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1.Johdanto 
 

Tehtävän kuvaus 
 

rek. 604-408-2-218 Soljala, os. Kivirannantie 3, Pirkkala. 

Tämä rakennetun ympäristön inventointi tehdään Pirkkalan Naistenmatkan kylän, Soljala -nimiseen 
entiseen huvilakiinteistöön. Työ tehdään tontin kaavamuutosta varten. Tavoitteena on osoittaa 
tontille uusi rakennuspaikka, erotettava uusi tontti kiinteistön länsisivulle.  Työn tilaajana on 
kiinteistön omistaja. Soljala on aikaisemmin inventoitu 2002 koko kuntaa koskeneessa 
yleiskaavainventoinnissa. Tässä työssä inventoidaan maakuntamuseon ohjeiden mukaisesti tontin 
kaikki rakennukset, niiden tyyppi, ominaispiirteet, materiaalit sekä huomioidaan niiden muutokset 
ja säilyneisyys. Inventoinnin tulokset, alueen kulttuurihistorialliset arvot, suositukset ja alustava 
arvio kaavamuutoksen vaikutuksista kootaan tähän raporttiin. 

Rakennetun ympäristön maastotyöt ja raportointi tehtiin elokuussa 2020. Selvityksen on laatinut 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen&Luodon tutkija, FM Jari Heiskanen.   

Kartta: Soljalan sijainti taajamarakenteessa on merkitty oranssilla ympyrällä. 
Kartta:MML2020  
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2.Kiinteistön rakennus ja käyttöhistoriaa 
 

Huvilan rakennutti muistitiedon mukaan 1920-luvulla varatuomari, poliitikko Niilo Solja (1888-
1967). Hämeenkyrössä kauppiaan pojaksi syntynyt Solja vaikutti maailmansotien välissä 
Tampereella ollen mm. v. 1918 sotatuomarina sekä tamperelaisena kunnallispoliitikkona ja 1930-
luvulla kansanedustaja ja apulaisministerinä. Soljan harrastuksiin kuului mm. metsän- ja 
puutarhanhoito sekä kalastus.  Yhdessä veljensä Ville Soljan kanssa hän osti 1922 teknokemian 
tehtaan, joka vuodesta 1924 alkaen on tunnettu Kiilto Oy:nä.  Muistitiedon mukaan Ville Solja 
rakennutti myös oman huvilan Soljalan itäpuolelle.  

Soljala -niminen tontti, lohkotila erotettiin Naistenmatkan kylän, Kyöstin kantatilan maista 
marraskuussa 1922 tehdyllä kaupalla. Myyjänä oli Kaarlo Kyösti, ostajana varatuomari Niilo Solja.   

Soljalan rakennus oli kesäisin huvilakäytössä aina toiseen maailmansotaa saakka, jonka jälkeen sitä 
käytettiin asuntopulan vuoksi ympärivuotisesti. Soljan kuoleman jälkeen, 1960-luvulla Soljala 
autioitui ja nykyiset omistajat ostivat sen 1974. Sen jälkeen huvilarakennus peruskorjattiin ja otettiin 
pysyvään asuinkäyttöön. Rakennuksen ulkoasu säilytettiin pääpiirteissään ja muutokset 
noudattavat talon ja rakennusajan henkeä.  Sisätilat rakennettiin uusiksi. Tontti pieneni 1970-
luvulla, kun kunta lunasti Soljalan länsiosasta maata venesataman tarpeisiin. Huvilalle tuleva pihatie 
siirtyi tällöin nykyiselle paikalle.  

Pirkkala 1900-luvun alkupuolella 

Soljalan punaisella renkaalla merkitty tontti vuoden 1909 venäläisessä, sotilastarpeisiin tehdyssä 
topografikartassa. Pirkkala oli tällöin vielä maaseutumaisemaa lukuisine kyline ja taloineen. Kartan mukaan 
paikalla ei ollut vielä tällöin rakennuksia, tontin vasemmalla puolella rantaan tulee tielinja, ilmeisesti kylän 
yhteiseen venesatamaan. Soljalan tontilla oli todennäköisesti tällöin metsäinen, jyrkkäpiirtein mäki itäosassa 
ja länsiosa oli alavaa, entistä Kyöstin talon vanhaa niittyä ja peltoa. Kartan vasemmassa yläkulmassa näkyy 
Pitkäniemen sairaalan alue. Lähellä kaupunkia olevan Pirkkalan maatalouteen huonosti sopivat metsäiset ja 
kallioiset rannat muodostivatkin 1900-luvun alkupuolella hyvän pohjan tamperelaisten kesähuviloille. Kartta:  
Senaatin kartasto 1909, Pirkkala (XIX-XX 22-23), KA. 
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3.Soljalan pihapiiri ja rakennuskanta 2020 
 

 

Rakennukset 

1. Huvilarakennus 1920-luku 
2. Pikkuhuvila 1920/30-luku 
3. saunarakennus, 1920/30-luku 
4. kellari, 1920/30-luku 
5. varasto  
6. varasto 
7. vanha autotalli  
8. autotalli, 1970-luku 
9. autokatos 2010-luku 

 

 

 

 

Piharakenteita 

10. kiviportaat 
11. nurmialue, puutarha, omenapuita 
12. lehtikuusia 
13. tammia 
14. laiturit 
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Pihapiiri 

Soljalan rakennukset ovat noin hehtaarin rantatontilla Pyhäjärven etelärannalla, laajan ja metsäisen 
Soukonkallion luoteiskulmalla. Huvila ja nykykäytön talousrakennukset, autotallit ja -katokset 
sijoittuvat tontin koilliskulmalla kohoavan rinteen, niemen päälle. Huvila on lähellä rantaan 
viettävän jyrkän rinteen reunaa ja siltä on hyvät näköalat Pyhäjärvelle ja läheiseen Soukonsaareen.  
Mäellä olevaa huvilaa ja autotalleja yhdistää avoin nurmi- ja hiekkapiha. Tontin alavampi etelä- ja 
länsiosa ovat alavaa notkelmaa, jossa on laaja nurmikenttä koristekasveineen ja vanhoine 
omenapuineen. Huvilaan liittyvä ranta-alue ja jyrkkä rinne ovat pääosin luonnontilainen, jossa 
kasvaa suuria mäntyjä sekä yksittäisiä lehtikuusia ja koivuja. Alhaalla rannassa on huvilan 
saunarakennus ja sen vieressä kesäkäytössä oleva majoitustila ja vanha kellari. Länsireuna on 
luonnontilaista metsikköä, jossa on muutamia lehtikuusia sekä 1970-luvulla siirretty huvilan vanha 
autotalli.    

 

Kuva: rantasauna, ylhäällä rinteen päällä on 
huvilarakennus. Rakennuksia yhdistää 
kivestä rakennetut, nykyisin pois käytöstä 
olevat kiviportaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva vasemmalla: sauna ja ns. pikkuhuvila huvilalta 
kuvattuna.  

 

 

Kuva oikealla: jyrkkää rantarinnettä huvilan 
pohjoispuolella. 
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Kuvat: näkymä huvilan pihasta Pyhäjärvelle, huvilaa ja saunaa yhdistävät vanhat kiviportaat 

 

Näkymä huvilalle pihatieltä, joka linjattiin 
1970-luvulla kulkemaan vanhan 
omenatarhan halki. Aikaisemmin tie tuli 
länsipuolelta, lähempää rantaa. Tielinjaa 
muutettiin, kun kunta lunasti osan Soljalan 
tontista venesatamaksi. Etelästä rinne 
nousee loivasti huvilalle, rannanpuolella 
rinne on hyvin jyrkkä.  

 

 

 

 

 

Kuva: puutarhaa 
tontin eteläkulmalta 
pohjoiseen kuvattuna 
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1.Huvilarakennus 

  

rakennusaika: 1920-luku (muistitieto, tontti lohkottu 1922) mahdollisesti rakennus on siirretty 
silloin koska rakennuspiirteistä päätellen rakennus on vanhempi 
tyyppi: huvilarakennus, 1,5 kerrosta, n. 6 x 17 m, pohjoispäässä poikkipääty, lisäksi kaksi lasikuistia 
itä- ja länsisivulla ja eteläpäädyssä umpikuisti. Muutettu asuinkäyttöön, mm. keskuslämmitys 1970-
luvulla. 
sokkeli: kivitolpat, lohkokivisokkelia, välit muurattu ja rapattu umpeen 1970-luvulla 
runko: hirsi 
ulkovuoraus: okran värinen peiterimavuoraus, päätykolmioissa helmipontti. valkoiset ikkuna-, 
räystäs-, nurkka- ja koristelistat sekä -osat 
ikkunat: puu-/kitti-ikkuna, 3- ja 6 -ruutuiset, uusittu vanhan mallin mukaan 1970-luvulla, ruskea 
petsi  
ovet: monipeiliset puuovet, petsatut 
katto: satulakatto, poikkiharja, tiilikuvioitu profiilipelti 2010-luvulta, avoräystäät 
sisätilat: 1970-luvulta, länsipuolen lasikuisti muutettu lämpimäksi tilaksi, osaksi huonetiloja 
ominaispiirteet: kuistit, puuleikkauksin koristetut vuorilaudat, tympanonkoriste, harjapiikki, 
parvekkeessa ja kuistissa puuleikkauskoristelua 
 
Historia: Muistitiedon mukaan huvila on rakennettu 1920-luvulla. Huvila oli ympärivuotisessa 
käytössä sotavuosina ja niiden jälkeen. Rakennus autioitui 1960-luvulla, kunnostettu nykyisen 
omistajan toimesta asuinkäyttöön 1970-luvulla.  

Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen, rakennushistoriallinen, maisemallinen 

Huvilarakennus 1900-luvun alkupuolelta, osa Pirkkalan huvilarannikkoa. Ominaispiirteensä 
säilyttäneellä rakennuksella on historiallisia sekä rakennus-, maisema-arvoja. Myös asema 
vesistömaisemassa ja pihapiirin rakenne apurakennuksineen ja puutarhoineen on säilynyt.  Huvilan 
rakennuttaja varatuomari Niilo Solja oli merkittävä vaikuttaja paikallis- ja valtakunnanpolitiikassa 
1920- ja 1930-luvulla. 

Säilyneisyys: Alkuperäisen Soljan huvilan tunnistettavat ominaispiirteet, julkisivujen massoittelu, 
ikkuna-aukotus, kattomuoto sekä detaljit, vuorilautojen puuleikkauskoristelu, katto- ja 
räystäskoristelu ja parveke ovat säilyneet. Muutoksia ovat itäpuolen kuistiosa ja sokkelin 
muuttaminen umpinaiseksi 1970-luvulla. Ikkunat ja osa koristeista uusittiin vanhan mallin mukaan 
1970-luvulla. Ikkunoiden vuorilaudat alkuperäiset/vanhat.  Sisätilat ovat 1970-luvulta. 
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Soljalan julkisivut 

 

 

 

Kuva: huvila eteläpuolelta, nykyisen 
pihatien puolelta. Huvilarakennus 
on sijoitettu Pyhäjärvestä jyrkästi 
nousevan, pienen niemekkeen 
muodostavan rinteen päälle, ja 
sieltä aukeavat hyvät näkymät 
vesistöön. 

 

 

Kuva: Huvila länsipuolelta, joka 
muodosti aikaisemmin vanhemman 
pihatien päätteenä olevan 
julkisivun.  Oikealla takana näkyy 
Kiviranta, toinen 1900-luvun 
vaihteen huvila, jonka kanssa Soljala 
muodostaa näkyvän kiintopisteen 
vesistömaisemassa. 

 

 

 

 

Kuva: Julkisivu itään, huvilan keskeiset julkisivun ominaispiirteet 
parveke, aukotus, kattokoristeet näkyvät parhaiten tältä puolelta. 
Vasemmalla näkyvä lasikuisti on 1970-luvun lisäys rakennukseen. 
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Soljalan detaljeja 

 

Kuvat yllä: Ikkunamalli, sisäänkäynnin liuskekivi, ovi, lasikuistia 
ja koristelua, oikealla räystäs, kattotuolien päiden sivut on 
viistetty.  

Kuvat: rakennuksen koristeluosia, parveke, 
ikkunoiden vuorilaudat, valeikkuna, kiila-
ikkuna, harjapiikki, tympanonkoristelut 
viittaavat 1800-luvun lopun kertaus-
tyyleihin, mm. uusgotiikkaan ja sveitsiläis-
tyyliin.   

 

Kuva: Ikkunoiden alkuperäisissä 
vuorilaudoissa on vahvoja viitteitä 
karjalaiseen puuleikkauksiin, joka viittaa 
1890-luvulla muodissa olleeseen 
karelianismiin ja ehkä siihen, että 
rakennus on ehkä siirretty vasta kun Solja 
hankki tontin.    
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Soljalan muutoksia 

 

Kuvat: muutoksia, huvilan alkuperäinen kivitolpilla ja puuritilöillä toteutettu sokkeli muutettiin umpinaiseksi 
tiilellä ja rappauksella 1970-luvulla kun rakennus peruskorjattiin ympärivuotiseen asumiseen. Oikealla 
itäpuolelle rakennettu kuisti, jonka kellariin sijoitettiin pannuhuone, sen julkisivut toistavat vanhan 
rakennuksen ominaispiirteitä mm. nurkan pystypilarit ovat nurkista viistetyt. Peiterimavuoraus, alalistan 
puuttuminen ja väri saattavat olla myös rakennuksen alkuperäistä myöhempiä kerrostumia. 

Kiviranta ja Soljala 

 

Varatuomari Niilo Soljalan rakennuttama huvila on osa Pyhäjärven etelärannalle 1900-luvun vaihteesta 
alkaen syntynyttä huvilarannikkoa, jonka rakentamisesta vastasivat etupäässä Tampereen johtava ja nouseva 
porvaristo, mm. kauppiaat ja tehtailijat.  Pirkkalan Pyhäjärven rannan etuna oli lyhyt matka Tampereelle ja 
toimiva höyrylaivaliikenne sekä maatalouteen kelpaamattomat kallioset ja jyrkät rannat.  Kuvassa 1900-luvun 
alkupuolella rakennetut tamperelaisten entiset huvilat, rautakauppias Lahtisen Kiviranta ja varatuomarin 
Soljala.  
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2.Pikkuhuvila 
 

 

 

 

 

 

 

 

rakennusaika: 1920/30-luku, nykyasu 1980-luvulta 
tyyppi: kesämajoitusrakennus, n. 4x6 m, terassi itä- ja eteläsivulla 
sokkeli: betonitolpat, -harkkoja 
runko: lautarakenne 
ulkovuoraus: okran värinen keilapontattu vaakalauta, ovi-,ikkuna-, nurkkalistat valkoiset 
ikkunat: vaakaikkuna, 2-3 kpl 6-ruutuisia 
ovi: valepeiliovi, mdf. 
katto: satulakatto, palahuopa 
ominaispiirteet: suuri, aidattu terassi, vaakaikkunat, koristeelliset vuorilaudat ovat 1980-luvulta 
 
Historia: Saunan vieressä, lähellä rantaa oleva rakennus on rakennettu jo huvila-aikana, jolloin siinä 
on ollut varasto- ja majoitustilaa. Nykyisin pikkuhuvilaksi kutsuttu, pahoin painunut rakennus 
oikaistiin ja rakennettiin nykyiseen, ovet, terassi, väri, ikkunat, vuorilautojen koristelut, päähuvilaa 
muistuttavaan asuun 1980-luvulla.  

Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen  

Kesämajoitus-/varastorakennus n. 1930-l /pikkuhuvila 1980-luku. Julkisivuiltaan uudistettu ja 
muutettu rakennus on osa huvilan vanhaa pihapiiriä ja rantanäkymiä. 

   

Kuvat: Julkisivut itään ja pohjoiseen, ikkuna ja vuorilaudan koristelua, joka vastaa huvilan 
koristelutapaa. 
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3.Saunarakennus 

  

rakennusaika: ei tiedossa, n. 1930-l (?) 

tyyppi: saunarakennus, n. 3x5 m. terassi itä- ja pohjoispuolella 

sokkeli: lohkokiviä, rakennus veden päälle kasattujen kivien päällä 

runko: hirsi, lyhyet nurkat 

ulkovuoraus: ei, tummaksi paahtunut rakennus, punamullan jäänteitä hirsissä 

ikkunat: puu, kitti-ikkunat, 2x3 ruutuiset  

ovet: pukuhuone, puu, 4-peilinen, saunanovi vinopaneloitu 

katto: satulakatto, palahuopa 

ominaispiirteet: keinotekoiseen niemeen rakennetussa rakennuksessa ovat perinteinen 
vuoraamaton hirsirunko, aukotus, puuikkunat ja -ovet. Muutokset: terassi ja kate uusittu nykyisen 
omistajan aikana 

Historia: muistitiedon mukaan ensimmäinen sauna paloi, jonka jälkeen rakennettiin nykyinen.  

Kulttuurihistorialliset arvot: rakennushistoriallinen, maisemallinen.  

Sauna n. 1930-luku, hyvin säilynyt, perinteinen saunarakennus on osa huvilan vanhaa pihapiiriä ja 
vesistömaisemaa. 

  

Kuvat: sauna itä- ja länsipuolelta 
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4.Kellarirakennus 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuvat:rakennus itäpuolelta ja sisätila. Rakennus puuttuu 
kiinteistökartasta, se on lisätty karttaan silmämääräisesti, tarvittaessa 
tarkempi sijainti selvitettävä. 

 

rakennusaika: 1920/1930-luku 
tyyppi: maakellari 
sokkeli: ei 
runko: betonivalu, maakumpu 
ulkovuoraus: muurattu lohkokivi 
ikkunat: ei 
ovi: puuovi, vinopaneloitu 
katto: satulakatto, huopa 
sisätilat: kellari n. 2x3 m. on kaksi huonetilaa, lattiat, seinä- ja sisäkatot ovat vanhaa betonivalua 
ominaispiirteet: maakumpu, satulakatto lohkokivi, puuovi  
 
Kulttuurihistorialliset arvot: rakennushistoriallinen, historiallinen 

Kellarirakennus 1920-/1930-luku, hyvin säilynyt, betonirakenteinen, julkisivultaan muuratulla 
lohkokivellä vuorattu kellarirakennus kuuluu huvila-ajan keskeisiin talousrakennuksiin.  
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5.Varastorakennus 

 

rakennusaika: n. 1920/30-luku, päädyssä nuorempi puukatos 
tyyppi: varastorakennus 
sokkeli: - 
runko: lautarakenne 
ulkovuoraus: okran värinen peiterima, valkoiset listat 
ikkunat: 1-ruutuinen päädyssä 
ovi: 2 kpl, vinopaneloidut puuovet 
katto: satula, palahuopa 
ominaispiirteet: satulakatto, peiterima, vuorilaudat, vinopaneloidut ovet, ristikkäiset ovi- ja 
ikkunalistat 
 

Historia: Varastorakennuksessa on ilmeisesti ollut alun perin huvilan ulkohuone. Huvila-aikana 
rakennus oli tontin takaosassa, tiemuutos 1970-luvulla toi rakennuksen osaksi sisääntulopihaa. 

 

Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen, rakennusperinne 

Talousrakennus n. 1920/30-luku, ominaispiirteensä säilyttänyt rakennus kuuluu huvila-ajan 
talousrakennuksiin. 
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6.Varastorakennus 
 

 

rakennusaika: ei tiedossa 
tyyppi: varasto, aikaisemmin ulkohuone, n. 1,5 x 1,5 m. 
sokkeli: - 
runko: lautarakenne 
ulkovuoraus: okranvärinen keilapontattu vaakalauta, valkoiset lista 
ikkunat: oven yläpuolella 2-ruutuinen 
ovi: vinopaneloitu puuovi 
katto: satula, huopa 
ominaispiirteet: satulakatto, vaakapanelointi, vinopaneloitu ovi.  
Historia: rakennus oli aikaisemmin huvilan ulkohuone, rakennus on rakennusta 5. nuorempi.  

Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen, rakennusperinne 

Ulkohuone, perinteiset ominaispiirteensä säilyttänyt talousrakennus kuuluu huvila-ajan 
talousrakennuksiin. 
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7.Autotalli 

 

rakennusaika: ei tiedossa, n. 1930-1950-luku 

tyyppi: autotalli, n. 3x 5 m. 

sokkeli: nurkkakivet 

runko: lautarakenne 

ulkovuoraus: okranvärinen keilapontattu 
vaakalauta 

ikkunat: ei 

ovet: vinopaneloidut pariovet eteläpäädyssä 

katto: satula, huopa 

ominaispiirteet: satulakatto, vaakapanelointi, pariovet 

Historia: rakennusta on siirretty, kun kunta lunasti osan tontin länsiosaa venesataman tarpeisiin 
1970-luvulla. Tällöin autotalli siirrettiin nykyisen tontin länsireunalle. Aikaisemmin tie huvilalle tuli 
venesataman kautta, sen sijainti näkyy tontilla lähinnä sitä reunustaneina koivuina.  

Kulttuurihistorialliset arvot: Historiallinen.  

Autotalli 1900-luvun puolivälistä. Hyvin säilynyt, siirretty ja pihapiirin metsittyneellä laidalla 
sijaitseva autotalli on osa huvilan talousrakennuksia 
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8.Autotalli ja -katos 
 

 

Kuva: autotalli ja -katos luoteesta kuvattuna 

 

Autotalli  

rakennusaika: 1970-luku 

tyyppi: kahden auton autotalli 

sokkeli: betoni 

runko:lautarakenne 

ulkovuoraus: okranvärinen peiterima 

ikkunat: ei 

ovet: nosto-ovet 

katto: satula, huopa  

 

 

Autokatos 

rakennusaika: 2010-luku 

tyyppi: autokatos 

sokkeli: tolpparauta 

runko:puupilarit 

ulkovuoraus: pilarikatos, päätykolmioissa ja 
räystäsalusissa okranvärinen 
peiterimavuoraus 

ikkunat: ei 

ovet: ei 

katto: tiilikuvioitu pelti  

 

Kulttuurihistorialliset arvot: Ei merkittäviä arvoja, nykyisen asuinkäytön ajalta olevat, vanhaan 
sijainniltaan, väreiltään ja materiaaleiltaan sopeutetut autotalli ja -katos ovat samassa rivistössä 
huvila-ajan kahden vanhemman varaston kanssa. 
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4.Muutos: kaavaluonnos, tontin jako/uusi rakennus 
 

Tekeillä olevassa asemakaavan muutoksessa kiinteistön länsisivulle tulisi uusi rakennuspaikka, joka 
erotettaisiin huvilatontista uudeksi tontiksi. Uusi tontti ja rakennuspaikka sijoittuu nykyisen tontin 
alavalle länsisivulle, ulottuen kapeana kaistaleena Kivirannantiestä rantaan. Sen länsipuolelle jää 
venesataman sorapintainen parkkialue ja rannassa venesataman rakenteet. Nykyisin uuden 
rakennuspaikan alue on pääosin lehtipuuvaltaista luonnonmetsää, jossa on lähinnä muutamia 
lehtikuusia sekä siirretty autotallirakennus. Vanhan tielinjan merkit ovat pääosin kadonneet. Uusi 
tontti leikkaa osin Soljalan rehevää puu- ja omenatarhaa, joka muodostaa myös huvilaa ja uutta 
rakentamista erottavan elementin. Huvilan rakennuksista uudelle tontille jäisi siirretyn autotallin 
lisäksi vanha kellarirakennus. Kaavaluonnosta alustavasti tarkastellen uusi rakennuspaikka ei 
vaikuta merkittävästi Soljalan kulttuurihistoriallisiin arvoihin, ominaispiirteisiin ja päänäkymiin, 
jotka keskittyvät itäosan mäelle ja rantaan.  Uuden tontin rajan istutusmääräys tukee myös huvilan 
näkymien ja pihapiirin säilymistä. Uudisrakentamisessa on kuitenkin hyvä huomioida alueen 
rakentamisen mittakaava, korkeus, materiaalit ja värit. Uudisrakentamisen suunnittelussa tulisi 
myös käyttää hyviä suunnittelijoita, ei mielellään perinne- tai pakettiratkaisuja. Uudisrakentamisen 
tulisi myös muodostaa vanhaan maiseman oman, korkeatasoisen kerrostuman, joka edustaa omaa 
aikaansa. 

 

Kartta: Alustava 
kaavaluonnos, uusi tontti 
sijoittuu Soljalan länsisivulle, 
tieliittymä tulisi 
Kivirannantiehen.  
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5.Yhteenveto, kulttuurihistorialliset arvot ja suositukset 
 

Soljala on rakennettu muistitiedon mukaan 
kesähuvilaksi 1920-luvulla. Se on osa laajempaa 
Pyhäjärven huvilarannikkoa, joka rakentui 1900-
luvun vaihteesta alkaen, kun Tampereen porvaristo 
rakennutti ja osti lukuisia huviloita kaupunkia lähellä, 
höyrylaivareittien varrella olevasta Tampereen 
Härmälästä ja Pirkkalasta. Rakennuttaja, varatuomari 
ja poliitikko tamperelaistunut Niilo Solja oli 
paikallinen sekä valtakunnallinen vaikuttaja 1910-, 

1920- ja 1930-luvulla. Soljalan vieressä on Kiviranta, toinen huvilaksi rakennettu rakennus.  

Soljalan huvila on ajalle tyypillinen, huvilarakennus rakennettiin näkyvälle ja hallitsevalle 
paikalle jyrkän rinteen päälle ja sen ympäristöön sijoitettiin tarvittavat pienemmät 
rakennukset, rantasauna, kellarirakennus ja pieniä talousrakennuksia. Huvilan 
ominaispiirteitä ovat rannanpuolella korkea kivijalka, vesistömaiseman pääsuuntiin 
suuntautuvat lasikuisti ja parveke. Parvekkeen kaide, lasikuisti ja vuorilaudat ovat 
puuleikkauksin koristellut, poikkipäädyn katolla huvilan pää- ja rantajulkisivuihin liittyvät 
tympanonkoriste ja sen harjapiikki.  Tontti säilytettiin osin luonnontilaisena, mäntyvaltaisena 
rantamaisemana, tontin länsiosan suojainen, alava notko muutettiin puutarhaksi, jossa oli 
runsaasti omenapuita sekä yksittäisiä lehtikuusia.  

Sota- ja pulavuosina, 1940-luvulla rakennusta käytettiin myös ympärivuotisesti. Soljan 
kuoleman jälkeen rakennus jäi pois käytöstä. Nykyinen omistajapariskunta osti autioituneen 
kiinteistön 1974 ja peruskorjasi rakennuksen ympärivuotisesti asuttavaksi. Heidän aikanansa 
huvila-ajan rakennukset ovat kunnostettu, lisäksi on rakennettu autotalli ja -katos, myös 
pihatie siirtyi uuteen paikkaan, kun tontti pieneni heidän aikana länsiosasta uuden 
venesataman vuoksi.  

Huvilarakennuksen säilyneet ja osin peruskorjauksessa uusitut rakennuspiirteet ja -detaljit 
viittaavat 1800-luvun lopun kertaustyyleihin. Alkuperäisestä asusta ei ole tietoa, mm. 
peiterima ja väritys ovat todennäköisesti rakennusta nuorempia. Tyylipiirteistä päätellen 
rakennus on mahdollisesti siirretty, ei rakennettu 1920-luvulla, mutta asiaa ei pystytty 
selvittämään.  

Huvilarakennus peruskorjattiin 1970-luvulla, jolloin rakennuksen sokkeli muutettiin 
umpinaiseksi ja itäpuolelle lisättiin lasikuisti. Vanha länsipuolen lasikuisti muutettiin sisätilaksi. 
Ikkunat ja julkisivun harja-, tympanon-, aitakoristeet uusittiin vanhan mallin mukaan. Huvila-
ajan ominaispiirteet ovat yhä nähtävissä rakennuksessa.  
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Myös huvila-ajan sauna, kellari, autotalli ja kaksi varastorakennusta ovat säilyttäneet hyvin 
ominaispiirteensä. Rantaan sijoittuva ns. pikkuhuvila on samalta ajalta, mutta sen huvilaa 
mukaileva ulkoasu on vasta 1900-luvun lopulta. Rakennuksia nykyisin yhdistävä okranvärinen 
väritys on nykykäytön ajalta. Saunan hirsirungossa on nähtävissä perinteisen punamullan 
jäänteitä.  

Yleisesti Soljalan huvilakauden keskeiset ominaispiirteet, huvilarakennus ja pienet 
apurakennukset ovat säilyneet. Pihapiirin ominaispiirteet, rannan luonnonpuusto ja 
notkelman puu- ja omenatarha edustavat myös huvila-aikaa. Puustoon kuuluu vanhojen 
omenapuiden lisäksi kookas tammi ja lehtikuusi.  

Soljalan huvilalla ja pihapiirillä on rakennus-, maisema- ja historiallisia arvoja.  

Kaavassa tulisi huomioida säilyttämismerkinnöillä huvilarakennus ja saunarakennus, myös 
huvila-ajan hyvin säilyneiden talousrakennusten sekä pihan ominaispiirteiden, rakenteiden ja 
näkymien (luonnonpuusto, omenatarha, kivirakenteet ja näkymät) säilyttämistä tulisi 
suositella.  
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