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Kartonkikoneella 
rullat - valmiina 

leikattavaksi

Kartonkikone ostettiin 1901 from H. Füllnerin 
konepajalta Saksasta.

Se oli 4. kone Suomessa



Lempi, 
tehtaan työntekijä

Neiti Lyydia Salmivuori,
1920 in Canada

Herra Aadiel Heikkola, itseoppinut 
insinööri ja keksijä.
Hän menehtyi rakastamansa työn ääreen 
pajassa jouluaattona.

Paperitytöt – he rullasivat 0,5 kilon 
kartonkirullia paljain käsin 



Kartonkitehtaan rakentaminen yli 100 vuotta sitten Ä htäriin
vaati paljon luovaa hulluutta – ja se asenne jatkuu yhä



Gustav Adolf Lönnqvist
(1857-1922) perustaja

Rakennettiin vuosina
1899 - 1901

Kartonkitehdas toimi vuosina 1901 – 1998

1922 Gustav Lönnqvist jätti perintönä tehtaan
viidelle lapselleen

- Thor Gustav Lönnqvist 1922-1941
- insinööri Kurt Lönnqvist 1941-195
- pariskunta Briitta ja Jean "Janne"
-Seraidaris 1958-1977

1998 tehtaan konkurssi
2001 uudet omistajat



Vääräkosken kartonkitehdas 
ja Ranskan Calvados

kulinaarisia kohtaamisia

Ranska
Calvados, juomat, tuoksut, maut

herkulliset ruuat, patongit, viinit, sikarit

Vääräkoski
ainutlaatuinen miljöö, virtaava koski,

koneet, salit, pajan taikavoimainen ilmapiiri



Piha-alue (anniskelu)

Kartonkisali (anniskelu)

Piha-alue 
(anniskelu)

Pulpperihalli

(anniskelu)

Kesä 2010
ja 2011

Anniskeluluvat
A -oikeudet

520 asiakas-
paikkaa



KARTONKISALI
770 m² (kuvassa punatiilinen osa,
70 x 11 metriä, korkeus 5,4 metriä.

TAPAHTUMATILA 350 m²
Kartonkisali (T2 b) on pitkänomainen
hallimainen tila, jonka yleisötilat
tapahtuman aikana ovat 70 x 6 metriä,
korkeus 5,4 metriä, betonilattia.

Käyttötarkoitus:
-konserttitila (lavatekniikka    

tarvittaessa)
- tapahtuma, messu- ja esiintymistila
- juhlatila, kokous- ja neuvottelutila
- anniskelu



PULPPERIHALLI 217,77 m² (ulkokuvassa harmaatiilinen osa)
Pulpperihalli (T2 f) on rakennettu kartonkisalin kylkeen,
hallin mitat ovat 17,85 x 12,20 m 

ULKOTILA 250 m²
Ulkotilassa sijaitsevat tilapäiset bajamaja wc-tilat  sekä
uudet 2011 rakennetut kompostoivat wc-tilat.
Ulkotilan ja terassin kautta on myös merkattu pelastustie ulos.
Katso piirros. Ovi ulkotilaan näkyy
kuvassa oikeassa takakulmassa. 
Toimii myös merkattuna varauloskäynti hätätilanteessa 

Hiomo 300 m²
yläkerrassa, kartonkisalin perältä nousevat portaat
- varauloskäynti / pelastustie hätätilanteessa.



Konttuuri huvila
- kesäkahvila, 6 huonetta alakerta

3 huonetta yläkerta (10 ² - 30 m²/huone)
- Sikariklubi yläkerrassa
Käyttötarkoitus:
- pienimuotoinen juhlatila
- kokous- ja neuvottelutila
- taidenäyttelytila- ja akustinen konserttitila
- tarvittaessa anniskelu


