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Yllä valokuva Huopalahden vanhimmasta asemarakennuksesta tai paremminkin laiturikatoksesta, joka rakennettiin vuonna 1906. Kuva on ilmeisesti 1910-luvulta, sillä uusi asema on jo rakenteilla. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
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Yllä Huopahden uuden asemarakennuksen julkisivupiirustukset vuodelta 1914. Kuva: Kansallisarkisto.
Huopalahden uuden asemarakennuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 1914. Bruno Granholmin samana vuonna signeeraamia pohjapiirustuksia on korjattu mittausten mukaan vuonna 1920; asema valmistui sodasta johtuen
ilmeisesti vasta vuonna 1921.
Asemarakennuksesta on säilynyt koko joukko detaljipiirustuksia vuosilta 1915–1920, tosin kahdessa piirustuksessa ei ole päiväystä ja kaksi piirustusta on kateissa. Julkisivujen osalta muutokset suhteessa pääpiirustuksiin
ovat pieniä.
Pohja- ja leikkauspiirustusten muutospiirustuksia on säilynyt vuosilta 1960 ja 1964 (ks. s. 14 ja 15). Sekä
vuoden 1960 että vuoden 1964 muutokset on tehty alkuperäisen piirusturarkin kopioon, minkä vuoksi vuoden
1964 kuvissa ei ole vuoden 1960 muutoksia.
Julkisivumuutoksista on säilynyt piirustus, jossa on merkintöjä vuosilta 1963, 1964 ja 1968 (ks. s. 16)

Vasemmalla 1920- tai 1930-luvulla otettu valokuva Huopalahden uudesta asemarakennuksesta. Kuvassa näkyy
Kylätienpuoleinen odotustilojen sisäänkäynti, joka on sittemmin suljettu: katos ja porras on purettu pois ja ovet
korvattu ikkunoilla (vrt. kuva s.28). Pikarahtitilan katolta nousevaa lipputankoakaan ei enää ole. Nykytilanteeseen verrattuna löytyy kolmaskin eroavaisuus: toisesta kerroksesta puuttuu julkisivupiirustusten mukainen
parveke. Aseman erikoispiirustusten luettelossa on merkintä vuonna 1936 päivätystä parvekepiirustuksesta,
joka on sittemmin kadonnut – ehkäpä kyseessä on juuri tuo kirjurin asunnon parveke. Kuva: Museovirasto.
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Yllä Huopahden uuden asemarakennuksen alkuperäiset pohjapiirrokset ja leikkaukset vuodelta 1914. Piirustuksia on korjattu mittausten perusteella 1920 ja vuonna 1958 niihin on tehty muutoksia, kuten tehty vessat toisen
kerroksen asuntoihin sekä muutettu II luokan odotussali, naistenhuone ja lamppu-ja ruokakomero huoneen ja
keittön asunnoksi. Kuva: Kansallisarkisto.
Asemarakennuksen alakerta palveli alunperin kokonaisuudessaan matkustajien odotustiloina ja aseman henkilökunnan työtiloina. Alakerran suuri, läpikuljettava keskeistila oli kolmannen luokan odotushalli. Sen länsipuolella sijaitsivat toisen luokan odotushalli ja naistenhuone, itäpuolella matkatavara-, toimisto- ja rahtitilat.
Yläkerrassa oli alkuaan asemapäällikön ja kirjurin asunnot.
Asemarakennuksen yläkerrassa on yhä edelleen alkuperäispiirustusten mukaisesti kaksi asuntoa. Isompi (4 huonetta + palvelijan huone + keittiö + tarjoiluhuone + wc) on kuulunut asemapäällikölle ja pienempi (2 huonetta
+ keittiö + wc) on kuulunut aseman kirjurille. Yleensä asemapäällikön asunto on sijainnut asemarakennuksessa
vain neljännen tai viidennen luokan asemilla (Rautatierakennusten korjausohjeet 3).
Kellariin on ilmeisesti alun perin suunniteltu kaksi ruokakellaria, pannuhuone ja polttoainevarasto.
Alkuperäiset pohjapiirrokset ja julkisivukuvat eivät ole keskenään täysin yhtenevät. Julkisivukuviin on molemmille lyhyille sivuille piirretty parvekkeet, mutta pohjapiirroksessa parveke on vain kirjurin asunnossa.
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Yllä piirustus numero 3473 (1): Radan puoleinen osajulkisivu 1:20. Piirustusta ei ole päivätty, mutta piirustusnumeroinnin perusteella se lienee vuodelta 1914 tai 1915.
Julkisivupiirustus vastaa varsin hyvin toteutunutta julkisivua. Pääpiirustuksiin verrattuna julkisivukoristelut
ovat pelkistyneet ja yksityiskohdat tarkentuneet. Altoreunaiset ikkunavuorilistat on jätetty pois – talossa ei
lainkaan ole erillisiä ikkunavuorilautoja, vaan ikkunat on sovitettu julkisivun lomalaudoitukseen siten, että
ulommat laudat peittävät karmilliittymät. Vintin ovaali-ikkunaa on noustettu ylemmäksi ja vintin pyöreähuippuista aaltofrontonia korotettu. Julkisivulaudoituksen helmaa on laskettu ja ensimmäisen kerroksen pystyjäsentelyä on muutettu pilasterimaisemmaksi. Katoksen vinotukia on lisätty ja matkatavaratilan kylttiä kavennettu.
Odotussalin ovien vaakakaltereita on lisätty. Porrassiiven seinän yläosaan on merkitty kapea pystylaudoitus
yhtenäisen pinnan sijaan.
Piirustus eroaa nykytilanteesta muutamalta osin. Pyöreähuippuisen aaltofrontoniin on lisätty pellitys tiilien
eteen. Ylemmän katon syöksytorvet ovat siirtyneet hieman ulommaksi, eli kohti rakennuksen nurkkia. Lisäksi
rakennuksen ensimmäisen kerroksen oikeaan nurkkaan on lisätty syöksytorvi. Kuva: Kansallisarkisto.
Alla Huopalahden asemarakennus kuvattuna 22.8.2013.
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Yllä piirustus numero 3473 (2): Kylätien puoleinen osajulkisivu 1:20. Piirustus on päivätty vuonna 1915. Pääsisäänkäynti on toteutunut varsin tarkasti erikoispiirustuksen mukaisesti. Eroina ovat jyrkemmät portaat (yksi
askelma vähemmän) ja aseman nimi kahdella kielellä yhden sijaan. Vasemmassa reunassa ikkunan päällä näkyvä
koriste on jätetty tekemättä. Kuva: Kansallisarkisto

Alla osasuurennos 1920–30-luvun valokuvasta. Kuva: Museovirasto.
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Piirustus numero 3473 (3): Alakerran radan puoleinen poikkipääty 1:20 ja 1:5. Piirustus on päivätty 1917.
Poikkipääty on toteutunut ainakin näkyviltä osiltaan piirustusten mukaisesti. Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä piirustus numero 3473 (4): Ovi- ja ikkunapiirustukset 1:20 ja 1:1. Piirustusta ei ole päivätty, mutta piirustusnumeroinnin perusteella se lienee vuodelta 1917. Kuva: Kansallisarkisto.

Alla piirustus numero 3473 (5): Porrashuonepiirustus (kirjurin asunnon). Piirustus on päivätty 8.2.1917.
Portaat ja niiden alla oleva ensimmäisen kerroksen tuulikaappi lienee rakennettu piirustuksen mukaisesti. Tuulikaappin sisäovet on sittemmin purettu pois samoin kuin sen vierestä nousseet porrasaskelmat – vuoden 1964
piirustuksissa tuulikaapin paikalle on piirretty wc (ks. piirustus s. ???????). Kuva: Kansallisarkisto
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Yllä piirustus numero 3473 (6): Kolmannen luokan odotussalin tuulikaappi (Kylätien puolella) 1:20. Piirustus
on päivätty 23.12.1919. Tuulikaappi on sittemmin purettu. Kuva: Kansallisarkisto.

Alla piirustus numero 3473 (7): Vesikouru 1:20. Piirustus on päivätty 5.9.1917. Kuva: Kansallisarkisto.
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Piirustus numero 3473
(8): Lippu- ja matkatavaraluukut. Piirustus
on päivätty 20.1.1917.
Kuva: Kansallisarkisto.
Lippuluukku on suunniteltu alun perin kolmannen luokan odotussaliin
työntyvään konttorin
nurkkaan (ks. pohjapiirustus s. 4). Luukku on
ilmeisesti siirretty myöhemmin suoralle seinälle,
jossa se oli 1950-luvulla
(ks. kuva viereisellä
sivulla).

Piirustus numero 3473
(9): Kolmannen luokan
odotussalin panelointi
ja kiintokalusteita sekä
lipputangon detaljit 1:1
ja 1:10. Piirustus on päivätty 12.3.1920. Kuva:
Kansallisarkisto.
Lippuluukun viereen
piirretty vaneripeilinen
panelointi on toteutunut
suunnitelman mukaisesti
ja on osaksi edelleen
jäljellä.
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Yllä väkeä jonottamassa Huopalahden aseman lippuluukulle 21.10.1958. Matkatavaratilan aukko jonon takana
on suljettuna. Kuva: Suomen rautatiemuseo.
Lippuluukku ja matkatavaraluukku ovat hävinneet. Vain panelointia on yhä jäljellä, ja nykyään se jatkuu ehjänä
lippuluukun paikalla.

Ennen rakennuslain muutosta vuonna 1958 Valtionrautateillä oli samanlainen oikeus kuin Puolustushallituksella
rakentaa omalla maallaan mitä ja miten mielii. Rakennuslupia VR alkoi hakea vasta 1960-luvun mittaan. Huopalahden asemalla 1960-luvulta 2000-luvulle tehdyt muutokset on kuitenkin ilmeisesti katsottu niin vähäisiksi,
ettei niille ole haettu lupia.
Useammasta Huopalahden asema-alueen rakennuksesta on laadittu uudet piirustukset vuonna 1958 tai korjattu
vanhaa piirustusta. Tämä voisi viitata siihen, että piirustukset on haluttu päivittää ajantasaisiksi vuoden 1958
lakimuutoksen johdosta. On siis todennäköistä, että asemarakennuksen alkuperäispiirustuksiin vuonna 1958
tehdyt muutokset ovat todellisuudessa rakennukseen aikaisemmin tehtyjen muutosten päivityksiä.
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Yllä ensimmäisen kerroksen pohja vuoden 1914 alkuperäispiirustuksesta, jossa on ainakin vuosien 1920 ja 1958
muutoksia. Piirustuksessa on muutamia lyijykynämerkintöjä, kuten pikarahtitilan (ilgods) työntöovi ja vuoden
1958 muutospäiväys, mutta suurin osa muutosmerkinnöistä on tehty mustekynällä. Korjaukset voivat olla joko
rakennusaikaisia muutoksia, jolloin kuvia on korjattu alkuperäisen toteutuksen mukaisiksi, taikka myöhempien
muutostöiden mukaisia päivityksiä.
Suurin muutos on II luokan odotussalin ja naistenhuoneen erottaminen asunnoksi (merkitty punaisella viivalla),
jonka keittiöön on muurattu uusi savupiippu. Tämä muutos lienee tehty 1930- tai 1940-luvulla päätellen siitä,
että uusi savupiippu on vanhaa yksinkertaisempi ja muutosmerkinnät piirustuksessa ovat suomeksi ja funkishenkisellä käsialalla. Lamppu- ja ruokakomero on jaettu odotushalliin avautuvaksi vessaksi ja makuuhuoneen
alkoviksi, ja rakennuksen nurkassa olevasta komerosta on raaputettu pois jokin kaluste (mahdollisesti makki,
jos komero on alkuaan piirretty naistenhuoneen ilmaklosetiksi). Keittiön nurkassa sijaitseva komero on jaettu
kahtia väliseinällä, ja keittiöön on rakennettu välikkö III luokan odotussalia vasten. Asunnon sisäänkäynniksi on
erotettu radanpuoleisesta pääsisäänkäynnistä toinen puoli vinolla väliseinällä.
Myös toimistossa (expedition) ja pikarahtitilassa on tehty pieniä muutoksia. Lippuluukku on siirretty odotushalliin työntyvästä konttorin nurkasta suoralle seinustalle, ja konttorin sisäänkäynnin yhteyteen on lisätty kahdet
vasikalliset ovet (nämä näkyvät vuoden 1917 porraspiirustuksessa, ks. s. 8). Pikarahtitilaan on lisätty työntöovi,
joka on siellä edelleen jäljellä.
Kuva: Kansallisarkisto.

Oikealla kellarin pohjapiirustus vuoden 1914 alkuperäispiirustuksesta, jossa on ainakin vuosien 1920 ja 1958
muutoksia.
Pannuhuone on yhdistetty viereiseen tilaan poistamalla väliseinä. Polttoainevarastosta on poisettu kaksi seinää.
Tarkastusluukku on muutettu oviaukoksi ja kellaria on laajennettu nykyiseen laajuuteensa.
Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä toisen kerroksenpohja vuoden 1914 alkuperäispiirustuksesta, jossa on ainakin vuosien 1920 ja 1958 muutoksia. Punaisella viivalla on erotettu asunnot toisistaan. Asuntojen väliin jää ullakolle johtava porras.
Asunnoissa tehdyt muutokset ovat varsin pieniä ja liittyvät enimmäkeseen vessojen (ulkorakennukseen on piirretty ja rakennettu huussit kummallekin asunnolle), komeroiden ja uuden savupiipun rakentamiseen. Asemapäällikön asunnon pääportaan ylätasanteesta on erotettu komero, jonka taakse alakerran uuden keittiön piipulle
on saatu paikka. Piippu (jota ei kuitenkaan ole piirretty), kulkee komeron perällä ikkunan editse. Tampuurin
perälle on ehkä ensin lisätty komero, joka on myöhemmin laajennettu vessaksi. Tampuurin nurkkaan on lisätty
pieni komero. Palvelijan huoneen ovea on siirretty lähemmäs ulkoseinää. Tarjoiluhuoneeseen on piirretty
käsivaralla komeroita, ja keittiön nurkkaan tehty komero.
Porrastasanteelle on lisätty komero. Kirjurin asuntoon on tehty vessa yhdistämällä eteiskomero ja naapuriasunnon keittiönkomero. Porrasaulan ja kirjurin eteisen välistä oviaukkoa on levennetty ja hieman siirretty. Toiseen
asuinhuoneeseen on tehty komero samoin kuin keittiöön vintin portaan alle. Parvekekin on myöhempi lisäys;
parvekkeen ovet on piirretty ikkunan päälle, ja mittajanat on piirretty eri tavoin kuin muualla.
Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä vuoden 1960 muutospiirustus, jossa pikarahtitilaan on piirretty lastauslaiturilta luiska sisälle ja lastauslaituri
on mitoitettu. Pikarahdille on myös avattu uudet pariovet radan puolelle. Alakerran asuntoon on tehty porrashuoneen kainaloon uusi sisäänkäynti nelikulmaisine tuulikaappeineen. Radan puoleinen ulko-ovi on laitettu
umpeen ja vino seinä tuulikaapista on poistettu (tätä ei ole toteutettu). Leikkauspiirustuksessa lastauslaituriin
on lisätty korkomerkintöjä.
Kuva: Kansallisarkisto.
Viereisellä sivulla vuoden 1964 muutospiirustus, jossa on päiväykset 15.5.1964, 30.6.1964 ja 18.9.1964. Siinä
odotushallin Kylätien puoleinen sisäänkäynti tuulikaappeineen ja portaineen on poistettu. Samalla odotushallia
on pienennetty ja sen idänpuoleiset tilat on otettu osin tekniseen käyttöön, osin henkilökunnan tiloiksi, joille on
tehty uusi sisäänkäynti radan puolelle.
Alakerrassa asemapäällikön huone on muutettu rele-huoneeksi, jota on laajennettu siirtämällä odotushallin
vastaista seinää. Entiseen konttoriin johtanut ovi on merkitty suljettavaksi ja uusi oviaukko lähemmäs odotussalin seinää (nykyisin ovi on kuitenkin alkuperäisellä paikallaan). Lisäksi huoneen nurkkaan, entisen eteiskäytävän
vastaiselle seinälle, on merkitty poistettavaksi ovi, jota ei ole esitetty aiemmissa piirustuksissa. Oven kohta on
merkitty muutettavaksi laajemmaksi oviaukoksi.
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Konttori on jaettu viideksi erilliseksi tilaksi: akkuhuoneeksi, henkilökunnan kahvioksi, uuden sisäänkäynnin
tuulikaapiksi ja as.-miesten tiloiksi. Huoneessa ollut kivirakenteinen komero (kassakaappi?), joka lienee kannatellut kirjurin asunnon puuliettä ja savupiippua, on purettu (liesi ja piippu lienee purettu samalla, mutta niitä
ei ole siivottu pois yläkerran pohjapiirustuksesta). Radan puoleiseen seinään, uuden tuulikaapin kohdalle, on
puhkaistu uusi oviaukko, jonka eteen on tehty portaat.
Entisen matkatavaratilan käytöksi on merkitty JNL (junailijat eli konduktöörit?). JNL:stä on puhkaistu iso oviaukko kahvioon ja luukku odotussaliin, joten tila lienee toiminut lipunmyyntinä, mahdollisesti myös matkatavaratilana. Konttorin molemmat vanhat sisäänkäynnit on merkitty suljettavaksi: asemapuiston puoleisen tuulikaapin paikalle on piirretty vessa ja radan puoleiseen tuulikaappin johtanut ovi on suljettu. Konttorin lasikuistille
on tehty uusi sisäänkäynti: lasikuistista on erotettu tuulikaappi, josta on puhkaistu ovi ulos pikarahdin pikkuoven
sisääntulokuistille, johon on tehty porrasaskelmat (pikarahdin lattia on alempana kuin muun alakerran). Pikarahdin radan puoleiset ovet on merkitty poistettaviksi samoin kuin päätyoville johtanut luiska ja pikarahtitilan
nurkassa ollut tuulikaappi.
Pikarahtitilaan on suunniteltu lattian korotus sorapatjan päällä lepäävänä betonilaattana, mutta sitä ei ole koskaan toteutettu.
Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä muutospiirustus Huopalahden aseman julkisivuista. Piirustuksessa on muutospäiväykset 5.9.1963,
15.5.1964 ja 18.9.1964 sekä 30.12.1968 (muovinimikilpilisäys). Vuonna 1963 tehdyt muutokset erottuvat
alkuperäispiirustuksen punaisista viivoista ruskeina. Myöhemmät vuosien 1964 ja 1968 muutokset on piirretty
mustalla.
Ruskealla viivalla vuonna 1963 on poistettu Kylätien puoleiselta julkisivulta pääsisäänkäynti ja radan puolelta
pikarahdin matkatavaratilan pariovet.
Mustalla viivalla vuonna 1964 on tehty paljon korjauksia, joista osa on selvästi vanhojen muutosten päivityksiä. Katolta on poistettu kirjurin asunnon savupiippu ja sinne on lisätty alakerran asunnon savupiippu
ja 1920–30-luvun valokuvassa näkyvä puurakenteinen poistoilmapiippu. Alunperinkin hieman eri kohtaan
toteutunut lipputanko on poistettu. Yhdelle yläkerran ikkunalle on piirretty varatietikas ja pikarahdin puoleiseen päätyyn talotikas, joka sekin näkyy jo em. valokuvassa. Vintin ovaali-ikkunan päältä poistettu koriste,
jota ei koskaan liene toteutettu, ja yläkerran ikkunoiden vuorilaudat on muutettu suoriksi aaltoilevan sijaan
(ovat alkuaankin olleet suorat). Asemapäällikön asunnon porrashuoneen oven vasikka on vaihdettu vasemmalle
puolelle. Yläkerran ikkunoiden vuorilaudat on muutettu suoriksi aaltoilevien sijaan. Porrassiipeen lyijykynällä
luonnosteltu ovi on poistettu, samoin kuin pikarahtitilan päädyn ikkunoiden korotus. Radanpuolen kapeiden
pystyikkunoiden puitejako on korjattu todenmukaiseksi, vaikka muut ikkunta on jätetty korjaamatta.
Todellisia uusia muutoksia on esitetty kosolti. Radan suuntaan koko lasikuisti on piirretty uudestaan, vaikka
siinä ei ole muita muutoksia kuin ikkunoiden väliin kiinnitettyä kelloa. Pikarahdin pienempi ovi on poistunut
(mahdollisesti jo vuonna 1963) ja sen viereen lasikuistille on tullut uusi ulko-ovi, jota varten nurkkauksessa
olevaan portaaseen on lisätty pari askelmaa. Henkilökunnan uuteen kahvioon on tehty ulko-ovi ja sille porras.
Kylätien puoleinen sisäänkäyntikatos on poistettu, ja pikarahdin päätyyn on tehty lastauslaituri, joka on virheellisesti piirretty jatkumaan poikkipäädyn kanssa samaan linjaan (vrt. valokuvat s. 20 ja 21).
Lipputanko lienee raaputettu pois kuvasta vasta vuonna 1968, sillä se näkyy vielä vuoden 1966 valokuvissa (ks.
seuraava aukeama). Vuoden 1968 muovisen nimikilven lisäystä katoksen katolle ei ilmeisesti ole koskaan toteutettu – ainakaan se ei näy vuoden 1969 valokuvissa (ks.s. 20 ja 21).
Kuva: Kansallisarkisto.
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Yllä Huopalahden asema iltavalaistuksessa vuonna 1950. Väritys on muuttunut sitten 1920–30-luvun (vrt. s. 2)
Alakerran asunnon piippu näkyy vintin ikkunan edessä. Julkisivuväritys poikkeaa nykyisestä. Kuva: Suomen
rautatiemuseo, Olavi Lehtimaa.
Alla Huopalahden asema 10.4.1960. Kuvassa näkyvät molemmat pikarahtitilan radan puoleiset ovet ja matkatavaratilan ovi, jotka ovat kaikki myöhemmin kadonneet. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
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Yllä Huopalahden asema 1963. Asemarakennuksen väritys on taas vaihtunut. Pikarahdin radan puoleinen
pariovi ja matkatavaratilan ovi ovat vielä tallella. Vasemmassa reunassa näkyvät alikulun portaan katokset, joka
on purettu, kun rataa on levennetty. Kuva: Rautatiemuseo, O. Karasjoki.
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Yllä, alla ja viereisellä sivulla alhaalla Huopalahden asema vuonna 1966. Matkatavaratilan ovi on hävinnyt
samoin kuin pikarahdin pikkuovi. Tilalle on tullut ovi lasikuistille ja henkilökunnan kahvioon. Kahvion oven
eteen on valettu betoninen porras. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Eino Heinonen.
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Yllä Huopalahden asemarakennus vuonna 1969. Pikarahtitilan päätyyn on rakennettu lastauslaituri. Puiset
talotikkaat on vaihdettu terästikkaiksi. Kuva: Radan varrella -kirja, Juhani Katajisto.
Alla Huopalahden asema vuonna 1971. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, S. Valanto.
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Yllä Huopalahden asema vuonna 1975. Kello on vielä radan puolella, josta se on myöhemmin siirretty rakennuksen päätyyn. Kuva: Radan varrella -kirja, Pekka Viitamäki.
Alla Huopalahden asema vuonna 2013. Ikkunoiden vierillä olevat julkisivulaudat on maalattu valkoisiksi, toisin
kuin 1920- tai 30-luvun valokuvassa (ks. s. 2). Ikkunanvieruslaudat olivat 1970-luvulle asti saman värisiä kuin
muu julkisivu, vaikka korostusväri onkin välillä ollut tumma eikä vaalea (ks. sivu 17). Julkisivua kunnostettaessa väritys pitäisi ainakin tältä osin palauttaa elegantimpaan alkuperäisasuun.
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Toinen kerros (kirjurin ja asemapäällikön asunnot)

Ensimmäinen kerros (asunto ja kampaamo)

Kellari (kaukolämpökeskus ja varastotilaa)

Huopalahden aseman inventointiipiirustukset vuodelta 2014.
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Yllä entinen III luokan odotushalli keväällä 2014. Kuvassa näkyvä väliseinä on ilmeisesti tehty vuonna 1964.
Alla alakerran asunnon keittiö keväällä 2014. Puuliesi on purettu pois, vain savupiippu on jäljellä.
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Yllä ja alla vasemmalla asemapäällikön asunnon porras, alla oikealla kirjurin asunnon porrashuonetta. Porrashuoneissa on yhtenäinen vanha panelointi ja listoitukset; tilat näyttävät olevan kokolailla alkuperäisessä asussaan.

24

Kirjurin asunnossa on säilynyt alkuperäisten ovien lisäksi myös 1950-luvun komeronovia. Tarjouluvälikössä on
alkuperäinen kaappi, jonka vetimet on vaihdettu ilmeisesti 1950-luvulla.
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Yllä asemapäällikön asunnon sisätiloja, alla pikarahtitila. Talon patterit ovat suurimmaksi osaksi levypattereita,
mutta asemapäällikön asunnossa ja alakerran keittiössä on myös vanhoja valurautaisia pylväspattereita.
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Yllä pikarahtitilan vanhoja puisia poistoilmaputkia, joista on pudonnut pohja pois.
Alla kellarin sisäänkäynti ja entinen hiilikellari.
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Yllä pihasivu vuonna 2014 (vrt. 1920- tai 30-luvun valokuva s. 2).
Alla vasemmalla vanha korvausilmaventtiilin ulkosäleikkö, alla oikealla länsipäädyn parveke, jonka pinnajako on
erilainen kuin itäpäädyssä
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Yllä pikarahdin pääty vuonna 2014 (vrt. 1960-luvun valokuva s. 20).
Alla vasemmalla pihasivun ikkuna, jonka sivuilla ei ole erillisiä karmilistoja. Alkujaan ikkunan ympärystä ei
ollut maalattu korostevärillä. Alla oikealla katoksen kannakkeita pikarahtisiiven nurkalta (vrt. piirustus s. 7).

29

Lipunmyynti siirrettiin asemarakennuksesta alikulkuun jo vuonna 1976 radan leventämisen yhteydessä, jolloin
alikulun vanhat, puurakenteiset porraskatokset purettiin. Alikulun lipunmyynti suljettiin vesivahingon takia
väliaikaisesti vuonna 2000 ja pysyvästi seuraavana vuonna.
Asemarakennuksessa oli asematoimintoja vielä vuonna 1997. Tuolloin alakerran asuntoa laajennettiin arkkitehti
Kasper Järnefelt korjausuunnitelmien mukaan siten, että asunnon ulkopuolelle jäi vain pikarahti, asemamiesten
huone ja kahvio sekä junailijanhuone (ks. kuva alla). Näissä tiloissa toimi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kampaamo, ja vuonna 2013 koko alakerta oli käytännössä yhtä suurta asuntoa.

Asemarakennus siirtyi Ratahallintokeskukselta Senaatti-kiinteistöjen omistukseen vuonna 2007 ja Senaatilta
edelleen Liisa Akimofille vuonna 2013.
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