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R uusuntuoksu nousee il-
maan imelänä. Kukka-
penkit ovat pöheikköä, 
vaahteroiden ja palsami-

poppelin juurella ei ole askeleelle 
tilaa. Suihkulähde on pudonnut be-
tonirinkulaksi.

Ympäröivät puut ja liki 200-vuo-
tias kartanorakennus peittävät nä-
kymän tielle. Toisessa suunnassa 
on kapea reitti suikulamaisen jär-
ven rantaan.

Ulkomaailma ei häiritse.
Ajatus hyppää vanhoihin ku-

viin, kaukaisiin muistoihin. Ilta-
pukuiset naiset istuvat päivänvar-
joineen kuistilla. Miehet seisovat 
selkä suorassa.

On päivälliskutsuja ja tennis-
mailoja.

Aina 1800-luvun puoliväliin asti 
Urjalan Nuutajärven kartanon pi-
hapiiri oli perinteisempi kuin ny-
kyään. Kasvimaa ylsi päärakennuk-
sen seinänvierille.

Kartanonisäntä Adolf Törn- 
grenin vaimo päätti, että puutar-
hassa pitää olla tilaa ajatuksille.

Hän halusi länsieurooppalaista 

tunnelmaa, toi Lyypekistä lehtipui-
ta ja vaihtoi hyötymaan nurmeksi.

Isäntä taas oli monialayrittäjä. 
Adolf Törngren otti Nuutajärven 
lasitehtaan vuokralaisilta johdet-
tavakseen ja uudisti sitä vauhdik-
kaasti. Hän kehitti myös kartanon 
tuottoisimpia aloja: maa- ja met-
sätaloutta.

Tuohon aikaan Nuutajärvi oli 
Suomen johtava lasitehdas. Kylä 
ja kartano kukoistivat.

Sitten Törngren joutui vararik-
koon, ja kartano kaikkinensa pää-
tyi huutokaupattavaksi.

Kartano vaihtoi omistajaa yh-
deksättä kertaa.

TARInA kERToo, että yöllä Nuu-
tajärven kartanon suureen saliin 
syttyvät valot ja joku alkaa soit-
taa pianoa.

Vanha kummitusjuoru on saa-
nut lisää pontta 1990-luvulta, jol-
loin kartano oli tyhjillään.

Syksyllä kartanoon murtautui 
kaksi onnenonkijaa. He alkoivat 
irrottaa arvokkaita tauluja kehyk-
sistään leikkaamalla. Kesken hei-

Mahti- 
kartano 
heräilee
Nuutajärven kartano Urjalassa on 
ollut pitkään unohtuneena. Nyt uusi 
omistaja kunnostaa rapistunutta 
rakennusta loistoonsa.

mari UUsivirta teksti // silja viitala kuvat

Yläkerran vierashuoneet ovat 
hyvässä kunnossa. Vihreässä huo-
neessa unta valvovat itsenäisyy-
den ajan suurmiehet.

Pianoa soittavan kummituksen 
lisäksi Nuutajärvellä asuu vessan-
pyttyä vetävä kummitus ja sinisen 
huoneen kummitus vieraskäytävän 
varrella.
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dän puuhiensa talossa alkoi kaikua 
pianonsoitto.

Murtautujat säikähtivät sydän-
juuriaan myöten. He jättivät väli-
neensä niille sijoilleen, juoksivat 
ulos ja kaasuttivat autolla nope-
asti pois.

Aavejuttujen alkuperä lienee pai-
kallisten luvattomissa seikkailuis-
sa. Näin arvelee kartanon nykyinen 
omistaja Sauli Siekkinen.

Upea rakennus on varmasti hou-
kutellut uteliaita vierailuille var-
kaiden tunteina. Yksi on nähnyt 
toisen valot.

Kartano on tärkeä paikallisille. Ei 
siitä muuten kerrottaisi tarinoita. 
Siekkinen kertoo, että moni karta-
non opastetuilla kierroksilla käy-
nyt on ollut töissä kartanossa tai 
tuntenut sen omistajia.

– Kuulen heiltä paljon tarinoita, 
ja he korjaavat tietojani.

YläkeRRan hUoneet ovat säily-
neet hämmästyttävän hyvinä. Ala-
kerrassa tehdään täyttä remonttia.

Kartanossa vuosikymmenet ja 
-sadat sekoittuvat. Tärkeiden huo-

neiden, kuten kylpyhuoneen, sei-
nissä on yhä kutsunappeja men-
neille palvelijoille. Keittiössä mö-
höttää valtava jääkaappi.

Nuutajärven kartanon pääraken-
nus on 40 metriä pitkä ja kaksiker-
roksinen. Kunnostuksen kourissa 
ja paikoin rapistuneenakin se on 
uljas näky.

Kartano on muutamista remon-
teista huolimatta säilyttänyt alku-
peräisen ulkomuotonsa. Se on ai-
koinaan rakennettu parhaista saa-
tavilla olleista materiaaleista.

– Ennen talot tehtiin kestämään, 
Siekkinen sanoo.

Murtautujat 
säikähtivät 
sydänjuuriaan myöten. 

He jättivät välineensä 
niille sijoilleen ja 
kaasuttivat autolla pois.

Historia

Nuutajärven 
kartanon vaiheita

1606 Sotaväenpäällikkö Carl 
Bäck saa Ruotsin kuninkaalta 
Nuutajärven kylän.
1629 Ratsupalveluvapautta 
nauttinut säteritila.
1679 Tulipalo tuhoaa kartanon 
päärakennuksen.
1753 Hans Johan Bäck nuo-
rempi kuolee. Kartano siirtyy lo-
pulta hänen siskonsa tyttärelle 
ja Jacob Wilhelm De Pontille.
1793 De Pont perustaa Nuuta-
järvelle lasitehtaan.
1797 De Pont myy kapteeni 
Johan Furuhjelmille.
1822 Furuhjelm rakennuttaa 
nykyisen päärakennuksen.
1843 Furuhjelmin poika myy 
huonosti tuottavan kartanon 
ja lasitehtaan Laukon karta-
non isännälle Johan Agapetus 
Törngrenille.
1849 Varatuomari Adolf Törn-
gren perii Nuutajärven isältään.
1869 Tuleva maaherra Torsten 
Costiander ostaa kartanon huu-
tokaupasta.
1923 Nuutajärvi siirtyy Cos-
tianderin lesken tyttärelle 
Jennylle ja vävylle Harald Neo-
viukselle.
1942 Kartano jaetaan Jennyn 
Alma-sisaren lasten kesken. 
Nuutajärven kartanon saavat 
tohtori Einar Brander ja vai-
monsa Anna-Lisa.
1950 Lasitehdas myydään 
Wärtsilä-yhtymälle. Kartano lä-
hinnä kesäasuntona Branderien 
tyttären Marianne Bergrothin 
kuolemaan, vuoteen 1990 
saakka.
2011 Erikoislääkäri ja homeo-
paatti Sauli Siekkinen ostaa 
kartanon päärakennuksen ja 
piha-alueen perillisiltä. Muissa 
rakennuksissa vuokralaisia.

Lähteet: Nuutajärvi – kartano ja 
lasipruuki (Museovirasto : Wärtsilä, 
1983), Museoviraston tietokanta.

Takapihan koristeellinen kuisti on aikoinaan ollut kaksikerroksinen. 
Sauli Siekkinen aikoo entisöidä sen jälleen sellaiseksi.

SuureSSa salissa järjestettiin ai-
koinaan lukemattomia päivällis-
kutsuja. Kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan kartanon rakennustöitä 
valvovat ja rahoittavat ely-keskus 
ja Museovirasto. Omistaja Sauli 
Siekkinen kertoo, että vanhat uu-
nit korjataan paikallisen korjaus-
rakentamisen kurssin osallistujien 
voimin.
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Hän on tyytyväinen, ettei karta-
noa ja sen ominaispiirteitä ole ”pi-
lattu” remontoimalla. Rakennus 
vaatii peruskorjausta, mutta Siek-
kinen tekee työt vanhaa kunnioit-
taen ja viranomaisten valvonnassa.

EnSImmäInEn kartanoa hallinnut 
suku polveutui sotaväenpäällikkö 
Carl Bäckistä. Hänen jälkeläisensä 
Hans Johan Bäck oli sukunsa vii-
meinen Nuutajärven herra.

Vänrikki Bäck palellutti jalkan-
sa pahoin sotiessaan Norjan tun-
tureilla ja palasi invalidina Nuuta-
järvelle. Suuri Pohjan sota vei hä-
nen isänsä ja kolme veljeään.

Katovuosien nälkä ja taudit sekä 
isovihan aikaiset ryöstelijät olivat 
kurittaneet kartanoa. Yhteydet ul-
komaailmaan olivat huonot.

Kartanossa syötiin veitsin ja sor-
min tinalautasilta ja juotiin koto-
na pantua olutta.

Bäck kuoli naimattomana vuon-
na 1753. Kartano siirtyi eteenpäin 
lasitehtaan perustajalle.

Nuutajärven Lasitehdas on yk-
si pisimpään yhtäjaksoisesti toi-
mineista tehtaista Suomessa. Sen 
rakennukset ovat kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita.

Vaikka kartanoiden mahtiherro-
jen edistämä teollisuus oli melko 
tavallista, lasitehdas ei sitä ollut.

Lasitehdas oli rohkea idea.
Jacob Wilhelm De Pont raken-

nutti tehtaan vuonna 1793 huono-
jen teiden taakse, kauas kaikesta. 
Lasinteko ei ollut perinteisiä kar-
tanoiden osaamisaloja.

Silti Nuutajärvestä tuli tärkeä 
paikka Suomen lasiteollisuudelle.

KUn SAUlI SIEKKInEn osti Nuuta-
järven kartanon päärakennuksen 
neljä vuotta sitten, sängyissä oli 
vat lakanat ja mukeissa hammas-
harjat valmiina.

Kartano oli täynnä muistoja: 
vanhoja arvokkaita huonekaluja, 
valokuvia, kirjeenvaihtoa ja vie-
raskirjoja. Uudelle omistajalle al-
koi piirtyä kuva kartanon vaiheista.

Tavaroiden joukosta Siekkinen 
löysi kauniin lippaan, joka avau-
tui palapelimäisellä loksuttelul-
la. Siekkinen päätti tyhjentää sen.

Lippaasta löytyi kuivattuja kuk-
kia, kolikoita ja hiuskiehkuroita. 
Useassa lapussa oli lapsen sinisel-
lä puukynällä tekemiä kirjoitus-
harjoituksia.

Yhdessä lapussa oli numeroita ja 
päivämääriä. Kuumekäyrä. Se nou-
si viikko viikolta. Viimeisenä Siek-
kinen nosti laatikosta valokuvan. 
Kuvassa tyttö makasi pienessä val-
koisessa ruumisarkussa.

Ragnhild Brander oli yksi Alma 
Holmbergin, omaa sukua Costian-
derin, lapsista. Hän kuoli vain ne-
livuotiaana. Ragnhildillä oli viisi 
sisarusta, joiden kesken kartanon 
maat jaettiin 1900-luvun puolivä-
lin paikkeilla. Silloin Nuutajärven 
kartanon maat asettuivat nykyi-
seen kokoonsa.

Nuutajärven kartano ei ole pelk-
kä rakennus, vaan sillä on neljän-
sadan vuoden historia.

Sellaisena se on täydellinen paik-
ka Siekkisen suunnittelemalle hy-
vinvointikeskukselle. Tiloja on tar-
koitus myös vuokrata juhla- ja vir-
kistyskäyttöön. Siekkinen on jo jär-
jestänyt opastuskierroksia.

Hän toivoo, että jonain päivänä 
joku historioitsija innostuisi käy-
mään läpi kartanon materiaaleja.

Kartanonherroilla ja -rouvilla on 
monta tarinaa kerrottavana.

Fakta

Pirkanmaan kartanoita
  • Kartanoita on ollut erityisesti 

Pirkanmaan eteläosissa, joka 
kuului viljelysseutuihin.

  • Merkittäviä kartanoalueita 
olivat Valkeakosken Sääksmäki, 
Kangasalan kirkon seutu ja Suo-
niemi Nokialla.

  • Pirkanmaan alueella on ollut 
kaikkiaan jopa satoja kartanoita.

  • Kartanolle ei ole tarkkaa 
juridista määritelmää. Kartano 
tarkoittaa suurtilaa tai sen isoa 
päärakennusta.

  • Kartanolaitos syntyi kes-
kiajalla, kun Ruotsin kruunu 
palkitsi aatelisia antamalla heille 
veronkanto-oikeuden. 

  • Kartanoiden omistajat olivat 
aiemmin yleensä aatelisia tai 
muita säätyläisiä.

  • Myöhemmin kartanoita 
saattoivat omistaa myös 
talonpojat.

  • Kartanoilla on ollut suuri 
merkitys alueiden kehitykselle, 
maataloudelle ja kulttuurille.

  • Kuuluisimpia on kuninkaan-
kartano Liuksiala Kangasalla, 
jossa asui entinen kuningatar 
Kaarina Maununtytär.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, 
Viljo Rasila (1993): Pirkanmaan 
historia osa 4.
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Elina Saarikoski

Lähteet: 
Pirkanmaan maakuntakaava 2040, 
Pirkanmaan maakuntamuseo, 
Museovirasto, kuntien kotisivut

1.  Nuutajärven kartano
2.  Arolan kartano
3.  Lihasulan kartano
4.  Vääksyn kartano
5.  Liuksialan kartano
6.  Lastusten kartano
7.  Joenniemen kartano
8.  Viikin kartano
9.  Kauniaisten kartano
10.  Knuutilan kartano
11.  Pekkalan kartano
12.  Ruhalan kartano
13.  Murolekosken kartano

14.  Haiharan kartano
15.  Hatanpään kartano
16.  Lielahden kartano
17.  Raholan kartano
18.  Teiskolan kartano
19.  Kaarilan kartano
20. Honkolan kartano
21.  Rapolan kartano
22. Voipaalan kartano
23. Jutikkalan kartano
24. Laukon kartano
25. Ritoniemen kartano
26. Kuljun kartano
27. Sorolan kartano
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Esimerkkejä kartanoista
Kaikki kartanot eivät ole 

yleisiä käyntikohteita

 a KatSo Video 
Katso videolta, miltä näyttää 
Nuutajärven kartanon ullakolla: 
aamulehti.fi/klippi

Yläkerrassa ovat kartanon suuri sali, kirjasto, vieraskäytävä ja karta-
nonherran työhuone. 

kartanolle johtavan kujan toisessa päässä on Nuutajärven lasikylä. 
Kartanon omistajat myivät lasitehtaan 1950-luvulla.

Jatkuu edelliseltä sivulta


