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Tämä on kirjallinen diplomityö, jossa on lisäksi pie-
ni suunnitelmaosuus. Fiskarsin myllyn historiaan 
ja nykytilaan perehdytään laajasti, saatavilla ollut 
tieto on jäsennelty rakennushistoriaselvitykseksi. 
Tämän diplomityön lukijalle muodostuu ymmärrys 
siitä, millaisia Fiskarsin kylä ja Fiskarsin mylly ovat 
ajan saatossa olleet. Historian lisäksi myllyn ny-
kyistä kuntoa ja sen ympäristöön sijoittumista ana-
lysoidaan. Tämän kaiken aineiston pohjalta myllyn 
arvot on tunnistettu. Diplomityössä on lisäksi osiot 
myllyjen historiallisesta merkityksestä, slagitiilestä 
rakennusmateriaalina, sekä arkkitehti Waldemar 
Aspelinista.
Rakennushistoriaselvityksen lisäksi myllylle on laa-
dittu restaurointiehdotus. Sen yhteydessä ehdote-
taan toimenpiteitä, jotka ovat suositeltavia myllyn 
uudesta käyttötarkoituksesta huolimatta. Ehdotus 
uudeksi käyttötarkoitukseksi on monitoimitila jaet-
tuna kahteen ominaisuuksiltaan erilaiseen kerrok-
seen.
Diplomityön ehkä tärkein havainto on se, että kyse 
on ainoasta Suomessa olevasta slagitiilisestä myl-
lyrakennuksesta. Harvinaisuuden lisäksi myllyn ar-
voja ovat hyvä säilyneisyys, kulttuurinen sekä teol-
lisuushistoriallinen merkittävyys, arkkitehtoninen 
arvo, ainutlaatuisuus ja kauneus.

This is a written diploma thesis, which also has a 
small restauration plan. The history and current 
condition of the Fiskars mill is studied extensively, 
the available information is structured into a buil-
ding history survey. The reader of this thesis will 
get an understanding of what Fiskars village and 
Fiskars mill have been like over time. In addition to 
the history, the current condition of the mill and its 
location in the environment is analysed. Conside-
ring all the material, the values of the mill have been 
identified. The diploma thesis also has sections on 
the historical significance of mills, slag brick as a 
building material, and Architect Waldemar Aspelin.
In addition to the building history survey, a res-
toration proposal has been drawn up for the mill. 
Measures are proposed that are recommended re-
gardless of the mill’s new purpose. The proposal for 
a new use is a multi-purpose space divided into two 
floors with different features.
Perhaps the most important finding of the diploma 
thesis is that, this is the only slag brick mill in Fin-
land. In addition to its rarity, the mill’s values include 
high level of originality, cultural and industrial his-
torical significance, architectural value, uniqueness 
and beauty.
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Heinäkuussa 2021 lomamatkallani Fiskarsissa (suo-
menkieliseltä nimeltä Fiskari. Tässä diplomityössä 
käytetään vakiintuneempaa nimeä Fiskars) huo-
mioni kiinnittyi kauniiseen, mutta huonokuntoiseen 
myllyrakennukseen. Kiinnostuin autiolta näyttävästä 
rakennuksesta, ja lähetin Fiskarsin yhtiölle kyselyä 
myllyn tilanteesta ja mahdollisuudesta sisällyttää 
mylly diplomityöhöni. Rakennuksesta ei oltu tehty 
rakennushistoriaselvitystä eikä sille ollut päätetty 
tulevia toimenpiteitä. Diplomityön sisällöksi mää-
rittyi siksi rakennushistoriaselvitys (RHS) ja restau-
rointiehdotus. Laadittu RHS ja restaurointiehdotus 
ovat tarpeellista perustaa mahdollisesti myöhem-
min käynnistyvälle suunnittelulle.
Fiskarsin myllyrakennus on yhtä aikaa esillä ja 
unohdettuna. Rakennus kiehtoo kauneudellaan, ja 
myllyvalokuvia käytetään idyllisen ruukkimiljöön 
esittelyssä niin Fiskarsin ruukkikylän (nk. Fiskars 
Village) verkkosivuilla, kuin myös sosiaalisessa me-
diassa ja Suomen ruukeista kertovan kirjan kannes-
sakin (Salokorpi, Suomen rautaruukit, 1999). Tämä 
kaikki näkyvyys siitä huolimatta, että rakennus on 
ollut autiona viimeiset 64 vuotta.

Diplomityötä tehdessäni huomasin kuinka myllyra-
kennukset saavat melko vähän huomiota Suomen 
rakennusperintökeskustelussa ja -julkaisuissa. Esi-
merkiksi Fiskarsin RKY-kohdetiedoissa luetellaan 
useita myllyä ympäröiviä rakennuksia, muttei itse 
myllyä. Myös vuonna 2001 painettu kirja Raken-
nusperintömme – Kulttuuriympäristön lukukirja 
jättää myllyrakennukset kokonaan mainitsematta. 

Tähän ilmiöön uskoakseni myötävaikuttaa myllyra-
kennuksien arkinen käyttötarkoitus. Vesimylly on 
rakennuksena osittain energiatekniikan, elintarvike-
teollisuuden, maatalouden, arkkitehtuurin ja myös 
teollistumisen historiaa, kuulumatta yhteenkään 
näistä kokonaan. Myllyrakennukset olivat aikoinaan 
tärkeä osa ihmisten elämää, ja nykyään jääneet 
usein vaille tarkoitusta. Nykysuomalaiselle sana 
mylly on tutuin esimerkiksi paikan nimessä tai su-
kunimessä.

Aluksi minulla ei ollut konkreettista ideaa myllyn uu-
deksi käyttötarkoitukseksi. Myllyn historiaan tutus-
tuessani ehdottamani uusi käyttötarkoitus muodos-
tui mieleeni intuitiivisesti historian sekä nykyhetken 
kautta. Toiveeni saada Fiskarsin ainutlaatuinen myl-
lyrakennus jälleen käyttöön on ollut suurin motivaa-
tion ja inspiraation lähde diplomityölleni. Toiveeni 
perustuu sekä myllyrakennuksen lukuisiin arvoihin 
itsessään, että myös itselleni tärkeään ajatukseen 
siitä, että kestävintä kehitystä rakentamissa on jo 
olemassa olevan rakennuksen ylläpito ja korjaus.

Haluan kiittää diplomityön tekemisen tukemisesta 
Fiskarsin museon henkilökuntaa, ohjaajaani apu-
laisprofessori Anu Soikkelia, perhettäni, ystäviäni 
sekä Fiskarsin yhtiötä. Lisäksi näin valmistumisen 
kynnyksellä kiitokset Oulun yliopiston arkkitehtuu-
rin osastolle kaikesta vuosien varrella saamastani 
opeista ja tuesta.

Alkusanat
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Diplomityö on jaettu kahteen osaan. Osa I on ra-
kennushistoriaselvitys, jossa esitellään Fiskarsin 
ruukkikylä ja myllyrakennus, sekä taustoitetaan 
suomalaista myllyrakentamista. Osa II on restau-
rointiehdotus, jossa esitetään ehdotus rakennuksen 
käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Osan I rakennushistoriaselvitys sisältää kokonai-
suudessaan yhdeksän lukua, joista ensimmäisessä 
on myllyrakennuksen ja Fiskarsin alueen yleisku-
vaus. Toisessa ja kolmannessa luvussa sukelletaan 
ruukkikylien ja Fiskarsin historiaan ja neljännessä 
suomalaisten myllyjen tarinaan. Historian tuntemus 
on edellytys myllyn nykyisten arvojen tunnistami-
seen. 
Suomalaisia myllyjä on aiemmin teknisten piirtei-
den osalta opinnäytetyössä esitelty (Leppänen, 
Lauri. 2009. ”Snickarsin vesimylly - Dokumentointi 
ja historiaa” Opinnäyte, turun ammattikorkeakoulu), 
joten tässä diplomityössä keskitytään enemmän 
myllyjen merkitykseen yhteiskunnassa.
Koska Fiskarsin yhdyskuntarakennetta ja sen ke-
hitystä on jo historian osalta analysoitu (Fiskar-
sin ruukin tuotannolliset vaiheet ja niiden vaikutus 
ruukkimiljööseen – Rauta- ja kupariruukista kult-
tuuri- ja matkailuruukiksi, Soironen 2019), todetaan 
tässä rakennushistoriaselvityksessä yhdyskuntara-
kenne muutamalla karttaotteella. 

Viidennessä luvussa tutustutaan Fiskarsin myllyn 
muutoshistoriaan. Myllyn piirustuksia käydään läpi 
ja valokuvien avulla kuvaillaan muutoksia myllyssä 
sekä lähiympäristössä. Luvussa kuusi esitellään tar-
kemmin myllyn uniikki rakennusmateriaali slagitiili. 
Seitsemännessä luvussa tarkastellaan Ruukkikylän 
ja myllyn nykytilannetta RKY-alueena olemisen ja 
kaavoituksen kautta. Luvussa kahdeksan kuvail-
laan myllyrakennuksen nykytilannetta piirustuksien 
ja valokuvien avulla.
Osan I viimeisessä luvussa arvotetaan myllyraken-
nus osana Suomen rakennuskantaa sekä Ruuk-
kikylän kokonaisuutta, kuten myös itsenäisenä 
rakennuksena. Arvottamisen pohjana toimii raken-
nushistoriaselvityksen aiemmissa luvuissa esitetyt 
tiedot ja analyysit.

Osassa II suositellaan nykytilanteeseen, arvoihin 
sekä rakennushistoriaselvitykseen pohjautuvia kor-
jaustoimenpiteitä. Diplomityö päättyy restauroin-
tiehdotukseen, jossa esitellään esimerkkinä yksi 
uusi mahdollinen käyttötarkoitus. Restaurointieh-
dotus on koko diplomityön laajuudessa kuitenkin 
pieni osa eikä se ole keskiössä.

Johdanto
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Osa I Rakennushistoriaselvitys 

Rakennus:   Turbiinikäyttöinen vesimylly 
   (Ruukinkartanon mylly)

Arkkitehti:   Waldemar Aspelin

Sijainti:   Fiskarsintie 347 
   10470 Raasepori 

   Fiskarsin Ruukkikylän ala-
   ruukissa Fiskari -joen   
   patosillan yhteydessä

Rakennustyyli:  Uusrenessanssi ja tehdasra-  
   kentaminen

Rakennusvuosi:  1898 (124 vuotta sitten)

Kerrosluku:   2

Brutto-ala:   noin 340m2
Huoneistoala:   noin 275m2

Runko:   Slagitiili punatiilisin koriste-  
   luin, puinen välipohjarakenne

Toiminnassa:   1898–19581  (60 vuotta)

Nykyinen käyttö:  Ollut vailla käyttöä viimeiset   
   64 vuotta, sortumisvaarassa

Suomessa Uudellamaalla, tarkemmin Länsi-Uudel-
lamaalla, Raaseporin kaupungin kylässä nimeltä 
Fiskari sijaitsee Fiskars Group -yhtiön omistama 
Ruukkikylä, Fiskars Village. Selvityksen kohteena 
oleva arkkitehti Waldemar Aspelinin suunnittelema 
myllyrakennus vuodelta 1898 sijaitsee ruukkikyläs-
sä keskeisellä paikalla. Ruukkikylä on yli 370 vuotta 
sitten perustettu raudanjalostuskeskus ja Fiskars 
Oyj Abp -osakeyhtiön syntypaikka. 
Nykyisellään ruukkikylä on aktiivinen matkailu- ja 
tapahtumapaikka sekä luovien alojen keskittymä. 
Vanhoja teollisuus- ja maatalousrakennuksia on 
kunnostettu mahdollistamaan uusia toimintoja. 

Mylly on jäänyt autioksi, ja sen uumenissa pölytty-
vät niin vanhat myllykoneistot kuin myllärin työhaa-
laritkin. Rakennuksessa on tunnistettavia piirteitä 
sekä teollisuusrakentamisesta että uusklassismista. 
Kaksikerroksinen rakennus on muurattu raudanval-
mistuksen sivutuotteena valmistetusta slagitiilestä 
ja sitä koristavat sommitellut punatiiliaiheet. 
Rakennus on säilynyt harvinaisen alkuperäisenä, ja 
kertoo menneen ajan tarinaa. Myllyrakennus on ol-
lut Fiskarsissa hyvinä ja huonoina aikoina, sota-ai-
kaan, pula-aikaan ja myös menestyksen ja rauhan 
aikaan.

Alaviitteet:
1  STOP! Kohtaa menneisyytesi: Fiskarsin   
 mylly 2017

Oik. kuva 4: Julkisivu kaakkoon. Tämä julkisivu on raken-
nuksen pelkistetyin ja sen erikoisuus on pystysuuntai-
nen punatiilikehysteinen aukko seinässä ensimmäisen 
kerroksen ikkunan vieressä. Sitä kautta on voitu mahdol-

listaa voimansiirto myllyn ulkopuolelle.
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1.  Kohteen esittely
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Yllä vas. kuva 5: Julkisivuote koilliseen. 

Oik. kuva 7: Julkisivuote koilliseen. Ullakkokerroksen ik-
kunoiden alapuolella on ikkunan levyinen slagitiiliham-
mastus, jota ei ole peruskerrosten ikkunoinen alla. Tämän 
julkisivun ullakkokerroksen kolmioaiheet ovat pienem-
mät kuin lounaan julkisivun. Ikkunapeltejä kannattelee 

punatiilinen tuki.

Koristeellisuus on poikkeuksellista myllyrakennus-
tyypille ja se selittyy ruukkikylän tarkoituksellisella 
panostuksella arkkitehtuuriin. Rakennuksen katto 
on myllyrakennukselle tyypillisesti ja uusklassismin 
tyyliin satulakatto. 
Vesikaton ja ulkoseinän rajaa korostaa slagitiilillä 
punatiilipohjalle tehty koristehammastus jokaisessa 
julkisivussa. Kaakon ja luoteen hammastus lisäksi 
jatkuu vaakasuorana myös muualla luoden raken-
nusta joka sivuilla kiertävän vaaka-aiheen, joka 
rajaa päätykolmiot. Lisäksi muissa paitsi joenpuo-
leisella julkisivulla on toisen kerroksen ikkunoiden 
alapuolella vaakasuuntainen hammasfriisi osittai-
sena kerroslistana. Edellä mainittujen tiilikoristelu-
jen lisäksi julkisivuissa on ullakkoikkunan molem-
min puolin punatiiliset kolmioaiheet ja luoteen 
julkisivussa tielle päin vinoneliökoristelut yläkerran 
ikkunoiden alapuolella. 
Valkoiseksi maalatut ikkunat ovat pääosin suora-
kulmaiset 12-ruutuiset. Ullakkoikkunoiden yläosa on 
kaareva. Ikkunoita on teollisuusrakentamisen tyyliin 
ruhtinaalliset 22 kappaletta. Ikkunoita ja kahta ul-
ko-ovea reunustavat punatiilikehykset, jotka leve-
nevät alhaalta ja ylhäältä muissa paitsi kaari-ikku-

noissa. Ulko-ovet ovat tummanruskeaksi maalatut 
kolmipeiliset puupeilipariovet.
Suorakulmaisten ikkunoiden ruudutus, kolmipeiliset 
melko pelkistetyt ovet, symmetrisyys, lyhyet räys-
täät ja geometriset koristeaiheet julkisivussa ovat 
uusklassisia piirteitä. Tiilien vuorottelulla ja limityk-
sillä toteutettuna geometriset kuviot ovat rouheita, 
toisin kuin olisivat esimerkiksi rappaamalla toteu-
tettuna.

Yllä oik. kuva 6: Julkisivu lounaaseen. Rakennuksen luon-
nonkivikivijalka on ainoastaan nähtävissä osittain tästä 
lounaan, sekä kokonaan kaakon julkisivuilla. Katon räys-

täät ovat melko lyhyet uusklassismin tyyliin.
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Vas. kuva 8: Julkisivu luoteeseen. Rakennuksen seinään 
on kiinnitetty rautaiset numerot punatiilipohjalle merki-
ten rakennusvuotta (18 ja 98) pääoven yläpuolisen ikku-
nan molemmin puolin. Ikkunan sekä pääoven punatiili-

reunukset yhdistyvät yhdeksi isoksi reunusteeksi.

1.1.  Fiskars alueena
Fiskarsin kylä on muodostunut rautaruukkitoimin-
nan ympärille Fiskari -joen varrelle metsäiseen ja 
mäkiseen maastoon. Kylän ympäristössä on usei-
ta järviä. Fiskari -jokea pitkin on ollut Pohjankurun 
sataman kautta vesiyhteys Itämerelle. Maaston 
korkeuserot ovat suuria ja paikoin jyrkkiä kylän ym-
päristössä korkeuden vaihdellessa 10:stä 70:een 
metriin. Fiskarsia reunustaa muutama iso peltoalue. 
Asutusta on nykyään myös historiallisesta keskuk-
sesta kauempana muutamilla pientaloalueilla.
Fiskarsin kylä sijaitsee kuusi kilometriä pohjoiseen 
Pohjan Kirkonkylältä. Vuoden 2008 loppuun saakka 
Pohja oli oma kuntansa, johon Fiskarsin kylä myös 
kuului. Pohjan alue on kaksikielistä, ruotsinkielinen 
asutus vakiintui Pohjaan jo 1200-luvulta alkaen. 
Vuoden 2009 alussa Pohja, Karjaa ja Tammisaari 
muodostivat kuntaliitoksella nykyisen Raaseporin 
kaupungin.3

Fiskarsin ruukkikylän eteläosaa kutsutaan alaruu-
kiksi ja pohjoisosaa yläruukiksi. Alaruukki eteläises-
sä Fiskarsissa muodostuu Pohja-Karjalohja seutu-
tien, tie no. 104 varrelle, eli Fiskarsintielle. Puolisen 
kilometrin matkalta Fiskarsissa historialliset ruuk-
kirakennukset reunustavat tietä enimmäkseen pit-
kittäin sommiteltuna. Yläruukki puolestaan on Pel-
torivi –nimisen tien varrella alaruukista koilliseen.4 
Peltorivin ja Fiskarsintien välissä sijaitsee Fiskarsin 
tori, jossa kesäisin on toritoimintaa. Myllyrakennus 

sijaitsee alaruukissa Fiskarsintien ja Fiskari -joen 
välissä.

Fiskars Village on nykyisellään Suomalaisen muo-
toilun, taiteen, käsityöläisyyden sekä tapahtumien 
ja matkailun keskittymä. Ruukkikylä on suosittu 
matkailukohde, jossa vierailee vuosittain yli 200 000 
kävijää Suomesta sekä ulkomailta. Lisäksi siellä jär-
jestetään yritysmaailman ja yksityiselämän kokouk-
sia ja tapahtumia, kuten häitä. Ruukkikylä on myös 
koti yli 500 asukkaalle. Fiskarsin yhtiön tavoitteena 
on kymmenen vuotta sitten ollut noin 900 asukasta 
vuoteen 2030 mennessä, ja alueeseen investoidaan 
yhä.5

Alaviitteet:
2  Fiskars 1649 - 360 vuotta Suomen teollisuuden  
 historiaa 2009, sivu 63
3  Sihvonen, Mononen ja Sairinen 2013, sivut   
 52–53
4  Eriksson arkkitehdit 2009, sivu 7 
5  Fiskars Group: Vierailukohteet Suomessa;   
 Tilastokeskus, Taajamat väkiluvun ja väestön  
 tiheyden mukaan 2019; Fiskarsin Koy    
 Ruukkiasuntojen asukkaiden hanketyöryhmä   
 2012, sivu 2

Oik. yllä kuva 9: Fiskarsin kylä. Fiskarsintie kulkee kart-
taotteessa etelä-pohjoissuunnassa. Helsingistä sekä Tu-
rusta ajomatka Fiskarsin Ruukkikylään kestää noin tunti 

ja 20 minuuttia. Karttaote: Cetopo 2022.

Oik. alla kuva 10: Karttaote Fiskarsin historiallisesta 
keskustasta. Ruukkikylässä ei ole säilynyt rakennuksia 
1600-luvulta, mutta sen ajan perustuksia on ollut yhä 
käytössä vuonna 2009. Tieverkosto on 1600-luvun lopun 

ja 1700-luvun perua.2 Karttaote: Cetopo 2022.
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2.  Suomalaisten ruukkikylien historiaa 
Ruukeiksi saatetaan kutsua raudanvalmistuslaitos-
ten lisäksi myös muita teollisuuskokonaisuuksia, 
kuten lasitehtaita ympäristöineen. Tässä diplomi-
työssä ruukki -käsite rajataan rauta- tai kupariruuk-
keihin sekä näitä ympäröiviin kyliin.
Suomeen on perustettu 82 metalliruukkia 1500-lu-
vulta alkaen, viimeisin vuonna 1885. Fiskarsin 
Ruukki on järjestyksessä kuudes. Itäsuomen ruukit 
käyttivät raudan lähteenä pääasiassa järvi- tai suo-
malmeja ja Länsi-Suomessa hyödynnettiin kalliosta 
louhittua rautamalmia.6

Ruukit olivat alkuun pienimuotoisia. Metsässä saat-
toi olla ainoastaan masuuni, jota työntekijät vuoro-
työnä käyttivät, ja muulloin he nukkuivat läheisessä 
majassa tai palasivat kotiinsa. Kasvavat ja laajene-
vat ruukkikylät muodostuivat kyläyhteisöiksi päära-
kennuksineen sekä kaupankäynti- ja maakauppaoi-
keuksineen.7

Vuori-, eli rautateollisuudelle myönnettiin erillisoi-
keuksia, koska se oli tärkein vientielinkeino. Puuta-
varatuotanto, kaskeaminen tai tervantuotanto eivät 
tuottaneet yhtä paljon vientituloa kuin pitkälle jalos-
tettu metalliala.8

2.1.  Ruukinelämän kokonaisvaltaisuus
Asukkaille ruukkikylä tarjosi kaupungin palveluva-
likoiman. Fiskarsissa on esimerkiksi ajan mittaan 
ollut työpaikkojen ja -asuntojen lisäksi kauppoja, 
koulu, apteekki, sairaala, posti, kirjasto, pesula, va-
paapalokunta, maatalousrakennuksia kuten navet-
ta, talli, mylly, sekä perunamaita ja puutarhoja. Fis-
karsin yhtiö avusti asukkaiden ja urheilutoimintaa 
ja kylällä oli oma työväen urheilijoiden seuraintalo. 
Jonkin aikaa Fiskarsissa toimivat oma poliisi sekä 
vallesmanni. Edellä mainittujen lisäksi kylässä on 
ollut tanssilava, harrasteteatteri, ruotsin- sekä suo-
menkieliset Martat, lauluseura, eläinsuojeluyhdis-
tys, raittiusyhdistyksen alaosasto, nuorisoseura, 
torvisoittokunta sekä 1940-luvulta eteenpäin myös 
kotiseutuyhdistys.10

Ruukki tarjosi asukkailleen juhlia ja etuja, kuten elä-
kettä. Fiskarsissa juhlittiin koreasti ruukin omien 
laivojen vesillelaskua. Myös juhannuksena juhlittiin 
yhdessä kolme päivää, vappuna poltettiin kokkoa 
ja suurten tilausten alussa ja lopussa työntekijöitä 
kestittiin. Fiskarsin työntekijöillä oli mahdollisuus 
rakentaa vapaa-ajanasunto itselleen yhtiön maille.11

Työläiset saivat osan palkastaan viljana ainakin 
1900-luvun puoliväliin saakka. Fiskarsissa oli yh-
teisiä leivintupia, joiden suurilla leivinuuneilla työ-
läisten vaimot mahtuivat paistamaan isoja määriä 
pullia ja leipiä. Nykyisen museon vieressä sijaitsee 
yksi säilynyt leivintupa, jossa leipomisperinnettä on 
elvytetty järjestämällä yhteisleivonta-tapahtumia.12

Kun huonot viljasadot tai valtakunnanlaajuinen ka-
tovuosi iski, ruukkiyhtiö tarvittaessa osti viljaa ul-
komailta turvatakseen työvoimansa. Jos alueen 
talonpoikaisperheessä oli ylimääräistä työvoimaa, 
saattoivat he tehdä palkkatöitä ruukille. Ruukit toi-
vat siis elintasoa maaseudulle, jota ei olisi sinne 
muuten muodostunut.13

Etujen vastapuolena työpäivät olivat Fiskarsin ruu-
kissa pitkiä ja raskaita. Työpäivien pituuksista on 
eri kuvailuja, ja työtehtävä toki vaikutti työaikaan. 
Erään esimerkin mukaan töitä tehtiin aamuviides-
tä iltaseitsemään 1900-luvun alkuun saakka. Tau-
koja pidettiin yhteensä puolitoista tuntia sisältäen 
aamupalan, lounaan ja kahvitauot. Nykyiseen kah-
deksaan tuntiin työpäivät lyhenivät vuoden 1917 
työaikalain myötä. Vielä 1800-luvulla lapsetkin ryh-
tyivät töihin kahdeksan-kymmenenvuotiaina, ja kä-
vivät koulua työpäivän jälkeen sekä sunnuntaisin.14

Alaviitteet:
6  Ruukkien retki 1998, sivut 163–164; Salokorpi   
 1999, sivut 31 ja 137
7  Salokorpi 1999, sivut 20–21
8  Niemelä 2008, sivu 99
9  Fiskars 1649 - 360 vuotta Suomen teollisuuden  
 historiaa 2009, sivu 8; Sairinen 2020, sivu 9;   
 Ruukkien retki 1998, sivu 19

Ruukeilla oli omat oikeuslaitoksensa, vuorikäräjät, 
jossa ratkaistiin ruukkeja koskevat oikeudelliset 
asiat, kuten myös taloudelliset ja hallinnolliset asiat. 
Työntekijöidenkin oli käräjille osallistuttava, jos ei 
painava syy tätä estänyt. Ruukkien vaikutusvalta 
ulottui talonpoikien yksityiselämään ja heitä saatet-
tiin määrätä myymään raudanvalmistukseen käy-
tettyjä puuhiiliä eli sysiä ruukille tiettyyn hintaan, 
tai kieltää myymästä kaupunkiin puutavaraa, rehua 
tai elintarvikkeita. Kuvattu työläisten hallinta ei ollut 
ajalle poikkeuksellista.15

Vilho Annala, tuleva yhteiskuntavaikuttaja, poliitikko 
sekä kansantalous- ja tilastotieteen professori, kir-
joitti vuonna 1928 kirjan Suomen varhaiskapitalis-
tinen teollisuus Ruotsin vallan aikana. Kirjassa hän 
kuvaillee ruukkien laillista erityisasemaa seuraaval-
la tavalla:
“...ruukeille annettiin omistamiinsa tiloihin rälssioike-
us [veronmaksuvapautus], vapautus sotaväenotos-
ta sekä majoitus- ja kyyditsemisvelvollisuudesta, 
oikeus vähittäiskauppaan ruukin alueella, oikeus 
lunastaa ympäristöpitäjien talonpoikien kruununve-
rot ja muuntaa ne syiksi, haloiksi, ajoiksi ja muuksi 
ruukintöiksi.”16

Lisäksi ruukinomistajilla oli lain mukaan sallittava 
tilanhaltijoiden ja heidän lastensa hoitaa maatilaa, 
kunnes he saivat maksettua ruukille veronsa päivä-
töinä sekä syinä. Tämä vei talonpojilta taloudellisen 
itsenäisyyden ja takasi ruukeille työvoiman. 

Määritelmällisesti rautaruukit olivat perustetta-
essa valtiolta privilegion eli erioikeuden saaneita 
teollisuuslaitoksia, jotka keskittyivät raudan erot-
tamiseen rautamalmista ja raudan käsittelyyn. 
Maanviljelys ja karjanpito ovat myös myöhemmin 
kuuluneet kiinteänä osana Suomen ruukkeihin. 
Ruukkien omavaraisuus on ollut ajoittain edellytys 
niiden taloudelliselle kannattavuudelle. Niiden oi-
keus kaupankäyntiin houkutteli ruukinpatruunoiksi 
eli omistajiksi myös varakkaita ihmisiä ilman metal-
lialakokemusta.9

Kuvankauniit ruukinmiljööt tarjoavat ikkunan Suo-
men teollisuuden historiaan. Ruukkikylä on koko-
naisuus, jonka on muodostanut teollisuustoimin-
nan lisäksi rakennuskanta, ihmisyhteisö, palvelut, 
ympäröivä luonto, sekä maa- ja metsätalous. Näin 
on muodostunut ajan mukana muuttuva kokonai-
suus. Asuminen ruukkiyhteisöissä on ainutlaatui-
nen maaseutuelämän ja kaupunkielämän välinen 
kokemus, jossa on piirteitä molemmista. Ruukkien 
rakennukset on haluttu toteuttaa arkkitehtonisesti 
laadukkaasti vuosisatojen ajan. Vaikutusvaltaiset 
johtajat ovat hyödyntäneet aikansa huippuarkkiteh-
teja ja -suunnittelijoita.

Vas. kuva 11: valokuvaote lyhytkuvasta. Suomi-Filmi Oy, 
Lewing, Kinnunen, ja Jäderholm. 1949. Tarinaa Raudasta. 
Kuvassa mies ohjaa valjastettuja hevosia Fiskarsintiellä. 

Alaviitteet:
10  Sairinen 2020, sivu 22; Härö 1993, sivu 386; Pal  
 jakka 2001, sivut 18, ja 25–27; Matvejew   
 1981, sivut 50-51
11 Matvejew 1981, sivut 25, 51 ja 53; Fiskars 1649 -  
 360 vuotta Suomen teollisuuden historiaa 2009,  
 sivu 72
12  STOP! Kohtaa menneisyytesi: Fiskarsin mylly   
 2017
13  Annala 1928, sivut 218–220
14  Paljakka 2001, sivut 16 ja 18
15  Kautovaara 1986, sivu 106; Annala 1928, sivut   
 218–220
16  Annala 1928, sivut 218–220
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Toisaalta ruukille velallisten pojat saivat järjeste-
lyn kautta varman työpaikan eikä heidän tarvinnut 
osallistua asepalvelukseen.17

Suomen ruukeilla on ollut erityisesti alkuun pal-
jon ulkomaalaisia työntekijöitä Ruotsista, Saksas-
ta, Belgiasta ja Englannista. Ulkomaiset työntekijät 
toivat tietotaitoa mukanaan ja olivat sosiaalisesti 
muita työntekijöitä ylempiarvoisempia. Työntekijät 
olivat eri asemissa myös sen mukaan, oliko kyse 
tehdastyölästen perheestä vai virkamiesperheestä. 
Virkamiesperheessä oli esimerkiksi Fiskarsissa ko-
tiapulaisia 1950-luvulle saakka. Työläisten kodit pu-
naisissa taloissa olivat pienimmillään hellahuoneita 
siinä missä keltaisisten talojen virkamiesasunnois-
sa oli suurempi huoneluku.18 Punainen maali on ol-
lut halvempaa kuin keltainen, joten myös sävyerot 
rakennuksissa kuvaavat myös luokkaeroja.

Historian lehtori Pekka Kautovaara esittää vuoden 
1986 kirjassaan Ruukin töissä suomalaisten ruukki-
en olevan ruotsalaisia luomuksia näin sanoin:
”Kokonaisuudessaan ruukinmiljööt olivat Suomes-
sa ruotsalaisen talouden, yhteiskunnan, kulttuurin 
ja politiikan luomus. Mm. perusidealtaan, rahoituk-
seltaan, tekniikaltaan, työntekijöiltään, sosiaaliselta 
arvojärjestykseltään, arkkitehtuuriltaan ja palkan-
maksuperusteiltaan ruukkeja voidaan pitää ruotsa-
laisena kulttuuri-ilmiönä.”19

Suomi oli satoja vuosia osa Ruotsin valtakuntaa 
vuoteen 1809 saakka, ja tämän näkyminen on luon-
nollista. Ruukkien arkkitehtuuri lienee alkuvuosina 
näyttänyt ruotsalaiselta, kun monet laitteet ja ra-
kennustyypit on rakennettu ruotsalaisten esimerk-

kien mukaan. Monet rakennukset on kuitenkin ra-
kennettu myöhemmin suomalaisten arkkitehtien 
suunnittelemina. Ruukkikylät ovat rakentuneet 
vähitellen vuosisatojen kuluessa. Yhteisöt muo-
dostuivat lomittain ulkomaalaisista ja paikallisesta 
väestöstä, vaikuttaen toistensa kulttuuriin puolin 
ja toisin. Suomen ruukkikylät ovat kukin yksilöllisiä 
kokonaisuuksia, ja olettaisin niiden eroavan vähin-
tään yhtä paljon ruotsalaisista ruukeista, kuin toisis-
ta suomalaisista.

Ruukkikyliä voidaan kaikki edellä mainittu huomi-
oiden kuvailla yhteiskunniksi yhteiskunnan sisällä. 
Ruukeissa vallitsi omat lait ja oikeuslaitos, valtion 
myöntämät taloudelliset ja kaupankäynnilliset eril-
lisvapaudet, oma palveluverkosto ja oma hierark-
kinen yhteisönsä. Tähän voidaan lisätä vielä maa-
talouden tuoma omavaraisuus, sekä kirkot, joita 
osassa ruukkikylistä löytyi. Ruukkikylän asukas 
sekä hyötyi että koki haittaa tästä kokonaisvaltai-
sesta järjestelmästä, demokratiaksi sitä ei voida 
kuitenkaan kuvailla.

Ruukkikylän elämästä on monenlaista kuvailuja ja 
historiatietoja. On huomioitava, että Fiskarsin ruu-
kin tapauksessa tiedot ovat peräisin aikaväliltä, joka 
kattaa yli 370 vuoden aikaisen historian. Edellä ku-
vatut ruukkikylien ominaisuudet eivät ole kaikki ta-
pahtuneet samanaikaisesti, vaan kuten yhteiskun-
nassa muutenkin, elämä on kehittynyt vuosisatojen 
aikana ja olosuhteet vaihdelleet. Välillä työntekijöi-
den ja ruukinpatruunoiden suhteet ovat saattaneet 
olla kylmän etäiset, kun toisena vuosikymmenenä 
on koettu ruukkikylä yhtenä isona perheenä.

Oik. kuva 12: Talvinen ilmakuva Fiskarsin ruukista mah-
dollisesti 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Ympyröidyn 
myllyn oikealla puolella näkyvät rakennukset on nykyään 
purettu. Kuva: Fiskarsin historiallinen arkisto

Alaviitteet:
17 Annala 1928, sivut 218–220; Salokorpi 1999, sivu  
 22
18 Salokorpi 1999, sivu 23; Paljakka 2001, sivut 18,   
 34 ja 36
19 Kautovaara 1986, sivu 77
20 Fiskars Village: Vanha Mylly; Fiskars 1649 - 360  
 vuotta Suomen teollisuuden historiaa 2009,   
 sivut 9-10
21 Fiskars 1649 - 360 vuotta Suomen teollisuuden  
 historiaa 2009, sivut 9–12; Valtakunnallisesti   
 merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: koh  
 de 916 Skogbyn masuuni ja sahan alue 2009
22 Annala 1928, sivut 104 ja 111
23 Salokorpi 1999, sivut 61–62; Sairinen 2020, sivu   
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3.  Fiskarsin ruukkikylän historiaa
Fiskarsin ruukin tarina alkoi vuonna 1649, kun Peter 
Thorwöste sai masuunin ja kankivasaran perusta-
misoikeuden Fiskarsiin. Thorwöste oli Hollantilais-
lähtöinen Turkuun 1600- luvun alussa muuttanut 
asiamies ja menestynyt liikemies. Hän omisti myös 
Antskogin ruukin, josta siirsi masuunin lähemmän 
merta kuuden kilometrin päähän Fiskarsiin. Fiskari 
-joen varrella oli jo 1620-luvulla vilkkaassa käytössä 
ollut mylly ja rälssitila eli veroista vapautettu tila.20

Fiskarsissa käytetty rautamalmi oli lähinnä peräisin 
Ruotsin Utön saaresta. Rautamalmi tuotiin ensin 
Pohjankurun satamaan ja sieltä proomuilla ruukille 
Fiskari -jokea pitkin. Pohjaan ja lähialueille syntyi 
1600-luvulla useita ruukkeja sataman, metsäisyy-

Yllä kuva 13: Ote Vilho Annalan vuoden 1929 kirjasta: 
Suomen varhaiskapitalistinen teollisuus Ruotsin vallan 
aikana. Otteessa kuvataan Fiskarsin ruukin perustamista 
ja valtion sille myöntämiä erityisvapauksia.

den sekä koskien ansiosta. Metsiä tarvittiin sysiin ja 
jokia vesivoiman hyödyntämiseksi. Antskogin ruuk-
ki oli perustettu vuoden 1630 tienoilla. Lisäksi 30 km 
säteellä Fiskarsista perustettiin myös nämä ruukit: 
Mustio vuonna 1616, Billnäs vuonna 1641, Fagervik 
vuonna 1646, Skogby vuonna 1682, sekä Åminne-
fors 1870-luvulla.21

Ruotsin valtio tuki ruukkien perustaista syrjäiseen 
Suomeen säästääkseen omia metsiään puuhiileksi 
muuttamiselta. Fiskarsin ruukki koki taloudellisia 
ongelmia perustamisensa jälkeen tuista huolimatta. 
Vuonna 1657 Fiskarsissa työskenteli kokonaisuu-
dessaan 18 henkilöä. Tuohon aikaan ruukit olivat 
kaikki pieniä Suomen ja Ruotsin alueilla.22  

Ruukkitoiminta on ollut suhdanneherkkää liiketoi-
mintaa, jota ensin raudan ja myöhemmin kuparin 
yleiset saatavuustilanteet ja sodat ovat ohjanneet 
konkurssista nousukauteen ja taas uuteen laskuun 
ja nousuun.

Peter Thorwösten kuoltua vuonna 1659 Fiskarsin ja 
Antskogin ruukit siirtyivät hänen pojalleen Johanil-
le. Suuren Pohjan sodan (1700–1721) ja siitä seuran-
neen isovihan aikana ruukkeja tuhottiin, kuten myös 
Fiskarsin ruukki vuonna 1713. Fiskarsin ruukki hylät-
tiin 19 vuoden ajaksi. Pikkuviha vuosina 1741–43 ei 
aiheuttanut vastaavaa katastrofia, mutta taloudelli-
sia ongelmia kyllä.23
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Fiskarsin ruukki vaihtoi 1700-luvulla useasti omista-
jaa. Uudet omistajat Ruotsalaiset Finlay ja Jennin-
gs rakennuttivat uudenlaisen masuunin Fiskarsiin 
vuonna 1756, jota varten palkattiin ylimasuunimes-
tariksi ruotsalainen B. Bengtsson Qvist. Qvist on 
tunnettu piirtämästään Fiskarsin vuoden 1764 “ase-
makaavasta”. Piirroksessa (kuva 14) on nähtävillä 
nykypäivään säilynyt Fiskarsintie, jota ruukin ra-
kennukset, myös mylly, reunustavat. Fiskars on yksi 
ensimmäisistä suunnitelman pohjalta rakennetuista 
Suomalaisista ruukkikylistä.24

Magnus Björkman osti Fiskarsin ruukin vuona 1783. 
Kustaa III:n sota vuosina 1788–1790 vaikeutti mal-
mikuljetuksia Ruotsista Fiskarsiin. Sotien jälkeen 
valtion myöntämät vero- ja maksuhelpotukset 
sekä ruotsalaisten sijoitusvarat elvyttivät ruukki-
teollisuutta nopeasti niin, että 1700-luvun loppua 
voidaan puolestaan kutsua Suomen rautaruukkien 
loistokaudeksi.25

1700-luvun lopulla rautaruukit Suomessa myös saa-
vuttivat niille nykyään ominaista ja kulttuurihistori-
allisesti arvokasta yleisilmettä. Ruukkien talous mo-
nipuolistui teollisuuslaitoksista suurtiloiksi, joissa 

maanviljelys oli suuressa asemassa. Vahva hierar-
kia ruukkiyhteiskuntien sisällä heijastui asuinraken-
nuksien ulkomuotoon ja niiden sijoitteluun.26 

Suomen sodan (1808–1809) lopputulemana Suo-
mi liitettiin osaksi Venäjää. Myös uuden hallinnon 
intressinä oli suomalaisen rautateollisuuden säily-
minen. Suomen ruukkeja ei kuitenkaan hyväksytty 
ruotsalaisomistuksessa, ja Magnus Björkman myi 
Fiskarsin pojalleen Ludvigille, joka muutti Fiskar-
siin. Björkman rakennutti ruukin päärakennuksen 
eli ruukinkartanon, puhekielessä kivitalon (kuva 15), 
joka nykyisellään on Fiskarsin yhtiön edustustiloina. 
Useimpiin Suomen ruukinkartanoihin on kuulunut 
puistoalueet sekä omavaraistalouden vuoksi maa-
talousrakennuksia.27

Ludvig tuomittiin kuitenkin vuodeksi vankilaan työn-
tekijänsä kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä ja 
hän möi ruukin. Fiskarsin museon verkkosivuilla ta-
pahtumasta kerrotaan niin, että Ludvig Björkman oli 
piiskauttanut työntekijänsä kuoliaaksi. 28 
Sekä väkivallanteko että siitä saatu lyhyt tuomio ku-
vastavat tuon ajan teollisuusruukkien luokkayhteis-
kuntaa. Ruukinjohtajilla oli korkea yhteiskunnallinen 

Alaviitteet:
24 Putkonen 1988, sivu 15
25 Salokorpi 1999, sivut 65–66; Härö ja Salokorpi   
 1980, sivut 16 ja 38
26 Härö ja Salokorpi 1980, sivut 16–18
27 Härö ja Salokorpi 1980, sivut 18–20; Lounatvuori  
 ja Putkonen 2001, sivu 125
28 Salokorpi 1999, sivu 68; Fiskarsin museo: Kupa  
 rinhohtoa Orijärvellä
29 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult  
 tuuriympäristöt 2009: kohde Pohjan    
 ruukkiympäristöt; Härö ja Salokorpi 1980, sivut   
 18–20; Fiskars 1649 - 360 vuotta Suo   
 men teollisuuden historiaa 2009, sivu 27
30 Sairinen 2020, sivu 16 ; STOP! Kohtaa mennei  
 syytesi: Fiskarsin mylly 2017

Vas. kuva 14: Valtionarkistossa säilytettävä Qvistin suun-
nitelma vuodelta 1756, valokuvaote kirjasta Fiskars 1649 - 
360 vuotta Suomen teollisuuden historiaa, s. 62. Kuvassa 

näkyy mylly, pato sekä yhä säilynyt tielinjaus.

asema ja luokkaero tavalliseen työläiseen oli suuri. 
Usein tätä luokkaeroa on myös alleviivattu ruukki-
en arkkitehtonisessa suunnittelussa. Suuret ruukin-
kartanot näkyvällä paikalla todentavat asukkaansa 
suurta vaikutusvaltaa.

Vuonna 1822 John Julin osti Antskogin, Fiskarsin, 
Kosken sekä Kärkelän ruukit. Julinia pidetään yhte-
nä merkittävimmistä ruukinpatruunoista. John Julin 
perusti Fiskarsiin rautavalimon, takomon ja konepa-
jan vuosina 1827–1837. Ruukin toiminta muuttui rau-
dan valmistuksesta jalostukseen. 29 Hänen aikanaan 
myös maatalouteen panostettiin, vuoroviljelykseen 
ja karjatalouteen hankittiin lisää maita. Ruukkiin ra-
kennettiin Carl Ludvig Engelin piirtämä navetta ja 
maanviljelyssä testattiin oman tuotannon auroja sekä 
muita maataloustuotteita. John Julinin kuoltua hänen 
perijänsä perustivat Fiskarsin osakeyhtiön vuonna 
1883.30

Alla kuva 15: Ruukinkartano, rakennettu vuosina 1816–
1818 kolmen arkkitehdin suunnitelmien pohjalta. Pehr 
Granstedt, Charles Bassin ja C. L. Engel kaikki suunnit-
telivat osia rakennuksesta. Fiskarsin myllyä on kutsuttu 

myös ruukinkartanon myllyksi.
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Yhtiön omistuksessa on ollut ja on yhä useita eri 
ruukkialueita ympäri Suomea. Fiskarsin Ruukki 
on Taalintehtaan ohella ainut suomalainen ruuk-
ki, jossa rautateollisuus on pysynyt päätuotantona 
vuosien mittaan uudistuen. Vuonna 1891 valmistui 
kapea rautatie Fiskarsin ja Pohjankurun sataman 
välille kuljetuksia helpottamaan (kuva 17).31

Fiskars listautui Helsingin pörssiin vuonna 1915. 
Maailmansodat ja 1930-luvun lama hidastuttivat 
tuotannon modernisaatiota. Ruukki myös tuotti so-
ta-aikaan tarvikkeita sotaan. Toisen maailmansodan 
jälkeen Fiskarsin yhtiö reformoi yhtiötä massatuo-
tantoon. Tällöin alkoi muodostua erillinen kiinteistö-
osasto yhtiön sisälle.32

Fiskarsista muutti 1960-luvulla työntekijöitä Ruot-
siin parempien palkkojen perässä, jolloin heidän 
tilalleen saapuivat uudet työntekijät muualta Suo-
mesta. Tämän muuttoliikkeen vuoksi Fiskarsin vä-
estö muuttui enemmistöltään suomenkieliseksi 
muutoin ruotsinkielisellä alueella.33

Fiskarsin teollinen toiminta hiipui 1980-luvun alussa 

ja asukasmäärä alkoi laskea. Fiskarsin yhtiön yritys-
toiminta ei ole enää ollut kytköksissä ruukkikylään 
samalla tapaa kuin ennen. Rakennemuutos ajoi 
työikäisiä kaupunkeihin ja palvelutarjonta ruukis-
sa väheni. Rakennuksia autioitui ja pääsi huonoon 
kuntoon. Pohjan kunta perusti tämän vuoksi vuonna 
1983 kiinteistöosakeyhtiö Pohjan Ruukkiteollisuu-
den, joka osti useita teollisuus- ja asuinrakennuksia 
ruukkialueilta. Myös valtio tuki hanketta. Tavoittee-
na oli arvokkaan miljöön säilyttäminen ja elävöittä-
minen yrityksiä ja asukkaita houkuttelemalla.

Fiskarsin yhtiö ryhtyi ylläpitämään kiinteistöjään 
1980-luvun lopulla uudelleen, eikä yhteiskunnan 
apua enää tarvittu. Sama kunnostus- ja kehitystoi-
minta jatkuu yhä. Fiskarsin yhtiöllä on ollut aktii-
vinen rooli Ruukkikylän nykyisessä elinvoimaisuu-
dessa. Rakennuksien korjaukseen ja ylläpitoon on 
panostettu ja erilaisiin innovaatiohankkeisiin osal-
listuttu.34 

Fiskarsin ohella myös muissa Suomen ruukeissa 
tapahtui 1900-luvun lopulla siirtymä teollisuusyhtei-
söstä matkailu- ja kulttuuriperintökohteeksi. Ruuk-
kialueille on ollut tyypillistä, että teollisen toiminnan 

Alaviitteet:
31 Härö ja Salokorpi 1980, sivu 40; Fiskars 1649 -   
 360 vuotta Suomen teollisuuden historiaa 2009,  
 sivu 36
32 Sairinen 2020, sivut 17–18
33 Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yh  
 dyskuntasuunnittelu 2013, Sivu 56
34 Ibid. Sivut 57 ja 63
35 Sairinen 2020, sivu 9

muutokset tuovat muutoksia ruukkikylien fyysiseen 
ja sosiaaliseen ympäristöön. Sittemmin muutoksia 
ruukkikyliin ovat tuoneet eri asiat, kokonaan uudet 
asukkaat sekä elinkeinot, joista tärkeimpänä kult-
tuuri-, matkailu-, käsityö-, sekä taidealat. Fiskarsin 
ruukki on nykyään yksi menestyneimmistä ruuk-
kiyhteisöistä, ja tämä johtuu Fiskarsin rakennus- ja 
kulttuuriperinnön ja laajan säilyneisyyden lisäksi 
sen sijainnista lähellä sekä Helsinkiä että Turkua.35

Yllä kuva 16: Ote vuoden 1873 kartasta, jossa Fiskarin tie-
verkosto jo muistuttaa nykyistä. Kuva: 
maanmittauslaitos (vanhatkartat.fi)

Yllä kuva 17: Karttaote myllyn ympäristöstä vuoden 1922 
kartasta. Myllyn ja Fiskarsintien välistä on kulkenut ka-
pearaiteinen junarata tavarakuljetuksia varten. Kartta: 
Fiskarsin historiallinen arkisto.
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kiviä työeläinten, ja lopulta luonnonvoimien avulla. 
Vesimylly on lihasvoiman korvaavista koneista van-
hin, varhaisimmat kirjalliset todisteet vesimyllyn 
käytöstä ovat yli 2000 vuoden takaa. Varhaisin mai-
ninta Suomalaisesta vesimyllystä on 1300-luvulta, 
vaikka niitä oletetaan olleen jo 1200-luvulla. Myllyjä 
tutkimaan on perustettu oma tieteenhaara, Suo-
messa vähän tunnettu molinologia.37 

Vesimyllyjä on ollut sekä kotitarvemyllyjä, että vero- 
eli tullimyllyjä. Kotitarvemyllyjä hallinnoi enimmäk-
seen myllyosuuskunta eli myllylahko, joka koostui 
lähialueen asukkaista, joilla oli oikeus myllyn käyt-
töön. Joskus osuusmyllyihin oli hankittu ammatti-
mylläri. Veromylly tarkoittaa puolestaan myllyä, joka 
on jauhatusmaksua vastaan kenen tahansa käytet-
tävissä. Fiskarsin mylly on ollut veromylly.

Vesimyllyt olivat aluksi yksinkertaisia jalkamyllyjä 
eli puromyllyjä. Niitä tehokkaammat ratasmyllyt eli 
jokimyllyt syrjäyttivät ne aluksi osassa maata, syrjä-
seuduilla myöhemmin. Veromyllyt 1600-luvulla oli-
vat jo kaikki ratasmyllyjä.38

Tavallisesti ratasmyllyissä on ollut kivipareja kah-
desta viiteen kappaletta. 1800-luvun puoliväliltä al-
kaen myllytekniikka tehostui, kun puiset vesirattaat 
korvattiin turbiinein. Jauhinkivien lisäksi myllyihin 
alettiin rakentamaan suurimo- ja ryynikoneita. Suu-
rissa myllyissä myllynkivien tilalle vaihdettiin tehok-

Alaviitteet:
36 Korhonen 1993. Sivu 26
37 Keksintöjen kirja IX – Maatalous ja Ravintoai  
 neet 1939, sivut 387–389; Viljasta leiväksi 1987,   
 sivu 24; Korhonen 1993. Sivut 9 ja 27;    
 Härö 1993, sivu 66
38 Härö 1993, sivu 66
39 Inkoo - rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.  
 2012. Liite sivut 22–23; Härö 1993, sivu 66; Kek  
 sintöjen kirja IX – Maatalous ja Ravintoaineet   
 1939, sivut 421–428
40 Hollolan kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll   
 2020, sivu 29; Korhonen 1993. Sivut    
 47,51 ja 28–29
41 Korhonen 1993. Sivut 122–147
42 Korhonen 1993. Sivu 93

4.  Suomen myllyjen historiaa
Mylly on yksinkertaisimmillaan rakennus, jossa vil-
jaa tai vaikkapa perunaa koneiston avulla jauhetaan 
jauhoksi tai muutoin jalostetaan. Myllyt voidaan ja-
kaa tuulimyllyihin ja vesimyllyihin. Tuulimyllyt saavat 
energian tuulen pyörittäessä siipiä. Hirsirakenteiset 
tuulimyllyt ovat helposti paikasta toiseen siirrettä-
viä, ja niitä on voitu siirtää tuuliolosuhteiden muut-
tumisen vuoksi tai omistajanvaihdoksen takia.36

Tässä diplomityössä keskitytään vesimyllyihin eikä 
käsitellä tuulimyllyjä, höyry- tai suurmyllyjä muu-
tamaa mainintaa enempää. Vesimyllyt ovat olleet 
Suomessa tuulimyllyjä yleisempiä. Veden virtaa-
masta valjastettu energia jauhattaa viljan myllynki-
vien välissä tai valssissa. Energiaa ei oteta suoraan 
virtaavasta luonnonvedestä, vaan virtaamaa tasa-
laaduistetaan padoilla, ränneillä, sulkulaittein sekä 
ohjaamalla ohivirtauksia.

Entisaikaan naiset jauhoivat viljaa tarpeen tullen 
käsin. Pyöreät jauhinkivet, joissa on keskellä reikä 
viljan lisäämistä varten, kehitettiin jo ennen myllyra-
kennuksia. Myöhemmin keksittiin pyörittää jauhin-

kaammat valssit. Valssissa jyvät jauhaantuvat kah-
den lieriön välisestä raosta hankautuen tippumalla. 
Joko molemmat tai toinen lieriö pyörii. Kun myllyihin 
vielä liitettiin höyryvoima, myllyteollisuudesta kas-
voi laaja elintarviketeollisuuden ala.39 

Vesimyllyt ovat rakennustyyppinä vaikeasti lokeroi-
tavissa. Myllyjen omistussuhteet, käyttöoikeudet, 
varustelutaso ja toimintaperiaatteet sekä myös si-
joittuminen ympäristöön ovat yksilöllisiä. Myllyjä ei 
voida siksi yhtenäisenä rakennustyyppinä lajitella 
arkkitehtuurissa käytettyyn jakoon, yksityisiin tai 
julkisiin rakennuksiin.
Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman 
kulttuurihistoriallinen inventointi -kirjassa myllyt 
on jaoteltu elintarvike- ja nautinta-aineteollisuu-
teen meijereiden, panimoiden, keksitehtaiden sekä 
kalajalostuksen kanssa. Monimutkaisen myllyjen 
luokittelusta tekee vielä se, että myllyn yhteydessä 
saattoi usein olla sahatoimintaa, sähköntuotantoa 
tai meijeri. Vesimyllyjä on käytetty myös tekstiilien 
käsittelyyn, luiden ja ruudin jauhamiseen, nuuska-
tupakan valmistukseen, pellavamyllyinä sekä kasvi-
öljyjen puristukseen.40

Kaiken tämän vuoksi myllyistä löytyy mainintoja 
niin teollisuuden historiasta, maatalouden histo-
riasta, elintarviketeollisuuden historiasta kuin myös 
energiatekniikan historiasta. Arkkitehtuurin alalla 

Yllä kuva 18: Iitin Myllylän myllyn laitteistoa, kaksi kivipa-
ria kehineen, ryynypari ja jauhopari. Kuva: Oksanen Aino 
1926, Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma.

myllyistä löytyy tietoa jonkin verran kulttuuriympä-
ristöjulkaisuista sekä historian puolelta.
Vesimyllyyn on voinut liittyä erillinen myllytupa-
rakennus, joka on toiminut myllärin lepopaikkana, 
keittiönä sekä vierailevien myllyretkeläisten jutus-
telupaikkana. Tyypillisiä vesimyllyjä voitaisiinkin 
lähestyä yksittäisen rakennuksen sijasta pihapiiri-
nä, johon kuului myllyn lisäksi joki, patorakenteet 
ja muut veden ohjauksen keinot, mahdolliset myl-
lysauna, -tupa, laavu tai aitta, joskus silta joen yli, 
sekä hevosten kiinnipitopaikka. Myllyjen pihapiirit 
rakentuivat yksilöllisesti veden määrän ja virtauk-
sen perusteella sekä lähirakennukset huomioiden. 
Joskus useat myllyt jakoivat saman myllysaunan 
ja jos myllytupaa ei ollut, saattoivat jauhatusmat-
kalaiset yöpyä naapuritalon lattialla. Osa myllyistä 
oli käytössä ympäri vuoden, osa vain syksyisin tai 
tarpeen mukaan.41

Osassa hirsimyllyistä on luonnonkiviperustus, mut-
ta ei kaikissa. Jotkut vesimyllyt sijaitsevat joen välit-
tömässä läheisyydessä, kun taas osa on rakennettu 
suoraan koskipaikkojen päälle.

Joihinkin vesimyllyihin lisättiin 1900-luvulla gene-
raattoreita tuottamaan vesivoimasta sähköä. Riip-
pui veden virtausvoimasta, että saatiinko viljan jau-
hatuksen kanssa samaan aikaa tuotettua sähköä.42 
Osin myllyjä on myös muutettu täysin sähköllä toi-
miviksi, vesivoimasta riippumattomiksi.
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”Nummen puolelle Julin perusti myllyrakennukseen 
värijauhotehtaan ja rakennutti luujauhotehtaan. 
Kosken yli tehtiin silta. Julin onnistui kasvattamaan 
muutaman myllyn koskesta monipuolisen teolli-
suusalueen useine rakennuksineen ja asukkaineen. 
Myllärin lisäksi alueella asuivat myllyrengit, inspeh-
tori, kirjuri, seppä, rengit ja piiat, suurin osa perhei-
neen.”46

Viljat ja erityisesti leipä ja puuro ovat olleet erittäin 
tärkeä ravinnonlähde Suomessa kivikaudelta asti. 
Ruisleipä on perinteistä suomalaista ruokakulttuu-
ria. Leipää on syöty aamupalasta iltapalaan ja läm-
pimien ruokien yhteydessä. Nälkävuosia on ollut 
keskimäärin kaksi vuosikymmenessä ja leipää on 
arvostettu suuresti. Viljaa on pidetty elämän ja kuo-
leman symbolina. Leipään on liitetty useita erilaisia 
uskomuksia ja perinteitä, ja sitä on pitänyt kunnioit-
taa.47 Monet näistä perinteistä ja uskomuksista al-
kavat nykyään unohtua.

Suomen tärkein leipävilja oli ohra 1700-luvulle asti, 
jonka jälkeen ruis. Miehen oli normaalia syödä päi-
vässä yli puoli kiloa ruisleipää. 1950-luvulla vehnästä 
tuli suomalaisten eniten kuluttama vilja, jota se yhä 
on. Suomalaisten keskimääräinen yhteenlaskettu 
vuosittainen viljan kulutus on laskenut 1900-luvun 
alun yli 225 kg:sta noin 80 kg:aan.48 Esitetyistä lu-
vuista voidaan hahmottaa viljan tärkeys ihmisille 
100 vuotta sitten, kun nykyäänkin viljaa kuitenkin 
käytetään leivän, puuron, leivoksien, piirakoiden ja 
muiden tuotteiden muodossa, silti melkein kolme 
kertaa vähemmän kuin ennen.

Myllyihin on liittynyt vuosisatojen varrella monia 
valtion hallintakeinoja. Ajankohdasta ja sijainnista 
riippuen on saatettu tarvita lupa myllyn perustami-
seen, määrätty kuinka mylly tulee rakentaa ja millä 
varustelulla. Jauhatuksen laatua ja määrää on sään-
nelty ja asukkaita on saatettu velvoittaa käyttämään 
jotain tiettyä myllyä. Vuonna 1625 säädettiin jauha-

4.1. Myllyn merkitys
Jokaisessa talonpoikaisperheessä on ollut tarve 
viljan jauhatukselle ihmisten ja eläinten ruuaksi. 
Myllymatkasta riippuen jauhatusmatkoihin saattoi 
kulua päivä tai useampikin. Venekuljetuksia ja he-
vosella kulkemista suosittiin, vaikka joiltakin taloilta 
myllymatkat käveltiin selässä 50–60 kilon viljasäkit. 
Myllyllä odoteltiin omaa jauhatusvuoroa, ja kuultiin 
ja kerrottiin tarinoita, pelattiin korttia ja joskus juo-
poteltiin. Kiireisinä vuodenaikoina viljat saatettiin 
jättää myllylle ja hakea viikon päästä jauhettuina. 
Myllymatkat olivat miesten työtä ja mieluisia tau-
koja arjesta. Myllyihin ei ennen sotia edes päästet-
ty naisia. Kuten muutkin myllyt, myös Fiskarsissa 
mylly on ollut tärkeä kohtauspaikka, jossa ruukin 
työläiset ovat tutustuneet ympäröivän maaseudun 
väkeen. Jopa kalastajia saaristosta kulki Fiskarsiin 
viljansa jauhattamaan.43

Kirjailija Unto Hämäläinen kirjoitti 1900-luvun puo-
livälissä kirjan myllytarinoista. Kirjassa kuvaillaan 
myllyllä oloa ja loikataan tarinoihin, joita mylly-
matkalaiset toisilleen myllytuvassa kertovat. Kirjan 
myllyrakennusta kuvaillaan tavallista paremmaksi. 
Myllylle matkattiin kaukaakin ja se oli suosiollaan 
autioittanut vastarannan myllyn ja myllytuvan. Jau-
holta haisevan myllyn portaana oli vanha suuri 
myllynkivi. Ullakolla oli kalastustarvikkeita ja piha-
piirissä myllyn lisäksi hevoskatos, jauhoaitta ja eril-
linen myllytupa. Myllyn alempaa kerrosta kutsutaan 
kirjassa alamyllyksi ja ylempää kerrosta ylämyllyksi 
(näitä termejä on käytetty tämän diplomityön res-
taurointisuunnitelmassa). Myllärin lisäksi jauhatus-
ta hoiti myllyrenki, ja vuorollaan jauhatusvastuussa 
oleva kävi myllyssä jauhatusta välillä hoitamassa.44

Osa hyvistä myllypaikoista on vähitellen kasvanut 
kyläksi. Yhtenä esimerkkinä Halisten myllyn Aura-
joen varrelta, jonka Fiskarsin ruukinpatruunan veli 
Erik Julin, myöskin apteekkari ja teollisuusvaikutta-
ja, vuokrasi 1800-luvun alussa.45 Myllyalueen kehi-
tystä kuvaillaan Muistojen myllyt - julkaisussa näin:
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tusvero, joka koski kaikkea jauhatusta. Pieniä puro-
myllyjä jopa tuhottiin, jotta veroa olisi helpompi val-
voa. Myllykomissiot valvoivat myllyjen laillisuutta.49

Suomen viljasta tuotiin ulkomailta 60–65 % ennen 
ensimmäistä maailmasotaa. Sodasta seurasi ruo-
kapula, ja vuonna 1918 suurin osa suomalaisista oli 
aliravittuja. Maailmansotien välillä valtio pyrki koti-
maisen viljatuotannon kasvattamiseen. Kun tuonti-
viljan tullimaksu ei riittänyt, säädettiin myllyille se-
koituspakko 1930-luvun alussa. Tämä tarkoitti, että 
myllyissä ei saanut jauhaa ainoastaan ulkomaista 
ruista, kauraa tai vehnää, vaan mukaan oli sekoitet-
tava kotimaisia viljoja. Kotimaisen tuotannon tuke-
minen onnistui ja Suomen omavaraisuus viljantuo-
tannossa kohosi maailmansotien välisenä aikana 
90 prosenttiin.50

Oik. kuva 19. Mies kaatamassa jyviä jyvätuuttiin vesimyl-
lyssä. Jyvät valuvat tuutin alapuolen kaukaloa pitkin jau-
hinkiville. Kahna, eli myllynkivien kotelo on tässä valoku-
vassa monikulmainen, Fiskarsin myllyssä pyöreä. Kuva: 

Aarne Turunen 1958, Pielisen museo.
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4.2.  Tiilirakenteiset vesimyllyt
Lähes kaikki Suomen myllyt ovat olleet hirsiraken-
teisia. Tiilirakenteiset tai luonnonkivistä muuratut 
vesimyllyt ovat olleet kalliimpia, suurempia ja ko-
risteellisempia. Niiden ympäristö on ollut kartano, 
ruukkikylä tai muu yritystoimintaan liittyvä pihapiiri. 
Tiilimyllyjä on alueellisesti painottunut enemmän 
Länsi- ja Etelä-Suomeen. Yksi kattavimmista vesi-
myllyjä käsittelevistä Suomalaisista kirjoista vuo-
delta 1993, Vesimyllyt – Historia, rakenne, käyttö 
ja kunnostus, ei esimerkiksi sisällä mainintaakaan, 
että on olemassa myös kivi- tai tiilirakenteisia myl-
lyjä. 

Arvioni mukaan Suomessa on tänä päivänä 50–70 
puurakenteista vesimyllyä kunnostettuina tai aktii-
visessa käytössä. Näistä osa on museokäytössä, 
harva toimii vieläkin viljan jauhotuksessa ja loput 
on muutettu johonkin muuhun käyttöön. Noin 50 

tällaista myllyä löysin ja kokosin listaksi. (LIITE) 
Raunioituneita myllyjä en tähän listaukseen laske 
mukaan. Suomesta varmasti löytyy myös kunnossa 
olevia vesimyllyjä, joista en löytänyt listaani. Näiden 
lukumääräksi arvioin muutaman kymmentä. 

Kauniit vanhat myllyt herättävät kiinnostusta ja 
sama pätee niihin liittyviin rakennusprojekteihin. 
Sekä museotoiminta, että mahdollinen asuin- ja yri-
tystoiminta on aihe lehtijutulle, matkailulle tai valo-
kuvaukselle. Vanhoissa myllyissä toimivista pienyri-
tyksistä melkein kaikilla on verkkonäkyvyys. 

Arvioin, että Suomessa on noin 20 tiilirakenteista 
vesimyllyä kunnostettuna, aktiivisessa käytössä, tai 
muutoin säilyneenä. Löysin niitä 14 kappaletta. (LII-
TE) Tähän on laskettu mukaan yhä pystyssä olevat 
rakennukset, myös autiot.

Oik. kuva 21. Vanhankaupungin Mylly eli kuninkaan-
kartanon mylly vuodelta 1884, Hämeentie 163, Helsinki. 
Puhtaaksimuuratusta tiilestä rakennettu mylly oli toimin-
nassa vuoteen 1915 asti. Suunnittelija ei tiedossa. Kuva: 

Pakarinen Ida, Helsingin kaupunginmuseo 04.05.2021.

Kuva 20. Fiskarsin myllyn julkisivua lounaaseen.

Myllärin kanssa kannatti olla hyvissä väleissä, jotta 
oli mahdollisuus jauhattaa jauhoja velaksi. Myllärin 
saattoi myös olla mukana todistamassa kuolinpe-
sien hoitoa, kiinteistökauppoja sekä allekirjoitta-
massa muita virallisia papereita, mikä kertoo myl-
lärin korkeasta arvostuksesta. Mylläriksi on opittu 
kokeneen myllärin, joskus oma isä, opastuksessa 
apulaisena tai myllyrenkinä. Mylläreiden monopo-
liasema joillain kylillä voidaan mainita syyksi myl-
lytekniikan hitaalle kehitykselle, kun insentiiviä te-
hostamisen ei ollut. Usein myllärin palkkio oli myös 
vakio jauhatuksen laadusta riippumatta.51

Mylläri saattoi olla yhteismyllyllä palkkatyössä, 
palkkatyön ohella osaomistajana, myllyn vuokraa-
jana, tai vuokraamisen ohella osaomistajana. Myl-
lärille oli myös mahdollista aloittaa uransa palkka-
työläisenä ja edetä omistussuhteista parhaaseen 
tilanteeseen eli vuokraajaksi ja osaomistajaksi. Pal-
kattu mylläri oli usein toistaiseksi voimassa olevalla 
sopimuksella ja täten osaomistajuus toi myllärille 
turvaa työpaikkansa pysyvyyteen.52

Myllyjen tavat ja käytänteet on vaihdelleet eri myl-
lyjen välillä paljonkin ja riippuen mylläristä ja myl-
lypaikasta. Mylläri sääteli jauhatusta myllyjen ki-
viparien päällyskiveä nostamalla tai laskemalla, 
tai valssien etäisyyttä säädellen, eli jauhatusvälin 
paksuutta säätämällä. Myös pyörimisnopeutta ja 
viljan syötön tahtia hienosäätämällä mylläri vaikutti 

jauhatuksen lopputulokseen. Tämän lisäksi mylläri 
harjaantui tunnistamaan erilaisia ongelmista va-
roittavia ääniä. Myllyjen toimintaa saattoivat sotkea 
virtaavan joen puunpalat, koneistoa tukkiva liian 
märkä jauho, tai toisaalta liian kuivan ja kuuman 
jauhon aiheuttama pölyräjähdys. Jos mylly oli tyh-
jäkäynnillä huomaamatta, hienonsivat myllynkivet 
toisiaan. Osa myllyistä oli tämän takia varustettu 
tyhjäkäynnistä varoittamaan. Joskus saattoi mylläri 
herpaantua jauhatuksen valvomisesta jauhattajien 
tarjotessa viinaksia.53

Siinä missä työläisten palkka maksettiin osittain ra-
hana ja osittain etuina ruukkikylissä, oli myös yleistä 
maksaa myllärin palkkio eli jauhatusmaksu ainakin 
osittain viljana tai viinana. Palkatun myllärin etui-
hin saattoi kuulua jauhatusmaksun lisäksi asunto, 
viljeltävä maatilkku ja tarvikkeita kuten polttopuita. 
Jotkut myllärit olivat käsistään käteviä ja saattoivat 
lisäksi työn ohessa valmistaa huonekaluja myytä-
väksi myllytysten välissä.54

Vuonna 1965 valmistuneella lyhyellä videolla Suo-
men ainoata naismylläriä Anna Pukkia kuvataan 
työssään ja haastatellaan. Video löytyy Yleisradi-
on elävä arkisto – sivustolta, ja siinä keskustellaan 
aikakauden siirtymisestä myllyromantiikasta kohti 
teollista toimintaa. Toimittaja ja Pukki keskustelevat 
siitä, että enää ei kukaan tullut viljojaan yön yli jau-
hattamaan, ja matkalle lähdettiin autolla tai trakto-
rilla. Myllyromantiikka oli kadonnut myllystä heidän 
mukaansa, kun se toimii täysin sähköllä.55

Myllärin ammatti -lisätietosivu
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4.3.  Vesimyllyistä suurmyllyihin
Miksi Suomen vesimyllyjen käyttö loppui ja niitä 
on enää alle 100 jäljellä? Vuonna 1885 vesimyllyjä 
oli esimerkiksi 5888, joista kotitarvemyllyjä 4478 
kappaletta ja loput veromyllyjä. Museoviraston eri-
tyistutkija Veli-Pekka Suhonen arvioi vesimyllyjen 
myllynpaikkoja olevan Suomessa yhteensä ainakin 
noin 10 000. Joka kylässä on lähes poikkeuksetta 
sijainnut mylly tai useampi, ja kyliä on ollut 7500 
jo 1500-luvulla. Myllypaikkoja on usein käytetty uu-
delleen ja moni paikka on saattanut olla käytössä 
vuosisatoja.56

Myllyvero lakkautettiin 1880-luvulla ja vesimyllyjä 
rakennettiin paljon seuraavina vuosikymmeninä.57  
Taustalla oli väestön määrän nousu, sekä jauhatus-
tapojen muutos käsikivistä vesimyllyihin. Samaan 
aikaan, kun vesimyllyjen suosio kasvoi, lisääntyi 
myös suurmyllyjen määrä, jotka lopulta syrjäyttivät 
vesimyllyt.
Kehitykseen liittyi maatalouden muutos kohti kar-
jataloutta sekä viljantuonti ulkomailta. Suurmyllyjen 
suuremmalle tuotantokapasiteetille oli kysyntää, 
sillä väestön määrä kolminkertaistui 1800-luvulla. 
Viljaa tuotiin paljon ulkomailta jyvinä, jotka jauhet-
tiin Suomessa, koska se oli edullisempaa. Suomen 
ensimmäinen höyrymylly valmistui Vaasassa vuon-
na 1849.58

Samoihin aikoihin oli käynnissä maaseudun kylä-
rakenteiden muutos, kun vuonna 1848 tuli voimaan 
asetus uusjaosta eli isojaon59 järjestelystä. Uusja-
ossa60 tontit jaettiin uudelleen hajauttaen maaseu-
dun kylät. Tämä vaikutti kylissä sovittuihin yhteis-
järjestelyihin, kuten myllyosuuskuntiin. Vesimyllyjä 
unohdettiin tai myytiin ammattimylläreille.61 

Sata vuotta sitten kirjoitetussa kirjassa Suomen 
maatalous, II nidos valaistaan aikansa suhtautumis-
ta vesimyllyihin. Muutoksesta kohti teollisempaa 
tuotantoa kerrotaan myös kirjassa Keksintöjen kirja 
IX – Maatalous ja Ravintoaineet. Vesimyllyjen huo-
noiksi puoliksi mainitaan se, ettei niissä kaikissa 
voida erotella leseitä viljasta, ja ajoittainen jauho-
jen huono laatu pilaa kotimaisen jauhon mainetta. 
Väestön ravinto nähtiin tärkeänä yhteiskunnallisen 
asiana, ja jauhoteollisuutta kehitettiin tieteen avulla. 
Myllyinnovaatiot saapuivat Suomeen hieman muu-
ta Eurooppaa myöhemmin. Kehitys vesimyllyistä 

kohti teollisuuden alaa nähdään teknologian kehi-
tyksenä, joka mahdollistaa halvemman jauhatuk-
sen. Myllyteollisuuden keskittyminen suurmyllyihin 
nähtiin siis suotavana.62

Vastakkaista näkökulmaa tuodaan esiin Teppo Kor-
hosen Vesimyllyt -kirjassa. Oman myllyn ilmainen 
jauhatus mainitaan paremmaksi valinnaksi, koska 
viljan maku on aromikkaampi, väri kauniin kellertä-
vä ja säilyvyys parempi kuin kaupasta ostetun jau-
hon. Tosin osa näistä ominaisuuksista kerrotaan tu-
levan riihikuivauksesta eikä jauhatusprosessista.63

Vesimyllyjä korvattiin maatiloille hankittavilla ko-
titarvemyllyillä 1900-luvun puolivälissä, joita käy-
tettiin sähköllä tai traktoreilla. Kulutuskäyttäytymi-
sen muutos sinetöi vesimyllyperinteen vähittäisen 
unohtumisen. Ryhdyttiin ostamaan valmiiksi jau-
hettua viljaa sekä leivottua leipää kaupoista, ja kar-
jallekin oli valmiita rehusekoituksia.64

Nykyään myllyt näkyvät eniten paikannimissä sekä 
sukuniminä. Myllykoski, Myllymäki, ja Myllypuro 
ovat tuttuja paikannimiä ja Myllylä yleinen suku-
nimi. Myös teitä on nimetty myllysanastolla, usein 
koska tietä on kuljettu myllylle.

5.  Fiskarsin Myllyn historia
Nykyisen myllyn paikalla ollut edellinen puumyl-
ly uudelleenrakennettiin vuonna 1826.65 Nykyinen 
myllyrakennus on täten vähintään kolmas samalla 
paikalla. Hirsimyllyt ovat tulipaloherkkiä kuivan jau-
hopölyn vuoksi ja se saattaa selittää uudelleenra-
kentamista. Ehkäpä nykyinen myllyrakennus pää-
tettiin rakentaa tiilestä tulipalon ehkäisemiseksi? 
Toisaalta ruukissa oli oma tiilitehdas ja myös sla-
gitiilet valmistettiin ruukissa, joten tiilen käyttö oli 
luontevaa myös siitä näkökulmasta.

Rakennuksessa on myllyksi poikkeuksellisen paljon 
luonnonvaloa lukuisten suurten ikkunoiden ansios-
ta. Pienissä hirsimyllyissä ei ole välttämättä ole ollut 
yhtään ikkunaa, vaan valo on saatu avoimesta ovi-
aukosta. Kaksikerroksissa myllyissä on ollut usein 
ulkopuolinen liuska toiseen kerrokseen, mutta Fis-
karsin myllyssä kulku toiseen kerrokseen on alusta 
alkaen ollut myllyn sisäpuolella.66

Ruukin sähköistämien alkoi vuonna 1888 ja koko 
ruukki sai sähkövalaistuksen vuonna 1899. Myllys-
sä on siis ollut sähkövalaistus heti, tai vuoden si-
sään valmistumisensa jälkeen. Fiskarsin myllyssä 
on neljä kiviparia sekä oheislaitteita, ja siellä jau-
hettiin enimmäkseen ruista, ohraa ja kauraa. Mylly 
on käyttänyt jossain vaiheessa vesivoimaa vuoro-
tellen masuunin kanssa. Mylly oli kovassa käytössä, 
ja ruukki jopa myi jauhoja Tukholmaan.67 
Mylly on alusta asti ollut turbiinikäyttöinen ja ener-

gian välitykseen on käytetty hihnoja. Hihnapyörien 
käyttö myllyissä ei ole ollut tavatonta, kuitenkin nii-
den yleisyyttä on vaikea arvioida. Vesimyllyt -kirjas-
sa kuvaillaan kahta Kainuulaista vesimyllyä, joissa 
hihnapyörät on pyörittäneet lisälaitteita.68 Myllyn 
sisätilan laitteita ei kuvailla tässä diplomityössä, 
sillä myllyn sisälle ei pääse koneistoa tutkimaan ja 
tutkiminen olisikin energiainsinöörin työtä. 

Fiskarsin myllyssä on toiminut kuusi mylläriä:
1847–00  Gustaf Lindgren
1900–10  Karl Theodor Lindgren
1911–29   Karl August Dahlman
1932–      Uno Alfred Kallio 
1940–      Väinö Mikael Kallio 
1940–58  Kauko Ilmari69

Yllä kuva 22. Mylly ja Fiskari-joen ympäristö keväällä 
2022.

Alaviitteet:
65  STOP! Kohtaa menneisyytesi: Fiskarsin mylly   
 2017
66  Korhonen 1993, sivut 56–58
67  Matvejew 1981, sivu 57; STOP! Kohtaa men  
 neisyytesi: Fiskarsin mylly 2017; Fiskars Village:  
 Vanha Mylly
68  Korhonen 1993, sivu 68
69  Fiskarsin museo: Fiskarsin mylly
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5.1.  1800-luku
Fiskarsin museon arkistosta löytyi myllyn vaihto-
ehtoinen suunnitelma (kuvat 23-25). Tässä suunni-
telmassa mylly on esitetty kolmikerroksiseksi. Kivi-
parit on nostettu toiseen kerrokseen ja ullakko on 
piirretty toteutunutta korkeammaksi. Myös ikkunat 
ovat erimalliset ja eri tavalla sommitellut. Sen sijaan 
pääportaikko on toteutuneen kaltainen. Pohjaku-
vassa näkyvä toinen pienempi porras on myllyyn 
toteutettu, joskin suorana portaana ja eri kohtaan 
joen läheisyyteen. Piirustus on vuodelta 1897.

Seuraavaksi tarkastellaan myllyrakennusta ajan 
saatossa. Tarkkoja tietoja myllyn muutos- ja kor-
jaushistoriasta diplomityön tekoa varten ei saatu 
Fiskarsin yhtiöltä. Esitetyt muutostiedot perustuvat 
Fiskarsin museolta saatuihin tietoihin ja kuviin, sekä 
museoviraston arkiston valokuviin. 

Kuvat 23-25. Otteet myllyn vaihtoehtoisesta suunnitel-
masta vuodelta 1897, samasta piirustuksesta. Pohjapii-
rustus ja kaksi leikkausta. Tekijä: Carl E. Janson & Co 
Ingeniörs- & Byggnadsbyrå. Lindesberg. Kuva: Fiskarsin 
historiallinen arkisto

Lähempänä toteutunutta rakennusta on tämä suun-
nitelma (kuvat 26-28). Koillisen julksivu on toteutu-
nut ainakin maanpällisten osien osalta suunnitellun 
kaltaisena. Julkisivu luoteeseen on melko pitkälle 
toteutunut kuten piirroksessa, paitsi että ikkunoita 
on rakennettu yksi vähemmän ja punatiilireunukset 
ovat samaisessa kohdassa erimalliset. 
Sisäänkäyntiporrasta ei ole nykyään rakennuksen 
painumisen tai edessä kulkevan kulkureitin vuoksi.
  
Pohjapiirustus on osittain nykytilannetta vastaava. 
Myllykoneiston osalta ainakin kiviparit ovat suun-
nitelluilla paikoillaan vieläkin. Tästä pohjapiirustuk-
sesta puuttuu nykyinen huone sisäänkäynnin oi-
kealla puolella ja portaat on toteutettu erimallisena.

Kuvat 26-28. Pohjaiirustus 1. kerros sekä julkisivut luotee-
sen ja koilliseen (otteita samasta piirustuksesta). Kuva: 

Fiskarsin historiallinen arkisto. Börjeson, G. W. 1897.
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Vas. kuva 29. Mylly 1800-luvulla, ei muita tietoja. Tämä on 
vanhin aineistoksi saatu valokuva myllystä tämän diplo-
mityön tekoon. Kuva: Fiskarsin historiallinen arkisto

Alaviitteet:
70 Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse   
 06/2022. Pohjan paikallishistoriallisen arkiston   
 arkistonhoitaja Louhimies Robert
71 Suomen arkkitehtuurimuseo: Waldemar Aspelin

Kuva 30. Aspelinin suunnittelema Mestaritalo 1970-luvun 
asussaan alkuperäistä korkeampana. Aspelinin suunnit-
telemien kerrosten (1–4) ikkunoissa on nähtävissä vaalei-
ta rajauksia, jotka muistuttavat Fiskarsin myllyn ikkunoi-
den tiilireunustuksia. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, 
Valokuvaaja Grünberg Constantin.

Arkkitehti Waldemar Aspelin (26.09.1854-10.11.1923) 
syntyi Kosken ruukkikylässä nykyisessä Salossa. 
Hänen isänsä Wilhelm Aspelin toimi silloin Kos-
ken ruukin johtajana ja myöhemmin siirtyi Fiskar-
sin ruukin johtajaksi, jonne perhe muutti. Waldemar 
Aspelin asui siis lapsena Fiskarsin ruukkikylässä.70

Waldemar pääsi maineikkaaseen Theodor Höijerin 
arkkitehtitoimistoon harjoittelijaksi viideksi vuodek-
si ennen arkkitehtiopintoja. Sen jälkeen hän aloitti 
alan opinnot ensin Ruotsissa vuonna 1883, saattaen 
ne loppuun Suomessa Polyteknisessä opistossa 
(nyk. Aalto yliopisto taiteiden ja suunnittelun kor-
keakoulu) ja valmistuen arkkitehdiksi vuonna 1886. 

Aspelin perusti oman toimiston valmistumistaan 
seuraavana vuonna Haminaan, josta siirtyi kuiten-
kin Helsinkiin vuonna 1889. Vuonna 1894 hän ja ark-
kitehti Carl Ricardo Björnberg perustivat yhteisen 
toimiston.71

Waldemar Aspelin suunnitteli paljon rakennuksia 
muun muassa Haminaan ja Helsinkiin. Pääkaupun-
kiin hän suunnitteli enimmäkseen asuinkerrostalo-
ja. Hän suosi uusrenessanssin tyyliä, ja sai urallaan 
suunniteltavakseen merkittäviä ja nykyään suojel-
tuja rakennuksia, kuten Haminan puinen säästö-
pankki (1888), Fazerin makeistehdas “Mestaritalo” 
(1898, kuva 30) sekä Fiskarsin lukaali (1896).

Waldemar Johannes Aspelin -lisätietosivu
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5.2.  1900-luku

Myllyssä jauhettiin viljojen lisäksi perunoista pe-
runajauhoja ainakin 1940-luvulla. Näin kertoi teh-
neensä Fiskarsin ruotsinkielisten Marttojen entinen 
johtaja Lahja Lehtonen, joka teki työuransa ruukin-
konttorissa vastuullisena sisäänostajana.72

Kuten 1900-luvun valokuvista voidaan huomata, ei 
myllyn ulkomuoto tai myöskään lähiympäristö ole 
juurikaan muuttunut vuosien varrella. Myllyn pel-
tikate on vaihdettu tiilikatteeksi jossain vaiheessa. 
Kattomateriaalin vaihtaminen on ollut merkittävin 
ulkomuotoon vaikuttanut tekijä. Tämän ajankohtaa 
en ole saanut selville.

Mylly sai 1900-luvulla lisävarusteeksi siirrettävän 
höyrykoneen, ”Kullervo” –lokomobiilin. Tarkkaa 
vuotta tälle en ole löytänyt, mutta Kullervo on val-
mistettu Turussa vuonna 1911, eli sen jälkeen se on 
voitu myllyyn tuoda. Kullervon avulla höyryvalssat-
tiin ohra- ja kaurahiutaleita.73

Yllä kuva 31. Fiskarsin Kartanon Mylly postikortissa ajalta 
1900–1910. Tämä on rakennushistoriaselvityksen aineis-
ton toisiksi vanhin kuva myllystä. Kuva: Museoviraston 
Kuvakokoelmat.

Alaviitteet:
72 Paljakka 2001, sivu 37
73 STOP! Kohtaa menneisyytesi: Fiskarsin mylly   
 2017

Oik. yllä kuva 32. Myllyn kulma vuonna 1935. Myllyn vesi-
katteena on tuolloin ollut pelti. Kuva: Fiskarsin historial-
linen arkisto.

Oik. alla kuva 33. Myllyn kulma etelästä päin kuvattuna, 
kuvausvuosi ei tiedossa. Uittokouru on paikallaan ja toi-
sen kerroksen ikkunasta näkyy piippu. Kuva: Fiskarsin 
historiallinen arkisto.

Vas. yllä kuva 34. ”23.11-68. Tehtaan vanha mylly”. Ohei-
nen museoviraston kuvateksti saattaa merkitä kuvaus-

vuotta. Kuva: Museoviraston Kuvakokoelmat

Vas. kuva 35. ”23.11-68. Tässä kuvassa nähtävillä uitto-
kouru. Myös luonnonkivinen perustus näkyy tässä ku-
vassa hyvin. Kuva: P. O. Welin 1969/ Museoviraston Ku-

vakokoelmat
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Yllä vas. kuva 36. Mylly talvella, kuvausvuosi ei tiedossa. 
Patosillasta arvioisin, että kuva on otettu ennen 1980-lu-
kua. Kuva: Museoviraston Kuvakokoelmat

Yllä oik. kuva 37. Fiskarsin yhtiö lahjoitti Kullervon Tek-
niikan museolle Helsinkiin 1970-luvulla, jossa se yhä on. 
Kuva: Tekniikan museo 2022.

Alla kuva 38. Mylly koillisesta päin kuvattuna 1980-luvun 
puolivälissä. Kuva: Fiskarsin historiallinen arkisto, kuvaa-
ja Alfons Henriksson

Ohessa leikkaus ja kerrospohjat 1990-luvun puoli-
välistä Sirkka Köykän laatimana.74 Näistä piirustuk-
sista on nähtävissä muutama eroavaisuus verrat-
tuna myllyn suunnitelmiin 1800-luvulta. Alakerran 
huone ja pienempi portaikko joen puoleisella sei-
nustalla ovat uusia lisäyksiä. Alakerran huoneen 
vuoksi pääportaikon toteutus on eri kuin 1800-luvun 
piirustuksissa. Myöskin alakerran lattiattomuus joen 
päällä on toteutettu hieman aiemmista suunnitel-
mista poikkeavasti. 
Köykän aineistosta selviää lisäksi, että myllyn uitto-
kouru poistettiin 1990-luvulla.

Oik. kuvat 39-41. Mittapiirustukset Sirkka Köykän laati-
mana 1990-luvun puolivälissä Suomen ympäristökes-
kukselle julkaisemattomaan käsikirjoitusluonnokseen: 
Koskimaiseman kokonaisuuksia. Koskenjoen, Kvarnby-
ån, Risslanjoen ja Fiskarsinjoen vesirakenteet – historia, 

nykytila ja toimenpiteet.

Alaviitteet:
74 Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse 04-  
 05/2022. Forssan kaupunginarkkitehti    
 Sirkka Köykkä
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5.3.  2000-luku
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Fiskars 
Village avasi myllyn ovet vierailijoille. Pääportaan 
yhteyteen valmistettiin katselutasanne ja pääpor-
taat uusittiin. Puupilareiden nykyisestä ulkonäöstä 
ensimmäisessä kerroksessa voidaan päätellä, että 
samalla välipohjan tukirakenteita vahvistettiin oven 
läheisyydessä. Myllyn huonon kunnon vuoksi myl-
lyyn perälle ei ole voitu päästää vierailijoita turval-
lisuussyistä. 
Osin myllyn julkisivuissa on nähtävissä yksittäisten 
tiilien ja saumauksien korjauksia, joiden ajankoh-
dasta ei ole tietoa.

Yllä kuva 42. Ilmakuvaote Fiskarsin alaruukista, mylly-
rakennus on keskellä joen tuntumassa. Kuva: MV/RHO 

124384 Hannu Vallas 1999

6.  Slagitiili, kuonatiili
Kuonatiiltä eli slagitiiltä, tai slagiharkkoa, on käytet-
ty rakennusmateriaalina teollisuus- ja tuotantora-
kennuksissa useassa suomalaisessa ruukissa, ku-
ten Fiskarsissa, Taalintehtaalla Kemiönsaaressa ja 
Leineperin ruukissa Ulvilassa. Ruukkien ulkopuolel-
la slagitiiltä ei juurikaan ole käytetty rakennusma-
teriaalina. 

Slagitiilien väri vaihtelee mustasta joko siniseen, vi-
olettiin tai vihreään taittaviin tummiin tiiliin. Joskus 

julkisivut on rapattu, Fiskarsissa näin ei ole tehty.
Slagitiili on hauras ja huokoinen tiili, mutta kuitenkin 
karkearakeisuuden vuoksi kantava, myös vettä lä-
päisevä ja kevyt rakennusmateriaali. Sitä on käytet-
ty rakennusten kantavissa ulkoseinissä sekä teiden 
ja rakennusten perustuksessa, myös maanraken-
nuksessa. Slagitiiltä on käytetty eniten teollisuus- ja 
hyötyrakennuksissa, sekä asuinrakennusten kivija-
loissa, ei kuitenkaan yleensä asuinrakennusten sei-
nissä. Slagiharkko kestää hyvin puristusta ja kuor-
maa, muttei kolhuja, koska se murenee helposti.75

Alaviitteet:
75 Arfman ja Jaakkola 2020

Oik. yllä kuva 43. Slagitiiliä käytettynä yhdessä luonnon-
kivien kanssa kahden vanhan asuinrakennuksen perus-

tuksessa Fiskarsin yläruukissa. 

Oik. alla kuvat 44-45. Vantaan Ruukin vuoden 1838 
masuunin kuonatiiltä ja kuonaa. Kuvat: Vantaan masuu-

ni, arkeologinen tutkimus 25.5.–3.6.2020. sivut 30 ja 10.
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Tiilet valmistettiin raudanvalmistuksen sivutuot-
teesta masuunikuonasta muottiin valamalla. Sla-
gitiiliä valmistettiin Suomessa 1600-luvulta 1900-lu-
vun ensimmäisille vuosikymmenille. 

Slagitiilen koko on vaihdellut, esimerkiksi Taalin-
tehtaalla 1700-luvun masuuniin kuuluvan raken-
nuksen perustuksista kokona oli 45x20x15cm.76 
Vantaankosken masuunin arkeologisten tutkimus-
ten yhteydessä löydetty kuonatiili on kooltaan noin 
47x30x25cm. Kokonsa puolesta slagitiili onkin usein 
ennemmin harkko.77

 
Fiskarsin myllyn slagitiilet ovat julkisivusta mitattu-
na on noin 29.5x15cm, sekä 15.5x15cm. Mitat on ul-

Alaviitteet:
76 Museovirasto: Tiilen historiaa Suomessa
77 Vantaan masuuni - arkeologinen tutkimus   
 25.5.–3.6.2020, sivu 16

Oik. kuva 47. Fiskarsin yläruukin vanhan konepajaraken-
nuksen siivessä on pyöristetyistä slagitiilistä muuratut 
nurkat, aivan kuten myllyrakennuksessakin. Rakennuk-
sessa on havaittavissa muitakin samoja piirteitä kuin 

myllyssä, kuten ikkunoiden muotokieli.

Yllä kuva 46. Taalintehtaan ruukin saunarakennus, joka 
muistuttaa muodon, slagitiilisen julkisivun, harjakaton 
ja punatiilin reunustettujen valkoisten ikkunoiden vuok-
si Fiskarsin myllyrakennusta. Luonnonkiviperusteinen 
rakennus sijaitsee veden välittömässä läheisyydessä 
kuten myllykin. Saunarakennuksessa on myös käytetty 
vaakasuuntaista tiilikoristeaihetta, kuten Fiskarsin mylly-

rakennuksessakin. Kuva: Harri Kemilä.

koa julkisivupinnasta, koska sisältä mittaus ei ollut 
mahdollista. Joko kyse on kahdesta eri tiilikoosta, 
tai sitten kyseessä on samankokoiset tiilet, jotka 
on muurattu osin vaaka- ja osin kohtisuorasti jul-
kisivuun nähden. Jos kyseessä on vain yhden koon 
slagitiilet, Fiskarsin myllyn slagitiilet ovat kooltaan 
29.5x15.5x15cm. Punaiset tiilet myllyn julkisivussa 
ovat kooltaan 27x13x7cm. On mahdollista myös, 
että on käytetty kahta eri punatiilikokoa, jolloin ne 
olisivat 27x7cm ja 13x7cm.

Muurauksen vaalea sauma ei ole säännöllisen le-
vyinen, sen paksuus vaihtelee eri kohdissa ollen le-
veydeltään noin 1–2cm.
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7.1.  Fiskarsin ruukkikylä RKY-alueena
Museovirasto ylläpitää listausta ja kohdetietoja val-
takunnalllisesti merkittävistä rakennetuista kulttuu-
riymäristöistä (RKY). Fiskarsin ruukkikylä on osa 
RKY-aluetta: Pohjan ruukkiympäristöt, kohdenu-
mero 888. Fiskarsin lisäksi tähän kuuluu Antskogin 
ja Billnäsin ruukit. RKY- kohdetiedoissa lausutaan 
näin: 
“Historiallisen Pohjan pitäjän ruukkiympäristöt ovat 
Länsi-Uudenmaan teollisuushistoriallisesti mer-
kittävän ruukkiketjun osa. Ruukkeihin liittyy myös 
huomattavaa teollisuusarkeologista intressiä”.78

RKY-kohdetiedoissa ei mainita myllyrakennusta 
erikseen, vaikka muita alaruukin ruukinkadun var-
ren rakennuksia mainitaan jopa 9 kappaletta mylly-
rakennuksen molemmin puolin. Museovirastolta ar-
veltiin joulukuussa 2021 sen mahdollisesti johtuvan 
siitä, että myllyn on koettu liittyvän jokeen ja patoon 
enemmän kuin Ruukinkatuun, vaikka se sijaitsee 

7.  Ruukkikylän nykytilanne kovin lähellä sitä.79

On tärkeää, että ruukkiympäristöjen arvot on tun-
nistettu valtakunnallisestikin, tämä turvaa tulevai-
suudessakin näiden ainutlaatuisten ympäristöjen 
säilymistä.

Alaviitteet:
78 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kult  
 tuuriympäristöt 2009: kohde Pohjan ruukkiym  
 päristöt
79 Henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse   
 09/2022. Museoviraston intendentti Mannila   
 Maarit

Alla kuva 48. Ote museoviraston valtakunnallisesta kart-
tapalvelusta, jossa lipuilla merkitty pohjan ruukkiympä-

ristöt- kohteet: Antskogin, Fiskarsin ja BIllnäsin ruukit.

7.2.  Kaavoitustilanne
Tarkastelen myllyn ja Fiskarsin kaavoitustilannet-
ta maakuntakaavoituksen ja asemakaavoituksen 
kautta. Ruukkikylän alueella ei ole voimassa olevaa 
yleiskaavaa. Uudenmaan maakuntakaavoitustilan-
ne on hieman monimutkainen.

Aiemmat maakunta- ja vaihemaakuntakaavat pää-
osin kumottiin Uusimaa-kaava 2050:n myötä syys-
kuussa 2021. Kuitenkin Helsingin hallinto-oikeus 
jätti voimaan aiempia Natura 2000- ja luonnon-
suojelualuemerkintöjä. Myös neljännen vaihemaa-
kuntakaavan tuulivoimaratkaisu jätettiin maakun-
tavaltuustossa voimaan. Osa kaavakokonaisuuden 
valituksista on korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
kesken. 

Uudenmaan liitto ei edes esitä voimassa olevaa ver-
siota, vaan oman epävirallisen tulkintansa siitä. Tä-
hän tulkintaan voidaan tässä diplomityössä kuiten-
kin luottaa, sillä ammattilaiset ovat sen koonneet, ja 
se on paras tämänhetkinen saatavilla oleva tieto.80

Alaviitteet:
80 Uudenmaan liitto: Osittain voimassa olevat   
 maakuntakaavat. 2022; Uudenmaan    
 liitto: Tulkinta voimassa olevasta maakuntakaa  
 vatilanteesta. 2022.

Oik. kuva 49. Ote Uudenmaan liiton epävirallisesta yhdis-
telmä-maakuntakaavakartasta. Fiskars kuvassa ylempi 

oranssi ruutu. Lähde: Uudenmaan liitto 2021

Fiskars on kolmen merkinnän piirissä. Oleellisim-
mat määräykset ovat vapaasti tiivistettynä tässä:

1. Palvelukeskittymä. Pieni asumisen, työpaikkojen 
sekä lähi- ja matkailupalveluiden taajama.
 -Aluetta on kehitettävä asumisen, työpaik  
 kojen ja lähipalveluiden keskittymänä.  
 Alueidenkäytön kehittäminen ratkaistaan    
 tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suun-
 nittelussa, jossa kiinnitettävä huomiota  
 kestäviin liikkumistapoihin. 
 -Keskittymän kehittämisessä tulee vaalia ja  
 hyödyntää ympäristön erityis- ja ominais  
 piirteitä. 

2. Seudullisesti merkittävä tie (Fiskarsintie)
 -Väylälle tai sen välittömään läheisyyteen ei  
 saa tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät  
 joukkoliikenteen tai kuljetusten palveluta  
 soa.

3. Fiskarsin-Antskogin ja Pohjanpitäjänlahden kult-
tuurimaisemat
 -Yksityiskohtaisemmassa alueiden suun  
 nittelussa, rakentamisessa ja käytössä on   
 merkittävien kulttuuriympäristöjen ja   
 luonnonperinnön arvot turvattava valtakun  
 nallisesti ja huomioitava maakunnallisesti   
 alueita kehitettäessä.
 -Alueen suunnittelussa on arvioitava ja   
 sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoi  
 tetun käyttötarkoituksen mukainen    
 maankäyttö sekä alueen maisema-    
 ja kulttuuriympäristöarvot.

Aluekehityksessä tulee siis huomioida alueen eri-
tyisiä ominaispiirteitä ja arvoja, ja seudulle tärkeän 
tien toimivuus huomioida. Myllyn osalta nämä oh-
jeet eivät aiheuta toimenpiteitä, eikä suunnitelmis-
sa ole ollut sellaisia hankkeita, jotka olisivat ristirii-
dassa maakuntakaavan kanssa.
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Yllä kuva 50. Ote asemaakaavasta, myllyn rakennusala 
AL-5 tummanruskealla keskellä. Asemakaava päivätty 

kaupunginvaltuustossa 26.4.2011.

Myllyrakennusta koskee seuraavat kaavamääräyk-
set:

AL-5 - Asuin, liike- ja toimistorakennusten   
 korttelialue. Uudisrakennusten mittakaavan,  
  julkisivujen ja kattomuodon on sopeudutta  
 va korttelialueen suojeltuihin rakennuksiin.   
 Piharakennukset on pyrittävä säilyttämään.
Sr-4 - Teollisuus- tai tuotantohistoriallisesti arvo  
 kas rakennus, joka on säilytettävä. Raken-
 nusta ei saa purkaa. Korjaus- tai muutostöi  
 den yhteydessä on säilytettävä olennaiset   
 tuotantotoimintaan liittyvät rakenteet ja lait- 
 teet. Olennaisia muutoksia suunniteltaessa  
 tulee olla yhteydessä museoviranomaiseen.
Sm       - Alueen osa, jolla sijaitsee teollisuushisto 
 riallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  Maape 
 rään kajoavia hankkeita suunniteltaessa tu-
 lee olla yhteydessä museoviranomaiseen 
 tarkemman suojelu- ja tutkimustarpeen ar  
 vioimiseksi.

su - Maantien suoja-alueeksi varattu alueen   
 osa.
Rakennusoikeus 330

Rakennushistorian näkökulmasta asemakaavassa 
on hyvin onnistuttu turvaamaan rakennuksen his-
toriallisia arvoja. Olennaiset tuotantorakenteet ja 
-laitteet on kaavan mukaan muutostöiden yhtey-
dessä säilytettävä. Tämä on ymmärrettävissä, koska 
myllyn sisätila on niin hyvin säilynyt myllykoneiston 
osalta. 
Vaatimus sisätilojen säilyttämiseen on käsitykseni 
mukaan kuitenkin aiheuttanut passiivisuutta Fis-
karsin yhtiön puolelta siinä määrin, ettei myllyn 
kunnostusta tai selvityksiä ole tehty. Yhtiössä on 
koettu, ettei mahdollinen uusi käyttötarkoitus ra-
kennukselle tuota tarpeeksi, jotta myllyn korjaus oli 
kannattavaa, jos sisätiloja täytyy korjauksen yhtey-
dessä näin vahvasti suojella. Valitettavasti siis hyvä 
pyrkimys suojella rakennusta on vaikuttanut voittoa 
tavoittelevan pörssiyhtiön päätöksiin.

8.  Myllyn nykytila
8.1.  Lähiympäristö

Yllä kuva 51. Asemapiirustus 1:1000, johon numeroituna 
seuraavien sivujen lähestymiskuvien kuvauspaikat (nu-
merot kuvateksteissä suluissa). Kartta-aineisto pohjalla: 
Cetepo 2022.
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Vas. yllä kuva 52. Lähestyminen lounaasta (1). Fiskar-
sintietä kuljettaessa mylly on yksi niistä rakennuksista, 
joihin huomio kiinnittyy. Puurivistö sekä myllyn raken-
nuspari, entinen talli (kuvassa vasemmalla puolella) ko-
rostavat myllyn merkittävyyttä maisemassa. Maasto viet-
tää oikealle kohti jokea. 

Vas. keskellä kuva 53. Lähestyminen lännestä ruukinkar-
tanolta päin (2). Myllyn sijainti on maisemallisesti mer-
kittävä tien ja puurivin päätyaiheena. Ruukinkartano on 
pääosin vierailijoilta suljettu, joten tämä lähestymiskulma 
on harvemmin nykyään nähtävillä.  

Vas. alla kuva 52. Lähestyminen kohti myllyä Fiskarsin 
tietä pitkin pohjoisesta (3). Autotien korkeampi korko saa 
myllyrakennuksen näyttämään matalammalta tielle päin.

Oik yllä kuva 55. Lähestyminen koillisesta kävelyreitiltä 
päin Fiskari -joen vierttä (4). Myllyn sijainti kävelytien 
päätyaiheena jälleen korostaa myllyn merkitystä ympä-
ristössä. 

Oik. keskellä kuva 56. Lähestyminen koillisesta kävely-
reitiltä päin Fiskari -joen toista puolta pitkin (5). Vesiele-
mentti on tärkeä osa Fiskarsin kylän identiteettiä. Myllyn 
sijainti veden äärellä lisää rakennuksen maisemallista 
arvoa ja rakennus peilautuu vedestä kauniisti. 

Oik. alla kuva 57. Lähestyminen kaakosta kävelyreitiltä 
(6). Jälleen tässä kuvassa mylly on kävelyreitin näkymälle 
tärkeä. Tallirakennus ja mylly muodostavat arkkitehtoni-
sen parin myös tästä suunnasta katsottuna. 
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Alla kuva 58. Mylly etelästä kuvattuna kesällä. Mylly osin 
piiloutuu sitä ympyröivien lehtipuiden siimekseen.

Edellä esitetyistä valokuvista ja asemapiirroksesta 
voidaan huomata, että kuinka keskeisellä paikalla 
mylly onkaan. Sijainti on tiukasti Fiskarsintien ja 
Fiskari-joen välissä ja useiden kävelyreittien varrel-
la tai päätepisteenä. 

8.2.  Julkisivudetaljeja ja vauriokartoitus
Myllyssä on useita hienoja uniikkeja detaljeja, joita 
käydään läpi seuraavaksi.

Yllä kuvat 59-60. Rakennuksen jokainen ulkonurkka on 
pyöristetty. Nurkkien pyöristys ei ole tavanomaista, ja se 
on yksi tämän myllyn ominaispiirteistä. Myllyn nurkissa 
nousee pyöristyksen lisäksi yksittäisten punatiilipäätyjen 
pystylinja joka toisessa tiilessä, jota syöksytorvet hie-
man peittävät. Vastaavia yksittäisempiä punatiilipäätyjä 
löytyy julkisivussa useammassa kohtaa muun muassa 
ikkunoiden vierellä.

Oik. kuva 61. Pyöristettyjen nurkkien lisäksi aukotuksia 
rajaavien punatiilikehysten reunoja on viistetty. Ikku-
na-aukkojen viisteet ovat yläreunassa sekä puoleenväliin 
sivuilla, oviaukkojen viisteet koko aukon mitalta. Ullak-
koikkunoissa ei ole tiilien viisteitä.
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Yllä kuva 62. Yksityiskohta pääoven nurkalta, jossa erot-
tuu peilioven maalattu sarana, oviaukon tiilien viisteet, 
hammasfriisin pääty ja punatiilien pystysuuntainen la-
donta aukkojen yläpuolella.

Oik. kuva 63. Samaisen luoteen julkisivun eri kohdasta 
vinoneliöyksityiskohta.

GSEducationalVersion

julkkarit vauriot Työkuva 1:100

Seuraavaksi tarkastellaan julkisivujen kuntoa vau-
riokartoituksella. Viivat kuvaavat halkeamia, yh-
tenäiset värialueet puuttuvia tai rikkoontuneita 
ikkunalaseja ja verkkorasteri alueita, joissa on huo-
nokuntoisia tiilisaumoja.
Ikkunanpuitteet ovat huonokuntoiset jokaisessa ik-
kunassa, niitä ei ole erikseen merkitty kaavioihin.

Yllä kuva 64. Kaakon julkisivun vauriot 1:100. Nähtävissä 
muutama halkeama ja ikkunalasivaurio sekä kuluneita 

tiilisaumoja. Kivijalan halkeamasta valuu jokivesi.

GSEducationalVersion

julkkarit vauriot Työkuva 1:100

Ikkunalasipuute

Halkeama

Saumavirheitä
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GSEducationalVersion

julkkarit vauriot Työkuva 1:100

Yllä kuva 65. Koillisen julkisivun vauriot 1:100. Tässä jul-
kisivussa on laajat halkeamat, jotka herättävät kysymyk-
sen perustusten kunnosta.

GSEducationalVersion

julkkarit vauriot Työkuva 1:100

Alla kuva 66. Luoteen julkisivu 1:100, joka on hyväkuntoi-
nen, saumojen kulumista havaittavissa.

GSEducationalVersion

julkkarit vauriot Työkuva 1:100

Ylllä kuva 67. Lounaan julkisivu 1:100, joka sekin on hyvä-
kuntoinen, saumojen kulumista lukuunottamatta.
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8.3.  Sisätilat
Ohessa myllyn ajantasaiset pohjapiirrokset. Poh-
ja-aineistona käytetty Sirkka Köykän mittapiirus-
tuksia ja niitä muokattu siltä osin kuin valokuvista 
ja myllyn pääportaikosta havainnoimalla voidaan 
todeta.

Myllyrakennus on nykyään niin huonossa kun-
nossa, ettei sisäänkäyntiportaita pidemmälle me-
neminen ole turvallista. Ensimmäisen kerroksen 
lattia on osittain sortunut.

Sisätiloista on merkille pantavaa sotkuisuus, pö-
lyisyys ja osittaiset vauriot. Mylly on kuitenkin 
vielä pelastettavissa ja sisätilojen suuri potentiaali 
käy myös ilmi.

Oik. yllä kuva 68. Pohjapiirustus 1:125. Ensimmäisen ker-
roksen ajantasapiirustus. Pohjapiirustuksessa näkyvät 
viivat lattiassa mm. portaiden ja sivuoven välissä kuvaa-
vat lattian korkoeroa, koko tilassa ei ole nykyisellään lat-
tiaa. Osittain sortunut lattia joen päällä on merkitty kat-
koviivalla.

Oik. alla kuva 69. Pohjapiirustus 1:125. Toisen kerroksen 
ajantasapiirustus. Peräseinustan myllylaitteisto on esi-
tetty viitteellisesti, koska sitä ei päästy tutkimaan.

Yllä kuva 70. Pääovelta vasemmalle päin otettu valokuva, 
suoraan edessä näkyy sivuovet. Välipohjan lattia on pai-
koin puhki lahonnut. Ilmeisesti edessä näkyvällä alueella 
lokomobiili Kullervo on ollut sijoitettuna. 

Alla kuva 72. Kuva ensimmäisessä kerroksessa porrasta-
santeelta kohti kahta kiviparia

Yllä kuva 71. Laajakuva ensimmäisessä kerroksessa por-
rastasanteelta kohti myllylaitteita

Alla kuva 73. Pääovelta piiloon jäävä myllyn alakerran 
nurkka. Tästä voidaan nähdä lattioiden vaihtelevat korot. 
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Vas. yllä kuva 74. Näkymä ikkunasta kohti viljan jauha-
tuspistettä ensimmäisestä kerroksesta. Taustalla oikealla 

portaat ja pääovi.

Vas. keskellä kuva 75. Laajakuva samasta kohtaa kuin 
edellinen kuva. Sisäpuolelta mylly on pääosin vaaleaksi 

rapattu.

Vas. alla kuva 76. Valokuva ikkunaruudun läpi sisälle myl-
lyyn. Kuvassa vasemmalla ulkoseinä, joka on Fiskarsin 
joen vieressä. Tästä nähdään, että myllyn takaosa (Fis-
karsintieltä katsottuna) on ainakin osittain romahtanut. 
Mahdollisesti takaosassa on välipohjassa ollut aukko 

joen päällä alunperinkin. 

Oik. yllä vas. kuva 77. Näkymää ikkunan läpi ensimmäi-
sestä kerroksesta. Edessä myllylaite, vasemmalle jää ala-

kerran huone, oikealla romahtanut pääty ja joki. 

Oik. yllä oik. kuva 78. Näkymä ikkunan läpi huoneeseen, 
joka on ensimmäisessä kerroksessa pääoven ja portaan 

oikealla puolella. 

Oik. alla vas. kuva 79. Näkymä portailta kohti toista ker-
rosta. 

Oik. alla oik. kuva 80. Laajakuva portaiden yläpäästä toi-
sessa kerroksessa. 



58 59 

Yllä kuva 81. Kuva portaiden yläpäästä toisessa kerrok-
sessa. Etualalla näkyy lattiassa olevat aukot, jota kautta 
viljaa on kaadettu jauhettavaksi. 

Alla kuva 82. Laajakuva portaiden yläpäästä toisessa 
kerroksessa kohti takaseinää. 

9.  Arvottaminen
Rakennuksen ainutlaatuisuus, erikoisuus ja har-
vinaisuus. Myllyrakennus on Fiskarsin ruukkikylään 
omalle paikalleen arkkitehdin varta vasten suun-
nittelema, eikä samanlaista ole missään muualla. 
Ei-raunioituneita tiilestä rakennettuja vesimyllyjä 
on Suomessa noin 20, mutta Fiskarsin mylly on 
Suomen ainut slagitiilinen mylly. Tämän lisäksi ra-
kennuksessa on useita ainutlaatuisia piirteitä kuten 
pyöristetyt nurkat ja punatiilikoristeet. Myllyraken-
nuksen piirteiden ja ominaisuuksien yhdistelmää 
voidaan kuvailla erikoiseksi.

Säilyneisyysarvo. Ikäänsä nähden rakennus on 
onnekkaasti säästynyt laajennuksilta, purkamisilta 
tai muilta suurilta muutostöiltä. Sisätilojen lisäksi 
myös julkisivut ovat poikkeuksellisen alkuperäiset, 
vaikka katemateriaali onkin vaihtunut. Myllyn väli-
tön ympäristö on myös pysynyt suhteellisen muut-
tumattomana.

Kauneus-arvo. Myllyrakennuksen erityislaatuinen 
kauneus on monipuolisen arkkitehtuurin ja kulu-
neen ajan muodostama erottamaton kokonaisuus. 
Myllyllä on esteettisten arvojensa vuoksi paljon 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, kirjoissa ja ver-
kossa, vaikka se on vuosikymmeniä ollut tyhjillään. 
Rakennuksen sopusuhtainen ja melko symmetrinen 
sommittelu sekä tiilipinnan rouheus, aitous ja koris-
teellisuus vetoavat ihmisiin.

Arkkitehtoninen arvo. Rakennus ilmentää aikan-
sa uusklassismin ja teollisuusrakentamisen yhdis-
telmää. Joitakin samoja arkkitehtonisia piirteitä 

voidaan havaita muista ympäristön rakennuksista. 
Nämä piirteet sitovat myllyn ympäristöönsä, vaik-
ka mistään toisesta rakennuksesta ei löydy kaikkia 
myllyn piirteitä. Mylly sekä sen ympäristö muodos-
tavat arkkitehtonisesti arvokaan kokonaisuuden, 
RKY-alueen.

Maisema-arvo ja kulttuuriset arvot. Mylly on tär-
keä osa Fiskarsin kulttuurimaisemaa ja lähimaise-
man näkymiä. Mylly liittyy maisemallisesti patosil-
taan, jokeen, useaan kävelyreittiin, Fiskarsintiehen, 
päärakennukseen sekä läheiseen tallirakennukseen. 
Myllyllä on lisäksi välillinen arvo ilmentäessään ko-
timaisille ja ulkomaisille vierailijoille suomalaisuu-
den historiaa osana ruukkikylän kokonaisuutta. 

Teollisuus- ja kulttuurihistorialliset arvot. Fis-
karsin myllyyn liittyy poikkitieteellistä historiallista 
arvoa usealta alalta. Näitä aloja ovat arkkitehtuuri, 
elintarviketeollisuus, rautateollisuus, energiatek-
niikka, maatalous, kulttuurihistoria, ja sosiaalihisto-
ria. Kuten aiemmin diplomityössä todettiin, myllyllä 
on ollut suuri merkitys myös sosiaalisesti ruukki-
kylässä. Teollisuuskylät ovat osa Suomen kulttuuri-
historiaa ja niiden säilyminen on tärkeää historian 
ymmärryksemme vuoksi.

Rakennuksen ikään liittyvät arvot. Suomen ra-
kennuskanta on ajallisesti nuorta, vain 5,7 % on 
rakennettu ennen vuotta 1920. Kun tilastosta pois-
tetaan kaikki asuinrakennukset, ennen vuotta 1920 
rakennettuja on enää 4,2 %. Ennen 1900-lukua ra-
kennettuja rakennuksia on hyvin vähän.81

Alaviitteet:
81 Tilastokeskus - StatFin, Rakennukset käyttötar  
 koituksen ja valmistumisvuoden mukaan, 2021
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Osa II Restaurointiehdotus
Tulevana arkkitehtina haluaisin ehdottaa arvoihin 
pohjaavaa palauttavaa restaurointia perinteisiä me-
netelmiä käyttäen ja uusi käyttötarkoitus määrittyisi 
sen mukaan, että mikä toiminta sopii myllylaitteiden 
lomaan. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että Fiskarsin 
yhtiö pidättäytyisi myllyn kunnostuksesta sellaisella 
suunnitelmalla, ja mylly jäisi autioksi kuten tähänkin 
asti. Koska toiveeni on saada rakennus kunnostet-
tua, esitän myllyn sisätiloja muokattavaksi.

Valitsen restaurointiperiaatteeksi arkkitehtonisen 

korjauksen, jonka keskiössä on arkkitehtuurin kor-
jaus kestävällä tavalla, ja harkittuja muutoksia salli-
taan. Ehdotan sekä olemassa olevan säilyttämistä 
että nykyaikaisten elementtien maltillista lisäämistä. 
Tämä on linjassa ruukkikylän muiden korjattujen 
rakennusten kanssa, joissa on myös päädytty osin 
lisäämään hieman moderneja elementtejä uusia 
käyttötarkoituksia varten.

Ajatuksia korjausrakentamisesta ja rakennussuoje-
lusta kiteyttää Juhani Pallasmaa hienosti Kirjassa 
Asiasta toiseen näin:

Vas. kuva 83. Myllyn pohjoisnurkka, jossa erottuu osoite-
numerolaatta 347. Syöksytorvi ohjaa veden rakennuksen 
nurkalle eli sadeveden ohjausta kannattaisi parantaa.

Yleiset korjausehdotukset 
Myllyrakennusta tarkkailemalla olen havainnoinut 
korjaustarpeita, jotka suosittelen tehtäväksi myllyn 
tulevasta käytöstä riippumatta. Korjauksessa tulee 
suojelunäkökulma huomioiden pyrkiä laadukkaa-
seen rakennuksen arvolle sopivaan lopputulok-
seen, käyttäen samoja materiaaleja kuin olemassa 
olevassa rakennuksessa. Jokaisen rakennukselle 
uuden materiaalin lisäämistä tulee harkita kokonai-
suus ja rakennuksen arvot huomioiden. Aitoja ma-
teriaaleja kuten puu, tiili, metalli ja lasi tulee suosia. 
Jos mahdollista, muut kuin vauriokorjaukset olisi 
suositeltavaa tehdä siten, että ne ovat myöhemmin 
purettavissa ja rakennus ennallistettavissa.

Kantavien rakenteiden korjaustarve on oleellisin ja 
kiireellisin toimenpide rakennuksen sortumisen eh-
käisemiseksi ja muiden kunnostustöiden mahdollis-
tamiseksi. Rakennuksen perustukset, alapohja, vä-
lipohja, ulkoseinät sekä yläpohja rakenteineen tulisi 
ammattilaisten toimesta arvioida ja korjata, jotta 
rakennuksen raunioituminen saadaan pysäytettyä 

ja rakennuksen uudelleenkäyttöönotto mahdollis-
tettua. 
Ikkunoiden kunnostaminen sekä uusiminen niiltä 
osin, kun korjaus ei ole mahdollista, on myös akuut-
tia. Ikkunankarmeissa on nähtävissä selkeäitä laho-
vaurioita sekä lasiruutujen rikkoutumista ja puuttu-
mista. 

Rakennus on toiminut tyhjillään ollessaan osittain 
varastona, ja pinnoilla on pölyä ja likaa.  Raken-
nukseen sisätilojen tavaramäärää tulee karsia, kun 
ensin on asiantuntijan kanssa arvioitu, että mikä 
kaikki sisätiloissa on historiallisten arvojen vuoksi 
tärkeää säilyttää. Kaikki myllykoneisto on ennen 
mahdollista siirtoa tai poistoa asiantuntijan toimes-
ta dokumentoitava. 

Rakennuksen sähköt tulee uusia, jos ne ovat al-
kuperäiset. Valolähteitä, pistokkeita, katkaisimia ja 
johtoja tulee suunnitella kokonaisuutena sekä sijoi-
tuksien että ulkonäön osalta. 

Alaviitteet:
82 Juhani Pallasmaa, Asiasta toiseen, sivu 202

”Vanhat miljööt, rakennukset ja esineet 
välittävät kokemuksia, jotka eivät ole suunnittelemal-
la aikaansaatavissa. Sitä paitsi rakennettu historia on 
meille tärkein ajan kulun ja historiallisuuden kokemisen 
väline. Saamme jopa identiteettimme, arvontunteemme 
ja ylpeytemme lukemattomien sukupolvien rakentamas-
ta maisemasta. Rakennetun maiseman historiallisuuden 
heikentämisessä tai eliminoimisessa on siis kyse mie-
lemme ja muistimme vammauttamisesta. Iän ja käytön 
tuomien merkkien ja patinan poistaminen vanhoja ra-
kennuksia korjattaessa yleensä eliminoi terapeuttises-
ti vaikuttavan ajan kokemisen. Rakennussuojelullisena 
periaatteena kannatan eri aikakerrostumien selkeätä 
rinnakkaisuutta ja vuoropuhelua, jossa kullakin aika- ja 

tyylikaudella on oma äänensä.”82
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1. Kerros suunnitelma 1:125

Uusi käyttötarkoitus: Yhteisöllinen ja aktii-
vinen monitoimimylly

Myllyrakennus oli myllynä toimiessaan kokoon-
tumispaikka, jossa on suoritettu käytännön arjen 
askaretta ja samalla vietetty aikaa yhteisöllisesti. 
Näkisin kauniina jatkumona, että tuleva käyttötar-
koitus jatkaisi tätä aktiivisuutta ja sosiaalisuutta. 
Myllyn kunnostus museoksi olisi yksi vaihtoehto, 
mutta silloin jäisi yhteisöllisyys ja käytännön teke-
minen vähemmälle. Lisäksi Suomessa on jo useita 
myllymuseoita ympäri maan (LIITE), minkä vuoksi 
en näe tarvetta Fiskarsin myllyn täydelle museoin-
nille. Fiskarsin ruukkikylässä on jo Fiskarsin museo, 
ja koen ruukkikylän tulevaisuuden enemmän aktii-
visena luovana paikkana kuin museokohteena.

Joitakin myllyjä on kunnostettu viljan jauhatukseen 
ja niissä myllytoiminta on saanut jatkua. Nykyään yli 
370 vuoden maankohoamisen seurauksena Fiska-
ri-joen virtaama on pienentynyt eikä enää mahdol-
listaisi rautatuotantoa.83 Heikentyneen virtaaman 
vuoksi on epävarmaa riittäisikö vesivoima enää 
pyörittämään myllyn kaikkia kivipareja sekä oheis-
koneistoa, jos mylly kunnostettaisiin toimivaksi.

Lisäksi poissuljin mahdolliset uudet käyttötarkoi-
tukset, jotka vaatisivat epäsopivia muutoksia myl-
lyn sisätiloissa, kuten koneellista ilmanvaihtoa tai 
laajoja levytyksiä. En koe, että asumiskäyttö olisi 

sopivaa myöskään keskeinen sijainti huomioiden. 
Sijaintinsa ja historiansa vuoksi myllyn ovien tulisi 
mielestäni olla ohikulkevien ihmisten satunnaisille 
vierailuille avoimet. Viereiseen entiseen talliraken-
nukseen on sijoitettu myymälä, joten ehdotan myl-
lyyn muuta toimintaa.

Uuden käyttötarkoituksen tulee mielestäni mahdol-
listaa ihmisten aktiivinen tekeminen ja yhteisölli-
syys. Asemakaavan vahva suojelumerkintä tarkoit-
taa, että myllyn koneita tulee säilyttää. Alustavasti 
olen kuitenkin saanut kaupungin museolta hyväk-
syntää ajatukselle, että osa myllyn laitteista säily-
tettäisiin ja osa siirrettäisi muualle, jotta myllyyn va-
pautuu tilaa ja kunnostustyö olisi myös taloudellisti 
järkevää. Toiminta myllyssä voisi jakautua kahteen 
kerrokseen osittain säilytettävien myllylaitteiden 
lomaan. Olen lisäksi ymmärtänyt Fiskarsin yhtiön 
suunnalta, että kokoustiloille on alueella tarvetta.

Kun lähdetään ajatuksesta, että ensimmäisen ker-
roksen neljistä myllykivistä säilytettäisiin puolet, 
ehdotan kahden pääovelta näkyvän, patosillan puo-
leisen jauhinpisteen säilyttämistä. Tämä siksi että 
toiset kaksi jauhinpistettä ovat portaiden takana 
piilossa sisään astuessa. Tällä lähtökohdalla näky-
mä pääovesta ja myös ikkunoista patosillan puolel-
ta säilyy parhaiten. Säilyvä näkymä on merkitty alla 
olevaan pohjapiirrokseen nuolin ja vaaleanpunai-
sella aluerajauksella. 

Oik. kuva 84. Restaurointiehdotuksessani säilyvät näky-
mät myllyn sisällä, merkittynä nuolin ja vaaleanpunaisel-
la aluerajauksella.

Alaviitteet:
83 Paljakka 2001, sivu 14

Suunnitelma
Yhden toiminnan sijaan ideoin monitoimitilaa, joka 
mukautuu eri käyttötarpeisiin. Ehdotan siis, että 
mylly kunnostetaan luovaksi tilaksi, joka mahdol-
listaa useita eri käyttötarkoituksia kokemiseen ja 
kokeilemiseen, työskentelyyn, leikkiin ja harrasta-
miseen. 

Alakertaan, ns. alamyllyyn, ehdotan matalan kyn-
nyksen toimintaa, joka kutsuu ohikulkijoita pis-
täytymään myllyssä puuhailemassa aktivoituen 
ja inspiroituen. Tämä voisi esimerkiksi olla lapsille 
kokemuksellinen rauta- tai myllyteollisuuteen liit-
tyvä leikki-, maalaus-, tai värityskirjapiste Fiskarsin 
rakennusten ja tuotteiden kuvilla. Aikuisille toimin-

ta voisi olla tietovisa, piirtämistä, maalaamista tai 
viljan jauhannan kokeilua kunnostetulla myllylait-
teella. En poissulkisi osallistavan toiminnan ohessa 
aiheeseen liittyvää myymälätoimintaa, jotta tilassa 
olisi luontevasti myös henkilökuntaa paikalla. 

Alla kuva 85. Alamyllyn suunnitelma 1:125. Alin lattiataso 
on merkitty 0-korkoon. Esteetön sisäänkäynti on jo ole-
massa. Esteetön kuivakäymälä sijoitetaan jo olemassa 
olevaan huoneeseen. Lähistöllä on havaintoni mukaan 
tarvetta WC-tiloille. Tämän kerroksen ainut uusi välisei-
nä rajaa WC-tilan varastosta. Uudet ovet WC-tilaan ja 
varastoon ehdotan toteutettavan umpipuisina peiliovina 

ulko-ovien malliin.
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2. Kerros suunnitelma 1:100

Ylämyllyyn eli yläkertaan ehdotan erikseen varat-
tavaa puolijulkista tilaa. Sama alue kuin alakerras-
sa säilytetään mahdollisimman ennallaan, ja pur-
kamista on esitetty vain tuon alueen ulkopuolelle. 
Tilaa taipuu monenlaiseen käyttöön joogastudios-
ta kokoustilaksi, kerhotoimintaan, taidetoimintaan, 
näyttelytilaksi tai esimerkiksi etätyöpisteiksi. Li-
säksi yläkertaan tarvitaan siirrettäville pöydille ja 
tuoleille varastotilaa, jonka ei tarvitse olla seinillä 
rajattu. Kaiteita ja putoamista estäviä lasilevyjä- tai 
pleksejä tarvitaan tilan turvalliseksi ja akustisesti 
toimivaksi tekemiseen.

Julkinen aktiivinen tila alamyllyssä ja yksityisempi, 
mahdollisesti erikseen varattava tila ylämyllyssä ai-
heuttaa ääneneristyshaasteen, jota voidaan ratkoa 
aukioloaikojen limityksellä, välipohjan äänierityksellä 
ja ääntä eristävin lasiseinin. Moni liike Fiskarsissa on 

muuutenkin auki vain osan päivää, noin klo 11–16. 
Ehdottamani toiminta ei edellytä suuria muutoksia 
olemassa oleviin rakenteisiin. Ala- ja välipohjien muu-
tokset ovat näistä laajimmat. Yhtenäisemmän lattia-
pinnan esitän käytännön syistä sekä esteettömyyden 
vuoksi. Myös nykyinen takaosan avoin alue, jossa 
joki virtaa rakennuksen sisällä peittämättömänä tulee 
suunnitelmassani turvallisuuden vuoksi katetuksi joko 
lankkulattialla tai lasilattialla. Välipohja äänieristetään 
niin että sisäkattokorkeus ei muutu alamyllyssä. Toi-
sen kerroksen korkeampi tila ei kärsisi vähäisestä lat-
tian koron noususta.

Lisälämmöneristystä todennäköisesti tarvitaan ylä-
pohjaan. Rakennuksen arvojen kannalta olisi parasta, 
jos ympärivuotuista käyttöä ei olisi. Tällöin vältyttäisiin 
näkyvien lämmitysjärjestelmän ja lisälämmöneristys-
ten tekemiseltä.

Yllä kuva 86. Ylämyllyn suunnitelma 1:125. Kalustusvaih-
toehtoja esitetty katkoviivalla. Yläkerran avoimuus on ha-

luttu säilyttää, ja siksi uudet seinät ovat lasia.

Lopuksi
Olen kiitollinen tilaisuudesta perehtyä näinkin lu-
moavaan rakennukseen. Kiinnostun usein asioista 
laajasti, minkä toivon näkyvän diplomityössä usei-
den näkökulmien huomioimisena. Tämän diplomi-
työn tekeminen oli minulle sukellus itselleni tun-
temattomaan historiaan, myllyistä en etukäteen 
tiennyt paljoakaan.

Työmäärässä minut pääsi yllättämään näkymätön 
taustatyö aineiston hankinnassa ja läpikäymisessä. 
Koko työskentelyprosessi kesti vuoden. Korona-ai-
kaan pääkaupunkiseudun kirjastoissa ei saanut 
oleskella, vaan vain noutaa varauksia ja palauttaa 
lainaoja. Lähdekirjojen etsintä nimien perusteella oli 
osittain hakuammuntaa. Haasteena on ollut lisäksi 
se, ettei jokaiseen yhteydenottooni ole vastattu.

Yllätyin siitä, kuinka oleelliseen asemaan myllyn 
kunnossapitoon ja suojeluun liittyvä dynamiikka 
nousi restaurointiehdotusta laatiessani. Vaikka eh-
dottamani restaurointisuunnitelma on rakennusta 
mielestäni osittain liiallisesti muokkaava, on se hyvä 
ja tärkeä keskustelunavaus museon ja ruukkikylän 
välille. Ilmiönä suojellun rakennuksen rapistumaan 
pääseminen on tuttu ympäri Suomea. 

Yleisellä tasolla rakennussuojelun ja rakennusten 
omistajatahojen väliset eturistiriidat sekä niiden 
suorat ja epäsuorat vaikutukset rakennuksien yllä-
pitoon ja käyttöön olisi myös mielenkiintoinen tut-
kimusaihe.
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Lauri. Museovirasto. Kustantaja Rakennustieto Oy. 
ISBN 978-952-267-002-1.

Hollolan kulttuuriympäristöselvitys, Ramboll 
04/2020 https://www.hollola.fi/library/files/5ebe4a-
f2c9105824bc000195/Y21_Strateginen_yleiskaa-
va2020_luonnosvaihe_Kulttuuriymparistoselvitys.pdf.

Vantaan masuuni, arkeologinen tutkimus 25.5.–
3.6.2020. 2020. Vantaan kaupunki, Mikkanen, Tiina, 
Salonen, Nora ja Ranta, Tanja. Vantaan kaupungin-
museo https://www.vantaa.fi/sites/default/files/mat-
ti/930386-924672-002101%20Kaupunginmuseo%20
Masuunin%20arkeologinen%20tutkimus%2C%20
17.9.2020.pdf

Selvitykset, inventoinnit ja ohjeet

Radio Fiskarsin haastattelutallenne. 10.12.2020.”Sla-
gitiili: Reijo Arfman”. Toimittajana Jaakkola, Heikki. 
kuunneltu 16.10.2021. https://www.radiofiskars.fi/
wordpress/2020/12/slagitiili-reijo-arfman/

Ylen elävä arkisto, lyhytelokuva ”Maan siunaus”, 
Tarina leivän historiasta. Talvi, Jussi, Gartz, Juho, 
Lumes, Ensio ja Mustonen, Jarmo. Fennada Filmi 
Junior (toiminnassa 1957-1979). Julkaistu Elävässä 
arkistossa 09.10.2012. viitattu 17.01.2022. https://yle.
fi/aihe/artikkeli/2012/10/09/tarina-leivan-histo-
riasta

Ylen elävä arkisto, lyhytelokuva vuodelta 1965. ”Suo-
men ainoa naismylläri”. Julkaistu Elävässä arkistos-
sa 23.11.2009. viitattu 18.01.2022. https://yle.fi/aihe/
artikkeli/2009/11/23/suomen-ainoa-naismyllari

Audiotallenteet ja videot

Kuvat ja piirustukset, joissa ei ole lähdemerkintää: 
tekijä/kuvaaja Varpu Tiainen vuonna 2021 tai 2022. 
Muutoin lähdemerkintä kuvatekstissä.

Piirustukset ja kuvat
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vonmuisti.fi/jyrkkakosken-ruukki/
29. Uulan mylly Rovaniemellä. https://www.totto.fi/
museo/museorakennukset/
30. Värtsilän myllymuseo (1938), https://vartsila.fi/
vartsila/?page_id=115
31. Hotilan mylly, Hartola. http://www.hotilan-
mylly.com/
32. Gumbölen kartanon vanha mylly
33. Kobbölen vesimylly, Parainen. https://www.
youtube.com/watch?v=TAJafz6zCwU
34. Myllykylän mylly, Hamina. https://www.kymen-
sanomat.fi/paikalliset/4199627
35. Arrakosken ruukin mylly, Padasjoki. http://www.
nba.fi/rky1993/kohde1213.htm
36. Vääksyn vesimyllymuseo, Vääksy Asikkala ht-
tps://asikkala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/
museot/vaaksyn-vesimylly-ja-sahkovoimalaitos-
museo/
37-50. Työministeriön rahoittama Museoviraston 
vesimyllyprojektissa kunnostetut 13 erilaista ve-
simyllyä patolaitteineen. http://museovirastores-
tauroi.nba.f i/muut-kohteet/kainuun-vesimylly t 
https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/vesivoi-
man-kulttuuriperinto-oulujoen-vesiston-ja-luulaja-
joen-vesivoima-ja-yhdyskunnat-muutoksessa-ve-
ku-vaku/

Lista ei-raunioituneista netistä löytämistäni 
kivi- ja puurakenteisista vesimyllyistä:
1. Vierun mylly (vierunkoski) on osittain puuraken-
teinen, rakennettu vanhan tiilisen osan päälle. Il-
meisesti nyt tyhjillään, ollut jauhatuskäytössä vielä 
2010-luvulla.
2. Myös Kärpinjoenkosken mylly on osittain luon-
nonkivistä ja osittain puusta rakennettu. https://
www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=1000014351

Lista ei-raunioituneista netistä löytämistäni 
luonnonkivi- ja tiilirakenteisista vesimyllyistä:
1. Fiskarsin mylly
2. Vantaankosken mylly
3. Espoon kartanon mylly
4. Jämsänkosken sellutehtaan vanha mylly 1900, 
nykyään ravintola https://www.vanhamylly.com/
historia/

5. Helsingissä sijaitseva Vanhankaupungin mylly
6. Nautelankosken luonnonkivinen mylly, Lieto. Mu-
seokäytössä https://www.liedonmuseo.fi/avoinna-
olo
7. Hämeenlinnan Kruununmylly 1866. Myllyssä toi-
mii 2021 avattu grilliruokaravintola https://millers-
bbq.fi/#story
8. Paksuniemen mylly, 1934, vanhan meijerin kyljes-
sä Rääkkylässä. Remontoitu kalanjalostusyrityksen 
toimitiloiksi vuonna 2021. https://kotiseutu-uutiset.
com/ajankohtaista/2021/03/31/raakkylan-kun-
ta-ja-kontion-kala-sopimukseen/
9. Vieremän mylly, Forssa, autiona
10. Sjundbyn kartanon mylly, sähkölaitokseksi muu-
tettu https://www.ts.fi/teemat/1073985629
11. Leineperin ruukin mylly
12. Billnäsin ruukin mylly, kunnostettu toimistotiloik-
si https://www.jco.fi/jco-goes-billnas/
13. Fagervikin ruukin mylly, luonnonkivinen, muu-
tettu sähkölaitokseksi. Läntisen Uudenmaan raken-
nusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inven-
tointi -kirjan sivu 64.
14. Männäisten ruukin mylly

Lista ei-raunioituneista netistä löytämistäni tii-
lirakenteisista suurmyllyistä:
1. Tampereen höyrymylly, 1903. https://myllarit.fi/
2. Högförsin ruukin mylly
3. Kuopion vanha mylly, suurmylly Asunnoiksi muu-
tettu.
4. Vaasan höyrymylly, 1924. Oulussa. Asunnoiksi 
muutettu 2018.
5. Jorvaksen mylly, suurmylly Kirkkonummi (1918) 
roiskerapattu, autiona nykyään.

Noormarkun mylly on alun perin ollut saha. Näis-
sä ruukeissa ei etsintöjeni perusteella ole nykyään 
myllyä tai se on raunioitunut: Orisberg, Koski, Kos-
kenkylä/Forsby, Teijo, Taalintehdas, Kauttua, Strö-
mförs, Skogby, Mariefors/Kellokoski, Östermyra, Jo-
kioinen, Juantehdas, Salahmi, Varkaus, Matildedal, 
Haapakoski, Souru, Oravainen/Kimo, Suitia (nyk. 
mylly on entinen navetta), Möhkö, Huutokoski, Rau-
takoski, Taalintehdas, Kurimo, Kuokkaistenkoski, 
Ämmä.

Etsin vanhoja suomalaisia hirsisiä ja tiilisiä myllyjä 
verkosta. Lisäksi aineistona oli maakuntainventoin-
teja. Esimerkiksi vuoden 1993 inventoinnissa: Län-
tisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kult-
tuurihistoriallinen inventointi, mainitaan erikseen 
arvokkaiksi kolme myllyä, joita en verkosta löydä. 
Näistä yksi on kivinen Tröllbölen mylly Tammisaa-
ressa sivulla 172. Osa Suomen myllyistä jää siis ver-
kon ulkopuolelle.

Lista ei-raunioituneista löytämistäni puuraken-
teisista vesimyllyistä:
1. Juuka, vesimylly vuodelta 1927. Kunnostettu toi-
mintakuntoiseksi vuosina 2013–2014. http://juuka-
seura.fi/museot/myllymuseo/
2. Strömsbergin mylly, Suomen toisiksi vanhin toi-
minnassa oleva mylly, Porvoo https://www.face-
book.com/StromsberginMylly/
3. Säimenen myllymuseo Savonlinnassa, vesimyl-
ly vuodelta 1937. https://museot.fi/museohaku/index.
php?museo_id=21757, https://etelasavonmuseot.
fi/museot/etela-savon-kunnat/savonlinna/saime-
nen-myllymuseo
4. Uitamonkosken myllymuseo, vesimylly vuodelta 
1889, entisöity alkuperäiseksi. https://museot.fi/mu-
seohaku/index.php?museo_id=21533 https://multian-
kylat.fi/kirkonkyla/museot/
5. Kotkan myllymuseo https://yle.fi/uuti-
set/3-9565107
6. Mustion ruukin mylly, käyttöön kunnostettu htt-
ps://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1560683
7. Kriikun mylly, 1870-luvun lopun vesimylly, Ylistaro 
Seinäjoki https://www.kriikunmylly.com/historia/
8. Vuokalan mylly, Savonlinna, jossa käsityötoimin-
taa https://etelasavonmuseot.fi/museot/etela-sa-
von-kunnat/savonlinna/vuokalan-mylly-ja-sahko-
museo
9. Töllin mylly, Pusula. Korjattu ja toiminnassa ht-
tps://seura.fi/ilmiot/reportaasit/tollin-mylly-jau-
haa-viela-myl lari-kari- lamminen-palki tsevin-
ta-kun-saa-hyvan-tuotteen-asiakkaalle/
10. Harjukosken mylly, Mikkeli. https://etelasavon-
museot.fi/museot/etela-savon-kunnat/mikkeli/
harjukosken-vesimylly
11. Kissakosken mylly, museoitu. Säyneisen ruu-

LIITE kinranta, Juankoski Kuopio, Gustavsforsin ruukki, 
kunnostettu opastuskeskukseksi vuosina 2000–02. 
https://www.juankoski.fi/matkailu/ruukinranta/ 
http://museovirastorestauroi.nba.fi/teollisuuskoh-
teet/pohjois-savon-ruukkikohteet
12. Palsan myllymuseo, vesimylly Padasjoella vuo-
delta 1750. https://palsan-myllymuseo.webnode.fi/
13. Vihavuoden myllymuseo, Hämeenlinna. https://
www.linnaseutu.fi/komuutti/vihavuoden-myllymu-
seo/
14. Röödilän myllymuseo, vuodelta 1911. Röölä, 
Naantali. https://www.roola.fi/Roola/Vanha_Mylly.
html
15. Rautiaisen mylly, Suomussalmi https://vienan-
reitti.fi/etusivu/nae-ja-koe/reitin-kohteet/rautiai-
sen-mylly/
16. Lahan kartanon mylly 1892, lahankosken mylly. 
https://www.uusimaa.fi/paikalliset/1420145 http://
www.laha.fi/lahankoski.htm
17. Sonkakosken Mylly, toiminnassa. https://www.
mustola.fi/mylly/
18. Karppalan mylly, Ristijärvi 1915, museovirasto 
1980-luvulla entisöimä. https://www.ristijarvi.fi/va-
paa-aika/matkailu/karppalan-mylly.html
19. Helsingin pitäjän kirkonkylän vanha mylly, 
Vantaa. https://www.vantaansanomat.fi/paikalli-
set/1616698
20. Riihikosken mylly vuodelta 1936, Riihikoski, toi-
mii kauppana/kesäkahvilana https://vanhavehna-
mylly.fi/
21. Ruikan Mylly, Eurajoki 1923. Kodiksi muutettu. 
https://www.meillakotona.fi/artikkelit/koti-myllys-
sa
22. Immilän mylly, Nastola. Kunnostettu 1997-99 
http://www.oijalaluomutila.com/immilan.mylly.htm
23. Kumian ja seestan myllyt http://www.rky.fi/read/
asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4901
24. -II-
25. Rapion mylly, Juva https://rapiontuote.fi/mylly/ 
(onko vanha vai uusi mylly?)
26. Tyngän mylly, Kalajoki. https://www.keskipoh-
janmaa.fi/uutinen/585706
27. Varkauden vehnämylly https://poistyopoydal-
ta.blogspot.com/2010/04/varkauden-vehnamylly.
html
28. Jyrkkäkosken ruukin mylly https://pohjois-sa-
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