
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

H
A
n
k
A
s
A
l
m
i

pIenMäen taloMuseo

opetuskäyttö
Valtakunnallisesti arvokas ympäristö ja keski-suomen muse-
on avoimen museon kohde, joka edustaa 1700-luvun talonpoi-
kaista mäkiasutusta erilaisine rakennuksineen. 

kuvaus
hankasalmen niemisjärvellä sijaitseva pienmäen talomuseo 
esittelee keskisuomalaisen maatilan rakennusperinnettä ja elä-
mää tämän vuosisadan alkupuolelta. tilan vanhimmat raken-
nukset ovat 1600- ja 1700- luvulta, ja ne ovat alkuperäisillä 
paikoillaan. pienmäen rakennukset esittelevät entisajan puura-
kentamista ja talonpoikaistalojen sijoittumista.

tila sijaitsee savolaisten uudisasukkaiden asuttamien laajojen 
kaskimaiden keskellä.  Mäeltä on näkymä kylän muihin mäil-
lä sijaitseviin taloihin. pienmäki on kolmipihainen yksinäistalo, 
jossa on miespiha, karjapiha ja aittapiha. päärakennus ja talo-
usrakennukset muodostavat suorakulmaisen pihapiirin. um-
pipiha rakentuu päärakennuksen lisäksi kokkitallista ja kärry-
liiteristä, leipäaitasta, vaateaitasta, navetasta ja kodasta. Muut 
rakennukset sijaitsevat hajallaan pihapiirin läheisyydessä. 

päärakennukseen kuuluu iso uloslämpiävä tupa, läpikuljetta-
va porstua, eteistupa ja kaksi kamaria. tupapuoli on vuodel-
ta 1849 ja eteistuvan puoli 1852. asuinrakennus on sijoitettu 
kahden pihan, varsinaisen pihan ja karjapihan, väliin. lisäksi pi-
hapiirissä on sauna, kaura-aitta, eloaitta, Matin aitta, kokkital-
li, kärryliiteri, leipäaitta, aitta, sikala, navetta, kota, halkoliiteri, 
makuuaitta, jauhoaitta, riihi ja paja. 

pihapiirin säilymiseen ovat vaikuttaneet pienmäen talon eri-
koiset vaiheet viiden sisaruksen kotina. Viiden sisaruksen tari-
na pienmäessä asumisesta löytyy avoimen museon internet-
sivuilta. pihapiiri rakennuksineen kunnostettiin talomuseoksi 
1960-luvun lopulla sen jälkeen, kun keski-suomen Museoyh-
distys sai rakennukset lahjoituksena ja osti 1,5 hehtaarin pi-
ha-alueen. pienmäki avattiin yleisölle kesällä 1969. keski-suo-
men museon hoidossa se pyritään säilyttämään alkuperäisessä 
muodossaan. opetuskäyttöä varten kohteesta löytyy pienois-
malli, historiaa ja tehtäviä avoimen museon sivuilta. 

opasteet ja retkipalvelut
avoinna kesäisin, mutta talomuseo on myös talvikaudella 
avoinna sopimuksesta. kesäisin järjestetään myös opastettu-
ja kierroksia.
 
saavutettavuus ja varusteet
pienmäen talomuseon omistaa keski-suomen museo, ja se si-
jaitsee niemisjärvellä, osoitteessa Museotie 40. pääsymaksu ai-
kuisilta 6 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

lähteet
keski-suomen museo, avoin museo
Museovirasto
puurakentamisen perinne
keski-suomen kulttuuriympäristö: hankasalmi
http://www.finnica.fi/keski-suomi/
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http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki/
http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki
http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki
http://www.hankasalmi.fi/kymppikylat/Niemisjarvi/linnut.htm
http://www.avoinmuseo.fi/pienmaki/
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=181
http://www.archtours.com/?page_id=70016
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17833&lan=fi
http://www.finnica.fi/keski-suomi/

