Hiedanranta

Lielahden kartanon

Talous
rakennukset
Pumppuasema on Lielahden sellutehtaan ensimmäisiä rakennuksia. Se rakennettiin vuonna 1914
Näsijärven lounaispohjukkaan,
Pumppurantaan.
Laitos oli käytössä, kunnes vesi
sen edustalla alkoi samentua.
Tehtaan raakavettä ryhdyttiin

1930-luvun lopulta lähtien ottamaan pitkää puuputkea myöten
pohjoisesta Jänislahdesta.

Autotalli on kaksikerroksinen tiilirakennus, jonka alkuperäiskäyttö
on ollut varasto.

Kellari on tiiliholvattu, suureksi
osaksi maa-aineksella peitetty
rakennelma.

Lielahden pumppuasema muutettiin sittemmin varastoksi ja myöhemmin työntekijöiden sosiaalitilaksi.

Mankelihuone on yhden huoneen
käsittävä vaakalaudoitettu puurakennus. Sinne oli tehtaan aikana
sijoitettu rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää arkistoaineistoa, minkä vuoksi sitä on kutsuttu
‘mankeliarkistoksi’.

Edellisistä hieman erillään kartanon puutarhassa sijaitsee pieni
perinteinen hirsiaitta. Se on tiettävästi siirretty nykyiselle paikalleen
Killinkoskelta, jossa Enqvist-yhtiöllä
oli puuhiomo. Tehtaan aikana aittaa on käytetty puutarhatyökalujen
varastona.

Birger Federley | 1914

Pumppuasema

Suunnittelijasta ei varmuutta | 1893

Lielahden
kartano

”Se on peittämättömästä tiilestä
muurattu kaksikerroksinen talo,
jonka ulkoasulle antavat leimansa vaihtelevat julkisivusommitelmat ja kattomuodot ja ennen
kaikkea rakennusta hallitseva leveä, kulmikkaaseen kattolyhtyyn
päättyvä torni. Monimutkikas
pohjamuoto liittyy sekin rakennusajan romanttisesti historioiviin arkkitehtuuri-ihanteisiin.”
Näin kuvailtiin Lielahden tehdaskartanon päärakennusta
teoksessa Suomen kartanot ja
suurtilat. Kirjoittajat liittivät sen
tyylillisesti romanttiseen historismiin ja ranskalaiseen klassismiin
sekä mainitsevan sen rakennetuksi vuonna 1893 ‘erään saksalaisen arkkitehdin piirustusten
mukaan’.
Rakennuksen suunnittelijaksi on
esitetty myös tehtailija Wilhelm
von Nottbeckin puolisoa Marie
von Nottbeckiä, toisaalta alkuperäispiirustusten allekirjoittajaksi
mainitaan G.E. Berggren Helsingistä. Ristiriitaisiin suunnittelijatietoihin ei ole toistaiseksi saatu
selvyyttä.

Nottbeckien aikana Lielahden
kartano oli seudun suurimpia ja
edistyneimpiä. J.W. Enqvist Oy:n
hallinnassa päärakennuksesta
siitä tuli selluloosatehtaan naapuri ja hallintokeskus; se otettiin
käyttöön tehtaan konttoriksi
ja toimitusjohtajan asunnoksi
(yläkerta). Pihapiiriä täydennettiin arkkitehti Birger Federleyn
vuonna 1913 suunnittelemilla
virkalija-asunnoilla.
Linnamainen kartanorakennus
on toiminut Lielahden kemihierretehtaan hallintokonttorina.
Siihen liittyy laaja puisto. Alkuperäisestä kiinteätä sisustusta ovat
tulisijat ja porrashuone. Entiset
palvelusväen tilat erottuvat karumpina; poikkeuksellisen avaraa
ullakkoa on käytetty mm. pyykinkuivaukseen. Huoneissa on eräin
paikoin laskettu kattoa ja tehty
uusia väliseiniä.

Birger Federley | 1913-1914

Birger Federley | 1913-1914

Kunnossapitokonttori

Entinen asuinrakennus

Kaksikerroksinen satulakattoinen
puutalo käsittää poikkipäädyn ja
umpikuistin. Julkisivu on säilynyt
pääosin muuttamattomana. Talo
antaa käsityksen ylemmän toimihenkilöstön asumistasosta tehtaan perustamisen aikoihin.

kunnossapidon ja tehdaspalvelun
toimistotiloina.

Rakennuksen sisätiloissa on tehty
sekä asuinkäyttöön että toimistokäyttöön liittyviä muutoksia. Se
on toiminut kemihierretehtaan

Rakennus valmistui kahden virkailijaperheen asunnoksi. Ensimmäisen kerroksen huonejako oli alkujaan: sali, ruokasali, makuuhuone,
lastenkamari, keittiö, palvelijanhuone, wc, tambuuri ja eteinen.
Yläkerran asunto oli alakerran
kanssa identtinen. Alakerrassa oli
‘veranda’ ja yläkerrassa ‘balkong’.
Kaksikerroksista satulakattoista
puutaloa on myöhemmin laajennettu huoneen pituudelta
pohjoiseen. Pääjulkisivu ei siten
ole täysin symmetrinen, vaikka
laajennus onkin muutoin tehty
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alkuperäisarkkitehtuuriin sopeuttaen. Ulkoasun klassistisiin
piirteisiin kuuluvat myös nurkkien
pilasteriaiheet.
Sisätiloiltaan rakennusta on muutettu myöhemmin sekä asuinettä toimistokäyttöön sopivaksi.
Työnjohtajien asunnoista rakennus muutettiin toimistotiloiksi.
Viimeksi siinä on ollut tehtaan
lakiosaston toimistohuoneita sekä
koulutustiloja. Rakennus jäi ilman
käyttöä jo tehtaan toiminnan
aikana.

Talon edustalta kuljettiin aikanaan
Teivaalantietä myöten tehtaalle. Paikalta haaroittuu edelleen
puistokuja Lielehden kartanon
päärakennukselle. Risteys oli siten
luonteva paikka portinvartijan
asunnoksi, jollaisena rakennus
tehtaan alkuaikoina tunnettiin.
Kohteen ulkoasu poikkeaa paljon
tehdasyhtiö J.W Enqvist Oy:n arkkitehti Birger Federleyltä tilaamista suunnitelmista. Siten on aihetta
otaksua rakennuksen valmistuneen jo Nottbeck-suvun omis-

tusaikana, 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa. Tässä tapauksessa
se olisi alun perin liittynyt Lielahden herraskartanon ja maatilan
toimintaan.
Rakennus on ollut viimeksi konttorikäytössä, mutta se on jäänyt
tyhjilleen jo tehtaan aikana.

Suunnittelija ei tiedossa| 1800-1900-luvun vaihde

Portinvartijan
talo

Käytössä sellutehtaan alkuvuosista alkaen

Möljä
Nippunostolaituri oli käytössä
Lielahden sellutehtaan alkuvuosista puun nippu-uiton päättymiseen
saakka. Karttojen perusteella pitkän laiturin päähän ulottui viimeistään 1920-luvun alussa tehtaan
sisäisen raideliikenteen kiskotus.
Uitetun puun varastointiin tarvittu
kenttä oli rannalla laiturin lähettyvillä.

Sittemmin laiturin päähän rakennettiin nostinlaite uitettuja nippuja
varten. Tästä nippunosturista on
jäljellä betonipylväät.

Birger Federley | 1928

Vedenpuhdistuslaitos

Laitos rakennettiin, koska sellun valkaisua varten tarvittiin puhdistettua vettä. Vuonna 1928 tehtaan kaakkoiskulmaan valmistunut
rakennus rajaa tehdasaluetta kartanoalueesta.
Laitos poikkeaa arkkitehtuuriltaan hieman muista Federleyn tehdasrakennuksista alueella. Rakennus on muodoltaan funktionalistisen
selkeä, mutta julkisivuissa ja ikkuna-aukotuksessa on art deco-henkeä.
Rakennus on arkkitehtuuriltaan hyvin säilynyt sisätilan ruutulattioineen, vesialtaineen ja voimansiirtolaitteineen.

Birger Federleyn suunnittelemat

tehdas
rakennukset
Birger Federleyn suunnittelemat
tehdasrakennukset
Tehdasyhdyskunnan suunnittelu
työväenasuinalueineen toteutettiin yhtiön ja arkkitehdin välisessä
vuosia kestäneessä yhteistyössä.
Enqvist Oy valitsi luottoarkkitehdikseen helsinkiläissyntyisen,
myöhemmin tamperelaistuneen
Birger Federleyn (1874-1935).

Federley laati kaikki teollisuusyhdyskuntaa koskevat rakennus- ja
asemakaavasuunnitelmat aina
Enqvistien hallintokauden loppuun 1930-luvulle asti. Sittemmin
Federleyn suunnittelemat tehtaan
ytimen muodostamat rakennukset ovat monilta osin peittyneet
uudempien laajennusten alle tai
tehtaan uudistusten vuoksi kokeneet useita muutostoimenpiteitä.

Vuonna 1918 valmistui tehdasalueen luoteisnurkkaan vesitorni, joka
palveli tehtaan lisäksi Niemen tilan maataloutta.

Birger Federley | 1918

Vesitorni

Tehdasrakennusten suunnittelun
lähtökohdat Federleyllä olivat
funktionaaliset – arkkitehtuuri
syntyi toiminnan vaatimuksista.
Sulfiittiselluloosan tuotantoprosessi ei vaatinut laajaa yhtenäistä
tilaa, mistä johtuen tuotantoprosessi päätettiin sijoittaa erillisiin
rakennuksiin.
Federleyn suunnittelemat kaikki
tehdasalueen rakennukset olivat
punatiilisiä. Vaakarakenteet olivat
yleensä betonia.
Tehtaan ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuosina 1913-1914
valmistui höyryvoimalaitos savupiippuineen, kuorimo, sellunkeittämö sekä pumppuasema
rannalle.
Höyryvoimalaitoksessa tuotettiin
tehtaalle sen tarvitsema energia.
Laitos koostui kahdesta kaarikattoisesta rakennusmassasta, turbiinisalista ja höyrykattilahallista
sekä piipusta sen lounaiskulmassa. Höyryvoimalaitoksen itäpuolella on kuorimo, johon puut tuotiin
kuorittavaksi ja haketettavaksi
ennen sellumassan keittoa.

Sellunkeittoa varten rakennettiin
korkea keittämö, jonka taakse
sijoitettiin matalampi massakuoppaosasto. Massakuoppaosasto
liittyi vanhaan L-malliseen navettarakennukseen, johon sijoitettiin
sihti- ja kuivausosastot. Puulastut
kuljetettiin kuorimosta keittämöön
ja keitettiin korkeissa kattiloissa
happamassa liemessä selluloosamassaksi. Keittolientä saatiin
happotorneista (purettu).
1920-luvun laajennuksista yksi
huomattavimmista oli keittämön
ja siihen liittyvän massaosaston laajennus itään päin: Ensin
kahden keittokattilan verran ja
vuosikymmenen vaihteessa vielä
yhden kattilan verran. Kuorimorakennusta laajennettiin vuosikymmenen lopulla etelään Federleyn
suunnittelemana kaarikattoisella
koruttomalla laajennusosalla.

Nottbeckien

Lielahti
Lielahden tila siirtyi vuonna 1869
Finlaysonin tehtaan johtajalle
Wilhelm von Nottbeckille.Tästä
alkoi Lielahden kartanotilan neljä
vuosikymmentä kestänyt Lielahden kukoistuskaudeksi kutsuttu
ajanjakso Nottbeck-suvun hallussa. Tänä aikana Lielahden tilaan
liitettiin jo aiemmin liitetyn Siivikkalan tilan lisäksi Pohtolan, Kukkolan ja Possilan talot, jolloin koko
Lielahden niemen alue Niemen
kartanoa lukuun ottamatta kuului
Nottbeckeille
Nottbeckien aikana Lielahden
tilan rakennuskanta rakennettiin
pääosin uudelleen. Lielahden patruuniksi kutsuttu Wilhelm Fredrik
von Nottbeck, joka oli tehtailija
Wilhelm von Nottbeckin poika, oli
vahvasti kiinni ajan teknillisessä ja
tieteellisessä kehityksessä.
Hänen aikakaudellaan rakennettiin muun muassa kaksisataametrinen, L-muotoinen tiilinavetta,
jossa parhaimmillaan asusti
neljäsataapäinen karja. Patruuni
suunnitteli jopa rautatien rakentamista kartanolta Tampereelle.
Tämä ei toteutunut, mutta sen
sijaan syntyi seitsemän kilometrin
mittainen kapearaiteinen rau-

tatieverkko kartanon käyttöön,
jolla muun muassa ajettiin lantaa
pienen höyryveturin vetämänä
pelloille. Rata oli ilmeisesti vuoden
ajan vain tilan sisäisessä käytössä,
ennen kuin se liitettiin seuraavana
vuonna käyttöön otettuun Tampere-Nokia –rautatiehen. Lielahden kapearaiteinen oli käytössä
vuoteen 1907 asti.
Nottbeckien aikana rakennettiin
myös pieni perunajauhotehdas, mylly rantaan, suuret riihet,
patruunin ylläpitämä kansakoulu
sekä kartanon vieraita varten
pieni puistohuvila. Ehkä merkillisin
jäänne Nottbeckien aikakauden
rakennelmista Lielahdessa on kuitenkin suvun hautausmaa, jossa
seisoo pieni kahdeksankulmainen
punatiilinen muistokappeli.
Kappeli rakennettiin vuonna 1885
kartanon maille Wilhelm von
Nottbeckin pojan väkivaltaisen
kuoleman jälkeen. Suunnittelijana
mainitaan Maria Lydia von Nottbeck. Tälle mustan rauta-aidan
ympäröimälle yksityiselle hautausmaalle on haudattu tai uurnattu
kaikkiaan kymmenen Nottbeck-suvun jäsentä, viimeisin vuonna
1997.

[väliaikaine

n]

#Hiedanranta
valiaikainenhiedanranta

.fi

