
Herra Hakkaraisen talon lyhyt historiikki 

 

Vammalan kaupunki on käyttänyt Mauri Kunnaksen piirtämiä kuvia kaupungin logopapereissa ja 

kirjekuorissa jo kauan. Kaupungille tuli kyselyitä, miksei Vammalasta löydy mitään muuta Kunnakseen 

liittyvää, Vammala kun kuitenkin on Kunnaksen kotipaikkakunta. 

 

Tästä lähti ajatus pienimuotoisesta Kunnaksen tuotantoon liittyvästä paikasta, ja 

Mauri Kunnas suostui tähän. Hän on ollut talon suunnittelussa ja kehittelyssä 

innokkaasti mukana alusta asti. 

 

Herra Hakkaraisen talona toimiva talo on rakennettu 1930. Tiloissa on ennen toiminut 

muun muassa kampaamo, hattukauppa, pankki ja rautakauppa. Silloinen Vammalan 

kaupunki, nykyisin Sastamalan kaupunki, omistaa Herra Hakkaraisen talon näyttelyn ja 

nykyisin myös itse talon. Alussa talon omisti yksityinen omistaja, joka vuokrasi tilojaan 

Sastamalan kaupungille. Näyttelyä on alusta asti hoitanut ja ylläpitänyt Taito 

Satakunta ry (aikaisemmin Satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry). 

 

Erilaisten hankkeiden kautta Herra Hakkaraisen talo sai 

lisärahoitusta ja projektia päästiin aloittamaan. Herra 

Hakkaraisen talon näyttely aukeni ensimmäisen kerran 

27.6.2003. Tällöin talon yläkerrassa oli Koirien Kalevala, Artturin 

ritarien sali ja puuhahuone. Alakerrassa, nykyisen avaruuden 

tilalla oli Galleria, missä oli vaihtuva näyttely Kunnaksen itsensä 

valitsemia piirustuksia hänen kirjoistaan. Koirien Kalevala oli 

lähinnä pienoismalleista koottu näyttely, jossa oli enemmänkin 

katseltavaa kuin leikittävää. Artturin ritarien sali on pysynyt 

ennallaan alusta saakka. 

 

Taloa alettiin uudistaa isommin ensimmäistä kertaa vuonna 2005, jolloin talon alakertaan rakennettiin 

Koiramäen lapset kaupungissa -kirjasta tuttu vanha kaupunki. Vuonna 2006 alakerran Galleriahuoneesta 

siirrettiin vitriinejä yläkerran puuhahuoneeseen, ja Gallerian tilalle alakertaan rakennettiin avaruus, 

ottamalla mallia tietysti Kaikkien aikojen avaruus-kirjasta. 

 

Seuraavan kerran uudistuksia tehtiin vuoden 2012 keväällä. Tällöin Koirien Kalevala pienoismallinäyttelyn 

tilalle tehtiin oma koti Herra Hakkaraiselle. Osia Koirien Kalevalasta on edelleen näytillä naulakoiden 

läheisyydessä ja Galleriahuoneeseen on saatu itse Antero Vipunen. Herra Hakkaraisen oma koti oli toivottu 

uudistus taloon. Kodin liepeille saatiin myös Herra Hakkaraisen ullakkotilat, joista pääse kiertämään 

kummitusten luota majakkaan ja taas ullakolle.  

 

Seuraavat uudistukset Herra Hakkaraisen näyttelyyn saatiinkin 

talon ulkopuolelle. Talo vietti kymppisynttäreitä vuoden 2013 

kesällä. Sastamalan kaupunki antoi Herra Hakkaraisen talolle 

syntymäpäivälahjaksi autopihan. Herra Hakkaraisen hurjan hauska 

autopiha avattiin kymppisynttäreiksi 27.6.2013. Aluksi autopiha oli 

avoinna kesäkaudella toukokuusta elokuuhun, mutta vuonna 2017 

ensimmäisen kerran toukokuusta lokakuun loppuun. 

 

Vuoden 2014 kesäksi takapihalle tehtiin pienemmille hurjapäille 

oma autoratansa, missä vauhdin hurmaa pääsee kokemaan 

kolmipyöräisten ja potkupyörien kyydissä ja vuonna 2015 hurjan 

hauskaa autopihaa koristeltiin maalauksilla ja niin sanotuilla 

lavastekaupungin -osilla entistä viihtyisämmäksi. 


