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NEITSYTNIEMEN KARTANO, Imatra. 

RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

 

Tämä asiakirja käy läpi Imatran Neitsytniemen kartanon historiaa pääasiallisesti 

ajanjaksolla 1890 – 2019 sisältäen henkilö- ja käyttöhistoriaa, muutosvaiheita sekä 

korjattavien tilojen nykytilainventointia. Asiakirja on koottu suunnittelun tueksi ja sitä on 

täydennetty korjaushankkeen aikaisilla rakennetiedoilla ja fragmenteilla. Selvitykseen 

sisältyy erilliset kuva- ja piirrosliitteet, päiväys 18.2.2020.  

Tiivistelmä:  

Neitsytniemi sijaitsee Vuoksen rannalla, luonnonkauniilla joentörmällä ja 1900-luvun alkuun 

asti kuohuvien koskien äärellä.  Niemi asutettiin 1600-luvulla maanpuolustuksellisesti 

strategisena paikkana. Myöhemmin paikan virkistysarvo kasvoi yli rajojen ja teollisuus   

kiinnostui alueesta energian sekä liikenneyhteyksien vuoksi.   

Vuonna 1900 valmistunut Neitsytniemen kartano lukeutuu yhtenä komeimpana Vuoksen 

varrelle 1900-luvun vaihteessa rakennetuista, kesäkäyttöisistä kalastusmajoista ja -huviloista. 

Nottbeckien palatsimainen päärakennus luotiin teollisuuden voitoilla, mutta ironista kyllä, 

tehtaitten rakentuminen lähietäisyydelle murensi paikan luontoarvoja ja se ’hylättiin’ 

huvilana jo 14 käyttövuoden jälkeen.  Omistaja- ja käyttötarkoitusmuutokset sekä valtava 

koko lisäsivät muutospainetta 1930-luvulta lähtien. Vuosina 1935-1937 rakennusta 

muokattiin eniten ja renessanssihenkinen linjakas pohjaratkaisu rikkoontui. Sotavuosien 

jälkeen kartanoa muokattiin noin 10 vuoden välein.  

Jäljellä on ulkoisesti hyvin säilynyt ja ikäänsä nähden teknisesti hyväkuntoinen 120 vuotias 

edustusrakennus, jossa on paljon ajallista kerroksellisuutta, mutta vähemmän aistittavaa 

alkuperäisyyttä. Säilyneitä asioita ovat mm. ulkoasu, osin hirsirunko, kattorakenteet, 

alapohjat ja osa ovista. Hävinneitä tai muutettuja asioita ovat huonejako, toinen keittiösiipi, 

interiöörit pintoineen sekä ympäröivä maatalousmiljöö. Huomioitavaa on, että Neitsytniemi 

toimi maatilana yhtäjaksoisesti ehkä jopa 200 vuotta, myös Nottbeckien aikaan.  

Vuonna 2019 kaupungin 35-vuotinen omistuskausi päättyi, kartano siirtyi 

yksityisomistukseen ja toiminta yrityspohjalle. Tavoitteena on kehittää matkailutoimintaa, 

lisätä majoituskapasiteettia ja päivittää majoituksen sekä asumisen hygieniatilat.   
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LÄHTÖTIEDOT:  

Osoite: Neitsytniemenkuja 12, IMATRA 

Suunnittelu / Rakentaminen: v. 1895 - 1900 

Suunnittelija: arkkitehti Karl August Wrede 

Rakennuttaja: Edward von Nottbeck, Finlaysonin perustajan Wilhelm von Nottbeckin 

3. vanhin poika  

Suojelutilanne: Inventoitu v. 1994, Lasse Ojonen ja 10.4.1996, Martti Veijovuori. 

Valtakunnallisesti merkittävä (VAT). Etelä-Karjalan maakuntakaava kohde 7.  RKY 

Tornansaaren teollisuusalue, Neitsytniemen kartano ja Niskalammen asuntoalue. 

Suojelumääräys: huomioitava 

ominaispiirteiden vaaliminen.  

Kaava 1103. 73 Neitsytniemi. Vireillä 2019. 

Kiinteämuinaisjäännös nro. 12, id 

1000017470, historiallinen aika. Huomioitava 

muinaisjäännösalue kartanon alueella.  

Kuva 2. Neitsytniemen rakennuspaikat eri 

aikakausina. Kaavio on yleispiirteinen ja perustuu 30.12.2019 tietoihin (ei ole suoritettu esim. 

karttojen mittakaavatarkastelua). 
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RAKENNUSKANTA, MILJÖÖ:  

Yleistä: Neitsytniemessä on ollut aina kaunista. Luonnonmaisema muuttui, kun 

rantatöyräs romahti 1740-luvulla ja koski valjastettiin vaiheittain 1910-luvulta 

lähtien. Muutokset vaikuttivat rantaviivaan ja geologiseen profiiliin, mutta eivät 

rakentamiseen. Asumisen keskiö vakiintui jo varhain kartanon sijoille, korkeimmalla 

ja näköaloiltaan parhaimmalle paikalle. Ensin paikalle rakennettiin virkataloja, 1750-

luvulla kauppiassuvun koti/maatila ja vuoden 1900 tienoilla palatsimainen huvila.  

Ympäristö on ollut hitaasti muuttuvaa ja ajallisesti limittyvä. Kartanoalueelle 

muodostui 1920-lukuun mennessä 3 vyöhykettä, kun paikan haltijan ja palvelusväen 

asumisen erotti toisistaan huollon alue. Eri aikakausien rakennuksista ja niiden 

laajennuksista kasvoi monimuotoinen maatilakeskus, jonka merkitys ei suinkaan 

vähentynyt siirryttäessä yhtiöomistuksen aikakauteen. Tultaessa 1940-luvulle 

talousrakennusten tarve, ja luonnollisesti määrä väheni. (kts. peruskartat seuraavalla 

sivulla).  Nyt rakennusryppään tilalla on puisto ja autopaikoituskenttä, pellotkin on 

metsitetty, mutta vielä voi nähdä menneestä rauniojälkiä ja kulkureittinäkymiä.  

1700-1800-luvut: Vuonna 1739 sotilasvirkatalon pihapiiriin kuuluivat 2 rakennusta ja 

Wirranjoen molemmin puolin 2 torppaa, toinen rakuunalle ja toinen vuokralaiselle.   

1880-luvulla Zilliacusten aikaan rannassa sijaitsivat malkakattoiset hirrestä salvotut 

venevajat, laituri, uimakoppi sekä ylempänä mäellä päärakennus ja 

talousrakennuksia (* kts. S. Falkmanin piirros 1880-l). Venäläinen kartta v:lta 1898 osoittaa, 

että piharakennukset olivat päärakennuksen itäpuolella rivissä korkeuskäyrän 

suuntaisesti. Suurin rakennus, navetta oli keskellä ja muut rakennukset 

hajasijoitettuna sen molemmin puolin. Kaikkinensa karjapihassa oli 8 rakennusta, 

joista kaksi peltotien juuressa, ne voisivat olla nykyiset rauniot. Pellot ulottuivat 

päärakennuksen kulmalle ja ympäristössä oli viljelys- ja maatalousmaiseman piirteet.  

Kuva 3. Venäjänkielinen kartta Neitsytniemen kohdalta. Kuvassa   

Zilliacusten aikainen pihapiiri ja päärakennus, jossa Nottbeckit viihtyivät 

kymmenisen vuotta (Ruokolahti XVII:49, 1989, Kansallisarkisto). 

1900-luku: Zilliacusten talousrakennukset säilyivät osana 

uutta kartanomiljöötä ja Nottbeckit jatkoivat laajalti 

maatalouden harjoittamista, ehkä kannattavana 

yritystoimintana. Viljelyksiä oli noin 50 hehtaaria ja karjaa 

parikymmentä päätä, joten maataloustuotteita riitti myyntiin asti. 

Kiinteistökauppojen jälkeen maataloutta jatkettiin tehostetusti, koska ruokahuolto 

oli tärkeä osa yhtiöitten työntekijöille suuntaamaa sosiaaliapua. Neitsytniemessä 

peltoala kasvoi vuoteen 1937 mennessä 60,98 hehtaariin. Lähinnä olevilla viljelyksillä 
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oli kartanon kasvimaat ja marjapensaat sekä karja-aitaus, idempänä rinteessä sijaitsi 

tilanhoitajien asunnot pihoineen. Ilmavalokuva 1930-luvulta paljastaa, että 

talouspihalle oli muodostunut toisiinsa kytkettyjen rakennusten sarja, jonka jatkeena 

oli yhtiön metsäalueet. Talouskompleksi oli vuoteen 1943 mennessä kutistunut 

pohja-alaltaan puoleen ja eriytynyt kahdeksi erilliseksi rakennukseksi.  

 

Kuva 4. Ilmavalokuva 1930-luvulta. Rannassa venevaja, puomeja ja 2 laituria, muttei niemen 

kärkeä ja lahukkaa!  

Kuvat 5 – 6. Zilliacusten talousrakennusten 

ympärille oli paisunut 30-vuodessa kaksi 

isoa rakennusta Z-muotoon. Alakuvassa 

rakennuksen julkisivu kartanolle päin.  

Talousrakennukset olivat lautavuorattuja, 

punamullattuja ja niissä oli runsaasti 

poikkipäätyaiheita.  

Asuinrakennuksina olivat ainakin pieni 

mökki ja 2-kerroksinen leveärunkoinen 

asuntola. 
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Muista dokumenteista voi nähdä, että jossain olisi ollut 

paanukattoinen jyhkeä kivinavetta (s. 7) ja että kartanon 

luoteisnurkalla olisi ollut pulpetti- ja mansardikattoisia 

talousrakennuksia, joissa ikkuna- ja oviaukkojen 

kaariaiheet viittaavat 1800-luvun uusgotiikkaan (s. 11). 

1930-luvun ilmakuvassa näitä tai muitakaan 

piharakennuksia ei kartanon lähietäisyydellä enää ole. 

Olisiko komea navetta sittenkin Nottbeckien 

kalastushuvilalta ja kaariaukkoiset rakennukset taitelijan 

mielikuvituksen tuotetta?  

Rantatöyräälle v. 1955 rakennetusta saunasta on jäljellä 

betoni- ja luonnonkivipilareita.  Enso-Gutzeitin 1950-

luvulla rakennuttamat rantasaunat olivat hirsirakenteisia, 

turvekattoisia ja ajallisesti tunnistettavia. Neitsytniemen 

sauna saattoi olla tämän kaltainen (kts. kuvaliite s.7).   

Vuonna 1968 haettiin lupaa päärakennuksen itäpuolelle 

rakennettavalle 4 autopaikan tallille. Viereinen 

asuinrakennus puretaan v. 1970 ja asunto siirtyi 

autotallilaajennukseen. Rakennus poikkesi tyyliltään 

alueella jo olevista mm. tasakatolla ja maanvaraisella 

lattiarakenteella.  

Kuvat 7 - 8. Autotallin pääpiirustukset v:lta 1968.  

Kuvat 9 - 10. Leikkaus maakellarista ja tulotien graniittiportti.   

Vuonna 2019 alueella on päärakennuksen lisäksi 

rankorakenteinen pihasauna, jätekatos, kylmilleen jäänyt 

autotalliasuinrakennus, Vuoksenniskan tien varressa portin 

pylväät sekä ainakin 2 rauniota, joista toinen on maakellari. 

Maakellarin jalusta on graniittilohkokiveä, seinien yläosat 

sekä tynnyriholvi muurattua tiiltä ja päällä suojana 

harjakatto.    

Tiestö, reitit ja kasvillisuus: Kartanoa on ympäröinyt salskea 

männikkö ja sisäänkäynnin puolella sankka lehtipuusto. Nyt alue on puistomainen ja 

puulajeina kuuset, pihtakuuset, männyt, koivut ja lehmukset, sieltä täältä löytyy 

muistona hyötypuutarhoista villiintyneitä omena- ja kirsikkapuita.  
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Vanhin tielinja on se mitä nykyäänkin kuljetaan, rantatie näkyy jo v. 1739 kartassa. 

Von Nottbeckien aikaan, ehkä kokonaissuunnitelmaan kuuluvana osana korostettiin 

sisääntuloa puolikaaren muotoisella graniitti-teräsportilla ja puukujalla (mm. v. 1943 

peruskartta). Palvelusväellä oli omat tiensä sisämaan puolella. Kartanolta lähti suorat 

kulkureitit pelloille ja talouspihalle, vielä voi hahmottaa niistä toisen: v. 1968 

asemapiirroksessa pihaa halkoo puukujanne nykyisen kellariraunion kulmalta 

pihasaunalle.  

Vuoksen puolelle perustettiin barokkimainen muotopuutarha, jossa perennalajeina v. 

1955 olivat mm. pionit, liljat, kullerot, syysleimut, kevätesikot ja krookukset, ehkä 

myös ruusut. Hiekkakäytävät oli hävitetty 1960-lukuun mennessä. Kohteesta on 

laadittu selvitys ja palauttava puutarhasuunnitela (Imatran kaupunki).   

 

Kuvat 11 - 12. Pitäjänkartta v:lta 1943 ja peruskartta v:lta 1971, joihin on merkitty rantasauna ja asuinrakennus 

päärakennuksen koillispuolella. Mitä ilmeisemmin pihasauna on ollut purettuun asuinrakennukseen liittyvä. 

 

Kuvat 13 - 14. Alvar Aallon laatiman Imatran kauppalan 

yleisasemakaavan otteesta v. 1951 käy ilmi, että 

Neitsytniemen tontti pidettiin visusti kiinni Vuoksen 

yläjuoksun teollisuusvyöhykkeessä, ehkä tehtaiden puskuri- 

tai laajentumisalueena. Siinä yksi tekijä kartanon 

säilymiselle!  

Vuoksenniskantien toiselle puolen entisille kartanon 

viljelymaille oli kaavailtu pienteollisuusaluetta, mutta tältä 

osin maankäytön suunnitelmat ovat toteutumattomia.  
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HISTORIAA TIIVISTETTYNÄ:  

a) VARHAISET VAIHEET 1600- ja 1700-luvut: 

Neitsytniemi on vanha asuinpaikka. Latvialainen Reinhold von Ungern-Stenberg sai 

1600-luvulla Ruotsin kuningattarelta yli sataa tilaa ja Neitsytniemen palkkana 

sotapalveluksistaan.  Eräistä näistä tiloista muodostetiin 1653 Siitolan kruunun säteri, 

jonne asettui 1660-luvulla Ungern-Stenbergin vouti Aake Olavinpoika. Talo on 

sijainnut lähellä nykyistä kartanoa. 

Siitolan säterin päätilasta tuli 1680-luvun 

maareduktiossa majurin komppanian päällikön 

virkatalo, jota isännöi 1692-1730 majuri Hindrich 

Turteltaube ja vuodesta 1730 pikkuvihaan asti 

luutnantti Carl Otto Furumarck (1708 Narva – 1768 

Mikkeli). Vuokraajana oli Juhana Arponen. 

Neitsytniemessä tapahtui näinä aikoina maavyörymä 

Vuokseen ja nykyinen rantatörmä muotoutuu.  

Kuvat 15. Furumarc-suvun vaakuna.  

Kuvat 16 - 18. 16oo-l. lopulla Vuoksen suulle oli sijoitettu 3 jalkaväkirykmentin komppanian ja esikunnan 

upseerin virkataloa, Neitsytniemi oli yksi niistä. Majurin karoliininen virkatalopohja (1731 J.E. Dahlberg) ja 

virkatalon piha Neitsytniemessä 1739. 

  

Turun rauha muutti rajalinjoja ja Itä-Siitola Neitsytniemineen ei enää sijainnut 

strategisella rajavyöhykkeellä, eikä Ruotsin puolellakaan vaan Venäjällä.  Idän 

laajentuneet markkinat toi saksalaisen kauppiaan Condrad Ziliaksin pohjoiseen ja 

Nevanlinnaan. Condradin pojanpoika Berend Johan Ziliaks osti Neitsytniemen 1750-

luvulla ja suvulla tila säilyi vuoteen 1887, 150 vuotta. Zilliacukset nousevat maan 

sivistyssukuihin ja Neitsytniemessä heistä asuivat mm. maanmittari Henrik Zilliacus, 

senaattori Wilhelm Zilliacus ja kirjailija/lakimies/itsenäisyysmies Kondrad Zilliacus.  
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Paikka veti puoleensa kulttuuriväkeä ja mm. Severin Falkman vierailee Ruokolahdella 

kaksi kertaa, jolloin hän dokumentoi miljöötä piirtäen. 

Senaattorin kuoltua kartano myytiin vapaaherra Karl Langenskiöldille 130 000 mk:lla, 

mutta hän viihtyi paikalla vain muutaman vuoden.  

b) NYKYISEN KARTANON AIKA 1889 - 2019:  

Luonnonkauniista paikasta kuulu Neitsytniemi siirtyi 

vuonna 1889 von Nottbeckin suvulle. Tohtori Edward 

(Eduar) Alexander von Nottbeck (1853 Pietari – 1939 

Geneve), Finlaysonin perustajan Wilhelm von 

Nottbeckin äveriäin ja kolmanneksi vanhin poika osti 

Neitsytniemen 36-vuotiaana, vuosi ennen isänsä 

kuolemaa. Ensisijaisena syynä olivat teolliset intressit, mutta seutu kiinnosti vapaa-

ajan viettopaikkana jo kalastusharrastuksen vuoksi. Koska Ylä-Vuoksen seutu nähtiin 

jo 1800-l. lopulla mahdollisuuksien alueena, hankki Edward nuorempien veljiensä, 

Peterin ja Alexanderin kanssa muutaman tilan sekä yhden rantapaikan ja turvasi 

vesioikeudet koskeen. Hän myös tilasi huonokuntoisen päärakennuksen tilalle 

kartano-huvilasuunnitelmat v. 1895 arkkitehti Karl August Wredeltä. 

Uusrenessanssityylinen, 2-kerroksinen hirsirakenteinen päärakennus valmistui v.  

1900 tienoilla, sanotaan että talo oli Edwardin serkun ja vaimon, Eugenien toiveiden 

mukainen ja että se olisi mukaillut Yhdysvaltojen presidentin silloista kesäasuntoa.  

Huvilalla vietettiin kesäaikaan vilkasta seurapiirielämää. Hienostoväkeä saapui 

Imatralle Pietaria ja Helsinkiä myöten. Neitsytniemessä nähtiin ruhtinaita ja 

ruhtinattaria sekä paroneja ja paronittaria. Nottbeckit olivat Suomesta ainoat, jotka 

saivat kutsun viiteen Venäjän hovin juhlatilaisuuteen. Rahvaan kanssa Nottbeckit 

eivät seurustelleet.   

Talvisin Edward, Eugenie ja toinen eloon jääneistä pojista, Walter viettivät aikaa 

ulkomailla mm. Genevessä. Isäntäväen ollessa muualla Neitsytniemen asioita vastasi 

mm. Juho Helminen, keittiösiivessä asunut perhe Hanhinen sekä R. Stenius, joka 

raportoi taloudesta kuukausittain Finlaysonin kassahoitajalle ja tulevalle 

toimitusjohtajalle Arthur Sommerille. Kartanon kuukausitase vaihteli tuolloin 700 -

1600 mk välillä. Von Nottbeckien henkilökuntaan kuuluivat palvelusväen lisäksi 

ammattilohestajat ja koskisoutajat, joista kokeneimpia ja ehkä parhaimpiakin olivat 

Heikki ja Antti Heikinpoika Mansikka. Ylimääräisä lohia vietiin Pietarin torille ja uuden 

Valtionhotellin valmistuttua pääsääntöisesti hotellille. Maataloudesta ja 

karjanhoidosta vastasi lisäksi 20 muuta työntekijää.  
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Kuvat 20 - 21. Vasemmalla lohikalastaja Antti Heikinpoika Mansikka Viipurissa valokuvaamossa. Kalasaaliit olivat 

hulppeita ja ainakin 100 kiloa/päivä, tässä yhden yön saalista esittelee nuori herra Walter v. Nottbeck (oik.). Takana 

oleva rakennus voisi olla kartanoon kuuluva paanukattoinen kivinavetta.  

Edwardilla oli puolet kosken vesiosuuksista ja siksi vaikutusvaltaa, jota hän myös 

runsain mitoin käytti. Tornatorin mielestäni Edward oli varsinainen ’käräjäkukko’.  

Edward riitaantui yhtiön kanssa koskivoima- ja kalavesiosuuksista, vesien 

saastuneisuudesta ja rautatien rakentamisesta.  Vesien laatua koskevan kiistan 

Edward voitti, yhtiö sai sakkoja ja velvoitteen jätevesien puhdistamiseen. Syy 

vihoitteluun saattoi juontaa juurensa Nottbeckien teollisten unelmien kariutumiseen. 

Edwardilla oli kahnausta myös työväestön kanssa. Suurlakon aikaan v. 1905 hän 

lahjoitti lakkorahastoon 200 markkaa, mutta säikähti niin, että matkusti siltä 

istumalta Neitsytniemestä pois.  

Vuonna 1914 käynnistyi tapahtumien sarja, joka johti Neitsytniemen 

omistajavaihdokseen. Edward sai Ruokolahden kunnalta roimat verot, hän väsähti ja 

myi kartanon valekaupalla pojalleen Walterille. Taloudellisesti menestynyt Tornator 

jatkoi yhtiöön panostamista hakien lupaa koskiosuuksien hyödyntämiseen ja 

poikkipuomin rakentamiseen, mutta niin teki Walterkin. Jostain syystä Walter 

vetäytyi kisasta ja tarjosi kompromissiehdotuksena Tornatorille kartanoa, 

vesiosuuksiaan ja 510 hehtaaria maata 3 miljoonalla markalla. Pyyntö oli kova, mutta 

loppuvuodesta 1914 yhtiö oli kypsä kauppoihin. Tornator sai kaupassa haluamansa 

eli 40 000 hv koskivoimaa ja siinä ohella kartanon, joka siirtyi yhtiön ja myöhemmin 

Enso Gutzeitin ylemmän toimihenkilöstön virka-asuntokäyttöön. (Tapahtumien 

kronologinen järjestys tarkistamaton). 

Kartanoon asettui v. 1915 Tornatorin pääosakas ja ensimmäinen toimitusjohtaja 

Eugen Wolff, jolla oli jo käytössään Immolan kartano kesäresidenssinä. Neljän 

vuoden kuluttua v. 1919 taloon muutti uusi yhtiön teknillinen päällikkö, kemisti 
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Aleks. Lampen vaimoineen, he viihtyivät kartanossa 13 vuotta v. 1932 saakka. Ei ole 

tietoa, korjattiinko taloa tänä aikana, mutta sinne perustettiin ainakin laboratorio 

patenttihakemuksiin liittyviä kokeita varten. Lampenien jälkeen kartanoon asettui 

yhtiön johtoportaan työntekijöitä ja sinne sijoitettiin myös muita toimintoja.  

Kartano jaettiin kahtia ensimmäisen kerran v. 1932 ja v. 1935 -1937 tehtiin 

käyttötarkoituksen muutos ja tilat palautettiin asuinkäyttöön. Arkkitehti Väinö 

Vähäkallion toimisto laati muutossuunnitelmat v. 1935. Laajassa, talon luonnetta 

rajusti muuttavassa korjauksessa rakennettiin mm. kylpyhuoneet. Keskuslämmitys 

saatettiin asentaa jo aiemmin v. 1932.  

Sodan jälkeen kartanon pilkkomista pienempiin osiin jatkettiin, ylä- ja alakertaan tuli 

kumpaankin 2 asuntoa, eli Neitsytniemessä asui yhteensä 4 perhettä. Kun 

asuntotilanne parani, palautettiin talo 2 perheen asunnoksi, jollaisena se pysyi 

vuoteen 1984 saakka.  

Imatran kaupunki osti kiinteistön Enso Gutzeitilta 1984 ja teki siitä kaupungin 

museotoimen ja juhlatilat. Talo entisöitiin v. 1989 mennessä 1920-luvun tyylin 

mukaisesti, tällöin rakennettiin mm. suurkeittiö ja eteläpuolelle yläkertaan 

majoitustilat saunoineen. Salien seinille palautettiin pinkopahvit ja historialliset 

tapetit.  

Vuonna 2019 Imatran kaupunki myi kiinteistön Jari ja Jaana Tirrille.  

ARKKITEHTISUUNNITELMA:  

K.A. Wreden laatima huvilasuunnitelma v:lta 1895 oli suureellinen, mutta ei 

poikkeuksellinen Vuoksen suun alueella, jossa oli jo toinen toistaan komeampia 

hienostoväen kalastusmajoja ja kartanoita, kuten Harakanhovi ja Saimaan hovi.  

Neitsytniemessä pohjaratkaisu oli selkeä ja suoralinjainen ja sen päärungon 

muodostaa molempia kerroksia halkova keskikäytävä. Rakennus painottui 

voimakkaasti etelän ja Vuoksen suuntaan, isot 4 m korkuiset makuuhuoneet 

sijoittuivat kaikki käytävän länsipuolella. Suunnitelmalle ominaista olivat pitkät linjat 

ja näkymät, sekä ulkotiloihin että sisätiloissa. Klassisen ankaraa suunnitelmaa rikkoi 

epäsymmetrisesti sijoitetut vinokulmaiset erkkerit eli jugend loggiat, ehkä funkista jo 

ennakoiden.   

Mielenkiintoisia lisiä ovat talon molempiin päihin rakennetut keittiösiivet, joiden 

rakentamisen ajankohta ei ole varmistunut.  Erässä lähteessä esitetään, että 

keittiösiivessä asui von Nottbeckin palvelusväkeä ja toisessa, että ne olisi rakennettu 

kiinteistökaupan jälkeen v. 1915-1916. Vuoden 1912 valokuvassa kumpaakaan siipeä 
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ei kuitenkaan näy. Kaksin kappalein toteutetut keittiösiivet saattavat olla osa 

kokonaissuunnitelmaa, ’corps de logis’ -henkeen.  Ehkä siipiosien toteutus jäi 

puolitiehen, koska eteläinen siipi näytti suunnitelmaan sovitetulta, kun taas 

pohjoinen siipi muistuttaa enemmän paritupapohjaa. Sitä se ei kuitenkaan ole, koska 

runko on rankorakenteinen. Rakenne on varhainen, muttei tavaton koska mm. 

läheisen Rantalinnan asuinrakennuksessa oli käytössä pystytolppa-purueristerakenne 

jo vuonna 1914. Uudella omistajalla Tornator Oy:llä oli saha ja sieltä varmasti heltisi 

rakennuspuuta yhtiön hankkeisiin.  

Kuva 22. Koillispäädyssä näkyy alkuperäisen suunnitelman aiheita, kuten keskeinen sisäänkäynti ja 

koillisnurkan kuistit sekä osia piharakennuksista (piirros v:lta 1915).  Eugen Wolffin 

berliiniläissyntyisellä vaimolla oli hevosia, joten voisiko taustarakennukset olla hevostalleja ja 

tyylitaituri Wreden uusbarokkityyliin suunnittelemia? 

ARKKITEHDIT 

Karl August Wrede valmistui arkkitehdiksi Saksan Dresdenin kuninkaallisesta 

teknillisestä yliopistosta vuonna 1882 ja palasi sen jälkeen Suomeen. Wrede omaksui 

kertaustyylin ja muuntautui taitavasti sen eri tyylilajeihin, kansallisromantiikalle hän 

ei koskaan syttynyt. Neitsytniemi luotiin uusrenessanssin jälkimainingeissa.  

Wrede ei edennyt virkaurallaan itsenäiseksi suunnittelijaksi. Yleisten rakennusten 

ylihallituksessa hän toimi avustajana nimikkeellä ’ylimääräinen arkkitehti’ ja vastasi 

maatilarakennusten suunnittelusta. Niinpä hän suuntasi kykynsä toisaalle ja 

suunnitteli samanaikaisesti omia töitä, joista tunnetuimpia olivat yksityiset tilaustyöt 

kuten yläluokan huvilat ja edustusasunnot. Näistä mainittakoon mm. saman 

Nottbeck-suvun jäsenille myöhemmin suunniteltu Näsilinna Tampereella (1897), 

Summan kartano ja Sinebrychoffin Karhusaari Espoossa (1887). Wrede suunnitteli 

kaikkiaan 8 puuhuvilaa vuosina 1883-1907, Neitsytniemi oli yksi näistä. Hän haki 

töihinsä vaihtelevuutta, edustavuutta ja väljiä tiloja eli tilakokonaisuuksia, jotka 
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soveltuivat mittavaan seuraelämän pitoon. Kartanon yläkerta oli kuin luotu juhlaväen 

oleskeluun, mm. suuria huoneita yhdisti pariovien sarja.  

 

 

 

 

 

 

Kuvat 23 - 24. Wreden suunnittelemat Summan kartano ja Espoon Karhusaaren huvila. Wrede varioi 

tyylejä yksilöllisesti kohteen mukaan, kopiointiin ja toistoon hän ei näytä sortuneen.  

Ei ole selkeää kuvaa, millainen sisustus tai kalustus Neitsytniemessä toteutettiin. 

Zilliacukset veivät mennessään oman irtaimistonsa, joten kartanokalustus oli 

Nottbeckien hankkima.  Siitä ei ole mitään jäljellä. Wreden suunnittelemissa tiloissa 

oli usein petsattuja kasettikattoja, portaikkoihin liittyviä muhkeita pilareita, seinän 

alaosan panelointeja, kuviotapetteja William Morrisin tyyliin jne. Eli tyypillisiä 

uusrenessanssiajan sisustusaiheita. Julkisivuissa hän suosi palkkimaista 

helmalaudoitusta, yläfriisiä, runsaasti terasseja ja T-karmi ikkunoita. Vuorauksen eri 

suuntaista jaksottamista ei Neitsytniemessä ole.   

Vieraillessaan v. 1895 Viipurissa Wrede sai vihiä taiteilijaystävältään Albert 

Edefeltiltä, että Nottbeckit olisivat valinneet hänet rakennushankkeittensa 

suunnittelijaksi. Wrede palasi Helsinkiin ja tapasi Edward von Nottbeckin. He sopivat 

Neitsytniemen suunnittelupalkkioksi (tai kokonaisurakkapalkkioksi) ’tietyn 

omaisuuden’ ja esikuvaksi amerikkalaiset villat. Wrede nimesi työn ’corps de logis’, 

joka tarkoittaa klassiseen suunnitteluun perustuvaa laajaa kartanoa tai palatsia. 

Rakennustyypissä oli 1. kerroksessa keskeisaula ja molemmin puolin saleja, 2. 

kerrokseen sijoitettiin päätilat. Suunnitelmaan kuului keskirungon molemmin puolin 

matalat 1. kerroksiset siipiosat kuten venetsialaisissa 

huviloissa! Neitsytniemi oli siten sovitun mukainen! 

(lähde 15.11.1920 Hufvudstadbladet, itsensä Wreden 

kirjoittama artikkeli). 

Kuva 25. Klassisen arkkitehtisuunnittelun palatsityyppi ’corps de 

logis’ tässä esimerkkinä englantilainen 1700-luvun Blenheimin 

palatsi.  Neitsytniemen vastaavuus em. suunnitelmaan on 

ilmeinen ja selittää keittiösiipien sijoittelun. Myös Saimaan 

hovissa on vastaava tyyppiratkaisu! 
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Wrede anoi syksyllä 1895 virkavapautta ja matkusti talveksi 1895 – 1896 Eurooppaan 

kiertueelle ja kävi mm. Genovassa, palatsiarkkitehtuurin ’mekassa’. Mahtoiko Wrede 

ehtiä suunnitella Neitsytniemen ennen matkaansa vai olivatko kartanon juhlava aula 

avotakkoineen ja vaikuttavine portaikkoineen matkan antia? Myös myöhemmin 

piirrettyyn Näsilinnaan tehtiin aulatakka, siellä marmorista pilarikoristein. Tuskin 

saamme tietää miltä takka Neitsytniemessä näytti, koska rakennusaikaista tietoa ei 

ole juurikaan säilynyt.  

Wrede suosi kokonaissuunnittelua, rakennuksen tuli olla luonteva osa ympäristöään. 

Näin on Neitsytniemessäkin: Vuoksen puolella oli barokkipuutarha ja kartanotien 

alussa puolikaarenmuotoinen portti. Ehkä oli vielä jotain, mistä emme tiedä? 

Wrede oli ensimmäisiä arkkitehtejä, joka myös toteutti suunnittelemiaan kohteita. 

On mahdollista, että ’avaimet käteen’ käytäntö olisi ollut käytössä Neitsytniemessä, 

koska Edward jätti talousasiat muiden harteille, ja mm. 1890-luvulla kartanoa 

koskeva kirjanpito päätyi Finlayson osakeyhtiön talousvastaavalle.   

Wreden tuotantoa kuvataan Kansallisbiografiassa eklektiseksi, varmatyyliseksi, 

selkeäksi ja suurpiirteiseksi, määritteet sopivat hämmästyttävän hyvin 

Neitsytniemeen. Näsilinnaa tituleerataan Saara Peltolan Wreden arkkitehtuuria 

käsittelevässä lisensiaattityössä hienostuneeksi renessanssiajan maaseutuhuvilaksi, 

termi on yhtä sopiva Neitsytniemeen, ’maalaiskontekstissa’.  

Imatran huvila ei ole niin mahtipontinen kuin Peter von Nottbeckille suunniteltu 

linnamainen barokkipalatsi Tampereella. Seikka ei vähennä Neitsytniemen arvoa. Sen 

sijaan kartano voidaan nähdä kansainvälisen arkkitehdin vahvana visiona 

juhlarakennuksesta, jossa klassiseen viitekehykseen, sitä rikkomatta on sisällytetty 

funktionaalisen toimiva tilajako, joka hyödynsi maisemaa ja luonnonvaloa ja johon 

sulautettiin vielä asiakkaankin toiveet harmonisena osana kokonaisuutta. Näihin 

teemoihin perustuu moderni asuntosuunnittelu vielä tänäkin päivänä! Wrede oli 

myös kokeellinen uudistaja ja mm. Karhusaaren uusrenessanssi huvilassa (1887) oli 

maamme ensimmäinen tasakatto. Valitettavasti Neitsytniemessä aika on vienyt 

mennessään alkuperäissuunnitelman punaisen langan.  

Suomen Teknillisestä yliopistosta v. 1909 valmistunut arkkitehti Väinö Vähäkallion 

toimisto suunnitteli Kaukopään tehtaiden funktionalistisen asuntoalueen vuosina 

1934 – 36. Tämän toimeksiannon ohessa Vähäkallion toimisto laati kartanon 

muutosehdotuksia v. 1935. Mitä ilmeisemmin suunnittelusta vastasi joku muu kuin 

itse pääarkkitehti, koska piirustuksissa on eleettömästi nimiömerkintä ’V. Vähäkallion 

arkk. toimisto’. Vähäkallio oli erityisen tuottelias arkkitehti ja hänellä oli oma toimisto 

vuosina 1911 – 41. Rakennushallituksessa pääjohtajana hän toimi vuodet 1936 – 43.  
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RAKENNUSTAVASTA  

Perustus ja runko: kantava rakennejärjestelmä perustuu taloa halkovaan 

väliseinälinjaan, johon lukittuu salvotut huoneiden väliseinät, näin muodostuu jäykkä 

ristikkokehä. Runko on tehty noin 16 cm paksuisesta veistohirrestä lyhyellä nurkalla, 

seinät on vuorattu ulkoa vaakakeilaponttipaneelilla, jossa alhaalla on 

vaakasuuntainen helmalaudoitus ja ylhäällä uusrenessanssille tyypillisesti 

räystäänalus reunanauha eli friisi konsoleineen. Perustuksena on puna- ja 

harmaagraniittinen lohkokiviladonta pursosaumoin. Pohjoispäädyn keittiösiipi on 

rankorakennetta, kuten koilliskulman avokuistien umpilaudoitetut seinäosuudet.   

Ala- välipohjat: Alapohjat ovat puurakenteisia, paitsi kellarissa. Ryömintätilallinen 

rakenne on tuulettuva ja jykevien haltijapuiden varassa lepääviä. Eristeenä on hiekka 

ja sammal.  Keittiössä lattia on uusittu, rossinpohjaosalla eristeenä on mineraalivilla 

ja tiivisteenä bitumilevyt ja -paperi. Välipohjat ovat puurakenteisia. Rakenteet ovat 

pääasiassa alkuperäisiä, keittiöosaa lukuun ottamatta.  

Kattorakenteet: Vesikattoa kannattaa veistetyt kattotuolit (yläpaarre 13x15 cm, A-

kitapuu 17 x 17 cm), orsipuut ja niitä kannattavat pystyparrut. Vesikate on 

saumapeltiä ja sahapintainen aluslaudoitus on umpinainen. Aumakaton jiirit ovat 

lähes ’liitävät’, tästä huolimatta aumanurkat ovat edelleen ryhdissä!  

Kuva 42. Leikkaus 

pääsalin kohdalta. 

Kantava runko on 16 - 

17 cm paksuista 

massiivihirttä, 

keittiösiivessä 

rankorakennetta. 

Huonekorkeudet 

vaihtelevat 3,6 - 4 m. 

Kattotuolien 

tukipisteet eivät 

välttämättä osu 

väliseinälinjojen 

kohdille, siksi 

yläpohjarakenteisiin 

on upotettu 

tukipalkkeja ja ainakin 

1 ansas.  
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Kuva 42 a. Alustava leikkaus B (20.2.20202), mk 1:125 (A3). Alapohja lepää jykevien veistoparrujen 

varassa, joiden kylkiin on naulattu pohjalautoja kannattavat sahatut rimat. Alapohjan paksuus on noin 

40 cm (josta eristettä noin 20 cm), välipohjan noin 70 cm ja yläpohjan noin 30 cm.  
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Ikkunat, ovet: Puuikkunat ovat sisään-ulosavautuvia, T-karmin mallisia ja kooltaan 

120 x 2250 cm. Alkuun niitä suojasi suljettavat vaakapaneloidut luukut. Ikkunoita on 

uusittu ainakin 1930-luvulla ja joitakin ikkuna-aukkomuutoksia on tehty 

keittiösiivessä 1980-luvulla.  Kuva 25. Ikkunan poikkileikkaus, puiteprofiili viittaa 1920-lukuun.  

Alkuperäiset massiivipuiset väliovet olivat pääosin 

molemmilta puolin ootrattuja pariovia, osa lasillisia 

(koko 1,2 - 1,25 x 2,3 – 2,45 m). Jäljellä on alakerran 

saleissa muutama alkuperäinen ulkopariovi.  Vähempi 

arvoisissa tiloissa oli yksi lehtiset peiliovet, joita kaikki 

uusittiin 1930-luvulla. Nykyiset puukehykselliset 

kovalevypintaiset laakaovet ovat peräisin 1980-luvun 

entisöinnistä.  

Kuvat 26 - 28. Ovia eri ajoilta. 

Vasemmalla alkuperäinen pariovi, 

joita teetettiin 1980-luvulla lisää. 

Korkeus 245 cm.   

Keskellä 2. krs eteläparvekkeen ulko-

ovi, 1920-luvun tyyliin muokattu 

kierrätysovi. Kork 230 cm.  

Keskellä 12-peilinen väliovi 1930-l. 

ovikaaviosta. Moduli-mitoitus, 

korkeus 210 cm. Ei ehkä toteutuneet. 

Oikealla 1980-luvun laakaovi. Korkeus 

215 cm. 

Kuvat 29. Eteläparvekkeen 

parioven kustavilaistyyliset 

koristeet ovat jälkikäteen 

ovilehden pintaan 

naulaamalla lisätty.   
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Kuistit: talon ympärillä on runsaasti avokuisteja, ne nousivat julkisivuissa pääosaan, 

kun eteläinen keittiösiipi purettiin. Sisääntulokuisti on alkuperäinen ja laajuinen, 

mutta Vuoksen puoleista pääterassia on muokattu asuntomäärän mukaan. Kun 

kartanossa asui 1930-l. kaksi perhettä, katkaistiin terassi keskeltä kahtia ja päälle 

kaavailtiin vielä parvekkeita. Suunnitelmia ei toteutettu. Pääterassi palautettiin koko 

talon pituiseksi 1980-luvulla. Koillisnurkan avokuistit lasitettiin 1910- ja ummistettiin 

1920-luvuilla.  Terassien pilareissa on viisteitä, koristekaiverruksia ja vinotukia, 

kaiteissa balusteripinnat ja räystäällä talon tapaan 

konsoliaiheinen friisi.  

Kuvat 30 ja 31. Uusrenessanssin mukainen leveä 

helmiponttipaneli ja kattolistoja 1. ja 2. kerroksesta.  

Pinnat (Luonnehdinta perustuu muutosalueen 

näytteisiin. Seinien pintamateriaaleja on purettu 

korjauksissa laajalti, fragmenttien määrä on vähäinen).  

Näyttävän sisustamisen jakso jäi Neitsytniemessä 

lyhyeksi kestäen muutaman vuosikymmenen 

huvilan valmistumisesta 1930-luvun vaihteeseen.   

Ensimmäiset tapetit olivat tummia ja kuviollisia, toisessa kerroksessa seiniä myös 

paneloitiin lattiasta kattoon. Pystypaneelien alaosat oli maalattu n. 1,5 m 

korkeuteen, yläosat oli jätetty puupinnalle.  Pariovet olivat tammiootrattuja. Tyyli oli 

uusrenessanssia Wreden henkeen, tyylipuhdasta jugendia ei pinnoista löydy! 

Järjestyksessään toinen sisustusvaihe ajoittuu 1920-luvulle, jolloin tapettien värinä 

ajalle tyypillisesti ukkospilven sininen ja ehkä luonnonvaalea, kuvioit ovat edelleen 

selkeitä ja kasviaiheisia.   

1930-luvun puolivälissä tyyli vaihtui talon edustuksellisuuteen nähden ’valjuksi’, 

tapettien värit vaalenivat ja kuviot pienenivät. On syytä pitää mielessä, että tyyli oli 

silloin uutta ja raikasta. Oleskelutiloihin asennettiin paperitapetteja, mutta muihin 

tiloihin kestävämpää öljymaalattua ensopahvia, joka kulkee työselostuksessa 

tuotenimellä ensotapetti. Puupohjaisten tuotteiden runsaus selittyy 

puuhioketehtaitten läheisyydellä, varhaisimmat pahvit saattavat olla jopa 1910-

luvulta. Aluspahvit olivat huomattavan paksuja ja jäykkiä paksuudeltaan 1 – 1,5 mm, 

taipuisaa pinkopahvia on käytetty vähemmän. Keittiösiiven rankorakenteisilla 

ulkoseinillä pahvi/levykerroksia oli neljä: alinna 2 paksua ensopahvikerrosta, keskellä 

13 mm huokoinen puukuitulevy ja päällimmäisenä 13 mm paksuinen maalipintainen 

kovalevy 1980-luvulta.  On mahdollista, että monikerrospahvituksilla olisi haettu 

äänieristävyyttä, koska 2. kerroksen erkkerihuoneessa pinnoittamattomia 

viirupintaisia pahveja oli naulattu osastoivalle väliseinälle jopa 5 kerrosta päällekkäin.  



Korjausrakentaminen Vanhoo Ossoo             RHS / NEITSYTNIEMI 18.2.2020 

Asikkalantie 21, 58900 Rantasalmi 

puh: 045 – 3429 201, rakennusperintoyhdistys@gmail.com 

 

18 
 

 

Sisätilojen yleisväritys muuttui 1950 - 1960 luvuilla miltei valkoiseksi ja tapettikuosit 

minikuviollisiksi. Nykyiset salien ja majoitushuoneiden historialliset tapetit ovat 1980-

luvun entisöinnistä ja Epok- tapettimallistosta.   

Tyyppiväriksi erityisesti maalipinnoilla nousee vaaleahko vihreä (Uula Vesiheinä tai 

Tikkurilan TL 149D). Sävy on alkuperäispaneloinneissa samea maa- ja 1930-luvun 

seinäpahveissa heleämpi vihreä.  

Kuvat 32 – 34. Vanhimpia pintakerroksia 2 kerroksessa. Vasen kuva huone 215. Alinna pystypanelointi 

ja päällä 1920-l. siniharmaa tapetti. Oikea kuva huone 205. Ensopahville liimattu beigevalkoinen 

tapetti on ehkä 1920-lukua, sen päällä on jäämiä beigen värisestä liimamaalista.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Kun pinnat poistetaan kokonaan, löytyy alta 

hyväkuntoinen veistohirsi ja 2. kerroksen portaikoissa myös 

hormimuuraus karapuineen.  
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Kuvat 36 - 38: 1 krs keittiösiiven ulkoseinien pahvi- ja levykerroksia, yhteensä 4 kerrosta. Oikean puolinen kuva: 2. 

kerroksen väliseinän pintaan naulattuja ensopahvikerroksia 5 – 6 kpl. 

 

Kuvat 39 - 42: Modernin ajan tapetteja.  Vasen kuva, 2 krs huone 215. Vaalea kukkakuvioinen tapetti 1940-

luvulta. Kuvat keskellä, kaksi lähes valkoista tapettia 1950 - 1960-luvuilta ja oikealla Sandman-malliston 

raitatapetti 1950-luvulta.  

 

 

 

 

      

 

 

 

Kuvat 43 – 46. 1980-luvun entisöinnissä käytetyt tapetit (ruskearaidallinen saleissa, muut 2 krs 

majoitushuoneissa). Malleille ei näytä löytyvän historiallista yhtäläisyyttä juuri Neitsytniemeen.  
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KARTANON MUUTOKSISTA TARKEMMIN:  

Zilliacus suvun päärakennus:  

Nottbeckit käyttivät Zilliacusten vanhaa päärakennusta lähes 10 vuotta, sinä aikana 

korjailtiin ainakin tulisijoja. Vanhan päärakennuksen heikkokuntoisuuteen vedoten 

käynnistettiin uuden suunnittelu v. 1895.    

Vuodet 1900-1914, Nottbeckien aikakausi: 

On mahdollista, että uusi kartano olisi säilynyt ensimmäiset 15 vuotta lähes 

muuttumattomana, viettiväthän v. Nottbeckit paljon aikaa ulkomailla ja talossa asui 

ympärivuotisesti vain palvelusväki ja asianhoitajat. Julkisivussa tapahtui ainakin yksi 

muutos, kun koillisnurkan avoparvekkeet lasitettiin ennen vuotta 1915 

jugendtyylisillä moniruutuikkunoilla.  

Vuodet 1914 – 1937, metsäyhtiöiden omistuksessa:  

Rakennuksen painolastiksi muodostui sen valtava koko, hetkittäin suurenkin 

vierasmäärän majoittava rakennus kävi yksittäiselle perhekunnalle liian raskaaksi 

ylläpitää. Kun omistuspohja muuttui yksityiseltä yhtiölle, muuttui rakennuksen 

käyttötarkoitus ja kesäkauden huvilasta tulee ympärivuotinen edustusasunto.   

Heti omistajavaihdoksen jälkeen vuosina 1915 – 1916 (?) rakennusta laajennettiin 

kahdella siivellä, muutoksia teetti Tornatorin toimitusjohtaja Eugen Wolff. Muutoin 

tilajako näytti säilyneen alkuperäisen kaltaisena 1930-luvun alkuun saakka. Kun 

omistuspohja vaihtui v. 1932 Enso Gutzeitille, pilkottiin rakennus 2 osaan. Kartanosta 

lohkaistiin tilaa konttorille, jonne asettui Kaukopään tehdastyömaata ohjaava ja 

valvova suunnitteluyksikkö. Työmaiden valmistuttua Väinö Välikankaan toimisto laati 

suunnitelmat kartanon asuinkäyttöön palauttamisesta v. 1935, tämä suunnitelma 

muutti taloa sen olemassaolon aikana ehkä eniten. Rakentamisen tyyli muuttui 

moderniksi.  

Keskikäytävät ja suorat linjat häivytettiin, huonetiloja pilkottiin pienempiin, salijakoa 

muutettiin, keskeinen sisäänkäynti hävitettiin, toinen keittiösiipi, tulisijat ja 

keskiporras purettiin, tapetit poistettiin ja tilalle asennettiin maalatut ensotapetit eli 

ensoniitit, uutta tekniikkaa käyttöönotettiin ja sisälle tuli vesi, viemäröinti ja 

keskuslämmitys. Suuryritykset ovat usein teknisten järjestelmien ensimmäisiä 

käyttöönottajia ja se näkyi myös Neitsytniemessä. Kellarin betonilattiavaluissa oli 

raudoitus ja vesieristykset bitumista, yläkerran kylpyhuoneissa oli amme, 

käsienpesuallas ja pisuaari, muttei wc-istuimia.  Jospa viemäröinnillä ei haluttu rikkoa 

välipohjaa, ammeissakin oli vain 50 mm poistoputket.    
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Purkuosia kierrätettiin ja esimerkiksi aulan portaista tehtiin muita portaita, 

eteisaulan lasipariovet siirrettiin tuulikaapin oviksi ja kasettikatto huoneeseen 3 eli 

nykyiseen pääsaliin. Kasettikaton pintakäsittelynä oli öljylaseeraus.  

Muutossuunnitelmia laadittiin useita versioita. Yhteen versioon oli lisätty 

huonenumerointi ja on oletettavaa, että tämä vaihtoehto toteutettiin, koska 

huonenumerointi on yhdenmukainen työselostukseen. (Kts. pohjat alla).   

Vuonna 1916 (?) valmistunut eteläinen keittiösiipi purettiin kokonaan. Keittiö siirtyy 

pääsaliin, jonne näyttäisi tulleen hella, hormi ja väliseinät. Eräässä pohjaversiossa 

hormia ei näy yläpuolisessa huoneessa? Pohjoisesta keittiösiivestä purettiin vain osa, 

purku ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Entisen museotoimen vastaanoton 

ulkoseinä saattaakin olla 1930-luvulta.   

Maailmaa ravistellut 1930-luvun syvä lama ei lamaannuttavan tekemisen tahtia 

Neitsytniemessä! Ilmiselvästi kartanon remontit linkittyvät suurempiin yhteyksiin ja 

yhtiöiden murrosvaiheisiin kuten johtajanimityksiin, tehdasinvestointeihin, fuusioihin 

ja sotiin. Aktiebolag Tornator Osakeyhtiö liitettiin v. 1918 valtion yritysryppääseen, v. 

1932 valtio hankki osake-enemmistön ja v. 1942 yhtiö fuusioidaan 

kokonaisuudessaan valtio-omisteiseen Enso Gutzeit Oy:hyn.    

Kuvat 47 - 48. Kuvassa Wreden alkuperäispohjat 1 

ja 2 krs.  Huomaa selkeät linjat, salit eteläpäädyssä, 

uunit ja näyttävä porras keskikäytävällä. Piirrokset 

lienee laadittu nykytilapohjina v. 1932 tai v. 1935 

muutossuunnittelun yhteydessä.  
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Kuvat 49 – 50.  Väinö Vähäkallion toimiston laatimat muutospohjat v:lta 1935. Suurin muutos oli 

käyttötarkoituksen muutos ja se että, maantien puoleinen keittiösiipi purettiin. Sisäänkäyntien ja portaiden 

määrää lisättiin kahteen. Katkoviivalla merkityt linjat ovat 1980-luvun korjauksia (= nykytila).  

1940 luku, sodanjälkeinen aika, metsäyhtiön omistuksessa:  

Lisää muutoksia seurasi, kun sodan jälkeisien vuosien (v. 1945) asuntopulan takia 

molempiin kerroksiin muokattiin 2 asuntoa siirtoväelle.  Tällöin olisi rakennettu mm. 

kumpaankin päätyyn ulkoportaat. Pohjaratkaisussa palattiin asuntotilanteen 

parantuessa 2 perheen asuntoon. Todennäköisesti keskilinjan kantavat seinälinjat 

olivat vielä tässä vaiheessa koskemattomia. Eräässä julkaisuissa mainitaan, että 

tämän jälkeen kartanoa korjattiin noin 10 vuoden välein, mikä onkin 

käyttörakennukselle normaali huoltoväli.  

1980 - luku, Imatran kaupunginmuseo:  

Kun kiinteistö siirtyy v. 1984 Imatran kaupungille, käynnistettiin tilojen korjaaminen 

juhla- ja museokäyttöön. Suunnitteluprosessi oli tiivistahtinen, kattavat 

taustaselvitykset ja jopa kalustussuunnitelmatkin valmistuivat maalis-huhtikuussa v. 

1984 ja urakka-asiakirjat saman vuoden kesäkuussa. Mutta rakennustyöt eivät 

sujuneet yhtä ripeästi ja lokakuussa v. 1987 todettiin, että sisätilojen osalta projekti 

oli kesken ja että ennallistaminen interiöörin suhteen tulisi saattaa valmiiksi. 

Hankkeen työryhmä kokoontui, laatii muistion, välibudjetin (750 000 mk) ja 

ohjeistuksen lisätöitä varten ja lopulta laaja korjaus saatiin päätökseen v. 1989, 5 

vuoden kuluttua aloituksesta. Kokonaiskustannukset nousivat 1,4 miljoonaan 

markkaan. Kaupungin museotoimi selvitti hankkeen taustat ja kohteen arvot, 

tekninen virasto sekä arkkitehtitoimisto IM-ARK vastasivat yhdessä 

rakennussuunnittelusta. Keskeisiä henkilöitä ovat mm. museonjohtaja Lasse Ojonen, 
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museomestari Unto Pulkkinen (mm. pinnat & kalustus), kaupunginarkkitehti Paavo 

Joensalo ja ark. opiskelija Anu Saalasti sekä arkkitehti Veijo Toppinen (ulkovärit) sekä 

Neitsytniemen työryhmä, jota johti Hannu Kontkanen.  

Kartanoa luonnehdittiin aikansa eklektismiä ja tyylipuhdasta suunnittelua 

edustavaksi kohteeksi, jossa on nähtävissä myös palladiomaisia ja jälkibarokkimaisia 

piirteitä. Lisäksi sen todettiin edustavan tyypillistä Itä-Suomalaista huvilaa (*lausunto 

Lasse Ojonen 2.3.1984), mutta viimeistä väittämää on vaikea enää allekirjoittaa. 

Museoviraston rakennushistoriaosaston toimistopäällikkö Pekka Kärki otti 

lausuntoehdotukseen kantaa puhelinkeskustelussa 29.02.1984 (Ojonen/Kärki) ja 

toivoi, että ennallistamisessa huomioitaisiin ulkoasun lisäksi sisätilat ja alkuperäinen 

huonejako. Korjauksen ja entisöinnin lähtökohdaksi valittiin lopulta 1920-luku eli 

Tornatorin ja isännöitsijä Aleks. Lampenin aika. 

Vuosina 1984 - 89 mm. purettiin lisää keskeisiä kantavia hirsiseinälinjoja, rakennettiin 

yläkerran majoitusosastolle saunaosasto ja alakertaan suurkeittiötasoinen 

valmistuskeittiö, palautettiin ikkunaluukkuihin tumma väri, koska julkisivut koettiin 

’ponnettomiksi’ ja palautetiin pihapuolen erkkerin kohdalla poikkipäätyaihe 

(risaliitti).  Entisen keittiösiiven kohdalla tuli vastaanotto ja toimistotilat.  

Työselostuksessa mainitaan useaan otteeseen tapettinäytteiden otto, mutta 

varsinaisia fragmentteja ei ole vielä löydetty.   

Vuoden 1995 jälkeen museon aulasta on lohkaistu ainakin kodinhoitohuoneelle 

nurkkaus. Myös laitoskeittiö voi olla 1990-luvun lisä.  

Kuva 51. Piirros luoteispäädystä 

on todennäköisesti ennen v. 1915, 

jolloin taloon liitettiin 2 siipeä. 

Nurkan kuistit ovat olleet alkujaan 

lasittamattomia. Vesikaton harjalla 

on ollut useita kattoratsastajia!   
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SÄILYNEISYYSTARKASTELU: 

Ulko-asultaan kartano on säilynyt lähes alkuperäisenä. Vuorausta ja aukotusta on 

muutettu vähäisessä määrin korvaamalla ikkunoiden suojaluukut kiinteillä 

luukkuaiheilla ja poistamalla vesikaton harjalta puiset kattoratsastajat.  

Rakennuksen kokonaishahmo on elänyt. Suunnitellusta perusmuodosta on hävinnyt 

osia, jotka siihen on myöhemmin liitetty, kuten etelänpuoleinen matala keittiösiipi ja 

ehkä osa pohjoispuoleisesta siivestä. Kuisteja ja parvekkeita on muokattu 

seuraavasti: koillisnurkan avokuistit on ummistettu, molempiin päätyihin on 

rakennettu avoparvekkeet ja Vuoksen puoleisen avoterassin laajuutta on aika-ajoin 

muutettu.  

Kellaritilat on rakennettu molempiin päätyihin.  

Pohjaratkaisu näyttäisi muuttuneen eniten. Edustusrakennuksen suuret, avarat 

huoneet ja leveät käytävät eivät soveltuneet perheiden arkiasumiseen, siksi huoneita 

jaettiin kevyillä väliseinillä ja purkamalla kantavia hirsiseiniä. Renessanssiajan 

pohjaratkaisu hämärtyi ja katosi, kun talo jaettiin osiin.  Sen seurauksena mm. 

pääporras hävitettiin ja purkuosista rakennettiin 2 uutta portaikkoa. Entinen avara 

sisääntulo muuttui ahtaanlaiseksi.  

Lämmitysmuoto vaihtui uunilämmityksestä, keskuslämmityksen kautta 

kaukolämpöön. Yhtä lukuunottamatta alkuperäiset uunit purettiin. Jäljelle jäi Arabian 

kaakeluunitehtaan 1800-luvun lopun kruunullinen pystyuuni eteläsaliin.   

Alkuperäisiä seinä-, katto- ja lattiamateriaaleja on vaihdettuu uudempiin tai niitä on 

jätetty uusien pintalevytysten alle.  Sisätiloissa tyyli on muuttunut moderniksi ja 

päätiloissa kuten saleissa ja majoitushuoneiasa valittua entisöinti aikakautta 

vastaavaksi, joka ei kuitenkaan näytä perustuvan kartanon omaan sisustushistoriaan.  

Kuva 52. Alkuperäisen 

rungon ja purettujen 

osien säilyneisyys kaavio 

v. 2019. 

Pistekatkoviivalla olevat 

rakennuksen osat on 

hävitetty vuosien 1935 - 

1989 välisissä 

korjauksissa, eniten 

huonejakoa muutti v. 

1935 – 1937 korjaus.   
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