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Johdanto
Johdantoluku avaa restaurointikirjan sisältöä ja tavoitteita,
sisältää Paikkarin torpan perustiedot karttoineen,
kuvineen ja kaavioineen sekä esittelee kohteen suojelu- ja
kaavoitustilanteen. Lukuun on koottu yhteystietoja, jotka ovat
hyödyllisiä tulevillekin Paikkarin torpan restauroinnin parissa
työskenteleville tahoille.
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Esipuhe
Paikkarin torppa sijaitsee Sammatin Haarjärven kylän
alueella, kauniisti kumpuilevassa, pienipiirteisessä
maisemassa, johon kuuluvat rinteen alla valkeana
hohtava Valkjärvi, katajat, keltainen heinä, sammalet
ja marjamättäät. Torppaa on luonnehdittu tyypilliseksi
1800-luvun länsiuusmaalaisen pieneläjän tai ammattimiehen – ensimmäiset isännät olivat räätäleitä
– asuinsijaksi. Tosin se ei juurikaan pysty kertomaan
torpan elämänmuodosta, koska torppaan olennaisesti
kuuluneita talousrakennuksia ei ole säilynyt.
Torpan erityismerkitys on perinteisesti ollut
siinä, että Suomen kansalliseepoksen Kalevalan sekä
Kantelettaren kokoaja, kielentutkija, lääkäri ja suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja Elias Lönnrot (1802–
1884) syntyi torpassa ja että se oli hänen kotinsa aina
vuoteen 1820 saakka. 1840-luvulta alkaen torppa
kuului Paikkarin puustellille nimellä Valkjärven
torppa; nimen Paikkarin torppa, jota tässä käytetään,
antoi Zacharias Topelius nuorempi käytyään paikalla
1840-luvun lopulla.
Valtio hankki vuonna 1887 Paikkarin torpan tuparakennuksen ja aitan omistukseensa ja Senaatti teki
päätöksen säilyttää ne sekä kivimuurin ympäröimän
omenatarhan muistona suomalaisen suurmiehen
varhaisvaiheista. Lönnrotin lapsuudenkodista tuli kansallinen muistomerkki, maan varhaisin henkilöhistoriallinen museo ja ulkomuseo; esimerkiksi Seurasaaren
ulkomuseo perustettiin vasta vuonna 1907.
Torpalla oli vuodesta 1888 torpanvahti ja
1920-luvun lopulta, Paikkarin torpan siirryttyä MuiPaikkarin torppa • restaurointikirja

Paikkarin torpan tuparakennus, vanha aitta ja pihapiiriä kiertävä Lönnrotin aikainen kivimuuri heinäkuussa 2017.

naistieteellisen toimikunnan hallintaan, 1990-luvulle
asti vahtimestari. Tämän käyttöön vuodesta 1928 lähtien toteutetut rakennukset muodostavat kauempana
pihapiiristä oman historiallisen kerrostumansa.
*
Paikkarin torpan restaurointikirja on tarkoitettu
olennaisen tiedon tarjoavaksi tietopaketiksi kohteen
restaurointi- ja korjaussuunnittelijoille, tutkijoille,

museoviranomaisille ja päättäjille. Restaurointikirja
on laadittu Senaatti-kiinteistöjen tilauksesta Arkkitehtitoimisto Livadyssa vuosina 2016–2018. Työtä ovat
ohjanneet Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö
Selja Flink ja Museoviraston erikoisasiantuntija Päivi
Eronen. Restaurointikirjan luonnosta on kommentoinut myös Paikkarin torpan tuki ry:n puheenjohtaja
Risto Piekka.
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Restaurointikirjan sisällöstä

Paikkarin torpan tuparakennus ja aitan nurkka vuonna 1940.
Kuva: R. Hirsjärvi / MV KK.
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Paikkarin torpan restaurointikirja on rakennushistoriaselvitys, johon on dokumentoitu myös vuosina
2016–2018 toteutetut, Livadyssa suunnitellut
restaurointi- ja korjaustyöt.
Restaurointikirja jakautuu kuuteen päälukuun.
Johdanto sisältää kohteen perustiedot ja esittelee
Paikkarin torpan talon suojelu- ja kaavoitustilanteen.
Siinä esitellään myös tärkeimmät kohteesta vastaavat
toimijat sekä näiden vastuualueet Paikkarin torpan
hoidossa.
Seuraavat luvut selvittävät Paikkarin torpan rakennushistoriaa. Paikkarin torpan vaiheet vuoteen 1888
asti valottaa Paikkarin torpan rakentumista ja käyttöä
Elias Lönnrotin lapsuuden ajasta aina sen viimeisen
yksityisen omistajan aikaan asti. Torpan vaiheita seurataan ajallisesti rakennusten omistajien tai haltijoiden
mukaisesti jaksotellen. Lisäksi luvussa selostetaan
prosessi, joka johti Lönnrotin lapsuudenkodin rauhoittamiseen ja ostamiseen valtiolle.
Luvussa Paikkarin torppa valtion omistuksessa selvitetään torpan ja sen lähiympäristön vaiheita rauhoittamisen jälkeen. Ajanjaksoon liittyvät uutena ajallisena kerrostumana torpanvahdille ja myöhemmin
vahtimestarille pystytetyt rakennukset.
Luku Rakennuskohtaiset rakennus- ja korjausvaiheet
esittelee kunkin rakennuksen tunnettuine rakennus- ja korjausvaiheineen. Torpan tuparakennus on
inventoitu ja siitä on tehty huonekortit. Senaatti-kiinteistöjen aikana vuosina 2016–2018 tehdyt korjaukset

esitellään tarkemmin Restaurointikirjan viimeisessä
luvussa.
Luvussa Restaurointiperiaatteet kiteytetään vuosien 2016–2018 korjauksissa käytetyt restaurointiperiaatteet. Taustoitukseksi käydään läpi Paikkarin torpan
rakennusten aiemmat restaurointi- ja korjausvaiheet
sekä periaatteet, joita niissä voi tulkita noudatetun.
Lähdeluettelossa on esitetty arkistolähteissä
käytetyt lyhenteet ja Senaatti-kiinteistöjen hallussa
olevan Paikkarin torpan projektipankkiaineiston
nimitys- ja lukuohjeet. Restaurointikirjan lopussa on
liitteenä tiivistelmä Elias Lönnrotin elämänvaiheista.
Paikkarin torpan pihamaan, puutarhan ja maiseman vaiheet käsitellään maisema-arkkitehtiylioppilaan
Mathias Wahlbergin lopputyönään laatimassa, Senaatti-kiinteistöjen rahoittamassa selvityksessä, joka oli
tekeillä tämän selvityksen kanssa samaan aikaan.

Termeistä
Tässä Restaurointikirjassa hirsiseinän nurkkaliitoksesta käytetään termiä salvain, kun taas salvoksella
tarkoitetaan rakenteilla olevaa hirsikehikkoa.
Paikkarin torpan asuinrakennusta nimitetään
yleisessä kielenkäytössä torpaksi, mutta tässä sitä
kutsutaan torpan tuparakennukseksi, kun taas torpalla
tarkoitetaan vuokraviljelijän vuokraamaa maa-aluetta
rakennuksineen. Suomen kielessä sanalla on molemmat merkitykset.

Arkkitehtitoimisto Livady

Käytetyt lähteet
Restaurointikirjaa varten Paikkarin torppaa on tutkittu kenttä-, kirjallisuus- ja arkistotutkimuksen keinoin
sekä keskustelemalla Paikkarin torpan historiaa ja
restaurointia tuntevien henkilöiden kanssa.
Museovirastossa on läpikäyty valokuva-, piirustus- ja asiakirja-aineistot. Museoviraston restaurointiosaston käsiarkistoa on tallennettu skannaamalla ja
käsivarakuvaamalla, ennen kuin aineistoja on siirretty
Museoviraston pääarkistoon. Käytettävissä on ollut
myös Senaatti-kiinteistöjen projektipankin aineistoja.
Varhaisin kuvallinen esitys Paikkarin torpasta
ja sen ympäristöstä on 1840-luvulta ja ensimmäiset
valokuvat 1890-luvun jälkipuoliskolta. Kuvallisesta aineistosta voidaan yleisesti todeta, että niissä on kautta
aikojen keskitytty kuvaamaan ennen kaikkea tuparakennusta ja sen tupaa, kun taas kamaria ja porstuaa ei
ole kuvattu juuri lainkaan ja aittakin on jäänyt vähälle
huomiolle. Poikkeuksena mainittakoon Muinaistieteelliselle toimikunnalle työskennellyt Oskari Kivistö, joka valokuvasi 1920-luvun lopulla lähes kaikki
rakennukset ja dokumentoi korjaus- ja rakennustöitä.
Kivistön kirjeitä ja raportteja säilytetään Kansallismuseon Paikkarin torpan arkistossa.
Vuonna 1940 arkkitehti Auvo Hirsjärvi laati
tuparakennuksesta ja sen kalusteista koko joukon
mittauspiirustuksia. Arvonsa on myös kansatieteilijä
Alfred Kolehmaisen 1960-luvulla ja Museoviraston
piirtäjän Tapio Hirvosen 2000-luvun alussa tekemillä
pohja-, leikkaus- ynnä muilla piirustuksilla, vaikkeivät
Paikkarin torppa • restaurointikirja

Elia Lönnrotin syntymästä tuli 150 vuotta vuonna 1952, ja
torpalle pystytettiin Lönnrotin patsas. Kuva noin vuodelta 1980.
Kuvalähde: Maire Valkjärven kotialbumi.

ne olekaan mittatarkkoja esityksiä kohteistaan.
Lönnrotia käsittelevä kirjallisuus tarjoaa Paikkarin torpasta pääosin hajatietoja. Parhaita painettuja lähteitä rakennusten osalta ovat olleet torpan
ensimmäisen, vuonna 1895 tehdyn korjauskierroksen organisoineen Theodor Homénin kirjaset sekä
Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston
vuosikertomukset. Sammatin kansanrakentamisesta ei
ole olemassa sellaista perusteosta eikä tätä restaurointikirjaa tehtäessä löytynyt sellaisia arkistoaineistoja,
jotka antaisivat lisävaloa Paikkarin torpan varhaisempaan rakennuskantaan taikka sen arvoitukselliseen
aittaan. Selvää ei ole sekään, onko kyseessä sama aitta,
joka torpassa oli vuosina 1802–1820, Elias Lönnrotin
asuessa siellä.

Elias Lönnrotia ja Paikkarin torppaa esittävä juliste vuodelta
1902, jolloin Elias Lönnrotin syntymästä tuli sata vuotta. Julistetta säilytetään Kansalliskirjastossa. Kustantaja Luukkonen ja
kumppanit, Tampere. Tampereen Kivipaino Osakeyhtiö. 1980.

Arvokasta tietoa kohteesta on saatu Maire
Valkjärveltä, joka asui miehensä kanssa vahtimestarin
talossa vuosina 1953–1992.
Restaurointikirjassa esitetyt piirustukset eivät ole
mittakaavassa.
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Perustiedot

Nimi:

Paikkarin torppa

Osoite:		
Kaupunki:
Kaupunginosa:

Torpantie 20, 09220 Sammatti
Lohja
467 – Haarjärvi

Kiinteistötunnus:
Nimi:		
Tontin pinta-ala:
Rekisteröity:
Omistaja:		
Haltija:		

444-467-1-8
Paikkarin torppa
76 650 m2
1.1.2009
Suomen valtio
Senaatti-kiinteistöt

Kiinteistötunnus:
Nimi:		
Tontin pinta-ala:
Rekisteröity:
Omistaja:		
Haltija:		

444-467-9-6
Valkomäki
15 000 m2
1.1.2009
Suomen valtio
Senaatti-kiinteistöt

Omistushistoria
1800–1825
1825–1867
		
1867–1875
1875–1887
1887–		

Fredrik Johan ja Ulrika Lönnrot
Henrik Johan ja
Kristiina (Stiina Liisa) Lönnrot
Carl August ja Sofia Westerholm
Elias Hänninen
Valtio

Irtaimisto:

Omistajana Kansallismuseo
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Hallinnointi valtion omistuksen aikana
1887–1923
1923–1928
1928–1972
		
1972–2013
2014–		

Vuokrasuhteet
Päävuokralainen:
Alivuokralainen:

huolenpitovastuu puustellin vuokralaisella
Sammatin kunta hallinnoi
Muinaistieteellinen toimikunta 		
hallinnoi
Museovirasto hallinnoi
Senaatti-kiinteistöt hallinnoi

Museovirasto
Lohjan kaupunki

Nykyinen käyttö

Vuodesta 2015 alkaen Paikkarin torpan museotoiminnasta vastaa Lohjan kaupungin omistama Lohjan museo, jonka tukena
toimii Paikkarin torpan tuki ry.

Suojelutilanne

Suojeltu asetuksella
Paikkarin torppa on suojeltu asetuksella valtion omistamien
rakennusten suojelusta (480/85), valtioneuvoston suojelupäätös 7.9.1989 (81/569/89). Torppa ja aitta on suojeltu kokonaan
(S1). Vahtimestarin asuinrakennus (matkailijakoti) ja vahtimestarin aitta on varjeltu osittain (V2).

Maakunnallisesti arvokas perinnemaisema
Paikkarin torpan niitty on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Niityn pinta-ala on 0,2523 hehtaaria.

Kaavoitustilanne

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavassa Paikkarin torpan tuparakennuksen ja Lönnrotin aitan lähiympäristö on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Paikkarin torpan koko alue kuuluu laajempaan alueeseen, joka
on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
Yleiskaava
Paikkarin torpan alueella on voimassa Sammatin pohjoisosan
osayleiskaava OYK/SAM001, joka on vahvistettu 16.4.2007 ja
tullut voimaan 11.12.2008.
Asemakaava
Paikkarin torpan alueella ei ole asemakaavaa.

RKY-alue
Paikkarin torppa on osa Elias Lönnrotin Sammatti -nimistä
RKY-aluetta (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, RKY 2009).

Arkkitehtitoimisto Livady

Paikkarin torpan rakennukset

Rakennuksen nimi

Suojelutilanne Rakennuttaja
(Asetus 480/85)

Tuparakennus
(Paikkarin torppa,
Lönnrotin asuinrakennus)

Rakennus suojellaan kokonaan (S1)

Vanha aitta
(Lönnrotin aitta)

Suunnittelija, jos
tiedossa

Rakennusajankohta

Käyttöhistoria

Rakennuksen
Pysyvä
RakennusSenaatti-kiinteis- rakennus- tunnus
töjen tunniste
tunnus
(VTJ-PRT)

Fredrik Johan ja
Ulrika Lönnrot (noin
1800),
laajennus: Henrik
Johan Lönnrot (noin
1825)

Tiettävästi viereisen Luttarin talon
entinen vierastupa,
joka siirretty paikalle
noin vuonna 1800
ja laajennettu noin
vuonna 1825.

Noin 1800–1887 asuinrakennus.
1887 ”rauhoitettu” muistomerkkinä; 1895 lähtien
toiminut kalustettuna
kotimuseona.

319983

5100002

1025228667

Rakennus suojellaan kokonaan (S1)

-

-

Ennen vuotta 1887

Aitta, rauhoitettu 1888,
nykyisin museorakennus

319982

5100003

1025228678

Vahtimestarin talo (matkailijakoti)

Rakennus varjellaan
osittain (V2)

Muinaistieteellinen toimikunta

Arkkitehti A.
W. Rancken

1928

Entinen Paikkarin torpan
vahtimestarin asuinrakennus ja matkailijakoti

319989

5100001

1025228656

Vahtimestarin aitta

Rakennus varjellaan
osittain (V2)

-

-

Runko osin 1900-luvun alusta; siirretty
torpan vierestä
nykyiselle paikalleen
1955 tai 1956

Vahtimestarin asuinrakennukseen liittynyt aitta, joka
muutettu osin yrttikuivaamoksi

319988

5100005

102522869A

Vahtimestarin navetta

-

Muinaistieteellinen
toimikunta

Arkkitehti A.
W. Rancken

1930

Alun perin vahtimestarin
karjasuoja, verstas ja varasto. Karjasuojat muutettu
2001 museon lipunmyyntija wc-tiloiksi.

31990

5100004

1025228689

Maa-aitat (perunakuopat,
maakellarit)

-

-

-

? ensimmäinen maininta 1920-luvulta

Perunakellari

319985, 319986

Ei ole

Ei ole

Puimala

-

Muinaistieteellinen
toimikunta

-

1937

Entinen puimala

319987

Ei ole

Ei ole

Moottorikoppi

-

Muinaistieteellinen
toimikunta

-

1937

Puimalan voimakoneen
suojarakennus

319984

Ei ole

Ei ole

Sauna (vahtimestarin
sauna)

-

Muinaistieteellinen
toimikunta

Arkkitehti Aarne Raveala

1957

Entinen vahtimestarin sauna 319991

5100260

102531956E

Saunan kuivakäymälä

-

-

-

?

Kuivakäymälä

Ei ole

Ei ole

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Ei ole
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SpatialWeb Print

https://karttapalvelu.lohja.fi/print.aspx?legend=1&comment=

SpatialWeb Print

Kiinteistötunnus
444-467-1-8

Paikkarin torppa

https://karttapalvelu.lohja.fi/print.aspx?legend=1&comment=

Paikkarin torppa

Paikkarin torppa
Sammatin kulttuurimaisema

Kiinteistötunnus
444-467-9-6

Paikkarin torpan rakennukset sijaitsevat pääosin kiinteistön
444-467-1-8 alueella. Saunan eteläosa sekä saunan kuivakäymälä sijaitsevat kiinteistön 444-467-9-6 puolella. Molemmat
kiinteistöt kuuluvat Senaatti-kiinteistöille ja rajautuvat idässä
Valkjärveen. Kiinteistörajat on merkitty vuoden 2016 ortoilmakuvaan punaisella. Kuva: karttapalvelu.lohja.fi.

Ilmakuvaan on merkitty seuraavat asiat:
Paikkarin torpan alue kuuluu kokonaisuudessaan Sammatin
punaisella kiinteistörajat
kulttuurimaisemaan (punainen alue). Kohde on maisemaltaan
harmaalla valtakunnallisesti merkittävän rakennetun
järviylänköä ja kulttuuriympäristöltään maaseutua. UudenKartalla
kulttuuriympäristön ”Elias Lönnrotin Sammatti”
maannytliitto kuvailee kohdetta näin: ”Sammatin kulttuurimaiPaikkarin torpan osa-alueen aluerajaus (RKY 2009) Kiinteistörajat
sema käsittää Lohjanjärvenrannalta Karstulta alkavan
ja
Kartalla nyt
vihreällä maakunnallisesti arvokas perinnemaisema Perinnemaisemat
Sammatin kirkonkylän kautta pohjoiseen Haarjärvelle
pienten
Kulttuuriympäristöt
Paikkarin torpan niitty, pinta-ala 0,2523 ha
järvien lomassa jatkuvan maisemakokonaisuuden.
PerusteMaanmittauslaitoksen
Rakennusperintökohteet
ortoilmakuva 2015-2017
sinisillä palloilla rakennusperintökohteet:
lut
kulttuurimaisemaluokitukselle:
Perinteisen rakenteensa
1 km 1:57 100
©Sitowise Aineistot: © Maanmittauslaitos, © Uudenmaanliitto
Rakennusperintöalueet
torpparakennus ja Lönnrotin aitta
säilyttänyt kirkonkylä II Salpausselän maisemissa, joka liittyy
Rakennetut
kulttuuriympäristöt
sekä vahtimestarin asuinrakennus ja aitta
Elias
Lönnrotin vaiheisiin. Järvenrannan muinaislinna, tilako-6.12.2018 klo 15.25
2/2
(RKY)
Kaavio: karttapalvelu.lohja.fi, pohjakuva: MML 2017.
konaisuuksia 1700-luvulta alkaen sekä 1900-luvun alkupuolen
huviloita.” (Uudenmaan liitto 2012, 65.) Kaavio: karttapalvelu.
Maanmittauslaitoksen
lohja.fi, pohjakuva: MML 2017.
ortoilmakuva 2015-2017
100 m 1:3600 Aineistot: © Maanmittauslaitos, © Museovirasto, © LOHJAN KAUPUNKI

2/2
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6.12.2018 klo 15.33
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Paikkarin torppa sijaitsee Uudellamaalla, Lohjan kunnan alueella, Haarjärven
kyläalueella, joka on merkitty karttaan punaisella. Kuva: MML.
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Paikkarin torppa sijaitsee Valkjärven länsirannalla. Peruskartta vuodelta 2018.
Kuva: MML.

Arkkitehtitoimisto Livady

Voimassa olevat kaavat
Ote Sammatin pohjoisosan
osayleiskaavasta, joka on
vahvistettu 16.4.2007 ja
tullut voimaan 11.12.2008.
Kuva: karttapalvelu.lohja.fi.

Paikkarin torppa

Maakuntakaava

Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja
maakuntakaavoja. Kun vallitsevaa kaavatilannetta
tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat
huomioitava samanaikaisesti.
Paikkarin torpan tuparakennuksen ja Lönnrotin
aitan lähiympäristö on määritelty voimassa olevien
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Suunnittelumääräyksen
mukaan ”alueen käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakunPaikkarin torppa • restaurointikirja

Ote voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä vuodelta 2017. Paikkarin torpan
tuparakennuksen ja vanhan aitan lähin pihapiiri on
määritelty kaavassa valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009).
Torppa kuuluu myös laajempaan alueeseen (vihreä
vaakaviivoitus), joka on määritelty maakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kuva: Uudenmaanliitto.fi. Kuvaan on lisätty Paikkarin torpan
sijainti.

Yleiskaava
Paikkarin torpan alueella on voimassa Sammatin
pohjoisosan osayleiskaava, jonka tunnus on OYK/
SAM001. Kaava on vahvistettu 16.4.2007 ja tullut
voimaan 11.12.2008. Paikkarin torpan aluetta koskevat seuraavat kaavamääräykset:
SRS

▪

Rakennussuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi Kartalla nyt
tarkoitettu alue
Sammatin pohjoisosa
Kohde, joka on suojeltu tai tarkoitettu suojeltavaksi
Rantaosayleiskaava
rakennussuojelulailla
Kyläkuvallisesti tärkeä alue (maakuntakaava). Alueen
Rantakaava
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet tulee säilyttää ja
Oikeusvaikutteinen
rakentaminen alueelle tulee sopeuttaa kyläkuvaan ja
osayleiskaava
sen rakennusperinteeseen.

srs 1
takaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriarvot.” Paikkarin
sk
torppa kuuluu maakuntakaavassa myös laajempaan
alueeseen, joka on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. SuunnittelumääräOikeusvaikutukseton
Lisäksi Paikkarin torppa sisältyy Haarjärven alueeyksen mukaan ”yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
osayleiskaava
seen, jota koskee kaavassa seuraava määräys:
rakentamisessa ja käytössä on otettava huomioon maaAsemakaava
200 m
©Sito Aineistot:
© LOHJAN KAUPUNKI,Kyläalueena
© LOHJAN KAUPUNKI
(Tiedot alue
tarkistettava
kaupungilta)
tarkasteltu
ja alueen
nimi
kunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vaaliminen.
(Haarjärvi). Alueen rakennusoikeus on osoitettu 		
Sammatin pohjoisosan osayleiskaava
Kulttuuriympäristöä kehitettäessä on sen arvot
otettava
maankäyttömerkintöjen yhteydessä. Alueen
kyläkuvallisesti arvokkaat alueet tulee säilyttää ja
huomioon ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun
rakentaminen alueelle tulee sopeuttaa kyläkuvaan ja
1
käyttötarkoituksen mukaisen maankäytön kanssa.
sen rakennusperinteeseen.

Asemakaava
1 Uudenmaan liitto 2017. Voimassa olevien maakuntakaavojen
yhdistelmä 2017. Merkinnät ja määräykset. Uudenmaanliitto.fi
1/1

Paikkarin torpan alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
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Paikkarin torppa on suojeltu
asetuksella valtion omistamien
rakennusten suojelusta (480/85).
Suojelupäätöksen karttaliitteeseen
on merkitty rasterilla asetuksella
kokonaan suojellut rakennukset
(S1):
•
torppa eli tuparakennus (009)
•
aitta (010)
ja osittain varjellut rakennukset
(V2)
•
vahtimestarin asuinrakennus
(001)
•
vahtimestarin aitta (002).
Kuva: Paikkarin torpan asetussuojelun karttaliite, 1988 / MV REST.

Suojelutilanne
Suojelun väline:		
Päätösviranomainen:
Päätösaika:		
Päätös:			
Kohdentuminen ja
keskeinen sisältö:		
			
			
			
Kohdetunnus
Museoviraston
ylläpitämässä
rakennusperintörekisterissä:
Linkki:			
			

Asetus 480/85
Valtioneuvosto
7.9.1989
81/569/89
Tuparakennus ja vanha aitta: 		
S1
Vahtimestarin asuinrakennus 		
ja aitta: V2

200011
www.kyppi.fi/			
to.aspx?id=130.200011

Torpan ja aitan pihapiirillä ja sen
kivimuurilla ei ole suojelumääräyksessä suojelustatusta, mutta suojeltujen rakennusten lähin pihapiiri
kuuluu nykyisin RKY-alueeseen.

Suojelu asetuksella
Paikkarin torppa on suojeltu asetuksella valtion
omistamien rakennusten suojelusta (480/85) valtioneuvoston suojelupäätöksellä 7.9.1989. Asetuksella
suojellaan Valkjärven rannalla Sammatissa sijaitseva
Paikkarin torppa ja aitta, Elias Lönnrotin syntymäja lapsuudenkoti, joka säilyi suvun hallussa vuoteen
1875 saakka.
Asetuksen nojalla suojeltavat rakennukset
Paikkarin torpan suojelupäätöksessä on suojeltavia
rakennuksia kuvailtu seuraavanlaisesti:
009/S1 (rakennus suojellaan kokonaan)
”Lönnrotin syntymän aikaan hirsitorppaan, jonka rakennusaineksina on ollut läheisen Luttarin talon vierastupa,
kuului vain tupa; kamarin ja eteisen on rakennuttanut
16

Eliaksen vanhempi veli Henrik, joka osti torpan vuonna
1825. Vuonna 1895 torppa kunnostettiin valtion varoin.
Korjaustyön teki Lönnrotin sukulainen puuseppä K. Sylvander. Henrik Lönnrotin tytär Miina huolehti sisustamisesta ja
onnistui hankkimaan takaisin suuren osan torpan vanhasta
kalustosta.”
010/S1 (rakennus suojellaan kokonaan)
”Paikkarin torppa on luonteenomainen lounaissuomalaisen
pieneläjän asunto, jollaisia oli vielä tämän vuosisadan alussakin. Ulkorakennuksista on jäljellä enää aitta.Ympäröivä
alue on torpalle erotettuValkjärven palstatilasta. Alueella
on myös varjeltuja rakennuksia.”

Varjeltavat rakennukset
Asetuksella suojeltujen kohteiden määrittelyn yhtey
dessä osa Paikkarin torpan rakennuksista luokiteltiin
varjeltaviksi rakennuksiksi, varjeluluokkana V2:
001/V2 (rakennus varjellaan osittain)
”Paikkarin torpan vahtimestarin asuinrakennus vuodelta
1928”
002/V2 (rakennus varjellaan osittain)
”sekä siihen liittyvä aitta”1

1 Museovirasto 1989. Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo
XIV:4 nro 786. Paikkarin torpan suojeluasiakirja. MV REST.

Arkkitehtitoimisto Livady

VALTION RAKENNUSTEN SUOJELULUOKITUKSESTA
Paikkarin torppaa koskevat suojeluluokat S1 ja V2.
Suojeltavat rakennukset
Suojelu tapahtuu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla valtioneuvoston
päätöksellä. Päätös edellyttää näiden rakennusten ja muiden suojeltavien kohteiden aktiivista hoitoa, kunnossapitoa
ja restaurointia niin, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy
tai korostuu.
S1

Rakennus suojellaan kokonaan
Opetusministeriön 20.11.1985 antaman 		
asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut soveltamisohjeet 		
koskevat koko rakennusta.

Varjeltavat rakennukset
Varjeltavia rakennuksia ei saa purkaa tai oleellisesti muuttaa ilman Museovirastosta ja Rakennushallituksesta (nyk.
Senaatti-kiinteistöt) pyydettävää lausuntoa. Rakennusten
kunnossapidossa ja hoidossa on otettava huomioon niiden
kulttuurihistoriallinen merkitys. Varjelu voi koskea myös
uudempia tai muitakin kohteita, jotka saattavat myöhemmin tulla suojeltaviksi valtioneuvoston päätöksellä.
Varjelusta vastaa haltija. Haltijan tai korjaushuollosta vastaavan on tarvittaessa neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Varjelusta päättävät Museovirasto ja Rakennushallitus (nyk.
Senaatti-kiinteistöt) noudattaen soveltuvin osin asetuksen
(480/85) säännöksiä.
V2

Rakennus varjellaan osittain
Asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja
soveltamisohjeita ei velvoiteta noudatettavan.

Lähde: Museovirasto 1987. Valtion rakennusten suojeluluokitus, kyppi.fi.
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RKY-alue
Sammatin Haarjärven kylän alueella sijaitsee kolme
Elias Lönnrotin eri aikojen kotitaloa: lapsuudenkoti
Paikkarin torppa, vuosina 1862–1876 Lönnrotin
kotina ollut Nikun talo sekä vanhuudenkoti Lammin
talo. Ne muodostavat yhdessä Elias Lönnrotin
Sammatti -nimisen RKY-alueen, jonka kohdetunnus
on 1353.1
Museoviraston ylläpitämällä rky.fi-verkkosivustolla todetaan näin: ”Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi
rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.
Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018.
Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden
alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa
sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin
valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja
valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita.”2
1 Museovirasto 2009, www.rky.fi, Elias Lönnrotin Sammatti.
2 Museovirasto 2018, www.rky.fi.

Lammin talo

Nikun talo

Paikkarin torppa

Paikkarin torppa

Sammatin Haarjärven kylän alueella on kolme Elias Lönnrotin
entistä kotitaloa: Paikkarin torppa, Nikun talo ja Lammin talo.
Nämä muodostavat yhdessä Elias Lönnrotin Sammatti -nimisen
RKY-alueen. RKY-aluerajat on merkitty oranssilla Maanmittauslaitoksen ortoilmakuviin vuodelta 2017.
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Paikkarin torpan toimijat vuonna 2018
Lohjan museo: 		
Museovirasto: 		
Senaatti-kiinteistöt:
SLL, Uudenmaan piiri:
			
Sampoyhdistys ry: 		
Paikkarin torpan tuki ry:
Sammattiseura ry: 		
Vaahterateatteri: 		
Paikkarin torpan opas:
Paikkarin Martat: 		
Livady Oy: 		
			
Kiinteistönhuoltoyhtiö Are:

Eero Ahtela, Tapio Elevant
Päivi Eronen
Tarja Kumpulainen
Ursula Immonen,
Tero Malinen
Seppo Iivonen, Sari Lehtinen
Risto Piekka
Reino Rannikko
Tuomo Laine
Timo Aunio
Leena Hartikainen
Marko Huttunen,
Mathias Wahlberg
Jorma Lintunen

Osapuolten tehtävät ja roolit
Omistaja

Paikkarin torppa rakennuksineen ja maa-alueineen
siirtyi Museovirastolta Senaatti-kiinteistöjen omistukseen vuoden 2014 alussa. Samalla Paikkarin torppa
määritettiin kuuluvaksi niiden museoiden joukkoon,
jotka luetaan kansallisomaisuudeksi valtion strategisena kulttuurikohteena.
Omistajana Senaatti-kiinteistöt vastaa ja päättää
torppaan ja sen ympäristöön kohdistettavista korjaustoimenpiteistä sekä kiinteistöhuollosta.
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Päävuokralainen

Museovirasto on vuokrannut Paikkarin torpan rakennuksineen ja maa-alueineen. Torpan irtaimisto on
Kansallismuseon omistuksessa.
Torppaa ja sen ylläpitoa koskevassa päätöksenteossa Museovirasto toimii museaalisena valvojana sekä
kiinteistönomistajan neuvonantajana.

Museotoiminta

Museovirasto on luovuttanut Paikkarin torpan päivittäisen museotoiminnan hoitamisen ylläpitosopimuksella Lohjan kaupungille vuodesta 2015 alkaen.
Lohjan museo vastaa torpan pitämisestä avoimena
yleisölle vuosittain kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tuona aikana museo huolehtii opastuksesta sekä
torpan päivittäisestä ylläpidosta, kuten siivouksesta.
Lisäksi kaupunki vastaa näyttelyesineistön siirtämisestä talvisäilytykseen ja sen palauttamisesta torppaan
keväisin.
Lohjan kaupungin tukena museotoiminnassa toimii Paikkarin torpan tuki ry. Tuki ry järjestää koululaisvierailuja, minkä lisäksi yhdistys pidentää museon
aukiolokautta keväisin ja syksyisin. Myös Sammattiseura ja Sampoyhdistys osallistuvat vapaaehtoisopastukseen ja koululaisopastuksiin.

Museo-oppaat ovat työnsä lomassa hoitaneet
alueella päivittäisiä ylläpitotoimia, kuten huolehtineet wc-tilojen käytettävyydestä sekä rakennusten ja
alueen kulkuväylien siisteydestä.

Restaurointi- ja maisemasuunnittelu

Suunnitelmien tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt;
Museovirasto toimii suojelun ja restauroinnin valvojana. Varsinainen suunnittelutyö tilataan konsultilta,
joka on vuosina 2016–2018 ollut Livady. Alueen
hoidosta on laadittu pitkän tähtäimen suunnitelma
(PTS). Vuosina 2016–2018 Livadyssä laadittiin myös
tämä Paikkarin torpan rakennushistoriaselvityksen
sisältävä Restaurointikirja. Lisäksi Mathias Wahlberg
teki Livadyssa Paikkarin torpan maisemaselvitystä ja
-suunnitelmaa.

Ylläpitotöiden luvanvaraisuus ja ohjeistus
Korjauksissa noudatetaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Tilaajana ja rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Rakennus- tai kaivulupaa vaativia töitä varten
pyydetään lausunto Museovirastolta; Museoviraston
lausuntoaika on kaksi kuukautta. Pienemmissä korjauksissa Museoviraston edustaja osallistuu suunnitteluun ja työmaahan haluamallaan tavalla.

Arkkitehtitoimisto Livady

Yhteydenpito kiinteistönomistajaan toimii siten,
että puutteiden ja toimenpidetarpeiden ilmetessä otetaan yhteys Lohjan museoon. Museo arvioi toimenpiteen laadun ja hoitaa tarvittaessa yhteydenpidon
edelleen kiinteistönomistajaan.Ylläpitotöiden muu
luvanvaraisuus arvioidaan toimenpidekohtaisesti.

Kiinteistönhuolto

Kiinteistönhuollosta vastaa Are.

Maisemanhoito

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on
vuosina 2016–2018 ollut maisemasuunnitelman
toteuttaja.

Sampoyhdistys ja teatteritoiminta

Sampohdistys omistaa, hallinnoi ja ylläpitää torpan
maa-alueella sijaitsevia kesäteatterin rakennuksia ja
rakennelmia. Maanomistaja on Senaatti-kiinteistöt.
Kesäteatteritoiminnasta vastaa Vaahterateatteri.
Paikkarin Martat toimivat Sampoyhdistyksen tukena
kesäteatterin ja muiden tapahtumien järjestäjänä.

Opastaulu

Museovirasto vastaa opastaulun sisällöstä.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Paikkarin torppa rakennettiin oletettavasti vuoden 1800 tienoilla yllä olevaan karttaan punaisella merkittyyn paikkaan kylän yhteismaalle. Teoksessa Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta 1776–1805 sivulla 123 julkaistun kartan pieni mittakaava vaikeuttaa tulkintaa, mutta Paikkarin torpan alue näyttäisi olevan metsämaaksi merkittyä.
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Paikkarin torpan vaiheet
vuoteen 1888 asti
Tässä luvussa seurataan Paikkarin torpan
vaiheita rakennusten omistajien tai
haltijoiden mukaan kronologisesti sen
perustamisesta aina vuoteen 1888 asti.
Torpan rakennukset pysyivät Lönnrotin
suvulla vuoteen 1875 saakka.

Varhaisin kuva Paikkarin torpasta (”Ett torp vid Walkijärvi i Sammati Kapell”) on kuvittaja Johan Knutsonin luonnoksen pohjalta
1840-luvulla tehty litografia, joka julkaistiin teoksessa Finland framställdt i teckningar. Länsipuolella rinteen alapäässä väikkyy
Valkjärvi. Litografia kaiverrettiin Saksassa, mikä selittänee romantisoidun maiseman ja hieman eksoottisilta näyttävät lehtipuut. Litografiassa Paikkarin torppa kuvattiin talousrakennuksineen, jolloin se oli kokonaisuutena ymmärrettävämpi torpparin asuinympäristö
kuin nykyisessä, vain tuparakennuksen ja aitan käsittävässä muodossaan. Kuva: Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.
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Elias Lönnrotin vanhempien aika 1800–1825
Paikkarin torppa perustettiin Haarjärven kylän yhteismetsään 1700–1800-lukujen vaihteessa. Torppareiksi
tulivat pitäjänräätäli Fredrik Johan Lönnrot ja vaimo
Ulrika Lönnrot, jotka olivat siihen asti asuneet kolmen
ensimmäisen lapsensa kanssa tilapäisesti Sammatin vanhassa pappilassa. Elias Lönnrot syntyi torpassa perheen
neljänneksi lapseksi 9.4.1802.
Torpanpaikan valinnasta Elias Lönnrotin varhainen elämänkerturi Aarno Anttila kirjoittaa: ”Varoja
oli vain nimeksi, joten voitiin ajatella vain vähäistä torpan
paikkaa.Täksi valittiin Haarjärven kylän yhteismetsän
eteläkärkiValkjärven rannalla.Vähän kylätiestä sivulla oli
palanen uudismaata, Kydönpelto.”1 Tämä torpan pihapiirin luoteispuolella sijainnut pelto- ja niittyaukea oli
Luttarin ja Paikkarin talojen käytössä.2 Tien, järven
ja pikku peltotilkun voikin kuvitella vaikuttaneen
torpan paikan valintaan. Koska räätäli kiersi töiden
perässä talosta taloon ja asui niissä työrupeamiensa
ajan, asuinpaikan sijainti lähellä tietä saattoi olla tärkeä. Järvestä taas saattoi nostaa kalaa.
Torpan emätilana, jolle torppa lienee suorittanut
päivätyönsä, oli tässä vaiheessa oletettavasti Luttarin
talo; Elias Lönnrot muistelee Zacharias Topeliukselle
kirjeitse 80-vuotisjuhliensa alla, että torppa kuului
Haarjärven kylässä suunnilleen virstan päässä kylästä
sijaitsevaan kruununvirkataloon.3 Koska emätila maksoi

torpan verot, Fredrik Johan ja Ulrika Lönnrotin ajasta
on niukasti asiakirjatietoa. Anttila kirjoittaa: ”Varhaisin
ja autenttisin muistelma paikan asuttamisesta on säilynyt Lönnrotin päiväkirjassa 7. XII. 1833.” Siinä Lönnrot
kirjoittaa, että hänen vanhempansa muuttivat paikkaan
vuoden 1800 vaiheilla ja paikka oli silloin metsäinen.4
Käsityksenä on, että Fredrik Johan Lönnrot siirsi
tai siirrätti torpan asuinrakennukseksi Luttarin talon
entisen vierasaitan.5 Se pystytettiin nykyiselle paikalleen pohjois–etelä-suuntaisen kallioisen harjanteen
satulakohtaan kahden kallionnyppylän väliin. Rakennus sai palvella torpan tupana, johon jäljistä päätellen
muurattiin savu-uuni. Ei ole tietoa, mitä rakennusosia
vierastuvan kehikon mukana siirrettiin, mutta esimerkiksi tuvan katon koristeellinen vinolaudoitus voi
olla vierasaitan perua. Ehkäpä ulko-oven eteen tehtiin
riu’uista tai laudoista myös kevytrakenteinen porstua.
Torppaan kuuluivat tuvan lisäksi aitta ja navetta, joka saattoi sisältää heinäladon. Elias Lönnrotin
lapsuudessa torpalla oli tiettävästi vain yksi lehmä ja
vähän peltoa6, ja Lönnrot on muistellut lähes 80-vuotiaana, että torpassa ei ollut tallia eikä riihtä ”eikä ole
nytkään. Vähäinen viljasato puitiin toisen, melko läheisen
torpan riihessä, ja jokaisena iltana kuljimme samaisen torpan
saunaan.”7

1 Anttila 1931, 30.
2 Sammatissa kaskettiin silti vielä 1800-luvulla. Sammatti. Elias
Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 35.
3 Ibid. 2002, 485.

4
5
6
7
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Vuoden 1771 kartassa torpan ympäristö (punainen suorakaide) ja Valkjärven ranta on merkitty metsämaaksi. Karttaan on
merkitty myös Kydönpelto. Kyseessä on alueen ensimmäinen
isojakokartta; tässä vaiheessa isojaossa jaettiin pellot mutta ei
metsiä. Piirustus (osa): KA, kuvankäsittely Livady.

Anttila 1930, 12–13.
Homén 1898, 2–3; Anttila 1930, 12.
Niemi 1895, 461.
Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 485.
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Lönnrotin veljen aika 1825–1867

Ote Paikkarin sotilasvirkatalon maiden kartasta. Carl Meller,
1862 / KA.

Vuonna 1825 torpan osti vanhemmiltaan Elias Lönnrotin isoveli, Henrik Johan Lönnrot, joka oli vuodet
1818–1825 toiminut Kiikalassa ja Sammatin kirkonkylässä räätälinä. Vanhemmat jäivät torppaan asumaan, kunnes vuonna 1835 muuttivat Elias Lönnrotin
luo Kajaaniin.1 Henrik Johan Lönnrotin ja tämän
perheen aikana torppa ja pihapiiri näyttävät muotoutuneen lähelle sitä asua, joka sillä säilyneiltä osiltaan
on nykyäänkin.
Henrik Johan Lönnrotin aikana torppaa ympäröivä maisema avartui huomattavasti muun muassa
pellonraivaamisen vuoksi ja näköala järvenselän yli
ulottui jopa parin kilometrin päähän. Myös pihapiiri
sai eloa: Lönnrot on muistellut, että torpan omenapuut istutettiin isoveljen aikana. Elias Lönnrotin
mukaan juuri isoveljen isännöidessä torppaa tuvan
eteen rakennettiin kamari ja porstua.2 Kamari lienee
varustettu lämmitysuunilla. Lähteet eivät kuitenkaan
kerro mitään uunien muurausajankohdasta, eikä niistä
selviä sekään, milloin tupa ja kamari ovat saaneet
uloslämpiävät uunit.
Paikkarin puustellin torpissa tehtiin katselmuksia, jotka kertovat pelloista, niityistä, kasvimaista ja
ladoista. Lönnrotien rakennuksista ne eivät latoja
lukuun ottamatta anna tietoja. Puustellista tiedetään
esimerkiksi, että sillä oli vuonna 1842 kaksisataa
humalasalkoa sekä asianmukaisesti ojitetut ja aidatut
pellot.3
1 Homén 1901, 3–4.
2 Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 485. Anttilan
mukaan Fredrik Johan Lönnrot rakensi kamarin vuonna 1825.
Anttila 1930, 13.
3 Taloudellinen katselmus 11.10.1842, KA 555
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Henrik Johan Lönnrot kuoli vuonna 1838, ja
torppa siirtyi hänen puolisolleen Kristiinalle (Stiina
Liisalle), joka eli neljäkymmentä vuotta miestään
pitempään.4 On vaikea arvioida, miten isännän kuolema vaikutti torpan pitoon. Elias Lönnrot tuki tätiään
taloudellisesti, ja Henrik Johanilla oli paikkakunnalla
sisaruksia, joten torppa pysyi pystyssä ja maat viljeltyinä.5

Isojaon jälkeen
Haarjärven kylän yhteismetsät jaettiin isojaossa
vuosina 1840–1842, ja ”pari J. F. Lönnrotin raivaamaa
uudispeltoa ja niitä ympäröivä metsäpalsta joutui Paikkarin puustellille eli sotilasvirkatalolle.”6 Myös torppa
siirtyi vuonna 1844 Paikkarin puustellin alaisuuteen.
Puustelleille tehtiin lähtö- ja tulokatselmuksia sekä
viiden vuoden välein taloudellinen katselmus, ja
niiden pöytäkirjojen ansiosta Paikkarin torpasta on
saatavilla hiukkanen tietoa.7 Torpan rakennukset eivät
kuitenkaan kuuluneet katselmusten piiriin, koska ne
omisti aina kulloinenkin torppari eikä katselmuksissa
käsitelty torpparien omistamia rakennuksia.
Virkatalojen metsien hoitosuunnitelma sekä
inventointien ja tarkastusten pöytäkirjat antavat
jonkin verran tietoa torpan rakennuksista – pääasiassa
ladoista. Vuonna 1845 ladot olivat välttävässä kunnos4 Homén 1901, 4.
5 Useiden lähteiden pohjalta Wahlberg, diplomityön käsikirjoitus, 2018.
6 Anttila 1930, 13.
7 Vuoden 1844 isojakotoimitusta seuranneessa taloudellisessa katselmuksessa Paikkarin puustellilla kerrottiin olleen yksi
torppa, joka oli velvoitettu tekemään kaksi rengin taksvärkkiä
viikossa. 8.11.1847 tehty taloudellinen katselmus, KA.

Arkkitehtitoimisto Livady

sa ja Riitniitun lato käskettiin rakentamaan uudelleen.
Vuonna 1857 puustellin torpilla todettiin olevan ”behöflige väl underhållne åbyggnader” eli tarvittavat, hyvin
ylläpidetyt ulkorakennukset.8
Näiltä ajoilta on olemassa myös varhaisin tunnettu kuvallinen esitys Paikkarin torpasta, Johan
Knutsonin luonnoksen pohjalta vihkossarjaan Finland
framställdt i teckningar 1840-luvulla tehty litografia.
Lönnrotin runonkeruutyö oli luonut pohjaa sille, että
Suomen sivistyneistö pohdiskeli kansallishengessä,
mikä suomalaisessa kulttuurissa oli ainutlaatuista
ja vaalimisen arvoista, vanhat rakennukset mukaan
lukien, ja vierailtuaan torpalla 1840-luvulla Topelius
sisällytti sen edellä mainittuun, vuosina 1845–1852
julkaistuun vihkossarjaansa, joka esitteli suomalaisille
maan maisemia ja nähtävyyksiä. Vähäisestä uusmaalaisesta torpasta Valkjärven rantamailla alkoi näin kasvaa
Lönnrot-pyhiinvaelluksen ja suurmieskultin kohde.
Litografiassa on esitetty vuoraamaton asuinrakennus, jonka tuvassa on ovijulkisivulla yksi neliruutuinen (sic!), luukuilla varustettu ikkuna. Katolle on
piirretty savujohto, joka näyttää lähinnä savutuvan lakeistorvelta. Litografian tekemisen aikaan torpassa oli
jo kamari, mutta – kuten edellä on todettu – ei ole
tietoa, oliko torppaan jo muurattu hormit. Taustalla
häämöttää aitta, edempänä seisoo pitkänomainen,
”lääppämäisellä” kylkiäisellä varustettu rakennus, jota
voinee myöhempien kuvausten perusteella (vrt. esim.
vuoden 1887 asemapiirros sivulla 25) olettaa karjasuojaksi latoineen. Siihen liittyy lisäksi matalampi,

katettu rakennelma, mahdollisesti katos. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka uskollisesti litografian
tekijä – Saksassa – on Knutsonin luonnoksen pohjalta
osannut kuvata maisemaa; esimerkiksi torpan maiseman hän esittää ajan maisemankuvauksen romanttiseen henkeen todellista dramaattisempana.
Seuraavan kerran torpan rakennuksista antavat
tietoa vuosien 1864 ja 1865 asiakirjat. Verotusarvon
tarkastuksessa torpassa mainitaan sauna9 ja metsätalousinventoinnissa kerrotaan, että torpalla on
neljä rakennusta, kaksi asukasta, neljä nautaa ja kaksi
lammasta.10 Saunaa ei mainita vuonna 1867 tehdyssä
kauppakirjassa11, jolla Kristiina Lönnrot möi omistamansa rakennukset vävylleen. Kauppakirjan mukaan
torpassa oli vain asuinrakennus, navetta, kaksi rehulatoa sekä vaja tai aitta. Onkin mahdollista, että verotusarvon tarkastuksessa saunalla on tarkoitettu entistä
saunaa, joka palveli latona navetan kyljessä; vuoden
1887 asemapiirroksessa mainitaan, että navettarakennuksen kyljessä on tulipalossa kärsinyt sauna, joka oli
palon jälkeen siirretty Paikkarin torppaan ladoksi.
Mahdollisesti juuri tämä rakennus on esitettynä myös
torpan ”kylkiäisenä” 1840-luvun litografiassa.

8 Taloudelliset katselmukset 27.11.1845 ja 13.8.1857, KA.

9 Verotusarvon tarkastus 3.8.1864, KA.
10 Metsätalousinventointi, Carl Meller 25.4.1865, KA.
11 Kauppakirja Paikkarin torpan rakennuksista, 26.7.1867, SKS.
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Vuonna 1856 torpasta julkaistiin Lasten Suometar -lehdessä
siloteltu kuva, jossa lapsuudenkoti oli rajattu ikkunaa myöten pois. Kirjoittaja ei ehkä ole itse käynyt paikan päällä, sillä
pääroolin kuvassa saa navettarakennus. Kansalliskirjaston
digitoidut aineistot.

Vuoden 1882 kivipiirros Paikkarin torpasta lienee tehty Arvid
Liljelundin maalauksen pohjalta (ks. sivu 61). Julkaistu Kansanvalistusseuran kalenterissa vuonna 1883.
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Westerholmien aika 1867–1875

Hännisen aika 1875–1888

Leskirouva Kristiina Lönnrotin myytyä Paikkarin
torpan rakennukset vävylleen, pitäjänsuutari August
Westerholmille1, tämä asui perheineen torpassa kahdeksan vuotta. Jo ennen rakennuksista tehtyä kauppaa Westerholm oli solminut arentikontrahdin eli
vuokrasopimuksen Paikkarin torpan maista Paikkarin
puustellin vuokralaisen Gabriel Lindströmin ja tämän
puolison Evastinan kanssa. Vuosivuokrana suoritettiin
kuusikymmentä markkaa sekä kahdeksan päivätyötä
heinä- ja elonkorjuuaikaan. Sopimus oikeutti ottamaan puustellin metsästä tietyistä paikoista poltto- ja
rakennuspuuta.2
Tältä ajalta Paikkarin torpasta löytyy vain vähän
tietoa eikä lainkaan kuvallisia esityksiä. Heinäkuussa
1867 tehdyssä lähtö- ja tulokatselmuksessa mainitaan,
että torpalla on Wiitalähdin niityllä tuohikattoinen
lato ja Wanhamon niityllä lautakattoinen lato. Molempiin latoihin määrättiin asennettavaksi uusi, rautasaranoilla ja lukolla varustettu ovi.3

Vuonna 1875 torpan rakennukset päätyivät suvun
ulkopuoliseen omistukseen, maakauppias Elias Hänniselle, ja 12.11.1875 Westerholm siirsi tälle torpan
maiden arentikontrahdin.1
Sanomalehtien aikalaiskirjoitukset kertoivat
Paikkarin torppaan kohdistuneesta kiinnostuksesta,
jota ilmentää esimerkiksi Turun Lehdessä 14.2.1884
julkaistu matkakertomus. Sen kirjoittaja oli käynyt Paikkarin torpalla, ”Suomen kansan muinaisuuden
herättäjän ja isänmaan ystävän” lapsuudenkodissa, ja
kiskaissut tuparakennuksen ovesta palasen muistoksi.2
Muuten Paikkarin torpasta löytyy Hännisen ajalta vain niukasti tietoa, eikä sitä mainita lainkaan puustellin taloudellisissa katselmuksissa. Vuoden 1872
kartoitusten jälkeen alueesta on tehty uusi karttakin
vasta vuonna 1900. Kansanvalistusseuran kalenterissa vuodelta 1885 kuitenkin mainitaan, että torppa
käsitti asuinrakennuksen, ruoka-aitan, karjakartanon,
olkiladon ja saunan3, ja vuonna 1887 torpasta laadittiin viereisen sivun asemapiirros, nähtävästi torpan
uutta käyttöä hahmoteltaessa.
Asemapiirroksessa torpan rakennukset rajaavat
mies- ja karjapihan. Miespiha, josta käytetään piirustuksessa nimitystä gårdsplan, sijaitsee torpan tuparakennuksen länsipuolella, ja sen läpi kulkee tie, joka
jatkuu karjapihan vieritse etelään. Tuparakennuksen
pohjoispuolella seisoo aitta ja itäpuolella on kivimuurin rajaama hedelmätarha, fruktträdgård.

1 26.7.1867 tehty kauppakirja, SKS.
2 8.4.1867 tehty arentikontrahti, SKS.
3 Lähtö- ja tulokatselmus 15.7.1867 ja 16.7.1867, KA 555.

1 Paikkarin torpan arentikontrahti 8.4.1867. SKS.
2 ”Sekä muistelmia”, Turun lehti 14.2.1884.
3 Kansanvalistusseuran kalenteri 1885, 34; kalenterissa on
myös kuvaus tuparakennuksen sisustuksesta.
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Karjapiha sijaitsee miespihan eteläpuolella, ja
sitä rajaavat kolmelta sivulta rakennukset. Lähimpänä
tuparakennusta on talli- ja halkovajarakennus, jonka
edustalla karjapihan puolella on lantala, ilmeisesti
rakennuksen levyisen katoksen suojaamana. Tallirakennus ilmoitetaan Hännisen rakentamaksi.4
Tallirakennusta vastapäätä seisoo navettarakennus, jonka osista käytetään vuoden 1888 kauppakirjassa nimiä pihatto, rehulato ja välinen. Sen kyljessä
on muualta siirretty lato, joka on piirustuksen tekstin
mukaan entinen sauna. Navettakin mainitaan Hännisen rakentamaksi, mikä merkitsee, että 1840-luvun
litografiassa esitetty navettarakennus tai ainakin
sen helposti lahoava navettaosa on korvattu uudella
samanmuotoisella rakennuksella. Talli- ja navettarakennuksia yhdistää pitkä katosmainen rakenne, jonka
tapainen näkyy myös 1840-luvun litografiassa. Asemapiirrokseen on – ilmeisesti myöhemmin – kirjattu
lyijykynällä mittoja (jalkoina), joita valokuvien ohella
hyödyntämällä voidaan melko tarkasti määritellä
rakennusten tuolloiset paikat.
Vaikka asemapiirros on luonnosmainen ja sisältää
selviä virheitä, se antaa ensimmäistä kertaa havainnollisen yleiskuvan pihapiiristä. I. K. Inhan vuonna 1898
ottaman valokuvan perusteella voidaan olettaa, että
rakennusten sijoittelu asemapiirroksessa vastaa suurin
piirtein todellista tilannetta vuonna 1887. Sen perusteella Mathias Wahlberg arvioi, että maisemallisesti
torpan lähiympäristö vastaa vuonna 2018 paljonkin
vuoden 1887 tilannetta5, vaikka rakennuksista on
säilynyt vain kaksi: asuinrakennus ja aitta.
4 Sotilastoimikunnan sotilaskonttorin asiakirja 28.3.1887, KA.
5 Wahlberg 2018, diplomityön käsikirjoitus.

Arkkitehtitoimisto Livady

Kansallisarkistossa säilytetään Sammatin
Haarjärven Paikkaria koskevassa Asutushallituksen virkataloasiakirjat -kansiossa
vuonna 1887 laadittua asemapiirrosta Paikkarin torpasta (Ungefärlig situationsplan af
Paikkari torp). Asemapiirroksen vasempaan
yläkulmaan on hahmoteltu tulevan torpanvahdin talon paikkaa. Aitta on piirretty
nykyistä lähemmäs torppaa ja järvi on
esitetty väärään paikkaan; sen pitäisi olla
piirroksen vasemmassa reunassa. Kuvaan
on tässä lisätty pohjoisnuoli, numerointi ja
merkintöjen suomennokset.

kallioista maata
5
10 11 6
9

”föreslagen vaktstuga”,
vahtituvan ehdotettu paikka

7

12
hedelmätarha

1-3

8

pihamaa

4

kuoppa

Ote vuoden 1872 venäläisestä topografiakartasta ja sen selityksestä. Paikkarin torppa sijaitsee kartassa punaisen suorakaiteen
sisällä. Piirustus: KA, kuvankäsittely Livady.

peltoa

hakamaata

peltoa

peltoa

Elias Lönnrotin ajalta periytyviksi mainitaan
1
Stuga [tupa]
2
Kammare [kamari]
3
Förstuga [porstua]
4
Visthus [aitta]
5
F. d. badstuga [entinen sauna],
joka on aiemmin sijainnut
muualla (saunana) mutta
vahingoittunut palossa
6
Foderlada (rehulato),
”måhända” [ehkä].
Hännisen pystyttämiksi todetaan
7
Stall [talli]1
8
Vedskjul [halkovaja]
9
Gödselstad [lantala], jotka ovat
avoimia ja sijaitsevat tallin
kanssa saman katon alla
10
Fähus [karjasuoja]
Lisäksi luetellaan
11
Skjul [vaja] karjasuojan ja
rehuladon välissä
12
Stengård [kiviaita], jonka
mainitaan olevan Lönnrotin 		
ajalta.

VALKJÄRVI
1 Tallin kivijalasta on vuonna 2018 olemassa jäänteet.
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Paikkarin torppa
valtion omistuksessa
Kun Paikkarin torppaa uhkasi 1880-luvun
lopulla purkaminen, valtio saatiin
lunastamaan torpan rakennukset.
Tuparakennus, aitta ja kivimuurin rajaama
omenatarha rauhoitettiin ja niille asetettiin
torpanvahti.
Maapohja ostettiin valtiolle 1920-luvulla
torpparilain ja Lex Kallion tultua voimaan, ja
vuonna 1928 kohde tuli Muinaistieteellisen
toimikunnan hallintaan. Samalla
torpan ylläpito ja korjaaminen saatiin
jatkuvammaksi. Loitommas muistomerkistä
muodostui vahtimestarin rakennusten
pihapiiri. Tässä luvussa käsitellään tätä
vaiherikasta aikaa nykypäivään saakka.
Paikkarin torppa kuului itsenäisyyden ajalla itsestäänselvästi kansakouluopetuksessa käytettyjen opetustaulujen aihevalikoimaan.
Kuvan opetustaulussa, jonka on vuonna 1928 tehnyt venäläistaustainen Nikolai Belij, eteisosa on laudoittamaton. Kattorakenne on
esitetty yksinkertaistaen. Opetustaulu on reprottu Kansalliskirjastossa, kuvaaja: Mathias Wahlberg.
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Valtio ostaa Paikkarin torpan
vuonna 1887
Kunta huolestuu torpan kohtalosta
Edellisellä aukeamalla esitelty vuoden 1887 asemapiirros liittyy Paikkarin torpan historialliseen käännekohtaan. Elias Lönnrot oli kuollut kolme vuotta
aikaisemmin.1 Nyt rakennusten omistaja, Elias Hänninen, oli kertonut olevansa aikeissa purkaa ja siirtää
muualle Paikkarin torpan rakennukset, mukaan
lukien Lönnrotin synnyintorpan.2 Sammatin kunnassa
oli huolestuttu Hännisen aikeista, ja kuntakokouksessa oli 23.1.1887 päätetty anoa hallitukselta torpalle
”suojaa ja suojarakennusta, joka valtion kustannuksella olisi
mainitun majan ympärille rakennettava”.3
Asiaa käsitellään senaatin sotilastoimikunnan
sotilaskonttorin 28.3.1887 päivätyssä asiakirjassa,
jonka on allekirjoittanut Axel Tawaststjerna. Siihen
on kirjattu, että Lönnrotin lapsuuden ajalta olivat
säilyneet asuinrakennus, aitta, palon vahingoittama
entinen sauna, vaja sekä ehkä (måhända) rehulato.
Myös pihamaa ja vanhalla kiviaidalla reunustettu
hedelmäpuutarha, jonka istuttajaksi arveltiin Lönnrotin isää [sic!], todetaan ”muistoiksi Lönnrotin ajalta”.
Muiden rakennusten todetaan Hännisen rakentamina
kuuluvan tälle. Asiakirjassa esitetään, että kruunu
lunastaisi torpan rakennukset ja sen tarkastamisesta
alkaisi huolehtia puustellintarkastaja. Elias Lönnrotin
1 Elias Lönnrot oli kuollut 19.3.1884 Sammatissa, minne hänet
oli myös haudattu. Hautakivi oli paljastettu helatorstaina 1886.
Anttila 1935, 367–369.
2 Sotilastoimikunnan sotilaskonttorin asiakirja 28.3.1887, KA.
3 Väliaikaisen kuntakokouksen pöytäkirja 23.1.1887, SKS.
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aikainen asuinrakennus jätettäisiin asumattomaksi.
Kruunun asiamies, puustellintarkastaja eli inspehtööri Wartiainen ehdotti, että ”tämän muistamisen arvoisen
paikan” asuinrakennus, aitta sekä rehuladot pitäisi
”… i möjligaste mon att till längsta tid skyddas mot totalt
förfall och förty såsnart som möjligast utrymmas och ställas
under särskild tillsyn samt åtminstone boningsbyggnaden,
om ej genast så likväl med tiden, förses med lämpligt omhölje” eli suojata mahdollisimman pitkään täydelliseltä
rapistumiselta ja niin pian kuin mahdollista tyhjentää
ja asettaa erityisvalvonnan alaiseksi sekä varustaa
ainakin asuinrakennus, ellei heti niin piakkoin, sopivalla suojakuorella. Pihamaa, puutarha ja kivimuuri
säilytettäisiin i orubbadt skick, koskemattomina, ja
hedelmäpuita vaalittaisiin asianmukaisesti. Osa Valkjärveä kohti viettävästä hakarinteestä aidattaisiin ja
perattaisiin, rantaan johtavaa polkua levennettäisiin ja
sekin aidattaisiin.
Hännisen vaatimaa 450 markan hintaa Lönnrotin
synnyintorpasta, 50 markkaa aitasta ja saman verran
saunasta tehdystä ladosta tarkastaja piti kuitenkin liian
korkeana, ottaen huomioon, että rakennukset olivat
hänestä hädin tuskin polttopuun arvoisia. Isänmaalle
tärkeän muiston vaaliminen näyttää kuitenkin menneen asiassa edelle.4
Senaatin päätettäväksi osoitettiin myös kysymys suojeltavan torpan hoitamisesta ja valvonnasta.
Ajatuksena oli järjestää torpalle vahti, jonka tehtävänä
olisi valvoa ja hoitaa rakennuksia sekä muistomerkille
erotettavaa maa-aluetta ja opastaa kävijöitä. Hyvänä
pidettiin sitä, että Lönnrotin tuparakennus ja aitta sijaitsivat kivimuurin rajaamalla alueella hieman
4 Sotilastoimikunnan sotilaskonttorin asiakirja 28.3.1887, KA.

etäämpänä vanhoista talousrakennuksista, joita myös
arveltiin voitavan hyödyntää torpanvahdin tarpeisiin.
Sotilaskonttorissa laadittiin seuraavanlainen ehdotus,
ajatuksena, että rakennukset hankittaisiin senaatin
varoilla:
1
2

3

4

5
6

vain asuinrakennus ja aitta säilytetään ja hoidetaan
muistoina Lönnrotin lapsuudenkodista;
alue, joka käsittää kivimuurin ympäröimän
hedelmätarhan, pihamaan sekä niiden levyinen
kaistale Valkjärvelle avautuvista hakamaista ja
pelloista paalutetaan ja erotetaan aidalla;
Sammatin kappelin asukkaiden kanssa sovitaan,
että nämä pystyttävät puustellin metsistä hankituista
hirsistä sopivan vahtituvan edellä mainittujen 		
ulkorakennusten ja paalutettua aluetta ympäröivän
aitauksen läheisyyteen;
kontrahti solmitaan puustellin nykyisen
arrendaattorin [vuokralaisen] Gabriel Lindströmin
kanssa siinä tarkoituksessa, että hän ottaessaan
vuokralle vahtituvan, ulkorakennukset sekä loput
torpan pelloista ja hakamaista sitoutuu ottamaan
uuteen torppaan (vahtitupaan) kunnollisen vahdin,
joka huolehtii Lönnrotin aikaisista rakennuksista ja
paikasta;
puustellintarkastaja valvoo puustellin tarkastuksen
yhteydessä, että arrendaattori täyttää tehtävänsä ko.
rakennusten hoidon suhteen;
sotilastoimikunta valtuutetaan tekemään Hännisen
kanssa kaupat mainituista rakennuksista ja Sammatin
kappelin asukkaiden kanssa sopimus vahtituvan 		
hirsien toimittamisesta puustellin metsistä, kun taas
vahtituvan sisustusten kustannuksista vastaa
sotilaspuustellikassa.

Asiakirjan marginaalissa lukee lyijykynällä, että
kysymys Lönnrotin tuvan suojarakennelmasta (omhölje) tällä kertaa rauennee.5
5 Ibid., vapaa käännös ruotsin kielestä Livady.
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Torpasta ”kaitsetuksi” muistomerkiksi
Sammatin kunta piti Anttilan mukaan kohtuuttomana vaatimusta kunnan osallistumista vahtituvan
rakennuskustannuksiin, kun valtio oli juuri osoittanut
huomattavia varoja Runebergin kotitalon muuttamiseksi museoksi.6 Kunta ilmaisi toukokuussa 1887 kantanaan, ettei vahtitupaa siellä pidetty tarpeellisena,
koska torpan lähistöllä asui Lönnrotin veljentyttäriä,
jotka ”halukkaasti lupaavat käydä vieraile näyttämässä
niitä vanhoja huoneita”. Jos taas vahtitupa välttämättä
piti rakentaa, se oli kuntalaisten mielestä Paikkarin
puustellin velvollisuus.7
Niinpä ehdotettiin, että puustellintarkastaja
solmisi puustellin vuokralaisen Gabriel Lindströmin kanssa kontrahdin, joka kattaisi kaikki torpan
rakennukset ja edellyttäisi Lindströmin rakentavan
vahtituvan puustellin metsästä kaadetuista puista.
Lisäksi Lindström sitoutuisi pitämään huolta ”Lönnrotin muistoksi jätetyistä rakennuksista ja puutarhasta”
sekä näyttämään niitä matkustajille, ”jonka kautta hän
varmaan saa niiltä juomarahaa ja siis hyvinkin sisääntuloja”. Lönnrotin muistona säilytettäviksi määriteltiin
tämän synnyinkoti, sen lähellä oleva ruoka-aitta (sic!),
kivimuurin reunustama puutarha ja ”maata niin paljon
kuin tarvitseeWalkjärvelle käytävää varten”.8
Lindström tarjoutui rakentamaan vahtituvan
seuraavilla ehdoilla:
6 Anttila 1935, 367–369.
7 Ote väliaikaisen kuntakokouksen pöytäkirjasta, 16.5.1887,
KA 555.
8 Kirje puustellintarkastajalle Paikkarin torpan ostamisesta,
5.6.1887, KA 555.
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1
että tupa saa olla tässä paikkakunnassa tavallinen
torpparintupa kammarin ja porstuvan kanssa, vähän isompi
kuin kysymyksessä oleva Lönnrotin vanha tuparakennus;
2
että Kruunu Paikkarin torpan nykyiseltä asukkaalta
Elias hänniseltä ostaa kaikki samassa torpassa nytt olevat huonerakennukset ja antaa niistä kaikki muut puustellin haltuun
ja käytettäväksi, samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla kuin
puustellin huoneet ainakin, paitsi Lönnrot vainajaan lapsuuden
ajoista olevaa asuintupaa ja aittaa, jotka erinäiseen hoitoon
eroitetaan;
3
että osoituksen mukaan saa puustellin metsästä
maksutta ottaa kaikki uuteen vahtitupaan tarpeelliset hirret;
4
että uusi vahtitupa myöskin tulee puustellin tavallisiin
huoneuksiin luettavaksi ja että torpan väki siinä saa asua, sillä
velvollisuudella myöskin, että puustellin arentaatorin puolesta
Lönnrotin tuvan ja aitan vahtitointa kunnollisesti toimittaa ja
niiden ympärillä olevia puita ja maapalstaa hyvässä korjussa
pitää, sen mukaan kuin korkea Esivalta määrää ja vaatii;
5
että minä 1 päivästä Marraskuuta tänä vuonna, jolloin Hänninen torpasta ja sen huoneista luopuu, saan puustellille tulevat huoneet häneltä haltuuni ottaa; jota vastaan velvoitan itseni ennen 1tä päivää Marraskuuta vuonna 1888 valmiiksi
rakentamaan usein mainitun vahtituvan siihen paikkaan torpan
kartanon piiristä, joka minulle sitä varten osoitetaan.9

Prosessi johti siihen, että senaatin 30.3.1887 tekemällä päätöksellä sotilaskonttori määrättiin hankkimaan Elias Lönnrotin lapsuudenkoti ja siihen kuuluva
vanha aitta kruunulle.10 Näin tapahtuikin; Hänninen
myi ne 23.7.1887, samoin kuin vanhasta saunasta
rakennetun ladon ja tallin ja puuvajan käsittävän
9 Gabriel Lindströmin kirje sotilastoimikunnalle 29.6.1887, KA 555.
Kirjoitusasu alkuperäistekstin mukainen.
10 Ote Keisarillisen Senaatin talousosaston pöytäkirjasta, joka
laadittu Senaatin sotilastoimikunnan esityksestä 30.3.1887. KA.

rakennuksen sekä navettarakennuksen, joka koostui
pihatosta, rehuladosta ja niiden välitilasta, välisestä.
Kauppakirjan mukaan sekä asuinrakennus että vanha
aitta, joissa kummassakin oli tuohi-malkakatto, periytyivät Lönnrotin lapsuudesta, mutta kaupakirjassa ei
– toisin kuin vuoden 1887 asemapiirroksessa – mainita, että muistakin ulkorakennuksista oli osa tiettävästi Lönnrotin lapsuusvuosilta.11
Ehkei tiedossa ole myöskään ollut se, mitä
Lönnrot oli Topeliukselle kirjoittamassaan kirjeessä
muistellut: että sitten vuoden 1802 ”entisten sijaan
on rakennettu heinäladon sisältävä navetta sekä aitta”12.
Vastaus viittaa epämääräisesti siihen, ettei vanha
aitta ehkä ollut Lönnrotin lapsuuden ajalta, mutta ei
toisaalta sulje pois sitä, että aitta on voitu rakentaa
piankin vuoden 1802 jälkeen.
Maat jäivät Paikkarin sotilasvirkatalon haltuun eli
valtion omistukseen. Hänninen muutti pois vuonna
1888, ja Paikkarin torppa tyhjeni myös esineistä.
Paikkarin torppa rajautui nyt merkitsemään Elias
Lönnrotin lapsuuden asuinrakennusta ja sen aittaa.
Torppaan aiemmin kuuluneista rakennuksista muodostettiin Valkjärven torppa, johon Lindströmin tuli
ottaa torppari-torpanvahti hoitamaan ja ylläpitämään
rauhoitettua aluetta rakennuksineen sekä tarjoamaan
majoitusta matkalaisille.

11 Kauppakirja Paikkarin torpan rakennuksista 23.7.1887, KA 555.
12 Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 485.
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Muistomerkin hoidon ohjeistaminen vuonna 1887

Samana päivänä 23.7.1887 kuin kauppakirja allekirjoitettiin, puustellintarkastaja ja Paikkarin puustellin
vuokralainen Gabriel Lindström laativat Paikkarin
torppaa ja sen aluetta koskevan sopimuksen, jossa
määritettiin niihin kohdistettavia hoitotoimenpiteitä.
Sopimus kuului näin:
”Sittenkuin Keisarillinen Senaatti viime Maaliskuun
30. päivänä on päättänyt yhdeksänsadan viidenkymmenen
(950) markan hinnalla maakauppias Hänniseltä lunastaa kruunulle ... Paikkarin eli entisen Lönnrotin torppaan
kuuluvat kaikki huoneukset, eli vanhan asuinrakennuksen,
... sekä erään hänen ajoiltaan vielä jälellä olevan aitan,
jotka molemmat rakennukset vastaisuudessa tulevat erityisen
kaitsinnan alaisina Lönnrotin muistoksi hoidettaviksi ja
mahdollista hävitystä vastaan suojeltaviksi, ynnä myöhemmin rakennetut: vanhasta saunasta rakennetun ladon, tallin,
puuvajan, pihaton, rehuladon ja välisen, jotka laillisina
puustellitorpan rakennuksina vast’edes tulevat vuokraajan
toimesta ja vastuulla kunnossa pidettäviksi; ja kun mainittu osto kruununasiamiehen, Puustellintarkastaja August
Wartiaisen, ja maakauppias Elias Hännisen välillä tänään
on tehty, kuitenkin siten että asian lopullinen ratkaisu ja
vahvistus on jätettävä Keisarillisen Senaatin Sotilastoimikunnalle, niin ovat allekirjoittaneet kruununasiamies
ja Haarjärven – Paikkarin puustellin nykyinen vuokraaja
Gabriel Lindström Paikkarin eli Lönnrotin torpan sekä siinä
olevain Lönnrotin muistoa säilyttäväin huoneusten ja alain
vastaisesta hoidosta tehneet seuraavat sopimukset.”
Sopimuksen kohta 1 määräsi, että asuinrakennus,
Paikkarin torppa • restaurointikirja

jossa Lönnrot oli syntynyt, sekä ”hänen ajoiltaan säilynyt aitta” tyhjennettäisiin 1.11.1887, minkä jälkeen
sitä ”pidetään ja hoidetaan erityisenä muistomerkkinä,
ilman minkäänlaista häiriötä puustellin vuokraajan ja
muiden puolelta”.
Maa-alueen hoidosta sovittiin kohdassa 2, että
torpan yhteydessä oleva kiviaidan ympäröimä kasvitarha ja edustan pihamaa ”rauhoitetaan kaikellaisista
häiriöistä sekä pidetään eläimiltä suljettuna; jonka ohessa
kasvitarha ja siinä olevat hedelmäpuut aina pidetään
puhtaina ja rikkaruohoista vapaina ja pihamaakin siistinä
ja puhtaana”.
Torpan ja järven välisestä osasta määrättiin
kohdassa 3: Valkjärven rantaa kohti viettävästä haasta
erotettaisiin ”rauhoitetuksi puistoksi se ala, jonka rajana
lännessä on pellon aita ja idässä se linja, joka vedetään
suoraan nykyisen puuvajan pohjoisesta nurkasta ja kulkee
pihamaan laitaa myöten, kallion ja ha’an poikki rannalla
olevan pellon laitaan; jonka ohessa kasvitarhasta rantaan
vievä polku pysytetään semmoisena kuin se nyt on, paitsi
että se peltojen välissä rannalla levitetään kahden kyynärän
levyiseksi:Tällä alalla olevat puut rauhoitetaan kaikesta
hakkauksesta ja väkivallasta, mutta siihen kasvanut ja
kasvavat lepän vesat ja katajapensaat sekä muu rikkaruohosta ja vesaikko poistetaan, jotta ala pysyisi puhtaana
ja siistinä”.
Lisäksi kohta 4 ilmaisi, että torpan pellot ja
niityt jäisivät 1.11.1887 lähtien puustellin vuokraajan tai hänen torpparinsa hallintaan, samoin kuin ne

kruunun Hänniseltä ostamat rakennukset, jotka eivät
kuuluneet Elias Lönnrotin ajan muistomerkkeihin.
Niiden kunnossapito siirtyi nyt puustellin ja torpan
vuokraajan vastuulle.
Kohdassa 5 määriteltiin, millainen vahtitupa
Lindströmin tuli rakentaa. Se tuli rakentaa Lindströmin omalla kustannuksella 1.11.1888 mennessä, ja –
kuten kohdassa 6 sovittiin – kruunu antaisi puustellin
metsästä tarvittavat hirret sekä lauta- ja pärepuut,
jotka torpparin tuli kaataa, kuljettaa ja työstää itse.
Myös vahtituvan kunnossapito oli torpparin vastuulla.
Sopimuksen 7 kohta teroittaa, että puustellin
tai torpan vuokraajan on pidettävä huolta siitä, että
Lönnrotin muistoksi erotetut rakennukset, kasvitarha, pihamaa, kiviaita, hakamaa sekä siinä ja sen
lähistössä kasvavat puut ja muut kiinteät esineet ”rauhoitetaan” sen lisäksi, että niitä hoidetaan ja pidetään
puhtaina. Torpanvahti sai nauttia kasvitarhan sadosta
ja ottaa matkailijoilta maksun joistain palveluista
mutta ei majoittamisesta. Lisäksi hänen oli omalla
kustannuksellaan hankittava kamareihin ”yksinkertaiset huonekalut ja puhtaat makuuvaatteet sekä pitämään
huolta rauhoitetun maan aitaamisesta”. Lopuksi kohdassa
8 todettiin, ettei vuokralaisen tarvinnut huolehtia
”kysymyksessä olevain muistomerkkien rakentamisesta ja
rakenteellisesta suojelemisesta”.1
*
Sopimus jätti auki vastuukysymyksiä, kuten sen,
kenen vastuulla olisivat Paikkarin torpan mahdollisesti tarvitsemat kunnostus- ja korjaustyöt. Tämän
epäselvyyden seuraukset kävivät ilmi jo 1890-luvulla.
1 Kontrahti ensimmäisen vahtituvan rakentamisesta ja Paikkarin
torpan hoidosta 23.7.1887, KA 555.
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Vaihtelevaa huolenpitoa: vuodet 1888–1928
Ensimmäiseksi torpanvahdiksi ryhtyi vuodesta 1890
alkaen sammattilainen torppari Henrik Johan Stenfält
(1841–1917), jonka hallintaan torpan viereiset maat
olivat tulleet.1 Hän sai asumuksekseen upouuden
vahtituvan, jonka Gabriel Lindström oli rakentanut
puustellintarkastajan kanssa katsotulle paikalle aivan
Paikkarin torpan tuntumaan.
Stenfältin tuli pitää Valkjärven torpan rakennuksia kunnossa, ja nähtävästi hän ryhtyikin tarmokkaasti
kunnostamaan vanhoja talousrakennuksia: syyskuussa
1888 ne todettiin kunnoltaan välttäviksi mutta vuonna 1893 hyväkuntoisiksi.2 Torpalla oli viimeistään
vuonna 1904 käytössään myös riihi, yhdessä Kydön
torpan kanssa. Vuonna 1908 määrättiin rakennettavaksi uusi navetta vinkkeliin tallin kanssa, ja jo seuraavan vuoden katselmuksessa kirjattiin, että torpalla
oli kaksi navettaa – ilmeisesti uusi ja vanha. Vuoden
1913 katselmuksessa mainitaan vain yksi navetta,
joka on saman katon alla tallin kanssa, joten vanha,
oletettavasti Hännisen aikainen navetta lienee purettu. Katselmuksen navetta lienee ”vinkkelinavetta”,
joka näkyy vuoden 1924 maanjakokartassa suurena,
L-muotoisena rakennuksena (ks. s. 42).
Vuoden 1913 katselmuksen perusteella Valkjärven torpan mailla oli tuolloin Paikkarin tuparakennuksen ja vanhan aitan, vahtituvan sekä edellä
mainitun navetan lisäksi puuvaja, uusi ruoka-aitta ja

Wilhelm Johanssonin öljymaalauksessa vuodelta 1889 tuparakennus on esitetty kömpelösti, eikä maalausta voi pitää luotettavana
tietolähteenä. Tuparakennuksessa ei ole ulkolaudoitusta, sisäänkäyntijulkisivulla on kaksi ikkunaa, savupiippu sijaitsee keskellä kattoa, ja sen päässä on levennys. Viirikin on. Maalauksen koko: 17 x 26,5 cm. Reprottu Kansallismuseossa, kuvaaja: Mathias Wahlberg.

1 Tukkinen 1990, 13.
2 Taloudelliset katselmukset 10.9.1888 ja 28.9.1893, KA 555.
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Torpanvahti Henrik Stenfält eli Valkjärvi 1900-luvun alussa. Kuva (osa):
Maire Valkjärven kotialbumi.

uusi riihi. ”Ylimääräisinä huoneina” mainittiin entisen
torpparin asuinrakennus sekä ”tarpeelliset ulkohuoneet”.
Katselmuksessa luetellaan siis kolme eri asuinrakennusta, jotka mainitaan myös vuoden 1909
katselmuksessa: ”Lönnrotin koti”, torpanvahdin talo
ja ”entisen torpparin asuinrakennus”. Näistä viimeksei mainittu jää mysteeriksi. Onko kyseessä se pieni
hirsirakennus, joka on tekeillä seuraavan aukeaman
vuonna 1898 otetussa valokuvassa?
Vuonna 1913 vahtitupa oli laudoitettu ja maalattu – tästä oli määrätty jo vuoden 1903 katselmuksessa. Vahtituvan lisäksi punaiseksi oli maalattu
talli-navetta sekä ruoka-aitta. Pärekatto oli helppotekoisena vallannut alaa, ja torpan rakennuksissa oli liki
järjestään pärekatto; vielä kymmenen vuotta aiemmin
karjapihan rakennuksissa oli ollut olkikatot.3
Edellisenä vuonna torpanvahdin vaimo Sofia oli
jäänyt leskeksi Evert Valkjärven eli Henrik Stenfältin
pojan kuoltua. Leski peri rakennukset ja meni pian
naimisiin Kaarlo Leppäkosken kanssa, joka tuli torppariksi maaliskuussa 1917.4

Ensimmäinen vahtitupa vuonna 1925. Torpanvahtina oli tuolloin Kaarlo Leppäkoski. Taustalla häämöttävä, pärekattoinen hirsirakennus on vuonna 1908 tai 1909 toteutettu ”vinkkelinavetta”. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

3 Taloudelliset katselmukset 11.9.1903, 27.2.1908, 27.7.1908,
ja 23.10.1913; KA 555; Jäljennös metsänjakotoimituksen pöytäkirjasta 4.6.1909, KA.
4 Paikkarin torpan sotilasvirkatalon lähtö- ja tulokatselmus
25.7.1922. KA 555.
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Näkymä kohti Paikkarin torpan rakennuksia vuonna 1898. Paikkarin torpan aitta näyttäisi sijaitsevan kuvanottoaikana nykyistä lähempänä tuparakennusta. Torpanvahdin rakennus on kuvassa kymmenisen vuotta vanha. Koivikossa sen eteläpuolella seisoo keskeneräisenä pärekatteinen hirsirakennus, jonka näkyvässä seinässä on aukot kahta ovea ja yhtä ikkunaa varten. Kauempana koivikossa puiden
varjossa häämöttää vielä jokin pienempi rakennus. Kuvat: kuvaaja I. K. Inha, kuvaamo Ståhlberg / SKS. Kuvien yhdistäminen panoraamaksi: Livady.
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Näkymä kohti Valkjärveä vuonna 1898. Panoraaman oikeassa reunassa näkyy käsinsahuutyömaa; torpanvahdin talolla oli edellisen
aukeaman panoraamakuvasta päätellen rakennustöitä käynnissä. Kuvat: kuvaaja I. K. Inha, kuvaamo Ståhlberg / SKS. Kuvien yhdistäminen panoraamaksi: Livady.
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Rauhoitetun muistomerkin rappio ja
nousu
Rakennusten suojeleminen ja restaurointi oli
1800-luvun lopun Suomessa vielä uutta. Oli kyllä jo
lähdetty varjelemaan sellaisia muinaismuistoja kuin
keskiaikaiset linnat, jotka nähtiin kivikirkkojen ohella
todisteina nuoren kansakunnan pitkästä historiasta ja
rakennustaidosta. Niistä tulikin 1800-luvun lopulla
suosittuja matkailukohteita. Toisaalta aikakauden restaurointiajatteluun kuului, että rakennuksia pyrittiin
korjaamaan kuviteltuun ”täydelliseen asuunsa” sen
tyylin mukaisesti, jota niiden katsottiin edustavan,
usein vailla kunnollista tutkimustietoa. Talonpoikaisen
hirsirakennuksen suojelemisesta ja vaalimisesta ei ollut vielä kokemusta. Tätä taustaa vasten on kiinnostavaa, että suomalaisen suurmiehen elämän varhaisvaiheita todistanut Paikkarin torppa päätettiin säilyttää
alkuperäisessä asussaan.
Mitä alkuperäisessä asussa säilyttäminen merkitsi? Torpan asuinrakennusta ja aittaa ei tiettävästi dokumentoitu, joten niiden vuoden 1887 aikainen asu ei
ole enää tarkasti hahmotettavissa. Erilaisten kuvallisten esitysten pohjalta voidaan kuitenkin päätellä, että
pitkänurkkaisessa tuparakennuksessa oli tuohi-lautakatto, ikkunaluukut sekä ulkopuolelta lautaverhoillut
tupa ja kamari. Tuvassa oli uloslämpiävä leivinuuni ja
kamarissa pystyuuni.
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Vuoden 1887 vuokrasopimuksen mukaan tupaja aittarakennuksen, kasvitarhan, pihamaan ja kiviaidan valvominen ja kunnossapito olivat torpanvahdin
vastuulla. Ne tuli ”rauhoittaa”, ja niitä tuli hoitaa ja pitää puhtaana, mutta tarkempia hoito-ohjeita ei tiedetä
annetun. Toisaalta vuokrasopimuksessa mainittiin,
ettei vuokralaisen tarvinnut huolehtia ”kysymyksessä
olevain muistomerkkien rakentamisesta ja rakenteellisesta
suojelemisesta”, mitä tämä sitten tarkoittikin.1 Ei voida
myöskään tietää, miten torpanvahti käsitti vanhojen
hirsimökkien säilyttämisen alkuperäisessä asussaan.
Käytännössä tämä hieman epämääräinen järjestely näyttää merkinneen sitä, että rakennusten normaali
huoltaminen ja kunnostaminen loppuivat eikä vuotavaa kattoakaan korjattu.2 27.9.1894, vain viitisen
vuotta Paikkarin torpan rauhoittamisen jälkeen E. L.
kuvaili Hufvudstadsbladetin Paikkarin torpan tilannetta
käyntinsä pohjalta huolestuneena. Hän kuvaili torpan
nurmea ja pensaita kasvavaa pihamaata hoidetuiksi ja
kertoi, että muurin ympäröimässä, joskin umpeen
kasvaneessa hedelmätarhassa kasvoi karviaispensaita
ja satoisia omenapuita. Niistä torpparin onkin ollut
motivoitua pitää huolta, toivathan ne syötävää hänen
pöytäänsä. Sitä vastoin tuparakennus, joka seisoi kylmillään ja melkein tyhjillään – kalusteina kirjoittaja
mainitsi suuren pöydän, seinäkaapin ja kaksi seinään
kiinnitettyä sänkyä sekä vieraskirjan – oli joutunut
huonoon kuntoon. Kirjoittajan mukaan seinät olivat
ränsistyneet, seinäpaperit (sic!) riekaleina, yksi ikkunoista rikki. Hänen mielestään tuvasta olisi saanut

hyvin mielenkiintoisen saattamalla sen Lönnrotin
aikaiseen asuunsa ja tuomalla sinne Lönnrotille kuuluneita esineitä.
Kesällä 1895 Paikkarin torppaan kävi tutustumassa Suomen Matkailijayhdistyksen johtokunnan
jäsen, fyysikko Theodor Homén. Hän vietti kesiä Karjalohjalla ja oli kukaties saanut vihiä torpan tilanteesta
juuri E. L.:n kirjoituksen kautta.3 Homénista tupaosa
oli ”väl uppförd, vida bättre än den senare tillkomna
kammaren”, paljon paremmin rakennettu kuin myöhemmin tehty kamari, ja sen seinähirsien ja laipion
puutavara oli laadukasta. Homénin mielestä tuvan
leikkauksilla koristetut laipiolaudat ja orret olivat
hyvin kauniit ja huolella höylätyt. Luukuin varustettuja ikkunoita oli kolme, ja yhdessä niistä oli ”sirosti
sepitetyt” rautahelat.
Muuten tuparakennuksen kunto tyrmistytti Homénia: se vaikutti autiolta, kylmältä ja rappeutuneelta
– ”öde, kallt, förfallet” – vaikka seinällä roikkui rekvisiittana Lönnrotin kantele. Kamarin laipio ja seinät
olivat surkeassa tilassa; katto oli kesällä romahtanut
ja laipion täytteitä oli valunut huoneeseen. Homénin
hankkima asiantuntija totesi rakennuksen tutkittuaan,
että tarvittiin pikaisia korjauksia. Homén otti torpan
kunnostuksen asiakseen, ja Suomen Matkailijayhdistyksen anomuksesta senaatti osoitti korjaustöihin 700
markkaa.4
Jo lokakuun 1895 lopulla maan lehdistössä päästiin uutisoimaan, että torpan korjaustyöt oli saatettu
loppuun. Esimerkiksi Åbo Tidning kertoi 26.10.1895

1 Kontrahti ensimmäisen vahtituvan rakentamisesta ja Paikkarin torpan hoidosta 23.7.1887, KA 555.
2 Tukkinen 1990, 13.

3 Ibid., 14.
4 Homén 1898, 1–3 ja 1901, 1–3.
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kamarista, että sen kattoa, joka oli kattopalkkien
petettyä ”matalampi kuin tuvassa”, oli ”korotettu”: lahoja
kattopalkkeja oli korvattu uusilla ja välikatto uusittu.
Uusiksi oli pantu myös tuparakennuksen ulkovuoraus,
ikkunat ja vesikatto. Korjauksissa oli uutisten mukaan
yritetty mahdollisimman paljon jäljitellä alkuperäistä
työtä (”efterlikna det ursprungliga arbetet”).
Vuonna 1898 Homén julkaisi Paikkarin torpasta
ruotsinkielisen esitteen, jossa hän kertoi torpan ja
Lönnrotien perhehistoriasta, tuparakennuksesta, sen
korjauksista ja sisustuksista. Esitteen laajemmassa,
vuonna 1901 ilmestyneessä suomenkielisessä laitoksessa Homén selostaa korjauksia näin: ”Tuvan korjaustyötä on lähinnä johtanut ja valvonut nikkarimestari K.
Sylvander Helsingistä, joka usein on käynyt paikalla ja
osaksi asian lämpimästä harrastuksesta, osaksi Lönnrotin
perheen sukulaisena on säästämättä uhrannut sekä aikaa
että työtä saadakseen torpan korjauksen suoritetuksi parhaimman mukaan.” 5
Vuonna 1895 tehdyistä korjauksista saa tietoa
toisaalta Homénin omasta selostuksesta, toisaalta
niistä vähäisistä aikalaisvalokuvista, joita löytyi käsillä
olevaa selvitystä tehtäessä. Kahden ennen korjauksia
otetun ulkovalokuvan perusteella näyttää siltä, että
suurmiehen synnyintorpan yksityiskohtia on kunnostettaessa joiltain osin paranneltu.
Homénin tavoitteena oli myös kalustaa tuparakennus siihen asuun, jossa se oli vuosina 1801–1820.
Uusimaa uutisoi 13.8.1895, että lähes autiona seissyt
tuparakennus oli tarkoitus kalustaa ”samaan asuun kuin

se oli Lönnrotin lapsuuden aikana, hankkimalla sinne niitä
huonekaluja, joita mahdollisesti vielä Lönnrotin vanhuuden
jälkeen on tallella ja teettämällä puuttuvien sijaan samanmallisia”. Tämä on ollut iso työ; vuonna 1884 Elias
Lönnrot oli muistellut, että vanhasta kalustuksesta oli
jäljellä enää kolme seinään kiinnitettyä sänkyä, joista
oli kaksi päällekkäin oviseinällä ja kolmas vastakkaisella päätyseinällä.6 Homénin mukaan taas tuvassa
oli vuonna 1895 ollut kantele, pöytä, penkki, matala
kaappi ja tyhjä seinäsänky. Homénin johdolla käynnistettiin esinekeräys. Sisustushankkeessa toimi tärkeänä
apuna ja tietolähteenä Johan Henrik Lönnrotin tytär
Vilhelmiina (Miina) Lönnrot, joka oli syntynyt Paikkarin torpassa vuonna 1827 ja asui läheisessä mökissä.
Hänen avullaan tuparakennukseen palautettiin Elias
Lönnrotin lapsuuden aikaisia huonekaluja ja talousesineitä. Puuttuvia esineitä valmistettiin uudelleen
Miinan ohjeitten mukaan, ja hän ompeli itse suuren
osan vuodevaatteista muistamansa ja äitinsä kertomusten pohjalta. Homén laati myös listauksen, josta
ilmenivät tuparakennukseen hankittujen esineiden
paikat ja alkuperä.7
Näin Paikkarin torpasta tuli Suomen ensimmäinen kotimuseo ja kansallisen muistomerkin aseman
saavuttanut merkkimieskoti.

5 Homén 1901, 7–8. Sylvander oli Uusimaa-lehden mukaan
Lönnrotin pikkuserkku. Uusimaa 28.10.1895.

6 Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 485. Alkuperäinen
vastaus löytyy osoitteesta http://lonnrot.finlit.fi/omeka/items/
show/1683#?c=0&m=0&s=0&cv=0 (7.11.2018).
7 Homén 1901, 1, 7–8; piirrokset ja listaus: ibid., 9–15.
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Miina Lönnrotin koti, ”Miinan mökki”, sijaitsee päätien varrella
kohdassa, josta erkanee tie torpalle. Kuva on joulukuulta 2017.

Suomen Matkailijayhdistys
Suomen Matkailijayhdistys perustettiin vuonna 1887
matkailun kehittämiseen Suomessa, jota tuolloin
haluttiin esitellä kansainväliselle yleisölle omat rajat, perinteet ja kulttuurin omaavana kansakuntana.
Taustalla vaikuttivat muun muassa Suomen pyrkimykset
itsenäisyyteen ja kansallista identiteetin hahmotteluun.
Yhdistyksen tavoitteena oli ”herättää maan omissa
asukkaissa ja ulkomaalaisissa mieltymystä matkustuksiin
tässä maassa ja tehdä ne helpoksi, laajentaa siten sen
luonnon ja kansan tuntemusta”. Sen toiminta oli varsin
käytännöllistä: se pyrki esimerkiksi parantamaan liikenneyhteyksiä ja palveluja sekä aikaansaamaan opastavaa
kirjallisuutta, esitteitä ja näyttelyitä.1
1 Suomen Matkailijayhdistys SMY ry, http://www.matkailijayhdistys.com/yhdistyksemme/historia (2.5.2018).
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Huolestusta sanomalehdissä
Paikkarin torpan kävijämäärä kasvoi esinekeräyksen
jälkeen, ja turismia edisti myös matkaa jouduttava
laivaliikenne Lohjanjärven poikki. Länsi-Uusimaa
julkaisi hurmioituneita kuvauksia torpalla vierailuista. Nimimerkki ”Retkeilijä” kirjoitti 5.6.1921: ”Pyhä
innostus ja jännitys rinnassa riensin ainakin minä kohti
sitä paikkaa, jossa kansamme ihmeellinen profeetta Elias oli
ensi kerran nähnyt päiwän walon. Siinähän sitä jo oltiin,
kuuluisa Paikkarin torppa! Olisin tahtonut suudella sinun
lahonnutta kynnystäsi, jäädä uneksien istumaan sinun
matalalle pankkokiwellesi tai ijäksi seisattua wanhain
omenapuiden warjosta ihailemaanWalkjärwen maisemia.”

Tupa sisustettuna vuonna 1898. Kuva: I. K. Inha / MV KK.
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Elokuun 4. päivänä 1922 eräs matkailija tunnelmoi
samassa lehdessä: ”Paikkarin torppa on wanhan tupakulttuurin parhaita saawutuksia – katto-orret, rapatut
seinät, matalat ikkunat, penkit seinillä, pitkä pöytä, takka,
kaikki on niin kuin olla pitää. Räätäli Lönnrotin waltawat
sakset riippuwat wielä seinällä, kunnianarwoisa kello on
pysähtynyt johonkin menneeseen aikaan, kanteleen kahdesta
kielestä lähtee omituinen, särisewä ääni.Tuossa on kehto,
johon räätälin eukko on peitellyt lapsiaan, tuossa hylly
puulautasineen ja kirjawine wateineen.
Lönnrotin sänky peräkamarissa – ja nykyinen torpan
muori, joka itse on olut rohwessorin hautajaisissa, tietää
kertoa, että rohwessori kuoli siihen – niin, se sänky on ylösrakentawa nähtäwyys nykyajan waateliaille ihmisille, jotka
eiwät kuitenkaan saa aikaan juuri mitään.”

Muistomerkin hoito ei kuitenkaan näytä sujuneen kovin hyvin. Tässä käytetyistä lähteistä ei selviä
yksiselitteisesti, huolehtiko Paikkarin torpan hoidosta vuodet 1895–1923 torpanvahdin ohella myös
Suomen Matkailijayhdistys, mutta paikallislehdissä
keskusteltiin huolestuneina siitä, ettei mikään taho
huolehtinut torpan kunnossapidosta. Nimimerkki
”Torpassa kävijä”, jonka takana on otaksuttu olleen
sammattilaisen Lohilammen rusthollitilan pojan
Kaarlo Vanamon, paheksui 28.6.1901 Uusimaa-lehdessä, että torpasta oli muodostumassa karjanrehun
säilytyspaikka eikä torpanvahdilla ollut aikaa taikka
kiinnostusta pitää torppaa puhtaana. Hän näki, että
torpanvahdille tulisi maksaa korvausta tuvan puhtaanapidosta ja häiriöstä, jota Paikkarin torpan vierailijat

Kunnostettu tuparakennus, vahtitupa ja navetta valokuvassa,
joka lienee 1890-luvun loppupuolelta. Irene Wahlberg / MV HK.

Vuonna 1902 julkaistiin Lukutuvassa piirros Paikkarin torpasta.
Siinä näkyy korsikattoinen ulkorakennus ja riukuaidan takana
torpan pääty, joka on päätykolmiota lukuun ottamatta pystylaudoitettu. Lähde ei välttämättä ole kaikin osin luotettava. Kuva:
Lukutupa no 22–23, 25.10.1902, s. 9.
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Vuonna 1930 tehty, Suomen
Kuvalehdessä julkaistu ”uskollinen jäljennös” taiteilija
Sigurd Wettenhovi-Aspan
pastellista. Wettenhovi-Aspa,
joka oli Karjalohjan suojeluskuntapäällikkö, teki pastellin
kiireesti vuonna 1918 kuultuaan punaisten aikovan polttaa
torpan (Tukkinen 1990, 17).
Kuva: MV KK.

Koulumatkue Paikkarin torpalla vuonna 1908. Kuva: Opettajain
lehti no 21, 22.5.1908, 4. Syyskuun 17. päivänä 1909 suomalaisuusmies Rafael Engelberg toteaa torpan Helsingin Sanomissa
samanlaiseksi kuin muut kylän torpat ja kertoo tuvan olevan
”siisti ja valoisa, vaikka ulkopuoli ränsistynyt”.
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Paikkarin torpan aitassa säilytettävä reki oli 6.9.1907 ilmestyneen Uusimaalainen-lehden mukaan hankittu kyseisenä vuonna Kiikalan kylässä pidetystä huutokaupasta; reki oli aikoinaan
ollut Elias Lönnrotin omistuksessa, ja Lönnrot oli matkannut
siinä Sammatin ja Kajaanin väliä, silloinkin kun vanhemmat
muuttivat Kajaaniin.

aiheuttivat torpanvahdin arkeen. Myös matkailijoiden
yöpyminen torpan sängyissä harmitti Vanamoa, ja
yleisökäymälääkin olisi tarvittu.
Vuosina 1921 ja 1922 Länsi-Uusimaa julkaisi
useita Paikkarin torpan ränstymisestä huolestuneita artikkeleita. 1.4.1921 lehdessä kerrottiin, että
tuparakennuksen katto vuoti ja irtaimisto oli vuodon
vuoksi vaarassa. ”Kirje Sammatista” raportoi huolestuneena 1.12.1922, että valtion omistama torppa on
joutunut ”oman onnensa nojaan”, vaikkakin ”Matkailijayhdistyksen kanssa on jonkinlainen sopimus olemassa
torpan huoltamisesta”. Torpan kunnossapitoon ei kuitenkaan ollut osoitettu mitään varoja. Vanamo vastasi
tähän 12.12.1922 turhautuneella kirjoituksella, jossa
hän kertoi yrittäneensä tuloksetta saada päättäjille perille viestiä torpan rappeutumisesta. Hän totesi, että
Paikkarin torpalla ”näyttää olewan sama kohtalo, joka on
tullut niin monen muunkin maamme julkisen paikan osaksi:
että sen hoidosta ei huolehdi juuri kukaan. … On nim.
nähty, että ellei paikkakunnalla tai lähistöllä satu olemaan
henkilöä, joka pitää kunnia-asianaan kaitsea paikkaa,
jääwät sen asiat retuperälle.” Tällainen henkilö oli ollut
Homén. Vanamo muistelee, että Sammatin kunnanvaltuusto olisi kuitenkin ”joku aika sitten” osoittanut
varoja tuvan korjaukseen, jotka olisi suorittanut lähistöllä asuva isäntä. Vanamo pohti, eikö torppaa voisia
ryhtyä hoitamaan esimerkiksi paikallinen nuorisoseura joko yksin tai Elias Lönnrotin Emännyyskoulun1
kanssa.
1 Elias Lönnrot oli määrännyt testamentissaan osan varoista
käytettäväksi suomenkielisen kansakoulun perustamiseen Sammattiin tyttöjä varten. Kansakoulun sijasta varoilla oli perustettu vuonna 1895 kansakoulua ylempi oppilaitos, Elias Lönnrotin
Emännyyskoulu. Kallio 2002, 274, 275.
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Kunnalta valtion hoitoon 1928
Vuonna 1922 tuli voimaan Lex Kallio, maanlunastuslaki, jonka nojalla Valkjärven torpankin vuokralaiselle
annettiin mahdollisuus lunastaa torpparina viljelemänsä maat. Torppari Evert Stenfältin (1869–1912) poika
Artturi Valkjärvi (1897–1950), olisi halunnut näin
tehdäkin.1 Torpparilla olisi ollut oikeus lunastaa myös
Paikkarin torpan maa-alan.
Tässä heräsivät Kansallismuseo ja Muinaistieteellinen toimikunta. Vuonna 1924 kansatieteilijä Sakari
Pälsi alkoi ajaa torpan lähialueen ja sen rakennusten
muodostamista itsenäiseksi tilaksi, ja Muinaistieteellinen toimikunta ilmoitti Asutushallitukselle osoittamassaan kirjeessä kannattavansa torpan ympäristön
rauhoittamista ”paikan historiallista muistoa” vastaavaksi. Tuloksena oli, että Paikkarin torppaa ryhdyttiin erottamaan itsenäiseksi palstatilaksi. Valkjärven
torpan Turun maanjako-oikeus määräsi siirtämään
kokonaisuudessaan muualle.2 Artturi Valkjärven valitettua päätöksestä hänelle päätettiin antaa 40 hehtaaria maata neljän kilometrin päästä.3
Torpan hoito ja valvonta vaativat uutta ratkaisua,
ja Sammatin kunta otti Paikkarin torpan aukipidon
harteilleen vuokraamalla sen tontteineen ja peltoineen
1 Suullinen tieto Kari Valkjärveltä, 2017.
2 Turun maanjako-oikeuden tuomio 23.7.1924, KA 555; AAF
VII, vuoden 1927 vuosikertomus 65; Kallio, R. 2002, 212; Tukkinen 1990, 18.
3 Tukkinen 1990, 18.
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– ”0,075 ha peltoa” – aluksi maaliskuun 1926 alkuun4,
sitten maaliskuulle 1928 saakka. Kuntaan perustettiin
Paikkarin torpan hoitokunta, ja kunta alkoi vuodesta
1926 periä torpan vierailijoilta sisäänpääsymaksun
kerätäkseen varoja sen kunnostamiseen.5
Kävijöistä aiheutui edelleen huolta ja harmia
muun muassa alkoholinkäytön vuoksi. Muinaistieteellinen toimikunta ohjeistikin vuonna 1926 Sammatin
kunnan torpanhoitokomiteaa, että torppaa tulisi valvoa paremmin eikä kävijöitä saisi päästää sisään ilman
vartijaa eikä juopuneina. Lisäksi tarvittaisiin esineistön koskemisen kieltäviä kieltotauluja.6 Lopulta Paikkarin torpasta huolehtiminen osoittautui kunnalle liian
raskaaksi tehtäväksi, ja vuonna 1927 – samana vuonna,
jona torppaa korjattiin laajasti – hoitokunta kääntyi
Muinaistieteellisen toimikunnan puoleen toiveenaan,
että toimikunta ottaisi torpan kunnostamisen hoitaakseen, jotta työ olisi ”varmojen asiantuntijoiden käsissä eikä
Paikkarin torppa menettäisi mitään entisestä asustaan”.7
Sammatin kunnan vuokra-aika päättyi, kun maatalousministeriö helmikuussa 1928 Paikkarin virkatalon uuden käyttösuunnitelman vahvistettuaan määräsi,
että Paikkarin torpan alue jakomerkillä 1f2 siirrettäisiin
Muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan.8 Paikkarin
torpasta tuli valtion hoitama museo, johon liittyvää
4 Vuokravälikirja Paikkarin torpan vuokraamiseksi Sammatin
kunnalle. 23.9.1922, KA 555.
5 Tukkinen 1990, 18.
6 MTT:n kokouspöytäkirja 17.5.1926, PTA/KM.
7 Paikkarin torpan huoltotoimikunnan 3.4.1927 pidetyn ko
kouksen pöytäkirjan lyhennysote. PTA/MV.
8 Lyhennysote virkatalolautakunnan pöytäkirjasta virkatalon
käyttösuunnitelman laatimisesta 5.10.1927, KA 555; Kirje
maatalousministeriöstä Asutushallitukselle koskien Paikkarin
virkatalon vastaista käyttöä 3.2.1928, KA.

uudisrakennus- ja korjaussuunnittelua tehtiin Muinaistieteellisen toimikunnassa virkatyönä tai tilauksena.
Kansallismuseossa ja Muinaistieteellisessä toimikunnassa Paikkarin torpan tulevaisuutta hahmottelivat
1920-luvun puolimaista alkaen ennen kaikkea arkeologi Julius Ailio, toimikunnan arkkitehti A. W. Rancken
ja työmestari Oskari Kivistö, jotka olivat jo vuonna
1926 laatineet esityksen Paikkarin torpan vahtimestarin asumisen järjestämisestä ja torpan konservoimisesta. Rahoittajana toiminut opetusministeriö halusi, että
Paikkarin torpasta huolehtisi entiseen tapaan erityinen
torpanvartija tai vahtimestari, joka saisi tuloja matkailijoita opastamalla sekä majoittamalla. Perustoimeentulon takaisi maatalouden harjoittaminen. Sen
onnistumiseksi torpanvartijalle tuli erottaa torpan
ympäriltä riittävän suuri alue viljeltäväksi, jotta ”hänen
rahapalkkansa voidaan sen mukaan supistaa vähimpään
mahdolliseen määrään”.9

Vanhat rakennukset puretaan
Ratkaistavaksi tuli kysymys siitä, millaisia rakennuksia
ja minne vahtimestarille tarvittaisiin. Toimikunnassa
nähtiin välttämättömäksi rakentaa vahtimestarille uusi,
tarkoituksenmukaisempi talo. Vanha torpanvahdin
talo ei enää vastannut matkailun tarpeita: siinä ei ollut
”verantaa, joka olisi välttämätön tarjoilua varten”.10 Tarjoiluveranta katsottiin tarpeelliseksi, kun kävijämäärät
9 Jäljennös opetusministeriön kirjeestä Asutushallitukselle
14.5.1926, KA.
10 Sireliuksen kirjeet opetusministeriölle 24.5.1927 ja
9.2.1928; Ailion ja Ranckenin kirje MTT:n historialliselle osastolle 17.10.1926, PTA/MV.
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olivat nousussa – 1924 heitä oli jo 3656 – ja vahtitorpasta sai vain virvokkeita, kun taas ruokaa tarjosi
vain Nikun talo kilometrin päässä.11 Rahanpuutteessa
toimikunta pohti silti sitä mahdollisuutta, että Valkjärven torpan ulkorakennukset lunastettaisiin tulevan
vahtimestarin käyttöön ja että tarvittavien lisärakennusten piirustusten ja rakennustyön hoitaminen uskottaisiin Yleisten rakennusten ylihallitukselle.12 Rancken
kehitteli piirustuksia vahtimestarin talosta Asutushallituksen mallipiirustuksen pohjalta, ja 31.5.1927
Kivistö esitti toimikunnalle suunnitelman ”käsittäen n A
IV asuinrakennus, n. 351 navetan, tallin y.m. huoneita, n. 78
aittarakennus ja n. 313 saunan, sekä esityksen tarpeellisiksi
muutoksiksi piirustuksiin, huomioon ottaen tässä tapauksessa
asujain ja yleisön erikoistarpeet”. Määrärahan pienuuden
vuoksi Kivistö näki kuitenkin ainoana mahdollisuutena, että toistaiseksi torpanvahdin oli pärjättävä osin
vanhoilla rakennuksilla.13
Muinaistieteellistä toimikuntaa huoletti kuitenkin
se, että vanhan torpan rakennukset sijaitsivat paloturvallisuuden kannalta vaarallisen lähellä, vain 10 metrin
päässä rauhoitetusta torpasta ja lisäksi ne ”pahasti
häiritsevät torpan näköalaa”. Torppaan tutustumista
haittasi toimikunnan mukaan myös sesonkiajan autoliikenne: ”... esim. kesäisin, jolloin Paikkarin torpalla saattaa
samana päivänä käydä useita kymmeniä autoja, jotka kaikki
pysähtyvät Paikkarin torpan eteen, torpan pihamaa on ollut
tungokseen saakka täynnä mainitunlaisia ajoneuvoja ja
matkailijoita, eivätkä torpan kävijät luonnollisestikaan ole
voineet, kuten olisi pitänyt, rauhassa tutustua torpan näh-

Kiireellisin oli kuitenkin uuden talon rakentaminen
vahtimestarille. Kivistö selostaa talom vaatiumuksia
seuraavasti:
”Tärkeimpänä on pidetty, että asuinrakennuksesta
saataisiin siksi suureksi ja käytännölliseksi, että siinä olisi
vartijan asuinhuoneet, keittiö ja kamari, tarjoiluhuone ja
vilpola (veranta), sekä parikin pientä huonetta matkailijain
majoitusta varten, joista ainakin toinen on lämmitettävä.
Samoin on ajateltu saada tarkoitustaan vastaavat ulkohuoneet, m.m. yhteinen navetta- ja tallirakennus, aitta- sekä
saunarakennus.” 15
Helmikuussa 1928 toimikunta lähetti opetusministeriölle kirjeen, jonka liitteenä oli Ranckenin
työstämä piirustus vahtimestarin taloksi, ja pyysi saada
käyttää määrärahat rakennuksen toteuttamiseen.16
Rancken oli käyttänyt asuinrakennuksen suunnittelun
pohjana Asutushallituksen pienviljelijöille tarkoitettua
mallipiirustusta. Sivulla 43 on esitelty suunnitelman
kaksi varhaisempaa versiota, joista toinen liittyy Ailion
ja Ranckenin lokakuulla 1926 tekemään ehdotukseen.
Siinä vahtimestarin asuintalo on sijoitettu liitekartan
(ks. s. 43) kohtaan ”A”. Kyseisellä paikalla vahtimestarin ”ulkohuonerakennus”, jossa olisi ollut navetta, lantala,
halkovaja ja sauna, olisi suunnattu järvelle päin. Tämä-

kin suunnitelma mahdollisesti perustui Asutushallituksen mallipiirustukseen. Suunnitelmissa ehdotetut
rakennukset lienee kuitenkin todettu tilaohjelmaltaan
liian vaatimattomiksi, koskapa talosta lopulta rakennettiin selvästi kookkaampi.
Lupa vahtimestarin talon rakentamiselle saatiin
ja vanha torpanvahdin talo myytiin vuonna 1928
huutokaupalla karjalohjalaiselle Juho Järviselle, joka
rakennutti hirsistä perheelleen tuvan Karjalohjalle.17
Vahtimestarin asuin- ja majatalo pystytettiin jo samana
vuonna; rakentaja löytyi Kivistön tavattua maaliskuussa Sammatissa Paikkarin torpan hoitokunnan jäsentä
Kaarlo Alhoa, joka antoi ehdotuksia asuinrakennuksen
toteuttajaksi. Kivistö tavoitteli puhelimitse kolmea
rakennusmestaria mutta tavoitti ainoastaan J. A. Rannikon. Tämä saapui tapaamaan Kivistöä jo samana iltana
ja sai käsiinsä piirustukset sekä työselityksen. Maaliskuun 1928 alussa Kivistö merkitsi alustavasti asuinrakennuksen paikan maastoon kohtaan ”B” ja toimitti
tulokset ”tontin punnituksesta” Rannikolle.18
Samalla Kivistö valokuvasi ne Valkjärven torpan
ulkorakennukset, jotka valtion oli tarkoitus ostaa.19
Nämä valokuvat ovatkin käytännössä ainoa kuvallinen dokumentti kyseisistä rakennuksista. Ne omisti
viimeisen torpparin leski, Sofia Leppäkoski, joka
oli tarjonnut niitä lunastettaviksi. Toimikunta päätyi
lunastamaan navetta–rehuladon, saunan, aitan, kaksi
perunakellaria sekä kaivon, vaikka Ailio ja Rancken
olivat jo aiemmin arvioineet varauksettomasti lunastamisen arvoisiksi ainoastaan kaivon ja perunakellarit.

11 Tukkinen 1986.
12 AAF VIII, vuoden 1926 vuosikertomus, 26.
13 Ibid.

14 Sireliuksen kirje opetusministeriölle 9.2.1928, PTA/KM.
15 Kivistön kirje MT:lle 4.2.1928. PTA/KM.
16 Sireliuksen kirje opetusministeriölle 9.2.1928, PTA/KM.

17 Tukkinen 1990, 18; Tukkinen 1986.
18 Kivistön matkakertomus 10.3.1930. PTA/KM.
19 Ibid.
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tävyyksiin.” Siksi toimikunta piti parhaana, että kaikki
ulkorakennukset siirrettäisiin pois ”muinaismuiston”
läheisyydestä – samoin kuin vartijan asunto.14

Talo ja karjasuoja vahtimestarille
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Lopulta toimikunta joutui kuitenkin puntaroimaan,
oliko vanhojen ulkorakennusten säilyttäminen mielekästä, koska ne Kivistönkin mukaan ”vaativat korjauksia ja sitäpaitsi ovat mahdollisimman pian kokonaan
uusittavat”. Lopulta toimikunta pyysi vuonna 1928
lisämäärärahaa, jotta voisi rakentaa torpanvahdille
myös uudet ulkorakennukset vanhojen lunastamisen
ja korjaamisen sijaan.20 Sitä saatiin muutamaa vuotta
myöhemmin, ja vahtimestarille pystytettiin kookas
talousrakennus karjasuojineen. Vuonna 1935 valtioneuvosto myönsi varoja uuden saunan rakentamiseksi
torpan ”luhistuneen” saunan tilalle.21 Saunan paikan
valitsivat I. Itkonen ja Rancken Paikkarin-käynnillään
toukokuussa 1935.22

5

Rakennusten paikan valitsemisesta

Vuoden 1924 maanjakokartta kirjeestä,
jonka Kivistö osoitti Muinaistieteelliselle toimikunnalle 4.2.1928. Karttaan on
merkitty vahtimestarin talon sijoituspaikan
vaihtoehdot ”A” ja ”B”. Siinä näkyvät myös
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Paikkarin torpan tuparakennus
Paikkarin torpan aitta
Torpanvahdin talo vuodelta 1888
”Ulkohuoneet” eli vinkkeliin
rakennettu navetta, joka
lyijykynällä merkitty
”poisviedyksi”
Aitta
Sauna
Navetta ja rehutalli (lyijykynällä)
Aitta (lyijykynällä); tämä siirrettiin
1950-luvulla ainakin osin
vahtimestarin pihapiiriin.
Riihi (lyijykynällä)

Kivistö kuvaili vuonna 1928 toista aittaa
tarkentamatta, kummasta oli kysymys:
•
11,3 metriä pitkä pärekattoinen aittarakennus, joka käsitti kaksi hirsihuonetta sekä lautarakenteisen välikön.
Aitan isompi huone oli 12 hirsikertaa
korkea ja kooltaan 4,4 x 4,4 metriä,
”hyvää hirttä ja hyvässä kunnossa”,
pienempi käsitti 10 hirsikertaa ja oli
mitoiltaan 3,6 x 3,6 metriä ja se oli
huonokuntoinen.

7
8
6

2
4

1

Ailio ja Rancken olivat jo vuonna 1926 pohtineet
vahtimestarin rakennuksille kahta mahdollista paikkaa, ”A” ja ”B”, jotka on merkitty viereiseen vuoden
1924 maanjakokarttaan. He pohtivat:
”Mitä tulee vartijanasunnon paikkaan, voidaan siinä
ajatella kahta vaihtoehtoa, jotka on merkitty kirjaimilla A
ja B oheenliitetylle kartalle, tälle on myös merkitty likimääräinen paikka navetolle y.m. talousrakennuksille ...”
”Ajateltavista asunnon paikoista sijaitsee vaihtoehto A
Lönnrotin mökistä etelään, kalliolla, jolle vartijanasunnon
sopisi asettaa siten, että etäisyys sen päädystä Lönnrotin
Kartta Paikkarin torpan ja Valkjärven torpan alueista rakennuksineen. Jäljennös
Maanjako-oikeuden pöytäkirjaan 23 p:ltä heinäk. 1924 liitetystä kartasta. Piirustus:
PTA/KM, reprokuva ja lisäykset: Livady.
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20 Sireliuksen kirje opetusministeriölle 9.2.1928, PTA/KM; AAF
VIII, vuoden 1928 vuosikertomus, 107.
21 Ivar Groundstroemin kirje MT:lle 24.4.1935. PTA/KM.
22 Kivistön selostus MT:lle 8.11.1935. PTA/KM.
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Vasemmalla: Ranckenin ensimmäiset, vuonna 1925 päivätyt
piirustukset vahtimestarin taloksi ja talousrakennukseksi pohjautuivat Asutushallituksen mallipiirustuksiin, joita on kehitelty
eteenpäin. Talo muistuttaa pohjamuodoltaan paritupaa ja käsittää vahtimestarin huoneen, keittiön ja tarjoiluhuoneen sekä
pienen terassin. Talousrakennuksessa on navetan ja lantalan
ohella sauna ja halkovaja.
Piirustus: MV RHO.

Uudemmissa vuoden 1925 piirustuksissa talon verantaa on entisestään levennetty. ”Ulkohuonerakennuksenkaan” ratkaisu ei tällaisena ollut tyydyttävä, vaan Ailio ja Rancken halusivat, että vesikatosta tehtäisiin
jyrkempi ja seinistä korkeammat siten, että molempiin päätyihin mahtuisi ikkunoita ja toiseen päätyyn suuret pariovet, joille noustaisiin ajosiltaa. Tähän päätyyn tulisi myös ilmanvaihtotorvi. ”Näin saataisiin kodin
piiriin rehusäiliö.” Pihapiiriin piti tulla myös aitta.1 Muinaistieteellisen toimikunnan historialliselle osastolle
7.10.1926 osoitetusta kirjeestä. Piirustukset: PTA/KM. Asuinrakennus toteutettiin lopulta suurempana ja
ullakkohuoneellisena.
Tyyliltään rakennuksia, joihin tehtiin pieniruutuisia ikkunoita, ikkunaluukkuja ja kalanruotolaudoitettuja
ovia, voisi luonnehtia aikansa arkkitehtien suosimalle ”talonpoikaisklassismiksi”. Tällaisella otteella suunniteltiin esimerkiksi työväen ja työnjohtajien asuintaloja sekä kaupunkien reunamien pientaloja.
1 Julius Ailion ja Ranckenin kirje MTT:n historialliselle osastolle 17.10.1926, PTA/MV.
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mökin S-nurkkaan olisi 56 m ja että sen päätyakkunoista
voi nähdä Lönnrotin mökille sekä että tarjoiluveranta tulisi
järven puolelle, joten siltä olisi näköala sekä Lönnrotin
mökille että järvelle päin.”
”Toinen vaihtoehto B on Lönnrotin mökistä 95 m
SW suuntaan Hakamäen NE-rinteellä, kaivon ja entisen
tiilenpolttopaikan takana, koivikon keskellä ja toisen koivikon erottamana Lönnrotin mökistä, joka kuitenkin näkyy
sinne, vaikka ikäänkuin kuopassa sijaitsevana. Näköalaa
järvelle päin täältä ei ole, sillä järvi pilkottaa vain hiukan
koivumetsän välistä ja voi vastedes tulla kokonaan puiden
verhoamaksi ellei näitä harvenneta.Tarjoiluveranta olisi
asetettava rakennuksen etu- eli NE-puolelle. Autopihan
tulisi olla joka tapauksessa tämän paikan ja Lönnrotin mökin välissä.” 23 Paikaksi valikoituikin vaihtoehto B, jonka
katsottiin paremmin sopivan sekä torpalle saapuvien
autojen pysähdyspaikaksi että tasaisuutensa vuoksi
vartijan asuttavaksi.24
Vahtimestariksi otettiin Kivistön ehdotuksesta
Artturi Valkjärvi, joka jäi mieluummin kotikonnuilleen kuin raivasi uudistilan neljän kilometrin päästä
tarjotuille maille.25 Ratkaisusta oli varmasti etua, koska
Valkjärvi tunsi paikan entuudestaan. Toimikunta palkkasi vahtimestarin nyt työsopimuksella26, ja lisätuloa
vahtimestari saisi majatalotoiminnasta, jonka taksat
toimikunta määrittäisi.27

Valkjärven torpalle maanjaossa osoitettu suunnilleen Lönnrotin isän aikaista maa-alaa vastannut maa-ala, seitsemisen hehtaaria maata – ”2 h 12 a peltoa, 20 a niittyä, 2 h 52 a metsämaata, 2 h 50 a joutomaata” – oli riittämätön, jotta torpanvartija voisi saada siitä elantonsa. Kivistö
ehdottikin, että vahtimestari saisi hakea valtion metsästä laiduntamisoikeutta sekä oikeutta
kerätä tuulen kaatamia tai kuivettuneita puita poltto-, aidanteko- ja rakennuspuuksi, ja vuonna
1934 tilalle lohkottiin opetusministeriön rahoituksella lisäalueeksi Kytö (1d). (Kivistön kirje
MT:lle 16.3.1928. PTA/KM). Valkjärven torpan lohkomiskartta: PTA/KM, reprokuva Livady.

23 Ailion ja Ranckenin kirjeestä MTT:n historialliselle osastolle,
1926, PTA/MV.
24 MTT:n kokouspöytäkirja 9.2.1928, PTA/KM.
25 Suullinen tieto Kari Valkjärveltä, 2017.
26 AAF IX, vuoden 1933 vuosikertomus, 167; Tukkinen 1990, 18.
27 Kivistön kirje MT:lle 16.3.1928. PTA/KM.

Ylinnä Artturi Valkjärvi lapsineen
torpan kiviaidalla, alinna Heikki
Valkjärvi torpan aidalla. Kuvat
1930-luvulta: Maire Valkjärven
kotialbumi.
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Ylinnä: Paikkarin torpan pihapiiri etelästä kuvattuna viimeistään
vuonna 1927. Vasemmalla aitta, joka siirrettiin vahtimestarin pihapiiriin
1950-luvulla. Alinna: Vahtimestarin talo ja matkailijakoti vastavalmistuneena vuonna 1928. Rakennuksesta on tehty leveämpi ja korkeampi
kuin ensimmäisissä piirustuksissa, siten, että ullakolle on saatu mahtumaan kaksi vierashuonetta. Alakerrassa on vahtimestarin asunto – tupa
ja kaksi kamaria – sekä tarjoiluveranta. Kuvat: Oskari Kivistö / MV KK.
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Vahtimestarin saunan työmaata Oskari Kivistön valokuvassa. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.
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Muinaistieteellinen toimikunta konservoi
Lokakuussa 1926 päivätyssä kirjeessään Muinaistieteellisen toimikunnan historialliselle osastolle Ailio
ja Rancken toteavat, että Lönnrotin synnyintorpan
säilyttäminen ”nykyisessä asussaan” oli samanlainen
probleemi kuin muidenkin ulkomuseoiden vanhojen puurakennusten konservointi. Paikkarin torppa
osoitti ”useita lahoamisen ja rappeutumisen merkkejä”.
Toimenpiteiksi Ailio ja Rancken ehdottivat muun muassa kengittämistä, permannon vahvistamista, uunin
korjaamista sekä lautaverhoilun parantamista. Aitta oli
etenkin eteläseinältään niin laho, että se tuli ainakin
osaksi uusia, vaikka ”uusittuna vanha rakennus helposti
menettää vanhan asunsa ja affektiarvonsa”. Kansallisena
muistopaikkana kohteen konservoiminen vaati Ailion
ja Ranckenin mielestä erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta sekä tarkkaa harkintaa.1
Torpan siirryttyä vuonna 1928 Muinaistieteellisen toimikunnan hallintaan sen hoitoa varten vahvistettiin toukokuussa 1929 Ranckenin ja Kivistön
laatima ohjesääntö. Se totesi muistomerkin hoidosta
lakonisesti, että torpanvartijan ”tulee hyvin hoitaa
kaikkea, mikä rakennuksissa ja koko alueella liittyy Elias

Lönnrotin muistoon, olkoon se esineitä tai luontoa sekä
pitää kaikkialla hyvä järjestys”. Lisäksi hänen tuli ”hoitaa
kaikkia valtion omistamia esineitä ja rakennuksia huolellisesti, tehdä korjauksia niiden kunnossapitämiseksi sekä
vastata vahingoista, joiden katsotaan johtuvan huonosta
hoidosta tai huolimattomuudesta”.2
Paikkarin torppa päätettiin pian siirtää toimikunnan historian osastolta kansatieteen osastolle. Siirto
tapahtui tammikuussa 19303, ja samana vuonna torppaa alettiin taas kunnostaa. Toimikunnan vuosikertomuksessa toimenpiteistä puhutaan ”konservointina”,
joka merkitsi säilyttämistä myrkyllisiin kemikaaleihinkin turvautuen. Myrkkyjen käyttö säilyttämistarkoituksessa jatkui aina 1970-luvulle saakka.
Hännisen ja torpanvahdin ajan rakennukset purettiin vähä vähältä. Esimerkiksi vanha, ränsistyneeksi
kuvailtu navettarakennus, joka on merkitty sivun 42
kartalle numerolla 7, purettiin vuonna 1951 tarpeettomana ja torpan lähiympäristöä rumentavana. Arvot
ja merkitykset kiteytyivät nimenomaan Lönnrotin
synnyintorppaan ja sen vieressä seisovaan aittaan.4

1 Ailion ja Ranckenin kirje MTT:n historialliselle osastolle
17.10.1926, PTA/MV.

2 Paikkarin torpan vartijan ohjesääntö, 22.5.1929. MVA.
3 Myös kävijäpaine kasvoi: torppaa kävi 1930-luvulta lähtien
vuosittain katsomassa yli 10000 vierasta. AAF VIII, vuoden 1929
vuosikertomus, 152.
4 AAF IX, vuoden 1931 vuosikertomus, 51.

Rannikko, Kivistö, pikkupoika Heikki Valkjärvi ja tuntematon
Paikkarin torpan ovella todennäköisesti 1930-luvulla. Kuva:
Maire Valkjärven kotialbumi.
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Paikkarin torpan
vartijan ohjesääntö
vuodelta 1929.
MVA.
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Aitta ja tuparakennus pohjoisesta kuvattuina vuonna 1935. Kuva: Oskari Kivistö /
MV KK.

Ajan isänmaalliseen henkeen kirjoittaja ihastelee vuonna 1931 julkaistussa teoksessa Elias Lönnrot
I torpan maisemaa ja tuparakennusta talonpoikaista
elämänmuotoa ihannoivaa sävyssä: ”Tupa itsessään on
nähtävyys ilman niitä muistojakin, jotka siihen liittyvät.
Yhä harvinaisemmiksi käyvät valitettavasti esikaupungeissamme ja maakylissämme pikkueläjän asumukset, jotka
äärimmäisessä yksinkertaisuudessaan niin hyvin kuin tämä
täyttävät arkkitehtuurin perusvaatimukset, että rakennus
on tarkoitustaan vastaava, että se vaikuttaa ympäristöönsä kiinnikasvaneelta ja on suhteiltaan niin kaunis kuin

Arkkitehti Auvo Hirsjärven tekemä tuparakennuksen dokumentointipiirustus vuodelta
1940. Hirsjärvi dokumentoi tuparakennusta valokuvaamalla ja piirtämällä. MV KK.

tämä. Matalanleveä oviaukko, matala pääty, matalanloiva
katto, kaikki himmeänharmaata sateesta ja taivaantuulista,
tehostaa eheästi, ettei tässä pyritä haihattelemaan kauas
eikä korkealle, vaan pureudutaan kiinteästi maaperään ja
kestetään, kestetään pahojenkin päivien tullen.”
Kirjoittaja kertoo ihannoivasti myös tuvan laipion pienestä ”ylellisyydestä”: ”… se on 70 cm:n mittaisista,
kulmittain sovitetuista, uurrereunaisista laudanpätkistä;
näin on vältetty se ahdistava synkkyys, jonka aiheuttaisivat
seinästä seinään ulottuvat, mustenevat kattolaudat suurehkossa matalassa tuvassa.”1
1 Anttila 1931, 33–34.
Tuparakennus vuonna 1940. Kuva: R. Hirsjärvi / MV KK.
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Puimala ja moottorikoppi

Puimala
Tuparakennus
ja aitta
Aitta, 1950luvulla siirretty
navetan viereen
vahtimestarin
aitaksi

Tuparakennus ja aitta

Maa-aitat
Vahtimestarin
asuinrakennus

Navetta

1935 valmistunut rantasauna, purettu vuoteen
1956 mennessä

Paikkarin torpan ortoilmakuva vuodelta 1937. Kuva: MML, kuvankäsittely: Livady.
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Vahtimestarin
asuinrakennus
Navetta

Vahtimestarin aitta, siirretty 1955 tai 1956
nykyiselle paikalleen  Lönnrotin aitan vierestä
Uusi, vuonna 1957 valmistunut vahtimestarin sauna

Paikkarin torpan ortoilmakuva vuodelta 1961. Kuva: MML, kuvankäsittely: Livady.
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Tuparakennus ja aitta 1950-luvulla. Kuva: Matti Poutvaara / MV KK.

Kuva vahtimestarin asunnosta luultavasti 1950-luvulta. Kuvassa
oikealta Maire, Heikki ja Aili Valkjärvi. Kuva: Maire Valkjärven
kotialbumi.
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Vahtimestarin äiti Aili Paikkarin torpan tuvassa vuonna 1958. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.

Maire ja ”International”, taustalla vilja-aitta/mankelihuone
alkuperäisellä paikallaan 1950-luvun kuvassa. Kuva: Maire
Valkjärven kotialbumi.

Heikki ja kanat, taustalla vilja-aitta/mankelihuone alkuperäisellä paikallaan noin vuonna 1955. Kuva: Maire Valkjärven
kotialbumi.
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Huolenpitoa ja huolta
Korjaus- ja rakennustyömaita valvoi 1920-luvulta 1950-luvulle asti Oskari Kivistö, ja Ranckenkin
osallistui valvomiseen 1940-luvulle asti. Korjauksia
suorittivat muiden muassa vahtimestari Artturi Valkjärvi, joka oli ensimmäisen torpanvahdin poika, sekä
vuosina 1950–1992 tämän poika Heikki Valkjärvi.
Esimerkiksi vuoden 1953 vuosikertomus selostaa,
että Kivistö ja arkkitehti P. Riihimäki tarkastivat
vahtimestari Valkjärven kanssa torpan rakennukset ja
totesivat kiireisiä korjaustarpeita, jotka Valkjärvi hoiti
paikallisten ammattimiesten kanssa. Korjausrahaa
haettiin Rakennushallitukselta; vuoden 1953 korjauksista vastasi Uudenmaan lääninrakennustoimisto.1

Vuosi 1950: vahtimestari vaihtuu
Vahtimestari Artturi Valkjärvi kuoli vuonna 1950, ja
tilalle otettiin hänen poikansa Heikki Valkjärvi, joka
oli syntynyt Valkjärven torpassa vuonna 1929. Hän oli
suoraan alenevassa polvessa jo neljäs Stenfält / Valkjärvi, joka toimi toran vahtimestarina. Vuonna 1953
vahtimestarin puolisona taloon muutti kirvulaissyntyinen Maire Valkjärvi, johon Heikki oli tutustunut
tämän ollessa töissä lastenkotina toimineessa Nikun
talossa.2
1 AAF XV, vuoden 1953 vuosikertomus, 186, 321. Paikkarin
torpan hoidosta oltiin silti hieman huolissaan Sammattissa.
Kesällä 1947 perustettu kotiseutumuseoyhdistys arvioi torpan
hoidon olevan suorastaan huonolla hoidolla: ”Joitakin vuosia
sitten valtio korjautti ränsistynyttä torppaa, mutta jos torppa
saadaan kotiseutuyhdistyksen hoitoon, on tarkoituksena suorittaa sen perusteellinen korjaus ja uudelleenjärjestely”. Uusi
Suomi 3.2.1948. Yhdistys näyttää jääneen lyhytaikaiseksi.
2 Myöhemmin Heikin sisko Kaija oli Nikun talossa emäntänä.
Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.
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Paikkarin torpan vahtimestarin työsuhde-edut
käsittivät asunnon talous- ja saunarakennuksineen
sekä viljelysmaita. Maanviljelyn lisäksi Valkjärvet
pitivät karjaa, 1950-luvulla hevostakin. Lisätienestiä
vahtimestari sai kesäaikaan Paikkarin torpan pääsylippu- ja kahvilatuloista. Sittemmin vahtimestarille ruvettiin maksamaan kesäajalta palkkaa viisipäiväisestä
työviikosta ja Maire Valkjärvelle kahdesta työpäivästä;
kesäisin Maire majoitti matkaajia ja piti kahvilaa, jonka tarjoilutilana oli terassi, sekä toimi Paikkarin torpan oppaana. Tätä varten hän opetteli torpan historiaa
kirjoista ja Valkjärven suvun kertomuksista. Heikki
Valkjärvi vastasi joistain rakennusten korjaustöistä.3

Vahter kirjoittaa, että ”jo varhaisemmallekin ajalle” oli
ominaista Paikkarin tuparakennuksessakin tavattava
”kaunis, taitavasti suoritettu ovienpielien ja kattolautojen
profilointi, kun taas ikkunain kehystys ja luukut osoittavat
torpan rakennusajan tyyliä”. Mainitsematta jää jostain
syystä se, että kyseessä ei ollut alun perin torpparin
rakennus vaan talollisen vierasaitta ja että ikkunat oli
vuonna 1895 uusittu.

Vuosi 1952: Lönnrotia muistellaan
Vuonna 1952 juhlittiin Lönnrotin syntymän 150-vuotismerkkipäivää ja pystytettiin Lönnrotin muistopatsas kalliolle torpan ja vahtimestarin talon pihapiirien
välimaille. Tästä oli sittemmin seurauksena, että vanha vilja-aitta, jonka päässä oli mankelihuone, siirrettiin vuonna 1955 tai 1956 vahtimestarin pihapiiriin,
sillä sen katsottiin sijaitsevan epäedullisesti muistopatsaaseen nähden.4
Torppaan kohdistunutta aikalaisasennetta
ilmentää Kansallismuseon kansatieteellisen osaston
intendentin Tyyne Vahterin artikkeli, joka julkaistiin
juhlavuonna 1952 Kalevala-seuran vuosikirjassa.5
Vahter kertoo Paikkarin torpan vesikaton olevan ”sen
rakennusajalle ja pieneläjän asumukselle tyypillinen vuoliaisten ja kattokoukkujen varaan tehty tuohi-malkakatto”.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Vahter 1952, 38–48.

Muinaistieteellinen toimikunta myönsi vuonna 1952 Kalevalaseuralle luvan sijoittaa Lönnrotin patsas seuran ehdottamalle paikalle. Patsaan teki kuvanveistäjä Eino Räsänen Eemil
Halosen aikoinaan tekemän kipsipienoismallin mukaan. Patsas
paljastettiin 1.6.1952. (AAF XV, vuoden 1951 vuosikertomus,
115.) Patsas pystytettiin Kalevala-seuran ja Sammatin kunnan
yhteistyönä (Majamaa 2002, 29).
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Ravealan ja Kolehmaisen aika
Ranckenin kuoleman jälkeen Paikkarin torpan uudisrakennus- ja laajennussuunnitelmista vastasi 1950- ja
1960-luvulla Uudenmaan läänin lääninrakennustoimiston lääninarkkitehti Aarne Raveala (1911–1983).
Hän suunnitteli vahtimestarille vuonna 1956 uuden
rantasaunan ja vuonna 1961 talousrakennuksen korotuksen ja muutoksen.
Paikkarin torpan korjausten suunnittelijaksi tuli
1960-luvun alussa Muinaistieteellisen toimikunnan
kansatieteen osastolla työskennellyt Alfred Kolehmainen, joka oli erikoistunut suomalais-ugrilaiseen kansatieteeseen. Hänet tunnettiin ahkerana kenttätöiden
tekijänä sekä loistavana piirtäjänä ja valokuvaajana.
Hän valokuvasi torppaa vuonna 1962 ja teki vuosina
1963–1964 tuparakennuksesta inventointipiirustuksia: pohjapiirroksen, leikkauksia sekä ovi- ja uunipiirustuksia. Kolehmainen laati myös kokonaissuunnitelman torpan korjauksista vuodelle 1968.1 Korjausten
pohjaksi 1960-luvulla tehdyistä tutkimuksista ei ole
tietoa. Korjauksissa käytettiin edelleen sumeilematta
puuta suojaaviksi uskottuja kyllästeitä ja myrkkyjä.

1 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1967.
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Kolehmaisen dokumentointipiirroksia tuvan ja kamarin uuneista vuosilta 1963 ja 1964. Piirustukset: MV REST.

Paikkarin torppa vuonna 1970. Kuva (osa): Pekka Kyytinen / MV KK.
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Arkkitehti Aarno Raveala

Arkkitehti Arne Wilhelm Rancken

16.8.1911 Helsinki – 15.7.1983 Helsinki

28.6.1880 Pirkkala – 17.8.1954

A. W. Rancken oli suomalainen arkkitehti, historioitsija
ja heraldikko.
1905		
1906–1908
1908 alkaen
		
		
		
1920–1949
		
1921–1928
		
1928		
		
		
		
		
1922–1942
		
1922–1947
		
1927–1928
1929–1931
ja 1939–1941
1933–1935
		
1935–1946
		
1942–1947
		

valmistui arkkitehdiksi
Arabian tehtaan arkkitehti
Taideteollisen keskuskoulun
kaavapiirustuksen opettaja ja
piirustuksenopettajana eri
kouluissa
Helsingin kaupunginmuseon
hoitaja
Suomen taideteollisen yhdistyksen
museon intendentti
Paikkarin torpan uudisrakennusten
suunnittelu:
vahtimestarin asuin- ja majatalo
sekä mahdollisesti myös navetta ja
rantasauna (sittemmin purettu)
Suomen taideteollisen yhdistyksen
museon rahastonhoitaja
Muinaistieteellisen toimikunnan
arkkitehti
Arkitektgilletin varapuheenjohtaja
Arkitektgilletin puheenjohtaja
Tekniska föreningen i Finlandin
varapuheenjohtaja
Taideteollisen museon
johtokunnan puheenjohtaja
Ehrensvärd-seuran
varapuheenjohtaja

Kirkkojen korjaus- ja restaurointitöitä:
1927		
1934		
		
1935		

Ruskon kirkon restaurointi
Pyhämaan uuden kirkon
sisätilojen korjaus
Sipoon vanhan kirkon restaurointi

Ranckenin suunnittelemia, edelleen käytössä olevia
kunnanvaakunoita:
Föglön (yhdessä Matts Dreijerin kanssa), Helsingin,
Inkoon, Kaskisten, Kirkkonummen ja Siuntion vaakunat
Teokset:
Rancken on kirjoittanut Helsingin historiasta ja suomalaisista vaakunoista.
Rancken, A. W. 1926. Helsingfors genom fyra sekler.
Helsinki: Söderström.
Rancken, A. W. 1932. Helsingfors från småstad till
storstad. Helsinki: Söderström.
Rancken, A. W. 1933. Sveaborg : dess tillkomst och
öden. Tukholma, Hökerberg.

Lähde: Wikipedia 2018.

Aarno Brynolf Raveala (entinen Reimann)
1932		
kirjoitti ylioppilaaksi
1930-l.		
aloitti arkkitehtiopinnot ja toimi
		
lähes koko opiskeluaikansa 		
		
SOK:n rakennusosaston piirtäjänä
1943		
valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä
		
korkeakoulusta, diplomityönä
		
”Urheilukeskus Eläintarhanlahden
		
rannalle”
1944–1952
SOK:n rakennusosaston toimisto		
arkkitehtina
n. 1952		
perusti arkkitehtuuri- ja insinööri		
toimiston vaimonsa Terttu
		
Ravealan kanssa
1950-luku
osallistui Tammen kustantaman
		
Joka kodin tietokirjan ja 		
		
Kirjamiehen kustantaman
		
Talonrakennustekniikan käsikirjan
		
toimitustyöhön ja laati
		
Keskuskirjeopistolle kursseja 		
		
rakennusopin eri aloilta
alkaen 1954
Uudenmaan läänin
		
lääninrakennustoimiston
		
lääninarkkitehdin viransijainen
1968–1974
Uudenmaan läänin kaavoitus- ja
		
rakennustoimen tarkastaja
1974		
sai yliarkkitehdin arvonimen ja jäi
		
eläkkeelle
Ravealan arkkitehtuurista
Jälleenrakennuskaudella Raveala suunnitteli huolellisesti suunniteltuja, puolitoistakerroksisia omakotitaloja, kuten Talo Mänttärin piirustukset Inkeroisiin 1947.
Hänen puolisonsa diplomi-insinööri Terttu Raveala
laati kohteiden lujuus- ja materiaalimenekkilaskelmat.
Lähde: mfa.fi, Aarno Ravealan arkkitehtiesittely
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Museoviraston aika 1972–2013
Vuonna 1972 Muinaistieteellisen toimikunnan muuttuessa Museovirastoksi Paikkarin torppa tuli kyseisen
hallintaan. Uusi Paikkarin torpan vartijan ohjesääntö
hyväksyttiin Museovirastossa 17.5.1973. Olennaisimmin rakennuksia koski kohta 2 §, jossa edellytettiin,
että vartijan tuli ”hoitaa hyvin kaikkea, mikä rakennuksissa ja koko alueella liittyy Elias Lönnrotin muistoon sekä
pitää kaikkialla hyvää järjestystä”.1
1980- ja 1990-luvulla alettiin korostaa kohteiden
perusteellisemman tutkimuksen sekä pitkäjännitteisemmän ja kokonaisvaltaisemman hoidon suunnittelun tarvetta, tunnelmaa, aitoutta ja aikakerrostumia
sekä perinteisiä rakennustapoja ja -materiaaleja.
Paikkarin osalta tätä peräänkuulutti vuonna 1996 Museoviraston konservaattori Olli Cavén. Hän kiinnitti
huomiota muun muassa siihen, että torpan tuohimalkakatossa oli siihen historiallisesti kuulumattomat
räystäskourut; hänen mukaansa torpassa ei ollut alun
perin ollut mitään räystäskourua tai jos oli, se oli
”lammuskaide” eli räystäslauta. Cavénin mielestä Paikkarin torpasta olisi tullut laatia rakennushistoriaselvitys, kunnostus- ja hoitosuunnitelma sekä puutarhan ja
ympäristön kokonais- ja hoitosuunnitelma.2
Myös vahtimestarin rakennuksissa tunnistettiin
1980-luvun lopulla arvoja: Paikkarin torpan 7.9.1989
päivätyllä suojelupäätöksellä paitsi suojeltiin Paikkarin

tuparakennus ja aitta myös varjeltiin vahtimestarin
asuintalo ja aitta.
Majoitustoiminta hiipui vieraiden alkaessa kaivata
nykyajan mukavuuksia, kuten sisä-wc:tä. Maire Valkjärvi on muistellut, että karjaa pidettiin 1980-luvulle
saakka: mullikoita, kanoja, emakko. Jäätyään vuonna 1992 eläkkeellä vahtimestari vetäytyi vaimonsa
kanssa taloon, joka sijaitsee Paikkarin torpan maitten
laidalla. Uusien vahtimestarien aikana ylläpitäminen
ei ollut entisen tasoista.3

1 PTA/KM.
2 Flink 2001.

3 Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.
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Lipunmyynti ja wc:t karjasuojiin
Elias Lönnrotin 200-vuotissyntymäpäivän lähestyessä juhlavuoteen ryhdyttiin valmistautumaan myös
Paikkarin torpan suhteen. Ennen kaikkea haluttiin
parantaa yleisöpalveluja. 2000-luvun alussa vahtimestarin taloa asuttiin edelleen mutta aitalla ja navettarakennuksella ei ollut käyttöä. Niinpä vahtimestarin
aitan päätyyn kaavailtiin lipunmyyntipistettä. Kun
aitta osoittautui kohdekäynnillä sisätiloiltaan rajusti
muutetuksi – siitä oli tehty vuoden 1953 jälkeen
yrttikuivuri –, ajatuksesta luovuttiin. Vahtimestarin
talousrakennuksesta laadittiin Museoviraston toimesta mittauspiirustukset, ja Museoviraston arkkitehti
Selja Flink laati virkatyönä suunnitelmat, joiden

mukaan lipunmyynti- ja wc-tilat toteutettiin vahtimestarin talousrakennuksen käytöstä pois jääneisiin
karjasuojiin. Tekniset piirustukset laati kiinteistöyksikön LVI-teknikko Sakari Lakka.
Paikkarin torpan kattojen tulevaa korjauslinjaa pohtiessaan Flink kiinnitti huomiota siihen, että
vanhimpien valokuvien mukaan tuparakennuksessa
ja aitassa on ollut ”lautamaisista maloista” tehty katto,
ja ehdotti tutkittavaksi, millainen katto oli rakenteellisesti ja teknisesti ja oliko samanlaisia tehty
muualla.4 Lokakuun matkakertomusten perusteella
Museoviraston edustajat päättivät, ettei vesikattoon
tehtäisi uusittaessa enää räystäskouruja eikä -lautoja.Vaikeampi kysymys oli, rohjettaisiinko toteuttaa
”aito, pelkkä tuohieristeinen katto”, joka vaatisi tiheää
huoltoa, vai pantaisiinko tuohien alle edelleen pelti.
Samalla huomautettiin, että torpalla oli väistämässä
edessä ”peruskorjaus”, johon ”liittyy runsaasti linjanvetoa
vaativia päätöksiä, joista keskustelu olisi syytä aloittaa jo
nyt”.5 2000-luvun alussa kunnostustoimet suunnattiin
savirappausten konservoimiseen ja pienempiin korjaustöihin; enempään rahoitus ei riittänyt.

4 Flinkin matkakertomus Paikkarin torpalle 21.3.2001 tehdystä
käynnistä, MV RHO.
5 Flinkin matkakertomus Paikkarin torpalle 11.10.2001 ja
16.10.2001 tehdyistä käynneistä, MV RHO.
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Ote vuoden 1979 peruskartasta; vahtimestarin
talon nurkalla on tuolloin
ollut vuoden 1965 jälkeen
tehty autotalli. Kartta: MML.
Rakennusten numerointi:
Livady.
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ja aitta
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Puimala ja
moottorikoppi

Tuparakennus ja aitta
Vahtimestarin autotalli
Vahtimestarin talo
Vahtimestarin aitta
Navetta
Sauna

Vahtimestarin maiden heinät
seipäillä noin vuonna 1980.
Kuva: Maire Valkjärven
kotialbumi.

Maa-aitat

e
Vahtimestarin
asuinrakennus

Vahtimestarin aitta

Navetta

Sauna ja kuivakäymälä

Vuoden 1976 ortoilmakuva:
MML. Kuvaan on lisätty Paikkarin torpan rakennusten
nimet (Livady).
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Eläkkeelle jäämässä oleva
Heikki Valkjärvi torpan ovella
vuonna 1992. Kuva: Maire
Valkjärven kotialbumi.
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Rakennuskohtaiset
rakennus- ja korjausvaiheet
Luvussa käydään läpi Paikkarin torpan kunkin rakennuksen
rakennus- ja korjausvaiheet vuoden 2018 loppuun asti. Ensin
käsitellään suojellut, sen jälkeen varjellut rakennukset sekä
muut rakennukset ja rakennelmat. Viimeisenä on tietoa
hävinneistä rakennuksista. Tuparakennuksesta on laadittu
myös huonekortit sekä mallinnus, josta näkyvät aiemmat
hirsikorjaukset.
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Rakennusten käsittelyjärjestys ja sijaintikartta
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Suojellut rakennukset

Aitta
Tuparakennus

Tuparakennuksen ja aitan sijaintipiirustus.

Lönnrotin muistoksi rauhoitetut aitta ja tuparakennus keväällä 1927; taustalla vuonna 1888 rakennettu torpanvahdin talo. Aitta ja
tuparakennus on suojeltu asetuksella. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.
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1
Tuparakennus

Tuparakennus on pystytetty kallioisen harjanteen satulakohtaan. Taustalla pilkottaa Valkjärvi. Kuva on huhtikuulta 2016.
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1 Tuparakennus

1

Tuparakennus

Hirrestä salvottu, pitkänurkkainen asuinrakennus
koostuu tuvasta sekä myöhemmin rakennetuista
kamarista ja porstuasta. Viimeksi mainitusta on erotettu kevyellä väliseinällä vinttiin auki oleva komero.
Rakennus on salvottu multapenkille, ja sen alla on
matala kellaritila.
Tuvassa on uloslämpiävä uuni, joka lienee yksityiskohdista päätellen ollut alun perin savu-uuni.
Kamarissa on muurattu ja rapattu pystyuuni.
Tuvan seinät on savirapattu ja kalkittu. Yksityiskohtina huomiota herättävät tuvan profiloidut, kalanruotokuvioon asennetut laipiolaudat ja orret, jotka
saattavat periytyä jo ajalta ennen Elias Lönnrotin
syntymää, sekä tuvan ikkunoiden profiloidut nappulapuitteet. Kaikkien ikkunoiden puitteet ovat lasiurallisia, ja ikkunoissa on luukut. Ovet ovat pienaovia.
Irtain sisustus on tuotu rakennukseen pääosin
vuonna 1895, ja se on osin Lönnrotien alkuperäistä
esineistöä, osin Elias Lönnrotin veljentyttären Miina
Lönnrotin ohjeiden mukaan valmistettua, tekstiilien
osalta myös Miinan itsensä ompelemaa. Sisustus pyrkii vastaamaan Elias Lönnrotin lapsuuden eli 1800-luvun alkuvuosikymmenien tilannetta.
Rakennus on suojeltu asetuksella valtion omistamien
rakennusten suojelusta (480/1985), valtioneuvoston
suojelupäätös 7.9.1989.Tuparakennusta koskeva suojelumääräys: S1.
60

Kamari
Tahko
Tupa

Porstua

Tuparakennuksen pohjapiirustus ja leikkaus A–A, mittausdokumentointi 23.7.2001. Rakennuksen vanhin osa on tupa, entinen vierasaitta. Kamari sekä porstua on rakennettu mahdollisesti vuonna 1825. Leikkauspiirustuksessa sekä tuvan lattia että varsinkin laipio
on jostain syystä esitetty kaltevina. Piirustuksessa on myös joitain epäjohdonmukaisuuksia, ja ullakolla piipun kohdalla suorastaan
virheitä. Ullakon vekselipalkit ja kamarin puoliksi purettu hormi on jätetty esittämättä, ja piipun kohdalla laipio on piirretty liian
matalalle. Kellarissa ei ole esitetty multapenkkirakennetta. Piirustukset: Tapio Hirvonen / MV RHO.
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1
Tuparakennus
Useimmiten tuparakennusta on kuvattu tuvan ja ulko-oven
suunnalta. Arvid Liljelundin vuonna 1881 tekemässä öljyväriluonnoksessa tupaosa on pystylaudoitettu, porstua laudoittamaton, ja torpassa on mahdollisesti lautakatto, jonka laudat
lomittuvat harjalla ristiin. Oviseinän ikkunassa on luukut. Navetassa on korsikatto. Maalauksen mitat ilman kehyksiä: 43,5 x 66
cm. Reprottu Kansallismuseossa, kuvaaja Mathias Wahlberg.

1840-luvulla tehdyssä litografiassa Paikkarin torpasta näkyvät aitta, laudoittamaton tuparakennus sekä navettarakennus. Länsipuolella
rinteen alapäässä väikkyy Valkjärvi. Kuva on julkaistu teoksessa Finland framställdt i teckningar. Kansalliskirjaston digitoidut aineistot.

Rakennusvaiheet
Paikkarin torpan tupa on tiettävästi Luttarin talon
entinen vierasaitta, jonka Elias Lönnrotin isä, Fredrik
Johan Lönnrot, siirsi tai siirrätti nykyiselle paikalleen
vuoden 1800 tietämillä, kun Valkjärven torppa perustettiin Haarjärven kylän yhteismetsään. On ajateltavissa, että tuvan ikkunamalli ja laipion koristeellinen
vinolaudoitus olisivat vierasaitan perua.
Paikkarin torppa • restaurointikirja

Kamari, porstua ja pieni komero on rakennettu
tiettävästi aikaisintaan vuoden 1825 vaiheilla, Eliaksen veljen ryhtyessä isännäksi. Kamari lienee tarkoitettu Elias Lönnrotin vanhempien käyttöön.1
Rakennus on esitetty 1840-luvun litografiassa
vuoraamattomana, ja katteena näyttää olevan tuohimalkakatto, jollainen torpassa oli kauppakirjan

mukaan myös vuonna 1887. Litografiassa katolle on
piirretty savujohdoksi pikemminkin lakeistorvi kuin
savupiippu. Ei ole tietoa, milloin savu-uuni on muutettu uloslämpiäväksi ja milloin kamariin on muurattu pystyuuni. Se on kuitenkin tapahtunut ennen
vuotta 1887.2

1 Käsitys tuvasta Luttarin talon vierasaittana sekä tuvan ja
kamarin rakennusajankohdista juontuu Homénilta (1898, 1–3).

2 Savutuvat olivat Valosen mukaan Lohjan ja Vihdin seudulla
1820-luvulla väistymässä ja savutuvissa oli lakeistorvi (saks.
Rauchfang). Valonen 1963, 149.
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1 Tuparakennus
Valokuva vuodelta 1895 ennen tuparakennuksen korjauksia. Tupaosan – entisen vierasaitan – pitkiksi jätetyt sivuhirret eli posket näkyvät hyvin. Suhteellisen uudelta näyttävä tuohieristeinen kate on tuvan päällä
haljaksia, kamariosan päällä lautoja, jotka on reunalta sidottu rimanpätkällä. Ainakaan kamarinpuoleisessa
päädyssä ei ole räystäslautoja. Pitkällä seinällä erottuu räystäshirsi; päätyseinän hirsissä on lahoa. Oven
yläpuolisessa hirressä oleva lovi herättää ajatuksen, että siihen olisi tukeutunut sidehirsi, joka olisi ollut osa
mahdollisen aiemman, kevytrakenteisemman eteistilan rakennetta. Kuva: SKS.

Korjausvaiheet
Vuoden 1895 korjaukset

Kesällä 1895 laipiopalkkien petettyä kamarin laipio
puhkesi ja täytteet valuivat huonetilaan. Homénin
selostuksen mukaan kamarin lahoja laipiopalkkeja
korvattiin uusilla, kamarin laipio ja vesikatto uusittiin, samoin kuin joitain kamarin ulkoseinien hirsiä.
Mahdollisesti Kivistö tarkoitti tätä korjausta selostaessaan vuonna 1938, että tuohi-malkakatto oli tehty
Paikkarin torpan hoitokunnan (sic!) toimesta ”noin
25–30 vuotta sitten”; vanhan vesikaton tuohet oli jätet62

Tuparakennus ennen vuoden 1895 korjauksia. Nurkalla kantele. Kuva: Irene Wahlberg / MV KK.

ty paikalleen ja katettu sahatuilla maloilla.1
Myös vesikatto ja ikkunat uusittiin. Puitteiden
vanhat, sirosti muotoillut saranat ja kulmaraudat
siirrettiin uusiin puitteisiin. On luultavaa, että myös
ulkopuolen vuorilaudat uusittiin; Homénin mukaan
uusittiin ”ikkunoiden pielet”. Ikkunoiden korjaamisesta
lienee vastannut torpanvahti Evert Valkjärvi.2 Korja1 Kivistön kirjeet ja matkakertomukset 1938. PTA/KM.
2 Vuonna 1940 Auvo Hirsjärvi on ikkunoita dokumentoidessaan
kirjannut, että tuvan ikkunat ja karmit oli aikoinaan uusinut
alkuperäisen mallin mukaan Artturi Valkjärven isä. Tämä oli
Evert Valkjärvi (1869–1912). Auvo Hirsjärven mittauspiirustus,
1940, MVA.

uksissa kerrotaan jäljitellyn mahdollisimman paljon
alkuperäistä työtä. Samassa yhteydessä vaihdettiin valokuvista päätellen muutamia porstuan oviseinän hirsiä. Korjaukset suoritettiin vuonna 1887 perustetun
Suomen Matkailijayhdistyksen johtokunnan jäsenen
Theodor Homénin aloitteesta Lönnrotin sukulaisen,
puuseppä K. K. Sylvanderin johdolla.3 Valokuvien
perusteella näyttää siltä, että suurmiehen synnyintorpan yksityiskohtia on kunnostettaessa joiltain osin
paranneltu.
3 Homén 1895, 1–4; Åbo Tidning 26.10.1895, 2.
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Vuoden 1898 valokuvassa lounaispäädyssä näkyvät uudenoloiset, päistään kruusatut
räystäslaudat ja katteen reunaa on sitomassa oksanhaara. Riukuaita on korvattu lautaaidalla. Kuva saa ounastelemaan, että tuparakennuksen yksityiskohtia on vuoden
1895 korjauksissa hieman paranneltu. Kuva: I. K. Inha / MV KK.

Homén kirjoitti Paikkarin torpan korjauksista
näin vuonna 1901: ”Rakennusta korjatessa oli tietysti
tuvan entinen asu saatava säilytetyksi niin täydellisesti kuin
suinkin mahdollista. Itse tuvan seinät olivat varsin hyvässä
kunnossa, mutta kamarin aivan lahoneet. Lautavuoraus
irroitettiin senvuoksi varovasti siltä seinältä, missä sitä oli,
lahojen hirsien sijaan pantiin uudet, jonka jälkeen entinen
lautavuoraus taas naulattiin sijalleen. Kamarin välilaipio
sekä vesikatto täytyi rakentaa kokonaan uudestaan.Vesikattona oli tavallinen tuohikatto. Nyt pantiin siihen uudet
vuoliaiset, ruodepuut ja tuohet. Entisiä malkoja sitävastoin
käytettiin uudelleen mikäli voitiin, ja lisäksi tarvittavat
Paikkarin torppa • restaurointikirja

Tupa vuonna 1898. Kuva: I. K. Inha / MV KK.

tehtiin harmaantuneista puista, joten ulkonäkö jotensakin
täydellisesti jäi entiselleen. Kamarin lattia, muutama tuvan
siltapalkki ja pari multiaishirttä pantiin myöskin uudestaan; samoin kaikki ikkunanpielet, jotapaitsi kahteen tuvan
ikkunaan, joista luukut olivat pudonneet pois, pantiin uudet
luukut, aivan niiden kahden luukun näköiset, jotka olivat
säilyneet yhdessä ikkunassa.Tuvan uuni, portaat ja ovet sekä
savupiippu korjattiin myös.” 4

4 Homén 1901, 7–8.

Tuparakennus vuonna 1898. Porstuan seinässä näkyy muita
uudempia hirsiä, jotka erottuvat vaaleina. Vasemmalla aitta,
oikealla navetta. Kuva (osa): kuvaaja I. K. Inha, kuvaamo Ståhlberg / SKS.
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1 Tuparakennus

Tuparakennus kuvassa, jossa kate
vaikuttaa uudelta. Ikkunoissa on
luukut, porstua on laudoittamaton. Kuva on otettu 1900-luvun
alussa. Kuva: Aukusti Niemi
/ MV KK.

Vuoden 1910 lehtiartikkelin kuvassa tuparakennuksessa ja aitassa on harjalta lovetuilla laudoilla
katettu tuohikatto ja torpassa muurattu savupiippu. Päädyn pystylaudoituksen yläreunassa on
vesilista. Päätyikkunassa ei näy luukkuja. Kuva: Tilgmann / Helsingin Kaiku no 8, 26.2.1910, 6 /
digi.kansalliskirjasto.fi.
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11.5.1923 otetussa kuvassa
katto näyttää haristuneelta.
Päistään koristeellisesti
muotoillut otsalaudat ovat
paikoillaan. Kattoa sitoo
reunalta vitsas- tai oksanhaara. Kuva: MV HK.

Tyyne Salovaaran valokuva tuparakennuksen järvenpuoleisesta julkisivusta ja pohjoispäädystä.
Porstuan komeroa ei ole vielä laudoitettu, joten kuva on otettu ennen vuonna 1927 tehtyjä korjaustöitä. Kuva: MV KK.
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Malkakatto

Toukokuussa 1927 Kivistö tutki vesikaton, jota Sammatin kunta oli vuonna 1921 korjauttanut sisätiloihin
vuotavana.2 Kivistö totesi, että rakennuksessa oli aina
ollut tuohikatto. Hän myös haastatteli paikallisia ja
päätteli, että aiemmin tuohikatto oli ollut ”rakennettu
niin että vuoliaisten päällä on pieniä pyöreitä puita suunnassa harjalta räystäälle. Näiden päällä tuohet.Tuohten
päällä malat, noin 6” pyöreistä puista kirveellä kahtia

1 Matkakertomus 16.5.1927 ja 17.5.1927, Kivistö. PTA/KM.

2 Länsi-Uusimaa 1.4.1921, 3; Tukkinen 1990, 18.

Työmestari Oskari
Kivistö, taiteilija Akseli Gallen-Kallela
ja arkeologi Juhani
Rinne tuparakennuksen ovella. Kuva
on otettu aikaisintaan vuonna 1927,
koska porstua
laudoitettiin vasta
vuonna 1927. Myös
kate näyttää uudelta. Kuva: GKM.
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Tuparakennus

Tuparakennuksessa tehtiin Muinaistieteellisen toimikunnan valvonnassa toukokuussa 1927 korjauskierros, joka käsitti ainakin vesikaton uusimisen, savupiipun korjaamisen, porstuan laudoittamisen sekä tuvan
permannon tukemisen ja uunin perustusten korjaamisen. Seuraava selostus perustuu pääosin työmestari
Oskari Kivistön matkakertomuksiin.1

halaistut. Varmaan ei kukaan puhuttelemistani henkilöistä
voinut sanoa oliko malat olut pinta vai sydän puoli päällä,
useimmat kuitenkin muistelivat sydän eli halaistun puolen
olleen päällä päin. Harjalta malat oli lomakkain ristissä
ja veistetyt kapeemmiksi ristikon kosketuskohdasta niin että
malat sopi hyvin lähekkäin. Malkoin yläpäät oli siis jonkun
verran ylitse harjan. Ristikossa reikä jossa katajainen keppi
sitoen kumpaisenkin lappeen malat toisiinsa. Painopuita
eivät muistaneet olleen. Päätyissä on ollut (kuten nytkin) muutamia reunimmaisia malkoja sitomassa noin 1
mtr pituinen katajainen seiväs, josta oksa alas vuoliaisen
päähän kiinni. Räystäässä on ennen ollut n.s. räystäskokat
ja kumpaiselta sivulta veistetty noin 2½” x 6” räystäslauta,
kokat sekä lauta jätetty pois jo edellisillä kerroilla kattoa
uusittaessa. Nykyisessä katossa on malkojen tilalla sahatut
2” paksuiset eri levyiset laudat, enkä pitänyt niitä tarpeellisena muuttaa entisen muotoisiin malkoihin, kun ne vielä
oli aivan hyviä. Ensi kerran tuvan kattoa uusiessa voidaan
ne varustaa räystäskokilla, räystäslaudoilla ja kirveellä
halaistulla maloilla joiden sydänpuoli asetetaan ylöspäin.”
Vesikatto uusittiin samalla tavalla kuin aitan katto, josta purettiin ”kaikki entiset aivan kelpaamattomat
sahatut malat alas”, poistettiin tuohien päältä roskat ja
huonoksi menneet tuohet. Poistettujen tuohien tilalle
levitettiin ”n. II asfalttihuopa”, josta Kivistö kirjoittaa myöhemmin tervahuopana. Sen päälle ladottiin
tuohia ja lopuksi vanhat malkapuut. Uusien malkojen ja tuohien hankkimisesta Kivistö selostaa: ”Oltiin
metsässä kaatamassa puita, joista halaistiin ja kuorittiin
aitan kattoa varten kattomalkat. Kuulusteltiin ja käytiin
metsätorpissa etsimässä tuohia. Saatiin selville, että eräässä
paikassa oli noin 100 kiloa vanhoja tuohia, toisessa luvattiin antaa meidän purkaa tuohinen ladon katto.”

1

Vuoden 1927 korjaukset

1 Tuparakennus

Följarit ja ulkolaudoitus

Porstuan komeroon asennettiin sekä sivu- että päätyseinään följarit, joiden avulla seiniä suoristettiin.
Porstuan ulkoseinät verhoiltiin leveällä lomalaudoituksella yläreunan vesilistoineen.
Tuvan permanto

Permanto otettiin osin ylös permantovuoliaisten sekä
alimmaisen hirsikerran kunnon tarkastamiseksi. Ilmeni, että permantovuoliaiset oli tuettu vain päistään
ja tuet olivat osittain painuneet, mikä aiheutti kävellessä permannon heilahtelua. Kunkin vuoliaisen alle
lisättiin kivestä ja puusta tehty patsas, joiden avulla
vuoliaiset saatiin entiselle korkeustasolleen ja permanto tukevammaksi. Tuvan permannon alle tehtiin
tikkaat ja multapenkin lävitse vedettiin päätyseinän
alitse ilmanvaihtotorvi. Mahdollisesti tässä käytettiin
tuohia; ainakin permantotyömaalle oli tuotu tuohia.
Uunin perustukset ja savupiippu

Tuvan uunin kivinen perusta oli huonossa kunnossa.
Useita isoja kiviä lepäsi permantolankkujen varassa,
ja ne ”sortuivat kun permantoa liikutettiin”. Permannon
korjausten yhteydessä uunin perustaa vahvistettiin
sitoen kiviä toisiinsa sementtilaastilla, minkä jälkeen
permantolaudat palautettiin paikalleen. Lisäksi uunin
otsapuu kiristettiin sinkkiköydellä seinään sivuttaisen
liukumisen estämiseksi.
Kivistö kertoo, että savupiipulle tehtiin kattoon
reikä ja piippu muurattiin ”museolta saadun piirustuksen
ja entisen pohjan mukaan”. Vesikaton yläpuolinen osa
muurattiin suorana ja piipun päähän tehtiin matala
66

Keväällä 1927 otetussa valokuvassa tuparakennuksen katolla seisoo selityksen mukaan uuden savupiipun juuri valmiiksi saanut
muurari. Taustalla vasemmalla häämöttää riihi. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

levennys. Ilmeisesti työn suoritti muurari Lähde,
joka oli matkustanut paikalle Helsingistä asti Kivistön kanssa ja saanut tältä ohjeistuksen. Nyt muurattu piippu osoittautui kuitenkin lyhytikäiseksi; ehkä
käytettiin sementtilaastia taikka matalapolttoisia tiiliä?

Muut kunnostustyöt

Ikkunat vernissattiin ulkoa ja sisältä kahteen kertaan.
Ulkoporras korjattiin ja tervattiin. Kamarin katto
puhdistettiin, pohjustettiin ja maalattiin. Seinistä
poistettiin kävijöiden nimikirjoituksia.
Arkkitehtitoimisto Livady
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Vuoden 1931 korjaukset

Vuoden 1935 korjaukset

Toukokuussa 1935 tuparakennuksessa tehtiin laajoja korjaustöitä, joita Kivistö dokumentoi kameran
avulla.
Kengitys ja laudoituksen korjaus

Kengittämistä varten tuvan päätyseinästä irrotettiin
ulkolaudoitusta, minkä jälkeen ”kiinnitettiin, varaten
sovittaen, n.s. täkkiruuveilla seinään 3” x 5” parrutw, joiden
varassa vivuttiin, nosturien avulla, seinä noin 5–10 cm.
Ylös, eli suunilleen niin paljon kuin rakennus oli painunut.
Poistettiin lahonut alimmainen hirsi ja toisesta veistettiin
lahot kohdat pois, ja tilalle asetettiin uusi hirsi.
1 Tarkastuskertomus, 6.6.1931, Ilmari Manninen. PTA/KM.
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Tuparakennus

Toukokuussa rakennusmestari Rahola poisti juuriharjalla ”vihreän homeen”, todennäköisesti levän, joka
peitti ulkolaudoitusta alhaalta, varsinkin takasivulta.
Hän käsitteli laudoituksen konservointikemikaalilla,
joka ei ”sanottavasti” muuttanut puun väriä. Kemikaalikäsittelyjen tulevat uusimiset uskottiin menetelmää
sivusta seuranneelle vahtimestari Valkjärvelle. Alin
hirsikerta todettiin lahoksi niistä paikoista, joissa ”sen
alla ei ole kiveystä”, mutta muuten kestäväksi.
Vaikka savupiipun tiilien pintakerros oli varissut
pois, sen ei katsottu vielä tarvitsevan toimenpiteitä.
Vastedes piippu ehdotettiin uusittavaksi paikkakunnalle vanhastaan tyypilliseen malliin.
Sisällä torpassa todettiin, että seinäkirjoitusten
poistamisen jälkeen niitä ei ollut enää ilmestynyt.1

Tuparakennus vuonna
1932. Kuva: MV HK.

Takaseinän alle asetettiin pohjahirsi kokonaan ja toisesta hirrestä noin 2/3 osaa uutta. Etuseinän alle, portaan
viereisen nurkan ja ilmatorven välinen alimmainen hirsi
uutta. Nostettiin jälelle jäänyt alimmainen hirsi, toiseen
hirteen kiini, samoin kuin uudetkin alimmaiset hirret,
kivikiiloilla.
Vanhoista, uusien-hirsien päälle, eli selkään tulleista
hirsistä veistettiin, varsinkin ulko- ja alipinnoista, sekä
mikäli saatiin sisäsivuiltakin, lahot kohdat pois.”
Hirsiä käsiteltiin pentakloorifenolilla, puunsuoja-aineena markkinoidulla Xylamonilla, Kivistön
mukaan värittömällä Xylamon Hellillä. Uudet hirret
siveltiin aineella kokonaan, vanhat alimmat hirret
”niiltä sivuilta kuin se suinkin oli mahdollista”. Tuvan

kohdalta käsiteltiin hirsien ulkopinnat, ja lahot kohdat
käsiteltiin useaan kertaan.
Ulkoverhouksen lautoja paikattiin ja uusittiin.
Uusina lautoina käytettiin mahdollisuuksien mukaan
”n.s. ilmaharmaita lautoja” . Ennen paikalleen kiinnittämistä lautojen sisäpinnat siveltiin Xylamonilla alhaalta
noin metrin korkeuteen asti. Laudoituksen helmassa
oleva, laho vesilista uusittiin. Vesilistat käsiteltiin useaan kertaan Xylamonilla.2
Vuonna 1936 edellisvuoden Xylamon-käsittely
todettiin onnistuneeksi; havaittavissa oli edelleen kevyt Xylamonin haju. Pinnat, jotka käsittely oli ensin
tummentanut, olivat vaalenneet entiselleen.3
2 Matkakertomus 29.5.1935, Kivistö. PTA/KM.
3 Matkakertomus 11.8.1936, Kivistö. PTA/KM.
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1 Tuparakennus

Oskari Kivistön toukokuussa 1935 ottamat valokuvat kertovat tuparakennuksen korjauksista.

1935

Tuparakennuksen kaakkoissivu 7.5.1935 ennen laudoituksen purkamista. Järven puolella tuvan laudoitus on peiterimalaudoitusta, jonka alla on jonkinlainen ”tippalauta” ja yläreunassa
vaakalauta; kamarin kohdalla on sekalaisemmasta materiaalista tehty lomalaudoitus, jonka
helma viistää maata. Kiinnostava yksityiskohta päädyssä kasvavan koivun kahden puolen
ovat laudoituksen yläreunassa näkyvät kolme ripustuskoukkua – oksanhaaraa. Kuva: Oskari
Kivistö / MV KK.

Tuparakennuksen luoteissivu 7.5.1935 ennen laudoituksen purkamista. Tuvan ikkunasta puuttuu toinen
luukku. Laudoitus viistää eteisen puolella maata, tuvan kohdalla ei aivan. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.
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1935

Tuparakennus

Tuparakennuksen kaakkoissivu eli järvenpuoleinen sivu 9.5.1935.

Koillispääty 9.5.1935.

9. toukokuuta 1935 otetuissa kuvissa tupaosa on riisuttu laudoituksesta ja nostettu tunkkien avulla ilmaan kengittämistä varten. Kuvista näkee, että tupaosasta on meneillään olevassa korjauksessa poistettu lahona puolitoista hirsikertaa. Järvenpuoleisen ikkunan uuninpuoleisella vierustalla
on lyhyt följari, joka on kukaties asennettu uunin aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Kivistön kuvista
ilmenee, että torpassa on multapenkki. Hirsien välistä pursuu tilkkeitä. Pihamaalla lojuu alapohjan puinen tuuletusputki, kottarainen.
Sivun kuvat: Oskari Kivistö / MV KK.
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1 Tuparakennus
Tuparakennus on saanut takaisin vanhan lautaverhoilunsa kuvissa, jotka on otettu 11.5.1935. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

Torpan lounaispääty 11.5.1935 laudoittamisen jälkeen. Kuva:
Oskari Kivistö / MV KK.

Savupiippu ja tuvan laipio

Seinärappaus

Tuvassa oven vieressä ja uunin päällä kulkevat vuoliaiset ja osa laipiolaudoista vaativat kunnostamista ja
tukemista. Laipiovuoliaisia tuettiin väliaikaisesti ja
uunin nurkkauksesta siirrettiin välikaton täyte pois.
Lahot laipiolaudat purettiin savupiipun ympäriltä.
Uunin ja oviseinän viereinen ja sitä seuraava vuoliainen paikattiin. Savupiipun viereen tulevat lyhyet
laipiolaudat tehtiin ”entisistä” laudoista. Uusia laipiolautoja valmistettiin viisi ja ne maalattiin mustiksi,
samoin kuin vuoliaisten paikkaukset.
Savupiippu purettiin, ja J. A. Rannikko apulaisineen muurasi uuden piipun. Kivistön mukaan siitä
tehtiin ”noin 10 vuotta aijemmin rakennetun ja nyt rapautuneena poistetun savupiipun mukainen paitsi entisessä ei
ollut alempaa ulosvetoa eli vesilistaa”.

Vuonna 1934 oli todettu, että tuvan seinärappaus oli
osin irronnut ja pudonnut ja sitä oli paikattu paperilla. Puuttuvaa rappausta paikattiin vuonna 1935
”päistärerappauksella” eli savirappauksella, jonka
kuituaineksena oli pellavankorsisilppua.4
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Ikkunat ja huonekalut

Ikkunanpuitteet ja -luukut siveltiin Xylamonilla
useaan kertaan. Huonekaluja käsiteltiin Xylamonilla
sellaisista kohdista, joissa epäiltiin olevan ”puumatoa”.
Esimerkiksi kaapin sisäpuoli käsiteltiin kokonaan.
4 Matkakertomus 28.3.1934, Kivistö. PTA/KM; vuosikertomuksen mukaan rappaus purettiin ja muurattiin uudelleen. AAF IX,
vuoden 1935 vuosikertomus, 280.

Vuoden 1940 kuvassa näkyy vuonna 1935 muurattu savupiippu. Kuva (osa): R. Hirsjärvi / MV KK.

Töiden päätteeksi vahtimestari J. Salo poltti
tuvassa noin 12 kg ”tulikiveä” eli rikkiä tuholaisten
hävittämiseksi.5
Ulkoportaan ja tahkotuolin korjaus

Ulkoporras korjattiin ja sen eteen asetettiin alimmaiseksi askelmaksi ”luonnon muovaama kivilaaka”.
Rannikon johdolla uusittiin tahkotuolin lahonneet puut. Tahkotuoliin kiinnitettiin vitsaksin vesiruuhi, joka oli aiemmin levännyt maan varassa tai ollut
kiinnitettynä rautalangoilla.6
5 Matkakertomus 29.5.1935, Kivistö. PTA/KM.
6 Matkakertomus 11.8.1936, Kivistö. PTA/KM.
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Tuparakennus

Tuvan uunin takaa uusittiin vuonna 1935 muutamia laipiolautoja sekä laipionkannattajien päät. Uusitut osat loistavat kuvassa vaaleina. Kuva: Oskari Kivistö,
16.5.1935 / MV KK.

Uusittu tahkotuoli vuonna
1940. Kuva: R. Hirsjärvi /
MV KK.

1

Tahkotuoli 17. lokakuuta
1934 otetussa valokuvassa.
Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

Torpan sisätila. Kuva on otettu aikavälillä 1927–1938. Kuva: Oskari Kivistö / GKM.
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1 Tuparakennus
Malkakaton teko on kesken ja katteen kerrokset, kuten semptaliini (bitumihuopa), ovat näkyvillä. Kuvassa näkyvä valkoinen
materiaali lienee suojakangasta. Räystäille on ladottu tuohia.
Kuva: Oskari Kivistö / MV REST.

Valmis malkakatto räystäskourua kannattelevine koukkuineen vuonna 1938. Kuva: Oskari Kivistö / MV REST.

Toukokuun 1938 toimenpiteet
Vuoden 1938 kuvassa maassa on haljaksia, joista ”vesikattomalkoja veistellään”. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.
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Tuohi-malkakatto piti jälleen uusia. Kivistön mukaan
vesikatosta oli edellisen kerran, siis 11 vuotta sitten,
jätetty uusittaessa ”pois n.s. Räystäskokat (Koukut) ja
näiden varassa ollut räystäskouru”, ja nyt oli tavoitteena,
että ”katto tulisi samallaiseksi kun se oli ennen viimeistä
uusimista”. Vaikka räystäskoukkuja ja -kouruja ei enää
ollut tallella, räystäskoukuista oli Kivistön mukaan

jäljellä yläpäät, joista hän päätteli koukkujen vahvuuden. Malkapuiden tuli olla latvapäästä 5 ”:n vahvuisia.
Tarvittavat malkapuut kaadettiin, kuorittiin
ja halkaistiin kirveellä helmikuussa Lammin talon
metsässä ja taaplattiin Paikkarin torpalle kuivumaan.
Kivistö selostaa katontekoa näin: ”... alettiin kattomalkojen veistäminen ja reijitys, oikaistiin kummankin räystään
Arkkitehtitoimisto Livady
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tiinaluiset, sekä asetettiin ensiksi paikoilleen räystäskolot
ja -kokat.” Valokuvista näkee, että haljasten harjalla
risteävät päät muotoiltiin nuijamaisiksi ja että oviseinän puoleiselle lappeelle asennettiin 11 koukkupuuta,
joiden varaan asetettiin L:n muotoinen räystäskouru.
”Ruoteiden päälle asetettiin tuohet ja näiden tuohien
päälle N:o II semptaliinihuopa. Huovan päälle jälleen
kerros tuohta ja päälimmäiseksi puolipyöreät malat, joiden
pintapuoli tuli ylöspäin. Katon harjalla yhdistettiin malat
toisiinsa ... katajakepeillä.” 1 Vuosikertomukseen kirjattiin, että tuparakennukseen ja aittaan konstruoitiin
tuohi-malkakatto, ”alkuperäistä rakennustapaa noudattaen ja käyttäen osittain vanhoja rakennusaineita”. Malat
siis ripustettiin harjapuikon varaan ja räystäskourut
juurikoukkujen varaan.
Savupiippu muurattiin uudelleen ja torppa
käsiteltiin Xylamonilla. Lisäksi tehtiin pienempiä,
nimeämättömiä korjaustöitä.2

Tuparakennus

1 Kivistön kirjeet ja matkakertomukset 1938. PTA/KM.
2 AAF X, vuoden 1938 vuosikertomus, 190.

Torpan ulkokuva kaakosta vuonna 1940. Omenapuut
olivat talvisodan kylmän talven aikana kuolleet.
Kuva: R. Hirsjärvi / MV KK.
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1 Tuparakennus

Torppa vuosien 1942 ja 1963 välillä. Kuva: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen postikortti. Kalervo Virkin yksityisarkisto.

Arkkitehti Auvo Hirsjärvi merkitsi vuonna 1940 laatimaansa tuparakennuksen mittauspiirustukseen havaintojaan. MV KK.
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Laho ulkoporras uusittiin3 ja kattoa korjattiin.4

Vesikaton vuodettua savupiipun sivuista piipun viereiset laipiolaudat olivat lahonneet ja uunin rappaus
pahasti vaurioitunut.5 Vaivana oli myös sitkeä muurahaisongelma.
Seinälaudoitus irrotettiin koko takaseinästä ja
osittain kamarin puoleisesta päätyseinästä. Seinähirsistä löytyi lahosientä ja ”luultavasti jo asukkaiden aikana tuotuun multaan” – uunin ja seinän väliseen eristeeseen – pesiytyneitä muurahaisia. Laho puuaines
sekä muurin ja seinän väliin ahdettu multa poistettiin.
Tuvassa ja sen uunissa keitettiin rikkipataa ja uunia
vasten olevaan ulkoseinään ruiskutettiin ”boxoolia” eli
Boxolia, uutta hyönteismyrkkyä, jonka tehoaineena
oli DDT. Torpan vahtimestaria ohjeistettiin myrkytyksen uusimiseen tarpeen vaatiessa. Kivistön mukaankolme hirttä uusittiin, niiden ulkopinnalle pingotettiin tervahuopa ja vanha ulkoverhoilu palautettiin.6

3 T. I.:n kirje Opetusministeriölle 11.7.1946. PTA/KM.
4 AAF XIII, vuoden 1946 vuosikertomus, 41; vuoden 1948 vuosikertomus, 144.
5 Matkakertomus 11.12.1947, Kivistö. PTA/KM.
6 Matkakertomus Kivistön kanssa tehdystä virkamatkasta,
Kenttämaa 19.7.1948; Kivistön kirje MT:lle 23.12.1948. PTA/
KM.
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Malkakatto

Tuparakennus

Vuoden 1948 toimenpiteet

Vuosien 1950 ja 1951 toimenpiteet

1

Vuoden 1946 huomioita ja korjauksia

Malkakattoon lisättiin tuohia; malat, räystäskoukut
ja -kourut vaihdettiin. Vuosikertomuksen mukaan
laipioon pantiin uusia, leveitä lankkuja; ei ole tietoa,
mistä laipiosta on kyse.
Myrkyttämiset

Lahoja kattomalkoja poistettaessa huomattiin, että
muurahaiset olivat pesiytyneet sekä malkoihin että
katon tuohilevyjen alle etelälappeelle.
Muurahaisia myrkytettiin konservaattori Matti
Kenttämaan johdolla vuosina 1950 ja 1951. Toimenpidettä varten tuvan pääty- ja sivuseinistä irrotettiin
vuorilautoja, ne puhdistettiin ja niiden sisäpuolet,
esiin otetut seinähirret sekä tonttihirsi ruiskutettiin
Woodlife-nimisellä puunsuoja-aineella7, joka oli
mahdollisesti sekoitettu paloöljyyn.8 Kenttämaa oli
ehdottanut myös tuohien alle tulevan tervapahvin
käsittelemistä etelälappeen puolella kivihiilitervalla
sekä muurahaisia torjuvan myrkyn levittämistä laipion
täytteeseen. Vielä varmempi ratkaisu olisi hänestä
ollut täytteiden poistaminen.9

7 AAF XIII, vuoden 1950 vuosikertomus, 253–254; vuoden 1951
vuosikertomus, 51.
8 Matkakertomus 15.–18.8.1951, Kivistö; tieto paloöljystä:
Matkakertomus 10.–11.12.1953, Kivistö. PTA/KM.
9 Kenttämaan kirje MT:lle 25.5.1950. PTA/KM.

Torppa vuonna 1955. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Uunin, piipun ja rappauksen korjaukset

Tuvan uunia korjattiin ja savupiippua muurattiin
laipiosta ylöspäin uudesta tiilestä. Kamarin sisäseinät rapattiin vanhan rappauksen jäänteistä saatujen
vihjeiden pohjalta. Seinät, laipio ja uuni maalattiin
valkeiksi.10

Havaintoja vuonna 1953

Vuorilaudoitus oli jo niin huonokuntoista niiltä
kohdin, mistä ulkoseinää oli toistuvasti avattu konservointitoimenpiteitä varten, että Kivistö suositteli sen
osittaista uusimista, mikäli desinfiointeja jatkettaisiin.
Valkjärveä pyydettiin hankkimaan vanhojen korvaamista varten samanvärisiä leveitä lankkuja.11
10 Kenttämaan kirje MT:lle 25.5.1950. PTA/KM.
11 Matkakertomus, Kivistö 16.4.1953. PTA/KM.
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1 Tuparakennus
Vuonna 1962 eteispäädyn tuulilaudat olivat koivun vuoksi mutkalla. Aluskatteena pilkottaa varppeita ja päädyissä on tuohia. Kuva: Alfred Kolehmainen / MV KK.
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Vuoden 1963 kuva vahtimestari Valkjärvestä ja tahkosta, jonka kehikon juurikoukkurakenne on
vastikään uusittu. Torpan päätyä vahingoittanut koivu on kaadettu. Kuva: Alfred Kolehmainen /
MV KK.
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Tuparakennus

Vanhan malkakaton räystäskoukkuja ja räystäspuu vuonna
1962. Tuulilaudan koristemuoto peittää räystäspuun pään ja
suojaa sitä. Kuvat: Alfred Kolehmainen / MV KK.
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Uusittu tuohi-malkakatto, uusi räystäskouru ja uusi, vanhaan malliin muotoiltu otsalauta vuonna 1963. Kuva: Alfred Kolehmainen / MV KK.
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1 Tuparakennus

Vuoden 1963 korjaukset

Malkakatto uusittiin vuonna 1963. Mahdollisesti
vesieristeenä käytettiin tervapaperia; valokuvissa
työmaalla näkyy tervapaperirulla. Malkojen yläpäät
muotoiltiin edelleen nuijamaisiksi. Räystäskouru
tehtiin veistämällä; kuvista päätellen myös päätyjen
räystäslaudat uusittiin. Katto sidottiin oksalla, josta
erkautuva, nauhamainen oksanhaarake naulattiin
koristemuotoiltuun tuulilautaan. Piippu muurattiin
uudelleen.12 Tahkotuoli uusittiin.

Vuoden 1967 korjaukset
Tuparakennuksen uusittu malkakatto,
räystäskourut, otsalaudat ja savupiippu
vuonna 1963. Rakennuksen seinää vasten
nojaa tervapaperirulla. Kuva: Alfred Kolehmainen / MV KK.

Vuonna 1967 torpan alle kaivettiin salaoja. Kellarin
kuoppainen pohja tasoitettiin hiekalla ja lattian kivinen kannatinpilari uusittiin betonisena.13 Suunnitelmista vastasi Alfred Kolehmainen. Alapohjaan pantiin
mahdollisesti juuri tässä yhteydessä mineraalivillaa.14

12 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1963.
13 Paikkarin torpan ja aitan korjaushistoria, Flink 3.8.2001,
K-as SFl.
14 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1967.
Uusittu tuohi-malkakatto
vuonna 1963. Kuva:
Alfred Kolehmainen /
MV KK.
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Vuoden 1972 toimenpiteet

Tuparakennus

Vuonna 1972 Museovirasto kertoo antaneensa Paikkarin torpan ”entistämiseen liittyvää neuvontaa”.1
Sisältöä ei tarkenneta.

Vuoden 1974/1975 korjaukset

Malkakatto uusittiin. Tuohien ja harvaan aseteltujen
malkojen alustaksi asennettiin Alumit-levyä.2 Ilmeisesti samalla asennettiin uudet räystäskourut.
Museovirasto teetti ikkunoihin Seurasaaren ulkomuseon kirvesmiehillä uudet luukut, jotka poltettiin
puhalluslampulla tummiksi.3

Uusitun malkakaton räystäs lokakuussa 1974. Kuva: E. Härö /
MV RHO.

Tuparakennuksen räystään rakenteita lokakuussa 1974. Kuva: E.
Härö / MV RHO.

Vuoden 1983 korjaukset

Porstuan ulko-oveksi asennettiin Seurasaaressa tehty
kopio. Alkuperäinen talletettiin Seurasaareen.4

Vuoden 1984 korjaukset

Velj. Nieminen uusi malkakaton Museoviraston toimittamilla rakennusmateriaaleilla, joihin kuului myös
kattopelti, ja käänsi vuonna 1987 kattomalat toisin
päin.5

1 Museoviraston vuosikertomus vuodelta 1972, 126.
2 Paikkarin torpan ja aitan korjaushistoria, Flink 3.8.2001, MV
K-as SFl.
3 Työn tilasi Matti Raatikainen, ja työn tekivät Seurasaaressa
ehkä Ismo Siekkinen ja/tai Ari Siekkinen. Suullinen tieto Cavénilta 16.4.2018.
4 Seurasaaren korjaustyöt vuonna 1983. Ovi tuotiin vuonna
2017 säilytettäväksi Paikkarin vahtimestarin rakennukseen.
5 Työtilaus Velj. Niemiseltä 25.3.1987, MV RHO.
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Tuparakennuksen kattoa uusitaan. Katolla Heikki Valkjärvi,
vaunuissa lapsenlapsi. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi,
jossa kuvausvuodeksi on merkitty 1983.

Uusi malkakatto kuvattuna luultavasti keväällä 1984. Kuva: Maire
Valkjärven kotialbumi.
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1 Tuparakennus

1990-luvun alun korjauksia ja huomioita

Vuonna 1990/1991 torpan ikkuna korjattiin Seurasaaressa, missä uusittiin myös tahkon rattaanpyörä.
Vuonna 1992 torpan ulkoporras alkoi olla uusimisen
tarpeessa1, mutta ei ole tietoa, uusittiinko se.

Vuoden 1996 huomioita

Kattomalat ja -tuohet olivat niin harvassa, että
Alumit-pelti paistoi esiin. Räystäskourut vuotivat.
Torpassa asui muurahaisia, savupiipun hormit olivat
ummessa ja ilmanvaihto oli estynyt. Museoviraston
konservaattorin Olli Cavénin mielestä piippuun tuli
tehdä ulospäin näkymätön sadesuoja.2

Vuosien 2001–2002 korjaukset

Lönnrotin syntymän juhlavuoden alla tuparakennuksessa todettiin tarve mittavammalle korjauskierrokselle3, mutta korjauksia pystyttiin resurssien niukkuuden vuoksi toteuttamaan vain vähän

koillispäädyssä maanpinta oli noussut liian lähelle
alinta hirttä ja vedet valuivat ylärinteestä torpan alle.
Pohjoisnurkassa oli lahoja hirrenpäitä ja ulkovuo
rauksen helman paikkaukset käyristelivät. Maanpintaa
muotoiltiin koillisnurkalla hieman rakennuksesta pois
päin johtavaksi.4
Malkakatto ja savupiippu

Vuonna 2001 tuparakennuksen katon alusvarppeet
olivat vinksin vonksin. Malkakattorakenteen kerroksiksi kirjattiin malkapuut, tuohi, pelti, ponttilaudoitus, tuohi, alusriu’ut. Päätettiin, ettei vesikattoon
tehtäisi uusittaessa räystäskouruja eikä -lautoja, mutta
ajatus uusia torpan katto ei toteutunut. Veljekset
Nieminen lisäsi tuohia, jottei alla oleva pelti näkyisi.
Haljakset makasivat katolla haljaspuoli ylöspäin.5
Myös piipun murentunut yläpää oli tarkoitus
muurata uudelleen Flinkin vuonna 2001 laatiman
luonnoksen pohjalta, mutta suunnitelma ei toteutunut.

Hirsirunko ja vuoraus

Perustukset olisivat tarvinneet korjaamista ja tukemista, alustatila tuuletuksen järjestämistä. Tuparakennus painui edelleen ja uuni oli kaatumassa. Etenkin
1 Tieto vahtimestari Valkjärveltä. Hänninen 1992, MV REST.
2 Paikkarin torpan ja aitan korjaushistoria, Flink 3.8.2001,
K-as.
3 Flinkin matkakertomukset Paikkarin torpalle 21.3.2001,
11.10.2001 ja 16.10.2001 tehdyistä käynneistä; Työtilaus Veljekset Niemiselle 17.10.2001, MV RHO.

4 Työtilaus Entisöinti- ja kirvestyö Kalervo Virkille 17.10.2001,
MV RHO; suullinen tieto Virkiltä 16.4.2018.
5 Paikkarin torpan ja aitan korjaushistoria, Flink 3.8.2001, K-as
SFl.

Tuparakennuksen ulkoseinää ja
tuohi-malkakaton yksityiskohtia; alla
pellitetty vesikouru vuonna 1996.
Kuvat: MV REST.
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1
Tuparakennus

Tuparakennus vuonna 2001. Kuva: Kalervo Virkin yksityisarkisto.

Savupiippu vuonna 2002. Kuva: Soile Tirilä
/ MV K-as.

Tuohi-malkakatto sisäpuolelta vuonna 2001. Kuva: Selja Flink /
MV REST.

2000-luvun alussa uusittiin ainakin porstuapäädyn reunimmaiset kattomalat.
Kuva on kesäkuulta 2004. Kuva (osa):
Marja Ivars / MV K-as.
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Selja Flinkin toteutumaton suunnitelma piipun pään uudelleenmuurausta varten,
19.7.2001. Piirustus: MV REST.
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1 Tuparakennus

Tuvan järvenpuoleisen eli kaakkoisseinän ikkunan karmin alasarja uusittiin. Tämän sivun valokuvat: Kalervo Virkin yksityisarkisto.

Ikkunat

Vaurioita kartoittava piirustus tuparakennuksen ikkunoista kertoo, että etenkin tuvan kolme ikkunaa olivat 2000-luvun alussa
huonokuntoiset ja ulkopuoliset puupinnat pahasti kuluneet.
Lasiurat olivat lahonneet ja lasit rakoilivat; paikoin lasiuran
reuna oli lohjennut. Yhden ikkunan alasarjat olivat lahot.
Joitain puuosia oli jo aiemmin vaihdettu. Vaurioita kartoittava
piirustus: Selja Flink, 26.3.2002 / MV REST.
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Tuvan kolme ikkunaa kunnosti T:mi Entisöinti kirvestyöt Kalervo Virkki syksyn 2001 ja talven 2002
kuluessa. Museovirasto ohjeisti työtä näin:
”Ikkunalasit ja helat irrotetaan tarvittaessa erityisen varovaisesti. Puuosat kunnostetaan siten, että vanhaa
puuta säilytetään mahdollisimman paljon, Uudet puuosat
tummennetaan sivelemällä ikkunanpuitteet pellavaöljyvernissalla, johon on sekoitettu pigmenttejä (kimrööki?).
Luukut irrotetaan ja niihin tehdään tarvittavat puukorjaukset. Luukkuihin tehdään uusi sulkemisjärjestelmä, asiaa
tutkitaan kirjallisuudesta ja vastaavista olemassa olevista
luukuista.Tarkemmat työtavat sovitaan paikan päällä.”
Korjaukset tehtiin kuitenkin siten, että kerralla
vaihdettiin koko puite tai vähintään lahon vaurioittama puitteen tai karmin osa kokonaisuudessaan.

Tuvan päätyikkunan puitteet uusittiin kokonaan. Siro vanha
kulmarauta siirrettiin siihen aiemmasta puitteesta.

Arkkitehtitoimisto Livady

1
Tuparakennus

Tuvan järvenpuoleisen ikkunan toinen puite uusittiin. Kuva on päivätty
19.4.2002. Kuva: Soile Tirilä / MV K-as.

Tuvan järvenpuoleisen ikkunan uusittu puite huhtikuussa 2002. Kuva: Soile Tirilä / MV K-as.

Selja Flinkin luonnos syksyltä 2001 tuparakennuksen ikkunaluukkujen sulkemismekanismiksi. Museotoimen toiveena
oli, että ikkunaluukut voisi sulkea talveksi, mikä vaati uusien
helojen tekemistä. Ne eivät myöskään saaneet heilua tuulessa.
Piirustus: MV REST.

Luoteissivun ikkunasta uusittiin alasarja ja jakopuitteet. Kuva: Soile Tirilä,
2002 / MV K-as.
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2000-luvun alussa uusittiin myös kamarin toinen
puite. Kuva (osa): Marja Ivars, 17.6.2004 / MV K-as.
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Savirappaukset

Tuvan seinien vanha savirappaus kupruili ja lohkeili.
Rappauksen kerrotaan sisältäneen lehmänkarvaa,
lantaa ja ruumenia, mutta ei ole tietoa, perustuiko
käsitys tutkimustietoon.1
Keväällä 2002 rakennusta lämmitettiin ja konservaattori Raimo Alakärppä konservoi saviseinät ja
uunin pinnan. Museovirasto ohjeisti savirappauksen
kiinnitystä, paikkausta ja maalausta seuraavasti:
”Pohjasta irti olevat rappaukset kiinnitetään hirsiseinään injektoimalla. Pahasti kupruilevat rappaukset irrotetaan. Rappaus paikataan samanlaisella laastilla. Maalipinta konservoidaan paikaten liima- tai kalkkimaalilla siten,
että yleisvaikutelma säilyy ’vanhana’.”2

Yllä vasemmalla paikattua savirappausta tuvassa oven vieressä, oikealla loppuun saatettu paikkaus- ja värirestaurointi. Kuvat: MV REST.

1 Korjaukset Paikkarin torpassa 2001. Selja Flink, 27.9.2001.
MV RHO.
2 Työtilaus Ala-Kärpälle 17.10.2001, MV RHO.

Savirappausten vauriopaikat merkittyinä
vuoden 2001 mittauspiirustuspohjalle
14.3.2002, samana vuonna tehtäväksi
suunniteltuja töitä varten. Piirustus: MV
REST, repro Livady.
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Tuvan ovi ja porstuan puoleinen seinä ennen toimenpiteitä.
Uunin paikattavia alueita.

Sivun kuvat: MV REST.
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1 Tuparakennus
Kalervo Virkki teki tahkotuolista luonnoksia vuonna 2001. Tahkon kiven akseli, juurakoiden sidospuut ja tukijalat sekä veivin tukipuu
tehtäisiin katajasta, kuusipuista kaukaloa kannattaisivat kuusivitsakset. Piirustus: MV REST.

Uusittu tahkotuoli vuonna 2002. Kuvat: Kalervo Virkki / MV
REST.

Tahko

Tahkotuolin puuosat uusittiin vuonna 2001 huonokuntoisen 1960-luvun tahkotuolin ja vanhojen valokuvien mukaisesti. Työn teki Kalervo Virkki.3
3 Työtilaus Entisöinti- ja kirvestyö Kalervo Virkille 17.10.2001,
MV RHO; suullinen tieto Virkiltä 16.4.2018.
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Tuparakennuksen ulkoseinää vuonna 2007. Kuvat: Kalervo Virkin yksityisarkisto.

Korjaukset vuosina 2003–2012

Muurahaiset rakensivat edelleen pesää tupaan, ja keväällä 2007 Kalervo Virkki avasi osan ulkolaudoitusta
muurahaispesän poistamista varten. Vanhat laudat
asennettiin takaisin paikalleen.4

Korjaukset vuosina 2016–2018

Savupiippua ja tuvan leivinuunia korjattiin. Seinälaastin koostumus analysoitiin. Ikkunaluukkuja kunnostettiin. Toimenpiteet on selostettu tarkemmin sivuilla
204–213.

4 Työtilaus Paikkarin torpan aidan ja ulkovuorauksen korjauksista, 23.4.2007, MV RHO; suullinen tieto Virkiltä 16.4.2018.
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1 Tuparakennus
Tuparakennuksen julkisivut luoteeseen ja kaakkoon. Mittausdokumentointi 23.7.2001.
Piirustukset: T. Hirvonen / MV RHO.

Pihanpuoleinen sivu eli luoteissivu marraskuussa 2017.
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Järvenpuoleinen julkisivu eli kaakkoissivu huhtikuussa 2016.
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Tuparakennus

Tuparakennuksen luoteissivu ja lounaispääty joulukuussa 2017.

Päätyjulkisivut lounaaseen ja koilliseen; koillispäädyssä on esitetty myös tahkotuoli.
Mittausdokumentointi 23.7.2001. Piirustukset: Tapio Hirvonen / MV RHO.
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Kaakkoissivu ja koillispääty huhtikuussa 2016.
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Kuparikouru
Räystäskouru
Otsalauta
Räystästä sitova oksanhaara, naulattu konsolihirren päähän
Koukkupuu l. juurikoukku
Räystäshirsi
”Räystäänpidennyslauta”
Konsolihirret

Nurkkalauta
Yksityiskohta tuparakennuksen räystäästä. Kuva on vuodelta 2017.

Huomioita tuparakennuksen malkakatosta
Tuparakennuksessa lienee jossain vaiheessa ennen
vuoden 1895 kunnostustöitä ollut räystäskoukut.
Ainakin porstuan tasakerrassa on säilynyt räystäskoukkujen lovia. Räystäshirren ja juurikoukkujen
esiintyminen samassa rakennuksessa on ratkaisu, jota
ei esiinny kansanrakentamista käsittelevissä arkistoja kirjallisuuslähteissä.Yleensä räystäskoukuilla on
kannatettu räystäslautoja, jotka taas ovat tukeneet
päällysmalat paikoilleen. Vuoden 1895 kunnostuksessa tuparakennukseen tehtiin harjapuikollinen malkakatto ilman räystäskoukkuja. 1930-luvulla kattoon
lisättiin koukut, mutta niillä ei kannatetakaan räystäslautoja vaan räystäskourut ja räystäshirsien jatkeena
olevat harjansuuntaiset laudat. Päällysmalat kannatetaan edelleen harjapuikolla.
Lautaverhouksen helmaan on tehty aukko kellaria tuulettavalle kottaraiselle.
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Tuparakennus
Ikkunoiden lippalaudat on muotoiltu koristeellisesti ja vuorilautoihin on uurrettu koristeurat, jotka ovat ajan myötä muuttuneet hädin tuskin havaittaviksi.
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Tuparakennuksen rakennekaaviot
Seinähirsien ja vuoliaisten korjausten ajoituskaaviot

Vihreällä merkityt hirret on vaihdettu 1895. Homénin
(1901) mukaan myös kamarin vuoliaiset uusittiin vuonna
1895, mutta on epäselvää, tarkoittiko hän koko kamaripuolen vai ainoastaan kamarihuoneen yläpuolella olevia
vuoliaisia.

Julkisivu luoteeseen

Hirsiä vaihdettu 1895,
myös kamarin ja porstuan
välisestä seinästä

Hirsiä paikattu 2017

Julkisivu kaakkoon

Vuoliaiset vaihdettu 1895

Mahdollisesti hirsikorjauksia 1895
Mahdollisesti hirsikorjauksia 1895

Ilmeisesti vaihdettu 1948

Vaihdettu 1935
Paikattu
viimeistään
1898

Vaihdettu 1935

Julkisivu koilliseen

Julkisivu lounaaseen

Piirustuksiin on merkitty ruskealla 1800-luvun alun hirsirakenteet, keltaisella 1800-luvun alkupuolella rakennetun kamarin ja porstuan käsittävän laajennuksen rakenteet, vihreällä museoaikaiset, vuosien 1895 ja 2017 välillä tehdyt korjaukset. Vinorasterilla merkityllä alueella on vuonna 1895 tehty hirsikorjauksia, joiden laajuudesta ei ole selvyyttä. Kaaviot perustuvat arkistovalokuviin, korjaustyöraportteihin ja paikan päällä tehtyihin havaintoihin, ja niissä on
epätarkkuuksia. Piirrokset: Livady.
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1

Rakenneperspektiivi

Tuparakennus

Kurkihirsi
Savupiippu. muurattu
vuonna 2017 vanhan
mallin mukaan, piipun
suojapeltiä ei ole
esitetty

Tuvan laipiolaudat

Tuvan ja kamari–porstuaosan
vuoliaisten liittymiskohta
Tuvan luoteenpuoleinen ikkuna

Komeron ja porstuatilan
välinen lautaseinä

Koillispäädyn komeron
ikkuna

Porras

Rakennekuvassa on esitetty hirsikehikko vuoliaisineen, laipiolaudoitus sekä porstuan väliseinä. Piirros: Livady.
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Pitkittäisleikkaus

Vekseli

Laipiopalkki

Haltijapalkki

Tuohi-malkakatto

Orret
Kerrossängyn tuki
Tuvan uuni

Lautaseinä

Tupa

Kellarin luukku
Kellari eli kuoppa

Komero

Multapenkki, jonka
tueksi pantu lautoja

Kamarin ovi
Permantopalkki

Betonipilari

Tuparakennuksen pitkittäisleikkaus kohti kaakkoa. Livady.
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Tuparakennuksen huonekortit

Kaakkoissivu eli järvenpuoleinen sivu

Ullakko

Kamari
Koillispääty

Tupa

komero
Tupa
Kellari

Tuparakennuksen poikittaisleikkaus tuvan kohdalta kohti lounaispäätyä.
Livady.
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Lounaispääty

Porstua
Luoteissivu

Tuparakennuksen pohjapiirustus, mittausdokumentointi 23.7.2001. Tapio
Hirvonen / MV RHO. Piirustukseen on lisätty tilojen nimet ja ilmansuunnat.
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Tuparakennuksen huonekortit

Tuparakennuksen sisätilat on inventoitu syksyllä 2018 ja valokuvattu vuosina 2016–2018.
Porstuan, tuvan ja kamarin lisäksi on käyty läpi ullakko ja kellari. Nykyvalokuvien ohella
huonekorteissa esitetään arkistovalokuvia ja -piirustuksia.

1 Tuparakennus: porstua

Porstua

porstuatila

Linkku lienee vanhasta ovesta.

komero

Porstuan pohjapiirustus, jossa näkyvät myös följarit. Piirustus
(osa): Tapio Hirvonen, 23.7.2001 / MV RHO.

Porstua sijaitsee torpan pohjoisnurkassa.

96

Vasemmalla porstuan aiempi,
vuonna 1983 talteen otettu ulkoovi syksyllä 2018 kuvattuna.

Vuonna 1983 vanhan mallin mukaan tehty ulko-ovi. Sen yläpuolella on vanha puite, jonka kautta porstua saa luonnonvaloa.
Kamanahirressä on jatkos.

Arkkitehtitoimisto Livady

Lattia

Alimpana on katonharjan suuntainen laudoitus, joka on tehty noin 2½ ”:n vahvuisista, vaihtelevan levyisistä, ponttaamattomista honkalaudoista. Porstuatilassa sen päälle on naulattu katonharjaan nähden poikittainen, ponttaamaton honkalautalattia, jonka lautojen leveys on 19–27 cm,
paksuus noin 1½ ”. Kamarin ja komeron rajaamassa nurkassa on uudempia paikkalautoja. Lattiat ovat vanhoja ja maalaamattomia.

Jalkalistat

Kamarin seinää vasten on kiilamainen, 8 cm korkea lista, joka on kiinnitetty jykevin nauloin.

Seinät

Seinät ovat piiluttua, sammalella tilkittyä vaakahirttä. Vuonna 1895 oviseinän hirsiä osittain vaihdettu; niissä on matkailijoiden merkintöjä,
mm. vuosiluku 1902. Ulko-oven kynnyshirressä ja seinähirsissä huullos ovea varten, saranapuolella huullettu, terässiteillä hirsirunkoon sidottu
pielipuu, jonka takana on kara. Komeron väliseinä on pystylautaa, jossa sekä käsin sahattua ja höylättyä lautaa että (komeronoven vas. puolella)
pyörösahattua lautaa. Komeron seiniä tukee kolme följaria. Väliseinä on kiinnitetty yläpäästään malkaan, joka kulkee komeron puolella länsiseinästä kamarin seinään. Väliseinään on kirjoitettu mustekynällä (?) käsialalla ”Aaro Linden, Hulda Linden, Sandra Wikstedt, Kustaa Waltonen [?]
1916”, tuvanpuoleiseen porstuanseinään kaiverrettu kirjaimia ja tehty lyijykynämerkintöjä.

Ikkunat

Ulko-oven kamanahirren päällä on matala, viisijakoinen, maalaamaton urapuite, jossa on vanhaa, puhallettua lasia. Tällainen puite näkyy vuoden
1895 valokuvassa. Komeron koillisseinällä on pieni ja matala, tapitettu, kaksiruutuinen, lasitettu urapuite, joka on kiinnitetty suoraan hirsirunkoon.

Ovet

Ulko-ovena on porstuan vanhan oven mallin mukaan vuonna 1983 tehty, sisään aukeava pienaovi, kooltaan 146,5 cm x ja 106,5 cm. Maalaamaton ovi on koottu 34 mm:n vahvuisista, höylätyistä pystylaudoista. Taotut terässaranat, jotka on kiinnitetty pielipuuhun, ja rautalinkku, jonka
vastakappale puuttuu, lienee siirretty vanhasta ovesta. Vanha ovi on tuotu vuonna 2017 säilytykseen Vahtimestarin talolle. Siinä on jäänteitä
maalista. Komeron ohut ovi, kooltaan 130,5 x 41 cm, on tehty kahdesta laudasta ja koottu yhdellä puunauloin kiinnitetyllä pienalla. Takorautaiset saranat; säppi on hävinnyt.

Kattolistat

Kattolistoja ei ole. Tuvanpuoleisessa reunassa kulkee laipiopalkki.

Sisäkatto

Käsin sahattuja ja höylättyjä 21 cm:n levyisiä lautoja, joiden päät viistetty kirveellä. Ladottu ulko-oveen nähden poikittain. Samalta ajalta kuin
väliseinän käsin sahatut ja höylätyt laudat?

Porras

Komeron huterat, puiset ullakontikkaat on korvattu vuonna 2017 tukevammilla.

Säilyneisyydestä

Porstua komeroineen on hyvin säilynyt. Ulko-ovi on uusi.
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Tuparakennus: porstua

Porstua on kylmä tila, josta pääsee tupaan ja kamariin. Kevyellä väliseinällä on erotettu ovellinen komero. Porstua on komero pois lukien 210
cm leveä, 234 cm syvä ja 215 cm korkea. Porstua lienee rakennettu aikaisintaan vuonna 1825.

1

Yleiskuvaus

1 Tuparakennus: porstua

Näkymä porstuan ovelta: vasemmalla ”komeron” ovi, keskellä kamarin ovi, oikealla auki
oleva tuvan ovi.

Porstuan lattia on ponttaamaton. Lautojen leveys vaihtelee.
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Kamarinpuoleisessa seinässä on jalkalista.

Kamarin oven takana näkyy porstuan
komeron käsin sahatuista laudoista
tehtyä seinää.

Tuvanpuoleisessa seinässä on vierailijoiden kirjoituksia.

Arkkitehtitoimisto Livady

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Tuparakennus: porstua

Vasemmalla komeron koillisseinä, jonka ikkunan vieressä följari. Oikealla kamarinpuoleista seinää.

1

Komero on erotettu lautaväliseinällä, joka tukeutuu yläpäästään
orteen. Komerosta on tikkaat
ullakolle. Komeron lattialaudat
jatkuvat varsinaisen porstuan lattian alle; porstuan lattia on tehty
tämän vanhan lattian päälle.

Koillispäädyn ikkunanpuite on asennettu hirsirunkoon ilman
karmia.

Komeron kahdesta laudasta tehdyssä ovessa on yksi piena ja
rautasaranat.
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1 Tuparakennus: tupa

Tupa

Tuvan oviseinää ja uuni. Kuva otettu aikaisintaan noin 1926,
viimeistään 1950-luvulla. Kuva: Oskari Kivistö / GKM.

Tuvan uuni. Kuva otettu aikaisintaan noin vuonna 1926, viimeistään 1950-luvulla. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

Tuvan pohjapiirustus. Piirustus (osa): Tapio Hirvonen,
23.7.2001 / MV RHO.

Näkymä tuvasta porstuaan vuonna 2016
Tuvan uuni vuonna
2016.
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Arkkitehtitoimisto Livady

Lattia

Lattia on tehty 21–26 cm leveistä, 1½ ”:n paksuista, käsin tuppeen sahatuista, ponttaamattomista
honkalaudoista, jotka kulkevat tuvassa pitkittäissuuntaisesti. Kerrossängyn alla lautoja ei ole viimeistelty. Uunin kyljessä ja oven suun tienoilla on paikkapaloja. Lattiassa on luukku kellariin. Lattia on
tapitettu, maalaamaton ja kulumisjälkien perusteella hyvin vanha.

Jalkalistat

Ei ole.

Seinät

Hirsiseinät on tuvan puolelta rapattu ja kalkittu. Rappausta on paikattu vuonna 1935 ”päistärerappauksella”; konservoitu ja kalkkimaalipintaa paikattu liima- tai kalkkimaalilla vuonna 2002. Hirsiä on
paikoin vaihdettu ja myrkytetty 1920-luvulta 1970-luvulle asti alkaen käyttäen mm. pentakloorifenolia ja DDT:tä sisältäviä aineita. Kaakkoisseinällä laipiopalkit ovat painuneet alaspäin ja puristaneet
savirappausta kasaan. Uunin takana savirappaus on irronnut ulkoseinästä, osin myös kamaria vasten
olevasta seinästä. Uunin takaa vuonna 2018 otetun näytteen perusteella vanha rappauslaasti on tehty
savesta ja rukiinoljesta. Lounaanpuoleisessa päätyseinässä on ohut ”följari” kerrossängyn tukemiseen.
Uunin takana hirsikorjauksia 2017.

Tuparakennus: tupa

Tupa on pohjaltaan neliömäinen huone, jossa on kolmella sivulla ikkunat ja ovensuusta vasemmalle
nurkassa uloslämpiävä uuni. Tuvan sisämitat ovat ovelta päätyseinälle 594 cm ja poikkisuunnassa 574
cm, huonekorkeus 236 cm. Tupa on tiettävästi entinen vierasaitta, joka on siirretty nykyiselle paikalleen vuoden 1800 vaiheilla.

1

Yleiskuvaus

Kerrossängyn tukipuu lounaanpuoleisella seinällä,
ikkunan vasemmalla puolella.

Oksankohdat ovat jääneet koholle honkalautojen kuluessa.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Lattia on paikoin niin kulunut, että tappeja on irronnut.

Tuvan vanha seinärappaus on rukiinolkea ja savea.
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1 Tuparakennus: tupa

Ikkunat

Tuvassa on kolme ikkunaa, jotka (oletettavasti puitteet, karmit ja vuorilaudat) on uusittu vuonna
1895, tiettävästi vanhan mallin mukaan. Lounaan- ja luoteenpuoleiset ikkunat koostuvat kahdesta
neliruutuisesta urapuitteesta; osa ruuduista on vanhaa, kuplikasta lasia. Kaakon- eli järvenpuoleinen ikkuna koostuu kahdesta kuusiruutuisesta urapuitteesta, joissa on melkein yksinomaan vanhaa,
puhallettua lasia. Ikkunoiden puitteet on tapitettu ja naulattu kiinteästi paikalleen. Tuvan puolelta
puitteet on profiloitu kauniisti, ja välipuitteiden risteyskohdassa on koristenappulat; koristeellinen
puiteprofiili saattaa olla alkujaan vierasaitan peruja. Luoteissivun ikkunan porstuan puoleisessa puitteessa on 4 ja eteläjulkisivun lännenpuoleisessa puitteessa 1 vanhoista puitteista vuonna 1895 siirrettyä, koristeellista saranakulmarautaa. Ikkunat on vuonna 1927 käsitelty vernissalla ja vuonna 1935
Xylamonilla. Kunnostuksessa talvella 2001–2002 on uusittu kaakkoissivun ikkunan toinen puite,
lounaispäädyn ikkunan molemmat puitteet ja luoteisseinän ikkunan päätyseinän puoleisen puitteen
jakopuitteet ja alasarja. Uudet puuosat on tiettävästi tummennettu pigmentöidyllä pellavaöljyvernissalla, silmämääräisesti arvioiden ei kuitenkaan sisäpuolelta?

Ovet

Porstuaan aukeava, puutapeilla koottu, maalaamaton pienaovi, kooltaan 95 x 150, paksuus 38 mm.
Tehty kolmesta laudasta, joista levein 40 cm. Kaksi pienaa porstuan puolella, tuvan puolella puulistoista tehty ”kehä” muodostaa eräänlaisen huulloksen, jossa porstuan puolella nahkapalojen jäänteitä.
Pitkälehtiset, sarvikoristeiset takorautasaranat, vetimenä pyöreät puunupit. Hyvin vanhat vuorilaudat, porstuan puolella 14 cm leveät ja voimakkaasti profiloidut, tuvan puolella 15 cm leveät ja maltillisemmin profiloidut. Lyöty hirsiseinään takonauloin. Porstuan puolella ovessa ja vuorilaudoissa
jälkiä punamultakäsittelystä. Korkea kynnyshirsi. Korjauksia 1895.

Luukun vanha sarana. Luukut ovat 1970-luvulta,
mutta noudattavat vanhaa mallia.
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Luoteissivun ikkunan koristeellinen, tiettävästi vanhasta puitteesta 1895 siirretty
saranakulmarauta, ja kaakon puoleisen ikkunan vanha sormihaka 1700–1800-lukujen vaihteen tienoilla käytettyä mallia, ehkä sekin vanhasta puitteesta.

Yllä: Kaakkoisseinän ikkuna on 12-ruutuinen. Alla:
Saman ikkunan puitteen profilointia ja vanhaa,
puhallettua lasia.

Arkkitehtitoimisto Livady

1
Tuparakennus: tupa

Kaakkoissseinän ikkuna vuonna 2018.

Järvenpuoleisen eli kaakkoissseinän ikkuna vuonna 1940. Puitejako poikkeaa tuvan muista ikkunoista. Kuva: R. Hirsjärvi /
MV KK.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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1 Tuparakennus: tupa
Tuvan luoteisseinän eli torpan ulko-oven puoleinen ikkuna vuonna 1940.
Kuva: R. Hirsjärvi / MV KK.

Luoteisseinän ikkuna valokuvassa vuonna 1895 ennen
korjauksia. Kuva (osa): SKS.
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Luoteisseinän ikkuna vuonna 2016.

Lounaispäädyn ikkuna on samanlainen kuin
luoteisseinän ikkuna.

Kahdeksanruutuisen ikkunan vaakaleikkaus. Auvo Hirsjärvi, 1940 / MVA.

Arkkitehtitoimisto Livady

1
Tuparakennus: tupa

Auvo Hirsjärven vuonna 1940 laatima dokumentointipiirustus tuvan luoteisseinän ikkunasta ja sen lippalaudasta. /
MVA. Aukeaman piirustukset eivät ole mittakaavassa.

Yllä ja vasemmalla: Ikkunanpuitteen profilointeja vuoden 1940 dokumentointipiirustuksessa,
johon Hirsjärvi on kirjoittanut: ”Sekä pirtin että
kamarin ikkunoissa on kiinteät puiset ’falssit’,
joten ruutua asetettaessa kehys on osittain
hajoitettava. Akkunanpuitteet ja karmit on
alkuperäisen mallin mukaan aikoinaan uusinut
torpan nykyisen vartijan Artturi Valkjärven
isävainaa (Valkjärven torppa oli ennen Paikkarin
torpan välittömässä naapuruudessa). Kamarin
ikkunakehysten rakenne on samanlainen.”
Äärimmäisenä vasemmalla: Ikkunapenkin ja
vuorilautojen profilointeja. Kirjaimet viittaavat
viereisellä sivulla olevaan leikkauspiirustukseen
merkittyihin kirjaimiin. Dokumentointipiirustukset: Auvo Hirsjärvi, 1940 / MVA.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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1 Tuparakennus: tupa
Tuvan puolella sisäovea kiertää ”huulloslista”.

Porstuan puolelta ovi on pienattu ja saranoitu.

Tuvan puolen nuppi.

Porstuan puolen nuppi ja lukkokilpi.
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Tuvan ovi Auvo Hirsjärven dokumentointipiirustuksessa vuonna 1940. MVA.

Porstuan puoleista vuorilautaa.

Arkkitehtitoimisto Livady

1
Tuparakennus: tupa

Tuvan ovi ja tuvan ikkunan yksityiskohtia Alfred Kolehmaisen dokumentointipiirroksessa vuosilta 1963–1964. MV REST.
Aukeaman piirustukset eivät ole mittakaavassa.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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1 Tuparakennus: tupa

Vasemmalla ja yllä dokumentointipiirustuksia tuvan laipiolaudoista. Yllä vasemmalla on ”välikaton kannatinhirren vuorauksen profiili”, oikealla ”välikaton paneelauksen sauman profiili”. Piirustukset eivät tässä ole mittakaavassa. Auvo Hirsjärvi,
1940 / MVA.

Tuvan laipiolaudat vaihtelevat leveydeltään 24 ja 26 senttimetrin välillä. Laipiota kannattavat profiloidut laipiopalkit, jotka on ripustettu ullakolla olevaan haltijapalkkiin.
Etualalla näkyy toinen tuvan orsista.
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Nokeentuneessa pinnassa näkyy jälkiä
vaaleasta maalista.

Laipiota on kannatettu ullakolta kolmessa eri otteessa. Vas. aiemmin
(savupiippua muurattaessa?) on kaksi palkkia kiristetty teräskiilalla
ullakon vekselipalkista. Oik. nokeentumattomista tuohista päätellen
museoaikainen ripustus, jossa laipiolautojen läpi on porattu rujosti
reiät koukuille, vastakappaleina palkkiin kiinnitetyt sinkilät.

Arkkitehtitoimisto Livady

Sisäkatto

Suoraa laipiota kannattavat katonharjaan nähden poikittaissuuntaiset, leikkaukseltaan neliömäiset,
koristehöylätyt palkit, jotka ovat noen mustuttamat. Kahdessa palkissa on sinkilä, jossa laipiolautojen läpi isketty koukku, jonka välityksellä palkkeja kannattaa ullakolle asennettu haltijapalkki.
Ripustus on puhkaistu laipion läpi ilmeisesti viimeistään vuoden 1895 korjauksissa mutta se voi olla
varhaisempikin. Laipio on tehty kalanruotokuvioon asetetuista, profiloiduista laudoista, jotka ovat
leveydeltään 24–26 cm. Ne saattavat olla pääosin alkuperäisiä vierasaitan lautoja. Nokeentuneessa
pinnassa on jälkiä vaaleasta (kalkki?)maalista. Laipiolautoja on ehkä paikoin uusittu vuonna 1895 (?).
Vuonna 1935 on paikattu ovesta laskien ensimmäisen ja toisen laipiopalkin päät sekä muutamia laipiolautoja; paikattu myös 2018. Lahonneita laipiolautoja uunin ympäriltä on korvattu sekä vanhoilla
että uusilla. Uudet puuosat on maalattu mustiksi. Lautoja on saatettu uusia samasta kohdasta vuonna
1948. Ovesta laskien kolmannessa laipiopalkissa on uunin kuvun yläpuolella murtuma; palkin kuormaa on ilmeisesti siksi siirretty vekselille. Palkkia myös ohennettu uunin kuvun yläpuolelta.

Uuni

Uloslämpiävä, liedellä varustettu leivinuuni on rakenteeltaan yksisieraiminen savu-uuni, jonka
päälle on rakennettu huuva ja savupiippu. Jalkaosa on muurattu kookkaista luonnonkivistä, ja lieden
päällä on tiilimuuraus. Huuva on tuettu toiselta sivultaan puuparruun ja toiselta sivultaan lattarautaan. Huuva kaartuu ylhäältä sisään päin muodostaen kupolin; huuvan reunalla on puulauta hyllynä.
Lattian ja laipion väliin on tuettu puinen kraakku, joka ei ole lainkaan mustunut eikä kulunut; on siis
oletettavasti museoaikainen. Leivinuunissa on kaksi holvia päällekkäin. Uuninlaen takaosasta nousee
yksi savukanava holvin päälle. Arinasta ylöspäin leivinuuni on muurattu vaaleapolttoisilla savitiilillä.
Leivinuunin suun kohdalla tiilet on muotoiltu kiilamaisiksi holvitiiliksi. Uunin päällä on hiekkatäyttö
aina hirsiseinään asti. Savupiipun pellin kannakkeista toinen on jäljellä, toinen on hävinnyt. Korjauksia 1895. Otsapuuta on vuonna 1927 tuettu sinkki(?)köydellä, jonka jäännökset tallella uunin seinänpuoleisessa reunassa huuvan vieressä. Uunia on korjattu vuonna 1950, kalkkimaalipintaa konservoitu
liima- tai kalkkimaalilla vuonna 2002. Kunnostettu käyttökuntoon vuonna 2016. ”Takkanurkan”
seinämässä ja uunin rinnassa on pärepihtien jäännökset. Uunin perustaa on vahvistettu 1927 sitoen
kiviä toisiinsa sementtilaastilla.
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Tuparakennus: tupa

Kaakkois- ja luoteisseinillä ei ole varsinaisia kattolistoja vaan laipiopalkkien välissä on mustunut lauta, jossa luoteisseinällä on jälkiä kalkkimaalista. Lounaisseinällä on miltei seinässä kiinni nokeentunut
laipiopalkki, jonka alapuolelle on kiinnitetty – tiivistykseksi – leveä, nokeentunut puulista. Listassa
on jäänteitä valkeasta paperoinnista, ehkä savutuvan mustuttamien puupintojen peittämistä varten?

1

Kattolistat

Tuvan kaakkoisnurkka: pääty- eli eteläseinällä
(oik.) on nokeentunut laipiopalkki, jonka taakse
jäävän raon tukkeeksi palkin alapuolelle on kiinnitetty leveä ”tiivistyslista”, sekin nokeentunut.

Samalla seinällä ”tiivistyslista” on ikkunalta lounaisnurkkaan asti valkeaksi paperoitu.
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1 Tuparakennus: tupa
Uunin jalkaosa on muurattu kookkaista luonnonkivistä, ja lieden päällä on tiilimuuraus. Kuva: U. T.
Sirelius, 1916 / MV KK.

Paikkarin torpan leivinuuni on rakenteeltaan yksisieraiminen savu-uuni, jonka päälle on rakennettu huuva ja savupiippu. Huuva on tuettu toiselta sivultaan puuparruun ja toiselta sivultaan
lattarautaan. Huuva kaartuu ylhäältä sisään päin muodostaen kupolin. Lattian ja laipion väliin on
tuettu puinen kraakku. Leivinuunissa on kaksi holvia päällekkäin. Savukanava päättyy uuninsuun
yläpuolelle, josta savukaasut menevät huuvan kautta kahden kiven hormiin. Kanavan sulkemiseen käytetään irtonaista tiiltä. Arinasta ylöspäin leivinuuni on muurattu vaaleapolttoisilla savitiilillä. Leivinuunin suun kohdalla tiilet on muotoiltu kiilamaisiksi holvitiiliksi. Uuninlaen takaosasta
nousee yksi savukanava holvin päälle. Lähde: Uuninmuuraaja Jaakko Moilasen korjaussuunnitelma 30.5.2016.
Vasemmalla kraakun yksityiskohtia.
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1
Tuparakennus: tupa
Uunin laki ennen vuonna 2017 tehtyä korjausta: Tiilirakenteinen savukanava on katettu laakakivellä. Uunin päällä on hiekkatäyttö aina hirsiseinään asti.
Hiekkaa oli aiemmissa hirsikorjauksissa poistettu, jolloin savukanavan runko oli tullut näkyviin. Osa uunin tiilistä on lähes palamattomia ja niistä osa,
samoin kuin paljaana olleet, rappaamattomat savilaastisaumat, olivat pikkuhiljaa murenneet.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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1 Tuparakennus: tupa

Kuvat yllä ja oikealla: Tuvan lounaisseinä ja sen ikkuna. Piirustuksessa ja keskimmäisessä kuvassa näkyy ikkunan vasemmalla
puolella ”följari” ja sen edessä ilmeisesti sänky.

Tämän sivun leikkauspiirustukset: Auvo Hirsjärvi, 1940 / MVA.

Kuvat yllä: koillis- eli oviseinä: vas. kerrossänky, oik. uuni.
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Kuvat yllä: kaakkois- eli järvenpuoleinen seinä, vas. uuni.

Kuvat yllä: luoteisseinä, oik. kerrossänky.

Arkkitehtitoimisto Livady

1

Ajoittamaton vanha postikorttikuva, jossa tuvan etelänurkka ovelta nähtynä.

Vasemmalla: Kerrossängyn kohdalla on kulunutta savirappausta. Seinässä astinpuu yläsänkyyn kiipeämistä varten.

Kiintokalusteet

Kerrossängyt ovat käsin sahattua ja höylättyä lautaa; kiinnitetty toisesta päästään seinään. Seinässä
oven vieressä astinpuu. Päätyseinällä on jäljellä hävinneen kerrossängyn tukipuu.

Orret

Laipiopalkeista riippuu kaksi puusta veistettyihin ”orrenripustimiin” pujotettua, mustunutta ortta.

Irtain sisustus

Osin Lönnrotien alkuperäistä esineistöä, osin Elias Lönnrotin veljentyttären ohjeiden mukaan
valmistettua, tekstiilien osalta myös tämän itsensä ompelemaa. Tuotu tupaan pääosin vuonna 1895.
Huonekaluja on käsitelty vuonna 1935 pentakloorifenolilla. Auvo Hirsjärvi laati kalusteista vuonna
1940 runsaasti dokumentointipiirustuksia, joita säilytetään Museoviraston arkistossa.

Säilyneisyydestä

Tilahahmo on säilynyt alkuperäisenä. Rakennusosia on uusittu. Osa uunista lienee ajalta, jolloin
rakennus pystytettiin nykyiselle paikalleen. Ikkunat on uusittu vuonna 1895 tiettävästi vanhan mallin
mukaan.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Luoteisseinällä, ikkunan yläpuolella oleva työkalulaatikko Auvo Hirsjärven vuonna 1940 dokumentoimana. MVA.
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Tuparakennus: tupa

Yllä: Luoteisseinän kerrossänky Auvo Hirsjärven vuonna
1940 dokumentoimana. MVA.

1 Tuparakennus: kamari

Kamari

Kamarin pohjapiirustus. Piirustus (osa): Tapio Hirvonen,
23.7.2001 / MV RHO.

Kamarin ikkunaseinän dokumentointipiirustus, jossa näkyvä
kaareva viiva esittää ikkunan kaarevaa, alaspäin kallistettua
lippaa. Piirustus: Auvo Hirsjärvi, 1940 / MVA.
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Kamarin seinät on savirapattu ja maalattu valkeaksi. Myös katto on
valkeaksi maalattu. Kuva on kamarin pohjoisnurkasta.

Kamarin pystyuuni.

Arkkitehtitoimisto Livady

Lattia

Maalaamattomat, 28–39 cm leveät honkalaudat katonharjaan
nähden poikittain. Lattia on ”pantu uudestaan” vuonna 1895
(Homén 1901).

Jalkalistat

Puinen jalkalista mitoiltaan noin 2” x 1”, yläreunassa pieni koristehöyläys. Oven kohdalla erilainen, matalampi lista. Uunilla oma
jalkalista.

Seinät

Rapatut, valkeiksi maalatut hirsiseinät. Lahoja hirsiä on paikattu
yhdeltä seinältä 1895. Ensimmäinen kirjallinen tieto rappauksesta on vuodelta 1950, jolloin seinät on rapattu vanhan rappauksen jäänteistä saatujen vihjeiden pohjalta ja maalattu valkeiksi.
Seinähirsiä on myrkytetty 1920-luvulta alkaen 1970-luvulle asti
käyttäen mm. pentakloorifenolia ja DDT:tä sisältäviä aineita.

Ikkunat

Kaakkoisseinällä on kiinteä kahdeksanruutuinen ikkuna, jossa on
kaksi tapitettua neliruutuista puitetta. Ikkunan kahden puolen
on profiloidut, 13 cm leveät, punamulta-vernissakäsitellyt vuorilaudat, otsalaudassa on kaareva, punamulta-vernissakäsitelty
”hyllylauta”. Laudat saattaisivat olla ajalta ennen vuoden 1895
korjauksia; ne on joskus irrotettu esim. ikkunan kunnostamisen
vuoksi. Ikkunan muut osat ovat uudempia (1895?) ja samaa ruskean sävyä kuin tuvan ikkunat. Ikkuna on vuonna 1927 käsitelty
ulkopinnoiltaan vernissalla ja mahdollisesti vuonna 1935 Xylamonilla ja kunnostettu talvella 2001–2002; sisältä katsoen vasen
puite on uusittu; uudet puuosat on tiettävästi tummennettu
pigmentöidyllä pellavaöljyvernissalla.Yksi ruutu on rikki; siihen
on liimattu tukipaperi.
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Kamarin ikkunan kaarevan lipan ulkoreunassa on pieniä metalliheloja, ehkä
verhon ripustamista varten?

Kamarin ikkuna on suurempi ja isoruutuisempi
kuin tuvassa, ja siinä on 1700-luvun lopulla ja
1800-luvun alkupuolella tavallinen puitejako.
Kuva: Auvo Hirsjärvi, 1940 / MV KK.

Kamarin ikkunanpuitteiden ja -penkin
profilointia.

Kamarin ikkuna vuonna 2016.
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Tuparakennus: kamari

Kamari on neliömäinen huone, jonka takaseinällä ovea vastapäätä on ikkuna ja tuvanpuoleisessa ovensuunurkassa pystyuuni.
Sisämitat ovelta ikkunaseinälle 327 cm, sivuseinältä toiselle 383
cm, huonekorkeus 223 cm. Oletettavasti kamari on rakennettu
aikaisintaan vuonna 1825.

1

Yleiskuvaus

1 Tuparakennus: kamari

Ovet

Porstuan suuntaan aukeava, huultamaton, tapitettu puinen pintapeiliovi, mitat 167,5 cm x 79,5 cm, kehän paksuus 3 cm. Kaksi
vaakapeiliä, niiden välissä kaksi pystypeiliä, profiloitu puoli
kamariin päin. Käsin taotut tappisaranat. Avaimellinen kamarinlukko, jonka väännin kamarin puolella. Ovessa ollut aiemmin ehkä nuppi, jonka reiässä nyt puupaikka. Huullettu, 13 cm
korkea kynnys. Karmia kehystävät 10,5 cm leveät, profiloidut
vuorilaudat, oven päällä klassisoiva listoitus. Vuorilaudoissa jäljet
isoista takonauloista: vuorilaudat on joskus irrotettu, ehkä korjausta varten (1895?). Ovi, karmi ja vuorilaudat käsitelty ehkä
punamulta-vernissalla. Kamarinpuolen kamanalauta maalaamaton, vaikuttaa uusitulta. Kynnys huullettu. Ovi karmeineen ja
listoituksineen on pääosin ajalta ennen vuotta 1895. Korjauksia
1895.

Kattolistat

Valkeaksi maalattu, hieman kiilamainen 75 mm korkea kattolista, joka osin rappauksen sisällä; oviseinällä listan alareuna
näkyvän osan leveys noin ½ ”, katonrajassa noin 1½ ”. Ovi- ja
ikkunaseinällä lista kannattelee laipiolautoja. Lounaan puoleisella
sivuseinällä suora, 34 mm leveä lista.

Sisäkatto

Vanhaa, 23,5–27 cm leveää, tuppeen sahattua lautaa, pinta
jätetty karkeammin käsitellyksi kuin porstuassa; oksankohdat
usein revenneitä. Koillisseinällä kolme uudempaa, sileämpää
lautaa. Vuonna 1895 laipion romahdettua ”välilaipio sekä vesikatto täytyi rakentaa kokonaan uudestaan” (Homén 1901); lahoja
laipiopalkkeja ja laipiolautoja uusittiin, tiettävästi vanhan mallin
mukaan. Kattolaudat on maalattu ainakin vuonna 1927 ja vuonna
1950 (valkeaksi). Liimamaalia?

Kamarin puolella oven yläpuolinen listoitus on uusittu eikä sitä ole pintakäsitelty.
Karmin listoitusta porstuan puolella.

Kamarin ovi on kamarin puolelta voimakkaammin profiloitu. Oven päältä uusittu
listoitus erottuu vaaleampana.
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Kamarin ovessa on porstuan puolella käsin taotut tappisaranat. Ovi ja karmit listoituksineen on
käsitelty ehkä punamullan ja vernissan seoksella.

Arkkitehtitoimisto Livady
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Irtain sisustus

Osin Lönnrotien alkuperäistä esineistöä, osin Elias Lönnrotin
veljentyttären ohjeiden mukaan valmistettua, tekstiilien osalta
myös tämän itsensä ompelemaa. Tuotu tupaan pääosin vuonna
1895. Huonekaluja on käsitelty vuonna 1935 pentakloorifenolilla.

Säilyneisyydestä

Tilahahmo on säilynyt alkuperäisenä. Ikkuna ja ovi kehyksineen,
lattia- ja kattolaudoitus sekä uuni ovat pääosin vuodelta 1895 tai
vanhempia.

Kamarin uuni vuonna 1962. Kuva: Alfred
Kolehmainen / MV KK.

Auvo Hirsjärven mittausdokumentointii
kamarin uunista vuodelta 1940. MVA.
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Tuparakennus: kamari

Oven karmi on huullettu.

Ovensuunurkassa on kulmittain yksinkertainen muurattu ja
rapattu pystyuuni, jonka hormi on liittynyt vintillä tuvan uunin
savupiippuun ns. vasikalla eli vaakaan muuratulla hormilla.
Tulipesän alapuolelta uuni on leveämpi, seinään kiinni muurattu,
salmiakkikuvioiseksi uurrettu ja vaalean siniharmaaksi maalattu
(kimröökiä?). Sen yläpuolelta uuni on valkeaksi kalkkimaalattu,
alaosaa kapeampi ja keskikohdaltaan seinään kiinni muurattu;
uunin taakse uunin ja seinän väliin on kummallekin puolelle jätetty noin 30 cm syvyyteen ulottuva, 4–6 cm leveä rako.
Tulipesän yläpuolella on hyllymäinen nissi, uunin kruunuosassa
karniisimainen levennys. Auvo Hirsjärvi on kirjoittanut vuonna
1940 uunin dokumentointipiirustukseen: ”Muuri on valkaistu,
sitten alaosa maalattu harmaaksi. Siihen on karkeasti raavittu ruudutus,
niin että valkea väri on tullut harmaan alta näkyviin.”

1

Kamarinlukon väännin.

Uuni

1 Tuparakennus: ullakko

Ullakko
Ullakko

Kamari

Porstua

Tuparakennuksen leikkaus kohti lounasta. Piirros: Livady.

Kamariosan koillispääty marraskuussa 2018, vasemmalla porstuan komero, oikealla kamarin
laipio.
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Tuvanpuoleisen vesikaton vuoliaisia on lovettu yläpinnastaan siten, että niihin on voitu tukea
kamariosan hoikemmat vuoliaiset. Kamariosan neljä lisävuoliaista päättyvät tuvan päätykolmion viereen, missä niitä tukee tuvan vuoliaisiin nojautuva, poikkisuuntainen malka.

Tuvan vuoliaiset ulottuvat noin 160 cm
pääty- eli oviseinän ulkopuolelle. Ennen
kamariosan rakentamista niiden alla on
saattanut olla kevytrakenteinen porstua.

Kamarin savupiipusta on purettu yhdyshormi tuvan savupiippuun.

Arkkitehtitoimisto Livady

Lattia

Porstuan päällä on laipiolaudat, kamarin päällä sammaltäyte, tuvan kohdalla täyte hiekkaa ja sammalta. Täytteiden alla oletettavasti laipiolaudat, ainakin tuvan kohdalla tuohikerros täytteiden ja laipiolautojen välissä.

Seinät

Ullakon päätyseinät ovat hirsirakenteiset. Tuvan oviseinällä, joka alun perin on ollut ulko-oviseinä, konsolihirret ulottuvat ulkopinnasta ulospäin. Ainakin kamaripuolen ullakon lännenpuoleisessa tasakertahirressä näkyvät vanhan tuohi-malkakaton koukkupuita varten tehdyt lovet.

Vesikattorakenne

Vesikattoa kannattavat tuvan päällä vuoliaiset, jotka tuvan oviseinällä ulottuvat noin 160 cm seinän ulkopinnasta ulospäin. Niitä on lovettu
yläpinnastaan siten, että niihin on voitu tukea kamariosan hoikemmat vuoliaiset; kamariosa on salvottu pienemmistä hirsistä, minkä vuoksi
siinä on enemmän vuoliaisia kuin tuvassa. Vuonna 1895 ”kamarin välilaipio sekä vesikatto täytyi rakentaa kokonaan uudestaan. Pantiin uudet vuoliaiset, ruodepuut ja tuohet.” (Homén 1901.) Kamariosassa, joka on salvottu hieman pienemmistä hirsistä, on neljä vuoliaista enemmän kuin tuvassa
(hirsi ja kolme malkaa). Lisävuoliaiset päättyvät tuvan päätykolmion viereen.

Vesikatteen
alusrakenteet

Vesikatteen alusrakenteina on koivuvarppeet, joiden päällä on tuohet. Varppeiden kanssa samassa tasossa on vajaan metrin välein kakkosneloset, joiden päällä on raakaponttilaudoitus.

Ikkunat

Kolmiopäätyihin on hakattu pienet valoaukot.

Hormit

Tuvan uunissa on uusi, vuonna 2017 muurattu hormi. Tätä ennen tuvan hormi on ollut tukittuna ja kattorakenteisiin tuettuna on ollut lavastehormi. Piipusta on purettu yhdyshormi tuvan savupiippuun. Jäljellä on lankku, jonka varassa yhdyshormi on levännyt.

Muuta

Ullakolla on tuvan päällä pitkittäin haltijapalkki, josta on teräsripustimin kannateltu tuvan laipiopalkkeja. Rakenne lienee ajalta, jolloin tupa
rakennettiin nykyiselle paikalleen. Ilmeisesti ripustus on sittemmin paikoin pettänyt ja sitä on korjattu rakenteita purkamalla, siirtämällä
haltijapalkin kyljessä näkyviä alkuperäisiä teräsripustimia siten, että ne on tuvan puolella päästy kiinnittämään teräskoukuin palkkien kylkeen.
Korjaus on tehty joskus sen jälkeen, kun taloon on tehty savupiippu. Katkaistua vuoliaista tukee vekseli, jonka päällä toinen vekseli; myös
näistä on ripustettu tuvan palkkeja. Ullakkoa on käytetty kuivaustilana; siellä on ripustusorsia.

Säilyneisyydestä

Rakenteet pääosin alkuperäisiä, samoin ehkä tuvan laipion täyte. Jäljellä ainakin yksi mahdollinen koukkupuun varsi. Savupiippu on uusittu.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Tuparakennus: ullakko

Kylmä ullakko, jossa kaksi tilaa: tuvan kehikon ullakko, jossa tuvan päällä pitkittäin haltijapalkki, ja myöhemmin rakennetun kamari- ja porstuaosan ullakko. Päädyissä on valoaukot.

1

Yleiskuvaus

1 Tuparakennus: ullakko

Ylärivi: Haltijapalkista on
teräsripustimin (ympyröity
punaisella) kannateltu tuvan
laipiopalkit. Rakenne lienee
ajalta, jolloin tupa pystytettiin
nykyiselle paikalleen; laipio on
viimeistään silloin eristetty ja
sen paino on kasvanut.
Ilmeisesti ripustus on sittemmin paikoin pettänyt ja sitä on
korjattu rakenteita purkamatta
siirtämällä kahta haltijapalkin
kyljessä näkyvää alkuperäistä
teräsripustinta siten, että ne on
tuvan puolella päästy kiinnittämään teräskoukuin kahden
palkin kylkeen. Tämä on tehty
tuvan jäätyä kylmilleen, nähtävästi aikaisintaan vuonna 1895.
Tuvan päällä kulkee haltijapalkki. Näkymä kohti lounaispäätyä.

II
H
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I

V

II

I

V
II

Alarivi: Haltijapalkin (H)
vieressä on vekselipalkki (I)
tukemassa savupiipun tieltä
katkaistua vuoliaista (V). Vekselin päällä on toinen vekseli
(II). Vekseleistä on ripustettu
tuvan laipiopalkkeja, ovelta
lukien ensimmäinen ja toinen
laipiopalkki; toisen laipiopalkin
ripustustanko näkyy viereisessä
kuvassa (n:o 2).

2

Arkkitehtitoimisto Livady

1

Kellari

Yleiskuvaus

Tuvan alla on kuoppa, jossa huonokuntoiset multapenkit ovat edelleen näkyvissä. Nurkassa on leivinuunin perusta.

Lattia

Vuonna 1895 on uusittu pari multiaishirttä. Maapohja on tasoitettu
hiekalla vuonna 1967.

Seinät

Ei ole.

Sisäkatto

Kattona ovat tuvan käsin sahatut permantolaudat. Vuonna 1895 on
uusittu muutama tuvan siltapalkki.

Porras

Tuvasta johtavat permannon alle tikkaat.

Muuta

Kellarissa on näkyvissä kaksi ilmanvaihtotorvea: luoteisseinällä
ikkunan alla ja kaakkoisseinällä vastaavassa kohdassa. Vuonna 1927
multapenkin lävitse vedetty ”päätyseinän alitse” ilmanvaihtotorvi,
josta ei havaintoa; vuonna 1927 tuvan permantovuoliaisia tukemaan
pantu kivestä ja puusta tehty patsas, joka vuonna 1967 korvattu
kahdella betonipilarilla. Alapohjaan on laitettu mahdollisesti juuri
tässä yhteydessä mineraalivillaa, joka on poistettu vuonna 2017.

Säilyneisyydestä

Tuvasta pääsee tikkaita kellariin.

Yllä kaakkoissivua, jossa vas. uunin perusta; alla luoteissivua kottaraisineen.

Lounaispäädyssä multapenkin rakenteita
tukevat katajaseipäät.

Luoteissivun multahirsien lahottua niiden tilalle on pantu multapenkin tueksi
lautoja ja lattiapalkkien tueksi kiviä.

Multapenkit ovat jäljellä mutta huonossa kunnossa.1960-luvun
betonipilareita.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Tuparakennus: kellari

Kellari perspektiivipiirroksessa (osa), joka on leikattu kohti lounaispäätyä. Livady.

1 Tuparakennus: esineistö

Tuparakennuksen esineistö

Paikkarin torpan tuparakennuksen pohjapiirustukseen on nimetty huoneet aakkosilla (A tupa, B
kamari, C eteinen ja D komero) ja esineet numeroilla. Piirustus on julkaistu alun perin Théodor
Homénin teoksessa Paikkarin torppa – Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 1898, sivulla 8.
Kalusteet ovat museossa edelleen samoilla paikoilla.
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17
18
19
20
21
22
23
24, 25
25a
26
27
28
29
30

31
32

Korkea rahi, alkuperäinen, käytetty lasten
ruokapöytänä
Seinällä kaulauslauta ja kapula, Mustapää-Matin
tekemät
Seinällä alkuperäinen Lusikkahäkki, jossa on viisi
lusikkaa, veitsi ja haarukka
Tarjotin, kahvikuppi ja kerma-astia Stiina Liisa 		
Lönnrotin ajalta, lisäksi Miina Lönnrotilta saatu vanha
puinen sokeriastia
Kiinteä seinäpenkki, alkuperäinen
Kahvimylly, Stiina Lönnrotin aikainen
Laatikko, jossa on säilytetty tuluksia
Kaksi pataa, isompi myöhemmin hankittu, pienempi
alkuperäinen, ostettu takaisin Yli-Kottarista Kiikkalan
kylästä
Räätälin prässirauta, saatu myöhemmin
Jalka- ja kahvipannu, myöhemmin hankittuja
Veistopölkky, hankittu ja asetettu vanhalle
veistopaikalle
Vesikorvo, ollut käytössä Stiina Liisalla
Kivivati, mahdollisesti alkuperäinen
Keittiöhylly, alkuperäinen. Neljä posliinilautasta 		
Stiina Liisan ajalta, kolme alkuperäistä puulautasta,
luultavasti Mustapää-Matin tekemiä, kolme Stiina
Liisan aikaista kahvikuppia, kolme kivivatia ja
lasilautanen, luultavasti alkuperäisiä, myöhemmin
hankitut hierin ja vispilä, Mustapää-Matin tekemä
puuvati, Lönnrotin isän tekemä kalakaukalo,
Stiina Liisan omistamat voipytty, leipäkori ja lusikka,
alkuperäinen tuohinen kuminakuppi. Hyllyn oikealla
puolella seinällä riivinrauta ja vasemmalla puolella
puukauha, molemmat Stiina Liisan aikaisia.
Kirveshäkki, myöhemmin tehty ja asetettu vanhalle
paikalleen, häkissä vanha kirves on saatu
myöhemmältä torpparilta
Alkuperäinen Elias Lönnrotin kehto		

Kamarissa (B) sijaitseva sisustus:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19

Lönnrotin sänky, hänen käyttämänsä Helsingissä,
sekä Sammatissa asuessaan Nikun ja Lammin
taloissa. Vuodevaatteet Miina Lönnrotin tekemät.
Sängyn päällä uusmaalainen ryijy.
Kolme tuolia, alkuperäisiä
Pöytä, alkuperäinen, ostettu takaisin Kroulan talosta
Sammatista
Harsokangasuutimet, myöhemmin tehdyt,
samanlaiset kuin Miina Lönnrot muistaa
lapsuudestaan
Piironki, kuulunut Stiina Liisa Lönnrotin myötäjäisiin
Kehystetty taulu, Henrik Lönnrotin saksilla
leikkaama, saatu Miina Lönnrotilta
Pieni kirjasto: Kalevala ja Kanteletar ja muita
Lönnrotin kirjoittamia teoksia
Arkku, kuulunut Stiina Liisa Lönnrotin myötäjäisiin
Lönnrotin äidilleen tekemä sauva
Sylissä pidettävä kirjoitusteline, jossa on
viivotinlaitteita
Kirjoitusteline, jolla on kopio Elias Lönnrotin
kastetodistuksesta
Yhdistetty käsikirjoitushylly ja kirjoitusteline
Pöydällä pidettävä kirjahylly
Käsikirjoitushylly
Mustetolppo
Parranajopeili
Tuohikontti, käytetty paperikorina

Lisäksi seinällä on kaksi Lönnrotin tohtorinhattua (hauraat,
alkuperäiset hatut korvattiin kopioilla 1980-luvulla1) ja uunin
reunalla kahvikuppipari.
Asuinrakennuksen vieressä aitassa on laitioreki, jolla Lönnrot
muutti Kajaanista ja hänen nahkainen matkalaukkunsa sekä
lisäksi yhdestä puusta koverrettu ruuhi.
Lähde: Lyhennetty teoksesta Järvelä-Hynynen 1987, 6–7, 9.

1 Anttila 2002, 39.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

123

Tuparakennus: esineistö

Tuvassa (A) sijaitseva sisustus:
1
Kaksikerroksinen seinäsänky, tehty kenties
myöhemmin vanhemman Lönnrotin lapsuuden
aikana samalla paikalla olleen sängyn sijaan
2
Matala kaappi, alkuperäinen; Elias Lönnrotin äiti
käytti kaappia usein vuoteena
3
Lönnrotin äidin ompelukori, neulatyyny ja sormustin
4
Kolme penkkiä, tehty uudestaan Miina Lönnrotin
ohjeiden mukaan
5
Hylly räätälintavaroita varten, alkuperäinen
5a
Yksiviisarinen seinäkello, ostettu Paikkarin talosta
6, 7
Kantele ja Elias Lönnrotin kehystetty kuva, tohtori
Gustaf Lönnbeckin lahjoittamat
8
Lönnrotin oma kantele, jota hän on Kajaanissa
ollessaan käyttänyt
9
Räätälin sakset, Lönnrotin isän käyttämät, myös 		
Elias Lönnrot käytti saksia räätälintöitä tehdessään
10
Iso pöytä, pöytälevy alkuperäinen, ristikkojalat, 		
alkuperäisten näköiset, kuuluneet naapuritalon
(Kokin) vanhaan pöytään. Lönnrotin aikana käytetty
räätälin työpöytänä ja ruokapöytänä
11
Kaksi tuolia, luultavasti alkuperäisiä
12
Jakkara, alkuperäisen mallin mukaan tehty
13, 14 Puupuntari ja kyynärkeppi, Elias Lönnrotin isoisän
”Mustapää-Matin” 1700-luvulla tekemät
15
Sänky, Lönnrotin vanhimman veljen Henrik Juhanan
ja hänen vaimonsa Stiina Liisan sänky lienee alun
perin sijainnut kamarissa, jolloin tuvassa oli samalla
paikalla Eliaksen vanhempien sänky. Vuodevaatteet
Miina Lönnrotin tekemät. 1700-luvun ryijypeite on
peräisin Nummelta.
16
Rukki, ei alkuperäinen

Tuvassa (A) sijaitseva sisustus, jatkoa:

1

Tuparakennuksen sisustus noudattaa Théodor Homénin luomaa kaavaa.

2 Aitta

2

Aitta

Pitkänurkkainen aitta seisoo nurkkakivillä. Siinä on
räystäshirret ja harjalta ripustettu tuohi-malkakatto.
Runkoa on korjattu kierrätyshirsillä. Vuoden 1887
kauppakirjassa aitan mainitaan olevan tuohi-malkakattoinen ja peräisin Lönnrotin lapsuuden ajalta. Tietoon
täytyy suhtautua varauksella; Lönnrot on 80-vuotiaana muistellut, ettei aitta ole sama kuin vuonna 1802.1
Aitan alkuperäinen hahmo ja käyttötarkoitus ovat
hämärän peitossa, mutta eräässä vuoden 1887 kirjeessä aittaan on viitattu ruoka-aittana.2 Aitan hirret olisi
kiinnostavaa ajoittaa dendrokronologisesti.

Korjausvaiheet
Vuoden 1908 korjaukset

Uusi Aura moitti aitan kuntoa 24.1.1908, mutta
7.8.1908 Uusmaalainen uutisoi aittaa kunnostettavan.

Vuoden 1927 korjaukset

Etenkin aitan järvenpuoleinen seinä todettiin vuonna
1926 niin lahoksi, että Ailion ja Ranckenin mielestä
se olisi tullut ainakin osaksi uusia, vaikka ”uusittuna
vanha rakennus helposti menettää vanhan asunsa ja

1 Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä, 2002, 485.
2 Kirje puustellintarkastajalle Paikkarin torpan ostamisesta,
5.6.1887, KA 555.
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affektiarvonsa”.3 Seinään kohdistuneista toimenpiteistä ei kuitenkaan ole mainintaa Kivistön raportissa.4
Katto

Kuvien perusteella aitassa oli vuoteen 1927 saakka
tuohikatto, jota sitoi päädyissä vitsamainen oksanhaara. Kattomalkoina oli enimmäkseen sahattuja lautoja
ja jokunen riuku. Vuonna 1927 vesikatto uusittiin
Muinaistieteellisen toimikunnan valvonnassa: vanha kate tuohineen poistettiin ja katolle levitettiin
tervahuopa – Kivistö käyttää myös sanaa asfalttihuopa
–, sen päälle tuohitus sekä tuparakennuksen vanhat
malkapuut halkaisupinta ylöspäin. Korjausten jälkeen
aitan katto oli Kivistön mukaan ”entisenlainen ilman
räystäskokkia ja räystäslautaa, sillä kukaan ei muistanut
niitä siinä ennen olleen. Malat on pyöreitä noin 5” runkoista keskeltä kahtia kirveellä halaistuja puolikkaita pintapuoli ylöspäin, sillä sellaisia arvelivat siinä aikaisemmin
olleen, minkä sanoivat olevan paikkakunnalla tavallisemmin käytetyn muodon ja tavan.”
Kivijalka ja ulkoportaat

Aitan kivijalka tuettiin, jottei se sortuisi eteenpäin.
Ulkoporras uusittiin ja tervattiin. Entinen talletettiin
aittaan museoesineeksi, missä sitä ei enää ole.
3 Ailion ja Ranckenin kirje MTT:n historialliselle osastolle
17.10.1926, PTA/MV.
4 Matkakertomus 16.5.1927 ja 17.5.1927, Kivistö. PTA/KM.

Tuparakennus
Aitta

Aitta vuoden 1898 valokuvassa (osa). Kuvaaja I. K. Inha, kuvaamo Ståhlberg / MV KK.

Vuoden 1935 toimenpiteet

Aitan ovi korjattiin ja esineistöä, kuten reenjalas, käsiteltiin toukokuussa 1935 Xylamonilla.5

Vuoden 1938 korjaukset

Aitta katettiin vuonna 1938 samanlaisella semptaliinihuovalla varustetulla, harjapuikolla ripustettuna
tuohi-malkakattona kuin tuparakennus. Aittaan ei
kuitenkaan tehty räystäskoukkuja eikä räystäslautoja,
koska sellaisia aitassa ei Kivistön käsityksen mukaan
ollut ennenkään ollut. Hirsien ulkopinta käsiteltiin
Xylamonilla.6

Vuoden 1950 korjaukset

Vuotava vesikatto korjattiin lisäämällä tuohia ja vaihtamalla ainakin malat, ja aitan porras uusittiin.7
5 Matkakertomus 29.5.1935, Kivistö; M. Kampman (myöhemmin Kenttämaa) oli vuonna 1930 suositellut suositellut jäkälää
ja sientä kasvavan aitan ”konservointia” kaasumaisella aineella. Kampmanin kirje MT:lle toukokuussa 1930. PTA/KM.
6 Kivistön kirje MT:lle.1938. PTA/KM.
7 AAF XIII, vuoden 1950 vuosikertomus, 253–254.
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2

Vasemmalla Paikkarin torpan aitta, oikealla tuparakennuksen koillispääty. Kuva on otettu aikavälillä 1957–1963. Kuva:
Teuvo Kanerva / MV HK.
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Aitta

Aitta on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (480/1985), valtioneuvoston suojelupäätös
7.9.1989. Aittaa koskeva suojelumääräys: S1.

Aitan julkisivut luoteeseen ja lounaaseen, mittauspiirustus
25.10.2001. Piirustus: T. Hirvonen / MV RHO.
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2 Aitta

Torppa ja aitta vuonna 1992. Kuvassa oikealla eläkkeelle jäävä
Heikki Valkjärvi. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.

Vuosien 2001–2002 korjaukset

Aitta vuonna 1964. Kuva: Alfred Kolehmainen / MV KK.

Aitan luoteispääty vuonna 1962. Kuva: Alfred Kolehmainen /
MV KK.

Vuoden 1968 korjaukset

Vuoden 1975 korjaukset

Katto harjattiin puhtaaksi levästä ja jäkälästä. Hirret
puhdistettiin teräsharjalla, nurkat ja takaseinä siveltiin
Polyglykolilla ja koko aitta kyllästettiin Pentol-ruiskutuksella. Aitan takanurkat peitettiin laudoilla. Puutyöt
suoritti Valkjärvi. Korjaustöiden suunnittelijana ja
valvojana toimi kansatieteilijä Alfred Kolehmainen.8

8 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1968, 103–
104; Heikki Valkjärvi on muistellut, että aitan seinät käsiteltiin
jollakin aineella 1980-luvun alussa ja ne muuttuivat hopeanharmaiksi. Hänninen 1992. Voisiko Valkjärvi sittenkin tarkoittaa
vuoden 1968 käsittelyä?
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Mahdollisesti katto uusittiin.9

Vuoden 1985 korjaukset

Veljekset Nieminen uusi katon, kengitti aitan Museoviraston toimittamalla materiaalilla ja vuonna 1987
käänsi kattomalat.10 Malkojen yläpäät muotoiltiin
edelleen koristeellisen nuijamaisesti.

9 Paikkarin torpan ja aitan korjaushistoria, Flink 3.8.2001, K-as
SFl.
10 Työtilaus Velj. Niemiseltä 25.3.1987, MV RHO.

Kalliolla seisova nurkka todettiin vuonna 2001 pahasti lahoksi, mutta sitä ei korjattu. Lahonnut malkakatto
uusittiin vuonna 2002 siten, että tuohien ja päistään
muotoiltujen kuusihaljasten alle jäi aaltopelti. Katto
tuli kattaa ”perinteisen malkakattorakennustavan mukaisesti”. Päätyjen reunimmaiset malkapuut asetettiin
pyöreä puoli ylöspäin ja kiinnitettiin oksanhaarasta
tehdyllä vitsaksella. Katon teki Kalervo Virkki.11

Vuosien 2016–2018 korjaukset

Kaksi porrasaskelmaa ja lahoja hirsiä uusittiin, rakennusta oikaistiin ja nurkkakivilatomuksia kunnostettiin. Pudonneita malkoja kiinnitettiin takaisin paikoilleen. Korjaukset on selostettu tarkemmin sivulla 200.
11 Flinkin matkakertomukset Paikkarin torpalle 21.3.2001,
11.10.2001 ja 16.10.2001 tehdyistä käynneistä; Työtilaukset
Entisöinti- ja kirvestyö Kalervo Virkille 17.10.2001 ja 22.1.2002,
Malkapuutilaus Arto Koskiselle 22.1.2002, MV RHO.
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Aitta

Aitan tuohi-malkakattoa ennen sen uusimista. Kuvat: Kalervo Virkki / MV REST.

Aitan korjattu katto 19.4.2002. Kuva: Soile Tirilä / MV RHO.

Aitan malkakattoa sitova oksanhaara 19.4.2002. Kuva: Soile
Tirilä / MV K-as.

Kuusimalat muotoiltiin päistään teräviksi ja reunimmaiset sidottiin oksanhaaralla. Kuva: Kalervo Virkki, 2002 / Kalervo Virkin
yksityisarkisto.

Aitan malkakaton
rakenneluonnos,
26.3.2002. Selja Flink /
MV REST.
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2 Aitta
Aitan luoteissivu ja puuportaat joulukuussa 2017.

Takaseinä on lautaverhoiltu ja siinä on pieni, lasitettu valoaukko.
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Aitan järvenpuoleinen seinä on laudoitettu aikaisintaan vuonna 1968. Kuva on
heinäkuulta 2017.

Aitan lounaissivun nurkka 2016.

Koillissivun nurkka talvella 2017.
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Vahtimestarin
talo

Vahtimestarin aitta

Vahtimestarin
navetta

Entistä vahtimestarin pihapiiriä heinäkuussa 2017. Kuvan keskellä näkyvä vahtimestarin talo ja puun takana oikealla pilkottava vahtimestarin aitta ovat varjeltuja rakennuksia (V2). Vasemmalla näkyy vahtimestarin navettarakennusta, joka ei ole varjeltu.
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Sijaintipiirustus: Livady.
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Vahtimestarin rakennukset

Vahtimestarin rakennukset: asuinrakennus, aitta ja navetta

3 Vahtimestarin asuinrakennus

3

Vahtimestarin asuinrakennus (matkailijakoti)

Paikkarin torpan vahtimestarin asuinrakennus on varjeltu valtion omistamien rakennusten
suojelusta annetulla asetuksella (480/85) suojeltujen kohteiden määrittelyn yhteydessä
7.9.1989; varjeluluokkaV2 (rakennus varjellaan osittain).

Vahtimestarin asuinrakennuksen ja matkailijakodin julkisivut, pohja ja leikkaus A–B vuodelta 1928. Arkkitehti A. W. Rancken / MV RHO.
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Vahtimestarin talo sijaitsee omassa kumpuilevassa
pihapiirissään kunnioittavalla etäisyydellä Paikkarin
torpasta. Rinteeseen kivijalalle pystytetty, lyhytnurkkaisena salvottu rakennus on verhoiltu peiterimalaudoituksella ja punamullattu. Osa ikkunoista on
pieniruutuisia ja vaakasuuntaisia, ja ne on varustettu
luukuilla.
Pohjamuodoltaan suorakaiteisen rakennuksen
huoneet kiertyvät yhden savupiipun ympärille. Alemmassa kerroksessa on tupakeittiö sekä kaksi huonetta,
kaksi sisäänkäyntiä eteisineen sekä säilytystila ullakonportaan alla. Ullakolla on kaksi paneloitua huonetta,
joista toisessa on pystyuuni. Pitkällä julkisivulla on
korkealla graniittiperustuksella veranta. Taloa voisi
luonnehtia tyyliltään aikansa arkkitehtien suosimaksi
”talonpoikaisklassismiksi”.

Rakennusvaiheet (1928–1935)
Kivistö merkitsi talon paikan maastoon maaliskuussa
19281, ja samana vuonna sammattilainen rakennusmestari J. A. Rannikko rakensi talon arkkitehti A.
W. Ranckenin piirustusten mukaan, jotka mukailivat
Asutushallituksen mallipiirustusta pienviljelijäperheen taloksi; sen tuli soveltua myös matkailijakodiksi
Paikkarin torpan vieraille.
Pääkerrokseen tuli vahtimestarin asunto, johon
tehtiin leivinuunillinen tupa, kaksi uunilämmitteistä
kamaria sekä säilytystila ullakonportaan alle. Matkailijoita varten tehtiin kaksi ullakkokamaria, joista toiseen pystyuuni, sekä veranta vieraiden kahvitarjoilua
varten. Vahtimestarin asuntoon avattiin sisäänkäynti
talousrakennuksen suuntaan, matkailijat kävivät sisään
suuren tarjoiluverannan kautta, jolta avautui näköala
kohti kauempana häämöttävää Paikkarin torppaa.
1 Kivistön matkakertomus 10.3.1930. PTA/KM.
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Vahtimestarin talo vuonna 1928. Kuva: MV REST.

Rakennuspaikan korkeuserojen vuoksi toteutus
poikkesi tasamaalle laadituista piirustuksista. Talolle
täytyi muurata muhkea kivijalka, josta tuli verannan
alla pari metriä korkea. Sen suojiin mahtuivat kellari
ja varasto. Koska veranta ja vahtimestarin asunnon
ulko-ovi jäivät ympäristöään paljon korkeammalle,
molemmille piti rakentaa omat ulkoportaat.
Rannikon vastuulla oli lisäksi urakka, johon
kuuluivat verannan lattian ja ulkoportaiden ja räystäskourujen tervaaminen, tuvan seinäpahvien pingottaminen ja tapetointi, tuvan ikkunoiden ja ovien
maalaaminen sekä uunin korjaaminen. Vuonna 1933
verannan kaiteet maalattiin vaalealla pellavaöljymaalilla.2

2 A AAF VIII, vuoden 1929 vuosikertomus, 152; vuoden 1932
vuosikertomus, 115–116; vuoden 1935 vuosikertomus, 280;
Kivistön matkakertomus 12.6.1930. PTA/KM; Kirje MT:lle
31.3.1933; Lasku 1.8.1933, Artturi Valkjärvi. PTA/KM.
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Vahtimestarin asuinrakennus

Vahtimestarin talon rakennusvaiheen kuvia vuodelta 1928. Kuvat: Oskari Kivistö / MV KK.

3 Vahtimestarin asuinrakennus
Vahtimestarin talon ikkuna- ja ovipiirustuksia. Piirustuksia ei ole päivätty eikä signeeraattu, mutta ne lienevät Ranckenin. MV RHO.
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Vahtimestarin asuinrakennus

Talo viimeisteltiin vuonna 1935. Rannikon urakkaan kuului talon tilkitseminen, peiterimalaudoittaminen ja maalaaminen punamullanpunaiseksi. Kivistö
ohjeisti, että talo tilkittäisiin ulkopuolelta ”hyvällä
tilketappuralla”, hirsien päälle pingotettaisiin tervattu
vuoraushuopa ja julkisivu laudoitettaisiin sahatuilla
6” x 1”:n laudoilla ja 1¾” x 1”:n rimoilla. Ulkoseinät
tuli maalata ”vesivärillä”, ovet, ikkunat, ikkunaluukut
ja veranta öljymaalilla. Pärekattokin maalattiin ja
kattoon tehtiin verannan yläpuolelle räystäskouru.
Verannan pärekatto piti jo uusia; päreitten alle asetettaisiin n. 3” kattohuopa”.3
Ullakkoportaikon seinät ja katto laudoitettiin
ja maalattiin; porrashuone valmistui vuonna 1935.4
Taloon suunniteltiin sähköjä mutta ilmeisesti ei toteutettu.5 Rannikon ohella töistä vastasi paljolti vahtimestari Valkjärvi.

3 Kivistön selostus MT:lle 7.4.1930, 29.5.1935 ja 8.11.1935.
PTA/KM.
4 Kivistön selostus MT:lle 8.11.1935. PTA/KM.
5 Sähkövoima Osakeyhtiön 26.11.1937 päivätty kirje. PTA/KM.
Vahtimestarin asunnon ovi jäi rakennuspaikan kaltevuuden vuoksi niin korkealle, että sinne täytyi rakentaa siltamainen, kahden
puupilarin varaan tuettu ulkoporras. Kuva on vuodelta 1928. MV REST.
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Talo maalattuna vuonna 1935. Kuva: Oskari Kivistö / MVA.

Vuonna 1938 vahtimestarin
talon sisäänkäynnille tehtiin uusi, graniittinen porras
katoksineen, urakoitsijana kuvan tekstitietojen
mukaan Rannikko. Kuva:
Oskari Kivistö / MV KK.
Vahtimestarin talo uusine Icopal-katteineen vuonna 1941. Kuva: R. Hirsjärvi / MV KK.
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1 Kivistön selostus MT:lle 30.8.1938. Kivistön kirje MT:lle 1938.
PTA/KM.
2 AAF X, vuoden 1938 vuosikertomus, 190; vuoden 1939 vuosikertomus, 260; Kivistön selostus MT:lle 15.11.1938, 12.1.1939
ja maaliskuussa 1939. PTA/KM.
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Keväällä 1941 vesikattoon syntyi vaurioita, jotka syksyllä yhä olivat korjaamatta.3 Vaurioiden laadusta ei
ole tietoa. Kesällä 1942 vahtimestarin asuinhuoneessa
muurattiin pahoin palanut pönttöuuni uudestaan ja
korjattiin keittiön hella. Vuonna 1945 teetettiin uudet
paloportaat.4
Vuonna 1946 Muinaistieteellinen toimikunta
tarkasti talon Kivistön ja Rannikon kanssa, suositti verannan lahon nurkan korjaamista ja toivoi, että taloon
tuotaisiin valaistusta varten sähköt.5
Vuonna 1948 keittiön rintapaneelit maalattiin ja
seinien yläosat paperoitiin, lattia ja ovia maalattiin.
Keittiön uuni ja hellan vesisäiliö korjattiin.6 Vuonna
1949 arvioitiin alakerran eteisten ja kahden huoneen lattian, katon, ovien ja ikkunoiden tarvitsevan
maalausta. Lisäksi seinäpahvit ja tapetit tuli uusia.
Yläkertaan johtavien portaiden yläpää oli korjattava
ja portaat maalattava, yläkerran eteistilan ja huoneen
seinät paperoitava ja lattia, katto, ovet ja ikkunat sekä
muurit maalattava. Rappeutumassa olleet ulkoportaat
tuli korjata ja maalata.7

3 Matkakertomus 4.11.1941, Kivistö. PTA/KM.
4 AAF XII, vuoden 1942 vuosikertomus, 61; vuoden 1945 vuosikertomus, 151.
5 Sammatissa oli tuolloin vain muutama talo ilman sähkövaloa. T. I.:n kirje Opetusministeriölle 11.7.1946. PTA/KM.
6 Matkakertomus 23.12.1948, Kivistö. PTA/KM.
7 Korjaustyöt Paikkarin torpan vartijan asuinrakennuksessa,
Akseli Järvinen 26.3.1949. PTA/KM.

Vuosien 1950–1953 korjaukset ja muutokset

Vuonna 1950 katolle tehtiin palotarkastajan vaatima
luukku. Lisäksi välipohjan täytteitä lisättiin, huoneita
tapetoitiin sekä maalattiin ja sähköjohtoja parannettiin. Keittiön lattia maalattiin vuonna 1951.8
Nähtävästi ikkunat ja ikkunaluukut maalattiin ulkoa ja sisältä vuonna 1953.9 Verannan eterniittikatto
vuoti ja lattia kaipasi maalaamista tai tervaamista.10

Myöhemmät korjaukset ja muutokset

Talon korjauksista on 1950-luvun jälkeen niukasti tietoa. Ilmeisesti 1970-luvulla veranta uusittiin kuparikromi-arseeni-kyllästetystä puusta ja taloa mahdollisesti lisäeristettiin.
Majoitustoiminta hiipui vieraiden alkaessa kaivata nykyajan mukavuuksia, kuten sisäkäymälää. Taloon
vedettiinkin kylmävesijohto; vesi lämmitettiin boilerilla. Leivinunni purettiin ja wc-pytyllä ja lavuaarilla
varustettu wc toteutettiin alakertaan oletettavasti
1980-luvulla. Samalla lienee tehty pinta- ja keittiöremontti.11
Valokuvista päätellen taloon tehtiin peltikatto viimeistään vuonna 1991. Käyttö vahtimestarin
asuntona päättyi vuonna 1992 Valkjärven jäädessä
eläkkeelle. Suihku rakennettiin ilmeisesti vasta tämän
jälkeen. Myös tuvan nykyinen liesi on myöhempää
perua.12
8 AAF XIII, vuoden 1950 vuosikertomus, 253–254; AAF XV,
vuoden 1951 vuosikertomus, 51.
9 Kustannusarvio 9.5.1953, Paavo Leijavuori. PTA/KM.
10 Kivistön kirje MT:lle 22.12.1954. PTA/KM.
11 Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.
12 Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.
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Kesällä 1938 Rannikko rakensi taloon Ranckenin
piirustusten mukaan uuden keittiönportaan, jonka
alaosa toteutettiin kivestä ja yläosa puusta.1 Portaalle
tehtiin myös katos.
Pärekatto aiheutti ongelmia: tuvan uunia ei
uskallettu lämmittää kuumalla ja kuivalla säällä
muulloin kuin öisin ”ja silloinkin kattoja kastellen”.
Leipäkin piti paistaa matkailijoita varten öisin. Jo
vuonna 1939 paloviranomaisten tulenaraksi tuomitsema, huonokuntoinen pärekatto purettiin. Uusi
vesikatto tehtiin Muinaistieteellisen toimikunnan päätöksellä ”belgialaisista Eternit-levyistä”; toimikunta ei
pitänyt Kivistön ehdottamaa galvanoitua peltikattoa
”rakennukselle sopivana” eikä lämmennyt myöskään
Kivistön ehdotukselle kattaa veranta pellillä, joka
käsiteltäisiin mustaksi asfalttitervalla. Eterniittikaton
urakoi helsinkiläinen Veljekset Udd, joka oli jättänyt
tarjouksen talon kattamisesta ”Ikopal-bitumihuovalla”
ja varustamisesta räystäskouruilla ja syöksytorvilla.
Näistä toteutui vain Icopalilla kattaminen. Rannikko
uusi myös verannan pahoin lahonneen, paneloidun
välikaton ja maalasi sen. Valkjärvi teki talon katolle
”paloportaat”. Töitä valvoi Rancken.2

1940-luvun korjaukset ja muutokset

3

Korjausvaiheet
Vuosien 1938–1939 korjaukset ja muutokset

3 Vahtimestarin asuinrakennus

Vuonna 1964 talossa on yhä eterniittikatto. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.

Vahtimestarin talo, Valkjärvien poika Kari ja tämän ensimmäinen auto,
Morris Mini, vuonna 1971. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.
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Kuistin mittauspiirustukset mahdollisesti

1970-luvulta. MV RHO.

Kesäkahvilan tarjoilutilana oli
terassi. Kuva maaliskuulta 1974.
Margaretha Ehrström / MV RHO.

Talo vuonna 1983. Kuvassa vasemmalta Heikki,
unkarilainen vieras, Maire, Kari ja Seppo Stenberg. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.

Vuonna 1991 talossa oli tuore peltikate. Kuva: J. Nauska / MV RHO.
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Vuosien 2000–2001 kosteusongelmat

Vahtimestarin asuinrakennus

Peltikatto uusittiin vuonna 2000. Seuraavana vuonna
todettiin ullakon sivutilojen ruodelaudoituksessa ja
portaikon katon paneloinnissa kosteutta ja hometta.
Niiden arveltiin johtuvan peltikaton saumojen vuotamisesta ja ullakon puutteellisesta tuuletuksesta.
Myös suihkutilassa oli kosteusongelma, jonka
syyksi arveltiin sitä, että tilaan oli jäänyt asentamatta
huippuimuri ja kosteutta piti tuulettaa ovesta ulos.
Lisäksi talon kellari täyttyi keväisin vedellä, koska
ylärinteessä ei ollut salaojaa.13

Vuosien 2016–2018 korjaukset

Kuistin väripinnat tutkittiin ja uusittiin. Ikkunat ja
ikkunaluukut kunnostettiin. Tuvan seinistä ja laipiosta
poistettiin mineraalivillat. Korjaukset on selostettu
tarkemmin sivuilla 214–219.
13 Matkakertomus 21.3.2001, Selja Flink, MV RHO.

Sivun kuvat: Vahtimestarin talo marraskuussa 2017.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

137

3 Vahtimestarin asuinrakennus

Veranta (7)

12

10

11

9

12

Näkymä verannalta heinäkuussa 2017. Punainen
rakennus on vahtimestarin
aitta eli kanala, sen vieressä
näkyy navetan päätyä.

2

3

5

1
6

4

8

7

Vahtimestarin talon nykytilannetta vastaavat toisen ja ensimmäisen kerroksen
pohjapiirustukset 9.1.2002. Tapio Hirvonen / MV RHO. Piirustuksiin on lisätty
huonenumeroinnit.
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Vahtimestarin talon huoneiden nimet
Entinen vahtimestarin asunto
1
eteinen
2
tupa / keittiö
3
kamari 1
4
kamari 2
5
wc ja suihku
6
varastokomero
Matkailijakoti
7
veranta eli tarjoiluterassi
8
eteinen ja portaat yläkertaan
9
yläaula
10
uunillinen kamari
11
kamari
12
kylmää varastotilaa
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Tupa / keittiö (2)

Vahtimestarin asuinrakennus

Lieden yläpuolella
oleva poistoilmatehostin 1900-luvun
jälkipuoliskolta.
Keittiö huhtikuussa 2017. Katossa on jäänteitä mineraalivillaeristyksestä. Lattia on edelleen eristetty mineraalivillalla, ilmeisesti 1970-luvun jäljiltä.

Keittiön hirsiseiniä ja
tapettien jäänteitä
huokoisen kuitulevyn poistamisen
jälkeen vuonna
2016.
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Tupa / keittiö (2)

Tuvan ovet
eteiseen (8) ja
vahtimestarin
eteiseen (1).

Tuvan eteisen komero ja portaikon alla oleva varasto.
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Tuvan eteisenoven vedin (8). Kara on kiinnitetty
hirsikehikkoon terässiteellä.

Tuvan ikkunan edessä on luukut.

Arkkitehtitoimisto Livady

3

Kamarit (3, 4)

Vahtimestarin asuinrakennus

Talossa on alkuperäiset ikkunat heloineen ja vetimineen.
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Kamari, pohjapiirustuksen tila numero 3.

Kamari, pohjapiirustuksen tila numero 4.
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3 Vahtimestarin asuinrakennus

Portaikko ja ullakko

Eteinen ja portaikko (8) marraskuussa 2017.

Yläaulan ovi koillissivun kylmään varastotilaan (12).

Kylmää varastotilaa talon lounaan puoleisen lappeen alla.
Portaikko (8) yläaulasta
(9) kuvattuna. Seinät ja
katto on paneloitu.
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Ullakon vierashuoneet

Vahtimestarin asuinrakennus

Ullakon lämmitettävä kamari (10).

Lämmitettävän kamarin (10) pönttöuuni.

Ullakon uuniton kamari (11) hormeineen.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Uunittoman kamarin seinässä on ovi toiseen kylmään varastotilaan (12).
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3 Vahtimestarin asuinrakennus

Ikkunoita ja ovia

Terassin ikkuna luukkuineen
heinäkuussa 2017. Ikkunaluukut
ja ikkunat on kunnostettu syksyllä
2018.

Terassin ikkunan sarana.
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Vahtimestarin asunnon ulko-ovi.

Suljetut ikkunaluukut.
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Vahtimestarin asuinrakennus

Vahtimestarin talon alapohjarakenteita huhtikuussa 2017. Oikealla veranta.

Tupapäädyn ikkuna vuonna 2016. Rimalaudoitusta on uusittu helmasta ja ikkunan ylä- ja alapuolelta.

Ulkoportaiden alustila huhtikuussa 2016. Portaan
alla on ilmeisesti viemärin tuuletusputki.
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4 Vahtimestarin aitta

4

Vahtimestarin aitta

Betoniperustuksille pystytetty rakennus koostuu hirsirunkoisesta osasta ja sen jatkeeksi tehdystä, lautarakenteisesta tilasta, jossa on ikkuna. Aitan sisäseinät on
päällystetty pellillä ja kovalevyllä. Kumpaankin tilaan
on oma ovensa. Päätykolmiot ovat lautarakenteiset.
Ulkoseinät on maalattu punamullanpunaisiksi.

Rakennus- ja korjausvaiheet
Rakennus tai ainakin sen hirsirunko on sijainnut alun
perin lähempänä Paikkarin torpan pihapiiriä, vahtimestarin talon ja Valkjärven torpan vanhan navetan
välimailla. Aittaa ei ole merkitty vuoden 1924 maanjakokarttaan, mutta muutamaa vuotta myöhemmin se
on esitetty Kivistön (?) merkinnöillään täydentämässä
maanjakokartassa. Vuonna 1931 Aitan päädyssä oli
”ränsistynyt laudoista kyhätty hevoskoppi”, jota suositeltiin ”tarpeettomana ja ympäristöä rumentavana” purkamaan. Muuten aitan kerrotaan olleen ”lujassa kunnossa”
lukuun ottamatta vuotavaa kattoa, jonka pärekatteen
uusiminen annettiin vahtimestarin tehtäväksi.1
Vahtimestarin pihapiirissä ei alkuvaiheessa ollut
aittaa, ja tämä aitta paikkasi tarvetta, vaikkakin aitan
katsottiin kuitenkin sijaitsevan vahtimestarin arjen
kannalta liian etäällä sekä rumentavan Paikkarin
torpan miljöötä. Kivistö ehdotti jo 1930-luvulla, että
1 Tarkastuskertomus, 6.6.1931, Ilmari Manninen. PTA/KM.
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Paikkarin torpan vahtimestarin asuinrakennuksen aitta on varjeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetulla
asetuksella (480/85) suojeltujen kohteiden määrittelyn yhteydessä 7.9.1989; varjeluluokkaV2 (rakennus varjellaan
osittain).
vahtimestarille rakennettaisiin aitta, jonka toinen
huone olisi vilja-aitta, toinen ”muiden taloustarpeiden
säilytyshuone”.2
Aitta siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna
1955 tai 1956. Maire Valkjärven mukaan siinä oli sekä
ennen siirtämistä että sen jälkeen vilja-aitta ja lautarakenteinen mankelihuone.3 Kivistö ohjeisti kaivamaan
aitalle peruskuopat routarajan alapuolelle, valamaan
säästöbetonista perustukset ja betonista ”ns. kivijalan”
tarvittavin raudoituksin. Kivijalan yläpinta tuli pietä
ja kattaa tervapahvilla, lattia tuli tehdä sementistä.
Rakennusta pidennettiin ”laudoista tehdyn mankelihuoneen kohdalta noin 75 cm”. Kattotuoleja lisättiin;
vesikatto tehtiin päreistä. Ilmeisesti aittaan asennettiin entiset hinkalot ja muut kiinteät sisustukset.
Ulkoseinät maalattiin keittomaalilla, ikkunat ja ovet
öljymaalilla.4
Puimalan rakentamisen jälkeen rakennus muutettiin yrttikuivaamoksi.5 Tästä vaiheesta muistuttavat
rakennuksen sisustus, kuten rei’itetystä pellistä tehty
välipohja, sekä päädyssä oleva puhallin.

Vuoden 1991 korjaukset

Aittaan tehtiin peltikatto valokuvista päätellen viimeistään vuonna 1991.
2
3
4
5

Kivistön kirjeet MT:lle 7.4.1930 ja maaliskuussa 1935. PTA/KM.
Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.
Matkakertomus 16.4.1953, O. Kivistö. PTA/KM.
Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.

Vahtimestarin aitta alkuperäisellä paikallaan 1950-luvulla. Päätykolmio on lautarakenteinen, kattomateriaalina päre. Kuva:
Maire Valkjärven kotialbumi.

8

Yllä on ote vuoden 1924 maanjakokartasta, johon aitta on merkitty
myöhemmin numerolla 8. Kuva (osa):
PTA/KM, reprokuva: Livady.
Vasemmalla oleva kuva on otettu viimeistään vuonna 1927. Aitta sijaitsi
tällöin vielä tuparakennuksen lähellä.
Kuva (osa): Oskari Kivistö / MV KK.
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Vahtimestarin aitta
Aitan kaakkoispääty vuoden 2001 kuvassa: puhaltimen ja sähkökeskuksen
edessä on luukku puukiskojen varassa – ja entinen kanakoppi. MV REST.

Vahtimestarin aitta peltikatteisena mahdollisesti vuonna 1991. Kyljessä oleva, avoin ”kaappi” on myöhemmin poistettu.
Kuva: J. Nauska / MV RHO.
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Yrttien kuivaamiseen liittyvä puhallin ilman
luukkua vuonna 2017.
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4 Vahtimestarin aitta
Vahtimestarin aitta marraskuussa 2017.
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Yrttikuivaamon eli entisen mankelihuoneen ovi on vinopaneloitu ja varustettu kamarinlukolla.

Yrttikuivaamoa varten korotettu lattia.

Yrttikuivaamon korotettu lattia.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Vahtimestarin aitta

Hirsirunko on siirretystä vanhasta aitasta, kattorakenteet ovat
1950-luvulta.

Päätyoven lukko.
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Vahtimestarin navetta

Paikkarin torpan vahtimestarin asuntoon kuuluu pohjaltaan U:n muotoinen navettarakennus. Sen toinen
puolisko on muurattu paikalla tehdyistä sementtitiilistä betoniperustuksille ja toinen puolisko toteutettu
kevytrakenteisena puusta betonipilareille. Kivirakenteisen osan yläpohja on betonia, puurakenteisessa se
on puuta. Laajoille ylisille johtaa ajosilta. Vesikate on
aaltopeltiä. Julkisivuilla on hiukkasen talonpoikaisromanttinen ilme kalanruotomaisesti vinolaudoitettuine ovineen.

Vahtimestarin navetta vuonna 1930, kun julkisivujen puuosia ei vielä ollut maalattu. Kuvat: MV REST.

Rakennusvaiheet
Arkkitehti A.W. Ranckenin suunnittelema navettarakennus pystytettiin vuonna 1930. Perustus kaivettiin
ja perusmuuria ladottiin toukokuussa 1930. Kivistö
totesi, että paikalla oli hiekkaa, joka oli ”parasta mitä
siellä lähettyvillä on saatavilla”, ja Lohjan sementtiä
sementtitiilien valmistamiseksi Ranckenin työselityksen mukaisesti.1
Sementtitiiliseen puoliskoon sijoitettiin talli, navetta ja kanala, puurakenteiseen huussi, maapohjainen
puuliiteri sekä verstas.

1 Kivistön matkakertomukset 15.5.1930 ja 12.6.1930. PTA/KM.
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Navetta vuonna 1935, kun puuosat on jo maalattu. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.
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Navetan uudisrakennusvaiheen julkisivut, leikkaus, jossa näkyy huussin ja navetan takainen ”lantala”, ja pohjapiirustus.
Piirustusta ei ole päivätty eikä signeerattu. MV RHO.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Nähtävästi maaston korkeuserot johtivat siihen,
että suunnitelmia toteutettaessa tehtiin piirustuksista poikkeavia ratkaisuja. Puurakenteisen puoliskon
siipi jouduttiin pystyttämään pilareille, koska maasto
viettää reippaasti alaspäin. On tosin epäselvää, ovatko
nykyiset pilarit 1930- vai 1960-luvun rakenteita (vrt.
puimala). Puurakenteinen osa maalattiin vuonna
1932.2

Korjausvaiheet
1930-luvun alkupuolen korjaukset

Navetan ajosillan kansilankut todettiin vuonna 1935
lahonneiksi ja suunniteltiin niiden uusimista 2”:n
mäntylankuista.3 Kanalaan tehtiin ilmanvaihtotorvi.
Ulkopuoliset lautaosat, ovet, ikkunat ja vesikatot
maalattiin. Työt urakoi Rannikko.4

Vuosien 1939–1955 korjaukset ja muutokset
Navetassa, sikalassa, tallissa ja karjakeittiössä kärsittiin talvisin kylmästä, ja Kivistön ratkaisuehdotuksen
mukaisesti5 rakennukseen tehtiin vuonna 1939 neljä
sisäovea karmeineen. Ne nikkaroi Rannikko, joka
valmisti myös viisi lantaluukkua. Seuraavana vuonna
ovet ja luukut tervattiin.6
2 AAF IX, vuoden 1932 vuosikertomus, 115–116.
3 Kivistön matkakertomus 2.9.1935. PTA/KM.
4 AAF VIII, vuoden 1935 vuosikertomus, 280.
5 Kivistön kirje MT:lle 15.11.1938. PTA/KM.
6 AAF X–XI, vuoden 1939 vuosikertomus, 260; Kivistön kirje
MT:lle maaliskuussa 1939. PTA/KM.
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1940-luvulla rakennukseen kohdistui useita
korjauksia. Talliin tehtiin uusi laipio (1942) ja navetan ja tallin kattoa korjattiin (1946). Vuonna 1948
pärekattoa paikattiin ja ylisille johtava laho ajosilta,
joka oli viisi vuotta aiemmin uusittu puusta, tehtiin
nyt kivistä ja maasta. Vuonna 1950 korjattiin puu- ja
sementtiosia ja uusittiin pärekatto.7 Vuonna 1949 yksi
ovi karmeineen vaati uusimista8; ei ole tietoa mikä.
Ilmeisesti ikkunat tervattiin sisäpuolelta ja sekä
ikkunat että ovet maalattiin ulkopuolelta vuonna
1953.9 Laipio todettiin samana vuonna vaarallisen
lahoksi ja karjasuojat liian korkeiksi, mistä syystä ne
olivat kovin kylmiä.10 Kivistö ehdotti laipion tekemistä ”sementistä”, kuten alun perin oli ollut ajatuksena, sekä karjasuojien madaltamista niin paljon kuin
ikkunat sallivat.11
Insinööri M. Laaksonen laati piirustukset laipion
tekemiseksi betonista. Suunnitelma toteutui nähtävästi vuonna 1955.12 Myös ajosilta uusittiin betonisena.
Samalla lienee uusittu sähköjohdot; aiemmat olivat
vahtimestarin asentamia.13
7 AAF XII, vuoden 1940 vuosikertomus, 298; vuoden 1942 vuosikertomus, 61; vuoden 1943 vuosikertomus, 88; vuoden 1944
vuosikertomus, 111; AAF XIII, vuoden 1946 vuosikertomus,
41; vuoden 1948 vuosikertomus, 144; vuoden 1950 vuosikertomus, 253–254; Matti Kenttämaan selostus Kivistön kanssa
tehdystä virkamatkasta MT:lle 19.7.1948; Kivistön kirje MT:lle
23.12.1948. PTA/KM.
8 Korjaustyöt Paikkarin torpan vartijan asuinrakennuksessa
26.3.1949. Akseli Järvisen PTA/KM.
9 Kustannusarvio 9.5.1953, Paavo Leijavuori. PTA/KM.
10 Kivistön tarkastuskertomus 10.1.1953. PTA/KM.
11 Matkakertomus 16.4.1953, O. Kivistö. PTA/KM.
12 AAF XV, vuoden 1953 vuosikertomus, 186; vuoden 1955
vuosikertomus, 321.
13 Kivistön kirje MT:lle 22.12.1954. PTA/KM.

Verstaassa on
alkuperäinen
1930-luvun
ikkuna. Kuva
on joulukuulta
2017.

Uusi ikkunatyyppi vuodelta
1961.
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Kattorakenteet ovat vuoden 1961 korotuksesta.

Vuoden 1961 korotus

Aarne Ravealan laatimat navetan muutospiirustukset, päivätty 29.5.1961. MV REST.
Navettarakennuksen vesikaton
korotukseen liittyvä Aarno
Ravealan laatima leikkauspiirustus 1.6.1961. Piirustuksessa lukee ”2 kpl betonirak.
vanhoja rakennetaan sisälle
puhdistusluukut / putki läpi. 2
kpl tarkistuskaivoja”. Museoviraston kiinteistöosaston
arkisto, reprokuva: Juulia
Mikkola, Livady.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Rakennusta korotettiin ja muutettiin vuonna 1961
arkkitehti Aarne Ravealan suunnitelmien mukaan.
Korotuksessa hyödynnettiin navettarakennuksen vanhoja ruotsalaisia kattotuoleja.Yliset saivat muutoksessa nykyisen muotonsa. Samassa yhteydessä rakennuksen tiilestä muuratun osan ikkunat vaihdettiin entisen
kokoisiin mutta jakopuitteettomiin ikkunoihin.
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Tapio Hirvosen laatimat navetan mittauspiirustukset marraskuulta 2001: poikkileikkaus A–A ja pohjapiirustus. MV RHO.
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14 Paikkarin torppa. Korjaus- ja muutossuunnitelma
2001–2002. Rakennustapaselostus. Selja Flink 10.10.2001 /
11.3.2002. MV RHO.
15 Paikkarin torppa. Korjaus- ja muutossuunnitelma
2001–2002. Rakennustapaselostus. Selja Flink 10.10.2001 /
11.3.2002. MV RHO.
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Muutostöiden lähtökohtana oli museokävijöiden
palveluiden parantaminen Elias Lönnrotin syntymän
200-vuotisjuhliin, joihin liittyviin tapahtumiin odotettiin runsaasti kävijöitä vuosittaisten 5000–6000
kävijän lisäksi. Arkkitehtina toimi Museoviraston Selja
Flink, lvi-suunnittelusta vastasi viraston lvi-teknikko
Sakari Lakka, ja sähkösuunnittelun hoiti Sähkö-Ohmi
Oy:n Heikki Pekonen.14 Työt toteutti rakennus-,
putki-, ilmanvaihto- ja sähkötöineen Rakennusliike
Virak Ky.
Tarkoitukseen hyödynnettiin entisen vahtimestarin talousrakennuksen sementtitiilinen osa, josta
tehtiin lämmitettävä. Entiseen kanalaan sijoitettiin wc
ja ja inva-wc, niiden eteinen karjakeittiöön. Navettaan
tuli lipunmyynti.15 Kevytrakenteinen osa jäi ennalleen
kylmäksi puuvajaksi ja verstaaksi. Myös vanha kompostikäymälä säilytettiin. Toiminnallisesti lipunmyynti
joutui tosin hankalaan paikkaan ja vahtimestarin talo
vajaakäytölle.
Tavoitteena oli säilyttää paikallaan karjakeittiön
pata ja varastoida esimerkiksi navetan ruokintakaukalot ylisille.

5

Vuoden 2002 korjaukset ja muutokset

Navetan poikkileikkaus ja rakennetyypit liittyen 2000-luvun alun muutostöihin. Piirustus: Selja Flink, 26.9.2001 / MV RHO.

Navetan kaivo vuonna 2002. Kuva: Selja
Flink / MV REST.
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Navetan rakennustapaselostus 2002
Arkkitehti Selja Flink laati vahtimestarin rakennusten
korjaus- ja muutossuunnitelmat, jotka on tässä selostettu käyttäen lyhentäen Flinkin 10.10.2001 päiväämää ja 11.3.2002 muutettua suunnitteluasiakirjaa
Sammatti, Paikkarin torppa.Vahtimestarin navetta. Korjausja muutossuunnitelma 2001–2002. Rakennustapaselostus
(MV RHO).

Piha

Sisäänkäyntisivulla maanpintaa lasketaan siten, että kivijalka näkyy vähintään 250 mm. Maanpinta pyritään
muotoilemaan rakennuksesta poispäin viettäväksi.
Tien läheisyydessä tehdään rakennuksesta 1–2 metrin
päähän painanne, jolla vedet ohjataan maastoon.
Ulko-ovelle rakennetaan tarvittaessa puinen luiska.
Pihapiirroksessa ARK 5 merkityiltä alueilta poistetaan
pintamaata 50–100 mm. Alueille levitetään ohut kerros hiekkaa, joka tiivistetään. Tavoitteena on itsestään
syntynyt ”tallattu” ilme.

Runko ja julkisivut

Julkisivut puhdistetaan harjaamalla ja puuosat maalataan. Navetan ylisen lattialankut tarkastetaan kauttaaltaan ja pehmenneet vaihdetaan uusiin vastaaviin.

Muutostöiden aikaan vuonna 2002 otettu navetan ulkokuva.
Kuva: Kari Gröndahl / MV K-as.

Navetan ulkokuva luoteesta vuodelta 2002. Kuva: Kari Gröndahl
/ MV K-as.

Alapohja

Vesi- ja viemäriputket tuodaan rakennukseen entisen
navettatilan lattian alta. Betonilattia valetaan uudelleen.1 Wc-tilojen alapohjarakenne uusitaan ja teknisten asennusten (lattiakaivot, viemärit ja vesijohdot)
jälkeen lattiaan valetaan polystyreenieristetty, maanvarainen betonilaatta kallistuksineen ja lattialämmityskaapeleineen.

Vesikatto

Navetan sisäänkäynnin puolelle lisätään riippukouru, jolla kattovedet ohjataan rakennuksen päätyihin
ja niskaojaan. Samalle katonlappeelle kiinnitetään
lumieste.

Vanhoja sähköasennuksia. Kuva: Selja Flink, 2002 / MV REST.

1 Navettatilan vanha betonilattia oli tarkoitus säästää, mutta
urakoitsija purki sen.
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Ulkoporras

Ovet ja ikkunat

Ovet ja ikkunat on numeroitu ja merkitty pohjapiirustukseen ARK 2. Lisäksi rakennuksessa on puisia
lantaluukkuja, jotka naulataan umpeen. Takana olevat
aukot muurataan umpeen. Poistettavat ikkunat, ovet,
helat ja listat säilytetään esimerkiksi ylisillä.

Kunnostettavat ulko-ovet

Lahot paneelit uusitaan vanhaa vastaavalla uudella
paneelilla. Merkityt ulko-ovet varustetaan uusilla vetimillä ja riippulukoilla. Vanhat helat ja lukot jätetään
paikalleen, uudet sovitetaan viereen.

Ulkoporras ennen korjausta vuonna 2002. Kuva: Kari Gröndahl / MV K-as.

Navetan korjattu porras vuonna 2002. Kuva: Selja Flink / MV REST.

Uudet väliovet

Uudet väliovet D1–D4 (ks. litteroinnit pohjapiirustuksessa s. 167) tehdään puusta vähäisin muutoksin,
mallina rakennuksen karjasuojissa käytetty ovityyppi,
jossa on pystylautarunko vaakatukipuilla ja ulkopuolella pyöreäreunainen vaakapaneeli. Saranoiden tulee
olla vanhantyyppiset mutta tehdasvalmisteiset.Uusien
väliovien karmit tehdään puusta vanhan mallin mukaan, mutta ovien alareunaan jätetään rako 15 mm,
ei kynnystä. Luetteloon merkityt ovet varustetaan
wc-lukolla.

Navetan ikkunankittaustyöt vuonna 2002. Kuva: Kari
Gröndahl / MV K-as.
Navetan ulko-ovi ennen kunnostusta vuonna 2001. MV REST.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Uusi ovi lipunmyyntitilasta wc:n
eteiseen. Kuva: Selja Flink, 2002 /
MV REST.
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Entisen kanalan betoninen ulkoporras kunnostettiin
ja sen kaide uusittiin vanhan mallisena putkikaiteena.
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Ikkunat

Kivirakenteisen osan vanhat sisään–ulos-aukeavat ikkunat sekä ovenpäällysikkunat kunnostetaan. Ikkunat
F3 ja F8 varustetaan avoinnapitoheloilla tuuletusta
varten. Kanala II:ssa (inva-wc) olevan ulko-oven UO
8 tilalle tehdään uusi ikkuna F9 ja oviaukon alaosa
muurataan umpeen.

Väliseinät

Umpeen muurataan kanaloiden välinen oviaukko, invawc:n kohdalla olevan ulko-oven alaosa, jonka yläosaan
asennetaan ikkuna, sekä huoneiden välisiä aukkoja. Muuraamiseen käytetään kahi- tai sementtitiiltä. Oviaukkoja
D1 ja D2 suurennetaan siten, että niihin mahtuu metrin
levyinen karmi.WC:n jakoseinä puhtaaksimuurataan,
yläosa jätetään auki.

Navetan kanala vuonna 2001. Kuva: MV REST.

Navetan sisätila lantaluukkuineen
vuonna 2001. MV REST.

Navetan kanalaan muurattiin tiilestä jakoseinä, kun tila muutettiin wc-tilaksi
vuonna 2002. Ikkunat kunnostettiin. Kuvat: Selja Flink / MV REST.

Lipunmyyntihuone ja entinen lantaluukku vuonna 2002. Kuva: Selja
Flink / MV REST.

Sisäpinnat

Kaikki sisäpinnat puhdistetaan harjaamalla ja pesemällä ne
desinfioivalla pesuaineella.

Navetta/myyntipiste

Uusi betonilattia käsitellään Kostex-2 tai maalataan.
Seinät kalkitaan, vaaleanharmaa C 10 (CT-laastit). Katto
kalkitaan valkeaksi.Tuuletushormien aukkoihin tehdään
lautaluukut.

Karjakeittiö/eteinen

Lattia ja seinät kuten Navetassa. Katon lohkeamat paikataan esim. CT-laastit Oy:n betonipaikkaustuotteilla ja
kalkitaan.
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Kanalat/wc-tilat

Vahtimestarin navetta

Lattiaan levitetään CT-300 vedeneristyslaasti ja laatoitetaan Pukkila Natura 821 196 x 196 x 8 mm, kourujalkalista Natura 740+821 ja suora jalkalista Natura 700+821.
Seinät, myös ikkunapenkit ja -smyygit, tasoitetaan
CT-306. Seiniin levitetään CT-300, väri C 10.Valmis pinta
käsitellään Kostex-2. Altaiden taustaksi 900 x 900 mm:n
rst-levy, kupukantaruuvit alusprikalla. Katto kalkitaan.

Maalaustyöt

Ulko-ovien aiemmin maalatut puolet, ikkunoiden
ja ovien ulkokehyslistat, ikkunapenkit ja -smyygit

Pohjamaalaus 10–15 % ohennetulla pellavaöljymaalilla. Valmiiksimaalaus 1–2 kertaa, Uula tai Lin.
Ikkunat kehyslistoineen

Valkoinen (Lin)
Ulko-ovet ja ikkunat

Okrankeltainen 073X (Lin). Ikkunoiden kittaukset
täydennetään pellavaöljykitillä, kuten Linoliekit.
Ulkoportaan kaide

Paikkamaalaus lyijypitoinen Rostex Super. Valmiiksimaalaus 1–2 kertaa Panssarimaali 0514 Grafiitinharmaa.
Uudet sisäovet ja ikkunoiden F1-F4 ja F9 sisäpuoli

1–2 kertaa Osmocolor läpikuultava/peittävä vaha,
vaalean kellertävä 3127 Savanna.
Seinien ja kattojen kalkkaus

Maatilan kalkkimaali.
Paikkarin torppa • restaurointikirja

Navetan uudet wc-kalusteet vuonna 2002. Kuva: Selja Flink /
MV REST.

Navetan käymälä vuonna 2001. Kuva: MV REST.

Kalusteet

LVI-asennukset

Kalusteista ohjeistettiin, että wc-istuimiksi asennetaan posliiniset vakiopöntöt, pesualtaat Francke
Oy:ltä. Puusepältä tilataan komerot ja kaapistot korkeapainelaminaatilla päällystetystä lastulevystä puisin
reunalistoin; kalusteiden laskutilojen pinnat vahataan.
Wc-tiloihin otetaan Billnäsin valaisimet.

Rakennukseen tulivat sähkökeskus, IV-putket ja huippuimuri, ja se liitettiin vesi- ja viemärijärjestelmiin.

Vuosien 2016–2018 toimenpiteet

Vintti tyhjennettiin ja katetta paikattiin; ks. sivu 220.
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Entiseen navettatilaan tekeillä oleva lipunmyyntihuone vuonna 2002.

Seinän tasoitustyöt käynnissä vuonna
2002.

Uusi lipunmyyntitila navetassa vuonna 2002.

Työmaanäkymä vuodelta 2002.

Navettaan sijoitetun lipunmyyntitilan kalustusluonnoksia. Selja
Flink, 10.4.2002 / MV REST.

Sivun kuvat: Selja Flink / MV REST.
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25,5 m2
5,0 m2
8,5 m2
7,0 m2
15,5 m2
7,0 m2
27,0 m2
20,0 m2
(180,0 m2)

Lähde: Navetan rakennustapaselostus 11.3.2002 /
MV RHO.

2000-luvun alun kunnostuksessa oli tavoitteena säilyttää paikallaan karjakeittiön pata ja varastoida esimerkiksi navetan ruokintakaukalot ylisille. Niitä ei kuitenkaan enää ole siellä. Kuvassa kuivakäymälän makki. Kuva: MV REST.

Lehmien syöttökaukalo kuvattuna vuonna
2001. Kuva: MV REST.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Navetta eli myyntipiste
Karjakeittiö eli eteinen
Kanala I eli Wc		
Kanala II eli Inva-wc
Talli			
Kompostikäymälä
Puuvaja			
Verstas			
Ylinen			

5

Navetan tilaohjelma vuodelta 2002

5 Vahtimestarin navetta
Navetan ajosiltapääty heinäkuussa 2017. Oikealla näkyvät kesäteatterin kuivakäymälät.

Navetan koillispääty ja luoteissivu heinäkuussa 2017.
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Betonirakenteinen ajosilta.

Tiili- ja puurakenteisen osan saumakohta pihan puolella. Puurakenteinen osa lepää jykevien kiviharkkojen varassa,
tiilirakenteisessa on betoniperustus.
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Puurakenteinen osa on tuettu betonipilareille maaston korkeuserojen tasaamiseksi. Taaempana ”lantala” ja sementtitiilirakenteiset karjasuojat.

”Lantala” on navetan takasivulla. Vanhasta navetan kuivakäymälästä on johdettu tuuletusputki ulos. Kuva on

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Koillissivun katoksen alapuolinen tila.

Oven paikalle vuonna 2002 tehty ikkuna ja umpeen pannut lantaluukut.

Entisiä lantaluukkuja, vrt. kuva yläoikealla. Puiset lantaluukut
on puhdistettu ja naulattu umpeen vuonna 2001.
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Navetan luoteissivun vanha puuovi ja sen lukko.

Koillispäädyn ovi ja betoninen ulkoporras joulukuussa 2017.

Luoteissivun vanha puuovi.

Koillispäädyn oven lukot ja uusi
vedin.
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Tiiliseinän oven karmi puutiilineen.
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Verstaan sisätila joulukuussa 2017.

Navetan entinen ilmanvaihtokanava kulkee vintin läpi.

Navetan maantasokerroksen tiloissa on säilytetty muun muassa vanhoja rakennusosia.

Navetan lipunmyyntitilat talvikaudella 2017.

Vintin päätyikkuna on 1930-luvulta.

Navetan wc-tilat vuonna 2017.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Vahtimestarin navetan muutostöihin liittyvät julkisivupiirustukset ja julkisivumateriaalit.
Piirustus: Selja Flink, 26.9.2001. / MV RHO.

Navetan narinalista 2003
Urakoitsija: Rauno Savolainen, Virak Ky
1. Ulkoportaan ylätasanteeseen kaato.
2. Pihan pintarakenteen korjausta veden vaurioittamilla sis.käyntien kohdilla.
3. Varaston oven käynnin sovitus.
4. WC-tilan lattialämmityksen toiminnan tarkistus.

Lisä- ja muutostyöt:
1. Sadevesikouruun sisäänkäyntioven kohdalle ”sisäkouru”
2. Ulko-oveen aukipitohaka
4. Pihalle kivi- tai betonikouru sadevesien poisjohtamiseksi kulkuväylältä.
Lähde: Gröndahl, Kari. 25.6.2003 päivätty navetan
vuositarkastuksen virhe- ja puuteluettelo. MV RHO.
Vahtimestarin navetan asemapiirustus 26.9.2001. Piirustukseen
on merkitty muutosalue navetan pohjoispäädyssä. Piirustus:
Selja Flink / MV RHO.
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5
Vahtimestarin navetta

Vahtimestarin navetan ilmanvaihtolaiteasennus, ohje ja
laiteluettelo
15.11.2001, muutokset 22.11.2001
Suunnittelija: Sakari Lakka
IV-varusteet
1.
Huippuimuri MUH 15 2-1 0,36 A 0,08 kW (sis. turvakytkimen) koko 275*275*165
2.
Kanavat kierresaumakanavia Ø 125
3.
Venttiilit Halton URH 125
4.
Kannakointi lyöntiankkuri, kierretanko ja kaksiosainen
putkipidin
Tiilihormiin asennetaan Ø 125 kierresaumakanava ja piipun
päälle kytketään huippuimuri tarvittavin peltiosin. Piippu pellitetään myös viereisen hormin osalta siten, että piipun yläosasta
tulee molempien hormien osalta yhtenäinen.
Ilmamäärät säädetään:
kanala 1		
10 l/s
kanala 2 inva-wc 20 l/s
ja wc-tila 		
20 l/s
Navetan muutosvaiheen pohjapiirustus. Selja Flink, 26.9.2001 / MV REST.
Vahtimestarin navetan LVI-kalusteiden kaluste-/työohje
9.11.2001
Suunnittelija: Sakari Lakka
1.
2.
3.
4.
5.
Vahtimestarin navetan ilmanvaihtopiirustus 9.11.2001. Sakari Lakka
/ MV REST. Reprottu.
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4 kpl pesuallas Suvas 340 000 Franke Finland ja
4 kpl hana Oras Safira LVI n:o 6111 1230 + sulut
12*10 LVI n:o 6510 055
1 kpl tasapohja-allas Osma Franke Finland ja
1 kpl hana Oras Safira LVI n:o 621 3220 +
kulmaliittimet suluin LVI n:o 6511 210
1 kpl inva-wc:n pesuallas Kavika 7091 tai 7092
(vasenkätinen) 1 kpl Oras Safira bidetta LVI
n:o 6111 1240 + sulut 12*10 LVI n:o 6510 055
2 kpl WC-istuin Franke Finland V 130
Inva-kahvat Flexi Oy Nro 22 Original
3 kpl lattiakaivo LK 70 varustettuna
kuivumisenestopallolla.

Vesijohdot cu LVI n:o 1581
Kylmävesijohto eristetään lattiakanavasta varaajalle asti
sarja 22, muovipinta tehdastekoiset kulmat ja saumat
teipataan. Navetan pihan puoleiseen seinään asennetaan
vesiposti LVI n:o 2934 115 putki eristetään. Kylmä- ja
lämminvesijohdot asennetaan kaltevaan asentoon ja
varustetaan tarpeellisin tyhjennysyhtein, jotta järjestelmä
voidaan kaikilta osin tyhjentää talvea varten. Kannakoinnissa käytetään jalkaruuvia, nailontulppaa ja putkipidintä
LVI n:o 32210. Viemärit Uponal ht kumirengasliitoksin
tai muiden toimittamia vastaavia tuotteita. Tuuletusviemäri johdetaan talon katolle ja asennetaan talon harjalla
olevan tuuletuspiipun sisään. Lämminvesivaraaja 100 l 3
kW rst-kaappimalli. Esim. Haato HK 100 A 2/3 + Oras osydelux. Kylmävesijohto varustetaan kulmaventtiilillä, jossa
on yhde itsesäätyvää kaapelia varten. Itsesäätyvä kaapeli
tiivistys osin pituus 25 m kuuluu urakkaan. Kaikissa asennuksissa noudatetaan LVI-ryl 92-ohjeita.
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6 Maa-aitat

6

Maa-aitat (maakellarit)

Tuparakennus

Aitta
Maa-aitat

Järvelle viettävässä rinteessä torpan alapuolella on
kaksi maahan kaivettua kellaria, joita kattavat jyrkät,
pärepäällysteiset harjakatot. Kaksi perunakuoppaa
mainitaan asiakirjoissa ensi kertaa vuonna 1926, ja
niiden pärekatteet uusittiin vuonna 1927 tai 1928.
Seuraava uusimiskierros tehtiin viimeistään vuonna
1942.1

Korjaukset vuonna 2018

Maa-aittojen pärekatot uusittiin kesällä 2018; tarkempi selostus on sivuilla 198–199.

Näkymä kohti pärekattoisia maa-aittoja ja Valkjärveä vuonna 1932. Kuva: MV HK.
1 Lohkomisasiakirja A, 27.10.1926, KA 555; Kivistön kirje
valtionarkeologille 14.5.1927. PTA/KM; AAF XII, vuoden 1942
vuosikertomus, 61.
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6
Maa-aitat

Maa-aitat 21.3.2001. Kuva: MV REST.

Maa-aitta marraskuussa 2017.

Näkymä rinteestä kohti maa-aittojen itäsivuja marraskuussa 2017.

Aitan sisäpuolinen vanha perunakuoppa.
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7 Puimala

7

Moottorikoppi

Puimala

Ilmava, lankkurakenteinen ja harvaseinäinen, punamullattu puimala on pystytetty sementtipilareille
rinteeseen, metsittyneelle alueelle Paikkarin torpan
pohjoispuolelle. Puimalassa on peltikatto.

Puimala

Rakennusvaiheet
Paikalla oli ollut Valkjärven torpan vanha riihi purettiin vuonna 1937 ja sen paikalle rakennettiin syksyllä
puimala, joka katettiin pärekatolla. Puimalan pohjoispuolelle muurattiin sementtitiilistä moottorikoppi,
josta puimakone sai virtansa voimansiirtohihnan
välityksellä. Puimalan ja moottorikopin urakoi Muinaistieteellisen toimikunnan hyväksymin piirustuksin
J. A. Rannikko.1

Puimalan koillispääty ja kaarevakattoinen moottorikoppi
vuonna 2018.

Korjaukset
Puimalaan tehtiin vuonna 1944 pieniä korjauksia.
Vuonna 1951 vinoon menneet sementtipilarit, joilla
puimala seisoo, suoristettiin väliaikaisesti ja todettiin,
että niiden perustat tuli myöhemmin uusia.2 Rakennushistorian osaston vuoden 1975 vuosikertomuksen
mukaan riihen – tällä lienee tarkoitettu puimalaa –
katto aiottiin uusia.
1 Kivistön kirjeet MT:lle 6.7.1937, 8.11.1937, 30.8.1938 ja
8.11.1938. PTA/KM.
2 AAF X, vuoden 1937 vuosikertomus, 129; AAF XII, vuoden
1944 vuosikertomus, 111; AAF XV, vuoden 1951 vuosikertomus,
51.
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Puimalan lounaispääty maaliskuussa 2016.

Puimalan nurkan harkkopilari.
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7
Puimala

Puimalan pohjoispuolella on polun molemmin puolin naapurin vanhat kiviset portinpatsaat.

Puimalan alla on muun muassa heinäseipäitä ja reki.

Puimalan kaakonpuoleista seinää.
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7 Puimala
Harvaseinäisen puimalan sisätila heinäkuussa 2017.
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Puimala maaliskuussa 2016.
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8

8

Moottorikoppi

Korjaukset vuonna 2018

Moottorikoppia kunnostettiin; tarkempi selostus on
sivulla 201.

Moottorikopin puuovi oli vuonna 2002 vielä paikoillaan. Kuva:
Selja Flink / MV REST.

Moottorikopin ovi on sittemmin kaatunut sisään. Kuva on
kesältä 2017.

1 Kivistön kirjeet MT:lle 6.7.1937, 8.11.1937, 30.8.1938 ja
8.11.1938. PTA/KM.
2 Matkakertomus 16.4.1953, O. Kivistö. PTA/KM.
3 Suullinen tieto Maire Valkjärveltä, 20.4.2018.

Moottorikoppi
Puimala

Marraskuu 2017.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Kopin sisätila marraskuussa 2017.
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Moottorikoppi

Sementtitiilisen moottorikopin urakoi J. A. Rannikko
Muinaistieteellisen toimikunnan hyväksymin piirustuksin.1 Se sai rappauksen viimeistään vuonna 1953.2
Moottorikopin moottori on annettu Kovelan
traktorimuseoon.3

9 Sauna

9

Sauna
Vahtimestarin saunan uudisrakennusvaiheen
piirustukset, päivätty 12.5.1956. Aarne Raveala,
Uudenmaan läänin lääninrakennustoimisto /
MVA, reprokuva: Livady.

Sauna

Valkjärven rannassa oleva satulakattoinen, hirrestä salvottu sauna, kooltaan 21 m2, käsittää eteisen,
pukuhuoneen, pesuhuoneen ja löylyhuoneen. Eteistä
lukuun ottamatta kaikissa tiloissa on tulisija ja hormi.
Vain pesuhuoneessa on tuuletusräppänä. Saunassa
on suunnitelmista päätellen raudoitetusta betonista
valettu, Leca-soralla, bitumilla ja lastuvillalevyillä
eristetty, maanvarainen alapohja.Yläpohja oli vuonna
2017 purueristetty. Katteena on tiilikatto, aluskatteena bitumihuopa.
174

Rakennusvaiheet
Vahtimestarille 1930-luvulla rakennettu sauna oli
1950-luvulla niin huonokuntoinen, että se purettiin.
Tilalle, lähelle edellisen saunan paikkaa, pystytettiin
Uudenmaan läänin lääninrakennustoimiston arkkitehdin Aarne Ravealan piirustuksin uusi sauna vuonna
1957. Raveala suunnitteli saunaan myös saunajakkaran.
Uusi rantasauna vuonna 1956. Kuva: Maire Valkjärven kotialbumi.

Arkkitehtitoimisto Livady

9
Sauna

Saunan laudepiirustuksia.

Saunan jakkaran piirustukset.
Tämän sivun piirustukset: Aarno Raveala, 8.12.1956, Uudenmaan läänin lääninrakennustoimisto. Livady repronnut Museoviraston
kiinteistöosaston arkistossa.
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Saunan seinärakenne- ja pyrstöliitosdetaljeja.
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9 Sauna

Vuoden 2008 toteutumaton korjaus

Lokakuussa 2007 sauna arvioitiin ”selkeäksi ja kestäväksi”, mutta siinä havaittiin useita vaurioita, joiden
syiksi arveltiin riskialtista räystäsrakennetta, katon
huollon ja saunan käytön puutetta sekä varjostavaa,
lehtiä pudottelevaa puustoa: ” Pukuhuoneen ulkonurkassa ja päädyn ulkoseinässä on seinän yläosassa sienimäistä
kasvustoa, pääasiassa hirsisaumoissa. Saumatilkkeenä on
rivettä ja paikoitellen mineraalivillaa.Tiilikate on pahoin
sammaloitunut ja rapautunut.Vaurionurkassa kattotiilet
ovat rikkoutuneet ja tiili- ja aluskatteen välinen tila on
täynnä multaa. Räystäslaudoitukset muodostavat tukkeen.
Rakennuksen päädystä ullakolle kurkistettaessa ei purueristeessä eikä vesikaton aluslaudoituksessa havaittu selkeitä
vaurioita. Ullakkotilassa on ampiaispesiä. Räystäslaidoitus
on melko pehmeä. Sisäilma on aavistuksen tunkkainen...”
Museovirastossa laadittiin keväällä 2008 saunan
korjaussuunnitelma, jossa olisi muun muassa kunnostettu katto ja parannettu tuulettumista, mutta
korjauksia ei tehty.

Korjaukset vuosina 2016–2018

Tiilikate uusittiin; tarkempi selostus löytyy sivuilta
202–203.
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Sauna etelästä heinäkuussa 2017.
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9
Sauna

Sauna järveltä päin kuvattuna helmikuussa 2017.

Sauna lännestä heinäkuussa 2017.
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Sauna lounaasta kuvattuna heinäkuussa 2017.
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9 Sauna
Paikkarin torpan sauna heinäkuussa 2017.

Saunan oven edusta tulvi marraskuussa 2017.

Pohjoispäädyn ikkuna.
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Pukuhuoneen ikkuna antaa järvelle.
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9
Sauna
Saunan löyly-, pesu- ja pukuhuoneet vuonna 2016 ja 2017.
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Saunan kuivakäymälä
Perinteisen huussin mallinen, lautarakenteinen ja
pulpettikattoinen kuivakäymälä oli vuonna 2017
erittäin huonossa kunnossa. Se palveli halkovarastona.
Rakentamisajankohta ei ole tiedossa.

Korjaukset vuonna 2018

Kuivakäymälää kunnostettiin kesällä 2018.

10

Saunan kuivakäymälä

10

Sauna ja kuivakäymälä marraskuussa 2017. Käymälä seisoi vielä
lintallaan ennen kunnostustöitä.

Marraskuussa 2018 kuivakäymälää käytettiin puuvarastona.

Sauna

Saunan kuivakäymälä helmikuussa 2017.
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Kuivakäymälä

Saunan ja sen kuivakäymälän sijaintipiirustus: Livady.

Kuivakäymälää kunnostettiin kesällä 2018.
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Muut rakennukset

Muut rakennukset ja rakennelmat

Lammassuoja

Navetta
Kesäteatterin
kuivakäymälät

Vahtimestarin navetan eteläpuolella seisovat kaksi
kuivakäymälää kuuluvat lähellä toimivalle kesäteatterille.

Lampaiden suojakatos ja aitaus vuonna 2002. Kuva: Selja Flink / MV REST.
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Lampaiden suojakatos Valkjärveen päin laskevassa rinteessä.
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Hävinneitä rakennuksia

1890-luvun kuvassa näkyvät Paikkarin torpan kaksi pitkän
katoksen yhdistämää talousrakennusta – vasemmalla talli- ja
halkovajarakennus, oikealla navettarakennus –, joissa on
painopuulliset, sarvelliset korsikatot. Kuva: Irene Wahlberg /
MV HK.
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Kun Paikkarin torpan tuparakennus ja aitta 1880-luvun lopulla rauhoitettiin, rauhoittamisen ulkopuolelle
jäi useita sittemmin hävinneitä rakennuksia, sellaisiakin, jotka sijaitsivat samalla paikalla kuin 1840-luvun
litografiassa. Myöskään Elias Lönnrotin aikaisiksi
arvioituja latoja tai vajoja ei rauhoitettu.
Tässä tarkastellaan vuoden 1887 asemapiirroksesta ja 1890–1920-luvun valokuvista tunnistettavissa
olevia, jo hävinneitä rakennuksia, mukaan lukien
torpanvahdille vuonna 1888 pystytetty uusi asuinrakennus.

Talli- ja halkovajarakennus
Karjapihan etelälaidalla oli vuonna 1887 tallin
ja halkovajan muodostama hirsirakennus, jonka
karjapihan puoleisella seinällä oli katoksen
suojaama lantala. Tallirakennusta ei ole 1840-luvun
litografiassa, eikä sellaista mainita 1860-luvun
asiakirjoissa, ja se mainitaankin vuoden 1887
asemapiirroksessa Hännisen rakentamaksi. I. K.
Inhan valokuvassa vuodelta 1898 rakennus on
korsikatteinen. Ennen vuoden 1908 katselmusta
katteeksi on vaihdettu päre.1

Oheinen piirustus antaa kuvaa Paikkarin torpan ja Valkjärven torpan rakennusten sijainnista.
Vanhimman, muistomerkkinä 1880-luvun lopulta asti
rauhoitetun kokonaisuuden muodostavat Elias Lönnrotin
räätäli-isän noin vuonna 1800 pystyttämä tuparakennus
(A) sekä ennen rauhoittamista pystytetty aitta (B). Kirjain H
merkitsee viimeistään 1920-luvulla kaivettujen, pärekattoisten kellareiden paikkaa, jotka ovat olleet vahtimestarinkin käytössä.
Ruskealla on merkitty vuonna 1888 pystytetty asuinrakennus (D), joka on siirretty muualle vuonna 1928, sekä
kolmelta sivulta suljettu karjapiha (C), jonka mallinen
Paikkarin torpassa on ollut jo 1840-luvulla. Samanmallinen
karjapiha torpassa oli ilmeisesti 1900-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen loppuun asti.
Kuvan alaosassa ovat Muinaistieteellisen toimikunnan
vahtimestarille 1920-luvulta alkaen pystyttämät rakennukset: asuinrakennus/matkailijakoti (E), navetta (F), aitta (G)
ja maa-aitat (H).
Piirroksen ulkopuolelle jäävät vielä rantasauna ja puimala
moottotikoppeineen.
Pohjakuvina on käytetty Museoviraston rakennushistorian
osaston Tapio Hirvosen laatimaa asemapiirrosta vuodelta
2004 sekä Mathias Wahlbergin laatimaa asemapiirrosta
vanhasta pihapiiristä.

1 Taloudellinen katselmus 27.7.1908, KA 555.
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Hävinneitä rakennuksia

Paikkarin torpan hävinneitä rakennuksia

Hävinneitä rakennuksia

Navettarakennus
Navetalla oli monta edeltäjää samalla paikalla.
1840-luvun litografiassa esitetyn karjarakennuskokonaisuuden paikalla oli vuonna 1887 suunnilleen samankokoinen, Hännisen rakentama navetta. Sen viereen rakennettiin vuonna 1909 tai 1910 uusi navetta
vinkkeliin tallin kanssa, minkä jälkeen vanha navetta
purettiin. Vuonna 1913 mainitaan tallin ja navetan sijaitsevan saman pärekaton alla punaiseksi maalattuna.2
Vinkkelinavetta näkyy vuoden 1924 maanjakokartassa
mutta se on pian purettu. Sen viereen on pystytetty,
Kivistön mukaan vuonna 1917, pärekatteinen eläinsuoja, jossa oli vuonna 1928 vanha, 12 hirsikerran
korkuinen (4,5 x 4,7 m) navetta kahdelle lehmälle ja
kahdelle vasikalle, sekä 4,5 x 4,0 metrin kokoinen,
lautarakenteinen rehulato.3
Navetta jäi tarpeettomaksi, kun vuonna 1930
valmistui uusi vahtimestarin talousrakennus eläinsuojineen. Vanha navetta seisoi vanhalla paikallaan vielä
toukokuussa 1931, jolloin se tuomittiin ”mitättömän
pienenä”, ränsistyneenä ja ”lehmänvirtsan syövyttämänä”
purettavaksi vahtimestarin polttopuuksi.4
2 Taloudellinen katselmus 23.10.1913, KA 555.
3 Kivistön kirje MT:lle 4.2.1928. PTA/KM.
4 Tarkastuskertomus Paikkarista 1931, 6.6.1931, Ilmari Manninen, PTA/KM; AAF IX, vuoden 1931 vuosikertomus, 51.

Navetta ja rehulato vuonna 1928 Oskari Kivistön dokumentoimana. MV KK.

7

4
3

Vuoden 1924 maanjakokartassa ei ole esitetty navettaa ja
rehulatoa, mutta se on lisätty himmeästi numerolla 7 kyseiselle kartalle, jonka Kivistö on lähettänyt Muinaistieteelliselle
toimikunnalle 4.2.1928. L-muotoinen navetta (4) oli tuolloin jo
purettu. Vahtitupa on merkitty numerolla 3. PTA/KM. Reprokuva
(osa): Livady.
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Vuonna 1888 Paikkarin puustellin vuokralainen
Gabriel Lindström rakensi kontrahtinsa mukaisesti
Paikkarin torpalle vahtituvan. Kruunu antoi puustellin metsästä tarvittavat hirret sekä lauta- ja pärepuut,
jotka Lindströmin tuli kaataa, kuljettaa ja työstää itse.
Vahtitupa piti perustaa vähintään ½ kyynärän korkuiselle kivijalalle, salvoa lyhytnurkkaisena, kattaa
päreillä ja maalata punaiseksi. Laudoitetut nurkat ja
ikkunanpielet piti maalata valkoisiksi. Lautaverhoilu
ja seinien maalaaminen toteutuivat aikaisintaa vuonna
1903, kun niistä katselmuksessa erikseen määrättiin.
Rakennus myytiin vuonna 1928 Juho Järviselle,
joka siirsi sen Karjalohjalle.5

Mahdollisesti vuonna 1895 otetussa kuvassa torpan taustalla
näkyvät korsikattoinen navetta ja pärekatteinen, laudoittamaton vahtitupa, jonka päätykolmiot ovat lautarakenteiset.
Kuusiruutuisten ikkunoiden vuorilaudat on maalattu vaaleiksi.
Kuva: Irene Wahlberg / MV HK.

Ensimmäinen vahtitupa umpikuisteineen 1925. Taustalla navetta (maanjakokartan n:o 7). Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

5 Tukkinen 1990, 18.

Lohkomiskartan laatimisen jälkeen, 27.10.1926
tehdystä lohkomisasiakirjasta selviää, että Valkjärven
torpan pärekattoinen asuinrakennus oli kooltaan 6,5
x 10,5 x 4 metriä ja käsitti kolme huonetta, porstuan
sekä kuistin. Siihen kuuluivat pärekattoinen talli- ja
navettarakennus kooltaan 14,8 x 6 x 3 metriä, olkikattoinen ratasliiteri, pärekattoinen lammasnavetan ja
liiterin yhdistelmä kooltaan 5,3 x 9,5 x 2,2 metriä, aitta
ja pärekattoinen vaja, puuvaja sekä oljella ja päreillä
katettu riihi kooltaan 14,5 x 5 x 3 metriä, olkikattoinen
sauna sekä kaksi perunakuoppaa. (KA 555.) Vuosien
1924 kartan ja vuoden 1926 lohkomisasiakirjan rakennusluettelo eivät täysin vastaa toisiaan.
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Vahtitupa näkyy tuparakennuksen takana tässä
keväällä 1927 otetussa
kuvassa. Kuva (osa): Oskari
Kivistö. MVA.
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Hävinneitä rakennuksia

Ensimmäinen vahtitupa

Hävinneitä rakennuksia
Aitta: edelleen
olemassa

Hännisen rakentama talli,
vaja ja lantala: purettu
mahdollisesti 1930-luvulla; vrt. vuoden 1924
maanjakokartan tallinavetta (4).

Rakennus, jossa Hännisen
pystyttämä navetta ja kaksi
oletettavasti Elias Lönnrotin
lapsuudesta periytynyttä latoa,
joista toinen tehty vanhasta
saunasta; purettu 1909 tai
1910

Torpanvahdin talo, rakennettu 1888, siirretty muualle
vuonna 1928

Rakennuksen käyttötarkoitus ei tiedossa; mahdollisesti
kolmas asuinrakennus, joka mainittu torpan taloudellisessa katselmuksessa 23.10.1913. Rakennettu oletettavasti
vuonna 1898, purettu mahdollisesti 1920-luvun lopulla.
Voisiko olla vuoden 1924 maanjakokartan rakennus n:o 5
(kuva alla)?

Tuparakennus,
pystytetty noin
1800, laajennettu
noin 1825
Torpan pihapiiriä vuonna 1898. Torpan oikealla puolella näkyy korsikattoisia talousrakennuksia,
niiden takana torpanvahdin talo. Kuvat (osa): kuvaaja I. K. Inha, kuvaamo K. E. Ståhlberg / SKS.
Kuvat yhdistetty panoraamaksi: Livady.
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Ote vuoden 1924 maanjakokartasta.
PTA/KM. Reprokuva (osa): Livady.
5
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Tuvan tuli olla 8½ kyynärää pitkä ja 10½
kyynärää leveä, ja siinä piti olla kolme
ikkunaa, ovi sekä leivinuuni. Tupa ja ullakko olisivat torpparin omassa käytössä.
Lisäksi vahtitupaan piti rakentaa puhtaasti matkailijoita varten kaksi 8½ x ja 5¼
kyynärän kokoista kamaria, joista toiseen
tuli tehdä yksi ja toiseen kaksi ikkunaa.
Takimmainen kamari tuli varustaa lämmitysuunilla, kun taas etummaisesta laudoitettaisiin osa ullakolle johtavaa porrasta
ja sen alle sijoitettavaa säilytystilaa varten. Tupaa ja kamareita varten tuli tehdä
erilliset eteiset. (Kontrahti ensimmäisen
vahtituvan rakentamisesta ja Paikkarin
torpan hoidosta 23.7.1887, KA 555.)
Oskari Kivistön vuonna 1925 laatima piirustus Valkjärven torpan asuinrakennuksen pohjakaavasta. PTA/KM, reprokuva:
Livady.
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Gabriel Lindströmin allekirjoittama kontrahti määräsi vahtituvan rakentamisesta
tarkasti. Sen mukaisesti vahtituvasta
tuli 17 kyynärää (kyynärä = noin 60 cm)
pitkä, 10½ kyynärää leveä ja 6 kyynärää
korkea.

Hävinneitä rakennuksia

Sauna
Torpanvahti näyttää rakentaneen 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä hirsirunkoisen saunan,
jonka edessä on ollut kevytrakenteinen etuhuone.
Mahdollisesti Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1931 viittaa juuri tähän saunaan
raportoidessaan, että tien varresta purettiin käyttökelvoton sauna.6
6 AAF IX, vuoden 1931 vuosikertomus, 51.

6

Sauna (6) vuoden 1924 maanjakokartassa. PTA/KM. Reprokuva
(osa): Livady.
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Oskari Kivistön vuonna 1928 dokumentoima sauna oli korsikatteinen. Taustalla näkyy Miinan mökki. MV KK.
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Hävinneitä rakennuksia

Riihi
Asiakirjoissa tavataan vuonna 1909 ensi kertaa
maininta, että torpalla on riihi.7 Vuoden 1913
katselmuksessa torpan riihen kerrotaan olevan uusi
ja hyväkuntoinen.8 Vuonna 1926 riihessä oli olki- ja
pärekatto. Kooksi kirjattiin 14,5 x 5 x 3 metriä.9 Vielä
vuonna 1930 Kivistö näki välttämättömäksi riihen
vesikaton kattamisen oljilla ja osin päreillä.10
Vuonna 1937 riihi purettiin, koska se ei Opetusministeriön virkailijoiden mukaan sopinut ”nykyaikaiseen koneilla toimitettavaan viljanpuintiin”. Tilalle
rakennettiin puimala.11

7 Pöytäkirja metsänjakotoimituksesta 4.6.1909, jäljennös, KA.
8 Taloudellinen katselmus 23.10.1913, KA 555.
9 Lohkomisasiakirja 27.10.1926, KA 555.
10 Kivistön kirje MT:lle, 14.1.1930. PTA/KM.
11 Kivistön kirjeet MT:lle 6.7.1937 ja 8.11.1937. PTA/KM.
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Oskari Kivistön vuonna 1928 dokumentoima riihi oli korsikatteinen. Kuva: MV KK.
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Vahtimestarin talon purettuja rakennuksia
1930-luvun sauna
J. A. Rannikko pystytti vuonna 1935 Valkjärven
rantaan uuden saunan, joka muistutti tyylillisesti
vahtimestarin taloa ja saattoi siitä päätellen olla A.
W. Ranckenin käsialaa. Löylyhuone ja pukuhuone
salvottiin lyhyille nurkille ja järvenpuoleiseen päähän
tehtiin kevytrakenteiset uimahuoneet, joiden väliköstä pääsi tikkaita pitkin suoraan veteen.
Suunnitelmassa koko rakennus ajateltiin pystylaudoitettavaksi, mutta hirsiseiniä ei tiettävästi koskaan laudoitettu. Sauna katettiin pärekatolla ja maalattiin, oletettavasti punamullanpunaiseksi. Ikkunat,
ovien kehykset ja räystäslaudat maalattiin valkeiksi.
Saunaan tehtiin 1940-luvulta alkaen toistuvasti
korjauksia. Uuni uusittiin ja lahonneen puulattian
tilalle valettiin sementtipermanto, jota jouduttiin
muun muassa jään aiheuttamien vaurioiden vuoksi
pian korjaamaan. Perustusta korjattiin ja alin hirsikerta vaihdettiin, järveen johtavien tikkaiden osia
uusittiin.1 Aarne Raveala ehdotti tiettävästi vuonna
1954, että rakennettaisiin uusi sauna.2 Vanha sauna
purettiin viimeistään vuonna 1956; siitä muistuttavat
rantapusikossa lepäilevät perustuskivet.
1 AAF XII–XI, vuoden 1942 vuosikertomus, 61; vuoden 1946
vuosikertomus, 41; vuoden 1948 vuosikertomus, 144; vuoden
1950 vuosikertomus, 253–254; Kustannusarvio 9.5.1953, Paavo
Leijavuori. PTA/KM.
2 Kivistön kirje MT:lle 22.12.1954. PTA/KM.
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Rantasaunan uudisrakennusvaiheen julkisivut, pohjapiirustus ja leikkaus. Piirustukset on hyväksytty Muinaistieteellisen
toimikunnan kokouksessa 3.5.1935. MV RHO.

Arkkitehtitoimisto Livady

Sauna pystytettiin rantaviivaan nähden poikittaissuuntaisesti.
Kuva: Oskari Kivistö, 1935 / MV KK.

Puretun saunan vanha kivijalka näkyy sammaloituneena maastossa kuivakäymälän takana, lähellä rantaviivaa. Kuva on otettu
marraskuussa 2017.

Kasvihuone
Rannassa on ollut kasvihuone, joka on purettu loppusyksystä 2001 tai vuonna 2002.3

Vartijan rantasauna rakenteilla vuonna 1935. Kuva: Oskari
Kivistö / MV KK.
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Järven rantaan rakennettu sauna valmistumisen jälkeen vuonna 1935.
Sauna on sittemmin purettu. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

3 Työtilaus Veljekset Niemiselle 17.10.2001, MV RHO.
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Vartijan rantasaunan perustukset etelästä kuvattuna vuonna
1935. Kuva: Oskari Kivistö / MV KK.

Restaurointiperiaatteet
Miten Paikkarin torppaa on
restauroitu
Senaatin vuonna 1887 tekemän päätöksen mukaan
Elias Lönnrotin elämän varhaisvaiheita todistanut
Paikkarin torpan tuparakennus, aitta sekä kivimuurin reunustama omenatarha hankittiin säilytettäväksi
muuttumattomana muistona. Myös samana vuonna
Paikkarin puustellin vuokralaisen kontrahdissa Lönnrotin lapsuuden ajan rakennukset rauhoitettiin.
Torpan rakennuskokonaisuus käsitti tuolloin
tuparakennuksen ja Elias Lönnrotin lapsuuden aikaiseksi uskotun aitan, karjapihan sitä kolmelta sivulta
reunustavine rakennuksineen ja muita ulkorakennuksia. Rakennukset jätettiin tuparakennusta ja aittaa
lukuun ottamatta rauhoittamisen ulkopuolelle, vaikka
joukossa oli ilmeisesti Elias Lönnrotin lapsuudenaikaisia kehikkoja, ja hyödynnettiin muistomerkille otetun
torpanvahdin tarpeisiin.
Varhaisten vaiheiden hoidosta ja korjauksista sekä
niiden taustalla vaikuttaneista periaatelinjauksista
on vain vähän tietoa. Erilaisten kuvallisten esitysten pohjalta voidaan päätellä, että pitkänurkkaisessa
tuparakennuksessa oli tuohi-lautakatto, pieniruutuiset
lasi-ikkunat, ikkunaluukut sekä lautaverhoiltu tupaosa. Ehkä myös kamarin ulkoseinät oli laudoitettu.
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hoitoonsa vuosiksi 1923–1928.

Matkailijayhdistyksen ja Sammatin
kunnan aika 1888–1928

Muinaistieteellisen toimikunnan
aika 1928–1972

Aivan rauhoitushankkeen alkuvaiheessa harkittiin
suojarakennelman pystyttämistä tuparakennuksen
suojaksi, mutta tästä luovuttiin. Rakennus jätettiin
yksinkertaisesti asumattomaksi muutamalla kalusteella sisustettuna. Rauhoitusalueen ja sen rakennusten hoito- ja puhtaanapitovelvollisuus sälytettiin
torppari-torpanvahdille. Tarkempia hoito-ohjeita ei
tiedetä annetun; kontrahtinsa mukaan vuokralaisen ei
tarvinnut huolehtia ”kysymyksessä olevain muistomerkkien
rakentamisesta ja rakenteellisesta suojelemisesta”. Käytännössä järjestely näyttää johtaneen siihen, että ainakin
tuparakennus rappeutui.
Suomen Matkailijayhdistyksen toimesta tuparakennuksessa uusittiin vuonna 1895 puuseppä Sylvanderin johdolla muun muassa ikkunat sekä kamarin
vesikatto ja romahtanut laipio. Korjauksissa kerrotaan
koetetun jäljitellä alkuperäistä työtä, mikä on kuitenkin vähäisten dokumenttien perusteella vaikea todentaa. Vähäiset valokuvat viittaavat somien yksityiskohtien lisäilyyn.Yhdistyksen toimesta tuparakennus
sisustettiin palauttamalla sinne Lönnrotin lapsuuden
aikaisia huonekaluja ja talousesineitä tai niiden kopioita. Siitä tuli Suomen ensimmäinen kotimuseo.
Vastuuepäselvyyksien ja rahoituksen puutteen
vuoksi torpan hoidosta ja valvonnasta ei tämänkään
jälkeen juuri huolehdittu. Sammatin kunta otti torpan

Paikkarin torpan siirryttyä Muinaistieteellisen toimikunnan hoitoon alkoi torpan suunnitelmallisempi
ylläpito ja korjaaminen. Vahtimestarille toteutettiin toimikunnan arkkitehdin piirustuksin vuosina 1928–1935
asuintalo, talousrakennus, puimala ja sauna etäämmälle
historiallisesta muistomerkistä.
Torppaa ryhdyttiin myös ”konservoimaan”, millä
tarkoitettiin ennen kaikkea puumateriaalin säilyttämistä, toisaalta suojalaudoituksella ja toisaalta sieniä, lahoa
ja tuhohyönteisiä torjuvilla kemikaaleilla.
Tuparakennuksen ulkoasuun voimakkaasti vaikuttanut ratkaisu oli juurikoukkukannatteisten räystäskourujen lisääminen harjapuikolliseen tuohi-malkakattoon. Oskari Kivistö kertoo ratkaisun perustuneen
kenttähavaintoihin ja paikallisten haastatteluihin.
Rakennusten kunnossapito pysyi tänä aikana kohtalaisen säännöllisellä pohjalla.
Torpan uudempien talousrakennusten arvioitiin
sijaitsevan liian lähellä rauhoitettua kokonaisuutta ja
häiritsevän sitä. Vähin erin talousrakennukset purettiin.
Ympäröivien maiden maatalouskäyttö kuitenkin jatkui.

Arkkitehtitoimisto Livady

Museoviraston aika 1972–2013

Aiempi restaurointilinja lyhyesti

Senaatin aika ja uudet periaatteet

Vuonna 1972 Paikkarin torppa tuli Museoviraston
hallintaan. Kun torppa vuonna 1989 suojeltiin, vahtimestarin aitta ja asuintalo varjeltiin.
Samoihin aikoihin alkoi ilmetä uuden restaurointilinjan tarve. Vallitsi epätietoisuus siitä, minkäaikaisia
erityisesti tuparakennuksen eri osat ja niiden korjaukset mahtoivat olla, ja Museovirastossa laadittiin eri
aikoina tehdyistä korjauksista listauksia kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 2000-luvun alussa puntaroitiin
mahdollisuutta rakentaa tuparakennukseen aito tuohieristeinen malkakatto. Resurssien niukkuus rajoitti
merkittävästi korjausten toteuttamista.
2000-luvun alussa vahtimestarin talousrakennuksen tiiliseen osaan sisustettiin yleisöä palvelevia, modernilla talotekniikalla varustettuja tiloja; ovet ja ikkunat kunnostettiin perinteisiä materiaaleja käyttäen.
Myös vahtimestarin 50-vuotiaan saunan korjausten
suunnittelussa oltiin vaalivalla linjalla. Museoviraston
Sampsa Karvinen totesi vuonna 2007, ettei sauna
liittynyt Lönnrotiin ”eikä siltä osin ole arvokas” mutta
toisaalta ”niin kuin kaikki muutkin meidän vastuulla olevat rakennukset tulee korjata ja pitää kunnossa riippumatta
sen arvosta”.1 Saunan korjaushanke tosin raukeni.

Elias Lönnrotin lapsuudenkotina suojeltu Paikkarin
torppa käsittää kaksi rakennusta: tuparakennuksen
ja aitan, joista viimeksi mainittu ei välttämättä ole
peräisin Lönnrotin lapsuuden ajalta. Ne muodostavat Suomen varhaisimman museomaisesti hoidetun,
hirsirakenteisen kohteen ja maan vanhimman henkilöhistoriallisen museon.
Torpan rakennuksia on vuodesta 1895 lähtien
korjattu ja restauroitu aikansa restaurointinäkemysten mukaisesti. Vuoden 1895 ”vanhaa rakennustapaa
noudattaneiden” korjausten mittavuus ja mahdolliset muutokset jäävät jossain määrin epäselviksi. Ei
esimerkiksi ole tietoa siitä, onko tuvan ikkunanpuitemalli perua Luttarin talon vierastuvasta, Lönnrotin
veljen tai myöhempien torpparien ajalta vaiko vuoden
1895 korjauksista.
Kun kohde tuli Muinaistieteellisen toimikunnan
hoitoon, toimikunta rakennutti kenttähavainnoista
tehtyjen tulkintojen pohjalta erikoisen tuohi-malkakaton, jossa oli sekä harjapuikko että juurikoukuilla
kannatetut räystäskourut. Mukaan tulivat myös uudet
aineet ja materiaalit, kuten semptaliini ja ”puunsuojaaineet”. Tällaisella linjalla jatkettiin 1990-luvulle saakka, jolloin alkoi korostua perusteellisen tutkimuksen,
tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen ja pitemmän
aikavälin kattavan hoitosuunnitelman tarve. Myös
vahtimestarin rakennuksilla tunnistettiin arvo historiallisena kerrostumana, joka kertoo matkailukotia
pyörittäneen torppari-torpanvahdin elämästä suurmiehen synnyintalon ja maiseman vaalijana.

Suojellut tuparakennus ja aitta

1 Suunnittelupäiväkirja Paikkarin torpan saunan vesikattovauriosta, Sampsa Karvinen 24.10.2007, MV RHO.
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Dokumentoinnin puutteellisuuden vuoksi rakennusten
autenttisuuden tasosta on vaikea saada selkoa. Restaurointisuunnittelun lähtökohdaksi onkin otettava rakennusten asu
1800–1900-lukujen vaihteessa. Nyt on tutkittava huolella
se vähä, mitä on tutkittavissa, ja tehtävä ratkaisut sen pohjalta. Aitta on menettänyt suuren osan alkuperäisistä osistaan ja muuttunut jossain määrin käsittämättömäksi; sen
alkuperäinen käyttötarkoitus ja ulkoasu olisi hyvä selvittää
tarkemmin restaurointisuunnittelun apuvälineeksi.
Tuparakennuksen vesikatteen pellitys, joka suojaa vanhoja rakenteita ja interiöörejä, säilytetään näkymättömissä
tuohien välissä. Rakennusosien alkuperäisyyden ja syntyneiden vaurioiden laadun mukaan sovelletaan konservoivia tai
restauroivia toimenpiteitä siten, että kantavan rungon ja rakennusosien alkuperäinen toimintaperiaate säilyy. Antikvaaristen arvojen säilymisen rajoissa rakennuksia kunnostetaan
ikään kuin pitäjänräätälin paluuta silmälläpitäen.

Vahtimestarin rakennukset
Vahtimestarin rakennuksilla on arvo historiallisena kerrostumana, joka kertoo matkailukotia pyörittäneen maanviljelijä–
museoisännän elämästä suurmiehen synnyintalon ja maiseman vaalijana. Lisäksi rakennuksilla on huomattava museo-,
restaurointi- ja tapahtumatoimintaa helpottava käyttöarvo.
Vahtimestarin rakennuskokonaisuutta vaalitaan
kunnianarvoisille perinnerakennuksille sopivaan tapaan.
Restaurointi ja kunnostustyöt tehdään alkuperäisen kaltaisia
menetelmiä ja materiaaleja käyttäen. Ensisijaisina pidetään
rakennusten terveellisyyttä, kauneutta ja käytettävyyttä.
193

Senaatti-kiinteistöjen
aikaiset korjaustyöt 2016–2018
Paikkarin torppa siirtyi vuonna 2014
Senaatti-kiinteistöjen hallintaan.
Ensimmäisen kahden vuoden aikana ei
tehty korjaustöitä. Vuosien 2016–2018
aikana kohteen restaurointisuunnittelusta
on vastannut Livady. Luvussa esitellään tänä
aikana tehdyt korjaustyöt sekä suunnitelma
vuosille 2019–2022.

Näkymä omenatarhasta Valkeajärvelle keväällä 2018.
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Uutta restaurointilinjausta käytännössä
Paikkarin torpan suojeltua pihapiiriä rakennuksineen on Senaatin aikana, vuosina 2016–2018, kunnostettu
ikään kuin Lönnrotin pitäjänräätäli-isän luontaistaloudenajan kotitaloudenhoitoa silmälläpitäen: esimerkiksi
käytöstä poistettu uuni on korjattu käyttökuntoiseksi. Tavoitteena on ollut, että asiat eivät pelkästään näytä joltain, vaan ovat sitä todella. Restaurointi- ja kunnostustyöt on tehty perinteisiä menetelmiä käyttäen ja materiaalivalinnoissa on nojauduttu alkuperäisten rakenteiden ja pintojen tutkimukseen.
Vahtimestarin tilan päärakennus ja talousrakennukset kertovat matkailukotia pyörittäneen maanviljelijä–
museoisännän elämästä suurmiehen synnyintalon ja maiseman vaalijana. Myös tätä rakennuskokonaisuutta on
hoidettu kunnianarvoisille perinnerakennuksille sopivaan tapaan.
Ympäristönhoidon lähtökohtana on ollut avoin maanviljelys- ja laidunnusmaisema, jossa suositaan Lönnrotin ajalta periytyviä kulkuväyliä, rajauksia, kasveja ja peitteisyyttä. Lisäksi esteettömyyttä ja virkistyskäytön
mahdollisuuksia on pyritty parantamaan.
2000-luvun alun jälkeen reilun kymmenen vuoden ajan kerrytetty korjausvelka on tuonut oman kirpeän
lisänsä kunnostustöiden suunnitteluun.

Alla vasemmalla: Näkymä lammashaasta torpan pihapiiriin päin
keväällä 2017.
Alla: Torpan alkuperäisen ulko-oven sisäpinta kuvattuna syksyllä
2018. Ovi siirrettiin vuonna 1983 varastoitavaksi Seurasaareen,
josta se keväällä 2017 palautettiin Paikkarin torpalle. Oven
helat lienevät torpan uudessa ulko-ovessa. Ovi on toistaiseksi
varastoituna matkailijakotiin.

Kalliossa 21.11.2018, restaurointimestari Marko Huttunen, arkkitehti SAFA
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Maisemanhoitotyöt 2016–2018
Maisemasuunnittelun lähtökohdat
Paikkarin torpan maisemasuunnittelu on vuodesta
2016 alkaen perustunut maisema-arkkitehtiylioppilas
Mathias Wahlbergin diplomityöhön ”Selvitys Paikkarin torpan ympäristön vaiheista ja ympäristön
hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen”. Myös
Faunatica Oy:n vuonna 2017 laatima luontoselvitys
on huomioitu alueen suunnittelussa.
Paikkarin torpan ympäristön suunnittelussa
tähdätään historialliseen kerroksellisuuteen ja ekologisesti monipuoliseen kokonaisuuteen. Erityistä
huomiota kiinnitetään avointen ja suljettujen alueiden

rajautumiseen sekä maiseman kauneuden vaalimiseen, minkä lisäksi ympäristön tulee olla museo- ja
virkistyskäyttöön soveltuva.
Tavoitteena on, että alueella olisi nähtävillä
samankaltaisia peltoja, niittyjä, laitumia, hakamaita ja
metsää, kuin torpan mailla oli Lönnrotien aikana.

Tehdyt työt
2000-luvun alun jälkeen Paikkarin torpan maisema
oli Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikön
lakkauttamisen takia jäänyt noin 15 vuoden ajaksi
hoitamatta ja alue oli pahoin pusikoitunut. Kesällä

2016 aloitettiin hoitovelan maksaminen niitto- ja raivaustöillä, joita jatkettiin myös vuosina 2017 ja 2018.
Ylimääräistä vaivaa aiheutui 2000-luvun alun maansiirtotöiden yhteydessä alueelle levinneen lupiinin
hävittämisestä.
Kevättalvella 2017 aloitettiin puuston harventaminen maiseman kannalta tärkeimmiltä alueilta, joita
ovat torpan ja matkustajakodin pihapiirit, koivuhaka,
ranta ja pysäköintialueen ympäristö.
Lisäksi lammasaitaukset kunnostettiin, rannalle
kertyneet veneet siivottiin pois ja parkkipaikan lähettyville pystytettiin uusi pääopaste.

Vahtimestarin pihapiiriä raivaustöiden jälkeen huhtikuussa 2017.
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Kunnostettu ja aidattu rantaniitty kesällä 2017.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on vuosina 2016–2018 vastannut maisemasuunnitelman toteuttamisesta. Kuvassa Tero Malinen ja ja Tuomo Jäppinen kunnostamassa Paikkarin torpan koivuhakaa helmikuussa 2017.
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Näkymä omenatarhasta Lönnrotin patsaalle kesäkuussa 2018. Patsasta ympäröinyt vesaikko on raivattu pois.
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Maa-aittojen pärekatot
Maa-aittojen pärekatot uusittiin kesäkuussa 2018.
Ruodelaudoituksen vanhoista pärenaulojen jäänteistä
voitiin päätellä, että kyseessä on maa-aittojen rakennushistorian neljäs pärekate. Työn suoritti ja materiaalit toimitti Karin Päre ja Puu.
Katteet tehtiin kolminkertaisina tiukkasyisestä,
talvikaadetusta kuusesta. Kattorakenteita ei tarvinnut
korjata ja valtaosa vanhoista ruodelaudoista säilytettiin. Räystäs- ja harjalaudat uusittiin vanhan mallin
mukaan.
Räystäiden alta poistettiin maata sen verran,
että räystäät eivät kosketa maata ja kattamistyö oli
sujuvaa.
Etelänpuoleisen maa-aitan kattorakenteita ennen pärekatteen uusimista heinäkuussa 2017.

Pohjoisenpuoleinen maa-aitta kesällä 2017.
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Uudet materiaalit tuotiin työmaalle ja jätteet vietiin työmaalta
mönkijällä.

Räystään ladontaa. Vanhojen ruodelautojen nauloista voi päätellä purettujen pärekatteiden määrän.

Arkkitehtitoimisto Livady

Maa-aitat kesäkuussa 2018 pärekattojen uusimisen jälkeen.

Räystään ladontaa, harjapäreiden naulaamista ja päätyräystään uusia tuulilautoja. Karin Päre ja Puu ei käytä linjalaudan ripustimia vaan naulausta. Pärelimityksen suunta vaihdettiin joka toisen varvin
kohdalla.
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Aitan korjaustyöt
Keväällä 2017 aitan pohjoissivun alin hirsi, joka
on vain länsipäästään salvaimella kiinni kehikossa,
uusittiin kokonaan. Toiseksi alimman hirren itäpäätä
uusittiin vajaan parin metrin matkalta. Jatkokappale
liitettiin vanhaan hirteen tapitetulla lapaliitoksella.
Korjaustyössä käytettiin kuivaa kierrätyshirttä.
Vaurioituneisiin hirsiin tukeutunut lattian haltijapalkki ja lattialankut nostettiin takaisin paikoilleen.
Hirsikorjauksen yhteydessä rakennusta myös
oikaistiin ja nurkkakivilatomuksia kunnostettiin.
Aitan portaasta uusittiin kaksi askelmaa. Uudet

askelmat tehtiin tiukkasyisestä sydänpuukierrätysmännystä vanhan mallin mukaan.
Pohjoissivun räystäshirren konsolit olivat niin
pahoin vaurioituneet, ettei pudonnutta räystäshirttä
enää asennettu takaisin. Uusi räystäshirsi tulee asentaa vuodelle 2021 kaavaillun malkakaton uusimisen ja
kehikon kunnostamisen yhteydessä.
Katteen reunalta pudonneita malkoja kiinnitettiin takaisin paikoilleen.
Korjaustyöt suoritti Restart Oy.

Aitan pohjoissivun alin hirsi oli maata vasten jo vuonna 2002.
Kuva: Soile Tirilä / MV K-as.

Aitan pohjoissivun alin hirsi uusittuna ja toiseksi alin jatkettuna kesällä 2017. Aitta on siirtynyt vaaksan verran länteen.
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Kolmesta porrasaskelmasta uusittiin kaksi kesällä 2017.

Arkkitehtitoimisto Livady

Puimalan moottorikopin korjaustyöt
Syksyllä 2018 moottorikopin ovi- ja ikkuna-aukon
pielien puutiilet uusittiin ja muurauksen saumauksia
korjattiin. Ovi karmeineen kunnostettiin ja varastoitiin moottorikoppiin odottamaan työn loppuunsaattamista vuonna 2019. Työt teki Restart Oy.
Moottorikopin sivulla olevassa aukossa lienee
ollut ikkuna, sillä maasta aukon alapuolelta löytyi
ikkunalasin palasia. Mahdollisen ikkunan kaikki
puuosat ovat hävinneet. Ikkunan uusimisessa tullaan
nojautumaan ovessa ja voimahihnan luukussa oleviin
yksityiskohtiin.
Puimalan moottorikoppi marraskuussa 2018.

Yllä vasemmalla moottorikopin oviaukko ja ovi kesällä 2017 ennen korjausta ja
oikealla oven korjauksen sekä puutiilien uusimisen jälkeen.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Oven karmi uusittiin kokonaan ja ovilehden
alareuna korjattiin.

Yllä vasemmalla voimahihnan luukku ja oikealla ikkuna-aukko. Ikkunaaukon puutiilet on uusittu ja aukkoon on nostettu maasta löytyneitä
lasinkappaleita.
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Saunan korjaustyöt

Sauna ennen puuston harvennusta helmikuussa 2017.

Saunan vesikatteen korjaussuunnitelmassa varauduttiin siihen, että toinen lape jouduttaisiin tekemään uusista, alkuperäisiä huomattavasti kookkaammista
tiilistä. Tällöin myös ruoteiston kokoa olisi pitänyt muuttaa ja piipun pellitys uusia. Kaikeksi onneksi urakoitsija onnistui löytämään erän kierrätystiiliä, jotka
olivat täsmälleen samaa tyyppiä kuin alkuperäiset tiilet.
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Runsas puusto saunan ympärillä oli ai
heuttanut vesikatteen sammaloitumisen.
Kuva on heinäkuulta 2017.

Arkkitehtitoimisto Livady

Tiilikatteen uusiminen
Rantasaunan betonitiilikatteen kaakkoisnurkan vuoto
oli havaittu jo vuonna 2007. Toistakymmentä vuotta
jatkunut vuoto oli lahottanut aluslaudoitusta, kattorakenteita ja hirsinurkkaa.
Kunnostustyössä muutettiin sivujen ylemmän
tuulilaudan kiinnitystä siten, ettei se enää muodosta
patoa katetiilten alle pääsevälle vedelle. Muutoin vesikatto kunnostettiin alkuperäisen kaltaiseksi. Kunnostustyöt teki Restart Oy.

Saunan sammaloitunut katto heinäkuussa 2017.

Savupiipun vanha pellitys säilyi ennallaan: tiilet saatiin ujutettua pellin liepeen alle. Piippu nuohottiin kesäkuussa 2018 ja todettiin
käyttökuntoiseksi.

Sammal poistettiin tiilistä teräsharjalla.

Kaakkoisnurkassa kehikon hirsiä jouduttiin uusimaan noin neljän metrin verran. Tuulilaudat uusittiin kauttaaltaan ja kattotuolien
päitä parin metrin verran. Aluslaudoitus paikattiin ja alushuopa uusittiin kokonaan.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Tuparakennuksen korjaustyöt
Hirsirungon korjaustyöt
Tuparakennuksen hirsirunkoa kunnostettiin keväällä
2017.1 Rungossa oli lahovaurioita uunin takana sekä
väliseinässä että ulkoseinässä, minkä lisäksi savupiipun
vieritse kulkeva laipiopalkki oli lahonnut poikki.
Koska väliseinän vaurioilla ei ollut merkittävää
rakenteellista merkitystä, vauriot päätettiin jättää
korjaamatta, jotta alkuperäistä materiaalia ei tulisi
tarpeettomasti vaihdettua uuteen. Laipiopalkin lahonnut pää uusittiin.

Ulkoseinän ylimpään hirteen, joka on alhaalta
lukien numero 13, ei ollut tarvetta tehdä korjauksia.
Hirteen numero 12 tehtiin parin tuuman vahvuinen pintapaikka ja numeroihin 11 ja 10 seinähirsien
vahvuiset paikkapalat. Korjaustöissä käytettiin kuivaa
kierrätyshirttä, jotta rakenne pysyisi tiiviinä. Varaukset ja liitokset tilkittiin pellavakuitunauhalla.
Ulkoseinään hirsikertojen 4 ja 7 välille aiemmin
tehtyjä, naulojen varassa heiluvia paikkapaloja kiinnitettiin puutapeilla.

1 Työt suoritti Restart: Lauri Salminen, Tommi Saarto, Jaakko
Heljander, Klaus Wargh ja Kalle Mäki. Lauri Leppänen osallistui
korjaustöiden suunnitteluun. Korjaustyöstä on tarkempi kuvaus
Restartin 2.8.2017 laatimassa restaurointiraportissa.

Tilanne ennen hirsikehikon ja uunin korjausta huhtikuussa
2016.
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Leivinuunin päällä ja sivuilla ollut hiekka oli aiempien kor
jausten yhteydessä suurelta osin poistettu. Kuva huhtikuulta
2017.

Kuvat yllä: uunin kohdalla seinässä on jäljellä 3–4 alkuperäistä
hirttä. Kuva toukokuulta 2017.

Arkkitehtitoimisto Livady

Laipiolautoja vaurioituneen palkin kohdalla. Huhtikuussa 2017 otetussa kuvassa näkyvä vesikattolauta lienee perua aiemmasta korjausvaiheesta.

Uunin taus hirsikehikon kunnostuksen ja uuninkorjauksen jälkeen. Laipiopalkin päältä on poistettu sinne aiemmissa korjauksissa asennetut korotuspalikat ja palkkiin on tehty jatkopala. Seinähirsien
paikkauksen yhteydessä poistettu savirappaus varastoitiin aittaan odottamaan analyysiä ja rappauksen korjausta. Uunin ja seinän väliin sekä uunin laelle on palautettu täyte, uunin tiilimuuraus on
korjattu ja puhkiruostunut savupellin peltiosa on uusittu. Kuvat ovat vuodelta 2017.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Leivinuunin ja savupiipun korjaustyöt
Tuparakennuksen savupiippu oli joskus aiemmin
katkaistu ja tilalle oli muurattu kattorakenteisiin
tukeutuva lavaste. Keväällä 2017 tehdyn korjauksen
lähtökohtana oli, että uunin savupiippu palautetaan
käyttökuntoiseksi, jolloin tuvan – ja kamarin – ilmanvaihto paranee ja tulisijoissa on mahdollista pitää
tulta. Työt teki uuninmuuraaja Jaakko Moilanen. Korjattu uuni onkin muutoin otettavissa käyttöön, mutta
tulee huomioida, että laipiopalkin etäisyys savuhormin sisäpinnasta on vähemmän kuin nykyään vaadittu
230 mm ja että savupiipusta tulevat kipinät saattavat
kuivalla säällä helposti sytyttää tuohikaton palamaan.
Uunin huuvan takaosan murentuneita tiiliä
vaihdettiin uusiin käsinlyötyihin tiiliin ja saumoja
paikattiin rapautumisen hidastamiseksi sekä riittävän
tuen saamiseksi piipulle. Leivinuunin holvin vajonneita tiiliä nostettiin ylemmäksi ja tuettiin saumaamalla.

Piippu vuonna 1910 tai sitä ennen.
Kuva: F. Tilgmann / Helsingin Kaiku
no 8, 26.2.1910, sivu 6 / digi.kansalliskirjasto.fi.
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Savupiipun läpivienti korjaustöiden aikana huhtikuussa 2017.
Savupiipun malli on vaihdellut eri korjauksissa: Alla vasemmalla
savupiippu viimeistään vuonna 1910, keskellä vuonna 1927 ja
2002, oikealla toukokuussa 2017 purettu, kattorakenteiden varaan
tuettu lavastepiippu, joka ei ollut yhteydessä uuniin.

Vuoden 1927 kuvassa katolla seisoo
uuden savupiipun juuri valmiiksi
saanut muurari. Kuva (osa): Oskari
Kivistö / MV KK.

Rapautunut piippu huhtikuussa 2002. Kuva: Soile
Tirilä / MV K-as.

Tukittu savupiippu ennen korjaustöitä huhtikuussa 2017.

Arkkitehtitoimisto Livady

Uuninmuuraaja Jaakko Moilasen huomioita
toukokuussa 2017:
”Muurauksien aikana sattui poikkeuksellisen kylmä
ajankohta, vaikka elettiin toukokuun alkua. Käytimme
sisällä lämpöpuhallinta ja ulos piipun ympärille teimme
kasvihuoneen, jotta lämpötila pysyisi yli +5 asteen. Yön
ajaksi eristimme piipun villalla.
Piipun muurauksen aikana heräsi epäilys siitä, että
kestääkö huuva piipun painoa. Laitoin varmuudeksi kipsisiltoja olemassa oleviin halkeamiin, jotta mahdollinen
pienikin painuminen voidaan huomata. Tuimme huuvaa
muurauksen aikana puisella pilarilla. Myöhemmin huuvan alle asennettiin kiristämällä kierretangot kolmeen
eri kohtaan, jotka tukevat huuvaa painumiselta. Piipun
paino on kahdelta sivulta tukevan muurauksen päällä,
joten todellista painumisen vaaraa ei pitäisi olla.”

Yllä uunin rintaan keväällä 2017 tehty kipsisilta kuvattuna
syksyllä 2018. Oikealla: Huuvan alta otetussa kuvassa näkyy
huuvaa tukevat kierretangot ja uusittu savupelti.

Paikkarin torppa • restaurointikirja
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Työssä käytettiin Weberin saviuunilaastia.
Piippu muurattiin käsinlyödyistä tiilistä ja slammattiin ullakon osuudelta. Laastina käytettiin Weberin hydraulista kalkkilaastia.
Huuvan yläosan puhkiruostuneen savupellin
peltiosa uusittiin.
Uunin ja seinien välissä ollut hiekkatäyttö
uusittiin. Rakennetta muutettiin siten, että ulkoseinän puolella hiekkatäyttö erotettiin hirsiseinästä irti
koolatulla raakaponttilaudoituksella.

Uunin sisäpuolisiin osiin käytettiin Restart Oy:n toimittamia käsinlyötyjä tiiliä ja ulkopuolisiin osiin Potilan tiilitehtaan tummiksi poltettuja varastotiiliä, jotka
olivat kooltaan lähes samankokoisia kuin alkuperäiset. Lisäksi korjaustyöhön käytettiin 50 kg savilaastia,
300 kg hydraulista kalkkilaastia, 180 kpl käsin lyötyjä
tiiliä ja 500 kg hiekkaa.

Huoltotöitä keväällä 2017
Tahkon vesikaukalon vitsas naulattiin takaisin paikoilleen ja oviseinän vesikourun vuotava jatkoskohta
paikattiin lyijylevyllä.

Koko lavastesavupiippu sekä huuvan takaosan rapautuneet
tiilet purettiin vuonna 2017. Myös lavastetta kannatelleet puurakenteet purettiin uuden savupiipun tieltä.
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Piirroksessa on esitetty Paikkarin torpan uunin alkuperäisten tiilten keskimääräinen koko.

Vesikaton alapuoliset osat muurattiin käsinlyödyistä, melko
vaaleapolttoisista tiilistä. Kuva on huhtikuulta 2017.

Uuni on ollut liitettynä leivinuunin hormiin ns. vasikalla eli
vaakaan muuratulla hormilla. Sittemmin vasikka on purettu.
Uusi vaakahormi on tarkoitus tukea vanhoihin rakenteisiinsa.
Työhön tarvittavat tiilet varastoitiin torpan eteiskomeroon.
Kuva on huhtikuulta 2017.

Savupiipun korjauksen yhteydessä piippuun jätettiin aukko
kamarin pystyuunin vaakahormin liittämistä varten.

Arkkitehtitoimisto Livady

Paikkarin torpan savupiipun rekonstruktiosuunnitelma 14.3.2017. Livady.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Piippuun vesikaton päälle suunniteltu levennys jätettiin pois: lyijypellistä tehdyn läpiviennin
kauluksen reunat vain taitettiin tiilen saumoihin ja limitettiin malkojen alla olevan peltikaton
nostoihin. Muurarin ehdotuksesta myös piipun kruunua kevennettiin suunnitellusta yhdellä varvilla. Piippuun lisättiin nyt ensimmäistä kertaa hattu. Sitä ei toteutettu piirustuksen mukaisesti.
Kuva: Jaakko Moilanen 19.5.2017.
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Savilaastianalyysi
Restart Oy tilasi Muurausliike Timo Kososelta kesällä 2018 analyysin Paikkarin torpan tuvan seinästä otetusta laastinäytteestä.
Tutkittavaksi toimitettiin tammikuussa 2018 noin seitsemän
litraa kuivaa savilaastia, joka oli irrotettu hirsiseinästä uunin
takaa. Teksti perustuu Kososen 26.6.2018 päivättyyn raporttiin.
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia yksi tai useampia reseptejä
mahdollisimman samankaltaisen savilaastin valmistamiseksi.
Tutkimuksessa selvitettiin orgaanisen ainesosan osuus ja laatu
sekä epäorgaanisen ainesosan koostumus ja mahdollinen alkuperä. Asiantuntijoina toimivat Turun yliopiston tohtorikoulutettavat FM Mia Lempiäinen-Avci (arkeologia ja makrofossiilit)
sekä FM Jussi Kinnunen (geologia).
Silmämääräisessä tarkastelussa orgaanisen aineen osuus
oli suhteellisen suuri, noin 80 % laastin tilavuudesta. Laastin
väri oli kellertävä – ei harmaa tai sinertävä, kuten tyypillinen
Suomesta saatava peltosavi. Isoja kiviä tai hiekanjyviä ei erottunut.
Kovaksi kuivunutta savea liotettiin huoneenlämpöisessä
vedessä kaksi viikkoa. Lionneesta massasta otettiin 400 ml:n
otos, joka kaadettiin siiviläsarjaan. Ylimpänä olleen siivilän
päälle juoksutettiin vettä, jotta saatiin sekä kasviaines, että mineraaliaines laskeutumaan eri siivilöille koon mukaan: 1 mm:n
siivilälle jäi puhdasta kasvimassaa 100 ml, 0,5 mm:n 5 ml, 0,25
mm:n 10 ml ja 0,125 mm:n 2 ml. Siivilöille ei jäänyt lainkaan
mineraaliainesta.
Kasviaines
Siivilöillä ollut kasviaines tutkittiin stereomikroskoopin avulla
(Olympus SZX9, suurennos 7,5x–112,5x). Kaikilla siivilöillä
kasvimassa koostui tuleentuneesta rukiin (Secale cereale) korresta. Ylimmällä siivilällä oli lisäksi kaksi pihatähtimön (Stellaria
media) siementä ja yksi ukontattaren (Persicaria lapathifolia)
siemen. Kyseiset kasvit kasvavat yleisinä ihmistoimintaan liittyvillä paikoilla. Todennäköistä on, että saven sekaan on pantu
rukiin kortta, joka pilkottu hienoksi, noin 0,5–1 cm:n pituisiksi
pätkiksi. Seassa oli myös hieman pitempiä, noin 3 cm:n pituisia,
puutuneita korren tyviosan katkelmia. Katkennut korsi oli muuten ehjä, joten viitteitä korren loukuttamisesta tai vastaavasta
rikkomisesta ei ole.
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Mineraaliaines
Laasti analysoitiin Niton XL3t Gold pXRF -analysaattorilla.
Analyysiohjelmana oli TestAllGeo, mittausaika 60 sekuntia.
Analysaattori ei mittaa natriumia ja sitä keveämpiä alkuaineita,
minkä lisäksi magnesiumin, alumiinin ja piin analyyseihin tulee
suhtautua varauksella. Tärkeimmät löydetyt alkuaineet olivat:
alumiini (25,5–32 %), pii (17–20,3 %), rauta (7,9–8,2 %), rikki
(0,6–1,8 %) ja titaani (0,24–0,28 %).
Laastin kellertävä väri voi johtua raudasta, jota savessa on
runsaasti. Rikin runsas esiintyminen viittaa mätäliejuisten sulfidisavien rautasulfidiin. Savi on oletettavasti peräisin Valkjärven
rannalta, jonka rantasavikko on kerrostunut Ancylus-järvivaiheen aikana, mistä kertoo suolattomuudesta johtuva alhainen
klooripitoisuus (0,072–0,095 % Cl).
Ohjeet laastin valmistamiseksi
Laasti koostuu pieneksi silputusta rukiin korresta sekä järvisavesta. Raejakauma viittaa siihen, ettei laastiin ole sekoitettu
hiekkaa laisinkaan. Mahdollisia orgaanisia lisäaineita ei voida
sulkea pois. Esimerkiksi kasvipohjaisen liisterin käyttö laastin
seassa on mahdollista sekä valmiin savilaastin seisottaminen,
jolloin syntyy laastin ominaisuuksiin vaikuttavia ”lisäaineita”.
Tuore savi joko liuotetaan veteen voimakkaasti mekaanisesti
työstäen tai savi kuivataan ja jauhetaan hienoksi ennen veteen
liuottamista. Kivet ja muut sattumat poistetaan. Savilaasti
tehdään niukkaan veteen ylimääräisen veden välttämiseksi.
Tavoitteena on ”löysä puuro”.
Olkisilppua valmistaessa otetaan talteen pienetkin
höytyvät. Silppua sekoitetaan liuotettuun saveen noin suhteessa kolme osaa silppua ja yksi osa savivelliä. Vettä lisätään
varovaisesti – jos ollenkaan. Laastista otetaan talteen pari litraa
koerappaukseen. Tämän jälkeen lisätään vielä yhdestä kahteen
osaa ruissilppua. Valmiin laastin seisottamisen vaikutus laastin
ominaisuuksiin on helppo ja edullinen selvittää. Sopivat seisotusajat ovat esimerkiksi yksi vuorokausi ja kymmenen vuorokautta. Koerappaukset tehdään pieninä aloina puhdistettuun
hirsipintaan. Pinta viimeistellään puuhiertimellä alkuperäisen
pinnan kaltaiseksi.

Savirapattua seinää kerrossängyn alemman sängyn kohdalla.
Kalkkimaali on kokonaisuudessaan kulunut pois.

Savirapattua ja kalkkimaalattua eteläseinää penkin yläpuolella.

Arkkitehtitoimisto Livady

Savirappausta jouduttiin poistamaan uunin takaa hirsikorjauksen tieltä. Kuva on huhtikuulta 2017.

Poistettu savirappaus varastoitiin aittaan odottamaan analyysiä
ja uudelleenkäyttöä.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Rappauksen alta näkyvät savutuvan mustuneet hirret, joiden pintaan on hakattu kirveellä rappaustartunnat. Kuva on toukokuulta
2017.
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Ikkunaluukkujen kunnostus
Tuparakennuksen melko huonokuntoisia ikkunaluukkuja paikkailtiin, lukot sinkilöineen poistettiin
ja luukkuihin asennettiin puiset linkut kesällä 2018.
Työt suoritti Restart Oy.
Tuparakennuksen luukkuissa oli aiemmin ruuveilla kiinnitettyinä sinkityt terässinkilät ja riippulukko. Lukkojen avain oli kadonnut, joten luukut oli
tapana nostaa saranoiltaan ja varastoida kesän ajaksi
navettaan. Lukot siis olivat paitsi hyödyttömiä myös
sikäli haitallisia, että tuparakennukseen olennaisesti
kuuluvat luukut olivat poissa koko kesäsesongin ajan.
Luukkujen korjaustyöt tehtiin siten, että vanhaa
materiaalia säilyi mahdollisimman paljon: vaurioituneita puuosia korjattiin puupaikoilla ja lisäämällä
puutappeja. Terässinkilät poistettiin ja tilalle asennet-

tiin puiset linkut. Linkkujen malli suunniteltiin yhden
säilyneen linkun mukaan. Tutkimuksissa ei selvinnyt,
miltä ajalta säilynyt linkku on peräisin, millainen
vastakappale sillä on ollut tai millaiset ovat olleet
alkuperäiset luukkujen salvat.
Kunnostustyön yhteydessä huomattiin, että
nykyiset luukut sopivat huonosti paikoilleen ja niiden
käynnissä on ongelmia. Lisäksi niiden puuaines todettiin siinä määrin hapertuneeksi, että paikkapalojen
kiinnitys ja linkkujen asennuksen lujuus jäi epätyydyttävälle tasolle. Luukkujen uusimista lähivuosina tulee
harkita.
Korjaustyö jäi kesken: linkkujen viimeistely ja
luukkujen käynnin sovitus tehdään vuonna 2019.

Poistetut luukut näkyvät vaaleina läikkinä tuparakennuksen
verhouksessa. Kuva on huhtikuulta 2016.

Luukut keväällä 2017 ennen korjaustöitä. Luukkujen oikeita
paikkoja ei ollut löydetty, joten ne oli ruuvattu eriparisina
karmeihin kiinni.
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Paikattuja luukkuja kesällä 2018, jolloin luukkuja ei vielä ollut
sovitettu kunnolla paikoilleen.

Arkkitehtitoimisto Livady

Luukkujen aukipitimiä on huonossa kunnossa,
ja yksi on jopa hävinnyt.

Alkuperäinen linkku paikoillaan ennen irrotusta.

Paikkarin torppa • restaurointikirja

Alkuperäinen linkku oli kiinnitetty takonaulalla luukkuun.

Uudet linkut on valmistettu katajasta ja kiinnitetty messinkiruuveilla. Kuvassa linkun muotoilu on vielä kesken.
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Vahtimestarin talon korjaustyöt
Kuistin pintojen värikerrokset
Vahtimestarin talon kuistin väripinnat tutkittiin kesällä 2016. Tuolloin kuistin maalipinnat olivat huonokuntoisia, hilseileviä ja homeisia. Kuisti lienee rakennettu 1960-luvun jälkeen kokonaan uudestaan, joten alkuperäisiä värikerroksia ei ollut enää löydettävissä.
Alimpien maalikerrosten sävyt määriteltiin kuistin takaosan
kaiteesta, jossa ne olivat parhaiten säilyneet. Kuisti on ollut pääsääntöisesti yksivärinen. Alimpana sävynä on vaalea kellertävän
vihreä sävy (NCS 1002-Y50R). Tämän kerroksen päältä löytyy vaalea ja tumma sininen (NCS 1010-Y80B ja 2020-R80B) sekä vaalea
keltainen kerros (NCS 1002-R). Loput (uusimmat) kerrokset ovat
valkoisia.1
1 Tutkimusraportti 18.6.2016, tutkijakonservaattori Hanne Mannerheimo,
Livady (toim. MH).

Yllä Vahtimestarin talon kuisti vuonna 2016, oikealla siitä otetut värinäytteet.
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Kuistin maalaustyöt
Homeiset ja hilseilevät pinnat pestiin Allbäckin
pellavaöljysuovalla ja huuhdeltiin. Pintojen kuivuttua pinnat skrapattiin maalikaapimilla. Halkeamia
ja liitoskohtia oli tiivistetty elastisella massalla, joka
poistettiin ja korvattiin pellavaöljykitillä.
Maalin alta paljastui vihertäväksi kyllästetty puu,
ja työntekijät alkoivatkin voida pahoin ja heidän kurkkunsa kipeytyivät muutaman tunnin hionnan jälkeen.
Tämän jälkeen kaikki skrapaus- ja hiontatyöt tehtiin
moottoroituja hengityssuojaimia käyttäen. Kyllästeen
arveltiin olevan kupari-kromi-arseeniliuosta.
Yksi lahonnut peitelista kivijalan yläpuolella

olevasta paneloinnista vaihdettiin uuteen. Muutoin
puuosat olivat kunnossa.
Maalaustöissä käytettiin Allbäckin pellavaöljymaaleja ja -öljyä. Puupuhtaat pinnat käsiteltiin
+60 celsiusasteessa lämmitetyllä, kylmäpuristetulla
pellavaöljyllä. Öljyn kuivuttua pinnat pohjamaalattiin
tiukkaan sivellen. Pohja-, väli- ja pintaamaalaukset
tehtiin ohentamattomalla pellavaöljymaalilla, johon
oli lisätty 20 % sinkkivalkoista pellavaöljymaalia
homesuoja-aineeksi.
Pohjamaalin kuivuttua suurimmat kolot ja halkeamat kitattiin Dana Limin Glarmesterkit -pellava-

öljykitillä. Kitti sisältää vain vernissaa ja liitua.
Kuistin väriksi tuli Allbäckin valmissävy, Mantelinvalkoinen, punaruskeisiin koristeraitoihin NCS S
6030-Y90R.1
Maalaustöiden aikaan suhteellinen ilmankosteus vaihteli
49:n ja 83 %:n välillä ja kuistin puuosien kosteusprosentit
10,1:n ja 13,8 %:n välillä.
1 Raportti kuistin maalaustöistä 26.7.–24.8.2016. 13.9.2016,
Karoliina Hytönen, rakennusrestauroinnin artenomi (amk),
maalari, Restart (toim. MH). Työn tekivät Karoliina Hytönen,
Laura Suominen, Brita Wickholm ja Juha Lehtinen.

Pellavaöljymaaleista
Juulia Mikkola, Livady 2015:
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa pellavaöljymaalin pohjustukseksi suositeltiin meillä yleensä joko
raakaa pellavaöljyä tai öljyllä ohennettua maalia, joskus
harvemmin vernissaa. 1930-luvulla vernissan käyttö
uuden puupinnan suojauksena oli vakiintunut käytäntö
– valitettavasti, sillä sittemmin on todettu, että vernissaus synnyttää pinnan, jossa maalia on vaikea saada
pysymään vielä vuosikymmeniä myöhemminkin.
Raaka pellavaöljy toimii hyvin pohjustuksena,
sillä sen molekyylikoko on pieni ja öljy imeytyy syvälle
puuhun eikä muodosta pinnalle kalvoa. Öljypohjustuksen jälkeen voidaan helpommin maalata ilman pohja- ja
välimaalin ohennusta, kun pensseli liukuu öljyisen puun
pinnalla ja maalissa oleva vernissa sekoittuu tuoreeseen
öljyyn. Näin maalaus voidaan suorittaa perinteiseen
tapaan kokonaan ilman liuottimia, jolloin saadaan paremmin säätä kestävä maalipinta.
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Kuistin rakenteet on tehty painekyllästetystä puusta. Kuva on elokuulta
2017.

Vastamaalattu kuisti syyskuussa 2016.
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Sisäilmanlaadun parantaminen
Vahtimestarin talo on ollut käyttökiellossa vuosia
huonon sisäilman aiheuttamien oireiden vuoksi. Keväällä 2016 sisäilman tunkkaisuuden syiksi paljastuivat puutteellinen ilmanvaihto ja mineraalivillalisäeristys; vaikutusta voi olla myös alapohjan lahovaurioilla.
Sisäilmanlaatu parani melkein saman tien, kun
vuonna 2017 tuvan seinistä ja laipiosta poistettiin
mineraalivillat. Ilmanlaatu ei kuitenkaan vielä ollut
hyvä, ja tarkoituksena onkin jatkaa lisäeristeiden poistamista ja palauttaa huoneisiin korvausilmaventtiilit.
Ilmanvaihdon parantamista suunnittelee lvi-insinööri

Ben-Roger Lundstedt. Suunnittelun pohjaksi tilattiin
hormikartoitus Nuohousliike Rantaselta.
Nuohousta ja hormikartoitusta varten tarvittiin
talotikkaat ja kattoturvalaitteet, jotka tilattiin Uudenmaan Peltityö Oy:ltä. Kyseessä ovat vakiotuotteet,
jotka eivät miltään osin perustu talon historiaan.
Alapohjan lahovauriot johtunevat suljettuina
olleista kissanluukuista sekä ylärinteestä tulevasta
kosteudesta. Lopullinen korjaustarve arvioidaan, kun
lattiat avataan mineraalivillojen poistamiseksi.

Kaakkoisnurkan jo aiemmin avattu laudoitus avattiin helmikuussa 2017. Hirret olivat hyvässä kunnossa.

Tuvan sisäpintojen levytykset ja niiden alla olleet mineraalivillat poistettiin vuonna 2017. Alta paljastui seinä, jonka yläosa on ollut
tapetoitu ja alaosassa on ollut panelointi. Myös ulkoseinällä olleet keittiökalusteet poistettiin. Mineraalivillaa on vielä lattiarakenteessa lattialautojen alla.
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Vahtimestarin talon alustaa keväällä 2016. Kantavat rakenteet
vaikuttivat pääosin hyväkuntoisilta, mutta rossilaudoituksessa
oli jonkin verran lahoa. Maapohja oli kostea.
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Vahtimestarin talon kattoturvatuotteita ja julkisivujen kunnostusta varten laadittu julkisivupiirros 1:200. Livady 2018.

Vahtimestarin talon hormit
Hormien pituudet
1. Etupihan puoleinen uuni 5,3 m
2. Kylpyhuone / wc 5,5 m
3. Hellan höyryhormi 5,1 m
4. Hellan hormi 7,5 m
5. Luultavasti takapihan puoleinen uuni 4,6 m
6. Yläkerran kakluuni 2,2 m

Hormikartta
Pihan etupuoli

Hormien koko on keskimäärin 15 cm x 15 cm (0,023 m2). Hormien välinen tunkatiili* on pystytiili. Ullakolla rappaukset ok. Takapihan puoleinen uuni on tukossa. Tulihormit tulee kunnostaa ennen käyttöönottoa. Korvausilmaventtiilejä ei ole. Ilma poistuu
hellan höyryhormin, kylpyhuoneen hormin sekä etupihan puoleisen uunin kautta.1
1 Nuohous ja ilmastointipuhdistus Rantanen Oy:n 11.6.2018 laatima hormikartta ja raportti.
* Tunkka (tunka) on hormien välinen muurattu seinämä.
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Vesikattotuotteet sovitettiin uudehkoon peltikattoon. Ratkaisu
oli edullinen ja tarvittaessa helposti poistettavissa.
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Ikkunaluukkujen kunnostus

Ikkunoiden kunnostus

Kesällä 2018 osa vahtimestarin talon ikkunaluukuista
oli niin huonossa kunnossa, että niitä oli tippunut
maahan ja paneeleita oli irronnut.
Luukuissa on melko kömpelöt saranat, jotka
kuitenkin lienevät alkuperäisiä. Näyttää siltä, että
luukkujen suunnittelussa ei ole otettu ikkunapuitteiden vesilistoja huomioon ja saranoita on jouduttu
tekovaiheessa modifioimaan.
Luukuissa oli niihin huonosti sopivat, hennot,
sinkityt, uudehkot haat, jotka kunnostuksen yhteydessä vaihdettiin uusiin.
Kunnostuksen jälkeen luukut maalattiin pellavaöljymaalilla sävyyn NCS S 7020-Y50R eli vihreästä
väristä luovuttiin ja palattiin alkuperäiseen ruskeaan
väriin.

Kunnostuksen jälkeen luukut asennettiin takaisin
paikoilleen, ikkunoiden ulkopuitteet vietiin verstaalle
kunnostettaviksi ja ikkunoihin asennettiin sääsuojat.
Ikkunoiden kunnostus jäi syksyllä 2018 kesken korjaustöihin varatun rahan loputtua ja töitä päätettiin
jatkaa keväällä 2019. Ikkunat maalataan pellavaöljymaalilla vanhaan sävyyn kuitenkin siten, että julkisivun kokonaisuus otetaan huomioon.

Itäpäädyn ikkuna ennen korjausta keväällä 2016.

Kunnostettu luukku syksyllä 2018.
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Ikkunaluukkujen ja ikkunapuitteiden kunnostustyöt
tehtiin syksyllä 2018 Restart Oy:n verstaalla Piikkiössä.

Talon julkisivukäsittelyt puun pinnalta lukien
Toimitettu Restart Oy:n Karoliina Hytösen 23.5.2018 päivätystä raportista. Karmipinnan ulkoväriä ei selvitetty.
Julkisivuverhouksessa on vain yksi maalikerros: punainen
keittomaali, jonka sävy osuu sävyjen NCS S 4550-Y80R ja
NCS S 4550-Y90R väliin.
Ikkunaluukuissa on alimmaisena pohjalasyyri NCS
S 6030-Y70R, joka on voinut olla myös liian tuoreelle
höyläpinnalle maalattu keittomaali: Jäljellä oleva maali
oli paikoin paksuhkoa ja huokoista. Selkeää maalikalvoa
pinnassa ei ollut. Pinnan kaksi alkydiöljymaalikerrosta
olivat irti alustastaan, mikä kertoo siitä, että pohjalla oleva
maalikerros antoi näille heikon tartunnan. Pohjakerroksen
päällä on kaksi alkydimaalikerrosta: ensin ruskea NCS S
7020-Y50R ja sen päällä vihreä NCS S 3010-G30Y.
Ikkunavuorilaudoissa oli kolme värikerrosta: alimmaisena NCS S 1010-Y20R, sitten NCS S 1502-Y50R/NCS S
1000-N välistä ja päällimmäisenä NCS S 0500-N.
Ikkunanpuitteissa oli alimmaisena vernissakäsittely,
jonka päällä oli NCS S 6010-Y70R / NCS S 7010-Y70R välistä
oleva maalikerros.

Länsipääty syksyllä 2018. Kunnostetut luukut on asennettu
paikoilleen, ikkunanpuitteet on viety verstaalle ja ikkunoihin on
asennettu sääsuojat.
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Vathimestarin talon ikkunaluukkujen kunnostusta varten laadittu piirustus.
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Restart Oy:n toimittamat, sepän valmistamat luukkujen auki- ja kiinnipitohaat.
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Pientä laittoa
Vahtimestarin talon terassin alla oleva varastotila ja
navetan vintti oli ahdettu täyteen sekalaista tavaraa.
Vuonna 2017 Kansallismuseo ja Museovirasto kävivät
varastot läpi ja antoivat ohjeeksi, että vahtimestarin
tilanhoitoon liittyvä kalusto, rakennusten kunnostustyöhön kelpaava materiaali sekä tilan alkuperäiset
rakennusosat säilytetään. Muutoin varastot tulee
tyhjentää.
Ensin luovutettiin navetan vintille rannasta
tuodut veneet tarvitseville. Tämän jälkeen vintille
varastoidut, vieraat rakennusosat toimitettiin kierrätettäväksi rakennusosapankkiin. Jäljelle jäänyt tavara
lajiteltiin ja toimitettiin jätehuoltoon. Lopuksi vintti
ja terassin alustila siivottiin. Viimeisen vaiheen tyhjennyksen ja siivouksen hoiti Kuljetus Särmäharju Ky.

Navetan vintille varastoitua esineistöä ennen tyhjennystä.
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Navetan vintti tyhjennyksen ja siivouksen jälkeen. Kuvan vasemmassa laidassa näkyy Viljelyskonetehdas O.Y.:n puimakone ja oikealla
vanhoja keittiökalusteita sekä torpan uunin korjaustyötä varten hankittuja käsinlyötyjä tiiliä.

Vahtimestarin terassin alusta tyhjennyksen jälkeen. Varastoon
jätettiin ainoastaan kiinteistön hoitoon liittyvät ehjät kapineet.

Restart Oy paikkasi navetan katteessa olleen reiän ujuttamalla
vuotokohdan alle palan aaltopeltiä.
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Tahkon vesiallas korjattiin väliaikaisesti naulaamalla vitsakset
paikoilleen vuonna 2017.

Tuparakennuksen porstuan komeroon tehtiin uudet vintin
tikkaat vuonna 2017. Edellisillä tikkailla ei ollut käyttö- eikä
rakennushistoria-arvoa.

Saunan huussi oikaistuna ja lattiarakenteet korjattuina. Huussin
kunnostus jatkuu vuonna 2019.
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Savupiipun muuraustöissä tuvan laipiotäytteestä talteen otettuja ja porstuan komeroon varastoituja esineiden jäänteitä.

Vahtimestarin talon itäpäädyn sisäänkäynnin portaiden kulkemisen kannalta vaaralliseksi lahonnut askelma uusittiin vuonna
2017.
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Vuosien 2019–2022 työt

Pitkän tähtäimen suunnitelma 2019–2022. 13.9.2018 MH, summat alv. 0 %. Budjetti hyväksytty vain vuoden 2019 osalta.

Vuoden 2019 työt

Vuoden 2020 työt

35 000 € Rakennusten restaurointityöt
15 000 € Maisemanhoitotyöt
15 000 € Suunnittelu-, valvonta- ja tutkimustyöt

70 000 € Rakennusten restaurointityöt
20 000 € Maisemanhoitotyöt (ylläpito ja korjausvelka)
30 000 € Suunnittelu-, valvonta- ja tutkimustyöt

Vahtimestarin talo 30 000 €
Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostus ja maalaus
Ulkoseinien ja asunnon kuistin kunnostus ja maalaus
Ilmanvaihdon järjestäminen (ja tulisijojen kunnostaminen)

Tuparakennus 20 000 €
Piipun ja tulisijojen muurauksen seurannan järjestäminen
Kamarin hormin muuraus
Savirappausten kunnostus
Vesikaton kunnostus
Tahkon kunnostus

Rakennusten huoltotyöt 5 000 €
Tuparakennuksen luukkujen linkkujen ja käynnin viimeistely
Saunan oven sovitus sekä kiukaan hankinta ja asennus
Navetan yläpohjan kunnostus
Navetan kuivakäymälän käyttökuntoon laitto
Navetan vintin ovien kunnostus
Maisemanhoito 15 000 €
Ylläpitotyöt, puimalan alueen raivaustyöt, luontopolun pohjatyöt, maanpinnan alentaminen maa-aittojen ympäriltä

Puimalalle johtava tie kunnostetaan ja ympäristö raivataan.
Myös ovet kunnostetaan, jotta tila saadaan tehokkaammin
käyttöön.
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Puimala 10 000 €
Moottorikopin kunnostus
Ovien kunnostus
Irtaimiston suojaus
Rakennusten huoltotyöt 10 000 €
Akuutit korjaukset
Vuosittaiset huollot
Lukituksen uusiminen

Vahtimestarin talo 30 000 €
Sisäpintojen uusiminen
Keittiön kalustaminen
Imeytyskentän purkaminen
Maaston muokkaus rakennuksen ympärillä
Tuparakennuksen kamarin pystyuunin vasikkahormi palautetaan. Hormin tuottaman kuorman vaikutusta laipiorakenteisiin
seurataan.

Imeytyskenttä on jäänyt pois käytöstä. Ainakin maanpinnan
yläpuolella olevat laitteet puretaan pois. Kuva: Soile Tirilä / MV
K-as.

Puimalassa oleva vanha tiskipöytä kunnostetaan osaksi Vahtimestarin talon uutta keittiötä.
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Vuoden 2021 työt

Vuoden 2022 työt

60 000 €
5 000 €
20 000 €
30 000 €

60 000 €
5 000 €
20 000 €
30 000 €
työt

Rakennusten restaurointityöt
Rakennusten huoltotyöt
Maisemanhoitotyöt (ylläpito ja korjausvelka)
Suunnittelu-, valvonta- ja tutkimustyöt

Aitta 30 000 €
Rakennuksen kehikon ja nurkkakivien kunnostus
Vesikaton kunnostus
Sauna 10 000 €
Sisätilojen kunnostaminen
Ikkunoiden ja ovien kunnostaminen
Vahtimestarin aitta 5 000 €
Julkisivujen kunnostaminen
Ikkunoiden ja ovien kunnostaminen

Rakennusten restaurointityöt
Rakennusten huoltotyöt
Maisemanhoitotyöt (ylläpito ja korjausvelka)
Suunnittelu-, valvonta-, tutkimus- ja dokumentointi-

Tuparakennus 30 000 €
Hirsikehikon ja julkisivujen kunnostus
Ikkunoiden kunnostus (mm. nurkkarautojen ja saranoiden
uusiminen)
Vahtimestarin talo 20 000 €
Märkätilan uusiminen
Vahtimestarin aitta 5 000 €
Sisätilojen kunnostaminen

Navetta 10 000 €
Ikkunoiden ja ovien huoltomaalaus/kunnostaminen
Lantalan siivous ja kunnostus

Aitan ovet ja ikkunat kunnostetaan. Kuivurikäytön rakenteet
puretaan pois lukuun ottamatta ulkoseinässä olevaa moottoria.
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Useaan kertaan uusittu tahko on jälleen uusimisen tarpeessa.

Rannasta siivottiin pois vanhat veneet vuonna 2018. Veneiden
pukkeja ja yhden laiturin jäänteet on vielä siivoamatta.

Puimalan alle on sijoitettu muun muassa reki ja heinäseipäitä.
Esineet tulee siirtää parempaan suojaan puimalan sisään.

Paikkarin torpan uusi pääopaste asennettiin joulukuussa 2017.
Opasteen toimitti Finn-opasteet Oy. Opasteen tiivisteissä on
ilmennyt tuoreeltaan ongelmia. Opasteen käytöstä tulee sopia
alueen toimijoiden kanssa.
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ID=1353 (Haettu 5.12.2018.)

Arkistolähteet
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Kansallismuseon Paikkarin torpan
arkisto (PTA/KM)

Jaakko Moilasen yksityisarkisto

Paikkarin torpan asiakirjoja ja piirustuksia.

Paikkarin torpan korjatun savupiipun kuva toukokuulta 2017.

Maanmittauslaitoksen arkisto (MML)

Kalervo Virkin yksityisarkisto

Vuosien 1937, 1961, 1976 ja 2017 ortoilmakuvat.
Vuoden 2018 peruskarttaote.

Vanhoja Paikkarin torpan valokuvia ja postikortteja.

Maire Valkjärven kotialbumi
Kansallisarkisto, Helsinki (KA)

Vanhoja Paikkarin torpan valokuvia.

Paikkarin torpan lähiympäristön vanhoja karttoja.

Kansallisarkisto, Hämeenlinna (KA)
Paikkari Haarijärvi (virkatalo, Sammatti). Paikkari
Haarijärven virkatalon (Sammatti) arkisto:
Katselmuspöytäkirjat 1837–1922.
Muut asiakirjat: vuokraukseen liittyvät
asiakirjat 1835–1903.
Muut asiakirjat: metsiin ja maa-alueisiin
liittyvät asiakirjat 1862–1900.
Muut asiakirjat: sekalaiset asiakirjat
1837–1903.

Museoviraston Paikkarin torpan
arkisto (PTA/MV)
Paikkarin torpan asiakirjoja, piirustuksia ja kuvia.

Museoviraston K-asema (MV K-as)
Paikkarin torpan asiakirjoja, arkistokuvia ja piirustuksia.

Museoviraston kiinteistöosaston arkisto
Vahtimestarin navetan muutospiirustus vuodelta
1961.

227

Museoviraston Kuvakokoelmat
Museoviraston Kuvakokoelmat, Historian
kokoelma (MV HK)
Paikkarin torpan arkistovalokuvia.
Museoviraston Kuvakokoelmat,
Kansatieteen kokoelma (MV KK)
Paikkarin torpan arkistovalokuvia ja -piirustuksia.
Museoviraston Kuvakokoelmat,
Rakennushistorian kokoelma (MV RHO)
Paikkarin torpan arkistovalokuvia, piirustuksia ja
asiakirjoja.

Museoviraston käsiarkisto (MV REST)
Paikkarin torpan asiakirjoja, piirustuksia ja valokuvia.
Restaurointikirjaa tehtäessä on ollut käytössä Museoviraston toimitiloissa aiemmin ollut käsiarkistokokonaisuus, josta on myöhemmin siirretty aineistoja sekä
Museoviraston arkistoon että Kuvakokoelmiin.

Museoviraston pääarkisto (MVA)
Paikkarin torpan asiakirjoja, arkistokuvia ja piirustuksia.

Museoviraston Rakennushistorian
osasto (MV RHO)
Paikkarin torpan asiakirjoja, arkistokuvia ja piirustuksia.
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Senaatti-kiinteistöjen arkisto, Helsinki (Sk)

Virkki, Kalervo 2018. Keskustelut Netta Böökin ja
Marko Huttusen kanssa Paikkarin torpalla 16.4.2018.

Paikkarin torpan kiinteistöjen perustiedot eli KOKIraportit sekä Buildercom-projektipankkiin tallennettu Paikkarin torpan arkistomateriaali, jonka nimeämis- ja lukuohjeet sijaitsevat sivulla 229.

Valkjärvi, Kari 2017. Keskustelu Paikkarin torpalla
Mathias Wahlbergin kanssa.

Sähköpostit
Aaltonen, Pentti 2018. Paikkarin torppaa koskeva
sähköposti Marko Huttuselle 8.2.2018.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
Paikkarin torpan arkistovalokuvia.

Suomen Rautatiemuseo
Paikkarin torpan arkistovalokuva.
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Senaatti-kiinteistöjen projektipankkiin tallennetun Paikkarin torpan arkistomateriaalin nimeämis- ja lukuohjeet

LUKUOHJEET: Paikkarin torppa
TIEDOSTOJEN NIMET
Kohde Tyyppi VVVVKKPP Sisältö Lähde Kuvaaja/Piirtäjä Signum
esim. Torppa 19380000 ulkokuva lounaasta MVA OKi 2304_1
KOHDE rakennus/alue
Paikkari
Alue (104242)
Torppa
Torppa/Lönnrotin asuinrakennus (319983)
Aitta
Lönnrotin aitta (319982)
Maa-aitat
Maa-aitat (319985, 319986)
Matkailijakoti Matkailjakoti/Vahtimestarin asuinrakennus (319989)
Navetta
Vahtimestarin navettarakennus (319990)
Kanala
Kanala/Vahtimestarin aitta (319988)
Sauna
Vahtimestarin sauna (319991)
Puimala
Puimala (319987)
MoottorikoppiMoottorikoppi (319984)
TYYPPI
piir.
asiak.
art.
sp.
maal.
fax.

piirustus
asiakirjat, tekstitiedostot
artikkeli
sähköposti
maalaus
telefaxi

LÄHDE
MVA
MV RHO
MV REST
MV K-as
MV port.
MML
GKM
KK
KM
KA
SKS
RA
TM
Livady

Museoviraston pääarkisto
Museoviraston Rakennushistorian osasto
Museoviraston restaurointiyksikön käsiarkisto
Museoviraston K-asema
Museoviraston kulttuuriympäristö rekisteriportaali
Maanmittauslaitos
Gallen-Kallela museo
Kansalliskirjasto
Kansallismuseo
Kansallisarkisto
Suomen kirjallisuuden seura
Riksarkivet
Timo Meriluoto, http://timomeriluoto.kapsi.fi/
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KUVAAJAT/PIIRTÄJÄT
AHi
A. Hirsjärvi
AHy
Anita Hyvärinen
AKor
Aino Korento
AKol
Alfred Kolehmainen
AMa
Antti Markkanen
AVa
Aarre Valo
EAn
Elina Anttila
EHä
E. Härö
EPa
Erkka Pajula
HMa
Hanne Mannerheimo
HPe
Heikki Pekonen
IIn
I. K. Inha
IWa
Irene Wahlberg
JGo
Jaana Goman
JJu
Jorma Jussilainen
JKi
Jukka Kivelä
JNa
J. Nauska
KGr
Kari Gröndahl
KLe
Kaisa Lehtonen
KMä
Kimmo Mäkinen
KNi
Kari Nikkanen
KSt
K. E. Ståhlberg
KANSIORAKENNE
Aikakansiot
Alakansiot hankkeen/kohteen mukaan (esim.
2002 Aitan korjaukset)
0000
1700-1799
1800-1875 Lönnrotien omistuksessa
1876-1927
1928-1972 Muinaistieteellinen toimikunta
(Valtion museo)
1973-2013 Museoviraston omistuksessa
2014-2017 Senaatti-kiinteistö restauroi
Aineistokokonaisuudet
Arkisto
Arkistovalokuvat
Artikkelit
Asiakirjat
Diakuvat
Digikuvat
Kartat
Kirjat
Maalaukset, Piirustukset
Panoraamat
Piirustukset

KVi
LVä
MEh
MHu
MHä
MIv
MMa
MWa
NBö
OCa
OKi
PMa
PTe
RHi
SFl
SKa
SLa
STi
THi
TKa
UKo
VLa

Kalervo Virkki
Lea Värtinen
Margaretha Ehrström
Marko Huttunen
Marja-Leena Hänninen
Marja Ivars
Maire Mattinen
Mathias Wahlberg
Netta Böök
Olli Cavén
Oskari Kivistö
Päivi Maaranen
Pragita Teerisuo
R. Hirsjärvi
Selja Flink
Sampsa Karvinen
Sakari Lakka
Soile Tirilä
Tapio Hirvonen
Teuvo Kanerva
Uula Kohonen
Vesa Laulumaa

Postikortit
Sähköpostit ja Faxit
Paikkakansiot
Alue (104242)
Arkisto
Lönnrotin aitta (319982)
Lönnrotin asuinrakennus - Torppa (319983)
Maa-aitat (319985, 319986)
Puimala ja Moottorikoppi (319987, 319984)
Vahtimestarin aitta - Kanala (319988)
Vahtimestarin asuinrakennus - Matkailijakoti
(319989)
Vahtimestarin navettarakennus (319990)
Vahtimestarin sauna (319991)
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Liite
9.4.1802 Sammatti – 3.4.1884 Sammatti
Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin syntymäkoti, jossa hän asui
vuosina 1802–1814 sekä yksittäisiä jaksoja tämän jälkeenkin.
Lönnrot kokosi Suomen kansalliseepoksen Kalevalan sekä
Kantelettaren, mutta hän oli myös tutkimusmatkailija, kielentutkija, lääkäri, kansanvalistaja, suomalaisen kasvitieteen uranuurtaja, virsirunoilija, ensimmäisen suomenkielisen aikakauslehden kustantaja ja toimittaja, tiedemies sekä suomen kielen
ja kirjallisuuden professori.

1802

Elias Lönnrot syntyi Sammatissa Haarjärven torpassa 9.4.1802
kylänräätäli Fredrik Johan Lönnrotin ja hänen vaimonsa Ulrika
Wahlbergin neljäntenä lapsena.

1814–1818

Elias Lönnrotin elämänvaiheet

Lähteet:
Laaksonen 2002, 115–119; Majamaa 2002, 30–33.

1824–1827

1833

Kotiopettajana kesäisin Laukon kartanossa, talvisin Turussa
professori J. A. Törngrenin perheessä. 14.2.1824 Åbo Underrättelser julkaisi Lönnrotin ensimmäisen runoruotsinnoksen.
14.2.1827 valmistui maisterinväitös De Väinämöine priscorum
fennorum numine (Väinämöisestä, muinaissuomalaisten jumalana pidetystä sankarista). Sai 11.6.1827 todistuksen filosofian
kandidaatin tutkinnosta. Menetti Turun palossa väitöskirjansa
toisen osan.

1828

Lähti 29.4.1828 Sammatista ensimmäiselle runonkeruumatkalle
Hämeeseen ja Savoon, tapasi runonlaulaja Juhana Kainulaisen
Kesälahdella. Aloitti lääketieteelliset opinnot Helsingin yliopistossa. Omakustanteiset kansanrunojulkaisut Kantele I – IV
1828–31.

Kävi koulua Tammisaaren pedagogiossa ja Turun katedraalikoulussa, keskeytyksiä varojen puutteen vuoksi.

1830

1818–1820

1831

Kierteli ompelu- ja teinilaulumatkoilla Sammatissa ja naapuripitäjissä, asui Paikkarissa.

1820–1822

Opiskeli kolme viikkoa Porvoon lukiossa. Muutti apteekkioppilaaksi Hämeenlinnaan kahdeksi vuodeksi. Vietti kesän 1822
Sammatissa ja valmistautui ylioppilastutkintoon.

1822–1827

Opiskeli Turun akatemiassa, opiskelutovereina J. L. Runeberg ja
J. V. Snellman.
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Valmistui lääketieteen kandidaatiksi 14.12.1830.

Määrättiin Kajaanin piirilääkäriksi, sairastui helmikuussa lavantautiin. Neljäs runonkeruumatka 9.–28.9.1833, tapasi Ontrei
Malisen ja Vaassila Kieleväisen Vuonnisessa.

1834

Osti maaliskuussa ensimmäisen talonsa: Paltamon Hövelön.
Viides runonkeruumatka 13.–30.4. Lönnrot laulatti parasta
vanhojen runojen taitajaa Arhippa Perttusta Latvajärvellä.
Teki 8.5.–23.7. matkan Helsinkiin, Sammattiin ja Laukkoon.
Vanhan Kalevalan viimeisen kolmanneksen kokoonpano syntyi
22.10.–14.11.1834.

1835

Myi vuoden alussa Hövelön ja osti yhteisviljelyksessä olevat Polvilan ja Partalan tilat Paltamosta sekä kaupunkitalon
Kajaanin torin varrelta. Päiväsi Vanhan Kalevalan esipuheen
28.2.1835. Teki 4.4.–16.5. kuudennen keruumatkan. Vanhan
Kalevalan ensimmäinen osa julkaistiin 20.12.1835.

1836

Toimi sihteerinä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustavassa kokouksessa 16.2.1831, SKS tuki Lönnrotin keruu- ja julkaisutoimintaa. Teki toisen runonkeruumatkan 28.5.–6.8.1831. Syksyllä 1831 koleralääkäriksi Helsinkiin, Sääksmäelle ja Sipooseen.

Maaliskuun alussa ilmestyi Vanhan Kalevalan jälkimmäinen
osa. Lönnrot sai 1.9. vuoden virkavapauden tutkimusmatkaa
varten. Suurretken ensimmäinen vaihe 16.9.–12.12.1836.
Julkaisi ensimmäistä suomalaista aikakauslehteä Mehiläistä
vuosina 1836–37, 1839–40.

1832

1837

Lääketieteen lisensiaattitutkinto 4.5.1832. Puolusti 15.6.1832
väitöskirjaansa Afhandling om finnarnes magiska medicin
(suomalaisten taikuuteen perustuva lääkintätaito). 20.6.1832
promovoitiin lääketieteen tohtoriksi. Teki 13.7.–17.9.1832
kolmannen runonkeruumatkan. Nimitettiin 26.9.1832 apulaislääkäriksi Oulun seudulle.

Suurretken toinen vaihe 20.1.–10.5.1837, kolmas vaihe
6.6.–15.11.1837.

1838

Syyskuussa kahdeksas keruumatka Ilomantsin ja Pielisen seuduille, Kantelettareen pohjustamista.
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1839

1855

1840

1856

Yhdeksäs matka liittyi viranhoitoon. Julkaisi terveydenhoitooppaan.

Kanteletar ilmestyi huhtikuussa 1840. Senaatti myönsi sanakirjan laatimista varten toisen kaksivuotisen virkavapauden.

1841–1842

Toisen suurretken ensimmäinen vaihe 16.1.–30.5.1841. Kymmenes ja samalla pisin matka Lappiin, Arkangeliin ja Lotinapeltoon ulottuva retki alkoi 31.10.1841 ja päättyi 20.10.1842
Kajaaniin. Suomen Kansan Sananlaskuja ilmestyi.

1844–1849

Viiden vuoden virkavapaus 1844–1849 kielellisiä töitä varten.
Suomen Kansan Arwoituksia -teos ilmestyi 1844. Yhdestoista
kielentutkimusmatka Viroon kesäkuusta 1844 tammikuuhun
1845. Teki tutkimustyötä Kajaanissa 1845–1846. Toimitti
Laukossa joulusta 1846 huhtikuulle 1847 Uutta Kalevalaa. Laati
vuonna 1847 tulkkisanakirjan Svensk, Finsk och Tysk Tolk. Kihlautui Maria Piponiuksen kanssa 1848. Vuonna 1849 valmisteli
Laukossa Kalevalan toista painosta. Avioitui 13.7.1849. Palasi
heinäkuussa 1849 Kajaanin piirilääkäriksi.

1850

Lönnrotin ensimmäinen lapsi Elias syntyi 17.4.1850.

1852–1853

Tytär Maria syntyi 18.6.1852 Kajaanissa. Elias-poika kuoli
16.9.1852. Lönnrot työskenteli Oulun Wiikko-Sanomien toimittajana 1852–53. Valittiin suomen kielen ja kirjallisuuden professoriksi 21.10.1853. Väitöskirjan aiheena vepsäläismurteet.

1854

Muutti 4.1.1854 Kajaanista Helsinkiin, kesä Sammatissa. Toukokuusta syyskuun loppuun perheen kanssa Krimin sotaa paossa
kesäasunnossa Sammatin Mikkolassa.
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Ida-tytär syntyi Sammatin kesäpaikassa 8.8.1855. Lomaili kesäja heinäkuussa Kajaanissa, muun ajan Sammatissa.

Vietti kesä- ja joululoman Sammatissa.

1857

Toukokuusta elokuuhun 1857 Kajaanissa lääkärinä, neuvoi
nälänhädän vastustamisessa.

1858

Tytär Elina syntyi Helsingissä 5.2.1858. Vietti Sammatissa kesäja joululoman.

1859

kansankirjasto perustettiin Sammattiin 10.5.1863. Lainopillinen
Käsikirja (suomennos) julkaistiin.

1864–1880

Korjasi, suomensi ja mukaili virsijulkaisuja.

1866–1880

Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja ilmestyi vihkoina.

1868

Vaimo Maria Lönnrot kuoli Nikulla 21.7.1868. Syyskuussa Lönnrotin perustama Sammatin kansakoulu aloitti toimintansa.

1869

17.8.1869 Lönnrot osti Sammatissa sijaitsevan Lammin talon.

Lönnrotin äiti kuoli Sammatissa 21.3.1859. Marraskuun alussa
Lönnrot osti Nikun talon Sammatista.

1874

1860

1876

Vihittiin 31.5.1860 Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan
kunniatohtoriksi. Vietti Sammatissa kesä- ja joululoman. Tytär
Thekla syntyi Helsingissä 23.9.1860. Flora Fennica. Suomen
Kasvisto ilmestyi.

1861

Valittiin kansakoulukomitean jäseneksi. Vietti kesän Sammatissa.

1862

Valittiin 12.5.1862 jäseneksi komiteaan, joka antoi lausunnon
suomen kielen mahdollisesta käytöstä virkakielenä. Jäi kesäkuussa 1862 eläkkeelle professorin virasta ja sai kanslianeuvoksen arvonimen. Muutti Sammattiin Nikun taloon. Lyhennetty
Kalevala julkaistiin.

1863

Aloitti helmikuussa 1863 uudelleen sanakirjatyön. Valittiin suomalaisen virsikirjakomitean jäseneksi. Lönnrotin kustantama

Maria-tytär kuoli 6.1.1874 Helsingissä.

Nikun talo myytiin U. Cygnaeukselle 21.1.1876. Lönnrot muutti
Lammin taloon. Elina-tytär kuoli 3.12.1876 Helsingissä.

1879

Thekla-tytär kuoli 22.3.1879.

1880

Suomen kansan muinaisia loitsurunoja julkaistiin.

1882

Vihittiin 1.6.1882 lääketieteen ja kirurgian riemutohtoriksi.

1883

Wäliaikainen suomalainen Wirsikirja julkaistiin.

1884

Lönnrot kuoli Sammatissa Lammin talossa 19.3.1884. Hänet
haudattiin 3.4.1884 Sammatin hautausmaalle.

231

232

Arkkitehtitoimisto Livady

Paikkarin torppa • restaurointikirja

233

ISBN:

978-952-7239-91-9 (nid.)
978-952-7239-92-6 (PDF)

