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Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen 
Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa  
laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen 
käyttötarkoitukseen on alkamassa. Diplomityössä tarkastellaan tehdasalueen 
vapautumisen mukanaan tuomia mahdollisuuksia eri mittakaavatasoilla - 
alueen, korttelin ja yksittäisen rakennuksen näkökulmasta.  
 
Aluetasolla tavoitteena on palauttaa suljettu tehdasalue aktiiviseksi osaksi 
ympäristöään ja alueen kohokohdaksi, jollaisena se oli varsin pitkään 
satavuotisen historiansa aikana. Lielahdelle määritelty asema Tampereen 
yhtenä alakeskuksena sekä Tampereen kaupungin suunnittelema raitiotielinja 
Lielahden halki ovat myös perusteena alueen voimakkaalle kehittämiselle 
tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi keskittymäksi. Suunnitelmassa 
tehdasalue esitetään sekoitettujen toimintojen alueeksi korostaen asumista ja 
kulttuuri- sekä ravintolapalveluita. Aluesuunnitelma jäsentyy alueelta 
löydettävien, osin lähes unohdettujen kohokohtien ja vanhojen tärkeiden 
tielinjojen ympärille. Lisäksi suunnitelmassa korostetaan kevyen liikenteen 
roolia uuden viherakselin muodossa. 
 
Sellutehdasalueelle työssä esitetään täydennysrakentamissuunnitelma tehtaan 
länsipäätyyn nykyisen varastohallin paikalle. Täydennysrakennukset ovat 
asuinkerrostaloja, joiden maantasokerroksissa on liiketilaa. Täydennysraken-
nukset juurtuvat tehdasmiljööseen ottamalla koordinaattinsa ja massoittelun 
dynamiikan tehdasarkkitehtuurista. Kuitenkin uudisrakentaminen erottautuu 
funktionsa paljastavan arkkitehtuurinsa ja julkisivumateriaalinsa avulla 
punatiilisestä rationaalisesta tehdasarkkitehtuurista. 
 
Rakennustason suunnitelma muodostuu sellutehtaan yhteydessä sijaitsevan 
entisen spriitehtaan tislaustornin uudiskäytöstä asuntoina. Vuonna 1940 
valmistuneen tornin suuri kerroskorkeus on hyödynnetty suunnittelemalla 
asuntoihin parvikerros. Tornin vertikaalinen, avoin luonne on pyritty 
säilyttämään sijoittamalla uusi porrashuone rakennusrungon keskelle. Tämän 
ansiosta kaikki ikkunamaisemat, ylemmissä kerroksissa neljään ilmansuuntaan, 
avautuvat asuntoon. Runkomitoiltaan hyvin pienen ja näin jatkokäyttöä ajatellen 
haastavan tornin uudiskäyttösuunnitelmalla on pyritty osoittamaan tornin 
potentiaali esimerkiksi tasokkaina, omalaatuisina asuntoina. 
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ABSTRACT 

 
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Architecture 
RIIKONEN, MAIJA: Transforming Lielahti - Development plan for the old pulp 
mill area of Lielahti 
Master of Science Thesis, 48 pages, 11 Appendix pages 
March 2014 
Examiner: Professor Hannu Tikka 
Keywords: Industrial area, industrial building, complementary building 
 
 
The starting point for this Master of Science Thesis has been the ending of the 
industrial activities at the old pulp mill area in Lielahti, Tampere. The city of 
Tampere has recently made a decision about acquiring the large industrial area 
to itself and is about to begin the town planning process. This Master Thesis 
inspects the opportunities that this situation brings along from three different 
perspectives - the whole area, a single block and single building in the area.  
 
On area level the target is to make the area an active part of its environment, as 
it did for a long time during its 100-year history. Also the fact that Lielahti has 
been defined as one of the official sub centers of Tampere together with city’s 
plans to build a tramline through Lielahti support the development of the indus-
trial site towards an urban center. In the plan the industrial site is presented as 
an area of various purposes. The area plan is built upon highlights found in the 
area as well as the old and important road lines. In addition, the area plan em-
phasizes the role of light traffic routes in the form of a new green path.  
 
To the pulp mill area this Master Thesis presents a complementary building plan 
to the western end of the mill. Complementary buildings serve residential pur-
poses. The supplementary buildings fit to the area as they take their proportions 
and coordinates from the surrounding industrial architecture. However, the new 
constructions stand out from the red brick rational industrial architecture due to 
their facade materials and architecture that reveals their function.  
 
The building level plan focuses on the residential reuse of an old ethanol mill’s 
distillation tower. The tower, completed in 1940, provides an impressive room 
height which has been utilized by planning a balcony floor within the apart-
ments. Target has been to maintain the vertical, open character of the tower by 
placing the new staircase in the middle of the building’s frame. This enables that 
all window sceneries open up to the apartments. The tower’s reuse plan has 
aimed at illustrating the potential this tower with small frame and thus challeng-
ing reuse possibilities could have for instance as high-class, unique apartments.
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ALKUSANAT 

 

Kävellessäni Lielahden kartanolle johtavaa puukujaa kesällä 2013 olin ihmeissäni tästä 

erikoisesta, viehättävästä miljööstä, josta minulla ei ollut aiemmin aavistustakaan siitä 

huolimatta, että olin koko lapsuuteni asunut lähistöllä. Arvokas kartanorakennus kaunii-

ne puistoineen yhdistyy omalaatuisella tavalla tehdasympäristöön, perustettiinhan sellu-

tehdas alkujaan kartanon navettaan. Teollisuuden päätyttyä tehdasrakennukset ovat ol-

leet nyt vuosikausia kylminä. Tyhjät valtavat tehdashallitilat ovat vaikuttavia ja saavat 

mielikuvituksen laukkaamaan. 

 

Kirjallista aineistoa ja vanhoja valokuvia tutkimalla huomasin, että tehdas oli pitkään 

koko Lielahden alueen sydän ja tärkeä osa ihmisten elämää - olivathan Lielahden asuk-

kaat lähes poikkeuksetta tehtaan työntekijöitä. Aiemmin tiet näyttivät johtaneen tehtaal-

le, kun nyt ne kiertävät sen kaukaa.  

 

Suhtautuminen vanhoihin teollisuusrakennuksiin on nykyään onneksi suopeampaa kuin 

joitakin vuosikymmeniä sitten. Toivottavasti näistäkin punatiilisistä Lielahden tehdasra-

kennuksista mahdollisimman moni tulee kokemaan uuden elämän. Alueen muutospro-

sessin kannalta merkittävä askel otettiin tämän työn syntymisen aikana, kun Tampereen 

kaupunginvaltuusto hyväksyi laajan maa- sekä vesialueen ostamisen teollisuusyrityksel-

tä. Toivottavasti Tampereen kaupungilla on halukkuutta etsiä väliaikaistoimintaa van-

hoihin tehdasrakennuksiin, sillä se olisi paras tapa pitää yllä niiden jo nyt huolestutta-

valla tavalla rapistunutta kuntoa. Toivottavasti tulen näkemään päivän, kun tehdas syk-

kii taas täynnä elämää – niin kuin tehtaan kuuluukin. 

 

Lämmin kiitos kannustuksesta kuuluu työn ohjaajalle professori Hannu Tikalle. Kiitos 

GI:n väelle joustavuudesta ja tsemppaamisesta. Kiitos Ida ja Marina. Avuliaisuudesta 

lähtötietojen hankkimisessa ja tehdaskäynneistä haluan kiittää Metsä Groupin Jari Tyk-

kyläistä ja Botnia Mill Service Ab:n Ilkka Saastamoista sekä Esa Alannetta. Kiitos Ti-

mo ymmärryksestä. 
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Tehdasalue katsottuna Näsijärven rannasta vuonna 1955. Oikealla Lielahden kartanon torni.  

(Kuva Reino Branthin, Vapriikin kuva-arkisto.) 
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1 JOHDANTO  

Tampere tunnetaan piipuistaan ja tehtaistaan. Jälkiteolliselle ajalle tyypillisesti teolli-

suustoiminta on karannut kaupunkikeskustoista ja tehdasmiljööt ovat jääneet tyhjilleen. 

Tampereen punatiiliarkkitehtuuria on säilynyt jälkipolville, kun tehdasrakennuksia on 

herätetty uudelleen henkiin uusien käyttötarkoitusten muodossa. Uutta elämää odottaa 

myös Tampereen keskustasta viisi kilometriä länteen sijaitseva Lielahden vanha sellu-

tehdasmiljöö, jossa teollinen toiminta päättyi vuonna 2008. 

Lielahden teollisuustoiminta ulottuu sadan vuoden taakse, kun sellunkeitto Lie-

lahden kartanon navetassa käynnistettiin vuonna 1914. Kartanomiljöön kylkeen synty-

nyt tehdasyhdyskunta kasvoi ja muuntui vuosikymmenien mittaan useilla täydennysra-

kennuksilla ja rakennusten muutoksilla. Lopputuloksena on omintakeinen tehdaskomp-

leksi, jonka ytimestä paljastuu tilallisesti rikas punatiilinen tehdasmiljöö. Tehdasaluee-

seen sisältyy suuri potentiaali ottaen huomioon sen liikenteellisen sijainnin sekä Lielah-

den palvelukeskittymän ja Näsijärven läheisyyden. Houkuttelevan kehityskohteen alu-

eesta tekee myös Tampereen kaupungin suunnittelema raitiotiehanke kulkien Lielahden 

läpi. 

Tehdasalueen vapautuminen teollisuudelta uuteen käyttötarkoitukseen on ponti-

mena tämän diplomityön syntymiselle. Lielahden alue on selkeästi murrosvaiheessa, ja 

tämä työ osaltaan pyrkii vastaamaan kysymykseen Lielahden tulevasta kehityskulusta. 

Työn ensimmäisessä osassa, analyysissä, käsitellään alueen historiaa, rakennettua ym-

päristöä, maisemaa sekä alueen nykytilaa. Siinä pyritään tiivistämään suunnittelun läh-

tökohdat nostamalla esiin alueessa ja tehtaan rakennuksissa piileviä arvoja ja mahdolli-

suuksia. Työn toinen osa on suunnitelmaosio, jossa esitetään visio, mitä teollisuuden 

päättyminen voisi tarkoittaa eri mittakaavoissa - niin Lielahden alueen maankäytön, 

tehdasalueen täydennysrakentamisen kuin yksittäisen spriitehtaan tornirakennuksenkin 

uudiskäytön kohdalla. 

Diplomityön kohteena olevasta alueesta on tehty selvityksiä Tampereen kaupun-

gin toimesta liittyen muun muassa viereisen Niemenrannan uuden kaupunginosan kaa-

voitustyöhön. Tehdasalueesta on laadittu rakennushistoriaselvitys sekä rakennusinven-

tointi. Arkkitehti Pentti Nurminen käsitteli 2013 valmistuneessa diplomityössään Lie-

lahden tehdasrakennusten uudiskäytön mahdollisuuksia. Sen lisäksi, että tämä diplomi-

työ voidaan nähdä jatkumona teollisuusalueesta jo tehdylle selvitystyölle, tämä työ luo 

yhden vision Lielahden teollisuusalueen tulevaisuudesta ennen kuin teollisuusalueen 

kaavamuutosprosessia on lähdetty edistämään. 
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Lielahden sellutehdasalueen sijainti 
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2 ANALYYSI 

2.1 Historia 

Historian läsnäolo ympäristössä tekee paikasta osan ajallista jatkumoa. Historia voi nä-

kyä ympäristössä selkeinä merkkeinä ja rakennuksina tai se voi olla vaikeammin nähtä-

vissä olevaa kaikua menneestä. Merkit historiasta usein vahvistavat paikan henkeä ja 

ihmisten kokemaa arvostusta paikkaa kohtaan. Lielahden tapauksessa paikallinen identi-

teetti on vuosikymmenien mittaan heikentynyt, voitaneen sanoa että lähes kadonnut 

ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta. Lielahden historiaan tutustumi-

nen, sen esiin nostaminen ja hyödyntäminen alueen tulevassa suunnittelussa voisi pa-

lauttaa alueelle sen menetettyä paikallista identiteettiä. 

2.1.1 Lielahti maatalousyhdyskuntana  

Harjuntausta   

Lielahden eli Harjuntaustan alue kuului Pirkkalan vanhaan pitäjään. Pirkkalan pitäjä 

mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran 1300-luvulla. Alueen nimi Harjun-

tausta selittyy sillä, että Pirkkalasta katsottuna se todellakin jää itä-länsisuuntaisen Pis-

palan harjumuodostelman taustalle. Pirkkalan pitäjä jakaantui vero- eli neljänneskuntiin, 

jotka taas muodostuivat pienemmistä jakokunnista. Harjuntaustan jakokuntaan kuului-

vat Kukkolan, Lielahden, Niemen, Pohtolan, Possilan ja Siivikkalan kylät, joista Lie-

lahden kylä oli merkittävin (Randell 1997, 23). Ensimmäiset varmat tiedot alueen asu-

tuksesta löytyvät maakirjoista 1540-luvulta, joissa mainitut kylät ja niiden talot pysyivät 

jotakuinkin samoina ainakin 1869-luvulle saakka (Tyrkkö 1967, 69).  

Harjuntaustan asutushistoriaa voidaan Suomen mittakaavassa sanoa ikivanhaksi. 

Jo varhaisina aikoina alueella liikkumisesta kertoo Niemen kylän lähettyviltä löytyneet 

esihistorialliset irtolöydöt ja muinaismuistot. Alue on ollut eri suuntiin kulkevien liiken-

neyhteyksien ja Näsijärven ansiosta otollinen. Pirkkalaisaikana Lielahden pohjukassa 

muinoin sijainnut Hiedan satama oli jo 1100–1500-luvuilla käytössä. (Hassi 1984, 1). 

Hiedan satama oli pirkkalaisten tärkeä satama, jonka kautta tavaraa kuljetettiin Näsijär-

veltä Pispalan kannaksen ylitse edelleen Pyhäjärvelle. Muistitiedon mukaan Pirkkalan 

pohjoisosien väki kuljetti Hiedan sataman kautta myös vainajansa harjun poikki järveltä 

toiselle ja edelleen siunattaviksi Pirkkalan kirkolle. Tästä väylästä käytettiin nimeä 

”Ruumiinpuntari” viitaten vainajien kantajiin. (Luoto 2010, 6.)  

Kunnallisen itsehallinnon syntyessä Harjuntaustan alue liitettiin hallinnollisesti 

Ylöjärven kuntaan, jonka osana se pysyi aina vuoteen 1950 asti (Seppänen 1993, 16). 

Harjuntaustan jakokunnan nimi varsinaisessa merkityksessään lakkasi olemasta aikaa 
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sitten maanjakojen yhteydessä. Oltuaan melko pitkään poissa käytöstä nimeä on kuiten-

kin palautettu käyttöön muun muassa Harjuntaustan kadun nimessä. (Randell 1997, 23.) 

Lielahden tila 

Jo keskiajalta lähtien Lielahden tila oli Harjuntaustan alueen huomattavin maanviljelys-

tila, jollaisena se pysyi aina 1910-luvulle saakka. Läheinen Niemen tila oli myös alueel-

la merkittävä. Vuosisatojen kuluessa Lielahden kartanotilan omistussuhteet vaihtuivat 

moneen otteeseen. Omistajina mainitaan useita aatelissukuja, mutta monesti omistajat 

vuokrasivat tilan tavallisille talonpojille ja virkamiehille. (Hassi 1984, 2-4.)  

 Vanhoja karttoja tutkimalla voidaan huomata, että Lielahden tilan päärakennus 

on sijainnut enemmän mantereen puolella verrattuna nykyisen kartanon sijaintiin. Ym-

päristössä on edelleen havaittavissa merkkejä vanhoista tielinjoista. Nämä eivät kuiten-

kaan hahmotu kovin helposti, sillä nykyiset päätiet ovat alueella uudehkoja. Kenties 

selkeimmin vanhoista tielinjoista hahmottuu Lielahden kartanolta Niemen kartanolle 

kulkeva vanha tielinja, joka sijaitsee suljetun teollisuusalueen sisällä. Vanhan Teivaa-

lantien länsipää on edelleen käytössä. Teivaalantien itäpää on suljetulla teollisuusalueel-

la, mutta tielinja on kuitenkin hahmotettavissa. Vanhoissa kartoissa näkyvä Lielahden 

kartanolta lounaaseen suuntautuva tielinja on todennäköisesti sama, jonka varteen Nott-

beckien sukuhauta rakennettiin, ja jonka kautta autoliikenne niemen pohjoisosiin kulki 

ennen Lielahdenkadun rakentamista 1970-luvulla. Lielahden kartanon ja Epilänharjun 

välissä Possijärvi kuivatettiin 1800-luvulla. Lielahden kartanosta luoteeseen sijaitseva 

Lintulampi on aikojen saatossa pienentynyt. 

Vasemmalla ote vuoden 1763 kartasta ”Charta ofwer Niemis och Lielax”, Daniel Hall (Maanmittauslai-

toksen arkisto, Jyväskylä). Lielahden kartanoa ympäröivät pellot. Oikealla karttaote kuninkaankartastosta 

1700-luvun lopulta (Rekognisointikartat 1776-1805, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto). Kuninkaan-

kartaston otteen vasemmassa ylänurkassa Teivaalan tila, josta vanha Teivaalantie johtaa Lielahden tilalle 

ja edelleen Näsijärven rantaviivaa myötäillen etelään. Muut kartassa näkyvät Harjuntaustan tilat: Possila, 

Kukkola, Siivikkala ja Pohtola. Lielahtea vastapäätä lahden toisella puolella on Niemen tila, joka sijaitsee 

kuitenkin kartoissa esitettyä hieman lännempänä. Lielahden tila ympyröity karttoihin. Ei mittakaavassa. 
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Nottbeckien Lielahti 

Lielahden tila siirtyi vuonna 1869 Finlaysonin tehtaan johtajalle Wilhelm von Nott-

beckille. Tästä alkoi Lielahden kartanotilan neljä vuosikymmentä kestänyt Lielahden 

kukoistuskaudeksi kutsuttu ajanjakso Nottbeck-suvun hallussa. (Tyrkkö 1967, 212.) 

Tänä aikana Lielahden tilaan liitettiin jo aiemmin liitetyn Siivikkalan tilan lisäksi Pohto-

lan, Kukkolan ja Possilan talot, jolloin koko Lielahden niemen alue Niemen kartanoa 

lukuun ottamatta kuului Nottbeckeille (Hassi 1984, 4).  

Yhtä suurisuuntaisesti toteutettiin myös muita kartanon toimia. Nottbeckien ai-

kana Lielahden tilan rakennuskanta rakennettiin pääosin uudelleen. Lielahden pat-

ruuniksi kutsuttu Wilhelm Fredrik von Nottbeck, joka oli tehtailija Wilhelm von Nott-

beckin 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 seit-

semän kilometrin mittainen kapearaiteinen rautatieverkko kartanon käyttöön, jolla muun 

muassa ajettiin lantaa pienen höyryveturin vetämänä pelloille. Rata oli ilmeisesti vuo-

den ajan vain tilan sisäisessä käytössä, ennen kuin se liitettiin seuraavana vuonna käyt-

töön otettuun Tampere-Nokia –rautatiehen. Lielahden kapearaiteinen oli käytössä vuo-

teen 1907 asti. (Randell 1997, 37-41.)  

Nottbeckeilla oli merkittävä rooli Lielahden ympäristön kehittymisessä. Nott-

beckit rakennuttivat uuden puisen huvilan niemekkeen rannalle. Tämä korvattiin kui-

tenkin 25 huonetta käsittävällä linnamaisella kartanon päärakennuksella vuonna 1893, 

joka rakennettiin hieman kauemmas rannasta. Tämän uusrenessanssityylisen kartanon 

suunnittelijasta ei ole selvyyttä. Usein suunnittelijaksi mainitaan rakennuttajan eli Wil-

helm Fredrik von Nottbeckin vaimo Maria Lydia von Nottbeck. Kuitenkin suunnitel-

missa on helsinkiläisen arkkitehdin G.E.Berggrenin signeeraus. (Niemelä 2006, 91.) 

Vasemmalla Nottbeckien rakennuttama Lielahden kartano (kuva Schulman et al. 2011, 11). Oikealla 

alkuperäinen kartanon leikkauspiirustus, ei mittakaavassa (Metsä Board piirustusarkisto). 
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Kartano on melko hyvin säilynyt myös sisätiloiltaan, vaikka rakennus jo varhain muu-

tettiin asunnosta toimistotilaksi. Kartano on nykyään maanomistajan eli Metsä Boardin 

Oyj:n (entinen M-real Oyj) konttorina.  

Kartanoa ympäröivä vehreä puisto muodostaa maisemallisen elementin tehdas-

alueen ja Näsijärven välissä. Hoidettu puisto nykymuodossaan on ilmeisesti peräisin 

Nottbeckien ajalta. Kartanolta etelään johtaa puukujanne. Puistoa voidaan pitää yhtenä 

laajimpana ja vanhimpiin kuuluvana suomalaisen puunjalostuslaitosten tehtaanpuistona. 

(Kantonen 2006, 31.)  

Nottbeckien aikana rakennettiin myös pieni perunajauhotehdas, mylly rantaan, 

suuret riihet, patruunin ylläpitämä kansakoulu sekä kartanon vieraita varten pieni puis-

tohuvila (Hassi 1984, 5). Ehkä merkillisin jäänne Nottbeckien aikakauden rakennelmis-

ta 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. (Niemelä 2006, 153.) Nykyisessä ympäristössään pieni hautausmaa yllättää pai-

kalle eksyvän. Kappelin rakentamisajan jälkeen sen ympärille syntyneen sellutehdasalu-

een ja sittemmin toiselle puolelle kasvaneen liikekeskittymän puristuksista se muistuttaa 

itsepäisesti menneistä Lielahden kartanoajoista. 

 

Vasemmalla Lielahden kartanon rakennukset Nottbeckien aikana noin vuonna 1900. Punaisella merkattu 

nykyisin jäljellä olevat rakennukset. Navettarakennuksesta on jäljellä lähinnä sokkelin osia ja julkisivujen 

alaosia, mutta rakennuksen hahmo on edelleen nähtävissä. Navettaan perustettiin sittemmin sulfiittisellu-

tehdas Enqvist Oy:n toimesta. Navetan ja kartanon välissä olevat kaksi asuinrakennusta muokattiin myö-

hemmin Birger Federleyn suunnitelmien mukaan sellutehtaan virkamiesasunnoiksi. (Kartan lähde Ran-

dell 1997, 38 ja Schulman et al., 2). Oikealla Nottbeckien suvun kahdeksankulmainen hautakappeli (kuva 

Niemelä 2006, 153) 
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2.1.2 Lielahti teollisuusyhdyskuntana 

Sulfiittisellutehtaan perustaminen Lielahteen 

Lielahden alueen ja koko Ylöjärven teollisuuslaitostoiminta alkoi, kun Antti Ahlström 

osti vuonna 1887 Niemen kartanon ja rakennutti sahalaitoksen kartanon päärakennuk-

sesta itään Näsijärven rantaan (Tyrkkö 1967, 210). Lielahden muuttuminen varsinaisek-

si teollisuusyhdyskunnaksi alkoi kuitenkin vasta 1910-luvulla Ab J.W.Enqvist Oy:n 

perustaessa sulfiittisellutehtaan.  

Nottbeckien omistuksessa olleet Lielahden ja Siivikkalan tilat myytiin turkulai-

selle liikemiehelle K.J.Dahlströmille vuonna 1904, joka puolestaan asetti tilat myyntiin 

vuonna 1910 huutokaupaten samalla tilan nautakarjan (Randell 1997, 42, 44). Lisäksi 

osa tilan irtaimistosta kaupattiin ja rautatie vetureineen myytiin muistitiedon mukaan 

Vuojoen kartanoon metsäradaksi (Hassi 1984, 8). Tampereen kaupunki harkitsi Lielah-

den kartanon ostamista Dahlströmilta itselleen, sillä Tampere olisi tarvinnut lisää maata 

muun muassa sosiaalitoimeen ja terveydenhoitoon liittyviin parannuksiin. Kuitenkin 

kaupungin valtuusto yhden äänen erolla päätti vastustaa kauppaa vedoten muun muassa 

alueen etäiseen sijaintiin. Voitaneen todeta, että pienestä oli kiinni, ettei Lielahden alue 

näyttäydy tänä päivänä hyvin erilaisena.  

Lielahden tilan ostikin vuonna 1910 Osakeyhtiö Lielahti, jonka toimialana oli 

maanviljelys ja maatilojen myynti. Saatuaan haltuunsa myös Kukkolan, Pohtolan, Pos-

silan ja Siivikkalan tilat, ryhtyi Osakeyhtiö Lielahti palstoittamaan ja myymään maita 

halukkaille. Palstoituksen jäljiltä pienentyneen Lielahden kantatilan osti vuonna 1913 

Ab J.W.Enqvist Oy. Tämä yritys oli joitain vuosia aiemmin kuolleen tehtailija ja liike-

mies J.W.Enqvistin perillisten perustama osakeyhtiö, jonka painopistealueeksi päätettiin 

ottaa puun jalostus selluloosaksi. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin tehtailijan poika 

J.R.Enqvist. (Randell 1997, 44-49.) Enqvist-yhtiö alkoi heti rakentaa sulfiittiselluteh-

dasta Nottbeckien rakennuttamaan talouskeskuksen paikalle. Tarkoituksena oli luoda 

Lielahdesta edistyksellinen tehdaskokonaisuus, jonka tekniikka, koneisto ja arkkitehtuu-

ri tulisi olla alansa huippuluokkaa (Halonen 1999, 17).  

Tehtaan rakentaminen Lielahteen ajoittui sulfiittiselluloosateollisuuden nousun 

vuosikymmeniin Suomessa. Aina 1800-luvun alkupuolelle saakka paperia oli valmistet-

tu yksinomaan lumpusta. Paperikoneen keksimisen jälkeen alkoi paperinkulutus nousta 

voimakkaasti ja piti etsiä uusia keinoja sen valmistamiseen. Sopivaksi raaka-aineeksi 

paperiin todettiin kokeilujen kautta puu. Ensin 1840-luvulla keksittiin menetelmä, jolla 

puusta mekaanisesti kuidutusmenetelmällä saatiin paperia. Sitä seurasi kemiallinen soo-

damenetelmä 1860-luvulla ja sulfiittimenetelmä 1870-luvulla, jolla paperista saatiin 

laadultaan hienompaa. Ensimmäiset sulfiittisellutehtaat Suomessa perustettiin 1880-

luvulla, kuitenkin suurin rakennuspiikki ajoittuu 1900-luvun puolelle, jolloin Lielah-

denkin tehdas rakennettiin. (Kaukoranta 1981, 13-14.) 
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Birger Federleyn suunnittelemat tehdasrakennukset 

Tehdasyhdyskunnan suunnittelu työväenasuinalueineen toteutettiin yhtiön ja arkkitehdin 

välisessä vuosia kestäneessä yhteistyössä. Enqvist Oy valitsi luottoarkkitehdikseen hel-

sinkiläissyntyisen, myöhemmin tamperelaistuneen Birger Federleyn (1874-1935). Fe-

derley laati kaikki teollisuusyhdyskuntaa koskevat rakennus- ja asemakaavasuunnitel-

mat aina Enqvistien hallintokauden loppuun 1930-luvulle asti. Tämä mahdollisti sen, 

että tehtaan ensimmäisinä vuosikymmeninä syntynyt rakennuskanta muodosti ehjän 

rakennustaiteellisen kokonaisuuden. (Halonen 1999, 65.) Sittemmin Federleyn suunnit-

telemat tehtaan ytimen muodostamat rakennukset ovat monilta osin peittyneet uudempi-

en laajennusten alle tai tehtaan uudistusten vuoksi kokeneet useita muutostoimenpiteitä. 

Tehdasrakennusten suunnittelun lähtökohdat Federleyllä olivat funktionaaliset – 

arkkitehtuuri syntyi toiminnan vaatimuksista. Sulfiittiselluloosan tuotantoprosessi ei 

vaatinut laajaa yhtenäistä tilaa, mistä johtuen tuotantoprosessi päätettiin sijoittaa erilli-

siin rakennuksiin. Federleyn suunnittelemat kaikki tehdasalueen rakennukset olivat pu-

natiilisiä. Vaakarakenteet olivat yleensä betonia. Tehdasrakennusten arkkitehtuurille 

ominaista oli rationaalisuus, koristeettomuus, pystylinjat julkisivuissa korkeine kapeine 

ikkunoineen sekä julkisivujen yläosien jykevät betoniset räystäsaiheet. (Halonen 1999.)  

Tehtaan ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuosina 1913-1914 valmistui höyry-

voimalaitos savupiippuineen, kuorimo, sellunkeittämö sekä pumppuasema rannalle. 

Höyryvoimalaitoksessa tuotettiin tehtaalle sen tarvitsema energia. Laitos koostui kah-

desta kaarikattoisesta rakennusmassasta, turbiinisalista ja höyrykattilahallista sekä pii-

pusta sen lounaiskulmassa. Höyryvoimalaitoksen itäpuolella on kuorimo, johon puut 

Tehdasrakennukset, ensimmäinen rakennusvaihe. Piirustuksessa signeeraus ”Å. 1913-1914. F.” Piirustuk-

seen lisätty tehdasrakennusten nimet, ei mittakaavassa. (Alkuperäinen kartta Metsä Board piirustusarkisto.) 
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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. Keittämö oli tehtaan massiivisin rakennus ja maamerkki pii-

pun ohella. Se muodosti tehtaan monumentaalisen julkisivun etelään Teivaalantielle. 

Puulastut kuljetettiin kuorimosta keittämöön ja keitettiin korkeissa kattiloissa happa-

massa liemessä selluloosamassaksi. Keittolientä saatiin happotorneista (purettu).  

Näsijärven rantaan sijoitettiin pumppuasema, jonka kautta pumpattiin käyttö-

vesi tehtaalle. Toteutunut rakennus on alkuperäisiin Federleyn piirustuksiin nähden yh-

den ikkunavälin pidempi. Pumppuaseman toisessa päässä oli pumppulaitteisto ja toises-

sa syvä vesiallas. Veden alkaessa samentua pumppuaseman edustalla 1930-luvun lopul-

la, rakennus muutettiin varastoksi ja myöhemmin työntekijöiden sosiaalitilaksi. (Schul-

man et al. 2011.) Pumppuasemasta hieman etelään tehtiin uittokuljetuksia varten laituri-

Birger Federleyn alkuperäispiirustuksia vuosilta 1913-1914 ensimmäisen rakennusvaiheen tehdasraken-

nuksista, ei mittakaavassa (Metsä Board piirustusarkisto). Ylinnä leikkaus höyryvoimalaitoksesta, oikeal-

la turbiinisali ja vasemmalla höyrykattilahalli, takana näkyy piippu. Alla vasemmalla keittämön julkisivu 

itään, oikealla leikkaus kuorimorakennuksesta.  
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rakennelma eli niin sanottu möljä, jonne tehtaan sisäinen raide ulotettiin. Myöhemmin 

laiturin päähän rakennettiin uittonippujen nostinlaite, josta on jäljellä betoniset pylväät. 

(Kantonen 2006, 41.) Vuosikymmenien ajan tämä niin sanottu Pumppuranta oli myös 

suosittu uimaranta, kun tehdasalue oli vielä avoinna läpikululle (Randell 1997, 14). 

Pumppurannan möljältä lähti myös Enqvist-yhtiön työntekijöilleen järjestämät kesäiset 

laivamatkat Näsijärvelle 1910-1920-luvuilla (Tyrkkö 1967, 341). 

 

Vuonna 1918 valmistui tehdasalueen luoteisnurkkaan vesitorni, joka palveli teh-

taan lisäksi Niemen tilan maataloutta (Schulman et al. 2011, 2). Federleyn suunnittele-

ma torni oli yksi tehdasalueen maamerkeistä piipun ja keittämörakennuksen ohella. Ve-

sitornia koristaa sen yläosaan erivärisistä tiilistä muurattu vinoneliöornamentiikka. 

1920-luvulla aloitettiin sellutehtaalla ensimmäisen kerran laajennusohjelma, jo-

ka jatkui koko vuosikymmenen arkkitehti Federleyn laatimien piirustuksien mukaan. 

Tänä aikana moni tehdasrakennus koki ensimmäiset muutostoimenpiteet ja myös uusia 

merkittäviä tuotantorakennuksia rakennettiin. Vanha navettarakennus kävi tuotantotila-

na pieneksi tehtaalle hankitulle uudelle sellumassan kuivauskoneelle. Näin uusi kaari-

kattoinen 80-metrinen kuivausosasto valmistui vuonna 1924 navetan pohjoispuolelle. 

Vanhan navettarakennuksen itäpäätä korotettiin ja sen keskiosassa sijainnutta sihtiosas-

toa laajennettiin pohjoiseen. 1920-luvun lopulla uuden kuivausosaston ja vanhan navet-

tarakennuksen väliin jääneeseen aukkoon rakennettiin vielä kaarikattoinen suuri val-

kaisuosasto. Valkaisuosaston hollantereilla sekoitettiin kemikaalit sellumassan val-

kaisua varten. Hallin eteläisen puolen ikkunarivit ovat myöhemmin peittyneet vanhan 

navettarakennuksen korotuksen peittoon.  

Ylinnä rannan pumppuasema vuonna 1959, edustalla tukin uittoa (kuva Randell 1997, 5). Alla Federleyn 

alkuperäispiirustuksia pumppuasemasta vuodelta 1914, ei mittakaavassa (Metsä Board piirustusarkisto). 
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Merkittävä uudisrakennus oli myös vedensuodatuslaitos, joka syntyi, kun sel-

lun valkaisua varten tarvittiin puhdistettua vettä. Vuonna 1928 tehtaan kaakkoiskulmaan 

valmistunut rakennus rajaa tehdasaluetta kartanoalueesta. Laitos poikkeaa arkkitehtuu-

riltaan hieman muista Federleyn tehdasrakennuksista alueella. Rakennus on muodoltaan 

funktionalistisen selkeä, mutta julkisivuissa ja ikkuna-aukotuksessa on art deco-henkistä 

hienostuneisuutta. Rakennus on arkkitehtuuriltaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt sisä-

tilan ruutulattioineen, vesialtaineen ja voimansiirtolaitteineen. (Schulman et al. 2011.) 

1920-luvun laajennuksista yksi huomattavimmista oli keittämön ja siihen liitty-

vän massaosaston laajennus itään päin: Ensin kahden keittokattilan verran ja vuosi-

kymmenen vaihteessa vielä yhden kattilan verran. Laajennusten arkkitehtuuri vastasi 

alkuperäistä ulkomuotoa. Kuorimorakennusta laajennettiin vuosikymmenen lopulla ete-

lään Federleyn suunnittelemana kaarikattoisella koruttomalla laajennusosalla. (Schul-

man et al. 2011, 20, 34.) 

Yllä vasemmalla vasta valmistunut kuivausosasto sekä vesitorni 1920-luvulla (kuva Kalle Kurki, Vap-

riikin kuva-arkisto). Maiseman taustalla tehtaan rakennuttamat rivitalot. Oikealle viettävä tie on vanha 

tielinja Niemen kartanolle. Yllä oikealla tehdasaluetta etelästä todennäköisesti 20-luvun alussa (kuva 

Randell 1997, 52). Alla tehdas 20- ja 30-lukujen vaihteessa (kuva Kalle Kurki, Vapriikin kuva-arkisto). 

Oikealla kartanopuisto tenniskenttineen ja puutarhoineen. Tehdasalueen kartanoalueesta rajasi veden-

suodatuslaitoksen lisäksi sen pohjoispuolelle rakennettu Federleyn suunnittelema muuri. Muurin tilalla 

on nyt laitoksen laajennusosa. Keittämörakennusta on laajennettu kuvassa kahden sellukattilan verran 

itään ja puiset happotornit on korvattu betonisilla (purettu). Keittämön edessä harjakattoinen sosiaalira-

kennus (purettu). Entisen navettarakennuksen ja kuivausosaston väliin on valmistunut valkaisuosasto. 
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J.W.Enqvist Oy joutui 1930-luvulle tultaessa yleisen talouslaman seurauksena 

talousvaikeuksiin, ja yhtiö myytiin ranskalaisomistajalle Sté Beghinille vuonna 1930. 

Enqvist-nimi säilyi tehtaalla omistajavaihdoksesta huolimatta. Tämän jälkeen vuonna 

1932 tehtaalla aloitettiin valkaistun selluloosan valmistus, jota varten uusia rakennuksia 

oli tehty. Samana vuonna valmistui Federleyn viimeinen rakennus Lielahteen, kaarikat-

toinen happo-osasto (purettu). (Schulman et al. 2011, 3.) 

 Birger Federley oli Tampereelle sijoittuneen laajan tuotantonsa puolesta paikal-

lisesti merkittävä arkkitehti. Hän suunnitteli kattavan määrän jugendarkkitehtuuria, ku-

ten esimerkiksi Palanderin talon (1901) Tampereen keskustorille sekä De Gamlas Hem-

vanhainkodin (1905). Punatiiliarkkitehdin hänestä tekee, aikalaistensa Lambert Petter-

sonin sekä Bertel Strömmerin tavoin, useat punatiiliset tehdasrakennukset Tampereella. 

 

Yhtiön kaavoitus- ja työväenasuntotuotanto Lielahteen 

Teollisuustuotannon käynnistyttyä kasvoi Lielahdessa työntekijöiden ja väestön määrä. 

Enqvist-yhtiö halusi turvata työväestön pysyvyyden yhdyskunnassa, mikä ilmeni yhtiön 

harjoittamassa asuntotuotannossa ja elintarvikehuollossa. Ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen yhtiöllä oli vakaat olosuhteet laatia koko Lielahden aluetta koskevia rakennus-

suunnitelmia. Suunnitelmien laatijana oli Birger Federley. (Halonen 1999, 65-66.) 

Suunnitelmien laajuuteen nähden lopulta varsin pieni osa niistä toteutui. 

Yhtiön toteuttamat asuinrakennukset rakennettiin hierarkkisesti Lielahden teh-

dasyhdyskuntaan. Työväenasunnot rakennettiin omaksi kokonaisuudeksi etäämmälle 

tehtaasta, ja virkamiesten asunnot sijoitettiin niistä erilleen puutarhamaiselle huvila-

alueelle Niemen kartanon ympäristöön. (Halonen 1999, 66.)  Niemen kartanon alue oli 

hankittu yhtiön omistukseen muutama vuosi tehtaan perustamisen jälkeen. Kaksi virka-

miesten asuinrakennusta sijoitettiin Lielahden kartanopuistoon (Kantonen 2006, 33, 35). 

Kivisen (1982, 184-185) mukaan Federleyn tekemiä asemakaavasuunnitelmia 

Lielahden alueelle on tiedossa kaksi, vuosilta 1917 ja 1924. Kuitenkin tehtaan piirus-

Tehtaan vaiheet. Uudet rakennukset punaisella. Tehdastoiminnan käynnistyessä vuonna 1914 uudisraken-

nuksia rakennettiin muutamia. 1930-luvun aikana laajeneminen oli voimakasta. (Alkuperäiset kaaviot 

Schulman et al., 2-3, muokattu.) 
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tusarkistosta löytyy asemakaava myös vuodelta 1920. Tämän kaavan pohjalta toteutet-

tiin Vainio-nimen saanut alue vuosina 1923-1924 (Halonen 1999, 40).    

Lintulammen asemakaava 1917 

Varhaisin Federleyn piirtämä asemakaava Enqvist-yhtiölle koski Lintulammen työvä-

enasuinaluetta. Asemakaavaa edelsi kaksi edellisenä vuonna laadittua luonnosta. Vuo-

den 1917 Lintulammen asemakaava sekä siihen liittyvät rakennussuunnitelmat olivat 

esillä samana vuonna pidetyssä Ensimmäisen yleisen suomalaisen asuntokongressin 

näyttelyssä Helsingissä. (Halonen 1999, 33-35.) Asuntokongressissa oli havahduttu 

huutavaan asuntojen tarpeeseen maailmansodan aiheuttamassa kriisitilanteessa. Kong-

ressissa yritettiin myös löytää ratkaisuja asumisen laatutasoon liittyviin kasvaviin vaa-

timuksiin. Federleyn Lintulammen asemakaavassa voidaan nähdä ajalle tyypillisiä ihan-

teita, kuten pyrkimys vapaaseen maastoa noudattelevaan asemakaavasommitteluun Ca-

millo Sitten teorioihin pohjautuen sekä englantilainen puutarhakaupunki-ihanne. Ase-

makaavassa tontit mukautuvat maastoon ja niillä on omat laajat pihamaat mahdollistaen 

viljelyn ja puutarhanhoidon. Lintulammen asemakaavan talotyyppeinä on kahden per-

heen ja neljän perheen taloja sekä kahdeksan rivitaloa. Talotyypeille yhteistä on, että 

alakertaan oli osoitettu oleskelu- ja keittiötilat ja yläkertaan makuutilat. (Kivinen 1982, 

s.184-185.) 

Asuntokongressin näyttelyluettelossa mainostettiin, että ”Lielahden tehdasalue 

on luultavasti maassamme ensimmäinen maaseudulla sijaitseva asutusyhteiskunta, jossa 

on alettu käyttää rivitaloja työväenasunnoiksi.” Federleyn lisäksi tätä uutta asuinraken-

nustyyppiä esitteli näyttelyssä muun muassa Eliel Saarinen Munkkiniemi-Haaga–

suunnitelmassaan. Rivitalot olivat jo 1800-luvulla yleinen asuinrakennustyyppi muun 

muassa Englannissa, Saksassa ja Hollannissa. Suomeen se omaksuttiin lähinnä Ruotsin 

välityksellä. Lintulammen vuoden 1917 asemakaavasuunnitelmasta toteutui vain rippei-

tä. Kahdeksan talon sijasta Lintulammen alueelle rakennettiin vain kaksi rivitaloa vuon-

na 1920. Yhtenä syynä tälle voidaan pitää sitä, että asuntokongressissa saamastaan suu-

resta huomiosta huolimatta rivitalo ei asuntotyyppinä saavuttanut Suomessa tarpeeksi 

suurta suosiota. (Halonen 1999, 36-37.) 

Federleyn Lintulammen asemakaavasuunnitelma vuodelta 1917, ei mittakaavassa. Suunnitelmasta toteu-

tui ainoastaan kaksi mansardikattoista rapattua rivitaloa, joissa oli piirteitä herraskartanotyylistä. Raken-

nukset on sittemmin purettu. (Asemakaava Halonen 1999, valokuva Kivinen 1982.) 
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Lintulammen asemakaava 1920, Vainion alue 

Kansalaissota osaltaan vaikutti Enqvist-yhtiön rakennusohjelman nihkeään toteuttami-

seen Lielahdessa. Tultaessa 1920-luvulle tehtaalla alkoi kuitenkin nousukausi ja laajen-

tumisen aika. Tämä merkitsi, että työväenasuntorakentaminen pystyttiin jälleen aloitta-

maan. Jo valmistuneista rivitaloista länteen Lintulammen lounaispuolelle Federley laati 

vuonna 1920 asemakaavan nimellä ”Asemakaava Lintulammen työväensiirtolaa var-

ten”. Alue sai nimekseen Vainio. Rivitaloista oli tässä suunnitelmassa kokonaan luovut-

tu. Vainion alueelle valmistui vuosina 1923-1924 työväestölle 36 kahden perheen taloa 

sekä tehtaan mestareille kuusi yhden perheen asuntoa vuoden 1920 asemakaavan mu-

kaan. Rakennukset perustuivat Federleyn tyyppitalopiirustuksiin ja osin standardisoitui-

hin rakennusosiin. Jokaisella asunnolla oli tuhannen neliön peltomaa ja puutarha. Ajan 

puutarhakaupunki-ihanteisiin kuului omatoiminen viljely ja puutarhanhoito, johon myös 

Enqvist-yhtiö kannusti palkkaamalla yhtiön palvelukseen kotitalous- ja puutarhaneuvo-

jan. (Halonen 1999, 40-41.) 

Ylhäällä vasemmalla Federleyn signeeraama asemakaava Vainion alueelle vuodelta 1920, ei mittakaa-

vassa (asemakaava Metsä Board piirustusarkisto). Ylhäällä oikealla vuoden 1928 karttaan korostettu 

punaisella Vainion alue (Randell 1997, 14). Alla Vainion aluetta, taustalla sellutehdas. Vainion talot olivat 

standardoituja paritaloja esikuvanaan muun muassa ruotsalainen pientalotuotanto. Osa oli puutaloja ja osa 

tiilisiä. (Vasemmanpuoleinen valokuva Randell 1997 ja oikeanpuoleinen Lehtonen 2005.) 
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Lielahden asemakaava 1924 

Peläten Lielahden liittämistä Tampereen kaupunkiin Enqvist-yhtiö ryhtyi etujaan valvo-

akseen laatimaan asemakaavaa koskien koko Lielahden aluetta. Arkkitehti Federley 

laati 1924 valmistuneen Lielahden asemakaavaehdotuksen. Asemakaavassa rivitaloista 

oli jäljellä vain ne kaksi, jotka oli aiemmin ehditty rakentaa. Muuten rakennustyyppinä 

oli väljästi sijoitellut pientalot suurine puutarhatontteineen. (Kivinen 1982, 185-186.) 

Suunnitelmassa asuinalueet oli erotettu tehdasalueesta peltoviljelmien ja puutarha-

alueiden avulla. Jo rakennettujen rivitalojen länsipuolelle esitettiin monumentaalinen 

julkisten tai hallintorakennusten ryhmä. Federleyn laajaa asuinrakentamisohjelmaa ei 

yhtiön puolesta alettu toteuttamaan luultavasti johtuen taloudellisista vaikeuksista, jotka 

kärjistyivät 1920-luvun lopussa yleisen laman aikana johtaen yhtiön siirtymiseen uusille 

omistajille. Vuoden 1924 asemakaavasta toteutui lähinnä Federleyn kaavoittama vuonna 

1924 valmistunut koulu, 1920-luvun lopulla yhtiön rakennuttama urheilukenttä sekä 

Vainion alueella paritaloalueen laajennus. (Halonen 1999, 55-56.) 

Lielahden asuntotuotanto tehtaan perustamisesta aina 1930-luvulle voidaan kat-

soa henkilöityneen toimitusjohtaja J.R.Enqvistin rooliin ja panostukseen yhtiön harjoit-

tamassa sosiaalipolitiikassa. 1930-luvulta lähtien uusien omistajien aikana ei Lielahdes-

sa toteutettu asuntotuotantoa tehtaan toimesta yhtä laajasti.   

Suunnitelmien perusteella voidaan todeta, että yhtiön tarkoituksena oli arkkitehti 

Federleyn johdolla luoda Lielahdesta viihtyisä puutarhakaupunkimainen yhdyskunta. 

Suunnitelmista toteutui kuitenkin vain rippeitä, eikä selkeää kokonaisuutta muodostu-

nut. Laajin asuntoalue syntyi Vainion alueelle. Rivitaloista lännempänä sijainnut puret-

tiin vuonna 1976 (Kivinen 1982, 187) uuden Lielahdenkadun rakentamisen alta ja toi-

nen vuonna 1990 (Lehtonen 2005, 37). Niin ikään Vainion kahden perheen talot puutar-

Lielahden asemakaava vuodelta 1924 (Haapasaari et al. 2011, 12), sellutehdasalue ympyröity. 
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hoineen on jäänyt uuden rakentamisen alle lukuun ottamatta neljää tiilirakenteista pari-

taloa, jotka on suojeltu. Federleyn suunnittelemista virkamiesten asuinrakennuksista on 

Niemen kartanon alueella alun perin kahdeksasta huvilasta jäljellä kolme (Haapasaari et 

al. 2011, 11). Lielahden kartanonpuistossa entisiä virkamiesasuntoja on kaksi. Nämä 

yksittäiset jäljellä olevat asuinrakennukset muistuttavat tästä Lielahden teollisuushisto-

rian ajanjaksosta. 

Niemen kartanon alue 

Lielahden teollisuusyhdyskunnan ja läheisen Niemen kartanon alueen yhteinen historia 

ulottuu Enqvist-yhtiön alkuvuosiin Lielahdessa. Enqvist-yhtiön ostettua Niemen tilan 

maat pian sellutehtaan perustamisen jälkeen säilyi alue teollisuusyrityksen omistuksessa 

lähes näihin päiviin saakka.  

Lielahti sijaitsi pitkän matkan päässä Tampereen sekä Ylöjärven pitäjästä, minkä 

vuoksi Enqvistin tehdasyhdyskunnalle kehittyi tarve tulla omavaraiseksi alueeksi ja 

järjestää työntekijöilleen perustarpeet sekä palvelut. Yhtiön asuintuotannon lisäksi sen 

tuli järjestää työntekijöille edullinen elintarvikehuolto. Jo Nottbeckien aikaan viereisellä 

Niemen tilalla oli harjoitettu maanviljelyä ja karjataloutta suuressa mittakaavassa. 

J.W.Enqvist Oy ratkaisi elintarvikehuollon ongelman  ostamalla Niemen tilan vuonna 

1916 ja perustamalla tytäryhtiön harjoittamaan maataloutta alueella ja hoitamaan tilaa. 

Niemen kartanon päärakennukseen sijoitettiin maatalousosakeyhtiön konttori ja Lielah-

den ja Niemen tilojen maat otettiin yhteisviljelyyn. (Halonen 1999, 44.) 

 Saatuaan Niemen tilan omistukseensa Enqvist-yhtiö ryhtyi suunnittelemaan na-

vetta- ja tallirakennusta, jonka arkkitehti Federley suunnitteli Niemen tilan rakennusten 

pihapiiriin. Valmistuessaan vuonna 1918 navetta- ja tallirakennus korvasi sellutehtaaksi 

Niemen kartanon pihapiiri (kuva Randell 1997, 25). Etualalla kaksoistorneineen Federleyn suunnittelema 

massiivinen tiilinen navetta- ja tallirakennus. Taustalla keskellä vieraspytinki ja oikealla pirtti. 
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muutetun Lielahden kartanon navetan, joka palveli nyt sellutehtaan tarpeita. (Kantonen 

2006, 11.) Niemen pihapiiriistä miespihan ympäriltä purettiin vanhat rakennukset nave-

tan tieltä. Punatiilinen rakennus on ympäröiviin puisiin vanhempiin rakennuksiin näh-

den mahtipontinen ja ylimitoitettu, mutta se muodostaa maisemallisen kiintopisteen 

noin 20-metriä korkeine torneineen. Julkisivun yläosassa on lehmäaiheinen friisi merk-

kinä navettatoiminnasta. (Kivinen 1982, 180-181.) Niemen kartanon pihapiiriin kuuluu 

Federleyn navettarakennuksen lisäksi Niemen pirtti ja kartanon väentupa edustaen van-

hempaa rakennuskantaa. Pihapiirin läheisyydessä on säilynyt lisäksi punatiilinen mylly, 

kolme Federleyn Enqvist-yhtiölle suunnittelemaa huvilamaista virkamiesasuntoa sekä 

sauna. (Kantonen 2006, 4-19.) Niemen kartanon alue on maakuntakaavassa merkitty 

maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Enqvist-yhtiön maataloustoiminta laajeni 1920-luvulla kauppapuutarhatoimin-

taan. Talousrakennusten läheisyyteen rakennettiin suuret kasvihuoneet, joissa kasvatet-

tiin muun muassa hedelmäpuita ja marjapensaita. (Halonen 1999, 46.) Nykyään tästä 

toiminnasta on jäljellä vain pieni puutarhan lämpökeskusrakennus (Kantonen 2006, 8). 

 Myös Niemen sahan alue siirtyi Enqvist-yhtiölle vuoden 1916 kaupoissa. Saha 

ja sellutehdas toimivat vuosikymmenien ajan rinnakkain Näsijärven rannalla. Omistus-

muutosten yhteydessä uusi omistaja G.A.Serlachius Oy katsoi parhaaksi lopettaa sahan 

toiminnan vuonna 1967. Sahan alueella ei ole säilyneitä rakennuksia. (Kantonen 2006, 

21.) Niemen kartanon miljöön paikalle oli 1980-luvulla vireillä paperitehdashanke, joka 

ei kuitenkaan toteutunut (Seppänen 1993, 32). Niemen kartanon ja sahan alue seisoi 

vuosikymmeniä vajaakäytöllä joutomaana, mutta viime vuosina sitä on ruvettu raken-

tamaan uudeksi Niemenrannan asuinalueeksi. 

Valokuva 1950-60-lukujen vaihteesta tehtaan katolta pohjoiseen kohti Niemen kartanoa, jonka navetan 

tornit erottuvat maisemasta. Tehtaalta Niemen kartanolle johtaa vasemmassa laidassa näkyvä vanha tie-

linja. Samansuuntaisesti kulkeva linja sen oikealla puolella on tehtaan puinen vesiputki, jonka kautta vesi 

johdettiin Lielahden niemen pohjoisosista tehtaalle sen jälkeen, kun vesi tehtaan edustalla oli muuttunut 

sameaksi. (Kuva Niemenrannan osayleiskaava selostus s.30.) 
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Spriitehdas 

Yksi esimerkki Lielahden sellutehtaan toiminnan laajenemisesta on tehdasalueelle ra-

kennettu spriitehdas, jonka torni on edelleen tehdasalueen yksi maamerkeistä. Selluteol-

lisuuden alkuaikoina toiminnan sivutuotteena syntyvää jätelientä laskettiin sellaisenaan 

vesistöön. Teollisuudenalan laajentuessa ja tehtaiden koon kasvaessa alkoi teollisuutta 

ja tutkijoita kiinnostaa mahdollisuus hyödyntää jätelientä, sillä sen tiedettiin sisältävän 

käymiskykyisiä sokereita. Vallitsevaksi lopputuotteeksi tuli alkoholi, kun Ruotsissa 

kehitettiin menetelmä jätelipeän jalostamisesta sulfiittispriiksi.  

Ensimmäinen sulfiittispriitehdas aloitti Ruotsissa vuonna 1909. Valmistusmene-

telmä sisältää seuraavat vaiheet: Noin sata-asteinen jäteliemi pumpataan hapanlipeäsäi-

liöön ja siitä suuriin lieriömäisiin säiliöihin. Näissä lipeä neutraloidaan lisäämällä kalk-

kia ja johtamalla paineilmaa säiliöihin. Neutraloidun lipeän annetaan selkeytyä säiliöis-

sä. Tämän jälkeen liemi jäähdytetään joko valuttamalla korkean jäähdytystornin läpi, 

jossa vastaan tuleva ilmavirta jäähdyttää sen, tai johtamalla vesijäähdyttimen läpi. Jääh-

Yllä Lielahden spriitehdas alkuperäisessä asussaan. Tehtaan käymisosasto jää säiliöiden taakse. Tornin 

edustalla kulkee raide. Oikeassa reunassa häämöttää Federleyn suunnittelema vesitorni. Alla vasemmalla 

Oy Nokia Ab:n samana vuonna valmistunut spriitehdas Nokialla. Alla oikealla Metsä Fibre Oy:n (ent. 

Wärtsilä Cellulosa Ab) vuonna 1942 valmistunut spriitehdas Äänekoskella. (Kuvat Kaukoranta 1981.) 
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dytetty lipeä pumpataan käymisosastolle, jossa varsinainen käyminen tapahtuu hiivan ja 

ravintosuolojen avulla suurissa avoimissa sammioissa. (Kaukoranta 1981, 14-15.) 

Sulfiittispriiteollisuuden syntyyn Suomessa vaikutti olennaisesti maailmansotien 

mukanaan tuoma pula-aika. Pulaa oli myös moottoripolttoaineesta. Jo vuonna 1918 

suunniteltiin kuuden sulfiittispriitehtaan rakentamista Suomeen, mutta suunnitelmat 

kaatuivat muun muassa kieltolain voimaantuloon ja raittiusliikkeen epäluuloihin. Kolme 

tehdasta kuitenkin saatiin pikkuhiljaa rakennettua. Varsinainen murros teollisuudenalal-

la tapahtui toisen maailmansodan syttymisen myötä. Tällöin sulfiittispriitehtaita raken-

nettiin neljätoista lisää moottoripolttoainepulaa helpottamaan. (Kaukoranta 1981, 5.)  

 Suunnilleen sillä paikalla tehtaan länsireunalla, jossa Lielahden vanha kartano 

oli sijainnut ennen Nottbeckien rakennuttamaa uutta tiilikartanoa, aloitettiin jäteliemen 

tislaaminen vuonna 1940, kun sulfiittispriitehdas valmistui suunnittelijanaan arkkitehti 

A.Lindborg. Tehdas muodostui viisikerroksisesta korkeasta tislaustornista, jonka mo-

lemmin puolin oli matalammat siipirakennelmat, ja keskeisesti torniin sijoittuvasta har-

jakattoisesta matalasta käymisosastosta. (Schulman et al. 2011, 2, 40.) Lindborgin alku-

peräisissä vuonna 1940 päivätyissä piirustuksissa tornin julkisivuissa korostuu pys-

tysuuntaiset alueet ikkunoiden väleissä viitaten mahdollisesti rapattuun pintaan. Piirus-

tuksesta poiketen tornin julkisivut on toteutettu puhtaaksimuurattuna. Lisäksi piirustuk-

sissa tornin yläosassa räystään alla on esitetty leveähkö vaakaprofiili, joka on jäänyt 

toteuttamatta. Lisäksi matala käymisosasto rakennettiin noin yhden ikkunavälin verran 

pidempänä kuin suunnitelmissa. 

Spriitehdas koki ensimmäiset merkittävämmät muutoksensa vuonna 1960, kun 

tehtaan eteläinen siipi purettiin ja tilalle rakennettiin kolmikerroksinen pumppuhuone. 

Sen julkisivussa korostuu pystylinjaiset tiilipilasterit ja väliin jäävät levyverhoukset. 

Seuraavana vuonna valmistui massiivinen betonielementtirakenteinen haihduttamo, 

A-Lindborgin signeeraamia spriitehtaan alkuperäispiirustuksia, pohjapiirustus ja leikkaus, ei mittakaavassa 

(Metsä Board piirustusarkisto). 
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jonka arkkitehtuuri vastaa vastapäistä höyryvoimalaitoksen kattilalaitoslaajennusta sa-

moilta ajoilta. (Schulman et al. 2011, 40-41.)  

Kaukorannan (1981, 132) mukaan spriitehdas saneerattiin vuonna 1960 haihdut-

tamolaajennuksen yhteydessä. Mahdollisesti tältä ajalta on peräisin alkuperäiseen tis-

laustorniin tehdyt muutokset, kuten ikkunoiden vaihtaminen isompiruutuisiin sekä tor-

nin vesikaton muuttaminen telttakatosta tasakatoksi. Katon muuttamisen yhteydessä 

tornin seiniä on jatkettu joillakin tiilikerroksilla ylöspäin ja aiemmin ulkoneva räystäs 

lyhennetty olemattomaksi.  

 Lielahden spriitehdas aloitti puhdistetun spriin valmistuksen vuonna 1970, jota 

varten tehtaalle hankittiin puhdastislauslaitteisto, jolla raakasprii tislattiin niin sanotuksi 

A-laaduksi (Kaukoranta 1981, 140). Samoihin aikoihin haihduttamoa laajennettiin ete-

lään päin lähes umpinaisella betonielementtiosastolla (Schulman et al. 2011, 40).  

Sulfiittispriin kysyntä alkoi vähentyä jo 1950-luvun puolivälissä. Kysynnän hii-

pumisen johdosta ja ympäristönsuojelullisista syistä tehtaita alettiin pikkuhiljaa lopettaa 

kannattamattomina. Lielahdessa spriiteollisuus lopetettiin vuonna 1985 sellutehtaan 

lakkauttamisen yhteydessä. Spriitehtaan alkuperäinen pitkä käymisosasto on purettu 

2000-luvulla. Tislaustornin pohjoispuoliset matalat osat ovat osittain julkisivultaan pu-

rettu, kun niistä on poistettu laitteistoja sisäpuolelta. (Schulman et al. 2011, 5, 40.) 

 

 

Yllä vasemmalla spriitehtaan etelä-

puolelle valmistunut betoninen 

haihduttamolaajennus ennen sen 

eteen rakennettua betonista umpi-

naista laajennusta. (Kuva Reino 

Branthin, Vapriikin kuva-arkisto.) 

Yllä oikealla spriitehdas 2000-

luvulla ennen takana näkyvän mata-

lan käymisosaston purkamista. Tor-

nin vasemmalla puolella vuoden 

1960 pumppuhuonelaajennus. (Kuva 

Teppo Moilanen, M-real.) Oikealla 

kaavio spriitehtaan vaiheista. 
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Sellutehtaan myöhemmät vaiheet  

1930-luvulla ranskalaisomistuksessa tehdasalueelle rakennettiin vedensuodatuslaitoksen 

laajennus vanhan jatkeeksi sen pohjoispuolelle. Tehdasrakennuksien eteläpuolelle Tei-

vaalantien toiselle puolelle valmistui tiilinen pitkä varastorakennus sekä veturitalli. 

Vuoden 1938 kartan mukaan tällöin anottiin Teivaalantie suljettavaksi tehtaan alueelta. 

1930-luvun aikana rakennettiin myös valkaisuosaston länsipäätyyn vanhan navetan 

kohdalle kolmikerroksinen laajennus, jossa yläkerrassa toimi laboratorio. Laajennus 

levisi myöhemmin etelään aina vanhan L-mallisen navetan kulmaan asti ja muodosti 

tehtaan läntisen pääjulkisivun, joka peittyi myöhemmin tuotevarastorakennuksen taakse. 

Valkaistusta selluloosasta tehtaan jalostusastetta nostettiin edelleen ja lopputuotteeksi 

tuli vuodesta 1939 lähtien silkkiselluloosa. Seuraavana vuonna tehdasalueen länsireu-

nalle valmistui spriitehdas. (Schulman et al. 2011, 3, 24.) 

Maailmansodan jälkeen 1950-luvulla useita tehdasalueen rakennuksia laajennet-

tiin ja muokattiin. Merkittävimpänä laajennuksena oli höyryvoimalaitoksen massiivinen 

laajennus vuodelta 1950, joka muodosti vastaparin viereiselle korkealle keittämöraken-

nukselle. Keittämöä laajennettiin jälleen etelään sijoittamalla sinne neljä sellunkeittokat-

tilaa lisää. Laajennus eroaa julkisivujäsentelyltään jonkin verran vanhasta osasta. Uudis-

rakennuksia rakennettiin muutama, sähköverstas tehtaan koillisnurkkaan sekä tehdas-

alueen länsipuolelle sijoitettu sauna- ja pesutuparakennus. (Schulman et al. 2011, 3, 33, 

Tehdasalue vuoden 1938 kartassa, jossa osoitettu värein tiestön muutokset. Ruskeat tiet ovat rakennettuja, 

vaalenapunainen tienpätkä kartan alareunassa suunnitteilla oleva, harmaa väylä rakenteilla oleva Pohjan-

maantie, sinisellä merkattu suljettavaksi anottu Teivaalantie. (Kartta Metsä Board piirustusarkisto.)  
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38.) Samaan linjaan vedensuodatuslaitosrakennusten kanssa sijoitettu sähköverstas jat-

kaa muurimaista rajaa tehdasalueen ja kartanopuiston välillä.  

 Tehdasalueen ilmettä merkittävästi muuttaneita muutoksia olivat kuitenkin 

1960-luvun alun uudet, ilmeeltään modernimmat rakennukset, höyryvoimalaitoksen 

eteläpuoleinen kattilahuonelaajennus sekä spriitehtaan haihduttamo. Betonielementtira-

kennuksina ne poikkesivat merkittävästi aiemmista tehdasalueen rakennuksista, jotka 

kaikki olivat punatiilisiä. Niiden myötä tehtaan eteläinen julkisivu uusiutui voimakkaas-

ti peittäen punatiilirakennuksia taakseen. Samoihin aikoihin valmistui myös varastotilo-

ja, jotka laajensivat tehdasaluetta länteen sekä pohjoiseen. (Schulman et al. 2011, 3.)

 J.W.Enqvist Oy:n tehtaat ja maaomaisuuden osti vuonna 1965 G.A.Serlachius 

Oy, joka omisti myös Tampereen keskustassa Takon kartonkitehtaan, jonka tilanahtaus 

oli ilmeisesti yksi syy Lielahden tehtaiden hankkimiseen. Serlachius-yhtiön aikana teh-

dasalueen maisema muuttui maantäyttöjen ja läjitysalueiden siirtäessä rantaviivaa. Teol-

lisuusalueen pohjoispuolista lieteallasta alettiin 1980-luvulla käyttää maatuvien aineiden 

varastointiin ja kartanon lahdenpoukama katosi maisemasta kokonaan. Myös Niemen 

sahan edustalla rantaviiva siirtyi ulommas maan täyttöjen takia. (Seppänen 1993, 32.)  

 Tehdasalueen julkisivu etelään muuttui 1960-luvulla jo toisen kerran olennaises-

ti, kun syntyi jo aiemmin valmistuneen spriitehtaan ohella toinen jätelipeää hyödyntävä 

laitos, ligniinitehdas. Tehdasalueen lounaiskulmaan suljetun Teivaalantien toiselle puo-

lelle perustetun ligniinitehtaan lopputuotteita käytettiin esimerkiksi öljynporaus- ja ra-

kennusteollisuudessa. Ligniinitehdas rakentui 1930-luvulla rakennetun pitkän varasto-

makasiinin kylkeen. Uudisosat rakennettiin betonielementeistä. Massiivinen laajennus 

1960-luvulla oli myös tuotevaraston rakentaminen tehtaan luoteiskulmaan spriitehtaan 

ja vesitornin välimaastoon. Rakennusta laajennettiin jo samalla vuosikymmenellä. Sprii-

tehtaan ohi vanhalle navettarakennukselle kulkenut raidelinja on ilmeisesti mennyt va-

rastorakennuksen läpi. Tuotevarasto erottuu muista tehdasalueen rakennusmassoista 

horisontaalisemmalla, laajalle levittäytyvällä hahmollaan. Rakennuksessa on muista 

Vasemmalla valokuva tehdasalueesta 1950-luvulla (kuva Metsä Board piirustusarkisto). Kuvan vasem-

massa reunassa näkyy tuore höyryvoimalaitoksen tiilinen laajennus. Taustalla vasemmalla häämöttää Vai-

nion työväenasuinalue. Oikealla valokuva 1960-luvulta (kuva Tyrkkö s.293). Kuvassa erottuvat beto-

nielementtilaajennukset: korkeimmaksi rakennukseksi muodostunut höyryvoimalaitoksen kattilahuonelaa-

jennus ja siitä vasemmalle spriitehtaan haihduttamo.  
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poiketen kattoikkunat. Julkisivut ovat etelän puolella tiiltä sekä poimulevyä ja pohjoisen 

puolella aaltopeltiverhoillut. 1960-luvulla valmistui myös tehtaan pohjoispuolelle palo-

asema, joka oli aiemmin toiminut Federleyn suunnitteleman kuivausosaston alakerrassa. 

(Schulman et al. 2011, 3, 26, 29, 44.) 

1970-luvulla ympäristöasiat tulivat ajankohtaisemmiksi, ja tehdaskeskittymän 

pohjoispuolelle uudehkon paloaseman lähelle rakennettiin pyöreiden puhdistusaltaiden 

lisäksi jätteenpoltto- ja jätevedenkäsittelylaitos. Tehtaan savupiippua on ilmeisesti 

vuonna 1977 korotettu 77 metrin korkeuteen. Alkujaan piippu oli 60 metrinen, kellertä-

västä tiilestä saksalaisten muurarimestarien rakentama. (Schulman et al. 2011, 3, 32.)  

  1980-luvulla tehtaan toiminta muuttui oleellisesti, kun silkkisellun valmistus 

osoittautui kannattamattomaksi ja sulfiittisellun valmistus lopetettiin vuonna 1985. Täl-

löin myös spriitehdas lopetti toimintansa, mutta ligniinitehdas jatkoi toimintaansa hank-

kien jätesulfiittiliemensä tämän jälkeen pääasiassa ulkomailta. Uudeksi tuotteeksi vali-

koitui kemihierre (CTMP), joka vaati jälleen muutoksia tuotantotiloihin. Tehtaan ilmet-

tä eniten muuttanut uudistus oli kookas kuutionmallinen hiertämörakennus tehtaan koil-

liskulmassa, missä tapahtui kemihierretehtaan massanvalmistus. Rakennus on beto-

nielementtirunkoinen, mutta muista uusista laajennuksista poiketen elementit on verhot-

tu punatiilellä. 1980-luvulla tuotantosuunnan muuttuessa myös tuotevarastoa laajennet-

tiin. Tuotevarasto ikään kuin sulautettiin yhteen kuivausosaston länsipään kanssa, ja 

varastolaajennuksen tieltä purettiin vanhan navettarakennuksen pohjoispäätä. Samaan 

ajanjaksoon kuuluu myös valkaisuosaston korotus, jolloin vanhan navettarakennuksen 

kohdalla oleva osa korotettiin nelikerroksiseksi tornimaiseksi. (Schulman et al. 2011, 3, 

24, 28, 39.) 

G.A.Serlachius Oy:n fuusioiduttua Metsäliitto Teollisuus Oy:n kanssa vuonna 

1987 kemihierretehdas muuttui Metsä-Serla Oy:n tehtaaksi. Vuonna 2001 tehtaan omis-

tajayhtiö muutti nimensä M-real Oyj:ksi. Ligniinitehdas ja siihen liitetyt entiset spriiteh-

taan rakennukset siirtyivät uudelle omistajalle Ligno Tech Finland Oy:lle. Kemihierre-

tuotanto ja ligniinitehtaan toiminta päättyivät kesällä 2008. Vuonna 2012 M-real Oyj 

muutti nimensä Metsä Board Oyj:ksi. Metsä Board Oyj on myymässä tehdasalueen 

Tampereen kaupungille. 

 

Tehtaan vaiheet 1960-luvulta eteenpäin. Uudet rakennukset punaisella. 1980-luvun kemihierretehtaaksi 

muuttumisen jälkeen ei tehdas enää laajentunut. Muutamia rakennuksia on tämän jälkeen purettu, kuten 

spriitehtaan käymisosasto. Pitkä varastorakennus ligniinitehtaan kyljessä tuhoutui tulipalossa vuonna 

2013. (Alkuperäiset kaaviot Schulman et al. 2011, 2-3, muokattu.) 
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2.1.3 Lielahti osana Tampereen kaupunkia 

Kolmas olennainen vaihe Lielahden historiassa alkoi siitä, kun se liitettiin osaksi Tam-

pereen kaupunkia. Liitosta oli yritetty Tampereen osalta jo aiemmin 1920-luvulla, mutta 

Ylöjärven vastustuksen vuoksi ja sotien sattuessa väliin liitos toteutui vasta vuonna 

1950. Ylöjärven kaupunki menetti liitoksessa kolmanneksen asukasmäärästään ja puolet 

verotuloistaan. Tampereen kaupungille liitos merkitsi mahdollisuutta kehittää läntisten 

kaupunginosien yhdyskuntarakennetta ja palveluja. (Seppänen 1993, 17.)  

 Tehtaan ympärille oli rakennettu työväenasuntoja jo aiemmin, joista Vainion 

asuinalue oli laajin. Vuoden 1950 kartasta voidaan huomata, että jälleenrakentamiskau-

delle tyypillinen omatoiminen pientalorakentaminen oli levinnyt sodan jälkeen. Alueen 

liitos Tampereeseen merkitsi kuitenkin entistä voimakkaampaa asuntorakentamista 

1960-70-luvuilla. Toteutuneet asuinalueet olivat pääosin pien- ja rivitaloja, mutta myös 

kerrostaloja rakennettiin, kuten 1970-luvulla valmistuneella Lentävännimen asuinalu-

eella tehtiin. Vanhat tehtaan työväenasunnot pitkälti purettiin uusien asuinalueiden alta.  

1970-luvulla rakennettiin myös Lielahden niemen halkova päätie, Lielahdenkatu 

(Kivinen 1982, 187). Lounais-koillissuuntainen Lielahdenkatu yhdistää Lielahden alu-

eet suurempaan väylään, Vaasaan ja Tampereelle johtavaan kantatiehen, Pohjanmaan-

tiehen. Pohjanmaantie oli rakennettu jo aiemmin 1930-luvulla. Se muutettiin 1970-

luvulla Paasikiventieksi. Alueen vanhoista tielinjoista harva on säilynyt. Yksi poikkeus 

on Teivaalantie, vaikkakin sen itäinen pää teollisuusalueen sisällä on tällä hetkellä pois 

käytöstä. 

 Voimakkaan asuinrakentamisen ja Lielahdenkadun rakentamisen ohella olennai-

nen muutos Lielahdessa tapahtui, kun Paasikiventien varteen vanhojen peltojen tilalle 

kaavoitettiin 1970-luvun alussa pienteollisuusalue. Vähitellen alueelle keskittyi kuiten-

kin yhä enemmän liike- ja myymälätiloja. (Hassi 1984, 13.) Alue on kehittynyt viime 

vuosikymmeninä monipuoliseksi kaupallisten palvelujen keskittymäksi, josta palveluja 

tullaan hankkimaan tavanomaisesti omalla autolla. Lielahden kaupallinen keskus on 

syntynyt ilman, että kaavoitus olisi varsinaisesti maankäyttöä siihen ohjaillut. Yhtenä 

syynä kehitykseen voidaan nähdä alueen hyvä saavutettavuus autoliikenteen kannalta. 

Lielahti vuonna 1950 ja 1983, kartat ei mittakaavassa. (Kartat Hassi 1984, 12, 14.) 
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Nykyään Lielahti on yksi Tampereen luoteisen suuralueen kaupunginosista. 

Muut kaupunginosat ovat Niemenranta, Pohtola, Lintulampi, Ryydynpohja, Niemi ja 

Lentävänniemi. Kaupunginosien rajat eivät juuri hahmotu ympäristössä. Ympäristössä 

voidaan erottaa omana kokonaisuutenaan kaupallinen liikekeskittymä, tehdasalue sekä 

ympäröivät asuinalueet. Nykyinen Lielahden kaupunginosa käsittää jotakuinkin Lielah-

den tehdasalueen sekä Paasikiventien vieressä sijaitsevan kaupallisen keskittymän.   

 

2.2 Nykyhetki 

Lielahden ympäristön nykytilaa voisi kuvata hajanaiseksi. Alueen historiallinen sydän, 

Lielahden kartano ja sen lomaan syntynyt sellutehdasmiljöö, sijaitsevat ulkopuolisilta 

suljetulla alueella, minne ei ole pääsyä ilman asiaa. Vanhat Lielahden kartanon pellot on 

vallannut kaupallinen liikekeskittymä peltihalleineen, ja asuinrakennusten matto on le-

vittäytynyt kohti teollisuusaluetta. Joitakin maatilkkuja on säilynyt avoimina teollisuus-

rakennusten lomassa. Nottbeckien suvun kartanoajoista kertova hautakappeli on jäänyt 

teollisuuden sekä kaupallisten hallien puristuksiin. Teollisuustoiminnan päättyminen 

Lielahdessa luo mahdollisuuden kytkeä alueen merkittävät paikat jälleen osaksi laajem-

paa ympäristöä ja vahvistaa paikan identiteettiä. 

 

 

 

 

Ilmakuva alueesta, vanha sellutehdasalue ympyröity (kuva: www.bingmaps.com). Sellutehdasalueen 

pohjoispuolelle on alettu rakentaa uutta Niemenrannan kaupunginosaa. 

http://www.bingmaps.com/
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2.2.1 Toiminnot ja kaavallinen tilanne 

Sellutehdasalueella teollinen toiminta päättyi vuonna 2008, kun kemihierretehdas ja 

ligniinitehdas lopettivat toimintansa. Tuotantorakennukset ovat olleet vähintään siitä 

asti vailla käyttöä. Tällä hetkellä tehdasalueen rakennuksissa on vain vähän toimintaa. 

Sähkökorjaamossa on pienimuotoista yritystoimintaa. Lisäksi laaja tuotevarastoraken-

nus toimii edelleen varastona. Kartanorakennuksessa on maanomistajayrityksen kontto-

ri. Toiminnassa olevaa teollisuutta on kuitenkin edelleen vanhan sellutehtaan länsipuo-

leisella alueella, jossa toimii vuokralla aaltopahvitehdas sekä kotelotehdas. (Alanne, 

23.1.2014).  

 Lielahden historiassa on alkamassa neljäs merkittävä vaihe teollisuustoiminnan 

hiivuttua alueella. Maanomistaja Metsä Board Oyj on päättänyt 90 hehtaarin maa- ja 

1071 hehtaarin vesialueensa myymisestä Tampereen kaupungille. Tampereen kaupun-

ginvaltuusto päätti 17.2.2014 hyväksyä kaupat. Maanomistuksen muutos merkitsee alu-

een kaavoituksen aloittamista uuteen käyttötarkoitukseen. Kaupassa Tampereen kau-

pungille siirtyy myös näiden alueiden rakennuskanta sekä teollisuuden pilaaman maape-

rän ja vesistön puhdistamisvastuu. (Tanner, 2014.)  

Muutoksen tuulet ovat jo havaittavissa Lielahdessa: Teollisuusalueen pohjois-

puolista Niemen kartanon ja entisen sahan aluetta ollaan parhaillaan rakentamassa uu-

deksi Niemenrannan asuinalueeksi. Lisäksi tehdasalueen länsipuolelle Lielahden liike-

keskittymään on valmistumassa Lielahtikeskus, johon on tulossa alueelta puuttuneita 

julkisia palveluita: kirjasto, terveysasema, neuvola sekä vanhustenhoidon palveluita. 

Alueen nykyhetki, toiminnot.  
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Tampereen kaupunki on vuonna 2010 laatinut Tampereen kaupunkiseudun ra-

kennesuunnitelman, jossa on asetettu pitkän aikavälin tavoitteita kaupunkiseudun kehit-

tämiseksi. Rakennesuunnitelmassa Lielahti yhtenä Tampereen neljästä alakeskuksesta 

on merkitty kävelykeskustaksi kehitettäväksi alueeksi, jonne tulisi sijoittaa monipuoli-

sesti keskustahakuisia julkisia ja kaupallisia palveluja, työpaikkoja sekä asumista ja 

kehittää kevyen liikenteen käyttöedellytyksiä. Alueen asukasmäärään esitetään vuoteen 

2030 mennessä yhteensä 8000 asukkaan lisäystä ja työpaikkojen määrään 1500 lisäystä. 

Noin puolet tästä asukasmäärän lisäyksestä tulee täyttymään, kun uusi Niemenrannan 

asuinalue valmistuu (Tampere 2009, Niemenrannan osayleiskaava selostus, 46). 

Maakuntakaavassa, kuten muissakin maankäyttöä ohjaavissa voimassa olevissa 

kaavoissa Lielahden entinen sellutehdasalue on edelleen teollisuusaluetta. Maakunta-

kaavassa teollisuusalueen länsipuolelle jäävä kaupallinen keskittymä on työpaikka-

aluetta (TP). Työpaikka-alueen sisälle on osoitettu keskustatoimintojen alakeskus (ca), 

jonka sijainti on luonteeltaan ohjeellinen. Merkinnällä osoitetaan palvelurakenteeltaan 

kuntatasoiset Tampereen kaupungin alakeskukset. Alakeskuksia on Tampereella Lie-

lahden ohella kolme: Tesoma, Koilliskeskus ja Hervanta. 

Lielahden alueella on voimassa useita eriaikaisia yleiskaavoja ja osayleiskaavo-

ja. Lielahden osayleiskaavassa, joka sai lainvoiman vuonna 2008, Lielahteen on osoitet-

tu aluekeskustoimintojen alue (C-12).  Entinen sellutehdasalue on teollisuusalueen mer-

kinnällä. Tehdasalueen pohjoispuoleiselle uudelle Niemenrannan kaupunginosalle laa-

dittiin oma yleiskaavansa vuonna 2009. Tässä Niemenrannan osayleiskaavassa entinen 

sellutehdasalue otettiin selvitysalueeksi (SE-1). Selvitysalueella on voimassa maanomis-

Epävirallinen yhdistelmäkartta alueen yleis- ja osayleiskaavoista. Punaisella ympyröity rakenteilla oleva 

julkisia palveluita sisältävä Lielahti-keskus, jonka sijainti on muutaman korttelin pohjoisempana kuin 

kaavassa esitetty Lielahden aluekeskus (C-12). (Kartta Lielahtitalon asemakaavamuutoksen selostus, 10.) 
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tajan ja museoviraston vuonna 2002 laatima yhteistyösopimus rakennusperinnön vaali-

misesta. Niemenrannan osayleiskaavassa tehdasalueen ja Niemenrannan alueen väliin 

jäävä entinen jätteenläjitysalue on osoitettu virkistysalueeksi kunnostettavaksi erityis-

alueeksi (E/V), jonka käyttö ei saa aiheuttaa terveyshaittaa. Näiden kahden osayleiskaa-

va-alueen pohjoispuolella on voimassa kantakaupungin yleiskaava vuodelta 2003.  

Entinen sellutehdasalue on voimassa olevan, vuodelta 1984 peräisin olevan ase-

makaavan mukaan teollisuusaluetta (T-10). Pohjoispuolella sijaitsevan Niemenrannan 

uuden kaupunginosan asemakaavoitus laaditaan kolmessa vaiheessa, joista kaksi kaavaa 

on valmistunut. Rakennustyöt ovat Niemenrannassa alkaneet. 

Tampereen kaupunki on nyt laatimassa uutta kantakaupungin yleiskaavaa, joka 

valmistunee vuonna 2016. Lielahden tehdasalueen siirryttyä Tampereen kaupungin 

omistukseen tullaan tässä kantakaupungin yleiskaavassa määrittämään alueen uuden 

käyttötarkoituksen suuret linjat. Alueelle on kaavailtu asumista, työpaikka- ja liikera-

kentamista. (Tanner, 2014.) 

2.2.2 Maisema 

Lielahden suurmaisema koostuu varsin tasaisesta laaksoalueesta, jota rajaa eteläpuolella 

Epilänharju ja idässä Näsijärvi. Epilänharju muodostaa Lielahdelle metsäisen vihreän 

taustan pohjoisesta katsottaessa. Epilänharju on osa laajempaa harjumuodostelmaa, joka 

jatkuu itään Pispalan- ja Pyynikinharjuna. Lielahden maataloushistoriasta kertoo muu-

tamat avoimiksi kesantopelloiksi jääneet aukeat paikat liikerakennuksien välissä sekä 

Ollinojanlaaksossa. Osa avoimista alueista on metsittynyt umpeen. 

 Teollisuustoiminta on jättänyt maisemaan jälkensä. Tehtaan entinen jätteenläji-

tysalue Lielahden kartanon pohjoispuolella muutti rantaviivaa siten, että niemeke, johon 

kartano oli rakennettu, ei enää ole havaittavissa. Läjitysalue on määrätty Niemenrannan 

yleis- ja asemakaavoissa virkistysalueeksi kunnostettavaksi alueeksi. Alue tullaan mai-

semoimaan vapaamuotoiseksi peli- ja oleskelualueeksi. Tehtaan eteläpuoleinen, entinen 

Vasemmalla Tampereen seudun keskusverkko. Tampereen neljä alakeskusta: Lielahti, Tesoma, Koillis-

keskus ja Hervanta. Oikealla uusien asukkaiden sijoittuminen Tampereen kaupunkirakenteeseen. (Kaavi-

ot Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030, 12-13.) 
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varastointialue on myös haitallinen maisematekijä. Alue on epämääräinen hiekkakenttä, 

josta puusto ja pintakasvillisuus on poistettu. Tätä puutonta kenttää vasten rajautuu sel-

keästi vihreänä vyöhykkeenä hahmottuva Lielahden kartanon puisto. 

 Lielahden kartanon sekä sellutehtaan maasto on hieman koholla muusta ympä-

ristöstä. Samoin pohjoispuolella sijaitsevan Niemen kartanon voidaan todeta sijaitsevan 

loivan mäenrinteen päällä. Niin Lielahden vanha kylän paikka kuin Niemenkin kylä 

rakennettiin aikoinaan maastosta erottuvalle kohdalle. Tällä hetkellä entinen sellutehdas 

on alueen rakennetussa ympäristössä maisemadominantti korkeine piippuineen. Lielah-

den muu rakentaminen on selkeästi horisontaalisempaa mataline liikehalleineen. Sellu-

tehdas muodostaa maisemassa dominanttiparin Paasikiventien toisella puolella Epilän-

harjun kupeessa sijaitsevan voimalaitoksen kanssa. Hieman pienemmässä mittakaavassa 

mielenkiintoisen maisemaparin muodostaa tehdasalueen vesitorni pohjoisempana sijait-

sevan Niemen navetan tornien kanssa. Molemmat näistä punatiilisistä Enqvist-yhtiön 

aikakauden maamerkeistä ovat Birger Federleyn suunnittelemia. 

 

 

 

Yllä maisema-analyysia. Alla panoraamailmakuva kohti itää. Lielahti on varsin tasaista laaksonpohja-

aluetta, josta sellutehdasalue kohoaa maamerkkinä. Oikealla Paasikiventien toisella puolella Epilänharju, 

jonka juuressa Epilän voimalaitos. (Panoraamakuva www.virtualtampere.com) 
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2.2.3 Liikenne ja viheryhteydet 

Yllä liikennekaavio pääliikenneväylistä ja Tampereen kaupungin suunnittelemasta raitiotielinjasta. 

Alla kaavio viher- ja kevyen liikenteen yhteyksistä. Oranssilla värillä alueelta puuttuvat yhteydet. 
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Liikennemäärät Lielahdessa ovat suuret johtuen alueen kauppakeskittymästä sekä läpi-

kulkuliikenteestä niemen pohjoisosiin. Lielahti sijaitsee suurten pääväylien tuntumassa, 

joten se on helposti autolla saavutettavissa. Henkilöauto on vallitseva liikkumismuoto, 

ja palveluita tullaan hyödyntämään autolla niin Tampereelta kuin Ylöjärveltäkin. 

 Kevyen liikenteen rooli tuntuu jääneen Lielahdessa autoliikenteen jalkoihin. 

Kevyen liikenteen reitti kaupallisen keskittymän läpi ei ole miellyttävä ja lisäksi se on 

turvattoman tuntuinen johtuen lukuisista liiketiloihin risteävistä ajoliittymistä. Ulkopuo-

lisilta suljettu laaja tehdasalue on estänyt luontevien kevyen liikenteen reittien syntymi-

sen alueella. Luonteva reitistö kulkisi lähempänä Näsijärven rantaa lyhentäen välimat-

koja. Kuten Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa on esitetty, tulisi kevy-

en liikenteen roolia Lielahdessa kehittää. Tehdasalueen vapautuminen uuteen käyttöön 

mahdollistaa uusien miellyttävien kevyen liikenteen reittien toteuttamisen ja reitistön 

puuttuvien osien täydentämisen.  

 Tampereen kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen kaupunkiraitiotielinjan raken-

tamisesta. Ensimmäisen toteutusvaiheen linja kulkisi välillä Lentävänniemi-keskusta-

Hervanta. Lielahti on tämän reitin varrella, mikä tekee alueesta entistä potentiaalisem-

man kehityskohteen. Tampereen kaupungin suunnitelmissa raitiotielinja on esitetty kul-

kemaan Lielahden kauppakeskittymän läpi pitkin Enqvistinkatua (Tampereen kaupun-

ki&Ramboll 2011). Tämän linjauksen heikkoutena on, että se ei huomioi uuteen käyttö-

tarkoitukseen vapautuvaa tehdasaluetta, joka näin jäisi katveeseen. Raitiotien linjausta 

tulisikin tarkastella suhteessa tehdasalueen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

  

2.2.4 Sellutehdasalue 

Entisen sellutehtaan alueella tyhjillään on kymmeniätuhansia neliömetrejä teollisuusti-

laa. Sellutehtaan alueen rakennukset ovat olleet jo vuosikausia pääosin tyhjillään ja 

kylminä, mikä näkyy niiden kunnossa. Osa rakennuksista on huonossa kunnossa, niiden 

kattorakenteet vuotavat ja tiiliseinät ovat rapautuneet. Ennen kuin alueen kaavoitus 

valmistuu ja rakennuksiin saadaan uutta pysyvää toimintaa, olisi rakennuksiin ensiar-

voisen tärkeää saada väliaikaista toimintaa niiden kunnon ylläpitämiseksi. 

 Tehdasrakennuksille ominaista ovat korkeat hallimaiset tilat, jotka kytkeytyvät 

toisiinsa. Joissakin rakennuksissa ikkunaseiniä on jäänyt laajennusten peittoon ja näin 

luonnonvaloa on hyvin vähän. Tämä asettaa näiden rakennusten uudiskäytölle omat 

haasteensa. Joidenkin laajennusosien purkaminen voisikin olla perusteltua, jotta raken-

nuksiin saataisiin luonnonvaloa ja näin rakennusten uudiskäyttötarkoitus ei olisi yhtä 

rajoitettu.  

Vanhoihin tehdasrakennuksiin soveltuvia uusia käyttötarkoituksia voisivat olla 

esimerkiksi erilaiset kulttuuritilat, kuten elokuvateatteri, museo sekä ravintolat. Lielah-

den alueella kulttuuritoimintoja on hyvin niukasti, joten tehdasalueelle sopisi esimerkik-

si kulttuurikeskus Tampereen Tullikamarin tapaan. Myös liikuntatilat soveltuisivat hal-

limaisiin rakennuksiin. Muutamat rakennukset, joissa ikkunapinta-alaa on riittävästi, 
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soveltuisivat muutettavaksi myös asuin- tai toimistokäyttöön. Rakennusten suuri ker-

roskorkeus mahdollistaisi parvikerrosten rakentamisen.   

Harvassa rakennuksessa on enää alkuperäisiä ikkunoita jäljellä. Ikkuna-aukkoja 

on muurattu sekä levytetty umpeen muutostöiden yhteydessä. Paikoitellen ulkoseiniin 

on purettu suurempiakin aukkoja sisällä olleiden laitteistojen poistamisen yhteydessä, 

kuten spriitehtaan pohjoisosan kohdalla on tehty. 

Vasemmassa kuvassa höyryvoimalaitoksen turbiinisalin levytettyjä ikkunoita. Oikealla spriitehtaan 

pohjoisosan auki revittyä seinää. Alla kaavio tehdasalueesta, nykyhetki 1:4000. Tummemmalla harmaalla 

Birger Federleyn suunnittelemat rakennukset, joista osa on kokenut muutoksia myöhemmin. Kahta Nott-

beckien aikaista kartanopuiston asuinrakennusta on muokattu Federleyn suunnitelmien mukaan. 
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2.3 Arvottaminen 

2.3.1 Paikka  

Lielahden alueen paikan henki on hajanainen. Vanhalla sellutehdasalueella sekä kar-

tanolla on vahva luonteensa, kun muualla Lielahden alueella paikan olemusta hallitsevat 

vilkkaat autoväylät, kaupalliset hallirakennukset ja niitä palvelevat autopaikka-alueet. 

Tehdas- ja kartanorakennuksia lukuun ottamatta Lielahdessa on hyvin vähän nähtävissä 

sen historia. Tehdas- ja kartanoalueen ollessa ulkopuolisilta suljettuna Lielahti vaikuttaa 

siellä kävijälle eräänlaiselta epäpaikalta, jolla ei ole omaa identiteettiä.  

Muutettaessa tehdasaluetta uuteen käyttötarkoitukseen tulisi se kytkeä aktiivi-

seksi osaksi ympäristöään. Nostamalla esiin alueella säilyneet historialliset kohokohdat 

saadaan ympäristöön ajallista kerroksellisuutta ja Lielahden nykyisin heikkoa identiteet-

tiä eheytettyä. Tehdasalueen maisemallinen merkitys alueen dominanttina on arvokas ja 

tulisi säilyttää. 

Ylempi ilmakuva etelästä päin tehdasalueelle. Alempi ilmakuva lännestä. (Kuvat Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy)  
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Tehdasalue, Lielahden tila jo keskiajalta lähtien, on ollut paikka, jonne tiet ovat 

johtaneet. Alueen uudehkot päätiet ja tehdasalueen kautta läpikulun kieltäminen ovat 

muuttaneet tilanteen päinvastaiseksi. Alueella voitaisiin palauttaa luontevia vanhoja 

yhteyksiä, jotta se saataisiin kytkettyä osaksi ympäristöään. Vanha Teivaalantie oli pit-

kään päätie länteen, kunnes Vaasaan johtava maantie rakennettiin. Vanha Teivaalantie-

linja katkeaa tällä hetkellä tehdasalueen kohdalla. Lännessä se jatkuu pitkälle aina Ylö-

järven puolelle saakka. Tärkeä vanha yhteys on myös tehdasalueelta, Lielahden vanhan 

tilan päärakennuksen kohdalta, Niemen kartanolle johtava tie pohjoiseen. Samassa lin-

jassa etelään jatkuu tehtaalle toiminnallisesti tärkeä linja, josta raideyhteys alkujaan 

kulki kartanon navetalle. Niin ikään tärkeä akseli on kartano- ja tehdasmiljöön yhdistävä 

linja, jonka varteen L-mallinen pitkä navetta ja sittemmin sellutehdas rakentuivat. Tämä 

akseli antaa muusta Lielahden ympäristöstä poikkeavan koordinaatiston tehdasalueen 

rakennuksille.  

 

2.3.2 Rakennukset 

Tehdasalueen tunnelma ja erityispiirteet muodostuvat monista palasista. Tehdasraken-

nukset ovat keskenään samassa koordinaatistossa, joka poikkeaa ympäristön muista 

rakennuksista. Tehdasmiljöön tunnelman kannalta olennaista on sen rakentuminen yti-

mestään kaupunkimaisen tiiviiksi jättäen kapeita kujia ja suojaisia aukioita sisälleen. 

Tehdasalue on lähestyttävissä monista suunnista, sillä sen rajat ovat ympäristöönsä rik-

konaiset. Se ei ole luonteeltaan sisäänpäin kääntynyt kuin esimerkiksi Tampereen Fin-

laysonin tehdasalue muureineen. Johtuen lukuisista eriaikaisista tehtaan laajennuksista 

ja muutoksista lopputuloksena on tilallisesti monimuotoinen, eläväinen massojen som-

mitelma, jossa erottuu huippuja.  

Vasemmalla kohokohdat alueella. Lännessä uusi julkisten palveluiden Lielahtikeskus, muut kohokohdat 

ovat vanhoja tärkeitä paikkoja. Oikealla tärkeät vanhat tielinjat. 
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 Vanhojen tehdasrakennusten arkkitehtuuri noudattelee rationaalista, korutonta 

linjaa. Vertikaalilinjat ovat korostuneet korkeiden, kapeiden ikkunoiden muodossa. Be-

toniset jykevät räystäsaiheet jäsentävät julkisivuja. Rakennukset ovat punatiilisiä lukuun 

ottamatta 1960-luvun jälkeen toteutettuja muutamia betonielementti- sekä peltiverhottu-

ja rakennuksia tehtaan reunamilla. Näiden uudempien laajennusten arkkitehtuuri nou-

dattelee heikosti vanhojen rakennusten periaatteita. Lopputuloksena on ilmeeltään ulos-

päin hajanainen tehdas. Osa näistä ympäristöön sopimattomista ja vaikeasti hyödynnet-

tävistä umpinaisista rakennuksista olisi perusteltua purkaa. Näin niiden takana sijaitse-

viin rakennuksiin saataisiin luonnonvaloa.  
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1 Tehdasalueen ydintä. Aukion keskellä 1970-luvun peltinen laa-

jennus ehdotetaan purettavaksi. Kaarikattoinen rakennus on alku-

peräinen höyryvoimalaitoksen turbiinihalli. Kuvan oikeassa reu-

nassa 1980-luvun onnistunut laajennus, tornimainen valkaisuosas-

ton korotus. 2 Tehtaan ytimeen johtava kuja. 3 Turbiinihallin sisä-

tilaa. Ikkuna-aukot ovat peitettyinä. 4-5 Vedensuodatuslaitos 

(1928) on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan sisätilan ruutulat-

tiaa myöten. Kolmilaivainen tila tulisi säilyttää avoimena. Tilassa 

voisi toimia esimerkiksi ravintola ruokailulooseineen. 6-7 Pump-

puasemarakennus rannassa sopisi esimerkiksi kesäkahvilaksi.        

8 Tehtaan teknisiä rakennelmia ja laitteita, kuten sisätilojen säily-

neitä nostimia voisi säilyttää merkkeinä aiemmasta teollisuustoi-

minnasta. Savupiipun kohdalla aukiolla on vanha höyryakun beto-

nijalusta. (Kuvat 1, 3, 5 Schulman et al. 2011) 
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Tehdasrakennusten massoittelun vaihtelevuus ja esiin kohoavat huiput mahdol-

listaisivat tulevaisuudessa korkeatakin täydennysrakentamista alueella. Kuitenkin hyvin 

korkea täydennysrakentaminen tehdasalueen ulkopuolella voisi heikentää tehtaan tärke-

ää roolia koko alueen dominanttina. Korkean rakentamisen tulisikin sijoittua tehdasalu-

een välittömään tuntumaan. Myös vanhojen rakennusten korottaminen olisi mahdollinen 

lisärakentamistapa tehdasalueella. Esimerkiksi keittämörakennusta olisi mahdollista 

korottaa useilla kerroksilla palauttaen samalla sitä monumentaalista julkisivua etelään 

päin, mikä tehtaalla ennen betonisia höyryvoimalaitoksen ja haihduttamon laajennuksia 

oli. Rakennusmassojen porrastuneisuus mahdollistaisi myös kattopintojen hyödyntämi-

sen. Tulevaisuudessa katoilla voisi olla yhteispihoja, suojaisia kattopuutarhoja ja pien-

viljelyä.  

 

Vasemmalla Tallinnassa sijaitsevan vanhan sellutehtaan, Fahle Majan lasinen keittämöosan korotus 

vuodelta 2007. (Kuvat www.koko.ee) Oikealla kattopuutarhoja. (Kuva www.gardenvisit.com) 

Purettavaksi ehdotettuja rakennuksia. 1 Vasemmalla spriitehtaan haihduttamon sekä höyryvoimalaitoksen 

umpinaiset laajennukset peittävät taakseen aiemmat laajennukset. Edustan ligniinitehdas on tällä hetkellä 

purkukuntoinen tulipalon seurauksena. 2 Vesitornin vasemmalla puolella purettavaksi ehdotettu matala 

1960- ja 80-luvun varastorakennus. 3 Tehtaan jätevedenkäsittelylaitoksen rakennukset ehdotetaan puret-

tavaksi. Niiden takana tehtaan paloasema. Pyöreät betoniset puhdistusaltaat voisi muokata esimerkiksi 

skeittirampeiksi alueelle rakennettavaan puistoon. (Kuvat Hannu Vallas, Lentokuva Vallas Oy) 
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3 SUUNNITELMA 

3.1 Lähtökohdat 

Suunnitelman lähtökohtia 
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3.2 Aluesuunnitelma 

Tavoitteena on palauttaa suljettu tehdasalue aktiiviseksi osaksi ympäristöään ja alueen 

kohokohdaksi, jollaisena se oli varsin pitkään satavuotisen historiansa aikana. Lielah-

delle määritelty asema Tampereen yhtenä alakeskuksena sekä Tampereen kaupungin 

suunnittelema raitiotielinja Lielahden halki ovat myös perusteena alueen voimakkaalle 

kehittämiselle tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi keskittymäksi. Tampereen kau-

pungin väkiluvun kasvaessa asuminen on luonteva vaihtoehto alueen uutta maankäyttöä 

pohdittaessa. Asukasmäärän kasvu tuo myös tarpeen monipuolistaa alueen palveluita.  

Aluesuunnitelma jäsentyy alueelta löydettävien, osin lähes unohdettujen koho-

kohtien ja vanhojen tärkeiden tieyhteyksien ympärille. Aluesuunnitelma on laadittu 

kahdessa ajanjaksossa, sillä alueella on vielä toimivaa teollisuutta. Suunnitelmassa 

”2025 esitetään visio maankäytöstä noin kymmenen vuoden päästä. Suunnitelmassa 

”2040” visioidaan kehitystä, kun teollisuus on kokonaan päättynyt alueella. 

Suunnitelmissa kevyen liikenteen edellytyksiä kohennetaan nostamalla esiin uu-

si viherakseli. Se muodostuu kauppakeskittymän ja teollisuusalueen rajakohtaan, jossa 

on tällä hetkellä kesantopeltoja. Viherakseli voi muodostua erilaisista osista, kuten puis-

toista ja kesannoista. Reitti kulkee Nottbeckien hautakappelin ohitse. Itäpäässä järven 

rannalla akseli päättyy tehtaan pumppurantaan. Lännessä viheryhteys jatkuu olevaa reit-

tiä pitkin aina Ryydynpohjaan, jolloin muodostuu uusi reitti ”järveltä järvelle”. Tehdas-

alueesta muodostetaan solmukohta johtamalla uusia kevyen liikenteen reittejä sen läpi. 

Tehdasalue aktivoidaan osaksi ympäristöä palauttamalla vanha Teivaalantie teh-

taalle asti. Ranta kuitenkin rauhoitetaan autoliikenteeltä. Kaupunkiraitiotie ehdotetaan 

kulkemaan Tampereen kaupungin suunnitelmaan nähden lähempää tehdasta. Linja kul-

kee palautettavaa Teivaalantietä aaltopahvitehtaan sivuitse Lielahdenkadulle. Mahdolli-

suudet hyödyntää nykyinen tehtaan raide kaupunkiraitiotien käytössä tulisi selvittää. 

Suunnitelmassa vanhasta tehdasalueesta muodostetaan uuden, julkisiin palveluihin kes-

kittyneen Lielahtikeskuksen ohella toinen alueen tärkeistä keskuksista. Lielahtikeskuk-

sen ja tehdasalueen välille Teivaalantiestä esitetään kehitettävän alueen uusi pääkatu. 

Uusi kevyen liiken-

teen viherakseli ja 

yhteys Ryydynpoh-

jasta aina Näsijär-

ven ”pumppuran-

taan”. 
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 Aluesuunnitelmat (ei mittakaavassa) 
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3.3 Sellutehdasalue 

Pääajatuksena tehdasalueen suunnitelmassa on korostaa alueen aukioita ja kulkuereittejä 

ja luoda alueesta eri suuntiin aktiivinen urbaani keskus. Tehdasalue rajautuu idässä kar-

tanopuistoon, etelässä ja luoteessa uusiin asuinalueisiin, lounaassa uusiin Teivaalantien 

pääväylän keskustakortteleihin ja pohjoisessa uuteen virkistysalueeseen, tehtaan enti-

seen läjitysalueeseen. Alueen eteläkulmassa on tapahtumatori, jota reunustaa veden-

suodatuslaitoksen pitkä rakennusmassa. Tehdasalue on kaupunkimaista kivetettyä käve-

lyaluetta. Autopaikoitus on keskittynyt tehdasalueen pohjoispään autokatoksiin ja ulko-

paikoitusalueisiin. Korkea hiertämörakennus muutetaan paikoitushalliksi. Lisäksi ra-

kennusten kellareista sekä kadunvarsista järjestetään paikoitustilaa.  

Purettavaksi esitetyn laajan varastohallin paikalle on esitetty täydennysraken-

nussuunnitelma koostuen erikokoisista asuinkerrostaloista. Lisäksi suunnitelma esittää 

muutaman täydentävän liiketilarakennuksen sekä kymmenkerroksisen pientorniasuinta-

lon tehtaan koillisnurkkaan. Uudet täydennysrakennukset juurtuvat tehdasympäristöön 

ottamalla koordinaattinsa ja massoittelun vaihtelevan dynamiikan tehdasarkkitehtuuris-

ta. Täydennysrakentamisen sijoittelu vahvistaa alueen läpi kulkevia tärkeitä akseleita. 

Maantasokerroksiin sijoitetaan liiketilaa aktiivisen katutason luomiseksi. 

Tehdasalueelle esitetään erityyppisiä toimintoja painottuen asumiseen, kulttuuri-

toimintoihin ja ravintoloihin. Keittämöön ja massaosastoon ehdotetaan teollisuusmuseo-

ta. Kuorimorakennuksen laajaan eteläosaan esitetään kulttuuri- ja monitoimikeskusta, 

jota viereinen tapahtumatorin ulkoalue voisi tukea konserteissa ja muissa tapahtumissa.  

Liikuntatilaa osoitetaan tehtaan pohjoisosan pitkiin hallitiloihin. Luonnonvalon kannalta 

ehkä haastavimpaan paikkaan, valkaisuosaston halliin, ehdotetaan elokuvateatteria. 

Asunnot keskittyvät lähinnä alueen täydennysrakennuksiin, mutta muutamiin vanhoihin 

rakennuksiin, joissa runkosyvyys ja ikkunapinta-ala on riittävä, ehdotetaan asuntoja. 

Massatarkastelu alueesta kohti itää. Vasemmalla nykyhetki, oikealla uusi tilanne.  
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Tällaisia ovat esimerkiksi spriitehtaan tislaustorni sekä valkaisuosaston korotus. Kar-

tanorakennukseen esitetään hotellia. 

Ranta-alue aktivoidaan muuttamalla vanha pumppuasema kahvilaksi ja portin-

vartijan talo alueen infopisteeksi. Lisäksi rantaan sijoitetaan uimaranta, talviavantopaik-

ka ja niitä palvelemaan uusi sauna- ja pukuhuonerakennus. Rakennuksista hieman ete-

lään sijaitseva vanha nostolaituri muutetaan pienvenesatamaksi. Infopiste, kahvila ja 

venesatama palvelisivat luontevasti myös kartanohotellin asiakkaita sekä vesiteitse tule-

via turisteja. Vanha Teivaalantie muutetaan rannassa kevyen liikenteen reitiksi, puisto-

maiseksi bulevardiksi, jota reunustaa matalat kytketyt pientalot johdatellen kohti teh-

dasaluetta sekä kartanoa. 

 

Ylhäällä tehdasalueen suunnitelma. Harmaalla olemassa olevat rakennukset ja valkoisella uudet täydennysra-

kennukset. Alla leikkaus tehdasalueen keskeltä aukioiden kohdalta kohti pohjoista. (Ei mittakaavassa) 
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3.4 Korttelisuunnitelma, tehdasalueen länsipään täydennys-
rakentaminen 

Tehdasalueen länsipään täydennysrakentamisen lähtökohtia ovat paikkaan juurtuminen 

ja toisaalta tehdasarkkitehtuurista erottautuminen. Täydennysrakentamissuunnitelma 

vahvistaa sijoittumisellaan tehdasalueen läpi kulkevia tärkeitä akseleita, etelä-pohjois-

suuntaista linjaa sekä kartanolta länteen tehdasalueen läpi kulkevaa linjaa. Täydennys-

rakennukset ovat vaihtelevan korkuisia asuinkerrostaloja, joiden maantasokerroksessa 

on liiketilaa.  

Uudisrakennukset alistuvat tehdasalueen 

koordinaatistoon. Kerrostalojen porrashuoneiden 

sijoittelua ja runkosyvyyttä vaihtelemalla saavutetaan 

paikkaan istuva rakeisuus. Osa täydennysrakennuk-

sista on pohjaltaan L-mallisia viitaten olemassa ole-

viin rakennusmassoihin sekä alkuperäiseen L-

malliseen Nottbeckien navettaan, johon tehdas perus-

tettiin. Kuitenkin uudisrakennukset erottautuvat ark-

kitehtuuriltaan selkeästi rationaalisesta punatiiliteh-

dasarkkitehtuurista. Uusien asuinrakennusten funktio 

paljastuu niiden arkkitehtuurissa tehden selkeän eron 

tehdasarkkitehtuurin ja uudisrakennusten välillä. Ra-

kennuksissa on tehosteväreillä korostettuja yhteispi-

hoja ja –parvekkeita, jotka tuovat rakennusten funk-

tiota esiin. Lisäksi rakennusten perinteisestä asuinra-

kennuksen kattomuodosta inspiraationsa saava mo-

derni harja- ja aumakatto osoittaa kyseessä olevan 

asuinrakennus. Julkisivujen hiilenmusta rappaus erot-

taa rakennukset tehdasperinteestä. Musta julkisivu on 

sopivan anonyymi ja ympäristöön mukautuva. 

 

Ylhäällä korttelisuunnitelma. Alla leikkaus uuden korttelin kohdalta täydennysrakentamisen jälkeen.     

(Ei mittakaavassa.) 
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3.5  Spriitehtaan tornin uudiskäyttösuunnitelma 

 

Korttelisuunnitelmasta tarkennetaan vielä vanhan spriitehtaan tislaustornin uudiskäyt-

töön asuntoina. Spriitehtaan torni on yksi tehdasalueen korkeista maamerkeistä ja koko-

naisuuden kannalta arvokas. Alkuperäisestä spriitehtaan rakennuksista vuodelta 1940 

jäljellä ovat nykyisin enää tislaustorni sekä sen pohjoispuolella oleva matala siipiosa. 

Tornin seinät ovat massiivitiiliseiniä ja välipohjarakenteet betonisia. Tiiliseiniin tukeu-

tuvat betoniset pilasterit ja lisäksi rungon keskellä on yksi kantava betonipilari. Kerrok-

set ovat nykyisin avointa tilaa ilman väliseiniä. Välipohjan porrasaukko huoltoportaalle 

sijaitsee tornin eteläreunassa.   

Tornin maantasokerros sekä siihen liittyvä uusi välipohjakerros pitävät sisällään 

taloyhtiön yhteistiloja: kerhotilan, varaston, pesutuvan sekä saunatilat. Ylemmissä ker-

roksissa on yhteensä neljä asuntoa, joista kolmessa on parvikerros. Suuri kerroskorkeus 

on hyödynnetty suunnittelemalla asuntoihin parvi. Tilan vertikaalinen, avoin luonne on 

pyritty säilyttämään sijoittamalla uusi porrashuone sekä hissi rakennusrungon keskelle. 

Rungon keskellä sijaitsevat myös asunnon kiinteät kylpyhuonetilat. Uudet väliseinät 

pysyvät parven alla, ja näin asunnon reunoilla kiertää tornin ympäri avoin, vapaa tila. 

Porrashuone ja hissi ovat ikään kuin torni tornin sisällä säilyttäen mahdollisimman hy-

vin vertikaalisen tilantunnun. Ylemmissä kerroksissa maisemat avautuvat asuntoon nel-

jästä ilmansuunnasta. Hissillä on mahdollista kulkea suoraan asuntoon sisään, myös sen 

parvikerrokseen. Ylimmässä kerroksessa, jossa on pyöreät ikkunat, huonekorkeus on 

muita matalampi ja asunto on yhdessä tasossa.  

Vasemmalla spriitehtaan tornin sijainti kortteliin nähden. Oikealla peruskerroksen asuntopohja.       

(Ei mittakaavassa.) 
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Porrashuone on saatu mahdollisimman pieneen tilaan suunnittelemalla porras 

kulkemaan yhden kokonaisen kerroksen aikana kahdesti ympäri. Porras kuitenkin täyt-

tää poistumistielle asetetut vaatimukset sekä mahdollistaa paarikuljetuksen kerroksista. 

Porrashuoneen rakentaminen rungon keskelle merkitsee, että välipohjia kannattelevat ja 

runkoa jäykistävät betoniset palkit on katkaistava sekä tuettava porrashuoneen kohdalla.  

Spriitehtaan länsijulkisivulla, josta käymisosasto on purettu, ei ole alakerroksis-

sa ikkunoita. Länsijulkisivuun tehdäänkin uusia ikkuna-aukkoja riittävän valon takaami-

seksi tornin alaosan tiloihin. Myös viereiseen, toimistorakennukseksi ehdotettuun ra-

kennukseen tehdään länsipuolella uusia ikkunoita. Tornissa pohjoispuolella kiinni oleva 

rakennus esitetään muutettavan ravintolatilaksi. Tällä hetkellä tilan itäjulkisivut on pu-

rettu kokonaan auki sisäpuolisten laitteiden poistamiseksi. Purettujen seinien tilalle esi-

tetään uutta tiiliseinää sekä suurta maisemaikkunaa ravintolasta edessä olevalle aukiolle. 

Tornin muuttaminen asunnoiksi tarkoittaa rakenteiden lämmöneristävyyden pa-

rantamista. Alapohja tulee eristää ja ikkunoiden lämmöneristävyyttä parantaa lisäämällä 

lämpölasielementti ikkunan sisäpuitteeseen. Nykyinen tasakattoinen yläpohja tulee 

lämmöneristää kasvattamalla rakennetta ylöspäin, sillä alapuolella olevan, ylimmän 

kerroksen asunnon huonekorkeutta ei voida nykyisestä madaltaa. Kunnostuksen yhtey-

dessä alkuperäinen telttakatto ehdotetaan palautettavaksi. Massiivitiiliseinät hiekkapu-

halletaan sisäpuolelta vanhoista maalikerroksista tiilipinnalle.  

Runkomitoiltaan hyvin pienen ja jatkokäyttöä ajatellen siksi haastavan tornin 

uudiskäyttösuunnitelmalla on pyritty osoittamaan tornin potentiaali esimerkiksi tasok-

kaina, omalaatuisina asuntoina. Kohderyhmänä näille kaksikerroksisille, paljon avointa 

tilaa sisältäville asunnoille voidaan pitää esimerkiksi lapsettomia pariskuntia tai yksin 

asuvia. 

Mallinnuskuva asunnon parvelta alakertaan keittiö-olohuoneeseen. 
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nykyhetki

SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHTIA

Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan 
päättyminen Tampereen Lielahden entisellä selluteh-
dasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa  
laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaa-
voitus uuteen käyttötarkoitukseen on alkamassa. Dip-
lomityössä tarkastellaan tehdasalueen vapautumisen 
mukanaan tuomia mahdollisuuksia eri mittakaavata-
soilla -  Lielahden alueen, korttelin sekä yksittäisen ra-
kennuksen näkökulmasta. 

Aluetasolla tavoitteena on palauttaa suljettu tehdas-
alue aktiiviseksi osaksi ympäristöään ja alueen koho-
kohdaksi, jollaisena se oli varsin pitkään satavuotisen 
historiansa aikana. Lielahdelle määritelty asema Tam-
pereen yhtenä alakeskuksena sekä Tampereen kau-
pungin suunnittelema raitiotielinja Lielahden halki ovat 
myös perusteena alueen voimakkaalle kehittämiselle 
tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi keskittymäksi. 
Suunnitelmassa tehdasalue esitetään sekoitettujen toi-
mintojen alueeksi korostaen asumista ja kulttuuri- sekä 
ravintolapalveluita. Aluesuunnitelma jäsentyy alueelta 
löydettävien, osin lähes unohdettujen kohokohtien ja 
vanhojen tärkeiden tielinjojen ympärille. Lisäksi suun-
nitelmassa korostetaan kevyen liikenteen roolia uuden 
viherakselin muodossa.

Sellutehdasalueelle työssä esitetään täydennysraken-
tamissuunnitelma tehtaan länsipäätyyn nykyisen va-
rastohallin paikalle. Täydennysrakennukset ovat asuin-
kerrostaloja, joiden maantasokerroksissa on liiketilaa. 
Täydennysrakennukset juurtuvat tehdasmiljööseen 
ottamalla koordinaattinsa ja massoittelun dynamiikan 
tehdasarkkitehtuurista. Kuitenkin uudisrakentaminen 
erottautuu funktionsa paljastavan arkkitehtuurinsa ja 
julkisivumateriaalinsa avulla punatiilisestä rationaali-
sesta tehdasarkkitehtuurista.

Rakennustason suunnitelma muodostuu sellutehtaan 
yhteydessä sijaitsevan entisen spriitehtaan tislaustor-
nin uudiskäytöstä asuntoina. Vuonna 1940 valmistu-
neen tornin suuri kerroskorkeus on hyödynnetty suun-
nittelemalla asuntoihin parvikerros. Tornin vertikaalinen, 
avoin luonne on pyritty säilyttämään sijoittamalla uusi 
porrashuone rakennusrungon keskelle. Tämän an-
siosta kaikki ikkunamaisemat, ylemmissä kerroksissa 
neljään ilmansuuntaan, avautuvat asuntoon. Runko-
mitoiltaan hyvin pienen ja näin jatkokäyttöä ajatellen 
haastavan tornin uudiskäyttösuunnitelmalla on pyritty 
osoittamaan tornin potentiaali esimerkiksi tasokkaina, 
omalaatuisina asuntoina.

Kaupunkiraitiotie Alueen kohokohdat Historialliset yhteydet Uusi kevyen 
liikenteen reitti
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