
Samanaikaisesti vuonna 1859 
Joroisten piirilääkäri Sannfrid Häll-
strömille Tyyskänniemeen raken-
netun asuinrakennuksen kanssa 
valmistui piharakennus, joka käsitti 
tuvan, ruoka- ja vaateaitan, navetan, 
2 hevostallia, puu- ja vaunuliiterit 
sekä ulkohuoneen. Vuonna 1912 
tohtorin vastaanottotilat ja odo-
tushuone sijoitettiin niitä varten 
kunnostettuihin tiloihin pihara-
kennukseen.

Varkauden kaupungin lahjoitettua 
rakennukset Varkaus-seuralle v. 
1992 aloitettiin ensin päärakennuk-
sen (nykyisen Kotiseutukeskuksen) 
korjaustyöt 16.11.1992 ja vuosien 
saatossa ränsistyneen piharaken-
nuksen perusteellinen kunnostus 
9.8.1993.

Rakennustyöt käynnistettiin ja 
suoritettiin työllistämismäärära-
hoin Työvoimatoimiston kautta 
palkatuilla ammattitaitoisilla ra-
kennusmiehillä ja osittain myös 
talkootyövoimalla. Saneerauksen 
suunnittelijana, työnjohtajana ja 
valvojana toimi varkautelainen 
rakennusmestari Kauko Heikkinen, 
jonka lisäksi rakennus- ja saneeraus-
toimikuntaan kuuluivat Varkaus-
seuran edustajina puheenjohtaja 
Kyösti Koponen ja taloudenhoitaja 
Jarmo Ikonen. Piharakennusta 
alettiin kutsua myös ”väentupara-
kennukseksi”. Olihan alkuaikoina 
talon palvelusväkeä asunut pihara-
kennuksen väentuvassa.

Ulkopuoliset työt

Rakennuksen korjaustyöt käyn-
nistyivät vesikaton purkutöillä. 
Vanha tiilikatto purettiin, ehyet 
tiilet puhdistettiin sammaleesta, 
rikkoutuneiden tiilien tilalle han-
kittiin entisenkaltaiset ehyet tiilet. 
Katon alusrakenteiden korjauksen 
jälkeen tiilet asennettiin paikoilleen. 
Kattotyö valmistui hieman ennen 
päärakennuksen vihkiäisjuhlaa, eli 
18.11.1993.

Rakennuksen ulkoasua kunnos-
tettiin mm. entisöimällä raken-
nuksen vanha kivijalka tarvittavilta 
osin luonnonkivillä. Lahot hirret 
poistettiin ja korvattiin vanhoilla, 
hyväkuntoisilla hirsillä. Raken-
nuksen itäpuolella olevien aittojen 
kohdalta ulkoseinää jouduttiin 
nostamaan jopa 60 cm. Rakennus 
”kengitettiin” ja kivijalka korjat-
tiin kauttaaltaan. Ulkovuoraukset 
korjattiin ja räystäslaudoitukset 
uusittiin. Aittojen edustalla olevan 
parvekkeen lattia ja kaide uusit-
tiin. Vesirännit valmisti käsityönä 
varkautelainen peltiseppämestari 
Martti Jaatinen, joka suoritti myös 
piharakennuksen ilmastointipiip-
pujen pellitykset. 

Väentuparakennuksen viemäri- ja 
vesijohtoputket uusittiin. Samoin 
ulkokäymälä kunnostettiin entisen 
kaltaiseksi.

Sisäpuoliset työt

Työt käynnistyivät ruoka-aitan 
lattian purkamisella, sisäkoola-
uksella sekä WC- ja pukutilojen 
rakentamisella.

Kotiseutukeskuksen
piharakennuksen 
eri vaiheita

Vuosi 1994 käynnistyi kattolau-
doitustöillä vierastuvassa, välikössä 
ja käytävillä.

Sähkötyöt alkoivat tammikuussa 
samoin kuin lämpöeristystyötkin. 
Väliseiniä ja lattioita purettiin ja 
uudistettiin. Ikkunoita uusittiin ja 
entisiä korjattiin. Samoin sisä- ja 
ulko-ovia korjattiin. Talkoomiehet 
suorittivat sisämaalaustöitä ja ikku-
noiden pesua toukokuussa.

Rakennuksen ulkomaaliksi va-
littiin keitetty punamulta, saman-
lainen väri, jolla talo oli maalattu 
jo 1800-luvulla. Työt alkoivat 
18.5.1994 ja piharakennuksen 
maalaustyö kesti kaksi viikkoa.

Lopputarkastuksen 20.5.94 suo-
ritti kaupungin rakennustarkastaja 
Pekka Pentikäinen. Läsnä olivat 
myös Kauko Heikkinen, Kyösti 
Koponen ja Jarmo Ikonen.

Nykyiset tilat

Kunnostuksen jälkeen rakennus 
käsittää seuraavat tilat: väentuvan 
ja keittiön, kalastusperinnehuo-
neen, näyttely- ja toimistotilat (ns. 
Såltinin huone), sosiaalitilat ja työ-
näytöksiä varten olevan huoneen. 
Lisäksi varastotiloja varten on 2 
huonetta. Pinta-alaa rakennuksessa 
on yhteensä 237 m2.

Rakennuksen käyttö

Saneerauksen jälkeen piharaken-
nus on toiminut mm. eri järjestöjen 

ja yhdistysten kokouspaikkana. 
Kalastusperinnehuone on ollut 
kiinnostuksen kohteena mm. ke-
säaikana turisteille. Väentuvassa 
on vietetty pikkujouluja ja hää- ja 
muissa perhejuhlissa tupa on toimi-
nut lisätilana, kun päärakennus on 
käynyt ahtaaksi.

Perinnekäsityönäytöksiä on ollut 
useaan otteeseen mm. Valtakun-
nallisten Kotiseutupäivien aikaan v. 
1997 ja ”Savo 1000 vuotta vuonna 
2000” tapahtumien aikaan.

Vekara-Varkaus –tapahtumavii-
kolla on useana vuotena Nikkarin 
Niksipaja ollut väentuparaken-
nuksen tiloissa Varkaus-seuran 
jäsenkunnan vetämänä. Tilaisuudet 
ovat saaneet lasten suuren suosion. 
Kesän kynnyksellä v. 2005 pieni 
talkooryhmä valmisti Varkaus-
seuran johtokunnan aktiivijäsenen 
Eino Piipon johdolla katsomotilat 
katoksen alle väentuparakennuksen 
sisäpihalle. Kesäteatteria on nyt 
mahdollista seurata 200 henkilön 
katsomosta ulkolavalla tai pieni-
muotoisia esityksiä edellä mainitus-
ta katetusta katsomosta väentupara-
kennuksen pohjoispuolella olevassa 
pihapiirissä.

Jarmo Ikonen
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Piharakennus vihkiäisasussa 1993. Valokuva: Kyösti Koponen.

Piharakennus saneeeraustöiden alkaessa. Valokuva: Kyösti Koponen.


