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Ilmavalokuva, Saarinen, 29.6.1961. JOKA
© Museovirasto
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JOHDANTO

Vantaalla Keravanjoen varrella sijaitsevaa entistä vernissatehdasta, palokalustova-
rastoa ja polttopiippua koskeva suppea rakennushistoriaselvitys on tehty Tikkuri-
lan jokivarren kehittämishankkeen yhteydessä ja sen tarpeisiin. 
 Vuonna 2015 pidetyn maisema-arkkitehtuurikutsukilpailun voittanut 
Loci Maisema-arkkitehdit Oy sai tilauksen alueen yleissuunnitelman laatimises-
ta. Rakennuksia koskevaan idea- ja myöhemmin hankesuunnitteluun kytkettiin 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Suunnittelutyötä tukemaan tilattiin 
alueen rakennusten suppeat historiaselvitykset. Vernissatehtaan, palokalustovaras-
ton ja polttouunin piippuineen sekä padon syntyhistoriat kytkeytyvät toisiinsa lä-
heisesti , joten on perusteltua käsitellä niitä yhtenä kokonaisuutena samassa raken-
nushistoriaselvityksessä. 
 Nämä Tikkurilan tehdasalueen vanhimman osan rakennukset on jo suo-
jeltu  asemakaavalla. Siten tässä selvityksessä ei uudelleen arvoteta rakennuksia suh-
teessa yleisempiin viitekehyksiin, kuten esimerkiksi Vantaan teolliseen kehitykseen. 
Selvitys on suunnattu rakennusten suunnittelun tueksi ja käsikirjaksi. Rakentumi-
sen vaiheet ja eri osien ajoitus on selvitetty arkisto- ja kuvalähteiden perusteella. 
Tiedot on esitetty säilyneisyyskaavioissa. Tilakokonaisuuksia ja rakennusosien ar-
votus on esitetty tilainventointiosion yhteydessä sekä loppuyhteenvedossa.
 Tehdasmiljöön alkuperäinen toiminta on lopetettu tai siirretty muualle. 
Suuri osa lähiympäristöön kuuluneista teollisuusrakennuksista on purettu. Entinen 
vernissatehdas on muutettu 1980-luvun lopulla Vantaan kaupungin nuorisopalve-
lujen kulttuuritilaksi ja kulttuurisen nuorisotyön keskukseksi.

Vernissatehdas muutoksen ja kunnostuksen jälkeen nuorison käyttöön avattuna. 
Tikkurila Oy:n uutiskirjeen ”Sävysepon” kansi, 1990. Valokuva Peter Forsgård.
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SIJAINTI VANTAALLA

1 Vernissatehdas
2 Pato
3 Palokalustovarasto 
4 Piippu

1 2

3
4

Vernissatehtaan kiinteistö sijaitsee Vantaan Tikkurilassa Suomen toiseksi vilkkaim-
man rautatieaseman itäpuolella. Vernissatehdas, pato, palokalustavarasto ja piippu 
sijaitsevat Keravajoen, Tikkurilankosken äärellä. Tunnusomaisen rakennusryhmän 
voi nähdä junasta ohi ajettaessa, ja lisäksi lukuisista kohdista joen varren puistosta. 

Tikkurilan suuralue sijaitsee Lahden- ja Tuusulanväylän välissä, vuonna 1862 käyt-
töönotetun Hämeenlinnan junaradan varrella. Tikkurila on ollut Helsingin maa-
laiskunnan hallinnollinen keskus vuodesta 1946, Vantaan kauppalan keskus vuo-
desta 1972 ja vuodesta 1974 Vantaan kaupungin keskus. 

Vernissatehdas on entisen suuren tehdasalueen vanhinta osaa ja liittyy kiinteäs-
ti kaupunginosan syntyvaiheisiin. Nykyisin alue sijaitsee keskellä kasvukeskusta, 
jonne rakennetaan paljon uusia asuntoja, palveluja ja toimistotiloja. Yleisilme on 
suhteellisen väljä, mutta se on kuitenkin Vantaan kaupunkimaisinta osaa. 1

1 vantaa.fi/tikkurila
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PERUSTIEDOT
Vernissatehtaan kiinteistö 
Kaupunginosa/kortteli/tontti: Jokiniemi 62, kortteli 33, tontti 1
Kiinteistötunnus: 92-62-33-1
Osoite: Tikkurilantie 36, 01300 Vantaa
Kaavoitus: asemakaava no. 620800, lainvoimainen, vahvistettu 1987
Tontti: YY/s-merkintä
Vernissarannan puistoalue VP-merkintä
Asemakaavan suojelumääräys tontille s: "Alue, jossa ympäristö säilytetään"
Asemakaavan suojelumääräys rakennuksille sr: ”Historiallisesti arvokas raken-
nus, jota ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korja-
us- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen historiallinen arvo säilyy.”

VERNISSATEHDAS 
Kokonaisala: 2704 m2
Kerrosala: 1875 m2
Omistajat: 
1861  Anders Lorens Munsterhjelm
1869  kauppias Henrik Lindroos
1885  kauppaneuvos Hjalmar Schildt ja valtioneuvos Mauritz Hallberg
1917 Ab Schildt&Hallberg Oy
1975 Tikkurilan väritehtaat Oy
1979  Vantaan kaupunki
Valmistumisvuodet ja suunnittelijat:
1757  Dynnasin rusthollin veromylly, uudistettu 1829
1861 hirsirakenteinen öljynpuristamo
1867  vernissatehdas
1887  tiilinen tehdas, rakennusmestari W. Wiik
1913  uusi vernissatehdas ja mylly, rakennusmestari Richard Willman
1937  vernissakeittimö, laajennus, arkkitehti J. Fabritius
1990 korjaus ja muutos nuorisotaloksi, arkkitehti Risto Mäkelä 

PALOKALUSTOVARASTO
Kokonaisala: 56 m2
Omistajat: kuten Vernissatehdas, nykyisin Vantaan kaupunki
Valmistumisvuosi:1935 
Suojelu: rakennusperintökohde, suojeltu asemakaavalla, sr

TIKKURILANKOSKEN PATO
Valmistumisvuodet:
1862 hirsipato
1912 kivipato

POLTTOUUNI JA PIIPPU
Valmistumisvuosi: 1956

Rakennuskulttuuri Vantaalla: inventointi 1981
Amanda Eskola: Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 1930-1979, inven-
tointiraportti, 2005-2006, Vantaan kaupunki, Kaupsu 17/2006

ASEMAKAAVA
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Ortokuva 2017
Vantaan karttapalvelu
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LÅNGOBACKANKOSKI JA TEOLLISTUMINEN

Tikkurilan ja Tikkurilan tehdasalueen kehitys on monivaiheinen. Tikkurilassa on 
jo 1500-luvulta asti käyty kauppaa, ja Långobackan eli nykyisen Tikkurilan kosken 
varrella on toiminut useita viljamyllyjä.

Vuonna 1586 kosken varrella tiedetään sijainneen kaksi myllyä. Näistä toinen tu-
houtui palossa1600-luvun alkupuolella. Jäljelle jäänyttä myllyä ylläpitivät ja käytti-
vät Kuninkaalan ja Tikkurilan talonpojat yhdessä.2  Vuonna 1757 Dynnasin 
rusthollin omistajat perustivat veromyllyn aikaisemman kotitalousmyllyn tilalle.3 
Vernissatehtaan ensimmäinen vaihe eli öljynpuristamo perustettiin aivan tämän 
vanhan myllyn viereen omalle tontilleen. Mylly säilyi toiminnassa aina 1970-luvul-
le asti vernissatehtaan jo lopetettua tuotantonsa.

Suomen elinkeinoelämää ja liikenneyhteyksiä ryhdyttiin 1800-luvun puolivälis-
sä kehittämään. Pidettiin tärkeänä lisätä kotimaisten raaka-aineiden saatavuutta 
ja tuotantoa.4 Liikenneyhteyksien parantaminen aloitettiin vuonna 1856 ehdot-
tamalla raideyhteyttä välille Hämeenlinna–Helsinki. Ehdotus toteutui ja rautatie 
valmistui vuonna 1862. Tämä joudutti Tikkurilan kehitystä ja kasvua. Asukasluku 
Tikkurilassa kääntyi kasvuun junayhteyden rakentamisen jälkeen, mutta palvelut 
kehittyivät tuotantolaitoksia hitaammin. Tikkurilan alue säilyikin Helsingin pitä-
jän takamaana 1800-luvun loppuun asti.5 

Anders  Lorenz Munsterhjelm oli ennakoinut 1850-luvulla rautatiesuunnitelmat 
oikein, kun hän oli jo vuonna 1856 ostanut tulevan radan tuntumasta Dynnasin 
ratsutilan. Syksyllä 1861 hän anoi oikeutta öljynpuristamon perustamiselle kos-

2 Manninen s14

3 Rakennuskulttuuri Vantaalla, s157

4  Bonsdorff, s36

5  Manninen s26

Helsinki–Tikkurila välinen yhteys on 
merkitty rautatiekarttaan vuodelta 
1857 (TLA).

ken äärelle veromyllyn viereen.6 Nykyisen Tikkurila Oy:n historia alkoi, kun öl-
jynpuristamo perustettiin 14.8.1862. Puristamolle lohkottiin tontti Dynnasin su-
vun maista. Tullimylly sijaitsi omalla tontillaan. Myös se oli A. L. Munsterhjelmin 
omistuksessa. Tehtaalle rakennettiin oma pistoraide asemalta vuonna 1890.

Vesivoima ja sen rajallisuus Långobackan koskessa on ollut 1600-luvulta asti kiiste-
lyn aihe. Kun Dynnasin suku rakensi 1829 uuden padon, he joutuivat maksamaan 
hyvitystä muille vesioikeuden omistajille. Kiistat periytyivät myös öljynpuristamon 
perustajalle A. L. Munsterhjelmille. Alkuun öljynpuristamon omistajat vaihtuivat 
usein. Kauppahuone Schildt ja Hallberg osti tuotantolaitoksen vuonna 1885.

Viereisen sivun historialliset kartat kuvaavat Tikkurilan alueen kehitystä kyläasu-
tusvaiheesta teollistumisen alkuun asti. Vernissatehtaan sijainti on merkitty kart-
toihin ympyrällä.

6 Manninen s12
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1776-1805 1872

1904 1912

Tikkurilan öljynpuristamon ja veromyllyn tontti vuoden 
1904 isojaon kartassa. MML

Talonpojat kävivät kauppaa Långobackan kosken ympäristössä jo 
1500-luvulla. Kartassa näkyy tie Keravajoen pohjoispuolella. Joen varrella 
sijaitsi useita viljamyllyjä. Kuninkaan kartasto

Vuonna 1862 valmistuneella Helsinki-Hämeenlinna radalla oli tärkeä rooli 
Helsingin pitäjän teollistumisessa.  Öljynpuristamo sijoittui radan varteen. 
Senaatin kartat

Vuoden 1912 asemapiirustus, vernissatehdas ja mylly omilla tonteillaan. 
Koskessa näkyy myös hirsinen pato. Punaisella on merkitty suunniteltu uusi 
kivipato. Kansallisarkisto
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TIKKURILA OY:N TEHTAAT

Nykyinen maalikonserni Tikkurila Oy aloitti öljynpuristamona 1860-luvulla, täy-
dentyen vernissakeittimöllä ja myöhemmin maali- ja lakkatehtaalla. Tikkurila Oy 
on ainoa aikoinaan toimineista pellavaöljytehtaista, joka on edelleen toiminnassa. 
Vanhin rakennuskokonaisuus, vernissatehdas, on säilynyt, ja se on 1980-luvulta 
lähtien ollut asemakaavalla suojeltu ja toiminut kaupungin nuorisotalona. 

Teollisuuslaitoksen perustamiselle sijainti  Tikkurilankosken ja rautatien varrella oli 
otollinen. Öljynpuristamon perustaminen ei kuitenkaan välittömästi vaikuttanut 
Tikkurilan kehitykseen. Vielä 1870-luvulla pitäjän nimismies piti vernissatehdasta 
lähinnä puristamon sivuyrityksenä. Vasta 1910- ja 1930-luvulla vaikutus alkoi nä-
kyä rakentamisen tiivistymisenä ja Tikkurilan kasvuna.7

Vesivoimaa hyödynnettiin tuotantolaitoksessa ensin vain osittain. Vuoden 1912 
tulipalon jälkeen silloiset omistajat Schildt&Hallberg rakennuttivat uuden tehtaan 
ja koskeen kivisen padon. Vesivoimaa alettiin hyödyntää koko tuotantoon. Tässä 
vaiheessa Schildt & Hallberg ostivat myös myllyn tontteineen, jotka olivat välillä 
siirtynyneet pois tehtaan omistuksesta.8

Maali- ja lakkatehdas perustettiin vuonna 1919 ja tehdasaluetta alettiin laajentaa.9 
Viereisessä vuoden 1928 ilmakuvassa etualalla näkyy uusittu vernissatehdas ja tien 
pohjoispuolella maali- ja lakkatehtaan rakennuksia. Pistoraide johti tuolloin suo-
raan vernissatehtaalle. Aseman ja radan länsipuolella viljeltiin vielä maata, kun sitä 
vastoin tehdasalueella teollinen kehitys oli täydessä käynnissä.10 Silti vuonna 1937 
tehdasalueella sijaitsi myös vielä asuntoja. Vuonna 1945 rakennettiin korkea siilo-

7 Virtanen, s23

8 Manninen-Schadewitz 2013, s85

9 Bonsdorff, s100

10 Manninen-Schadewitz 2013, s78

1928

1937

Vuonna 1937 kaakosta otettu ilmakuva. Etualalla maali- ja lakkatehtaan rakennuksia ja kosken rannal-
la vernissatehdas. Tässä vaiheessa tehdas osti ensimmäisen maa-alan joen eteläpuolelta. (TLA)

1930-luvulle tultaessa Tikkurilan kasvu alkaa näkyä. (VKM)
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Ajoittamattomaan karttaan on merkitty vernissatehtaalle johtava pistorata sekä tehdasalueen raken-
nuksia, mm. vuonna 1936 rakennettu palokalustovarasto. Pellavansiemensiilo, joka rakennettiin vuonna 
1945, ei kartassa ole.  Siten kartan voi ajoittaa vuosien 1936–45 välille. 

1933

1930-luvulle tultaessa Tikkurilan kasvu alkaa näkyä.
Pitäjäkartta 1933
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Pellavaöljytuotannon  merkitys oli 1960-lukuun mennessä vähentynyt, mutta 
maali- ja lakkatehtaan toiminta laajeni.  Tiloja rakennettiin joen eteläpuolelle. 
Myös pääkonttori siirrettiin Helsingistä uuteen rakennukseen.  Siilotornin 
toteutuksen yhteydessä vernissatehtaan pistorata oli siirretty tornin länsipuo-
lelle. Siten se ei enää johtanut suoraan tehtaan ovelle. TLA

Väritehtaiden alue vuonna 1949. Valkoinen siilotorni oli valmistunut 4 vuotta 
aiemmin vuonna 1945. Taustalla Tikkurilan Silkin rakennukset, peltoa ja 
omakotialue.  TLA

torni pellavansiemenvarastoksi. Siilon varastokäyttö loppui  pian, mutta torni säilyi 
tehtaiden maamerkkinä aina vuoteen 1981 asti. Ilmakuvassa vuodelta 1949 näky-
vät taustalla myös Keravajoen varrella Tikkurilan Silkin rakennukset sekä oikealla 
omakotialueeksi kaavoitettu alue. 1950-luvulla tehdastoiminta kasvoi. Maali- ja 
lakkatehtaan silloinen alue alkoi olla täyteenrakennettu. Vuosikymmenen loppu-
puolella hankkittiin lisäalueita joen etelä- ja kaakkoispuolelta. Lähiympäristö oli 
teollistumisesta huolimatta suurelta osin peltoa ja metsää muutamia kerrostaloja 
lukuunottamatta.

Vaikka öljyn puristaminen ja vernissan valmistus lopettiin vuonna 1962, maali-ja 
lakkatehdastoiminta jatkoi laajenemistaan. Joen toiselta puolelta hankituille alueil-
le rakennettiin  "messuhalleiksi" kutsutut varastorakennukset, ja myös pääkonttori 
siirrettiin  uusiin tiloihin vuonna 1960. Alkuperäisellä tehdasalueella sijaitsi vielä 
puisia asuinrakennuksia. Joen toiselle puolelle rakennettiin uudet rivitalot henki-
löstölle. Maaseutu alkoi väistyä yhä kauemmaksi, kun rakennettu alue laajeni pi-
demmälle Keravajoen eteläpuolelle. 

Vuoden 1981 ilmakuvassa näkyy vuonna 1975 valmistunut Monicolor-tehdas. Sen 
ja keskusvaraston lisäksi oli valmistunut Temacolor- (1982) ja Novacolor-tehtaat 
(1989).11 Siten tehtaan toiminta oli 1990-luvulle tultaessa pääosin siirtynyt joen 
eteläpuolellelle. Novacolorin valmistuttua vanha maali- ja lakkatehdas suljettiin 
lopullisesti. Alue myytiin Perusyhtymä Oy:lle vuonna1985. Vanhat rakennukset 
purettiin vuosikymmenen lopussa.12 Ennen sitä ne dokumentoitiin valokuvaamal-
la ja kuvat ovat Vantaan kaupunginmuseon arkistossa. Metsähallituksen toimitilat 
rakennettiin maali- ja lakkatehtaiden tontille 1990-luvun alussa.13 Vernissatehtaan 
rakennuskokonaisuus oli siirtynyt kaupungin omistukseen vuonna 1979. 

11 Manninen-Schadewitz 2013, s79-81

12 Manninen, s218

13 Manninen-Schadewitz 2013, s79-81

Pääkonttori-
rakennus

Henkilöston 
asuintalot

Varastot

1949

1960
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1967

1961

Viistoilmakuva, Saarinen, 
12.10.1961. JOKA 
© Museovirasto

Kartassa näkyy mm. 1890-luvun alussa rakennettu vernissatehtaalle 
johtava pistorata.

Peruskartta 1967

Tikkurilan väritehtaiden alueen laajenemista kuvaava kartta. 
1990-luvulle tultaessa toiminta oli siirtynyt kokonaan joen eteläpuo-
lelle. Sata vuotta tuotantoa, 1962

19

Lähialueen kehitys



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vuonna 1976 valmistunut Monicolor-tehdas on suurin uuden alueen tehdasrakennuksista. Vanhan maa-
li- ja lakkatehtaan alueen rakennukset ovat vielä olemassa. Vanha vernissatehdas myytiin kaupungille 
vuonna 1979. TLA

Uusi eritasoristeys. Ilmakuva, 1988. TLA

Uusi eritasoristeys ja maali- ja lakkatehtaan alueen uudet rakennukset. Ilmakuva, 
1988. Vantaa/Arska

1981

MONICOLOR-tehdas

Alikulku

Vanhat maali- ja 
lakkatehtaan 
rakennukset

on purettu

1988

2011
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VUODET 1861-1912

ÖLJYPURISTAMO PERUSTETAAN
Pellavaöljyn kysyntä lisääntyi, kun 1700-luvulla huonekalujen ja kiinteiden sisus-
tusten maalaaminen yleistyi. Edelleen empire-kaudella talojen ulko- ja sisäpintojen 
käsittely öljymaaleilla lisääntyi. Lisäksi kasvavan teollisuuden koneita ja työkaluja 
sekä käyttöesineitä, siltoja ja rakennuksia ruostesuojakäsiteltiin. 

Suomessa toimi jo kuusi pellavaöljyyn erikoistunutta tehdasta, kun everstiluut-
nantti Anders Lorenz Munsterhjelm perusti öljypuristamon Tikkurilaan vuonna 
1862.1 Uusi öljynpuristamo sijoittui muita tuotantolaitoksia otollisemmin mm. 
kotimaisiin pellavanviljelyalueisiin nähden. Suomen suurin pellavanviljelyalue oli 
1600-luvulta lähtien sijainnut Etelä-Hämeessä, ja 1700-luvulta lähtien myös Por-
voon seudulla.2 Lisäksi yhteydet Tikkurilaan paranivat juuri tehtaan perustamisen 
aikoihin, kun Suomen ensimmäinen rautatieyhteys välille Helsinki-Hämeenlin-
na valmistui samana vuonna. Asemarakennus oli valmistunut hiukan tätä ennen 
vuonna 1862.3

Tehtaan vieressä, omalla tontillaan sijainnut hirsirankenteinen veromylly jatkoi 
toimintaansa. Veromylly kuului myös Munsterhjelmin 1856 ostamaan Dynnasin 
ratsutilaan. Lähteissä ei ole tietoa siitä, tekikö uusi omistaja muutoksia myllyyn 
rakennuksena. Munsterhjelm rakennutti hirsisen öljymyllyn sekä padon vanhan 
tullimyllyn itäpuolelle. Öljytehdas valmistui vuonna 1863 ja toiminta käynnistyi 
joulukuussa.4 

1  Bonsdorff, s8, s20

2  Manninen, s12

3  Pöllänen 19.8.1983

4  Bonsdorff,s41-43

Pellavan korjuuta,
VKM

Tehdas hyödynsi vesivoimaa pellavansiementen jauhamiseen, mutta öljy puristet-
tiin jauhoista käsivoimin kiilapuristimilla. Alkuvuosina valmistettiin vain puhdis-
tamatonta pellavaöljyä ja sen sivutuotteena rehukakkuja. Vasta vuonna 1867 teh-
das ryhtyi puhdistamaan öljyä ja keittämään siitä vernissaa. 5  

5  Manninen, s14
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Dynnasin suvun vuonna 1757 perustaman tulliviljamyllyn 
hirsirakenteinen myllyrakennus Långobackan kosken par-
taalla. Oikealla koski ja keskellä rakennuksen kivijalassa 
aukko, josta myllyä pyörittävä vesi palautui puroa pitkin 
Keravanjokeen. Kuva vuodelta 1885. VKM

Lääninmaanmittari Claes Henrik Nybergin koski-
katselmuksen yhteydessä laatima piirustus,  johon 
on merkitty koski, vanha tullijauhomylly sekä tuleva 
öljypuristamorakennus sekä myllynpato ja myllynränni. 
Kartta vuodelta 1861. TLA
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

VERNISSATEHDAS
Vuonna 1867 vernissakeittimö perustettiin erilliseen rakennukseen, vaikka tuotan-
toa haittasi pellavasiemenen huono saatavuus.6 Nälkävuodet, lama ja pellavasadon 
katovuodet olivat haasteellisia Munsterhjelmin tehtaalle. Tästä syystä Munster-
hjelm myi puolet öljymyllystä kauppias Henrik Lindroosille, ja lopulta vuonna 
1869 koko puristamon.7 Veromylly siirtyi tuolloin Dynnasin suvun omistukseen. 
Lindroos ja Dynnasin suku sitoutuivat hoitamaan patoa yhdessä.8 Lyhyen nou-
susuhdanteen jälkeen 1870-luvulla kauppias Lindroos luopui öljytehtaasta. Tähän 
vaikutti laskusuhdanteen lisäksi kauppiaan heikentynyt terveys.

DICKURSBY OLJESLAGERI AKTIEBOLAG
Itä-Uudenmaan kartanonomistajien vuonna 1876 perustama osakeyhtiö ryhtyi jat-
kamaan Tikkurilan tehtaan pellavaöljy- ja vernissatuotantoa. Kartanonomistajien 
mailla viljeltiin öljypellavaa ja navetoissa oli rehukakkuja hyödyntävää karjaa, joten 
tehtaaseen sijoittamiseen oli hyvät perusteet. Osakeyhtiötä johti kollegiassessori 
Carl Johan Wikberg.9 Osakkaat päättivät jo ensimmäisessä kokouksessaan tehdas-
rakennuksen korjaamisesta ja koneiston uusimisesta.  Pellavarouheen lämmitystä 
varten hankittiin höyrykattila ja öljynpuristukseen tehokkaampia puristimia. Teh-
dasrakennus oli tuolloin vielä hirsirakenteinen, mutta sen yhteyteen muurattiin 
tiilinen savupiippu ja holvattu kellari.10

6  Rakennuskulttuuri Vantaalla, s157

7  Bonsdorff, s47

8   Manninen, s14

9   Manninen, s24

10 Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s176

SCHILDT & HALLBERG JA PISTORATA
Dickursby Oljeslageri Aktiebolag -osakeyhtiön varat  kuitenkin ehtyivät pian ja 
omistajien kiinnostus pellavaöljytuotantoa kohtaan hiipui. Tehdas vaihtoi vuonna 
1885 jälleen omistajaa, kun kauppahuone Schildt & Hallberg osti sen. Heidän 
omistuksessaan tehdasta laajennettiin ja tuotantoprosesseja kehitettiin useaan ot-
teeseen. Keisari myönsi tehtaalle vuonna 1887 myös luvan eteeristen öljyjen uutta-
miseen marjoista ja kasvinsiemenistä.

Uusi kaksikerroksinen, rakennusmestari W. Wiikin suunnitelmien mukaan raken-
nettu tiilirunkoinen rakennus valmistui vuosien 1886-1887 aikana. Samalla myös 
koneet uusittiin ajanmukaisiksi, vain vanha vesiratas ja puupato säilyivät.11 Vuonna 
1889 tehtaan yhteyteen rakennettiin lisäksi uusi vernissakeittimö.12  Suunnitelma-
piirustuksia näistä ei ole löytynyt. Valokuvista on kuitenkin pääteltävissä, että sekä 
mylly että pato säilyivät edelleen hirsirakenteisina, vaikka itse tehdasrakennus to-
teutettiin tiilestä. 

Tehdasaluetta laajennettiin vuonna 1890, ensimmäisen kerran sitten perustamisen. 
Tälle alueelle rakennettiin Tikkurilan asemalta tuotantolaitokselle johtava pistorai-
de. Sellainen oli tullut tarpeelliseksi lisääntyneen tavaraliikenteen vuoksi.13 

11  Bonsdorff, s65

12  Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s177

13  Manninen, s38
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Tehdas oli vaihtanut omistajaa jo kolmasti vuoteen 1876 mennessä. Vuonna 1885 tehdas myytiin Kauppahuone 
Schildt & Hallbergille. Edellinen omistaja, osakeyhtiö Dickursby Oljeslageri Aktiebolag oli rakennuttanut tehtaaseen 
holvatun kellarin ja savupiipun vuonna 1876. Etualalla hirsipadon rakenteita ja vasemmalla osa tullijauhomyllystä. 
Kuva vuodelta 1885. VKM

Vedenohjaus myllyyn hirsi-
ränniä pitkin öljynpuristamon 
editse.

öljynpuristamoraken-
nus  vuodelta 1863

piippu vuodelta 
1876

tullimylly
(vuodelta 1757?)
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vanha vernissakeittämö korvattiin kaksikerroksisella 
tiilirunkoisella rakennuksella vuosina 1886-1887.  Va-
semmalla vanha puinen myllyrakennus. Veden ohjaus 
myllyyn näyttää edelleen kulkevan tehdasrakennuksen 
editse. Pato on edelleen hirsirakenteinen. 1886 TLA

Kuvassa vasemmalla vanha hirsinen myllyrakennus. 
Öljytehdas jää katveeseen myllyn taakse. Vesi virtasi 
korkean veden aikana padon yli kolmen metrin 
putouksena. Valokuva vuodelta 1892. Suomen Kan-
sallismuseo

tullijauhomylly

uusi tiilirunkoinen  tehdas 
vuodelta 1887
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VUODET 1912-1919

TULIPALO JA UUSI TEHDAS
Keväällä 1912 tehdas työllisti 34 työntekijää. Koneita oli uusittu vuosina 1897, 
1904 ja 1907. Lisäksi Schildt & Hallberg Oy oli vuonna 1912 tehnyt kyläläisten 
kanssa sopimuksen kaikkien koskioikeuksien lunastamisesta tehtaan sekä viereisen 
myllyn käyttöön. Rakennuksen kellarissa oli tuolloin 18 kpl 1000 litran säiliötä, 
joihin puristettu pellavaöljy valutettiin putkia pitkin. Tehtaalla oli lisäksi 60 000 
litran vetoinen maanalainen säiliö, jonka kerrotaan ulottuneen rakennuksen editse 
kulkevaan maantiehen asti ja osittain jopa sen alle.14 

Samana keväänä, huhtikuun 28. päivänä, tehtaassa syttyi tulipalo. Kyläläiset saivat 
tulen taltutettua Malmin VPK:n avustustamina. Suotuisaan suuntaan puhaltaneen 
tuulen ansiosta vapaaehtoiset pystyivät estämään paloa leviämästä veromyllyyn 
sekä isännöitsijän asuinrakennukseen. Tehtaan maanalaiset säiliöt saatiin pelastet-
tua täyttämällä kellarit vedellä. Palo kuitenkin tuhosi koneet ja tehdasrakennuksen 
pahoin. Tehtaan väitetään tuhoutuneen perustuksiaan myöten.15 Ainostaan piippu 
seisoi raunioiden keskellä, kun palo oli saatu sammutettua. Tulipalon tiedetään saa-
neen alkunsa rakennuksen keskivaiheilta, varastotilasta. Syttymissyytä ei sen sijaan 
varmuudella saatu selville. Oletetaan sen aiheutuneen itsesyttymisestä. 16  

Sanomalehdissä raportoitiin tulipalosta laajasti. Niissä kerrottiin tehtaan tuhou-
tuneen ulkoseiniä myöten. Tietoa on kuitenkin syytä epäillä. Vertailtaessa raken-
nuksesta kosken suunnasta otettuja valokuvia ennen ja jälkeen tulipalon se näyttää 
säilyneen korottamista lukuunottamatta alkuperäisen kaltaisena. Eteläjulkisivun 
ikkuna-aukot sekä itäjulkisivun viisto muoto ja myös sen aukotus ovat säilyneet 
samanlaisina ja samoissa paikoissa. Lähteistä ainoastaan Tikkurila Oy:n henkilös-
tölehden vuonna 1990 julkaistussa artikkelin kuvatekstissä on maininta, että ra-

14  Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s179

15  Tikkurilan väritehtaat, 1954

16  Manninen, s54

kennuksen muurit olisivat säilyneet palossa. Mitään lähdettä tai perustelua tälle 
arvelulle ei julkaisussa kuitenkaan mainita.17 

Arvelua, että muurit todella säilyivät palossa, tukee myös tosiseikka, että  mikäli 
tehdasrakennus olisi rakennettu kokonaan uudelleen vuonna 1912, se olisi tehty 
uudemmalla tekniikalla. Aukkojen ylitykset olisi tehty muurattujen holvien sijasta 
teräs- tai betonipalkein. Julkisivut olisivat toteutuneet eri näköisinä.

Tulipalon jälkeisen uudisrakennuksen suunnitelmat ja työselityksen laati rakennus-
mestari Richard Willman.18 Rakennusta korotettiin tässä yhteydessä yhdellä ker-
roksella. Seinät olivat puhtaaksi muurattua tiiltä ja vesikatto pellitetty aumakatto.19 
Tulipalossa säilynyt hirsirakenteinen myllyrakennus purettiin. Myös se rakennet-
tiin kokonaan tiilestä ja liitettiin tehdasrakennukseen. On mahdollista, että myllyn 
alkuperäistä kivijalkaa on tässä yhteydessä osittain säilynyt uudessa rakennuksessa. 
Näin arvelee HuK Veikko Pöllänen viitaten alkuperäisiin pohjapiirustuksiin. Näitä 
ei ikävä kyllä ei ole löytynyt tämän tutkimuksen käyttöön.20 Koskelta päin otetuissa 
valokuvissa myllyn kivijalka näyttää uudelta betonisokkelilta. Rakennuksen sisällä 
portaan nurkassa on kuitenkin vielä tänä päivänä näkyvissä luonnonkivistä kivijal-
kaa, joka saattaisi olla vanhan veromyllyn alkuperäinen osa. Tämä voisi selvitä vain 
tarkemmilla materiaalitutkimuksilla.
Uuden tehtaan neljännen kerroksen ikkunat tehtiin seinämuuriin, kattolappeessa 
aiemmin sijainneiden ullakkoikkunoiden sijaan. Tuli oli tuhonnut koneet, joten 
myös kaikki koneet uusittiin. Myös hirsirakenteinen pato korvattiin tässä yhtey-
dessä vankemmalla kivirakenteisella padolla.21

17  Sävyseppo 1990, s5

18  Bonsdorff,s83

19  Rakennuskulttuuri Vantaalla, s157

20  HuK Veikko Pöllänen 19.8.1983

21  Manninen, s66
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Palon jälkeen rakentaminen oli käynnistynyt pian, sillä tehdas oli koko arvostaan 
vakuutettu. Jo vuonna 1913 uudelleenrakennettu vernissatehdas otettiin jälleen 
käyttöön. 

Tehtaan valmistuessa se edusti aikansa uusinta tekniikkaa. Raaka-aineita siirrettiin 
mekaanisesti vaiheesta toiseen, valmistusprosessi muuttui jatkuvaksi. Uusia lait-
teita käyttämään tarvittiin vain 8 puristajaa aiemman 14 sijaan. Valmis vernissa 
laskettiin putkia pitkin kellarin säiliöihin, pakattiin tynnyreihin, ja täytetyt astiat 
siirrettiin nosturilla yläkertaan, josta ne lastattiin suoraan junavaunuihin.22

Ensimmäinen maailmansota vaikutti myös Schildt & Hallbergin tehtaan toimin-
taan. Raaka-ainepula pysäytti tuotannon vuonna 1917, mutta viljamylly pystyi 
jatkamaan toimintaansa. Vasta vuonna 1919 vernissatehtaan tuotanto käynnistyi 
jälleen ja työväkeä saatiin lisättyä.23 

22 Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s180

23 Manninen, s71

Mylly ennen vuoden 1912 paloa.
VKM
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Schildt & Hallbergin vuonna 1886-7 rakennuttama 
tiilinen rakennus. Mylly edelleen tuotantolaitoksen 
vieressä hirsisenä. Kuva ajalta ennen vuoden 1912 
paloa. VKM

Tuhoisan tulipalon jälkeen uudelleen rakennettu 
tehdas. Ikkuna-aukotukset eteläjulkisivussa ovat sa-
mankaltaiset kuin vuoden 1887 tehtaassa. On syytä 
olettaa, että seinät olisivat pääosin säilyneet palosta. 
Kuva vuodelta 1913. VKM
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Tehtaan palon jälkeen laaditut suunnitelmat uudesta padosta. 
Asemapiirustuksessa sekä vanha että uusi kivinen pato, joka on 
merkitty ylemmäksi virtaan punaisella. Suunnitelmat on päivätty 
tulipalon jälkeen, mutta puristamo ja mylly on esitetty kuten ne oli-
vat ennen tulipaloa. Piirustukseen on merkitty  kaksi vesiuomaa tai 
ränniä, joista toinen johtaa myllyn ja toinen tehtaan läpi. Piirustukset 
vuodelta 1912. KA
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Vanha hirsarkkupato ja uusi kivipato esitetty tarkemmin. KA
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Pato on esitetty rakennettavan kivipaasista. KA
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Etualalla tehtaaseen tehty laajennus, jonka voi otaksua 
olevan vuonna 1924 rakennetun astianpesulan. 
Valokuva 1928. VKM

ITSENÄISTYMISEN JÄLKEINEN AIKA JA 
MAALITEHTAAN PERUSTAMINEN

Itsenäistyneessä Suomessa pyrittiin omavaraisuuteen. Kauppasuhteiden jääty-
minen itään loi kotimaanmarkkinoille uutta kysyntää. Mutta vaikka venäläinen 
pellavaöljyvernissa oli idänsuhteiden tilanteen seurauksena pois markkinoilta, oli 
1920-luvulla Tikkurilan tehtaalla paljon muita kilpailijoita. Tuotanto oli kuitenkin 
sen verran kannattavaa, että koneistoa täydennettiin vuosina 1921 ja 1924. Jälkim-
mäisenä vuonna tuotannon tehostuessa ja kasvaessa rakennettiin myös astiapesula 
ja vernissan täyttämö. Pellavansiementä tuotiin Tikkurilan tehtaaseen Argentiinas-
ta asti, kun kotimainen tuotanto ei pystynyt vastamaan tarpeisiin. 
Myös maali- ja lakkateollisuuden kysyntä kasvoi, joten Ab Schildt ja Hallberg Oy 
perustivat maalitehtaan vuonna 1919.24 Alkuun 1920-luvulla öljytehtaan tulos 
kannatteli heikosti menestyvää maali- ja lakkatehdasta. Tavoitteena oli silti, että 
yrityksen uusi aluevaltaus kasvaisi öljytehtaan tuotantoa merkittävämmäksi.25

24  Manninen, s82

25   Bonsdorff,s93-97, 106

VUODET 1919-1939
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Rakennuksen edessä luonnonkivimuurilla tuettu 
tasanne. Valokuva 1910-luku. VKM

luonnonkivimuuri

laajennus ja 
muuri

Vernissatehdas ja koski matalan veden aikaan. Joen 
puolelle on tehty laajennus, ja sen edessä kosken 
puolella on betoninen muuri.
Valokuva 1930-luku. VKM
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VERNISSAKEITTIMÖN LAAJENNUS
Paikallista teollisuutta pyrittiin 1930-luvulla suojelemaan kansainvälisen taloudel-
lisen romahduksen jälkeen. Raaka-aineiden saatavuus vaikeutui silti, ja kotimainen 
vernissan tuotanto hankaloitui toisaalta vientimahdollisuuksien vähenemisen ja 
toisaalta korkean korkokannan vuoksi. Ulkomainen vernissa alkoi vallata Suomen 
markkinoita.26 Maali- ja lakkatehtaan tuotanto alkoi talousvaikeuksista huolimatta 
tasaisesti kasvaa.
Laman aikana pyrittiin valmistautumaan uuteen tasaisempaan suhdanteeseen myös 
pellavaöljyn ja vernissan tuotannon osalta. Vuosien 1934-37 aikana tehtiin uusia 
öljykeitinhankintoja.27 Lisäksi vuonna 1937 tehtaan eteläsivulle valmistui suuri 
vernissan keittimö, kuutiomainen ja tasakattoinen laajennus, jonka suunnitelmat 
oli laatinut arkkitehti J. Fabritius.28 

SOSIAALI- JA RUOKALATILALAAJENNUS
Tehtaalle rakennettiin myös sosiaali- ja ruokalatilalaajennus. Sen toteutusajankoh-
ta ei ole tiedossa. Sen voidaan arvella sijoittuvan keittimölaajennuksen jälkeiseen 
aikaan, sillä Tikkurila Oy:n arkistossa on päiväämättömät suunnitelmat, joissa sosi-
aalitilat on esitetty muuta rakennuskokonaisuutta yksityiskohtaisemmin, mukaan-
lukien Fabritiuksen vuonna 1937 toteutunutta keittimö. (Piirustukset seuraavalla 
sivulla.) Tästä on tulkittavissa, että piirustukset koskevat nimenomaan sosiaalitila-
laajennusta. Tästä taasen seuraa päätelmä, että laajennus on rakennettu keittimö-
laajennuksen jälkeen. Vuodelta 1949 löytyy valokuva (sivu 43), jossa sosiaalitila-
laajennus näkyy. Siten rakentaminen voidaan ajoittaa vuosien 1937 ja 1949 välille.

26   Bonsdorff,s110

27  Sävyseppo 1987, s15

28  Rakennuskulttuuri Vantaalla, s157

J. Fabritiuksen suunnittelema vernissakeittimölaajennus valmistui vuon-
na 1937. Rakennuksessa on pilaripalkkirakenne. Palkisto on keskeltä 
ohennettu. Julkisivu oli puhtaaksi muurattua punatiiltä ja sisäpuoli rapattu 
ja vaaleaksi maalattu. Kuvassa rakennuksen sisätilaa koneistoineen ja 
vernissakeittimineen sekä keittimien huoltosillat. 
Tikkurilan väritehtaat esite, 1954. TLA
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Päiväämätön pohjapiirustus, jossa sosiaali- ja ruokala-
tilalaajennus on esitetty muuta rakennuskokonaisuutta, 
mukaanlukien vuonna 1937 rakennettua keittimölaajen-
nusta, tarkemmin    . TLA
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Siilo 1945

Sosiaalitilat

Fabritiuksen suun-
nittelema vernissan 
keittimölaajennus 

vuodelta 1937

Valokuva vuodelta 1949. Pellavansiemenen varastoimiseen rakennettiin siilo 
vuonna 1945, mutta se oli varsinaisessa käytössä vain vuosikymmenen. 

Kuvassa myös palokalustovarasto. VKM
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Palokalustovaraston kosken puoleisessa seinässä on kaksi isoa pariovea ja itäpäädyssä myös yksi. 
Itäpäädyssä näkyy myös päätyovelle johtava ajosilta.  Vuoden 1961 ilmavalokuvassa julkisivu on 
muuttunut ja aukot on muurattu osittain umpeen. Ilmavalokuva vuodelta 1936.  VKM 
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Palokalustovarasto valmistui 1935, ja sen julkisivut olivat 
aluksi puhtaaksimuurattua tiiltä.
VKM

Vernissa- ja öljynpuristamotehtaan 
väkeä. Palokalustovaraston torni 
on vielä rappaamaton. Vuoteen 
1951 mennessä torni on saanut 
vaalen sävyn. 
Tikkurilan tehtaat, 1937

PALOKALUSTOVARASTO
Vuonna 1933 Tikkurilan tehtaille perustettiin oma palokunta.29 Vernissaa keitet-
tiin alkuaikoina avotulella, joten tehtaalla oli jo tuolloin ollut korkea tulipaloriski. 
Varsinaisia tulipaloja ei kuitenkaan tapahtunut 1800-luvun puolella, palovammoja 
ja palonalkuja lukuunottamatta. Palontorjuntatyö alkoi 1912 palon jälkeen pa-
lontorjuntaryhmän nimeämisellä tehtaan työntekijöistä. Tehtaan höyrytekniikka 
oli myös aiempaa paloturvallisempaa. Vuonna 1933 perustettiin kuitenkin tehtaan 
oma palokunta, ja vuonna 1935 rakennettiin tuotantolaitoksen itäpuolelle kosken 
partaalle palokalustovarasto. Varastossa säilytettiin moottoriruiskua ja muita palo-
varusteita, mutta ei paloautoa. Moottoriruisku yhdistettiin myöhemmin kiinteällä 
imuputkella Keravajokeen. Alunperin rakennus oli puhtaaksi muurattua punatiil-
tä. Se rapattiin vasta myöhemmin, ensin letkutorni ja sitten alaosa.30 Vuoden 1936 
ilmakuvasta viereisellä sivulla on nähtävissä, että kosken puolella on ollut kahdet 
pariovet ja yhdet myös päädyssä. Nämä näkyvät myös  vuoden 1953 sisävalokuvas-
sa (s.41). Vuoden 1961 ilmakuvissa (s.51–53) on nähtävissä aukotuksien muutok-
set ja myös varaston runko on rapattu valkoiseksi.

29  Manninen, s105-106

30  Manninen-Schadewitz 2015, s87-88
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Palokalustovarastoa ja tehtaiden palontorjuntavalmiutta esitellään 
1954 julkaistussa pamfletissa. Letkutorni on rapattu valkoiseksi.
Tikkurilan väritehtaat, esite, 1954

1950-luvulla  hankittiin armeijan ylijäämävarastosta palokunnalle 
hengitysilmalaitteet eli Ilmarit. Taustalla palokalustovaraston torni. 
TLA

Malmin vapaapalokunnan sammuttajat auttoivat vuoden 1912 
tehdaspalon taltuttamisessa. Vapaapalokunta perustettiin vuonna 

1909. Malmin vpk:n arkisto
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Palokalustovaraston sisätilaa. Tikkurilan Väritehtaiden palokunta toimi pitkään 
vain paloruiskujen ym. kaluston varassa, paloautoja ei ollut. Kuvassa näkyvät 
myöhemmin muutetut ja osittain umpeenmuuratut pariovat itä- ja eteläseinäs-
sä. Valokuva vuodelta 1953. TLA 

Tehdaspalokunta harjoittelee sammutustöihin lähtöä. Ruiskut 
kiskottiin palopaikalle käsin. Valokuva 1950-luvulta.  TLA

Palokalustovaraston runko vielä 
rappaamaton. Torni rapattu ja 
osittain maalattu. Itäpäädylle 
johtava puinen ajoramppi on 

vielä olemassa. Tornin pohjois-
puolella näkyy mahdollisesti um-

peenmuurattu ovi. Letkutornin 
eteläpuolella on pieni kahitiilinen 
lisäosa, joka mahdollisesti ei ole 

alkuperäinen.
Valokuva 1960-luvun alkupuoli, 
valokuvaaja Mauno Mannelin. umpeen muurattu ovi

puinen 
ajoramppi

kahitiilinen osa
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Toisen maailmansodan ilmahyökkäykset eivät vaurioittaneet vernissatehdasta tal-
vi- tai jatkosodan aikana, mutta muutoin sota vaikeutti tehtaan tuotantoa.31  Raa-
ka-aineesta oli  entistä suurempi pula. Kotimaista pellavanviljelyä ryhdyttiin elvyt-
tämään. Jopa korvikkeita pellavansiemenelle pyrittiin löytämään. 

PELLAVASIILO
Siementen saanti- ja hintavaihteluiden vaikutusten tasoittamiseksi rakennettiin 
vuonna 1945 tehtaan tontille vernissatehtaan pohjoispuolelle suuri pellavansie-
mensiilo. Tehtaan oville johtanut pistoraide jouduttiin siirtämään siilon tieltä län-
teen. Jo kymmenen vuotta rakentamisensa jälkeen siilo jäi pois käytöstä. Sen hui-
pulta vernissatehtaan ullakolle johtanut kuljetinsilta oli purettu jo vuonna 1953. 
Siilotorni säilyi kuitenkin alkuperäisestä käytöstä poistettuna toimien Tikkurilan 
tehtaiden mainoksena aina 1980-luvun alkuun asti. Vuonna 1981 se purettiin tien 
leventämisen ja eritasoristeyksen rakentamisen tieltä.

POLTTOUUNIN PIIPPU
Vernissatehtaan itäpuolelle muurattiin punatiilinen polttouuni vuonna 1955 tras-
selien ja muun helposti palavan jätteen polttoa varten. Uuni sijoitettiin rantaan 
palokalustovarastosta yläjuoksun suuntaan.32 Sen koillispuolella on ollut toinenkin 
polttouuni. Se näkyy ilmavalokuvissa vuosina 1956-1980. Se on myös merkitty 
palopäällikkö Bertil Kuven 1964 laatimaan palonsuojeluohjeisiin liittyvään kart-
taan.33

31  Takala, s248

32  Manninen,  s330

33  Manninen, s309

ÖLJYN VALMISTUS LOPPUU
Valtio lakkasi tukemasta pellavanviljelyä 1952, ja jo vuonna 1953 romutettiin 
tehtaan vanhimmat kerrospuristimet.34 Kaksi ruuvipuristinta säilytettiin, mutta 
myös nämä jäivät pois käytöstä vuonna 1955.  Rakennuksen tiloja alettiin käyttää 
puunkyllästysaineen valmistukseen. Tehtaassa valmistettiin tuolloin Valtti-nimistä 
puunsuoja-ainetta, mutta vuonna 1960 pellavaöljyn tuotanto lopetettiin koko-
naan, ja jäljellä olleet puristimet purettiin.35 Pellavaöljyn valmistuksen päätyttyä 
Tikkurila Oy siirtyi kehittämään uusia, ei-pellavaöljypohjaisia maalilaatuja.

RAKENNUKSEN KÄYTTÖ TUOTANNON LOPUTTUA
Öljytehdastoiminnan loputtua tehdasrakennusta käytettiin lähinnä varastona, 
ja siellä säilytettiin mm. paloautoa 1960-luvulta eteenpäin.36 Tätä varten kolme 
pohjoisjulkisivun ikkuna-aukoa purettiin ja laajennettiin. Ikkunoiden tilalle asen-
nettiin paloauton mentävät pariovet. (Suunnitelma sivulla 48.) Ajosillat johtivat 
oville tuolloin vielä nykyistä korkeammalla sijainneelta tieltä. Ne näkyvät ilmava-
lokuvassa sivulla 51.

MYLLYN TOIMINTA PÄÄTTYY
Yli 200 vuotta Långobackan kosken partaalla sijainneen myllyn toiminta lopetet-
tiin vuonna 1972. Tikkurilan tehtaan omistajuus vaihtui samana vuonna. Maalien 
tuotantoa tehostamaan joen toiselle puolelle rakennettu uusi Monicolor-tehdas vi-
hittiin käyttöön 1976. 

34  Manninen, s120-127

35  Tiili, s16

36  Bonsdorff, s157

VUODET 1939-1979
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Vernissankeittimö- ja  sosiaalitilalaajen-
nukset  sekä vuonna 1945 valmistunut 

viljasiilo, joka tässä toimii jo mainostornina. 
Siilon siemenkuljetinsilta on purettu vuonna 
1953. Valokuva 1960-luvulta, Pietinen. VKM
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vernissasäiliötä tehtaan eteläpuolella, sosiaalitilalaajennuksen alla muuta-
ma vuosi ennen tuotannon lopettamista. Kuvassa myös Gunnar Forselius.  
Valokuva 1957. TLA
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Siilotorni rakennettiin heti sodan 
jälkeen 1945 tasoittamaan 
pellavansiemenen saanti- ja hin-
tavaihteluiden vaikutusta. Siilo oli 
käytössä kuitenkin vain kymmenen 
vuotta. Kuva ennen vuotta 1953, 
jolloin kuljetinsilta purettiin. TLA

Siilotorni toimi Tikkurilan Väritehtaiden mainostornina aina vuoteen 1981 
alkuperäisen käytön loputtua. Valokuva                        1950-luvun loppu 

Siilo purettiin vuonna 1981 uuden 
tielinjauksen ja eritasoliittymän 
rakentamisen tieltä. Torni yritettiin rä-
jäyttää, mutta yrityksistä huolimatta 
se pysyi pystyssä ja sortui itsestään 
purkuyritysten jälkeen aamuyöllä 
8.9.1981. TLA
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Asemapiirustuksessa näkyy kulmikkaana toinen 
polttouuni ja pyöreän kohdalla merkintä "den nya 
brännugnen"
Polttouunin pääpiirustukset 28.3.1955. 
Vantaan Arska
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Tikkurilan tehtaan torneja: piippu, letkutorni, pellavasiilo ja polttouunin piippu. Padottu vesipinta on 
korkealla. Polttouunin piha-alueen rajaa betoninen reunamuuri. Näkymä Keravajoen rannalta. Valokuva 
vuodelta 1981. VKM

Trasselien ja muiden palavien jätteiden polttoa varten rakennet-
tu uuni. Polttouunin ja piipun muuraustyöt käynnissä. Valokuva 
vuodelta 1955. TLA

Polttouunit ilmavalokuvissa:
Yllä photo Mauno Mannelin, 1957. VKM 
Alla TIkkurilan aseman seutua 12.10.1961. 
MVA (copyright Museovirasto)
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Kellarin ja 2. kerroksen pohjapiirustukset vuodelta 
1955, 1. kerroksen piirustus puuttuu. Sisällysluetteloa, 
johon pohjapiirustuksiin merkityt numerot viittaavat, ei 
ole ollut tämän selvityksen käytössä.
 Tehdasaikaisesta tilajärjestyksestä on vain vähän 
tietoa. Kellarin pohjapiirustuksessa vernissasäiliöitä, 
kanava ja 1800-luvulla rakennettu holvattu kellari. 
1955. TLA

P
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Pohjapiirustuksessa kuljetinrata läpi 
tehtaan. Vernissakeittimölaajennuksessa 
merkitty koneita, kuten mm. suodatinpuris-
timet ja vernissakeittimet. 
Vanhan puristamon kadun puoleisella 
seinällä sijaitsevat portaat näkyvät useassa 
vanhassa interiöörikuvassa. 1955. TLA

Maanalainen liuotinainesäiliölaajennus Tikkurila 
Oy:n 150-vuotishistoriikin mukaan vuodelta 
1949. Rakennus näkyy vielä Vantaan kaupungin 
karttapalvelussa olevassa vuoden 1976 ortoil-
mavalokuvassa. Rakennusta ei ole enää vuoden 
1981 valokuvissa, vain purkujäljet säilyneen 
rakennuksen nurkassa.

P
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Suunnitelma pariovista paloauton säilyttämistä varten, kun öljynpuristus 
lopetettiin tehtaassa. Alla tuolloin hankittu paloauto.
Vantaan Arska, TLA

Ajosilta tehtaaseen sekä uusille paloautojen oville. Kuvassa näkyy myös 
toisena vaaleana pintana maantien vieressä 1949 rakennettu maanalainen 
liuotinsäiliölaajennus. Valokuva Saarinen, JOKA. 12.10.1961 (ote)
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Ilmavalokuva Tikkurilan aseman seudusta 
Vantaalla, Saarinen 12.10.1951. JOKA
© Museovirasto

Kalustovaraston 
aukotus muuttunut.

Vanhan tehtaan eteläjulkisivu 
on rapattu vaaleaksi.

Rannan tuntumassa vielä kaksi piippua; 
vasemmanpuoleinen rakennettu 1955, 
oikeanpuoleinen ennen sitä ja purettu  

vuoteen 1986 mennessä
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Tietason alapuolella sijaitseva 
liuotinsäiliölaajennus.

Tehtaan 
eteläpuolella 
muuri.

jyrkkä viiste  
ajosiltojen 
vieressä

Palokalustovaraston 
torni on rapattu vaaleaksi

Polttopiipun piha-alueen 
rantamuuri.

Padon juok-
sutusaukko.

Pistoraiteen uudempi linjaus

Viistoimavalokuva Tikkurilan väritehtaat 
Vantaalla, Saarinen 29.6.1961. JOKA
© Museovirasto
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Tehtaaseen vievät ajosillat ja pariovet 
näkyvissä. Maastoa on viistetty niin, 
että tehtaan 1. krs ei ole suoranai-
sesti maan alla.

Kanavan uoma

Pistorata ei jatku tehtaalle asti 
vaan loppuu siilon viereen.

Viistoilmavalokuva Tikkurilan väritehtaat 
Vantaalla, Saarinen 12.10.1961. JOKA
© Museovirasto
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vernissatehdas myytiin kaupungille vuonna1979. Rakennus oli huonossa 
kunnossa kaupanteon aikaan. Tehdasta käytettiin 1960-luvulla varastona, 
ja siellä säilytettiin paloautoa. Eteläjulkisivusta päätellen rakennus on jää-
nyt käytöstä sen jälkeen. Ikkuna-aukkoja on peitetty ja ikkunoita puuttuu 
monesta kohtaa.  Palokalustovaraston rappauspinta on myös pahasti 
vaurioitunut. Kuva 1970-luvun lopulta tai 1980-luvun alusta. VKM
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VERNISSATEHDAS KAUPUNGIN OMISTUKSEEN
Vernissatehtaan ja sen yhteydessä olleen myllyn tontti vajaalla käytöllä ja huonossa 
kunnossa olleine rakennuksineen myytiin Vantaan kaupungille 1979.37  

UUSI KÄYTTÖTARKOITUS 1981-1985 
Vernissatehdas ja mylly olivat siirtyneet Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 
1979 laaditulla kauppakirjalla. Rakennuskokonaisuuden uutta käyttötarkoitusta 
ryhdyttiin pohtimaan 1980-luvun alussa, kun tehdas siiryi kaupungin hallintaan. 

Vuonna 1981 nuorison erilaisiin harrastustoimintoihin soveltuvien tilojen hank-
kimista selvittävä työryhmä teki esityksen, jonka liitteenä oli luonnos vernissateh-
taan ottamiseksi nuorisotilakäyttöön.38 Esitys ei kuitenkaan johtanut tarvittaviin 
päätöksiin. Sen sijaan vuonna 1983 tehtiin uusi käyttösuunnitelmaluonnos, jossa 
tilat esitettiin otettaviksi museokäyttöön sisältäen automuseon, jonka sijoittamista 
Vantaalle Suomen Automobiili-historiallinen klubi oli vuonna 1982 ehdottanut. 

Tikkurilan asematoimikunta, joka myös pohti vernissatehtaan kohtaloa tyhjilleen 
jääneen asemarakennuksen lisäksi, teki vaihtoehtoisen esityksen koskien käyttöä 
museona, kuitenkin ilman automuseota. Nämäkään ehdotukset eivät johtaneet 
mihinkään.

Vasta vuonna 1984 valmistui virkamiesselvitys, jossa rakennus esitettiin otetta-
vaksi museokäyttöön sisältäen automuseon. Myöhemmin julkaistiin vielä päivite-
tyt luonnokset, joissa automuseon sijasta esitettiin harraste- ja näyttelytiloja sekä 
käsityöpajoja.39 Tämän ehdotuksen perusteella Vantaan kaupunginhallitus päätti  

37  Sävyseppo 1987, s23-31

38  VKMA

39  VKMA

VUODET 1979-2019 

vihdoin kokouksessaan 17.9.1984 suunnittelun käynnistämisestä. Vuoden lopulla 
tehtiin myös vernissatehtaan kauppakirjan edellyttämä päätös vernissakeittimösalin 
koneiden säilyttämisestä ja museoimisesta. Vuoden 1985 alkupuolella suunnittelu 
museorakennukseksi käynnistyi arkkitehti Risto Mäkelän johdolla. 

TAISTELU KÄYTTÖTARKOITUKSESTA HUIPENTUU 1985
Talo oli seissyt tyhjillään koko suunnittelun ja päätöksenteon ajan. Rakennusosia ja 
jäljelle jääneitä koneita tuhottiin ja rakennus ränsistyi hoitamattomuuttaan. Nuori-
so oli tyytymätön nuoristotilaratkaisujen käsittelyn hitauteen. Vernissatehtaan vie-
ressä 26.5.1985 järjestyn Velmu-konsertin jälkeen tämä tyytymättömyys purkau-
tui. "Tavallisten kadun nuorten" muodostaman monitoimitaloryhmän edustajat 
valtasivat tyhjillään seisovan tehdasrakennuksen.40  Valtauksella haluttiin kiinnittää 
huomio virkaportaan toiminnan hitauteen ja välinpitämättömyyteen. Kaupungin-
hallitus reagoi yllättävän nopeasti, ja jo 3.6.1985 se pyörsi aiemman päätöksensä 
ja esitti vernissatehtaan muuttamista monitoimi- ja nuoristotilaksi vuoden 1981 
luonnoksen pohjalta.41 Päätöstä perusteltiin käynnissä olevalla nuorison vuodella. 
Perustettiin toimikunta, johon jäseniksi otettiin myös kaksi nuorison eli moni-
toimitaloryhmän edustajaa. Päätöstä seurasi pettyneen ja närkästyneen kulttuu-
rilautakunnan kannanotto, ja koko syksyn kestänyt julkinen keskustelu. Lopulta 
kuitenkin ryhdyttiin suunnittelemaan käyttötarkoituksen muutosta monitoimi- ja 
nuorisotaloksi.42 

KULTTUURITEHDAS VERNISSAN HIDAS SYNTY 1985-1990
Suunnittelutyöhön kytkettiin jo aiemmin museohanketta suunnitellut arkkiteh-
ti Risto Mäkelän toimisto. Pääpiirustukset valmistuivat 1986 ja ne on päivätty 
15.9.1986.  Asemakaavamuutos valmistui vasta kesällä 1987, ja vahvistettiin vuo-

40  Vantaan Seutu, Velmu valtasi vernissatehtaan. 28.5.1985

41  VKMA

42   VKMA
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vantaan kaupungin talo-osaston virkamiestyönä tekemä 
alustava ehdotus vernissatehtaan käyttämisestä museo-
na. 1983. VKM
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den lopulla. Siinä rakennukset suojeltiin. Tämän jälkeen rakennuslupa myönnet-
tiin elokussa 1988. 

Korjaussuunnitelman toteutumista hidastutti myös projektin hinta. Paloviran-
omaiset olivat huolissaan rakennuksen paloturvallisuudesta nuorisokäytössä, ja va-
roittivat korjauksen kallistumisesta.43 Erityisesti investointiverosta vapauttaminen, 
joka onnistui Vantaan elävän musiikin yhdistyksen VELMU:n aktiivisuuden an-
sioista lopulta toisella yrittämällä, johti viimein rakentamispäätökseen. Korjaus- ja 
muutostyö valmistui 1990, jolloin toiminta uudessa kulttuuritehtaassa alkoi.44

Suurin muutos tehdasaikaiseen rakennusrunkoon oli vanhan osan 1. ja 2. kerrok-
sen välisen välipohjan purku. Purettuja puuosia hyödynnettiin työselityksen mu-
kaan muualla rakennuksessa tehdyissä korjaus- ja muutostöissä.  

PALOKALUSTOVARASTO
Palokalustovarasto muistuttaa vanhan maantien tasosta. Uusi tielinjaus kohti eri-
tasoristeystä johti siihen, että rakennuksen ovet ovat tietä ylempänä. Rakennuksen 
eteen on valettu betoniset tukimuurit tasoeron vuoksi.

Rakennus seisoi ilmeisesti vernissatehtaan lailla tyhjillään siirryttyään kaupungille 
odottaen päätöksentekoa käyttötarkoituksesta ja remonttien rahoitusta. Lopulta 
senkin osalta tehtiin päätös, että se säilyi varastokäytössä.45

 Rakennuksen sisätilat ja julkisivut korjattiin vuonna 1990. 

POLTTOUUNI JA PIIPPU
Uuni oli teollisuuskäytön lakattua jäänyt vaille virkaa. Vuoden 1987 asemakaavassa 
uuni piippuineen jäi viralta pantuna seisomaan puistoalueelle eräänlaisena teollis-
tumisen aikakauden muistomerkkinä.

KIVIPATO JA KALAPORRAS
Vernissan rantaan, padon ohi suunniteltiin vuonna 1994 kalojen liikkuvuutta hel-

43  Vantaan Alueuutiset, 18.11.1987

44  Tiili, 16

45  VKRaVaA

pottava kalaporras. Se myös toteutettiin 1990-luvulla.46

Vantaan kaupunki on luokitellut Långobackan eli Tikkurilan koskessa sijaitsevan 
vuonna 1912 rakennetun kivipadon rakennusperintökohteeksi. Sitä ohittamaan 
rakennetut kalaportaat ovat osoittautuneet toimimattomiksi eikä uhanalainen joki-
taimen pääse nousemaan kohti kutupaikkojaan. Siksi alkuvuodesta 2018 on tehty 
päätös kivisen padon osittaisesta purkamisesta taimenen nousun turvaamiseksi. 

Padon hirsinen patoluukku avattiin kesällä 2018. Tällä valmistelevalla toimenpi-
teellä veden pintaa ryhdyttiin laskemaan vähitellen, etteivät lieju ja hiekka lähde 
liikkeelle hallitsemattomasti.47 

Suunnitelma 20 metrin leveän aukon tekemisestä patoon on laadittu, ja sen toteut-
taminen aloitettaneen vuonna 2019.

46  VKRaVaA

47  HS, 14.2.2018

Vernissatehdas ja kalaporras. Viistoilmakuva, VKKPA. 
2007
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Palokalustovaraston ja Vernissatehtaan editse johtavalle valta-
tielle ja junaradalle rakennettiin eritasoristeys 1980-luvun alussa. 
Tie rakennettiin aiempaa alemmaksi, joten rakennusten ovet 
jäivät tien tasoa ylemmäksi.  Tehtaan ensimmäisen kerroksen 
ikkunat sen sijaan tulivat näkyviin uuteen katutasoon.  
Valokuva Erkki Pälli, 1981. VKM
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Vernissan valtaus 1985.
VKM  

Aikaisemmin maan alla ollutta raken-
netta, joka eroaa tehtaan vanhimman 
osan rakenteesta
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vernissatehtaan muutos- ja korjaustyömaa aluillaan 1980-luvulla. 
Paloaseman pariovet sijaitsevat korkealla katutason laskusta johtuen. 
(VKM)

Muutos- ja korjaustyömaa käynnissä vuonna 1990. Ilmanvaihtoko-
nehuone on valmistunut ja saanut profiilipeltijulkisivun. Ikkunat on 
myös jo uusittu ja 1960-luvun pariovet palautettu ikkuna-aukoiksi. 
VKM
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Vernissatehtaan muutos ja korjaus nuorison käyttöön. Suunnittelun 
yhteydessä tehty perspektiivipiirustus, jossa pohjoisjulkisivun uuteen 
ilmanvaihto-osaan oli suunnitteilla graffitiseinä, jota ei toteuttu. KTVA
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VUONNA 1988 HYVÄKSYTYN KORJAUS- JA MUUTOSSUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET

Asemapiirustuksessa on esitetty edelleen tehtaan läpi kulkeva kanava osana pihasuunnitelmaa. 
VKRaVaA
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Kellarin pohjapiirustus
VKRaVaA
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

1. krs pohjapiirustus
VKRaVaA
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2. krs pohjapiirustus
VKRaVaA
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3. krs ja ullakon pohjapiirustus
VKRaVaA
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Leikkaukset D-D ja A-A
VKRaVaA
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Julkisivu etelään ennen korjausta ja vuoden 1988 suunnitelmasta. Vantaa Arska
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Julkisivu etelään ennen korjausta ja vuoden 1988 suunnitelmasta. Vantaa Arska
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Julkisivu pohjoiseen ennen korjausta ja vuoden 1988 suunnitelmasta. Vantaa Arska
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Julkisivu länteen ennen korjausta ja vuoden 1988 suunnitelmasta. Vantaa Arska
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vernissatehtaan työmaa julkaistiin lähes valmiina vuonna 1990  Tiili-lehdessä. 
Muutoksen ja korjauksen arkkitehti Risto Mäkelä korosti kuinka tehdasmen-
neisyys ja käyttökelpoisen hyödyntäminen oli kohdetta suunniteltaessa tärkeä 
lähtökohta.
1990, Heikki Oksanen

Korjaustyön suurimpia muutoksia oli ison salin kohdalta purettu vuoden 
1913 välipohja palkkeineen ja pilareineen.  Korvaavasti toisen kerroksen 
välipohjaa kannattelemaan rakennettiin palosuojatut ristikkopalkit.
1990, Heikki Oksanen
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Kalaporrassuunnitelma vuodelta 1992 Vantaa Arska
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

VERNISSAN VALMISTUS JA KONEET

Vernissan valmistus lopettiin tehtaassa 1960-luvulla. Vuosien 1989-90 korjauksen 
ja muutostöiden yhteydessä museoitiin kauppakirjan ehtojen mukaan tehdasajan 
koneita. Lisäksi säilytettiin voimansiirtolaitteistoa. Uudelleenkäyttösuunnitelman 
työselostuksessa Tekniikan museo on ohjeistanut koneiden puhdistukseen ja säilyt-
tämiseen liittyvissä toimenpiteissä. 
Vernissatehdas edustaa monipuolisesti teollistumisen vaiheita Suomessa. Tehdas 
edustaa paitsi vernissan valmistuksen historiaa, myös vesivoiman käytön historiaa, 
sekä Suomen vanhimman rataosuuden varrelle rakentunutta teollisuutta.  Tehtaan 
tekniikka ja siihen liittyneiden ammattien dokumentointi sekä koneiden säilyttä-
minen on osa tätä viitekehystä.
Pellavaöljyä puristettiin Musterhjelmin ja Lindroosin öljytehtaassa ensin käsi-
voimin kiilapuristimissa, ja vuodesta 1867 lähtien vernissaa keitettiin avotulella 
1890-luvulle asti.1  Kerrospuristimet korvasivat sittemmin kiilapuristimet, ja vuo-
den 1937 laajennuksen jälkeen ruuvipuristimet. Kun tehtaan omistus siirtyi osa-
keyhtiölle, uusittiin myös koneisto, ja vernissan keitossa siirryttiin höyrytekniik-
kaan.2 Vanhimmat viisi kerrospuristinta romutettiin vuonna 1953, ja jäljelle jääneet 
kaksi ruuvipuristinta purettiin vuonna 1960.3 Nykyään rakennuksessa on säilynyt 
vernissakeittimön museoidut koneet, kosken voimansiirtoon liittyvä voimahihna  
ja generaattori. Koneita uusittiin useaan otteeseen tehtaan historian aikana, mutta 
työryhmän kokoonpano ja vernissan valmistuksen prosessi säilyi suunnilleen sa-
manlaisena 1800-luvun lopulta aina vuoteen 1960.4

Vernissan valmistuksen vaiheita ja käytettyjä koneita eritellään seuraavassa kappa-
leessa. Kaikki valokuvat ovat Tikkurila Oy:n vanhasta vernissatehtaasta.

1  Bonsdorff, s155-156

2  Bonsdorff, s183

3  Bonsdorff, s155-156

4  Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s183

Vernissatehtaan ullakolla säilytettiin pellavasiemensäkkejä ennen 
siilon rakentamista. Seuloja kaataa siemeniä siemenpuhdistuslait-
teeseen. 1920-L. VKM

Kiilapuristinkaavio. TLA
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Pellavaöljyn valmistus alkaa siementen puhdistuksesta (kuva s.74). Ennen siilo-
tornia pellavansiemensäkkejä säilytettiin tehtaan ullakolla. Seuloja eli riislari syötti 
sopivassa tahdissa pellavansiementä siemenpuhdistuslaitteeseen eli rislaan.
Kun pellavan siemen oli puhdistettu, se punnittiin ja muotoiltiin sopiviksi kakuik-
si. Peltipoika kantoi tarkoitukseen muotoilulla peltilevyllä siemenkakun puristi-
meen (kuva s.75). Puristus kesti n. 60 minuuttia.  Kerrospuristimissa käytettiin 
puristusmattoja, jotka vernissankeittäjä Hjalmar Bäckströmin mukaan olivat alun-
perin valmistettu ihmishiuksista. Myöhemmin matot valmistettiin kamelinkarvas-
ta ja lampaanvillasta. Konetekniikan edistyessä hyödynnettiin kerrospuristimien 
sijaan ruuvipuristimia(kuva s77). 
Rehukakut syntyivät jätteenä puristuksen yhteydessä. Reunaaja leikkasi kerrospu-
ristimista revityistä kakuista pehmeät osat. Tehtaan alkuaikoina kakut kelpasivat 
rehuksi sellaisenaan, mutta 1900-luvulla viljelijät suosivat jauhoksi rouhittua re-
hua(kuva s.80).5 
Raaka pellavaöljy pumpattiin suodatinpuristimiin puhdistettavaksi ja tämä valutet-
tiin säiliöihin.  Puhdistetusta öljystä keitettiin vernissaa, joka varastoitiin säilytys-
astioihin (kuvat s.78).6 

5 Manninen-Sarvimäki-Schadewitz, s184-5

6 Tikkurilan väritehtaat, 1954

Siemenkakku syötetään kerrospuristimeen. Taustalla näkyvät 1990 korjauk-
sessa puretut portaat. Kerrospuristimet sijaitsivat tehtaan 1. kerroksessa.
1920-l.VKM
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< Siemenkakkujen käsittelyä. Reunaaja Gunnar 
Forselius (yllä, vas.) syöttää pellavansiemeniä 
kerrospuristimiin. Huoneen ikkunat ovat kaarihol-
vattuja, välipohjassa palkisto ja sitä kannattelevat 
pilarit. Kuva on alimmasta kerroksesta. Ikkunoista 
näkyy pengerretty maasto ja maantieltä tehtaan 
ovelle johtavan ajosillan rakennetta. 
Valokuva on otettu kulmaportaan edestä kohti 
ikkunoita.  (yllä, oik.). 
Mauno Mannelin, 1931.VKM

Pohjapiirustuksessa näkyvät1930-lukua myöhem-
mät laajennukset, mutta se antaa vihjeitä alkupe-
räisestä tilajärjestyksestä. Valokuvat kerrospuristimis-
ta ovat 1. kerroksesta, mutta koska pohjapiirusta 
ei ole löytynyt, on valokuvien oletettu ottopaikka 
merkitty 2. kerroksen pohjaan. 1955. TLA
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Kerrospuristimen käyttö kesti 
noin 60 minuuttia. 
1920-l. VKM

Suodatinpuristin. 
1920-l. VKM

Ruuvipuristimet korvasivat kerrospu-
ristimet 1937 keittimölaajennuksen 
valmistumisen jälkeen.  1940-l. TLA
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Hjalmar Bäckström keittää vernissaa. 
1920-l.VKM

Kuukauden täydet vernissatynnyrit 
tehtaan pihalla. 1935. TLA

Tehtaan tuotteita.
 TLA
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Vernissatehtaan vuoden 1954 esitteessä 
ollut kaavio vernissan valmistuksesta. 
1954, TLA

Vuonna 1938 uusitut vernissakattilat
1940,TLA

Ilmapumppuja vernissakeittimössä.
1940. TLA

79

Rakennushistor iaa



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Öljynpuristuksesta jäljelle jääneet 
pellavasiemenkakut kelpasivat 
tuotannon alkuaikoina sellaise-

naan karjan rehuksi,

.. mutta myöhemmin kakut piti rouhia 
rehujauhoksi. 

1920–2l. VKM
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

SÄILYNEISYYSKAAVIOT

Vernissatehdasrakennusta on muutettu ja laajennettu toiminnan aikana useita ker-
toja. Rakennus kokonaisuudessaan edustaa Tikkurilan vanhinta teollistumisen his-
toriaa. Useat eri vaiheet näkyvät rakennuksessa eri kerrostumina. Viimeksi tehty 
muutos valittuun uuteen käyttötarkoitukseen vaati sovittamista, sekä paljon muu-
tos- ja laajennustöitä.  
Seuraavilla sivuilla olevat säilyneisyyskaaviot on laadittu kartoittamaan Vernissa-
tehtaan ja siihen liittyneen myllyn, palokalustovaraston, padon ja polttouunin pii-
pun monivaiheista historiaa. 

Seuraavilla sivuilla olevat Vernissatehtaan säilyneisyyskaaviot on laadittu vuoden 
1988 muutospiirustuksiin. Polttouunin ja piipun osalta on taustalla käytetty pää-
piirustusta vuodelta 1955, ja palokalustavaraston osalta korjauspiirustuksia, jotka 
ovat vuosilta 1990 ja 2005.

Rakennusosien ajoitus perustuu tässä selvityksessä esitettyihin valokuviin, harvoi-
hin löytyneisiin piirustuksiin, kirjallisiin lähteisiin ja 1980-luvulla tehtyihin muu-
tospiirustuksiin. Vuonna 1983 HuK Veikko Pöllänen on artikkeliinsa liittyen myös 
tehnyt suuntaa-antavan aikakerrostuma-analyysin, jonka pohjalta selvitystyö on 
lähtenyt liikkeelle. Monien rakennusosien ajoitus on tarkentunut.

HuK Veikko Pölläsen karkea ajoitusanalyysi 
rakennuksen eri osien ajoituksesta.
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

POHJAPIIRUSTUS, KELLARI

kellari

1.krs

2.krs

3.krs

kysymyksiä
-ikkunat on uusittu, milloin?
-kierreporras keittimöstä? parvet? -88?
-koneet alkup. eli 1860-luvulta?
-tehtaan piippu myös 1800-luvulta.. vai 
 rakennettiinko uusiksi palon jälkeen

Kellari rakennettu ensimmäistä 
kertaa vuonna 1876.

 Paikalla todetut holvaukset 
viittaavat siihen, että alkuperäinen
 kellari on ainakin osittain säilynyt

luonnonkivi sokkeli
(vanhan myllyn aikainen, 

ennen vuotta 1887 )

Uutta muurausta
Vanhan myllyn paikka

Purettujen
kerrospuristimien 
sijainti tehdas aikana
VKM vuoden 
1931valokuvien perusteella

Voimala

Vernissakeitimet

Suodatinpuristimet

G
en

er
aa

tto
ri

Myllyyn on ohjattu 
vettä nykyisen 
rakennuksen edestä

Ilmapumput

1924 laajennuksen 
sokkelia mahdollisesti hyödynnetty 
vuoden 1937 osassa.

kellari on mahdollisesti
säilynyt v.1912 palosta, 
mutta rakennettu kun puristamosta 
tuli tiilinen v.1887

1876   holvattu kellari

1887   ensimmäinen tiilinen öljynpuristamo
 
1913   palon jälk. öljynpuristamo ja pato
 
1935   Palokalustovarasto

1937   Vernissakeittimö

1950-luku  Ruokala

1955-56  Polttopiippu

1988   Peruskorjaus, käytönmuutos

1994   Kalaporras
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POHJAPIIRUSTUS, 1. KRS

kellari

1.krs

2.krs

3.krs

kysymyksiä
-ikkunat on uusittu, milloin?
-kierreporras keittimöstä? parvet? -88?
-koneet alkup. eli 1860-luvulta?
-tehtaan piippu myös 1800-luvulta.. vai 
 rakennettiinko uusiksi palon jälkeen

Kellari rakennettu ensimmäistä 
kertaa vuonna 1876.

 Paikalla todetut holvaukset 
viittaavat siihen, että alkuperäinen
 kellari on ainakin osittain säilynyt

luonnonkivi sokkeli
(vanhan myllyn aikainen, 

ennen vuotta 1887 )

Uutta muurausta
Vanhan myllyn paikka
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

POHJAPIIRUSTUS, 2. KRS

kellari

1.krs

2.krs

3.krs

kysymyksiä
-ikkunat on uusittu, milloin?
-kierreporras keittimöstä? parvet? -88?
-koneet alkup. eli 1860-luvulta?
-tehtaan piippu myös 1800-luvulta.. vai 
 rakennettiinko uusiksi palon jälkeen

Kellari rakennettu ensimmäistä 
kertaa vuonna 1876.

 Paikalla todetut holvaukset 
viittaavat siihen, että alkuperäinen
 kellari on ainakin osittain säilynyt

luonnonkivi sokkeli
(vanhan myllyn aikainen, 

ennen vuotta 1887 )

Uutta muurausta
Vanhan myllyn paikka

Purettujen
kerrospuristimien 
sijainti tehdas aikana
VKM vuoden 
1931valokuvien perusteella

Voimala

Vernissakeitimet

Suodatinpuristimet

G
en

er
aa

tto
ri

Myllyyn on ohjattu 
vettä nykyisen 
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vuoden 1937 osassa.

kellari on mahdollisesti
säilynyt v.1912 palosta, 
mutta rakennettu kun puristamosta 
tuli tiilinen v.1887
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POHJAPIIRUSTUS, 3. KRS

kellari

1.krs

2.krs

3.krs

kysymyksiä
-ikkunat on uusittu, milloin?
-kierreporras keittimöstä? parvet? -88?
-koneet alkup. eli 1860-luvulta?
-tehtaan piippu myös 1800-luvulta.. vai 
 rakennettiinko uusiksi palon jälkeen

Kellari rakennettu ensimmäistä 
kertaa vuonna 1876.

 Paikalla todetut holvaukset 
viittaavat siihen, että alkuperäinen
 kellari on ainakin osittain säilynyt

luonnonkivi sokkeli
(vanhan myllyn aikainen, 

ennen vuotta 1887 )

Uutta muurausta
Vanhan myllyn paikka
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

LEIKKAUS A-A, B-B

nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio

nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio

1876 holvattu kellari
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~1950-l. Ruokala, palok.v. muutokset

1955-56 Polttopiippu  

 

1988 Peruskorjaus, käytönmuutos
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nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio
LEIKKAUS C-C, D-D

nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio

nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio
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ALUEJULKISIVU ETELÄÄN

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten 
1980-luvulla

Itäjulkisivussa oleva 
tiilitekstuurimuutos

Vernissakeittimön kohdalla 
on ollut 1. kerroksinen laajennus

Palokalustovarasto on rapattu 
myöh. kokonaan

Päädyn pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana

1876   holvattu kellari

1887   ensimmäinen tiilinen öljynpuristamo
 
1913   palon jälk. öljynpuristamo ja pato
 
1935   Palokalustovarasto

1937   Vernissakeittimö

1950-luku  Ruokala

1955-56  Polttopiippu

1988   Peruskorjaus, käytönmuutos

1994   Kalaporras

Pariovet muutettu ikkunaksi, yksilehtiseksi oveksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.
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tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten 
1980-luvulla

Itäjulkisivussa oleva 
tiilitekstuurimuutos

Vernissakeittimön kohdalla 
on ollut 1. kerroksinen laajennus

Palokalustovarasto on rapattu 
myöh. kokonaan

Päädyn pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana
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Pariovet muutettu ikkunaksi, yksilehtiseksi oveksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten 
1980-luvulla

Itäjulkisivussa oleva 
tiilitekstuurimuutos

Vernissakeittimön kohdalla 
on ollut 1. kerroksinen laajennus

Palokalustovarasto on rapattu 
myöh. kokonaan

Päädyn pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana

1876   holvattu kellari

1887   ensimmäinen tiilinen öljynpuristamo
 
1913   palon jälk. öljynpuristamo ja pato
 
1935   Palokalustovarasto

1937   Vernissakeittimö

1950-luku  Ruokala

1955-56  Polttopiippu

1988   Peruskorjaus, käytönmuutos

1994   Kalaporras

Pariovet muutettu ikkunaksi, yksilehtiseksi oveksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.

91

Vernissatehdas nykyisin



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

ALUEJULKISIVU POHJOISEEN

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten

Paloautoja varten 
olleet aukot

Palokalustavaraston edustaa on tuettu muurillla, 
kun tien pintaa on laskettu

tehdasaikainen 
oviaukko

tehdasaikaiset ikkuna-aukot

nyk. tienpinta

Pariovet muutettu yksilehtiseksi oveksi, ikkunaksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

Pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten

Paloautoja varten 
olleet aukot

Palokalustavaraston edustaa on tuettu muurillla, 
kun tien pintaa on laskettu

tehdasaikainen 
oviaukko

tehdasaikaiset ikkuna-aukot

nyk. tienpinta

Pariovet muutettu yksilehtiseksi oveksi, ikkunaksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

Pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.
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tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten

Paloautoja varten 
olleet aukot

Palokalustavaraston edustaa on tuettu muurillla, 
kun tien pintaa on laskettu

tehdasaikainen 
oviaukko

tehdasaikaiset ikkuna-aukot

nyk. tienpinta

Pariovet muutettu yksilehtiseksi oveksi, ikkunaksi ja 
parveke lisätty v. 1949-61 välisenä aikana

Pariovet muurattu umpeen
v. 1949-61 välisenä aikana

väliseinä, 
ajoittamaton, 
ei alkup.

varasto mahdollisesti  
ei alkup.

1876 holvattu kellari

1887 ensimmäinen tiilinen öljynpuristamo

1913 palon jälk. öljynpuristamo ja pato

1935 Palokalustovarasto

1937 Vernissakeittimö

1950-l. Ruokala

1955-56 Polttopiippu  

 

1988 Peruskorjaus, käytönmuutos

1994 Kalaporras
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Alkup. tienpinta, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Nyk. ei enää kanavaa

Rakennuksen edessä oli silta, jota pitkin 
tehdasaikana pääsi rakennukseen.

1960-luvulla myös paloautoille 
rakennettiin ajosilta.

Viirit ja portti on purettu 
vuoden 1990 jälkeen

aukot ja kattoikkuna ennen 1989-90 
muutostöitä, ikkuna-aukkojen alkup. 
hahmot palautettu julkisivuun

Vernissakeittimön kohdalla 
on ollut yksikerroksinen laajennus

JULKISIVU LÄNTEEN

1876 holvattu kellari

1887 ensimmäinen tiilinen öljynpuristamo

1913 palon jälk. öljynpuristamo ja pato

1935 Palokalustovarasto

1937 Vernissakeittimö

1950-l. Ruokala

1955-56 Polttopiippu  

 

1988 Peruskorjaus, käytönmuutos

1994 Kalaporras

94



JULKISIVU ITÄÄN 95

Vernissatehdas nykyisin



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

TILAINVENTOINTI

Tilaryhmien inventointi pyrkii kertomaan rakennuksen nykytilasta hankesuunni-
telman tarpeisiin ja tuomaan esille huonetilaryhmittäin tyypillisimmät seikat. 

Tilajärjestys vastaa pääosin 1980-luvun pääpiirustuksia. Joitakin muutoksia on 
tehty pihajärjestelyissä, tilojen käytössä ja kalustuksessa.

Muutokset 1994-2019
Piha
 viirit ja portti purettu
 kanavassa ei virtaa vesi
1. krs
 kahvilan sisustus
 häkkivarasto B-sisäänkäynnin yhteyteen
2. krs
 animaatiopaja museotilassa
 pukuhuoneen keittiö
 paja muutettu toimistotilaksi

3. krs/ullakko
 kylmä ullakko on varastona
 harjoitustilan takaosa varastoa

Kartoituksen apuna on käytetty nykytilavalokuvien lisäksi ennen 1989-90 muu-
tostöitä Heste O.Y.:n tekemää valokuvainventointia, joka on löydettävissä Vantaan 
kaupunginmuseon arkistosta. Vanhan inventoinnin kuvat ovat mustavalkoisia. 
Niiden avulla voidaan kuvittaa silloinen lähtötilanne ja verrata sitä nykytilaan. 

Ensin inventoinnissa käydään läpi ulkotilat sekä tässä yhteydessä palokalustova-
rasto ja piippu. Sen jälkeen kartoitetaan tehdasrakennuksen sisätilat tilaryhmit-
täin.  

T i k k
 u r i l 

a n t i e

Vernissa Pato

Palokalustovarasto

Piippu
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ULKOTILAT JA JULKISIVUT

v. 1990 

1937
1800-luvun ikkuna-
holvaukset

Piippua on vahvis-
tettu teräspannoin

Vernissatehtaan, palokalustovaraston ja polttopiipun ympäristö on muuttunut sit-
ten tehdaskäytön. Padon luukku on avattu, rantaviiva on vetäytynyt, se on pusi-
koitunut, ja vernissatehtaan läpi virranut kanava on täytetty. Myös 1980-luvulla 
rakennettu alikulku on muuttanut erityisesti rakennussarjan pohjoispuolen luon-
netta. tehdasajan asua ei voi palauttaa, mutta tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

Vernissatehtaan ulkohahmossa eri ajankohtien kerrostumat ovat havaittavissa julki-
sivumateriaaleissa ja ikkuna-aukkojen tyypeissä. Merkit talon monivaiheisesta his-
toriasta ovat tärkeitä, ja niiden säilyttämistä on tavoiteltu jo 1990 valmistuneessa 
korjauksessa.  Kerrostumia tulisi vaalia julkisivuissa jatkossakin.

Kerrostumia ei samaan tapaan ole palokalustavaraston ja piipun kohdalla, joten 
niiden tapauksessa alkuperäiseen hahmoon tähtäävät palauttavat toimenpiteet ovat 
mahdollisempia. 
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Pääsisäänkäynti

Palokalusto-
varasto

Polttopiippu

Vernissa

T i k k u r i l a n t i e

K e r 
a v a n j o 

k i



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

1980-luvulla katutaso laski, kun eritasoristeys 
rakennettiin ja tie painettiin radan alle. Palo-
kalustovaraston eteen rakennettiin samassa 
yhteydessä muuri. 

Pohjoisjulkisivussa on näkyvissä 
1960-luvun paloautoja varten tehdyt 
pariovien aukot. Katutaso on ollut 
korkeammalla ja autot pääsivät taloon 
siltaa pitkin vielä ennen 1980-luvulla 
rakennettua eritasoristeystä. Oviaukot 
on muurattu umpeen ja ikkuna-aukot 
on palautettu vuosien 1989-90 kor-
jauksen yhteydessä. 

Vernissatehtaan aikainen alku-
peräinen oviaukko on muurattu 
umpeen ja tilalle on tehty ikku-
na-aukko.

IV-konehuone 
sijaitsee profiilipellin 
takana
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Sisäänkäynti 
kuormaustilaan
B



Hissi on selvä vuonna 1990 valmistuneen kor-
jauksen lisäys. Pääsisäänkäynnin katos myötäilee 
holvikaaren muotoa. Eri aikakaudet ovat ulkoapäin 
helposti havaittavissa, ja tämä on säilytettävä 
ominaisuus talon arkkitehtuurissa.

Samassa nurkassa oli jo ennen muutosta ja korjausta 
sisäänkäynti. Hissi on vuonna 1990 sovitettu nurkkaan 
ja pääsisäänkäynti olleeseen holvikaariaukkoon.
VKM

1913

1913

1937

1937
1990
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Pääsisäänkäynti,
A

Pariovet pajatilaan 
E

Pariovet ja nosturi



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vanhaan vernissasäiliöön on 
tehty aukot ja maalattu.

Valeikkuna toimii vitriininä. 
Vanhan, umpeenmuuratun 
ikkuna-aukon paikka on 
merkitty näin julkisivuun.

Tehtaan käytön aikana holvikaariaukkoja on muokattu.  Vasemman-
puoleista ikkuna-aukkoa ei vuonna 1990 palautettu, mutta merkittiin 
vanhan aukon muotoisena vitriininä julkisivuun.VKM

J. Fabrituiuksen 
funkistyylinen laajennus 

vuodelta1937

100

Pariovet kellariin
F



Tehtaan länsipuolella 
sijaitsi ennen kanava, joka 

on nyt kuiva ja täytetty.

Kalaporras rakennuksen 
eteläpuolella

Patoluukku on tällä hetkellä auki, joten 
kalaportaaseen tai talon alittavaan ka-
navaan ei virtaa vesi. Rantaviiva on tästä 
syystä rämettynyt padon yläpuolella.

Ennen 1989-90 korjausta 1950-luvun 
sosiaalitilalaajennuksen alla säilytettiin 
vernissasäiliöitä.  Tähän kohtaan rakennet-
tiin kahvila. Vasemmalla reunassa näkyvä 
muuri on säilynyt nykyisen kalaportaan 
reunalla. VKM
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Palokalusto-
varasto

Polttopiippu

Vernissa

K e r 
a v a n j o 

k i



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Ikkunat uusittiin 1989-90 
muutostöiden yhteydessä 

ja alkuperäiset jaot on 
palautettu

Keittiömölaajen-
nuksen alimmat 

ikkunat on 
nykyisin suojattu 

kaltereilla.

Ikkunat olivat ennen muutostöitä lähes kokonaan tuhoutuneet. VKMTehtaan eteläpuolelta poistettiin vernissasäiliöt korjauksen yhteydessä ja 
tilalle rakennettiin uusi kahvilatila. Päätyyn on lisätty varapoistumisporras ja 
alkuperäiset ikkunajaot on palautettu. Eri aukkotyypit kertovat rakennuk-
sen eri osien valmistumisajankohdista.

1937

~1950

1990 1887
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1989-90 paloporras

Sosiaalitilan alle rakennettiin 1989-90 korjauk-
sessa kahvilatila. Uudet vale-erkkeri-ikkunat on 

sovitettu alkuperäisten pilarien väliin.

Käynti alustatilaan
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

VKM VKM

Aukko vesikanaaliin alustatilassa, kahvilatilan alla. Koneistoa on vaikea havaita, koska alustila toimii nykyään varastona. 

104



Tornien sarjaa on vaikea havaita, koska ranta on vesakoitunut.

Julkisivu itään.Ennen patoaukon avausta tehdaskokonaisuus peilautui vedenpinnasta. VKM
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Itäjulkisivulla havaittavissa tiilitekstuu-
rien vaihdos. Paikka näkyvissä myös 
vanhoissa valokuvissa. Seinä on mah-
dollisesti vuoden 1912 paloa edeltävää 
rakennetta. 

Itäjulkisivulla sijaitsevien varatieportaiden 
yläpäästä otettu valokuva. Vuoden 1989-90 

korjauksen yhteydessä uusi osa liittyi vanhaan. 

piippu

Ovi on muurattu 
umpeen
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Sisäänkäynti 
pukutiloihin
C

Sisäänkäynti 
kahvilaan
D



Nykyisen kalaportaan osana oleva sulkuportti on myös alkuperäinen 
väylä tehtaan alla kulkevaan kanavaan. Kanavan suuaukolle ei virtaa 
vesi padon avuksesta johtuen. Rantaviiva on vetäytynyt ja rehevöitynyt, 
joten tämä tehdasaikainen jäänne on sivussa pihan pääalueista.

Pato ja kanava olivat toiminnassa vielä 
ennen muutos- ja korjaustöitä.
VKM
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Palokalustovarasto lännestä katsottuna.

108

Palokalustovaraston parveke  ja  ikkunoiksi muu-
tetut pariovet on rannan puolella.Päädyn alkuperäiset pariovet on muurattu umpeen.
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Kevyt väliseinä ei 
ole alkuperäinen

Palokalustovaraston torniKadunpuolelle avautuvat pariovet.

Kevyt väliseinä ei 
ole alkuperäinen

Ikkunaksi muutettu parioviYksilehtiseksi muutettu pariovi
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Piippu sijaitse katutasoa matalammalla. Ympäristö on vesakoitunut ja 
piha-aluetta rajannutta rantamuuria ei ole jäljellä.

Piipun edessä on kauniit portaat ja sisäänkäyntinä 
alkuperäiset ovet.

Piippu sisältä.



SISÄTILAT JA TILARYHMÄT

1. krs

2. krs Ullakko / 3. krs

Kellari

Kun hylätty tehdasrakennus muokattiin nuoriso- ja teatterikäyttöön 1989-90, li-
sättiin taloon mm. uusi pääporras, muut porrashuoneet, hissi, varastoja, tekniik-
kaa, toimintatiloja ja kahvila. Tämä vaikutti erityisesti talon sisäarkkitehtuuriin. 
Tästä syystä rakennuksen toimintojen aiheuttamia muutoksia alkuperäiseen kar-
toitetaan inventoinnissa tilaryhmittäin.

Sisätilojen materiaalit ovat suurelta osin 1990 valmistuneen korjauksen aikaisia.
Pintarakenteet, verhoukset, eristykset, saumaukset, listoitukset ja maalaus (ym. 
pintakäsittelyt) ovat pääosin peräisin tästä korjauksesta. Vanhoja rakennusosia, ku-
ten alkuperäisiä palkkeja sekä puhtaaksi muurattuja tiiliseiniä on kuitenkin pyritty 
jättämään osittain näkyviin eri tiloihin. Suurimpia yksittäisiä muutoksia oli pääsa-
lin yläpuolisen alkuperäisen välipohjan purkaminen, jotta salista saatiin riittävän 
korkea teatteri- ja musiikkitoimintaa silmällä pitäen.
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Pääaula ja kahviotilat

Portaat ja hissi

Pääsali ja katsomotilat

Työpaja- ja harjoitustilat

Pukutilat

Toimistot

Varastot, WC:t ja tekn. tilat

Kellari ja kanaali
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PÄÄAULA JA KAHVIOTILAT

Alkuperäinen vuoden 1913 pilari on 
aulassa jätetty maalattuna näkyviin.

Infotiskin takana on 
näkyvissä hihna, joka 
liittyy tehdasaikaiseen 
voimansiirtokoneistoon. 
Koneet haluttiin jättää 
esille, mutta ne suojattiin 
lasiseinin. Seinät ovat kui-
tenkin piilottaneet koneet 
tiloista.

Puhtaaksi muurattua tiiliseinää ja vuoden 1913  väli-
pohjan palkistoa on jätetty näkyviin 1998-90 korjauksen 
yhteydessä.

1989-90 muutoksissa lattiapäällysteeksi 
valittiin kulutusta kestävä punatiiililaatta.
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Naulakko ja lämpiötila. Alakat-
tona on isojakoinen teräsverk-
ko ja on säilyttänyt hiukan 
alkuperäistä korkeutta.

Generaattori on piilossa kevytrakenteisen 
lattian alla. Näyttelyvitriini oli tarkoitettu 
alunperin läpinäkyväksi, mutta nyt peitetty 
julistein ja otettu varastokäyttöön. Dokumentoitu generaattori. VKM
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Käynti kahvilaan pääsisäänkäynnin 
välittömässä läheisyydessä.

Kahvilan keittiö. 

Kahvilan akustinen alakatto, tiski ja 
sisustus on uusittu 1989-90 jälkeen. 
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PORTAAT JA HISSI

Käynti hissiin 1.  ja 2. kerroksessa. 
Hissi mahdollisesti uusittu, sillä al-
kuperäisessä työselityksessä hissin 
oveen oli määrätty pyöreä ikkuna.

Käynti kellarin har-
joitustiloihin, jossa 
myös näkyy osa 
mahdollisesti van-
han myllyn aikaista 
luonnonkivijalkaa. 
Vain muuritutki-
muksella ajoitus 
voitaisiin varmistaa.

Luonnonkivistä ladotua kivijalkaa kohdas-
sa, jossa vanhan myllyn voidaan olettaa 
sijainneen.

Teräsrakenteinen  pääporras vuodelta 1989-90. 
askelmat mosaaiikkibetoni elementtejä.
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Vanhan tehdasrakennuksen katonharjan liittymi-
nen 1937 laajennukseen

Vuonna 1937 rakennettu tehdasaikainen porras 
animaatio-/museotilasta nukketeatteri-/harjoitus-

tilaan, joka ei ole nykyään käytössä. 

Lastaus-, pukutila-, varasto- 
ja saunapäädyn porras.
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PÄÄSALI JA KATSOMOTILAT
Alkuperäiset pilarit on purettu ja 
korvattu ristikkopalkeilla vuonna 1990 
valmistuneessa korjauksessa.

Vanhan öljynpuristamon välipohja ja 
pilarit on purettu 1989-90 korjauksessa 
pääsalin kohdalta. Tämä muutti paljon 
tilan luonnetta alkuperäiseen verrattuna.

2. krs salin kohdalta ennen välipohjan purkua.
VKM
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2. krs kadun suuntaan ja vanha kerroksien välinen porras, VKM

1. krs kadun suuntaan. Porras sijaitsee vasem-
masa nurkassa. VKM

Seinissä alkuperäiset ovi- ja 
ikkuna-aukot on nykyään salissa 
peitetty verhoilla.
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Vanha voimansiirtokeskus on erotettu pääsalista teräslasiseinällä. Verhot 
ympäröivät vitriiniä, joten koneet ovat piilossa. Tämä tila on nyt henkilö-
kunnan käytössä.

Pääsalin nurkassa sijaitsevan vanhan voimalan 
voimahihna jatkuu toisen kerroksen kopiotilaan.

Voimalatilan yläpuolinen tarkkaamo on jäänyt käyttämättömäksi. 
Kevyet sillat toimivat ajoittain osana salin esityksiä. Silloilta on myös 
nähtävissä 1990 valmistuneen korjauksen yhteydessä tehty kattopal-
kisto, joka tukeutuu alkuperäisiin rakenteisiin. 
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TYÖPAJA- JA HARJOITUSTILAT

Videoeditointipaja. Tilat on jaettu huoneiksi 
vuoden 1990 korjauksen yhteydessä. Se on 
johtanut ajoittain tehdastiloille epätyypillisiin 
käytävätiloihin.

Animaatiopajaan liittyyvä tila.
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Vernissakeittimölaajennuksen koneita 
ennen musointia. VKM

Vuoden 1990 muutostöiden yhteydessä museoitiin 
vernissakeittimön koneet (1937 valmistunneessa 

laajennusosassa). Tiloissa toimii tehdasmuseon lisäksi 
animaatioasema.
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Sisäänkäynti animointiasemaan

Museoitu suodatinpuristin

Vernissakeittimiä

Keittokattiloiden kevyet sillat ennen museointia. Sillat ja kattilat säilytet-
tiin tilassa,  vaikka tilan käyttötarkoitus muuttui. VKM
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3. krs harjoitustilan 
seinät on maalattu 
mustaksi.

Kellarin bänditilat. 
Harjoitustilat 3 ja 4 
sijaitsevat samassa 
kohdassa, jossa vanha 
mylly sijaitsi ennen. 
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PUKUTILAT

Pukutilat, kaapit, WC, suihku-
tilat , sauna ja oleskelutilat 
sijaitsevat toisessa kerroksessa. 
Muutossuunnitelman ja myö-
hempien korjausten aikaiset 
pintamateriaalit ovat tiloissa 
pääroolissa.

Oleskelutila ja pieni keittiö.

Saunan suihkutilassa on ollut 
avattava kurkistusluukku suo-
raan pääsaliin. 
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Toisen kerroksen toimistohuoneissa on kaarihol-
vatut ikkuna-aukot. Erillisiksi huoneiksi rajatut 
toimistotilat ovat muuttaneet tilan alkuperäistä 
luonnetta, mutta puhtaaksi muurattu tiili on 
jätetty näkyviin.

TOIMISTOT
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Vanha ruokala- ja sosiaalitlalaajennus ennen korjausta. VKM

Työntekijöiden tauko- ja kokoustila on tehty 
vanhaan sosiaali- ja ruokatilaan. 
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Toimistosta on käynti sillalle salin yläosaan. Kuva otettu 2. krs nykyisen salin yläosasta toimistotilaan. VKM
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WC:T

WC:t kaikki ovat peräisin 1989-90 korjauksesta ja ajan 
materiaalit ovat pääroolissa. 
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VKM

Ullakko toimii nykyään varastona.

Katossa luukku, jota voi epäillä vanhan tehdasajan siilon kuljetinsillan luukuksi.

VARASTOT

129

Vernissatehdas nykyisin



Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Sisäänkäyntien B ja C yhteydessä olevat tilat 
toimivat varastoina.
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TEKN TILAT

Rakennus varustettiin koneellisella ilmanvaihdolla 1989-90 korjauksen yhtey-
dessä.  Konehuone sijoitettiin pohjoispuolelle 2. kerroksen matalan osan päälle.
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Vernissatehtaan suppea rakennushistor iaselvitys

Pääsalin lattian alla on matala holvattu kellaritila, 
joka on rakennuksen vanhinta osaa.

Salin lattian alla on myös turbiinikammiot ja osa 
talon alla kulkevaa kanaalia. 
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ARVOT

Entiset tehdasrakennukset edustavat valmistumisajankohtansa arkkitehtonisia, 
teknisiä ja yhteiskunnallisia arvoja. Tehdasrakennus on teollistumisen maamerk-
ki ja sen toiminta liittyy yhteiskunnan kehitykseen. Siten tehdasrakennuksilla on 
iso merkitys kaupunkien ja ympäristön identiteetin kannalta. Tehdasrakennusta 
voidaan arvioida kaupunkikuvallisessa ja arkkitehtonisessa kontekstissa sekä teolli-
suus- ja kulttuurihistoriallisesti.
Rakennusosia ja tilakokonaisuuksia on arvotettu alkuperäisyyden, arkkitehtuurin 
ja historiallisen merkittävyyden kannalta. Vernissatehtaan, palokalustovaraston, 
piipun ja padon tärkeimpiä arvoja on pitkän aikavälin kerroksellinen arkkiteh-
tuuri ja kytkökset paikalliseen ja koko Suomen teollisuuden ja jopa rautateitten 
historiaan.

ULKOTILAT JA JULKISIVUT
Rakennuskokonaisuuden ympäristöön on vaikuttanut tehdastoiminnan siirtymi-
nen joen toiselle puolelle. Siten Vernissatehdas palokalustovarastoineen on jäänyt 
yksinäiseksi maamerkiksi ja muistoksi aiemmin suuresta teollisuustoiminnasta. 
Tikkurilantien eritasoristeyksen rakentaminen 1980-luvulla on muokannut myös 
ympäristöä radikaalisti. Rakennuksen liittyminen tiehen on muuttunut. Lisäksi 
päätös padon avaamisesta on muuttanut rantaviivaa teollisuuden ajasta. Tehdas-
rakennuksia ei enää voi ihailla padotun veden muodostaman peilin kautta. Teh-
dashistoriaa häivyttää rannan rehevöityminen ja rantaviivan vetäytyminen. Vesi 
ei enää virtaa tehtaan koneistoa pyörittäneeseen kanavaan. Rakennuksen länsi-
puolella kanava on kuivunut ja täytetty. Tehdasaikaisen rantamaiseman palaut-
taminen ei padon avaamisen vuoksi ole mahdollista. Tehdastoiminnan aikainen 
tunnelma tulisi kuitenkin ottaa huomioon pihan suunnittelussa esimerkiksi kas-
villisuutta harventamalla ja korostamalla talon alle johtavan kanavan suuaukkoa 
ja sulkuporttia.

Rakennuspaikka rajautuu junaradan, kosken ja Tikkurilantien toisella puolel-
la sijaitsevien toimistotalojen väliin. Monitoimitalolle sijainti on edullinen, sillä 

ympäristö kestää iltakäytön mahdollisesti aiheuttamia häiriötä. Tehdasaikana ra-
kennukset olivat kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta. Jäljelle jääneiden  ra-
kennuksien yhteyttä maisemassa toisiinsa tulisi parantaa. Erityisesti polttopiippua 
ja palokalustovaraston tornia olisi suotava tuoda esiin rantamaisemassa, joka tällä 
hetkellä on pahasti pusikoitunut.

Itse vernissatehdasrakennuksen kerroksellisuuden säilyttäminen on tärkeää, sillä 
se kertoo rakennuksen monivaiheisesta syntyhistoriasta. Pato, palokalustovarasto 

Heikki Oksanen, 1990
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ja piippu ovat tunnistettavissa alkuperäisissä hahmoissaan. Näihin voi harkita täs-
tä syystä säilyttäviä ja/tai palauttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi palokalustovaras-
toon alkuperäiset pariovet ja aukot voidaan palauttaa. 
Tehdaskokonaisuuden rakentumisen vaiheet ovat tunnistettavissa Vernissatehtaan 
julkisivuista. Seinien rakennusajankohtia pystyy päättelemään ikkuna-aukkojen 
tyypeistä ja julkisivujen materiaaleista. Julkisivut on pyritty jo 1980-luvulla säilyt-
tämään ja palauttamaan mahdollisimman lähelle tehdasaikaista asua. Uudet osat, 
kuten kahvila ja IV-konehuone ovat samoin tunnistettavissa oman aikansa edusta-
jiksi. Julkisivut eri ikkuna-aukkotyyppeineen on tärkeä säilyttää. Edellisessä kor-
jauksessa uusittuihin ikkunoihin on palautettu tehdasajan ikkunajaot.

SISÄTILAT
Paljon alkuperäisiä rakennusosia oli tuhoutunut rakennuksen oltua pitkään tyhjil-
lään ja heitteillä. Alkuperäiset ikkunat ja koneiden herkimmät osat olivat suurelta 
osin tuhoutuneet. Vuosien 1989-90 käyttötarkoituksen muutos toi myös täysin 
uusia toimintoja ja tiloja rakennukseen. Näitä olivat:
 - pääaula ja kahviotilat
 - portaat ja hissi
 - pääsali ja katsomotilat
 - työpaja- ja harjoitustilat
 - pukutilat
 - toimistot
 - varastot, WC:t ja tekn. tilat
Muutos oli niin suuri, että sisätiloissa on pääosin näkyvissä vuosien 1989-90 asu. 
Rakennusta muokattiin paljon, jotta hylätystä tehtaasta saatiin toimiva nuorisotyö- 
ja teatterikäyttöön. Pukutiloille, toimistoille, varastoille, tekniikalle, sosiaali-, paja- 
ja harjoitustiloille tarvittiin pienempiä tiloja. Tehdassaleja jouduttiin kopittamaan 
pienemmiksi. Tämä on osittain johtanut sokkeloisuuteen. Aiemmin muutetut tilat 
kestävät uudelleenmuokkausta. Esimerkiksi väliseiniä voi muokata ja/tai poistaa. 
Näin tehdasaikaista arkkitehtuuria (avoimuutta) voisi mahdollisesti saada nykyistä 

nyk. tienpinta

tienpinta ennen, kaivettu 
alemmas alikulkua varten
1980-luvulla

Maanpinta vietti tehtaan edustalla alas. Rakennuksen edessä oli 
silta, jota pitkin tehdasaikana pääsi rakennukseen.
1960-luvulla myös paloautoille rakennettiin ajosilta.

vesi ei virtaa talon alla sijaitsevassa kanavassa
onkalot ilmeisesti kuitenkin olemassa

turbiinikammio

Heikki Oksanen, 1990

2018

VKM, 1920-luku

Pääsalin korkeatila on saatu aikaiseksi 
vuonna 1990 purkamalla välipohja 1. 
ja 2. kerroksen väliltä.  Alimmassa ku-

vassa on salin nykytila, josta tehdashis-
toria ei ole enää havaittavissa
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enemmän näkyviin. 

Pienemmissä tiloissa vuosien 1989-90 muutossuunnitelman aikaiset pintamateri-
aalit ovat pääroolissa, mm. maalattu tiili, laatat, paneloinnit ja akustoidut alakatot.  
Pääsalin korkeatila on muodostettu purkamalla alkuperäinen välipohja 1. ja 2. ker-
roksen väliltä. Se oli suurin yksittäinen muutos 1980-luvun korjauksen yhteydessä 
ja oli toiminnan kannalta tärkeä. Korottaminen, uusittu lattiapinta, palosuojatut 
ristikkopalkit ja seinäpintoja peittävät pimennysverhot muuttivat tilan alkuperäistä 
luonnetta. Nämä elementit häivyttävät tilan historian eikä pääsalissa pysty enää 
havaitsemaan tilan historiaa tehdassalina. 

Aulassa ja salissa sijaitsevat myös vanhimman osan koneet. Vuoden 1989-90 kor-
jauksessa koneet oli otettu huomioon. Ne sijoittuivat aulaan ja saliin lasiseinäisiin 
vitriineihin. Lasit on kuitenkin peitetty, eivätkä koneet näy tiloissa. Koneiden nä-
kyminen osana tiloja olisi edullista ja vitriinien purkamista tulisi harkita.

Tehdasaikainen historia näkyy sisätiloissa osittain. Aulassa on jätetty 1900-luvun 
alun välipohjien palkistoa näkyviin, ja pääsisäänkäynti on järjestetty tehdasaikaisen 
sisäänkäynnin tuntumaan. Sisällä on jätetty myös näkyviin alkuperäistä puhtaaksi 
muurattua tiiltä, aulaa ja kahviotilaa yhdistää korjauksen aikainen tiililaattalattia.
Tehdasaikainen aukotus on säilytetty. Vuoden 1989-90 naulakon kalusteet ja pää-
portaat ovat selvästi 1980-lukua, mutta ovat laadukas lisä rakennuksen yksityis-
kohtiin. 

Kahvilatila erottuu varsinkin ulkopuolelta 1989-90 korjauksen aikaiseksi laajen-
nukseksi. Vale-erkkerinomaiset ikkunat sijoittuvat onnistuneesti entisen sosiaali-
tilarakennuksen betonisten pilarien väliin - vanha  ja uusi ovat selvästi toisistaan 
erotettavissa. Kahvila on valoisa ja hyvä toiminnallinen lisä aulatilaan. 
Vanhan vernissakeittimön puolella 2. kerroksessa on mainio tunnelma animaatio-
pajan, museoitujen koneiden ja alkuperäisten rakennusosien välillä. Vuoden 1937 

Korkean tilan tuntu on säilynyt 
vanhassa keittimöhallissa. Toiminta 

on sovitettu museoitujen tehdas-
koneiden lomaan. 

Teräsalakatto ja naulakon-
kalusteet ovat  selvästi 1990 

korjauksen  aikaista tyyliä, mutta  
laadukkaita yksityiskohtia.

Välipohjan palkit ja pilarit 
ovat jäänteitä rakennuk-
sen vanhimmista osista.
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laajennuksen aikaiset palkit ja pilarit ovat näkyvissä. Myös tehdastilan korkea tila 
on säilynyt ja koneet museoitu. Tekniset asennukset tulisi jatkossa toteuttaa hieno-
varaisesti, niin että korkea tila, koneet, pilarit ja palkisto säilyvät näkyvissä.

Yhteenvetona suositellaan eri osien korostamista niille ominaisella valmistumisajan-
kohdan mukaisella luontevalla tyylillä, siten että eri osat erottuvat toisistaan.

Tämä tarkoittaa pääosin tehdasaikaista asua. Korjauksen aikainen 1980-luvun ark-
kitehtuuri on kuitenkin myös oma kerrostumansa ja erityisesti sen onnistunei-
ta osia tulisi vaalia osana kokonaisuutta. Näihin lukeutuvat kahvilatila, hissin ja 
IV-konehuoneen sijoitus ja (teräs)verkko alakatoissa.

Historiallisesti kiinnostavia ovat holvattu kellari, kanava ja sen koneet.

Kaikkialla talossa tulee muutoksia tehdä harkiten rakennusajankohdan kaltaiseen 
suuntaan. 

Toiminnan kannalta mahdollisesti tarpeelliset laajennukset tulisi mieluiten toteut-
taa esimerkiksi uudisrakennuksena puretun vanhan vahakeittimön paikalle talon 
länsipuolelle tai maastoon sovitetulla maanalaisella ratkaisulla. Rakennusmassan 
yhteydessä olevat laajennusmahdollisuudet on jo toteutettu vuonna 1990.
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