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1. JOHDANTO
Tämä rakennushistoriallinen selvitys
käsittelee Myllykosken paperitehtaan
toimintaan liittyneitä tehtaan aitojen ulkopuolisia rakennuksia. Rakennuksia
yhdistävänä tekijänä on, että ne kaikki
ovat valmistuneet 1930- ja 1950-lukujen
välisenä aikana ja niiden rakennuttajana on ollut Yhtyneet Paperitehtaat. Selvitykseen kuuluvat yhtiön pääkonttori,
kerhola, seuratalo sekä useita tehtaan
asuinrakennuksia. Rakennukset omistaa
UPM-Kymmene Oyj.
Tutkittuja aluekokonaisuuksia on yhteensä neljä. Kaksi aluetta sijaitsee tehdasalueen välittömässä läheisyydessä ja ne
ovat osa valtakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä – Myllykosken teollisuusympäristöä. Kolmas alue sijaitsee
etelämpänä tehdasalueesta Keskikoskentien eteläpuolella. Neljäs alue sijaitsee Saviniemessä noin kilometrin etäisyydellä
tehtaan portilta.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) edustavat
Suomen kehitysvaiheita ja ovat historian
kuvastajia. Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden inventoinnin on laatinut
Museovirasto ja ne ovat osa maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita.
RKY-alueilla tavoitteina on ympäristön ja
rakennusten säilyminen sekä muutosten
ja täydennysrakentamisen sopeuttaminen alueen erityispiirteisiin.
Kymijoen itärannalle rakentunut Myllykosken teollisuusympäristö muodostuu
teollisuuslaitoksen lisäksi kokonaisesta
yhdyskunnasta kirkkoineen, kouluineen,
kerhoineen ja asuinalueineen. Alueen
tunnistettava yhtenäinen piirre on arkkitehti W.G. Palmqvistin 1920- ja 1930-lu-
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kujen arkkitehtuuri. Palmqwist suunnitteli Myllykoskelle teollisuusrakennusten
lisäksi tehdasyhdyskunnan toimintaan
liittyviä julkisia rakennuksia ja asuinrakennuksia.
Selvitys on laadittu alueiden asemakaavoitusta varten ja se painottuu rakennusten suojelutarpeiden määrittelyyn.
Raporttiin on koottu neljällä osa-alueella
olevien rakennusten historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita sekä nykytilaa.
Aluekokonaisuuksien merkityksen hahmottamiseksi selvitys sisältää lisäksi katsauksen Myllykosken tehtaan ja taajaman
rakentamisen historiaan ja kehitysvaiheisiin. Historiakatsaus painottuu rakennusten valmistumisajankohtaan ja sitä
edeltäviin ajanjaksoihin. Selvitys ei sisällä rakennusosainventointia eikä selvitys
ota suoraan kantaa rakennusten kuntoon.
Selvityksen laadinnan aikana rakennuksille ei ole ollut tiedossa merkittäviä rakennus- tai korjaustoimenpiteitä.
Rakennushistoriallinen selvitys on tehty
huhti- ja kesäkuun 2013 välisenä aikana.
Selvityksen lähteet on koottu tietokirjallisuuden lisäksi lehtiartikkeleista, opinnäytetöistä, haastatteluista sekä Myllykosken tehtaan ja Arkkitehtuurimuseon
piirustusarkistojen sekä UPM:n keskusarkiston aineistosta. Selvityksen tilaajana
on ollut UPM-Kymmene Oyj. Selvityksen
on laatinut Arkkitehtisuunnittelu Arcade
Oy ja tekijänä on ollut arkkitehti SAFA
Hannu Tylli.
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Kouvolassa 1.8.2013
Hannu Tylli, arkkitehti SAFA
01 Kartta tutkituista rakennuskohteista
02 Arkkitehti W.G.Palmqvistin havainnekuva Myllykosken uudesta paperitehtaasta ja voimalaitoksesta
vuodelta 1934.
03 Kartta vuonna 1962 Myllykoski Oy:n
omistuksessa olleista tehtaanaitojen
ulkopuolisista rakennuksista.
Kannen kuva:
Taiteilija Eino Kaurian seinämaalaus
Myllykosken tehtaasta lähialueineen.
Maalaus sijaitsee yhtiön pääkonttorin
hallituksen salissa.
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2. MYLLYKOSKEN
TEHTAAN VAIHEITA
2.1 Myllykoski
Träsliperi Ab:n toiminta
Myllykosken teollisuushistoria ulottuu
1730-luvulle, jolloin haminalaiset kauppiaat perustivat Myllykosken itärannalle Viialan kylään, nykyisen tehtaan
pohjoispuolelle kuusiraamisen sahan.
1700-luvun puolivälissä myös kosken
länsirannalle Ummeljoen kylään rakennettiin saha, joka jatkoi toimintaansa
aina 1880-luvun puoliväliin asti. Sahojen
lisäksi joen molemmilla rannoille rakennettiin myllyjä. 1870-luvun loppupuolella
Ummeljoen mylly muutettiin hiomoksi ja
vuoden 1885 jälkeen yritys keskittyi yksinomaan hiokkeen ja pahvin tuotantoon.
Syyskuussa 1888 Viialan puolelle Myllykosken rannalle valmistui myös puuhiomolaitos, joka oli kuitenkin pienempi,
kuin Ummeljoen vastaava laitos. Laitos
nimettiin Myllykosken Träsliperiksi ja se
työllisti noin kaksikymmentä henkilöä.
Myllykosken nimi alkoi tulla tunnetuksi
ja paikkakunnan teollisuuden edellytyksiä lisäsi vuonna 1890 valmistunut Kouvola – Kotka rautatie.
Kolme vuotta Viialan hiomon käyntiin
lähdön jälkeen syksyllä 1891, yritys ajautui taloudellisiin vaikeuksiin ja konkurssiin. 9.3.1892 pidetyssä hiomon konkurssihuutokaupassa hiomon osti porilaista
kauppiassukua olevat insinööri Claes
Björnberg sekä hänen veljensä eversti
Fredrik G. Björnberg. Noin kuukautta
myöhemmin Björnbergit perustivat Myllykoski Träsliperi Ab osakeyhtiön.

Vuodesta 1888 lähtien Karhulan puuhiomon johtajana toiminut Claes Björnberg
siirtyi perustamansa yhtiön isännöitsijäksi, kun taas Fredrik G. Björnberg ryhtyi
yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
1900-luvulle tultaessa hiokkeen vientihinta oli laskenut jatkuvasti ja 1910-luvun puolivälissä Myllykosken tehdas
alkoi keskittyä paperin valmistukseen.
Tehdas suunnitteli toimintansa jatkuvaa
laajentamista ja vuonna 1905 Björnberg
osti kosken vastarannalla olleen Ummeljoen hiomon ja siihen kuuluvat alueet.
Vuonna 1909 yhtiö työllisti 138 henkilöä
ja vuonna 1916 tehtaalla työskenteli jo 319
henkilöä.
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Vuonna 1918 Claes Björnberg päätti vetäytyä tehtaan johdosta poikansa, insinööri Björn Björnbergin, kuoleman
takia. Claes oli kasvattanut pojastaan
seuraajaansa. Björnbergit tarjosivat kolmanneksen osuutta tehtaan osakkeista ja
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti tehdastoiminnan johtamiseen silloiselle sotaministerille Rudolf Waldenille. Walden
oli tarmokas ja etevä paperialan asiantuntija, joka oli toiminut Aktiebolaget
Simpeleellä sekä Björnbergien edustajana
Pietarissa. 30.12.1918 Rudolf Walden osti
kolmasosan tehtaan osakkeista ja toukokuun lopussa 1919 hänestä tuli Myllykosken tehdasyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Fredrik G. Björnberg jatkoi yhtiön
hallituksessa kuolemaansa saakka vuoteen 1924.
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Claes Björnberg
Fredrik G. Björnberg
Myllykosken tehdas n. 1915
Vuonna 1932 rakennetun ja v. 1935
laajennetun Myllykosken uuden
paperitehtaan itäseinä.
Kenraali Rudolf Walden
Vanha Kouvola - Hamina - maantie
Yhtyneiden paperitehtaiden ensimmäinen pääkonttori
Tehtaan pääportti 1930-luvulla

Lähteet
Autio & Nordberg I:
s. 202, 209-210, 214, 224, 232
Nordberg II: s. 22
Vuosirenkaita: s. 12
RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN TEHTAAN AITOJEN ULKOPUOLISISTA RAKENNUKSISTA

040 5955980

@
info@acad.fi

arkkitehtisuunnittelu arcade oy
peltomiehentie 19, 45120 kouvola
www.acad.fi

2.2. Yhtyneet Paperitehtaat
perustetaan
Marraskuun lopulla 1919 asetettiin Rudolf Waldenin johdolla työryhmä valmistelemaan Simpeleen, Myllykosken ja
Jämsänkosken tehtaiden yhteenliittämistä. Yhtiöiden yhteenliittämisellä pyrittiin
turvaamaan riittävä sellun saanti. Tämän
seurauksena tehtaat yhdistyivät ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön toiminta
alkoi 30.7.1920.
Myllykoski muodostui nopeasti Yhtyneiden Paperitehtaiden päätehtaaksi yhtiön
perustamisen jälkeen ja pääkonttori päätettiin siirtää Helsingistä Myllykoskelle
vuonna 1924. Myllykoski oli sijaintinsa
puolesta erityisen hyvällä paikalla, koska
Kymijoen varrella sijaitsevalle tehtaalle
saatiin joesta vesivoimaa ja jokea pitkin
voitiin kuljettaa tehtaan tarvitsema puutavara. Lisäksi tehdas sijaitsi KouvolaKotka- rautatien varrella, joten valmiiden
tuotteiden jakelu oli tehokasta.
Rudolf Walden linjasi Yhtyneiden Paperitehtaiden toimintaa yhtiön perustamisesta 1930-luvun lopulle asti. Waldenin
ideologiaan kuului, että tehtaan tuli olla
paikka, josta henkilökunta voisi olla tyytyväinen ja suorastaan ylpeä. 1920-luvulla
Yhtyneissä Paperitehtaissa alettiin panostamaan merkittävästi tehdasympäristön
arkkitehtuuriin ja yhtiön tunnusmerkeiksi nousivat komeat teollisuusrakennusten
julkisivut sekä avarat tehdashallit.
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Lähteet
Nordberg II: s. 22-23, 210
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2.3 Myllykosken tehdas
uudistuu
1930-luvulle tultaessa Myllykosken tehtaan paperikoneet olivat jääneet vanhanaikaisiksi. Viimeisin paperikone PK3 oli
hankittu vuonna 1916 ja tehtaan vuotuinen paperin tuotanto oli vuoteen 1932
mennessä vakiintunut noin 14 000 tonniin.
Kesällä 1932 taloudellisen laman vallitessa Myllykoskelle päätettiin rakentaa
uusi paperitehdas. Rakennushanke oli
Yhtyneiden Paperitehtaiden ensimmäinen kokonaan uusi tuotantolaitos. Uusi
paperikone PK4 sekä siihen liittyvä höyryvoimalaitos valmistuivat ennätysajassa. Voimalaitos käynnistettiin seuraavana
keväänä ja paperikone PK4 kesäkuussa
1933. PK4:n hyvän vuosituotannon sekä
sanomalehtipaperin korkean kysynnän
vuoksi päätettiin tehtaalle hankkia toinenkin uusi paperikone PK5, joka valmistui joulukuussa 1935 PK4:n viereen.
Yhtyneet Paperitehtaan teki muitakin
mittavia
investointeja
Myllykoskelle 1930-luvun alkupuoliskon aikana.
1930-luvun puolivälissä Myllykoskea
perattiin, minkä seurauksena kosken putouskorkeutta kasvatettiin 1,8 metrillä ja
energiantuotantoa voitiin lisätä. Lisäksi
laajennettiin vesivoimalaa ja hiomoa sekä
rakennettiin kokonaan uusi korjauspaja.
Noin viisi vuotta kestäneiden uudistustöiden seurauksena tehtaan vuotuinen
paperintuotanto kasvoi yli kuusinkertaiseksi ollen vuonna 1937 noin 95 599 tonnia.

Uusi tehdaskokonaisuus rakennettiin
vanhan tehtaan itäpuolelle Myllykosken
taajamakeskuksen ja tehtaan väliselle
alueelle silloisen Kouvolan ja Haminan
maantien varrelle. Kokonaisuuteen kuului noin 200 metrin pituisen PK4 ja PK5
tehdasrakennuksen lisäksi eteläpäähän
rakennettu suuri paperivarasto sekä rakennuksen pohjoispuolelle rakennettu
höyryvoimalaitos 110 metriä korkeine
savupiippuineen. Höyryvoimalaitoksen
ja uuden tehtaan väliin sijoitettiin tehdasalueen pääportti.
Julkisivuiltaan punatiilinen teollisuuslaitos muodosti varsin juhlavan ja arkkitehtonisesti vaikuttavan rakennusryhmän,
jota korostettiin tehtaan ja muun yhdyskunnan väliin rakennetulla tehtaan puistolla. Puiston korkeimmalle mäelle rakennettiin kaksi ja puoli vuotta myöhemmin
valkoisiksi rapatut tehtaan uusi pääkonttori sekä virkailijakerho. Tämä 1930-luvun teollisuusrakennusten, tehtaan hallintorakennusten sekä niitä yhdistävän
puiston muodostama kokonaisuus säilyi
Myllykosken taajaman maisemassa lähes
puoli vuosisataa vuoteen 1984 saakka,
jolloin PK5:n itäjulkisivu purettiin ja tehdasta laajennettiin uudella päällystyslaitoksella idän suuntaan osittain tehtaan
puiston päälle.
Myllykosken tehtaan ja tehdasyhdyskunnan merkittävin uudistusvaihe päättyi
Rudolf Waldenin 60- vuotissyntymäpäiväjuhliin, joita vietettiin Myllykosken
seuratalossa 7.12.1938.
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Lähteet
Nordberg II: s. 210-213
Latva: s. 78
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2.4 Yhtiö jakautuu
Talvisodan syttyessä vuonna 1939 kenraali Rudolf Walden nimitettiin Suomen
puolustusministeriksi ja hän omistautui
niille tehtäville. Waldenin vetäytyessä
Yhtyneiden Paperitehtaiden johdosta,
yhtiöön perustettiin kaksijäseninen johtokunta, johon nimitettiin hallituksen
puheenjohtajaksi Fredrik G. Björnbergin
poika C. G. Björnberg sekä toimitusjohtajaksi Rudolf Waldenin poika Juuso Walden. C.G. Björnberg oli ollut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1924 lähtien
isänsä kuoleman jälkeen. Juuso Walden
oli taas toiminut vuodesta 1932 lähtien
vuonna 1929 Yhtyneisiin Paperitehtaisiin
liitetyn Ab Walkiakosken konttoripäällikkönä ja myöhemmin koko konsernin
myyntipäällikkönä.
Toisen maailmansodan aikana tehdyssä
yhtiön johdon sukupolvenvaihdoksessa
jäi määrittelemättä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työnjako. Sodan aikana tästä ei muodostunut
ongelmaa, koska kenraali Walden osallistui vielä ministerin tehtäviensä ohella yhtiön päätöksentekoon. Kenraali Waldenin
kuoltua lokakuussa 1946 yhtiön johdon
näkymyserot ja epäselvä organisaatiorakenne alkoivat haitata yhtiön päätöksentekoa.
12 Tehtaan yleisurheilukenttä v. 1938
13 Yleisurheilukentän huoltorakennus
14 Tehtaan yleisurheilukenttä
1950-luvulla
15 Uusi Myllykosken paperitehdas ja
tehtaan puisto v. 1938
16 Espiksen alueen länsipuolella ollut
uimaranta ja riippusilta v. 1939.
Taustalla näkyy yksi insinööritalo.
17 C.G. Björnberg
18 Juuso Walden
19 Yhtiön pääkonttori ja Mestarien talot
20 Myllykoskentie 1930-luvun lopussa

19

@
info@acad.fi

arkkitehtisuunnittelu arcade oy
peltomiehentie 19, 45120 kouvola
www.acad.fi

Toimitusjohtajana työskennellyt Juuso
Walden oli luonteeltaan hyvin erilainen
kuin hallituksen puheenjohtajana toiminut C.G. Björnberg. Walden tavoitteli
yhtiön nopeaa laajentamista ja suurien
investointien tekemistä heti toisen maailmansodan päätyttyä. Björnberg taas
tavoitteli maltillisempaa yhtiön kehittämistä. Näkymyserot kärjistyivät merkittävien investointien päätöksenteossa.
Tärkein syy miksi Björnberg vastusti
Waldenin linjaa oli mahdollisesti se, että
suuriin investointeihin yhtiö olisi joutunut ottamaan huomattavasti lisää velkaa.
Velan otto olisi taas osakepääoman korotuksen yhteydessä merkinnyt pankin
vaikutusvallan kasvua yhtiössä ja täten
saattanut horjuttaa Björnbergin suvun
hallussa olevaa suurimman osakasryhmän asemaa.
Yhtyneiden Paperitehtaiden johdon erimielisyydet yhtiön kehittämisestä kasvoivat 1940-luvun lopulle tultaessa niin
suuriksi, että keväällä 1950 Björnbergien
taloudellinen asiantuntija Göran Ehrnrooth esitti ajatuksen yhtiön jakamisesta. Alkuvuodesta 1951 yhtiössä sovittiin,
että yhtiön jako-osuuksien ehdottaminen
annettiin Björnbergien tehtäväksi ja kahdesta vaihtoehdosta Waldenien oli määrä
valita ensin. Joulukuussa 1951 pidetyssä
yhtiökokouksessa osapuolet pääsivät
sopimukseen yhtiön jakamisesta ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.1.1952
yhtiön jako päätettiin virallisesti. Myllykosken moderni paperitehdas, joka oli
sodan jälkeisinä vuosina muodostanut
Yhtyneiden paperitehtaiden käyttötuloksesta vuosittain noin 48%, mutta jonka
palveluksessa työskenteli ainoastaan 23%
yhtiön henkilökunnasta, jäi Björnbergien
hallintaan.
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3. MYLLYKOSKEN
TEHDASYHDYSKUNTA
3.1 Tehdasyhdyskunnan
kehityksen vaiheita
Vuonna 1919 Bruno Hembergin piirtämässä Myllykosken taajaman kartasta
on nähtävissä, että tehdasyhdyskunta
oli rakentunut 1920-luvulle tultaessa
varsin suunnittelemattomasti. Taajaman
keskus oli rakentunut Kymijoen rannan
tuntumaan kahden päätien, Sippolaan
johtaneen pohjois- etelä- suuntaisen Kouvola-Hamina-maantien sekä koilliseen
johtaneen Rautakorven maantien risteyksen ympärille. Kymijoen ja KouvolaHamina-maantien välisellä alueella oli
pääosin teollisuusrakennuksia, jotka oli
rakennettu kosken rannalle sekä tehdasalueelle pohjoisesta johtaneen rautatien
varrelle.
Vuoden 1919 kartassa risteys on merkitty
tehtaan nykyisen portin kohdalle. Rautakorven maantie on kulkenut risteyksestä
suoraan koilliseen yhdistyen nykyisen
Myllykosken yhteiskoulun kohdalla nykyiseen Rautakorventiehen.

21
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Myllykosken tehdasyhdyskunnan suunnitelmallinen kehittäminen käynnistyi
Yhtyneiden Paperitehtaiden perustamisen jälkeen 1920-luvun puolessa välissä.
Yhtyneiden Paperitehtaiden perustamisesta lähtien yhtiön tavoitteena oli ollut
luotettavan ja tyytyväisen henkilökunnan kasvattaminen. Henkilökunnan
asumisoloja ja viihtymistä parannettiin
sekä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta
kasvatettiin, mutta toisaalta työntekijöiden asenteita pyrittiin samalla muokkaamaan. Yhtiö pyrki sitouttamaan
henkilökuntaansa tiiviimmin yhtiön palvelukseen ja samalla yhtiö edisti työntekijöiden isänmaallista kansalaiskasvatusta
ja tarjosi vaihtoehdon vasemmistolaiselle
aatteelle.
Vuonna 1928 W. G. Palmqwistin laatimassa Myllykosken taajaman suunnitelmassa
Kouvola-Hamina-maantie oli piirretty
vielä vanhalle paikalleen. Kouvola-Hamina-maantien ja joen välinen alue oli
merkitty tehdasalueeksi. Taajaman uusi
keskusta oli piirretty itään kauemmas
tehtaasta.

23
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Keskustaan oli piirretty uusi tori, joka oli
sijoitettu nykyisen Seuratalon tontin kohdalle keskustan kahden uuden pääkadun
leikkauspisteeseen. Pohjois-eteläsuuntainen pääkatu kulki kaarevasti torin läpi ja
yhdistyi pohjoisessa ja etelässä kylän reuna-alueilla vanhaan Kouvola-Haminamaantiehen. Toinen leveä ja puuriveillä
reunustettu pääkatu, nykyinen Myllykoskentie, oli piirretty itä-länsisuuntaisesti
tehtaan portin ja rautatieaseman välille.
Kadun länsipäätteenä oli silloinen tehtaan pääkonttori ja pääportti ja idässä
päätteenä oli pieni puistikko, joka jakoi
rautatieasemalle ja Rautakorpeen haarautuvat maantiet.
Karttaan oli piirretty olemassa olleet rakennukset tummennettuina ja suunnitellut rakennukset ääriviivoilla. Torin laidoille suunnitellut uudisrakennukset oli
täytetty viivoituksella.
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Yhtyneet Paperitehtaat oli rakennuttanut Myllykoskelle useita työntekijöiden
asuinrakennuksia 1920-luvulla. Vielä
1920-luvulla tehdasyhdyskunnan rakennukset olivat yleensä puurakenteisia,
mutta 1930-luvulta lähtien tehdasyhdyskunnan rakennukset tehtiin teollisuusrakennusten tapaan tiili- ja betonirakenteisina. Myllykosken tehtaan aitojen
ulkopuolisille rakennuksille yhteiseksi
piirteeksi muodostui vaaleaksi rapatut
julkisivut.

Vuoden 1928 karttasuunnitelman mukaisiin paikkoihin rakennettiin kansakoulu
vuonna 1931 sekä tehtaan yleisurheilukenttä vuonna 1932. Kansakoulu purettiin vuonna 1972 ja kenttä poistettiin käytöstä tehtaan eteläisen rautatieyhteyden
rakentamisen myötä. Eteläinen rautatieyhteys taas purettiin 1990-luvulla, minkä
jälkeen osa yleisurheilukentän alueesta
jäi teollisuusalueen varastointikentäksi.

Kenraalintie oli linjattu kulkemaan kauppatorin laidalta, jonka itäreunalla oli
vuonna 1936 valmistunut kirkko ja kirkkopuisto. Toria reunustavat Kenraalintien länsireunalla Myllykoskentien risteyksessä olevat vuonna 1938 valmistunut
seuratalo sekä Osuuskaupan liikerakennus joka valmistui vuonna 1936, mutta
purettiin 1990-luvulla. Torin pohjoislaidalla Myllykoskentien ja Kenraalintien
risteyksessä oli arkkitehti Kauno S. Kallion suunnittelema Kansallisosuuspankin
pankkirakennus joka valmistui vuonna
1937.

Myllykosken keskusta ja tehtaan lähiympäristö rakentui pääosin W.G. Palmqvistin vuonna 1934 piirtämän ja vuonna 1937
muuttaman asemakartan mukaisesti.
Karttaan oli piirretty uusi taajamaa halkova viivasuora Kouvolan ja Haminan
välinen maantie, eli nykyinen Kenraalintie. Vanha maantie tehtaan ja kylän välistä oli kartassa poistettu ja alue oli muutettu puistoksi.

Myllykosken ensimmäinen virallinen
asemakaava valmistui vuonna 1942.
Heimo Kautosen valmistelema rakennussuunnitelma käsitti tehtaan alueiden
lisäksi koko Sippolan kunnan Viialan
kylän alueen. Myllykosken tehtaan ja yhdyskunnan keskuksen osalta Kautonen
piirsi rakennussuunnitelman suurimmalta osin W.G. Palmqvistin 1937-luvun
suunnitelman mukaisesti.

Ensimmäinen yhdyskunnan julkisiin palveluihin liittyvä tehtaan rakennuttama
rakennus oli kansakoulu, jonka suunnittelu käynnistettiin vuonna 1923, mutta se
toteutettiin vasta vuonna 1931. Vuonna
1932 valmistui tehdasalueen eteläpuolelle yleisurheilukenttä. Samoihin aikoihin
valmistui ensimmäiset tehtaan rakennuttamat kivirakenteiset mestarien talot
Myllykoskentien varrelle.

Suurimpina eroina Palmqwistin suunnitelmaan oli Rautakorventien linjaus, joka
oli siirretty tehtaan lähettyviltä uuden
kauppatorin pohjoislaidalle. Kenraalintien länsireunaan Seuratalolta etelään
Palmqvist oli esittänyt tien länsireunalle
umpikorttelimaista rakentamista, mutta
Kautosen suunnitelmassa alue oli jätetty
puistoksi. Sen sijaan puiston ja tehdasalueen väliselle alueelle esitettiin täydennysrakentamista, mikä ei kuitenkaan toteutunut, kuin kahden kerrostalon osalta
(Insinööritalot). Rautakorventien linjaus
sen sijaan toteutettiin.
21-22 Bruno Hembergin kartta v. 1919
23-24 W.G.Palmqvistin suunnitelma
vuodelta 1928
25-26 W.G.Palmqvistin vuonna 1934
suunnittelema ja vuosina 1935
ja 1937 täydentämä Myllykosken
asemakartta.
27-28 Heimo Kautosen rakennussuunnitelma v. 1942.

27

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Nordberg II: s. 217, 367, 378, 545-546
Kivimäki: s. 13, 16
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3.2 Yhtyneet paperitehtaat
rakentamisen ohjaajana

Asemakaavoituksen lisäksi Yhtyneet paperitehtaat huolehti 1950-luvun alkuun
saakka pääosin Myllykosken yleisten
teiden, vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisesta. Myllykoskelle rakennettavien talojen piirustusten hankinnasta
vastasi myös pääosin yhtiö. Yhtiö myönsi
monipuolisia rakentamistukia ja -lainoja
huoltokonttorin kautta, johon kuului yli
90% tehtaan työntekijöistä. Lisäksi yhtiö
julkaisi säännöllisesti Työn Äärestä- henkilöstölehdessään ohjeita pientalojen rakentamisesta ja pihojen hoidosta. Tämä
järjestely johti siihen, että yhtiö pystyi
suurelta osin kontrolloimaan Myllykosken taajaman rakentamista sekä taajamaan rakennettujen talojen ulkonäköä,
rakennustyyliä sekä alueiden suunnittelua.
Yhtyneiden Paperitehtaiden hallituksen
puheenjohtaja kenraali Rudolf Walden
näki kirkon erääksi kaikkein keskeisimmistä yhteiskunnan kulmakivistä. Yhtiö
rakennutti kaikille tehdaspaikkakunnilleen kirkot yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa 1930-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1936 valmistuneen kirkon
rakensi Myllykosken-Viialan Pikkukirkkoyhdistys Yhtyneiden Paperitehtaiden avustamana. Yhtiö lahjoitti kirkolle
tontin ja mittavan rahalahjoituksen sekä
suunnittelutti ja rakennutti kirkon. Yhtiö antoi kirkon suunnittelun arkkitehti
W.G.Palmqwistille.

29
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Marraskuussa 1936 Yhtyneiden Paperitehtaiden hallitus teki päätöksen kenraali
Waldenin esityksestä uuden pääkonttorin rakentamisesta. Samassa kokouksessa
päätetiin myös seuratalon, virkailijakerhon sekä useiden virkailija-asuntojen rakentamisesta.
Rakennusten
suunnittelu
annettiin
W.G.Palmqvistin tehtäväksi, joka suunnitteli samanaikaisesti muillekin Yhtyneiden Paperitehtaiden paikkakunnille
tehtaiden tuotantorakennusten ohella
myös tehdasyhdyskunnan rakennuksia
sekä työntekijöiden asuntoja. Pääkonttorin, seuratalon ja virkailijakerhon rakentamisesta tehtiin keväällä 1937 urakkasopimus Betonirakenne Oy:n kanssa 6,9
Mmk:n hinnasta ja kaikki rakennukset
valmistuivat keväällä 1938.
Pääkonttori, Kerhola ja Seuratalo eroavat
arkkitehtuuriltaan toisistaan suuresti,
vaikka Palmqwist on suunnitellut niitä
samanaikaisesti. Julkisivujen ja sisätilojen detaljeissa rakennuksista löytyy kuitenkin monia yhtäläisyyksiä, mikä näkyy
joissain työpiirustuksissa, joihin on merkitty kaikkia kolmea rakennusta koskevia ohjeita. Esimerkiksi rakennusten
sisätilojen listoitukset on määritelty profiileiltaan samanlaisiksi, mutta Kerholan
ja Seuratalon listoitukset on suunniteltu
mäntyisiksi, kun taas Pääkonttorin listoitukset on suunniteltu tammisiksi.

Säilyneistä tehtaan hallituksen pöytäkirjoista ja hallituksen puheenjohtajan Rudolf Waldenin kirjeistä voidaan päätellä,
että Waldenilla on ollut vahva näkemys
Yhtyneiden paperitehtaiden tehdasyhdyskunnan rakennusten arkkitehtuurista.
Walden on todennäköisesti ohjannut voimakkaasti arkkitehti Palmqvistin suunnittelutyötä. Esimerkiksi Myllykosken
seuratalon kanssa samanaikaisesti Palmqvistin suunnitteleman Jämsänkosken
Ilveslinnan osalta Walden on ohjannut rakennuksen massoittelua muistuttamaan
maurilaistyylistä Alcasarin linnoitusta.
Walden on mahdollisesti ohjannut yhtä
yksityiskohtaisesti myös Myllykosken
tehdasyhdyskunnan rakennuksia. Esimerkiksi Seuratalon säilyneet piirustukset alkavat numerosta 35, joten on
mahdollista, että Palmqvist on tehnyt
useita vaihtoehtoisia suunnitelmia ennen
toteutettu versiota. Kerholan varhaisin
säilynyt piirustus on numero 2, missä
rakennus on sommiteltu massaltaan ja
mittasuhteiltaan hyvin saman tyyliseksi
kuin pääkonttori, mutta toteutunut versio on kuitenkin massoittelultaan hyvin
erilainen.
29 Myllykosken kirkon vihkimistilaisuus
kesällä 1936
30 Julkisivupiirustus W.G. Palmqvistin
suunnittelemasta Myllykosken
kansakoulusta
31 1930-luvulla rakennettu pienoismalli
W.G. Palmqwistin suunnittelemasta
Myllykosken keskustasta.
32 Puutarha-arkkitehti Paul Olssonin
laatimia pientalojen pihasuunnitelmia. Vuosiluku ei ole tiedossa.
33 Arkkitehti Pekka Saareman suunnittelema tyyppitalo Myllykoskelle.
34 Saviniemen pientaloja vuonna 1938.
35 Uutta ja vanhaa Myllykoskea vuonna
1938.

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Työn äärestä 2/1938: s. 20-26
Nordberg II: s. 217, 368-369
Kivimäki s. 20
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4. YHTYNEIDEN PAPERITEHTAIDEN
“HOVIARKKITEHDIT”
1920- LUVULTA 1950- LUVULLE
4.1 Arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist
1920- ja 1940-luvulla Yhtyneiden Paperitehtaiden Myllykosken tehtaan rakennussuunnittelusta vastasi pääosin
arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvist. Tehdasyhdyskuntien suunnittelu oli tuohon
aikaan kokonaisvaltaista. Tuotantolaitosten lisäksi arkkitehti suunnitteli usein
myös alueen asemakaavan, koulut, urheilurakennukset, yhdistystalot ja sairaalat.
Kalajoella syntynyt Wäinö Gustaf Palmqvist valmistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta vuonna 1905. Opiston nimi
muutettiin myöhemmin teknilliseksi korkeakouluksi ja nykyisin se on nimeltään
Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu. Hän työskenteli opiskeluaikanaan ja valmistumisensa jälkeen Gustaf
Nyströmin ja Birger Brunilan toimistoissa
sekä avusti lyhyitä jaksoja Armas Lindgreniä sekä Lars Sonckia. Vuosien 19101919 ajan W.G. Palmqvistilla oli toimisto
Einar Sjöströmin kanssa ja vuodesta 1919
lähtien Palmqvistilla oli oma arkkitehtitoimisto.
Palmqvist oli äärimmäisen tuottelias
vaikka hänen toimistossaan työskenteli
enimmilläänkin vain kolme työntekijää
Palmqvistin lisäksi. Palmqvist suunnitteli
uransa aikana kaiken tyyppisiä rakennuksia, mutta parhaiten hänet tunnetaan
liike- ja teollisuusrakennusten suunnittelijana. Uransa alkuaikoina hän suunnitteli runsaasti kaupunkitaloja Helsinkiin, mutta 1920-luvulle tultaessa hänen
suunnittelutoimeksiantonsa painottuivat

37
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teollisuuden kasvukeskuksiin. Palmqvistin suunnittelemia merkittäviä kokonaisuuksia ovat Myllykosken tehdasalueen
lisäksi Kaukaan Tehdas Oy Lauritsalassa,
Serlachius Oy:n rakennukset Mäntässä,
Kankaan paperitehdas Jyväskylässä sekä
Outokumpu Oy Outokummussa.
Palmqvistin arkkitehtuuri edustaa massiivista, barokkivaikutteista klassisismia
ja hänen rakennussuunnitelmansa poikkesivat aikakaudelle ominaisesta kevyestä ja pelkistetystä “asplundilaisuudesta”.
Yli 50 vuotta kestäneen suunnittelutoiminnan aikana Palmqvistin tyyli säilyi
klassistisena, vaikka hänen toimikaudellaan vaikuttivat vuosisadan alun kansallisromantiikka, 1920-luvun klassismi sekä
1930-luvulla yleisimmäksi tyylisuunnaksi muodostunut funktionalismi.
Myllykoskelle Palmqvistin suunnittelemat merkittävimmät teollisuusrakennukset olivat vesivoimalaitos ja hiomo, joiden
rakentaminen käynnistettiin vuonna 1926
sekä paperitehdas ja höyryvoimalaitos,
joiden rakentaminen alkoi vuonna 1932.
Merkittäviä olivat myös sulfiittiselluloosatehtaan sekä korjauspajarakennuksen
suunnittelutehtävät, joista ainoastaan
korjauspaja toteutettiin 1930-luvun lopussa. Merkittävä ja nykypäivään asti kokonaisuutena säilynyt suunnittelukohde
oli vuonna 1949 valmistunut kipsoniittirakennuslevytehdas, joka edusti uutta
aluevaltausta Suomen teollisuudessa.

36

Myllykoskelle Palmqvist suunnitteli
1920- ja 1930-luvuilla teollisuusrakennusten lisäksi tehtaan lähialueen asemakaavan, pääkonttorin, virkailijakerhon,
seuratalon, kirkon sekä useita tehtaan
henkilökunnan asuinrakennuksia. Lisäksi Palmqvist suunnitteli tehtaan eteläpuolelle yleisurheilukentän läheisyyteen puurakenteisen kansakoulun, joka
valmistui syksyllä 1931, mutta purettiin
vuonna 1972 sekä 1920-luvulla tehtaan
eteläpuolella olleeseen niemeen joen rannalle rakennetun kivirakenteisen pesula- ja saunarakennuksen, joka on myös
purettu tehtaan myöhempien laajennusvaiheiden yhteydessä. Palmqvistin
tiettävästi varhaisin Myllykoskelle suunnittelema rakennus oli vuonna 1923 laajennettu yhtiön silloinen puurakenteinen
pääkonttori, joka sijaitsi nykyisen pääportin kohdalla.
Palmqvistin arkkitehtuuria yhdistäviä
piirteitä ovat pelkistetty klassismin muotokieli, joka on kuitenkin yleisvaikutelmaltaan raskaampaa ja yksityiskohdiltaan jykevämpää verrattuna tyypillisiin
20-luvun klassismin tyylipiirteisiin. Myllykoskelle Palmqvistin suunnitelmissa
tehtaan aitojen ulkopuolisissa rakennuksissa yhteistä on vaaleaksi rapatut julkisivut, joita jäsentelevät tummat sokkelit
ja julkisivujen osat. Rakennuksissa toistuvat doorilaiset pylväät, joilla on usein
merkitty rakennuksen pääsisäänkäynnit.
Ikkunat on usein kehystetty eri tyyppisin
muurauksin. Koristeaiheita Palmqwist
käytti usein harkiten ja vähäeleisesti.

Lähteet
Arkkitehtuurimuseo
Tekniikan Waiheita 3/2000: s. 11-13
RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN TEHTAAN AITOJEN ULKOPUOLISISTA RAKENNUKSISTA

040 5955980

4.2 Arkkitehti Pekka Saarema
Pekka Saarema syntyi vuonna 1907 Voikkaalla, mutta muutti 12 vuoden ikäisenä
Valkeakoskelle, kun hänen isänsä Emil
Stenholm aloitti työt Tervasaaren paperitehtaan ylimestarina. Saarema valmistui Teknillisestä korkeakoulusta vuonna
1935 ja hän työskenteli vuosina 1932-1938
Erkki Huttusen arkkitehtitoimistossa.
Vuosina 1938-1939 Saarema työskenteli
Savo-Karjalan Tukkuliikkeen rakennusosaston hoitajana ja vuosina 1940-1941
arkkitehti Harry Schrekin toimistossa.
Vuodesta 1942 lähtien hän toimi 25 vuoden ajan Tukkukauppojen rakennusosaston johtajana ja samoihin aikoihin hän alkoi suunnittelemaan rakennuksia omalla
toimistollaan.
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tajan asunnossa, joka jäi keskeneräiseksi
Yhtyneiden Paperitehtiden jaon yhteydessä. Lisäksi Saarema suunnitteli joitain
Myllykosken tehtaan laajennuksia sekä
Myllykosken pappilan, keskuskansakoulun, yhteiskoulun sekä yhtiön sauna- ja
pesularakennuksen 1950-luvun alussa.
36 W.G. Palmqvist
37 W.G. Palmqvistin suunnitteleman
vanhan pääkonttorin laajennuksen
julkisivupiirustus
38 Pekka Saarema
39 Viistoilmakuva vuodelta 1936
40 Viistoilmakuva 1950-luvulta

38

Saarema sai uransa ensimmäisen suunnittelutoimeksiannon Yhtyneiltä Paperitehtailta valmistumisvuonnaan 1935,
jolloin hän suunnitteli Valkeakosken suojeluskunnalle ampumamajan. Hänestä
tuli nopeasti vuodesta 1939 lähtien Yhtyneiden Paperitehtaiden toimitusjohtajana
olleen Juuso Waldenin ”hovisuunnittelija”. Saarema suunnitteli runsaasti Valkeakoskelle tehdas- ja tehdasyhdyskunnan
rakennuksia 1940- luvulta 1970- luvulle.
Myllykoskella Pekka Saareman kädenjälki näkyy 1950-luvun alussa valmistuneissa Kerholan saneerauksessa, Kaarlontien
Arava-taloissa sekä tehtaan toimitusjoh-

39

40

Lähteet
Valkeakosken sanomat 21.3.1957, 23.12.1992
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5. TEHTAAN AITOJEN
ULKOPUOLISET
RAKENNUKSET
5.1 Pääkonttori (Myllykoskentie 1A)
Myllykosken tehtaan konttori oli toiminut tehtaan portin vieressä olleessa
puurakennuksessa jo ennen Yhtyneiden
Paperitehtaiden perustamista. Konttori
muutettiin yhtiön pääkonttoriksi vuonna 1924, minkä seurauksena konttorirakennusta laajennettiin vuoden 1924
alussa W.G. Palmqvistin suunnitelmien
mukaisesti. 1930-luvulle tultaessa vanha
konttori osoittautui kuitenkin henkilöstön määrään nähden liian pieneksi ja se
ei enää vastannut suuresti kasvaneen yhtiön tarpeita ja arvovaltaa.
Uusi pääkonttori päätettiin rakentaa vanhan lähelle alle 100 m etäisyydelle tehtaan
pääportista maaston korkeimmalle kohdalle. Vanha konttorirakennus puretiin ja
siirrettiin Kouvolaan uuden pääkonttorin
valmistuttua 1930-luvun lopussa.
Yhtyneiden Paperitehtaiden pääkonttorin on suunnitellut arkkitehti W.G.
Palmqwist. Konttorin varhaisimmat säilyneet suunnitelmat on päivätty joulukuulle 1936, jossa rakennus on esitetty
kolmikerroksisena. Kahden alemman
kerroksen ikkuna-aukotus on piirretty toteutuneen rakennuksen kaltaisesti, mutta
ylimmän kerroksen ikkunat on suunniteltu pienempikokoisina ja lähempänä
toisiaan olevina muodostaen tasakattoa
kehystävän rivistön.

Suunnitelmassa on paljon yhtymäkohtia toteutuneeseen rakennukseen. Rakennuksen perusmuoto on toteutetun
rakennuksen kaltainen eli rakennuksen
länsisivun keskiosasta sisään vedetty
suorakaide. Sisään vedetty osa muodostaa rakennukselle pienen sisäpihan jonka
pohjois- ja eteläsivuihin on sijoitettu rakennuksen sisäänkäynnit.
Ensimmäisessä versiossa länsijulkisivun
sisäänkäyntikatos on piirretty yhtenäisenä muodostaen rakennuksen keskiosaan
katoksella ja pylväillä rajatun pihan. Rakennuksen itäjulkisivulle on esitetty toteutuneesta keskimmäisten ikkunoiden
väleissä olevista pilastereista poiketen
molempiin päihin symmetriset ja pystysuuntaiset pilasterisommitelmat.
Rakennusta kiertävät kaikissa kerroksissa
sisäpihan puoleiset avarat eteishallit, joiden varrelle toimistotilat ja muut toiminnot on sijoiteltu. Rakennuksen keskelle
on suunniteltu kaksi kaartuvaa porraskäytävää sekä hissi. Käytävän ja toimistohuoneiden väliseen paksuun tiiliseinään
on sijoitettu talotekniikkaa, kuten koneellisen ilmanvaihdon hormeja. Hallituksen
sali on piirretty nykyiselle paikalleen, rakennuksen toiseen kerrokseen portaikon
itäpuolelle. Sisätilojen toiminnoissa ei ole
kuitenkaan vielä nähtävissä niin selkeää
hierarkista logiikkaa kuin toteutuneessa
rakennuksessa.

41

Pääkonttori toteutettiin toukokuussa
1937 päivättyjen suunnitelmien mukaisesti. Yhteensä 27 huonetta käsittänyt
pääkonttori suunniteltiin kaksikerroksiseksi, mutta kuitenkin siten, että rakennusta oli mahdollista korottaa yhdellä
kerroksella.
Työpiirustuksissa pääjulkisivun katettu
pylväspiha on jätetty pois ja sisäänkäynnit on varustettu erillisillä pienemmillä
kaarevilla katoksilla. Julkisivun sisäänvedetty osa on jäsennelty tummanharmaan
sävyisillä doorilaisilla pilastereilla sekä
ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunoiden välisillä meanderkoriste-reliefeillä.
Itäjulkisivun keskiosaa jäsentävät myös
tummanharmaan sävyiset uurretut pilasterit, jotka on sommiteltu julkisivuun
hallituksen salin kohdalle. Tummia pilastereita ja koristeaiheita lukuun ottamatta
rakennuksen yleisilme on hyvin pelkistetty ja funktionalistinen.
Kivirakennuksen julkisivut on rapattu ja
maalattu valkoiseksi. Julkisivua jäsentävät tummanharmaalla terrastilla rapatut
länsijulkisivun sisäänvedetty keskiosa pilastereineen, itäjulkisivun pilasterit, sokkeli, räystäät sekä ikkunoiden ulkonevat
kehykset. Rakennuksessa on lapekatto,
joka kaataa sisäänvedetyn pääsisäänkäynnin pihan suuntaan luoden mielikuvan tasakattoisesta rakennuksesta.
Sisäänkäyntipiha on nostetty neljän porrasaskelman verran maantasosta ylemmäksi. Pihan pohjois- ja eteläpäissä on
samanlaiset sisäänkäyntiportaalit, joiden
doorilaiset pylväät ovat mustaa hiottua
graniittia.

41 Pääkonttorin itäjulkisivu
42 Vanhaa pääkonttoria puretaan ja
siirretään Kouvolaan vuonna 1938.
43 Pääkonttori kuvattuna kerholan
suunnasta. Kuvaamisvuosi ei ole
tiedossa.
44 Piirustus pääkonttorin länsijulkisivusta
45 Pääkonttorin eteiskäytävä
46 Pääkonttorin alkuperäinen hissi
47 Palmqwistin luonnos pääkonttorista
kolmekerroksisena vuodelta 1936.
48 Pääkonttorin sisäänkäyntipihaa
49 Pääkonttori kerholan suunnasta

42

PERUSTIEDOT
Suunnittelija: W.G.Palmqvist
Suunnitteluajankohta: 1936-1938
Valmistumisajankohta: kevät 1938
Kerrosala: 2748 k-m2
43
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44

Kahdesta sisäänkäynnistä etelän puoleinen oli rakennuksen varsinainen pääsisäänkäynti, jonka kautta tehtaan henkilökunta ja ulkopuoliset asiakkaat kulkivat.
Pohjoisen sisäänkäynnin kautta kuljettiin
tehtaan huoltokonttoriin. Huoltokonttorin lisäksi rakennuksen pohjoispäädyn
maantasokerroksen tiloissa oli yhtiön kirjanpito-osasto. Eteläpäädyssä oli asiakastilojen lisäksi puhelinkeskus, ostokonttori
sekä Myllykosken tehtaan isännöitsijän
eli tehtaan johtajan toimistohuone.
Rakennuksen keskelle oli sijoitettu kahteen suuntaa kaareutuva pääportaikko
sekä hissi. Hissi sijoitettiin pohjoispuoleisen portaikon keskelle. Eteläpuoleisen
portaikon keskelle sijoitettiin hissikuilun
laajuinen tila ilmanvaihtokanaville. Hissikuilu ja ilmanvaihtokanavien tilat verhoiltiin sirolla metalli- ja lasirakenteisilla
seinäverhouksilla.
Rakennuksen toisessa kerroksessa oli yhtiön ylimmän johdon toimistohuoneet.
Rakennuksen eteläpäädyssä oli tehtaan
myyntikonttori, lähetyskonttori sekä hallituksen puheenjohtajan työhuone. Pohjoispäädyssä taas oli yhtiön metsäosaston
toimistotilat. Rakennuksen keskellä sijaitsi yhtiön hallituksen sali, johon kuljettiin
pohjoisen puoleisen etuhuoneen kautta.
Salin etelänpuoleisesta ovesta oli suora
yhteys hallituksen puheenjohtajan työhuoneeseen. Taiteilija Eino Kauria maalasi hallituksen salin seinälle ilmakuvan
tehtaasta lähialueineen rakennuksen valmistumisen aikoihin.

45

46

47

48

Rakennuksen kellarikerroksen eteläpäätyyn oli sijoitettu aputiloja sekä vahtimestarin työtilat ja asunto. Kellarikerroksen
pohjoispäätyyn oli sijoitettu kassaholvi
sekä arkistotilat. Kellarin keskiosalle
portaikon taakse oli sijoitettu miesten ja
naisten wc-tilat. Portaikon päässä rakennuksen keskellä oli kahvibaari. Kellariin
sijoitettiin teknisiä tiloja, kuten automaattinen puhelinkeskus sekä ilmastointikonehuone.

49
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Muutokset
Pääkonttorin tilajako on säilynyt lähes
alkuperäisenä. Rakennuksen yksinkertaisen ja selkeän pohjaratkaisun ansiosta
tilat ovat soveltuneet joustavasti vuosikymmenien aikana tehtyihin henkilöstöja tilamuutoksiin. Viimeisimpien 2.4.1980
päivättyjen pääkonttorin piirustusten
mukaan rakennuksen ensimmäinen kerros on ollut kokonaan talous- ja palkkayksiköiden käytössä ja toinen kerros on
ollut tehtaan ylimmän johdon ja muiden
yksiköiden käytössä.
Suurimmat muutokset rakennuksessa
on tehty kellariin, jossa vanhoja arkistohuoneita on otettu ATK-työtiloiksi sekä
tietoliikennekeskusten tiloiksi. Portaikon
päässä ollut porrashalli ja kahvibaari on
muutettu arkisto- ja aputiloiksi. Talonmiehen asunto on myös muutettu arkistoksi.

Rakennuksen pohjoispäädyn toisen kerroksen kaksi alkuperäistä työhuonetta
on jaettu pienemmiksi toimistotiloiksi.
Piirustuksia muutoksesta ei ole ollut saatavilla, mutta yksityiskohdista päätellen
muutos on mahdollisesti tehty 1980- tai
1990-luvulla.
Alkuperäiset tammiset ulko-ovet on vaihdettu tavanomaisiin alumiiniprofiilisiin
lasioviin 1990-luvulla. Myös alkuperäiset
tammi-ikkunat on vaihdettu puu-alumiini-ikkunoihin ilmeisesti samaan aikaan.
Rakennuksen tammiset väliovet ja listoitukset sekä jotkut kiinteät kalusteet ja
eteishallien tiililaattaiset ja marmoriset
lattiapinnat ovat alkuperäisiä.

50

Pääkonttoriin rakennettiin ilmastointikone vuonna 2000 kellariin uusitun tietoliikennekeskuksen johdosta. Ilmastointikonehuoneesta tehtiin kaksi vaihtoehtoista
suunnitelmaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa iv-kone sijoitettiin katolle rakennuksen keskelle hissin konehuoneen yhteyteen. Toisessa vaihtoehdossa iv-kone
jaettiin kahdeksi erilliseksi pienemmäksi
yksiköksi rakennuksen molempiin siipiin. Ilmastointikone toteutettiin ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti Kymen
Osarak Oy:n tekemillä suunnitelmilla.
Ilmastointitekniikan uusimisesta johtuen
ensimmäisen ja toisen kerroksen eteishalleihin tehtiin uudet alakatot, joiden
päälle sijoitetiin uudet ilmanvaihtokanavat. Alakatot on toteutettu porrastettuina
ja viistettyinä siten, että alakatto on korkeammalla eteishallin ikkunoiden vieressä ja matalammalla toimistohuoneiden
seinän vieressä.
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Hissin lasiseinien suunnitelma
Pääkonttorin eteiskäytävä v. 1938
Pääkonttorin eteiskäytävä v. 2013
Hallituksen sali v. 1938
Hallituksen sali v. 2013
Pääkonttorin kellarissa ollut kahvila
vuonna 1938.
Suunnitelma pääkonttorin, kerholan
ja seuratalon listoista.
Pääkonttorin 1. krs pohjapiirustus
Pääkonttorin aula v. 1938
Pääkonttorin aula v. 2013
Isännöitsijän toimistohuone v. 1938
Toimistohuone v. 2013
Pääsisäänkäynnin suunnitelma
Huoltokonttorin asiakastiskit v. 2013
Huoltokonttorin toimistotilat v. 1938

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Työn äärestä 1/1938: s. 7, 1/1939: s. 22-25
Kivimäki: s. 15-18
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5.2 Kerhola (Myllykoskentie 1B)
Myllykosken tehtaalla oli ollut 1920-luvulta lähtien kaksikerroksinen puurakenteinen klubirakennus, joka sijaitsi
lähellä tehtaanporttia yhtiön ensimmäisen pääkonttorin koillispuolella. Tehtaan
virkailijoille ja mestareille tarkoitetun
uuden kerholarakennuksen suunnitteli
W.G.Palmqvist vuosien 1936 - 1938 aikana. Rakennukseen tehtiin erilliset virkailijoiden ja mestarien kerhotilat, ruokasali, biljardihuone ja kirjasto. Lisäksi
rakennukseen sijoitettiin henkilökunnan
ja vierailijoiden majoitushuoneita sekä
kellariin laajat varasto-, autotalli- ja huoltotilat.
Palmqwistin ensimmäisessä luonnoksessa joulukuulta 1936 kerhola on piirretty
hyvin samantyyliseksi kuin yhtiön pääkonttorikin. Kaksikerroksisen rakennuksen pohja on muodoltaan suorakaide,
jonka pohjoissivu on keskiosaltaan sisäänvedetty. Tasakattoisen rakennuksen
keskiosalle on piirretty rakennuksen pääsisäänkäynti, joka on katettu doorilaisten
pylväiden varaan tehdyllä toisen kerroksen vilpolalla.
Kerhola on toteutettu helmikuun 1937
päivättyjen piirustusten mukaisesti. Ensimmäisestä versiosta poiketen rakennus
on varustettu kahdella pohjoisjulkisivun
sisäänkäynnillä. Portaalit on varustettu
doorilaisilla tummanharmaaksi rapatuilla pylväillä, jotka kannattelevat toisessa
kerroksessa olevia parvekkeita. Sisäänkäynneistä lännenpuoleinen on varsinainen pääsisäänkäynti, joka johtaa eteishalliin, kun taas idänpuoleinen sisäänkäynti
johtaa vaatimattomammin sisustettuun
porraskäytävään. Rakennuksen julkisivut ovat tiukasti symmetrisiä, kun taas
rakennuksen tilat on jäsennelty pohjaan
hyvin vapaasti eri käyttötarkoitusten
mukaan.

Kerholan ensimmäisen kerroksen itäpäätyyn suunniteltiin mestarikerho sekä
keittiö. Rakennuksen keskiosaan sijoitettiin suuri ruokailusali, kirjasto sekä biljardisali ja länsipäätyyn suunniteltiin kaksi
virkailijoiden kerhohuonetta. Rakennuksen eteläsivulle rakennettiin laaja terassi,
jota kiertää balusterimallinen sementtikaide. Terassille rakennuksen eteläjulkisivun keskiakselille suunniteltiin vilpola,
josta oli kulku ruokasaliin, mutta se jätettiin kuitenkin toteuttamatta.
Toisen kerroksen itäpääty rakennettiin
konttoristien asuinhuoneiksi, jota kutsuttiin ”Tipulaksi” ja länsipääty rakennettiin vierashuoneiksi. Rakennuksen
keskiosaan sijoitettiin emännän ja palvelijoiden huoneet. Rakennuksen kellariin
rakennettiin lämmönjakokeskus, pesutupa ja elintarvikevarastoja. Lisäksi kellariin rakennettiin kaasusuoja, joka toimi
samalla myös mankelihuoneena. Rakennuksen eteläsivulla olevan terassin alle
rakennettiin autotalleja sekä varastotiloja.
Kerhola sijaitsee etelään viettävässä loivassa rinteessä ja rakennuksen kellarin lattia on rakennuksen eteläpuolella
maanpinnan tasolla. Tiilirakenteisen rakennuksen julkisivut on rapattu pääkonttorin tapaan valkoisiksi ja sokkeli sekä
portaalit on rapattu tumman harmaiksi.
Rakennuksen katto on kourutiiltä ja kattolyhdyt on pinnoitettu kuparipellillä.

Rakennus on varustettu jyrkällä aumakatolla, jonka harjan keskikohdalle on
rakennettu pohjaltaan neliön muotoinen
lanternin tyylinen kattolyhty. Kattolyhdyn huipulle on asennettu rakennuksen
valmistumisen aikana tuuliviiri, johon
on kuvattu Myllykosken tehtaan vanha
merkki – kukkuva käki. Katolla pohjois- ja eteläräystäiden päällä on lisäksi
yhteensä viisi puoliympyrän muotoista
kattoikkunaa, joista kaksi sijaitsee pohjoissivulla parvekkeiden päällä ja kolme
eteläsivulla symmetrisesti sijoitettuna.
Rakennuksen vieressä olevaan pääkonttoriin verrattuna kerholassa on käytetty
pääkonttoria runsaammin koristeaiheita, joita löytyy esimerkiksi rakennuksen
ikkunoiden reunuksista, parvekkeiden
kaiteista ja katolla olevasta laterniinista, jonka päällä on Myllykosken tehtaan
tunnuksella varustettu Palmqvistin suunnittelema tuuliviiri. Ikkunoiden kehykset
on toteutettu ensimmäisessä kerroksessa
julkisivupinnasta ulospäin työntyvillä
reunuksilla, kun taas toisen kerroksen
ikkunoiden reunukset on julkisivusta
sisään vedetyt. Pääkonttorista poiketen
Kerholan ikkunareunukset on rapattu
julkisivua vaaleammalla sävyllä.
Erityisesti rakennuksen itäpäädyn julkisivussa erottuu runsaampaa muodonantoa. Itäpääty on varustettu kahdella
toisen kerroksen kaarevapäätyisellä parvekkeella, joiden keskiosassa on takorautaiset ja koristeelliset kaiteet. Lisäksi
keittiöön johtavan ulko-oven ympärille
on tehty tummat pilasterit, joiden muoto
on kuitenkin yksinkertaisempi kuin pääkonttorin itäjulkisivun pilasterien.

65

PERUSTIEDOT
Suunnittelija: W.G.Palmqvist
Suunnitteluajankohta: 1936-1938
Valmistumisajankohta: kevät 1938
Kerrosala: 2002 k-m2
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65 Kerholan tuuliviirin suunnitelma,
joka kuvaa Myllykosken tehtaan
vanhaa tunnusta – käkeä.
66 Kerhola pohjoisesta v. 2013
67 Kerholan autotallit v. 1938
68 - 69 Palmqvistin ensimmäinen suunnitelma kerholasta vuodelta 1936
70 Kerholan piirustuksia vuodelta 1937
71 Suunnitelma kerholan kattolyhdystä
72 Kerhola ja pääkonttori v. 1938
73 Kerholan pohjoinen sisäänkäynti
v. 2013
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Muutokset
Kerholan julkisivut ovat säilyneet yksityiskohtia myöten alkuperäisinä. Ainoa
myöhempi muutos on tehty kellarin etelä ja länsisivuille, joihin on rakennettu
1950-luvulla ikkunoita sisäisten muutosten takia. Rakennuksen sisälle on tehty
sen sijaan suuria myöhempiä muutoksia.
Kerholan eteläsivulla olevan terassin alla
olleet autotallit ja varastotilat muutettiin
vuonna 1952 henkilökunnan kokoontumistiloiksi. Kellariin rakennettiin suuri
ruokasali sekä kellaribaari. Lisäksi kellariin rakennettiin uusi biljardihuone ja 1.
kerroksessa ollut biljardihuone muutettiin osaksi ruokasalia.
Kellariin puhkaistiin porrasyhteys 1. kerroksen pääsisäänkäynnin vierestä eteisaulan välipohjan läpi. Autotallien ovet
muutettiin ikkunoiksi. Kellarin tehtiin
myös koneellinen ilmanvaihto. Muutokset suunnitteli arkkitehti Pekka Saarema.
Vuonna 1984 rakennuksen toisen kerroksen tilat muutettiin kokonaan hotellihuonetyyppisiksi vierashuoneiksi ja rakennuksen keskiosaan entisen hallimaisen
porrasaulan kohdalle rakennettiin edustus- ja saunatilat. Vierashuoneita rakennettiin yhteensä kuusi, joista yksi oli kahden huoneen käsittävä sviitti. Sauna- ja
takkahuoneosastoa sekä rakennuksen
keskiosalle rakennettuja uusia wc-tiloja
lukuunottamatta huonetilojen muutokset
perustuvat suurelta osin vanhaan tilajakoon. Muutoksen suunnittelusta vastasi
arkkitehti Patric Holmen Indoor Design
Oy:stä.
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90
91

Kerholan eteläjulkisivu v. 1938
Kerholan eteläjulkisivu v. 2013
Kerhohuone ja ruokasali v. 1938
Kerhohuone ja ruokasali v. 2013
Kerholan 1. kerroksen pohjapiirustus
Kellarin baari
Kellarin ruokasali
Kellarin portaikko
Hallin 2. krs portaikon suunnitelma
Hallin 2. krs portaikko v. 1938
Hallin 2. krs portaikko v. 2013
Kellarin portaikko
Saareman suunnittelema Kerholan
puhelinkoppi vuodelta 1950
Kerholan kellaritilojen pohjapiirustus
Puutarha-arkkitehti Paul Olssonin
suunnitelma monumentaalipuistosta
C.G. Mannerheim istuttamassa
tammea vuonna 1938
Olssonin havainnekuva puistosta
Luonnonkivinen muistolaatta
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Pääkonttorin ja kerholan puistoaukio
Tehtaan ja hallintorakennusten välille
rakennettiin vuosina 1937 ja 1938 laaja
puistoalue. Pääkonttorille ja kerholalle
rakennettiin yhteinen monumentaalinen
puistoaukio, jonka suunnitteli puutarha-arkkitehti Paul Olsson. Olsson on
todennäköisin suunnitellut koko tehtaan
ja Kenraalintien välisen puistoalueen.
Pääkonttorin ja kerholan puistoaukioon kuuluu geometrisia istutuksia ja
vuolukivilaatoituksia sekä kerholan
eteen sijoitettu suorakaiteen muotoinen
suihkukaivo.

86

Suomen marsalkka Mannerheim vieraili
kenraali Rudolf Waldenin kutsusta Myllykoskella 12.6.1938 ja hän istutti vasta
valmistuneen pääkonttorin luoteiskulmaan tammen. Tammi kasvaa paikallaan
edelleen ja sen juurella on luonnonkivinen muistolaatta.
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Lähteet
Kerhola:
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Työn äärestä, 1/1939 s. 25
Nordberg II s. 373-374
Juva s. 392
Kivimäki s. 15-18
Puistoaukio:
Museoviraston puistoinventointi
Työn äärestä 2/1938: s. 9-10
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5.3 Seuratalo (Myllykoskentie 3)
Yhtyneiden Paperitehtaiden sosiaalisiin
tavoitteisiin kuului työnjohtajien, konttorihenkilökunnan ja työläisten vapaa-ajanvietosta huolehtiminen. Yhtiö tavoitteli
eri asemassa olevien työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamista
ja viihtyvyyden lisäämistä sekä samalla
työntekijöiden sitouttamista työskentelyyn tehtaassa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö rakennutti teollisuuspaikkakunnilleen seurataloja, jotka tarjosivat
runsaasti harrastetoimintoja koko tehdasyhteisölle. Yhtiö tuki työntekijöitä
monissa kulttuuri- ja urheilulajeissa sekä
maanpuolustuksessa lottien, marttojen ja
vuonna 1925 Myllykoskelle perustetun
suojeluskunnan toiminnan muodossa.
Vanhastaan tehtaan virkailijoilla oli ollut omat kerhohuoneistonsa, jossa heillä
oli mahdollisuus kokoontua vapaa-ajan
viettoon ja juhliin, mutta tehtaan muulla
henkilökunnalla ei sen sijaan ollut mitään
kokoontumistiloja. Koko Myllykosken
tehtaan henkilöstön käyttöön tarkoitetun seuratalon rakentamissuunnitelmat
käynnistyivät vuonna 1928, jolloin Myllykoskelle perustettiin väliaikainen seuratalo erääseen vanhaan asuinrakennukseen. Rakennukseen perustettiin kahvila
ja sinne hankittiin radio ja kirjoja sekä
tilattiin sanomalehtiä.

Yhtiön varsinainen seuratalo valmistui
kymmenen vuotta myöhemmin ja siitä
tuli nopeasti valmistumisensa jälkeen
suosittu tehtaan työntekijöiden kohtaamispaikka ja koko taajaman keskus.
Vuonna 1942 seuratalon juhlasalista lähetettiin Radion asemiesilta. 1950- ja 1960luvuilla talo oli yksi maakunnan tunnetuimmista tanssipaikoista, jossa kävivät
esiintymässä kirkkaimmat suomalaiset
tanssi- ja iskelmämusiikin tähdet.
W.G.Palmqvist suunnitteli Myllykosken
seuratalon samaan aikaan pääkonttorin
ja kerholan kanssa. Rakennuksen työpiirustukset on päivätty heinä- ja elokuulle
1937. Seuratalo rakennettiin Myllykosken taajaman keskustaan uuden aukion
länsireunalle kahden pääkadun, eli Kenraalintien ja Myllykoskentien risteykseen
vastapäätä juuri valmistunutta kirkkoa.
Seuratalo on pohjamuodoltaan vinkkeli,
jossa pitkät pääjulkisivut suuntautuvat
pääkatujen suuntaan. Julkisivun tunnusomaisia piirteitä ovat pääjulkisivujen
sekä päätyjen ensimmäisen kerroksen
korkuinen horisontaalisesti koristeltu viivarustikarappaus. Muilta osin rakennus
on rapattu vaaleaksi.

92

Rakennuksen Kenraalintien puoleiseen
siipeen sijoitettiin rakennuksen tärkeimmät tilat, kuten juhlasali sekä kahvila- ja
ravintolasali. Myllykoskentien puoleiseen siipeen taas sijoitettiin pienemmät
kokoontumistilat, kuten luentosali, talonmiehen asunto sekä marttojen, lottien ja suojeluskunnan kokoontumistiloja.
Rakennuksen länsipäädyn ensimmäiseen
kerrokseen rakennettiin myös kaksi liiketilaa joihin sijoittui rakennuksen valmistumisen jälkeen siirtomaatavarakauppa
sekä lihakauppa. Rakennuksen kellariin
rakennettiin voimistelu- ja painisali, 25m
pituinen sisäampumarata, huolto-, varasto- ja teknisiä tiloja sekä pidätettyjen
säilytyspaikka. Myöhemmin kellariin rakennettiin ampumaradan tilalle kaksiratainen keilahalli.
Rakennuksen Kenraalintien puoleinen tasakattoinen siipi hahmottuu rakennuksen
päämassana, joka on Myllykoskentien
suuntaista siipeä korkeampi. Siiven julkisivuista erottuvat koristeelliset ja yläosistaan kaarevan muotoiset suuret ikkunat
sekä rakennusmassaa kiertävä voimakaspiirteinen räystäslista. Huomio kiinnittyy
erityisesti rakennuksen itäjulkisivulla,
toisen kerroksen korkeudella, oleviin juhlasalin ikkunoihin, joita reunustavat puolipyöreät kierrekuvioiset pilasterit sekä
pilastereiden yläosissa olevat doorilaiset
kapiteelit sekä profiloidut palmettikuviot. Myllykoskentien suuntainen siipi on
matalampi ja satulakattoinen sekä ikkuna-aukotukseltaan pelkistetympi.
Julkisivuista on luettavissa rakennuksen
sisätilojen toimintoja. Rakennuksen pääjulkisivut ikkuna- ja oviaukotuksineen on
sommiteltu klassismin periaatteiden mukaisesti, jota kuvastavat tasaisin välein
sommitellut ikkunaryhmät. Sisäpihan
puoleiset julkisivut jäsentyvät vapaammin enemmän funktionalismin periaatteiden ja ikkunoiden takana olevien tilojen toiminnallisuuden mukaisesti.
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PERUSTIEDOT
Suunnittelija: W.G.Palmqvist
Suunnitteluajankohta: 1936-1938
Valmistumisajankohta: kevät 1938
Kerrosala: 2746 k-m2
94
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92 Rudolf Waldenin 60-vuotisjuhlat
Seuratalon juhlasalissa syksyllä
1938
93 Seuratalo kirkon suunnasta v. 1938
94 Kirkko Seuratalon suunnasta
95 Seuratalon pohjoisjulkisivu v. 2013
96 Detalji Kenraalintien puoleisista
pilastereista
97 2. kerroksen lämpiö vuonna 1938
98 Seuratalon aula vuonna 2013
99 Detaljipiirustus A-portaasta
100 Seuratalon leikkauspiirustus v. 1937

Rakennuksessa on kolme porrashuonetta. A-porras on rakennuksen pääporras,
joka yhdistää rakennuksen keskellä olevat ensimmäisen kerroksen eteishallin
ja toisen kerroksen lämpiön. B-porras sijaitsee rakennuksen länsisiivessä, johon
käydään rakennuksen eteläjulkisivulta
pihan puolelta. B-portaan kautta kuljettiin suojeluskunnan, lottien ja marttojen
kokoontumistiloihin sekä vahtimestarin
asuntoon.
Rakennuksen itäsiivessä lähellä eteläpäätyä sijaitsevalla C-portaalla oli enemmän
huoltoportaan funktio. Portaasta oli kulku keittiöön sekä toisessa kerroksessa
olevan juhlasalin näyttämön takaisiin
tiloihin. Lisäksi portaan kautta kuljettiin
partiolaisten tiloihin, taloudenhoitajan
ja ravintolan henkilökunnan asuntoihin
sekä painisaliin. Salin yhteydessä oli pesuhuonetilat, joihin oli kulkuyhteys myös
teatterin näyttämön takana olleen kierreportaan kautta. Sekä B- että C-portaista
oli yhteys rakennuksen kellaritiloihin.

99

98

Seuratalon pääsisäänkäynti on sijoitettu
lähelle pääkatujen risteystä Myllykoskentien puolelle. Graniittisilla sokkelillaatoilla ja portailla korostetusta pääsisäänkäynnistä kuljetaan suureen eteishalliin,
josta on yhteys rakennuksen itäsiivessä ja
lähimpänä Kenraalintien ja Myllykosken
risteystä olevaan kerhohuoneeseen, joka
rakennettiin alunperin kahvila- ja ravintolasaliksi. Salin takana, tilan eteläpuolella, on suuri keittiö sekä tarjoiluhuone.
Kahvila- ja ravintolasaliin sijoitettiin
vuoden 1930 lopulla myös kirjasto. Eteishallin länsipäädyssä on vaatenaulakot ja
pohjoisseinällä on kassakioski, joka toimi
lippumyymälänä sekä sanomalehtikioskina.
Eteishallista nousevat juhlavat portaat toisessa kerroksessa sijaitsevaan lämpiöön,
josta on kulku kerhohuoneen yläpuolella
olevaan noin 500-paikkaiseen juhlasaliin,
länsisiivessä olevaan noin 80-paikkaiseen
luentosaliin sekä talon pääsisäänkäynnin
yläpuolella olevalle parvekkelle. Parvekkeen ja luentosalin ovien välissä oli virvokebaari, joka oli käytössä suurempien
tapahtumien aikaan.
Juhlasali on toiminut rakennuksen valmistumisesta lähtien myös elokuvateatterina. Salissa on kolmannen kerroksen
korkeudella parvikatsomo, jonka takana
on elokuvateatterin projektorihuone. Parven reunakaiteeseen sijoitettiin G. Finnen
muotoilemat neljä vertauskuvallista reliefiä.

100

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Työn äärestä 1/1939: s. 19-21
Nordberg II: s. 367-368, 372
Juva: s. 392
Kivimäki: s. 20-22
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Muutokset
Seuratalon julkisivuihin on tehty vuosien
saatossa hyvin vähän muutoksia. Rakennuksessa on alkuperäiset ovet ja ikkunat
lukuunottamatta B- ja C-portaiden ulkoovia sekä keittiön ulko-ovea, jotka on
muutettu 1990-luvulla metallilasioviksi.
Myllykoskentien puoleisen siiven katto
sekä siihen liittyvät vesipellitykset on
myös uusittu. Katto on uusittu punaisella
savitiilellä ja pellitykset on tehty muovipinnoitetulla tiilen punaisella pellillä.
Rakennuksen tilojen käyttö on vuosien
aikana muotoutunut osittain uudelleen.
Kenraalintien ja Myllykoskentien kulmahuoneessa ollut kahvila- ja ravintolasali on muutettu myöhemmin kerhohuoneeksi. Kellarissa Myllykoskentien
puoleisessa siivessä ollut 25m pituinen
sisäampumarata muutettiin myöhemmin
keilaradaksi ja uudelleen takaisin ampumaradaksi, joka on kellarissa edelleen.
Ensimmäisessä kerroksessa ollut talonmiehen asunto muutettiin Paperiliiton
Myllykosken osasto 35:n kokoustiloiksi.
Muutosten tarkkoja ajankohtia ei ole tiedossa.

101
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103

104
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Juhlasalin sisäpintoja on uusittu 1990-luvun alussa. Salin katto maalattiin ja näyttämöseinällä olleet metalliset Yhtyneiden
Paperitehtaiden kuusivaakunat poistettiin. Lisäksi salin penkit ja verhot uusittiin.
Sisätilojen paneloinnit aulassa ja A-portaassa sekä juhlasalin ja vanhan ravintolasalin viilupintaiset levyt on asennettu
rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Myös kassakioskin ja naulakoiden muotoilu eroaa selvästi Palmqvistin alkuperäisistä suunnitelmista.
Rakennusosien tarkkaa asennusajankohtaa ei ole tiedossa, mutta niiden muotoilusta ja materiaalien laadusta päätellen
rakennusosat ovat mahdollisesti peräisin
1930-luvun lopun ja 1950-luvun alun väliseltä ajalta. Arkkitehti Pekka Saarema
on käyttänyt kerholan aulatiloissa sekä
kellarin raivintolasaleissa saman tyyppistä viilulevyä kuin seuratalon saleihin
on asennettu. On hyvin mahdollista, että
arkkitehti Saarema on suunnitellut muutoksia myös Seuratalon sisustukseen.
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101 Seuratalon ravintola-kahvila v. 1938
102 Seuratalon entinen ravintola-kahvila
ja nykyinen kerhotila v. 2013
103 Juhlasali vuonna 1938
104 Juhlasali vuonna 2013
105 2.kerroksen luentosali vuonna 1938
106 2.kerroksen luentosali vuonna 2013
107 Seuratalo 1950-luvun alussa
108 Seuratalon kellarin vanha keilarata,
kuva julkaistu vuonna 1949.
109 Seuratalon ampumarata v. 2013
110 Seuratalon 1. krs pohjapiirustus
1960-luvulta
111 Lämpiön virvokebaari
112 A-porras lämpiön ja juhlasalin
parven välillä
113 Länsipäädyn liikehuoneistot v. 2013
114 Seuratalon 2. krs pohjapiirustus
1960-luvulta
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5.4 Mestarien talot
(Myllykoskentie 1C-1F)
Myllykosken paperitehtaan ensimmäisen
uudistusvaiheen yhteydessä rakennettiin
Myllykoskentien varteen vuosien 1932 ja
1933 aikana neljä kivistä kahden perheen
asuintaloa. Talot rakennettiin tehtaan
työnjohtajille ja koneenhoitajille, joita tarvittiin kesällä 1933 valmistuneen uuden
paperitehtaan johtoon.
W.G. Palmqvistin marras- joulukuussa
1932 suunnittelemat asuinrakennukset
olivat aikakauteen ja Myllykosken muuhun rakennuskantaan nähden poikkeuksellisen komeita ja tilavia sekä talotekniikaltaan edistyneitä. Asunnot olivat
huoneistoalaltaan keskimäärin 98 m2
suuruisia ja ne oli varustettu mm. vesijohdoilla, viemäreillä, keskuslämmityksellä
sekä sähköhelloilla.

117

Myllykoskentien varressa olevat kaksi
paritaloa (talotyyppi B) eroavat hieman
niiden eteläpuolelle rakennetuista kahdesta muusta asuinrakennuksesta (talotyyppi A). Molemmat talotyypit ovat
keskiaksaaliinsa nähden symmetrisiä ja
rakennusten päädyissä on asuntokohtaiset katetut terassit. Rakennusten julkisivut ovat vaaleiksi rapattuja, sokkelit ovat
tumman harmaita ja katot ovat tummanruskeaa kourutiiltä. Molemmat talotyypit
ovat satulakattoisia, joiden etelänpuoleiset julkisivut on rakennettu keskiosiltaan
kahden kerroksen korkuisiksi, minkä johdosta etelänpuoleiset lappeet ovat tältä
osalta loivempia ja räystäät muita räystäitä ylempänä.
Talotyypissä B asuntojen sisäänkäynnit
ovat rakennusten päädyissä. Rakennusten kellareihin kuljetaan ulkokautta talon
päädyssä olevasta ovesta. Talotyypissä A
on rakennusten päätyjen sisäänkäyntien
lisäksi talojen pohjoisjulkisivuilla pienillä
katoksilla varustetut sisäänkäynnit, joista
on kulku asuntojen eteistiloihin sekä kellareihin. Talotyypin A julkisivut eroavat
ikkuna-aukotuksiltaan B-talosta. A-talojen ikkuna-aukotus on B-taloja tiheämpää, mikä näkyy rakennusten päädyissä
sekä eteläjulkisivuilla.
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PERUSTIEDOT
Suunnittelija: W.G.Palmqvist
Suunnitteluajankohta: 1936-1938
Valmistumisajankohta: kevät 1938
Kerrosalat:
- Myllykoskentie 1C: 344 k-m2
- Myllykoskentie 1D: 329 k-m2
- Myllykoskentie 1E: 344 k-m2
- Myllykoskentie 1F: 329 k-m2
120
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Muutokset
Myllykoskentien varrella oleva pääkonttorin puoleinen paritalo (Myllykoskentie
1C) on muutettu 1980-luvulla työterveysasemaksi. Rakennuksen ensimmäiseen kerroksen tiloja on muokattu mm.
purkamalla osittain asuntojen välistä seinää ja rakennuksen etelän puoleisia tiloja
on yhdistetty laajemmaksi odotusaulaksi.
Myös Myllykoskentien varren toinen paritalo (Myllykoskentie 1D) on muutettu
kokoontumistiloiksi, mutta toiminta on
sovitettu alkuperäisiin tiloihin. Kaikkien
rakennusten ikkunat ja ulko-ovet ovat alkuperäisiä.
Kaikkien neljän rakennuksen katot on
uusittu sekä siihen liittyvät vesipellitykset sekä laudoitukset on uusittu 1990-luvulla. Rakennusten katot ovat vanhojen
valokuvien perusteella olleet alunperin
tummaksi maalattua rivisaumapeltiä.
Katot oli varustettu jalkaränneillä sekä
massiivisilla kulmikkailla syöksytorvilla.
Kattojen uusimisen yhteydessä rivisaumapelti korvattiin kattotiilillä ja jalkarännit sekä kulmikkaat syöksytorvet on
korvattu tavanomaisilla muovipinnoitetuilla puolipyöreillä räystäskouruilla ja
syöksytorvilla. Katot on myös varustettu
nykyaikaisilla tikkailla, lumiesteillä sekä
muutamilla uusilla katon läpivienneillä.
Kuistien puuosat, kuten räystäslaudoitukset ja kaiteet on myös uusittu.
Talo B:n pohjoisjulkisivu v. 2013
Talo B:n eteläjulkisivu v. 2013
Talo A:n pohjoisjulkisivu v. 2013
Talo A:n eteläjulkisivu v. 2013
Myllykoskentie 1930-luvun lopulla
Viistoilmakuva tehdasyhdyskunnan
keskuksen alueesta ennen pääkonttorin ja kerholan rakentamista.
121 Talo A:n julkisivu- ja detaljipiirustus
122 Talo A:n pohjapiirustus
123 Talo B:n pohjapiirustus
124 Talo B:n julkisivu- ja detaljipiirustus
125 Talo B:n pohjoisjulkisivu v. 2013
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123

125

124

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Työn äärestä, 7/1933 s. 16
Nordberg II, s. 357
Kivimäki, s. 23-24
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5.5 Espiksen talot,
ns. Konjakkikujan alue
(Keskikoskentie 17A-17E)

W.G.Palmqvist suunnitteli vuosien 19371938 aikana Espiksen alueelle neljä tehtaan johtajien, virkailijoiden ja insinöörien asuinrakennusta. Rakennuksista kaksi
oli yhden perheen taloja ja kaksi muuta
oli paritaloja. Vuonna 1940 valmistui alueen eteläpäähän viides asuinrakennus,
joka toteutettiin paritalona. Alueella oli
työsuhdeasunnot mm. toimitusjohtajalle,
isännöitsijälle ja metsäpäällikölle.
Palmqvist suunnitteli Espiksen alueesta huomattavasti tehokkaampaa vielä
vuonna 1937. Maaliskuussa 1937 päivättyyn suunnitelmakarttaan on piirretty
lähes kaksikymmentä yhden ja kahden
perheen taloa vuonna 1932 valmistuneen
tehtaan yleisurheilukentän länsi- ja eteläpuolille. Karttaan on merkitty Palmqvistin suunnittelemia tyyppitaloja, jotka on
lueteltu kirjaimilla A:sta F:ään.
Suunnitelluista rakennuksista toteutettiin
vuonna 1937 alueen pohjoispäässä ja lähinnä tehdasta ollut talotyyppi A1 (Keskikoskentie 17E) sekä sen eteläpuolelle
tien ja Kymijoen väliin kaksi paritaloa,
jotka olivat E- ja G-tyypiä (Keskikoskentie 17D ja 17C) sekä talotyyppi A2 (Keskikoskentie 17B).

Talotyyppi A2 on pääosin saman mallinen kuin tyyppi A1, mutta se on hieman
pienempi. Myös paritaloissa on paljon
yhtäläisyyksiä, mutta G-tyyppi on Etyyppiä pienempi. Paritalojen päädyissä
on yhden kerroksen korkuiset siivet, jotka ovat osittain kuisteja. Siipien toisessa
kerroksessa on terassit. Yhden perheen
taloissa on kuistit rakennusten takasivuilla ja kuistien päällä toisessa kerroksessa
on terassit.
Rakennukset edustivat tiloiltaan, laadultaan ja talotekniikaltaan vähintään yhtä
korkeatasoista linjaa, kuin viittä vuotta
aiemmin rakennetut Myllykoskentien
varren Mestarien talot. Asuntojen maantasokerrokset on suunniteltu asumisen
lisäksi myös edustuskäyttöön ja jokaisessa asunnossa on aulan yhteydessä
työhuone. Lisäksi asuntojen keittiöiden
yhteydessä on erilliset tarjoilu- ja palvelijoiden huoneet. Toisessa kerroksessa
sijaitsee makuuhuoneita, vierashuoneita
sekä kylpyhuone.
Yhden perheen talot on pohjapiirustusten perusteella suunniteltu kahden perheen taloja korkeatasoisemmiksi. Yhden
perheen rakennuksissa on laajemmat
edustustilat, keittiö- ja tarjoilutilat sekä
useampia palvelijoiden asuinhuoneita.
Lisäksi toisen kerroksen asuinhuoneet on
varustettu vesipisteillä ja kerrokseen on
sijoitettu kaksi kylpyhuonetta.

126

Lähinnä tehdasta oleva asunto (Keskikoskentie 17E) on rakennettu todennäköisesti alunperin kenraali Rudolf Waldenin
pojalle Juuso Waldenille. Hän oli paria
vuotta aikaisemmin aloittanut Yhtyneiden Paperitehtaiden myyntipäällikön
tehtävissä, mikä edellytti työskentelyä
Myllykoskella, jonne hän muutti Espiksen talojen valmistumisen aikoihin.
Rakennuksen pihaa kiertää aita ja sieltä
on oma portti tehdasalueelle. Rakennus
toimi Yhtyneiden Paperitehtaiden jakautumisen jälkeen vuosikymmeniä tehtaan
toimitusjohtajan asuntona.
Espiksen viides rakennus (Keskikoskentie 17A) toteutettiin todennäköisesti noin
kolme vuotta ensimmäisten rakennusten
valmistumisen jälkeen. Paritalossa on paljon yhteneväisyyttä kahden muun alueen
paritalon kanssa, mutta poikkeaa niistä
kuitenkin vähäisesti. Yhteneväisyyksiä
on kuitenkin niin runsaasti, että voidaan
olettaa, että rakennuksen on suunnitellut
W.G. Palmqvist. Rakennuksen piirustuksia ei ole löytynyt ja tyyppi ei ole tiedossa.
Espiksen alueen rakennuksissa toistuvat
Kerholan julkisivujen piirteet, joita ovat
ulkoseinien vaalea sileä rappaus, tiilinen
aumakatto, katon lappeista ulkonevat
puolipyöreät ikkunat sekä pääsisäänkäyntien doorilaiset pylväät. Lisäksi rakennuksissa ja kerholassa on yhteneväisyyksiä julkisivujen symmetrisyydessä
sekä ikkuna-aukotusten rytmityksessä.

127

PERUSTIEDOT
Suunnittelija: W.G.Palmqvist
Suunnitteluajankohta: 1936-1938
Valmistumisajankohta: kevät 1938
Kerrosalat:
- Keskikoskentie 1A: 436 k-m2
- Keskikoskentie 1B: 336 k-m2
- Keskikoskentie 1C: 432 k-m2
- Keskikoskentie 1D: 488 k-m2
- Keskikoskentie 1E: 336 k-m2
128

30

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS MYLLYKOSKEN TEHTAAN AITOJEN ULKOPUOLISISTA RAKENNUKSISTA

040 5955980

@
info@acad.fi

arkkitehtisuunnittelu arcade oy
peltomiehentie 19, 45120 kouvola
www.acad.fi

129

130

131

132

133

134

126 Edessä Keskikoskentie 17D ja
takana 17C
127 Talo 17A:n olohuone ja porrasaula
128 Espiksen talojen länsi- ja pohjoisjulkisivuja vuonna 1938
129 Talo 17D:n länsijulkisivun piirustus
vuodelta 1937
130 Talo 17D:n länsijulkisivu v. 2013
131 Talo 17D:n itäjulkisivun piirustus
vuodelta 1937
132 Talo 17D:n itäjulkisivu v. 2013
133 Talo 17E:n pohjois- ja eteläjulkisivut vuodelta 1937
134 Talo 17E:n eteläjulkisivu v. 2013
135 Espiksen alueen suunnitelma 1937
136 Edessä Keskikoskentie 17B ja
takana 17C ja 17D vuonna 2013
137 Keskikoskentie 17B - 17E v. 1938
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Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Kivimäki s. 24
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Muutokset
Rakennusten julkisivut ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa, mutta taloihin
Keskikoskentie 17A -17D on vaihdettu
ikkunat 1990-luvulla. Myös rakennusten
vesikatot on uusittu alkuperäisen kourutiilen mallisella kattotiilellä.
Espiksen talojen kellareihin rakennettiin
saunatiloja 1960-luvun alkuvuosina. Keskikoskentie 17E:n kellariin rakennettiin
saunatilat vuonna 1963. Taloa laajennettiin vuonna 1980 Arkkitehtitoimisto Ossi
Andersson ja Kari Toppila Ky:n suunnittelemalla uima-allastilojen siivellä.
Laajennus rakennettiin yhden kerroksen
korkuisena rakennusmassana kellarikerroksen tasolle saunatilojen jatkoksi.
139
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140

138 Talo 17C:n suunnitelmat v. 1937
139 Koskenperkaus- ja louhintatyöt Espiksen alueen vieressä 1950-luvulla
140 Talo 17E:n suunnitelmat v. 1937
141 Keskikoskentie 17E:n uimaallassiiven suunnitelma v. 1980
142 Keskikoskentie 17E:n uima-allassiipi
vuonna 2013
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Vuonna 1939 aloitettiin rakentamaan
kahta asuinkerrostaloa Myllykosken
tehtaalla lisääntyneen virkailijakunnan
asuntotarpeen tyydyttämiseksi. Talot
rakennettiin Myllykoskentien varren
paritalojen eteläpuolelle Kenraalintien
länsipuolella olevaan puistoon. Kolmikerroksisten asuinkerrostalojen tarkkoja
valmistusvuosia ei ole tiedossa, mutta
todennäköisesti ensimmäinen valmistui
vuonna 1939 ja toinen vuonna 1940.
Rakennukset on todennäköisesti suunnitellut rakennusmestari Esko Aro, joka
suunnitteli tuolloin Yhtyneille Paperitehtaille muitakin rakennuksia. Valkeakoskelle Lempääläntien varrelle on 1940-luvulla rakennettu Aron suunnittelema
kerrostalo, joka on identtinen Myllykosken kerrostalojen kanssa. Myllykosken
tehtaan piirustusarkistosta ei ole löytynyt
alkuperäisiä suunnitelmia.
Kerrostalojen julkisivut ovat vaaleaa rappausta. Rakennuksissa on punaiset kourutiiliset aumakatot ja kattojen harjalla
on yhtenäinen muurattu ilmanvaihtokanavien ja savupiippujen hormisto. Rakennusten sokkelit on maalattu tumman
ruskeiksi.

Kerrostalojen päätyihin on rakennettu
asuntoparvekkeet. Ensimmäisten kerrosten parvekkeet on rakennettu kuisteiksi,
joihin on porrasyhteys myös ulkoa maantasosta. Betonista valetut sirorakenteiset
parvekkeiden välipohjat sekä porrashuoneen katos ovat maalattu julkisivua
mukaillen valkoiseksi. Rakennuksen
länsipuolen julkisivuissa on näyttävät
kulmaikkunat. Porrashuone näkyy julkisivuissa tasaisin välein pystysuuntaan
sijoitetuilla viiden vaakasuuntaisen ikkunan sommitelmalla.
Kerrostaloihin rakennettiin kahdeksan
asuinhuoneistoa, joista talojen päätyihin
sijoitetut kuusi huoneistoa olivat 1930-luvun alussa rakennettujen Myllykoskentie
paritalojen tapaan hyvin tilavia. Rakennusrungon keskelle rakennettiin kahteen
kerrokseen pienet asuinhuoneet henkilökunnalle, kuten talonmiehelle. Päätyhuoneistot varustettiin myös tulisijoilla.

143

143
144
145
146

Insinööritalon kulmaikkunat v. 2013
Insinööritalon länsijulkisivu v. 2013
Pihalla oleva kuuden auton talli
Myllykosken aseveljet kunniakäynnillä sankarihaudalla 30.8.1940.
Taustalla näkyy toinen Insinööritaloista.
147 Pääsisäänkäynnin julkisivu v. 2013
148 Insinööritalojen itäjulkisivut Seuratalolta kuvattuna v. 2013.
149 1. kerroksen pohjapiirustus
150 Valkeakosken Lempääläntien kerrostalon pääsisäänkäynnin julkisivu
151 Valkeakosken Lempääläntien kerrostalon pihan puoleinen julkisivu
152 Insinööritalon sisäänkäyntikatos

145

144

PERUSTIEDOT
Suunnittelija: Esko Aro
Suunnitteluajankohta: n. 1939
Valmistumisajankohta: n. 1939-1940
Kerrosalat:
- Tehtaankaari 6: 1017 k-m2
- Tehtaankaari 8: 1017 k-m2
146
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Rakennusten ikkunat on uusittu 1990-luvulla puu-alumiini-ikkunoiksi. Myös
porrashuoneiden ulko-ovet on uusittu
metallilasioviksi. Rakennusten vesikatot
ja kattoon liityvät vesipellitykset on myös
uusittu 1990-luvulla. Rakennusten ilmastointia on myöhemmin tehostettu, mikä
näkyy ullakkokerroksissa uusina ilmanvaihto kanavina.
Rakennusten kellaritiloihin, rakennettiin
sauna- ja pesutilat vuonna 1962. Pienet
asuinhuoneet on yhdistetty osaksi viereisiä suurempia asuntoja.

147

Vuonna 1983 kerrostalojen länsipuolisille
pihoille on rakennettu Salon Putkirakenne Oy:n kaksi peltirakenteista autovajaa.
Yhdessä autosuojassa on säilytystilat
kuudelle henkilöautolle.

150

148

151

152
149

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
UPM:n keskusarkisto
Nordberg II, s. 358
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5.7 Talo Walden, ns. Rantatalo
(Kymentie 9)

Arkkitehti Pekka Saarema suunnitteli
asuinrakennuksen Yhtyneiden Paperitehtaiden toimitusjohtaja Juuso Waldenille vuonna 1950. Huoneistoalaltaan noin
1500 m2 suuruisen rakennuksen maantasokerros suunniteltiin edustustiloiksi.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin olohuone-, aula- ja talvipuutarhatilat sekä
ruokailu- ja keittiötilat. Rakennuksen toiseen kerrokseen ylähallin ympärille sijoitettiin vanhempien ja lasten makuuhuoneet sekä vierashuoneita. Rakennuksen
pohjoispäätyyn sijoitettiin henkilökunnan tiloja. Kellariin sijoitettiin suuri pysäköintihalli, arkisto sekä huolto- ja teknisiä
tiloja. Asunnon mitoitus oli poikkeuksellisen väljä. Jopa lapsille suunniteltiin oma
ruokailuhuone.
Rakennuksen julkisivumateriaali ja väritys poikkeaa huomattavasti muista Myllykoskelle yhtiön rakennuttamista tehtaan aitojen ulkopuolisista rakennuksista
kellanruskean tiilimuurauksen ansiosta.
Kenraali Rudolf Waldenin aikaan tehtaan
aitojen ulkopuolelle rakennettujen talojen julkisivuväritys oli yleensä vaaleaa.
Hänen poikansa Juuso Walden taas suosi voimakkaampia julkisivu värejä, mikä
näkyy esimerkiksi Valkeakosken tehdasyhdyskunnan arkkitehtuurissa. Juuso
Walden ohjasi isänsä tavoin hyvin voimakkaasti arkkitehdin suunnittelutyötä.

153

Rakennustyöt käynnistettiin vuonna
1951, mutta rakennustyöt keskeytettiin
kokonaisuudessaan yli kymmeneksi
vuodeksi Yhtyneiden Paperitehtaiden jakauduttua. Tässä vaiheessa rakennuksen
julkisivut ja vesikatto oli rakennettu valmiiksi, mutta mitään sisustustöitä rakennukseen ei oltu tehty.
1960-luvun alussa rakennus päätettiin
muuttaa useamman perheen asunnoksi.
Muutostyön suunnnitteli Arkkitehtitoimisto Salmio, Toiviainen & Toiviainen
vuonna 1963 ja hanke sai rakennusluvan
vuonna 1964. Muutoksessa rakennuksen
julkisivut jätettiin Saareman alkuperäisen
suunnitelman mukaisiksi.

Yhtyneiden Paperitehtaiden jakautumisen jälkeen Pekka Saarema suunnitteli
Juuso Waldenille vuonna 1952 Valkeakosken Antinniemeen identtisen talon
Myllykosken Rantatalon kanssa. Walden
halusi, että rakennus toteutettaisiin Myllykoskelle laadittujen piirustusten mukaisesti, mutta Saarema muutti suunnitelmaa paremmin paikkaan sopivaksi ja
samalla huoneistoalaltaan lähes puolet
pienemmäksi. Antinkärjeksi nimetyssä
tehtaanjohtajan asunnossa ja Myllykosken Rantatalossa on kuitenkin runsaasti
yhtäläisyyksiä. Rakennusten massoittelut, tilajärjestelyt sekä julkisivut ovat hyvin samanlaiset.

Vuonna 1958 voimaan tulleen väestönsuojia koskevan lain mukaan rakennukseen piti tehdä väestönsuoja. Pintaalaltaan 53,5 m2 kokoinen väestönsuoja
toteutettiin C-luokan väestönsuojana rakennuksen pohjoispuolelle ja upotettuna
joenrannan penkkaan vuonna 1964.

153 Talo Waldenin eteläjulkisivu v. 2013
154 Talo Walden kuvattuna Kymijoen
suunnasta v. 2013
155 Talo Walden kuvattuna Kymijoen
suunnasta 1950-luvulla, jolloin alueella tehtiin kosken perkaustöitä.
156 Talo Waldenin asemapiirustus 1950
157 Talo Waldenin 1. kerroksen pohjapiirustus vuodelta 1962.
158 Talo Waldenin pohjois- ja itäjulkisivut pääsisäänkäynnin suunnasta
v. 2013
159 Antinkärjen pääsisäänkäynnin
julkisivu
160 Talo Waldenin talvipuutarha-siipi
v. 2013
161 Antinkärjen talvipuutarhan siipi
162 Talo Waldenin pohjoispäätyä v 2013
163 Antinkärjen päätyä

155

156

13.9.1963 päivätyn rakennuslupahakemuksen mukaan rakennukseen tehtiin
yhteensä 10 asuinhuoneistoa, joista suurimmat olivat 5h+k ja pienimmät olivat
2h+kk. Huoneistot olivat poikkeuksellisen tilavia ja avaria. Rakennuksen huoneistoala oli 940 m2 , jonka lisäksi oli varasto- ja muita tiloja yhteensä 632 m2.

154

PERUSTIEDOT
Suunnittelijat:
- Ulkopuoliset osat: Pekka Saarema
- Sisäpuoliset osat:
Salmio, Toiviainen & Toiviainen
Suunnitteluajankohta: 1950 ja 1963
Valmistumisajankohta: 1964
Kerrosala: 2101 k-m2
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160

158

161

162

159

163

Lähteet
Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan arkisto
UPM:n keskusarkisto
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5.8 Aravatalot (Kaarlontie 3)

Kaksi kerrostaloa ja huoltorakennuksen
käsittävän asuinkorttelin on suunnitellut
arkkitehti Pekka Saarema vuonna 1950.
Alkuperäisissä piirustuksissa nelikerroksiset kerrostalot on nimetty Majoittaja
A:ksi ja Majoittaja B:ksi. Vuonna 1951
valmistuneet talot on rakennettu länttä
kohti laskevaan rinteeseen. Kerrostalojen
ja Kaarlontien väliin on sijoitettu korttelin huoltorakennus.
Etelän puoleisessa Majoittaja A:ssa on 11
asuntoa, kun taas pohjoisen puoleisessa
Majoittaja B:ssä on 12 asuntoa. Majoittaja
A:n huoneistot ovat tilavampia, kuin
Majoittaja B:n huoneistot. Majoittaja
A:ssa on kolme asuntoa porrastasoa
kohden, kun Majoittaja B:ssä porrastasoa
kohden on neljä huoneistoa. Majoittaja
A:n alimpaan kerrokseen, joka on osittain kellaria, on sijoitettu kaksi länteen
suuntautuvaa asuntoa talon molempiin
päätyihin. Majoittaja B:n kellaritasoon
alarinteen puolelle on rakennettu talon
molempiin päätyihin autotallit.

Molemmissa taloissa päätyasunnot
ovat tilavia 3h+k tai jopa 5h+k asuntoja, joiden huoneistoalat ovat 96 ja 137
m2 välillä. Päätyasunnot on varustettu
tulisijoilla sekä rakennusten päädyissä
olevilla kulmaparvekkeilla. Rakennusrungon keskelle sijoittuvat asunnot ovat
pieniä noin 40 m2 suuruisia kaksioita.
Molempien kerrostalojen porrashuoneet
on rakennettu siten, että porrassyöksyjen keskellä olevaan aukkoon on jätetty
varaukset hissille. Hissien rakentamiseen
ollaan jopa varauduttu valmiilla ullakkokerroksen hissikonehuoneilla.
Molempien kerrostalojen porrashuoneiden sisäänkäynnit ovat rakennusten
itäjulkisivuilla ylärinteen puolella.
Majoittaja A:n porrashuoneeseen on
mahdollista kulkea myös länsijulkisivulta kellarikerroksen tasosta. Molempien
rakennusten pääsisäänkäynti on kellaria
puoli kerrosta ylempänä.
Huoltorakennukseen rakennettiin pesula, saunatilat, korttelin yhteinen lämpökeskus sekä kaksi pientä asuntoa.

164

165

164 Majoittaja A:n eteläpääty v. 2013
165 Majoittajan asunnon tulisija v. 2013
166 Yksityiskohta Majoittajien päätyparvekkeesta v. 2013
167 Majoittaja B:n länsi- ja eteläjulkisivut v. 2013
168 Majoittaja A:n pohjapiirustus 1950
169 Huoltorakennuksen pohjoisjulkisivu
170 Huoltorakenunksen itäjulkisivu
171 Majoittaja A:n itäjulkisivu v. 2013
172 Porraskäytävän hissivaraus

166

PERUSTIEDOT
Suunnittelija: Pekka Saarema
Suunnitteluajankohta: 1951
Valmistumisajankohta: n. 1952
Kerrosalat:
- Kaarlontie 3A: 1340 k-m2
- Kaarlontie 3B: 1340 k-m2
- Kaarlontie 3C: 756 k-m2
167
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168

Muutokset
Rakennukset ovat julkisivujen osalta lähes kokonaan alkuperäisessä kunnossa.
Rakennusten vesikatot ja siihen liittyvät
pellitykset on uusittu ja porraskäytävien alkuperäiset ulko-ovet on korvattu
metallilasiovilla 1990-luvulla.

169

170

172

171

Lähteet
Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
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6. YHTEENVETO

Yhtyneiden Paperitehtaiden rakennuttama ja Arkkitehti W.G.Palmqvistin pääosin 1930-luvulla suunnittelemat Myllykosken tehdasalue ja tehdasyhdyskunta
muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden Suomen teollisuushistoriassa. Ympäristössä ja rakennuksissa on nähtävillä
Yhtyneiden Paperitehtaiden perustamisen ja kehityksen alkuvaiheita sekä yhtiön toiminnan ideologiaa.
Ennen
Yhtyneiden
Paperitehtaiden
perustamista
Myllykosken
Tehdasyhdyskunnan keskus rakentui ilman
suunnitelmallista ohjausta KouvolaHamina- maantien ja silloisen Rautakorventien risteykseen, johon myös tehtaan
pääportti sijoittui. Vanhan ristetysalueen
merkitys kasvoi Yhtyneiden Paperitehtaiden aikana, kun alueelle sijoittettiin
Yhtiön pääkonttori sekä muita tehdasyhdyskunnan keskeisiä rakennuksia. Kokonaisuutta täydensi laaja tehtaan puistoalue, joka rajasi tehdasalueen muusta
tehdasyhdyskunnasta.
Sommitelmaa
korostettiin tehtaan punatiilisellä ja useita satoja metrejä pitkällä muurimaisella
itäjulkisivulla. Aluekokonaisuus toteutettiin pääosin noin viiden vuoden aikana.
Sommitelma on kuitenkin osin hävinnyt
myöhempien 1980-luvulla tehtyjen tehtaan idänpuoleisten laajennusten vuoksi.

Myllykosken tehtaan pääkonttori on
Yhtyneiden Paperitehtaiden ensimmäinen pääkonttori, joka rakennettiin tähän
tarkoitukseen ja on täten merkittävä rakennus Suomen teollisuushistoriassa.
Pääkonttorin eteläpuolella oleva kerhola
sekä rakennusten eteen rajautuva monumentaalipuisto muodostavat yhdessä
ainutlaatuisen kokonaisuuden. Laajempaan W.G.Palmqvistin suunnittelemaan
tehdasyhdyskunnan keskuksen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seuratalo, mestarien talot ja Espiksen alue sekä niiden
välissä olevat puistoalueet. Olennainen
osa Palmqvistin kokonaissuunnitelmaa
on myös kirkko sekä sen edessä oleva aukio ja aukiota rajaavat rakennukset.
Insinööritalot ovat myös osa tehdasyhdyskunnan keskuksen kokonaisuutta.
Tutkimuksessa on kuitenkin jäänyt epäselväksi kuuluivatko talot Palmqvistin
laatimaan kokonaissuunnitelmaan. Esimerkiksi Palmqvistin vuonna 1943 laatimassa havainnekuvassa insinööritaloja ei
ole piirretty kuvaan. On myös mahdollista, että rakennukset päätettiin rakentaa
Yhtyneiden Paperitehtaiden hallituksen
puheenjohtajan Rudolf Waldenin toimesta tai Myllykosken ensimmäisen asemakaavan laatineen Heimo Kautosen suunnitelmien pohjalta.

Yhtiön pääkonttorin, kerholan ja seuratalon julkisivuissa ja sisätiloissa on runsaasti harkitusti suunniteltuja yksityiskohtia.
Rakennusten sisätiloissa on myös useita
niihin kiinteästi suunniteltuja taideteoksia, arkkitehtonisia koristeaiheita sekä
alkuperäisiä rakennusosia, kuten kiinteitä kalusteita, joiden inventointi ja tutkiminen olisi tarpeellista ennen korjaus- tai
muutostoimenpiteisiin ryhtymistä.
1950-luvulla arkkitehti Pekka Saareman
suunnittelemat rakennukset ovat luonteva jatkumo ja ajallinen kerrostuma
Myllykosken tehdasyhdyskunnan taajamarakenteessa. Saareman arkkitehtuuri
Myllykoskella edustaa Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Myllykosken tehtaan jaon
aikaisia vuosia ja arkkitehtuuri on tyypillistä 1950-luvun tyylisuuntaa. 1930-luvulta periytynyt korkeatasoinen ja laadukas
arkkitehtuuri ja rakentamistapa jatkui
edelleen 1950-luvulla yhtiön rakennushankkeissa.
Erityisesti Saareman suunnittelemat kerholan kellaritilojen muutokset on tehty
hienovaraisesti jättäen rakennukseen
historiallisen kerrostuman. Kellariin
johtavasta portaikosta, ruokailusalista
sekä baarista ja biljardisalista löytyy lukuisia kauniita ja huolella suunniteltuja
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sekä huolella toteutettuja yksityiskohtia. Saareman suunnittelemista kerholan muutoksista on paikoin tulkittavissa
hienovaraista alkuperäisen Kerholan
arkkitehtuurin kunnioittamista, kun taas
1980-luvulla tehdyt toisen kerroksen
muutokset saunaosastoineen eivät ole
niin onnistuneita.
Talo Waldenilla on kiinnostava ja ainutlaatuinen tarina, joka liittyy vahvasti
Yhtyneiden paperitehtaiden johdossa
tapahtuneisiin muutoksiin sekä yhtiön
jakoon. Rakennus kuvastaa myös tehtaan
silloisen johdon ideologiaa. Talo Walden
muodostaa yhdessä Valkeakosken Antinkärjen rakennuksen kanssa harvinaisten
rakennusten parin. Koska Talo Walden
ei koskaan valmistunut alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti, rakennuksella
ei ole niinkään rakennustaiteellista arvoa. Rakennus on kuitenkin eräänlainen
”muistomerkki” yhdessä Antinkärjen
kanssa merkittävästä ajanjaksosta ja tapahtumista Yhtyneiden Paperitehtaiden
historiassa.
Tutkituissa tehtaan aitojen ulkopuolisissa
rakennuksissa on runsaasti alkuperäisessä asussaan säilyneitä osia. Alkuperäisyys
on säilynyt erityisesti pääkonttorissa, kerholassa, seuratalossa sekä Espiksen alueen pohjoisimmassa asuintalossa (Keskikoskentie 17E). Rakentamisajankohtaan
nähden yhtiön rakennukset on rakennettu poikkeuksellisen laadukkaasti sekä
ne on varustettu jo rakentamisvaiheessa erittäin kehittyneellä talotekniikalla.
Näköhavaintojen perusteella laadukas
rakentaminen ja säännölliset huoltotyöt
ovat pitäneet rakennukset kunnossa tähän päivään saakka.
173 Näkymä kirkontornista tehtaanportille 1930-luvun lopulla
174 Palmqvistin havainnekuva v. 1943
Alkuperäisiä yksityiskohtia v. 2013:
Kerholan portaalin yksityiskohta
Yksityiskohta pääkonttorin hissistä
Seuratalon A-portaan kaidedetalji
Pääkonttorin eteiskäytävien lattia
Kolmården-marmorista
179 Pääkonttorin tammiovet ja -listat
180 Seuratalon pääsisäänkäynti
181 Pääkonttorin ja kerholan seinäkellot
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177

178
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176
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7. LÄHDELUETTELO
7.1 Kirjallisuus

7.2 Arkistot

7.3 Kuvat ja piirustukset

Juva Einar W.
Rudolf Walden 1878-1946
Werner Söderström, Porvoo 1957

Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto,
Helsinki
W.G.Palmqvistin alkuperäiset
Myllykoskea koskevat piirustukset sekä
arkkitehtiesittely.

Arkkitehtuurimuseon piirustusarkisto
Kuvat: 30, 37, 44, 47, 50, 62, 71, 82, 96, 99,
100, 121, 124, 129, 131, 133, 149, 174

Kivimäki Pirkko
W.G.Palmqvist Myllykosken
tehdasyhdyskunnan arkkitehtina 1920- ja
1930-luvuilla
Helsingin yliopisto, Taidehistorianlaitos,
proseminaariesitelmä 8.5.1985
Latva Jorma J.
UPM Myllykosken paperitehdas,
rakennushistoriaselvitys
Lahti, 2012
Myllykoski Oy
Vuosirenkaita: Myllykoski Oy
puuhiomosta kansainväliseksi
paperiteollisuusyritykseksi
Myllykoski Oy, 1992
Myllykosken osakeyhtiö
Myllykosken paperitehdas osakeyhtiö:
puuhiomo, paperitehdas,
kipsoniittitehdas
Helsinki, 1956
Autio Matti, Nordberg Toivo
Vuosisata paperiteollisuutta I, Valkeakosken, Simpeleen, Myllykosken ja Jämsänkosken paperiteollisuuden vaiheet
Yhtyneet paperitehtaat osakeyhtiön perustamiseen saakka
Yhtyneet paperitehtaat, 1972
Nordberg Toivo
Vuosisata paperiteollisuutta II, Yhtyneet
Paperitehtaat osakeyhtiö 1920-1950
Yhtyneet Paperitehtaat, 1980

Myllykosken tehtaan piirustusarkisto,
Myllykoski
Kaikkia selvityksessä esiteltyjä rakennuksia koskevat piirustukset ja kartat.
UPM:n keskusarkisto, Valkeakoski
Vanhat Myllykosken valokuvat sekä
Työn äärestä- lehdet.
Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan arkisto, Kuusankoski
Talo Waldenin ja pääkonttorin muutosten
rakennuslupahakemukset.

Myllykosken tehtaan piirustusarkisto
Kuvat: 02, 03, 21-28, 32, 33, 56, 57, 65, 78,
87, 110, 114, 122, 123, 135, 138, 140, 141,
156, 157, 168
UPM:n keskusarkisto
Kuvat: 04-15, 17-20, 29, 34, 35, 39, 43, 51,
53, 55, 58, 60, 64, 67, 68-70, 74, 76, 83, 92,
97, 101, 103, 105, 119, 128, 137, 139, 155,
173
Kuvaaja Hannu Tylli
Kuvat: 01, 31, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 59,
61, 63, 66, 73, 75, 77, 79-81, 84-86, 91, 94,
95, 98, 102, 104, 106, 109, 111-113, 115-118,
125-127, 130, 132, 134, 136, 142-145, 147,
148, 150-154, 158-167, 169-172, 175-181
Työn äärestä- henkilöstölehti
Kuvat: 16 (N:o 24), 42 (N:o 20), 72 (N:o
21), 89 (N:o 21), 93 (N:o 22), 108 (N:o 44),
120 (N:o 17), 146 (N:o 31)
Kirjasta Myllykosken paperitehdas
osakeyhtiö 1956
Kuvat: 40, 107
Museoviraston puistoinventointi
Kuvat: 88, 90
Kirjasta Rudolf Walden 1878-1946
Kuva: 36
Valkeakosken sanomat 21.3.1957
Kuva: 38

Tekniikan Waiheita
Tekniikan Historian Seura THS ry:n
julkaisu
Helsinki, 3/2000
Työn äärestä
Yhtyneiden Paperitehtaiden
henkilöstölehti
Yhtyneet Paperitehtaat
Valkeakosken sanomat
21.3.1957, 23.12.1992
Puistoinventointi,
Myllykosken paperitehdas
Museovirasto, Rakennushistorian osasto
Helsinki, 2000
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