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1.

JOHDANTO

1.1

Selvitysalue
Vuonna 1880 perustetun Mainiemen vanhan höyrysahan alue sijaitsee Padasjoen kunnassa Päijänteen rannalla Kullasvuoren harjun kupeessa. Selänteen kainaloon jäävä lampi, Rumppi, on ollut
luonnollinen vesiallas tukeille. Tuotanto- ja asuinrakennukset sijoittuvat maastonmuotoja myötäillen Mainiemen sahantien ja Pykäläniementien varrelle.
Entisen sahan alueen rakennusten ikäjakauma on varsin vaihteleva. Vanhimmat olemassa olevat
rakennukset Tallipytinki, Valkoinen pytinki, vanha höyläämö sekä sauna ja kuivaamo ovat 1800luvun puolelta. 1909 sahan palon jälkeen rakennettiin uusi saharakennus. 1920-luvulla valmistui
vanhan voimalaitoksen tilalle uusi voimalaitos, uusi konttorirakennus eli Konttoripytinki sekä pakari. 1930-luvulla valmistui uusi höyläämörakennus ja sotien jälkeen työväenasunto. Sahatoiminnan päättymisen jälkeen 1960-luvulla rakennukset ovat pääosin toimineet yrityskäytössä.

Inventoitavat rakennukset, muut sahahistoriaan liittyvät rakennukset sekä puretut rakennukset.

1.2

Työn rajaus
Kullasvuori-Mainiemen ranta-alueita koskeva asemakaavan muutostyö tuli vireille lokakuussa
2018. Tämä selvitys on tarkoitettu alueen asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä päätöksenteon lähtötiedoksi. Alueen ja rakennusten käyttö ratkaistaan kaavoitus- ja lupamenettelyiden
yhteydessä.
Mainiemen höyrysahan alueelle sijoittuu 6 asemakaavassa suojeltua rakennusta; höyläämö, saharakennus, voimalaitos, Valkoinen pytinki, Konttoripytinki ja Tallipytinki. Näiden lisäksi alueella on
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useita sahahistoriaan liittyvä entisiä tuotanto- ja asuinrakennuksia. Tässä selvityksessä on tarkemmin inventoitu kaavamuutosalueelle sijoittuvat suojellut rakennukset eli saharakennus, voimalaitos
höyläämö, Tallipytinki sekä Valkoinen pytinki.
Tämän selvityksen tavoitteena on koota päävaiheet alueen historiasta, muutosvaiheista ja nykytilasta sekä kuvata rakennuksen ominaispiirteitä ja arvoja. Selvitys ei sisällä rakennusten kuntoarvioita tai muita teknisiä selvityksiä.

1.3

Menetelmät
Tärkeimpänä kirjallisena lähteenä ovat olleet vuonna 1986 laadittu Mainiemen vanhan höyrysahan
rakennusperinneselvitys sekä teos Satakunta sahaa Suomessa vuodelta 1996. Tarkka lähdeluettelo
on selvityksen lopussa.
Maastokatselmus suoritettiin 11.12.2018. Maastokatselmuksen aikana rakennuksen ja niiden ympäristö dokumentoitiin valokuvaamalla ja tekemällä kirjallisia muistiinpanoja. Sisätiloja ei tutkittu.
Valokuvat, joissa ei ole lähdeviitettä, ovat selvityksen tekijän.
Selvityksen on tilannut Padasjoen kunta. Kunnan yhteyshenkilönä tässä työssä on ollut teknisen
johtajan viransijainen Juha-Pekka Ristola. Lähtöaineiston kokoamisesta, maastokatselmuksesta ja
raportin kokoamisesta on vastannut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä. Selvityksen sisällöstä ja johtopäätöksistä ovat vastanneet arkkitehdit Niina Ahlfors ja Eveliina Könttä.

1.4

Arviointikriteerit ja säilyneisyyden arviointi
Arvoa määriteltäessä on tarkasteltu maisemallisia, historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja säilyneisyyden, harvinaisuuden, tyypillisyyden, kerroksellisuuden ja kertovuuden näkökulmasta. Maisemallisia arvoja arvioitaessa on huomioitu alueen ja rakennusten merkitys taajamarakenteessa ja
-näkymissä. Historiallisiin arvoihin sisältyvät yhteiskunnalliset ilmiöt ja käyttö. Rakennushistoriallisiin arvoihin sisältyvät arkkitehtoniset arvot, sisätilat, yksityiskohdat, rakentamistapa ja materiaalit.
Säilyneisyysarviointi perustuu maastokäynnin yhteydessä suoritettuun rakennusten ulkopuolisiin
arviointeihin ja katselmuksiin. Säilyneisyyttä on arvioitu seuraavin kriteerein:
Hyvin säilynyt

-

käyttö alkuperäinen

-

tilajako on säilynyt

-

julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia

-

alkuperäiset yksityiskohdat hyvin säilyneitä

-

ovet ja ikkunat ovat alkuperäiset

-

rakennuksessa on ajallista kerroksellisuutta

Kohtalaisesti

-

käyttötarkoitus on muuttunut

säilynyt

-

rakennusta on osittain muutettu, mutta sen perushahmo on säilynyt

-

julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia

-

alkuperäisiä detaljeja on osittain muutettu

-

oviin ja ikkunoihin on tehty muutoksia, mutta uudet ovat lähes alkuperäisen
kaltaiset ja muutokset ovat luettavissa

Oleellisesti

-

rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut

muuttunut

-

rakennusta on muutettu niin, ettei alkuperäistä tilannetta pysty hahmottamaan

-

julkisivumateriaaleja on osittain tai kokonaan muutettu

-

alkuperäisiä detaljeja on muutettu

-

ovia ja ikkunoita on muutettu

-

muutokset ovat kokonaisuuden luonnetta häiritseviä ja niitä on vaikea havaita
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2.

HISTORIALLINEN TAUSTA

2.1

Mainiemen saha 1880-1963
Mainiemen kaksikehäisen höyrysahan perustivat vuonna 1880 seudun kartanonomistajat C.
Schultz, E. Mether-Borgström ja G. Schildt. Maa-ala sahalle ostettiin Brusilan sotilaspuustellilta ja
kaupan mukana siirtyivät uudelle ”Saha”-nimiselle tilalle alueen rakennukset irtaimistoineen.
Sahan perustajajäsenet johtivat sahaa aina vuoteen 1909 asti. Tilanomistaja A. V. Nieminen osti
sahan 1909. Hän joutui 1910 uusimaan palossa tuhoutuneen sahan kokonaan. U. Nieminen peri
sahan isänsä jälkeen 1919. Perijän alaikäisyyden takia asetettiin sahaa hoitamaan holhoojakunta.
Myöhemminkään U. Nieminen ei ollut erityisen kiinnostunut sahan asioista ja sen hoito pääsi vähitellen luisumaan niin huonolle kannalle, että siitä tehtiin noin vuonna 1929 pakon edessä osakeyhtiö, Mainiemen sahaosakeyhtiö. Vaikka sahan vaikeudet kasaantuivat juuri U. Niemisen omistuskaudella, oli silloin uudistustoimintaakin. Hänen aikanaan valmistuivat sahan uusi konttorirakennus, työväenasuntoja ja uusi voimalaitos (1923). Ankarat pulavuodet koettelivat vasta perustettua Sahaosakeyhtiötä niin pahasti, että saha oli suljettuna kaksi vuotta.
Sahan toiminta alkoi uudelleen vuonna 1932. Elpymisen myötä tehtiin sahalla uudistuksia ja se sai
yhden kehän lisää. Toiminnassa oli myös höyläämö. Kun vanhan pajan tiloihin rakennettiin kuivaamo, ei lautoja enää tarvinnut ”taaplata” lautatarhalle kuivumaan. Sahalla syttyi vuonna 1936
tulipalo, joka onneksi saatiin rajoittumaan lautatarhalle. Rakennuksia ei tuhoutunut.
Koko Padasjokea lamauttava isku oli sahan asettaminen konkurssiin 1963. Sahan menestyminen
olisi vaatinut koneiston uudenaikaistamista ja osakkailta suuremaa kiinnostusta toiminnan jatkamiseen. Konkurssihuutokaupassa saha-alue siirtyi kiinteistöineen M. Mertasalmelle. Sahaustoiminnan loputtua osassa rakennuksista on ollut muovi-, puu- ja metallialan yrityksiä ja veneiden huoltotoimintaa. Kunnan omistukseen alueet siirtyivät vuonna ___.

Mainiemen saha-alue 1950-luvulla. Etualalla vasemmalla näkyy vanha mylly, alhaalla keskellä höyläämö
ja sen takana saha ja voimalaitos. (U. A. Niemisen kokoelmista valokuvannut Jaakko Schultz)
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2.2

Selvitys- ja kaavahistoria
Alla on esitetty aluetta koskevaa selvitys- ja kaavahistoriaa. Selvityksissä tunnistetut ja esitetyt
arvot on esitetty sinisillä rajauksilla.

Rakennusperinneselvitys 1986
Lahden kaupunginmuseon toimesta laadittiin vuonna 1986 Mainiemen vanhan höyrysahan alueen
rakennusperinneselvitys. Selvityksessä kartoitettiin kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen
menneisyyttä ja nykytilaa. Rakennukset inventoitiin kohteittain. Selvitystyön aikana tutkittiin myös
mahdollisuuksia kohteen uudelleen käyttöönottoon matkailukohteena ja museona.
”Vanha teollisuusalue, joka on suoraa jatkoa varhaisemmille Vierun ja Arrakosken teollisuuslaitoksille. Muodostaa edelleen huomattavan maisemallisen ja historiallisen kokonaisuuden”.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä saharakennuksia ja -ympäristöjä 1996
Museovirasto laati vuonna 1996 kulttuurihistoriallisesti merkittävien saharakennusten ja -ympäristöjen inventoinnin. Inventoinnin tavoitteena oli luettelo, joka ilmentää sahateollisuuden rakennusmuistomerkkien moninaisuutta sekä antaa yleiskuvan uhanalaisen sahaperinteen säilyneisyydestä.
Inventoinnissa Mainiemen saha on luokiteltu yhdeksi maamme 20 tärkeimmän sahakohteiden
joukkoon.
”Mainiemen höyrysahan alue on miljööltään, rakennuskannaltaan ja höyrykonelaitteistoltaan
parhaiten säilyneitä höyrysahoja. Se on harvoja esimerkkejä entisestä saha-alueesta, jolle
on löytynyt uusi, historialliset arvot säilyttävä käyttö.”

Kullasvuori-Mainiemen asemakaava 2001
Kullasvuori-Mainiemen asemakaava hyväksyttiin vuonna 2001. Alueen rakennuksien suojeluarvoista neuvoteltiin ympäristöministeriön, museoviraston ja Hämeen ympäristökeskuksen kanssa.
Asemakaavassa Tallipytinki, Valkoinen pytinki, Konttoripytinki, saha, voimalaitos sekä höyläämö
suojeltiin asemakaavalla. Entiselle sahan alueelle osoitettiin kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY).
Säilytettävä rakennus tai rakenne, jota ei saa purkaa. Siinä tehtävät muutos- ja
korjaustyöt on tehtävä niin, että kohteen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
Historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa, ennen kuin tilalle tulevalle
vastaavalle uudisrakennukselle on saatu rakennuslupa.
Toimitilarakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saadaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia
työ-, kevytteollisuus-, myymälä, ja näyttelytiloja. Uudisrakentamisen tulee sopeutua alueen historialliseen ja maisemalliseen arvoon. Korttelialueelle ei saa
sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Toiminnan melutaso ei saa
ylittää korttelialueen rajalla 55 dB(A).
Toimitilarakennusten ja museon korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saadaan sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen
soveltuvia työ-, kevytteollisuus-, myymälä- ja näyttelytiloja. Uudisrakentamisen
tulee sopeutua alueen historialliseen ja maisemalliseen arvoon. Korttelialueelle
ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää,
ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä. Toiminnan melutaso
ei saa ylittää korttelialueen rajalla 55 dB(A).
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Ote vuonna 2001 hyväksytystä asemakaavasta. (Padasjoen kunta)

Rakennusinventointi 2006
Hämeen ympäristökeskus toteutti vuosina 2004-2006 yhteistyössä kuntien kanssa Hollolan kunnan
hallinnoiman rakennusperinnön inventointiprojektin. Inventoinnissa luetteloitiin ja dokumentoitiin
miljöökokonaisuuksia ja yksittäisiä rakennuksia, jotka ilmentävät paikkakunnan vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja historiallista ympäristöä. Inventoinnissa Mainiemen saha ja kyläalue on
arvotettu alueeksi, jonka mittakaava ja rakennustapa on säilytettävä (II).
”Aluekohde, jossa olemassa oleva rakennuskanta muodostaa alueella vetovoimaista historiallista aikatasoa tai myönteistä ajallista kerroksellisuutta/mittakaavaa tms. yhtenäisyyttä. Kaavassa alueen historiallista ominaisluonnetta tulee vahvistaa aluevaraus- ja/tai kohdemerkintöihin liitettävin suunnittelu- ja rakentamismääräyksin ja muine kaavallisin ohjauskeinoin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen historiallista käyttöä heijastelevaan ulkoasuun
sekä uudisrakentamisen soveltuvuuteen mittasuhteen, materiaalien ja massoittelun puolesta.”

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 2006
Päijät-Hämeen maakuntakaavatyötä varten Päijät-Hämeen liitto laati selvityksen, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja tuoda esille Päijät-Hämeen rakennetun kulttuuriympäristön ominais- ja erityispiirteet, arvot ja merkitykset. Mainiemen sahan kulttuuriympäristö arvotettiin maakunnallisesti
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2006 kohde osoitettiin merkinnällä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Kohdemerkintä
on osoitettu vastaavalla merkinnällä myös voimassa olevassa Päijät-Hämeen maakuntakaavassa
2014. Suunnittelumääräysten mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä on vaalittava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä
huomioitava kokonaisuuden kannalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen.
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Asemakaavan muutos 2012
Päijänteen ranta-alueen asemakaavan muutos korttelissa 160 tuli voimaan vuonna 2012. Kaavamuutoksella osoitettiin korttelin tonttijako ja tonttikohtaiset rakennusoikeudet. KTY-määräystä
muutettiin siten, että kortteliin sallittiin myös asumista 30 % kunkin tontin kokonaiskerrosalasta.
Toimitila-, matkailu- ja asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitukseen soveltuvia työ-, kevytteollisuus-, myymälä-, ravintola-, majoitus- ja
näyttelytiloja. Uudisrakentamisen tulee sopeutua alueen historialliseen ja maisemalliseen arvoon. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai
muuta häiriötä. Toiminnan melutaso ei saa ylittää korttelialueen rajalla 55 dB(A).
Alueella sallitaan asuintiloja 30 % kunkin tontin kokonaiskerrosalasta. Asuintilojen tulee kytkeytyä päärakennusmassaan. Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1 metri vesistön ylävesirajaa (Päijänne + 79,41m) korkeammalla.

Ote vuonna 2012 voimaan tulleesta asemakaavamuutoksesta. (Padasjoen kunta)

Kullasvuori-Mainiemen asemakaavan muutos 2016Kullasvuori-Mainiemen asemakaavamuutos tuli vireille alkuvuodesta 2016. Muutosalue käsitti
vuonna 2001 vahvistetun kaavan ranta-alueita lukuun ottamatta. Asemakaavamuutos hyväksyttiin
kesällä 2018. Muutostyötä on jatkettu tämän jälkeen ja ranta-alueita koskeva asemakaavan muutostyö tuli vireille 22.10.2018.
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3.

INVENTOINTIKOHTEET
Mainiemen entisen höyrysahan rakennushistorialliset arvot on tunnistettu ensimmäisen kerran Lahden kaupunginmuseon vuonna 1986 laaditussa rakennusperinneselvityksessä. Vuonna 1996 Museovirasto on luokitellut Mainiemen sahan yhdeksi maamme 20 tärkeimmän sahakohteen joukkoon. Vuonna 2001 osa alueen rakennuksista suojeltiin asemakaavalla ja vuonna 2006 alue on
määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.
Kokonaisuutena sahan alueen rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäiset piirteenä hyvin ja alueella
on edelleen aistittavissa sahan aikaista henkeä.

Inventoitavat rakennukset, muut sahahistoriaan liittyvät rakennukset sekä puretut rakennukset.
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3.1

Saharakennus
Historia
Alkuperäinen saha oli pieni puurakennus, jossa oli kaksikehäinen saha. Vanha saha paloi vuonna
1910 ja uusi saha rakennettiin heti palon jälkeen. Tarkkaa valmistumisvuotta ei ole tiedossa. Sahaa
on laajennettu noin 22 metriä pitkällä rakennusosalla etelään. Vanhojen valokuvien perusteella
laajennus on toteutettu ennen 1950-lukua. Saharakennuksen eteläpäässä on ollut lajittelurakennus
ja hakkeri. Pohjoispäässä on ollut kuljetin, jolla tukit nostettiin Rumpista. Katemateriaali on vaihdettu vuoden 1986 jälkeen huovasta peltiin.

Nykytila
Alkuperäinen käyttö
Nykyinen käyttö
Rakennusaika
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Katemateriaali
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

saha
osittain varastona, suurimmaksi osaksi tyhjillään
vanhin osa tulipalon 1910 jälkeen, laajennus ennen 1950-lukua
osittain 2
betoni
rankorakenne
satula
aaltopelti, ennen huopa
vaakaponttilaudoitus
ruskeanpunainen, ikkuna- ja ovivuorilaudat punaiset
kohtalainen
kattoikkunat, kaksi erilaista ikkunatyyppiä; 6- ja 16-ruutuiset

Arvot
Rakennus edustaa tyypillistä 1900-luvun alun saharakennusta, joka oli kaksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen ja lämpöeristämätön puurakennus, jossa oli moniruutuiset ikkunat. Rakennuksen tyyli on säilynyt alkuperäiselle uskollisena vuosien aikana tehdyistä muutoksista ja laajennuksesta huolimatta. Huomattavin muutos julkisivuissa on sen eteläosaan tehty noin 22 metriä pitkä
laajennusosa, joka on toteutettu luontevana osana alkuperäistä saharakennusta mukaillen. Vuosien aikana valkoiset ikkunapielet on maalattu punaisiksi, harjakatolle on rakennettu kattolyhty ja
ovien paikkoja on muutettu. Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja. Se edustaa yksinkertaista, hallittu ja puurakenteista teollisuusrakentamista 1900-luvun alkupuolelta.
Rakennus on sahan ensimmäisiä rakennuksia ja se on rakennettu 1909 palon jälkeen. Sahakäytössä rakennus toimi aina sahan toiminnan päättymiseen asti vuoteen 1963. Tämän jälkeen rakennus on ollut varastokäytössä. Rakennuksella on historiallisia arvoja, jotka liittyvät alueen sahatoiminnan historiaan sekä on hyvä esimerkki sahatalouden kehityksestä Suomessa.
Saharakennus on hallitseva osa koko Mainiemen entisen höyrysahan aluetta. Vaikka rakennus jää
Mainiemen sahantietä alemmalle tasolle, ei rakennuksen komeaa pitkää julkisivua voi tiellä kulkiessa olla huomaamatta. Rakennuksella on maisemallisia arvoja.

Kuvassa ei vielä näy eteläosan laajennusta. (Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys, Mainiemen vaha
höyrysaha U. A. Niemisen kokoelmista valokuvannut Jaakko Schultz)
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L-kirjaimen muotoinen saharakennuksen noin 55 metriä pitkä julkisivu sijoittuu Mainiemen sahatien
suuntaisesti. Alun perin rakennus oli noin 20 metriä lyhyempi.

Etelään avautuva julkisivu on myöhemmin rakennettua laajennusosaa.
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Rannan puoleinen laajennusosa. Perinteisestä saharakentamisesta kertovat moniruutuiset ikkunat.
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3.2

Voimalaitos
Historia
Voimalaitos valmistui vuonna 1923 ja se rakennettiin vanhan voimalan paikalle. Poiketen vanhasta
voimalaitoksesta rakennettiin tähän erikseen konehuone ja kattilahuone. 1950-luvulla sen kylkeen
rakennettiin lautaverhoiltu ja lapekattoinen paja. Myöhemmin on myös rakennettu katolle harjakattoinen laajennusosa.

Nykytila
Alkuperäinen käyttö
Nykyinen käyttö
Rakennusaika
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Katemateriaali
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

voimalaitos
tyhjillään
1923
1
betoni
punatiili
pulpetti
pelti
punatiili
punainen
tyydyttävä
rakennukseen liittyy 31-35m korkea tiilipiippu

Arvot
Rakennuksella on ollut merkittävä rooli sahan toiminnan kannalta toimiessaan koko laitoksen voimalähteenä. Konehuoneesta voima välittyi mekaanisesti valta-akselin avulla viereisen saharakennuksen työkoneille. Rakennus edustaa tyypillistä 1900-luvun alun voimalaitostyyppiä, joka oli yksikerroksinen, pulpettikattoinen ja paloturvallisuussyistä kokonaan tiilestä. Kokonaan tiilisenä rakennuksena se poikkeaa muusta ympäristön rakennuskannasta. Rakennus on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä kohtalaisesti. 1950-luvulla sen rantajulkisivulle rakennettiin lautaverhoiltu paja.
Vastaavista materiaaleista on katolle rakennettu harjakattoinen laajennusosa. Rakennuksella on
rakennushistoriallisia arvoja. Se edustaa 1920-luvun teollisuusklassismia, jonka tunnuspiirteitä
ovat yksinkertainen ja hallittu massoittelu ja julkisivun jäsentely. Ulkoneva kattolista ja kaarevaksi
muotoillut ikkunoiden yläosat sekä punatiili ovat tyylille ominaisia piirteitä.
Rakennuksella on historiallisia arvoja ja se liittyy viereisen saharakennuksen tavoin alueen ja Suomen sahatoiminnan historiaan.
Voimalaitos jää tieltä katsottuna saharakennuksen taakse ja sen maisemalliset arvot jäävät vähäisiksi. Kuitenkin sen yli 30 m korkea tiilipiippu on tärkeä maisemallinen tekijä ja koko sahalaitoksen
toiminnasta kertova merkittävä maamerkki. Piipulla on maisemallista merkitystä myös järven
suunnalta katsottuna.

(Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys, Mainiemen vaha höyrysaha U. A. Niemisen kokoelmista valokuvannut Jaakko Schultz)
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Rakennuksen erityispiirteenä on suuret 12-ruutuiset ikkunat.

Voimalaitoksen pohjoisjulkisivulle on rakennettu 1950-luvulla paja.
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3.3

Työväenasunto ”Tallipytinki”
Historia
Työväenasunto eli niin kutsutun Tallipytingin tarkkaa ikää ei tiedetä. Sanotaan, että se olisi siirretty
sahan alueelle Arrakosken Vierun ruukin mailta sen lopettaessaan toimintansa vuonna 1896. Rakennuksen runko muodostuu kolmiosaisesta hirsikehikosta, jonka sisään oli alun perin rakennettu
viisi asuntoa. Hirsirungon molempiin päihin on liitetty runkorakenteiset eteiset. Sen itäpuolella oli
sahan hevosia varten suuri tallirakennus, joka purettiin 1970-luvulla. Koillispuolella oli aitta. Vuoden 1981 jälkeen rakennuksen eteläpäätyyn on rakennettu harjakattoinen katos, järven puoleiselle
julkisivulle terassi ja länsijulkisivulle uusi sisäänkäynti katoksineen.

Nykytila
Alkuperäinen käyttö
Nykyinen käyttö
Rakennusaika
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Katemateriaali
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

työväenasunto
caravan-leirintäalueen käytössä
siirretty alueelle 1896
1
luonnonkivi
lamasalvos (pitkänurkkainen), päätyosat rankorakenteiset
satula
punainen huopa
hirsiosa vuoraamaton, päätyosissa peiterimoitettu pystyvuoraus
punamulta, ikkuna- ja ovivuorilaudat valkoiset
hyvä
alueen vanhimpia rakennuksia

Arvot
1800-luvun lopulta peräisin oleva työväenasunto on tiettävästi siirretty alueelle vuonna 1896 ja on
alueen vanhimpia rakennuksia. Nykyisin rakennus on caravan-leirintäalueen käytössä. Vuoraamaton ulkoasu on säilynyt varsin alkuperäisenä. Vuoden 1981 jälkeen rakennuksen eteläpäätyyn on
rakennettu harjakattoinen katos, järven puoleiselle julkisivulle koko julkisivun pituinen ja osin katettu terassi sekä länsijulkisivulle uusi sisäänkäynti katoksineen. Edellä mainitut rakennelmat piilottavat osittain alkuperäisen julkisivun. Uudet rakennusosat ovat helposti havaittavissa. Rakennuksella on historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja. Uusi katos ja terassi ovat selkeästi havaittavia uudempia kerroksia. Alkuperäiset julkisivut ikkunoineen ja ovineen ovat hyvin hahmotettavissa, vaikka rakennuksen yleisilme onkin muuttunut.
Tallipytinki toimii porttina caravan-alueelle saavuttaessa ja sen maisemalliset arvot välittyvät lähinnä caravan-alueelle sekä Pykäläniementien pohjoisosaan liikkujille.

Rakennus ja sen ympäristö ovat kokeneet miltei 40 vuodessa huomattavia muutoksia. Kuva vuodelta
1981. (Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys, Mainiemen vaha höyrysaha. Kuvaaja Petri Enqvist)
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Rakennuksen päätyyn ja eteläjulkisivulle on rakennettu vuoden 1981 jälkeen sisäänkäyntikatokset sekä
terassi.

Länsijulkisivulle on rakennettu uusi sisäänkäynti.
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3.4

Valkoinen pytinki
Historia
Alun perin talo rakennettiin sahan isännöitsijän asunnoksi ja konttoriksi sahan perustamisen aikoihin 1880-luvulla. Pääkerroksen kuusi huonetta olivat tässä tarkoituksessa. Kellarikerroksessa olivat
pakari ja ”piian poksi”, varastoja ja perunakellari. Kun uusi konttorirakennus valmistui tien toiselle
puolelle 1920-luvun alussa, Valkoinen pytinki muutettiin työväenasunnoksi.

Nykytila
Alkuperäinen käyttö
Nykyinen käyttö
Rakennusaika
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Katemateriaali
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

sahan isännöitsijän asunto ja konttori, myöhemmin työväenasunto
asuinrakennus
n. 1880
(I) + I + kylmä ullakko
luonnonkivi, myöhemmin vahvistettu betonilla
lamasalvos (lyhytnurkkainen)
satula
tiili (alla päre)
kolmeen kenttään jaettu laudoitus, ala- ja ylä osa pystysuuntaan,
keski- ja kellariosa vaakaan
valkoinen
hyvä
monimuotoiset ikkunan vuorilaudat, perunakellarissa on laakea tiiliholvi, koristeellinen kuisti

Arvot
Valkoinen pytinki on edustava esimerkki rakennusaikansa arkkitehtuurista ja rakentamistavasta.
Isännöitsijän asunnoksi rakennettu talo eroaa työväenasunnoista kokonsa ja julkisivujensa osalta.
Uusrenesanssityyliin julkisivu on jaettu pystysuunnassa kolmeen kenttään, joissa laudoituksen
suunta vaihtelee. Ikkunalistoissa ja erityisesti kuistin detaljimaailmassa on havaittavissa nikkarityylin piirteitä. Rakennuksessa on rakennushistoriallisia arvoja, jotka muodostuvat hyvin säilyneistä tyylispiirteistä ja yleisilmeestä.
Rakennus on alueen vanhimpia rakennuksia 1880-luvun lopulta ja alun perin se toimi sahan isännöitsijän asuntona ja konttorina. Rakennus toimii vielä nykyisinkin asuinkäytössä. Rakennuksella
on ollut selkeä rooli päällystön asuinrakennuksena ja sillä on ollut hierarkkinen asema työväenasuntoihin, jota on korostetavat rakennuksen koko ja tyylipiirteet. Rakennuksella on historiallisia
arvoja, se kertoo sahatoiminnan ja siihen liittyneen työväen asutuksen historiasta.
Vaikka rakennus on rakennettu Pykäläniementietä ja Mainiemen sahatietä alemmalle tasolle, rakennus on huomattava maamerkki kyseisten teiden risteyksessä. Järven suuntaan avautuu komea
takajulkisivu. Rakennuksen ja siinä asuneen isännöitsijän rooli on näkynyt myös maisemassa.

Vajaassa 40 vuodessa rakennuksen ulkoasussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuva vuodelta
1982. (Päijät-Hämeen rakennusperinneselvitys, Mainiemen vaha höyrysaha. Kuvaaja Eeva Polso)
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Järven suuntaan avautuu komea takajulkisivu. Taustalla näkyy 1920-luvun alussa rakentunut Konttoripytinki.

Kadun puoleisella julkisivulla on kaksi sisäänkäyntiä. Eteläistä sisäänkäyntiä koristaa komea kuisti.
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3.5

Höyläämö
Historia
Höyläämö rakennettiin 1930-luvulla osittain veden päälle, jotta valmis sahatavara saatettiin lastata
suoraan proomuihin. Höyläämön lisäksi rakennuksessa toimi lautavarasto, joka rakennettiin höyläämöosan eteläpuolelle. Vuoden 1982 jälkeen veden päällinen rakennusosa on purettu.

Nykytila
Alkuperäinen käyttö
Nykyinen käyttö
Rakennusaika
Kerrosluku
Perusta
Runko
Kattomuoto
Katemateriaali
Vuoraus
Ulkovärit
Kunto
Erityispiirteet

höyläämö + lautavarasto
Mainiemen Melontakeskuksen varastokäytössä
1930-luvulla
1
betoni
rankorakenne
satula
pelti, aikoinaan huopa
peiterimoitettu pystyvuoraus
höyläämöosa; punamulta (haalistunut), vuorilaudat valkoiset
lautavarasto; maalaamaton
kohtalainen
höyläämöosa rakennettiin osittain veden päälle (lastaus tapahtunut
suoraan proomuihin)

Arvot
Höyläämön rakennustaiteelliset arvot perustuvat sen erikoiseen rakennustapaan osittain veden
päälle. Rakennuksessa on myös sahaympäristöön kuuluvana rakennuksena tyypilliset moniruutuiset ikkunat. Rakennuksen rakennustaiteelliset arvot ovat edellisen inventoinnin jälkeen heikentyneet, kun veden päälle rakennettu osa on purettu pois. Lisäksi entisen lautavaraston kadun puoleinen julkisivu on vuorattu pressuilla ja sivulle on rakennettu sisäänkäynti. Muutokset heikentävät
rakennuksen rakennushistoriallisia arvoja.
Matala ja muutoinkin varsin vaatimaton tumma rakennus jää tiellä liikkujalta helposti huomaamatta ja sen maisemalliset arvot ovat vähäiset. Sillä on kuitenkin arvoa osana sahaympäristöä.
Rakennuksen maisemalliset arvot järven suuntaan ovat aiemmin olleet merkittävät, kun se on
ulottunut veden päälle. Edelleen se erottuu rantamaisemassa.

Kadun puoleista julkisivua hallitsee entinen lautavarasto, jonka julkisivu on peitetty pressuilla. Vasemmalla näkyy höyläämöosan pääty.
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Veden päälle rakennettu rakennusosa on purettu vuoden 1981 jälkeen pois. Pohjoisjulkisivulla on vielä
nähtävissä hailakka punamullan väri.

Höyläämö etelästä kuvattuna. Etualalla on lautavarasto.

18

MAINIEMEN ENTISEN HÖYRYSAHAN RAKENNUSINVENTOINNIN PÄIVITYS

4.

MUUT KOHTEET
Seuraavassa on esitetty muita Mainiemen höyrysahan historiaan liittyviä tärkeitä rakennuksia,
jotka sijaitsevat joko kaava-alueen ulkopuolella tai eivät omaa voimassa olevassa asemakaavassa
suojelumerkintää. Näillä kaikilla rakennuksilla on historiallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja osana
Mainiemen vanhaa saha-aluetta.
Mainiemen sahan alueen kulttuurihistorialliset arvot on tunnustettu useissa lähteissä (kappale 2.2
Selvitys ja kaavahistoria). Alueen arvot liittyvät sahahistoriaan ja siitä kertovaan rakennuskantaan.
Yksittäisillä rakennuksilla on merkitystä rakennushistoriallisten ja maisemallisten tekijöiden osalta.
Niillä on historiallista merkitystä myös suhteessa toisiinsa. Rakennusten keskinäinen hierarkia, tyylipiirteiden erot sekä erilaiset käyttötarkoitukset kertovat osaltaan sahatoiminnan ajasta, niin teollisuustoiminnan kuin asutuksenkin näkökulmista.

Sahan uusi konttorirakennus ja isännöitsijän asunto eli Konttoripytinki valmistui 1920-luvulla. Rakennus
on nykyisin asuinkäytössä. Rakennus on suojeltu asemakaavalla.

Konemestarin pytinki kuuluu alueen vanhimpiin rakennuksiin, joka ilmeisesti rakennettiin alun perin
kahden perheen asunnoksi. Hirsirunkoon on myöhemmin liitetty lautarakenteinen kuisti ja liiteri. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.
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Sauna- ja kuivaamorakennuksen vanhin osa on 1880-luvun lopulta. Rakennukseen on tehty muutoksia
käyttötarkoituksen muuttuessa. Välillä siinä toimi sahan paja ja lopuksi kuivaamo. 1936 siihen rakennettiin tiilinen laajennus, johon tuli sauna. Samana vuonna pajan tilalle tuli kuivaamo. Rakennuksen erityispiirteinä on sen kortisteelliset tiilidetaljit ja voimalaitoksen kanssa se on alueen ainoita tiilirakennuksia.
Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.

Vanhan höyläämön iästä ei ole varmaa tietoa. Siinä on tehty muutoksia ja osa ikkunoista on tukittu. Sahaympäristöön liittyvänä rakennuksena siinä on tyypilliset moniruutuiset ikkunat. Rakennusta ei ole
suojeltu asemakaavalla.
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Työväenasunto on rakennettu 1940-luvun lopulla ja se oli viimeinen useammalle perheelle tarkoitettu
työväenasunto Mainiemellä. Alun perin siinä oli neljä hellahuonetta. Työväenasuntoon liittyy sen pohjoispuolella oleva liiteri. Rakennus edustaa alueella myöhäistä työväenasuntotyyppiä. Rakennusta ei ole
suojeltu asemakaavalla.

Yhdistetty pakari- ja työväenasunto on valmistunut 1920-luvulla. Rakennuksessa oli pakarituvan lisäksi
asunto sekä liiteri. Sahan asunnoissa asuvat leipoivat leipänsä yhteisessä pakarissa. Rakennusta ei ole
suojeltu asemakaavalla.
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Työnjohtajan pytinki sijaitsee Kellosalmentien ja Mainiemen sahantien risteyksessä. Rakennuksessa on
koristeelliset ikkunapuitteet ja moniruutuiset ikkunat. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.

Työväenasuntoon liittyvä liiteri Pykäläniementien varrella. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.
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Vanhan höyläämön länsipuolella rinteessä on vanha asuinrakennus, jonka alkuperästä ei ole tietoa. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla.
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