
Kosken Hl kultaiset vuodet 1800 – 1900 lukujen vaihteessa 
 

 

Vuosisadan vaihtuessa 1900-lukuun Koskella Hl -pitäjässä elettiin voimakasta kasvun ja 

kukoistuksen aikaa.  Sääty-yhteiskunta oli voimissaan. Aateli ja säätyläiset omistivat useita 

kartanoita. Suomi oli suurruhtinaskunta Venäjän keisarikunnassa. Kosket jylisivät voimaa 

tehtaiden, pajojen ja myllyjen käyttöön, joka jatkui sähkövoiman tuloon asti. Hämeen 

kuvernöörinkertomuksessa vuodelta 1870 viidestätoista tärkeimmästä teollisuuslaitoksesta kaksi 

sijaitsi Koskella: Kosken verkatehdas ja Henriksdahlin teollisuuspaja. Lisäksi Hankalan koskella 

toimi Suomen ensimmäinen ja ainoa nykyaikaan säilynyt koneellinen pellavankäsittelylaitos. 

Kosken VPK perustettiin 1896. Paikkakunnalla toimi lukuisia orkestereita, kuoroja, näytelmäseuroja 

sekä nuorisoseura. Poliittiset ja valtiolliset aatteet nousivat, suomalaisuus ja punakaari 

voimakkaimpina. Koskelle rakennettiin Seurahuone ja Työväentalo. Metsien arvon kohosi, 

puunjalostusteollisuus laajeni ja varallisuus kasvoi. Kyliin perustettiin kansakouluja. Myllykylässä 

toimi neljä myllyä ympäri vuoden ja muuallakin osa-aikaisesti kymmeniä pienempiä. 

Paikkakunnalla asukkaita palvelu lukuisia kauppoja, kahviloita. Kosken markkinat toimivat 

Markkinaplaanilla. 

 

Koski Hl kunta perustettiin 1865, kuntalain tullessa voimaan. Tällöin Suomeen syntyi lukuisia kuntia 

entisistä pitäjistä. Seurakunta itsenäistyi Lammista 1870. Lammin kunnasta liitettiin Kosken Hl:ään 

1890 neljä kylää: Huhti, Hyrkkälä, Järvenpää ja Putula. Paikkakunnan väkiluku oli suurimmillaan 

1900 ollen 3334 henkilöä. 1880 se oli ollut 2501 ja 2015 vuonna 2087 kunnan liittyessä Hollolaan. 

Vastaavasti Hollolan väkiluku oli 1900 9896 henkilöä. Muutaman vuoden kuluttua Lahden 

kauppalan itsenäistyminen teki heistä 2779:sta kaupunkilaisia.  

 

Kartanot vaurauden lähteinä 

 

Paikkakunnalla vaikutti lukusia säätyläisten ja aatelistan kartanoita. Ainoa keskiaikainen rälssisäteri 

oli Kurjalan kartano. Muissa kartanoissa ja suurtiloilla asui aatelisia ja säätyläisiä, papistoa, 

virkamiehiä sekä sotilaita. Kurjalan kartano vaikutti laajasti alueen teollisuuden kehittymiseen ja  

toimintaan. Kartanon säilyneen päärakennuksen vanhimmat osat ovat 1700-luvun alkupuolelta. 

Rakennus on museoviraston suojaama, mutta siinä ei ole asuttu enää 2000-luvulta. Vuosituhannen 

vaihteessa Kurjalan kartanon omistaja Selma von Essen jäi lapsettomaksi. Hän kuoli 1901 ja 

sisarentytär Hilma Munsterhjelm (o.s. Aminoff) peri kartanon. Hilma oli naimisissa majuri Gustav 

Leonard Munsterhjelmin kanssa ja jäi leskeksi jo vuonna 1886. Hänen jälkeensä kartanon siirtyi 

puolison Gustav Munsterhjelmin veljenpojalle Henrik Munsterhjelmille. Selma von Essen mainitaan 

neitinä. Tämä on tärkeää, koska vielä 1900-luvun alussa naimisissa oleva nainen ei itse voinut 

hallita omaisuuttaan vaan aviomiehellä oli omistusoikeus myös vaimon omaisuuteen. Vain 

siviilisäädyltään neiti tai leski sai määrätä itse omaisuudestaan. Sekä Selma että Hilma hallitsivat 

itse Kurjalaa. 

 

Käikälän kartanoa ei vuonna 1900 ollut. Käikälän kylässä oli useita isoja tiloja. Laurilan ratsutilan, 

Vitkalan ja Rasilan talot omisti entinen kruununvouti ja nimituomari Seraf Konstantin Bellman 

Maamelan, Rasilan ja Luukkalan talot omisti Selma von Essen. Eerolan ratsutilalla asuivat neidit 

Beata Bellman, Ottiliana Bellman ja Hilda Johansson. 



 

Pätilän kartano oli säterikartano.  Komean päärakennuksen edessä kukoistivat kesäisin agaavet 

ajan tavan mukaan. Päärakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 1923. Tilan omisti Paul Bosin 1615 – 

1643. Tila siirtyi 1800 – luvun loppupuolella alikapteeni Gustaf Appelroth:lle syntynyt Kosken Hl 

Toijalan kartanossa) ,hänen tyttärensä Lauran kautta hänen puolisolleen Viktor Öhbergille ja 

heidän tyttärensä Marian kautta agronomi Paul Nybergille. Heidän jälkeensä tila siirtyi veljenpojalle 

Tor Öhbergille ja tämä puolisolle Aili os. Nuoraselle. Tila myytiin pois Appelroth - Öhlberg suvuilta 

1983. 

 

Toijalan kartano oli oikealta nimeltään Ilomäen ratsutila. Pätilän kartanon Gustaf Appelroth oli 

syntyisin sieltä ja tila oli hänen veljensä Petter Appelrothin omistuksessa 1838-1878. Tila siirtyi 

hänen pojalleen Otolle, joka toimi myös kauppiaana Kosken Myllykylässä. Hänen pojastaan 

agronomi Walterit Appelrothista tuli Toijalan kartanon omistaja vuosiksi 1927- 1938.  

 

Kosken Verkatehdas työllisti sata 

Kurjalan kartanon omistaja kapteeni Karl von Essen anoi 1857 senaatilta lupaa perustaa 

villakehräämön, kutomon ja värjäämön. Etolan kylän isännät vuokrasivat 27.12.1860 

Verkatehdasta varten kosken ja maan kapteeni Karl Leopold von Essenille 50 vuodeksi. 

Vuosivuokra oli 20 hopearuplaa (noin 380 € vuoden 2017 rahassa). Etolan isännät vahvistivat 

vuokrakirjan puumerkeillään. Kapteeni C. L. von Essen kirjoitti erilliselle paperille olevansa 

tyytyväinen Etolan kylän yhteismaan omistajien kanssa solmittuun vuokrasopimukseen. 

Karl von Essenin kuoltua tehdas siirtyi hänen sisarelleen Selma von Essenille, joka vuokrasi sen 

Antti Korhoselle. Neiti Selma von Essen myi Kosken verka- ja värjäämötehtaat vuokraiselle 

Kurjalan inspehtoorille Korhoselle vuonna 1877. Korhonen kuoli vuonna 1917, mutta oli myynyt 

verkatehtaan vuotta ennen kuolemaansa Kosken Werkatehdas Osakeyhtiölle, jonka isännöitsijäksi 

tuli U. Wargelin Tampereelta. Tehtaassa villasta kudottiin erilaisia sarkakankaita sekä 

huopia.  Enimmillään verkatehdas työllisti yli sata työntekijää vuonna 1910 ja muutti Lahteen 1927, 

mutta lopetti siellä pian toimintansa. 

 

Kansakoulu ja torvisoittoa 

Yleinen oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1921. Lain mukaan jokaisessa koulupiirissä tuli olla 

kaksivuotinen alakoulu, neljävuotinen yläkoulu sekä kaksivuotinen kansalaiskoulu. 

Oppivelvollisuuslaki vapautti oppivelvollisuudesta yli viiden kilometrin päässä koulusta asuvat 

lapset. Koskelle perustetut kansakoulut ovat : Kirkonkylä 1873, Etola 1896, Hyväneula 1898, 

Putula 1903, Miehola 1908, Pihkasalmi 1915, Palomaa 1931, Uusi-Pätilä 1953. Nykyisin pitäjässä 

on jäljellä vain yksi peruskoulun ala-aste.  

 

Musiikki, laula, näytelmiä ja tanssia olivat 1900- luvun alkuvuosien ajanvietettä. Täällä toimi lukusia 

orkestereita, joissa soitti samoja miehiä eri kokoonpanoissa mm. opettajia ja maanviljelijöitä. 

Nuorisoseuratoiminta oli vilkasta. 

 

Tukkien uittoa ja Hankalan pellavankäsittelylaitos 



Pääjärveltä uitettiin tukkia ensi kerran 1873-1874. Tukit uivat Poriin, Rosenlewin ja Repolan 

sahoille. Sittemmin tukkien ostajiksi tulivat Eklöfin saha Hämeenlinnasta, Saittanlahden saha 

Oitista ja Lappilan saha Kärkölästä. Paperipuuta ostivat Valkeakosken ja Myllykosken tehtaat. 

Puulle tuli arvo. Torpparit saivat rahaa vedettäessä tukkia metsästä rantaan. Mäkitupalaiset ja 

muut itselliset saivat tuloja kaatotöistä sekä keväisin uitolla.  

 

Tampella perusti Hankalan Pellavanpuhdistuslaitoksen Koskelle Hl 1888. Paikallisesti sitä 

kutsuttiin pellavaloukuksi, koska loukkujen takova ääni kantoi alueella kauas. Keski-Hämeen 

seudulla viljeltiin laajasti pellavaa. Elias Lönnrot kirjoitti vuonna 1828 toukokuussa 9 päivänä 

kulkiessaan Kosken Hl pitäjän läpi: Kosken kappeli on Suomen parhaita pellavaseutuja. Vihreä 

pellava, jota markkinoilla ostetaan, on enimmäkseen täältä kotoisin. Kysyin, miten sitä 

valmistetaan, siinä ei näyttänyt olevan eroa, vaan ero oli siinä, että täällä liottamisen jälkeen 

sidotaan ne pieniin kimppuihin ja pannaan aidanseipäisiin kuivumaan.  

Tehdasrakennus ja tehtaan isännöitsijän asunto ovat säilyneet. Tehtaan ensimmäinen isännöitsijä 

oli Emil Salmenlinna (ent. Sallmén). Tunnetuin heidän lapsistaan on kuvataiteilija, 

sisustusarkkitehti Antti Salmenlinna. Hän suunnitteli mm. Hämeenkosken vaakunan ja Poliisin 

tunnuksen, joka on yhä käytössä.  

 

Palomaan kartano ja Henriksdalin  takomo 

Seppä Henrik Dufva perusti 1864 naulatehtaan, Henriksdalin manufaktuuripajan Paumelan eli 

nykyisen Jokelankosken partaalle. Myöhemmin manufaktuuripaja siirtyi ensin Johan Dufvalle, 

Henrikin pojalle ja sittemmin Johanin langolle Antti (Anders) Korhoselle 1884, entiselle Kurjalan 

kartanon tilanhoitajalle ja sittemmin Kosken Verkatehtaan omistajalle. Jokelan nykyinen 

päärakennus on hänen rakennuttamansa Yli-Aakalan tilan maille. 

Johan Dufva muuttivat Palomaan kartanoon 1882. Heidän lapsensa suomensivat nimensä 

Paunuksi. Vanhin pojista Uno Paunu oli kirkkoherra ja lähetysteologi. Nuorin Hjarman Paunu 

vaikutti mm. Hollolassa pappina 1918 – 1927 ollen myöhemmin läänirovasti ja teologian tohtori. 

Palomaan eli Hörkän kartanon isäntänä toimi Irene tyttären mies Yrjö Tamminen, joka toimi myös 

aktiivisesti Koski-seurassa. 

Muita merkittäviä paikkakunnalla vuosisadalla vaikuttaneita sukuja olivat kauppiaana Kosken 

kylässä toiminut Eemil Lönnroosin jälkeläiset, josta osa muutti nimensä Lanoksi. Eemil rakennutti 

perheelleen talon Kosken keskustaan Teurojoen rannalle. Talo oli sittemmin Kosken kirkkoherran 

asunto ja seurakunnan kanslia. Kosken lukkarina (1863 – 1920 ) ja kunnan esimiehenä (1885 – 

1899) toiminut Aaro Jurva  (s. 1840 Turolassa k. 1920 Koskella Hl) hoiti sairaita, antoi ensiapu, piti 

kauppaa virkatalossaan, kirjoitti uutisia lehtiin, hoiti lainajyvästöä, kirjoitti peruskirjoja, kirjeitä ja 

anomuksia kuntalaisten puolesta. Johan Fredrik Niklander, Melkkalan talon isäntä oli Aaro Jurvan 

vaimon serkku.  Kosken pitäjän vaiheita tallentanut Aura Jurva oli Aaron nuorin lapsista. 

 

Kosken Myllykylässä, nykyisen Teuronjoen ylittävän sillan paikkeilla, toimi neljä myllyä ympäri 

vuoden, Etolan, Kurjalan, Kosken Kylän (Heikkilän) sekä Porvolan kylän myllyt. Myllärisukuna toimi 

pitkään Engrén-suku, myöhemmin Auri (ent. Aurinko). 

 

koonnut Anja Hiidenheimo 



 

Artikkeli perustuu sukututkija, dosentti Pauli Helén luentoon Kosken Hl. kultaisesta ajasta 1800- ja 

1900 lukujen vaihteessa 26.marraskuuta Hämeenkosken Seuralassa Koski-seura ry:n 

järjestämässä tilaisuudessa. Lähteenä on Koski-seura ry:n kuva- ja perinneaineisto, johon voi 

tutustua http://www.koskenkohinat.fi/ 

 

Kuvat Koski-seura ry ja piirrokset Pauli Helén. 

Kuva 1. Kosken Hl aateliskartanot ja säätyläistalot noin 1900. Kuva Pauli Helén 

Kuva 2. Pätilän kartano. Päärakennus paloi 1923. Kartano oli säterikartano. Kartanon edessä 

agaaveja ajan tavan mukaan. Kuva Koski-seura ry:n kuva-arkisto. 

Kuva 3. Teollisuuden, sahan ja Etolan sekä Kosken kylien ja Huljalan Kumian käsityöläisten 

sijoittuminen 1900-luvun alussa. Kuva Pauli Helén. 

Kuva 4. Etolan kylän isännät vuokrasivat 27.12.1860 kosken ja maan kapteeni Karl Leopold von 

Essenille Verkatehdasta varten 50 vuodeksi.  Kuva Pauli Helén. 

Kuva 5. Kosken Verkatehdas 1905. Tukinuitto tehtaan edessä. Kuva Koski-seura ry:n kuva-arkisto. 

Kuva 6. Kosken Verkatehtaalla suurustunti on päättynyt 1894. Verkatehtaalla ja villakehräämöllä oli 

40 työntekijää 1896. Kuvan oikeassa reunassa on Etolan kylän mylly. Sinne menee lankkusilta, 

jonka edessä on kaksi myllynkiveä. Etolan myllyn ja Verkatehtaan välistä näkyy Puutteenkujan 

(nyk. Pätiläntien) rakennuksia. Niiden takana on Linnakallio. Kuva Koski-seura ry:n kuva-arkisto. 

Kuva 7. Jokelan kartano ja kunnallisneuvos Antti Korhonen vuonna 1900. Kuva Koski-seura ry:n 

kuva-arkisto. 

Kuva 8. Kosken Hl orkesteri v. 1908. Johtajana konttoripäällikkö K.G. Mäkelä. Seisomassa takana 

Hugo Silvonen, Aaretti Taavela, Anton Perttula ja Vihtori Perttula. - Istumassa keskellä Kyösti 

Aarnio, Ylöstalo, J.F. Niklander, Oskari Sarin, Uuno Gustafson ja Arvi Suominen. - Edessä maassa 

Veikko Silvonen ja Alle Suominen. Kuva Koski-seura ry:n kuva-arkisto. 

Kuva 9. Hämeenkosken Seuralassa kokoonnuttiin kuuntelemaan marraskuussa Pauli Helénin 

luentoa elämästä 1900-luvun alussa Koskella Hl. 
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