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johdanto
Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti toimia noin sadan vuoden ajan. Kun
sen rakentamisesta päätettiin vuonna 1898, sijoituspaikka Sörnäisten satamaradan varrella oli käytännöllisesti katsoen kaupungin ulkopuolella. Nyt konepaja
on osa nopeasti muuttuvaa ja tiivistyvää Helsingin kantakaupunkia, jossa teollisuuden, satamien ja instituutioiden alueita otetaan systemaattisesti asumisen,
liike-elämän ja kulttuurin käyttöön.
Pasilan konepaja päätettiin lakkauttaa vuonna 1992, ja viimeinenkin teollinen
toiminta loppui vuosien 2002–2003 vaihteessa (Eerola 2005, 296). Alueen pohjoisosaan on jo rakennettu uusia asuinkortteleita. Eteläosan konepajarakennuksissa on muun muassa elokuva-, media- ja ravintola-alaan liittyviä vuokralaisia.
Konepajan rakennus- ja teollisuushistoriallinen merkitys on yleisesti tunnistettu. Alueen arvokkainta rakennuskantaa ovat eteläosan punatiiliset konepajarakennukset, joista seitsemän on esitetty suojeltavaksi vuoden 2003 asemakaavan
muutosluonnoksessa. Nyt on tullut ajankohtaiseksi tämän osa-alueen tarkempi asemakaavoitus ja suurien konepajahallien pysyvämpi uudiskäyttö. Nämä
muutokset vaativat pohjakseen tarkkaa ja suunnittelijoille hyödylliseen muotoon
puettua tietoa rakennusten historiasta ja niiden nykytilasta.
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Arkkitehtitoimisto Livady Oy sai loppusyksyllä 2011 tehtäväkseen Pasilan konepajan suojeltavien rakennusten rakennushistorian selvityksen ja inventoinnin.
Työn tarkoitus on kartoittaa alue tarkemmin. Se on tunnistamistyökalu merkittävien piirteiden löytämiseksi ja säilyttämistavoitteiden tarkentamiseksi.
Kustakin rakennuksesta on tehty perusteellinen, arkistotyötä ja kenttätyötä yhdistelevä osaraportti. Osaraporteissa esitämme vain suppean tiivistelmän Pasilan
konepajan rakentumisesta ja suojelutilanteesta. Inventoinnin päätteeksi tehdään
löytöjä vertaileva, konepajan rakennushistoriaan ja yhteiskunnalliseen kontekstiin syventyvä ja alueen kokonaisuutta tarkasteleva yhteenvetoraportti.
Kiitokset tilaajan edustajille Katri Tolvaselle, Pirjo Huvilalle ja Juha Matikkalalle
sujuvasta yhteistyöstä ja aineistojen nopeista toimituksista sekä Museovirastolle
ja Kaupunkisuunnitteluvirastolle selvityskokonaisuuden ensi versioiden hyödyllisistä kommenteista. Lämpimät kiitokset Keijo Salermalle, Uolevi Ikävalkolle ja
Juha Varikselle arvokkaista tiedoista. Erityiskiitos arkkitehti Aimo Nissille laajasta pohjatyöstä, jota Livadyn työryhmä on voinut vapaasti käyttää.
Helsingissä karkauspäivänä 29. helmikuuta 2012.
Tekijät
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selvityksen ja inventoinnin työmetodit
raporttien rakenne
Selvitystyössä on kaksi pääaluetta, toisaalta kirjallisten lähteiden ja piirustusten perusteella tehtävä
analyysi ja näiden lähteiden luettelointi ja toisaalta
rakennusten inventointi ja dokumentointi paikan
päällä ja tästä tehtävät päätelmät. Käytännössä näitä
vaiheita on tehty lomittain, mutta tavoitteena on kuitenkin ollut se, että kenttätöihin lähtijöillä olisi aina
suhteellisen hyvä kirjallisiin lähteisiin perustuva
pohjatieto käytössään. Tietoja on täydennetty Konepajaa hyvin tuntevien henkilöiden haastatteluin.

Toisen pääluvun otsikko on ”Kenttätyöt”. Luvussa
käydään rakennus läpi rakennusosittain noudattaen
mahdollisimman pitkälle Museoviraston ohjeistusta
rakennushistorian selvitysten rakenteesta. Rakennusten erikoislaatujen takia jakoa on paikoin jouduttu
soveltamaan. Luvussa on runsas kuvitus.

Kaksivaiheinen työtapa heijastuu kunkin osaraportin rakenteessa. Konepajan lyhyen yleiskuvauksen
jälkeen tulee pääluku rakennuksen muutosvaiheista
kirjallisuuden ja piirustusten perusteella, täydennettynä havainnoilla paikan päällä. Tärkeimmät vanhat
piirustukset ja valokuvat on taitettu osaksi Muutosvaiheet-lukua.

Yhteenvetoon on koottu kaikkein keskeisimmät
havainnot ja arvotukseen mahdollisesti vaikuttavat erikoispiirteet. Kiireinen lukija saa kustakin
rakennuksesta melko hyvän kuvan kaavioiden ja
Yhteenvedon pohjalta, tarvittaessa täydennettynä
Muutosvaiheet-luvun alussa olevalla rakennuksen
kuvauksella. Takasisäkannessa on kunkin rakennuksen tietokortti.

Tutkimustyötä Aluskehysosastossa,
joulukuu 2011.
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Raportin päättävät tulevia muutoksia suunnittelevia
palvelevat ajoitus- ja säilyneisyyskaaviot ja Yhteenveto.

Livadyn työryhmän tavoite on ollut rakennusten historian ja rakennusten ”anatomian” – rakennustekniikan ja -fysiikan – kokonaisvaltainen hahmottaminen.
Tämä on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi, ei vähiten
siksi että monissa kirjallisissa lähteissä on toistuvia
virheitä ja väärinkäsityksiä, joita on nyt pystytty kirjallisia ja suullisia lähteitä ja omia havaintoja yhdistellen
korjaamaan.
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pasilan konepaja
Pasilan konepaja sijaitsee noin kolmen
kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta
Alppiharjun ja Vallilan kaupunginosien
välisessä laaksossa. 16 hehtaarin aluetta
rajaavat Teollisuuskatu, Savonkatu,
Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu.
Asemakaavaluonnoksen (v. 2003)
mukainen asuinkerrosala on
98 000 k-m2 ja toimitilakerrosala
73 400 k-m2. Säilyvien rakennusten
kerrosala 55 900 k-m2.

Vasemmalla ylhäällä:
Suomen rataverkko vuonna 1913.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Eerola 2005, 14.)
Ote Helsingin kartasta vuodelta 1897.
Pasilan konepajan alue Sörnäisten
satamaradan varrella on vielä rakenteilla.
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Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan rakennettiin vuosina 1859–1862.
Tärkeimpiä tavoitteita oli tavarankuljetuksen järjestäminen sisämaan ja Helsingin satamien välillä.
Sörnäisten niemelle linjattiin tällöin satamarata
ja avattiin ulkosatama lähinnä puutavaran vientiä
varten (Waris 1973, 28; Hakkarainen 1996, 14). Alue
tarjosi sataman ja rautatien ruokkimana vapaan kasvualustan teollisen kaupunkiyhdyskunnan syntymiselle ja laajenemiselle.
Rataverkon laajentaminen ja konepajojen
rakentaminen kulkivat käsi kädessä. Yleensä samat
suunnittelijat vastasivat kunkin rataosuuden asemista, konepajoista ja muista hyötyrakennuksista.
Erityisen voimakas rakennusvaihe konepajoilla oli
1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa – siis ajankohtana, jolloin Suomen rataverkko saavutti likipitäen
lopullisen laajuuteensa. Päärautatieaseman yhteydessä sijaitsevaa Helsingin konepajaa laajennettiin
voimakkaimmin, mutta sen alue kävi ahtaaksi.

Päätös uuden Fredriksbergin (Pasilan) konepajan sijoittamisesta kaupungin ulkopuolelle Sörnäisten satamaradan varteen tehtiin vuonna 1898 (Nissi
1997, 27). Rakennustyöt alkoivat vuonna 1899, ja
konepaja aloitti toimintansa vuonna 1903. Merkittävä osa keskustassa sijaitsevan Helsingin konepajan
toiminnasta siirrettiin uusiin tiloihin. Vetureiden
valmistus pysyi kuitenkin vanhalla konepajalla,
minkä vuoksi Pasilaan ei tehty varikoille luonteenomaista kaarevaa veturitallia.
Pasilan konepajasta tehtiin Valtionrautateiden
suurin. Vuonna 1917 työntekijöitä oli yli 900. Sotien
välisenä aikana siirryttiin piensarjoista suurtuotantoon, ja työntekijämäärä 1938 oli yli 1100. Suurimmillaan Pasilan Konepaja oli 1950-luvun lopulla
ja 1960-luvun alussa, jolloin työväkeä oli yli 1500
(Eerola 2005, 320–21).

huomioita pasilan konepajan arkkitehtuurista
Suomen Valtionrautateiden vanhat konepajat muodostavat tyyliltään melko yhtenäisen kokonaisuuden. Rautateiden rakentaminen oli yhteiskunnalle
suuri taloudellinen ponnistus. Koska investointi
tehtiin pitkällä tähtäyksellä, rakentamisen laadusta
ei kuitenkaan tingitty. Ideoita ja vaikutteita haettiin
Englannista ja manner-Euroopasta. Huolellisen
rakennustavan ja kunnossapidon ansiosta esimerkiksi Pasilan konepajan rakennukset ovat käyttö- ja
korjauskelpoisia.

Nissi (2011, 37) erottaa rautateiden konepajojen
arkkitehtuurissa autonomian aikana ja itsenäisyyden alkuvuosikymmenenä kolme ajanjaksoa,
jotka heijastavat teollisuusrakentamisen kehitystä
yleisemminkin. Pasilan konepajan arkkitehtuuria
leimaa etenkin Bruno F. Granholmin pitkäaikainen
suunnittelijan työ.
Pasilan konepajan vanhimmista, nyt suojeltavaksi esitetyistä rakennuksista Granholmin
piirtämiä ovat Konttori, Voimalaitos, Paja, Kokoon

panohalli ja Maalaamo. Aluskehysosasto ja Ruokala
ja oppilaskoulu ovat muiden arkkitehtien kädenjälkeä. Niidenkin suunnittelua Granholm valvoi
Rautatiehallituksen huoneenrakennustoimiston
esimiehen asemassa.
Pasilan konepaja on valtakunnallisesti merkittävä teollisuus- ja kulttuuriympäristö. Bruno F. Granholmin rikasmuotoinen konepaja-arkkitehtuuri
muodostaa Pasilassa ainutlaatuisen laajan ja ehjän
miljöökokonaisuuden.

Helsingin teollisuus
ja rautatiet suhteessa
kaupunkirakenteeseen 1869,
1910 ja 1950.
(Kuva: TKK, Arkkitehtuurin
historia, 1987.)
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Vuodesta 1859 noin vuoteen 1890 rautateiden tärkeimmät
arkkitehdit olivat C. A. Edelfelt ja Knut Nylander. Helsingin
vanha rautatieasema, joka on sijainnut nykyisen aseman
eteläpuolella, C. A. Edelfelt 1860-l.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo.)
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Pasilan konepajan perustamisvaihe 1900-luvun alussa
kuuluu arkkitehti Bruno F. Granholmin aktiivikauteen.
Työpajarakennusten pohjapinta-ala kasvoi, ja kattovaloratkaisut
ja teräksiset kattotuolirakenteet kehittyivät. Pasilan konepajan
kokoonpanohalli, Bruno F. Granholm 1901.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Vuosina 1906-1926 Rautatiehallituksessa toimi
useita suunnittelijoita Bruno F. Granholmin
johdolla. Rakennustekniikassa siirryttiin enenevästi
teräsbetonirakenteiden käyttöön. Pasilan konepajan
Ruokala ja oppilaskoulu, Thure Hellström 1921.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

suunnittelu- ja suojelutilanne

Pasilan konepaja-alue on liikenne- ja teollisuushistorian monumentti, jonka merkitys ja arvo on yleisesti
tunnistettu. Asemakaavan muutosluonnos, jossa
esitetään Pasilan konepaja-alueen kaupunkirakenteellinen idea, käyttötarkoitukset sekä rakennusoikeudet, on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 6.3.2003. Säilyvien konepajarakennusten
pohjoispuolisen alueen asemakaavat on hyväksytty
osa-alueittain vuosina 2005–2008.
Konepajan eteläosan alueella on edelleen voimassa vuonna 1901 vahvistettu asemakaava n:o 449
(Pasilan konepajan teollisuusrakennusten kortteli
390). Sitä ollaan nyt osa-alue kerrallaan muuttamassa samaan tapaan kuin pohjoisosassa. Vanhojen
konepajarakennusten osalta kaavamuutokset nojaavat mainittuun vuoden 2003 asemakaavan muutosluonnokseen. Lisäksi Kaupunginhallitus on vuonna
2005 hyväksynyt siihen pohjautuvan maankäyttösopimuksen.
Suojelun osalta tärkeä tieto on se, että Pasilan
konepaja on yhdessä viereisen SOK:n teollisuus-
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korttelin ja pääradan länsipuolella olevien veturitallien kanssa mukana Museoviraston vuonna
1993 tekemässä Valtakunnallisesti merkittävien
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelossa
(Rakennettu kulttuuriympäristö 2012). Tämä luettelo
on osa Valtioneuvoston hyväksymiä Valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja sellaisena sekä yleis- että
asemakaavoituksessa huomioon otettava ohje.
Luettelon vuonna 2009 päivitetyssä versiossa
esitetään alueesta seuraava kuvaus (otteita):
”Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja
sekä SOK:n edustavat funktionalistiset tuotantolaitokset Vallilassa muodostavat laajan 1900-luvun
teollisuusympäristön. VR:n konepajan alue, joka on
ollut Helsingin suurimpia teollisuuslaitoksia, on
Sörnäisten satamaradan varteen rakentuneen laajan
teollisuusalueen varhaisimpia tuotantolaitoksia.
Kokonaisuus ilmentää liikenneyhteyksien ja erityisesti rautatien merkitystä pääkaupungin teollistumiselle. (…) Konepaja-alueella (…) on seitsemän suurta
tiilihallia, voimalaitos piippuineen sekä konttori- ja

varastorakennuksia. Suuret hallit ovat alueen keskiosassa, konttori- ja varastorakennukset ovat osa alueen muusta kaupunkirakenteesta sulkevaa aitausta.
(…)” (Valtakunnallisesti merkittävät… 2012)
Lisäksi Pasilan konepajan alue kuuluu Museoviraston ja VR:n valtakunnallisesti merkittävien
asema-alueiden suojelusta solmiman sopimuksen
piiriin. Vuonna 1998 tehdyn sopimuksen mukaan
siinä luetteloituja kohteita ei suojella Rakennussuojelulain nojalla, vaan keskeiset arvot turvataan erillisen selvitysmenettelyn kautta. Voidaan sanoa, että
Konepajan alue on merkittävin yksittäinen kokonaisuus suojelusopimuksen kohdeluettelossa.
Vuoden 2003 asemakaavan muutosluonnoksessa
vanhat konepajarakennukset ja niiden välinen ulkotila
on merkitty alueeksi, ”jolla ympäristö säilytetään”. Tässä Rakennushistorian selvityksessä ja inventoinnissa
käsiteltävät seitsemän rakennusta, Konttori, Kokoonpanohalli, Maalaamo, Paja, Voimala, Aluskehysosasto ja
Ruokala ja oppilaskoulu, on jo tässä vaiheessa esitetty
suojeltavaksi tarkemmin sr-1 merkinnällä.

Pasilan konepaja, asemakaavan muutosluonnos vuodelta 2003.
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.)
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Osa-alueen 4 asemakaavaehdotus 2011.
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.)

Vuonna 2011 konepaja-alueen eteläisen osan
asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle Aleksis Kiven
kadun varresta. Asemakaavan muutosehdotuksessa
(Pasilan konepaja, osa-alue 4, nro 12087, 29.11.2011)
Konttorin ja Ruokalan ja oppilaskoulun1 suojelu (sr1) on määritelty entistä tarkemmin:
”Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti
ja teollisuushistoriallisesti huomattavan arvokas
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen,
sen julkisivujen, vesikaton tai arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista tai teollisuushistoriallista
arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätiloissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä,
tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien
korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.
Myöhemmät arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin
säilyttää. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen ja sen arvokkaiden sisätilojen alkuperäisten
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien
14

ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien
säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan
laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä
lupahakemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä
hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen
lausunto.”
Tämä muotoilu saattaa kuitenkin vielä muuttua.
Myös nyt käsillä oleva Konepajan rakennushistorian
selvitys ja inventointi saattaa osaltaan täsmentää sekä
yleisiä että rakennuskohtaisia suojelutavoitteita.
Kadun varteen sijoittuu uutta asuntorakentamista, mutta Konttori ja Ruokala ja oppilaskoulu
on määritelty toimitilarakennusten korttelialueeksi
(KTY): ”Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, studioja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja
ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa
palvelevia tiloja.”

Osa-alueen 4 asemakaavaehdotuksen selostuksessa (12087 / 29.11.2011) koko Konepajan eteläosan
suunnittelutavoitteista todetaan muun muassa, että
”(…) Suunnittelun lähtökohta on konepaja-alueen
vahvan luonteen säilyttäminen ja hyödyntäminen
osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen ympäröiviin kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti luontevalla tavalla (…).”

1 Asemakaavaluonnos ei koske Aluskehysosastoa.

Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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hahmotelma konepajan tuotannon virroista
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(Kuva: Pasilan ja Vallilan rautatieympäristöjen kehittämissuunnitelma / Nissi 1997, 34.)

rakennusvaiheet

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

12
10

9
varastoja
6
purku ja välivarasto
15
7
vr:n keskusvarasto
kylmät varastot eli ”fakit”
14
aluskehykset ja raskaat osat
(myös siltojen rakenteet)
vaununkorien tuotanto ja korjaus
3
työpajoja kahdessa kerroksessa
puutyöt
nosto-osasto
maalaus ja viimeistely (osittain kahdessa kerroksessa)
ruiskumaalaus, kuoppasorvi
sähköjunien asennukset ja viimeistely
sisä- ja viimeistelytyöt
voimala
hallinto ja huolto

5
2
4

aluskehysosasto

17

aluskehysosasto 1916–1919

aluskehysosasto osana pasilan
konepajan tuotantoprosessia
Aluskehysosaston valmistuminen vuonna 1919 osuu
Pasilan konepajan vanhemman rakennusvaiheen
loppuun. Rakennuksen suunnittelivat John Stolpe
ja Axel Åberg. Tyylillisesti se on Bruno Granholmin
konepajarakennuksia yksinkertaisempi.
Aluskehysosastoa luonnehtii erityisesti kattorakenteen pitkä jänneväli, noin 20 metriä. Toisin kuin
missään muussa Pasilan konepajan rakennuksessa,
Aluskehysosastossa on runsaasti yhtenäistä, pylväistä vapaata sisätilaa. Kaksilaivainen tila oli alkujaan
katettu kaarimuotoisella puu–teräs -rakenteisella
katolla. Vuoden 1932 palon jälkeen rakennettiin
nykyinen teräksellä kannatettu betonikatto ja keskeisen pylväslinjan päällä oleva kattolanterniini. Tässä
yhteydessä myös itä- ja länsijulkisivut korotettiin
nykymuotoonsa.
Tällä hetkellä Aluskehysosaston tiloissa toimii
kirpputori ja siihen liittyviä pienyrityksiä sekä kaksi
salibandykenttää.
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Aluskehysosasto mahdollisti tuotannon entistä rationaalisemman järjestelyn. Vaunutuotannon periaate
aina 1950-luvulle oli seuraava:
Raaka-aineet, eli muototeräkset, pyörien
valuaihiot, puutavara ja lukuisat muut materiaalit,
tuotiin konepajalle junilla Aleksis Kiven kadun
suuntaisia syöttöraiteita pitkin aina Sturenkadun
tasalle asti. Aleksis Kiven kadun puolella oli varastoja. Suurelle 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 raiteelta
eli ”tieltä” toiselle sähkötoimisen traverssin (siirtolavan) avulla. Se ulottui Aluskehysosaston eteläpuolella rakennuksen koko mitalle. Vaunujen liikuttelu
teillä tapahtui pääasiassa miesvoimin.

Konepajan tehokkuutta kuvaa se, että Aluskehysosaston palon jälkeen uudet järeät kattoristikot
valmistettiin nopeasti omana työnä 120 tonnista
terästä. Yleensäkin Pasilan konepaja valmisti kaikki
tuotannossa 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 puuosien ja pienempien mekaanisten osien valmistukseen
sekä raskaiden taakkojen nostoon. Kokoonpanohallista vaunut siirrettiin edelleen Maalaamoon ja
penkkiverhoomoon, jossa toimi myös muun muassa sähkötyöosasto 1930-luvulta alkaen.
Kaikki tuotantorakennukset olivat maanalaisten ja silloille tehtyjen kanavien kautta yhteydessä
keskeiseen Voimalaan (Pannu- ja konehuone). Sen
kolmisylinterinen höyrykone tuotti konepajan sähkön

Lasipalatsi 1950- tai 1960-luvulla
Kuva: O. Karasjoki.
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Raaka-aineiden syöttöraide ja varastoja 1953.
Aluskehysosaston nurkka oikealla.
Kuva: Suomen rautatiemuseo.

aina vuoteen 1921 asti, jolloin konepaja kytkettiin 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 2012
koko aluetta palveleva kaukolämmön lämmönvaihdin
(Ikävalko 2012).
1950-luvulta alkaen tuotantoa oli tarpeen merkittävästi lisätä sodan menetysten ja liikenteen kasvun
takia. 1960-luvulla aluskehyksiä alettiin koota myös
Kokoonpanohallin eri osissa, ja siellä ollut puutyö20

osasto siirrettiin uusiin tiloihin Sahanmäelle (Salerma julkaisematon). Aluskehysosaston rooliksi tuli
vaunujen, mutta myös siltojen ja vastaavien kiinteiden rakenteiden suurten metalliosien esivalmistus.
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 konepajojen erikoistuessa tuotantoprosessi edelleen muuttui
1970- ja 1980-lukujen mittaan. Vanhoja työosastoja

yhdisteltiin tai siirrettiin Hyvinkään ja Pieksämäen
konepajoille, ja joitakin Pasilan konepajan tiloja
otettiin uusiin käyttöihin (Salerma julkaisematon).
1970-luvulla konepajalle rakennettiin pitkän tauon
jälkeen myös merkittäviä uudisrakennuksia: sähköjunahallit 1 ja 2, pyöräsorvaamo, päävarasto ja uusi
toimistotalo.

Aluskehysosasto, traverssi ja varasto”fakit”
kuvattuna etelästä Sturenkadun suunnasta
1970-luvulla Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
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aluskehysosaston muutosvaiheet

aluskehysosaston alkuvaiheita
Pasilan konepajan aluskehysosastolla valmistettiin
vuosina 1919–1995 pääasiassa junanvaunujen pohjarakenteita – eli aluskehyksiä – sekä siltoja ja muita
raskaita teräsrakenteita.
Erillinen aluskehysosasto rakennettiin vuosina
1916–1919 täyttämään Pasilan konepajan kasvanutta
tuotantotarvetta. Valtionrautatiet kärsi ensimmäisessä maailmansodassa (1914–1918) mittavia kalustotappioita. Menetyksiä korvattiin jo maailmansodan
aikana Pasilan konepajalle tehdyillä suurilla tilauksilla. Tuohon aikaan rautatiet pystyi jo valmistamaan ja korjaamaan tarvitsemansa kaluston itse,
eikä uusia vaunutilauksia enää ohjattu yksityisille
toiminimille. Pasilan konepaja nousi käytännössä
ainoaksi vaunuvalmistajaksi ensimmäisen maailmansodan aikana, kun Helsingin ja Turun suurten
vaununvalmistajien tuotantokapasiteettia tarvittiin
Suomen emämaan, Venäjän sotatarvikehankinta22

töihin ja sotalaivaston töihin. Vaununrakennus jäi
näin lähes yksin Pasilan konepajan haltuun. (Eerola
2005, 58, 298.)
Pasilan konepajan alkuvaiheessa vaunujen
aluskehystyöt tehtiin osittain työpajarakennuksen
konepajaosastolla ja osin pajarakennuksessa. Näissä
tiloissa ei kuitenkaan pystytty rakentamaan vaunuja
tarvittavalla tehokkuudella. Aluskehysosaston valmistuttua vuonna 1919 aloitettiin myös koko työprosessin rationalisointi, jonka tuloksena konepajan
vuosittain rakentamien vaunujen määrää voitiin
kasvattaa kolmin- ja jopa nelinkertaiseksi. (Eerola
2005, 31–32, 298.)

Aluskehysosaston kattoa
rakennetaan.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo.)

rakennus- ja muutosvaiheet
kirjallisuuden, piirustusarkiston
sekä kohteen havainnoinnin mukaan
Yleistä
Pasilan konepajan aluskehysosastorakennuksen historia on elimellisesti kytköksissä konepajan tuotannon kehittymiseen vuosien varrella. Se on palvellut
lähes yksinomaan konepajateollisuuden tarpeita.
Useista rakennukseen tehdyistä pienistä muutoksista ei ole luultavasti edes tehty arkkitehtisuunnitelmia – ainakaan niitä ei ole säilynyt. Merkittävimmät muutokset rakennuksen käytössä ovat olleet
tuotannollisia, esimerkiksi siirtyminen vaiheittain
niittauskiinnityksestä hitsaussaumojen käyttöön,
ja kotelolevyrakenteiden korvatessa muototeräksen
junanvaunujen alusrakenteena. Tuotantotapojen
muutoksilla on kuitenkin ollut melko vähän vaikutuksia rakennuksen yleisilmeeseen. Aluskehysosasto on pääasialliselta tilajaoiltaan yhä vieläkin
alkuperäisen kaltainen. Se on pysynyt viime vuosia
lukuun ottamatta myös alkuperäisessä käytössään,
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vaikka onkin muuttanut nimeään tuotantoprosessin
uudistumisen myötä (Aluskehysosasto – Alkurakenneosasto – ALK:osasto – ”Alkki”). (Hakkarainen &
Putkonen 1995, 191; Kantola (toim.) & Hakkarainen
1990, 14; Salerma 2011b).
Valtaosan rakennuksen pinta-alasta vie suuri, yhtenäinen tuotantohalli, joka oli varustettu
poikkiraiteilla ja kahdella 2x10 tonnin liikuteltavalla siltanosturilla. Hallin kattorakenteiden vapaa
jänneväli on noin 20 m, eli pitempi kuin missään
aikaisemmassa Suomen valtionrautateiden konepajarakennuksessa. Rakennuksen pinta-ala on noin
3000m2 ja vapaan tilan korkeus 8 m. Teollisuuskadun puolella on kolmekerroksinen parviosa2 , jossa
oli työläisten puku- ja pesuhuoneita sekä wc-tiloja.
Lattiatasossa parvien alla on sijainnut työnjohtajien toimisto, työkaluhuone, laakerimetallivalimo ja
muita tiloja. (Eerola 2005, 86–87; Nissi 1997, 32;

Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011, Salonen
2002, 18.)
Aluskehysosaston kattotuolit ovat terästä ja parvikerrosta kannattavat betonipilarit. Rakennuksessa
on laakea satulakatto, jonka huipulla on valoa antava
lanterniini, eli kattovalokoroke. Koruttomia tiilijulkisivuja jäsentävät tukevat kontreforit, eli muuria
vahvistavat pilarit, ja suuret segmenttikaariholvatut
ovi- ja ikkuna-aukot. (Hakkarainen & Putkonen
1995, 191; Kantola (toim.) & Hakkarainen 1990, 14;
Nissi 1997, 32; Salonen 2002, 18; Valkeapää et al.
(toim.) 2003, 33, 63.)

2 Piirustuksissa puhutaan parvekkeesta. Tässä selvityksessä
siitä kuitenkin käytetään termiä parvi, joka kuvaa rakennetta
paremmin.

Rakennusvaihe 1916–1919
Aluskehysosaston ensimmäisestä rakennusvaiheesta on saatavilla vain rajoitetusti tietoa. Esimerkiksi
alkuperäiset pääpiirustukset puuttuvat sekä VR:n
piirustusarkistosta että Kansallisarkiston kokoelmista. Tallella olevien piirustusten, muutamien
säilyneiden valokuvien sekä kohteen havainnoinnin
perusteella voidaan kuitenkin päätellä jotain.
Vuonna 1916 päivätyt piirustukset ovat allekirjoittaneet John Stolpe ja Axel Åberg, jotka olivat tuohon
aikaan arkkitehteinä rautatiehallituksen huoneenrakennustoimistossa. (Hakkarainen & Putkonen 1995,
191; Kantola (toim.) & Hakkarainen 1990, 14; Nissi
1997, 32; Salonen 2002, 18.)
Aluskehysosasto muodostui alun perin kahdesta
vierekkäisestä, kuperakattoisesta ja kattovaloikkunoilla varustetusta, toisiinsa liittyvästä hallista (VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3056 b; Eerola 2005, 58,
90). Puu- ja teräsrakenteisen katon rakenneperiaatteen voidaan valokuvien perusteella olettaa vastanneen pääpiirteittäin W. Keinäsen kirjassaan ”Rakennusopin tietokirja, II osa – puurakenteet ja katon
kattaukset” esittämää rakennetyyppiä (Keinänen 1943,
kuvaliite 38). Tästä enemmän ”Kenttätyöt” osiossa.
Vuodelta 1916 on säilynyt kattavasti erilaisia
perustus- ja teknisiä piirustuksia sekä esimerkiksi
ikkunapiirustuksia. Näistä nähdään esimerkiksi, että
rakennuksen paalutus loppuu parviosan alla itäpäädyssä (Teollisuuskadun puoli)3, noin 9 metriä ennen
ulkoseinää. On mahdollista, että on nähty tarpeelliseksi paaluttaa vain se osa hallirakennuksen lattiasta joka
joutuu kantamaan raskaita taakkoja; kiskoja, vaunuja
ja työstökoneita. (VR:n piirustusarkisto, piirustus
3054 a). Tätä kirjoitettaessa maaperää tutkitaan, joten
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perustusten nykytilasta on tulevaisuudessa saatavissa
parempaa tietoa.
Pohjoisseinän ja pilareiden perustusten vahvistusta on suunniteltu jo aivan tuoreeltaan vuonna
1921 (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3054 d). Vuoden 1916 piirustussarjassa näkyy myös maanalainen
lämpökanava voimalaitoksesta (pannrummet) länsisivulle ja edelleen kohti etelää ja Sturenkatua (VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3054 b). Aluskehysosastoon suunniteltiin myös radiaattorilämmitystä. Lämmitysputkia oli lattiatason lisäksi myös rakennuksen
yläosassa. Lämmitykseen käytettiin alkuvaiheessa
voimalaitoksesta saatavaa höyryä. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3056 a, 3056 b; Salerma 2011b).
Vuonna 1919 rakennettiin Alkin eteläpuolelle
myös traverssi, eli vaununsiirtolava, joka oli välttämätön varuste aluskehysosaston toiminnalle. Lavan
ja Sturenkadun väliin jäi uusi muototeräsvarasto
ja paikalle rakennettiin vuonna 1919 vaja sellaisia
puolivalmisteita varten, joita ei voitu säilyttää ulkona.
(Eerola 2005, 87; Salonen 2002, 18).
Aluskehysosaston parvelle suunniteltiin koko
itäpäädyn levyinen pesuhuone ja työntekijöiden
sosiaalitilat WC tiloineen (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3056 d). Tämä merkitsi huomattavaa edistysaskelta konepajan sosiaalitilojen kehityksen kannalta.
”Konepajan alkuaikoina ei näet ollut alueella viemäriverkkoa, tuskinpa sitä silloin oli koko kaupunginosassakaan. Oli ollut rakennettava ulkokäymälät.
Tällainen 20-reikäinen hökötys oli Sahamäessä.”
Mittava ulkohuusi oli saanut työläisiltä lempinimen
”Parlamentti”, sillä siellä oli tapana viettää työnteon
kannalta turhankin pitkiä aikoja keskustellen päivänpolttavista aiheista. (Muinonen 1995, 11.)

Vallitsevan käsityksen mukaan pesu- ja käymälätilojen sijoittaminen työosastoille oli ainoa kyseeseen tuleva ratkaisu konepajan pohjakaavan kannalta. Tilojen sijoittaminen kokonaan eri rakennukseen
ei saanut kannatusta. Näiltä osin rakennus kuului
suomalaisen teollisuuden uudenaikaisimpiin. Se
näytti suuntaa koko muulle konepajalle, sillä toisillekin työosastoille ryhdyttiin tämän jälkeen suunnittelemaan vastaavia tiloja. (Eerola 2005, 86–87;
Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)
Vuodet 1916–1919 olivat Suomen historian
kannalta tapahtumarikasta aikaa. Suomi itsenäistyi
ja käytiin kansalaissota. Fredriksbergin konepajan punakaarti oli yksi ensimmäisiä Helsingssä ja
sodan alettua myös konepajan tuotantoa ryhdyttiin
organisoimaan punaisten sotaponnistelujen tueksi (Eerola 2005, 298). Pasilan konepaja kuitenkin
säästyi kansalaissodassa suuremmilta vahingoilta.
Konepajan työmiehet olivat sodan alkaessa tehneet
lakon, minkä johdosta heidät ilmoitettiin sodan
loputtua erotetuiksi. Tämän jälkeen töihin alettiin
ottaa takaisin niitä miehiä, jotka eivät olleet osallistuneet ”kapinaan”. Työt saatiinkin pienimuotoisesti
käyntiin 18.4.1918, mutta työvoiman saanti osoittautui vaikeaksi, kun punaisten toimintaan tavalla tai
toisella osallistuneet haluttiin pitää poissa konepajalta. Yli puolet konepajan työvoimasta ei enää
palannut takaisin, myös työnjohtajakunnan riveissä
oli havaittavissa aukkoja. (Eerola 2005, 70–72.)
Kansalaissodan suorista vaikutuksista Aluskehysosaston rakentamiseen ei kuitenkaan löytynyt
dokumentteja.

Ainoa löytynyt piirustus, jossa
alkuperäinen katto on nähtävissä.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3056 b)

3 Pasilan konepajan rakennukset suuntautuvat pääasiassa
väli-ilmansuuntiin. Tässä selvityksessä on kuitenkin
johdonmukaisesti käytetty pääilmansuuntia siten, että
pohjoinen on ratakiskoihin päin, etelä Sturenkatua kohti, länsi
Aleksis Kiven kadulle ja itä Teollisuuskadulle. Käytettävissä
olevassa kirjallisuudessa käytäntö on hyvin kirjavaa. Tässä
käytetty jako perustuu useimpiin alkuperäispiirustuksiin
merkittyihin ilmansuuntiin.
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Paalutuspiirustus.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3054 a)

Alusrakennusosasto tulipalon jälkeen.
Romahtaneiden kattorakenteiden alle jäi
myös panssarijunan tykkivaunu.
(Kuva: Pasilan konepajan perinneyhdistys
/ Eerola 2005, 102.)

Tulipalo 6.2.1932
Dramaattisin käänne Aluskehysosaston historiassa
oli vuoden 1932 tulipalo, joka tuhosi rakennuksen
alkuperäisen puurakenteisen katon täydellisesti.
Kattoon riistäytyneen palon kerrotaan levinneen
nopeasti rakennuksen kaikkiin osiin. Palossa ei
menetetty ihmishenkiä, mutta aineelliset vahingot
olivat suuret. (Eerola 2005, 101).
Tarmo Mouhu kertoo tulipaloon johtaneista
tapahtumista elävästi: ”Se syttyi sillä tavoin, kun siihen
aikaan käytettiin hyvin paljon lyijymönjää, kun maalattiin siltojen aluskehysten osia. Se oli pohjamaalina.
Sitä valui lattialle ja siellä oli silloin vielä se lankunpäistä päikseen lyöty puulattia4 ja siivooja lykkäs skraban
kanssa sitä maalia irti. Se lämmitti puhalluslampulla ja
taas lykkäs. Loppujen lopuksi se irrotettu maalikasa oli
tavallista korkeempi.
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Niitin kuumennusta varten oli öljyahjot. Se raaka
naftakaasu keräänty sinne ylös skailettiin, kattoikkunoihin. kaasua oli niin paljon, että se laskeutu ja laskeutu
hiljaa alas. Ne oli ruokatunnin jälkeen sytytetty. Silloin
aina meni sitä raakaa kaasua ensin ylös ennen kuin se
ahjo syttyi.
Nyt, kun siivooja lämmitti puhalluslampulla ja
tyrkkäsi taas, niin se syttyi palamaan se koko maalikasa
ja se otti pistoliekin sinne ylös. Liekit meni räjähdyksenomaisesti siellä katossa. Nainen oli ajamassa siirtolavaa5, eikä hänellä ollut aikaa ajaa siihen, mistä hänellä
olisi ollut portaat alas, vaan hän joutui hyppäämään.”
(Eerola 2005, 100–101.)
Tuli levisi kattolaudoitukseen päästyään kulomaisella nopeudella, koska kattotuolit olivat sahan
jäljiltä ja tervattuja, joten ne syttyivät hyvin helposti

(Eerola 2005, 101, 104). Paloa seuranneissa kuulusteluissa kiinnitettiin paljon huomiota siihen
oliko työnjohto kieltänyt maalia siivoavia naisia
käyttämästä puhalluslamppua työssään, vai oliko
vain kehotettu noudattamaan varovaisuutta. Puhalluslampun käyttö oli jokapäiväistä ja tavanomaista,
vaikkakin annettujen ohjeiden mukaisesti kiellettyä.
(Eerola 2005, 103–104).
Tulipaloa tutkineen komitean suositusten perusteella uudelleen rakennettavaan aluskehysrakennukseen suositeltiin asennettavaksi sprinkler-laitteet.
Useissa lähteissä (mm. Eerola 2005, 104) väitetään,
että laitteet olisi asennettu, mutta tästä ei näy jälkiä.
Sprinklerit tulivat kylläkin konepajan vaununkorjausja rakennuspajalle sekä maalaamoon, joissa on puisia
rakenteita kattojen sisäpinnoilla.

Vuonna 1932 päivätty pohjapiirustus.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 66 (1).)

Jälleenrakennus 1932–1933
Monesta lähteestä saa sen käsityksen, että aluskehysosasto olisi tuhoutunut kokonaan vuoden 1932
tulipalossa, ja rakennettu vanhoja piirustuksia
soveltaen uudestaan. (Hakkarainen & Putkonen
1995, 191; Kantola (toim.) & Hakkarainen 1990, 14;
Salonen 2002, 18; Nissi 1997, 32). Arkistovalokuvat
ja paikan päällä tehty kenttätyö kuitenkin osoittavat, että Aluskehysosaston tiilimuurit ja keskilinjan
betonirakenteet ovat säilyneet nopeasti edenneestä
tulipalosta varsin hyvässä kunnossa, ja niitä on
käytetty uudelleenrakennuksen lähtökohtana lähes
sellaisenaan. Tästä enemmän ”Kenttätyöt” -osassa.
Toimiva Aluskehysosasto oli konepajan toiminnalle elinarvoisen tärkeä. Rakennuksen merkitys
näkyy siinä kiireessä, jolla tuhoutuneiden osien
uudelleen rakentamista ryhdyttiin suunnittelemaan.
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4 Vuonna 1924 (Lehtisalo) otetussa kuvassa tällaista
pölkkylattiaa ei kuitenkaan ole näkyvissä. Lattiamateriaali
vaikuttaa betonilta.

5 Tässä yhteydessä siirtolavalla tarkoitettaneen Alkin
siltanosturia.

Julkisivupiirustukset vuodelta 1932.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 66 (3).)
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Leikkauspiirustuksia vuodelta 1932.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 66 (2).)

Uusi katto päätettiin kattaa teräsbetonilaatalla, jota
kannattivat omalla pajalla muototeräksestä valmistetut kattotuolit. Konepaja sai käyttöönsä uudet kattopiirustukset jo noin 19 viikkoa tulipalon jälkeen, ja
niinkin aikaisin kun 24.4.1932 ”tilattiin jo 120 tonnia
muototerästä rakennuksen kattotuoleja varten”. Materiaalitoimitus konepajalle siirtyi kuitenkin yli elokuun
puolivälin, joten rakennuksen kattotöihin voitiin
alkaa vasta loppukesästä. Rakennuksen kattotuolit
saatiin paikoilleen syyskuun aikana, minkä jälkeen
voitiin aloittaa betonilaudoitusten teko. (Eerola 2005,
104; VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3061 (1)–(3).)
Jälleenrakennus valmistui lopullisesti vuonna
1933. Uusi kattomuoto muutti Aluskehysosaston ulkoasua melkoisesti, sillä aiemmin selvästi erottuneet
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rinnakkaiset kaarikatot muuttuivat nyt yksitaitteiseksi
katoksi, jolle muurattiin yhtenäinen pääty. (VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 66 (1)–(3); Eerola 2005,
105; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)
Näin laajamittaisen uudelleenrakentamisen
yhteydessä suunniteltiin aluskehysosastoon myös
pienempiä uudistuksia. Itäpään parvikerrokset
uusittiin kokonaan. Aiemmin kaksikerroksiseen
parveen rakennettiin kolmas kerros. Myös ensimmäisen kerroksen hallin vastainen seinä ja WC tilat
uudistettiin. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset
3061 (4)–(5)). Samalla suunniteltiin jälleen ulkoseinien perustusten vahvistamista. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3062 (1)). Rakennusta täydennettiin
seuraavana vuonna (1934) myös sen läheisyyteen

rakennetulla kuivaushuoneella, eli niin sanotulla
”Nymannin konepajalla”, jossa valmiiksi maalatut
aluskehykset kuivattiin ennen siirtoa kokoonpanoosastolle. (Eerola 2005, 105; VR:n piirustusarkisto,
piirustus 1936)
Vuoden 1932–1933 korjausrakentamisvaiheen
jälkeisen ajan muutosvaiheista aluskehysosastossa
ei joko ole tehty arkkitehtisuunnitelmia tai sitten
niitä ei ole säilytetty. Näyttäisi kuitenkin siltä, että
tällaiset muutokset ovat lähinnä liittyneet suoraan
konepajan tuotantoprosessiin (työkoneiden sijoitteluun ja uusiin tekniikoihin ym.) tai sitten ne on
tehty nopeasti vastauksena esiin nousseihin käytännön tilanteisiin.
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Aluskehysosasto vuonna 1924.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Lehtisalo.)

Työprosessi kehittyy
Aluskehysosastolla oli keskeinen rooli Pasilan konepajan vaunutuotannossa. Valmistukseen tulevan
uuden junanvaunun rakentaminen alkoi siellä alustan muodostavan palkkirakennelman kokoamisesta.
Tämä tapahtui niittaamalla – ja myöhemmin hitsaamalla – muototeräspalkit toisiinsa ja käyttämällä rakennelman tukena huolellisesti sovitettuja kulmarauta- ja nurkkalevysiteitä. Aluskehyksen kokoaminen
tapahtui sarjatyönä ja eteni työvaiheesta ja -pisteestä
toiseen. Vanhempien vaunujen kori rakennettiin
puusta kokoonpanohallissa. Asennettavia osia tuotettiin puutyöstöosastolla. (Eerola 2005, 117–118.)
Varsinkin alkuaikoina konepaja oli työpaikkana
suuri, meluisa ja pölyinen. Melua aiheuttivat työkoneet, taonta ja niittaus. Niittejä kuumennettiin pajan
ahjoissa aamusta iltaan ja vasaroitiin paikoilleen
aluskehysten rakenteisiin maanantaista viikonloppuun. (Eerola 2005, 25, 251.) “Suuri osa työväestä oli
kuuroja tai puolikuuroja. Kuulosuojaimia ei tunnettu,
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Aluskehysosasto vuonna 1936.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo.)

ja kun kymmenkunta niittipyssyä laukoi yhtä aikaa
ja yhtämittaa, oli selvää ettei kuulo kenelläkään siinä
paukkeessa parantunut.” (Muinonen 1995, 8.) Työtapaturmat olivat yleisiä varsinkin alkurakennus- ja
kokoonpano-osastoilla. Onnettomuuksia aiheutui niin
terävistä levynreunoista kuin kiipeilystä työtelineillä.
(Eerola 2005, 250.)
Hitsauksen käyttöönotto vähensi niittauksesta aiheutunutta melua osastolla, mutta tekniikan
yleistyminen kesti pitkään. Hitsaussaumojen kestävyyteen suhtauduttiin aluksi syystäkin epäillen, sillä
menetelmien ja hitsattavien teräslaatujen kehittely vei
aikansa. Pitkään hitsaus siis vain täydensi niittausta.
1930-luvulla konepajan Aluskehysosastolla tehtiin
metallitöitä kolmessa vuorossa, mutta sekään ei antanut riittävää kapasitettia. 1950-luvun aikana hitsaus
vähitellen syrjäytti niittaustyöt kokonaan vaunuteollisuuden työmenetelmänä. (Eerola 2005, 118; Salerma
julkaisematon, 4; Salerma 2011b, Salerma 2012b)

Pasilan konepaja oli vaunun osien suhteen
(muototeräksiä ja pyöränaihioita lukuun ottamatta)
pääasiassa omavarainen. Jatkosodan aikaan, vuosina
1941–1944 raaka-aine- ja varustepulassa tavaravaunuja, aluskehyksiä ja pyöräkertoja kuitenkin jouduttiin
tilaamaan Saksasta ja Puolasta. Konepaja selvisi vuoden 1944 pommituksista vain vähäisin vaurioin. Saha
ja lautatarha tuhoutuivat täysin, mutta suurin osa
pommeista osui Vallilan ja Alppilan asuntoalueille.
(Eerola 2005, 157–160.) Aluskehysosaston katon läpi
meni yksi suutari.
Sotien jälkeisinä vuosina mahdollisuudet uusiin konehankintoihin olivat hyvin rajoitetut. Usein
konepajan päälliköt pitivät myös kunnia-asianaan
tulla toimeen käytettävissä olevilla niukoilla määrärahoilla. Vanhoja koneita rakennettiin uudelleen
– tai ainakin erilaiseksi – esimerkiksi romuliikkeistä
hankittujen vaihdelaatikoiden avulla. Pasilan konepajalla ei tehty kovinkaan paljon sotakorvaustöitä.

Kuitenkin sota-aikana – varsinkin Saksasta – omaksutut tehokkaat standardointi- ja organisointimenetelmät tehostivat työprosesseja. Toisen maailmansodan välilliset vaikutukset näkyivät konepajan
toiminnassa aina 1950-luvun alkuun saakka. (Eerola
2005, 206, 300; Salerma 2011b.)
Vaunujen teräksiset runkorakenteet ja telit tehtiin 1950-luvulla edelleen aluskehysosastolla. Myöhemmin osaston nimi muuttui alkurakennusosastoksi (tai ALK-osastoksi, eli ”Alkiksi”). Työprosessin
kannalta alkurakenneosastoon liittyy olennaisena
osana myös viereinen polttoleikkaamo, joka rakennettiin vuonna 1957. Konepajalaisten kielenkäytössä se sai nimen ”Lasipalatsi”.6 Aluskehysosaston
vieressä olevan pajarakennuksen läntinen (Aleksis
Kiven kadun) puoli toimi takomona ja itäisessä
(Teollisuuskadun) puoliskossa oli pultti- ja niittiosasto. (Eerola 2005, 187; Salerma julkaisematon, 2;
Salerma 2011b)
Konepajan työtavat muuttuivat jatkuvasti uuden
rautatiekaluston vaatimusten mukaisiksi. Esimerkiksi höyryveturiaika jatkui rautateillä aina 1950-luvulle asti, jolloin alettiin siirtyä dieselkäyttöiseen veturikalustoon. Suomen rautateiden sähköistäminen
aloitettiin vuonna 1965 jolloin sähkömoottorijunien
(Sm 1) huolto keskitettiin uudelle Ilmalan varikkoalueelle ja junien korjaukset Pasilan konepajalle.
(Eerola 2005, 177–179.)
Vuonna 1964 henkilövaunuja alettiin valmistaa
teräskorisina (ns. siniset vaunut). Teräsrakenteiden
kasvava käyttö myös tavaravaunujen rakentamisessa
aiheutti suuria muutoksia niin vaununrakennuksessa käytettävien työmenetelmien kuin tarvittavien
työkoneidenkin osalta. (Eerola 2005, 177.) Vaunujen
32

alustan teräsrakenteet (aluskehys) tehtiin aikaisempina vuosina teräsprofiileista (muototeräksestä),
mutta tekniikan kehitys johti myöhemmin levystä
särmättyjen kotelorakenteiden käyttöönottoon.
Alkurakenneosastolle jouduttiin tästä syystä hankkimaan joukko raskaita levyntyöstökoneita, muun
muassa saksalainen Mengele-särmäyspuristin ja
ruotsalainen Ursviken-levyleikkuri. Myöhemmin
nämä koneet korvattiin vieläkin isommilla. Vanhempina aikoina aluskehysosaston raskaammiksi
koneiksi olivat riittäneet yksinkertaiset metallintyöstökoneet: pylväsporat, niittauspuristimet, katkaisukoneet ja teräsprofiilien oikaisukoneet. Lisäksi
käytettiin paljon paineilmakäyttöisiä käsityökoneita
ja jonkin verran sähkötoimisia käsityökaluja. Sen
aikaisia sähkökäsityökaluja jatkojohtoineen pidettiin
konepajatöissä varsin vaarallisina ja niiden käyttöä
tuotannossa vältettiin. (Salerma julkaisematon, 4–5;
Salerma 2011b.)
1960-luvulla alkurakennusosaston rooli muuttui ja siitä tuli myös suurempien teräskomponenttien tekopaikka. Siellä alettiin vaunujen aluskehyksien teon lisäksi valmistaa myös esimerkiksi siltojen
alusrakenteita ja veturivarikkojen kääntöpöytiä.
Siltojen valmistus sijoitettiin usein erilaisten tuotannosta poistuvien ja tuotantoon tulevien vaunusarjojen väli- ja täytetöiksi. Samaan aikaan alkurakennusosastolla alettiin tehdä myös yhä enemmän
vanhojen vaunujen korjaustöitä. Muutoksen yhteydessä uusien junanvaunujen kokoonpano siirrettiin
pääosin suureen Kokoonpanohalliin. Aiemmin mainittu ”Nymannin konepaja” toimi tässä vaiheessa
koneistuksen ulkoisena tukikohtana, jossa oli muun
muassa pyörien koneistus ja pystysorvit (Salerma

2012b). Muutokset konepajan rakennuskantaan
jäivät 1960-luvulla vähäisiksi. (Eerola 2005, 188–189,
213; Salerma julkaisematon, 3; Salerma 2011b; Muinonen 1995, 8; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali
2011.)
1970-luvun tärkein muutos ALK-osaston työtavoissa lienee ollut niin sanotusta lyijymönjästä luopuminen ympäristö- ja terveyssyistä. Koko konepajan
historian aikana teräsrakenteet oli pohjamaalattu lyijymönjällä, jolloin maalauspohjan valmisteluksi riitti
vain käsin suoritettu kevyt puhdistus. Tämä tapahtui
Alkin länsipäädyssä (lyijymönjäys oli välillisesti ollut
osallisena myös vuoden 1932 tulipalossa). 1970-luvun
aikana osastolle hankittiin Gutman-merkkinen sinkopuhdistuslaite ja siihen liittyvä maalauslinja, jossa
oli nyt mahdollista käyttää terveydelle ja ympäristölle
vaarattomampia pohjamaalilaatuja. Uusia hankintoja
olivat myös optisesti ohjattu polttoleikkauskone ja
robottihitsauslaite, jolla kyettiin hitsaamaan pieniä
kappaleita. (Salerma julkaisematon, 5, 8; Salerma
2011b.) Hallissa nykyisin oleva siltanosturi on myös
vuodelta 1976. (Valmistuskyltti nosturin sisällä.)
Vuonna 1974 huoltotiloihin suunniteltiin pieni
sauna, joka löytyy yhä parviosan toisessa kerroksessa
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 66 (4)).

6 Alun perin Lasipalatsi rakennettiin Dm4-moottorivaunujen
varatelien jälkihehkutusta varten.
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Aluskehysosasto vuonna 1973.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Karasjoki)

1980–2000
Pasilan konepajan toinen merkittävä rakennusvaihe
alkaa Sähköjunahalli 1:n rakentamisesta vuonna 1970
ja päättyy konepajan uuden toimistorakennuksen
valmistumiseen vuonna 1981 sekä Helsingin päävaraston toisen vaiheen valmistumiseen kahta vuotta
myöhemmin. (Eerola 2005, 301.)
Toisen rakennusvaiheen aikana myös konepajan
vanhaa rakennuskantaa, ml. Aluskehysosasto, korjattiin, sillä etenkin rakennusten ikkunat ja ovet olivat
puutteellisen huollon vuoksi päässeet vuosien saatossa
rapistumaan. Tämä näkyi esimerkiksi kohonneina
lämmityskustannuksina. Korjausten jälkeen, 1980-luvun puolessa välissä konepajan tilat olivatkin nykyaikaisemmassa ja paremmassa kunnossa kuin kertaakaan ensimmäisen rakennusvaiheen jälkeen. (Eerola
2005, 193, 301.) Aluskehysosastoa koskevien korjaustöiden vaiheista ei ole löytynyt lähteistä tietoa, mutta
Kenttätyöt-osioon on koottu koko joukko havaintoja.
1980-luvulle siirryttäessä konepaja oli kehittynyt
aiempaa paljon tehokkaammaksi ja nykyaikaisemmaksi tuotantolaitokseksi. Tulosta syntyi aiempaa
enemmän pienemmän henkilökunnan avulla.
Toimintaa oli ohjattu taloudellisuuden muottiin jo
useamman vuoden ajan, kaikkia tarvittavia ruuveja
ja nippeleitä ei enää yritetty tehdä itse, vaan valmistusta ulkoistettiin yhä enemmän alihankkijoille.
Vuonna 1985 konepajalla alettiin valmistaa uuden
tyyppisiä vaunuja Inter-City -juniin. (Eerola 2005,
180–181; Salerma 2011b.
Vuonna 1987 rautatiehallitus esitti ohjelmansa talouden tervehdyttämiseksi. Siinä kaavailtiin
muun muassa rautatiepiirien määrän vähentämistä
seitsemästä viiteen sekä Pasilan, Kuopion ja Vaasan
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konepajojen lakkauttamista. Asemansa jatkuvasta
heikentymisestä tuohtuneena Pasilan konepajan
koko henkilökunta marssi 16.12.1987 Eduskuntatalolle, kun seuraavan vuoden budjettia vielä käsiteltiin. (Eerola 2005, 274.)
Vuoden 1988 alussa VR ilmoitti päätyneensä
siihen, että kaluston valmistus siirretään vaiheittain
Pasilan konepajalta vuoteen 1995 mennessä. Sen
jälkeen Pasilan tehtäväksi kaavailtiin yhä vaunujen
kunnossapitoa. Uusien vaunujen rakennus jatkui
vanhan tilauskannan pohjalta vielä joitakin vuosia
1988 aloitetun uudisvalmistuksen alasajon jälkeenkin. Vuoden 1990 alussa Valtionrautatiet muutettiin
eduskunnan päätöksellä valtion liikelaitokseksi.
(Eerola 2005, 277– 280, 291.)
Vanhan tilauskannan ehtyessä Pasilan konepajan tehtäviksi jätetyt kaluston huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät eivät enää riittäneet
perusteluiksi sen toiminnan jatkamiselle. 13.11.1992
konepajalla järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa VR:n
ylin johto ilmoitti konepajan toiminnan lopettamisesta vuoden 1995 loppuun mennessä. Jo samana
vuonna (1992) konepajan maa-aluetta ja työtiloja
ryhdyttiin tyhjentämään, alkaen alueen itäpuolisten
varastojen suunnasta. Alkurakennusosaston hitsaus- ja levytyökoneet siirrettiin suureen työpajarakennukseen vuoden 1994 aikana, ja rakennus vapautui konepajan käytöstä lopullisesti vuonna 1995
(sinkorakennuksen ympäristöä lukuun ottamatta).
Myös siirtolava purettiin ja ratakiskoja rakennuksen vierustoilta poistettiin. (Eerola 2005, 279–280,
292–293, 295; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali
2011.)

Vuoden 1999 alusta Pasilan konepaja yhdistettiin Helsingin varikkoon ja sen toiminta itsenäisenä
tuotantoyksikkönä loppui. (Eerola 2005, 291.)
2002–2011
Aluskehysosaston nykykäyttö
Nykyään aluskehysosastolla toimii vireä kirpputori
ja urheilutiloja (kaksi salibandykenttää), joita hoitaa
Valtteri – Vallilan makasiinit (Keradur Oy). Kirpputori valtaa viikonloppuisin koko hallin ja levittyy
myös pelikentille. Kirpputoritoiminta on alkanut
vuonna 2002, jolloin koko aluskehysosaston hallin
pohja asvaltoitiin ja kattopinta uusittiin. Myös aluskehysosaston seinät on maalattu samana vuonna.
(Saario 2011.)

Valtteri - Vallilan makasiinit
Aleksis Kiven katu 17, 00510 Helsinki
Puh. (09) 750 071
Kirpputori on avoinna
la-su klo 9-15 ja ke klo 9-15.

U L K O K AT O S 5 4 1 - 5 8 2

Sisäkirpputori

ULKOTORI 501-592

Varaukset:
www.kirpputori.com
tai puhelimitse (09) 750 071 (ti-pe klo 12-18)
SISÄÄN

Peruutukset:
(09) 857 48 56 (24 h)
Hinnat sisältävät alv. 23 %
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724

Pöytävuokra:
28 €/pv viikonloppuisin,
5 €/pv keskiviikkoisin

Ulkokirpputori

Pöytävuokra:
23 €/pv viikonloppuisin
Pöytävuokra sisältää pöydän ja vaaterekin.
Vuokra maksetaan neuvontaan tai
rahastajalle myyntipäivänä. Voit varata
ja maksaa kirpputoripöydän myös netissä,
osoitteessa www.kirpputori.com
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lauantaina 17.12.2011
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kenttätyöt
14.–17.12.2011

Aluskehysosasto idästäpäin kuvattuna.
Rakennus on säilynyt hyvin 1930-luvun
asussaan.

rakennus ja sen ympäristö
Aluskehysosasto sijaitsee vapaasti Pasilan konepajakentällä. Se ei rajaudu miltään sivultaan katuun.
Konepajan ollessa toiminnassa tuotannon vaatima
liikenne hoidettiin pitkien sivujen lukuisista ovista
sisään, ulos ja läpi. Aluskehysosaston sisällä raskas
liikenne on kulkenut raiteita pitkin poikkisuuntaisesti ja nosturiradoilla pitkittäisesti. Sturenkadun
puoleisen pitkän sivun ulkopuolella on ollut traverssiraide sähkömoottorilla varustettuine kelkkoineen
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(vrt. s. 34). Rakennuksen päädyissä on ikkunoita
valoa ja tuuletusta varten.
Pitkien sivujen ulkopuolella on ollut rakennuksen pajatoimintaa tukevia aputiloja, kuten hehkuttamo (eli ”Lasipalatsi”), leikkaamo ja varastoja. Sturenkadun puolella on edelleen jäljellä kaksi puista
Konepajan varaston makasiinirakennusta ja toisella
puolella niin sanottu lasipalatsi siihen liittyvine
katosrakenteineen.

Aluskehysosaston ja lasipalatsin välissä on
koivurivistö, joka on istutettu siihen ilmeisesti
vuoden 1932 tulipalon jälkeen. Alkin ja lasipalatsin
väli koivuriveineen on hienolla tavalla erikoinen,
ja konepaja-alueella ainutlaatuinen hyvin säilynyt
katumainen tila.

Lasipalatsin ja alkin välinen kuja
joulukuussa 2011. Koivut lienevät 1930-luvulta.
Ne on istutettu ehkä paloa hidastavaksi
vyöhykkeeksi tai auringonsuojaksi.
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Aluskehyksen graniittinen sokkeli
noudattaa tarkasti alkuperäisiä
suunnitelmia.

Aluskehysosaston länsipääty joulukuussa
2011. Vasemmanpuoleisimman ikkunan
eteen muurattu lääppä on 1950-luvulla
rakennettu maalivarasto.

rakennuksen ulkohahmo
Julkisivujäsentely ja yleisvaikutelma
Aluskehysosasto on punatiilestä puhtaaksimuurattu
hallimainen rakennus, jolle katolla oleva pitkä lanterniini antaa basilikamaista hahmoa. Rakennuksen
julkisivuja jäsennöivät niin ikään punatiilestä muuratut kontreforit. Pitkien sivujen tiilestä ja betonista
tehty räystäslistoitus jatkuu rakennuksen päädyissä
vaakalistoituksena erottaen varsinaisen kerroksen
kattorakennekerroksesta. Alun perin päädyissä oli
vaakalistan yläpuolella kaksi kaarikaton muodon
mukaista tiilimuuria. Vuoden 1932 tulipalon jälkeen
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kattorakenne muutettiin ja päätymuurien yläosat
purettiin. Päätyjen yläosan nykyinen tiilimuuri ei
kaikin osin noudata vesikaton muotoja vaan toimii
pikemminkin yksinkertaistavana kulissina melko
monimuotoisen kattorakenteen edessä.

Sokkeli
Rakennuksen sokkeli on tehty lohkopintaisista graniittiharkoista. Sokkeli seuraa tiilimuurien aukotuksen, seinäpintojen ja kontreforien mukaan poimuilevaa muotoa. Sokkelin tasainen yläpinta ulkonee
tiilimuurista sentistä viiteen senttiin. Sokkelin korkeus on kuutisenkymmentä senttiä. Länsipäädyssä
sokkelin alla on näkyvissä sokkelia laaja-alaisempi,
epäsäännöllisistä kivistä koottu perusmuuri.

Sokkelikivien takana tiiliseinä jatkuu
perusmuuriin asti. Ovihuulloksen
kohdalta sokkeli on ”finhuggen” eli
meisselillä sileäksi hakattu.
Bruno Granlundin detaljipiirustus alkin
sokkelista vuodelta 1916. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3055, osa.)

39

Detaljipiirustus pitkien sivujen
räystäslistoituksesta. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 359, osa.)

Itäpäädyn tiilimuuria. Toisen kerroksen
ikkunat sijoitettiin alun perin korkealle,
jotta ulkoa ei olisi näköyhteyttä
parvikerroksen sosiaalitiloihin. Tästä
aiheutui myöhemmin se, että toisen
parvikerroksen lattiarakenne tuli
ikkunoiden korkeudelle.

Seinäpinnat
Seinäpinnat ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä,
ja ne on saumattu kalkkisementtilaastilla. Muurauksessa vuorottelevat side- ja juoksukivikerrokset.
Pitkien sivujen ja länsipäädyn aukkojen kaarevat
yläreunat on muurattu puolentoista kiven vahvuisiksi holveiksi. Itäpäädyn ensimmäisen kerroksen
ikkunoiden päällä on puolentoista kiven korkuinen
suora holvi, toisessa kerroksessa puolentoista kiven
kaareva holvi ja vuonna 1932 rakennetun kolmannen kerroksen ikkunoiden päällä on kiven vahvuinen suora holvi.
Kontreforit ulkonevat seinäpinnasta kahden kiven verran aukkojen yläreunaan asti, minkä jälkeen
ne jatkuvat vaakalistoitukseen kiven vahvuisina pi40

lastereina ohetakseen edelleen vaakalistan yläpuolella puolenkiven vahvuisiksi liseeneiksi. Kontreforien
leveys on puolitoista kiveä. Ne on kuitenkin muurattu siten, että kontreforin etupinnan juoksukerrokset
on tehty kolmen vartin kivistä. Näin etupinnan
limityksestä on saatu symmetrinen ja paremmin
muurauksen logiikkaa toteuttava. Päätyjen yläosan
liseenien muurauksessa tätä ei ole toteutettu.
Vaakalistoituksen alin ulotus on vajaan neljänneskiven verran ja se on tehty juoksukivillä. Tämän
yläpuolella on noin neljänneskiven ulotus sidekivillä
ja lopulta syrjätiilellä muurattu puolenkiven ulotus.
Tämä listoituksen tiiliosuus ulottuu lähes pilasterin
pintaan. Rakennuksen päädyissä on tiiliosuuden
yläpuolella vielä teräsbetonista tehty palkki, joka ulot-

tuu neljänneskiven verran pilasterien ulkopuolelle.
Pitkillä sivuilla tämä palkki on muurattu punatiilestä,
ja sen päällä oleva betonista valettu katelaatta muodostaa räystään.
Kontreforien ja päätyjen vaakalistojen viistot
yläpinnat on päällystetty teräspellillä.
Vuoden 1932 tulipalon jälkeen tehdyt päätyjen
yläosat on muurattu pintastruktuuriltaan erilaisista tiilistä kuin alkuperäiset muurit. Uusien tiilien
pintaan on painautunut niiden valmistusprosessin
aikana rasterikuvio.
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovet ja
ikkunat ovat säilyneet melko hyvin joko alkuperäisessä tai 1930-luvun asussaan. Valokuvista päätellen ainakin valtaosa ovista säilyi tulipalossa. Myös

länsipäädyn ikkunat ovat saattaneet säilyä - joka
tapauksessa ne ovat samanlaisia kuin vuoden 1916
ikkunapiirustuksissa on esitetty.
Itäpäädyn vasemman alanurkan kaksi ikkunaa
on uusittu, ja kolmannen kerroksen IV-konehuoneen ikkuna-aukkoa on pienennetty.
Keskimmäisen oviakselin molemmat ovet on
muutettu metallisäleoviksi ennen vuotta 1973. Myös
molempien ovijulkisivujen oikeanpuoleisin ovi on
vaihdettu metallioveksi.

Ovet ovat alun perin olleet maalattu okran tai
sienan värisellä maapigmentillä päätyjen ikkunoiden
tapaan. Nyt ovet on maalattu vaaleiksi. Väritutkimus
olisi perusteltua tehdä.
Ovissa on runsaasti myöhempiä muutoksia ja
laiteasennuksia sekä vaurioita. Ne ovat kuitenkin
palautettavissa alkuperäiseen kuntoonsa.
Myös ikkunat ovat kunnostettavissa. Länsipäädyn ikkunat ovat huonoimmassa kunnossa.

Aluskehysosaston julkisivujäsentely
on korostetun rakenteellista.
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Katokset
Keskimmäisen ja reunimmaisten ovien yhteyteen
on tehty molemmilla pitkillä sivuilla teräsrakenteiset sisääntulokatokset. Katokset ovat hökkelimäisiä,
eikä niitä liene tarkoitettukaan kovin pitkäikäisiksi.
Lasipalatsin jatkona on tukevarakenteisia ja
korkeita katoksia. Konepajan puoleisella sivulla on
vanha kaasusäiliöteline katoksineen.

Pohjoissivulla on oven päälle asennettu
erikoinen peltikouru, joka johtaa sadeveden
aaltopeltikatoksen kautta rakennuksen nurkalle.
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Varusteet ja valaisimet
Rakennuksen julkisivuihin on aikojen saatossa
kiinnitetty runsaasti erilaisia varusteita ja valaisimia.
Ovien päällä on ruostunut nimikyltti, joka alunperin
on ollut valkoinen. Oven päällä olevat valaisimet
saattavat olla peräisin 1930-luvulla. Rakennuksen

Pohjoisivun keskimmäisen
oven eteen tehty katos.

itäpäätyyn on kiinnitetty niin sanottuja äyskärivalaisimia (kauhavalaisimia). Sturenkadun puoleisella
sivulla on jäänteitä siirtolavan virtajohtimien pidikkeistä (vrt. s. 28).
Itäpäädyssä on mahdollisesti 1930-luvulta peräisin olevat hätäpoistumistiet ja talotikkaat.

Vanha kaasupulloteline
katoksineen.

Lasipalatsin jatkona oleva katos on
rakennusten väliin muodostuvan
kujan kannalta tärkeä.

Valonheittimiä katolla rakennuksen
länsipäädyssä. Joulukuussa 2011 valaisimista
vain yksi oli toiminnassa. Valaisinteline on
lokkien suosima tähystyspaikka.

Ovien päällä on vanhat valaisimet.
Nurmerokylttien taustat olivat alun perin
valkeita. Valaisimen sivuilla näkyvät U-profiilit
on asennettu vahvistamaan seinän yläosaa
vuoden 1932 tulipalon jälkeen.

Itäpäädyn hätäpoistumistiet
ovat ilmeisesti peräisin
1930-luvulta.
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Kaapelisiltoja ja muita
asennuksia alkin
pohjoissivulla.

sisätilat ja huonejako
Rakennuksen sisätila koostuu lähes kokonaan vanhasta pajatilasta, joka on jaettu pilaririvillä kahteen
laivaan. Lisäksi rakennuksen itäpäädyssä on huoneita kolmessa kerroksessa.
Pajatila on säilynyt hyvin 1930-luvun asussa, lukuunottamatta itäpäätyä, jonka aiemmin avoimet
parvitilat on muurattu umpeen ja kopitettu. Myös
eri-ikäiset LVI-asennukset hämärtävät pajatilan alkuperäistä selkeyttä.

Pajatilan pohjoislaivan
länsipääty.
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Ylempään parvikerrokseen on sisustettu elämystiloja,
joihin pääsee keskiportaasta. Porrashuoneesta on
avattu kraanapalkin (keskeisen betonisen palkin,
johon tukeutuvat nosturikiskot ja kattotuolit) läpi
oviaukko pohjoispuolen tiloihin.
Oikealla keskellä: Alempaan parvikerrokseen on tehty
pukuhuone, suihku-, sauna ja varastotiloja. Kuvassa
näkyy kerhohuone, jonne pääsee pohjoissivun portaasta.
Oikealla alhaalla: Vanha työkaluvaraston luukku
toimii nyt kirpputorin toimiston käytössä.

Pajatilan pohjoislaiva
länsipäädystä nähtynä.
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rakennusosat
Ikkunat
Rakennuksen päätyjen ikkunat ovat perinteisiä
sisään-ulos -aukeavia, pellavaöljykitattuja ja ainakin alun perin pellavaöljymaalattuja puuikkunoita.
Alkuperäisiä ikkunoita ovat ilmeisesti kaikki länsipäädyn ikkunat sekä itäpäädyn kahden alimman
kerroksen ikkunat, lukuunottamatta entisen valimon kahta ikkunaa itäpäädyn alakerrassa.

Länsipäädyn ikkunat vastaavat hyvin
alkuperäisiä vuoden 1916 ikkunapiirustuksia.
Karmeissa on kaksi postipuuta eli
pystyvälikarmia ja kaksi luusholtsia eli
vaakavälikarmia. Karmin yhdeksässä aukossa
on jokaisessa yksi sisä- ja yksi ulkopuite.
Kussakin puitteessa on neljä ruutua.
Puitteissa on kulmaraudat – muutoin niitä
on niukalti heloitettu: kussakin karmissa on
vain yksi avattava aukko. Länsipäädyn ikkunat
ovat säilyneet melko hyvin siitä huolimatta,
että niitä ole asianmukaisesti huollettu. Nyt
ikkunat vaativat tavanomaisen huollon lisäksi
myös puupaikkauksia.
Viereinen sivu: Axel Åbergin signeeraama
ikkunapiirustus vuodelta 1916, (Kuva: VR:n
piirustusarkisto. piirustus 3057 a.)
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Itäpäädyn kolmannen kerroksen ikkunat ovat
peräisin vuodelta 1932. Samalle vuodelle päivätty ikkunapiirustus näyttäisi olevan piirretty vuoden 1916
ikkunapiirustuksen pohjalta.
Itäpäädyn toisen kerroksen ikkunoihin on tehty
muutoksia 1930-luvulla. Muutokset johtuivat siitä,
että osa ikkunoista muutettiin hätäpoistumisteiksi
sekä siitä, että toisen kerroksen parven lattia rakennettiin ikkunoiden eteen.

Itäpäädyn alimman kerroksen ikkunat
lienevät alkuperäisiä. Heloitusta on
muutettu ja sisäpuitteita on poistettu.
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Itäpäädyn tuuletusikkunat ovat niin sanottuja
terveysikkunoita, joissa sisäikkuna on saranoitu
alhaalta ja ulkoikkuna ylhäältä ja jotka avautuvat
yhdessä terveysikkunaraudan kytkeminä. Länsipäädyssä on sivusaranoituja tuuletuspuitteita, jotka on
varustettu korvasalvalla, eli sammakolla.
Ensimmäisen kerroksen ikkunapenkit on valettu betonista ja ne on varustettu tippanokalla.

Entisen valimon ikkunoihin on tehty
muutoksia: ulkopuitteina on vesinokattomia
sisäpuitteita ja ikkunasyvennyksen suojapelti
on korvattu betoniluiskalla.

Itäpäädyn kolmannen kerroksen ikkuna.
Piirustus vuodelta 1932. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3057 b, osa.)

Ajallista kerroksellisuutta itäpäädyn toisen kerroksen ikkunassa: vasemmassa
puitteessa on alkuperäinen terveysikkunaheloitus alasaranoineen.
Oikeanpuoleiseen puitteeseen on tehty sisään-sisään -aukeava fortuska.
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Itäpäädyn puitteisiin tehdyt fortuskat
lienevät samalta ajalta kuin ikkunoiden
eteen vuonna 1932 rakennettu
välipohjarakenne.

Hätäpoistumistien kohdalla puitteet
on muutettu yhdeksi ulos aukeavaksi
kytketyksi kokonaisuudeksi. Muutos
on ilmeisesti tehty vuonna 1932.

Käsityön korkeaa laatua ja suunnittelun hienoutta
hämärtävät lukuisat eri vaiheissa tehdyt, ilmeisen
suunnittelemattomat, vaikka varmaankin tarpeellisiksi koetut lisäykset: suurin osa ovista on alaosastaan paneloitu tai levytetty umpeen, minkä lisäksi
ovet on tiivistetty polyuretaanipursotteella. Lisäksi
oviin on jo melko varhaisessa vaiheessa - ehkä
1960-luvulla - asennettu puhaltimia.
Ovien robustit ja rakennushistoriallisesti
merkittävät helat ovat kestäneet hyvin aikaa. Erityisen huomionarvoista on, että betoniperustukseen
asennetut alasaranat ja tiilimuuraukseen asennetut
yläsaranat ovat kaikki säilyneet tiukasti paikoillaan.

Ovien helat vuonna 1916 päivätyssä
piirustuksessa. Heloitus on hyvin samankaltaista
kuin vanhemman kokoonpanohallin ovissa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3058 b)

Osa ovista on katkaistu ja saranoitu siten, että
oven alaosan voi avata erikseen. Saranatappien
seinäkiinnitykset on tehty tukevasti.

Entisen työnjohtajien huoneen
tuplaovet saattavat olla alkuperäisiä
1930-luvun sisäovia.
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Portaat
Parvikerrosten portaat lienee tehty vuoden 1932 jälleenrakennuksen yhteydessä. Pohjoissivun portaan
alajuoksu on samalla paikalla kuin vuoden 1916 piirustuksissa, mutta tekotapa viittaa siihen, että myös
se on uusittu. Porrasjuoksut on tehty betonista ja
kaiteet teräsputkesta. Keski- ja yläjuoksun reisilankut on tehty mosaiikkibetonista.

Keskiportaan alajuoksu.
Alajuoksut on valettu paikalla.

Pohjoisportaan alla on säilynyt
kaappeja, jotka lienevät
peräisin 1930-luvulta.

Keski- ja välijuoksut on ainakin osittain tehty
esivalmistetuista osista. Porrasjuoksut ovat
säilyneet hyvin vuoden 1932 asussa. Porrashuone
sen sijaan on muurattu umpinaisemmaksi.

Leikkauspiirustus
parvipäädystä vuodelta 1932.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 66 (2).)
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rakennustapa ja –tekniikka
Rakenteisiin kohdistuvat kuormat koostuvat pääasiassa vesikattorakenteesta, tuuli- ja lumikuormasta
sekä nostureista. Näitä kuormia kantavina rakenteina toimivat ulkoseinät ja rakennuksen pituussuunnassa jakava, betonipilareiden varaan betonista
valettu kraanapalkki.
Keskilinjan kraanapalkin päällä on kahdet
nosturikiskot. Vastaavat kiskot on asennettu ulkoseinien varaan valettujen pienempien kraanapalkkien
päälle. Rakennuksen konstruktöörinä toimi T. R.
Vähäkallio.
Ulkoseinät
Ulkoseinät on muurattu punatiilestä. Kantavassa
muurissa on runsaasti aukkoja, joten muureja on
vahvistettu poimuttamalla niitä ulkopuolella kontreforeilla ja sisäpuolella pilastereilla, jotka samalla
muodostavat radiaattorisyvennykset.
Päätyseinissä on muurin läpi ulottuva betonipalkki, johon keskilinjan kraanapalkki on liitetty.

Pajatilan pohjoislaiva vuonna 1968.
Ulkoseinien ja kraanapalkin akveduktimaiset
rakenteet ovat rakennuksen tärkeimmät
kantavat rakenteet.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
52

Alkin ulkoseinää sisäpuolelta kuvattuna.
Putkistojen takana on alkuperäinen,
vuonna 1916 suunniteltu kraanapalkki,
jonka päälle on pantu uudemman nosturin
teräskisko. Kiskon yläpuolella näkyy teräs- ja
teräsbetonivahvistettua tiiliseinää.

Rakennuksen kantavia rakenteita
pohjapiirroksessa vuodelta 1932. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 66 (1), osa.)
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Detalji ulkoseinien kraanapalkin
rakennepiirustuksesta vuodelta 1916. (Kuva:
VR:n piirustusarkisto, piirustus 3060 a, osa.)

Kraanapalkki
Pajatilan kahteen laivaan jakava kraanapalkki
pilareineen on alkuperäinen rakenne 1910-luvulta.
Kraanapalkki kantaa nosturin ja vesikaton painon ja
sitoo päätyseinät osaksi kokonaisrakennetta.

Alkin kraanapalkki kaksoispilareineen on sukua
varhaisille betonipalkkisilloille.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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Kraanapalkin rakenteita ja
edelleen toimiva siltanosturi.
Vuoden 1932-33 kattolanterniini
on muuttanut tilan valaistusta
suhteessa alkuperäiseen.

Päädyissä julkisivun vaakalistoituksen
yläosa on tehty betonista. Lista on
liitetty raudoituksin kraanapalkkiin.

T.R. Vähäkallion rakennepiirustus kraanapalkista vuodelta 1916.
Idästä lukien neljännen palkin kohdalla on liikuntasauma. (Kuva:
VR:n piirustusarkisto, piirustus 3060 b.)
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Väliseinät
Rakennuksessa on väliseiniä vain parvirakenteessa. Vuoden 1932 piirustuksessa (3061 6) alakerran
seinät on merkitty tehtäväksi riksilevystä. Näyttää
kuitenkin siltä, että alakerran väliseinät on muurattu punatiilestä puolenkiven vahvuisiksi.

Aiemmin avonaisen itäpäädyn eteen
on muurattu väliseinä.
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Vuoden 1936 valokuvissa parvikerrosten etuseinässä ei ole täyskorkuista väliseinää. Näyttää pikemminkin siltä, sosiaalitilojen näkösuojaksi oli kevyen
rankarakenteen varaan ripustettu jonkinlainen kangas tai pressu. Valimon kohdalla koko seinä lattiasta
kattoon asti oli jo tuolloin muurattu umpeen.

Nykyiset parvikerrosten väliseinät on tehty
siporex-väliseinälaatoista ja siporex-harkoista. Seinät
on rakennettu vuosien 1939 ja 1973 välillä.

Siporex-väliseinäelementeistä muurattua
väliseinää ilmanvaihtokonehuoneessa.
(IV-koneen ilmanottoaukon tieltä purettu
ikkunanpuite on huoneen nurkassa).

Oikealla: Alun perin rakennuksessa
oli huoneita vain yhdessä kerroksessa.
Itäpäädyn huoneiden päällä olleessa
parvikerroksessa ei ollut väliseiniä.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3056 a, osa)

Äärimmäisenä oikealla: Vuonna 1932
rakennettiin yksi parvikerros lisää.
Myös väliseinien määrä kasvoi.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 66 (1), osa.)
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Perustus
Piirustuksen 3054_a (v. 1916) ja perustuksen vahvistuspiirustusten (3054_d) mukaan rakennus on
perustettu puupaaluille. Paalutus on ilmeisesti säilynyt hyvin, sillä vuonna 2008 tehdyssä koekuopassa
tavattiin ehyt hyväkuntoinen paalu. Paalujen päällä
on piirustusten mukaan hirsiarina, jonka päällä
on epäsäännöllisistä kivistä koottu perusmuuri.
Perusmuurin päältä lähtee ulkoseinien sisäpuolen
tiilimuuraus ja ulkopuolen kivisokkeli. Oviaukkojen
kohdalle on piirustuksiin merkitty kiskojen ja ovien

Länsipäädyssä on sokkelin alla oleva
epäsäännöllisistä kivistä koottu
perusmuuri näkyvissä.
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saranoiden perustukseksi 330mm vahvuinen ja
500mm leveä betoniperustus.
Paalutuspiirustuksessa 3054_a on paaluja
esitetty vain varsinaisen pajatilan rakenteiden alle.
Joulukuussa 2011 tehty maaperätutkimus kertonee
tarkemmin oliko paalujen piirtämättä jättämiselle
jokin syy.
Piirustusten mukaan keskipilarit on perustettu
betonipilareille, joilla on levenevä kanta. Perustus
ulottuu lattiapinnasta 3,6 metrin syvyyteen.

Piirustusten mukaan parvirakenteen etuseinän
kantavien pilarien alle rakennettiin betoniperustus
vuonna 1932.
Rakennuksen pohjoissivun ulkoseinän perustuksia on vahvistettu vuonna 1921. Suunnitelmien
mukaan tuolloin lisättiin paaluja, perusmuuriin
injektoitiin betonia ja osalle perusmuuria tehtiin
betonimantteli.
Rakennuksen perustus ei näytä sittemmin
liikkuneen.

Oviaukkojen alle on piirretty betoniperustus
vuoden 1916 suunnitelmassa. (Kuva:VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3055, osa.)

Kraanapalkin levenevällä kannalla varustettu
peruspilari vuoden 1916 rakennepiirustuksessa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3060 b, osa.)

Pohjoissivun perustusten
vahvistamissuunnitelma vuodelta 1921.
Piirustukseen on kirjoitettu ”Työ tehty 1921”.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3054 d.)

Vuoden 1932 jälleenrakennussuunnitelmassa
on parvirakenteille suunniteltu perustukset
teräsbetonista. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3061 (6), osa.)
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Molempien pitkien sivujen seinien yläosia
on tuettu seinien sisä- ja ulkopuolelle
asennetuilla U-profiilipätkillä, jotka on
ruuvattu toisiinsa kiinni seinän läpi
menevällä tangolla.
(Räystäslistassa näkyvät hienostuneet
teräsankkurit kuuluvat palossa
tuhoutuneeseen kattorakenteeseen).

Pohjoissivun tiilimuureja on vahvistettu
asentamalla kontreforien molemmin
puolin teräskiskosta tehdyt följarit.
Följarien vastakappaleet on asennettu
sisäpuolen tiilipilasterien viereen valettuihin
teräsbetonipilastereihin.
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Alapohja
Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta, joka
vuonna 1916 päivätyn rakennepiirustuksen (3060_b)
mukaan on vahvuudeltaan 120mm (+ mahdollinen
30 mm pintavalu (3055)). Laattaan on rakennuksen
poikkisuuntaisesti upotettu oviakselien kohdalle 11
kiskoparia. Rakenteen päälle on 2000-luvun alussa
tehty asvalttipinnoite. Asvaltin vuoksi alkuperäinen
betonilaatta kiskoineen ei ole kattavasti havaittavissa, mutta haastattelun (Varis 2011) ja vähäisten havaintojen perusteella se kuitenkin edelleen on siellä.

Alkin alapohjan kiskot
jatkuvat edelleen puretun
traverssiradan reunalle.

Pajatilan betonipermannon
päälle on 2000-luvun alussa
tehty asvalttipinnoite.
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Vuoden 1916 suunnitelma
aluskehysosaston alapohjarakenteeksi.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus
3055, osa.)

Alapohjassa mahdollisesti olevista haitta-aineista on tehty selvityksiä.
Piirustukseen 3056a vuodelta 1916 on merkitty
lattiaan upotettu, rakennuksen pitkittäissuuntainen
lämpökanaali, ja länsipäähän kondenssivesikaivo
sekä kaksi kiskojen väliin tehtyä huoltosyvennystä.
Syvennyksissä on ollut sinkopuhaltimen (hiekanpuhaltimen) ja maalausyksikön laitteistoja. Monttu on
myöhemmin täytetty. (Ikävalko 2012, julkaisematon)

Välipohjat
Rakennuksen itäpäässä on huonetiloja kolmessa
kerroksessa eli siltä osin rakennuksessa on kaksi välipohjaa. Huonetilat näyttäisivät olevan kokonaisuudessaan rakennettu vuoden 1932 tulipalon jälkeen
– ilmeisesti vuonna 1933.
Alempi välipohja on teräsbetonista tehty ylälaattapalkisto ja ylempi muodostuu teräspalkistosta,
jonka päällä on teräsbetonilaatta. Rakenne vastaa
kesällä 1932 päivättyjä suunnitelmia (3061_4). Suunnitelmissa välipohjien kantavuudeksi on määritelty
300 kg/m2.
Alun perin tällä samalla paikalla oli huonetiloja yhdessä kerroksessa ja näiden päällä oli parvi.
Alkuperäinen rakenne oli mahdollisesti tehty puusta
(3056 a).

Ylempi parvirakenne on tehty
toisen kerroksen ikkunoiden eteen.
Välipohjaa kannattelee ikkunaseinällä
U-profiili teräspalkki.

Väliseinän kohdalla ylemmän
parvikerroksen välipohjaa kannattelee
betonipalkki. Välipohjalaatta on
valettu teräspalkiston varaan.

Alemman parvikerroksen
betonipalkistoa entisen
valimon kohdalla.

Ylempää parvikerrosta
kannattelevat teräspilarit
lähtevät alemman
parvikerroksen betonipalkin
ja -pilarin päältä.
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Leikkauspiirustus vuodelta 1932.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 66 (2), osa.)

Detalji parvirakenteen
rakennesuunnitelmasta vuodelta
1932. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3061 (4), osa.)

Hovilaattaa alemman
parvikerroksen lattiassa.
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Palon jälkeinen tilanne. Panssarijunan vaunun kylkeä vasten
nojaa kaaripalkin hiiltynyt osa. Ovet ovat palon sammutuksen
aikana olleet luultavasti avattuina koska ne ovat säilyneet
jopa lasiruutuja myöten. Kuvasta voi päätellä myös, että katto
lanterniinien välillä on ollut peltiä. (Kuva: Eerola 2005, 102 /
Pasilan konepajan perinneyhdistys.)

kattorakenne 1916–1932
Suurin Aluskehysosastoa kohdannut yksittäinen
muutos liittyy sen kattoon, joka tuhoutui täysin vuoden 1932 tulipalossa. Vanha katto koostui kahdesta
puukaarirakenteisesta osasta. Katto rakennettiin
palon jälkeen uudelleen teräksestä ja betonista täysin erimalliseksi. Tulipaloa ja jälleenrakennusta on
käsitelty yksityiskohtaisemmin luvussa ”Aluskehysosaston muutosvaiheet”.
Alkuperäisestä katosta on säilynyt hyvin vähän
dokumentteja, varsinaiset pää- ja rakennepiirustukset puuttuvat. Tässä luvussa esitettävä arvio vanhan
katon rakennustavasta perustuu ohessa esitettyihin
valokuviin, joissa on kuvattu Aluskehysosaston rakentamista, valmista sisätilaa ja tilannetta tuhoisan
tulipalon jälkeen. Rakenne näkyy myös päiväämättömässä leikkauspiirustuksessa, jossa on suunniteltu
lämpöjohtoja ja ilmanvaihtoa (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3056 B). Analyysissä on käytetty apuna
myös W. Keinäsen teosta ”Talonrakennusopin
tietokirja, II osa”, jossa esitetään samantapainen
kaarikattoisen hallin katon rakennetyyppi (Keinänen
1943, piirustusliite, 38).
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Jänneväli tuotantoprosessin mahdollistajana
Aluskehysosastolle on luonteenomaista kattorakenteen suuri jänneväli, jonka avulla suuret yhtenäiset
tuotantotilat on pystytty kattamaan. Pilareista vapaa
20 metriä leveä hallitila, kunnianhimoinen kattoratkaisu ja siltanosturin soveltaminen vaunujen
teräsrakenteiden sarjatuotantoon olivat tiukasti
toisiinsa liittyviä tuotantioteknisiä uudistuksia, jotka
ovat yhä näkyvillä Aluskehysosaston hahmossa.
Hallien pituussuunnassa liikkuneet siltanosturit
ovat tehneet mahdolliseksi rakennusmateriaalien
tehokkaan liikuttelun työn alla olevien aluskehysten
yli työprosessin häiriintymättä, uudistus on arvatenkin lisännyt työn tuottavuutta melkoisesti suhteessa
valmistusoloihin Pajassa ja Kokoonpanohallissa.
Aluskehysosaston alkuperäinen puinen kattorakenne oli omintakeinen esimerkki nopeasti kehittyneen teollisuuden edistyksellisestä arkkitehtuurista.
Samaa voitaneen sanoa myös nykyisestä, vuonna
1932 rakennetusta teräsristikoiden muodostamasta
aluskehysosasston kattorakenteesta, vaikkakin Pasilan konepajan suurten kokoonpanohallien iältään
vanhemmat kattorakenteet lienevät vieläkin ainutlaatuisempia.

Katon kaksi rakennusvaihetta heijastelevat
Pasilan konepajalle ominaisia rakennustekniikoita.
Vanhempi katto tehtiin huolellisesti modulaarisena puurakenteena käyttämällä hyväksi kokeneiden
puun työstäjien erikoistaitoja. Uudelleen rakennettu katto rakennettiin käyttämällä samanlaisia
menetelmiä – niittaamista ja muototeräksiä –, joilla
valmistettiin myös junanvaunujen aluskehyksiä.
Molemmat edustavat oman aikansa huippuluokkaista insinöörityötä ja organisointia.

Kuvat seuraavalla aukeamalla
vasen sivu:
Aluskehysosaston ensimmäisen vesikaton
rakennusvaihe 1916–1919.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
oikea sivu:
Hallin sisätila ensimmäisen vesikaton
aikaan vuonna 1924.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

Ovet
Rakennuksen 22:sta alkuperäisestä puurakenteisesta
pariovesta on säilynyt seitsemäntoista. Ovet vastaavat
hyvin Bruno Granholmin vuonna 1916 allekirjoittamia piirustuksia. Ovet ovat rakenteeltaan kytkettyjä
kuitenkin siten, ettei rakennetta voi avata ovea purkamatta. Ovissa on siis tuplalasitus ja -panelointi eli
hyvin kunnostettuina ja huollettuina ne ovat melko
hyvin lämpöä eristäviä.

Joka toisessa pariovessa on käyntiovi. Sinertävän maalin
alla näkyy alkuperäistä punertavaa maapigmenttiä.
Oikeanpuoleisessa ovessa on puhaltimen säleikkö.
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Ovissa vuorottelee kaksi perustyyppiä: toinen
käyntiovella ja toinen ilman. Tämän lisäksi ovia on
muuteltu ja varioitu siinä määrin, että näennäisen
yhdenmukaisuuden takaa löytyy laaja diversiteetti.
Ovia ei ole viime aikoina huollettu, ja varsinkin
niiden alaosat ovat monin paikoin vaurioituneet.
Ovet lienevät kunnostettavissa, mutta työ vaatii
hyvää asiantuntemusta.

Pohjoissivun oveen on tehty pieni luukku.
Kontreforeihin on asennettu ovien haat, ja
sinkilät on asennettu oven vaakavälipuitteeseen.

Käyntioven alkuperäinen
painike.

Ovipiirustus vuodelta 1916. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3058 a.)
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Rekonstruoitu rakennustapa
Aluskehysosaston ensimmäisen katon rakenteen
keskeisinä elementteinä olivat puiset kaaripalkit
hallin molemmissa laivoissa ja niiden joka toiseen
väliin rakennetut lanterniinit, eli kattovalokorokkeet.
Koko aluskehysosaston katoissa on ollut yhteensä
lähes sata kantavaa puukaarta. Pitkäjännevälisen
katon rakentamiseen on siis kulunut huomattava
määrä sahatavaraa, jota on käytetty taitavasti. Kantavista osista vain vaakasuorat pyöröterästangot ja
liittimet olivat terästä.

Tulipalon jälkiä esittävästä valokuvasta, katon
rakentamista esittävästä kuvasta sekä lanterniinien
mitoista voi päätellä katon puukaaripalkkien koostuneen noin 15 päällekkäisestä (luultavasti höylätystä)
1½” vahvuisesta sahatusta lankusta joiden leveys on
ollut ehkä 8”–10”. Tällöin yksittäisen palkin korkeus
olisi ollut hiukan vajaa puoli metriä. Kaarien lamelleina olleet lankut on puristettu tiiviiksi paketeiksi
niiden läpi tiheästi menneillä pulteilla. Teräsjänteet
ovat olleet pyöröterästä ja niiden keskellä on ollut
ehkä myös kiristimenä toiminut liitoskappale.
Kaaret ovat sitoutuneet toisiinsa pareittain. Parien
välissä olevien lanterniinien pystysuora reunalaudoitus on kiinnittynyt kaarien kylkeen.

Rekonstruktio kaarikattorakenteesta.
Puukaaret (ruskea) ja vetotanko (sininen).
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3056 b, osa.)
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Aluskehysosaston alkuperäistä
kattorakennetta muistuttavan rakenteen
piirustus. (Kuva: W Keinänen;
Talonrakennusopin tietokirja, II osa v. 1943.)
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Lanterniinien alla olevien
huoltotyön telineiden kiskojen
(nousevat kuvassa vasemmalta
oikealle) ripustus lanterniinien
alapäässä ja harjalla. Kuvassa
näkyy myös, että lanterniinin
eri reunoissa kiskot ovat olleet
erilaiset: kuvassa lanterniinin
takareunassa pystyyn on asetettu
profiili ja lanterniin etureunassa
vaakasuuntaan asetettu litteä
profiili.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo,
osasuurennos.)

Vesikate, lanterniinit ja vedenpoisto
Lanterniinien seinälaudoituksella ja muulla rakenteella on luultavasti ollut stabiloiva ja jäykistävä vaikutus kaarirakenteeseen. Sen sijaan hallissa näkyvät
viistossa kulkevat sauvat eivät kuulu kattoa kannattaviin osiin. Ne lienevät olleet katon ja lanterniinien
huoltoa varten, esimerkiksi ikkunoiden ja seinien
puhditukseen. Näiden sauvojen varaan tuettuja telineitä on ehkä käytetty myös telineinä lanterniineja
rakennettaessa.
Vesikatolla, hallin pohjois- ja eteläsivuilla erottuvat nykytilanteen kaltaiset jalkarännit. Aluskehysosaston keskilinjan ränneistä ei kaarikaton ajalta ole
varsinaista tietoa. Todennäköisesti vettä on juoksu72

tettu monesta kohdasta alas. Sadevettä on mahdollisesti kerätty keskilinjan ränneistä höyryvoimalan
tarpeisiin, samaan tapaan kuin kokoonpanohallien
katolta.
Piirustuksessa 3056 b mainitan myös ”brunn
för kondens” mikä voisi viitata kattoikkunoiden sisäpintoihin tiivistyneen veden keräämiseen, mutta
myös konepajan höyryn tiivistyessä lämmityslaitteissa syntyneeseen veteen.
Palojälkien valokuvasta voidaan päätellä lanterniinien välillä olleen vesikatteen olleen saumattua
peltiä. Aluskehysosaston seinänvierillä sijainneista
niittien kuumennusuuneista (pienistä ahjoista) on

tullut piippuja vesikaton läpi. Näillä näyttäisi olleen
katon läpi tuleva lyhyt muurattu jalkaosa ja siitä
lähtevä metallinen, pitempi hormijatko. Näiden
hormien kulku muureissa näkyy muun muassa
piirustuksessa 3060 a.

Hallin vanha puukaarikatto rakenteilla. Taustalla
kootaan vielä käsittelemättömänä vaaleana
erottuvaa lankkua puukaareksi muotin päälle.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, osasuurennos.)
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Aluskehysosaston verstashalli uudella
teräsrakenteisella katolla varustettuna vuoden
1932 jälkeen. Kattorakenteisiin ei ole vielä
asennettu teknisiä installaatioita kuten putkia.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

nykyinen kattorakenne 1932–
Rakenneperiaate
Uusi harjakatto rakennettiin vuonna 1932 teräksisten kattoristikoiden varaan. Entisen kaarikaton
reilut neljäkymmentä lanterniinia korvattiin yhdellä suurella kattovalokorokkeella. Uusi katto on
hyvin säilynyt esimerkki oman rakennusaikansa
edistyksellisestä insinöörityöstä, jossa on sovellettu
konepajateollisuudessa yleisesti käytettyä niittaustekniikkaa. Aluskehysosaston teräksiset kattotuolit
ovat ulko-ovien ohella merkityksellisimmät säilyneet
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rakennusosat. Myös aluskehysosaston katon keskellä olevalla suurella lanterniinilla on oma kantava teräsristikkorakenteensa. Uuden lanterniinin
merkitys alkin valaistukselle on ollut pienempi kuin
aikaisemman katon lukuisilla valoikkunoilla.
Hallin molemmissa laivoissa on 11 teräsristikkoa. Kattotuolit on sijoitettu kuuden metrin välein
hallin raidejaon mukaan, yksi jokaiseen raideväliin,
siten että ne tukeutuvat hallin keskilinjassa olevien

pilarien päälle ja ulkoseinille. Kattoritiskoiden alapaarre on vaakasuora ja sijoittuu pohjois- ja eteläseinien muurin korkeudelle. Hallin vapaa korkeus
säilyi tulipalon jälkeen samana kun edellisessäkin
katossa. Kattoristikoiden vaatiman rakennekorkeuden takia etelä-, ja pohjoisseinien räystään yläpuolella on lyhyt jyrkkä katon osuus.
Osa hallin ilmanvaihdosta on järjestetty katon
kautta. Lanterniinissa on ollut avautuvia tuuletu-

Konstruktio. Kattotuolin ristikon solmut on
sijoitettu yläpaarteeseen tasaisin välimatkoin.
Solmujen ylitse kulkevat vesikaton betonilaattaa
kantavat teräsruoteet.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3061 (1).)

sikkunoita. Katon läpi on eri aikoina mennyt myös
erilaisia koneellisen ilmanvaihdon piippuja. Itse
vesikate on nykyisellään bitumihuopaa ja katteen
alla alustana on vuoden 1932 kattamisen yhteydessä
valettu ohut teräsbetonilaatta, joka muodostaa hallin
sisäkattopinnan.
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Kattotuolit on yhdistetty pareittain toisiinsa vaaka- ja
diagonaalisauvoin sivuttaistuennan aikaansaamiseksi.
Kuvassa näkyvät myös betonilaatan alaiset kattoruoteet
sijoitettuna kattotuolin solmukohtien päälle.

Kattotuolit ja muut teräsristikot
Teräsristikoissa on käytetty mutamaa eri kokoa
edustavia L- teräsprofiileja pareittain sauvoina. Niitatut liitokset on tehty rakennetyypille ominaisella
tavalla. Solmukohtien aluelle profiiliparien väliin on
sijoitettu välittäviä ja jäykistäviä teräslevyjä. Näissä
kohdissa liitoksiin on sijoitettu muitakin tuki- ja
liitinkappaleita liittävän niittauspinnan lisäämiseksi. Tällaiseen symmetriseen kahden rinnakkaisen
profiilin sommitteluun on niitatussa rakenteissa
usein päädytty, koska ristikon osien välittämien
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Katotuolin yläpaarteen liitos räystään
taitekohdassa. Liitoslevy L-profiilien välissä ja
vasempien paarreosien päällä voimia välittäviä
ja jäykistäviä liitoskappaleita.

voimien mitoituslinjan täytyy kulkea kattokannattajan pituussuuntaista keskilinjaa pitkin. Ellei näin
meneteltäisi, vaan käytettäisiin yksinkertaisia sauvoja, rakenteen kapasiteetti käytettyyn teräsmäärään
nähden jäisi vaatimattomaksi.
Kattoristikoiden profiileina on käytetty sekä
tasakylkisiä, että erikylkisiä L- muototeräksiä.
Ristikon yläpaarteet, jotka ovat puristusjännityksessä koostuvat kauttaltaan 110x110 mm L-teräksistä,
joiden ainevahvuus noin 10 mm. Alapaarteena on
osittain hitusen sirompaa 100x100 mm profiilia,

jonka ainevahvuus on myöskin 10 mm. Ristikon jakosauvoina on käytetty vaihtelevan kokoisia ohuempia L-profiileja.
Katon paino osuu kattotuolille aina ristikon
solmujen päälle sijoitettujen teräspalkkien, eli kattoruoteiden kautta. Katon betonilaatta lepää kattoruoteiden varassa. Ruoteet on ydistetty niittaamalla
kattoristikkoihin ja niitä on tuettu diagonaaleilla.
Kattoruoteina on käytetty 160 mm korkeita ja 65
mm leveitä U-palkkeja.

Työpiirustus lanterniinin liitoskohdasta:
liitoslevyt, tukikappaleet ja niittaukset.
Ylhäällä näkyy myös lanterniinin
ikkunan puinen alakarmi.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus
3061 (1), osa.
Kuva on käännetty negatiiviksi
luettavuuden parantamiseksi.)
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Kattotuolien tuenta hallin keskipalkin
päällä. Kaksi erillistä kulmateräksistä
kaarikappaletta liittyvät kattotuolien alla
kulkeviin vetotankoihin, joita eteläisemmän
hallin kohdalla kuitenkaan ei ole.
Pyöröteräksiset vetotangot näyttävät
olevan paikoillaan sitomassa yhteen
pohjoisemman hallin seinää ja hallin
keskipalkkia.

Kattotuolien tuenta pohjois- ja eteläseinille.
Alimmat kattotuolien päälle sijoitetut
kattoruoteet näkyvät kuvassa. Lappeen
räystäs on pelkästään betonirakenteinen.
Kattotuolin alle kiinnitetty rakenne on
siltanosturin virtakiskosto.

Kattotuolien tuenta ja työtapa asennuksessa
Pohjois- ja etelälappeiden kattotuolit on luultavasti
nostettu paikoilleen kokonaisina kappaleina. Lanterniinin kattoristikot on yhdistetty isoihin kattotuoleihin niittaamalla. Isot kattotuolit kannattavat siis
myös lanterniinin painon. Kattotuolit on yhdistetty
pareittain toisiinsa vaaka- ja diagonaalisauvoilla
kallistumisen estämiseksi.
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Valaistus ja muut asennukset
Hallin valaistus on nykyään toteutettu tehokkailla
purkauslampuin varustetuilla alumiiniheijastimellisilla alasvalonheittäjillä. Valaisimet ovat olleet
paikallaan ainakin nelisenkymmentä vuotta. Nämä
valaisimet ovat merkityksellinen osa Aluskehysosaston hallin varustelua ja ne voidaan tarvittaessa helposti muuttaa toimimaan myös esimerkiksi uuden
tyyppisillä purkauslampuilla.

Muita kattorakenteeseen sitoutuvia teknisiä
laitteistoja ovat lämpöputkistot sekä ilmanvaihto- ja
ilmanlämmityskojeet. Hallin keskuspalkin yläpuolella kulkee kohtuullinen määrä vesi- ja lämpöverkon
putkia, jotka sopivat luontevasti teollisuusarkkitehtuurin henkeen. Katon puhallinpatterien lämpöputket sen sijaan tekevät kattorakenteen näkymästä sekavan. Kattorakenteisiin ei onneksi ole juuri kiinnitetty
sähköasennuskiskoja.

Valaisin ja asennustapa
alta nähtynä 2011

Massiivinen, hallin päästä päähän ulottuva
ilmanvaihtokanava estää lanterniinin kautta tulevaa
luonnonvaloa valaisemasta hallia alunperin tarkoitetulla tavalla. Ilmanvaihdon suunnitteluun olisi
ollut syytä kiinnittää erityistä huomiota ja tällaisia
massiivisia kanavasiirtoja tulisi välttää.
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Hallissa nykyisin olevat
purkauslamppuvalaisimet
vuonna 1973.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo /
Karasjoki, osasuurennos.)

Lanterniinin ikkunat
Lanterniinissa on ulos aukeavat kaksilasiset kytketyt
ikkunat, eli sellaiset joiden puitteet aukeavat yhtenä
saranoituna kappaleena. Katolle pääsee kulkemaan
rakennuksen sisältä lanterniinin itäpäädyn ovesta.
Ikkunat noudattavat vuoden 1932 suunnitelman
mukaista jakoa. Osia ikkunoiden puitteista on
luultavasti uusittu. Lasit ovat olleet kittikiinnitteiset, mutta osittain on käytetty uudempaan lasitukseen listoja, jotka ovat nopeasti menneet huonoon
kuntoon ja aiheuttaneet vahinkoa puitteille. Kittikiinnitys on teknisesti kestävä ja rakennukselle
ominainen ratkaisu. Ikkunoita ei ole huollettu asianmukaisesti. Ne lienevät kunnostettavissa, mutta
työ vaatii hyvää asiantuntemusta.

Kattolyhdyn tuuletusikkunat näkyvät ikkunoiden
alaosissa. Potkuritituulettimet puurakenteella
suljetuissa ikkunoissa ovat myöhempiä lisäyksiä ja
niiden ulkopuolella on nyt avattavat sulkuluukut.
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Kattovalokoroke eli lanterniini hallin keskipalkin päältä
kuvattuna. Lanterniinin sisään ei ole rakennettu kulkutasoja.
Ikkunat on suunniteltu katolta käsin pestäviksi ja
huollettaviksi. Massiivinen ilmanvaihtokanava oikealla on
myöhempi lisäys ja estää valon kulkua.
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Vasemman puoleiset ikkunapiirustukset ovat
lanterniinin ikkunoita.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3057 b.)

Yläpohja – teräsbetonilaatta, eristys ja vesikate
Nykyinen vesikate on melko uusi, luultavasti vuodelta 2002. Bitumikermiä on saumattu ja kerrostettu
bitumilla liimaten kermivuotia suoraan kovan
mineraalivillalevyn päälle. Teräsbetonilaatan rakenteista ei ole ollut käytettävissä kovinkaan paljon
piirustuksista saatavaa tietoa. Laatta lienee kuorman
minimoimiseksi varsin ohut, ehkä vain noin 10 cm,
mahdollisesti jopa ohuempikin. Piirustuksissa nä-

Vesikaton jakakourun alueella on
katteeseen käytetty peltiä. Kuvassa näkyy
katon räystäällä viistot jalkakourut.
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kyvät raudoitteet ovat lenkkipäistä terästä, siis sileää
pyöröterästä. Betonilaatta on katon isoilla lappeilla
maalattu alapinnastaan ruiskulla valkoiseksi samalla
kun teräsrakenteet on maalattu viimeisen kerran.
Lanterniinin alaosan matalat betoniset seinämät
ja katon sisäpinta ovat likaantuneet koska ne ovat
jääneet ilman viimeisintä maalia.

Betonilaatta on valettu lautamuotin päälle kattoruoteiden palkiston varaan.
Kuvassa näkyvät myös ruodepalkiston diagonaalijäykisteet sekä sota-aikana
katon läpi pudonneen suutarin tekemän reiän paikkaus.
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2000-luvulla lisäeristetyn kattorakenteen tuuletusputkia ja taka-alalla
sinkopuhallus- ja maalauslinjan tuuletushormi 1970-luvun alusta. Näitä
hormeja on kaksi, yksi länsipäädyn kummassakin kulmassa.

Konepaja-alueen kaukolämpöön liittymisen jälkeistä tekniikkaa:
Katon molemmilla lappeilla on kuusi kappaletta puhallinpattereiden
imuhormeja, jotka on nyt alapäästään tulpattu. Lanterniinissa näkyvät
poistopuhaltimien aukot. Etualalla vasemmalla on kaksi ensimmäisen
kerroksen valimon ohutta teräspiippua.
(Kuva: Suomen rautatiemuseon / Karasjoki)
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Katteen läpiviennit ja vesikaton
ulkopuoliset varusteet
Syöksytorvien sijoittelu noudattaa johdonmukaisesti
hallin pitkien sivujen jakoa. Pohjois- ja eteläsivujen
syöksytorvien suppilot ovat monessa kohdassa pois
paikoiltaan, rännejä puuttuu ja tiilimuuri on pilasterien kohdilla useassa kohdassa märkä. Seinissä ei ole
vielä syntynyt olelleisia rapaumia, mutta tilanne vaatii
viipymättä korjauksia pakkasvaurioiden välttämisek-

si. Itäisessä päädyssä on vesikatolle johtavat tikkaat
katon harjan kohdalla sekä kahdet kolmannen kerroksen ikkunoihin liittyvät poistumistietikkaat.
Vesikaton läpi meneviä putkia on nykyisellään
melko vähän. Merkittävimpiä ovat olleet ilmakanavat joita on ollut säännöllisenä rivinä molemmilla
lappeilla.

vasemmalla
Vesi valuu ulkoseinän pilasterille
katkenneesta syöksytorvesta. Tiilet
rapautuvat tällaisessa kohdassa
nopeasti ellei syöksytorvea korjata.
oikealla
Syöksytorvion tipahtanut pois.
Vesi roiskuu seinälle räystään
vesinokasta eli lotokasta.
Äärimmäisenä oikealla
Aluskehysosaston paikallaan olevat
pohjois- ja eteläsivun suppilolliset
syöksytorvet nykyisellään.
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Pajassa käytettiin alusta lähtien
paineilmatyökaluja. Rakennuksen
nurkalla seisoo edelleen
paineentasaussäiliö, johon paine
aikoinaan tuli voimalassa olleista
kompressoreista.
(Kuva: Rautatiemuseon /
O. Karasjoki.)

Oviin asennetut
lämminilmapuhaltimet ottavat
ilman ulkoa ja lämmön
lämmitysputkistosta. Laitteisto
on asennettu pääosin 1960luun lopulla alueen siirtyessä
kaukolämmön piiriin.

talotekniikka
Rakennus on varustettu keskuslämmityksellä,
koneellisella ja painovoimaisella ilmanvaihdolla,
sähköllä, juoksevalla käyttövedellä ja viemäröinnillä.
Sturenkadun puoleisessa hallissa on 2 x 10 tonnin
nosturi ja rakennuksen ulkopuolella on jäljellä paineilmakoneita varten tehty paineentasaussäiliö.
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Lämmitys
Alun perin rakennus oli varustettu höyrylämmityksellä. Vuodesta 1967 (Salerma 2012b) rakennus on
liitetty kaukolämpöön, jonka lämmönvaihdin on Voimalassa. Höyry, paineilma ja myöhemmin lämmin
vesi tuli rakennukseen kanaalia pitkin Voimalasta.
Nykyiset lämmitysverkon toisiopiirin vesiputket
kulkevat samaa tietä. Piirustuksen (3056a) mukaan
kanaali jatkuu rakennuksen sisällä lattian alla keskipilarilinjan pohjoispuolella.
Radiaattoreita varten on ikkunoiden alle seinämuuraukseen tehty syvennykset. Pitkillä sivuilla

radiaattorit ovat olleet asennettuina pystyasentoon
pilasterien väliin. Alkuperäiset radiaattorit luultavasti tuhoutuivat tulipalossa. Nykyiset vaakasuuntaiset
jaeradiaattorit ovat mahdollisesti peräisin 1930-luvulta ja ohutlevystä prässätyt ja hitsatut radiaattorit
ehkä 1950-luvulta.
Kaukolämpöön liittymisen jälkeen lämmityksen
toisiopiiri on Alkissa jaettu kolmeen jakolinjaan, jotka syöttävät erikseen radiaattoreita, raitisilmakojeita
ja kiertoilmakojeita. Jakotukki on parvella (Ikävalko
2012).

Toisen kerroksen alapohjan päällä
olevien lämmitysputkien päälle oli
aiemmin sijoitettu vaatekaapit.

Keskuslämmityspiirustus vuodelta 1916.
Kanaaleja lukuunottamatta laitteistot
tuhoutuivat tulipalossa. Radiaattorien
ja lämmitysputkien sijoitus on kuitenkin
edelleen pitkälti sama. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3056 a.)

Pohjakerroksen ikkunoiden alle on
sijoitettu valurautaisia jaeradiaattoreita
ja ulkoseinien pilasterien väliin
ohutlevystä prässättyjä levypattereita.
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Ilmanvaihto ja hormit
Rakennuksen ilmanvaihto oli alun perin järjestetty
ikkunatuuletuksella. Tuuletus ja viilennys tapahtui
usein lounastauoilla (Ikävalko 2012). Lanterniinin
ikkunapareista joka toinen on yläsaranoitu tuuletuksen helpottamiseksi, ja itäpäädyn ikkunoita on
varustettu niin sanotuilla terveysikkunaheloilla.
Julkisivuissa on ollut korvausilmaventtiileitä
alun perin hyvin vähän – ehkä ainoastaan yksi työnjohtajien huoneessa ja toinen valimossa. Valimossa
on ollut lisäksi pyöreästä putkesta tehty poistoilmahormi ja savuhormi, jotka on johdettu suoraan
katolle. Valimon seinässä oleva toinen venttiili on
vanha käymäläkoppien poistoilmaventtiili.
Ovien välisiin tiiliseiniin on jo alun perin
muurattu hormit, jotka jatkuivat peltihormeina
vesikaton yläpuolella. Näihin hormeihin on liitetty
pajatyön vaatimia uuneja ja ahjoja.
Viimeistään 1960-luvulla rakennuksen katolle
asennettiin 12 ja oviin 10 kappaletta puhaltimia,
jotka ottivat sisään ja lämmittivät rakennuksen
korvausilmaa. Ilmeisesti samaan aikaan lanterniiniin tehtiin 14 kappaletta puhaltimella varustettua
poistoilmasäleikköä. Säleiköt ja oviin asennetut
puhaltimet pienentävät ikkunapinta-alaa. Katolle
asennettujen puhaltimien läpiviennit on tukittu.
Lanterniinin puhaltimia ei käytetä niiden aiheuttaman metelin takia. Länsipäädyn nurkissa on
katolla kaksi poistoilmapuhallinta. IV-konehuone
sijaitsee kolmannessa kerroksessa itäpäädyssä.
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Itäpäädyssä entisen valimon
ikkunoiden vieressä on
valimon korvausilmaventtiili,
ja käymäläkoppien ehkä
hieman teoreettinen
poistoilmaventtiili.

Ulkoseinässä olevan tiilihormin
lähtö seinän sisäpinnassa
pilasterien välissä.
Ja lämmitysputkistoa.

Ulkoseinän sisään muurattu
savuhormi. Detalji
piirustuksesta vuodelta 1916.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3060 a’, osa.)

Poistoilmaimuri katolla
lanterniinin itäpuolella.

IV-konehuone parven
vintillä.

IV-putkien uhoa
kraanapalkin alla.

Saunan korvausilma
tulee putkea pitkin
ikkunan läpi.
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Hiekanpuhalluksen ja maalausyksikön
poiston läpivienti tötteröineen rakennuksen
länsipäädyssä.

Alkin sähkölaitteita.

Sähkö
Rakennus on sähköistetty. Toiminnan aiemman
luonteen johdosta aluskehysosastossa on runsaasti
sähkökapasiteettia. Osa rakennuksen valaisimista
on peräisin 1930-luvulta. Pääosa muista sähkölaitteista on viimeisten neljän vuosikymmenen ajalta.
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Hajanaisesti on säilynyt joitakin vanhempia katkaisijoita.
Sähköpääkeskus sijaitsee voimalassa. Aluskehysosaston tärkeimpiä ryhmäkeskuksia on neljä ja
ne sijaitsevat keskipilariston linjassa ja väliseinässä.

Käyttövesi
Rakennukseen tulee juokseva vesi. Vesilaitteistot
ovat viimeisen neljän vuosikymmenen tyypillisimpiä malleja.
Ikävalkon (2012, julkaisematon) mukaan vesi
tuli Alkkiin 1990-luvulle asti Sturenkadun sillan

Rakennuksessa on kiinnostava kokoelma
vanhoja valaisimia. Myös muutamia
vanhoja katkaisimia on säilynyt.

Termostaatti alemman
parvikerroksen seinällä.

kulmasta. Yhteys on tulpattu, ja nykyisin vesijohto
tulee Voimalasta ulkokanavaa pitkin. Alkin seinustoilla on myös ollut paloposteja.
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Rakennuksessa on sekä muovisia
että valurautaisia viemäreitä.

Viemäröinti
Rakennus on viemäröity. Viemäriputket ovat pääasiassa valurautaisia. Länsipäädyssä lattian alla on kondenssivesikaivo, johon on ennen Alkin paloa kerätty
lämmityslaitteissa lauhtuneesta höyrystä tiivistynyt
vesi, sadevettä kraanapalkin pilareiden luona olleista
ränneistä ja ehkä ikkunoihin kondensoitunut vesi.

Vesikalusteet ovat
uudehkoja, tavanomaisia
malleja.

Rakennuksen itäpuolella kulkee edelleen käytössä oleva koko Konepajan alkuperäinen 1900-luvun alun ”kiviviemäri” eli sekaviemäri. Alkuaan
Alkin viemäröinti oli vain itäsivulla, jossa rakennuksen ulkosivulla on saostuskaivo (Ikävalko 2012).

muutosten vaikutus kokonaisuuteen,
säilyneisyys
Ulkohahmo
Rakennuksen ulkoinen hahmo on hyvin samanlainen kuin se oli vuoden 1932 tulipaloa seuranneen
jälleenrakennuksen jälkeen.
Räystäslinjasta alaspäin rakennus on ulkopuolelta säilynyt hyvin alkuperäisessä 1910-luvun

asussaan. Vuoden 1930-luvun jälkeen rakennuksen
ulkohahmoon tehdyt muutokset ovat vähäisiä ja teknisiä. Ne eivät tuo rakennukseen sen arvoa lisäävää
kerroksellisuutta. Rakennus on helposti palautettavissa 1930-luvun asuunsa.

Aluskehysosasto vuonna 1936.
(Kuva: Rautatiemuseo.)
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Sisätilat
Pajatilan tunnusomaisimmat piirteet ovat säilyneet
hyvin vuoden 1932 jälleenrakennetussa asussa. Suurimmat muutokset ovat parvekekerrosten etuseinien
umpeenmuuraus ja ovien alaosien rakentaminen
umpiseiniksi. Myös massiivisten ilmanvaihtohormistojen vaikutus tilojen yleisilmeelle on huomat-

tava. Pajatilan alun perin ilmava luonne on muuttunut umpinaisemmaksi. Mikään näistä uudemmista
lisäyksistä ei edusta merkittävää kerroksellisuutta.
Ne ovat helposti poistettavissa tai ne voidaan toteuttaa paremmin rakennuksen arvolle sopivalla tavalla.

Rakennus joulukuussa 2011.
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Eteläinen laiva vuonna 1924.
(Kuva: Rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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Eteläinen laiva joulukuussa 2011.
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ajoituskaaviot

Rakenteet
Alkuperäinen rakenne
Vuoden 1932 rakenne tai pinta
Myöhempi muutos
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Ovet ja ikkunat
Alkuperäinen ikkuna

Metallisäleovi

Alkuperäinen ikkuna, tuuletusikkunoiden
heloitukset on tehty vuonna 1932.

Metalliovi

Ikkuna vuodelta 1932
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Alkuperäinen ovi
Alkuperäinen ovi, jonka alaosaan
on tehty metallinen käyntiovi.

yhteenveto
Valtion rautateiden rakennustoiminta on ollut merkittävä osa Suomen julkista- ja hyötyrakentamista autonomian ajalta alkaen. Rautatiet olivat yhteiskunnalle
suuri taloudellinen ponnistus, mutta niihin liittyvän
rakentamisen laadusta ei tingitty. Vanhat konepajat,
joita tehtiin maan eri puolille rataverkon laajentumisen
tahdissa, muodostavat tyyliltään melko yhtenäisen kokonaisuuden. Ne ovat tärkeä osa historiallisesti merkittävästä rautatiearkkitehtuurista.
Pasilan konepaja suunniteltiin rautateiden suurimmaksi konepajaksi. Sen rakentaminen alkoi 1899; tuotanto
käynnistyi 1903. Pasilaa voi kutsua toisen sukupolven
konepajaksi, jossa voitiin ottaa oppia ensimmäisten
kokemuksista sekä uusista kansainvälisistä vaikutteista.
Bruno F. Granholmin arkkitehtuuri muodostaa siellä
ainutlaatuisen laajan ja hyvin säilyneen kokonaisuuden.
Aluskehysosaston rakentaminen 1916–19 päätti
Pasilan konepajan ensimmäisen rakennusvaiheen.
Jänneväleiltään poikkeuksellisen pitkä rakennus on
palvellut konepajatoimintaa yhtäjaksoisesti vuoteen
1995 asti. Viime aikoina halleissa on toiminut muun
muassa kirpputori ja salibandykenttiä.
Vuonna 1932 Aluskehysosaston puu-teräsrakenteinen kaarikatto paloi. Nykyinen teräsristikon kantama betonikatto ja lanterniini valmistuivat 1932–33.
Tässä yhteydessä myös itäpäädyn parvet rakennettiin uudelleen. Konepajan toiminnan muuttuessa
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konekantaa ja työtapoja uusittiin, mutta Aluskehysosaston rakennus pysyi suhteellisen koskemattomana. Teknisiä järjestelmiä on uusittu.
Ulkohahmo
Hallimaista Aluskehysosastoa leimaa rakenteellisuutta painottava tiiliarkkitehtuuri ja suuri kattolanterniini. Julkisivujen ja rakenteiden mitoitus
perustuu koko Konepajan läpäisevään 6 metrin
raidejakoon. Kattorakenne, päätyjen korotukset ja
lanterniini ovat säilyneet suurelta osin vuoden 1933
asussa. Räystäslinjasta alaspäin rakennus on ulkopuolelta säilynyt hyvin alkuperäisessä 1910-luvun
asussaan. Rakennusosiin tehdyt pienet muutokset,
kuten säleiköt ja käyntiovet, sekä vähäiset lisärakennukset eivät merkittävästi vaikuta Aluskehysosaston
yleisilmeeseen.
Sisätilat
Tilajako ja muun muassa tiiliseinät, kraanapalkki, suuret ajo-ovet ja merkittävä osa ikkunoista on
alkuperäisiä vuosien 1916-19 rakenteita. Kolmannen
kerroksen ikkunat ovat vuodelta 1932-33. Hallitilalle
tunnusomaiset pitkien sivujen ovet yksityiskohtineen
ovat kunnostettavissa ja pidettävissä toiminnallisina
kulkureitteinä ja osana ikkunasarjaa. Säilyneillä ikkunoilla on suuri merkitys sisätilalle sekä visuaalisille
yhteyksille rakennuksen ulkopuolelle.
Konepajahallin tunnusomaisimmat piirteet ovat
säilyneet hyvin vuoden 1932 jälleenrakennetussa

asussa. Suurimmat muutokset ovat parvekekerrosten etuseinien umpeen muuraus ja ovien alaosien
rakentaminen umpiseiniksi. Myös massiivisten ilmanvaihtokanavistojen vaikutus tilojen yleisilmeelle
on huomattava. Lattia on asfaltoitu 2000-luvulla.
Kokonaisuutena konepajahallin alkuperäinen ja
vielä 1930-luvun muutoksissa säilynyt ilmava luonne on muuttunut jonkin verran umpinaisemmaksi.
Teknisten installaatioiden suhde tilaan on palautettavissa sellaiseksi, että kattorakenteen volyymi on
vapaa massiivisista elementeistä ja tarpeelliset putkistot noudattavat teollisuusrakennuksen 1932–33
rakennetun tilanteen mukaista sijoittelua.
Erityistä merkitystä on kattorakenteella ja
lanterniinin ratkaisuilla. Kattorakenteet ovat sellaisenaan näkyvillä tilassa siten, että myös teräsosien
pinta ja teollisuushistoriasta kertova tekotapa ovat
tarkasteltavissa, samoin rakenteiden selkeä organisointi ja liittyminen muihin rakenteisiin. Sprinklerilaitteistoa ei ole, vaikka sellainen on sanottu
asennetun 1930-luvulla. Tästä syystä on tärkeää
tutkia rakenteisiin liittyvien arvojen säilyttämisen
mahdollisuudet huolellisen ja mahdollisimman
asiantuntevan paloturvallisuustarkastelun avulla ja
säilyttää rakenteet mahdollisimman pitkälle osallisina hallitilaan.
Aikoinaan Aluskehysosaston sosiaalitilat olivat
todella laadukkaat ja edistykselliset. Alkuperäiset
eivät ole säilyneet, mutta tilaryhmällä on kulttuurihistoriallista arvoa.

Valmistus- ja rakennustekniset seikat
Pasilan konepajalla rakennuksiin liittyy insinöörityön historian kannalta merkittäviä arvoja. Tällaisia
on syytä tarkastella rakennushistorian yhteydessä
kohteelle tunnusomaisena ominaisuutena. Kysymyksessä ei ole ympäristö ja rakennukset vain
arkkitehtien suunnittelemana vaan myös konepajan
insinöörien suunnittelemat ja konepajan toteuttamat osat ja rakenteet. Soiseen maahan huolella tehty
perustusten puupaalutus ja hirsiarina vahvistuksineen on myös tärkeä osa rakennuksen historiaa ja
materiaalista olemusta.
Lähiympäristö
Aluskehysosasto oli elimellinen osa konepajan
tuotantoprosessia. Rakennus itsessään on pysynyt
suhteellisen muuttumattomana, mutta sen ympärille on tehty eri vaiheissa pienempiä apurakennuksia
ja teknisiä asennuksia. Näistä monet on menetetty,
samoin Sturenkadun puolen suuri traverssi eli siirtolava. Jäljellä tästä apurakennusten kerrostumasta
on pohjoissivun vuonna 1957 valmistunut ”Lasipalatsi” sekä Sturenkadun varren puiset varastot.
Yli sata vuotta vanha ”kiviviemäri” kerää edelleen
alueen viemärivedet.

Kuva: Suomen rautatiemuseo.
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kohde

VR:n Pasilan konepajan Aluskehysosasto

sijainti

Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja

VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus

091-410-0005-000
Rakennus nro 033 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 64/72)

kerrosala

3120 m2

kaavatilanne

Asemakaava nro 449 vuodelta 1901
Pasilan konepajan asemakaavan muutosluonnos 2003.

suojelutilanne

Pasilan konepaja-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloon (RKY).
Rakennus on ehdotettu suojeltavaksi asemakaavan muutosluonnoksessa vuodelta 2003 (sr-1).

rakennuttaja

Suomen Valtion Rautatiet

arkkitehti

John Stolpe, Axel Åberg

rakennusaika

1916–1919

merkittävät muutokset

1916–1919
1932
1932–1933
1957
1980-luku
1995
2002

Aluskehysosasto rakennetaan.
Tulipalo tuhoaa katon ja sisustuksen.
Jälleenrakennus – Aluskehysosasto saa uuden katon.
Aluskehysosaston viereen rakennetaan työn kannalta oleellinen polttoleikkaamo, eli ns. ”Lasipalatsi”.
Konepajan vanhoja rakennuksia kunnostetaan.
Aluskehysosaston toiminta loppuu.
Kirpputoritoiminta alkaa, hallin lattiapinta asfaltoidaan.

