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WOODHOUSE PARADISE
Kohdetiedot 

1. Kilpailualue 

Kilpailualue sijoittuu tehtaan puutaloalueelle ja pitää sisällään 

seuraavat rakennukset: Koivula III, Korpela, Niittylä I, Niittylä II, Niittylä 

III, Niittylä IV (puolikas kiinteistöstä), Peltola, Tienhaara I ja II, Tienkorva 

sekä Tienvarsi I ja II.  

 

Kilpailualueella tai sitä lähinnä sijaitsevat toiminnalliset elementit ovat 

Varkauden Museot, skeittiparkki, Varkauden ev.lut seurakunnan kirkko 

ja Viltinrannan venesatama sekä hoivakoti Attendo Koillistuuli, Keski-

Savon Vesi, Stora Enson Varkauden tehtaat, lounasravintola HaniVeli ja 

Varkauden Yrittäjätalo.  

Property information 

1. Competition area 

The competition area is located in the factory's wooden house area and 

includes the following buildings: Koivula III, Korpela, Niittylä I, Niittylä II, 

Niittylä III, Niittylä IV (half of the property), Peltola, Tienhaara I and II, 

Tienkorva and Tienvarsi I and II. 

 

The functional elements located in or closest to the competition area 

are the Varkaus Museums, the skate park, Varkaus Evangelical 

Lutheran Church, Viltinranta Marina ans well as nursing home Attendo 

Koillistuuli, water utility Keski-Savon Vesi, Stora Enso Varkaus Mills, 

restaurant HaniVeli and business center Varkaus Yrittäjätalo. 
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2. Rakennukset 

Kaikki rakennukset ovat suojeltuja, koska ne sisältyvät 

valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Kaupungin lisäksi myös museoviranomaiset ja ympäristöhallinto (ELY) 

valvovat alueen suojeluarvojen säilymistä. Kuntoselvitysten mukaan 

rakennusten käyttö vaatii kunnostustoimia. Rakennukset ovat osin 

tyhjillään. 

2.1 Myytävät rakennukset 

Rakennusten omistaja myy kunkin rakennuksen ideakilpailun 

arviointiraadin esittämälle voittajalle kilpailuaineistossa esitetyin 

ehdoin voittajan esittämällä hinnalla. Kullekin myytävälle 

rakennukselle on asetettu omistajan määrittelemä pohjahinta. 

Rakennusten omistaja tekee sopimuksen voittaneiden kilpailutöiden 

tekijöiden kanssa kustakin rakennuksesta. Mikäli voittaja luopuu 

hankkeesta, rakennus myydään varasijalla olevalle kilpailutyön 

mukaisesti. 

 

 

Myytävät rakennukset ovat: Korpela, 

Niittylä II ja Niittylä III. Rakennukset 

omistaa Wartalo Kodit Oy. 

2. Buildings 

All buildings are protected as they are part of a nationally significant 

built cultural environment. In addition to the town, the museum 

authorities and the Environmental Administration (Centre for Economic 

Development, Transport and the Environment) also monitor the 

preservation of the area’s conservation values. According to the 

condition surveys and reports, the use of the buildings requires 

renovation measures. The buildings are partly empty. 

2.1. Buildings for sale 

The owner of the buildings will sell each building to the winner of the 

idea competition, proposed by the jury, on the terms set out in the 

competition entry at the price proposed by the author. A floor price has 

been set by the owner for each building for sale. 

The building owner enters into contracts for each building with the 

authors of the winning entry. If the winner fails to carry out the project, 

the building will be sold to those in reserve according to their 

competition entry. 

 

The buildings for sale are: Korpela, 

Niittylä II and Niittylä III. They are 

owned by Wartalo Kodit Oy. 
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2.1.1 Korpela 

Savontie 9, tontti 915-3-62-1  

Kerrosala: 1. krs 570 m2, 2. krs 480 m2, 

yhteensä 1050 m2. Lisäksi kaksi 

talousrakennusta yhteensä 181 m2 

Kerrosten määrä: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1919-1922, 

peruskorjaus 1990-luvulla (märkätilat, 

koneellinen poistoilmanvaihto, 

pintarakenteet) 

Suunnittelija: Pontus Brandt 

Runko ja vesikatto: hirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: painovoimainen, 

koneellinen poisto 

Lämmitys: kaukolämpö 

Kaavamerkintä: asuinkerrostalojen 

korttelialue 

Suojelumerkintä: sr-6; rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja 

kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 

eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 

julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista, 

historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. 

Kuntotutkimus tehty: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Korjaustarvearvio tehty: 2020 (Ramboll) 

Pohjahinta: 25.000€ 

 

Korpela liittyy oleellisena osana Kommila-Kosulanniemen edelleen 

yhtenäisenä säilyneeseen puukaupunginosaan. Yksittäisistä 

työväenkasarmeista Korpela on kooltaan suurin ja tyyppinsä ainoa 

edustaja.  

Address: Savontie 9, plot 915-3-62-1  

Floor area: 1st floor 570 m2, 2nd floor 480 

m2, total 1,050 m2. In addition, two 

outbuildings totaling 181 m2 

Number of floors: 2 floors 

Year of construction: 1919-1922, 

renovation in the 1990s (wet rooms, 

mechanical exhaust ventilation, surface 

structures) 

Designer: Pontus Brandt 

Frame and water roof: log frame, board 

cladding, mansard brick roof  

Ventilation: natural, mechanical removal 

Heating: district heating 

Plan regulation: block area of residential 

apartment buildings 

Protection regulation: sr-6; a building of 

architectural, historical and cityscape value. The building must not be 

demolished or repaired or altered in such a way as to damage the 

architectural, historical or cityscape value of the façades, roofs or 

stairwells. 

Condition survey done: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Repair needs assessment made: 2020 (Ramboll) 

Floor price: 25,000€ 

 

Korpela is an essential part of Kommila-Kosulanniemi's still integrated 

wooden house area of the town. Korpela is the largest of the individual 

workers' barracks, and the only representative of its type.
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2.1.2 Niittylä II 

Kissakoskenkatu 6, tontti 915-3-33-14 

Kerrosala: 1. krs 408 m2, 2. krs 347 m2, 

yhteensä 755 m2 

Kerrosten määrä: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1916-1918, 

peruskorjaus 1990-luvulla (märkätilat, 

koneellinen poistoilmanvaihto, 

pintarakenteet), tiilikatteet on uusittu 

2003, salaojia ja rännikaivoja lisätty 

2007 

Suunnittelija: Pontus Brandt 

Runko ja vesikatto: vaakahirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: painovoimainen, 

koneellinen poisto 

Lämmitys: kaukolämpö  

Kaavamerkintä: asuinkerrostalojen korttelialue 

Suojelumerkintä: sr-5; historiallisesti kaupunkikuvallisesti arvokas 

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 

korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen 

historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. 

Kuntotutkimus tehty: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Korjaustarvearvio tehty: 2020 (Ramboll) 

Pohjahinta: 20.000€ 

Address: Kissakoskenkatu 6, plot 915-3-

33-14 

Floor area: 1st floor 408 m2, 2nd floor 347 

m2, total 755 m2 

Number of floors: 2 floors 

Year of construction: 1916-1918, 

renovation in the 1990s (wet rooms, 

mechanical exhaust ventilation, surface 

structures), brick roofs were renovated in 

2003, drains and gutters were added in 

2007 

Designer: Pontus Brandt 

Frame and water roof: horizontal log 

frame, board cladding, mansard brick roof 

Ventilation: natural, mechanical removal 

Heating: district heating 

Plan regulation: block area of residential apartment buildings 

Protection regulation: sr-5; a building of historical historical value. The 

building must not be demolished or repaired or altered in such a way 

as to damage the historic or cityscape value of the facades or roofs. 

Condition survey done: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Repair estimate made: 2020 (Ramboll) 

Floor price: 20,000 €
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2.1.3 Niittylä III

Kissakoskenkatu 8, tontti 915-3-33-14  

Kerrosala: 1. krs 408 m2, 2. krs 347 m2, 

yhteensä 755 m2 

Kerrosten määrä: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1916-1918, 

peruskorjaus 1990-luvulla (märkätilat, 

koneellinen poistoilmanvaihto, 

pintarakenteet), tiilikatteet on uusittu 

2003, salaojia ja rännikaivoja lisätty 

2007 

Suunnittelija: Pontus Brandt 

Runko ja vesikatto: vaakahirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: painovoimainen, koneellinen 

poisto 

Lämmitys: kaukolämpö  

Kaavamerkintä: asuinkerrostalojen 

korttelialue 

Suojelumerkintä: sr-5; historiallisesti kaupunkikuvallisesti arvokas 

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 

korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen 

historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. 

Kuntotutkimus tehty: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Korjaustarvearvio tehty: 2020 (Ramboll) 

Pohjahinta: 20.000€ 

Address: Kissakoskenkatu 8, plot 915-3-

33-14 

Floor area: 1st floor 408 m2, 2nd floor 

347 m2, total 755 m2 

Number of floors: 2 floors 

Year of construction: 1916-1918, 

renovation in the 1990s (wet rooms, 

mechanical exhaust ventilation, surface 

structures), brick roofs were renovated in 

2003, drains and gutters were added in 

2007 

Designer: Pontus Brandt 

Frame and water roof: horizontal log 

frame, board cladding, mansard brick 

roof 

Ventilation: natural, mechanical removal 

Heating: district heating 

Plan regulation: block area of residential apartment buildings 

Protection regulation: sr-5; a building of historical historical value. The 

building must not be demolished or repaired or altered in such a way 

as to damage the historic or cityscape value of the facades or roofs. 

Condition survey done: 2018 (VTT), 2017 (RMK) 

Repair estimate made: 2020 (Ramboll) 

Floor price: 20,000 €  
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Niittylät rakennettiin työväenasunnoiksi Valter ja Ivar Thomén 

asemakaavan mukaan. Kullakin perheellä oli asuntona hellahuone. 

1950-luvun lopulla taloissa tehtiin peruskorjaus, jolloin mm. osa 

hellahuoneista muutettiin parihuoneistoiksi. Viimeisin peruskorjaus 

tehtiin 1990-luvulla, jolloin asunnoista tehtiin isompia, mm. molempien 

rakennusten päihin remontoitiin ateljeeasunnot. 

The Niittylä buildings were built as working-class dwellings according to 

the town plan of Valter and Ivar Thomé. Each family had a room with a 

stove as an apartment. At the end of the 1950s, the houses were 

renovated. and some of the stove rooms were converted into semi-

detached apartments. The last renovation was done in the 1990s, 

when the apartments were made bigger, e.g. studio apartments were 

renovated at each end of both buildings. 

 

 

  

Huomioitavaa! 

Rakennusten omistaja on tehnyt aloitteen asemakaavan 

muuttamiseksi. Tavoitteena on asemakaavassa olevien sitovien 

tonttien rajojen muuttaminen niin, että Niittylä II ja Niittylä III 

rakennukset sijaitsevat omilla tonteillaan ja korttelialueen keskellä 

olevat talousrakennukset sijaitsevat ns. uusien Niittylä-rakennusten 

kanssa. Asemakaavamuutoksen jälkeen tontit ovat rakennuskiellossa 

ennen kuin ne lohkotaan. 

 

Please note! 

The owner of the buildings has taken the initiative to change the town 

plan. The aim is to change the boundaries of the binding plots in the 

town plan so that the Niittylä II and Niittylä III buildings are located on 

their own plots and the outbuildings in the middle of the block are 

located with the so-called new Niittylä buildings. After the town plan 

change, the plot will be banned from building before it is subdivided. 
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2.2 Vuokrattavat rakennukset 

Rakennusten omistajat vuokraavat kunkin rakennuksen tai sen osan 

ideakilpailun arviointiraadin esittämälle voittajalle kilpailuaineistossa 

esitetyin ehdoin voittajan esittämällä hinnalla.  

Rakennusten omistajat tekevät voittaneiden kilpailutöiden tekijöiden 

kanssa vuokrasopimukset kustakin rakennuksesta tai sen osista. 

Mikäli voittaja luopuu hankkeesta, rakennus vuokrataan varasijalla 

olevalle kilpailutyönsä mukaisesti. 

 

Vuokrattavat rakennukset ovat: 

Koivula III, Niittylä I, Niittylä IV 

(puolikas kiinteistöstä), Peltola, 

Tienhaara I ja II, Tienkorva sekä 

Tienvarsi I ja II.  

2.2 Buildings for rent 

The owners of the buildings will rent each building or part of it to the 

winner of the idea competition, proposed by the jury, on the terms set 

out in the competition entry at the price proposed by the author. 

The building owners enter into leases for the building or parts of it with 

the authors of the winning entry. If the winner fails to carry out the 

project, the building will be rented to those in reserve according to their 

competition entry. 

 

The buildings for rent are: Koivula 

III, Niittylä I, Niittylä IV (half of the 

building), Peltola, Tienhaara I and II, 

Tienkorva and Tienvarsi I and II. 
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2.2.1 Koivula III

Satakunnankatu 6 

Kerrosala: 583 m2 

Kerrosten määrä: 2 kerrosta 

Tilavuus: 1900 m3 

Rakentamisvuosi: 1923, tulipalon 2006 

jälkeinen julkisivun ja vesikaton korjaus 

vuonna 2011 

Suunnittelija: Karl Lindahl 

Runko ja vesikatto: puurunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: ennen tulipaloa ollut 

koneellinen poisto 

Lämmitys: ennen tulipaloa ollut suora 

sähkö 

Kaavamerkintä: liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään 

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti rakennustaiteellisesti arvokas 

rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 

korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton 

rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntotutkimus tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen 

Oy) 

Address: Satakunnankatu 6 

Floor area: 583 m2 

Number of floors: 2 floors 

Volume: 1900 m3 

Year of construction: 1923, post-fire 

facade and roof repair in 2006 

Designer: Karl Lindahl 

Frame and water roof: wooden frame, 

board cladding, mansard  brick roof 

Ventilation: mechanical removal (before 

the fire) 

Heating: direct electric heating (before 

the fire) 

Plan regulation: a block of commercial and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically architecturally valuable 

building. The building must not be demolished or repaired or altered in 

a way that damages the architectural value of the facades and the 

water roof. 

Condition survey completed: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy)  
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Koivula III -rakennus on vaurioitunut tulipalossa ja sammutustöissä 

vuonna 2006. Rakennus on sisäpuolisilta osiltaan ja rakenteiltaan 

suurimmaksi osaksi purettu ja jäljellä on rakennuksen korjattu kulissi. 

Rakennus ei ole missään käytössä. Mahdollisen käyttöönoton 

yhteydessä rakennus on joko täydellisesti peruskorjattava tai purettava 

ja rakennettava kokonaan uudestaan. Peruskorjausvaihtoehdossa 

rakennuksen rakenteet on kuitenkin laajasti uusittava. Kiinteistön 

omistaja toteuttaa peruskorjauksen huomioiden tulevan vuokralaisen 

suunnitelmat. Rajapinnat sovitaan neuvotteluissa omistajan ja 

vuokralaisen kanssa. 

The Koivula III building was damaged in a fire and extinguishing work 

in 2006. Most of the internal parts and structures of the building have 

been demolished and only the facade of the building is left. The 

building is currently not in use. In the event of possible usage, the 

building will have to be either completely renovated or demolished and 

completely rebuilt. However, in the renovation option, the structures of 

the building will have to be extensively renovated. The property owner 

will carry out the renovation taking into account the future tenant’s 

plans. The interfaces are agreed in negotiations with the owner and 

tenant.
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2.2.2 Niittylä I

Kissakoskenkatu 4 

Kerrosala: 1. krs 408 m2, 2. krs 328 m2, 

yhteensä 736 m2 

Kerrosten määrä: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1916–1918 , 

peruskorjaus 1991, ulkoverhousta uusittu 

osittain 2003, kuistit uusittu 2008 

Suunnittelija: Pontus Brandt 

Runko ja vesikatto: vaakahirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: koneellinen tulo ja poisto 

Lämmitys: kaukolämpö 

Kaavamerkintä: asuin-, liike- ja 

toimistorakennusten sekä yleisten 

rakennusten korttelialue. 

Suojelumerkintä: sr-5; historiallisesti 

kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä 

siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 

julkisivujen tai vesikattojen historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

Niittylä I oli alun perin A. Ahlströmin omistama 22 hellahuoneen 

työväen rakennus. 1950-luvun lopulla osa huoneista yhdistettiin 

huoneen ja keittiön asunnoiksi. Varkauden kaupunki peruskorjasi 

rakennuksen 1991 ravintola-, majoitus- ja toimistotiloiksi (vuoden 

1991 asuntomessukohde). 2000-luvulla rakennus siirtyi yksityiseen 

omistukseen. 

Address: Kissakoskenkatu 4 

Floor area: 1st floor 408 m2, 2nd floor 

328 m2, total 736 m2 

Number of floors: 2 floors 

Year of construction: 1916–1918, 

renovation 1991, exterior cladding 

partially renovated 2003, porches 

renovated 2008 

Designer: Pontus Brandt 

Frame and water roof: horizontal log 

frame, board cladding, mansard brick roof 

Ventilation: mechanical inlet and outlet 

Heating: district heating 

Plan regulation: a block of residential, 

commercial and office buildings as well as 

public buildings. 

Protection regulation: sr-5; a building of 

historical historical value. The building must not be demolished or 

repaired or altered in such a way as to damage the historic or cityscape 

value of the facades or roofs. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

Niittylä I was originally a worker’s building with 22 rooms with a stove, 

owned by A. Ahlström's. In the late 1950s, some of the rooms were 

combined into apartments with a room and a kitchen. The town of 

Varkaus renovated the building in 1991 into a restaurant, 

accommodation and office facilities (1991 housing fair site). Since the 

beginning of 21st century the property has been privately owned.
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2.2.3 Niittylä IV (puolikas kiinteistöstä / half of the building)

Savontie 7 

Kerrosala: 1. krs 246 m2, 2. krs 195 m2, 

yhteensä 402 m2 (huom! puolet 

kiinteistöstä mukana) 

Kerrokset: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1921 

Suunnittelija: tuntematon 

Runko ja vesikatto: pystyhirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: painovoimainen/koneellinen 

poisto 

Lämmitys: suora sähkö 

Kaavamerkintä: asuin-, liike- ja 

toimistorakennusten sekä yleisten 

rakennusten korttelialue. 

Suojelumerkintä: sr-5; historiallisesti 

kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai 

muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen historiallista 

tai kaupunkikuvallista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2011 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

 

Niittylä IV:ssä toimi aikoinaan Esa Pakarinen juniorin teatteri- ja 

näyttelytilat sekä työläismuseo, ja näiden jälkeen kiinteistö toimi 

yhdistysten talona. Nykyään talo on yksityisessä omistuksessa ja 

ideakilpailussa mukana on talon kirkonpuoleinen pääty (kuvassa).

Address: Savontie 7 

Floor area: 1st floor 246 m2, 2nd floor 

195 m2, total 402 m2 (note! half of the 

property included) 

Floors: 2 floors 

Year of construction: 1921 

Designer: unknown 

Frame and water roof: vertical log frame, 

board cladding, mansard brick roof 

Ventilation: natural / mechanical removal 

Heating: direct electric heating 

Plan regulation: a block of residential, 

commercial and office buildings as well as 

public buildings. 

Protection regulation: sr-5; a building of 

historical historical value. The building 

must not be demolished or repaired or 

altered in such a way as to damage the historic or cityscape value of 

the facades or roofs. 

Condition assessment made: 2011 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

 

Niittylä IV used to house Esa Pakarinen junior’s theater and exhibition 

space, and the Workers' Museum. After that it served as a house for 

associations. Today, the house is privately owned and the church-side 

end of the house is included in the idea competition (pictured).
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2.2.4 Peltola

Ahlströminkatu 37 a 

Kerrosala: yhteensä 538 m2  

Kerrokset: 2 kerrosta + kellarikerros 

osalla rakennusta  

Rakentamisvuosi: 1917 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: hirsirunko, 

lautaverhous, mansardikatto tiilikatteella  

Ilmanvaihto: painovoimainen 

Lämmitys: kaukolämpö 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään 

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai 

muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton 

rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

 

Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut virkamiesten 

asuinrakennus ja se on toiminut vielä 2000-luvun alussa mm. 

komennusmiesten majoitustiloina. Nykyisin rakennus on tyhjillään ja 

osin varastokäytössä. 

Address: Ahlströminkatu 37 a 

Floor area: a total of 538 m2 

Floors: 2 floors + basement with part of 

the building 

Year of construction: 1917 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: log frame, board 

cladding, mansard brick roof 

Ventilation: natural 

Heating: district heating 

Plan regulation: a block of commercial 

and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or repaired or altered in a way that 

damages the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

 

The original purpose of the building has been a residential building for 

factory officers and it was still in use at the beginning of the 21st 

century, e.g. as accommodation for posted workers. Today, the 

building is mostly empty and serves partly as a storage.



Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin tietojen muutoksiin.   The organizer reserves the right to make changes to this document. 

2.2.5 Tienhaara I

Ahlströminkatu 34 a 

Kerrosala: noin 399 m2 (ilmeisesti 

alakerta) 

Kerrokset: 2 kerrosta 

Rakentamisvuosi: 1915 (tai 1920), 

peruskorjaus 1983 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: hirsirunko, 

lautaverhous, aumakatto tiilikatteella  

Ilmanvaihto: koneellinen 

Lämmitys: sähkölämmitys, yläkerta 

kylmillään 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään  

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 

eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 

julkisivujen ja vesikaton rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

 

Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli tehtaan virkailijoiden 

asuinrakennus. Sittemmin siinä on ollut mm. metsäosasto, tehtaan 

työvoimatoimisto ja Kiinteistö Oy Egantti sekä Varkauden 

kiinteistöhallinto. Nykyään rakennus on tyhjillään. Rakennus sijaitsee 

teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. 

Address: Ahlströminkatu 34 a 

Floor area: about 399 m2 (apparently the 

ground floor) 

Floors: 2 floors 

Year of construction: 1915 (or 1920), 

renovation 1983 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: log frame, board 

cladding, hipped brick roof 

Ventilation: mechanical 

Heating: electric heating, upstairs cold 

Plan regulation: a block of commercial 

and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or repaired or altered in a way that 

damages the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

 

The original use of the building was a residential building for factory 

officers. Since then, it has housed e.g. the forest department, the 

factory's employment office and Kiinteistö Oy Egantti and the Varkaus 

real estate administration. Today, the building is empty. The building is 

located in the immediate vicinity of the industrial area.



Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin tietojen muutoksiin.   The organizer reserves the right to make changes to this document. 

2.2.6 Tienhaara II
Ahlströminkatu 34 b 

Kerrosala: yhteensä noin 654 m2 

Kerrokset: 2 kerrosta 

Tilavuus: 1890 m3  

Rakentamisvuosi: 1915 (tai 1920) 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: vaakahirsirunko, 

lautaverhous, aumakatto tiilikatteella  

Ilmanvaihto: painovoimainen 

Lämmitys: rakennus kylmillään 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään  

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 

tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, 

jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

Hirsirunkoinen 1900-luvun alun rakennus on päässyt rapistumaan 

huonoon kuntoon. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli 

tehtaan virkailijoiden asuinrakennus, ja se oli asuinkäytössä vielä 

1980-luvulla ja tyhjillään 1990-luvun alusta lähtien. Rakennuksen 

vaurioiden vuoksi peruskorjauksessa on suunniteltava kaikki rakenteet 

uudestaan. Julkisivu on suojeltu, joten nykyisiä julkisivurakenteita 

kunnostettaessa ja uusittaessa ulkoasun tulee säilyä entisenlaisena. 

Rakennus sijaitsee teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.  

Kiinteistön omistaja toteuttaa peruskorjauksen huomioiden tulevan 

vuokralaisen suunnitelmat. Rajapinnat sovitaan neuvotteluissa 

omistajan ja vuokralaisen kanssa. 

Address: Ahlströminkatu 34 b 

Floor area: a total of about 654 m2 

Floors: 2 floors 

Volume: 1890 m3 

Year of construction: 1915 (or 1920) 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: horizontal log 

frame, board cladding, hipped brick roof 

Ventilation: natural 

Heating: none 

Plan regulation: a block of commercial 

and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or 

repaired or altered in a way that damages 

the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

The log-framed building of the early 20th century has fallen into 

disrepair. The original use of the building was a residential building for 

factory officers, and it was still in residential use in the 1980s and 

vacant from the early 1990s. Due to the damages, all structures must 

be redesigned during the renovation. The façade is protected, so when 

renovating, the facade must remain the same. The building is located 

in the immediate vicinity of the industrial area. 

The property owner will carry out the renovation taking into account 

the future tenant’s plans. The interfaces are agreed in negotiations 

with the owner and tenant.
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2.2.7 Tienkorva
Ahlströminkatu 35 a 

Kerrosala: yhteensä 967 m2 

Kerrokset: 2 kerrosta + kellarikerros 

Rakentamisvuosi: 1913, laajennusosa 

1932 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: puurunko, 

lautaverhous, aumakatto tiilikatteella 

Ilmanvaihto: 

painovoimainen/koneellinen 

Lämmitys: kaukolämpö 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään  

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 

tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja 

vesikaton rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2011 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli virkamiesten 

asuinrakennus. Rakennukseen sijoitettiin Varkauden tehtaan 

virkamiesklubi, jolloin rakennusta laajennettiin Ahlströminkadun 

suunnassa (1932–33). Myöhemmin sinne tehtiin 

edustusmajoitustiloja sekä Ahlström Automationin työtiloja. Nykyisin 

osassa rakennusta on toimisto- ja harrastekäytössä olevia tiloja. 

Rakennus sijaitsee teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. 

Address: Ahlströminkatu 35 a 

Floor area: a total of 967 m2 

Floors: 2 floors + basement 

Year of construction: 1913, extension 

1932 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: wooden frame, 

board cladding, hipped brick roof 

Ventilation: natural / mechanical 

Heating: district heating 

Plan regulation: a block of commercial 

and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or 

repaired or altered in a way that damages 

the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2011 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

The original use of the building was a residential building for factory 

officers. The factory officers’ club was housed in the building, which 

was expanded in the direction of Ahlströminkatu street (1932–33). 

Later, guest accommodation and Ahlström Automation's work 

premises were built there. Today, part of the building has office and 

hobby spaces. The building is located in the immediate vicinity of the 

industrial area.



Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin tietojen muutoksiin.   The organizer reserves the right to make changes to this document. 

2.2.8 Tienvarsi I
Ahlströminkatu 34 c 

Kerrosala: 394 m2 (ilmeisesti alakerta) 

Kerrokset: 2 kerrosta + käytöstä 

poistettu kellarikerros 

Rakentamisvuosi: 1921, peruskorjaus 

1981 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: puurunko ja 

purutäyttö, lautaverhous, aumakatto 

tiilikatteella 

Ilmanvaihto: koneellinen 

Lämmitys: sähkölämmitys, yläkerta 

kylmillään 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään  

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 

eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat 

julkisivujen ja vesikaton rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli tehtaan virkailijoiden 

asuinrakennus, mutta se on toiminut myös väliaikaisena kouluna 

1920-luvun alussa. Rakennuksessa toimi pitkään Varenson 

työterveysvastaanotto, jonka jälkeen tilat remontointiin Bovallius-

erityisammattioppilaitoksen käyttöön. Rakennus on tällä hetkellä 

tyhjillään. Rakennus sijaitsee teollisuusalueen välittömässä 

läheisyydessä. 

Address: Ahlströminkatu 34 c 

Floor area: 394 m2 (apparently the ground 

floor) 

Floors: 2 floors + basement, not in use 

Year of construction: 1921, renovation 

1981 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: wooden frame and 

chew filling, board cladding, hipped brick 

roof 

Ventilation: mechanical 

Heating: electric heating, upstairs cold 

Plan regulation: a block of commercial and 

office buildings where the environment is 

preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or repaired or altered in a way that 

damages the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

The original use of the building was a residential building for factory 

officers, but it has also served as a temporary school in the early 

1920s. The building housed Varenso's occupational health center for a 

long time, after which the premises were renovated for the use of the 

Bovallius special vocational school. The building is currently empty. The 

building is located in the immediate vicinity of the industrial area.
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2.2.9 Tienvarsi II
Ahlströminkatu 34 d 

Kerrosala: noin 677 m2 

Kerrokset: 2 kerrosta + kylmät kellaritilat 

Rakentamisvuosi: 1920 

Suunnittelijat: Valter ja Ivar Thomé 

Runko ja vesikatto: puurunko ja 

purutäyttö, lautaverhous, aumakatto 

tiilikatteella 

Ilmanvaihto: painovoimainen 

Lämmitys: rakennus kylmillään 

Kaavamerkintä: liike- ja 

toimistorakennusten korttelialue, jolla 

ympäristö säilytetään  

Suojelumerkintä: sr-12; historiallisesti 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. 

Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 

tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, 

jotka turmelevat julkisivujen ja vesikaton rakennustaiteellista arvoa. 

Kuntoarvio tehty: 2012 (Savon Controlteam Oy ja Risto Happonen Oy) 

1900-luvun alun puurunkoinen rakennus on huonossa kunnossa. 

Rakennuksen yläkerta on ollut kauan kylmillään ja käyttämättömänä. 

Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli tehtaan virkailijoiden 

asuinrakennus. Rakennuksessa on toiminut myös pankin konttori, 

verhoomo ja yhdistysten tiloja. Rakennus on viimemmäksi ollut 

pääosin varastokäytössä, lisäksi siellä on tehtaan rekkamiesten 

taukotila. Rakennus sijaitsee teollisuusalueen välittömässä 

läheisyydessä. 

Kiinteistön omistaja toteuttaa peruskorjauksen huomioiden tulevan 

vuokralaisen suunnitelmat. Rajapinnat sovitaan neuvotteluissa 

omistajan ja vuokralaisen kanssa. 

Address: Ahlströminkatu 34 d 

Floor area: approx. 677 m2 

Floors: 2 floors + cold basement 

Year of construction: 1920 

Designers: Valter and Ivar Thomé 

Frame and water roof: wooden frame and 

chew filling, board cladding, hipped brick 

roof 

Ventilation: natural 

Heating: none 

Plan regulation: a block of commercial 

and office buildings where the 

environment is preserved 

Protection regulation: sr-12; a historically 

architecturally valuable building. The 

building must not be demolished or 

repaired or altered in a way that damages 

the architectural value of the facades and the water roof. 

Condition assessment made: 2012 (Savon Controlteam Oy and Risto 

Happonen Oy) 

The timber-framed building of the early 20th century is in poor 

condition. The upper floor of the building has been cold and unused for 

a long time. The original use of the building was a residential building 

for factory officers. The building has also housed a bank, an upholstery 

and association facilities. The building has recently been mainly used 

for storage, in addition to which there is a break room for the factory's 

truckers. The building is located in the immediate vicinity of the 

industrial area. The property owner will carry out the renovation taking 

into account the future tenant’s plans. The interfaces are agreed in 

negotiations with the owner and tenant. 


