1.

KARTANO
MANSION

Lielahden kartanon linnamaisen
päärakennuksen valmistumisvuotena pidetään vuotta 1893. Rakennuksen suunnittelijasta on epäselvyyttä:
suunnittelijana on pidetty Wilhelm
von Nottbeckin puolisoa Maria
Lydia von Nottbeckia, mutta hänen
tekemiään piirustuksia ei ole löytynyt. Tunnetuissa alkuperäispiirustuksissa sen sijaan esiintyy helsinkiläisen G. E. Berggrenin nimi.

It is regarded that the castlelike
main building of Lielahti manor was
completed in 1893. There is some
unclarity conserning the designer: it
has been thought that the building was
designed by the spouse of Wilhem von
Nottbeck, Maria Lydia von Nottbeck,
but her designs have not been found.
Instead, known original designs feature
the name of G. E. Berggren from
Helsinki.

Kartanon rakennustyylissä on piirteitä historiallisesta romantismista,
gotiikasta ja uusrenessanssista. Rakennuksessa on kaksi asuinkerrosta,
kellarikerros, korkea avovintti sekä
kaksi tornia, ja sen nykyinen ulkoasu
ja tilajako vastaavat pääosin vanhoja
piirustuksia. Tehdasajan alusta lähtien rakennus on toiminut toimitusjohtajan asuntona ja konttorikäytössä, kuten nykyisinkin.

The style of the mansion has features
of Romantic, Gothic and Renaissance
Revival styles. The building has two
floors, a basement, a high open attic
and two towers. Its current appearance
and division of rooms are mostly
equivalent to the old designs. From the
beginning of the factory era the building
has been used as the apartment of the
managing director of the factory, and,
as nowadays, as an office.

Näkymä kartanon pääovelle vuonna 1921.
View to the main entrance of the mansion in 1921.
Axel Tammelander, Vapriikin kuva-arkisto /
Vapriikki Photo Archives.

Kartanon sisätiloja Nottbeckien aikaan 1900luvun vaihteessa. The interiors of the mansion
during the Nottbeck era at the turn of the 1900s.
Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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MAKASIINI JA MANKELIHUONE
STOREHOUSE AND MANGLE ROOM

MAKASIINI
Kaksikerroksista, alun perin ilmeisesti viljamakasiinina toiminutta tiilirakennusta käytettiin myöhemmin hevosvaunu- ja autotallina. Edustavat
autot, joilla kyydittiin tehtaan johtoa
ja yhtiön vieraita, olivat Enqvist-yhtiössä tärkeässä roolissa. Rakennuksen päätykolmiossa on vuosiluku
1874, mutta sen rakentamisajankohdasta ei ole varmuutta.
MANKELIHUONE
Mankelihuone on yksihuoneinen
uusrenessanssihenkinen puurakennus, joka on voinut olla olemassa jo
ennen nykyistä kartanon päärakennusta. Sitä käytettiin kartanon mankelihuoneena vielä 1950-luvulla, mutta rakennukseen on ollut sijoitettuna
myös arkistoaineistoa, minkä vuoksi
sitä on kutsuttu ”mankeliarkistoksi”.
Rakennus on hyvin säilynyt ja ilmeisesti alkuperäisessä asussaan.

STOREHOUSE
The two-storeyed building was
apparently originally a storehouse
for grain, but it was later used as a
garage for horse-drawn carriages and
automobiles. Luxurious cars, which
were used to drive the management
and the guests of the factory, played an
important role in the Enqvist company.
Even though the year 1874 appears in
the pediment of the building, the year
of its completion is not known.
MANGLE ROOM
The mangle room is a wooden single
room building built in Renaissance
Revival style. It may be older than the
main building of the manor. It was used
as a mangle room until the 1950s, but
it has also been used to store archive
material, and thus dubbed the ”mangle
archive”. The building has been well
preserved and is apparently in its
original state.

Enqvist-yhtiön autoja 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.
Cars of the Enqvist company in the first decades of the 1900s.
Reino Branthin, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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MAAKELLARI JA AITTA
CELLAR AND SHED

MAAKELLARI
Suureksi osaksi maa-aineksella peitetty, 1800-luvun loppupuolelta peräisin oleva tiiliholvattu maakellari
edustaa samaa koristeellista tyyliä
kuin kartanokin. Se on voinut olla
osa aiemmin laajempaa rakennusta.
Kellarin takaseinässä erottuu umpeen muurattu oviaukko, joka on
voinut olla rakennuksen itäpuolinen
sisäänkäynti. Kellari on kunnostettu
kesällä 2016.
AITTA
Aitta ei ole osa kartanon alkuperäistä
talouspihaa, vaan tiettävästi tehtaan
omistaja Enqvist siirsi sen nykyiselle
paikalleen 1910–1930-luvulla Killinkoskelta, jossa yhtiöllä oli puuhiomo.
Tehtaan aikana aittaa käytettiin puutarhatyökalujen varastona. Se on
pääosin siirtoajankohdan asussa.

THE CELLAR
The cellar, dating back to the end of the
19th century and mostly covered with
soil, represents the same decorative
style as the main building. It may have
earlier been a part of a larger building.
In the back wall of the cellar there
is a walled in doorway, which may
have been the eastern entrance of the
building. The cellar was renovated in
the summer of 2016.
SHED
The shed is not a part of the original
courtyard of the mansion. It was
probably moved to its current place
from Killinkoski, where the company
had a grinding mill, by the owner of the
factory in the 1910–1930s. During the
factory era it was used to store garden
tools. The shed is mostly in its 1910–
1930s state.

Vuoden 1920 kartalla näkyvät myös talousrakennukset aittaa lukuunottamatta.
The outbuildings, with the exception of the shed, are visible in a map from 1920.
Kartta F. T. F. 1920. M-Realin arkisto, Tampereen kaupunginarkisto.
Map F. T. F. 1920. M-Real archives, Tampere City Archives.
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KARTANON PUISTO
GARDEN AREA

Kartanon pohjois-, länsi- ja eteläreunalle perustettiin puisto viimeistään
1890-luvulla Nottbeckien rakentaessa siihen asuinrakennuksensa. Osittain luonnontilaistunut puisto- ja
puutarha-alue oli oleellinen osa niin
kartanoa kuin tehtaan pääkonttoria.
Alueella sijaitsi muun muassa tenniskenttä, kasvihuoneita ja hedelmäpuutarha. Puistossa kiemurteli
symmetrisiä hiekkakäytäviä, joiden
jäljet ovat hävinneet näkyvistä. Suihkulähteestä, jonka ympärillä oli pyöreä kukkaistutus, on jäljellä kehikko.
Rannan tuntumasta on purettu
1800-luvun lopulta peräisin ollut huvilamainen asuinrakennus. Tuolta
ajalta on myös puiston näköalatasanne, jonka portaikon yläpuolella
sijaitsi huvimaja. Rannassa on edelleen jäänteitä laiturista, jonka päässä oli uimahuone tai sauna.

At the latest in the 1890s, when the
Nottbeck family built the new main
building, a garden was established in
the northern, southern and western
sides of the manor. The garden area,
now partly in its natural state, was an
essential part of both the mansion and
the main office of the factory.
For example a tennis court, greenhouses
and an orchard were situated in the
area. There were also symmetrical
sand pathways, which have now
disappeared. Only a framework
remains of the garden fountain, which
was surrounded by a round flowerbed.
A villa situated near the shore and
dating back to the late 1800s has
been demolished. The vantage point
of the garden is also from that era. A
gazebo was situated on top of the still
remaining staircase. In the shore there
are remnants of a pier, which had a
sauna or a bathing hut at its end.

1880-luvulla otetussa valokuvassa näkyy puistossa sijainnut huvila.
The former villa can be seen in a photograph taken in the 1880s.
Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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SUUNNITTELUKONTTORI
PLANNING OFFICE

Julkisivuiltaan jugendin ja klassistisen
tyylin piirteitä sisältävän kaksikerroksisen puutalon suunnittelija tai rakennusvuosi eivät ole tiedossa. Suunnittelijana
on pidetty Birger Federleytä ja rakennusvuosina 1913–1914, mutta valokuva- ja
karttamateriaalin perusteella rakennus
on peräisin jo tehdasta edeltävältä ajalta.

The façade of this two-storied wooden
house has features of Art Nouveau and
Classicism. Its designer and year of
completion are not known. The designer
has been thought to be Birger Federley
and the years of completion 1913–1914,
but according to old photographs and
maps the building dates from the prefactory era.

Alun perin talo on ollut mahdollisesti
kartanon palvelusväen tai henkilökunnan käyttöön tarkoitettu asuinrakennus, joka on 1910–1920-luvulla muutettu tehtaan kahden virkailijaperheen
asunnoksi. Federley on todennäköisesti
suunnitellut tuolloin tehdyt muutokset.

Originally the building was possibly an
apartment building for the staff of the
manor, which in the 1910–1920s was
transformed into apartments for two
families of factory clerks. Birger Federley
probably designed the changes done
then.

Myöhemmin rakennus muutettiin tehtaan toimistoksi, ja siihen on tehty laajennuksia todennäköisesti 1930–1950-luvuilla. Viimeksi rakennuksessa on ollut
tehtaan lakiosaston toimistohuoneita
sekä koulutustiloja, mutta se jäi käytöstä jo tehtaan toiminnan aikana.

Later the building became the office of
the factory, and it has been extended
probably during the 1930–1950s. Lastly
the building housed the offices of the
legal department of the factory and was
used as training space, but it fell into
disuse already during the factory era.

Suunnittelukonttori, kunnossapitokonttori ja kasvihuone 1930-luvulla otetussa valokuvassa.
The planning and maintenance offices and greenhouse in a photograph from the 1930s.
Kalle Kurki, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.

6.

KUNNOSSAPITOKONTTORI
MAINTENANCE OFFICE

Klassistisia ja jugendhenkisiä piirteitä omaavan rakennuksen rakennusajankohdasta on epävarmuutta.
Suunnittelijana on pidetty Birger Federleytä ja rakennusvuosina 1913–
1914, mutta valokuva- ja kartta-aineiston perusteella rakennus on
peräisin tehdasta edeltävältä ajalta
ja kuulunut kartanon talouspihaan.

This wooden building with features of
Classicism and Art Nouveau has been
thought to have been designed by
Birger Federley and completed in 1913–
1914. However, there is uncertainty
concerning the time of its completion
and its designer, as, according to old
photographs and maps, it dates back
to the pre-factory era.

Mahdollisesti palvelusväen käytössä
aiemmin ollut rakennus siirtyi tehtaan käyttöön vuoden 1913 jälkeen
ja kunnostettiin konttoriksi. Myöhemmin 1910-luvun alkupuolella se
muutettiin asuinrakennukseksi tehtaan virkailijoille. Muutosten suunnittelija oli mahdollisesti Federley.

The building, previously possibly meant
for the staff of the mansion was taken
into use by the factory after 1913 and
refurbished as an office. Later in the
early 1910s the interior was changed
into apartments for the clerks of the
factory. The changes were possibly
designed by Federley.

Aiemmin rakennuksen ulkoasu on
ollut viereistä suunnittelukonttoria
näyttävämpi, ja se on ollut myös tummempi, ehkä punamullalla maalattu.
Myöhemmin rakennus muutettiin
toimistotiloiksi, missä tarkoituksessa
se toimi tehdasajan lopussa.

Later on the building was changed into
offices, which purpose it served in the
end of the factory era. Previously the
façade of the building has been more
imposing than that of the planning
office and it has also had darker paint.

Suunnittelukonttori ja kunnossapitokonttori 1930-luvulla otetussa valokuvassa.
The planning and maintenance offices in a photo taken during the 1930s.
Kalle Kurki, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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VEDENPUHDISTUSLAITOS
WATER TREATMENT PLANT

Vuonna 1929 valmistunut Birger
Federleyn suunnittelema vedenpuhdistuslaitos rakennettiin, koska selluloosan valkaisussa tarvittiin
puhdistettua vettä. Aiemmin tehtaan käytössä oli rannassa sijaitseva
pumppaamo.
Vuonna 1936 laitokseen rakennettiin
laajennusosa kartanon kasvihuoneiden ja tenniskentän paikalle. Rakennus on tyyliltään funktionalistinen ja
siinä on nähtävissä myös art deco
-piirteitä. Siten se poikkeaa tyyliltään
muista Federleyn suunnittelemista
alueen rakennuksista.
Rakennuksen alkuperäiset sisätilat, kuten vanhemman osan kaunis
mustavalkoruudullinen laattalattia
ja vedenpuhdistusteknologia ovat
säilyneet. Mustavalkoinen ruutulaattalattia on vesilaitoksille tyypillinen
materiaali, joka heijastaa tilan arvoa.

The water treatment plant, built in
1929 and designed by Birger Federley
was built, because purified water was
needed in the bleaching of cellulose.
Earlier the factory had used the
pumping station in the shore.
In 1936 an extension to the plant was
built on the place of the greenhouses
and tennis court of the mansion. The
building is Functionalist in its style
and has also Art Deco features. Thus it
differs from the other buildings in the
area designed by Federley.
The original interiors of the building,
such as the beautiful black-andwhite checkered tile floor and the
water treatment technology, have
been preserved. The black-and-white
checkered tile floor is typical of water
plants and reflects the value of the
space.

1930-luvun valokuvassa näkyvät vedenpuhdistuslaitos laajennusta edeltäneessä
asussaan sekä laajennuksen alle jääneet tenniskenttä ja kasvihuoneet.
The water treatment plant in its original form in a photograph from the 1930s. Also visible
are the tennis court and green houses, which were displaced by the extension of the plant.
Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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SÄHKÖINSTRUMENTTIOSASTO
ELECTRICAL TOOL DEPARTMENT

Rakennus on valmistunut kahdessa
vaiheessa, pohjoispäädyn suunnitteli Birger Federley 1923 ja eteläpäädyn M. Mikama 1951.

The building was completed in two
phases: the north end was designed by
Birger Federley in 1923 and the south
end by M. Mikama in 1951.

Vanha osa oli yksikerroksinen,
1920-luvun klassistishenkinen rakennus. Vuoden 1951 muutosten yhteydessä rakennusta jatkettiin ja korotettiin osittain vanhan osan tyyliä
mukaillen, mutta myös piirteitä yksinkertaistaen ja runkoa leventäen.
Rakennus on julkisivuiltaan 1950-luvun muutosten aikaisessa asussa ja
alkuperäinen kapeampirunkoinen
osa on edelleen tunnistettavissa.

The older part was a one-storeyed
building built in the style of Classicism.
In 1951 the building was extended and
raised partly following the style of the
older part, but its features were also
simplified and its frame widened. The
façade of the building is in its 1950s
state and the older part with the
narrower frame is still discernible.

Rakennuksen alakerrassa sijaitsivat
putki- ja peltiverstas, hitsaamo ja
paja, joissa korjattiin ja valmistettiin
esimerkiksi peltiosia ja putkia tehtaan tarpeisiin. Toisessa kerroksessa
oli sähköverstas koneiden korjaamista varten sekä työntekijöiden sosiaalitiloja. Lisäksi rakennuksessa sijaitsi
tehtaan luottamusmiehen toimisto.

In the ground floor there were pipe,
sheet metal and welding workshops for
fixing and manufacturing parts needed
in the factory. In the upper floor there
was an electrical workshop for fixing
machinery. There were also dressing
rooms and facilities for cooking. Also
the office of the shop steward of the
factory was situated here.

Rakennuksen alkuperäiset piirustukset. The original designs for the building.
Birger Federley 1923. M-Realin arkisto, Tampereen kaupunginarkisto /
M-Real archives, Tampere City Archives.

9.

KONEPAJA JA PUUTYÖVERSTAS
MACHINE SHOP AND CARPENTER’S SHOP

Rakennus sijaitsee Lielahden kartanon navetan itä–länsi-suuntaisen siiven paikalla, jossa tehtaan toiminta
aloitettiin vuonna 1913. Birger Federleyn vuonna 1914 tekemän muutospiirustuksen mukaan siipeen sijoitettiin korjaamo sekä paja ahjoineen.

The building is situated on the location of
the east–west wing of the old cow house,
where the sulphite cellulose factory was
started in 1913. In 1914 Birger Federley
designed alterations, which situated a
repair shop and and a workshop with a
furnace there.

Seuraavaksi paikalle rakennettiin Federleyn vuonna 1920 suunnittelema
kaksikerroksinen verstasrakennus.
Rakennuksen alakerrassa sijaitsivat
konepaja, jossa valmistettiin ja korjattiin koneenosia, keskusvarasto sekä
työkaluosasto, joka ulottui toiseen
kerrokseen. Yläkerrassa oli myös puutyöverstas, jossa valmistettiin esimerkiksi puisia malleja tehtaan koneiden
valamista varten. Keskeisen sijaintinsa ja muun muassa työkaluosaston
johdosta rakennus oli keskeinen kohtaamispaikka tehdasalueella.

Next, a two-storeyed workshop building
designed by Federley in 1920 was built on
the location. On the ground floor there
was a machine shop for fixing and even
manufacturing machine parts, a central
storehouse and a tool department, which
extended to the upper floor. A carpenter’s
shop, where for example wooden models
for the casting of factory machinery were
made, was also situated in the upper
floor. Due to its central location and the
tool department the building became a
central meeting point in the factory area.

Rakennuksen julkisivut ovat säilyneet
pääosin ennallaan, vaikka yksityiskohtia onkin poistettu, esimerkiksi
itäpäädyn tavarajunaovi on suljettu
ja muutettu ikkunaksi. Pohjoissivulla on betonipylväikön reunustama
sisäänkäynti, josta noustaan toiseen
kerrokseen.

The façade of the building has been
mainly preserved, even though details
have been removed. For example the
door for the freight train on the east
end of the building has been closed and
converted into a window. On the north
side there is an entrance framed with
concrete pillars, which leads into the
second floor.

Rakennuksen toisen kerroksen remonttiverstas 1900-luvun alkupuolella.
The workshop in the second floor in the first half of the 1900s.
Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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PORTINVARTIJAN TALO JA PUMPPAAMO
GATEKEEPER’S HOUSE AND PUMPING STATION

PORTINVARTIJAN TALO
Kaksikerroksinen tiilirakennus sijaitsee
kartanolle ja tehtaalle vievien reittien
risteyksessä ja sen kerrotaan olleen
Nottbeckien kartanon portinvartijan asunto. Talo on todennäköisesti rakennettu samoihin aikoihin kartanon päärakennuksen
kanssa 1890-luvulla.

GATEKEEPER’S HOUSE
This two-storeyed brick-built house is situated
in the intersection of the roads leading to the
mansion and the factory. It has been told to
have been the apartment of the gatekeeper of
the Nottbeck manor, and was probably built
around the same time as the main building,
during the 1890s.

Rakennus on viimeksi ollut konttorikäytössä, mutta se on jäänyt tyhjilleen jo tehtaan
aikana. Sen alkuperäinen julkisivukoristelu
on säilynyt. Sisätiloissa on tehty muutoksia
kun rakennus muutettiin tehtaan konttorirakennukseksi, mutta alkuperäinen tilajako sekä vanhoja rakenteita, kuten eteisen
peilipariovet, on edelleen jäljellä.

The house was lastly used as an office but
was left empty already during the factory era.
The original decorations of its façade have
been preserved. Alterations were made in the
interiors when the building was changed into
an office, but the original division of rooms
and some old structures, such as the mirror
double doors in the hall, still remain.

PUMPPAAMO
Portinvartijan talon eteläpuolella rannassa
sijaitsee Birger Federleyn suunnittelema,
vuonna 1914 valmistunut pumppaamo,
joka on tehtaan ensimmäisiä rakennuksia.

PUMPING STATION
The pumping station is situated in the shore,
south of the gatekeeper’s house. Designed by
Birger Federley and completed in 1914, it was
one of the first new buildings of the factory
era.

Yksikerroksinen, punatiilirunkoinen pumppaamo jäi käytöstä jo 1930-luvulla, kun
tehtaan vettä ryhdyttiin ottamaan puuputken kautta Jänislahdesta. Pumppaamotoiminnan päätyttyä rakennus muutettiin varastoksi ja ilmeisesti 1970-luvun
taitteen tienoilla työntekijöiden sosiaalitilaksi ja huoltorakennukseksi. Se on ovia
lukuunottamatta julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan.

The one-storeyed, brick-built pumping station
fell into disuse already in the 1930s, when
the factory started to get its water through
a wooden pipe from near-by Jänislahti
bay. After that the building ended up as a
storehouse and apparently, during the 1970s,
as facilities for workers and a maintenance
building. Apart from its doors, it is in its
original appearance.

Portinvartijan talon ja pumppaamon muodostama aluekokonaisuus 1970-luvun ilmakuvassa.
The area of the gatekeeper’s house and the pumping station in a photograph from the 1970s.
Scan-Foto, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.

11.

MÖLJÄ
MOLE

Rannan lastauslaiturin kutsumanimi Möljä on yleisesti satamalaituria
tarkoittava nimitys, joka tulee englannin sanasta mole. Laituripaikka
oli käytössä tukkien uittokuljetuksia
varten tehtaan alkuvuosista lähtien.
Aluksi laituri oli puurakenteinen,
mutta sitä muutettiin ja lisärakennettiin vuosikymmenten aikana. Viimeistään 1920-luvun alussa laiturin
päähän ulotettiin tehtaan raideliikenteen kiskotus. 1900-luvun puolivälissä laiturin päähän rakennettiin
uittotukkien nippunosturi. Betonipylväät ovat jäänne tästä nippunosturista.
Möljä jäi pois käytöstä Näsijärven
uittojen päätyttyä ja tehtaan tuotantosuunnan muututtua 1980-luvulla.

The loading dock in the shore was called
möljä, a commonly used Finnish version
of mole, which means a specific kind of
pier – the defining feature being that
water cannot flow freely underneath it.
It was used for deliveries of floated wood
since the early years of the factory.
At first the pier was made of wood, but
changes and additional construction
were made during the following decades.
In the beginning of the 1920s at the
latest, the rails of the factory railway
were extended to the end of the mole.
In the mid-1900s a crane for the floated
wood was built at its end. The concrete
pillars are remnants of this crane.
The mole was disused after the log
floating in lake Näsijärvi ended and the
line of production of the factory was
changed in the 1980s.

Möljä ja uittopuuta vuoden 1969 kuvassa.
The mole and floated wood in a photograph from 1969.
Scan-Foto, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.
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VESITORNI
WATER TOWER

Tehtaan toiminta oli pysähdyksissä
vuoden 1918 sisällissodan aikana, ja
tehdas myös kärsi vaurioita tykkitulen johdosta. Sodan jälkeen toiminta
käynnistettiin uudelleen ja tehtaan
käyttöön rakennettiin Birger Federleyn suunnittelema punatiilinen vesitorni.
Vesitornia tarvittiin tehtaan ja teollisuusyhdyskunnan vedenjakeluun,
mutta sen kerrotaan palvelleen myös
viereisen Niemen maatilan vesitaloutta. Lisäksi sitä käytettiin tehtaan
palokunnan letkujen kuivattamiseen.
Rakennus on alkuperäinen ikkunoita ja tammista ovea sekä sen heloja
myöten. Myös vesisäiliö on edelleen
jäljellä.

Production in the factory was stopped
during the Finnish civil war of 1918,
and the factory also suffered some
damages due to artillery fire. After the
war production started once again,
and a water tower was built. It was
designed by Birger Federley.
The water tower was needed to supply
water for the factory and the factory
community, but it is said to have also
serviced the near-by Niemi farm. In
addition it was used to dry off the hoses
of the factory fire brigade.
The building is in its original state, all
the way to the windows, the oaken door
and its fittings. The water tank has also
been preserved.

Tehtaan kentän urheilukilpailut 1930-luvulla. Vesitorni
näkyy taustalla. / The factory’s own athletic competition in
the 1930s with the water tower in the background.
Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto / Vapriikki Photo Archives.

Vesitorni valokuvassa 1920-luvulta.
The water tower in a photograph
from the 1920s. Vapriikin kuva-arkisto /
Vapriikki Photo Archives.

