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HAMES-HAVUSEN PELASTAMISEN
JA RESTAUROINNIN MERKITYS
MIKKO HÄRÖ

Päärakennuksen ikkuna ulkoa. Kirsti Hornin mittapiirustus vuodelta 1978.

Talonpoikaista rakennuskulttuuria on dokumentoituja tutkittu pian 150 vuoden ajan.
Traditio liittyy muuhun varhaisemman kulttuuriperintömme luettelointiin, sotien jäl
keen myös vähitellen ilmenneeseen pyrkimykseen kansanomaisen rakennusperinnön
suojelemiseksi. Hämes-Havunenkin kiinnitti asiaa ymmärtävien huomiota jo 1900luvun alussa.
Ylioppilasosakuntien kotiseuturetkien aktivoituessa sotavuosien jälkeen kuului ra
kennustutkimus usein niiden ohjelmaan. Eteläpohjalaiset olivat aktiivisia retkeilijöitä
ja yhdellä näistä matkoista, vuonna 1957 eli sopivasti ennen 1960-luvun jo muuksi
muuttuneita opiskelijapyrintöjä myös Kauhajoen Hämes-Havunen dokumentoitiin
mittaamalla. Mittaus oli mitä mainioin lähtökohta myös talon konkreettiselle turvaa
miselle, kun sen vuoro aikanaan oli.
Maaseudun rakennuskulttuurin suojelu paikalleen ei ollut vielä tuolloin kovinkaan
yleistä. Se olisi muun muassa merkinnyt sellaista puuttumista perinteiseen omistusja hallintaoikeuteen, ettei sitä pidetty yhteiskunnassamme mahdollisena. Omistajien
osalta suojelu vaatikin vielä arvojen melkoista muuttumista.
Niilo Valonen kirjoitti 1964 kansanrakennusten suojelusta teoksessa Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu. Valosen teksti kertoo tuolloisesta, yhä melko sup
peasta suojeluajattelusta mutta viitoittaa hiukan myös tulevaan: ''Erityisesti haluam
me löytää eheitä kokonaisuuksia - jos kokonaisuus on osaksi vajavainen, se voidaan
täydentää entisen kaltaisilla, muualta siirrettävillä rakennuksilla .. .vasta toiselle sijalle
on ... asetettava rakennusten siirtäminen kokonaan uuteen paikkaan ...on välttämä
töntä, ettei lähiympäristöön rakenneta sellaista, mikä pilaa ...tunnelman tai saattaa
muistomerkin kokonaan varjoon ...vaikea kysymys on jokapäiväiseen käyttöön jää
vän vanhan rakennuksen sisätilojen modernisointi, niin että historiallinen vaikutelma
ulkoa katsoen ei mene pilalle”
Valosen kysymykset ovat samoja, joihin Hämes-Havusenkin restauroinnissa jou
duttiin sittemmin hakemaan vastauksia. Tarvittiin kuitenkin vielä ne kymmenkunta
vuotta 1970-luvun alkuun, joiden kuluessa rakennusperintömme vaaliminen muuttui
museoinnista rakennusten harkituksi, kulttuurihistorialliset ominaispiirteet huomi
oivaksi korjaamiseksi ja käytön ylläpitämiseksi. Tämä muutos kirjautui hyvin Panu
Kailan ja Elias Härön 1974 ilmestyneeseen teokseen Pohjalainen talo. Voi arvioida, että
Hämes-Havusen pelastaminen ja restaurointi oli yksi tärkeimmistä tuon teoksen vii
toittaman uuden ajattelun ilmentymistä.
Kansanomaista rakentamista onkin järkiperäisesti arvostettu, jos kohta kritiikittö
mästi ihannoitukin, viimeisten vuosikymmenten ajan. - Siis sen jälkeen, kun havaittiin
etteivät kaupungistuminen ja rakentamisen teknologinen muutos aina johtaneetkaan
hyvään arkkitehtuuriin tai hyviin asuinympäristöihin. On kuitenkin muistettava, ettei
maaseudullakaan aina rakennettu hyvin, ja yhtä paikallaan on havahtua siihen, ettei
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mikä tahansa talonpoikaisen oloinen valmistalo ole hyvää arkkitehtuuria tai korvaa
aitoa asiaa. Pohjalaistalotkin ovat hienoja vain aidoimmillaan eli vanhoilla paikoillaan,
kokonaisuuksina, pieteetillä hoidettuina ja osana laajempia kulttuuriympäristöjä.
Hämes-Havunen on esimerkki yhdelle paikkakunnalle ja tiettyyn ympäristöön ra
kennetusta pohjalaistalosta. Pohjalaistalot eivät ole yksi ja sama talo tai pihapiiri, vaan
kullakin alueella ja kullakin ajallakin on ominaispiirteensä, omaksutuista vaikutteista,
rakentamisen tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen. Lienee niin, ettei meillä vielä
kään ole kovin tarkkaa käsitystä kaikista variaatioista, joita näiden talojen rakennuk
siin ja pihapiireihin liittyy. Tästä monimuotoisuudesta seuraa, että kutakin kohdetta
on Hämes-Havusen tapaan käsiteltävä korjauksissa ja restauroinneissa yksilönä, sen
omasta historiasta ja omista piirteistä lähtien.
Kotiseututoiminta kehittyi koko maassa 1960-1970-luvuilla museotyöstä entistä
aktiivisemmaksi oman ympäristön ja kulttuurin vaalimiseksi. Kun kauhajokiset ryh
tyivät toimeen Hämes-Havusen pelastamiseksi, ei siitä haluttukaan museota vaan ko
tiseututalo ja toimintakeskus. Tässä myös onnistuttiin.
Kotiseututalon identiteetin ylläpitäminen, hallittu toiminnallinen uusiutuminen
ja miksei myös pyrkimys taloudelliseen kannattavuuteenkin ovat kuitenkin jatkuvia
haasteita. Niihin vastattaessa on aina muistettava alkuperäisyyden vaaliminen sekä
rakennusten säännöllinen ja hyvä hoito aidoilla materiaaleilla ja oikeilla työtavoilla.
Oman haasteensa muodostaa myös rakennusten ja niiden lähiympäristön kuluminen
ja alueiden käsittely siten, että ne ovat kulttuuriympäristöä sanan varsinaisessa mer
kityksessä.
Rakennusten jääminen käytöstä on ollut koko sotien jälkeisen ajan maaseudun
rakennusperinnön suurin uhka ja tuhoaja. Uhka ei ole suinkaan väistynyt. Syyt ovat
ainakin kahtaalla. Yksi on maaseudun ja maatalouden jatkuva rakenteellinen, talou
dellisista muutoksista johtuva murros, maataloudesta elantonsa saavan väestön vä
heneminen. Toinen on maataloustalouden teknologian ja mittakaavan muutos; pe
rinteiset ulkorakennukset ja työvälineet ovat muuttuneet hyödyttömiksi tai vaikeasti
käytettäviksi.
Vaikka Hämes-Havusen pelastamisessa 1970-1980-luvuilla onnistuttiin, ei pohja
laisten talojen tulevaisuutta ole kyetty vielä kokonaisuutena ratkaisemaan. Tyhjilleen
ja kylmilleen jätettyinä pihapiirit tai yksittäiset hirsirakennukset kestävät vain aikansa,
ja Etelä-Pohjanmaallakin on tästä valitettavan lukuisia esimerkkejä. Hämes-Havusen
korjaaminen oli perinteisen osaamisen hyödyntämistä, sen palauttamista ja siirtämistä
eteenpäin. Tätä korjausrakentamisen ja restauroinnin osaamista ei ole vieläkään tar
peeksi, tai ainakaan sille ei ole niin runsasta kysyntää, jotta sen varaan syntyisi toimivia
markkinoita, työtä ja toimeentuloa. Hämes-Havusen esimerkkiä tarvitaan siis yhä.
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Pikkutuvan ovi. Marjatta Leskisen mittapiirustus vuodelta 1957.
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"HÄMES-HAVUUSEN HÄN RYSKÄSI”
LIISA RUISMÄKI
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Havusen talo
Tutussa perimätiedossa kerrotaan "Hämeen rintamailta, Hauhoosta, tulleen ensim
mäisen asukkaan näille maille, ja Hämes-Havuusen hän ryskäsi jokirantaan - tulevalle
Kauhajoen rinnalle”. Kauhajokea asutettiinkin erämiesten jalanjäljissä 1500-luvulla
monesta suunnasta: Hämeestä, Satakunnasta, Ilmajoelta ja Kyröstä sekä Savosta. Peri
mätiedosta poiketen Havusen talon perustajien alkuperä viittaa Vähänkyrön Nyppeliin, jona Havusen talo varhaisimpina vuosikymmeninä tunnettiin.
Havusen talon raivauksen aloitti kymmenysluetteloiden nimien järjestyksestä pää
tellen Matti Erkinpoika (1577-1601). Häntä seurasi uudisraivaajana vuoteen 1598 Ra
hikassa asunut Mikko Matinpoika Havunen (1590-1637), jonka sukunimi merkittiin
talon nimeksi maakirjaan 1653. Näin Nyppeli-nimi syrjäytyi. Havunen esiintyy van
hoissa asiakirjoissa monessa muodossa: Haughuine (1608), Haguinen (1612), Haffuinen (esim. 1615) ja Hagfuijnen (1620). Havunen pantiin verolle ja merkittiin maakir
jaan Vi manttaalin taloksi Juhana Otenpojan maantarkastuksessa vuonna 1608.1
Kauhajoen talojen yleisin veroluku 1600-luvulla oli V4 manttaalia, joten Havunen
oli keskimääräistä selvästi suurempi. Varallisuus oli kuitenkin hyvin suhteellista. Vuo
den 1626 veroluetteloiden mukaan Havusessa oli 2 hevosta ja yksi varsa, 1 sonni, 8
lehmää, 2 mullia, 2 hiehoa ja 3 vasikkaa, 34 lammasta sekä 2 sikaa. Niittyjen verotettu
tuotto oli 7 kuormaa ja kylvöön oli pantu 2 tynnyriä viljaa (352 litraa) kylvöalan ol
lessa näin 2 tynnyrinalaa eli 0,986 hehtaaria. Toinen puoli pelloista oli tuohon aikaan
KANSALUSARKISTO 4861 D: 67 V
yleensä kesantona.2
Mikko Matinpoika isännöi Havusta
47 vuotta. Hän kuului 1608 Juhana Oten
pojan maantarkastuksen kaksinkertaiseen
lautakuntaan. Vuoden 1627 ruotuluettelon mukaan Mikko oli 75-vuotias. Hänen
lisäkseen Havusessa asui kaksi aikuista
miestä, 34-vuotias vävy Tyni Hannunpoika ja 28-vuotias renki Jaakko Hämä
läinen, joka otettiinkin armeijaan. Tyni Mikko Matinpoika Havusen puumerkki vuodelta
1608. Puumerkki oli kirjoitustaidottoman henki
Hannunpojasta tuli Havusen isäntä 1638.
lön nimensä asemesta piirtämä merkki. Entisinä
Hän kuitenkin osti Panulan talon 1645 ja aikoina talon puumerkki piirrettiin irtaimeen
myi Havusen 1647 Sipi Olavinpojalle, joka omaisuuteen, joka saattoi muuten sekaantua
toisten vastaavaan omaisuuteen. Asiakirjassa ni
isännöi taloa 1648-1652. Tämän jälkeen men alle piirretty puumerkki vastasi omakätistä
Havusta hallitsi muutaman vuoden Sipin allekirjoitusta. Puumerkki säilyi talossa omistajan
vaihtuessakin. Myöhemmin yleistyivät henkilöi
leski. Pariskunnalla ei ilmeisesti ollut pe
den puumerkit, jotka usein muodostuivat nimen
rillisiä, koska Panulan isännän Tyni Han- alkukirjaimista.
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nunpojan poika Matti Tyninpoika tuli Havuseen 1657.
Matti Tyninpoika asui Havusta yli 40 vuotta vaimonsa Maria Hannuntyttären
kanssa. Matti toimi 1680-luvulla kylän yhteisissä asioissa yökuntamiehenä, jonka teh
täviin kuului kerätä mm. pikku maksuja vaikkapa pitäjänarkun ja sen kolmen lukon
hankintaan. Hämeenmetsän läpi kulkevan Kyrönkankaan kesätien kunnostuksessa
1686 Matti Tyninpoika otti tuomioistuimen myötävaikutuksella urakakseen Uudenkaarlepyyn tieosuuden kunnostamisen. Tämän jälkeen pitkä Hämeenmetsän taival oli
kokonaan kauhajokelaisten urakoitavana.3
Havunen selvisi 1600-luvun ja 1700-luvun alun sotavuosista hyvin, vaikka läpimarsseilla olleet sotilaat välillä täydensivätkin varastojaan talon heinäsuovista. Havu
nen ei kuitenkaan osallistunut esim. 1660-luvulla Kauhajoella ja koko Ilmajoen pi
täjässä yleiseen niskurointiin verojen maksussa eikä näytä velkaantuneen isonvihan
SARI TALLGREN

Havusen tilukset 1753. Kaksiumpipihaisen talon rakennukset ovat Havusen nimen vieressä. Tien toi
sella puolella erottuvat riihet, jotka paloturvallisuussyistä piti rakentaa vähän etäämmälle. Peltolohkot
nimettiin joen virtaussuunnan mukaan. Rakennusten vasemmalla puolella oli Alanen vainio ja oikealla
Ylinen vainio. Sen ja joen väliin jää "VVassicaan Haca", vasikkahaka. Tummat alueet ovat niitty-ja luhtamaita. Ylisen vainion yläpuolella on merkintä "heikkoa heinämaata". Tien vieressä näkyy peninkulmapatsas (-pyykki). Alasen vainion kohdalla olevista joen mutkista vasemman puoleinen oli Hautaniemi
ja seuraava mutka oikealle Pajaniemi. Nimistä voi päätellä, mitä niissä oli. Toisella puolella jokea olevat
vaaleat alueet kasvoivat kuusta ja koivua. Vaasan Maakunta-arkisto.
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vuosinakaan. Päinvastoin Havunen yhdessä Frantin talon kanssa maksoi 200 taalarin
pestirahan vuonna 1720 Venäjän armeijaan hankkimalleen sotilaalle. Se oli kahden he
vosen hinta. Isonvihan aikana ja sen jälkeisinä vuosina Havusen taloa isännöivät Matti
Matinpoika ja vaimonsa Anna Tuomaantytär (1703-1709) sekä Valentin Matinpoika
ja vaimonsa Valpuri Matintytär (1710-1738). Martti Valentininpoika ja Kaisa Tuo
maantytär asuivat Havusta 1739-1777. Näiden sukupolvien aikana Havusesta kasvoi
yksi Kauhajoen vauraimmista taloista.4
Kun Kauhajoella suoritettiin isojakoa edeltänyt maanmittaus 1753, maanmitta
ri Israel Wänman piirsi Havusen tiluksista ja rakennuksista kartan. Talossa oli kaksi
umpipihaa, miespiha ja karjapiha, joita erotti aita. Rakennukset seisoivat vanhan Kyrönkankaan tien eteläpuolella, melko lähellä sitä jokirantaa, jonne jo ensimmäinen
Havusen raivaaja oli talonsa "ryskännyt”. 5
Ruotsin vallan viimeiset vuosikymmenet Havunen oli tarmokkaan Tuomas Martinpojan ja hänen kahden puolisonsa Kaisa Jaakontyttären ja Susanna Simontyttären
omistuksessa (1778-1809). Heidän aikanaan talo vaurastui entisestään. Isäntä oli val
mis tarttumaan uusiin haasteisiin, mistä osoituksena olivat Kauhajoen suurimmat,
parhaiten hoidetut ja arvokkaimmat salpietariladot. Tuomas Martinpojalla oli myös
arvostettu asema monien käräjien lautamiehenä.6

Kohtalokas Suomen sota
Tuomas Martinpojan isännyyden viimeisiin vuosiin osui Suomen sota 1808-1809. Sen
aikana Kauhajoella käytiin viisi taistelua eri puolilla pitäjää ja 7.-8. heinäkuuta 1808
kauhajokelaiset ryöstivät Harjankylässä venäläisten leipäkuormaston. Jo toukokuussa
venäläisten vaatiessa uskollisuudenvalaa monet vaikutusvaltaisimmat kauhajokelaiset
olivat osoittaneet mieltään jäämällä pois valanvannontatilaisuudesta. Lautamies Tuo
mas Martinpoika Havunenkaan ei mennyt vannomaan uskollisuutta, vaan oli "trans
portissa”. Kauhajokelaisten omavaltaisuudesta ja niskuroinnista seurasi venäläisten
ankara kosto ja hävitys.
Heinäkuun 10. päivän ja syyskuun alun välisenä aikana venäläiset polttivat Kauha
joella 26 verotaloa, kahdeksan torppaa ja kolme sotilastorppaa, kappalaisen ja lukkarin
virkatalot sekä kirkon ja tapulin. Viisi suurehkoa siltaa hävitettiin ja suuri määrä ir
taimistoa rikottiin tai varastettiin, viljapeltoja sotkettiin ja karjaa teurastettiin. Kauha
joella oli 1808 vain 87 manttaaliin merkittyä taloa, joten lähes kolmannes talollisista
menetti rakennuksensa. Myös Havunen poltettiin.
Heinäkuun 16. päivänä 1808 venäläisen kenraalin, kreivi Orlov-Denissovin kasakat
sytyttivät Tuomas Martinpojan omistaman komean Havusen talon tuleen. Kaikki 35
rakennusta paloi maan tasalle. Sotavahinkojen korvausvaatimuksista tiedämme varsin
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SARI TALLGREN

Tuomas Martinpoika Havusen asuintupa ja vierastupa edustavat 1700-luvulla yleistynyttä paritupaa.
Suomen sodan tuhojen korvausvaatimuksissa on lueteltu mm. rakennuksen mitat, huoneet, ikkunoiden
määrä ja tulisijat. Rekonstruktiosta saa käsityksen, millainen Havusen talo oli 1808.

tarkasti, minkälainen kartano Havusessa oli kesällä 1808. Rakennukset muodostivat
kaksi umpipihaa, miespihan ja karjapihan, joiden lisäksi oli joukko ulkorakennuksia.
Päärakennuksessa oli asuintupa ja kaksi kamaria, porstua ja sen takana porstuakamari
sekä rakennuksen toisessa päässä vierastupa. Tuparati oli yksikerroksinen 37% kyynä
rää (22,5 m) pitkä ja 13 kyynärää (7,8 m) leveä ja lautavuorattu, mikä oli Kauhajoella
melko harvinaista. Miespihan uudisrakennuksessa oli vierastupa ja vinttikamari; kat
teena oli ”lautakatto sahatuista laudoista uusimman muodin mukaan”. Muita miespi
han rakennuksia olivat keittiörakennus ja vanha asuinrakennus, useita aittoja, luttirati,
kiesiliiteri, uusi talli ja sen vieressä katos
KANSALLISARKISTO, KORVAUSVAATIMUKSET 1808-1809
sekä käymälä.
Karjapihaa ympäröi kolme navettaa,
lampola, sikala, kaksi vanhaa tallia ja
neljä rehulatoa. Ulkorakennuksia olivat
puuliiteri, kaksi lujasti tehtyä vilja-aittaa,
kolme salpietarilatoa, paja, mäkeen kai
vettu kellari, sauna, kaksi riihtä ja kaksi
kaluvajaa. Kaikki muut paitsi miespihan
uudisrakennus, oli katettu tuohi- ja malkakatteella.
Tuomas Martinpoika Havusen me
netykset olivat kolmanneksi suurimmat
Kauhajoella.7
Tuomas Martinpoika Havusen puumerkki.
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Havunen, Ala-Havunen,
Yli-Havunen ja Keski-Havunen
Viimeistään heti Suomen sodan jälkeen Havusen talo jaettiin sopujaolla kahtia. Ajan
tavan mukaan talot nimettiin joen virtaussuunnan mukaan Ala-Havuseksi ja Yli-Havuseksi. Tuomas Martinpojan ensimmäisen avioliiton vanhin poika Iisakki sai isännöitäväkseen puolet eli 'A manttaalin Ala-Havusen. Taitavana kirvesmiehenä Iisakki
Tuomaanpoika valittiin mm. Kauhajoen uuden kirkon rakennustöissä mestarin apu
laiseksi. Toinen poika Jaakko sai torpan, jossa oli täydellinen nikkarinverstas jo ennen
Suomen sotaa. Jaakko Tuomaanpoika oli ammattinikkari, joka viimeisteli Kauhajoen
uuden kirkon ja tapulin 1820-1821 sekä rakensi kappalaisen pappilan.
Tuomas Martinpojan toisen avioliiton leski Susanna solmi uuden avioliiton las
tensa ikäisen Elias Jaakonpojan kanssa 1811 ja jäi tämän ja kahden poikansa kanssa
isännöimään Yli-Havusta. Viimeistään 1820-luvun alussa Yli-Havunen jaettiin sopujaolla nuorempien veljesten Juho Tuomaanpojan ja Matti Tuomaanpojan kesken. Ju
ho pystytti vanhan Havusen paikalle Keski-Havusen, Matti isännöi Yli-Havusta, 1/8
manttaalia Havusen talosta, vuoteen 1849.
Suomen sodan jälkeen Havusta omisti ja isännöi kolme veljestä, mutta talo säilyi
edelleen yhtenä halkomattomana kokonaisuutena.
MUSEOVIRASTO

Hämes-Havusen päärakennus valmistui 1827 ja pikkutupa 1860-luvulla. Uudet rakennukset noudattivat
pitkälle sodassa poltettujen mallia.
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KEIJO JAAKOLA

Vellikellon soitto on kutsunut monet kerrat HämesHavusen väen ruokapöytään.

Jaakko Matinpoika peri Yli-Havusen osuuden 1849 ja isännöi sitä vuo
teen 1873. Jaakko Matinpoika oli tai
tava kirvesmies, joka avusti rakennus
mestaria kirkonkorjauksessa ja mesta
roi itse lukkarin puustellin 1867-1868.
Kun naapurissa ollut 13/96 manttaalin
osa Rahikan taloa, ns. Larva-Rahikka,
oli jäänyt kylmilleen, Jaakko Matin
poika osti sen 1869. Yli-Havusen seuraavalla isännällä Matti Jaakonpojalla
(1873-1896) olikin hallussaan mel
koinen omaisuus: neljännes Havusta
ja puolet Rahikkaa. Nuoren polven
aikuistuessa Matti Jaakonpoika myi
pojalleen Jaakolle osuutensa Havusen
talosta 1894.8

”Hämes-Havuunen on Hämeentien suussa”
Matti Tuomaanpoika ja Kreeta Liisa Jaakontytär ryhtyivät Suomen sodan päätyttyä
rakentamaan Yli-Havusta, myöhemmin Hämes-Havusena tunnettua, kahden umpi
pihan kartanoa. Sen rakentamisessa oli varmasti hyötyä oman suvun rakennusmiehistä ja nikkarintaidoista. Hankkeessa olivat ilmeisesti mukana myös äiti-Susanna ja
miehensä Elias Jaakonpoika, jotka isännöivät Yli-Havusta vielä 1810-luvulla ja asui
vat isännyyden vaihduttuakin Matin ja Kreeta Liisan perheen kanssa samassa talossa.
Uusi talo kohosi vähän kauemmaksi joesta kuin entinen Havunen oli ollut. Raken
nukset noudattivat hyvin pitkälle sodassa poltetun talon mallia. Ilmeisesti jo 1810luvulla kohosi mies- ja karjapihan erottava kaksikerroksinen asuinrakennus. Siinä
oli molemmissa kerroksissa iso tupa sekä porstua ja porstuakamari. Nämä toimivat
ainakin myöhemmin palvelusväen asuntoina. Rakennuksen toisessa päässä oli tilava
hirsihuone sekä ylä- että alakerrassa. Alakerran huoneessa pidettiin ainakin 1900-luvulla hevosia ja yläkerrassa heiniä. Koko rakennuksen läpi kulki portinalusta, jossa oli
lukittavat umpiportit. Portinalustan päällä oli kaksi luttia, jotka olivat palvelusväen
kesäkäytössä.
Yli-Havusen päärakennus timprattiin 1827 ja pikkutupa 1860-luvulla. Luttirati,
liiverit, ruokapuodit ja niiden päälle piikain ja renkien lutit tehtiin kukin vuorollaan.
Puotirakennuksen kanssa suoraan kulmaan rakennettiin maitohuone ja keittiö, köök-
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ki. Karjarakennukset kohosivat talon tarpeiden mukaan. Hämes-Havusen umpipihan
sisääntulotietä reunusti kolme tyylipuhdasta vilja-aittaa. Muita ulkorakennuksia olivat
mm. kaksi riihtä ja sauna, jotka paloturvallisuussyistä oli jo 1742 annettujen määräys
ten mukaan rakennettava riittävän etäälle kartanosta.9
”Hämes-Havuunen oli Hämeentien suussa, Hämehen kynnyksellä, niin kuin sa
nottiin, ja taloa sanottiinkin jo vanhastaan sen takia Hämes-Havuuseksi”, kirjoitti Sa
muli Paulaharju 1908 tekemänsä rakennushistoriallisen tutkimusmatkansa lehtiartik
kelissa. Talo sijaitsi Hämeeseen ja Honkajoelle johtavien teiden risteyksessä. Siitä nimi
Hämes-Havunen. Sekä Hyypän että Nummijärven suunnasta lähestyttäessä talo var
masti huomattiin. Kumpuilevan metsäreitin päätteeksi matkaajan eteen avautui tasan
ko ja silmät salpaava näkymä: ”Ja komeana kohoaa nyt Hämes-Havuunen rukihisten
peltojensa keskellä, ja ylpeinä seisoa könnäävät varijalaat isäntänsä ja kotopaikkansa
vartijoona. Siinä kaksikerroksinen tuparati, vellikello vielä harjalla, porttikäytävä pi
haan, hauskat ristikkoaidat talontien kahta puolta, ja tien vieressä vanhojen aittojen
sievä kunnianarvoisa kolmiyhteys.”
Ohikulkijat pysähtyivät mielellään Hämes-Havuseen.10

HÄMES-HAVUSEN KEHITTÄMISHANKKEEN KOKOELMA

Hämes-Havusen väkeä 1900-luvun alussa. Edessä istumassa ovat isäntä Matti Jaakonpoika ja emäntä
Maria Leena Havusela.
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Samuli Paulaharjun tutkimusretkellään vuonna 1908 ottama valokuva on tullut esikuvaksi Hämes-Havusen vaalijoille. Komeana seisoo Hämes-Havunen nykyäänkin, mutta ruispellot ja kuhilaat ovat saaneet
myöhemmin väistyä parkkipaikkojen tieltä. Kuvan näkymää kaivataan takaisin.

Elämää Hämes-Havusessa
Matti Jaakonpoika Yli-Havunen, myöhempi Havusela, viljeli 1880-luvun puolivälis
sä lähes 50 hehtaarin peltoja. Niistä lähes 30 hehtaaria kuului Rahikkaan. Kauhajoen
oloissa viljelykset olivat suuret. Myös metsää oli runsaasti. Talossa oli paljon työtä ja
toimintaa, joita tekemään tarvittiin palvelusväkeä, piikoja ja renkejä. Torppia oli kol
me, joista kaksi Rahikan maalla, joten päivätyöntekijöitä, taksvärkkäreitä, oli talossa
tuon tuosta. Myöhemmin torppareita oli neljä.
Navetassa ammui ja mööki 1880-luvulla parikymmentä lehmää, kaksi sonnia ja
kymmenkunta vasikkaa. Muuta karjaa oli kolme sikaa, 35 lammasta ja muutama kana.
Tallissa hirnui yleensä seitsemän tai kahdeksan hevosta ja pari varsaa.
Viljelyssä käytettiin uudenaikaisinta 4-vuoroviljelyä. Rahikan peltoihin kylvettiin
ruista, ohraa ja runsaasti kauraa sekä pellavaa ja vähän perunaa. Havusen pellot kasvoivat ruista, ohraa ja perunaa."
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M ARIA-HELENA LAHDEN KOKOELMA

Sisarukset Sofia (vas.) ja Maria Havusela nauttivat kukkien kasvattamisesta. Hämes-Havusen yläsalissa
ja kamarissa oli 1930-luvulla ruukkukasvien kukkatarha. Kamarissa sitä ihailee Helvi Havusela myöh.
Yli-Koski.

Pikkutuvan porstuakamarissa vanhin poika Jaakko Matinpoika Yli-Havunen piti
1890-luvulla puolisonsa Albertiinan kanssa pienimuotoista sekatavarakauppaa, jos
sa myytiin jokapäiväisiä tarvikkeita: sokeria, suolaa, kahvia ja tupakkaa. Vastineeksi
emännät toivat hameen helmoissa kauppaan villa- ja jyväpusseja, isännät hevoskär
ryillä jyväsäkkejä, jotka Jaakko Matinpoika kuljetti Kristiinan porvareille. Kaupunkimatkalta tuotiin uuttaa kaupattavaa.12

Havusesta Havuselaksi - tilusvaihto
Hämes-Havunen kuuluu nykyisin Rahikan taloon. Kun Matti Jaakonpoika Yli-Ha
vunen 1894 myi 1/8 manttaalin osuutensa Havusen talosta vanhimmalle pojalleen
Jaakolle, rakennukset eivät sisältyneet kauppaan. Jaakko Matinpoika rakensi oman
Yli-Havusensa lähelle Hämes-Havusta. Matti Jaakonpoika jäi muun perheen kanssa
asumaan Hämes-Havuseen ja viljelemään omistamaansa osuutta Rahikan talosta.
Heinäkuussa 1904 Rahikan talo halottiin. Matti Jaakonpojan osuudesta, puolik
kaasta Rahikkaa, muodostettiin Havuselan tila, jota nimeä myös isäntä ajan tavan m u
kaan alkoi käyttää. Heti halkomisen jälkeen tuli ajankohtaiseksi tilusvaihto Havusen
talon ja Havuselan tilan välillä, sillä Matti Jaakonpoika Havuselan rakennukset, Hä
mes-Havunen, olivat Havusen talon maalla.
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SEINÄJOEN MAANMITTAUSTOIMISTON ARKISTO
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Havunen ja Havusela tekivät 1900-luvun alussa tilusvaihdon. Havuselan rakennukset, Hämes-Havunen,
ja sitä ympäröivä pelto siirtyivät Rahikan taloon.
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Elokuussa 1904 maanmittari kutsui halkomattoman Havusen talon kaikki seit
semän omistajaa sekä Havuselan tilan isännän Matti Jaakonpojan ja kaksi uskottua
miestä tilusmittaukseen. Tarkoin määrämuotoisessa toimituksessa Hämes-Havusen
kartanon ala ja sitä ympäröivä Havusen pelto, yhteensä 2,07 ha, vaihdettiin joen ran
nassa oleviin Havuselan tilan 2,35 hehtaarin pelto- ja niittypalstaan. Tilusvaihto re
kisteröitiin 9.12.1905. Näin Hämes-Havusesta tuli osa Rahikan talon Havuselan tilaa.
Myös rakennuksia alettiin vähitellen nimittää Havuselaksi. Vuoden kuluttua tilusvaih
dosta myös Havusen talo halottiin.13

Havuselan vuosikymmenet
Matti Jaakonpoika ja Maria Leena viljelivät Havuselaa vuoteen 1913, jolloin tila siir
tyi nuoremmalle sukupolvelle. Hämes-Havusen päärakennus jäi kolmen sisaren Hil
man, Marian ja Sofian haltuun, pikkutuvasta tuli Arvi-veljen ja hänen perheensä koti.
Eemil-veli rakensi oman talon muutaman sadan metrin päähän synnyinkodistaan.
Mukaansa hän sai mm. mies- ja karjapihaa erottaneen renkituvan asuinhuoneet ja
pienimmän aitan ”Hämes-Havuusen” sisääntuloa reunustaneesta "kunnianarvoisasta
kolmiyhteydestä”. 14
KEIJO JAAKOLA

Havuselan riihi seisoi lähellä tietä.
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Havuselassa elettiin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä täysipainoista
maatalon elämää. Työtä ja työväkeä tarvittiin runsaasti. Röökissä oli naapurienkin
käyttämä kahden hengen pyöritettävä separaattori, jolla kerma erotettiin maidosta.
Riihessä puimakonetta pyöritettiin kolmen hevosen kierrosvedolla.
Hämes-Havusen talousrakennuksia täydennettiin ja uusittiin tarpeen mukaan
vielä 1930- ja 1940-luvuilla. Kolmesta sisaruksesta kaksi kuoli 1930-luvulla. Sotien
jälkeen pihapiirissä asuivat Arvi Havuselan perhe ja sitten hänen tyttäriensä perheet,
Yli-Kosket isossatuvassa yhdessä Sofia-tädin kanssa ja Hasuset pikkutuvassa. Vähitel
len perheet alkoivat kuitenkin kaivata uudenaikaisempia asuntoja ja Hämes-Havunen jäi ilman asukkaita - päärakennus 1957 ja pikkutupa 1963 - palveltuaan Havusen
suvun seitsemää polvea. Vuonna 1974 Kauhajoen kunta osti Havuselan perikunnalta
harvinaisen ehyen kaksiumpipihaisen Hämes-Havusen talonpoikaiskartanon ja sitä
ympäröineen pellon.15
Oli tullut restauroinnin vuoro.

‘Paulaharju 1935; Ranta-Knuuttila 1987, s. 47-56,64, 69
2Ranta-Knuuttila 1987, s. 88-90
'Ranta-Knuuttila 1987, s. 74,100-101; Ruismäki 1987, s. 219,238, 301,817
'Ruismäki 1987, s. 207-208, 228,267, 817; Yli-Havunen 1974
5VMA, Havunen 1753, Israel VVanmanin karttapiirros
‘Ruismäki 1987, s. 202-203
'Ruismäki 1987, s. 290-293, 383, 386, 392, 406
8SMT, Tilusvaihtoasiakirjat 9.12.1905, 3:34; KsrkA, Kuolleet ja haudatut 1809, Rippikirjat 1769-1795,
1810-1834; Kaapu 2004, s. 57; Ruismäki 1987, s. 591-592, 594-595, 603-606
“KsrkA, Rippikirjat 1810-1844; Ruismäki 1987, s. 223, 290-293; Yli-Havunen 1974
‘“Paulaharju 1935; Paulaharju 1946, s. 34
“ KHiA, Ilmoituksia maanalasta, kylvöstä ja vuodentulosta 1884—1886; KsrkA, Rippikirjat 1874—1892
12Yli-Havunen 1974
“ SiVlT, Tilusvaihtoasiak. 9.12.1905, 3:34, Rahikan halkominen 16.7.1904, 3:32, Havusen halkominen
11.12.1906,3:35
14SMT, Havuselan halkominen 7.3.1917, 3:74; Yli-Havunen 1974; Kaapu 2004, s. 57-58
15SMT, Havuselan halkominen 22.1.1974, 3:750 ja yhteislohkominen 22.1.1974, 3:750; Yli-Havunen 1974;
Lahti 8.5. ja 11.5.2006
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PENTTI KAKKORI

Hämes-Havunen omenapuiden kukkiessa kesäkuussa 2006.
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AUKEAMAN KUVAT: PENTTI KAKKORI

Pohjalaistalot ovat hienoja aidoimmillaan eli vanhoilla paikoillaan, kokonaisuuksina ja pieteetillä hoi
dettuina.

Aitan ovi, vuorilaudat, haka ja ripa sekä värit muodostavat koruttoman yksinkertaisen ja tyylikkään
kokonaisuuden.
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KAUHAJOEN KUNTA
KIINTEISTÖN PELASTAJANA
HEIKKI TAIMI
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Hämes-Havunen jäi ilman asukkaita - päärakennus 1957 ja pikkutupa 1963 - palveltuaan Havusen su
vun seitsemää polvea. Vuonna 1974 oli totuuden hetki, ottaako Kauhajoen kunta pelastaakseen rapis
tuvan talonpoikaiskartanon. Marraskuu 1974.

Kiinteistön ostaminen
Kauhajoen suuren pitäjän kunnallishallinto on vuosikymmenien aikana osoittanut
useasti huomattavaa laaja-alaisuutta ja merkittävää ymmärrystä erilaisia kulttuuripyrkimyksiä kohtaan. Tällainen toimi tehtiin, kun Kauhajoen kunnanvaltuusto päätti
toukokuussa 1974 ostaa Hämes-Havusen historiallisen talonpoikaiskiinteistön raken
nukset ja tontin kunnalle.1
Toimenpide tapahtui todella viimeisellä hetkellä. Osa rakennuksista oli silloin romahdustilassa. Muutoinkin kiinteistö oli asumattomuutensa vuoksi hyvin huonossa
kunnossa.
Ostopäätös tehtiin huolellisen valmistelun jälkeen. Osto hyväksyttiin kunnanval
tuustossa heti, pöydällepanoa tai muuta lisäselvitystarvetta ei ollut. Valtuuston esi
tyslistassa on viittaus professori Samuli Paulaharjun kotiseutuaiheiseen kirjoitukseen
"Kangastietä käymässä”. Kirjoituksen mukaan Hämes-Havusen talon kohdalta on jo
alkanut ”Hämes” ja talo on kuin ”Hämehen kynnyksellä”.
Esittelytekstissä kiinnitettiin myös huomiota vajaan kymmenen vuotta voimassa
olleeseen lakiin kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelusta. Lain pe
rusteella todettiin olevan mahdollista, että valtio osallistuu suojeltavan rakennuksen
korjaukseen ja kunnossapitoon. Valtuustolle selostettiin valtion viranomaisten kans
sa asiasta käytyjä neuvotteluja. Etukäteen ei luonnollisesti saatu mitään sitoumuksia.
Kunnan taholta neuvotteluissa ei liioin ollut sitouduttu rakennusten säilytykseen.
Kunnanhallitus lupasi panna vireille valtionavustushankkeen.
Myös myyjien osuus oli hyvin keskeinen. Heitä oli kaikkiaan yhdeksän henkilöä.
Hämes-Havusen omistajat osoittivat huomattavaa kulttuuritahtoa ja suurta valmiutta
myydessään kiinteistön kunnalle ilman erityisiä säilytykseen tai muuhun liittyviä eh
toja. Tontin koko oli 0,82 ha ja kauppahinta 25 000 mk.
Kaupan mukana tuli jonkin verran irtaimistoa. Luettelossa mainitaan pääraken
nuksen eteisen korkea kaappi, alatuvassa erilaisia pöytiä, patapenkki, ja jalkapannu,
yläkerrassa sivusta vedettävä sänky. Ulkorakennuksessa oli kivimankeli, nurkkakaappi
ja toinen sivusta vedettävä sänky.
Kunnanhallituksen yksimielinen ehdotus kiinteistön ostamisesta hyväksyttiin val
tuustossa äänestyksen jälkeen. Suuren enemmistön, kaikkiaan 29 valtuutetun, kan
nattamana kauppa toteutui. Ostoa vastusti kolme valtuutettua ja lisäksi kolme jätti
äänestämättä.
Valtuustossa päätökseen tuli vielä mielenkiintoinen lisäys. Kokouksessa tehtiin
päätöksen saatteeksi ponsiehdotus, joka kuului: "Mikäli valtiovalta ei osoita varo
ja kiinteistön peruskorjaukseen ja kunnossapitoon, kunta voi menetellä parhaaksi
katsomallaan tavalla kiinteistön suhteen”. Voidaan ajatella, että ponsi suuntautui
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kahtaalle. Se varmaan huomattavasti rauhoitti ostoon kriittisesti suhtautuvia valtuu
tettuja ja monia kuntalaisiakin. Toisaalta ponsi vaati valtion asianomaisilta tahoil
ta ainakin huolellisen pohdinnan ja perustelut mahdolliselle kielteiselle kannalleen.
Ponsiehdotus hyväksyttiin täysin yksimielisesti.
Ponnesta johtui, että tarvittiin vielä valtuuston päätös varsinaiseen peruskorjauk
seen ryhdyttäessä. Ponsi edellytti valtion osallistumisen kustannuksiin. Valtuustolle se
lostettiin tarkkaan, mikä on valtion maksettavaa ja mitä jää kunnalle. Samalla esiteltiin
seikkaperäisesti, mihin käyttötarkoituksiin tiloja suunnitellaan. Viimeksi mainittuja
olivat kokoontumis- ja edustuskäyttö, museotoiminta, matkailutoiminta ja kunnan
kulttuurikeskuskäyttö. Valtuusto hyväksyi 25.2.1977 järjestelyt yksimielisesti.2

Rakennusten kunnostus
Hämes-Havusen kiinteistön ostaminen tähtäsi joka tapauksessa siihen, että historial
liset talonpoikaisrakennukset pelastetaan jälkipolville. Oston jälkeen useana vuonna
toimenpiteet jäivät vähäisiksi, vain välttämätön voitiin tehdä. Taloudelliset syyt estivät
enemmät työt.
PENTTI KAKKORI

Hämes-Havusen osto kunnalle hyväksyttiin kunnanvaltuustossa selvällä enemmistöllä. Näköpiirissä ol
leet korjauskustannukset huolestuttivat. Historialliset talonpoikaisrakennukset haluttiin pelastaa jälki
polville. Marraskuu 1974.
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Kunnanhallitus asetti vajaa kuukausi ostopäätöksestä toimikunnan, jonka tehtävä
nä oli neuvotella valtion varojen saamisesta rakennusten entisöintiin. Ilmeisesti valtio
ta vaivasi sama rahan puute kuin kuntaakin, koska varoja ei saatu.
Vuonna 1976 Kauhajoen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton neuvottelut
johtivat laajempaan pohdintaan. Asetettiin toimikunta, johon tuli edustus työvoima
ministeriöstä, asuntohallituksesta, maatilahallituksesta, ammattikasvatushallituksesta
ja museovirastosta. Tämä toimikunta oli avainasemassa perusparannuksen käynnisty
misessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä 1977 myös Hämes-Havusen kunnostus
töiden suunnittelulle ja rakennusten tulevalle käytölle tavoitteet seuraavasti:
"Päätavoitteena on rakennusryhmän ulkonainen entisöinti. Rakennukset eivät jää
museoksi, vaan niitä tulee voida käyttää paikkakunnan ja maakunnan elinkeinoelä
män, järjestöjen ja yksityisten kuntalaisten juhlissa, kokouksissa sekä edustustilaisuuk
sissa ja matkailukohteena”. 3
Tätä asiaa oli pohtinut toimikunta, johon kuului kunnan elinkeinolautakunnan ja
kulttuurilautakunnan edustajien lisäksi edustajat Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliitos
ta, Suomen Kunnallisliitosta sekä pitäjän elinkeinoelämän ja suvun edustus.
Rakennusten varsinainen entisöinti tapahtui valtion rahoittaman vanhojen ra
kennusten peruskorjauskurssin avulla. Kauhajoen kunnan rahoituksella tehtiin sen
PENTTI KAKKORI

Hämes-Havusen sisääntuloa reunustaneesta aittojen "kunnianarvoisasta kolmiyhteydestä" oli paikal
laan kaksi, vähän nojaten kuin toisistaan turvaa hakien. Marraskuu 1974.
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ERKKI ALA-KÖNNI

Eteläpohjalaisen Osakunnan retkeillessä Hämes-Havusessa vanhasta renkituvasta oli jäljellä vielä toi
nen puolikas, talli ja portti. Kun restaurointityöt alkoivat 1977, rakennus oli jo kokonaan purettu.

jälkeen jo ennen ostoa puretun talli- ja renkituvan paikalle uusi, ulkoa katsottaessa
entisen kaltainen rakennus. Myös vanhojen rakennusten sisätyöt ja maalaukset, tapetoinnit sekä sähkö- ja lämpö-, vesi- ja viemärityöt tehtiin kunnan varoin. Tämä vaihe
saavutettiin vuonna 1981. Monia pieniäkin myönteisiä asioita tulee mieleen HämesHavusen peruskorjauksen alkuvuosilta. Edellä mainittiin toimikunta, jossa oli mm.
asuntohallituksen edustus. Se henkilöityi pääjohtajaan. Kun hän tuli tutustumaan
Kauhajokeen ja Hämes-Havuseen, mukana oli myös pääjohtajan puoliso. Molempien
suuri mielenkiinto kohdistui vanhaan talonpoikaiskiinteistöön. Toimittajakokemusta
runsaasti omaava rouva ei aikaillut. Vierailun jälkeen koko maassa levinneessä lehdes
sä oli iso artikkeli Hämes-Havusesta. Siinä tuotiin esiin paikan ainutlaatuisuus. Asia
sai näin laajaa huomiota.

Pohdintaa oston onnistumisesta
Tässä yhteydessä sopii pohtia hieman sitä, miksi yleensä oli mahdollista ostaa kunnalle
lähes toivottomassa kunnossa ollut kiinteistö. Valmius myönteiseen ratkaisuun selitty
nee monella eri tekijällä. Kuntalaisilla ja päätöksen tekijöillä oli tietoa ostettavasta koh
teesta. Kaikki olivat ainakin nähneet tämän ohikulkijaan vaikutuksen tehneen ylvään
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Kunnanrakennusmestari Martti Pohtola keskustelee työmaalla kiinteistön myyjiä edustavan Knuutti
Yli-Kosken kanssa. Oli suuri onni, että entistämistyön johtoon löydettiin vielä vanhan rakentamisen
taitajia.

rakennusryhmän. Eräissä kunnan kulttuurielimissä oli ollut esillä rakennusryhmän
suojelu. Oli jopa tehty ostoa koskevia ehdotuksia. Osattiin ehkä myös ajatella, että säi
lyttäminen on jälkipolvien velvollisuus, mikäli siihen suinkin löytyy mahdollisuuksia.
Jälkeenpäin tarkastellen huomaa, että ostopäätöstä kypsyteltiin pitkään. Se, että
tuota valmistelevaa työtä oli tehty, johtui tekijöidensä huomattavasta kaukonäköisyy
destä ja suuresta kulttuuritahdosta. Kunnan johdossa rakennusryhmän säilytystä pi
dettiin tärkeänä ja se tuotiin esiin kaikille mahdollisille tahoille ja henkilöille. Kunnan
omat kulttuuritoimijat olivat käsitelleet kiinteistön ostoa ja tehneet siitä konkreettisia
ehdotuksiakin. Pankkiväen piirissä oli ostoon myönteisesti suhtautuvia johtohenkilöi
tä. Myös myyjien keskuudessa, vaikka oli erilaisia näkemyksiä rakennusten käytöstä,
lopuksi kuitenkin löytyi valmius myyntiin.
Rakennusryhmä itsessään oli huomiota herättävä. Siitä oli kirjoitettu ja kuvattu
1900-luvun alusta alkaen. Sinne tehtiin kotiseuturetkiä aina yliopistosta alkaen. Maa
kuntatasolla asiaa pohdittiin ja ajettiin sekä ennen että varsinkin jälkeen oston. Yh
teisten asioiden hoito on monen henkilön mukana olon tulos. Kuitenkin tarvitaan
muutaman yksittäisen ihmisen innostus, sitkeys ja johdonmukainen työskentely, jotta
asiat saavat niille halutun ratkaisun.
Hämes-Havusen nykyiseen tilanteeseen johdatelleita henkilöitä ovat keskeisesti
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Peruskorjaus on edennyt päärakennukseen. Etualalla oleva pieni katos oli yhdistänyt aittarakennuksen um
pipihojen välillä olleeseen renkitupaan. Kuvaushetkellä v. 1978 tuo purettu renkitupa odotti vielä uudelleen
rakentamista.
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olleet Kauhajoen kunnanjohtaja Jouko Virtanen, Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton
toiminnanjohtaja Teuvo Lagerstedt, pankinjohtaja talousneuvos Ilmari Varamäki, teh
taanjohtaja kunnanvaltuutettu ja rakennustoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäki
nen, arkkitehti Marjatta Leskinen ja Kauhajoen elinkeinotoimenjohtaja Risto Kuutti.
He kukin ovat omalla toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet siihen, että HämesHavunen on säilytetty jälkipolville. Hämes-Havusen juhlien tarjoilusta sekä käytän
nön monista järjestelyistä on alusta tähän päivään saakka erinomaisella ammattitai
dolla huolehtinut emäntä Kyllikki Pelto-Piri (aikaisemmin Järvinen).
Kauhajoki on aina ollut voimakas maatalouspitäjä. Sen vanhaa, voimakasta kult
tuuria ja siihen liittyvää elämää esittelevää hienoa kokonaisuutta ei ollut helppo saada
yhteisin varoin ylläpidettäväksi. Varojen niukkuus ja monen tahon taistelu taloudelli
sista resursseista koko ajan, hankinnan jälkeenkin, vaati kohdetta myönteisesti ajattelevilta taitavuutta.
Ostopäätöstä koskeva tilanne voitaneen kiteyttää niin, että valtuusto oli siinä rat
kaisussa pitkään kypsytellyn valmiin asian äärellä.
'Kauhajoen kunnanvaltuusto, pöytäkirja 27.5.1974, § 13
2Kauhajoen kunnanvaltuusto, pöytäkirja 25.2.1977, § 38
3Kauhajoen kunnanvaltuusto, pöytäkirja 27.6.1977, § 27

PENTTI KAKKORI

Kauhajoen kunnan elinkeinoasiamies Risto Kuutti työskenteli peruskorjauksesta vastanneen toimikun
nan sihteerinä. Kiinteistö oli hänen vastuualueellaan. Hänen tehtäväkseen tuli myös toiminnan käynnis
täminen. Sekä peruskorjauksessa että käynnistämisessä onnistuttiin erinomaisesti.
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KARI ALHAINEN

1800-luvun lopulla Hämes-Havusen viljelykset olivat Kauhajoen oloissa suuret.
Työtä tekemään tarvittiin palvelusväkeä, ja talon neljän torpan taksvärkkäreitä oli
tekemässä päivätöitä tuon tuosta. Maiju ja Juha Sepponen piian ja rengin rooleissa
heinätöitä aloittamassa kesällä 2002.
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TUO M O HAVUNEN

Pohjoisenpuolen sortuneet talousrakennukset on uusittu ja ne antavat taas suljettuihin pihapiireihin
suojan tuulen tuiverrukselta. Kesä 2002.

KAUHAJOEN KAMERASEURA RY
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KAUHAJOEN KAMERASEURA RY

Hämes-Havunen valmistautuu talven tuloon. Pikkutuvan kuisti on miespihan kau
nein yksityiskohta. Se on ikuistettu myös suomalaisia talonpoikaisrakennuksia ku
vaavaan postimerkkisarjaan vuonna 1979.
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HAMES-HAVUSEN ARKKITEHTUURISTA
KIRSTI HORN

Hämes-Havusen isoontuvan muotokieli ja
viitteet Euroopan arkkitehtuuriin
Miksi jalkalista vanhassa lontoolaisessa vuokrakämpässä on saman muotoinen kuin
Hämes-Havusen päärakennuksen yläsalissa? Ja miten voi olla mahdollista, että renes
sanssin1 aikainen marmoriin hakattu portinpieli Roomassa on kuin suurennettu ver
sio tuvan ikkunan peitelistasta?
KIRSTI HORN

Hämes-Havusen ikkunan vuorilauta ei suinkaan ole sattuman kauppaa tai pai
kallisen puusepän mielikuvitusta, vaan pohjalainen ilmaisu parituhatvuotisesta länsi
maisesta kulttuuriperinnöstä, jonka juuret ovat antiikin Kreikassa! Renessanssin taide
otti vaikutteensa ja inspiraationsa antiikin muotokielestä ja mytologiasta, mutta siitä
- sen paremmin kuin oman höylänteränsä muotojen alkuperästä - eivät suomalaiset
kansanrakentajat välttämättä olleet lainkaan tietoisia. He olivat oppineet uusimmat
tyyli-ihanteet kirkkojen, pappiloiden ja julkisten rakennusten työmailla.
Antiikin arkkitehtuurin muodot, värit, suhteet ja detaljit kulkeutuivat nimittäin
vuosien saatossa kaikkialle Eurooppaan, pohjolankin perukoille, ensin maasta toiseen
siirtyvien ammattimiesten ja heidän työkalujensa välityksellä; myöhemmin, 1700-luvun puolivälin jälkeen, myös kirjallisuuden2ja arkkitehtien opintomatkoillaan tekemi
en mittapiirustusten kautta. Noihin aikoihin löydettiin Pompeji ja antiikin harrastus
heräsi kaikkialla Euroopassa, myös Kustaa III:n hovissa, jonka palvelukseen haettiin
taiteilijoita Ranskaa ja Italiaa myöden. Suuri merkitys tyylien leviämiselle Ruotsin val
takunnassa oli tietysti myös keskusjohtoisella hallinnolla: pääkaupungista käsin py
rittiin määräämään mm. savupiippujen muuraamisesta ja julkisivujen maalaamisesta
sekä kaupunkien, kirkkojen, pappiloiden ja sotilasvirkatalojen rakentamisesta. Julkista
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rakentamista valvoi Överintendentskontoret Tukholmassa ja vuoden 1811 jälkeen Intendenttikonttori Helsingissä. Vaikka valta vaihtui, eivät arkkitehtuurin tyyli-ihanteet
juurikaan muuttuneet. Arkkitehtien esikuvat olivat aina renessanssista lähtien olleet
antiikin rakennustaiteessa. Suomessakin kirkot, valtion viljamakasiinit, koulut ja sai
raalat piirrettiin yleiseurooppalaisen klassisen, empireksi kutsutun rakennustyylin mu
kaan, jota paikallistasolla sovellettiin hirsirakennustekniikan sallimissa rajoissa. Sekä
Ruotsin että Suomen kansanrakentajat sulauttivat sitten tyylin muitta mutkitta myös
omiin rakennuksiinsa. Tästä on siis Hämes-Havunenkin mestarillinen esimerkki.
Aivan samoin kuin useimmat ihmiset, kulkevat rakentajatkin muotivirtausten
mukana. Tästä johtuen on talon kuin talon rakentamisajankohta luettavissa sen ark
kitehtuurin muodosta, materiaaleista
KIRSTIH0RN
ja detaljeista, joiden hienosti sanotaan
heijastavan omaa aikaansa. Sander
Rosen on kerännyt ja ajoittanut ruot
salaisia höyläprofiileja ja heloja kir
jassaan Hjälpreda vid kulturhistorisk
byggnadsinventering. Myös Hämes-Havusen antiikin muotoja jäljittelevä listaprofiili löytyy kokoelmasta. Ajoitus
sattuu sopivasti 1810-20-luvuille. Viive
Ruotsin ja Suomen välillä oli usein pari
vuosikymmentä yksinkertaisesti siksi,
että muoti (muoto) kulki paitsi valtion
rakennustyömaiden kautta myös 1700luvun valistuneiden kustavilaisten Itali
an kulttuurin harrastajien kartanoista
ja kaupunkipalatseista ensin Pohjanlah
den rannikkokaupunkien puutaloihin,
ja sitten vasta pohjalaiselle maaseudulle.
Se tiedonsiirto, mikä tänään sujuu paril
la digitaalikameran ja tietokoneen nap
pulan painalluksella kesti siis aikoinaan
Ei ole sattumaa, että Hämes-Havusen päärakennuk
vuosikymmeniä. On hämmästyttävää sen räystäässä on samat muodot kuin kreivi Iseppo
todeta kuinka uskollisesti - suorastaan de Portin talossa Vicenzassa. Kansanrakentaja kopi
orjallisesti - muotoja ja yksityiskoh oi yksityiskohtien muotokielen kirkonrakennustyömailta, joilla toteutettiin Intendenttikonttorin arkki
tia toistettiin tässä hitaassa prosessissa, tehtien välittämiä klassisia tyyli-ihanteita.
vaikka rakennusmateriaalitkin vaihtui Oikealla KH mittapiirustus, vasemmalla detalji An
drea Palladion kirjan / q u a t t r o lib r i d e H 'a r c h ite ttu r a
vat pariin otteeseen matkalla Italiasta.
(1570) kuvasta 5.
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Vanhojen rakennuksien tutkiminen
on kuin salapoliisityötä, jossa kehityksen
selvittämiseksi rekonstruoidaan tapahtu
mien kulku. Johtolankoja kerätessä on
kuitenkin muistettava, että taloa on voitu
muuttaa, tai että se saattaa sisältää uusia
vanhojen rakennusosien kopioita tai ra
kennusosia vanhemmista puretuista tai
palaneista taloista. Hämes-Havusen pää
rakennuksen kohdalla voidaan varmuu
della todeta, että ensimmäinen varsinai
nen muutos tapahtui, kun 150-vuotiaan
talon ulkoseinät eristettiin ja sisätilat kun
nan toimeksiannosta muutettiin uuteen
käyttöön sopivaksi 1970-luvulla. Yllä mai
nitut ikkuna- ja ovilistat ovat kuitenkin
alkuperäisiä, samoin kuin muut sisustuk
sen puiset yksityiskohdat, ikkunat ja ovet niin päärakennuksessa kuin pikkutuvassakin sekä lutissa. Sen huomaa jo siitä ylivertaisesta tarkkuudesta ja herkkyydestä, millä
ne on tehty.

Seinät kertovat
1970-luvun korjausten yhteydessä tutkittiin Hämes-Havusen päärakennuksen vanhat
tapettikerrostumat kaikista huoneista. Tässä yhteydessä löytyi kamarin 11 tapettien
alla olevan pinkopahvin takapuolelta se sapluunamaalaus, joka sittemmin kopioitiin
yläsalin seiniin. Sapluunamaalauksen taustaväri (samoin kuin huoneen tulisijan alin
väri) oli vaaleanpunainen, nk. vanha roosa. Myöhemmin löytyi nykyisestä tarjoilukeittiöstä maalauskoristeet, jotka puolestaan kopioitiin ylempään kamariin. Alempi
kamari oli toiminut vierashuoneena - tästä merkkinä oli myös muista poikkeava pu
nainen oviväri, joka lienee tallella nykyisen alla.
Uudet puukuitulevylle liimatut tapetit, jotka valittiin Museoviraston neuvon
mukaan korjausajankohdan kotimaisesta mallistosta, lisäsivät helposti ajoitettavan
kerrostuman talon historiaan. Tuvan sisustus riisuttiin rakennuttajan toivomuksesta
nykyiseen tummaan asuunsa. Myös siellä oli seinissä monta kerrosta paperia: alla sa
nomalehteä, päällä tapetteja. Myös katto oli ensin sivelty liimamaalilla vaaleaksi, sit
temmin paperoitu. Sanomalehtien päivämäärien perusteella tupa sai seinänpäällysteet
vasta vuoden 1916 jälkeen.
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Näin ollen nykyiset sisäpinnat edustavat ainakin neljää aikakautta Hämes-Havusen päärakennuksen historiassa:
• Tuvan maalaamattomat yläosat edustavat 1800-luvun tilannetta, paneelit, paneelien
ja lattian maalaus 1900-luvun alkuvuosikymmeniä. Päällimmäinen maalikerros on
vuodelta 1980.
• Yläsalin sapluunamaalaus puolestaan on vuoden 1980 kopio 1800-luvun puolivälille
tyypillisestä mallista, joka oli alun perin peräkamarissa 11. (Yläsalin tapettien alla ol
leet sanomalehdet olivat vuosilta 1855-58.)
• Ylempi porstuakamari on 1800-luvun lopun vaiheen kopio vuodelta 1980.
• Kamareissa 5,6,10,11 ja portaissa on vuoden 1980 tapetit ja vanhaa mukailevat värit
maalipinnoissa. Alemmat kerrostumat jätettiin paikoilleen kertomaan historiasta tu
leville korjausrakentajille.
’

’

KIRSTI HORN

Seinänpäällysteiden värit ja kuviot kertovat menneen ajan muotivirtauksista. Piilukirveellä tasoitetut
seinät peitettiin ensin sanomalehdillä.Tapettien erilaisista kukka-aiheista siirryttiin rappauspintaa muis
tuttaviin malleihin toisen maailmansodan jälkeen.
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ASEMAPIIRROS
Miespihan rakennukset

Karjapihan rakennukset

i

31

KANALA, nyk. varasto

32

KARJAKEITTIÖ, nyk. varasto

Päärakennus eli Isootupa 1820-luku

33

SIKALA, nyk. varasto

2

PORSTUA

34

KOIRANKOPPI, nyk. varasto

3

PORSTUAKAMARI, nyk. jakelukeittiö

35

VALJASVARASTO, nyk. varasto

4

TUPA, nyk. ravintola

36

TALLI, nyk. varasto

5

SIVU KAMARI, nyk. poistumistieporras

37

LATO, nyk. varasto

6

PERÄKAMARI, nyk. ravintola

38

PORTINALUSTA, nyk. varasto

7

PORSTUANPÄÄLLYSTÄ

39

LAMMASNAVETTA, nyk. varasto

8

YLÄPORSTUAKAMARI, nyk. ravintola

40-41

LATO, nyk. varasto

9

YLÄSALI, nyk. ravintola

42

NAVETTAPORTINALUSTA, nyk. varasto

10

YLÄKAMARI, nyk. poistumistieporras

43

LATO, nyk. varasto

11

YLÄKAMARI, nyk. ravintola

44

NAVETTA, nyk. tanssilato

45

TARHAPORTINALUSTA

46

LIITERI, nyk. tekninen tila

PIHAPORTIN ALUSTA

Pikkutupa 1860-luku
12

TUPA

13

PORSTUA

Uudisrakennus 1981

14

KAMARI

47

KEITTIÖ

15

LIITERI

48

VÄLIPORTIN ALUSTA

16

VAATESÄILÖ

49

YLEISÖTILAT

17

YLÄKAMARI

50

KAHVILA

18

VAATESÄILÖ

19

KUISTI NPÄÄLLYSTÄ

Aitat

20

LUTTI

51

ISÄNNÄN AITTA

21

LUTTI

52

HELVIN AITTA

Lutti todennäk.1820-luku

48

22

TAHKOPUORI

Hirsirakenteet on merkitty tummiksi.

23-26

AITTA

Piirros Kirsti Horn

27-30

LUTTI
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AUKEAMAN KUVAT: KIRSTI HORN

Päärakennuksen tupa. Arkkitehtuurin historian lisäksi vanhassa talossa eletystä elämästäkin saa aavis
tuksen, kun sitä tarkemmin katselee. Vaikka Hämes-Havusen irtaimistoa ei ole talossa lainkaan jäljel
lä, puhuvat seinät omalla tavallaan. Kuva vuodelta 1978, kun korjaustyöt jo oli aloitettu. Astiakaapin
(keskellä), penkin ja kellon jättämät jäljet kertovat pohjalaistalon tyypillisestä sisustuksesta. Oikealla oli
pöydän paikka, vasemmalla hääri naisväki ruokapatojen ääressä.
Hämes-Havusen vanhat rakennukset voi julkisivujen ym. yksityiskohtien perusteella ajoittaa 150 vuo
den aikavälille. Rakennustekniikka kehittyy materiaalien ja työkalujen kehityksen tahdissa:

Pikkutuvan pontattu vaakalaudoitus on höyläystekniikan kehityksen tulosta.
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Uuden talon rakentamisajankohta on selvästi lu
ettavissa laudoituksen ja sokkelin liitoksesta.

Nuorilla naisilla oli tapana koristella aitassa tai lutissa sijaitseva kesäkammarinsa omatekoisilla käsitöil
lään. Hämes-Havusen nk puetettuja lutteja on kaikesta päättäen ahkerasti käyty ihailemassa. Kesäyön
huumassa jotkut raaputtivat nimikirjaimensa muistoksi seinään, mutta aina ei onnistanut: nuoren mie
hen ahdistus on selvästi luettavissa sängyn päädystä.3Ujomman sulhon tunnelma on varovaisen toivei
kas: "Sinun silmäs loistaa minuhun niin kun aurinkon terä. Sinua minä rakastaisin mielelläni"
Ja kolmannen frustraatio on purettu miehekkäästi oven ulkopuolelle luttikäytävän seinään:
"Kun sais VViinaa".

Lyhytnurkka syntyy helpommin, kun käytettä
vissä on käsisaha (joka yleistyi vasta 1800-luvun
puolivälissä).

Lutin nurkassa näkyy vanhempi tekniikka: ylem
mät hirret vasemmalla on katkaistu kirveellä
(vrt kuvaa sivulla 67).
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Helat ja ikkunat
Ikkunoiden ja ovien helatkin muotoillaan tietysti kulloinkin vallitsevan muodin ja vii
meisimmän tekniikan mukaan. Hämes-Havusen päärakennuksen ikkunoista löytyy
ainakin kolmenlaisia saranoita, joista yksi edustaa rakentamisajankohtaa aikaisempaa
tyyliä ja on koristeellisempi kuin muut.
Helat ovat aina olleet kalliita rakennusosia. Materiaali on kallisarvoinen ja sen
työstäminen vaatii suurta ammattitaitoa. Ruotsalaista takkirautaa jalostettiin Pohjan
maalla 1800-luvun alkupuolella kankiraudaksi ja nippuraudaksi, eli takomiseen sopi
vaksi teräkseksi Seinäjoen Östermyrassa ja Orisbergissä, Isossakyrössä.
Monimutkaisemmat helat ja ikkunalasi piti ostaa, kun kaikki muu rakennusmate
riaali - puu, tuohi, sammal, kivi, savi, hiekka ja olki - löytyi omasta metsästä ja lähipellolta.
Tiilet poltettiin ja rautakin taottiin yleensä omassa kylässä, mutta kallisarvoinen
lasi oli tuotava kauempaa. Lähin lasitehdas Hämes-Havusen päärakennuksen raken
tamisen aikoihin olikin yksi aikansa suurimmista, nimittäin Berga Närpiön Pirttiky
lässä. Ulkomaisten puhaltajien tekemää materiaalia riitti komeiden pohjalaistalojen
klaseihin ja jopa vientiin Pohjanlahden ja Itämeren taakse. Saksalaisen tekniikan mu-

52

KIRSTI HORN

KIRSTI HORN

Mistä tämä sarana onkaan peräisin? Se on var
maankin löytynyt jonkin venäläisten polttaman
talon ikkunasta - ehkäpä se onkin muisto mene
tetystä Havusesta! Kukahan sen kävi ottamassa
hiiltyneistä rauniosta kierrätykseen? Miksihän se
naulattiin juuri tähän ikkunaan tuvan eteläseinälle?

Hämes-Havusen rakennuksista löytyy muitakin
heloja jotka tyylinsä puolesta voisivat olla raken
tamisajankohtaa vanhempia. Mm. avainkilvistä
oikeanpuolimmainen edustaa 1700-luvun tyyliä.
Alempi avainkilpi lutin yläkerrassa lienee päära
kennuksen rakentamisen ajalta, kun taas ylin, joka
on pikkutuvan vajan ovessa, sopii tyyliltään talon
rakentamisajankohtaan eli 1860-luvulle.

KIRSTI HORN

1 SIKSI y
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|
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Maailma on erilainen vanhan lasin läpi katsottuna! Näkymä päärakennuksen yläkerrasta.

kaisesti tulikuuma, sula lasimöykky puhallettiin ensin ontoksi ja sitten pikkuhiljaa pit
käksi sylinterimäiseksi ilmapalloksi. Pötköstä leikattiin päät pois, kun se oli riittävän
ohutseinäinen, ja sitten se avattiin pituussuunnassa. Näin syntynyt kaareva nelikul
mainen lasilevy pantiin vielä kuumaan uuniin, jossa se oikeni alustallaan. Prosessissa
lasiin muodostui usein kuplia ja muita epätasaisuuksia, joiden läpi siilautuva valo tuo
tupaan herkän tunnelman. Ikkunan ruudun koosta voi arvioida kuinka suuria sylinte
reitä lasimestarit pystyivät tuohon aikaan puhaltamaan. Taito on modernin tehokkaan
ja virheettömän lasiteollisuuden jaloissa jäänyt jotakuinkin unholaan ja niinpä Hämes-Havusenkin jokainen vanha ikkunalasi on korvaamaton. Kalliita ikkunat olivat jo
asennettaessa - jopa arvokkaammat kuin koko muu rakennus!4
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Pihat
Kautta aikain ja mitä erilaisimmissa kulttuureissa on erityisesti umpipihojen ja aukioi
den avulla luotu rakennustaiteellisia kohokohtia. Mittakaava, materiaalit ja tyylikeinot
vaihtelevat, mutta yhteistä on suljetun ulkotilan suoma turvallisuuden tunne. HämesHavusenkin ehdottomasti suurenmoisin ja ainutlaatuisin asia ovat rakennuskomplek
sin rajoittamat kaksi pihaa. Siirtyminen portin kautta avarasta maisemasta pihan
harmoniseen suojaan on joka kerran suuri elämys, kun lähes äärettömältä tuntuva
aukean perspektiivi kutistuu portinalustassa ihmisen mittakaavaan. Kaukaisen hori
sontin sijasta huomio kiintyykin pihalla räystäslistan hienoon profiiliin ja punaisten
seinien suomaan rauhaan. Turvallisuudentunnetta lisää vielä se, että rakennuksiin ei
pääse muutoin kuin pihan kautta. Sulkemalla portin voi siis eristää elämänsä muusta
maailmasta. Tuvan tai kammarin klasista ympäröivä maailma ei sitten vaikutakaan
enää niin valtavalta.
KIRSTI HORN

1 Havusen talon pohjapiirustus vuoden 1753 kartan mukaan.
2Talonpoikaistalon malli Wijnbladin mukaan 1766
3 Hämes-Havunen Marjatta Leskisen mittapiirustuksen ja perimätiedon mukaan
1900-luvun alkupuolella
4 Hämes-Havunen ennen suurta korjausta 1977
5 Hämes-Havunen tänään
Piirustukset ovat keskenään samassa mittakaavassa. Asuinrakennukset on merkitty tummemmalla.

Sekin Havusen talo, jonka venäläiset polttivat kesällä 1808, muodosti kaksi sul
jettua sisäpihaa5, joiden välissä oli tosin vain aita, eikä rakennusta niin kuin uudessa
kompleksissa. Vastaavanlaisia nk. götalaisia pihoja rakennettiin samaan aikaan EteläRuotsin itäosissa. Mälarin ympäristössä mies- ja karjapihan välille rakennettiin talli tai
porttirakennus aivan kuin Hämes-Havusessa. Tyyppiä kutsutaan välirakennuspihaksi6
tai keskiruotsalaiseksi pihatyypiksi.
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Näkymä pikkutuvan edestä karjapihalle. Vielä 1960-luvulla Hämes-Havusen miespihan polut osoittivat
tärkeimmät kulkureitit. Vasemmalla pihojen välinen porttirakennus. Aita korvaa jo puretun renkituvan.
Takana huussi.

1700-luvun jälkipuoliskolla klassisen symmetristä rakennusten sommittelua suo
siteltiin ruotsalaisen Carl Wijnbladin mallikirjassa7 myös talonpojille, ja jo vuonna
1681 annetussa talontarkastusasetuksessa sekä vuoden 1734 laissa erotettiin miespi
han rakennukset karjapihan rakennuksista8. Suomen etelä- ja länsiosissa rakennettiin
yleisesti erilaisia kaksipihaisia umpikartanoita ja sotilasvirkataloja 1600- ja 1700-luvuilla6. Tämä oli myös Ruotsin valtakunnassa pappiloiden perustyyppi tuohon aikaan.
Tyyli-ihanteet ja olosuhteet kuitenkin muuttuivat 1800-luvun aikana ja umpipihojen
rakentamisesta luovuttiin. Tyypistä ei näin ollen ole jäljellä kuin muutama esimerkki.
Valistuksen aikana (1700-luvun lopulla) pyrittiin valtiovallan toimesta säästämään
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Aita ja puutarha muodostavat suojavyöhykkeen viljelyksen ja asumuksen välille. Istutukset yleistyivät
talonpoikaistalojen ympärillä vasta 1800-luvun lopulla. Kuva vuodelta 1957.

metsävaroja määräämällä muun muassa, että talonpojan rakennusten lukumäärä su
pistettaisiin neljään. Tällaiselle eivät äveriäät talonpojat lotkauttaneet korvaansa, vaan
pystyttivät toinen toistaan komeampia kaksifooninkisia kartanoita paksusta hirrestä
ja leveistä lankuista!
Pihat soivat turvan pedoilta, joita siihen aikaan vielä hiipi nurkissa tuon tuosta.
Järjestelmä sopi myös hyvin sarkajaon aikaiseen tiiviiseen kylämaisemaan. Mutta iso
jaon ja kohtalokkaan vuoden 1808 jälkeisillä uusilla rakennuspaikoilla ei ollut tilan
puutetta, vaan rakennukset saattoi sommitella väljemmin kuin kyläraitin varressa.
Lakeuksilla suljettu pihapiiri antoi kuitenkin suojan tuulen tuiverrukselta sen lisäk
si, että siinä luotiin em. pienimittakaavainen miljöö avaran maiseman vastakohdaksi.
(Linnamainen rakennustapa jäi elämään myös mm Skoonessa - varmaankin samasta
syystä.) Tuskin tuuli yksin selittää, miksi Havusen perhe 1820-luvulta lähtien ja lop
puun asti piti kiinni jo vanhanaikaiseksi käyneestä pihasommitelmastaan. He osoitti
vat kuitenkin erehtymätöntä rakennustaiteen tajua veistäessään rakennuksen toisensa
perään ja loivat näin yhden Pohjanmaan kauneimmista miljöistä.
Sisäpihojen tanner oli luonnollisesti kovassa kulutuksessa. Karjapihalla oli hirmui
nen lantakasa ja sen äärellä ainakin Hämes-Havusessa korkea huussi (joka valitetta
vasti - yhdessä muutaman muun karjapihan rakennuksen kanssa - päätettiin purkaa
1970-luvulla). Miespiha pidettiin karun funktionaalisena. Ryytimaa, kukat, humalasa-
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lot ja omenatarha sijoitettiin rakennusryhmän ulkopuolelle aitauksiin suojaan kulku
väyliltä ja karjalta. Tämä vihreä lähiympäristö pehmitti aukean pellon ja linnamaisen
rakennusryhmän välistä rajaa. Nykyisen sorakentän kohdalla oli ennen viljelyksiä,
navetan seinustalla pensaita ja nurkalla oli humalasalkoja. Samuli Paulaharjun valo
kuvasta (Museovirasto) vuodelta 1908 s. 19 näkee myös, että karjapihan nurkkaa on
tämän jälkeen muutettu.
Pohjalaisen talonpojan komea asuintalo mainitaan usein merkiksi tietysti vau
raudesta, mutta myös itsenäisyydestä ja ylpeydestä. Kilpailu naapurusten kesken johti
1800-luvulla siihen, että maailman suurimmat talonpoikien asuinrakennukset löyty
vät juuri Pohjanmaalta ja vastaavasti Hälsinglandista Ruotsin puolella. Useimmiten
eläinsuojat, ladot, vajat ja muut maatalouteen liittyvät rakennukset on jo purettu pi
hapiireistä tarpeettomina tai vanhanaikaisina ja vain hienommat aitat ja luttirivit on
säästetty tuleville polville. Hämes-Havunen on ainutlaatuinen poikkeus, sillä täällä
aika pysähtyi 1950-luvulla.
'Italian renessanssin lasketaan alkavan 1420 ja päättyvän 1500-luvun puolivälissä.
2Mm näitä arkkitehtuurikirjallisuuden klassikoita luetaan ahkerasti vielä tänä päivänä:
Marcus Vitruvius Pollio: D e a r c h it e c t u r a (n 40 eKr)
Andrea Palladio: I q u a t t r o l i b r i d e l V a r c h it e ttu r a (1570)
Leon Batista Alberti: D e R e A e d ifi c a to r ia (1450)
Giovanni Battista Piranesi: kuparipiirroksia Italiasta 1700-luvun keskivaiheilla
3No mikä sulia on mieles vai onko sulia sulho vieres
Vai onko sul jänne kieles. Eiköhän sopis suojan
Mahtuis majaan kelepais katon alle
4Liisa Ruismäki: K a u h a j o e n h is t o r i a , s. 288
5Liisa Ruismäki: K a u h a j o e n h is t o r i a , s. 292
6Niilo Valonen / Teppo Korhonen: S u o m a l a i n e n p i h a
7Carl Wijnblad, 1766, b e s k r i f n i n g h u r u a llm o g e s b y g g n a d e r , sä a f S te n s o m t r ä d M ä g e m e d

s tö r s ta
b e s p a r in g u p fö r a s e n l i g t b if o g a d e p r o j e k t r i t n i n g a r U ti S e x K o p p a r S ty c k e n , S a m t fö r s la g e r u p p ä n ö d ig a
B y g g n in g s -A m n e n
8Elias Härö, Panu Kaila: P o h j a la in e n t a l o , s. 10
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Tuvan sisustus muutettiin restauroinnissa nykyiseen tummaan asuunsa. Hirsien päällä seinissä oli mon
ta kerrosta paperia: alla sanomalehtiä, päällä tapetteja. Esiin saadussa hirressä näkyy piilukirveen käyt
täjän taidokas jälki.
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Isoontuvan takan edustan lattialankut ovat kuluneet ahkerien emäntien askeleitten alla lähes kahden
vuosisadan mittaan. Kovemmat oksankohdat ovat koholla kuin jäännösvuoret Suomen ikivanhassa kal
lioperässä.
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Monet sisustuksen puiset yksityiskohdat Hämes-Havusessa ovat alkuperäisiä, ikkunat ja ovet niin päära
kennuksessa kuin pikkutuvassakin sekä lutissa. Sen huomaa jo siitä ylivertaisesta tarkkuudesta ja herk
kyydestä, millä ne on tehty.
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KEIJO JAAKOLA

Eteläpohjalaisen Osakunnan kotiseuturetken aikana kesällä 1957 Hämes-Havusessa oli jäljellä melkein
koko 1900-luvun alun rakennuskanta. Marjatta Leskisen tekemät mittapiirustukset ja kuvaukset mah
dollistivat myöhemmän peruskorjauksen ja restauroinnin. Myös tässä Keijo Jaakolan kuvassa vuodelta
1965 nähdään samat rakennukset kuin mittapiirustuksia tehtäessä.

Hämes-Havusen restaurointi
Helsingin Yliopiston Eteläpohjalainen Osakunta teki 1950-luvulla professori Erk
ki Ala-Könnin johdolla kotiseutututkimusretkiä, joista yksi suuntautui kotipitäjääni
Kauhajoelle 1957. Siellä tutkimusohjelmaan kuului mm. Hämes-Havunen, Pohjan
maan portiksi kutsuttu mittava talonpoikaistalo Hyyppään johtavan Honkajoentien
ja Nummijärventien risteyksessä. Taloryhmän komeat fasadit olivat jo aikaisessa lap
suudessa kiinnostaneet. Ne muodostivat odotetun maamerkin uintimatkalla Nummi
järvelle.
Kuraattorimieheni ja osakuntalaisten kanssa pääsin tutustumaan rakennusten
upeiden seinien sisäpuolelle, jossa sitten tein rohkean äkkipäätöksen mitata tämä
hieno kokonaisuus osakuntaretken kylkiäisenä. Sain vaativaan työhön mittamieheksi
aviomieheni. Luovutin Hämes-Havusen piirustukset 1957 sekä museovirastolle että
Kauhajoen kunnalle.
Hämes-Havusen jäätyä asumattomaksi se myytiin 1974 Kauhajoen kunnalle. Kun
nassa eri lautakunnat ja toimikunnat miettivät jatkotoimenpiteitä. Mittaustyö piirus
tuksineen mahdollisti suunnitelmat peruskorjauksen ja restauroinnin aloittamiseksi
paikalla.
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Hämes-Havusen viimeistä isäntäväkeä ja Eteläpohjalaisen Osakunnan kotiseuturetkeen osallistuneita
vuonna 1957. Vasemmalta Knuutti Yli-Koski, lapset Marja-Leena ja Matti, Annikki Havusela, Sofia ja Alma
Havusela, heidän välissään takana Helvi Yli-Koski, Arvi Havusela, Väinö Tuomaala, kaksi retkeläistä ja Erk
ki Ala-Könni.

Toimistoni sai suunnitelman laatimisen tehtäväkseen 1977. Suuresti hämmästyttä
vää oli se, miten paljon alue oli muuttunut vuodesta 1957. Tarkoituksena ei ollut tehdä
rakennuksista tavanomaista museota vaan toimiva tila suuren kunnan ja sen asukkai
den perinteitä vaalivaan kulttuuritoimintaan, juhliin ja kokouksiin. Siinä vaiheessa itse
päärakennukset eivät olleet kokeneet kovinkaan suuria korjauksia edellyttäviä toimen
piteitä. Karjapihan puolella tilanne oli selvästi muuttunut. Siellä talousrakennukset
olivat suureksi osaksi luhistuneet, katot vuotivat, ovet ja ikkunat olivat rikkoutuneet,
vähän etäämpänä olleet sauna ja paja olivat hävinneet, karjakeittiökin oli sortunut.
Umpipihojen välissä ollut rakennus oli purettu. Paikalla kasvoi tiiviisti koivunvesaa.
Miespihan aittaryhmäkin oli osaksi vajonnut, mutta pihan asuinrakennukset olivat
pystyssä ja sellaisenaan vain osittain huollettavissa. Niitä ei oltu missään muodossa
nykyaikaistettu eikä tehty sen asumiskelpoisemmiksi. Tämä seikka oli omiaan säilyttä
mään aidon tunnelman niiden restauroinnin jälkeen.
Minun täytyy ihailla niitä uskalikkoja, jotka lähtivät palauttamaan vanhalle taloryhmälle entistä käyttöä ja komeutta. Alueella vallitsi uskomaton kaaos.
Valtio tuli kunnostuksen avuksi järjestämällä Hämes-ITavusessa runsaan vuoden
kestäneen peruskorjauskurssin. Seinäjoen ammatillisen kurssikeskuksen mestarit ja
oppilaat saivat ihmeitä aikaan.
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Matot lattialla, kissa takan lämmössä, pärekopat orsilla. Hämes-Havusen isootupa kaikessa komeudes
saan oli suvun ihmisten koti ja asumisen keskipiste 1950-luvun lopulle asti.
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Karjapihan eli tarhan vanhat raken
nukset nousivat maasta entisiin mittoi
hinsa, alimpia hirsikertoja jouduttiin
uusimaan myös miespihan aittarivissä,
ikkunoita ja vuorilautoja uusittiin van
hoja kauniita malleja hyväksi käyttäen.
Kaikki rakennukset saivat suojakseen
tiilikatteen päärakennusten tapaan. Aito
pohjalainen punamullasta keitetty maali
siveltiin seiniin. Erityistä huolta pyrittiin
restauroinnissa kiinnittämään hienojen
yksityiskohtien säilyttämiseen ja uusi
miseen. Se olikin vaikein tehtävä.
Jotta harvinaiset umpipihat saatiin
säilytetyksi jälkipolville, suunniteltiin
puretun rakennuksen tilalle uusi, edel
listä renkituparatia mahdollisimman
tarkkaan mukaileva ”uusvanha” raken
nus, johon sijoitettiin mm. pääkeittiö ja
yleisön saniteettitiloja. Tämän raken-

Aito punamultamaali keitettiin paikan päällä ja sivel
tiin seiniin.

Vähitellen rakennukset oikenivat. Taivaan ja metsän raja sekä rakennusten harjat olivat tasan.
Elokuu 1978.
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nuksen suunnittelussa oli suurena apuna osakuntaretken tuloksena syntyneet mittapiirustukset.
Tervanpolton kukoistuskaudella Etelä-Pohjanmaan vaurastuminen näkyi mm.
asuinrakennusten koossa ja lukumäärässä. Mahtitalossa saattoi olla kaksikin päära
kennusta. Niistä myöhemmin tehty tarkoitettiin joko vieraskäyttöön tai syytingille
asettuneelle vanhemmalle isäntäväelle.
Peruskorjauksen mielenkiintoisin tehtävä oli Hämes-Havusen tyylikkäiden asuin
rakennusten, vuonna 1827 rakennetun "isoontuvan” ja hieman nuoremman "pikkutuvan” muodostaminen yleisön kokoontumistiloiksi. Museoviraston ja erityisesti arkki
tehti Panu Kailan tuen ansiosta rakennusten sisäosat voitiin säilyttää mahdollisimman
pitkälle ennallaan. Tähän tähtäsivät myös paikkakunnalla tunnetun museomiehen,
pitäjäneuvos Wäinö Yli-Havusen perimätietoon pohjautuneet toiveet.
Huoneitten vanhoja tapettimalleja etsittäessä löytyivät ”isoontuvan” porstuakamarista upeat seinä- ja kattomaalaukset. Saman rakennuksen yläkerran porstuakamarista tuli esiin hieno sapluunamaalaustapetti. Se haluttiin hyödyntää yläkerran
salin seinissä. Mittaustyössä jo oli todettu, että vanhemmassa asuinrakennuksessa oli
aikaisemmin ollut mansardikatto. Se lienee saanut esikuvansa Kristiinankaupungin
porvaristaloista.
Korjaustyön loppuvaiheessa edellytyksenä yleisön kokoontumistilan mahdollis
tamiseksi oli "isoontuvan” kahden päällekkäisen peräkamarin uhraaminen varapor-

Hämes-Havusen onnistunut kunnostus on suurelta osin taitavien rakennusmiesten ansiota. Kuvassa
heistä Verneri Rintamäki.
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Sapluunamaalari työssään.

rastilaksi. Yläsalin lattia jouduttiin tukemaan alemmassa kerroksessa olevien orsien
yläpuolelle asennetuilla liimapalkeilla. Ne patinoitiin katon väriin.
Oli suuri onni, että entistämistyöhön löydettiin vielä vanhan rakentamisen taitajia
niin työn johtoon kuin sen suorittamiseenkin. Kunnan rakennustoimen esimies oli
kokenut talonrakennusmestari Martti Pohtola. Taitavista työnjohtajista muistan mm.
värikkään pohjalaisen persoonallisuuden Verneri Rintamäen sekä Veikko Leppisen ja
sapluunamaalari Simo Ilkan.
Restauroinnissa saattaa tulla ongelmia erilaisista sukupolvien näkemyksistä, mitä
kannattaa säilyttää ja mitä pitää modernisoida. Hämes-Havusen peruskorjauksessa
ei tässä mielessä ollut suuria erimielisyyksiä. Pienen poikkeuksen teki toivomukseni
saada uusittuun keittiöön astianpesukone. Silloin rakennustoimikunnan vanhin jäsen
loihe lausumaan: ”Akat meillä on ennenki käsin tiskannu”.
Rakennusten suunnittelussa pohjalainen talonpoikainen perinne tukeutuu kome
aan tupaan, kaikkien yhteiseen työ- ja oleskelutilaan. Kalusteiden ja tekstiilien kera
siitä muodostuu kokonaisuus. Se edustaa esteettisyydessään suomalaista huippua.
Kaikkien näiden erilaisten vivahteiden tallentaminen ja hienovarainen entistäminen
on peruskorjaukseen liittyvä kulttuuritehtävä, joka sitoo jokaista työhön osallistuvaa.
Kauhajoen kunta sai vuonna 1979 Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinnon. Yh
tenä perusteluna tähän tunnustukseen oli juuri Hämes-Havusen kiinteistön hankki
minen ja siellä nähtävä pohjalaisen rakennusperinteen vaaliminen.
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Päärakennuksen yläkerran peräkamarin restaurointi 1800-luvun lopun asuun on saatettu päätökseen.
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Rakennusten suunnittelussa pohjalainen talonpoikainen perinne tukeutuu komeaan tupaan, kaikkien
yhteiseen työ-ja oleskelutilaan. Kalusteiden ja tekstiilien kera muodostuu kokonaisuus. Se edustaa es
teettisyydessään suomalaista huippua. Kaikkien näiden erilaisten vivahteiden tallentaminen ja hieno
varainen entistäminen on peruskorjaukseen liittyvä kulttuuritehtävä, joka sitoo jokaista työhön osallis
tuvaa.
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Hämes-Havusessa on ollut puusepänverstas jo satoja vuosia sitten.Talon taitavat naisetkin valmistivat
huonekaluja.Tuolin lyyra-aihe kertautuu seinä-ja kattomaalauksissa.
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Päärakennuksen yläkerran peräkamari ja sen koristeellinen kattonäkymä.
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Päärakennuksen yläkerran saliin teetettiin tyyliin hyvin sopiva kalustus ja hankittiin kauniit valaisimet.
Seinien sapluunamaalauksen malli löydettiin yläkerran kamarista.
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HAMES-HAVUNEN ELAA
JUSSI KLEEMOLA
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Ilo ja ylpeys
Pitkälliset ponnistelut Hämes-Havusen pelastamiseksi olivat kesällä 1981 siinä vai
heessa, että voitiin taas sanoa Hämes-Havusen seisovan komeana peltojen keskellä.
Jo Hämes-Havusen sijainti omassa luonnon- ja kulttuuriympäristössään on vai
kuttava. Maakunnan sydänalueilta pohjoisesta saapuva vieras näkee matkallaan Kyrönjoen latvahaarojen avaran tasaisen jokilaakson vehreine peltoineen. Kauhajoen
vilkas keskusta on puolen peninkulman päässä. Heti etelän suuntaan nousevat ylävät
kankaat ja Hyypänjoen vaikuttava laakso, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.
Hämes-Havunen on kuin komea portti eteläpohjalaiselta asutulta lakeudelta Suomen
selälle, jossa alkuperäinen luonto laajoine metsineen, suursoineen ja tammukkapuroineen antaa viehätyksenä.
Restauroinnin valmistuttua Hämes-Havuseen tulikin kiinnostuneita vieraita kai
kista ilmansuunnista. Myönteinen hyrinä alkaa elää mielessä jo rakennusryhmää lä
hestyttäessä. Punamullan alta näkyvät ajan ravistamat mutta terveet vanhat seinälaudat. Onko mahdollista, että valkoisissa ikkunanpuitteissa on alkuperäisiä tippalautoja,
lähes 200 vuoden takaa? Sisäpihoilla katse kiertää rakennuksesta toiseen. Koko miljöö
SARI TALLGREN

Kansanmusiikkia Hämes-Havusessa -tapahtumassa suojaisa pihapiiri täyttyi sadoista kuulijoista. Soit
tajat ja laulajat loivat upean tunnelman elokuun 2002 iltaan. Yleisöä ilahduttaa mestarilaulaja Erkki
Rankaviita säestäjänään hanuristi Ahti Harjunpää, molemmat Karijoelta.
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ja sanasto tulevat maailmasta, joka on jo muualta pitkälti kadonnut: isootupa, pikkutupa, renkitupa, lutit, aitat, miespiha, karjapiha.
Vaikuttavinta Hämes-Havusessa on kuitenkin talonpoikaiskartanon kokonaisuu
desta henkivä rauha ja tasapaino. Tämä tunne syntyy jo Hämes-Havusta lähestyessä,
se voimistuu sisäpihoilla ja päätyy levolliseen juhlavuuteen päärakennuksen tuvassa.
Hämes-Havusen uusi elämä perustuukin paikan ainutlaatuiseen tunnelmaan.

Vetovoiman vuodet
Hämes-Havunen on luonut tunnelmalliset puitteet satojen nuortenparien häille. Hää
pari ottaa vieraansa vastaan miespihalla. Hääateria nautitaan päärakennuksen tiloissa,
sään salliessa ulkosallakin. Ohjelmille sopii karjapihan suojaisa piiri ja liiteristä teh
dystä tanssiladosta löytyy tilaa myöhäisillan menolle. Vanha talonpoikaiskartano on
oivallinen juhlatalo, joka on uudessa roolissaan toiminut niin pienten perhejuhlien
kuin satojen häävieraitten juhlapaikkana.
Kun juuri kunnostetun Hämes-Havusen uutuuden viehätys oli 1980-luvulla suu
rimmillaan, eivät kesälauantait riittäneet kaikille varauksille. Mukaan oli otettava
TUOMO HAVUNEN

Kun Hämes-Havusen uutuuden viehätys oli 1980-luvulla suurimmillaan, olivat kaikki viikonloput varat
tuja häätilaisuuksiin ja muihin juhliin toukokuusta myöhäiseen syksyyn. Hoijakkahäät 1981.
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Ruokamessujen yleisöä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 2006. Hämes-Havunen on valtakun
nallisestikin merkittävässä roolissa, kun maaseudun elintarvikkeiden jalostusta pyritään palauttamaan
lähemmäksi tuottajaa.

myös perjantaipäiviä. Kysyntää häihin sekä muihin perheen ja suvun juhliin riitti tou
kokuusta myöhäiseen syksyyn. Tunnelmaa lisäsivät käsityöläisten toiminta miespihan
aitoissa, taideleirit ja -näyttelyt.
Juhlissa saatiin usein kuulla myös kansanmusiikkia, joka soi pihapiirien suojissa
omimmassa ympäristössään. Kansansoittajien, pelimannien, viulun tai harmonikan
soitto ja laulu ovatkin luoneet jo vuosisatojen ajan tunnelmaa maaseudun talonpoi
kaisiin juhliin ja tahdin nuorten tansseihin. ”Paliespeliä (haitaria) repi ja römpötti
melkein kuka hyvänsä, mutta komeahenkinen fiuli ei antanut ääntänsä muille kuin
oikeille pelimanniillen, kitisi vain ja voihki tuskissaan taitamattoman kourissa.”1
Maaseudun hieno perinnekulttuuri taantui yhteiskunnallisessa murroksessa so
tien jälkeen. Nuoret muuttivat taajamiin, ja arvostetusta kansanmuusikostakin tuli
synonyymi ikääntyneelle mieshenkilölle soittamassa haitarilla Metsäkukkia-kappaletta.2 Kulttuuriperintö oli kuitenkin liian arvokasta hylättäväksi. Samoihin aikoihin,
kun Kauhajoella herättiin Hämes-Havusen pelastamiseen, perustettiin kansantaiteen
elvyttämiseksi Eteläpohjaiset Spelit (1972) ja neljä vuotta aiemmin Kaustisen Kansan
musiikkijuhlat.
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Myös Hämes-Havunen on todistanut kansantaiteen uuden tulemisen. Pihanur
mella ovat tanssineet hienot harrastajaryhmät ja tanssin ammattilaiset. Seinistä on
heijastunut kiitollisen yleisön kuultavaksi niin vanhojen pelimannien kriuhnaasu kuin
akateemisesti koulutettujen nuorten taidokas soitto. Hämes-Havusen korjaustyöt oli
saatettu päätökseen sopivasti seuraaviin Kauhajoen Speleihin vuonna 1981.

Ruokamessujen näyttämönä
Perinteisen maaseutukulttuurin tapaan myös maaseudun elinkeinot ovat olleet ahdin
gossa. Jalostuksen siirryttyä keskusten suuriin teollisiin laitoksiin varsinaisella maa
seudulla korostuu alkutuotanto yhä suuremmilla tiloilla, sadan hehtaarin yksinäisyy
dessä.
Hämes-Havunen on ollut merkittävässä roolissa jo vuodesta 1991 lähtien, kun
maaseudun tuotteiden jalostusta pyritään palauttamaan lähemmäksi tuottajaa, pellol
ta pöytään -hengessä. Ruokamessujen toiminta-ajatuksena on edistää pienten ja keski
suurten elintarvikealan yritysten tuotteiden markkinointia, tehdä tuotteita tunnetuksi
laajoille kuluttajajoukoille sekä vaikuttaa myönteisesti lähellä tuotettujen elintarvik
keiden myyntiin.
Ensimmäisestä Ruokaa käsityönä-projektin tapahtumasta on kasvanut 150 näytPENTTI KAKKORI

Hämes-Havusen perinneympäristö luo Ruokamessuille ainutlaatuisen tunnelman - siitä ovat niin vie
raat kuin näytteilleasettajatkin yhtä mieltä. Syyskuu 2006.
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teilleasettajan ja noin 15 000 kävijän messut syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Voi hyvin ymmärtää, miksi vieraat arvostavat Hämes-Havusta tällaisten tapahtumien
pitopaikkana, kun vaihtoehtona on jonkin messukeskuksen kalsea hehtaarihalli. Ruokamessut Hämes-Havusen perinneympäristössä on oiva käyntikortti ruokamaakuntana tunnetulle Etelä-Pohjanmaalle.
Ruokamessut tekevät Hämes-Havusen ainutlaatuisuudesta tunnetun, mutta mas
satapahtuma on myös riski ja rasite ympäristölle. Näytteilleasettajille ja messuvieraille
tarvitaan laajat pysäköintialueet, väliaikaisia telttarakennelmia on pystytettävä ja messukenttiä katettava hakkeella. Suurtapahtuman tilatarpeet onkin otettu huomioon ke
hittämissuunnitelmissa.

Kehittämisaj atuksia
Ruokamessut ovat olleet suuri menestys, mutta Hämes-Havusen muu käyttö alkoi
hiipua, kun Sanssinkartanon peruskorjaus valmistui vuonna 1997. Sanssinkartanon
saleissa ja puistossa elää Etelä-Pohjanmaalla harvinainen säätyläishistoria. Keskustasijainnin ansiosta tällä toisella Kauhajoen kunnan omistamalla kulttuuritalolla on omia
etujaan kaupungin edustustilaisuuksien ja erilaisten juhlien vietossa.
HÄLLSTRÖMIN SUKUJUHLA

Ihmiset haluavat viettää juhlansa juurevasti omalla maaperällään. Hämes-Havunen tarjoaa siihen erin
omaiset puitteet. Elokuu 2006.
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Kansanmusiikki soi Hämes-Havusessa omimmassa ympäristössään. Kauhajoen Klaneetit, vuoden 2005
Speliyhtye, jatkaa klarinetinsoiton perinteitä. Vas. Elina Lappalainen, Marita Raitio, Veli Ketola ja mes
taripelimanni Eino Ketola.

Jotta talonpojan perintö ei jäisi säätyläistalon varjoon, ryhdyttiin Hämes-Havusen
kehittämistoimiin eri hankkeiden muodossa.3 Tavoitteiksi asetettiin Hämes-Havusen
ympärivuotinen käyttö ja kulttuurimatkailullisen vetovoiman lisääminen. Keinoina
nähtiin miljöön täydentäminen (riihi, kolmas aitta, paja, savusauna, perinnepuutarha), käsityö- ja perinneruokakulttuurin ja tapahtumien kehittäminen sekä historian
dramatisointi elämykselliseen muotoon.
Monet ajatukset osoittautuivat menestyksellisiksi. Hankkeessa organisoitiin useita
tapahtumia niin ruokaan, myyjäisiin kuin perinnekulttuuriinkin keskittyen. Yhdessä
Kyläpelimannit-hankkeen kanssa järjestetty Kansanmusiikkia Hämes-Havusessa on
nistui yli odotusten. Kun tavoitteena oli pienimuotoinen intiimi tilaisuus, täyttyi piha
piiri sadoista kuulijoista. Eri puolilta maata tulleet taitavat kansanmusiikin ja -tanssin
harrastajat loivat upean tunnelman elokuun hämärtyvässä illassa.
Hankeajan pohdinnoissa kirkastui yhä selvemmin se, että Hämes-Havusen ra
kennukset ovat sekä rakennus- että kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, näyttäviä ja
jo sellaisenaan puoleensavetäviä. Niin merkittäviä, että kaikessa suunnittelussa lähtö
kohtana tulee olla tämän ainutlaatuisen talonpoikaisen kulttuuriperinnön kunnioitus
ja vaaliminen.
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Nykyisten toimintojen, pitopalvelun ja Ruokamessujen, lisäksi Hämes-Havuseen pyritään luomaan puit
teet käsityöläisille, matkailuyrittäjille ja maaseutukulttuurin esittelijöille. Pöydän päässä istuva Tuomo
Havunen on saanut seurakseen kaksi tytärtään, vävyn ja paapan silmäterän. Vas. Anne Havunen ja Anni
Vähäkoski, oik. Terhi ja Juha Vähäkoski.

Hankesuunnitelma vuodelta 2002
EU-varojen turvin lähdettiin siis herättämään ainutlaatuista talo vanhusta uuteen
eloon vuosina 2001-2. Syntyi hankesuunnitelma Hämes-Havusen kehittämiseksi ja
Alustava ehdotus pihapiirin elävöittämiseksi (molemmat: Arkkitehtitoimisto Stephan
Horn Oy). Näiden lähtökohtana olivat edellisten hankkeiden raportit: Hämes-Havunen pohjalaistalosta kulttuurikyläksi (Kahila 1998) ja Hämes-Havusen kehittämishan
ke (Kamila-Kleemola-Taimi 2001). Seuraavassa hankesuunnitelman aiheita.
Kehittämissuunnitelman päämääränä on Hämes-Havusen pihapiirin täydentämi
nen 1800-luvun lopun asuun, jolloin se oli laajimmillaan. Tarkoitus ei suinkaan ole
rakentaa kulisseja, vaan lisä- ja korjausrakentamisen päämääränä on rakennusryhmän
ympärivuotinen käyttö. Näin pyritään luomaan nykyisten funktioiden (pitopalvelu ja
Ruokamessut) lisäksi puitteet niin käsityöläisille ja matkailualan yrittäjille kuin maa
seutukulttuurin esittelij öillekin.

Visio: lisää eloa vieraista
Satunnaisille ohikulkijoille, kurssilaisille ja kokousvieraille tarjottavat yöpymistilat te-

hiostaisivat pitopalvelun, ruokailun ja aamiaisen kysyntää samalla, kun se tukisi kaik
kea muuta Hämes-Havuseen suunniteltua uutta toimintaa. Se antaisi kaivattua elämää
historialliseen miljööhön, mutta ei rasittaisi vanhaa rakennuskantaa muulloin kuin
satunnaisesti vilkkaimman sesongin aikaan. Käsityöläisten ja muusikoiden kurssilai
set, leirikoululaiset, elämysmatkailijat jne. voisi majoittaa inspiroivaan ympäristöön ja
ravita päärakennuksessa.
Näin Hämes-Havusesta tulisi pitopalvelun ja Ruokamessunäyttämön lisäksi Suo
men kaunein majatalo, käsityöläiskeskus, pienimuotoisten kurssien pitopaikka ja arkkitehtuurinähtävyys yhtaikaa. Ja mikä elämys sitten vielä syödä pohojalaasta ruokaa
isoossa tuvassa!

Pihapiirin täydentäm inen
• Uudet matkailua, yöpymistä ja pitopalvelua tukevat toiminnot ehdotetaan sijoitet
tavaksi pääsääntöisesti karjapihan rakennuksiin, sekä vanhoille paikoille sijoitettaviin
ulkonäöltään vanhan mallin mukaisiin uudisrakennuksiin:
• Puutarha ja ryytimaa on ryhmitelty rakennusten ympärille vanhan mallin mukaan
ja tarpeelliseksi todettu leikkialue liittyy näihin rakennusten koillisnurkalla.
MARKKU HAAPAMÄKI, HÄLLSTRÖMIN SUKUJUHLA

Hämes-Havunen saa lisää eloa vieraista, kun heille pystytään tarjoamaan yöpymistilat. Ne tukisivat kaik
kea Hämes-Havuseen suunniteltua toimintaa.

85

PENTTI KAKKORI

Vanhaa on huollettava asiantuntemuksella. Kehittämisessäkin on ennen kaikkea muistettava, että tämä
arkkitehtoninen helmi säilyttää arvonsa.
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•Takapihalle (pohjoispuolelle) ja entisten liitereitten paikalle rakennettaviin taloihin
voisi sijoittaa kotieläimiä.
• Talon pohjoispuolen pellot esitetään säilytettäväksi viljelys- tai laidunmaana.

Lisärakentam inen
Jotta historiallista rakennusryhmää ei häirittäisi moderneilla uudisrakennuksilla, on
nämä hankesuunnitelmaan liittyvissä luonnoksissa sijoitettu mahdollisimman kauas
siitä, aivan Kauhajoen kaupungin omistaman tontin reunoille:
• Itäreunaan on suunniteltu ruokamessujen uusi huolto- ja varastorakennus
• Uudet pienteollisuustilat sekä messujen ja markkinoiden laajennusalue on kuvattu
tontin etelärajan tuntumaan.
• Samalla kun nykyistä pysäköintialuetta ehdotetaan pienennettäväksi, on uusi suuri
pysäköintialue järjestetty irti rakennusryhmästä tien yli lounaaseen. Tältä suunnalta
koko komeutta on perinteisestikin lähestytty.

Suunnittelijoiden vastuu
Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että tämä arkkitehtoninen helmi säilyttää autent
tisuutensa ja sen myötä arvonsa. Vanhaa on huollettava asiantuntemuksella. Samalla
on panostettava uusien rakennusten ja toimintojen korkeaan laatuun, jotta projekti
tukisi Kauhajoen ainoaa valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristökohdetta.4

‘Samuli Paulaharju, Rintakyliä ja larvamaita 1943, 337.
2Pia Kleemola, Keskisuomalainen 8.7.2006.
3Hämes-Havunen Pohjalaistalosta kulttuurikyläksi, MAKES, Raportteja ja artikkeleita nro 62,
kirj. Petri Kahila. Hämes-Havusen kehittämishanke, loppuraportti 2001-2003, kirj. Sari Tallgren.
Museoviraston RKY 2000-lista
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Hämes-Havusen kulttuurimatkailullisen vetovoiman lisäämistä pohdittaessa on kirkastunut, että
Hämes-Havunen on jo sellaisenaan puoleensavetävä. Kaikessa suunnittelussa lähtökohtana tulee olla
talonpoikaisen kulttuuriperinnön vaaliminen. Maaliskuu 2006.
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Hämes-Havunen talvipäivänä maaliskuussa 2006
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HAMES-HAVUSEN TARINA MAHTITALOSTA MAASEUTUKULTTUURIN
SYMBOLIKSI
LAURI HAUTAMÄKI

Hämes-Havusen tarina mahtitalosta maaseutukulttuurin symboliksi
Hämes-Havusen kehitys nykyiselleen on ollut vuosisataisen työn ja toiminnan tulos.
Kaikki tilan yli 30 rakennusta poltettiin tuhkaksi Suomen sodassa, ja seuraavan sadan
vuoden aikana se rakennettiin nykyiselle paikalleen. Erityisesti tervatalous mutta myös
karjatalouden ja viljelymenetelmien nopea kehitys loivat 1800-luvulla kasvavaa varal
lisuutta. Kauhajoella kehitystä veivät eteenpäin erityisesti säätyläisviljelijät, jotka levit
tivät osaamistaan muille viljelijöille. Tervaa tuotettiin Kauhajoella vielä 1800-luvun lo
pulla todella paljon, vaikka tuotantomäärät saattoivat vuosittain vaihdella suurestikin
(Ranta 1990, 648-652). Tervasta saadut varat käytettiin kulutukseen ja rakennusten
ulkoiseen komeuteen (Ruismäki 1987,196). Hämes-Havusella oh laajat kangasmetsät
tervanpolttoa sekä avarat niityt karjanhoitoa varten. Varallisuutta kartutti myös vanha
perinne, jonka mukaan sukutalo pitää aina jättää seuraavalle sukupolvelle paremmas
sa kunnossa kuin sen on itse saanut.
MARKKU HAAPAMÄKI

Pikkutupa, heinäkuu 2006.
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Professori Lauri Hautamän visio:
Hämes-Havunen on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja elinvoimainen maaseutukulttuurin keskus,
jossa maaseutukulttuuria tehdään eläväksi ja jonka ominaispiirteet ovat säilyneet ja aikojen kuluessa
vahvistuneet. Hämes-Havunen vetää puoleensa yhä kasvavia asiakasvirtoja. Se toimii monipuolisesti ja
ympärivuotisesti. Toiminta kattaa vuotuiset käyttökustannukset, on jatkuvasti uudistuvaa ja vastaa alati
muuttuviin haasteisiin. Kaupungin lisäksi on useita toimijoita, rahoittajia ja riskinottajia. Kuva: Pentti
Ka kkori

Rakennustaito ja esteettisyyden taju oli Pohjanmaalla kehittynyt muun muassa lai
vanrakennuksen myötä. Ruotsissa alkoi suurvalta-aikana 1600-luvulla laajamittainen
laivanrakennus, joka ulottui myös Pohjanmaan rannikolle. Pohjalaiset kävivät opissa
Ruotsin puolella Karlskronassa. Oppimestareita hankittiin jopa Hollannista ja Venet
siasta saakka (Toivanen 2005, Vehkamäki 2006). Laivanrakennuksessa oppinsa saaneet
kirvesmiehet kiersivät laajalti maakunnassa ja koko Suomessa. Tervatalouden ja muun
kaupankäynnin ansiosta kauhajokelaiset isännät olivat tiiviissä yhteydessä rannikkokaupunkeihin ja ottivat oppia kaupunkitaloista. Hämes-Havusessa oli myös osaamista
ja kätevyyttä omasta takaa. Isännillä oli paljon myös näyttämisen halua.
Hämes-Havusen pelastaminen oli monien sattumien ja hyvien päätösten tulosta.
Jälkeenpäin voi ajatella, että tapahtui paras mahdollinen. Monet palaset osuivat on
nekkaasti kohdalleen. Ostaminen tapahtui vuonna 1974. Muutaman vuoden kulut
tua olisi ehkä ollut jo liian myöhäistä, koska rakennusten kunto heikkeni kiihtyvään
tahtiin. Perikunta oli halukas myymään kunnalle, joka suhtautui asiaan myönteisesti.
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Elokuussa 2006 Hämes-Havusessa vietettiin Petter Hällströmin jälkeläisten sukujuhlaa. Ohjelmaan
kuului myös perinteiset häät. Suvun jäsenen Mika Peltosen ja hänen morsiamensa Minna Mäki-Kalan
avioliittoon astumista todisti lähes 1000 häävierasta. Hääkulkue muodostui sukulaisista, muista arvo
vieraista ja perinteen harrastajista.

Kunnan keskeisissä päättäjissä oli tahtoa ja taitoa saattaa asia myönteiseen tulokseen.
Talonpoikaiskulttuuri eli 1970-luvulla uutta kukoistuskautta. Ajan hengessä myös
monet merkittävät ulkopuoliset tahot antoivat tukensa Hämes-Havusen säilymiselle.
Oli niin ikään onnekasta, että arkkitehti Marjatta Leskinen teki mittapiirustukset Hämes-Havusen rakennuksista Eteläpohjalaisen Osakunnan kotiseuturetkellä jo
vuonna 1957, jolloin vuosisadan alun rakennuskanta oli pääosin jäljellä. Hämes-Ha
vunen oli säilynyt miltei täydellisenä kaksoisumpipihana vielä 1950-luvun lopulle
saakka. Muissa taloissa oli umpipihoja tuolloin jo avattuja niiden rakennuksia purettu
tehokkaaseen maatalouteen paremmin soveltuvien rakennusten tieltä ja kuljetusten
helpottamiseksi pihamaalla.

Peruskorjauksesta kukoistukseen ja kehittämis
projekteihin
Hämes-Havunen suunniteltiin talonpoikaiskulttuuriperintöä vaalivaksi kokonaisuu
deksi, joka sopii perhejuhlien, kokousten ja koulutustapahtumien pitopaikaksi sekä

MARKKU HAAPAMAKI, HALLSTROMIN SUKUJUHLA

Mika ja Minna saivat toisensa perinnehäissä, jotka toteutettiin 1800-luvun menoin.

edustustilaksi. Kukoistuksen vuodet alkoivat heti kunnostamisen päätyttyä 1981.
Hämes-Havunen sopii tilojensa puolesta erinomaisesti eteläpohjalaista talonpoikais
kulttuuria vaalivaan toimintaan. Talo täyttikin alkuaikoina hyvin sille asetetut toiveet,
ja toiminnalle oli vahva sosiaalinen tilaus. Uutta elinvoimaa Hämes-Havuselle ovat
tuoneet vuodesta 1991 lähtien pidetyt Ruokamessut, jotka ovat tehneet paikasta valta
kunnallisesti tunnetun.
Hämes-Havusen kehityksessä tapahtui käänne 1990-luvun lopulla. Tähän vaikutti
erityisesti vuonna 1997 peruskorjattu Sanssinkartano, joka on vähitellen syrjäyttänyt
Hämes-Havusen perhejuhlien, kulttuuritapahtumien sekä koulutus- ja edustustilai
suuksien pitopaikkana. Sanssinkartanon etuna on keskeinen sijainti. Hämes-Havusen
vetovoima on vähentynyt myös uutuuden viehätyksen katoamisen myötä. Se ei ole
kyennyt vetämään tarpeeksi asiakkaita lukuun ottamatta Ruokamessuja ja yksittäisiä
juhlia. Hämes-Havunen on pystynyt säilyttämään asemansa lähinnä tilaisuuksissa,
joissa on haluttu seisoa juurevasti vanhan talonpoikaisen kulttuuriperinnön maa
perällä.
Hämes-Havusen toiminnan kehittämiseksi on toteutettu useita hankkeita 1990luvun lopulta lähtien. Projektien tavoitteet ovat olleet perusteltuja: ympärivuotinen
käyttö ja kulttuurimatkailullisen vetovoiman lisääminen miljöötä täydentämällä, kä
sityö- ja perinnekulttuuria kehittämällä ja historian dramatisoimisella elämykselliseen

muotoon. Hankeaikana syntyikin menestyksellistä toimintaa ja saatiin aikaan myös
esisuunnitelma luonnoksineen Hämes-Havusen rakennusten ja ympäristön kehittä
miseksi.
Kehittämishankkeissa aikaansaatu toiminta kesti kuitenkin vain niin kauan, kun
projektit toimivat. Yksittäinen projektitoiminta muistuttaakin keppiä virrassa. Niin
kauan kun keppi on vedessä, syntyy väreilyä. Kun keppi otetaan pois, virta jatkaa
entistä kulkuaan. Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat odottavat toteuttamistaan,
vaikka niiden sisältämät ehdotukset olisivat tarpeellisia ja välttämättömiä toiminnan
tehostamiseksi. Suurimpana ongelmana suunnitelmien toteuttamisessa ovat ilmei
sesti suuret kokonaiskustannukset, jotka on esitetty yksinomaan kaupungin mak
settavaksi.

Tulevaisuuden visiot ja toimintalinjat
Uskaltaisin väittää kauhajokelaisten ja suomalaisten laajemminkin olevan sitä mieltä,
että Hämes-Havunen on äärettömän arvokas kiinteistö ja että se on ehdottomasti säi
lytettävä. Se on muodostunut aikojen kuluessa maaseutukulttuurin symboliksi, jolla
on suuri merkitys maaseudun ihmisten oman arvon tunnolle. Lukuisat kauhajokelai
set omaavat myös sukusiteitä Hämes-Havuseen. Siitä ei pidä edelleenkään tehdä muANSSI ALA-KOKKO, HÄLLSTRÖMIN SUKUJUHLA
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seota vaan toimiva kokonaisuus.
Alkuperäisestä toiminta-ajatuksesta on edelleen pidettävä kiinni, mutta Hämes-Havusen on muututtava ajan mukana, koska muuten se kuihtuu.
Tämä on äärimmäisen vaikea tehtävä, huomattavasti vaikeampi kuin tiettyä ajan
kohtaa edustavan museon perustaminen ja kunnossapito. Tähänastisia suunnittelu- ja
kehittämisideoita on muokattava uuteen muotoon. On uskallettava lähteä uudelle tiel
le ja ottaa uusia askeleita. Sosiaalista tilausta Hämes-Havuselle löytyy edelleen, mutta
se on nyt toisenlaista kuin ennen. Sanssinkartanon korjaus nykyiseen käyttöönsä on
muuttanut ratkaisevasti Hämes-Havusen toimintaedellytyksiä, mutta se on edelleen
kin ainutkertainen ja kilpailukykyinen. Toiminnan täytyy perustua Hämes-Havusen
vahvuuksiin ja avautuviin mahdollisuuksiin samalla, kun torjutaan uhkia ja paikataan
puutteita.
Ensin on määriteltävä toimiva uusi visio siitä, mihin kokonaisuutena pyritään,
miltä Hämes-Havunen tulevaisuudessa näyttää ja mitä toimintaa siellä on. Visio voisi
olla seuraava:
Hämes-Havunen on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja elinvoimainen maaseutukulttuurin keskus, jossa maaseutukulttuuria tehdään eläväksi, ja jonka ominaispiir
teet ovat säilyneet ja aikojen kuluessa vahvistuneet.
Hämes-Havunen vetää puoleensa yhä kasvavia asiakasvirtoja. Se toimii monipuoMARKKU HAAPAMÄKI

Tulevaisuuden visiossa pyritään ympärivuotiseen toimintaan. Hämes-Havunen omaakin paljon kehi
tysvoimaa.
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lisesti ja ympärivuotisesti. Toiminta kattaa vuotuiset käyttökustannukset, on jatkuvas
ti uudistuvaa ja vastaa alati muuttuviin haasteisiin. Kaupungin lisäksi on useita toimi
joita, rahoittajia ja riskinottajia.
Visioon tähtäävät tavoitteet ja toimintamuodot ovat tulevaisuudessakin pääosin
samoja kuin Hämes-Havusen kehittämishankkeen loppuraportissa (2001-2003), toi
mintasuunnitelmassa 2004-2006 ja hankesuunnitelmassa (2002) esitetyt, koska ne on
havaittu sopiviksi Hämes-Havuseen. Niitä on seuraavassa täydennetty ja järjestetty
neljäksi ehdotukseksi: maaseutukulttuurin tyyssija ja matkailukohde, ruokakeskus,
lähitaidekeskus ja koulutuskeskus. Nämä yhdessä muodostavat toimivan kokonaisuu
den ja vahvistavat toinen toistaan.

Maaseutukulttuurin tyyssija ja matkailukohde
Tärkeimpänä tavoitteena on Hämes-Havusen säilyttäminen arkkitehtuurinähtävyytenä ja elävänä maaseutukulttuurin kehtona. On kiinnitettävä huomiota jo siihen, miltä
kiinteistö ulkoapäin näyttää. Kuten hankesuunnitelmassa ehdotetaan, pitäisi kiinteis
tön ympärillä olla mahdollisimman paljon viljely- ja laidunaluetta. Hämes-Havusen
ympäristön palauttamiseksi alkuperäiseen aitoon ilmeeseen pysäköintialue alueen
PENTTI KAKKORI

Hämes-Havusen tulevaisuutta rakennetaan arkkitehtuurinähtävyytenä, elävänä maaseutukulttuurin
kehtona sekä ruoka-, lähitaide- ja koulutuskeskuksena. Kaikkien toimintojen pitää tukea toisiaan.
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länsiosassa olisi poistettava kokonaan. Tällöin voidaan tehdä todeksi mielikuva, jonka
antaa Samuli Paulaharjun ottama valokuva varijaikoineen vuodelta 1908 (sivulla 19).
Ainut pysäköintialue tulisi olla lounaassa, jolloin vieraat lähestyessään Hämes-Havusta näkisivät ensiksi näkymän koko pääjulkisivusta ja kulkisivat aittojen ja puutarhan
vieritse porttien kautta ainutlaatuisille sisäpihoille.
Matkailussa Hämes-Havusella on paljon mahdollisuuksia, koska esimerkiksi maatilamajoitusta on Kauhajoella todella niukasti. Talon pitäisi tarjota vierailijoille vaikut
tavia elämyksiä. Läpäisevänä teemana pitäisi olla vanha maaseutukulttuuri. Paikkaan
puhaltaisivat henkeä talon historiaa, rakennuksia ja sen huoneita esittelevät tarinat
ja näyttelyt. Huoneita voisi myös nimetä, esimerkiksi entisten asukkaiden mukaan.
Majoitustiloja voidaan järjestää nykyisiin tiloihin hankesuunnitelmassa esitetyllä ta
valla. Paikan vetovoimaa lisäisivät myös ehdotetut lasten leikkikenttä ja peuhapaikka,
joihin voisi sijoittaa 1800- luvun lopun leikkivälineitä. Niinikään kotieläinlaitumet ja
-aitaukset olisivat tarpeellisia.

Ruokakeskus
Tärkeätä on säilyttää Hämes-Havusen rooli myös ruokakeskuksena, johon asemaan
se on Ruokamessujen ansiosta noussut. Ruokamessuja varten tulisi rakentaa erillinen
huolto- ja varastorakennus hankesuunnitelman mukaisesti. Rahoitusta tulisi saada
kaupungin lisäksi myös Ruokamessuihin osallistuvilta muilta toimijoilta. Uusi raken
nus tehostaisi messujen toimintaa ja vapauttaisi Hämes-Havusen olemassa olevia ra
kennuksia muuhun toimintaan. Hämes-Havusessa voitaisiin myös järjestää lähiruokaa,
erityisesti perinteisiä ruokia, esitteleviä näyttelyjä ja myyjäisiä, esimerkiksi juuri ennen
vuoden suuria juhlapäiviä. Teemallista tilauspitopalvelua voitaisiin järjestää ympäri
vuoden. Niihin pitäisi liittää tarinat sekä näytelmällinen tarjoilu, joiden perustana olisi
eteläpohjalainen ruokakulttuuri. Tuotteita voisi olla saatavissa aluksi kesäkuukausina
avoinna olevassa kahvilassa, joka myöhemmin asiakasvirran kasvaessa voisi palvella
ympäri vuoden. Tuotteet tulisi nimetä paikan henkeä vastaaviksi. Toiminta pitäisi ajan
mittaan saada yritysvetoiseksi, mutta sitä voisivat aluksi järjestää paikalliset järjestöt
alan yritysten ja laitosten sponsoroimina.

Lähitaidekeskus
Hämes-Havusessa on käsityötaitajille sopivia tiloja työnäytöksiä ja myyntiä varten
varsinkin sen jälkeen, jos Ruokamessuja varten rakennetaan oma rakennus. Hämes-
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Ruokamessujen ansiosta Hämes-Havunen on tullut valtakunnallisesti tunnetuksi.

Havusessa voitaisiin järjestää myös lähiseudun taiteilijoiden näyttelyitä ja työnäytöksiä. Kauhajoella ja lähiseudulla on monia vetovoimaisia taiteilijoita ja näyttelytiloista
on pulaa. Esimerkiksi Alpo Koivumäen ITE-taiteen näyttely sopisi erinomaisesti Hämes-Elavusen henkeen.Myös kauhajokelaisten keräilijöiden kokoelmia voitaisiin tuo
da esille esimerkiksi vaihtuvin näyttelyin. Kauhajoella on ollut ja on monia uutteria
keräilijöitä, joiden kokoelmat varmaan kiinnostaisivat vierailijoita suuresti.HämesHavusen tilat sopivat aiempien kokemusten perusteella erinomaisesti kansanmusii
kille ja -tanssille sekä näytelmäesityksille. Näitä voitaisiin järjestää yhteistyössä alan
järjestöjen ja osaajien kanssa.

Koulutuskeskus
Tällä hetkellä Elämes-Elavusessa pidetään kansalaisopiston kursseja, ja niitä voitaisiin
laajentaa. Elankesuunnitelman mukaisesti kiinteistö sopii erinomaisesti lähiruokaalan koulutukseen, samoin taideleireihin ja -kursseihin, leirikouluihin, entisöintikursseihin, kylätoimintakoulutukseen sekä yleisesti maaseutukulttuurikoulutukseen. Kou
lutusta voitaisiin järjestää yhteistyössä alan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.
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Miten tästä eteenpäin?
Kaikkein ensimmäiseksi Kauhajoen kaupungin olisi toteutettava kiireelliset ylläpitokorjaukset. Jos niitä ei ajoissa tehdä, kiinteistöön syntyy myöhemmin yhä kalliimmak
si tulevia vikoja. Korjaustöiden myötä omistaja itse osoittaa uskonsa kiinteistön tu
levaisuuteen. Se on vakava tahdonilmaus, tarpeellinen lähtölaukaus Hämes-Havusen
uuden kukoistuksen alkamiselle.
Hämes-Havusessa on tällä hetkellä vajaakäyttöä, vaikka se omaa paljon kehitysvoimaa. Toiminnan kehittämiseksi ei pitäisi kuitenkaan perustaa taas uutta virallista
hanketta, vaan ideoida ja suunnitella ensin vapaaehtoisin voimin, eräänlaisena kan
sanliikkeenä, mitä pitäisi tehdä ja miten. Aloitteentekijäksi sopii Hämes-Havusen ke
hittämisestä kiinnostunut järjestö tai mikseipä jokin vapaaehtoisesti koottu ryhmä.
Suunnittelu tulee luonnollisesti tehdä kaupungin kanssa neuvotellen. Kehittämisen
suunnasta pitää päästä yhteisymmärrykseen.
Hämes-Havusen kehittämisideointia voitaisiin tehdä edellä olevan yleispiirteisen
hahmotuksen pohjalta. Kullekin kehittämisen osa-alueelle olisi perustettava toiminta
ryhmä, jonka jäsenet omaavat laajaa asiantuntemusta. Kokonaisuuden hallitsemiseksi
olisi perustettava koordinointiryhmä. Kehittämistä vauhdittamaan olisi suotavaa kut
sua Hämes-Havusen kummeiksi nimekkäitä maaseutukulttuurin ystäviä, jotka tunte
vat kiinnostusta Hämes-Havuseen. Kummit edustaisivat kulttuurin eri aloja eikä heil
lä välttämättä tarvitsisi olla kauhajokelaista taustaa. Myös Talonpoikaiskulttuurisäätiö
saattaisi olla luonteva yhteistyökumppani, kuten hankesuunnitelmassa esitetään.
Ryhmien kokoonpanossa ja työskentelyssä tulisi välttää byrokratiaa ja politisoi
mista. Tulisi etsiä ja löytää aktiivisia henkilöitä, yrittäjiä, taitelijoita, taiteen harrastajia
ja käsityöosaajia, jotka kokisivat toiminnan Hämes-Havusessa mielekkääksi. Tarvitaan

myös organisaattoreita, tulisieluja, jotka sitoutuvat pitkäjänteisesti toimimaan HämesHavusen hyväksi.
Investointien ja toiminnan rahoittajiksi olisi hankittava kaupungin lisäksi yritys
maailmasta sponsoreita, jotka saisivat nimensä esille Hämes-Havusen kehittämis
hankkeissa ja toiminnassa. Kehittämishankkeisiin pitäisi saada mukaan myös yksityi
siä lahjoittajia, jotka myös saisivat nimensä näkyviin Hämes-Havusessa.
Ideoita ja hankkeita voitaisiin ruveta toteuttamaan sitä mukaa, kun niitä on val
misteltu riittävän valmiiksi. Joitakin voitaisiin aloittaa vaikkapa jo vuoden 2007 al
kupuolella. Esimerkiksi kansalaisopistoon voitaisiin perustaa kynäilijäpiiri, jossa
laadittaisiin tarinoita Hämes-Havusesta sekä vanhasta kauhajokisesta elämäntavasta
ja ruokakulttuurista. Tähän on hyvät mahdollisuudet, koska Kauhajoella on monia
taitavia murteenosaajia ja kirjoittajia. Tarinoiden kirjoittamista voitaisiin vauhdittaa
myös kirjoituskilpailulla.
Kun ideoinnissa kehitellyt hankkeet käynnistyvät, Hämes-Havuseen syntyy jälleen
runsaasti uutta toimintaa ja positiivista pörinää. Kaikki toimet tähtäävät samaan visi
oon. Ne ajoitetaan ja suunnataan tukemaan toisiaan. Uudistuminen turvataan jatku
valla ideoinnilla. Uskotaan talonpoikaiskartanon tulevaisuuteen, ja sitä varten tehdään
lujasti töitä. Hämes-Havunen luovutetaan uljaana ja elävänä uusille kolmannen vuo
situhannen sukupolville.
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Jokainen kirjan luku alkaa mittapiirustuksella, jonka Marjatta Leskinen on tehnyt Helsingin
yliopiston Eteläpohjalaisen Osakunnan kotiseuturetkellä 1957. Silloin vuosisadan alun raken
nuskanta oli pääosin jäljellä.

10-11 Hämes-Havusen julkisivu etelään. Vasemmalta Helvin aitta, isännän aitta, vuonna 1918 pois siir
retty aitta, päärakennus eli isootupa, pikkutupa eli syytinkitupa, tahkokatos ja aittarivin pääty.

28-29 Hämes-Havusen julkisivu länteen. Vasemmalta ensin lato, sitten navetta, karjapihan portinalusta,
liiteri, portti miespihalle, päärakennus ja pikkutupa.

42-43 Hämes-Havunen sisäpihoilta länteen päin nähtynä. Vasemmalta pikkutupa, päärakennus, portti
miespihalta, renkitupa pihojen välillä, portti karjapihalta, navettaa.
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62-63 Hämes-Havunen miespihalta pohjoiseen. Vasemmalta isootupa, renkitupa ja sen täydennys,
aitta ja karjakeittiö.

76-77 ja etukansi Hämes-Havunen miespihalta etelään päin. Vasemmalta karjakeittiö ja sen edessä
maitohuone, liiterin pääty, pikkutupa ja isootupa.

92-93 Hämes-Havunen miespihalta itään nähtynä. Vasemmalta renkitupa, aittarati, tahkopuori ja
pikkutupa.

109

Edessä vasemmalta Kirsti Horn, Marjatta Leskinen, Liisa Ruismäki,
takana vas. Jussi Kleemola, Heikki Taimi, Mikko Härö, Lauri Hautamäki ja Pentti Kakkori.

110

Hämes-Havunen
Pohjalaista rakennustaitoa jälkipolville
T e k ijö it t e n e s it t e ly
Jokaisella kirjan tekemiseen keskeisesti osallistuneella on yhteys Hämes-Havuseen. Arkkitehti
Marjatta Leskinen, jonka kotipuutarhassa Tampereella viereinen kuva on otettu, on Hämes-Havusen peruskorjauksen ja restauroinnin suunnittelija. Hän on pitänyt yllä elävää mielenkiintoa
ja harrastusta lapsuutensa kotipitäjään.
Arkkitehti Kirsti Horn työskenteli opiskelijana Marjatta Leskisen apuna entistämistä suunnitel
taessa, ja teki Hämes-Havusesta opinnäytetyönsä. Vuonna 2002 häneltä tilattiin Hämes-Havusen kehittämishankkeen hankesuunnitelma ja pihapiirin ennakkosuunnittelu. Hänen asiantun
temuksensa on ollut tärkeää niin Hämes-Havusen tulevaisuutta suunniteltaessa kuin tätä kirjaa
tehtäessä.
Kauhajoen lukion lehtori Liisa Ruismäki - Kauhajoen historian kirjoittaja, tuntee jo entuudes
taan Hämes-Havusen aikaisempia vaiheita. Hän toimii myös Kauhajoki-Seuran sihteerinä. Ko
tiseudun historia ja sitä esittelevien kirjojen kirjoittaminen ja toimittaminen ovatkin kuuluneet
hänen harrastuksiinsa.
Emeritusprofessori Lauri Hautamäki Tampereen yliopistosta on pitänyt tiiviisti yhteyttä syntymäpitäjäänsä ja kirjoittanut päätösartikkelit kaikkiin LC Kauhajoen julkaisemiin luontokirjoi
hin. Maaseudun kehittämisen ja kylätoiminnan tutkijana hänellä on näkemystä Hämes-Havu
sen tulevaisuuden eväitä haettaessa.
Yli-intendentti Mikko Häröllä Museovirastosta on yleinen näkemys Suomen aineellisen kult
tuuriperinnön vaalimiseen, mutta hän tuntee myös Hämes-Havusen vanhastaan äitinsä syn
nyinseudun valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristökohteena. Hän on seurannut tii
viisti Hämes-Havusen vaiheita ja antanut asiantuntevaa apuaan.
Graafikko Pentti Kakkori on Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuttuaan työskennellyt Yleis
radion televisiotyön eri tehtävissä. Hän on pitänyt läheiset kontaktit entiseen kotipitäjäänsä ja
tallentanut valokuvin vuosikymmenten varrella Kauhajoen elämää muun muassa kahteen jul
kaisemaansa kuvakirjaan. Tämän kirjan sivunvalmistus on Kakkorin käsialaa.
Rehtori Jussi Kleemolan pitkäaikaisia innoittavia harrastuksia koulutyön ohella ovat olleet ko
tiseudun luonto ja kulttuuri. Opetusneuvos Kleemola on ollut Kauhajoki-Seuran puheenjoh
tajana ja Lions-toiminnan kautta aloitteentekijä, toimittaja ja kirjoittaja useiden Kauhajokea
käsittelevien kirjojen julkaisemisessa.
Kunnanjohtaja h.c. Heikki Taimi työskenteli Kauhajoen kunnansihteerinä silloin, kun HämesHavusen ostoa käsiteltiin valtuustossa, ja hän on voinut huolehtia arvokohteesta myös virka
tehtäviä hoitaessaan. Laaja-alainen kiinnostus kotiseutuun on vienyt hänet mukaan kaikkiin
Kauhajoen Lions-klubin julkaisemien kirjojen toimitus- ja kirjoittajakuntaan.
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