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Pasilan konepaja 1953.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Lakio.)
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johdanto
Valtion rautateiden rakennustoiminta on ollut merkittävä osa Suomen julkista- 
ja hyötyrakentamista autonomian ajalta alkaen. Rautatiet ovat olleet yhteiskun-
nalle suuri taloudellinen ponnistus, silti niihin liittyvän rakentamisen laadusta 
ei ole tingitty. Vanhat konepajat, joita tehtiin maan eri puolille rataverkon laajen-
tumisen tahdissa, muodostavat tyyliltään melko yhtenäisen kokonaisuuden ja 
ovat tärkeä osa historiallisesti merkittävästä rautatiearkkitehtuurista. 

Pasilan konepaja suunniteltiin rautateiden suurimmaksi konepajaksi. Sen 
rakentaminen alkoi vuonna 1899 ja tuotanto käynnistyi 1903. Pasilaa voi kutsua 
toisen sukupolven konepajaksi, jossa voitiin ottaa huomioon aiemmin valmistu-
neista konepajoista kertyneitä kokemuksia sekä uusia kansainvälisistä vaikuttei-
ta. Bruno F. Granholmin arkkitehtuuri muodostaa Pasilan konepajalla ainutlaa-
tuisen laajan ja hyvin säilyneen kokonaisuuden. 

Pasilan konepajalla valmistettiin junanvaunuja noin sadan vuoden ajan. 
Kun alueen rakentamisesta päätettiin vuonna 1898, sijoituspaikka Sörnäisten sa-
tamaradan varrella oli käytännöllisesti katsoen kaupungin ulkopuolella. Nykyään 
se on osa nopeasti muuttuvaa ja tiivistyvää Helsingin kantakaupunkia, jossa teol-
lisuuden, satamien ja instituutioiden alueita otetaan systemaattisesti asumisen, 
liike-elämän ja kulttuurin käyttöön. 

Pasilan konepaja päätettiin lakkauttaa vuonna 1992, ja viimeinenkin teolli-
nen toiminta loppui vuosien 2002–2003 vaihteessa (Eerola 2005, 296). Alueen 
pohjoisosaan on jo rakennettu uusia asuinkortteleita ja eteläosan konepajaraken-
nuksissa on muun muassa elokuva-, media- ja ravintola-alaan liittyviä vuokralai-
sia. Tämän selvityksen kohdealue rajautuu konepajan eteläosaan, jonka tulevaa 
rakentamista vasta suunnitellaan. Aluetta rajaavat lännestä Aleksis Kiven katu, 
idästä Teollisuuskatu, etelästä Sturenkatu ja pohjoisesta Traverssikuja.

Konepajan rakennus- ja teollisuushistoriallinen merkitys on yleisesti tunnis-
tettu. Alueen arvokkainta rakennuskantaa ovat eteläosan punatiiliset konepajara-
kennukset, joista seitsemän on esitetty suojeltavaksi vuoden 2003 asemakaavan 
muutosluonnoksessa. Nyt tämän osa-alueen tarkempi asemakaavoitus ja suu-
rien konepajahallien pysyvämpi uudiskäyttö on tullut ajankohtaiseksi. Tulevat 
muutokset vaativat pohjakseen tarkkaa ja suunnittelijoille hyödylliseen muotoon 
puettua tietoa alueen historiasta ja nykytilasta. 

Arkkitehtitoimisto Livady Oy sai loppusyksyllä 2011 tehtäväkseen Pasilan 
konepajan suojeltavien rakennusten rakennushistorian selvityksen ja inven-
toinnin. Työn tuloksena syntyi laaja julkaisu, joka on jaettu seitsemään osaan: 
Alue ja kaupunkirakenne, Konttori, Voimala, Paja, Kokoonpanohalli ja Maalaamo, 
Aluskehysosasto sekä Ruokala & Oppilaskoulu.

Vuoden 2012 lopulla samalta arkkitehtitoimistolta tilattiin tämä Aluera-
kenteiden inventointi täydentämään aiemmin valmistunutta RHS-sarjaa. Työn 
tarkoitus on kartoittaa tarkemmin konepaja-alueen merkittävät ulkotilat ja 
aluerakenne-elementit.

Kiitokset tilaajan edustajille Katri Tolvaselle, Pirjo Huvilalle ja Juha Matikka-
lalle sujuvasta yhteistyöstä ja aineistojen nopeista toimituksista. Museovirastoa 
ja Kaupunkisuunnitteluvirastoa kiitämme selvityskokonaisuuden kaikkien osien 
hyödyllisistä kommenteista. Lämpimät kiitokset Keijo Salermalle, Uolevi Ikä-
valkolle, Juha Varikselle ja Veijo Sundqvistille arvokkaista tiedoista. Erityiskiitos 
arkkitehti Aimo Nissille laajasta pohjatyöstä, jota Livadyn työryhmä on voinut 
vapaasti käyttää. 

Helsingissä 12. helmikuuta 2013.
Tekijät

johdanto
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Piippupiha marraskuussa 2012.
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Tätä Pasilan konepajan Aluerakenteiden inventoin-
tia on lähestytty kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin 
analyysiä on tehty kirjallisten lähteiden, arkistovalo-
kuvien ja piirustusten perusteella. Suuri osa käyte-
tystä materiaalista perustuu jo edellä mainittuihin 
Arkkitehtitoimisto Livadyn tekemiin rakennushis-
torian selvityksiin. Niissä esiin tulleita konepajan 
ulkotilojen piirteitä on tässä julkaisussa kerätty 
yksiin kansiin ja toimitettu selkeämpään muotoon. 
Uutta tutkimustietoa on tuotettu siirtämällä katse 
rakennuksista tarkemmin niitä ympäröiviin tiloihin 
ja aluerakenne-elementteihin.

Toisena työmetodina on ollut konepajan ulko-
tilojen nykytilan on inventointi ja dokumentointi 
paikan päällä tehdyillä kohdekäynneillä. Tämänlai-
set kenttätyöt osoittautuivat jo aiemmin tehdyissä 
raporteissa hyvin tarpeelliseksi, ei vähiten siksi että 
monissa käytössä olevissa kirjallisissa lähteissä on 
toistuvia virheitä ja väärinkäsityksiä, joita on nyt 
pystytty kirjallisia ja suullisia lähteitä ja omia ha-
vaintoja yhdistellen korjaamaan. Ulkotilojen doku-
mentoinnin ilmeisenä vaikeutena on ollut se, että 
tämä inventointi on tehty pääasiassa tammikuussa 
2013, jolloin maassa oli lunta. Raiteet kuitenkin in-

ventoitiin syksyllä ennen lumen tuloa. Raiteiston ja 
muiden aluerakenne-elenttien vaiheista on pystytty 
tekekemään arvioita myös vanhojen valokuvien 
perusteella. 

Aluerakenteiden inventointi jakautuu kolmeen 
päälukuun. Aluksi luodaan lyhyt katsaus alueen 
rakentumiseen, historiaan ja teolliseen toimintaan. 
Seuraavassa pääluvussa käsitellään alueen merkit-
tävimmät ulkotilat. Kuten kaikki muukin konepaja-
alueella, nämä tilat ovat syntyneet teollisen toimin-
nan ehdoilla. Niistä ei ole ollut käytössä varsinaisia 
suunnitelmia, eikä niitä ole lähteissä erikseen 
nimetty. Tässä raportissa käytetyt nimet ovat työ-
ryhmän keksimiä: Sisäänkäyntiaukio – Toimiston ja 
Ruokalan välissä, Traverssipiha – Kokoonpanohallin 
ja Maalaamon välissä, Piippupiha – Voimalan ja 
Pajan välissä, Koivukuja – Aluskehysosaston poh-
joispuolla. 

Kolmannessa pääluvussa ”Aluerakenne-elemen-
tit” käydään läpi ne Konepajan historiasta kertovat 
yksittäiset elementit, jotka ovat säilyneet esimerkkei-
nä konepajan teollisesta luonteesta. Luku on jaettu 
osiin, joissa esitellään maanpinnassa olevat raken-
teet, esimerkiksi raiteet; maanpinnan yläpuoliset 

rakenteet, muun muassa ilmasillat ja niihin liittyvät 
painesäiliöt; maanalaiset rakenteet, esimerkiksi 
vanhat lämpötunnelit ja kiviviemärit. Oman lukunsa 
saavat myös konepajan kokonaisuudelle merkittävät 
yksittäiset elementit, Voimalan korkea savupiippu ja 
nosturi. 

Lopuksi konepaja-alueella olevat suojelumer-
kintää vailla olevat sivurakennukset esitellään 
luettelomaisessa muodossa. Raportin keskeisimmät 
havainnot ja arvotukseen mahdollisesti vaikuttavat 
erikoispiirteet on koottu lopun yhteenvetoon. 

Työmetodit ja raportin rakenne

Huomio raportissa käytetyistä ilmansuunnista:
Pasilan konepajan rakennukset suuntautuvat 
pääasiassa väli-ilmansuuntiin. Tässä selvityksessä 
on kuitenkin johdonmukaisesti käytetty 
pääilmansuuntia siten, että pohjoinen on 
pääradalle päin, etelä Sturenkatua kohti, länsi 
Aleksis Kiven kadulle ja itä Teollisuuskadulle. 
Käytettävissä olevassa kirjallisuudessa ja 
piirustuksissa käytäntö on hyvin kirjavaa. Tässä 
selvityksessä käytetty jako perustuu useimpiin 
alkuperäispiirustuksiin merkittyihin ilmansuuntiin.
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Suuri työpaja
(Kokoonpanohalli)

Vanha konttorirakennus Voimalaitos Paja, 1. rakennusvaihe

Fredriksbergin konepaja ennen vuotta 
1908. Konepajan alkuvaiheen rakennuksista 
puuttuu vielä varastorakennus 
Fredriksberginkadun varrelta ja 
maalaustyöpaja, jonka rakentaminen 
alkoi 1908. Etualalla Sturenkadun ja 
Fredriksberginkadun (Aleksis Kiven katu) 
risteys. (Kuva julkaistu teoksessa Suomen 
valtionrautatiet 1862–1912.)

Pasilan konepaja-alueen yleisiä piirteitä ja 
varhaista rakentumista on kuvattu tarkemmin 
Livady Oy:n vuosina 2011–2012 tekemissä 
rakennushistoriallisissa selvityksissä, varsinkin 
niiden ”Alue ja kaupunkirakenne” -osassa.  

pasilan konepajan rakentuminen  
ja teollinen toiminta

Alkuvaiheet

Tämä kevyt katsaus on liitetty raporttiin 
lähinnä niitä varten, joilla ei ole käytössään 
rakennushistorian selvityksen muita osia. 
Historiaosuuden teksti perustuu vahvasti Aimo 
Nissin luonnokseen ja pohjatyöhön.
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Vuonna 1898 päätettiin merkittävä osa Helsingin 
konepajan tuotannosta siirtää Pasilaan, eli Fredriks-
bergiin – 1820-luvulla kuivatun Sörnäisten järven 
paikalle. Päärautatieaseman vieressä sijainneen 
vanhan konepajan laajeneminen ei ollut enää 
mahdollista. Toisin kuin aiemmin rakennettujen 
konepajojen yhteydessä, Pasilan konepajan perus-
taminen ei suoranaisesti liittynyt minkään uuden 
radan rakentamisorganisaatioon. Helsingin konepa-
jan laajentamisen tarve vastasi kuitenkin Helsingin 
ja Turun välisen, vuonna 1903 avatun rautatieyhte-
yden tarpeisiin. Pasilan konepajaa perustettaessa 
Suomen rautatielaitos oli neljänkymmenen vuoden 
ikäinen. Konepajan suunnittelussa tähdättiin siihen, 
että se tulisi olemaan rautateiden suurin konepaja, 
johon keskitettäisiin pääosa vaunujen tuotannosta. 
Suunnittelussa kyettiin ottamaan huomioon jo van-
hempien konepajojen käyttökokemuksia. (Nissi 2011 
julkaisematon, 45; Eerola 2005, 14, 21.)

Pasilan konepajaan päätettiin sijoittaa junan-
vaunujen rakentaminen ja korjaaminen. Veturien 
rakentaminen ja huolto jäi edelleen Helsingin van-
han konepajan tehtäväksi. Samalla päätettiin myös 
Helsingin varikko siirtää aseman luota Pasilaan. 
Varikon toiminnan vaatimat veturitallit valmistui-
vat nykyisen konepaja-alueen pohjoispuolelle vuon-
na 1899. Samana vuonna aloitettiin myös Pasilan 
konepajan perustustyöt. (Nissi 2011 julkaisematon, 
45; Eerola 2005, 21.)

Pasilan konepajan ensimmäiset rakennukset 
rakennettiin vuosina 1899–1901. Varsinainen ko-
nepajatoiminta alkoi vasta vuonna 1903, eli sama-
na vuonna, jolloin suora ratayhteys Helsingistä 
Karjaan kautta Turkuun avattiin. Pasilan konepajan 
vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Bruno F. 
Granholmin piirtämiä. Eräät suunnitelmat tosin 
ovat signeeraamattomia. Ensimmäisenä konepaja-
alueelle valmistui konttorirakennus vuonna 1900. 

Seuraavana vuonna valmistuivat Voimalaitos ja 
Paja sekä suuri työpajarakennus, eli Kokoonpano-
halli. Se piti sisällään konepaja- ja puuseppäosastot 
sekä vaunujen kokoonpano-, korjaus- ja tarkastus-
osastot. Pajarakennusta laajennettiin vuonna 1909. 
Vuonna 1910 valmistui Kokoonpanohallin pohjois-
puolelle pienempi työpajarakennus, eli Maalaamo, 
jonne maalaus- ja verhoilutyöosastot siirtyivät. 
Kaikki edellä mainitut rakennukset ovat säilyneet 
Pasilan konepajalla. (Nissi 2011 julkaisematon, 45; 
Eerola 2005, 22.)

Vielä 1990-luvulla oli olemassa osa perusta-
misvaiheen edellisiä vaatimattomimpia rakennuk-
sia, esimerkiksi saha ja siihen liittynyt kuivaamo. 
Saha ja kaikki muutkin konepaja-alueen pohjois-
pään rakennukset on purettu 2000-luvun alussa 
uusien asuntokorttelien tieltä. (Nissi 2011 julkaise-
maton, 45.)

Fredriksbergin konepaja vuonna 1910. 
Konepajan perustamisvaiheessa 1899 
suoalue, johon se rakennettiin oli vielä 
metsien ympäröimä. Vuoden 1901 
asemakaavan mukainen katujen ja 
asuinkorttelien rakentaminen on vuoteen 
1910 mennessä jo päässyt vauhtiin. Kuvassa 
mm. Kotkankadun ja Aleksis Kiven kadun 
kulmatalo torneineen on jo valmistunut. 
(Kuva julkaistu teoksessa Suomen 
valtionrautatiet 1862–1912.)

Maalaustyöpaja
(Maalaamo)

ÖljyvarastoTraverssi

Kotkankatu

Suuri työpaja
(Kokoonpanohalli)

Vanha konttorirakennus Voimalaitos Varasto



10



11

Perustamisensa jälkeen Pasilan konepaja kasvoi 
nopeasti merkittäväksi työnantajaksi. Jo vuoteen 
1910 mennessä siellä oli enemmän työläisiä kuin 
vanhalla Helsingin konepajalla, eli 450 henkeä. 
Suurimmillaan Pasilan Konepaja oli 1950-luvun 
lopulla ja 1960-luvun alussa, jolloin työväkeä oli yli 
1500. (Eerola 2005, 25, 320–21.) Konepaja tarvitsi 
runsaasti työntekijöitä ja on ilmeistä että konepajan 
sijoituspäätös osaltaan vaikutti siihen, että kaupunki 
käynnisti sitä ympäröivän alueen kokonaisvaltaisen 
asemakaavoituksen. Tätä ennen Pitkänsillan poh-
joispuolen rakentamista oli säädelty pieniä alueita 
käsittävin jakokaavoin.

Esimerkiksi vuoden 1901 suhteellisen kun-
nianhimoisessa asemakaava-suunnitelmassa (G. 

Idström, G. Nyström) Pasilan konepaja on esitetty 
yhtenä laajana ja jakamattomana tonttina. Erillisiä 
rakennuksia ei ole esitetty. Myös Nyströmin ideoima 
Brahenesplanadin (nyk. Brahenkentän) monumen-
taalisommitelma loppuu julkiseen rakennukseen 
ennen Konepajaa. Konepaja on selvästi ajateltu 
omalakisena teollisuusvyöhykkeenä, jota ei sidota 
katulinjoin eikä visuaalisin keinoin ympäröivään 
katurakenteeseen, vaan joka päinvastoin määrittää 
ympäröivän kaupungin kehitystä. Alue on ollut sul-
jettu ja osittain suojavyöhykkeiden takana.

Liikenteellisesti konepajan etelänurkkaus on 
keskeinen. Sörnäisten satamarata on muodosta-
nut teollisuusvyöhykkeen selkärangan. Sen yli on 
vain kaksi siltaa: Itäisen Viertotien (Hämeentien) 

ja Sturenkadun sillat. Aleksis Kiven katu (Fredriks-
berginkatu), yksi vuoden 1901 kaavasuunnitelman 
kolmesta pääkadusta, leikkaa Sturenkadun Konepa-
jan nurkalla. Keskeistä paikkaa on asemakaavassa 
korostettu pienellä aukiolla. Aleksis Kiven katu on 
istutettu epäsymmetrisesti, kuin suojaksi Konepajaa 
vasten. 

Maisemallisesti konepaja-alueelle on leimallista 
laaksomaisuus ja ehdoton tasaisuus – Sörnäisten 
järven muistumana. Koko Helsingin niemi on 
kallioista kukkulamaastoa, jossa tasamaata on ollut 
vähän. (Nykyisin tosin täytetyt suuret satamakentät 
ovat muuttaneet tätä yleiskuvaa.) Kuivattu tasainen 
järven pohja on Helsingin mittakaavassa topomorfo-
loginen harvinaisuus.

Vuoden 1901 asemakaava.  
Konepajan alue näkyy kartan 
vasemmassa ylälaidassa.
(Kuva: Helsingin kaupunginarkisto.)

Kartta, jossa Sörnäisten järvi, ja sen 
ympäristön suoalueet on vuoden 1813 

tilanteen mukaan sovitettu 1900-luvun 
puolivälin kaupunkikarttaan. 1813 kartan 

laatija S.E. Saxelin. Sovituksen tarkasta 
ajasta ja laatijasta ei ole tietoa.  

(Kuva: Helsingin kaupunginarkisto, 
Sinetti-tietokanta.)

Konepaja kaupunkirakenteessa
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raaka-aineet 

valmiit vaunut

raaka-aineet 
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rakennusvaiheet

(Kuva: Pasilan ja Vallilan rautatieympäristöjen kehittämissuunnitelma / Nissi 1997, 34.)

hahmotelma konepajan tuotannon virroista
Yleispiirteinen esitys, yksittäisten työvaiheiden paikat ovat vaihdelleet.

1 varastoja
2 purku ja välivarasto
3 vr:n keskusvarasto
4 kylmät varastot eli ”fakit”
5 aluskehykset ja raskaat osat 
 (myös siltojen rakenteet)
6 vaununkorien tuotanto ja korjaus
 7 työpajoja kahdessa kerroksessa
8 puutyöt
9 nosto-osasto
10 maalaus ja viimeistely (osittain kahdessa kerroksessa)
11 ruiskumaalaus, kuoppasorvi
12 henkilövaunujen varustelu, sähköjunien korjaus
13 sisä- ja viimeistelytyöt, tarkastus ja luovutus
14 voimala
15 hallinto ja huolto
16 sahanmäki, asuin- ja apurakennuksia

16
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Mitkä konepaja-alueen piirteet kertovat vielä vuonna 
2013 menneestä vaununtuotannon logiikasta? Lähes 
koko alueen on kattanut raiteisto sekä poikkisuuntaiset 
siirtolavat eli traverssit. Rakennuksissa on yhä nähtä-
vissä junien mittoihin perustuva läpikäyvä ja toistuva 
mitoitus. Traverssit on konepajatoiminnan loputtua 
purettu ja suurin osa raiteistoa menetetty. Siksi on 
erittäin tärkeää, että ajoväylien, pysäköintipaikkojen, 
teknisten installaatioiden ja työmaajärjestelyjen takia 
ei vahingossa tai puutteellisen suunnittelun takia 
menetetä lisää ulkotilojen historiallista todistusvoimaa 
ja maanpinnan ratateknistä laitteistoa.

Koko konepaja-alue rakennuksineen ja ulko-
tiloineen oli valjastettu vaununvalmistuksen tar-
peisiin. Sen rakentumisen logiikkaa on mahdoton 
ymmärtää ottamatta huomioon konepajan tuotan-
totapoja. Raaka-aineiden, puolivalmiiden osien ja 
eri vaiheissa viimeisteltyjen vaunujen virrat ovat 
olleet lineaarisia: tavara on pääasiassa liikkunut 
pohjois–eteläsuunnassa rakennuksesta toiseen. 
Poikittaisesta materiaalien liikkeestä huolehdit-
tiin pääasiassa kolmella suurella traverssilla. Yksi 
niistä oli Kokoonpanohallin ja Maalaamon välissä, 
toinen Aluskehysosaston eteläpuolella ja kolmas 
Maalaamon pohjoispuolella, nykyisen Traverssiku-
jan paikalla. Kokoonpanohallin sisäinen traverssi 
purettiin 1960-luvun alkupuolella (Salerma 2011). 

Lisäksi 1970-luvulla rakennetun Sähköjunahalli 2:n 
eteläpäässä on ollut lyhyt traverssi.  

Traversseilta on ollut maksimaalinen mää-
rä suuria kulkuportteja sekä Aluskehysosastoon, 
Maalaamoon että Kokoonpanohalliin. Tämä vilkas 
tavaraliikenteen risteikkö, sen päälinjat ja suunnat 
ovat konepaja-alueen tärkeitä erityispiirteitä. 

Vaununtuotannon periaate oli aina 1950-luvulle 
asti seuraava: Raaka-aineet, eli muototeräkset, pyöri-
en valuaihiot, puutavara ja lukuisat muut materiaalit, 
tuotiin konepajalle junilla Aleksis Kiven kadun suun-
taisia syöttöraiteita pitkin aina Sturenkadun tasalle 
asti. Aleksis Kiven kadun puolella oli varastoja. Suu-
relle tavaralle tarkoitetut lämmittämättömät ”fakit” 
olivat Sturenkadun varrella. Tavaraa purettiin myös 
avoimiin kasoihin raiteiden viereen (Salerma 2011b.)

 Aluskehysosastolla katkottiin rakennettavien 
vaunujen alustojen teräkset. Aluskehykset koottiin 
niittaamalla. Niitit valmistettiin viereisen Pajan 
pultti- ja niittiosastolla. Aluskehyksiä siirrettiin rai-
teelta eli ”tieltä” toiselle sähkötoimisen siirtolavan, 
eli traverssin avulla. Se ulottui Aluskehysosaston 
eteläpuolella rakennuksen koko mitalle. Vaunujen 
liikuttelu teillä tapahtui pääasiassa miesvoimin.

Konepajan tehokkuutta kuvaa esimerkiksi se, 
että vuoden 1932 tapahtuneen Aluskehysosaston 
katon palon jälkeen uudet järeät kattoristikot valmis-

tettiin nopeasti omana työnä 120 tonnista terästä. 
Yleensäkin Pasilan konepaja valmisti kaikki tuotan-
nossa tarvitut osat ja apuvälineet itse vielä pitkään 
toisen maailmansodan jälkeen, mainittuja pyörien 
valuaihioita lukuun ottamatta.

Aluskehysosastolta vaunujen rungot siirrettiin 
suureen Kokoonpanohalliin (alkuperäinen nimi 
Vaunuverstas ja viilaustyöpaja). Suuressa hallissa oli 
useita erikoistuneita osastoja muun muassa puuosi-
en ja pienempien mekaanisten osien valmistukseen 
sekä raskaiden taakkojen nostoon. Kokoonpano-
hallista vaunut siirrettiin edelleen Maalaamoon ja 
penkkiverhoomoon, jossa toimi myös muun muas-
sa sähkötyöosasto 1930-luvulta alkaen.

Kaikki tuotantorakennukset olivat maanalaisten 
ja ilmasilloille tehtyjen kanavien kautta yhteydessä 
keskeiseen Voimalaan (Pannu- ja konehuone). Sen 
kolmisylinterinen höyrykone tuotti konepajan säh-
kön aina vuoteen 1921 asti, jolloin konepaja kytket-
tiin Suvilahden sähkölaitoksen verkkoon (Salonen 
2000, 11). Tämän jälkeenkin (ainakin 1960-luvulle 
asti, Salerma 2011b) Voimala toimitti rakennusten 
lämmityksen vaatiman höyryn ja paineilman sekä 
(1950-luvulle asti, Salerma 2012, julkaisematon) 
pajan höyryvasaroiden käyttövoiman. Voimalassa 
on edelleen koko aluetta palveleva kaukolämmön 
lämmönvaihdin (Ikävalko 2012). 

Teollinen toiminta
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1950-luvulta alkaen tuotantoa oli tarpeen 
merkittävästi lisätä sodan menetysten ja liikenteen 
kasvun takia. 1960-luvulla aluskehyksiä alettiin koo-
ta myös Kokoonpanohallin eri osissa, ja siellä ollut 
puutyöosasto siirrettiin uusiin tiloihin Sahanmäelle 
(Salerma julkaisematon). Aluskehysosaston rooliksi 
tuli vaunujen, mutta myös siltojen ja vastaavien 
kiinteiden rakenteiden suurten metalliosien esi-
valmistus. Aluskehysosaston viereen rakennettiin 

keveitä tilapäisiä apurakennuksia, muun muassa 
edelleen pystyssä oleva ”Lasipalatsi” (1957), jota 
käytettiin aluksi Dm4-moottorivaunujen varatelien 
jälkihehkutukseen ja myöhemmin tuotannossa 
tarvittujen levyosien polttoleikkaukseen.

 Alihankinnan lisääntyessä ja VR:n eri kone-
pajojen erikoistuessa tuotantoprosessi edelleen 
muuttui 1970- ja 1980-lukujen mittaan. Vanhoja työ-
osastoja yhdisteltiin tai siirrettiin Hyvinkään ja Piek-

Panoraama idästä 1968. Edessä Sörnäisten satamarata  
ja sen varren varastoja – Konepajan takapihaa.  
(Kuva: O. Karasjoki, kuvankäsittely Mikko Mälkki / Livady)

sämäen konepajoille, ja joitakin Pasilan konepajan 
tiloja otettiin uusiin käyttöihin (Salerma julkaisema-
ton). 1970-luvulla konepajalle rakennettiin pitkän 
tauon jälkeen myös merkittäviä uudisrakennuksia: 
Sähköjunahallit 1 ja 2, Pyöräsorvaamo, Päävarasto ja 
uusi Toimistotalo. 
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Konepajan nimistöä. 
Kaavio ilmeisesti 1970-luvulta.
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Tuotantorakennusten julkisivut ovat olleet kehys, jon-
ka sisällä tuotannon logiikka on ohjannut sisätilojen 
käyttöä ja esimerkiksi parvikerrosten rakentamista. 
Sisätila on ollut vapaata ja muuntuvaa tuotantoym-
päristöä. (Katso muun muassa Kokoonpanohalli ja 
Maalaamo, Aluskehysosasto ja Paja -raportit, joissa 
tuotantorakennusten sisäistä logiikkaa on esitelty 
tarkemmin.)

Toisaalta tuotanto on vaatinut paljon varas-
tointia ja monenlaista aputoimintaa. Nämä ovat 
muodostaneet ikään kuin pyörteitä tai saarekkeita 
säännöllisen raideverkon liepeille. Suuri osa alueen 
reunoista on ollut erilaisina varastoina, ja lukuisia 
varastorakennuksia on edelleen jäljellä. Myös Alus-
kehysosaston ja Kokoonpanohallin välissä on ollut 
Pajan ja Voimalan lisäksi erilaisia apurakennuksia, 
joista Polttoleikkaamo, eli Lasipalatsi on arvokas, 
samoin sen vierustan Koivukuja. 

Myös Voimalasta Pajaan ja Kokoonpanohal-
liin ja edelleen Maalaamoon johtavat putkisillat ja 
suuret painesäiliöt ovat tuotannon ja teollisuus-
historian kannalta tärkeitä. Ne kertovat tilanteesta, 
jossa Konepaja oli vielä kaupungin ja sen teknisten 
verkkojen ulkopuolella niin että kaikki käyttövoima 
tuli omasta voimalasta. Voimalan piippu on luon-
nollisesti tärkeä maamerkki.

Maalaamon ja Kokoonpanohallin välinen tila 
on erityinen tapaus. Sen kattamista suunniteltiin 
jo vuonna 1909. Tämä niin kutsuttu Traverssipiha 
jäi kuitenkin kattamatta. Se toimi avoimena tilana, 
jossa rakennettavia vaunuja siirreltiin siirtolavalla 
sekä Maalaamon ja Kokoonpanohallin välillä että 
raidetieltä toiselle. (Eerola 2005, 94–95.)

Sörnäisten satamarata kulki aina 1960-luvun 
alkuun asti Konepajan itäsivulla. Radalta ei ollut 
suoraa yhteyttä Konepajalle, mutta sen varrel-

Konepajan ominaispiirteitä

la oli puutavaravarastoja ja tavaramakasiineja, 
jotka muodostivat kulkuesteen alueelle. Itäsivua 
voitaneen luonnehtia eräänlaiseksi Konepajan 
takapihaksi. Nyt kun Teollisuuskatu on laajem-
man kaupunkialeen pääkatu (Aleksis Kiven kadun 
jäätyä vähempimerkityksiseksi), tämä tilanne on 
muuttumassa.

Lopuksi on syytä muistuttaa maan alla olevas-
ta rakennus- ja teollisuushistoriasta. Sörnäisten 
järven vesijättömaalle miesvoimin tehdyt raskai-
den rakennusten paalutukset ja perusmuurit ovat 
oleellinen osa konepajan materiaalista olemusta. 
Voimalasta Aluskehysosastoon menee maanalai-
nen voimakanava. Koko alueen halkaisseesta ns. 
kiviviemäristä lienee ainakin osia jäljellä.
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Konepaja-alue vuonna 1990. Valtaosa 
tuotantorakennuksista, myös kevyet 

sivurakennukset ovat tässä vaiheessa jäljellä.
(Kuva: Leif Rosnell)
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alueet joilla on erityistä luonnetta  
ja historiallista todistusvoimaa

1 Sisäänkäyntiaukio
2 Traverssipiha 
3 Piippupiha 
4 Koivukuja 

(Kuva: Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu / käsittely Livady.)

Pasilan konepaja-alueen ulkotilat, samoin 
kuin rakennuksetkin, ovat muotoutuneet 
ajan mittaan vaununtuotannon ehdoilla. 
Niitä ei ole suunniteltu esteettisin 
perustein. Kukin rakennus on pystytetty 
materiaalivirtojen ja työn etenemisen 
kannalta keskeiseen paikkaan. Myös 
maanpinta on otettu hyötykäyttöön 
samalla logiikalla. Tästä huolimatta – 
tai juuri tästä syystä – konepajalle on 
muodostunut useita eriluonteisia ulkotiloja, 
jotka tarjoavat erilaisia näkökulmia alueen 
teollisuushistoriaan.

Tarkempaan käsittelyyn on valittu neljä 
erihenkistä mielenkiintoista paikkaa tai 
tilallista tihentymää: Sisäänkäyntiaukio, 
Traverssipiha, Piippupiha ja Koivukuja.  
Muita ulkotiloja tarkastellaan lyhyemmin. 
Tiloista käytetyt nimitykset eivät ole 
vakiintuneessa käytössä, vaan työryhmän 
keksimiä.

merkittävät ulkotilat
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1

2

3

4
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Lähes kaikki Konepajalle suuntautunut hevos-, auto-, 
pyörä- ja jalankulkuliikenne on tapahtunut Aleksis 
Kiven kadun varrella olevan Pääportin ja Sisään-
käyntiaukion kautta. Muualta Koenapaja on ollut 
aidoin ja rakennuksin tarkasti rajattu ja ulkopuoli-
silta suljettu vyöhyke. Konepajan pääportti sijaitsee 
Ruokalan ja sitä pari vuosikymmentä vanhemman 
Konttorirakennusten välissä, mahdollisimman 
keskellä laajaa teollisuusaluetta. Portin kautta työ-
väki on virrannut laajan tuotantolaitoksen eri osiin, 
samoin vieraat ja moninainen huolto. Myös konepa-
jan historiallinen rakentuminen on yleispiirteisesti 
edennyt pala palalta tästä ytimestä kohti alueen 
reunoja.

Sisäänkäyntiaukio on luonteeltaan kaupun-
kimainen ”taskuaukio”. Se rajautuu ympäröiviin 
rakennuksiin: Konttoriin ja Ruokala & Oppilaskou-
luun, jotka muodostavat parin Pasilan konepajan 
kokonaisuudessa. Aukion keskellä on myös parakki-
mainen Porttivahdin rakennus. Nykyään konepaja-
alueelle on sisäänkäynti myös Teollisuuskadun 
puolelta ja Vanhan varastorakennuksen vierestä. 

Konepajan pääportti on välittömästi vuon-
na 1901 valmistuneen Konttorin pohjoispuolella. 

Sisäänkäyntiaukio

Bruno F. Granholmin suunnittelema Konttori on 
konepajan suojelluista rakennuksista vanhin. Se 
rakennettiin toisaalta Pasilan konepajan ja toisaalta 
VR:n varaston hallinnon johdon tarpeisiin. Alkuaan 
Konttori on seissyt vapaana rakennuskappaleena, 
jonka päädyt ovat arkkitehtonisesti, toiminnallisesti 
ja valon saannin kannalta tärkeät. Se ei siis alun 
perin ole ollut tyypillinen korttelin osaksi ajateltu 
kaupunkirakennus.

Punatiilinen, kaksikerroksinen Konttori on tyy-
liltään lähempänä kansallisromantiikkaa kuin kone-
pajan uusgotiikan perintöä jatkavat teollisuusraken-
nukset, vaikka näissä on myös yhteisiä tyylipiirteitä. 
Konttorin rikas julkisivuarkkitehtuuri on säilynyt 
hyvin, vaikka sen sisäänkäynnin paikkaa ja eräitä 
aukkoja on muutettu. Konttorirakennukseen oli 
alunperin kaksi sisäänkäyntiä. Toinen sisäänkäynti 
oli Fredriksberginkadulta (Aleksis Kiven kadulta), 
ja toinen eteläpäädyn keskellä. Kumpikaan alkupe-
räinen sisäänkäynti ei ole enää käytössä. Eteläinen 
sisäänkäynti on muutettu ikkunaksi jossain vaihees-
sa vuoden 1948 jälkeen. Tällä hetkellä koko eteläjul-
kisivun peittää vuosina 1977–1979 rakennettu VR:n 
päävarasto. Kadun puolen ovea ei enää käytetä. Uusi 

pohjoinen (aukion puoleinen) sisäänkäynti ulkopor-
taineen on aukaistu vanhojen valokuvien perusteella 
1960-luvun loppupuolella. (VR:n piirustusarkisto: 
61d, 61 (1), 61 (2), 61 (4).)

Sisäänkäyntiaukion pohjoispuolisen Ruokala- ja 
oppilaskoulurakennuksen suunnitteluun osallistui 
useita arkkitehteja Rautatiehallituksessa Granhol-
min alaisuudessa. Ruokalan rakennustyö aloitet-
tiin ilmeisesti syksyllä 1919 ja se otettiin käyttöön 
vuonna 1921. Vastavalmistuneeseen rakennukseen 
sijoittui vuonna konepajalaisten osuusruokala ja 
myöhemmin myös pieniä myymälöitä, joista saattoi 
ostaa ruokatarvikkeita. Ruokalasta muodostui välttä-
mätön osa konepajan toimintaa ja jokaisen kone-
pajalla työskennelleen päivittäistä rutiinia. Vuonna 
1921 rakennukseen sijoittui myös vasta perustettu 
konepajakoulu. Rakennuksessa toimi myös muun 
muassa konepajan välskäri. (VR:n piirustusarkisto, 
67 a ; Salonen 2002, 4; Nissi 2011, 79 (julkaisema-
ton); Nissi 1997, 8, alkup. lähde: Valanto 1982, 5–9.)

Lukuun ottamatta pohjoispäätyä, johon on 
rakennettu uusi toimistotalo, on Ruokalan ulkoinen 
hahmo pääpiirteittäin säilynyt hyvin alkuperäisessä 
asussaan. Sisäänkäyntiaukion puoleiset muutokset 
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Sisäänkäyntiaukio ja Ruokala & 
Oppilaskoulu vuonna 1968. 
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / 
O. Karasjoki.)
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liittyvät lähinnä pääoveen, joka on muutettu pa-
riovesta yksilehtiseksi. Nykyinen tammiovi, jossa on 
umpinaiset vasikat, on tehty mahdollisesti 1930-lu-
vun lopulla. Ovea ympäröivät ikkunat lienevät 
alkuperäisiä. Eteläpäädyn sisäänkäynnin ylätasan-
ne lienee alun perin ollut betonia. Vuoden 1997 
suunnitelmien mukaisesti se on korvattu graniitilla. 
Näyttää siltä, että koko porras seinärakenteineen 
kaikkineen on rakennettu samaan aikaan uudestaan 
vanhan mallin mukaan. (VR:n piirustusarkisto, 67–
46.) Eteläpääty on alkujaan ollut ilmeisesti täysin 
symmetrinen, mutta siihen on myöhemmin puh-
kottu uusia ikkuna-aukkoja epäsymmetrisesti sekä 
kolmanteen kerrokseen että kellaritasoon. Vasem-
malla puolella toisessa kerroksessa oli 1960-luvulla 
terässäleikkö, joka on nykyään muurattu umpeen.

Konttorin pohjoispäädyssä kiinni on aiemmin 
sijainnut yksikerroksinen puurakenteinen portin-

vartijan huone ja katos, jonka rakentamisajankohta 
ei ole tiedossa, (se näkyy muun muassa vuoden 1950 
ilmakuvassa). Rakennuksesta on olemassa piirus-
tus vuodelta 1960 (VR:n piirustusarkisto, 4105; 61 
(4)). Kyseinen vanha portinvartijan huone purettiin 
luultavasti vuonna 1965 tai 1966. Puurakennuksen 
jälki edelleen on näkyvissä Konttorin pohjoispäädyn 
tiiliseinässä.

Nykyinen sisääntuloaukion keskellä oleva 
vaatimaton parakkimainen Porttivahdin rakennus 
on tuotu valmiina paikalle vuonna 1965. Teräsrun-
koinen rakennus on pystytetty Leca-harkkojen ja 
ratakiskojen varaan. Ulkoverhouksena on Minerit-
levy. (Erkki Juva Oy 1982.)

Sisäänkäyntiaukioon on – konepajan mittaka-
vassa – panostettu hieman keskimääräistä enem-
män. Erityisen juhlavaksi sitä ei kuitenkaan voi kut-
sua. Se on yksi harvoja tiloja konepajalla, jossa on 

istutettuja ja hoidettuja kasveja. Esimerkiksi Aleksis 
Kiven katua reunustaa viiden vanhan lehmuksen 
rivi ja nurmialueilla on marjakuusia. 

Liikenne Aleksis Kiven kadulta konepaja-alueelle 
kulkee Porttivahdin rakennuksen ja Konttorin välistä. 
Kadun puolella on jykevä, automaattisesti suljettava, 
kaksilehtinen teräsportti ja pihan puolella nostettava 
puomi. Alun perin Aleksis Kiven kadun vastainen 
aita on ollut lautarakenteinen. Vanhan portinvartijan 
huoneen purkamisen yhteydessä se muutettiin pans-
sariverkkoaidaksi ja myöhemmin nykyiseksi, mustaksi 
maalatuksi, pystytangoista koostuvaksi teräsaidaksi.

Sisäänkäyntiaukion yleisvalona on kaksi uu-
dehkoa mustaa pylväsvalaisinta ja nurmialueilla 
muutama matala pihavalaisin. Lisäksi Konttorin 
julkisivuissa on tehokas valonheitin. Kummankin 
rakennuksen sisäänkäynnit on myös valaistu. Vuo-
den 1968 valokuvassa aukion valaistus oli hoidettu 
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vaijerista roikkuvilla katuvalaisimilla. Konttorin 
pohjoispäädyssä on isokokoinen pyöreä kello.

Ruokalan ja Porttivahdin rakennuksen väliin on 
järjestetty pieni tasku tupakkataukoja varten. Sinne 
on tuotu puistonpenkkejä, tuhkakuppeja ja pöytä. 
Ruokalan kulmauksessa on myös koristeomenapuu 
ja Porttivahdin rakennusta kiipeää köynnös (joka oli 
nyt katkaistu).

Konepajan opaskartta ja eri yritysten postilaati-
kot on sijoitettu Konttorin kulmalle. Aleksis Kiven 
kadun puolella on erillinen ”VR Pasilan konepaja” 
-kyltti. Aitaan on myös kiinnitetty suunnittelematto-
masti yritysten mainoskylttejä, joista syntyy melko 
huolimaton vaikutelma.
 

Vanhaa Portinvartijan rakennusta puretaan 
1960-luvulla. (Kuva: Optiplan Oy.)

Portinvartijan rakennus 2013.

Aitaan kiinnitettyjä kylttejä.

Opastekartta ja postilaatikot.

----

----
----
----

Vanha Konttorirakennus talvella 2012.
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Kokoonpanohalli (1901) ja Maalaamo (1910) ovat ko-
nepaja-alueen keskeisimmät tuotantorakennukset. 
Niiden välissä on niin kutsuttu Traverssipiha. Alun 
perin Traverssipiha oli tarkoitus kattaa, mutta tämä 
suunnitelma ei koskaan toteutunut. Siitä huolimatta 
työpajat ja niiden välinen tila muodostavat yhden 
konepajan tärkeimmistä kokonaisuuksista. Puolival-
miita vaunuja on liikuteltu lukuisien ovien kautta 
traverssille ja edelleen eri työpisteisiin. Traverssi-
pihan korostetun teollinen historia ja tuotantopro-
sessin virrat ovat edelleen selvästi luettavissa. Suuri 
siirtolava on nyt purettu ja tilaa käytetään lähinnä 
parkkipaikkana. Silti Traverssipiha on luultavasti 
koko konepaja-alueen tiheätunnelmaisin ulkotila.

Traverssipihaa rajaavat rakennukset, Kokoonpa-
nohalli ja Maalaamo edustavat Bruno Granholmin 
arkkitehtonista otetta erinomaisella tavalla. Niiden 
punatiilijulkisivut reunustavat pihaa molemmilta 
puolilta. Julkisivujen keskeisin piirre on vierek-
käisiin raideteihin perustuva mitoitus ja entiselle 
traverssille aukeavat toistuvat suuret ajoportit, josta 
vaunut on saatu siirrettyä ulos. Seinämuuria tukevat 
säännöllisin välein kontreforit, eli ulkonevat tukipi-
larit. Rakennusten julkisivut muistuttavat toisiaan, 
vaikkakin Kokoonpanohallin julkisivu onkin Maa-
laamon eteläsivua koristeellisempi. 

Vuonna 1919 tehdyn suunnitelman mukaan 
Traverssipihasta oli tarkoitus tehdä katettu sisätila 
kahden rakennuksen välille. Suunniteltu kattami-
nen ei toteutunut, mutta se vaikutti suuresti var-

Traverssipiha

sinkin Maalaamon eteläjulkisivuun. Julkisivujen 
eroista esimerkkinä ovat vaikka Kokoonpanohallissa 
räystäiden yläpuolelle kohoavat koristeellisten kulis-
sipäätyjen rivistöt, jotka peittävät kattoikkunoiden 
eli lanterniinien päädyt. Maalaamossa tämänlaisia 
päätyjä ei ole. (VR:n piirustusarkisto, 62 c; Nissi 
2011 julkaisematon, 47; Hakkarainen & Putkonen 
1995, 189; Salonen 2002, 12; Konttinen & Laajoki 
2000, 203). Rakennusten julkisivuja on käsitelty yk-
sityiskohtaisemmin Livady Oy:n RHS-sarjan osassa 
Kokoonpanohalli ja Maalaamo.

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välisen tra-
verssin katto oli suunniteltu kannatettavaksi kaare-
villa, suurijännevälisillä, niitatuilla teräsristikkokat-
totuoleilla, jotka olisivat tukeutuneet rakennusten 
julkisivuihin. Katteeksi suunniteltiin samanlaista 
kolmikerroksista laudoitusta, joka on nyt sekä Ko-
koonpanohallissa että Maalausosastolla. Katon harja 
olisi kulkenut traverssin suuntaisesti ja sen harjalla 
olisi ollut Kokoonpanohallin sisätraverssin tapaan 
pitkä ja kattoikkuna. (VR:n piirustusarkisto, 65 b, 
3051 a, 3051 b.)

Suunnitellun katetun osan itäjulkisivu olisi 
jatkanut kokoonpanohallin seinälinjaa ja länsi-
julkisivu tullut linjasta hieman ulospäin. Vaunut 
olisi tuotu traverssille Maalaamon lyhyiden seinien 
vieritse pohjoisen suunnasta. Katetun traverssin 
itä- ja länsijulkisivut olisi tehty tiilestä ja ne olisivat 
muistuttaneet Kokoonpanohallin sisätraverssin 
ulkonevia julkisivuosia, vaikkakin olisivat olleet niitä 

leveämpiä. Traverssin kummankin päädyn julkisivut 
oli suunniteltu samanlaisiksi. Toteutumattomien 
suunnitelmien sekä leikkaus- että julkisivupiirustus-
ten päälle on myöhemmin vedetty lyijykynällä rastit. 
(VR:n piirustusarkisto, 65 a, 65 b, 65 c.) 

Tämä suunnitelma ei koskaan toteutunut, mut-
ta myöhempään kattamiseen varauduttiin kuitenkin 
Maalaamoa rakennettaessa. Sen eteläisessä julkisi-
vussa on yhä useita piirteitä, jotka kertovat, että sitä 
ei ole alun perin suunniteltu ulkotilan julkisivuksi. 
Traverssin vastaisessa julkisivussa ei esimerkiksi ole 
sokkelia. Tämä julkisivu on muutenkin tehty muita 
vaatimattomammin detaljein. Maalaamossa lan-
terniinit ulottuvat julkisivuun asti, kun ne yleensä 
konepajalla on piilotettu koristeellisen tiilipäätyrivin 
kulissin taakse. Julkisivuun on myös jätetty varauk-
set kattoristikoiden tukemiseksi. Nämä syvennykset 
on myöhemmin muurattu umpeen. Näissä kohdissa 
muurausjälki poikkeaa muusta julkisivusta. (VR:n 
piirustusarkisto, 65 a, 65 b, 65 c; Nissi 2011 julkai-
sematon, 49.) Maalaamon kulmassa muurauksen 
limitys on jätetty avoimeksi siten, että traverssin 
muuraus olisi saatu virheettömästi liitettyä muuhun 
rakennukseen. 

Leikkauspiirustuksesta voi päätellä, että myös 
Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivun yläosaa kaavail-
tiin purettavaksi ja rakennetavaksi uuteen muotoon 
siten, että kattotuolien kannatus olisi onnistunut. 
Kulissimaiset tiilipäädyt oli suunniteltu poistetta-
viksi ja kattoikkunoita oli tarkoitus jatkaa kiinni 
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Toteutumaton suunnitelma Traverssipihan 
kattamiseksi vuodelta 1919. Leikkauspiirustus. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 65 b / osasuurennos.)
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julkisivuun samaan tapaan kuin Maalaamon etelä-
julkisivussa. Tätäkään ei tehty kun kattamissuunni-
telmasta luovuttiin. (VR:n piirustusarkisto, 65 a, 65 
b, 65 c, 3051 a, 3051 b.)

Traverssipihalla toiminut kattamaton, 19,7 met-
riä leveä siirtolava oli konepaja-alueen keskeisin ja 
myös pitkäikäisin. Se toimi yhtäjaksoisesti Maalaa-
mon valmistumisesta (1910) aina konepajatoimin-
nan loppumiseen saakka (1998). Työpajojen välinen 
kaksilavainen traverssi kulki alun perin seitsemän 
poikittaisen kiskon varassa. Käyttövoimansa se sai 
Kokoonpanohallin julkisivuun kiinnitetystä ajolan-
gasta, jonka rakenteet ovat vieläkin nähtävissä. Tek-

niikan uudistamisen lisäksi muutokset traverssivyö-
hykkeellä olivat suhteellisen pieniä. Tärkein muutos 
lienee ollut 1970-luvulla, jolloin Sähköjunahallit 1 ja 
2 rakennettiin kiinni Maalaamon ja Kokoonpano-
hallin itäsivuun. Ne sulkivat samalla myös Travers-
sipihan itäisen päädyn. Sähköjunahalleista aukeaa 
Traverssipihalle suuri ovi, jonka edessä on poikittain 
kulkeva kiskonosturi. Siirtolavan muutosvaiheita on 
selostettu tarkemmin luvussa ”Maanpinnan raken-
teet – Traverssit” 

Kokoonpanohallin ja Maalaamon seinissä on 
mitä ilmeisimmin ollut alusta asti monia erilaisia 
metallisia varusteita kuten tikkaita, haalauskiskoja 

ja parvekkeiden kaiteita. Alkuperäiset julkisivupii-
rustukset kertovat näistä niukasti. Nykytilanteessa 
seinissä ja ikkuna-aukoissa on suuri määrä erilaisia 
laitteita, joista osa on luonteeltaan kevytrakenteisia, 
osa massiivisempia.

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen 
lämpöputkiston silta Traverssipihan länsipäässä 
on (lukuun ottamatta vieressä kulkevaa uudempaa 
huoltosiltaa) varsin varhainen ratkaisu, ja se sisältää 
vanhoja takomalla ja niittaamalla toteutettuja teräs-
rakenteita. 

Traverssipiha ennen Sähköjunahallien rakentamista. 
Kuva on vuodelta 1968.  
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Traverssipiha talvella 2012.
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Traverssipiha Sähköjunahalli 1:n rakentamisen 
jälkeen vuonna 1976.  
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / TTK.)
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Traverssin virtajohtojen kannatinrakenne on 
kiinni kokoonpanohallin pohjoisjulkisivussa. Se ker-
too kiinnostavasti rakennusten entisestä käytöstä. 
Kyseinen rakenne on valokuvien perusteella uusittu 
joko 1960-luvun lopulla tai sen jälkeen.

Monet uudemmat asennukset tuntuvat väliai-
kaisilta ja improvisoiduilta, vaikka ovat saattaneet 
olla paikallaan kymmeniä vuosia. Tämä synnyttää 
tiettyä romuluisuuden vaikutelmaa. Laitteiden, ja 
asennusten, esimerkiksi valaisimien tai putkien, 
koon ja raskauden kasvaminen tuntuu merkittä-
vällä tavalla vaikuttavan asiaan. Kokoonpanohallin 
pohjoisjulkisivu on tässä mielessä voimakkaimman 

kuormitettu. Julkisivussa on kiinni suuren osan siitä 
peittävä lämpöputkisto, joka johtaa kaukolämmön 
sähköjunahalliin. Peltisen putken ei kovin helposti 
voi nähdä antavan mitään esteettistä tai historiallista 
lisäarvoa julkisivulle.

Systemaattiset, koristeelliset massiivitiiliseinät 
kestävät asennusten moninaisuutta tiettyyn rajaan 
asti esteettisestikin melko hyvin ilman että kokonai-
suuden arvokkuus kärsii. Tässä on kuitenkin merki-
tystä sillä, miten raskaista asennuksista on kysymys. 
Esimerkiksi nykyiset äyskärivalaisimet ovat toimiva 
ja teollisuusalueen luonteeseen soveltuva ratkaisu, 
mutta vertailu esimerkiksi O. Karaslahden valoku-

viin kertoo että valaisimet olivat vielä 1960-luvulla 
kooltaan paljon pienempiä ja luonteeltaan huomat-
tavasti kevyempiä. 

Rakennukset ovat mittakaavaltaan sen verran 
suuria ja julkisivujensa arkkitehtuurilta siinä mää-
rin selväpiirteisiä ja systemaattisia, että esimerkiksi 
aukotusta koskevat muutokset ja variointi on ollut 
toistaiseksi mahdollista toteuttaa suurimmaksi osak-
si rakennuksen logiikkaa seuraten. Vaikka yli sadan 
vuoden käyttö on vaatinut rakennuksiin ja niiden 
väliseen Traverssipihaan monia muutoksia, ne on 
toteutettu niin että yksityiskohtien moninaisuus ei 
turmele tilan johdonmukaista yleisilmettä.

Maalaamon julkisivu. (Kuvakooste)
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Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivu. (Kuvakooste.)

Siltanosturi pihan itäpäässä. Peltiputki. Traverssin ajolangan kannatinrakenteet. Lastausovi ja palotikkaat..



30

Piipupiha on nimetty konepajan korkeimman maa-
merkin, Voimalan savupiipun mukaan. Pihatila ei 
ole aivan selkeärajainen, se sijoittuu pääasiassa Voi-
malan ja Pajan väliin, mutta myös Kokoonpanohal-
lin eteläpuolinen ”Kääntöpöytäpiha” on sen luonteva 
osa. Piippupihalla Pajan ja Voimalan välissä olevaa 
vihertaskua on joskus kutsuttu Pajan puistoksi.

Pihan suunnittelusta ei ole ollut käytettävissä 
piirustusaineistoa, mutta ilmakuvien perusteella 
näyttäisi siltä, että aukiolla on ollut nurmialuetta ja 
istutuksia jo vuonna 1950. Kolmiomainen osa Pajan 
luoteiskulmasta on jo tuolloin varattu mahdollisesti 
työläisten virkistys- tai taukotilaksi (vuoden 1968 

Piippupiha

kuvassa näkyy esimerkiksi pihakeinu). Piippupiha 
on ollut harvinainen henkireikä konepajalla, jonka 
lähes koko maapinta-ala on samaan aikaan ollut 
joko kiskojen, rakennusten tai varastoinnin peitossa.

Vuonna 1950 Piippupihan Pajan ja Voimalan 
välisen osan läpi on kulkenut kolme raidetta, jotka 
ovat jakaneet tilan diagonaalisesti kahteen osaan. 
Koillisosassa näkyy istutuksia ja lounaisosa on ollut 
tuotantokäytössä. Voimalan sivustalla kulkeva raide 
on yhä olemassa, mutta muut kiskot on purettu. 
Itäisimmän kiskoparin kohdalla on nyt tie, joka 
jakaa tilan yhä kolmioihin. Myös tilan toiminta 
jakautuu jossain määrin entiseen tapaan: koillisessa 

on yhä istutuksia ja lounaassa varastointia, vaikka-
kin aiemmin säilytetyt tuotantomateriaalit ovat nyt 
vaihtuneet monenkirjavaksi tavaraksi, esimerkiksi 
autoiksi ja veneiksi.

Myös Kokoonpanohallin eteläpuoleisen osan 
luonne on muuttunut poikittaisraiteen ja siihen 
liittyvien kääntöpöytien purkamisen jälkeen. Tässä 
tilassa oli aiemmin myös Koneistusosaston öljy-
varasto -rakennus, joka on purettu vuoden 1995 
jälkeen. Aiemmin hyvinkin aktiivinen tuotanto- ja 
liikennetila on tällä hetkellä jäänyt tavallaan ilman 
erityistä määrittävää identiteettiä, ja sitä käytetään 
parkkipaikkana. Pitkä ja kapea tila saa luonteensa 

Piippupiha ilmakuvassa vuodelta 1950.
(Kuva: Topografikunta / Osasuurennos.)
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Piippupiha kesällä 1988.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Johnny Korkman.)
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lähinnä Kokoonpanohallin pitkästä eteläjulkisivusta. 
Sen ja eteläisemmän Piippupihan välisen tilan vä-
lissä on neljän lehmuksen ja yhden koivun istutettu 
rivi. Kaksi näistä vanhoista lehmuksista on haarau-
tunut melkein juuresta erikoisella tavalla. 

Piippupihalla, Voimalan ja Pajan välillä on 
koko konepaja-alueen näyttävin ilmasilta, jossa on 
kulkenut paineilmaa. Pihan keskellä seisoo massii-
vinen paineentasaussäiliö. Silta kiinnittyy Pajaan 
räystäslinjan yläpuolella, kytkeytyen sitä varten 
rakennettuun ikkunattomaan poikkipäätymäiseen 
korokkeeseen. Myös Kokoonpanohallin eteläpuolei-
sen pihatilan ylittää kaksi ilmajohtoa. 

Voimalan ja Pajan välillä on istutettua ja säily-
nyttä kasvillisuutta, muun muassa omenapuita, sy-
reenejä ja ilmeisesti 1950-luvulta periytyvää nurmik-
koa. Tämä rakennusten välinen pihamainen alue on 
muotoutunut pitkähkön ajan kuluessa konepaja-alu-
een oloissa merkittäväksi vihersaarekkeeksi. Aluetta 
on ylläpidetty virkistävänä pikku puistona varasto-
pinojen ratojen ja rakennusten välillä. Sen ominais-
luonne syntyy teknisten elementtien, puutarhan 
kasvillisuuden sekä raide- ja tieyhteyksien nivou-
tuessa yhteen. Ympäristön piirteet kuuluvat alueen 
teollisuushistoriaan tavalla, jolla on olennaista mer-
kitystä. Kokonaisuuden osiin vähäisessäkin kajoa-

misessa, esimerkiksi pohjatutkimusten kaivauksissa 
on oltava käytettävissä pidemmälle tulevaisuuteen 
tähtäävät suunnitelmat. Alueella on otettava huomi-
oon että puusto, pensaisto ja jopa vähäisimmätkin 
metalliset, kiviset tai muut rakenteet saattavat olla 
konepaja-alueen kannalta merkittäviä elementtejä. 
Pajaan Voimalasta tuleva putkisilta varusteineen on 
teollisuushistoriallisesti merkittävä kuten myös sen 
ali kulkeva raide ja kumipyöräliikenteen tie. Ratalin-
jojen ja vaihteiden ja kääntöpöytien mahdollisesti 
säilyneet osat ovat myös varjeltavia.

Kokoonpanohallin ja Voimalan välinen tila. Kokoonpanohallin ja Pajan välinen tila. Ulkovarastointia Piippupihan lounaisosassa.
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Voimalasta Pajaan kulkee 
näyttävä ilmasilta, jonka keskellä 
on suuri paineentasaussäiliö.
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Aluskehysosaston ja Lasipalatsin välissä on niin kut-
suttu Koivukuja, joka on hienolla tavalla erikoinen, 
ja konepaja-alueella ainutlaatuinen hyvin säilynyt 
katumainen tila. Koivurivistö on ilmeisesti istutettu 
Aluskehysosaston vuoden 1932 tulipalon jälkeen. 
Luultavasti lehtipuita ei ole istutettu esteettisistä 
syistä, vaan niiden avulla on pyritty hillitsemään 
mahdollisien uusien tulipalojen leviämistä. (Alkin 
katon paloa on käsitelty yksityiskohtaisesti Livady 
Oy:n RHS-sarjan osassa Aluskehysosasto.) 

Ennen Lasipalatsia Aluskehysosaston pohjois-
puolella oli useita erilaisia, luultavasti puurakentei-
sia, apurakennuksia ja kattamatonta varastotilaa. 

Koivukujan tila on tällöin ollut toiselta laidaltaan 
melko avoin. Varsinaisesti kujamaisesta tilasta 
voidaan alkaa puhua vasta kun Hehkuttamo, eli 
Polttoleikkaamo, eli Lasipalatsi rakennettiin vuonna 
1957. Se sulki kujan pohjoisen laidan ja sai aikaan 
nykyisen tiiviin, pitkänomaisen tilan. (Vai pitäisikö 
pikemminkin puhua tilanteesta, sillä koivukuja on 
syntynyt vailla varsinaista suunnitelmaa, monessa 
vaiheessa, erilaisten toiminnallisten vaatimusten 
ristipaineessa.) 

Koivukujan läpi kuljetettiin suuria teräsosia 
Aluskehysosaston ja Lasipalatsin välillä. Tilasta syn-
tyy vaikutelma, että koivut ovat jääneet teollisuuden 

Koivukuja

Koivukuja vuonna 1968. 
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. 

Karasjoki.)
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Koivukuja vuonna 2012. 
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puristuksiin. Konepajalla yleisestikin vallitseva hyö-
tyajattelu on muokannut lähes kaikkia Koivukujalta 
löytyviä tilaelementtejä: puita on suojattu maahan 
upotetuilla ratakiskoilla, kaapelisillat, vedenohjaus 
ja lähes kaikki muutkin muut asennukset on tehty 
suoraviivaisesti, vailla erityistä ennakkosuunnit-
telua. Samoin kuin Kokoonpanohallin ja Maalaa-
monkin tapauksessa, ympäröivä arkkitehtuuri on 
kuitenkin siinä määrin suurpiirteistä ja voimakas-
hahmoista, että ”villit” lisäykset ja muokkaukset 
eivät ole pystyneet horjuttamaan kokonaisuutta. 

Tällä hetkellä robustit lisät ovat pikemminkin mie-
lenkiintoisia kuin häiritseviä. On kuitenkin vaikea 
määritellä, missä vaiheessa mahdolliset uudet asen-
nukset tai vaihtoehtoisesti tilan siistiminen alkavat 
muokata Koivukujaa kauemmaksi sille ominaisesta 
teollisesta luonteesta. 

Aluskehysosaston pohjoissivu, Lasipalatsi ja 
Koivukuja muodostavat konepaja-aleelle arvokkaan 
tilallisen tiivistymän, jonka jatkokäytön suunnitte-
lussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. 

Aluskehysosaston pohjoisjulkisivua 
Lasipalatsin katoksen läpi nähtynä. 
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Koivukujan rakenne-elementit 
ovat robusteja, mutta 
kokonaisuuteen sopivia.   
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Muut ulkotilat

Edellä käsitellyt ulkotilat ovat Pasilan 
konepajan tilallisia huippukohtia. 
Näiden poikkeustapauksien lisäksi lähes 
koko avoin maapinta-ala on ollut joko 
kiskojen tai varastoitujen materiaalien 
peitossa. Tässä luvussa käydään kevyesti läpi 
konepajan tyypillisimmät ulkotilat ja niiden 
ominaispiirteet. 

14
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1 Raidepiha
2 Aluskehysosaston eteläsivu
3 Konepajan takapiha
4 Uuden toimiston puisto
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raidepiha

Raidepiha on Aleksis Kiven kadun suuntainen suuri 
ja kapea tila, jota rajaavat työpajarakennukset idästä 
ja konttori- ja varastorakennusten rivi lännestä. 
Konepajatoiminnan aktiiviaikoina raakamateriaaleja 
tuotiin useaa raidetta pitkin pohjoisesta Raidepi-
halle, ja sitä kautta Aluskehysosaston eteläpuolelle. 
Erilaisia teräksiä ja pyöräaihioita säilytettiin pinoissa 
varsinkin Raidepihan eteläosassa. Raidepihalla oli 
parhaimmillaan kaksi siltanosturia. Nyt niistä on jäl-
jellä enää toinen, eikä sekään ole toiminnassa. Ny-
kyään suurin osa raiteista on purettu, eivätkä jäljelle 
jääneet ole enää käytössä. Tällä hetkellä Raidepihaa 
käytetään lähinnä läpikulkuun, Aleksis Kiven kadun 
varrella olevien varastojen lastausliikenteeseen ja 
pysäköintiin.

Raidepiha vuonna 1968. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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aluskehysosaston eteläsivu

Sturenkadun ja Aluskehysosaston väliin jäävä kenttä 
oli aiemmin pinta-alaltaan konepajan huomattavin 
yhtenäinen materiaalivarasto. Nyt se on konepajan 
suurin parkkikenttä. 

Aluskehysosaston eteläpuolelle rakennettiin 
traverssi vuonna 1919. Se ulottui pitkälle Alkin 
länsipuolelle, lähes koko konepaja-alueen laidalta 
laidalle. (Sitä on kuvailtu tarkemmin luvussa ”Tra-
verssit”.) Raakamateriaaleja ja tavaroita säilytettiin 
siirtolavan eteläpuolella kylmissä varastoissa, eli 

niin kutsutuissa ”fakeissa” tai taivasalla. Eteläosaan 
rakennettiin myös jo varhaisessa vaiheessa kaksi 
varastorakennusta: Puolivalmistevarasto eli Vaihto-
osavarasto vuonna 1919 ja Levyvarasto vuonna 1921 
(1930). Rakennukset muistuttavat toisiaan, (Niitä on 
käsitelty tarkemmin luvussa ”Luettelo konepajan 
suojelemattomista rakennuksista”.)

Aluskehysosasto vapautui konepajakäytöstä 
vuonna 1995. Samalla myös eteläinen siirtolava pu-
rettiin. (Eerola 2005, 279–280.) Aluskehysosastossa 

toimi aktiivinen kirpputori vuosien 2002–2012 välil-
lä. Parhaillaan (2013) siitä muokataan Amer Sports 
Oyj:n uutta pääkonttoria.

Puolivalmistevarasto ja Levyvarasto ovat yhä 
olemassa ja ainakin jälkimmäinen on yhä käytössä. 
Sekä rakennusten välinen aukio että niiden itä ja 
länsipuoliset tilat ovat nykyään parkkitilaa. Laaja 
alue on hiekkapintainen.

Aluskehysosaston eteläpuoli vuonna 1968. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Aluskehysosaston eteläpuoli 
vuonna 2012. 
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konepajan takapiha

Sörnäisten satamarata kulki aina 1960-luvun lop-
puun asti Konepajan itäsivulla. (Rata näkyy muun 
muassa vuoden 1968 valokuvassa.) Teollisuuska-
dulta ei ollut suoraa yhteyttä Konepajalle. Radan 
varrella oli puutavaravarastoja ja tavaramakasiineja, 
jotka muodostivat kulkuesteen. Itäsivua voitaneen 
luonnehtia eräänlaiseksi Konepajan takapihaksi. 

Vanhoista tavaramakasiineista on jäljellä enää 
enää ainoastaan Puolivalmistevarasto eli Välivarasto, 
joka on rakennettu eri lähteiden mukaan joko vuon-
na 1933 tai 1935. Myös Pajan eteläpuolisen kentän 
voidaan katsoa kuuluvan Konepajan takapihaan. 

Sille rakennettiin vuonna 1925 erillinen katkaisu- ja 
hitsaustyöpaja, eli niin kutsuttu Pajan sirkus, jonka 
vieressä oli myös kattamaton teräsvarasto siltanos-
tureineen. Pajan sirkus ja teräsvarasto on purettu 
1990-luvun aikana. (Rakennuksia on kuvailtu 
tarkemmin luvussa ”Luettelo konepajan suojelemat-
tomista rakennuksista”.) 

Merkittävin Konepajan takapihan toimintaan 
vaikuttanut muutos on ollut Sörnäisten satamara-
dan purkaminen. Ainoastaan pätkä Puolivalmiste-
varaston länsipuolelta kulkevaa raidetta on säilynyt. 
Myös Sähköjunahallien 1 (1971) ja 2 (1979) rakenta-

minen ahtaalle tontille Teollisuuskadun ja työpajo-
jen väliin on ollut perustavanlaatuinen muutos.

Tällä hetkellä Konepajan takapihan alue on 
melko jäsentymättömässä käytössä. Sähköjunahallit 
muodostavat Konepaja-alueelle suljetun itäisen jul-
kisivun. Niiden eteläpuolelta on avattu yhteys Teol-
lisuuskadulle. Takapiha-aluetta käytetään lähinnä 
autojen melko järjestäytymättömään paikoitukseen. 
Kuitenkin esimerkiksi tammikuussa 2013 koko alue 
oli lähes tyhjillään.

Aluskehysosaston itäpuolinen raidepiha. 
Kuva on mahdollisesti vuodelta 1936.   

(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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uuden toimiston puisto

Konepaja-alueen luoteiskulmassa on pieni puisto. 
Istutettujen puiden iän ja arkistovalokuvien perus-
teella voidaan päätellä, että se on istutettu Uuden 
toimistorakennuksen rakentamisen yhteydessä 
vuosina 1979–1981. Aiemmin alue on jäänyt vuon-
na 1967 rakennetun Puutyöosaston ja Öljyvaraston 
väliin. Ilmakuvan perusteella tilassa on ollut (mah-
dollisesti puutavaran) ulkovarastointia sekä katoksia 
tai kevyitä varastorakennuksia.

Uuden toimiston puisto on Piippupihan lisäksi 
konepaja-alueen ainoa varsinaisesti virkistyskäyt-
töön suunniteltu viheralue. Eteläpäästään se ra-

jautuu toimistorakennuksen julkisivuun, Aleksis 
Kiven kadun puolelta tummanvihreään teräsaitaan. 
Pohjoispäässä on pieni pysäköintitasku. Konepajan 
puolelle puutarha-alue on rajattu vanhoilla maahan 
kaivetuilla junanpyörillä. 

1980-luvun alkupuolella puistoon on istutettu 
vaahteroita, lehmuksia, marjaomenapuita, sembra-
mäntyjä ja ruusupensaita. Vuoden 1988 valokuvassa 
puutarha näyttää varsin viihtyisältä penkkeineen ja 
lipputankoineen. Nyt vaikuttaisi, että sen hoitami-
seen ei enää ole panostettu entiseen malliin – penk-
kejä ei esimerkiksi enää ole.

Uuden toimiston puisto 
tammikuussa 2013.

Tilaa on rajattu vanhoilla 
vaununpyörillä.
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Uuden toimiston puisto kesällä 1988. Pienet vihreät keitaat työntekijöille olivat 
leimallisia kaikilla VR:n konepajoilla, myös Pasilassa. 
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Johnny Korkman.)
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aluerakenne-elementit

Monet rakennusosat ja aluerakenne-
elementit kertovat omalta osaltaan Pasilan 
konepaja-alueen historiasta. Tässä luvussa 
käydään läpi ne Konepajan yksittäiset 
elementit, jotka ovat säilyneet esimerkkeinä 
konepajan teollisesta luonteesta. Luku on 
jaettu osiin. Ensin esitellään maanpinnassa 
olevat rakenteet, esimerkiksi raiteet. 

Sitten maanpinnan yläpuoliset rakenteet, 
muun muassa ilmasillat ja niihin liittyvät 
painesäiliöt. Oman lyhyen esittelynsä saavat 
myös maanalaiset rakenteet, esimerkiksi 
vanhat lämpötunnelit ja kiviviemärit. Myös 
konepajan kokonaisuudelle merkittävät 
yksittäiset elementit, Voimalan korkea 
savupiippu ja Raidepihan nosturi esitellään.
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merkkien selitys

ilmajohdot

painesäiliöt

piippu

nosturi

arvio lämpötunnelin sijainnista 

haastatteluun (ikävalko 2012) perustuva arvio 
kiviviemärin sijainnista. rakenteesta saattaa 
olla osia jäljellä.

aluerakenteiden sijainti
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raiteet

Koko konepaja-alue työpajoineen ja ulkotiloineen 
on rakentunut vastaamaan vaununvalmistuksen 
tarpeisiin. Raskaiden materiaalien ja vaununosien 
siirtely alueen sisällä oli luontevaa tehdä raiteita 
pitkin. Teollisen tuotannon huippuaikoina lähes 
koko maapinta-ala oli kiskojen peitossa. Tämä näkyy 
erityisen hyvin vuoden 1950 ilmakuvassa (sivut 
48–49), johon valokuvasta havaitut raiteet on ko-
rostettu. Raideverkosto jatkui suureksi osaksi myös 
tuotantorakennusten sisällä.

Tuotannon virroista ja logiikasta on kerrottu tar-
kemmin luvussa ”Teollinen toiminta”. Raakamateri-
aalit ja työn alla olevat junanvaunut ovat liikkuneet 
pääasiassa  pohjois–eteläsuunnassa raiteita pitkin 
ja itä–länsisuunnassa niitä on siirrelty siirtolavoilla, 
eli traversseilla raiteelta toiselle. Kokoonpanohal-
lin eteläpuolella oli yksi poikkisuuntainen raide ja 
siihen liittyviä kääntöpöytiä, joiden avulla vaunut on 
tarpeen mukaan ohjattu risteäville raiteille. Telien ja 
vaunujen liikuttelu on tapahtunut suureksi osaksi 
miesvoimin. Niin kutsuttu ”kumipyöräliikenne” 
yleistyi merkittävissä määrin konepajalla vasta 
1980-luvulla.

Pasilan konepaja päätettiin lakkauttaa vuonna 

1992, ja viimeinenkin teollinen toiminta loppui 
vuosien 2002–2003 vaihteessa (Eerola 2005, 296). 
Alue on edelleen aktiivinen, mutta toiminnan laatu 
on muuttunut – ja tulevaisuudessa se tulee muut-
tumaan yhä. Junanvaunujen rakentaminen on 
vaihtunut muun muassa uusmedia-alan yrityksiksi, 
varastoiksi, konevuokraamoiksi, autokatsastamoiksi 
ja kirpputoreiksi. Entiset materiaalien varastointia 
varten olleet piha-alueet ovat muuttuneet park-
kipaikoiksi. Kaikki traverssit ja valtaosa kiskoista 
on purettu tai peitetty uusien pintakerrosten alle. 
Tällä hetkellä näkyvissä olevat kiskot on korostettu 
vuoden 2012 ilmakuvaan (sivut 46–47). Osa havain-
noista on jouduttu tekemään aiemmin otettujen 
valokuvien perusteella.

Merkittävimmät nykypäivään säilyneet raiteet 
ovat Raidepihalla oleva pohjoisesta tuleva linja, jota 
pitkin alueelle on toimitettu raaka-aineita. Kokoon-
panohallin vieressä raide haarautuu kolmeen osaan: 
yksi johtaa Varastolle, yksi nosturille ja yksi Kulje-
tus- ja siivousosaston itäpuolelle. Aiemmin jokainen 
näistä haaroista on jatkunut vähintään Aluske-
hysosaston eteläpuolella olleen traverssin tasalle, 
mutta nykyään ne katkeavat aikaisemmin. Osa tästä 

syöttöraiteesta on luultavasti peittynyt hiekan alle. 
Yksittäisiä raiteita on säilynyt myös eri työpajojen 
välillä. Esimerkiksi Aluskehysosaston ja Pajan välillä 
kulkee yhä kaksi linjaa. 

Konepajan maanpintaa on käsitelty vaihtelevil-
la tavoilla. Suurin osa on tasoitettu hiekalla, mutta 
paikoitellen on käytetty myös asfalttia ja betonia. On 
todennäköistä, että kaikkia vanhoja raiteita ei ole 
purettu, vaan että osa on jäänyt täyttöjen alle. Näin 
on tapahtunut esimerkiksi vuonna 2000 Aluskehys-
osaston sisällä, kun sen lattian päälle tehtiin asfalt-
tipinnoite kirpputorin tarpeita varten. Vanhat kiskot 
ovat yhä olemassa lattiapinnan alla. (Varis 2011.) 
Maalaamossa vanhoja rakenteita on tarkoituksella 
jätetty helposti poistettavien uusien kerrosten alle 
(ks. raportti Kokoonpanohallista ja Maalaamosta, 
Livady 2012).

Jäljellä olevat ratalinjat ja vaihteet ovat mer-
kittävä osa alueen teollisuushistoriasta kertovaa 
laitteistoa. Siksi on erittäin tärkeää, että ajoväylien, 
pysäköintipaikkojen, teknisten installaatioiden ja 
työmaajärjestelyjen takia ei vahingossa tai puutteel-
lisen suunnittelun takia menetetä lisää ulkotilojen 
historiallista todistusvoimaa. 

Maanpinnan rakenteet
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Raidepiha katsottuna pohjoisesta vuonna 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo /O. Karasjoki.)
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Pasilan konepajan ulkotilissa olevat raiteet vuonna 2012.
 
Vasemmalla: 
Nykyisten raiteiden paikat on korostettu ilmakuvan päälle.

Oikealla: 
Säilyneet raiteet on irroitettu taustasta.

(Kuva: Helsingin paikkatieto / Kuvan käsittely Livady.)
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Pasilan konepajan ulkotiloissa olevat raiteet vuonna 1950.
 
Vasemmalla: 
Nykyisten raiteiden paikat on korostettu ilmakuvan päälle.

Oikealla: 
Raiteet on irroitettu taustasta.
(Kuva: Topografikunta / Kuvan käsittely Livady.)
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traverssit

Kuten aiemmin on jo mainittu, työn alla olevia 
junanvaunuja ja materiaaleja liikuteltiin konepaja-
alueella pohjois–eteläsuunnassa raiteita pitkin. 
Raiteelta toiselle siirryttiin traverssien siirtolavoilla. 
Alueella on eri aikoina ollut yhteensä viisi erillistä 
traverssia, jotka on nyt kaikki purettu.

Konepajan vanhin traverssi oli vuosina 1899–
1901 rakennetun Kokoonpanohallin sisällä. Alun-
perin rakennuksessa oli 18 raidetta, joilla tehtiin 
erilaisia vaununrakennustöitä. Ne katkaisi poikki-
suunnassa kulkeva, sähkövoimalla toimiva 8 metrin 
levyinen traverssi. Sen avulla työstettäviä vaunuja 
voitiin Kokoonpanohallissa liikutella työvaiheesta 
toiseen minkä tahansa raiteen kohdalle. Sisätravers-
si oli Suomen oloissa poikkeuksellinen.

Rakennuksen keskellä kulkeva traverssivyöhyke 
näkyy Kokoonpanohallin julkisivuissa yhä muuta ra-
kennusta korkeampana osana komeine päätyineen. 
Rakennuksen itä- ja länsipuolilla oli sisätraverssin 
ulkonevat päädyt, joista vaunuja tuotiin sisään. 
Toinen päädyistä on myöhemmin purettu vuonna 
1979 valmistuneen Sähköjunahalli 2:n tieltä. (VR:n 
piirustusarkisto, 62 a, 62 b, 62 c; Nissi 2011 julkaise-
maton, 47; Eerola 2005, 23; Hakkarainen & Putko-
nen 1995, 189; Salonen 2002, 12.)

Kokoonpanohallin sisäinen traverssi osoittautui 
liian kapeaksi jo 1930-luvulla, kun valmistettavien 
vaunujen pituudet kasvoivat siirryttäessä kaksiakse-

lisista neliakselisiin telivaunuihin (Eerola 2005, 118). 
Kokoonpanohallin sisäinen traverssi täytettiin lopul-
ta hyödyttömänä 1960-luvun alkupuolella (Salerma 
2012, haastattelu).

Konepaja-alueen keskeisin, ja myös pitkäikäisin 
traverssi oli Kokoonpanohallin ja Maalaamon välis-
sä, niin kutsutulla Traverssipihalla. Tämä siirtolava 
rakennettiin Maalaamon rakentamisen yhteydessä 
vuosien 1909–1910 aikana. 19,7 metrin mittainen 
siirtolava oli huomattavasti pitempi kuin suuren 
hallin sisätraverssin lava. Traverssia suunniteltiin 
alun perin katettavaksi. Tilan kattamissuunnitelmia 
on käsitelty tarkemmin luvussa ”Traverssipiha”. 
Maalaamo on tehty Kokoonpanohallia lyhyemmäksi 
siten, että siirrettävät vaunut olisi saatu rakennuk-
sen molemmilta puolilta hallien väliseen traverssiin, 
jos kattamissuunnitelma olisi toteutunut. Näin ei 
kuitenkaan käynyt, ja traverssi rakennettiin alkupe-
räistä suunnitelmaa pidempänä. (VR:n piirustusar-
kisto, 35 a, 65 b, 65 c, 3051 a, 3051 b; Nissi 2011 julkai-
sematon, 49; Eerola 2005, 25.) 

Maalausosaston paalutusta on suunniteltu 
Bruno F. Granholmin vuonna 1908 signeeraamassa 
piirustuksessa (3045 a). Tässä suunnitelmassa sekä 
rakennuksen koko pohja-ala että traverssin alus on 
paalutettu tasaisesti. Luultavasti melko nopeasti on 
huomattu, että maaperässä oli melko pinnassa oleva 
kallio, joka on luonnollisesti vaikuttanut paalutta-

misen tarpeeseen. Tämä näkyy päiväämättömissä 
paalutus- ja leikkauspiirustuksissa. (VR:n piirustus-
arkisto, 3045 a, 3045 a’, 3045 b.)

Työpajojen välisen traverssin siirtolava kulki 
alun perin seitsemän poikittaisen kiskon varassa. 
Käyttövoimansa se sai Kokoonpanohallin julki-
sivuun kiinnitetyistä ajolangoista. Vuoden 1968 
valokuvassa näkyy, että raiteilla on kulkenut kaksi 
lavaa, joilla kummallakin on kyetty liikuttelemaan 
yhtä junanvaunua (tai muuta materiaalia). Lavoissa 
oli katettu ohjaamo. 

Kokoonpanohallin sisätraverssi vuonna 1924.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen 
traverssi vuonna 1968.

(Kuva: Suomen rautatiemuseo /  
O. Karasjoki.)
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Myöhemmin poikittaisia raiteita on korvattu 
yhtenäisellä betonipohjalla, jonka päällä siirtolava 
on kulkenut rullien päällä. Samalla lava on saanut 
laidat, ohjauskoppien mallia on muutettu ja koppi 
on siirtynyt toiselle laidalle. Muutos on nähtävissä 
esimerkiksi vuonna 1988 otetuissa arkistokuvissa. 
Sähköjunahalli 1 rakennettiin kiinni Maalaamon 
julkisivuun ulkotraverssin itäpuolelle vuonna 1971. 
Tässä vaiheessa traverssia lyhennettiin itäpäästään. 
Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen traverssi 
romutettiin lopullisesti vuonna 1998 konepajatoi-
minnan ollessa jo loppumassa (Eerola 2005, 295).

Vuonna 1919 rakennettiin myös Aluskehys-
osaston eteläpuolelle traverssi, joka oli välttämätön 
varuste Alkin toiminnalle. Traverssin ja Sturenka-
dun väliin jäi uusi muototeräsvarasto ja paikalle 
rakennettiin vuonna 1919 vaja sellaisia puolivalmis-

teita varten, joita ei voitu säilyttää ulkona. (Eerola 
2005, 87; Salonen 2002, 18). Tämäkin traverssi oli 
sähkötoiminen, vaunujen liikuttelu raideteillä tapah-
tui kuitenkin pääasiassa miesvoimin. Eteläisessä 
vaununsiirtolavassa oli kaksi kiskoparia, joten sillä 
voitiin liikutella kahta vaunua tai aluskehystä yhtä 
aikaa. 

Aluskehysosasto vapautui konepajakäytöstä 
vuonna 1995. Samalla myös eteläinen siirtolava pu-
rettiin ja ratakiskoja poistettiin rakennuksen vierus-
toilta. (Eerola 2005, 279–280.)

Myös Maalaamon pohjoispuolella (nykyisellä 
Traverssikujalla) on ollut leveä traverssi. Siitä ei ole 
juurikaan mainintoja lähdekirjallisuudessa. Vanho-
jen valokuvien perusteella voi päätellä, että traverssi 
on rakennettu jossakin vaiheessa 1950- tai 1960 
lukujen aikana ja purettu vuoden 1993 jälkeen. Poh-

joisella traverssilla oli kaksi itsenäisesti liikuteltavaa 
siirtolavaa. Ne muistuttivat Kokoonpanohallin ja 
Maalaamon välisen traverssin uudempaa suojakai-
teellista mallia.

Traverssien katoaminen konepajalta on alueen 
teollisen historian kannalta huomattava menetys. 
Niistä on jäljellä vain hyvin vähäisiä fyysisiä jälkiä. 
Harvinaisena poikkeuksena on Kokoonpanohallin 
julkisivussa yhä olevat ajolangan tukirakenteet ja 
pihan edessä oleva ristikkopylväs, joskin niitäkin on 
muutettu valaisinasennusten yhteydessä. Kokoonpa-
nohallin, Maalaamon ja Aluskehysosaston suurien 
vaunuporttien edessä on yhä pätkiä traverssien koh-
dalta sisään menneistä raiteista. Mahdollisesti osa 
traverssien pohjarakenteista (esimerkiksi travers-
sipihan betonipohja) on säilynyt täyttöön käytetyn 
hiekan alla.

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen  
traverssi idästä vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen traverssi 
Sähköjunahallien rakentamisen jälkeen vuonna 1988.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Johnny Korkman.)

Maalaamon pohjoispuoleinen traverssi  
vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)



55

Aluskehysosaston eteläpuoleinen traverssi 1970-luvulla.
(Kuva: Eerola 2005, 193 / Helsingin kaupunginmuseo.)
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kääntölavat

Kokoonpanohallin eteläpuolella on kulkenut itä–
länsisuuntainen raide, jota käytettiin jo konepajan 
alkuaikoina työn alla olevien vaununosien liikuttele-
miseen työpajojen välillä. Tämän poikkisuuntaisen 
raiteen varrelle oli sijoitettu kahdeksan kääntölavaa, 
jotka näkyvät jo Kokoonpanohallin alkuperäisessä 
piirustuksessa vuodelta 1900. Lavojen avulla telejä 
ja raidekärryjä eli ”rullikoita” kyettiin kääntämään, 
ja siten siirtämään raidetieltä toiselle. Niiden avulla 
järjestettiin muun muassa puutyö- ja konepajaosas-
ton tarvikeliikenne. Kokoonpanohallin alkuperäi-
sessä piirustuksesta on nähtävissä kahden kokoisia 
kääntölavoja. Suurempia lienee käytetty telien ja 
ehkä hyvin lyhyiden vaunujen liikutteluun, ja pie-
nempiä raiderullikoiden siirtelyyn. 

Kokoonpanohallin eteläjulkisivussa on suuret 
tunnusomaiset ovet niillä kohdilla, joista raiteet ovat 
menneet sisään. Konepajaosaston sisälle oli johdet-
tu useita normaalilevyisiä raiteita. Osittain näiden 
väliin, ja ristikkäin oli asetettu kapeita kärryraiteita 
kääntöpöytineen. Niiden avulla työn alla olevia 
kappaleita ja muita tarvikkeita kyettiin siirtämään 
osaston sisällä mainituilla raidekärryillä, eli ”rul-
likoilla”. (VR:n piirustusarkisto, 62 a; Pohjanpalo 
1916, 554–555; Salonen 2002, 17.)

Kääntölavoja on näkyvissä vielä vuonna 1968 
otetuissa valokuvissa, mutta nykyään ne kaikki on 
purettu. Maanpinnassa on kuitenkin havaittavissa 
halkeamia ja painaumia kohdissa, joissa kääntö-
pöytiä on ollut.

Kokoonpanohallin eteläsivu ja poikitaisraide 
kääntöpöytineen Bruno F. Granholmin 

piirustuksessa vuodelta 1900.
(Kuva: VR:n arkisto, 62 a, osa.)

Kääntöpöydät vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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Vaunujen telien siirtelyyn riittävä 
raiteen kääntölava.

(Kuva: Salonen 2002, 7.)
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pysäköintialueet ja tiet

Nykyisellään konepaja-alue koostuu suuresta, avoi-
mesta ja liikenteellisesti jäsentymättömästä tilasta. 
Varsinaisia ajoteitä ei ole, eikä jalankululle ole järjes-
tetty omia väyliään. Aktiiviaikojen raideteiden luoma 
teollisen täsmällinen järjestelmällisyys on kadonnut. 
Autoliikenne ja pysäköinti on löytänyt alueelta omat 
tilansa ja uomansa. Tämä vahvistaa sitä huomiota, 
että konepaja-alue on ikään kuin muusta kaupunki-
rakenteesta erillään oleva omalakinen saarekkeensa.

Tällä hetkellä Pasilan konepajan ulkotilat ovat 
voittopuolisesti pysäköintikäytössä. Alueella esiintyy 
runsaasti sekä järjestettyä että ”villiä” parkkeeraa-
mista. Autot ovat vallanneet lähes kaikki ennen 
materiaalien varastoimiseen käytetyt ulkotilat. 

Suurin yksittäinen parkkikenttä sijaitsee Alus-

kehysosaston eteläpuolella, paikalla jossa aiemmin 
olivat kylmät tavaravarastot, eli niin kutsutut ”fakit”. 
Vastaavat puomein suljetut pysäköintialueet ovat 
myös Levyvaraston länsipuolella ja Vaihto-osava-
raston itäpuolella. Myös Aluskehysosaston länsi- ja 
itäpuolella on pysäköintiä.

Pajan itäpuolella on pysäköintialue, joka on 
varattu työkonevuokraamo Ramirentille. Pajan etelä-
puolella A-katsastuksen asiakkaat usein odottavat 
vuoroaan. Kokoonpanohallin ja Maalaamon välissä 
olevalla Traverssipihalla autot on parkkeerattu jul-
kisivujen viereen. Myös Maalaamon länsipäädyssä 
on pysäköintikenttä. Näiden järjestettyjen pysä-
köintialueiden lisäksi yksittäisiä autoja on parkissa 
runsaasti eri puolilla konepajaa.
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kasvillisuus

Pasilan konepaja-alue on rakentunut vaununtuotan-
non ehdoilla. Laajempia puistomaisia tiloja alueella 
ei ole koskaan ollut, vain pienehköjä kasvillisuus-
taskuja. VR:llä on ollut alusta asti oma puistotoimi, 
joka on tehnyt suunnitelmia ja toimittanut kasveja 
myös konepajalle. Viimeinen VR:n ylipuutarhuri oli 
Pentti Vierikko (Huvila 2013).  

Arkistokuvien perusteella konepaja-alueen 
hoidettu kasvillisuus on jo pitkään sijoittunut muu-
tamalle rajatulle alueelle. Alueen parhaiten hoidettu 
osa on ollut Aleksis Kiven kadun puolella, varsinkin 
kadun rakentamattomien reuna-alueiden ja sisään-
tuloaukion kohdalla. Lisäksi Voimalan ja Pajan väli-
nen Piippupiha ja sille johtava Kokoonpanohallin si-
vuitse kulkeva tie ovat olleet istutettuja ja hoidettuja. 
Erityisesti rakennusten länsipuoleisilla seinustoilla 

on kasvanut paljon köynnöksiä, ei kuitenkaan Alek-
sis Kiven kadun varressa. Myös Kokoonpanohallin 
etelän puoleisella seinustalla ja Aluskehysosaston 
Teollisuuskadun puoleisella seinustalla on kasvanut 
köynnöksiä. Lisäksi Aluskehysosaston ja Lasipalat-
sin välissä Koivukujalla kasvaa vanha koivurivi, joka 
lienee istutettu 1930- tai 1940-luvulla palonsuojaksi.

Puuistutuksissa on käytetty erityisesti lehmuk-
sia, koivuja, vaahteroita ja erilaisia omenapuita. 
Ainavihantia puuvartisia kasveja on käytetty vähän 
ja ne ovat selvästi myöhempi lisä alueen kasvilli-
suudessa. Puiden lisäksi istutuksissa on käytetty 
enimmäkseen nurmea, pensaita ja köynnöksiä. 
1960-luvun ilmakuvassa Raidepihalla näkyy pieni 
kausikasvi- tai perennaistutus nurmialueella sisään-
tuloaukion edessä. Istutusten lisäksi alueella on 

runsaasti teollisuusalueille tyypillistä pioneerikas-
villisuutta. Paljastuneeseen maa-ainekseen nope-
asti kasvava pioneerikasvillisuus keskittyy nykyään 
alueen ja rakennusten reunamille. Monet alueen 
vanhoista koivuista ovat todennäköisesti luontaisesti 
kylväytyneitä.

Nykyään konepaja-alueen istutettu kasvillisuus 
painottuu samoille alueille, kuin ennenkin. Köyn-
nökset on poistettu yhtä lukuun ottamatta raken-
nusten seinustoilta ja kasvien hoito on laiminlyöty 
varsinkin Pajan ja Voimalan välisellä Piippupihalla. 
Alueen hoitamattomilla reunoilla pioneeripuusto 
on päässyt kasvamaan jo varsin kookkaaksi. Ruo-
hovartisen pioneerikasvillisuuden määrä on kuvi-
en perusteella vähentynyt alueella autoliikenteen 
lisääntymisen myötä.

Sisäänkäyntiaukio Uuden toimiston puisto Koivukuja
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Piippupiha

Sisäänkäyntiaukio ja Raidepiha 
Voimalan piipusta kuvattuna 

vuonna 1967 (Kuva: Salerma.)
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ilmajohdot ja painesäiliöt

Kaikki Pasilan konepajan tuotantorakennukset olivat 
yhteydessä alueen keskeiseen Voimalaan joko ilma-
siltojen tai maanalaisten kanavien kautta. Voimalan 
kolmisylinterinen höyrykone tuotti alueelle sähkön 
aina vuoteen 1921 asti, jolloin konepaja kytkettiin 
Suvilahden sähkölaitoksen verkkoon (Salonen 
2000, 11). Tämän jälkeenkin (ainakin 1960-luvulle 
asti) Voimala toimitti rakennusten lämmityksen 
vaatiman höyryn ja paineilman sekä (1950-luvulle 
asti) pajan höyryvasaroiden käyttövoiman (Salerma 
2011b; , Salerma 2012, julkaisematon). Voimalassa 
on edelleen koko aluetta palveleva kaukolämmön 
lämmönvaihdin (Ikävalko 2012). 

Voimalasta lähtee lämpöputkia, paineilma-
putkia ja sähkövetoja ilmasiltoja pitkin Pajaan ja 
Kokoonpanohalliin – ja sitä kautta Maalaamoon. 
Nämä keskeiset johtosillat lienevät konepaja-alueella 
rakennushistoriallisesti merkittävimpiä ja teollisista 
vaiheista kiinnostavimmin kertovia irrallisia raken-

Maanpinnan yläpuoliset rakenteet 

teita. Sillat ovat alkuperäisiä takomalla ja niittaamal-
la toteutettuja teräsrakenteita.

Myös Aluskehysosaston, Pajan ja Kokoonpano-
hallin välillä on ilmasillat joissa on kulkenut paine-
ilmaa (Voimalasta Pajan kautta Aluskehysosastoon) 
sekä hitsauskaasuja Lasipalatsin itäpuolella olevasta 
pienestä Pullokeskuksesta (Aluskehysosastoon, 
Pajaan ja Lasipalatsiin – sekä Pajan läpi Kokoonpa-
nohalliin). Tämä ilmasilta on Voimalasta lähteviä 
siltoja sirorakenteisempi.

Aiemmin myös Kokoonpanohallista Ruokala-
rakennukseen on kulkenut ilmasilta. Ennen kun-
nalliseen kaukolämpöön siirtymistä Ruokalaan tuli 
lämpö tätä siltaa pitkin konepajan Voimalasta.

Alueella yhä näkyvissä olevat suuret paineen-
tasaussäiliöt liittyivät paineilmaputkiin. Voimalassa 
tuotettiin paineilmaa käyttövoimaksi erilaisten 
työkalujen, etenkin varhaisessa vaiheessa Pajan 
höyryvasaroiden tarpeisiin. Paineentasaussäiliöitä 

on säilynyt alueella kolme kappaletta: yksi Voimalan 
vieressä, yksi Piippupihalla ja yksi Aluskehysosaston 
vieressä. Päiväämättömän kartan perusteella pai-
neentasaussäiliöitä on aiemmin ollut jopa seitse-
män (Pöysälä & Sandberg 2002, 7).

Silloissa kulkevat putkistojen päälinjat ja niihin 
liittyvät painesäiliöt ovat ilmaisuvoimainen osa alu-
een teollisuushistoriasta kertovaa laitteistoa. Näitä 
rakenteita on mahdollista – ja toivottavaakin – hyö-
dyntää myös tulevaisuudessa alueen rakennusten 
taloteknisessä käytössä, kunhan uusien asennusten 
sijoittaminen vanhoihin rakenteisiin suunnitellaan 
huolellisesti ja toteutetaan kuhunkin kohtaan sopi-
valla tavalla. Putkisilloista tärkeimmät ovat Pajan ja 
Voimalan välinen silta ja lisäksi paineilmaputken 
siltalinja Pajan ja Kokoonpanohallin välillä. Myös 
muutamissa traverssien syöttöön liittyvissä sähkö-
teknisissä asennuksissa on merkittäviä ja kiinnosta-
via piirteitä. 

Maalaamo – Kokoonpanohalli
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Aluskehysosasto – Paja Pullokeskus Paja Voimala 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / 
O. Karasjoki.)

Voimala – Paja
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valaisimet

Riittävän valon saaminen työtiloihin oli alusta asti 
varsin olennaisessa asemassa Pasilan konepajan 
arkkitehtuurissa. Sekä Kokoonpanohallissa, Maalaa-
mossa, Pajassa että Aluskehysosastossa on käytetty 
erilaisia lanterniini-, eli kattolyhtyratkaisuja, joiden 
avulla syvärunkoisten rakennusten sisätiloissa on 
pystytty työskentelemään. Samaa tarkoitusta varten 
korkeissa vaunujen ajoporteissa on ollut suuret 
ikkunat. Lanterniinit ja suuret lasipinnat ovissa ovat 
konepajan arkkitehtuurin keskeisiä piirteitä.

Auringonvalon lisäksi niin työpajoissa kuin 
ulkotiloissakin on jouduttu turvautumaan myös 
keinovaloon. Keinovalaistuksen järjestäminen ei 
kuitenkaan ole ollut läheskään yhtä suunnitelmal-
lista kuin kattolyhtyjen ja ikkunoiden kohdalla. 
Sekä sisällä että ulkona on suuri määrä eri tyyppisiä 
valaisimia eri aikakausilta. Osa niistä on toiminnas-
sa, osa ei. (Työpajojen sisävalaistusta on kuvailtu 
tarkemmin Livady Oy:n eri rakennuksia käsittele-
vissä rakennushistorian selvityksissä.) Kuten moni 
muukin asia konepajalla, valaistuskin on selvästi 
mukautunut kunkin ajan välittömiin tarpeisiin 
varsin mutkattomasti, vailla kokonaissuunnitelmaa. 
Valaisimia on tuotu sinne, missä niitä kulloinkin 
on tarvittu. Tekniikaltaan vanhoja, tai epäkuntoisia 
lamppuja ei välttämättä ole poistettu. Ne on voi-
tu jättää paikoilleen, ja uudet mallit tuotu niiden 
viereen. 

Konepajalla esiintyy pääasiassa kolme erilaista 
tapaa sijoittaa ulkovaloja: niitä on nostettu erilaisiin 
pylväisiin, asetettu katonharjoille ja kiinnitetty jul-
kisivuihin. Tyypillisin yksittäinen valaisintyyppi on 
varsinkin aiemmin yleisesti katuvalaisimina käytetty 
niin kutsuttu ”äyskäri” -malli. Näitä on varustettu 
eri aikoina vaihtelevasti natrium-, elohopea-, tai 
monimetallipurkauslampuilla. Äyskäri-valaisimia 
voi löytää sekä oman vartensa päässä rakennusten 
julkisivuista että eri tavoin pylväisiin kiinnitettyi-
nä. Rakennusten julkisivuista on yhä löydettävissä 
muutamia valaisimia, jotka saattavat olla peräisin 
1930-luvulta. Ne eivät toisaalta ole enää toiminnassa.

Toinen konepajalle tyypillinen valaisintyyppi 
ovat katonharjoilta alas suunnatut pyöreät valon-
heittimet. Niitä on esimerkiksi Aluskehysosaston 
länsipäädyssä, Voimalan eteläharjalla, Aleksis Kiven 
kadun varrella olevan vanhan Varastorakennuksen 
katolla ja Levyvaraston katon harjalla. Näistä valon-
heittimistä vain osa on toiminnassa. Uusimman 
ulkovalokerrostuman muodostavat neliömäiset 
halogeenivalaisimet, joita on kiinnitetty erityisesti 
valaisinpylväisiin.

Konepaja-alueen laajuuteen nähden ulkova-
laisimia on melko vähän. Vanhojen valokuvien 
perusteella esimerkiksi valaisinpylväsverkosto on 
konepajatoiminnan aktiiviaikoina ollut nykyistä 
jonkin verran tiheämpi, toisaalta valaisinten tehot 

ovat tuolloin myös olleet heikompia. Nyt itsenäisiä 
pylväitä on melko harvakseltaan. Suurin yksittäinen 
pylväs on keskellä raidepihaa. Varhaisin käytettävis-
sä oleva valokuva, jossa tämä teräspylväs näkyy on 
vuodelta 1967. Samanlainen korkea valaisinpylväs 
oli aiemmin myös alueen pohjoisosan raidepihalla, 
joka on nyt jäänyt uuden rakentamisen alle.

Muut alueen valaisinpylväät ovat tyypiltään 
vaihtelevia: erilaisia niitattuja teräsristikkorakenteita 
ja puisia sähköpylväitä. On luultavaa, että niitä ei 
alun perin ole tarkoitettu valaisinpylväiksi, vaan ne 
on otettu tähän käyttöön tarpeen sanelemista syistä. 
Samalla tavalla esimerkiksi Traverssipihan entisen 
siirtolavan virtajohtimen eli ajolangan kannatusra-
kenteesta on nyt ripustettu valaisimia. 

Konepajan ulkovalaisun erikoisuutena mainit-
takoon, että näyttäisi siltä, ettei alueella (sisäänkäyn-
tiaukiota lukuun ottamatta) missään vaiheessa ole 
valaisimien ripustukseen käytetty katuvalaistuksessa 
yleistä tapaa, jossa valaisimet on ripustettu raken-
nuksesta tai pylväästä toiseen pingotettuun vaijeriin. 
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Valonheittimet Aluskehysosaston 
länsiharjalla.

”Äyskäri” -mallinen valaisin 
Pajan pohjoissivussa.

Valaisinpylväs 
Raidepihalla.

Ristikkopylväs 
Traverssipihan vieressä.
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Maanalaiset rakenteet

lämpötunneli

Alun perin Aluskehysosasto oli varustettu höyryläm-
mityksellä. Höyry tuotettiin voimalassa. Voimalan 
piirustussarjassa on 30. marraskuuta 1916 päivätty 
pieni piirustus, jossa esitetään kattilahuoneesta itää 
kohti lähtevän maanalaisen kanavan alku. Tämän 
kanava vei luultavasti tuohon aikaan rakenteilla 
olevaan Aluskehysosastoon, jonka lämmitysjärjes-
telmän piirustukset on päivätty samoihin aikoihin. 
(VR:n piirustusarkisto, Voimala: 63; Aluskehysosas-
to: 3056 a, 3056 b, 3056 c.)

Vuonna 1967 Aluskehysosasto liitettiin kauko-
lämpöön (Salerma 2012b). Lämmönvaihdin on yhä 
Voimalassa. Maanalaista lämpötunnelia käytettiin 
tässä vaiheessa myös työkalujen tarvitseman paineil-
man ja myöhemmin lämpimän veden siirtämiseen. 
Nykyiset lämmitysverkon toisiopiirin vesiputket 
kulkevat samaa tietä. Piirustuksen (3056a) mukaan 
kanaali jatkuu Aluskehysosaston sisällä lattian alla 
keskipilarilinjan pohjoispuolella.

Pieni piirustus, jossa Voimalasta 
Aluskehysosastoon kulkenut 
lämpötunneli on esitetty. 
(Kuva: VR:n arkisto, 63.)
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kiviviemärit

Vuonna 1982 Erkki Juva Oy:n tekemässä kunto-
selvityksessä konepaja-alueen viemärijärjestelmää 
kuvaillaan sekaviemärijärjestelmäksi, jossa viemärit 
ovat vanhoja ja ainakin osaksi kivestä rakennettuja. 
Toisin kuin Livady Oy:n sedlvityksen osassa Alue ja 
kaupunkirakenne (sivut 48, 52–53) mainitaan, osa 
niistä oli kuitenkin jo tuolloin poistettu käytöstä. 

Vuoden 2013 konepaja-alueen johtokartassa 
ei näy enää vanhoja kiviviemäreitä, jotka olisivat 
yhä aktiivikäytössä (Hyvärinen 2013). On kuitenkin 
mahdollista, että niistä on saattanut säilyä joitain 
osia maanpinnan alla. 

pohjavesipadot

Sähköjunahalli 2:n rakentamisen yhteydessä, 
talvella 1977–1978 oli havaittu alueen pohjaveden 
laskevan. Tästä syntyi lahoamisvaara vanhimpien ra-
kennusten puuperustuksille, sillä ne olivat vaarassa 
jäädä pohjaveden yläpuolelle. Asian korjaamiseksi 
alueelle rakennettiin pohjaveden syöttöjärjestelmä. 
Vuonna 1980 konepaja-alueen ja Teollisuuskadun 
väliselle alueelle tehtiin 250 metriä pitkä pohjavesi-
pato, ja toinen, 150 metriä pitkä Sturenkadun suun-
tainen vuonna 1984, kun ensimmäinen ei tuottanut 
toivottua tulosta. (Eerola 2005, 194.) 

Leikkauspiirustus traverssipihasta. 
Kiviviemärin mahdollinen rakenne  
on nähtävissä. 
(Kuva: VR:n arkisto, 65 b / osasuurennos.)

Pohjaveden, tai oikeammin orsiveden, pintaa 
tarkkaillaan yhä aktiivisesti. Vesitasojen takia on syy-
tä suhtautua kriittisesti liian tiiviisiin myöhempiin 
maanpinnan materiaaleihin. Myös uusien rakentei-
den suunnittelussa tämä näkökohta on syytä ottaa 
huomioon. 



68

voimalan piippu

Pasilan konepaja-alue oli aktiiviaikoinaan (ja osin 
vieläkin) ikään kuin ympäröivästä kaupunkiraken-
teesta erillinen suljettu saareke. Voimalan korkea 
savupiippu kuitenkin näkyy kauas ja on koko alueen 
tärkeä maamerkki. 

Voimalarakennus kuuluu Pasilan konepajan 
ensimmäisen rakennusvaiheen varhaisimpiin 
rakennuksiin. Se valmistui vuonna 1901, eli samana 
vuonna kuin esimerkiksi konepajan keskeinen Ko-
koonpanohalli. Voimala tuotti konepajan tarpeisiin 
lämpöä, sähköä, höyryä ja paineilmaa. (Eerola 2005, 
23, 33–34; Hakkarainen & Putkonen 1995, 189; 
Salonen 2002, 11.) Höyrykattiloiden lämmittämiseen 
kului talvisin jopa 150–200 kuutiometriä halkoja 
vuorokaudessa. Savukaasut ohjattiin ”savusolaa” 
pitkin rakennuksen vierellä vapaasti seisovaan noin 
50 metriä korkeaan savupiippuun (VR:n piirustus-
arkisto, 63).Voimalan ja piipun välinen savuhormin 
maanpäällinen tiiliosa on yhäkin nähtävissä, vaikka-
kin yhteys on muurattu umpeen.

Piippu on rakennettu samaan aikaan kuin 
Voimalakin, mutta varhaisimmat siitä löytyneet 
piirustukset ovat vasta vuodelta 1921. Ne on laadittu 
kunnostusta varten. Kaksi vuotta myöhemmin on 
tehty piirustus, johon on merkitty piippuun synty-
neet vanhat, korjatut ja uudet halkeamat. Savupiipun 
rakenteen vahvistamiseksi ehdotetaan 1,5 metrin 

Yksittäiset elementit

välein asennettavia rautarenkaita. On mahdollista, 
että vuonna 1925 otetun valokuvan taustalla nähtävät 
huoltovaunut ovat juuri asentamassa näitä tukiren-
kaita. (VR:n piirustusarkisto, 3037 a, 3037 b, 3037c.) 
Teräsvanteita on uusittu 2000-luvulla. 

Piippu on perustettu teräsbetonilaatan ja kivi-
sen perusmuurin varaan. Se on muurattu erikois-
mittaisista savupiipputiilistä, eikä muurauksessa 
ole vuorottelua. Laastina on käytetty sementtirikasta 
kalkkisementtilaastia. Piipun seinämän paksuus 
kapenee ylöspäin mentäessä viiden metrin välein. 
Sekä ulko- että sisäpuolella on vanhat rautaiset tik-
kaat. (Optiplan Oy 2012, 4.) 

Voimalaa käsittelevässä rakennushistoriasel-
vityksessä jäi huomioimatta, että piipun pituus on 
aikaisemmin ollut noin 56–57 metriä. Siitä on myö-
hemmin purettu 6–7 metrin osa, ja nykyisin mitta 
on 50 metriä. (Optiplan Oy 2012, 5.) 

Vuonna 2012 tehdyn kuntotutkimuksen mu-
kaan Voimalan piippu on kohtalaisessa kunnossa, 
eikä siinä ole sellaisia vaurioita, joista olisi sortuman 
tai kaatumisen vaaraa. Piippu on konepajan näky-
vä maamerkki ja historiallisesti merkittävä kohde. 
Vaikkakin savupiippu ei ole enää käytössä, tulee kor-
jaustoimenpiteissä pitää huolta siitä, että se säilyttää 
nykyisen korkeutensa ja ulkonäkönsä. (Optiplan Oy 
2012, 7–8.) 
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Savupiipun rakennepiirustus vuodelta 1921. 
(Kuva: VR:n arkisto, 3073 a.)

Höyrykattiloiden lämmittämiseen kului talvisin 
jopa 150–200 kuutiota halkoja vuorokaudessa. 

Valokuva on arviolta 1920-luvulta. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Aune Lamminen.)
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nosturi

Raskaiden materiaalien, junanvaunujen ja niiden 
osien sujuva liikuttelu oli konepajalla jokapäiväis-
tä toimintaa. Valtaosa tavaraliikenteestä tapahtui 
maan pinnassa, pohjois-eteläsuuntaisia raiteita ja 
itä-länsisuuntaisia traversseja pitkin. Näiden lisäksi 
materiaalien liikutteluun tarvittiin erilaisia nostu-
reita. Niitä on ollut ajasta riippuen vaihteleva määrä 
sekä sisä- että ulkotiloissa. Esimerkiksi Kokoonpa-
nohallissa on yhä 14 kantavuudeltaan vaihtelevaa, 
kiskoilla kulkevaa siltanosturia. Vastaavan tyyppinen 
nosturi on yhä myös Aluskehysosastossa, Pajassa, 
Voimalassa, Lasipalatsissa ja lähteiden mukaan 
myös Levyvarastossa. 

Ulkotiloissa nostureita on säilynyt nykyaikaan 
enää kaksi: tässä käsiteltävä kiinteä siltanosturi rai-
depihalla, Kuljetus- ja siivousosaston rakennuksen 
ja vanhan Varastorakennuksen välillä ja uudempi, 
kiskoilla liikkuva nosturi Traverssipihan perällä, 
Sähköjunahallien vieressä. 

Ulkotilojen arkistokuvista on löydettävissä use-
ampia siltanostureita jotka on myöhemmin purettu: 
Raidepihan nosturia vastaava kiinteä mutta kevyem-
pi nosturi oli aiemmin sijoitettu kuljetusosastosta 
itään päin. Se on arkistokuvien perusteella purettu 
vuosien 1990 ja 1993 välillä. Kiskoilla liikkuvat nos-
turit olivat aiemmin toiminnassa myös Lasipalatsin 
idän- ja lännenpuolisten katosten suojassa. Ne on 
purettu vuoden 1988 jälkeen. Myös Pajan sirkuksen 
itäpuolella olleen metallivaraston rakenteissa on ol-
lut liikkuva siltanosturi. Se on purettu vuosien 1988 
ja 1990 välillä. Konepaja-alueella on ollut myös yksi 
tai useampia raiteilla kulkevia nostureita. Sellainen 
näkyy muun muassa vuonna 1948 otetussa valoku-
vassa.

Raidepihalla säilyneestä kiinteästä siltanostu-
rista ei ole löytynyt mainintaa lähdekirjallisuudessa. 
Myöskään nosturista itsestään ei löytynyt valmista-
jan merkintöjä. Valokuvien perusteella se on raken-

nettu vuosien 1976 ja 1988 välillä. Nosturin alta on 
kulkenut ainoastaan yksi pohjois-eteläsuuntainen 
raidetie. Pystyrakenteet ovat maalattuja teräsristi-
koita, joiden varassa lepää poikittainen silta. Nos-
tokoneisto liikkuu poikittain sillan päällä ja siinä 
on kaksi nostokoukkua. Nostokykyä sillä on 10 + 
10 tonnia. Käyttövirran nosturi on saanut vanhasta 
Varastorakennuksesta ilmajohtoa pitkin. 

Tällä hetkellä nosturi on huonossa kunnossa: 
koneenkäyttäjän kopin ikkunat on lyöty sisään, hal-
lintalaitteet ovat rikki ja teräsrakenteet ovat ainakin 
pinnoiltaan ruostuneet. Raidepihalla säilynyt ulko-
nosturi on etenkin näkyvän raiteiston lähes kadottua 
kuitenkin tärkeä ja näkyvä muistutus konepaja-
alueen teollisesta menneisyydestä ja koko alueen 
kattaneesta tuotannosta.

Raiteilla liikkuva nosturi vuodelta 1948. 
(Kuva: Rautatieliikenne.)

Nosturin hallintalaitteet 
nykyasussaan.
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Nosturi on päässyt 
huonoon kuntoon.

Raidepihan nosturi 
tammikuussa 2013.

Vuonna 1988 Raidepihalla on ollut 
kaksi toimivaa siltanosturia. 
(Kuva Helsingin kaupunginmuseo / 
Johnny Korkman.)



72

Pasilan konepaja tarvitsi toimiakseen 
suurten työpajarakennusten lisäksi 
monia vaatimattomampia varasto- ja 
apurakennuksia. Tässä luvussa on esitetty 
nykyaikaan säilyneet sivurakennukset. Ne 
selvitysalueelta puretut apurakennukset, 
joista on ollut löydettävissä lähdemateriaalia, 
on myös luetteloitu. Alueella on ollut eri 

luettelo konepajan 
suojelemattomista rakennuksista

aikoina myös vaihteleva määrä erilaisia 
katoksia ja muita rakennelmia, joita on 
pystytetty ja purettu kulloisenkin tarpeen 
mukaan. Näitä ei ole tässä käsitelty, mutta 
jonkinlaisen käsityksen konepajalla aiemmin 
olleiden sivurakennusten määrästä voi saada 
esimerkiksi vuoden 1950-luvun ilmakuvasta. 
Tämä ei ole rakennushistoriaselvityksen 

tasoinen esitys, vaan pikemminkin niukasta 
ja osin ristiriitaisesta lähdemateriaalista 
(pääasiassa Erkki Juva Oy 1982, Eerola 2005, 
Hakkarainen & Putkonen 1995 ja Salonen 
2000) ja valokuvista koottu lyhyt katsaus 
vaunutuotannolle olennaisista, mutta 
vaille virallista suojeluesitystä jääneistä 
rakennuksista.
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Pasilan konepajan aktiiviaikoina 
apurakennuksia oli nykyistä 
huomattavasti enemmän. 

Vasemmalla on korostettu sittemmin 
puretut rakennukset vuonna 1950. 
(Kuva: Topografi kunta / 
kuvan käsittely Livady.)

Oikealla on korostettu tässä käsitellyt 
suojelemattomat rakennukset vuoden 
2012 ilmakuvassa.
Ääriviivoin on esitetty puretut, 
väripinnoin inventointia tehtäessä 
jäljellä olevat.
(Kuva: Helsingin paikkatieto / 
kuvan käsittely Livady.)
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kuljetus- ja siivousosasto

Pasilan konepajan Kuljetus- ja siivousosaston raken-
nus (numero 54/61) on rakennusluettelon mukaan 
peräisin vuodelta 1920. Rakennuksen piirustukset 
puuttuvat. (Hakkarainen & Putkonen 1995, 191; 
Eerola 2005, 322; Erkki Juva Oy 1982.) Vuoden 1950 
ilmakuvan perusteella rakennus on aiemmin ollut 
huomattavasti lyhyempi, mutta sitä on myöhemmin 
(valokuvan mukaan vuoden 1968 jälkeen) jatkettu 
pohjoiseen päin. Vuoden 1985 rakennusluettelossa 
kuljetus- ja siivousosaston pinta-alaksi mainitaan 
162 neliötä (Eerola 2005, 322). 

Yksikerroksinen ja puurakenteinen rakennus 
sijaitsee raidepihalla Voimalan länsipuolella. Maan-
varainen betonisokkeli on näkyvissä (Erkki Juva Oy 
1982). Satulamallisen katon katemateriaalina on 

käytetty harmaata profiloitua poimulevyä. Katto-
materiaali, rännit ja syöksytorvet vaikuttavat melko 
uusilta. Ne on uusittu Erkki Juva Oy:n suosituksen 
mukaan vuoden 1982 jälkeen.

Rakennuksen ulkoverhouksena on punaiseksi 
maalattu vaakasuuntainen limilaudoitus. Ovet, kul-
mat, ikkunanpuitteet ja -listoitukset on maalattu val-
koisiksi. Itäsivulla on kuusi puukarmista ikkunaa ja 
pohjoissivulla viisiruutuinen ikkunakenttä. Raken-
nuksen keskivaiheilla, länsipuolella on neljä suurta 
kaksilehtistä ovea, jotka aukeavat maan tasoon asti. 
Tiloja on käytetty erilaisten ajoneuvojen, suojana ja 
huoltotilana (Erkki Juva Oy 1982; Salerma 2012).

Kuljetus- ja siivousosaston pohjois- ja eteläpää-

dyissä on ollut toimistohuoneita, joissa on aiemmin 
ollut kuljetus- ja siivousosaston työnjohdon tiloja 
(Erkki Juva Oy 1982). Kumpaankin tilaan on länsisi-
vulla oma kulkuovensa ja niiden edessä muutaman 
askelnousun portaat ja harmaaksi maalatut teräskai-
teet. Pohjoisemman toimistotilan länsi-ikkunoissa 
on ollut auringonpaisteelta suojaavat markiisit. 
Toinen niistä on myöhemmin hajonnut ja jäljellä 
ovat enää rikkinäiset tukivarret. 

Ryhmämme ei päässyt kohdekäynnillä tiloihin 
sisään, ja rakennuksen nykykäyttö jäi arvailujen 
varaan. Pohjoisen päädyn ikkunoita on peitetty 
sisäpuolelta eri tavoin. Ainakin eteläisessä päädyssä 
näytti yhä olevan toimintaa. 
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levyvarasto

Sturenkadun varrella ja konepaja-alueen lounais-
kulmassa sijaitseva Levyvarasto (nro. 65/61) on 
toisten lähteiden mukaan valmistunut vuonna 1921 
ja toisten mukaan vasta vuonna 1930. Rakennuksen 
pinta-ala on 495–507 m2. Piirustukset ovat alle-
kirjoittaneet K. F. Andersson ja Bruno Granholm. 
Ne on laadittu Valtionrautateiden ratakonttorissa. 
Varaston katossa on alkuperäinen kattonosturi. 
(Hakkarainen & Putkonen 1995, 191; Salonen 2000, 
21; Eerola 2005, 322; Erkki Juva Oy 1982.) Edellä 
mainitut tiedot ovat vahvistamatta; tutkimusryhmän 
käytössä ei ole ollut mainittuja piirustuksia, eikä 
kohdekäynnillä päästy rakennuksen sisään. 

Pasilan konepajan Levyvarasto on yksikerrok-
sinen puurakennus, joka on verhoiltu punaiseksi 
maalatulla peiterimalaudoituksella. Länsi- ja itäjul-
kisivussa on rivi pieniä ikkunoita, joiden listoitukset 
on maalattu valkoisella öljymaalilla. Myös nurkat on 
maalattu valkoisiksi. Kattomateriaalina on musta 
bitumikermi. Arkistovalokuvien (1955, 1968) perus-
teella voi olettaa, että kattomateriaalina on aiemmin 
ollut pelti. Katon harjalla, pohjoisosaan rakennetulla 
tasolla on kaksi valonheitintä. 

Levyvaraston pohjoispäädyssä on ulkokatos, jota 
lukuun ottamatta rakennus on lähes samanlainen 
kuin aukion toisella puolella oleva Puolivalmiste-

varasto. Vanhojen valokuvien perusteella ulkoiset 
muutokset rakennukselle ovat olleet melko vähäisiä. 

Nykyään Levyvarasto on ravintolalaitteita myy-
vän Resta-Mesta Oy:n käytössä. Varaston lähiym-
päristö, varsinkin pohjoispuoli on täynnä erilaisia 
kontteja, rullakoita, siirtolavoja ja muuta tavaraa. 
Konepajan ollessa toiminnassa materiaalipinojen 
varastointi vaikutti kuvien perusteella järjestelmäl-
liseltä. Ulkotiloihinkin jätetyt tavarat järjestyivät 
melko täsmällisesti raideverkon mukaan. Nykyään 
tämä järjestelmällisyys on kadonnut koko konepajan 
alueelta.
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puolivalmistevarasto  
(vaihto-osavarasto)

Konepaja-alueen kaakkoiskulmassa, Sturenkadun 
varrella sijaitseva Puolivalmistevarasto eli Vaihto-
osavarasto (nro. 67/61) on rakennettu toisten lähtei-
den mukaan vuonna 1919, toisten mukaan vuonna 
1922. Rakennuksen pinta-ala on lähteestä riippuen 
500–520 m2. Piirustukset ovat allekirjoittaneet K. F. 
Andersson ja Bruno Granholm Valtionrautateiden 
ratakonttorissa. Sisätilat on uusittu kokonaan vuonna 
1972, jolloin muun muassa puupilarit on korvattu 
teräspilareilla. Sisäverhouksena on käytetty lujalevyjä. 
(Hakkarainen & Putkonen 1995, 192; Salonen 2000, 
22; Eerola 2005 322; Erkki Juva Oy 1982.) Edellä 
mainitut tiedot ovat vahvistamatta. Tutkimusryhmän 

käytössä ei ole ollut mainittuja piirustuksia, eikä koh-
dekäynnillä päästy rakennuksen sisään. 

Puolivalmistevarasto on yksikerroksinen puu-
rakennus, joka on verhoiltu punaiseksi maalatulla 
peiterimalaudoituksella. Länsi- ja itäjulkisivussa on 
rivi pieniä ikkunoita, joiden listoitukset on maalattu 
valkoisella öljymaalilla. Länsisivulla on kaksi käynti-
ovea. Pohjoissivulla on kaksilehtinen suuri ajoportti 
ja pienempi käyntiovi. Aumakaton pinnoitteena on 
musta bitumikermi. Vuoden 1968 valokuvan perus-
teella voi olettaa, että kattomateriaalina on aiemmin 
ollut pelti. Rakennus muistuttaa ulkoisesti aukion 
toisella puolella olevaa Levyvarastoa. 
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puolivalmistevarasto (välivarasto)

Konepaja-alueen Teollisuuskadun puoleisella sivulla 
sijaitseva Puolivalmistevarasto eli Välivarasto (nro. 
62/61) on rakennettu lähteiden mukaan n. 1933–
1935. Rakennuksen pinta-ala on käytetystä läteestä 
riippuen 430–566 m2. Piirustukset on laadittu VR:n 
ratateknillisen toimiston huoneenrakennusosas-
tolla. (Hakkarainen & Putkonen 1995, 192; Salonen 
2000, 22; Eerola 2005 322; Erkki Juva Oy 1982.) 
Piirustuksia ei ollut tutkimusryhmän käytössä. 

Puolivalmistevarasto on yksikerroksinen 
puurakennus, joka on verhoiltu länsi- ja itäpuolel-
ta vaakasuuntaisella viistotulla limilaudoituksella, 
jossa näyttäisi olevan päällekkäin useampi (nykyisin 
hyvin kulunut) maalauskäsittely. Julkisivu on varsin 

huonokuntoinen. Yksinkertaisen satulakaton pin-
noitteena on poimulevy. Ovet ja ikkunat on maalattu 
vaaleanruskealla öljymaalilla, joka on erittäin kulu-
nut ja halkeillut. Ovien ja ikkunoiden mallit eivät 
ole yhtenäiset, vaan näyttää, että niitä on keräilty eri 
paikoista. 

Puolivalmistevaraston pohjoissivu on verhoiltu 
punaiseksi maalatulla peiterimalaudoituksella. Täs-
sä julkisivussa on kaksilehtinen käyntiovi ja rikkou-
tunut äyskäri-mallinen ulkovalaisin. Rakennuksen 
eteläpäädyssä on katettu avovarasto. Sisätiloissa 
olevat vanhat osastoidut varastotilat saattavat olla 
alkuperäisessä asussaan.
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pyöräsorvi

Myös ”Nymannin konepajana” tunnetun raken-
nuksen (nro. 55/73) pinta-ala on 144 neliötä ja se 
valmistui vuonna 1934. Alun perin rakennusta käy-
tettiin aluskehyksien kuivausvajana ja myöhemmin 
pyöräsorvaamona. Osa siitä on purettu vuonna 1971 
(aiemmin se on ollut mahdollisesti 232 m2 laajui-
nen). (Erkki Juva Oy 1982; Salonen 2000, 23; Eerola 
2005, 322.) 

Punaiseksi maalattu puurakenteinen Pyöräsor-
vi-rakennus on verhottu peiterimalaudoituksella. 

Vuoden 1982 kuntoselvityksessä (Erkki Juva Oy) 
julkisivujen helmat todettiin lahoiksi. Niiden alaosia 
on, itäjulkisivua lukuun ottamatta, nykytilassa 
peitetty vanerilevyillä. Länsijulkisivussa on kuusi 
ikkunaa, joiden listoitukset ja puitteet on maalattu 
valkoisella öljymaalilla. Itäjulkisivussa on viisi kape-
aa punasävyistä ikkunaa. Pohjois- ja eteläjulkisivuis-
sa on suuret kaksilehtiset ovet, joiden yläpuolisissa 
lautaverhouksissa on viitteitä siitä, että ne on jossain 
vaiheessa vaihdettu matalampiin. Käyntiovi on ete-

län puolella. Satulamallisen katon katemateriaalina 
on poimulevy. Kattomateriaali, rännit ja syöksytorvet 
vaikuttavat muuta rakennusta uudemmilta.

Tällä hetkellä rakennus on ulkoalueiden siivo-
us- ja huoltotöitä tekevän Helsingin Lakaisupalvelu 
Oy:n työkonevarastona ja -huoltotilana.
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varastorakennus

Aleksis Kiven kadun varrella sijaitseva pitkä varasto-
rakennus (nro. 46/61) on valmistunut eri lähteiden 
mukaan joko vuonna 1930, tai vuonna 1937. Piirus-
tukset on laatinut E. Seppälä VR:n ratateknillisen 
toimiston huoneenrakennusjaostossa. (Hakkarainen 
& Putkonen 1995, 193; Salonen 2000, 24; Eerola 
2005, 322; Erkki Juva Oy 1982.)

Kaksikerroksinen varaston kadunpuoleisessa 
julkisivussa on hiekanvärinen rappaus ja kaksi 
kerrosta pienehköjä neliruutuisia ikkunoita sään-

nöllisin välimatkoin. Pohjoisosastaan rakennus on 
kiinni VR:n Helsingin päävaraston rakennuksessa 
Eteläjulkisivu on aukoton ja rapattu.

Pihan puolella on lastauslaituri ja katos koko 
rakennuksen mitalla. Itäjulkisivu on puhtaaksi 
muurattua punatiiltä. Alemmassa kerroksessa on 
useita erikokoisia ovia tavaran vastaanottoa varten. 
Ylemmässä kerroksessa on yksi ovi ja rivi samanlai-
sia neliruutuisia ikkunoita kuin länsijulkisivussakin. 

Varastorakennus on tiili- ja betonirakenteinen 

(Erkki Juva Oy 1982; Hakkarainen & Putkonen 1995, 
193; Salonen 2000, 22). Rakennuksessa on itään 
päin laskeva pulpettikatto. Katon reunalla on kaksi 
ryhmää pihalle suunnattuja valonheittimiä. 

Varastorakennuksen eteläpäässä on ollut vuon-
na 1940 tai 1948 pystytetty lautarakenteinen jatke 
(nro. 47/61), joka on myöhemmin purettu (Hakka-
rainen & Putkonen 1995, 193; Salonen 2000, 24). 
Sen kohdalla on nykyään alueen eteläinen sisään-
käynti Aleksis Kiven kadulta.
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polttoleikkaamo eli lasipalatsi

1950-luvulta alkaen Konepajan tuotantoa oli tarpeen 
merkittävästi lisätä sodan menetysten ja liikenteen 
kasvun takia. 1960-luvulla aluskehyksiä alettiin 
koota myös Kokoonpanohallin eri osissa. Aluskehys-
osaston rooliksi tuli vaunujen aluskehysten lisäksi 
myös siltojen ja vastaavien kiinteiden rakenteiden 
suurten metalliosien esivalmistus. Aluskehysosas-
ton viereen rakennettiin keveitä tilapäisiä apura-
kennuksia, muun muassa edelleen pystyssä oleva 
”Lasipalatsi” (nro. 57/55) vuonna 1957. Sitä käytettiin 
aluksi Dm4-moottorivaunujen varatelien jälkiheh-
kutukseen ja myöhemmin tuotannossa tarvittujen 
levyosien polttoleikkaukseen. (Salerma julkaisema-
ton; Erkki Juva Oy 1982.)

Polttoleikkaamossa on paljas teräsrunko. 
Perustukset ja alapohja ovat betonia. Kattoristikot 
ovat terästä ja vesieristeenä on käytetty aaltopeltiä. 
Katon harjalla on tuuletusta varten rakennettu aal-
topeltinen korotus. Julkisivut ovat tiiltä. Lasipalatsin 
huomattavin piirre ovat jokaiseen ilmansuuntaan 
aukeavat suuret ikkunat. Ikkunaruutuina on käytetty 
kaksinkertaisia junanvaunujen ikkunoita. (Erkki 
Juva Oy 1982.)

Rakennuksen jatkeena ovat länsi- ja itäsuunnas-
sa korkeat teräsrakenteiset katokset. Lännen puolen 
katos on arkistokuvien perusteella rakennettu jäl-
keenpäin, (joskus vuoden 1968 jälkeen). Sisällä on 
yhä teräspalkkien varassa toimiva nosturi. Saman-

tyyppiset nosturit olivat aiemmin toiminnassa myös 
idän- ja lännenpuolisten katosten suojassa. Niistä 
merkkinä ovat jääneet kolmiomaiset tuet kantavien 
pilareiden yläosissa. 

Tällä hetkellä Lasipalatsi on tyhjillään ja vailla 
käyttöä. Sen lähiympäristössä, varsinkin länsipuolel-
la säilytetään runsaasti erilaisia kontteja, rakennus-
telineitä, kaasupulloja, siirtolavoja ja muuta sekalais-
ta tavaraa. Itäpuolen katosta on luultavasti käytetty 
kesäisin Aluskehysosastossa toimineen kirpputorin 
lisätilana. Sinne on kerätty pöytiä ja tuoleja.
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Lasipalatsi 1960-luvulla. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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sähköjunahallit 1 ja 2

Sähköjunien korjaamiseen käytetyt hallit muodos-
tavat Konepajalle pitkän yhtenäisen itäjulkisivun 
Teollisuuskadulle päin. Hallit rakennettiin kahdessa 
vaiheessa: Sähköjunahalli 1 (nro. 76/72) valmistui 
vuonna 1971 ja sen jatkeena oleva Sähköjunahalli 2 
(nro. 81/72) vuonna 1979. Halli 2 tehtiin halli 1:n laa-
jennuksena, siten että yhdessä ne muodostavat kat-
keamattoman suuren tilan. Kummatkin rakennuk-
set on suunnitellut arkkitehti Ilkka Uusitalo Bertel 

Gripenberg & Co arkkitehtitoimistossa. Rakennus-
ten julkisivumateriaaleina on käytetty tiilielement-
tejä. (VR 1987, 502; Hakkarainen & Putkonen 1995, 
194; Salonen 2002, 17, 28, 32; Eerola 2005, 191–193.)

Sähköjunahalli 1 rakennettiin kiinni Maalaa-
mon julkisivuun ja entisen ulkotraverssin itäpuo-
lelle. Traverssipihan puolelta hallin sisätiloihin on 
suuri ovi. Sähköjunahalli 2 on rakennettu kiinni 
kokoonpanohalliin. Sähköjunahallit on rakennettu 

siten, että vanhoja idänpuolen julkisivuja on käy-
tetty hyväksi uudessa rakentamisessa. Suuria osia 
vanhojen työpajojen julkisivuista on nähtävissä 
sähköjunahallin sisätilassa. Voidaan olettaa, että 
vanhat julkisivut ovat ainakin suurelta osin säilyneet 
uusien kerrosten alla. Ainoastaan kokoonpanohallin 
entisen sisätraverssin kohdalla ollut idänpuoleinen 
korkea julkisivuosa on varmuudella purettu. Säh-
köjunahallien puolelta ikkuna-aukot on muurattu 
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Kokoonpanohallin 
itäjulkisivu 

Sähköjunahallin 
sisäseinänä.

umpeen ja esimerkiksi Kokoonpanohallin puolelta 
ikkunasyvennyksiä on peitetty levyllä. On mahdol-
lista, että vanhat ikkunat ovat vielä olemassa uusien 
kerrosten alla. Viimeistään Sähköjunahalli 2:ta 
rakennettaessa on purettu myös kokoonpanohallin 
koilliskulmassa ollut yksikerroksinen vaunutelien 
pesutila.

1:500

Sähköjunahallin sisätila. 
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vr:n helsingin päävarasto

Aleksis Kiven kadun varrella on VR:n Helsingin 
päävarasto, joka on rakennettu kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäinen osa, Päävarasto 1 (nro. 82/61) raken-
nettiin tyhjälle tontille vanhan Konttorirakennuk-
sen eteläpuolelle vuosina 1977–1979. Päävarasto 2 
(nro. 86/61) valmistui vuonna 1983. Se rakennettiin 
laajennuksena Päävarasto 1:lle, tontille jossa oli 
aiemmin kolmekerroksinen punatiilinen varasto-
rakennus (nro. 45/61). Molemmat rakennusvaiheet 
ovat selvästi osa samaa kokonaisuutta, ja niitä on ny-
kyään vaikea erottaa toisistaan. Kummankin vaiheen 
suunnitelmat laati arkkitehti Ilkka uusitalo Bertel 
Gripenberg & Co. toimistossa. Alun perin varasto 
ei liittynyt ainosataan konepajatoimintaan, vaan se 
palveli koko Suomen rautateitä. (Hakkarainen & 
Putkonen 1995, 194; Salonen 2000, 33; Eerola 2005, 
323; Erkki Juva Oy 1982.)

VR:n Helsingin päävaraston rakennus on 
nelikerroksinen. Maanalaisessa osassa on väestön-
suojatiloja. Julkisivut ovat punatiiltä. Kadun puolei-
nen julkisivu jakautuu tasakokoisiksi umpitiilikap-
paleiksi kahdeksalla kapealla ikkunakentällä, jotka 
kattavat kolme alinta kerrosta. Ylimmän kerroksen 
ikkunarivi ulottuu koko julkisivun mitalle. Pihan 
puolen julkisivu rakentuu samankaltaiselle jaolle 
sillä erotuksella, että ensimmäisessä kerroksessa 
on lastauslaituri ja suuret tavaraovet. Idän puolen 
julkisivua hallitsee suuri vetotangoista ripustettu 
teräsrakenteinen katos, joka kattaa lastauslaiturin 
koko rakennuksen mitalta.

Pohjoisessa päävarastorakennus on kiinni 
vanhassa Konttorirakennuksessa ja peittää sen ete-
läjulkisivun lähes kokonaan. Konttorin pääsisään-
käynti oli aikaisemmin tältä sivulta, nykyisin se on 

hoidettu rakennuksen pohjoispäädystä. Päävaraston 
rakentamisen yhteydessä jouduttiin myös purka-
maan toimiston parveke. Keskusvaraston pohjoinen 
porraskäytävä palvelee nykyään myös Konttorin 
palopoistumistienä.

Eteläpäädystään päävarastorakennus on kiinni 
vanhassa varastorakennuksessa siten, että niiden 
lastauslaiturit yhdistyvät. Tällä hetkellä VR:n Helsin-
gin päävarasto on (ainakin suurelta osin) rakennus-
koneiden ja -laitteiden vuokraamiseen keskittyneen 
Cramo Oyj:n käytössä.

VR:n Helsingin päävarasto rakennettiin kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kuva on vuodelta 1978. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Toinen vaihe valmistui 
vuonna 1983.
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konepajan toimisto

Aleksis Kiven kadun varrella sijaitseva Konepajan 
uusi toimisto (nro. 85/13) on rakennettu vuosina 
1979–1981. Piirustukset on laatinut arkkitehti Ilkka 
uusitalo Bertel Gripenberg & Co. toimistossa. Ra-
kennus on nelikerroksinen ja julkisivut ovat puna-
tiiltä. (Hakkarainen & Putkonen 1995, 195; Salonen 
2000, 34; Eerola 2005, 323.) Kellarissa on varastoja 
ja kaksi väestönsuojatilaa (VR:n piirustusarkisto, 
A711 (2); A 711 (10)).

Uusi toimisto on rakennettu kiinni Ruokala 
ja Oppilaskoulu -rakennukseen. Toimisto peittää 
Ruokalan pohjoisjulkisivun kokonaan. Tontilla oli 
aikaisemmin konepajan Öljyvarasto. Rakentamisen 
yhteydessä Ruokalan aiempi pohjoispuolen auma-
katto on muutettu kokonaan satulakatoksi. Toimis-
torakennuksessa on tasakatto. (VR:n piirustusarkis-
to, A711 (11).)

Toimistosta on suora kulkuyhteys Ruokalaan 
ja sen ylimmän kerroksen toimisto- ja opetustiloi-
hin. Uusi Toimisto käyttää Ruokalan pohjoisinta 
porrasta palopoistumistienä. Rakennusten välisten 
yhteyksien sovittaminen erikorkuisiin kerrostasoi-
hin on paikoitellen johtaneet melko erikoisiinkin 
ratkaisuihin. (VR:n piirustusarkisto, A711 (8)a; A 711 
(14); A 711 (15).)

Kadun- ja pihanpuoliset julkisivut ovat toistensa 
kaltaisia. Punatiilinen massa on jaettu pystysuun-
taisilla ikkunakentillä, joissa ikkunaruudut toistuvat 
pareittain. Rakennuksen pääsisäänkäynti on Aleksis 
Kiven kadun puolelta. Pihajulkisivusta ulkonee kor-
kea porraskäytävä. Pohjoisjulkisivu aukeaa Uuden 
toimiston puistoon. (VR:n piirustusarkisto, A711 (8); 
A 711 (9).)

Toimistokerrokset rakentuvat tyypilliselle kaksi-
käytäväiselle mallille, jossa työhuoneet ovat raken-
nusrungon laidoilla ja varasto-, käymälä- ja muut 
aputilat rungon keskellä. (VR:n piirustusarkisto, 
A711 (3); A 711 (4); A 711 (5); A 711 (6)).

Toimistorakennus on alkuperäisessä käytössä, 
eikä siinä ole havaittavissa ulkoisia muutoksia. 

Konepajan uusi Toimisto rakennettiin 
Öljyvaraston paikalle. Kuva on vuodelta 1968.  

(Kuva: Suom
en rautatiem

useo /  
O

. Karasjoki.)



86

porttivahdin rakennus

Sisääntuloaukion keskellä oleva vaatimaton parakki-
mainen Porttivahdin rakennus (nro. 73/96) on vuo-
delta 1965. Teräsrunkoinen rakennus on valmistettu 
muualla ja pystytetty Leca-harkkojen ja ratakiskojen 
varaan. Ulkoverhouksena on Minerit-levy. (Erkki 
Juva Oy 1982.)

Porttivahdin rakennus on yhä alkuperäisessä 
käytössään. Sen kokemat muutokset ovat myös 
olleet pieniä (porraskaide, seinävalaisin, väritys, 
valvontakamera ja -peili sekä mahdollisesti jotkin 
vaihdetut seinäpaneelit).

pullokeskus

Pieni pullokeskus (nro. 74/92) sijaitsee Lasipalatsin 
itäpuolella, Aluskehysosaston koilliskulmassa. Se 
on rakennettu vuonna 1972. Perustukset ja alapoh-
ja ovat teräsbetonia, runko ja julkisivut punatiiltä. 
(Erkki Juva Oy 1982.) 

Rakennusta on käytetty hitsauskaasupullojen 
säilytyksen ja sieltä lähtevät asetyleeni-, happi- ja 
suojakaasuputket ilmajohtoja pitkin Aluskehysosas-
toon, Pajaan ja Lasipalatsiin.



87

katkaisu- ja hitsaustyöpaja  
eli pajan sirkus 
Pajan eteläpuolelle rakennettiin vuonna 1925 eril-
linen katkaisu- ja hitsaustyöpaja, eli niin kutsuttu 
Pajan sirkus (nro. 58/55). Yksikerroksisella ja lauta-
rakenteisella rakennuksella oli aikanaan tärkeä rooli 
Pajan toiminnassa. (Hakkarainen & Putkonen 1995, 
192; Eerola 2005, 322.) Arviolta vuonna 1960 Pajan 
sirkus muutettiin lämpimäksi 180 neliön tilaksi 
(Erkki Juva Oy 1982). Tässä vaiheessa olemassa ollut 
rakennus joko verhoiltiin mineriittilevyillä tai se 
rakennettiin kokonaan uudestaan mineriittipintai-
sena. Eri rakennusvaiheista ei ole ollut käytettävissä 
piirustuksia, joten muutokset ovat jääneet valokuvi-
en ja arvelujen varaan. Pajan sirkuksen vieressä oli 
myös kattamaton teräsvarasto siltanostureineen. 
Pajan sirkus ja teräsvarasto on purettu 1990-luvun 
aikana.

tarkastelualueen puretut apurakennukset

nosturitalli
Sturenkadun varrella ollut Nosturitalli (nro. 66/43) 
sijaitsi Levyvaraston ja Puolivalmistevaraston välis-
sä. Samalla kentällä säilytettiin konepajan aktiiviai-
koina raaka-aineita, osia ja puolivalmisteita lämmit-
tämättömissä ”fakeissa”. Nosturitalli oli rakennettu 
vuonna 1933. Piirustukset puuttuvat. (Hakkarainen 
& Putkonen 1995, 192; Eerola 2005, 322; Salerma 
2011b).

Nosturitalli oli yksikerroksinen puurakennus, 
joka oli verhoiltu peiterimalaudoituksella. Sisäver-
houksena oli 1960-luvun aikana asennetut lujalevyt. 
Epäsymmetrinen satulakatto oli bitumikermipin-
noitteinen. (Erkki Juva Oy 1982.) Varsinkin lännen 
puoleinen räystäs oli niin leveä, että sitä pystyttiin 
käyttämään pienen katoksen tapaan. Pohjoissivulla 
oli suuri kaksilehtinen ajoportti, jonka keskellä oli 
kulkuovi. 

Nosturitalli on purettu vuoden 1995 jälkeen. 
Sen paikalla on nyt pysäköintialue.

koneistusosaston öljyvarasto,  
entinen moottoritelien pesula
Koneistusosaston öljyvarasto (nro.49/72) sijaitsi 
Kokoonpanohallin ja Pajan välissä. Rakennuslu-
ettelon mukaan tämä 140 m2 varasto rakennettiin 
vuonna 1948. (Hakkarainen & Putkonen 1995, 193; 
Eerola 2005, 322; Erkki Juva Oy 1982.) Rakennus oli 
aikanaan ilmeisen monessa käytössä: sitä on käytet-
ty sorvaamiseen ja konehuoltoon, siellä on testattu 
moottorivaunujen moottoreita, pesty moottoritelejä 
ja varastoitu öljyä. (Salerma 2012, haastattelu; Saler-
ma, julkaisematon, 3.)

Rakennus oli puurakenteinen ja yksikerroksi-
nen. Julkisivuverhouksena oli tervattu peiterima-
laudoitus. Väliseinät olivat puurakenteisia. (Hakka-
rainen & Putkonen 1995, 193; Erkki Juva Oy 1982.) 
Erikoisena yksityiskohtana mainittakoon Pajan ja 
Kokoonpano-osaston välillä oleva ilmasilta, jonka 
rakenteet kulkivat Öljyvaraston vesikaton läpi.

Koneistusosaston öljyvarasto, eli entinen moot-
toritelien pesula on purettu vuoden 1995 jälkeen.

(Kuva: Suom
en rautatiem

useo / 
O

. Karasjoki.)

(Kuva: Erkki Juva O
y)

(Kuva: Erkki Juva O
y)
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yhteenveto

Pasilan konepaja-alue kuuluu valtakunnallisesti mer-
kittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luette-
loon (RKY). Se on yksi huomattavimpia historiallisia 
teollisuusalueita Helsingissä ja koko Suomessa.

Tämä selvitys ja inventointi konepajan rakennus-
ten välisen ulkotilan teollisuushistoriallisesti tärkeistä 
ja kiinnostavista aluerakenteista sekä apuraken-
nuksista täydentää Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n 
vuosina 2011 ja 2012 tekemiä selvityksiä konepajan 
suojeltavaksi esitetyistä seitsemästä tärkeimmästä 
rakennuksesta (Konttori, Voimala, Paja, Kokoonpa-
nohalli, Maalaamo, Aluskehysosasto sekä Ruokala & 
Oppilaskoulu). Se osoittaa, että samalla kun Bruno F. 
Granholmin ja muiden rautatiehallituksen arkkiteh-
tien työt muodostavat Pasilan konepajalla ainutlaatui-
sen laajan ja hyvin säilyneen teollisuusarkkitehtuurin 
kokonaisuuden, konepajan toiminnasta on alueella 
jäljellä koko joukko tärkeitä rakennusten ulkopuolisia 
fragmentteja. Näiden elementtien paikallistamisessa 
ja arvottamisessa tästä täydentävästä selvityksesta on 
toivon mukaan apua ja hyötyä. 

Konepajatoiminta loppui Pasilassa vaiheittain 
1990-luvun aikana, ja alue on jo otettu uuteen käyt-
töön. Tällä hetkellä sitä leimaa väliaikainen toiminta 
ja odottava tunnelma lopullisten suunnitelmien 
tarkentuessa. 
        Vaununtuotannon huippuvuosina suuretkaan 
muutokset eivät ole olleet konepaja-alueelle vieraita, 
mutta ne tehtiin aina teollisuuden ehdoilla. Alueelle 

kaavailtu uusi rakentaminen ei enää tule noudatta-
maan samaa logiikkaa. Kysymys kuuluukin: mitä ele-
menttejä tai tiloja konepaja-alueella tulisi vaalia, jotta 
sen arvo teollisuuden ja liikenteen historiasta kertova-
na rakennettuna kulttuuriympäristönä säilyisi? 

Tärkeimpiä ovat neljä konepaja-alueen luon-
teenomaista ja osin säilynyttä ulkotilaa: Sisäänkäyn-
tiaukio, Traverssipiha, Piippupiha ja Koivukuja. Jo-
kainen niistä on omalla tavallaan ilmaisuvoimainen, 
ja avaa erilaisen näkökulman konepajan toimintaan. 
Näiden tilojen suunnittelussa tulisi noudattaa 
erityistä huolellisuutta ja vaalia tässä inventoinnissa 
esiin tuotuja rakenteita maan pinnassa ja ilmassa 
sekä tapauksittain myös maan alla.

Monet yksittäiset aluerakenne-elementit, muun 
muassa traverssit, kääntölavat ja valtaosa kiskoista 
ovat jo kadonneet. Voimalan piippu, rakennusten 
välillä risteilevät ilmasillat ja paineentasaussäiliöt ovat 
kuitenkin vielä olemassa. Vailla käyttöäkin ne puolus-
tavat paikkaansa olennaisina osina alueen teollisuus-
maisemaa. Parhaimmillaan vanhoista rakenteista voi 
tulla konepaja-alueelle rakentuvia uusia kaupunkitilo-
ja monella tavalla rikastavia elementtejä. 

Säilynyt puusto ja muu kasvillisuus heijastaa 
kaikilla VR:n konepajoilla havaittavaa logiikkaa: 
varattiin pieniä mutta tärkeitä vihreitä keitaita työn-
tekijöille. Säilyneillä vihersaarekkeilla on historial-
lista arvoa ja ne lienevät myös mitä myönteisimpiä 
elementtejä tulevien käyttöjen kannalta. 

Maanpinnan herkkä käsittely sen kätkemien 
raiteiden ja muiden rakenteiden vaalimiseksi ja 
etenkin liian tiiviiden pintamateriaalien välttämi-
nen orsiveden tason pitämiseksi riittävän korkealla 
koskevat koko tarkastelualueen käsittelyä. 

Tässä inventoinnissa on käyty läpi myös ne 
konepaja-alueen apurakennukset, joiden suojelua 
ei ole harkittu. Monet niistä ovat vaatimattomia ja 
huonossa kunnossa. Aluskehysosaston vieressä 
oleva Lasipalatsi katoksineen on kuitenkin mielen-
kiintoinen ja näyttävä osa kadonnutta tuotantoket-
jua. Sen säilyttämistä osana uutta kokonaisuutta on 
syytä harkita.

Pasilan konepaja on ollut aina ympäröivästä 
kaupunkirakenteesta piittaamaton saareke, jonne ei 
ollut asiattomilla pääsyä eikä paljon näkymiäkään. 
Edes vaununtuotannon loppuminen ei ole sanot-
tavasti muuttanut tätä morfologista ja toiminnal-
lista suhdetta. Suunniteltu lisärakentaminen tulee 
luultavasti avaamaan konepaja-aluetta ja tekemään 
siitä helpommin lähestyttävän. Toivottavasti alueen 
leimallisesti teolliset aiheet saavat kuitenkin ansait-
semansa tunnustuksen, niin että ne kyetään otta-
maan osaksi sekä ulkotilojen yleissuunnittelua että 
rakennusten ja lähiympäristön detaljisuunnittelua.
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Osa-alueen 4 asemakaavaehdotus 2011.
(Huom! Pajan katon harja on väärään suuntaan.)
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.) 
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