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Pasilan konepaja 1953.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Lakio.)
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johdanto

Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti toimia noin sadan vuoden ajan. Kun 
sen rakentamisesta päätettiin vuonna 1898, sijoituspaikka Sörnäisten satamara-
dan varrella oli käytännöllisesti katsoen kaupungin ulkopuolella. Nyt konepaja 
on osa nopeasti muuttuvaa ja tiivistyvää Helsingin kantakaupunkia, jossa teol-
lisuuden, satamien ja instituutioiden alueita otetaan systemaattisesti asumisen, 
liike-elämän ja kulttuurin käyttöön. 

Pasilan konepaja päätettiin lakkauttaa vuonna 1992, ja viimeinenkin teollinen 
toiminta loppui vuosien 2002–2003 vaihteessa (Eerola 2005, 296). Alueen poh-
joisosaan on jo rakennettu uusia asuinkortteleita. Eteläosan konepajarakennuk-
sissa on muun muassa elokuva-, media- ja ravintola-alaan liittyviä vuokralaisia. 

Konepajan rakennus- ja teollisuushistoriallinen merkitys on yleisesti tunnistet-
tu. Alueen arvokkainta rakennuskantaa ovat eteläosan punatiiliset konepajara-
kennukset, joista seitsemän on esitetty suojeltavaksi vuoden 2003 asemakaavan 
muutosluonnoksessa. Nyt on tullut ajankohtaiseksi tämän osa-alueen tarkem-
pi asemakaavoitus ja suurien konepajahallien pysyvämpi uudiskäyttö. Nämä 
muutokset vaativat pohjakseen tarkkaa ja suunnittelijoille hyödylliseen muotoon 
puettua tietoa rakennusten historiasta ja niiden nykytilasta. 

Arkkitehtitoimisto Livady Oy sai loppusyksyllä 2011 tehtäväkseen Pasilan kone-
pajan suojeltavien rakennusten rakennushistorian selvityksen ja inventoinnin. 
Työn tarkoitus on kartoittaa alue tarkemmin. Se on tunnistamistyökalu merkittä-
vien piirteiden löytämiseksi ja säilyttämistavoitteiden tarkentamiseksi. 

Kustakin rakennuksesta on tehty perusteellinen, arkistotyötä ja kenttätyötä yh-
distelevä osaraportti. Osaraporteissa esitämme vain suppean tiivistelmän Pasilan 
konepajan rakentumisesta ja suojelutilanteesta. Inventoinnin päätteeksi tehdään 
löytöjä vertaileva, konepajan rakennushistoriaan ja yhteiskunnalliseen konteks-
tiin 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 hyödyl-
lisistä kommenteista. Lämpimät kiitokset Keijo Salermalle, Uolevi Ikävalkolle ja 
Juha Varikselle arvokkaista tiedoista. Erityiskiitos arkkitehti Aimo Nissille laajas-
ta 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 kirjal-
listen 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 Kone-
pajaa hyvin tuntevien henkilöiden haastatteluin. 

Kaksivaiheinen työtapa heijastuu kunkin osarapor-
tin rakenteessa. Konepajan lyhyen yleiskuvauksen 
jälkeen tulee pääluku rakennuksen muutosvaiheista 
kirjallisuuden ja piirustusten perusteella, täydennet-
tynä havainnoilla paikan päällä. Tärkeimmät vanhat 
piirustukset ja valokuvat on taitettu osaksi Muutos-
vaiheet-lukua. 

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

Raportin päättävät tulevia muutoksia suunnittelevia 
palvelevat ajoitus- ja säilyneisyyskaaviot ja Yhteenveto.  

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

Tutkimustyötä Aluskehysosastossa,
joulukuu 2011.

Livadyn työryhmän tavoite on ollut rakennusten his-
torian ja rakennusten ”anatomian” – rakennusteknii-
kan 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 kirjal-
lisia 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.

Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hä-
meenlinnaan rakennettiin vuosina 1859–1862. 
Tärkeimpiä tavoitteita oli tavarankuljetuksen jär-
jestäminen 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 kas-
vualustan teollisen kaupunkiyhdyskunnan syntymi-
selle ja laajenemiselle. 

Rataverkon laajentaminen ja konepajojen 
rakentaminen kulkivat käsi kädessä. Yleensä samat 
suunnittelijat vastasivat kunkin rataosuuden ase-
mista, konepajoista ja muista hyötyrakennuksista. 
Erityisen voimakas rakennusvaihe konepajoilla oli 
1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa – siis ajankoh-
tana, jolloin Suomen rataverkko saavutti likipitäen 
lopullisen laajuuteensa. Päärautatieaseman yhtey-
dessä sijaitsevaa Helsingin konepajaa laajennettiin 
voimakkaimmin, mutta sen alue kävi ahtaaksi. 

Päätös uuden Fredriksbergin (Pasilan) konepa-
jan sijoittamisesta kaupungin ulkopuolelle Sörnäis-
ten satamaradan varteen tehtiin vuonna 1898 (Nissi 
1997, 27). Rakennustyöt alkoivat vuonna 1899, ja 
konepaja aloitti toimintansa vuonna 1903. Merkittä-
vä osa keskustassa sijaitsevan Helsingin konepajan 
toiminnasta siirrettiin uusiin tiloihin. Vetureiden 
valmistus pysyi kuitenkin vanhalla konepajalla, 
minkä vuoksi Pasilaan ei tehty varikoille luonteen-
omaista kaarevaa veturitallia.

Pasilan konepajasta tehtiin Valtionrautateiden 
suurin. Vuonna 1917 työntekijöitä oli yli 900. Sotien 
välisenä aikana siirryttiin piensarjoista suurtuotan-
toon, ja työntekijämäärä 1938 oli yli 1100. Suurim-
millaan Pasilan Konepaja oli 1950-luvun lopulla 
ja 1960-luvun alussa, jolloin työväkeä oli yli 1500 
(Eerola 2005, 320–21). 

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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Helsingin teollisuus 
ja rautatiet suhteessa 
kaupunkirakenteeseen 1869, 
1910 ja 1950.
(Kuva: TKK, Arkkitehtuurin 
historia, 1987.)

huomioita pasilan konepajan arkkitehtuurista

Suomen Valtionrautateiden vanhat konepajat muo-
dostavat tyyliltään melko yhtenäisen kokonaisuu-
den. 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 esimer-
kiksi Pasilan konepajan rakennukset ovat käyttö- ja 
korjauskelpoisia. 

Nissi (2011, 37) erottaa rautateiden konepajojen 
arkkitehtuurissa autonomian aikana ja itsenäi-
syyden alkuvuosikymmenenä kolme ajanjaksoa, 
jotka heijastavat teollisuusrakentamisen kehitystä 
yleisemminkin. Pasilan konepajan arkkitehtuuria 
leimaa etenkin Bruno F. Granholmin pitkäaikainen 
suunnittelijan työ. 

Pasilan konepajan vanhimmista, nyt suo-
jeltavaksi esitetyistä rakennuksista Granholmin 
piirtämiä ovat Konttori, Voimalaitos, Paja, Kokoon-

panohalli ja Maalaamo. Aluskehysosasto ja Ruokala 
ja oppilaskoulu ovat muiden arkkitehtien käden-
jälkeä. Niidenkin suunnittelua Granholm valvoi 
Rautatiehallituksen huoneenrakennustoimiston 
esimiehen asemassa.

Pasilan konepaja on valtakunnallisesti merkittä-
vä teollisuus- ja kulttuuriympäristö. Bruno F. Gran-
holmin rikasmuotoinen konepaja-arkkitehtuuri 
muodostaa Pasilassa ainutlaatuisen laajan ja ehjän 
miljöökokonaisuuden.
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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.)

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.)
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suunnittelu- ja suojelutilanne

Pasilan konepaja-alue on liikenne- ja teollisuushisto-
rian monumentti, jonka merkitys ja arvo on yleisesti 
tunnistettu. Asemakaavan muutosluonnos, jossa 
esitetään Pasilan konepaja-alueen kaupunkirakenteel-
linen idea, käyttötarkoitukset sekä rakennusoikeudet, 
on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
6.3.2003. Säilyvien konepajarakennusten pohjoispuo-
lisen alueen asemakaavat on hyväksytty osa-alueittain 
vuosina 2005–2008. 

Konepajan eteläosan alueella on edelleen voi-
massa vuonna 1901 vahvistettu asemakaava n:o 449 
(Pasilan konepajan teollisuusrakennusten kortteli 
390). Sitä ollaan nyt osa-alue kerrallaan muuttamas-
sa samaan tapaan kuin pohjoisosassa. Vanhojen 
konepajarakennusten osalta kaavamuutokset nojaa-
vat mainittuun vuoden 2003 asemakaavan muutos-
luonnokseen. Lisäksi Kaupunginhallitus on vuonna 
2005 hyväksynyt siihen pohjautuvan maankäyttöso-
pimuksen.

Suojelun osalta tärkeä tieto on se, että Pasilan 
konepaja on yhdessä viereisen SOK:n teollisuus-

korttelin ja pääradan länsipuolella olevien vetu-
ritallien 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 tuotanto-
laitokset 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 erityi-
sesti rautatien merkitystä pääkaupungin teollistumi-
selle. (…) Konepaja-alueella (…) on seitsemän suurta 
tiilihallia, voimalaitos piippuineen sekä konttori- ja 

varastorakennuksia. Suuret hallit ovat alueen keski-
osassa, konttori- ja varastorakennukset ovat osa alu-
een muusta kaupunkirakenteesta sulkevaa aitausta. 
(…)”  (Valtakunnallisesti merkittävät… 2012)

Lisäksi Pasilan konepajan alue kuuluu Mu-
seoviraston ja VR:n valtakunnallisesti merkittävien 
asema-alueiden suojelusta solmiman sopimuksen 
piiriin. Vuonna 1998 tehdyn sopimuksen mukaan 
siinä luetteloituja kohteita ei suojella Rakennussuo-
jelulain nojalla, vaan keskeiset arvot turvataan eril-
lisen selvitysmenettelyn kautta. Voidaan sanoa, että 
Konepajan alue on merkittävin yksittäinen kokonai-
suus suojelusopimuksen kohdeluettelossa.

Vuoden 2003 asemakaavan muutosluonnoksessa 
vanhat konepajarakennukset ja niiden välinen ulkotila 
on merkitty alueeksi, ”jolla ympäristö säilytetään”. Täs-
sä Rakennushistorian selvityksessä ja inventoinnissa 
käsiteltävät seitsemän rakennusta, Konttori, Kokoonpa-
nohalli, Maalaamo, Paja, Voimala, Aluskehysosasto ja 
Ruokala ja oppilaskoulu, on jo tässä vaiheessa esitetty 
suojeltavaksi tarkemmin sr-1 merkinnällä. 
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Pasilan konepaja, asemakaavan muutosluonnos vuodelta 2003. 
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.) 

Osa-alueen 4 asemakaavaehdotus 2011.
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.) 



14

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 
(sr-1) 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 palaut-
taa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. Myöhemmät 
arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin säilyttää. 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen ja 
sen arvokkaiden sisätilojen alkuperäisten tai niihin 
verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja niiden 

yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. 
Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakot-
tavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisto-
teutuksen mukaisesti. Laajempia korjaus- ja muu-
tostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvän 
teettää rakennuksesta asiantuntijan laatima raken-
nushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemuk-
seen. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta 
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.”

Tämä muotoilu saattaa kuitenkin vielä muuttua. 
Myös nyt käsillä oleva Konepajan rakennushistori-
an selvitys ja inventointi saattaa osaltaan täsmen-
tää sekä yleisiä että rakennuskohtaisia suojelu-
tavoitteita. 

Kadun varteen sijoittuu uutta asuntorakenta-
mista, mutta Konttori ja Ruokala ja oppilaskoulu 
on määritelty toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY): ”Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palve-
lutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aihe-
uttamattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, 
studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila-  
ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimin-
taa palvelevia tiloja.”

Osa-alueen 4 asemakaavaehdotuksen selostuk-
sessa (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 ympä-
röiviin kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, toimin-
nallisesti ja liikenteellisesti luontevalla tavalla (…).” 

1 Asemakaavaluonnos ei koske Kokoonpanohallia  
 ja Maalaamoa.
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Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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kokoonpanohalli ja maalaamo  
osana konepajan kokonaisuutta

Kokoonpanohalli ja Maalaamo ovat Konepajan itses-
tään selvät päärakennukset. Näiden suurten työpa-
jojen lukuisat työosastot tekivät pääosan vaununtuo-
tannon töistä. 

Kokoonpanohalli ja Maalaamo kuuluvat Pasi-
lan konepajan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen 
yhdessä Konttorin, Voimalan ja Pajan kanssa. Tämä 
vanhin rakennusryhmä antaa kuvan vaununtuotan-
non tilantarpeesta, tuotannon järjestelystä ja teolli-
suusmiljööstä vaiheessa, jossa Pasilan konepaja oli 
itsenäinen teollisuuden saareke kaupunkirakenteen 
ja sen teknisten verkostojen ulkopuolella.

Bruno Granholmin suunnitelmissa Kokoon-
panohalli ja Maalaamo ovat osia yhdestä suuresta 
työpajarakennuksesta. Niitä yhdistävä osuus on 
jäänyt rakentamatta.

Tuotannon laajentuminen ja uudelleenorga-
nisointi loi tarpeen Konepajan jatkuvalle lisära-
kentamiselle ja sisätilojen muutoksille. Muutosten 
keskellä Kokoonpanohalli ja Maalaamo ovat säilyttä-
neet luonteensa alueen päärakennuksina. Vaikka yli 
sadan vuoden käyttö on vaatinut Kokoonpanohalliin 
ja Maalaamoon monia muutoksia, ne on toteutettu 
niin että yksityiskohtien moninaisuus ei turmele 
rakennusten systemaattista yleisilmettä. 

Etenkin Kokoonpanohalli on ollut raaka-
aineiden ja välituotteiden virtojen solmukohta. Se 
avautuu lukuisten suurten ovien ja raideteiden väli-
tyksellä etelään ja pohjoiseen. Maalaamo muodostaa 
julkisivun pohjoiseen Konepajan ratapihalle, jossa 
tehtiin ulkosalla vaunujen sisäosien viimeistelyä ja 
kevyissä rakennuksissa erilaisia välituotteita. 

Nykyisin Maalaamo on koko Konepajan säily-
vän miljöön julkisivu. Sen eteen on tehty katu, jota 
myöten kulkee raitiotie. 1970-luvulla Maalaamon 
ja Kokoonpanohallin itäsivuun kiinni rakennetut 
Sähköjunahallit 1 ja 2 jäävät tavallaan taustalle ei-
vätkä suuresta koostaan huolimatta lopulta häiritse 
vanhempien rakennusten muodostamaa miljöötä 
kovinkaan paljon.  

Yksittäisten rakennusten säilyneisyyden lisäksi 
on oleellista hahmottaa Konepajan vaunutuotannon 
toimintalogiikka ja tunnistaa ne ympäristön piirteet, 
jotka vielä vuonna 2012 kertovat tästä logiikasta. 

Koko alueen kattanut raiteisto, poikkisuuntaiset 
traverssit, Kokoonpanohallin eteläsivun kääntölevyt 
ja junien mittoihin perustuva, kaikkien tuotanto-
rakennusten 6 ja 12 metrin moduleihin perustuva 
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hahmotelma konepajan tuotannon virroista

raaka-aineet 

valmiit vaunut

rakennusvaiheet

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

1

2
3 4

11

12

13

14

15

5

8

7

6
9

10

Kuva: Pasilan ja Vallilan rautatieym
päristöjen kehittäm

issuunnitelm
a / N

issi 1997, 34.
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mitoitus ovat rakennusten ulkopuolella erityistä 
huomiota vaativia piirteitä. Traverssit ja paljon 
raiteistoa lienee menetetty. Siksi on erittäin tärke-
ää, että ajoväylien, pysäköintipaikkojen, teknisten 
installaatioiden ja työmaajärjestelyjen takia ei vahin-
gossa tai puutteellisen suunnittelun takia menetetä 
lisää ulkotilojen historiallista todistusvoimaa. 

Rakennusten ja ulkotilan suhde on toinen 
ilmeinen erityispiirre. Konepajan tuotanto – raaka-
aineiden, puolivalmiiden osien ja eri vaiheissa 
viimeisteltyjen vaunujen virrat – ovat olleet lineaa-
risia: tavara on pääasiassa liikkunut pohjois-etelä-
suunnassa rakennuksesta toiseen. Kaksi traverssia, 
Kokoonpanohallin sisäinen 1960-luvun alkupuolella 
(Salerma 2011) käytöstä poistettu siirtolava sekä 
Konepajan ja Maalaamon välinen siirtolava ovat 
olleet poikkisuuntaisen liikkeen vyöhykkeet, joiden 

käyttö on eri aikoina vaihdellut. Traversseilta on 
ollut maksimaalinen määrä ovia toisaalta Aluskehys-
osastoon (etelästä), toisaalta Kokoonpanohalliin ja 
Maalaamoon. Aluskehysosaston ja Kokoonpanohal-
lin välissä on ollut Pajan ja Voimalan lisäksi erilaisia 
apurakennuksia, joista Polttoleikkaamo (”Lasipa-
latsi”) on säilynyt ja sellaisena arvokas, samoin sen 
vierustan kujanne koivuineen. 

Erityinen ja tuotannon historiasta paljon kerto-
va piirre ovat Voimalan, Pajan, Kokoonpanohallin 
ja Maalaamon yhdistävät putkisillat ja massiiviset 
painesäiliöt sekä Voimalan piippu. Myös alueen 
valaistuslaitteissa ja muutamissa mm. traverssien 
syöttöön liittyvissä sähköteknisissä asennuksissa on 
merkittäviä ja kiinnostavia piirteitä. 

Maalaamon ja Kokoonpanohallin välinen tila on 
erityinen tapaus. Se on jo vuonna 1909 suunniteltu 

katettavaksi. Alueen perustukset vastaavat rakennus-
ten perustuksia (suullinen tieto Matikkala 2012) ja 
väliosasta on myös Granholmin piirustukset. Jossa-
kin vaiheessa (ajoitus puuttuu) tässä välissä on ollut 
asennettuna kaksilavainen siirtolavarata (Eerola 
2005, 94-95). Tämän välitilan avaaminen julkiseksi 
kulkuväyläksi ei ole historiallisessa katsannossa 
itsestäänselvä ratkaisu, vaikka lieneekin tulevien 
käyttöjen kannalta toiminnallisesti luontevaa.

Sörnäisten satamarata kulki aina 1960-luvun 
alkuun asti Konepajan itäsivulla. Radalta ei ollut 
suoraa yhteyttä Konepajalle. Radan varrella oli 
puutavaravarastoja ja tavaramakasiineja, jotka muo-
dostivat kulkuesteen. Itäsivua voitaneen luonnehtia 
eräänlaiseksi Konepajan takapihaksi. 

Ilmakuva nykytilanteesta.
(Kuva: Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu.)
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kokoonpanohalli

maalaamo
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kuivauslaitos

maalausosasto

värien valmistus 
ja varastointi

kokoonpano-osasto

työkaluvarasto

konepajaosasto

puuseppäosasto

maalaamo

teollisuuskatu

aleksis kiven katu
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kokoonpanohalli

sähköjunahalli
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karttapohjoinen

selvityksessä hallien osista 
käytetyt nimet
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aleksis kiven katu
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maalaamo
kokoonpanohalli

sähköosasto

sosiaalitilat

verhoiluosasto

työkaluosasto 
varasto

ilmajarruosasto

sosiaalitilat

penkkipuu

sähköjunahalli

2. krs

selvityksessä 
käytetty pohjoinen
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alkuvaiheita

Vuonna 1898 päätettiin merkittävä osa Helsingin 
konepajan tuotannosta siirtää Pasilaan, eli Fred-
rigsbergiin. Päärautatieaseman vieressä sijainneen 
vanhan konepajan laajeneminen ei ollut enää 
mahdollista. Toisin kuin aiemmin rakennettujen 
konepajojen yhteydessä, Pasilan konepajan perus-
taminen ei suoranaisesti liittynyt minkään uuden 
radan rakentamisorganisaatioon. Helsingin konepa-
jan laajentamisen tarve vastasi kuitenkin Helsingin 
ja Turun välisen, vuonna 1903 avatun rautatieyhte-
yden tarpeisiin. Pasilan konepajaa perustettaessa 
Suomen rautatielaitos oli neljänkymmenen vuoden 
ikäinen. Konepajan suunnittelussa tähdättiin siihen, 
että se tulisi olemaan rautateiden suurin konepaja, 
johon keskitettäisiin pääosa vaunujen tuotannosta. 
Suunnittelussa kyettiin ottamaan huomioon jo van-
hempien konepajojen käyttökokemuksia. (Nissi 2011 
julkaisematon, 45; Eerola 2005, 14, 21.)

Pasilan konepajaan päätettiin sijoittaa junan-
vaunujen rakentaminen ja korjaaminen. Veturien 
rakentaminen ja huolto jäi edelleen Helsingin van-
han konepajan tehtäväksi. Samalla päätettiin myös 
Helsingin varikko siirtää aseman luota Pasilaan. 
Varikon toiminnan vaatimat veturitallit valmistuivat 

nykyisen konepaja-alueen pohjoispuolelle vuonna 
1899.1  Samana vuonna aloitettiin myös Pasilan 
konepajan perustustyöt. (Nissi 2011 julkaisematon, 
45; Eerola 2005, 21.)

Pasilan konepajan ensimmäiset rakennukset 
rakennettiin vuosina 1899–1901. Varsinainen kone-
pajatoiminta alkoi vasta vuonna 1903, eli samana 
vuonna, jolloin suora ratayhteys Helsingistä Kar-
jaan kautta Turkuun avattiin. Pasilan konepajan 
vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Bruno F. 
Granholmin piirtämiä. Eräät suunnitelmat tosin ovat 
signeeraamattomia. Ensimmäisenä konepaja-alueelle 
valmistui konttorirakennus vuonna 1900. Seuraa-
vana vuonna valmistuivat Voimalaitos ja Paja sekä 
suuri työpajarakennus, eli Kokoonpanohalli. Se piti 
sisällään konepaja- ja puuseppäosastot sekä vaunujen 
kokoonpano-, korjaus- ja tarkastusosastot. Pajara-
kennusta laajennettiin vuonna 1909. Vuonna 1910 
valmistui Kokoonpanohallin pohjoispuolelle pienem-
pi työpajarakennus, eli Maalaamo, jonne maalaus- ja 
verhoilutyöosastot siirtyivät. Kaikki edellä mainitut 
rakennukset ovat säilyneet Pasilan konepajalla. (Nissi 
2011 julkaisematon, 45; Eerola 2005, 22.)

Vielä 1990-luvulla oli olemassa osa perustamis-
vaiheen edellisiä vaatimattomimpia rakennuksia, 
esimerkiksi saha ja siihen liittynyt kuivaamo. Saha ja 
kaikki muutkin konepaja-alueen pohjoispään raken-
nukset on purettu 2000-luvun alussa uusien asunto-
korttelien tieltä. (Nissi 2011 julkaisematon, 45.)

Keskenään samanilmeiset Kokoonpanohalli ja 
Maalaamo muodostavat Pasilan konepajan ytimen 
ja määrittelevät hyvin pitkälle koko alueen ominais-
luonteen. Rakennusten välinen osa piti alun perin 
kattaa, mutta suunnitelmaa ei koskaan toteutettu.

kokoonpanohallin ja 
maalaamon muutosvaiheet

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

Fredriksbergin konepajan 
työntekijöitä vuonna 1904. 

(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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rakennus- ja muutosvaiheet  
kirjallisuuden, piirustusarkiston  
sekä kohteen  havainnoinnin mukaan

1899–1901
kokoonpanohallin rakennusvaihe 

Pasilan Kokoonpanohallin, eli suuren vaunuvers-
taan ja viilaustyöpajan varhaisimmat käytettävissä 
olevat piirustukset on allekirjoittanut Bruno F. 
Granholm vuonna 1900. Vuonna 1901 valmistunut 
rakennus on Pasilan konepaja-alueen alueen laajin 
halli. Ulkomitoiltaan se on 107,4 metriä pitkä ja 
99,4 metriä leveä. Alunperin rakennuksessa oli 
18 raidetta, joilla tehtiin vaununrakennustöitä. Ne 
katkaisi poikkisuunnassa kulkeva, sähkövoimalla 
toimiva 8 metrin levyinen siirtolava, eli traverssi. 
Sen avulla työstettäviä vaunuja voitiin Kokoonpano-
hallissa liikutella työvaiheesta toiseen minkä tahan-
sa raiteen kohdalle. Sisälle rakennettu siirtolava oli 
Suomen oloissa poikkeuksellinen. Konepajan työ-
koneet ja -laitteet hankittiin ulkomailta. Esimerkiksi 
traverssin laitteiston toimitti AG Siemens–Halske, 
jolla oli myyntikonttori Helsingissä. Rakennuksen 
keskellä kulkeva traverssivyöhyke on muuta raken-
nusta korkeampi, ja se muodostaa arkkitehtoni-
sesti vaikuttavan poikkilaivan komeine päätyineen. 
Rakennuksen itä- ja länsipuolilla on sisätraverssin 
ulkoneva pääty, joista vaunuja on tuotu sisään. 
Toinen päädyistä on myöhemmin purettu vuonna 
1979 valmistuneen Sähköjunahalli 2:n tieltä. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustukset 62 a, 62 b, 62 c; Nissi 

2011 julkaisematon, 47; Kulttuuriympäristö rekis-
teriportaali 2011; Eerola 2005, 23; Hakkarainen & 
Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 12; Konttinen & 
Laajoki 2000, 386.)

Kokoonpanohallin punatiilijulkisivut ovat 
monimuotoiset. Seinämuuria tukevat säännöllisin 
välein kontreforit, eli ulkonevat tukipilarit. Kokoon-
panohallin pohjoisjulkisivulla jokaisen raiteen koh-
dalla on suuri ovi, josta vaunut on saatu siirrettyä 
ulos ratapihalle. Etelän puolella vain osassa Kokoon-
panohallin ulkoseinän suuria segmenttikaarisia osia 
on ovi, josta raide kulkee sisään. Maantasokerroksen 
suurissa ovissa on runsaasti ikkunoita, joista on tul-
lut valoa sisään. Ylemmän osan koristelu perustuu 
komeroaiheisiin sekä kaari-ikkunoihin, joita Gran-
holm on koonnut kolmen ryhmiksi. Sisätraverssin 
päädyissä (hallin itä- ja länsisivuilla) Granholm on 
koonnut suuria ikkunoita kaariaiheen sisään. Etelä- 
ja pohjoispuolen räystäiden yläpuolelle kohoavat 
koristeellisten kulissipäätyjen rivistöt. Ne peittävät 
kattoikkunoiden eli lanterniinien päädyt. Kokoonpa-
nohallin, samoin kuin myös vuonna 1910 valmistu-
neen Maalaamon hallitilat on valaistu vaunulinjojen 
suuntaisilla pitkillä kattovalolanterniineilla, jotka 
on sijoitettu 12 metrin välein siten, että yksi lan-

terniini on aina kahden kiskoparin välissä. Tällöin 
työstettävät vaunut saivat ylävalon ihanteellisessa 
vinossa kulmassa. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 
62 c; Nissi 2011 julkaisematon, 47; Hakkarainen & 
Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 12; Konttinen & 
Laajoki 2000, 203).

Kokoonpanohallin katto on kannatettu muoto-
teräksestä niittaamalla tehdyillä rakenteilla. Hallin 
korkeuden, katosta tulevan valon ja kantavien pila-
reiden mittasuhteiden ansiosta suuren kokoonpano-
osaston yleisilme on ollut varsin kevyt ja valoisa. 
Vesikattoa voisi kuvailla eräänlaiseksi sahakatoksi, 
jossa on useita harjakattoja vierekkäin. Vesikatto 
tehtiin lämpöhäviöitten vähentämiseksi kolmiker-
roksisesta, ilmavälein varustetusta laudoituksesta. 
Sadevedet poistettiin laajalta katolta hallien pilarei-
den viereen kiinnitetyillä putkilla lattianalaisiin vie-
märijohtoihin. Höyrylämmittimet laippaputkineen 
oli sijoitetettu kattoveden johtoputkien viereen, jol-
loin höyryä voitiin tarpeen vaatiessa johtaa linjasta 
sulattamaan katolle kertynyt lumi. (Hakkarainen & 
Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 12; Konttinen & 
Laajoki 2000, 386).
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Bruno F. Granholmin signeeraama 
Kokoonpanohallin pohjapiirustus vuodelta 1900.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 a.)
Mittakaava 1:1000

Leikkauspiirustus vuodelta 1900.  
Huom. leikkauslinja ei ole suora. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 b.)
Mittakaava 1:1000
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Kokoonpanohallin sisätilat jakautuivat alun 
perin konepaja-, puuseppä- sekä vaunujen kokoon-
pano-, korjaus- ja tarkastusosastoihin. Konepaja-
osaston lattiapinta-ala oli noin 2000 m2, puuseppä-
osaston 1600 m2 ja kokoonpano osaston 7000 m2. 
Rakennus jakautuu kahteen suureen osaan. Toinen 
oli laaja kokoonpano-osasto ja toisessa olivat puu- ja 
metallityöpajat. Osien välissä on koko rakennuksen 
läpi kulkeva seinä, joka nousee myös katon yläpuo-
lelle, ja jakaa tilat erillisiksi palo-osastoiksi. Piirus-
tuksista voi nähdä, kuinka työpajojen parvet ovat 
vierustaneet hallin länsi–itä-suuntaisia pitkiä seiniä. 
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 62 a, 62 b, 62 c; 
Eerola 2005, 30–31).

Jo alkuperäisessä suunnitelmassa Kokoonpano-
hallin eteläpuolella on yksi poikkisuuntainen raide, 
jonka varrelle on sijoitettu kahdeksan kääntölavaa. 
Niiden avulla on järjestetty puutyö- ja konepajaosas-
ton tarvikeliikenne. Julkisivussa on suuret tunnus-
omaiset ovet niillä kohdilla, joista raiteet menevät 
sisään. Konepajaosaston läpi oli johdettu useita 
normaalilevyisiä raiteita. Osittain näiden väliin, ja 
ristikkäin oli asetettu kapeita kärryraiteita kääntö-
pöytineen. Niiden avulla työn alla olevia kappaleita 
ja muita tarvikkeita kyettiin siirtämään osaston sisäl-
lä. Nämäkin raiteet näkyvät vuoden 1924 valokuvas-
sa. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 a; Pohjanpa-
lo 1916, 554–555; Salonen 2002, 17.)

Konepuuosaston ja konepajaosaston, eli metal-
lipajan työkoneiden paikat on merkitty piirustuksiin 
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 a). Vuonna 
1924 otetussa valokuvasarjassa näkyy, että sekä 
konepajaosaston että puutyöosaston lattia oli tehty 
pystyyn ladotuista puupölkyistä. Tällaista lattiaa on 

osittain näkyvillä vielä tänäkin päivänä. (Tästä lisää 
Kenttätyö-osiossa.) Rakenne kestää hyvin kulutusta 
ja vaimentaa iskuja niin, että se ei riko putoavaa 
terätyökalua. Sisätraverssin lattia oli tehty samalla 
rakenteella. Valokuvien perusteella kokoonpano-
hallin lattiat ovat kiskojen kohdalla olleet kuitenkin 
luultavimmin betonia.

Kokoonpanohallin suuret työpajahallit olivat 
aikanaan sekä koneteknisessä mielessä edistykselli-
set että rakennusteknisesti huolellisesti suunniteltu 
ja hyvin rakennettu. Seuraava lainaus on suoraan 
Valtionrautateiden 50-vuotisjulkaisusta. Siinä kone-
pajan silloinen johtaja Santeri Pohjanpalo ylpeänä 
esittelee kymmenen vuotta käytössä olleen raken-
nuksen hienouksia.

”Vaunujen kokoonpano-, korjaus- ja tarkastusosas-
tossa on permantoala noin 7000 neliömetriä. Keskelle 
permantoa tehdyssä syvennyksessä kulkee sähkövoiman 
käyttämä, 8 m pitkä traversi, jonka avulla vaunut 
mukavasti saadaan siirretyksi minkä halutun raiteen 
kohdalle tahansa. Useimmat tämän osaston läpi kulke-
vista lukuisista raiteista on traversiradan kummallakin 
puolella varustettu kiskojen välillä syvennyksillä vaunu-, 
korjaus- ja tarkistustöitten helpoittamiseksi […] 

Edellä selostetut työpajat ovat erittäin ilmavat, 
jonka voinee jo päättää sen perusteella, että seinämuu-
rit ovat alimmalta kohdaltaan 7,5 metriä korkeat. Kun 
niihin on sovitettu varsin tiheään suurehkoja ikkunoita 
ja sen lisäksi laajat alat kattoa on peitetty vierekkäin 
sovitetuilla, rautatukeitten kannattamilla lasilevyillä 
[…] onkin valaistus näissä työpajoissa erittäin hyvä. 
[…] Kattotuolit ovat niinikään raudasta. Kun kyseessä 
olevassa rakennuksessa ei ole mitään välikattoa, on vesi-
katto sen suuren pinta-alan takia esiintyvien lämpöhä-

viöitten välttämiseksi tehty kolmenkertaisesta laudoituk-
sesta, joitten välillä on ilmakerrokset. Päällimmäinen 
laudoitus on peitetty galvanoidulla levyllä. Sadeveden 
poistamiseksi tältä laajalta katolta on siihen muodos-
tettu lukuisia nelisivuisia suppiloita, joitten pohjus-
taan on yhdistetty levyputkia, joita myöten vesi pääsee 
juoksemaan permannon alla oleviin viemärijohtoihin. 
Nämä kattoveden johtoputket ovat kiinnitetyt katon 
kannatuspilareihin, joitten vastaiselle sivulle on myös-
kin höyrylämmityksen laippaputket sovitettu, johtuen 
niistä lauhdutusvesi edellämainittujen kattovesiputkien 
alapäähän. Kun niihin tarpeen tullen voidaan johtaa 
myöskin höyryä, saadaan täten katolle kokoontunut 
lumikin niitten kautta sulanneena johdetuksi viemäri-
johtoihin. […]Höyrylämmityksen aiheuttama lauhdu-
tusvesi kuin myöskin katolta juossut sadevesi tai sulanut 
lumi johdetaan erityiseen säiliöön, josta sen itsetoimiva 
sähkömoottoripumppu työntää konehuoneen lähellä 
olevaan kaivoon edelleen käytettäväksi höyrykattilain 
syöttövetenä.”   (Pohjanpalo 1916, 555–559.)
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Näkymä kokoonpano-osastosta  
vuodelta 1924. Hallin keskellä kulkee 
vaunujen siirtolava, eli traverssi.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

Vaunujen telien siirtelyyn riittävä raiteen 
kääntölava. Tällaisia kääntölavoja on ollut 
etenkin Kokoonpanohallin eteläsivulla kuten 
edellisen aukeaman pohjapiirroksesta näkyy.  
(Kuva: Salonen 2002, 7.)

Konepaja vuonna 1924. Kuvassa näkyvät 
tavaroiden liikutteluun käytetyt kapeat raiteet 

kääntölavoineen. Lattia on tehty pystyyn 
ladotuista puupölkyistä. Työkoneet saavat 
käyttövoimansa katossa kulkevalta valta-

akselilta hihnojen välityksellä. Etualalla näkyy 
raidekärryjen (”rullikoiden”) kääntölava.  

(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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1910 
maalaamon rakennusvaihe

Maalaamo rakennettiin vastaamaan konepajan 
kasvaneisiin tuotannollisiin tarpeisiin ja työvaihei-
den eriyttämiseksi omille alueilleen. Uuteen raken-
nukseen siirtyivät vaunujen maalaus- ja verhoilu-
työt, jotka oli aiemmin tehty Kokoonpanohallissa. 
Näitä töitä oli ollut hankala sovittaa pölyisen ja 
likaisen kokoonpanotyön yhteyteen. Piirustukset 
on laatinut Bruno F. Granholm Valtionrautateiden 
rakennuskonttorissa vuonna 1909. Maalaamo on 
suuren Kokoonpanohallin rinnakkaisrakennus, 
joskin pienempi ja toiminnoiltaan yksinkertaisempi. 
Sen suunnittelussa on noudatettu varhaisemman 
rakennuksen arkkitehtuuria. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset 65 a, 65 b, 65 c.)

Maalaamorakennuksen länsiosa (Aleksis Kiven 
kadun puoli) on kaksikerroksinen. Ensimmäisessä 
kerroksessa valmistettiin värejä, säilytettiin maa-
leja ja tehtiin hienoimmat lakeeraustyöt. Toisessa 
kerroksessa oli tilat verhoiluosastolle. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustukset 65 a; Pohjanpalo 1916, 558; 
Eerola 2005, 32–33; Kulttuuriympäristö rekisteripor-
taali 2011.)

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

paalutus- ja leikkauspiirustuksissa. (VR:n piirustus-
arkisto, piirustukset 3045 a, 3045 a’, 3045 b)

Rakennuksen pinta-alasta valtaosan vei maalaus-
osasto, joka oli varattu tavallisia maalaustöitä varten. 
Sen läpi kulki 14 raidetta, jotka oli varustettu lattiasy-
vennyksillä vaunun alla tehtävien töiden helpottami-
seksi. Lattiat oli valettu betonista ja päällystetty asfalt-
tikerroksella siten, että päällyskerros vietti raiteiden 
pituussuunnassa. Näin vaunuja pestäessä lattialle 
valunut vesi juoksi raiteiden välissä oleviin syvennyk-
siin ja niiden pohjissa olevia uria myöten edelleen 
viemäriin. (Pohjanpalo 1916, 558; Eerola 2005, 33; 
Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011; Hakkarai-
nen & Putkonen 1995, 190; Salonen 2002, 17.)

Kokoonpanohallin tapaan Maalaamon pitkien 
seinien vierustoille oli rakennettu parvet. Niitä käy-
tettiin vaunuista poistetun sisustuksen säilytykseen. 
Parvien seiniä tehtiin samoista ponttilaudoista, joita 
käytettiin myös puurakenteisissa junanvaunuissa. 
Parvilla tehtiin myös pieniä maalaus-, lasinsyövytys- 
ja muita töitä. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 
65 a, 65 b; Huvila & Matikkala 2012, haastattelu; 
Pohjanpalo 1916, 558; Eerola 2005, 33; Hakkarainen 
& Putkonen 1995, 190; Salonen 2002, 17.)

Maalaamon perusrakenne on tehty samalla ta-
valla kuin Kokoonpanohalli: Kattotuolit ja pilarit on 
tehty muototeräksestä niittaamalla. Rakennuksessa 
on sahakatto ja työtilat saavat ylävaloa kattoikku-
noista, jotka ovat suuremman hallin tavoin vaunu-
linjojen suuntaiset ja 12 metrin, eli kahden raiteen 

leveyden jaolla. Suurten raiteiden kohdalla olevien 
ovien välissä olevat kontreforit tukevat punatiilijulki-
sivuja. Pohjoispäädyssä räystään yläpuolelle kohoaa 
sirojen kulissipäätyjen rivistö. Yläkerroksen kaari-
komeroihin on puhkaistu ikkunoita. (Hakkarainen 
& Putkonen 1995, 190; Salonen 2002, 17.) Maalaa-
mon oviaukot oli tehty venäläisen liikkuvan kalus-
ton mittojen mukaisesti, mikä teki rakennuksesta 
mitoiltaan hieman Kokoonpanohallia korkeamman. 
(Hakkarainen & Putkonen 1995, 190; Salonen 2002, 
17; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)

Uuden Maalaamon ja Kokoonpanohallin väliin 
rakennettiin 19,7 metriä leveä siirtolava, joka on 
huomattavasti leveämpi kuin suuren hallin sisäinen 
traverssi. Uutta traverssia suunniteltiin alun perin 
katettavaksi. Maalaamo on tehty Kokoonpanohallia 
lyhyemmäksi siten, että siirrettävät vaunut olisi saatu 
rakennuksen molemmilta puolilta hallien väliseen 
traverssiin jos kattamissuunnitelma olisi toteutunut. 
Näin ei kuitenkaan käynyt ja traverssi rakennettiin 
alkuperäistä suunnitelmaa pidempänä.Raiteiden 
sijoittelusta johtuu esimerkiksi se, että hallien lanter-
niinilinjat poikkeavat toisistaan. (VR:n piirustusarkis-
to, piirustukset 35 a, 65 b, 65 c, 3051 a, 3051 b; Nissi 
2011 julkaisematon, 49; Eerola 2005, 25.)
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Bruno F. Granholmin signeeraama 
Maalaamon pohjapiirustus vuodelta 1909. 
Mukana on myös suunnitelma rakennusten 
välisen siirtolavan kattamiseksi.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 a.)
Mittakaava 1:1000

Vuoden 1908 paalutuspohjapiirustus,  
jossa lähellä pintaa oleva kallio on otettu huomioon.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3045 a.)
Mittakaava 1:1500

Maalaamon toisessa kerroksessa 
sijainnut verhoomo.  

(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)



30

Toteutumaton suunnitelma  
traverssin kattamiseksi
Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen traverssi 
oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitus 
kattaa. Tämä ei koskaan toteutunut, mutta myöhem-
pään kattamiseen oli kuitenkin varauduttu Maalaa-
moa rakennettaessa. Maalaamon traverssin vastai-
sessa julkisivussa on useita piirteitä, jotka kertovat, 
että sitä ei ole alun perin suunniteltu ulkotilan julki-
sivuksi. Eteläjulkisivussa ei esimerkiksi ole sokkelia. 
(Tästä enemmän ”Kenttätyö”-luvussa.) Tämä julkisi-
vu on muutenkin tehty muita vaatimattomammin 
detaljein. Maalaamossa lanterniinit ulottuvat julkisi-
vuun asti, kun ne yleensä on piilotettu koristeellisen 
tiilipäätyrivin kulissin taakse. Julkisivuun on myös 
jätetty varaukset kattoristikoiden tukemiseksi. Nämä 
syvennykset on myöhemmin muurattu umpeen. 
Näissä kohdissa muurausjälki poikkeaa muusta jul-
kisivusta. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 65 a, 
65 b, 65 c; Nissi 2011 julkaisematon, 49.) Maalaamon 

kulmassa muurauksen limitys on jätetty avoimeksi 
siten, että traverssin muuraus olisi saatu virheettö-
mästi liitettyä muuhun rakennukseen. 

Rakennusten välisen traverssin katto oli suun-
niteltu kannatettavaksi kaarevilla, suurijännevälisillä 
niitatuilla teräsristikkokattotuoleilla, jotka olisivat 
tukeutuneet rakennusten julkisivuihin. Leikkaus-
piirustuksesta voi päätellä, että Kokoonpanohallin 
pohjoisjulkisivun yläosaa kaavailtiin purettavaksi ja 
rakennetavaksi uuteen muotoon siten, että kattotuo-
lien kannatus olisi onnistunut. Kulissimaiset tiilipää-
dyt oli suunniteltu poistettaviksi ja kattoikkunoita oli 
tarkoitus jatkaa kiinni julkisivuun samaan tapaan 
kuin Maalaamon eteläjulkisivussa. (VR:n piirustusar-
kisto, piirustukset 65 a, 65 b, 65 c, 3051 a, 3051 b.)

Katteeksi suunniteltiin samanlaista kolmiker-
roksista laudoitusta, joka on nyt sekä kokoonpa-
nohallissa että maalausosastolla. Katon harja olisi 
kulkenut traverssin suuntaisesti ja sen harjalla 
olisi ollut muiden Kokoonpanohallin sisätraverssin 

tapaan pitkä ja kattoikkuna. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset 65 b, 3051 a, 3051 b.)

Suunnitellun katetun osan itäjulkisivu olisi jat-
kanut kokoonpanohallin seinälinjaa ja länsijulkisivu 
tullut linjasta hieman ulospäin. Vaunut olisi tuotu 
traverssille Maalaamon lyhyiden seinien vieritse 
pohjoisen suunnasta. Katetun traverssin itä- ja län-
sijulkisivut olisi tehty tiilestä ja ne olisivat muistut-
taneet Kokoonpanohallin sisätraverssin ulkonevia 
julkisivuosia, vaikkakin olisivat olleet niitä leveäm-
piä. Traverssin kummankin päädyn julkisivut oli 
suunniteltu samanlaisiksi. Maan tasossa ne olisivat 
koostuneet kuudesta kaariholviaiheesta. Julkisivun 
ylemmässä osassa kahden keskimmäisen holvin 
kohdalle olisi tehty suurempi kaaren alle sommitel-
tu ikkunaosa kokoonpanohallin julkisivun tapaan. 
Toteutumattomien suunnitelmien sekä leikkaus että 
julkisivupiirustusten päälle on myöhemmin vedetty 
lyijykynällä rastit. (VR:n piirustusarkisto, piirustuk-
set 65 a, 65 b, 65 c.) 

Taustalla piirustus työpajojen välisen traverssin 
katteen suunnitellusta rakenteesta.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3051 a.)
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Maalaamon ja Kokoonpanohallin 
välistä siirtolavaa ei koskaan katettu. 

Tilanne vuodelta 1968. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / 

Karasjoki.)

Vuoden 1909 Leikkauspiirustus, jossa näkyvät 
toteutumattomat suunnitelmat traverssin 

kattamiseksi. Kate olisi ollut pääasissa puuta. 
Valoa katettuun tilaan olisi tullut rakenteen 
harjalla olevasta lanterniinista. (Kuva: VR:n 

piirustusarkisto, piirustus 65 b, osa.)

Toteutumaton julkisivusuunnitelma itään 
nykyisen ulkotraverssin kohdalta.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 c, osa.)
Mittakaava 1:500
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Ote Maalaamon pohjapiirroksesta, 1:200.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 a.)

Maalaamon julkisivu pohjoiseen. Piirustuksen 
vasemmalla laidalla näkyy toteutumattoman 
katetun traverssin sisäänkäyntiovet ja sen 
yläpuolella rakentamatta jäänyt pitkä kattoikkuna.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 c, osa.)

Maalaamon julkisivuote jossa punaisella 
muurauskaavio sekä leikkaus, 1:100. 

(Kuva VR:n piirustusarkisto, piirustus 3046 c.)
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1910 
työprosessin kuvaus

Konepajalla tehdyn työn alati muuntuvan luonteen 
vuoksi on vaikeaa muodostaa selkeää kuvaa siitä, kuin-
ka työnteko on kunakin aikana järjestetty. Tämänlaisen 
harvinaisen tuokiokuvan vuodelta 1910 tarjoaa kuiten-
kin Santeri Pohjanpalo kirjassa ”Suomen valtionrauta-
tiet 1862–1912”. Siinä Pohjanpalo on kuvannut Pasilan 
konepajan toimintaa juuri Maalaamon valmistuttua. 
(Pohjanpalo 1916, 553–563.)

Vuoteen 1910 mennessä Konepajan työntekijöi-
den määrä oli noussut jo 450 henkeen. Samoihin 
aikoihin, Helsingin konepajalla oli töissä noin 400 
henkeä. Pasilan konepaja oli kasvanut perustami-
sensa jälkeen nopeasti merkittäväksi työnantajaksi. 
Varsinkin alkuaikoina Konepaja oli työpaikkana suu-
ri, meluisa ja pölyinen. Melua aiheuttivat työkoneet, 
taonta ja niittaus. Pöly levisi vaunuihin käytettävän 
kuivan puuaineksen työstämisestä. Työ oli raskasta 
ja päivät pitkiä. Konepajalaisen työpäivä alkoi aamu-
seitsemältä ja päättyi vasta iltakuudelta. Työpäivän 
katkaisi tunnin kestävä ruokatauko iltapäivällä. 
Lauantaisin työt lopetettiin kello 14.00, eikä ruoka-
tuntia pidetty. Työtapaturmat olivat yleisiä varsinkin 
alkurakennus- ja kokoonpano-osastoilla. Onnetto-
muuksia aiheutui niin terävistä levynreunoista kuin 
kiipeilystä työtelineillä. Kuolemaan johtaneet onnet-

tomuudet olivat harvinaisia, mutta eivät tuntemat-
tomia. Toisaalta Pasilan konepajan työntekijöiden 
olot eivät poikenneet paljoakaan sen ajan yksityisen 
sektorin teollisuustyöläisten normaaleista työoloista. 
(Eerola 2005, 25–26, 245, 250.)

Vuonna 1910 rakennettavat vaunut olivat puu-
runkoisia. Tavaravaunut olivat useimmin kaksiak-
selisia, eli ne olivat tarpeeksi lyhyitä, jotta niitä oli 
helppo liikutella työpisteestä toiseen kokoonpano-
osaston sisäisellä traverssilla. Matkustajavaunuja 
tehtiin jo neliakselisina, joten niiden siirtely oli 
vaikeampaa. 

Vuosina 1910–1919 vaunujen aluskehykset 
niitattiin kokoon vanhassa Pajarakennuksessa, ja 
tuotiin kiskoja pitkin Kokoonpanohalliin.

Hahmotelma työnjaosta vuonna 
1910 Santeri Pohjanpalon mukaan.

(Pohjanpalo 1916, 553  –558)



35

maalaamo kokoonpanohalli

maalaustyöt

parvilla pienempiä  
maalaustöitä  

ja varastointia

1. krs värien valmistus  
ja varastointi

2. krs verhoilu

hienoimmat maalaus-  
ja lakeeraustyöt

vaununosien puhdistus 

tavaravaunujen korjaus

nosto-osasto

vaunujen kokoonpano-,  
korjaus- ja tarkistusosasto

telivaunujen korjaus 

konepajaosasto

parvilla viilaustöitä

puuseppäosasto

uusien tavaravaunujen  
rakentaminen

uusien matkustajavaunujen  
rakentaminen

parvilla penkkipuutöitä  
ja varastointia

vaunujen korjaus

värien valmistus

sisätraverssi

ulko
traverssi

(1909 suun
n

iteltu kattam
in

en
 ei to

teutun
ut)

tie 9

tie 26



36

Kokoonpanohalli
Pohjanpalon mukaan Kokoonpanohalliin oli tuotu 
pajan huomattavimmat metallintyöstökoneet, joista 
suurimmilla oli omat sähkömoottorinsa, mutta 
muut oli ryhmitelty käytettäväksi yhteisen akselijoh-
tolaitteen välityksellä. Näitä katossa kulkevia pyöriviä 
”valta-akseleita” ja niistä hihnojen kautta käyttö-
voimansa saavia työkoneita voi nähdä esimerkiksi 
vuonna 1936 otetussa valokuvassa työkaluosastolta. 
Seinänvierillä oli pitkät työpöydät ruuvipenkkeineen 
viilaus- ja kokoonpanotöitä varten. Konepajaosaston 
läpi kulki useita normaaliraiteita. Niiden väliin oli 
asetettu kapeita raiteita siirtopöytineen tavaroiden 
liikuttelua varten. Konepajaosaston pitkille seinille 
rakennetuilla parvilla tehtiin pienempiä metallitöitä 
sekä joitain nikkelöintitöitä ja työkalujen korjausta. 
(Pohjanpalo 1916, 553–555; Eerola 2005, 30.)

Konepajaosaston vieressä sijainneella puuseppä-
osastolla tehtiin tärkeimmät vaunujen valmistuksessa 

ja korjaamisessa käytetyt puuosat. Työkoneet olivat 
tavanomaisia höyliä, sahoja, jyrsimiä ja muita puu-
työkoneita. Puuseppäosastolta löytyivät myös liima-
usta varten tarvittavat lämmityslaitteet ja puristimet. 
Suurimmalla osalla puutyökoneista oli omat sähkö-
moottorinsa ja ne oli yhdistetty imurijärjestelmään, 
joka kuljetti puupölyn ulkopuolella olevaan säiliöön. 
Näin ilma pysyi puhtaana. Alakerran työtiloja kutsut-
tiin ”konepuuksi” ja seinänvierustan parvilla olevia 
tiloja ”penkkipuuksi”, sillä siellä tehtiin pienempiä 
puuosia, joita työstettiin enimmäkseen käsityökaluil-
la. Parvilla myös säilytettiin kalliimpia puulaatuja. 
(Pohjanpalo 1916, 555; Eerola 2005, 30–31.)

Pohjanpalo kutsuu suurta yhtenäistä halli-
tilaa kokoonpano-, korjaus ja tarkistusosastoksi. 
Kokoonpano-osastolle tuli 18 raidetta, tai ”tietä”, 
jotka oli numeroitu 9–26.2 Suurimmat numerot 
sijaitsivat lännessä Aleksis Kiven kadun päässä. 
Kokoonpano-osaston keskellä kulkee ”traversi, jonka 

2 Työpajojen sisäisten raiteiden tai, ”teiden” 
numeroinnissa on eri lähteissä epätäsmällisyyksiä ja 
yhteensovittamisongelmia. Tässä selostuksessa on 
päädytty tapaan, jossa Maalaamon raiteet on numeroitu 
julkisivussa näkyvän numerokyltin mukaan välillä 11–24 ja 
kokoonpanohallin raiteet välillä 9–26 lähinnä Jouni Eerolan 
kirjan ”Pasilan konepaja 1903–2003” mukaan. Tällä tavalla on 
mahdollista tarkastella kummankin rakennuksen toimintojen 
sisäistä logiikkaa, keskenään eri rakennusten raiteet ovat 
kuitenkin tässä esityksessä yhden raiteen ”epätahdissa”. Työkaluosasto vuonna 1936. Katossa 

näkyy valta-akseli, josta työkoneet ottavat 
käyttövoimansa hihnojen välityksellä.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Konepuuosasto vuonna 1924.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

avulla vaunut mukavasti saadaan siirretyksi minkä 
halutun raiteen kohdalle tahansa”. Useimmissa 
tämän osaston kiskoista oli syvennykset kiskojen 
välissä. Ne helpottivat asennus-, korjaus ja tarkistus-
töitä. Myös kokoonpano-osastolla oli kapearaiteisia 
siirtoraiteita kääntöpöytineen. (Pohjanpalo 1916, 555; 
Eerola 2005, 29–31.)

Työkoneita kokoonpano-osastolla oli kuiten-
kin vähän, sillä kaikki valmiit työkappaleet tuotiin 
asennettaviksi muilta osastoilta. Kokoonpanohalliin 
oli sijoitettu siirrettävä putkien taivutus- ja katkais-
ukone, ilmajarrujen tarkastuskoje sekä pneumaatti-
nen nostokone. Myös kokoonpano-osaston suuressa 
tilassa oli pitkille seinille rakennetut parvet, joilla 
pääasiassa varastoitiin tarveaineita. Nämä parvet on 
kokonaisuudessaan purettu myöhemmin. (Pohjan-
palo 1916, 555–556; Eerola 2005, 31.)

Konepajan alkuaikoina vaunujen maalaus-, ja 
verhoilutyöt oli tehty samassa suuressa hallitilassa 



37



38

kun muutkin työt. Ennen vuotta 1910 verhoilulle ra-
jattiin oma lautaseinäinen pienempi osasto. Maalaa-
mon valmistuttua peltiseppien työpaja muutti tähän 
tilaan, ja ilmajarruosasto muutti heidän entiseen 
työtilaansa konepajaosaston toiseen kerrokseen. 
Hienompia maalaustöitä varten erotettiin myös oma 
lautaseinäinen osastonsa. Siellä lakeerattavat työt 
pystyttiin kuivaamaan höyryputkien lämmittämässä 
lautaseinäisessä suojassa. Näiden osastojen viereisil-
lä raiteilla suoritettiin vaunujen maalaustyöt. Maa-
laamon valmistumisen jälkeen nämä rakennelmat 
purettiin ja toiminnat siirtyivät uuteen rakennuk-
seen. Vaunujen korjaustyöt siirtyivät vapautuneeseen 
tilaan. (Pohjanpalo 1916, 556; Eerola 2005, 31,33.)

Suuren Kokoonpano-osaston idänpuoleisessa 
päädyssä (tiet 9–11) oli Nosto-osasto, jossa vaunut 
nostettiin ylös pyöräkertojen ja telien irrottamista, 
huoltoa ja asentamista varten. Osastolla pyöräkerrat 
koneistettiin ja sovitettiin niiden laakerit. Raidetta 
10 käytettiin pyöräkertojen kuljettamiseen sorville ja 
raidetta 11 niiden kuljettamiseksi sorveilta takaisin 
nosto-osastolle. (Eerola 2005, 31.)

Raiteilla 12 ja 13 sijaitsi alun perin konepajan 
aluskehysosasto, ennen kuin se siirrettiin Pajaraken-
nuksen vanhaan osaan vuonna 1910, ja myöhemmin 
omaan rakennukseensa vuonna 1919. Aluskehys-
osaston ollessa Pajassa työt jakautuivat siten, että 
teräspalkit suoristettiin ja katkottiin määräpituisiksi 
Kokoonpanohallin konepajaosastossa. Siellä niihin 
myös porattiin tarvittavat reiät ja leikattiin liitoksissa 
tarvittavat levypalaset. Aluskehykset niitattiin kokoon 
Pajarakennuksessa. (Eerola 2005, 31–32.)

Keskimmäisillä raiteilla (14) korjattiin telivau-
nuja. Raiteet tästä eteenpäin oli varattu tavaravau-
nujen korjaamiselle. Raiteet 21 ja 22 olivat uusien 
tavaravaunujen rakennuspaikkoja, ja kun taas raiteet 
23–24 (Aleksis Kiven kadun puolella) oli varattu 
uusien matkustajavaunujen rakentamiseen. Yleensä 
rakennettavana oli samanaikaisesti kaksi matkusta-
javaunua. (Eerola 2005, 31.)

Maalaamo
Maalaamon länsipäätyyn oli rakennettu betonikat-
toiset varastohuoneet helposti syttyvien maalausai-

neiden sijoituspaikaksi. Yhdestä varastohuoneesta 
oli suora käynti seinän viertä kulkevalle raiteelle 
aukeavalle lastauslaiturille. Hienoimpien maalaus- ja 
lakeeraustöiden työpiste siirtyi kokoonpano-osaston 
sisään rakennetusta tilasta uusiin tiloihin Maalaamon 
länsilaidalle. Myös uudessa tilassa oli kuivaustila, joka 
lämpeni höyryputkilla. Sen yhteydessä oli myös työn-
johtajan konttori. Maalaamossa valmistettiin itse myös 
värit moottorilla toimivissa valssi- ja myllykoneissa. 
Länsipäädyssä oli myös lasileikkaamo ja työntekijöiden 
pesutiloja. (Pohjanpalo 1916, 558; Eerola 2005, 32–33.) 
Edellä lueteltujen tilojen yläpuolella oli koko raken-
nuksen levyinen verhoomo, jonne johti leveä rappu-
käytävä. Verhoomossa tehtiin korjaustöiden lisäksi 
kaikki uusiin matkustajavaunuihin tarvittavat verhoilu-
työt: sohvien päällystämiset, ikkunaverhojen sovitukset 
ym. (Pohjanpalo 1916, 558; Eerola 2005, 33.)

Maalaamon suurimmassa tilassa tehtiin al-
kuaikoina tavallisia maalaustöitä. Sen läpi kulki 14 
raidetta, joissa jokaisessa oli huoltosyvennys vaunun 
alapuolisia töitä varten. (Pohjanpalo 1916, 558;  
Eerola 2005, 33.)

Nosto-osasto vuonna 1924.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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1919–1937 
suunnitellut ja toteutetut muutokset 

1919 Aluskehysosasto ja 
sosiaalitilojen rakentaminen
Vaunujen aluskehykset tehtiin konepajan alkuvai-
heessa osin Kokoonpanohallissa ja osin Pajassa. 
Vuonna 1919 aluskehyksien teko siirtyi kokonaisuu-
dessaan omaan rakennukseensa. Aluskehysosasto 
oli valmistuessaan edistyksellinen rakennus, sillä 
sen parvelle suunniteltiin koko itäpäädyn levyi-
nen pesuhuone ja työntekijöiden sosiaalitilat WC 
tiloineen (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3056 d). 
Tämä merkitsi huomattavaa edistysaskelta koko 
konepajan sosiaalitilojen kehityksen kannalta, näiltä 
osin rakennus kuului suomalaisen teollisuuden 
uudenaikaisimpiin. Vallitsevan käsityksen mukaan 
pesu- ja käymälätilojen sijoittaminen työosastoille 
oli ainoa kyseeseen tuleva ratkaisu konepajan poh-
jakaavan kannalta. Aluskehysosasto näytti suuntaa 
koko muulle konepajalle, sillä toisillekin työosas-
toille ryhdyttiin tämän jälkeen suunnittelemaan 
vastaavia tiloja. (Eerola 2005, 31–32, 86–87; Kulttuu-
riympäristö rekisteriportaali 2011.) 

Vuonna 1919 suunniteltiin konepajalle useita 
uusia WC tiloja ja sosiaalitiloja vaatekaappeineen ja 
pesualtaineen. Pesulaitoksille rakennettiin useita uu-
sia parvitiloja työtilojen yhteyteen. Sosiaalitiloja suun-
niteltiin piirustusten mukaan ”maalaushuoneeseen, 
vaunujen korjausosastoon, konepuutyöosastoon, 
viilausosastoon ja pajaan”. Tässä yhteydessä rakennet-
tiin Maalaamon länsiosan ”välikerros”. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustukset 3053, 3053 (1), 3053 (2), 3053 
(3), 3053 (4), 3053 (5).)

Kokoonpanohalli
Kokoonpanohallissa tehdyt muutokset liittyivät 
lähinnä työnteon järjestelyyn kulloisenkin tilanteen 
vaatimusten mukaan. Useimmiten tilantarpeen 
kasvuun vastattiin laajentamalla parviosastoja. 
Vuonna 1923 konepajan työkaluosastoa laajennet-
tiin uudelle parvelle. Vuonna 1926 suunniteltiin 
kokoonpanohallin oppilasosaston parven laajenta-
mista. Tämän suunnitelman toteutumisesta ei ole 
tietoa. Myöhemmin koko oppilasosaston parvi on 
purettu. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3049 (1); 
VR 1937, 521.)

Vuonna 1927 rakennuksen länsipäätyyn raken-
nettiin matala puutavaran kuivauslaitos.3 Sen läpi 
kulki kaksi raidetta, joiden alla oli radiaattoreilla 
lämmitetyt syvennykset. Kuivauslaitokseen sijoitet-
tiin myöhemmin naisten sosiaalitilat. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustus 1697; VR 1937, 521; Hakkarai-
nen & Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 12.)

Vuonna 1928 kokoonpanohallin viilausosaston 
parviosaa laajennettiin yhden pilarivälin matkalta. 
Tässä vaiheessa entinen viilausosasto oli jo ilma-
jarruosaston ja työkaluosaston käytössä. (VR 1937, 
521; VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 e). Samana 
vuonna myös konepuuseppäosastoon rakennettiin 
parveke, johon järjestettiin oppilasosasto tarpeellisi-
ne puuntyöstökoneineen. Vuonna 1930 tehtiin parvi 
penkkipuuseppiä varten. Lastunimulaite uusittiin 
siten, että puunjätteet kulkivat suoraan kattilahuo-
neeseen. Samana vuonna levyseppäosasto siirrettiin 
ilmajarruosaston viereiselle parvelle. Kuljetuksia 

varten ilmajarruosastolle rakennettiin tavarahissi 
samana vuonna. (VR 1937, 521; Eerola 2005, 105).

Vuonna 1932 Aluskehysosastossa riehui tuli-
palo, joka tuhosi Alkin katon kokonaisuudessaan. 
Paloa tutkineen komitean suositusten perusteella 
Kokoonpanohalliin ja Maalaamoon asennettiin 
sprinkler-laittet. Laitteet olivat ensimmäiset Valtion-
rautateillä. (Eerola 2005, 104 ; VR 1937, 521; Kulttuu-
riympäristö rekisteriportaali 2011.)

Maalausosasto
Vuonna 1929 Maalausosaston parvekkeelle järjes-
tettiin osasto vaunujen sähkövalaistuslaitteiden kor-
jausta ja kunnossapitoa varten. Seuraavana vuonna 
lakeerausparveketta laajennettiin kaksi kertaa aiem-
paa leveämmäksi. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 
3049 (4); VR 1937, 521; Eerola 2005, 105.) 

Vuonna 1933 on suunniteltu rakenteita ruisku-
maalausosastolle ja sähköosastolle. Vuonna 1934  
Maalaamosta erotettiin tilapäisillä seinämillä kaksi 
raidetta (tiet 15–16) ruiskumaalaamoa varten.4 Myös 
rakenteiden palonsuojausta parannettiin. Seuraa-
vana vuonna (1935) suunniteltiin jälleen lakeeraus-
osaston parvekkeen laajennusta ja hissin siirtoa 
sähköosaston parvelle. (VR 1937, 521; Eerola 2005, 
105; VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3049 (5), 
3049 (6), 3049 (7), 3049 (8), 3049 (9).)
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3 Kuivauslaitoksen rakentamisvuodesta on lähteissä 
ristiriitaista tietoa, toisissa lähteissä mainitaan vuosi 1925, 
toisissa 1927. Piirustukset on päivätty 9.10.1925.

4 Osa piirustuksista on päivätty vuodelle 1933, osa on 
päiväämättömiä. Ajoitus (VR 1937, 521) mukaan.

Vuonna 1927 valmistui Kokoonpanohallin 
länsipuolelle puutavaran kuivauslaitos.  
Kuva on vuodelta 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Karasjoki.)

Kokoonpanohallin pesutila vuonna 1988. 
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseon 

kuva-arkisto / Johnny Korkmann.) 
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maalaamo

1. krs

Hahmotelma työnjaosta 1970  
Keijo Salerman haastattelun mukaan.
(Salerma 2012, haastattelu.)

kokoonpanohalli

"alasähkö" ja akkuhuolto

ruiskumaalaus
(ennen 1958)

vaunujen korjaustöitä

maalityöt

"sinisten" vaunujen  
viimeistelytyöt

korjattavien vaunujen puutyöt
maalivarasto ja -valmistus

pesutilat

toimistohuoneita
kilpimaalaamo

naisten pesutilat

telien pesu

pyöräkertasorvi

nosto-osasto

akselit ja pyörät

tarkistusosasto

vaunuputkiosasto

työkaluhuolto

koneistusosasto

huolto-osasto

vaunujen moottorityöt

kokoonpano-osasto

telien valmistus
(konepuu muutti  
sahanmäkeen 1967)

läpimenoraide alkista

   pyöritettävä hitsausjigi
 
teräsrakenteisten vaunujen seinien oikaisu

tie 11

tie 9

tie 26

tie 24

ruiskumaalaamo (1958)
kuoppasorvi (1976)

pyöräkoneistus  
puisessa vajassa

tavaraa sisään "laiturivaunulla"

pyöräkertavarasto
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maalaamo

kokoonpanohalli

2. krs

sähköosasto
(yläsähkö)

pesutiloja

"mattomara"
lattiamattojen käsittely

verhoomo

sosiaalitiloja

työkaluosasto

venttiilien tarkastamo

ilmajarruosasto
oppilasosasto (1969 asti)
laakereiden asennus

kardaanien asennus

peseytymis- ja pukuhuone

oppilaskoulun työosasto

toimistohuoneita
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1957–1987 
työprosessi kehittyy 

Pasilan konepajan päällikkönä vuosina 1985–1991 
toiminut Keijo Salerma kertoi työryhmälle käytännön 
työn kulusta Pasilan konepajan Kokoonpanohallissa ja 
Maalaamossa. Tässä luvussa tarkastellaan ajanjaksoa 
vuosien 1957 ja 1987 välissä. Tarkasteluaika alkaa siitä 
kun Salerma aloitti työuransa Pasilassa ja päättyy 
aikaan, jota vielä käsitellään teoksessa ”Valtionrautatiet 
1962–1987 (VR 1987).

Työmetodien ja työjärjestyksen tarkka kuvaaminen 
lienee mahdotonta, sillä sekä vaunujen tuotantotapa 
että niiden mallit olivat jatkuvassa muutoksen tilassa. 
Varsinkin Kokoonpano-osaston suuressa tilassa sa-
mankaltaisia töitä voitiin tehdä useassa eri pisteessä 
ja siirtyä tarpeen ja vapautuvan työpisteen mukaan 
aina uudelle raiteelle. Työtä tehtiin tilantarpeen ja 
käytettävissä olevan tekniikan ehdoilla. Työprosessin 
monimutkaisuudesta kertoo esimerkiksi se, kuinka 
monta erilaista toimintoa ja osastoa Salerman mu-
kaan suuriin pajoihin oli sijoitettu. Hänen mukaansa 
1960-luvulle tultaessa Kokoonpanohallissa olivat 
koneistusosasto, konepuuosasto, penkkipuuosas-
to, ilmajarruosasto, työkaluosasto, moottoriosasto, 
konehuolto-osasto, nosto-osasto, vaunujen korityö-
osasto, puolet ohutlevyosastosta, vaunuputkiosasto ja 
oppilaskoulun työosasto. Maalaamorakennukseen oli 
sijoitettu maalausosaston lisäksi verhoomo ja pääosa 
sähköosastosta. 1950-luvun aikana osa sähköosas-
tosta oli tilanpuutteen vuoksi joutunut muuttamaan 
Sahanmäkeen, käytöstä poistettuihin matkustajavau-

nuihin, jotka saivat lempinimen ”Itämeren laivasto”. 
(Salerma 2012, haastattelu; Salerma, julkaisematon, 
2–3; Eerola 2005, 187–188.) Myös ohutlevyosasto 
siirtyi 1970-luvulla Sahanmäkeen ”Kotkanpesänä” tai 
”Harakanpesänä” tunnettuun rakennukseen (Ikä-
valko 2012). Yleisenä trendinä työn järjestelyssä on 
huomattavissa ajan mittaan kasvanut työtehtävien 
eriytyminen omille osastoilleen. 

Pasilan konepajan päätehtäviä 1960-luvun alussa 
olivat puukoristen henkilövaunujen modernisointi ja 
uusien teräskoristen ”sinisten” vaunujen tuotannon 
saattaminen alkuun, tavaravaunujen valmistus- ja 
muutostyöt sekä Dm4 moottorivaunujen luokkakor-
jaus. Sinisistä vaunuista tuli VR:n kaukojunliikenteen 
varsinainen työjuhta vuosikymmeniksi. Muita tehtä-
viä olivat rautatiesiltojen ja kääntöpöytien valmistus 
ja korjaus. (VR 1987, 501.)

Merkittävimpiä muutoksia tarkasteluvälin 
työtehtävissä olivat muun muassa: Henkilövaunu-
jen telien lisenssivalmistus vuodesta 1965. Uusien 
jarruvarustinten (ilmajarru) valmistus. Dm4-
moottorivaunujen korjaustoiminnan päättyminen ja 
moottoriosaston lakkauttaminen 1970-luvun alussa. 
Ensimmäisten Suomessa suunniteltujen matkusta-
javaunujen (CEmt) tuotannon aloittaminen 1970-lu-
vun alussa. Lyijymönjän käytön lopettaminen 
ruosteenestoon vuonna 1972. Veturien- ja vaunujen 
pyöräkertojen kuoppasorvauksen aloittaminen 1977. 
Sekä uuden sukupolven henkilövaunujen rakenta-
misen aloittaminen 1986–1987. (VR 1987, 501–502.)

Asentaja työssään vuonna 1953.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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Kokoonpanohalli
Kokoonpanohallissa ollut puutyöpaja siirtyi vuonna 
1967 Sahanmäkeen, Aleksis Kiven kadun varrelle 
rakennettuun erilliseen konepajan puutyöosasto-
rakennukseen, joka sai työmiesten kielenkäytössä 
nimen ”penkkipuu tai konepuu”. Rakennus oli 
puurakenteinen ja se oli verhottu profiloidulla teräs-
pellillä. Puutyöosasto on nyt purettu asuinrakennus-
ten tieltä. (VR 1987, 502; Hakkarainen & Putkonen 
1995, 194; Salonen 2002, 27; Salerma, julkaisema-
ton, 3; Eerola 2005, 188.) Puutyöosaston muutettua 
Kokoonpanohallin entisen puutyöpajan tilalle tuli 
vaunutelien valmistustila. (Salerma 2012, haas-
tattelu). Luultavasti myös samaan aikaan entisen 
puutyöpajan parvet purettiin. Parvilla oli aiemmin 
sijainnut niin sanottu penkkipuuosasto, jossa oli 
tehty hienopuusepän töitä.

Kokoonpanohallin sisäinen siirtolava, eli 
traverssi oli osoittautunut liian kapeaksi (8 m) jo 
1930-luvulla, kun alettiin siirtyä kaksiakselisista ne-
liakselisiin telivaunuihin. Vaunujen pituuksien kas-
vaessa kuljetuksiin työpisteestä toiseen oli varattava 
huomattava määrä läpikulkuraiteita, mikä tapahtui 
hyödyllisen lattiapinta-alan kustannuksella. Telivau-
nujen aluskehyksiä ei voitu vaihtaa suoraan raken-
nuspaikalla, vaan ne oli ensin vietävä nosto-osaston 
kautta ratapihalle ja tuotava sieltä uudelleen sisälle 
puuseppäosastolle matkustajavaunujen korjausosas-
ton kautta. (Eerola 2005, 118.) Kokoonpanohallin 
sisäinen traverssi täytettiin hyödyttömänä 1960-lu-
vun alkupuolella (Salerma 2012, haastattelu).

Sisäisen traverssin purkamisen jälkeen aluskehyk-
set tuotiin Alkista väliaikaisten työtelien päällä omaa 
raidettaan pitkin kokoonpano-osastolle. Raide kulki 
telien valmistustilan (ent. konepuu) läpi. Kokoonpano-
hallin länsipäädyssä oli hitsausjigi, jonka avulla työstet-
tävä runko saatiin käännettyä pituusakselinsa ympäri 
hyvään työasentoon. (Salerma 2012, haastattelu.)

Konepajalla sorvattiin Neuvostoliitosta tuo-
dut vaununpyörien aihiot lopulliseen muotonsa. 
Vanhan käytännön mukaan pyörät koneistettiin 
nosto-osaston heikompilaatuisessa pystysorvissa ja 
vaunujen akselit koneistusosaston kärkisorveissa. 
Laadukkaampia sorvaus- ja hiomakoneita hankittiin 
ulkomailta useaan otteeseen 1960- ja 1970-lukujen 
aikana. Alkuaikoina riitti, että vain kulkukehät ja rei-
kä koneistettiin, mutta junien nopeuksien kasvaessa 
myös pyörille asetetut vaatimukset kasvoivat. Kaikki 
pyörälevyjen pinnat tuli sorvata yhdenmukaisiksi, 
jotta pyörät tulivat tasapainotettua. Tämä ei enää 
onnistunut vanhoilla työkaluilla, vaan vuonna 1979 
oli hankittava uusi numeerisesti ohjattu sorvi. Tämä 
saksalaisvalmisteinen Schiess-merkkinen pystysorvi 
sijoitettiin koneistusosastolle. Tässä joskus konepa-
jaosastonkin nimellä kulkevassa tilassa tehtiin suuri 
osa vaunuihin tarvittavista metalliosista perinteisillä 
metallipajatyökaluilla: sorveilla, hiomakoneilla, jyrsi-
millä. (Salerma 2012, haastattelu; Salerma, julkaise-
maton, 5–6; VR 1987, 503. )

   Kokoonpano-osaston ja nosto-osaston välises-
sä tilassa, koneistusosastolla sekä ajoittain myös te-

Pyörien työstämiseen käytetty numeerisesti 
ohjattu pystysorvi koneistusosastolla.  
(Kuva: Eerola 2005, 223 / Leif Rosnell / 
Pasilan konepajan perinneyhdistys.)
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lien valmistustilan vieressä olevassa huolto-osaston 
tilassa korjattiin moottorivaunujen moottoreita. Nii-
den testaamista varten oli erillinen pieni rakennus 
Kokoonpanohallin ja Pajan välissä. Moottoriosasto 
lopetettiin siinä vaiheessa kun Dm4-vaunujen 
korjaus loppui. (Salerma 2012, haastattelu; Salerma, 
julkaisematon, 3.)

Vuonna 1962 alettiin konepajalla valmistella 
teräskoristen henkilövaunujen tuotantoa. Ensim-
mäinen niin sanottu ”sininen vaunu” valmistui 
vuonna 1964. Teräsrakenteiden kasvava käyttö myös 
tavaravaunujen rakentamisessa aiheutti suuria 

Kokoonpano-osasto vuonna 1988.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Teräsrunkoisten vaunujen valmistamista 
kokoonpano-osastolla. Luultavasti vuonna 1975. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

muutoksia niin vaununrakennuksessa käytettävien 
työmenetelmien kuin tarvittavien työkoneidenkin 
osalta. (Eerola 2005, 177; VR 1987, 501.) Esimerkiksi 
aluskehykset, jotka oli aiemmin tehty teräsprofiileis-
ta, tehtiin nyt levystä leikkaamalla, särmäämällä ja 
hitsaamalla. Teräsrakenteisten matkustajavaunujen 
ulkoseinien oikaisuun käytettiin laitetta, joka toimi 
pistekuuman ja sähkömagneetin vetovoiman avulla. 
Se oli sijoitettu kokoonpano-osaston yhteyteen. (Sa-
lerma 2012, haastattelu; Salerma, julkaisematon, 8.)

Nosto-osaston tehtäviin kuuluivat vaunujen 
pyöräkertatyöt sekä vaununkorien nosto pyöräker-



47



48

Pyöräkertoja nosto-osastolla 1988.  
(Kuva: Kaupunginmuseon kuva-arkisto / 
Johnny Korkman.)

tojen ja telien asennusta varten. Nosto-osastolla oli 
käytettävissä tehokkaita ”liikeruuvinostimia”, jotka 
toimivat siten, että pystyssä olevan kierteillä varus-
tetun tangon pyöriessä nostoelementit liikkuivat 
”jengan” mukana. Samaan tapaan kuin paikallaan 
mutteri siirtyy ylös- tai alaspäin kun siinä kiinni ole-
vaa ruuvia väännetään. Nosto-osastolla tehtiin myös 
paljon pyöräkertojen sorvaustöitä ja muita tehtäviä. 
Nosto-osastolla myös säilytettiin usein valmiita pyö-
räkertoja. (Salerma 2012, haastattelu.)

Vaunuputkiosastolla tehtiin junanvaunujen sisäi-
siä LVI-asennuksia. Jokaisen vaunun rungossa kulkee 

putket paineilmalle ja joskus myös höyrylle. Kiinteis-
töihin tehtäviä LVI-töitä varten VR:llä oli Sahanmäen 
alueella oma osastonsa. Tämän osaston käytössä oli 
omat työkaluilla varustellut junanvaununsa, jotka 
voitiin tarpeen mukaan lähettää ympäri maata sijait-
seviin työkohteisiin. Matkoilla työmiehet saattoivat 
myös majoittua vaunuissa. (Salerma 2012, haastatte-
lu; Salerma, julkaisematon, 3; Eerola 2005, 188.)

Koneistusosaston yläkerrassa sijaitsevassa 
ilmajarruosastossa valmistettiin vaunujen ilmajar-
rujärjestelmään kuuluvia niin sanottuja kolmipai-
nejärjestelmäisiä toimintaventtiilejä. Järjestelmän 

lisensointisopimus saksalaisen Knorr Bremse:n 
kanssa vuonna 1963 oli konepajalle tärkeä hanke. 
Venttiilien valmistus oli monimutkainen tehtävä ja 
se vaati erityistyökaluja. Ilmajarrujen valmistukses-
sa Pasila toimi yhteistyössä Hyvinkään konepajan 
kanssa. Suomessa valmistettiin parhaimmillaan 
noin tuhat venttiiliä vuodessa. Ilmajarrulaitteiden 
lisenssivalmistuksen alkaessa Koneistusosaston ylä-
kertaa laajennettiin kattamaan koko koneistusosas-
ton luultavasti 1960-luvun puolivälissä, mutta se jäi 
silti liian pieneksi. Ilmajarruosasto laajeni vuonna 
1973 myös vanhan Pajarakennuksen pultti- ja niitti-



49

Telin vaihto.  
(Kuva: Suomen 
rautatiemuseo.)

Putkiosasto. 
(Kuva: Suomen 
rautatiemuseo.)

osaston entisiin tiloihin, jonne organisoitiin jarruva-
rustimien korjaustila. Ilmajarruosaston korjauspro-
sessin pesukoneista syntyi raskasmetalleja, muun 
muassa kadmiumia, joita ei voitu laskea kaupungin 
viemäriverkkoon. Asian hoitamiseksi jouduttiin 
vuonna 1983 hankkimaan laitteisto, jolla haitalliset 
aineet saatiin erotetuksi pesuvedestä ja toimitettua 
ongelmajätelaitokselle. Konepajatoiminnan loppu-
vaiheilla ilmajarruosastoa jouduttiin supistamaan 
osan toiminnasta siirryttyä Pieksämäelle. (Salerma 
2012, haastattelu; Salerma, julkaisematon, 4, 6–8; 
VR 1987, 502; Eerola 2005, 194, 230.)

Ensimmäisen kerroksen koneistusosaston 
yhteydessä oli työkaluvarasto ja tarkastamo. Toisen 
kerroksen ilmajarruosaston vieressä oli varsinainen 
työkaluosasto. Kokoonpano-osaston puolella, puolen 
kerroksen korkuisella parvella oli tila laakereiden 
asennusta varten. Tämän matalan parven alla 
säilytettiin valmiita pyöräkertoja. Kun akseleiden 
laakeroinnissa ajan mittaan siirryttiin liukulaake-
reista rullalaakereiden käyttöön, alettiin laakereita ja 
laakeripesiä tuoda ulkomailta. Raskaampaa akseli-
tyyppiä (130R) varten tehtävät laakeripesät kuitenkin 
koneistettiin Pasilan koneistusosastolla. (Salerma 

2012, haastattelu; Salerma, julkaisematon, 6; Ikäval-
ko 2012, haastattelu.)

Oppilasosastolla oli oma parvi nosto-osaston 
pohjoisreunassa, putkiosaston päällä vuoteen 1969 
asti, minkä jälkeen oppilaat siirtyivät yläilmajarru-
osastolle (Ikävalko 2012). Keijo Salerman mukaan 
sen lisäksi oli myös oppilaskoulun työosasto, jossa 
vaunun osia tehtiin kisällintyönä. Työosasto sijait-
si ilmajarruosaston vieressä sijaitsevalla parvella, 
Kokoonpano-osaston keskivaiheilla. (Salerma 2012, 
haastattelu; Salerma, julkaisematon, 3). Tätä tilaa ei 
näy vuoden 1969 piirustuksissa.
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Kokoonpano-osastolle asennettiin useita siltanos-
tureita sitä mukaa kun tiloja vapautui (Salerma, jul-
kaisematon, 3). Siltanostureiden vaatimat teräspilarit 
on sijoitettu vanhojen kattoa kannattavien pilareiden 
viereen. Myös entisen sisätraverssin kohdalle, enti-
seen vapaaseen tilaan on tehty pilaririvi nosturiratoja 
varten. Uudet nostureiden kannatuspilarit kasvattavat 
pilareiden mittasuhteita visuaalisesti ja tekevät niistä 
alkuperäistä huomattavasti raskaamman näköiset. 

Suuren kokoonpanohallin kattoikkunoiden 
puhdistaminen – varsinkin sisäpuolelta – oli ongel-
ma, johon ei oikein missään vaiheessa löytynyt hyvää 
ratkaisua. Ajan mittaan hallitilat, joihin päivänvalon 
oli tarkoitus päästä esteettä, pimenivät, ja keinovalon 
määrää jouduttiin lisäämään. (Salerma 2012, haastat-
telu.) Toisen kerroksen ilmajarruosastolle kuitenkin 
kehitettiin ikkunanpesuteline, jonka avulla kattoikku-
nat kyettiin pitämään sisäkautta puhtaina (Ikävalko 
2012, haastattelu).

Suurten työpajojen lämmittäminen oli myös 
aina hankalaa, joten työtä tehtiin välillä talviseen ai-
kaan sisätiloissakin melko kylmissä oloissa. Matkus-
tajavaunujen sisustustöitä tehtiin usein myös ulkona 
ratapihalla, kunhan vaunuissa oli sateelta suojaava 
katto, seinät ja lämpö päällä. Vaunujen käsittelyä var-
ten ulkoalueella oli siirtolavoja ja vuokrattu vaihtove-
turi. Muuta tavaraliikennettä varten oli kuorma-auto, 
maastoauto ja muutamia henkilöautoja, eli Keijo 
Salerman sanojen mukaan niin sanottua ”kumipyö-
räliikennettä”. Konepajan sisäisiä kuljetuksia varten 
oli haarukkatrukkeja, työntömaastokuormaajia sekä 
traktori perävaunuineen. Kappaletavaraa siiirrettiin 
konepajan eri osastojen välillä myös laiturivaunuilla. 
(Salerma 2012, haastattelu; VR 1987, 503.)

Sune Kaivola asentaa rullalaakeria nosto-osastolla. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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Maalaamo
Maalaamon tehtäviin kuuluivat yleisesti ottaen 
junanvaunujen viimeistelyyn liittyvät työt. Suureen 
avoimeen tilaan, eli maalausosastoon tuli ulkotra-
verssilta 14 raidetta eli tietä, joille kaikille oli oma 
tehtävänsä. Konepajatyön luonteen mukaisesti tämä 
tehtävä saattoi vaihtua hetkellisen tarpeen mukaan. 
Tiet oli numeroitu siten, että itäpään raide oli tie 11, 
numero kasvoi länteen päin siirryttäessä. Jokaisen 
raiteen alla oli huoltosyvennys. Teräsrunkoisten 
matkustajavaunujen alkuvalmistelu, massaus, ja 
maalauksen viimeistely tehtiin maalausosaston län-
sipäässä (tiet 21–24, arvio). Vaunut tuotiin maalaa-
moon työtelien päällä. Lopullisten telien asennusta 
varten vaunut vietiin vasta pintakäsittelyn jälkeen 
takaisin Kokoonpanohallin nosto-osastolle. Telien 
asennuksia tehtiin myös Maalaamossa ja Sähköju-
nahallissa. Rakennuksen länsipäädyssä sijaitsivat 
myös maalivarastot ja maalien valmistustila. (Saler-
ma 2012, haastattelu.)

Tiet 17–20 oli varattu tavaravaunujen lyijymön-
jäykselle, eli niiden suojakäsittelylle. Tästä epä-
terveellisestä toimenpiteestä kuitenkin luovuttiin 

vuonna 1972. Useimmin näillä raiteilla varusteltiin 
tavaravaunuja tai tehtiin korjaustöitä, etenkin van-
hoihin puukorisiin vaunuihin. Vaunujen pienten 
puuosien korjausta varten Maalaamon länsipäässä 
oli pieni puutyöpaja, sillä kulkeminen Sahanmäen 
kone- tai penkkipuuosastolle olisi useimmiten vie-
nyt liikaa aikaa. (Salerma 2012, haastattelu; VR 1987, 
502; Eerola 2005, 231.)

Tiet 15–16 oli varattu myös tavaravaunujen 
varusteluun. Aiemmin sillä paikalla oli ollut ruisku-
maalaamo. Vuonna 1960 Maalaamon pohjoispuo-
lelle kuitenkin rakennettiin erillinen Ruiskumaalaa-
morakennus.5 Vuonna 1976–1977 sitä jatkettiin 12 
metrillä, samaan aikaan, kun sen yhteyteen raken-
nettiin tilat niin sanotulle ”kuoppasorville”, jota 
käytettiin vetokaluston pyörien huoltosorvaukseen, 
etenkin korjaustöihin. Kuoppasorvi toimi siten, että 
työstettävänä oleva moottorivaunu tai veturi ajettiin 
”montun” päälle ja sorvaus voitiin tehdä alhaalta-
päin ilman, että koko vaunua jouduttiin nostamaan, 
ja telejä ja pyöräkertoja irrottamaan. Kumpikin 
rakennus on nyt purettu ja kuoppasorvi siirretty 

5 Ruiskumaalaamon rakentamisvuodesta on lähteissä 
ristiriitaista tietoa, toisissa lähteissä mainitaan vuosi 1958, 
toisissa 1960. 1958 lienee vuosi, jolloin Ruiskumaalaamo on 
suunniteltu ja 1960 valmistumisvuosi.

Ilmalaan. (Salerma 2012, haastattelu; Salerma, jul-
kaisematon, 4; VR 1962, 369; VR 1987, 502; Eerola 
2005, 191; Hakkarainen & Putkonen 1995, 194; 
Salonen 2002, 26, 30.) 

Tietä 14 käytettiin vaunujen jarru- ja puskin-
töihin. Tällä raiteella korjattiin myös huoltoa kai-
paavia putkia ja tehtiin pieniä puutöitä. Tiellä 13 oli 
nostopukit ja idänpuoleisin raide (tie 11) oli varattu 
vaunujen akkuhuoltoa varten. Sitä kutsuttiin ”ala-
sähköksi”, sillä parvella oleva sähköosasto oli saanut 
lempinimen ”yläsähkö”. (Salerma 2012, haastattelu.)

Länsipään välikerroksessa oli työnjohdon 
toimistohuoneita, kilpimaalaamo ja naisille tarkoi-
tetut pesutilat. Välikerroksen päällä oli verhoilu-
osasto, joka oli ollut samalla paikalla Maalaamon 
rakentamisesta lähtien. Verhoiluosaston vierellä oli 
niin sanottu ”mattomara”, eli tila, jossa vaunujen 
lattiamattokääröt saatiin levitettyä auki ja leikattua 
oikeaan kokoon. Toisen kerroksen parvella oli kone-
pajan sähköosasto, eli ”yläsähkö”. Parvilla oli myös 
runsaasti pesutiloja. (Salerma 2012, haastattelu.)
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1969–1970

Olavi Lehtosen vuosina 1969 ja 1970 signeeraamis-
sa piirustuksissa on esitetty Kokoonpanohallin ja 
Maalaamon senaikainen tilanne (maininta: piirustus 
nykytilanteesta). Voidaan olettaa, että konepajatoi-
minnan luonteen huomioon ottaen työtiloissa on 
vuosien varrella tehty runsaastikin muutoksia, joista 
varsinaisia arkkitehtipiirustuksia ei ole tehty. Luulta-
vasti vuoden 1969 piirustussarjaan on kirjattu useita 
aiempina vuosina tehtyjä muutoksia, mutta myös 
tulevaisuuteen tähtääviä suunnitelmia. Käytettävissä 
olevien piirustusten vähäisyyden takia dokumenteista 
on vaikeaa päätellä, mitkä niissä esitetyt asiat ovat 
tuohon aikaan olleet olemassa, ja mitä on vasta suun-
niteltu. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 62 (1),  
62 (2), 62 (3).)

Kokoonpanohalli
Piirustuksissa on esitetty parviosastojen laajentamista 
siten, että koneistusosasto on saanut avoimien parvi-
en sijaan yhtenäisen katon päälleen. Tämä on luul-
tavasti tehty vuoden 1963 jälkeen ilmajarruosaston 
laajentumisen yhteydessä. Koneistusosaston ensim-
mäiseseen kerrokseen on merkitty työkaluvarasto, 
mittojen tarkistustila ja tarkastamo. Toisessa kerrok-
sessa on työkaluvarasto, ilmajarruosasto, venttiileiden 
tarkistusosasto ja sosiaalitiloja vaatekaappeineen, 
suihkuineen, penkkeineen ja pesualtaineen. Väliker-
rokseen sijoittuvat terähuolto ja koneistusosaston 
työnjohtajien tilat. (VR:n piirustusarkisto, piirustuk-
set 62 (1), 62 (2), 62 (3).)

Kokoonpanohalli,  
pohjapiirustus 1. kerros, 1969.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,  
piirustus 62 (1).)
Mittakaava 1:1000

Vaunutelien pesurakennus vuonna 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Karasjoki.)
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Puutöiden siirryttyä sahamäkeen vuonna 1967 
entisen konepuuosaston tilalle on merkitty nyt 
kokoonpano-osasto ja huolto-osasto. Puuseppäosas-
ton parvet on purettu. Parvia on laajennettu hallin 
jakavan seinän pohjoispuolelle, suuren vaunuhallin 
puolelle. Sinne on sijoitettu varastoja, työnjohtajan tila. 
Luultavasti uutena laajennuksena on rakennettu niin 
sanottu ”Laakerimaraa”, eli laakereiden, kardaanien ja 
vaunujen sähkögeneraattorien asennustasot 1,5 metrin 
korkeuteen lattiapinnasta. Asennustilan laidalla on 
ollut korotettu työnjohdon tila. Laakerimaraan tilat on 
nyt purettu. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 62 (1), 
62 (2), 62 (3).)

Länsipuolen kuivauslaitoksen ensimmäisessä 
kerroksessa on työkaluvarastoja sekä naisille osoi-
tettuja sosiaalitiloja. Toisessa kerroksessa on toimis-
tohuoneita. Rakennuksen vastakkaiseen kylkeen, 
koilliskulmaan on rakennettu yksikerroksinen lisäosa 
vaunutelien pesua varten. Rakentamisen ajankohta 
ei ole tiedossa ja laajennus on purettu viimeistään 
vuonna 1979 valmistuneen Sähköjunahalli 2:n tieltä. 
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 62 (1), 62 (2).)

Kokoonpanohallin sisällä, koilliskulman parvella 
oppilastyöosasto ja siihen kuuluva hitsaamo, toimisto 
ja sosiaalitilat. Oppilaskoulun parvi on myöhemmin 
poistettu. Tilassa, jossa oli alun perin ollut sisätravers-
sin itäpuolen syöttöraide, on vuoden 1969 kuvaan 
merkitty sosiaalitiloja. Tämäkin osa purettiin Sähkö-
junahalli 2:n tieltä. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 
62 (2).)

Kokoonpanohalli, 
pohjapiirustus 2. kerros, 1969.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 62 (2).)
Mittakaava 1:1000   
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Maalaamo
Maalausosastoa käsittelevistä piirustuksista on näh-
tävissä, että sen ulkoiseen ilmeeseen oleellisimmin 
vaikuttanut muutos oli vuonna 1970 valmistunut 
Sähköjunahalli 1, joka peitti taakseen koko itäpuolen 
julkisivun ja sulki kaikki sen puolen ikkunat. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 65 (2); Salonen 2002, 
28.) Muilta osin Maalausosaston ulkoinen ilme oli 
säilynyt verrattain muuttumattomana.

Vuoden 1969 piirustuksissa esitetyssä tilan-
teessa tilalliset muutokset ensimmäisen kerroksen 
osalta ovat olleet vähäisiä. Parville vievät portaat 
ovat lisääntyneet. Vuonna 1935 suunniteltu hissin 
siirto näkyy verhoiluosaston pohjoislaidalla. Pää-
osin 1930-luvulla suunnitellut parvien laajennukset 
näyttävät toteutuneen kahden pylväsrivin levyisinä 
lähes kauttaaltaan. Parville on sijoitettu sähköosasto, 
sosiaali-/pesutiloja, erilaisia toimistoja ja varastoja 
sekä verhoiluosaston liimaushuone. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustukset 65 (1), 65 (2), 65 (3).) Osa 
parvien laajennuksista on tehty luultavasti 1950-lu-
vun jälkeen, sillä kantavana rakenteena on käytet-
ty niin sanottua ML-palkkia, joka oli tuolle ajalle 
ominainen rakenne. Samaa rakennetta on käytetty 
myös kokoonpanohallin parvissa. (Tästä enemmän 
”Kenttätyöt”-luvussa.) (Huvila & Matikkala 2012, 
haastattelu.)

Maalaamo, pohjapiirustus 1. kerros, 1970.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 (2).)
Mittakaava 1:1000

Maalaamo, pohjapiirustus 2. kerros ja parvet, 1970. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 (1).)
Mittakaava 1:1000
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1971–1979 
sähköjunahalli 1 ja 2

Tässä selvityksessä ei käsitellä Sähköjunahalleja sinäl-
lään, vaan niiden vaikutusta Kokoonpanohallille ja 
Maalaamolle.

Sähköjunahallit rakennettiin kahdessa vaiheessa: 
Sähköjunahalli 1 valmistui vuonna 19716 ja sen jatkee-
na oleva Sähköjunahalli 2 vuonna 1979. Halli 2 tehtiin 
halli 1:n laajennuksena, siten että yhdessä ne muo-
dostavat katkeamattoman suuren tilan. Kummatkin 
rakennukset on suunnitellut arkkitehti Ilkka Uusitalo 
Bertel Gripenberg & Co arkkitehtitoimistossa. Raken-
nusten julkisivumateriaaleina on käytetty tiilielement-
tejä. Vanhoihin Kokoonpanohallin tiloihin verrattaessa 
Sähköjunahallin tilat olivat valoisia ja lämpimiä. (VR 
1987, 502; Hakkarainen & Putkonen 1995, 194; Salo-
nen 2002, 17, 28, 32; Eerola 2005, 191–193.)

Sähköjunahalli 1 rakennettiin kiinni Maa-
laamon julkisivuun ja ulkotraverssin itäpuolelle. 
Traverssin puolelta hallin sisätiloihin on suuri ovi. 
Sähköjunahalli 2 on rakennettu kiinni kokoonpa-
nohalliin. Sähköjunahallit on rakennettu siten, että 
vanhoja idänpuolen julkisivuja on käytetty hyväksi 
uudessa rakentamisessa. Suuria osia vanhojen työ-
pajojen julkisivuista on nähtävissä sähköjunahallin 
sisätilassa. Voidaan olettaa, että vanhat julkisivut 
ovat ainakin suurilta osin säilyneet uusien kerros-
ten alla. Ainoastaan kokoonpanohallin sisätravers-

6 Sähköjunahalli 1:n valmistumisvuodeksi on toisissa 
lähteissä mainittu vuosi 1970, toisissa 1971. On luultavampaa, 
että rakennus on valmistunut 1971.

Sähköjunahalli 1:n rakentamista 1970–1971.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Erkki Puntari.)

Sähköjunahallin sisätila.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Osia Kokoonpanohallin ja 
Maalaamon säilyneistä itäjulkisivuista 
voi nähdä Sähköjunahallin sisältä.
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sin idänpuoleinen korkea julkisivu on varmuudella 
purettu. Sähköjunahallien puolelta ikkuna-aukot on 
muurattu umpeen ja esimerkiksi Kokoonpanohallin 
puolelta ikkunasyvennyksiä on peitetty levyllä. On 
mahdollista, että vanhat ikkunat ovat vielä olemassa 
uusien kerrosten alla. (Tästä enemmän ”Kenttätyöt”-
luvussa.) Viimeistään Sähköjunahalli 2:ta rakennetta-
essa on purettu myös kokoonpanohallin koilliskulmas-
sa ollut yksikerroksinen vaunutelien pesutila.

Pasilan konepajan toisen suuren rakennusvaiheen 
aikana – joka sijoittuu juuri Sähköjunahallien raken-
tamiseen vuosiin 1970–1981 – myös konepajan vanhaa 
rakennuskantaa kunnostettiin, sillä etenkin niiden 
ikkunat ja ovet olivat puutteellisen huollon vuoksi 
päässeet vuosien saatossa jo rapistumaan. Tämä näkyi 
esimerkiksi kohonneina lämmityskustannuksina. 
Korjausten jälkeen, 1980-luvun puolessa välissä kone-
pajan tilat olivat nykyaikaisemmassa ja paremmassa 
kunnossa kuin kertaakaan ensimmäisen rakennusvai-
heen jälkeen. (Eerola 2005, 193, 301.) Näiden Kokoon-
panohallia ja Maalaamoa koskevien korjaustöiden 
laajuudesta ei ole löytynyt yksityiskohtaisempaa tietoa.

Sähköjunahalli 2:n rakentamisen yhteydessä, tal-
vella 1977–1978 oli havaittu alueen pohjaveden laskevan. 
Tästä syntyi lahoamisvaara vanhimpien rakennusten 
puuperustuksille, sillä ne olivat vaarassa jäädä pohja-
veden yläpuolelle. Asian korjaamiseksi alueelle raken-
nettiin pohjaveden syöttöjärjestelmä. Vuonna 1980 
konepaja-alueen ja Teollisuuskadun väliselle alueelle 
tehtiin 250 metriä pitkä pohjavesipato, ja toinen, 150 
metriä pitkä Sturenkadun suuntainen vuonna 1984, 
kun ensimmäinen ei tuottanut toivottua tulosta. (Eerola 
2005, 194.) Pohjaveden, tai oikeammin orsiveden pintaa 
tarkkaillaan yhä aktiivisesti. 

Sama kohta rakennusta Sähköjunahallin 
sisältä vuonna 2012. Telien siirtorata johtaa 
Kokoonpanohallin sisätraverssin kohdalle.

Kokoonpanohallin sisätraverssin itäpääty 
purettiin Sähköjunahalli 2:n rakentamisen 
yhteydessä. Kuva vuodelta 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Karasjoki.)



57



58

1998 
muutokset maalausosastolla 

Maalausosaston uusimmasta muutosvaiheesta kertoi-
vat suunnittelusta vastanneet arkkitehti Pirjo Huvila 
ja rakennesuunnittelija Juha Matikkala työryhmälle 
järjestetyllä kohdekäynnillä 16.1.2012. 

Vuoteen 1998 tultaessa VR:n toiminta Maalausosas-
tolla oli hiipunut ja tiloille etsittiin muuta käyttöä. 
Hallit olivat muutaman vuoden jopa tyhjillään, 
lukuun ottamatta rakennuksen itäpäätä joka oli yhä 
VR:n käytössä. Samaan aikaan erinäiset filmi- ja 
valokuvausstudiot ja muut media-alan yritykset, etu-
nenässä Film Magica Oy, olivat joutuneet lähtemään 
entisistä toimitiloistaan Kruununhaasta ja etsivät 
uusia tiloja. Pasilan konepajan maalausosaston tilat 
kiinnostivat studioita, sillä niissä oli paljon korkeaa 
kuvaustöihin soveltuvaa tilaa. Konepajalle oli myös 
hyvät kulkuyhteydet ja Länsi-Pasilassa sijaitsevan 
Yleisradion toimitalon, vuonna 1993 valmistuneen 
”Ison Pajan” läheisyys oli houkutteleva asia. (Huvila 
& Matikkala 2012, haastattelu.) 

Maalausosaston remonttisuunnitelma tehtiin 
alun perin väliaikaiseksi ja sille haettiin lupaa vain vii-
den vuoden ajaksi. Siitä huolimatta toiminta ja tilaja-
ot ovat säilyneet pääpiirteittäin tämän muutosvaiheen 
kaltaisina näihin päiviin asti. Remontissa Maalaus-
osaston tilat jaettiin kevyillä teräs–kipsilevyväliseinillä 
kahden raidetien levyisiksi, noin 500 m2 kokoisiksi 
erikseen vuokrattaviksi viipaleiksi. Tarkoitus oli tehdä 
muutoksia, jotka olisivat toteutettavissa nopeasti ja 
halvalla. Samalla haluttiin myös, että uudet muutok-

set olisi tarvittaessa helppo purkaa. Tilaa tarjottiin tu-
leville vuokralaisille ”raakatilana”, jota kukin käyttäjä 
on sisustanut oman tarpeensa ja makunsa mukaan. 
Useissa studiotiloissa esimerkiksi seiniä on maalattu 
mustiksi ja joillain alueilla kattoikkunoita on eri ta-
voin peitetty, sillä luonnonvalo haittaa kuvaustoimin-
taa. Vuokrattuja viipaleita on myös jaettu pienempiin 
osiin, ja niihin on asettunut alivuokralaisia. (Huvila 
& Matikkala 2012, haastattelu; VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 65–5c.)

Vanhat parvi-, porras- ja muut rakenteet pyrit-
tiin säilyttämään suunnitelmassa mahdollisimman 
koskemattomina. Esimerkiksi verhoomo otettiin 
käyttöön lähes sellaisenaan. Joissain kohdissa par-
viosia laajennettiin ja yläkerrokseen tehtiin useita 
valmiselementeistä tehtyjä teräsportaita. Remontin 
yhteydessä purettiin vanhoja pesu- ja sosiaalitiloja. 
Ensimmäiseen kerrokseen tuotiin elementtiraken-
teisia WC paketteja. Sprinkleriverkostoa jouduttiin 
haaroittamaan uusien tilajakojen ja useiden eri 
käyttäjien toiminnan vaatimiin huoneisiin. (Huvila 
& Matikkala 2012, haastattelu; VR:n piirustusarkis-
to, piirustukset 65–6c, 65–14, 65–15, 65–16, 3053 (2), 
3053 (3).)

Kiskojen väleissä maalausosaston aktiiviaikoina 
olleita huoltomonttuja käytettiin tilana putkivedoil-
le, ne täytettiin hiekalla ja päälle valettiin 80 mm 
betonia. Alimman kerroksen lattia valettiin uudel-
leen, siten, että ratakiskot jätettiin betonivalun alle. 
Uusi valu näkyy esimerkiksi viistona korotuksena 
sisäänkäyntiovien kohdalla. Etelän puolen pitkän 
julkisivun laitaan ulkopuolelle tehtiin uusi viemäri. 
Rapistuneiden kattoikkunoiden korjaaminen aloi-
tettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Teräsosat 
puhdistettiin, ruosteensuojattiin ja laitettiin takaisin 
paikalleen maalattuina. Myös lahonneet puuosat uu-
sittiin. Työn kustannukset kohosivat tässä vaiheessa 
kuitenkin liian suuriksi. Koekunnostusaluetta lu-
kuun ottamatta kattoikkunat odottavat yhä kunnos-
tamista. (Huvila & Matikkala 2012, haastattelu; VR:n 
piirustusarkisto, piirustukset 65–7.)

Vuonna 1998, Konepajatoiminnan ollessa jo 
loppumassa, romutettiin myös Kokoonpanohallin 
ja Maalaamon välinen traverssi. Sähköjunahallin 
lisäksi konepajakäyttöön jäivät Kokoonpano-osaston 
itäpäähän tilat ohut- ja paksulevytöitä varten, sekä 
maalausosaston itäpään raiteet 11–14 konehuollon 
käyttöön. (Eerola 2005, 295.) Nykyään näissä tiloissa 
toimii lavastepaja.
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Maalaamo, pohjapiirustus 2. kerros, 1998.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65–6c.) 

Mittakaava 1:1000

Maalaamo, pohjapiirustus 1. kerros, 1998. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65–5c.)

Mittakaava 1:1000
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2012 
kokoonpanohallin  
ja maalausosaston nykykäyttö

Kokoonpanohalliin on selostuksen laatimisen 
hetkellä majoittunut suuri määrä eri alojen yrityksiä 
ja toimijoita, esimerkiksi Circus Helsinki, Suomen 
messut, Woltti, My Way, Transmix, Studio Skaala 
ja Helsingin yliopiston varastotilaa. Suurin osa 
Kokoonpanohallin tilasta on jaettu osiin entisten rai-
deparien suuntaisilla kevytrakenteisilla aitamaisilla 
väliseinillä. Sirkus toimii rakennuksen länsipää-
dyssä. Kokoonpano-osaston tiloissa on pääasiassa 
varastotiloja, mutta myös TV-studiotoimintaa. Kaksi 
pylväsvälin kokoista viipaletta on tällä hetkellä vailla 
käyttöä. Entisen konepajaosaston tilat ovat osittain 
puutyöpajakäytössä ja osittain varastona. Toisen ker-
roksen ilmajarruosasto ja sosiaalitilat ovat tyhjillään. 
Työkaluosastoa käytetään vanhojen huonekalujen 
varastointiin.

Maalaamosta tilaa ovat vuokranneet muun 
muassa Big, Woltti, My Way, Transmix, P. Mutasen 
Elokuvakonepaja Oy, Punkhelsinki, valokuvastudio 
Beet, Li-Counter Oy, Rosco, Photopartners, Studio 
Onni ja Tähtikuviot Oy. Toiminta koostuu pääasiassa 
erilaisista media-alan yrityksistä. Maalaamossa on 
esimerkiksi TV-ohjelmien tuotantoyhtiö, elokuvaus-
välineiden vuokraamo, mainostoimisto, tilitoimisto, 
valokuvausstudio, äänitysstudio, graafista suunnitte-
lua tekevä yritys. Itäpäädyssä pitää majaansa kahden 
tilayksikön levyinen lavastepaja.

Varsinkin Maalaamorakennuksen toiminta 
on erittäin aktiivista ja tilan käyttö monimuotoista. 
Vuokralaisia ja heidän alivuokralaisiaan tuntuu 
huolettavan lähinnä rakennukseen tulevaisuudessa 
kaavailtavan toiminnan laatu, eli se pystyvätkö he 
jatkamaan omaa toimintaansa konepajalla, vai pitää-
kö toimitiloja lähteä etsimään muualta.

Studiotyöskentelyä kokoonpano-
osastossa vuonna 2012.
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kenttätyöt 
16.–20.12.2011
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Näkymä Teollisuuskadun suunnasta konepaja-alueelle vuonna 
1968, ennen sähköjunahallin rakentamista.  

(Kuva: Suomen Rautatiemuseon kuva-arkisto / O. Karasjoki.)
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rakennukset ja niiden ympäristö 

 
Kokoonpanohalli ja sen pohjoispuolella (luoteispuo-
lella) sijaitseva Maalaamorakennus muodostavat 
parin, tarkasteltiinpa asiaa sitten joko tuotannon 
historian, arkkitehtuurin tai alueen tilallisen jäsen-
nyksen näkökulmista.  Rakennusten on alun perin 
ajateltu muodostavan yhden rakennuskokonaisuu-
den. Niitä yhdistävä katettu osuus jäi kuitenkin  
rakentamatta. 

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen tila on 
kattamattomanakin merkittävä; se on arkkitehtuu-
rinsa osalta yksi konepaja-alueen merkittävimpiä ja 
intensiivisimpiä ulkotiloja.

Kokoonpanohalli on laaja, useamman hallimai-
sen tilan käsittävä rakennuskokonaisuus.  

Se on sekä volyymiltään että arkkitehtuuriltaan 
konepaja-aluetta voimakkaimmin hallitseva raken-
nus. Hallin julkisivut ovat muodostuneet tunnus-
omaisiksi konepajan rakennetulle ympäristölle 
jopa siinä määrin, että ne ovat päätyneet useimpien 
konepaja-aluetta käsittelevien teosten kanteen.  

Muutamaa vuotta myöhemmin rakennettu 
Maalaamo perustuu  toiminnallisen ratkaisunsa, ra-
kenteidensa sekä arkkitehtuurinsa osalta samoihin 
pääperiaatteisiin kuin Kokoonpanohalli.

Rakennukset seisoivat kahtena erillisenä kone-
paja-aluetta hallitsevana mittavana rakennusmassa-
na aina siihen asti, kunnes niiden itäsivulle tehtiin 
1970- ja 1980-luvuilla sähköjunahalli.  Sähköjuna-
hallin myötä Kokoonpanohalli ja Maalaamo tulivat 
osaksi laajempaa rakennuskokonaisuutta. 

Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen, traverssia varten 
rakennusten väliin muodostettu tila tammikuussa 2012 ja 

vuonna 1968. Tilaan alun perin suunniteltu kate jätettiin 
rakentamatta. (Vuoden 1968 kuva: Suomen Rautatiemuseon 

kuva-arkisto / O. Karasjoki.)
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rakennusten ulkohahmot

päälinjat 

Sekä Kokoonpanohalli että Maalaamo ovat punatii-
lestä puhtaaksimuurattuja hallimaisia rakennuk-
sia. Niiden suuri volyymi on johtanut mittaviin 
julkisivuihin. Kumpaakin rakennusta jäsentää 
systemaattinen rakenne- ja koristeaiheiden tois-
tuvuus, joka pohjautuu konepajan alkuperäiseen 
toimintaan.

Kokoonpanohallin ja Maalaamon läpi kulkee 
lukuisia ratalinjoja (teitä) etelä-pohjoissuunnassa. 

Raiteet ovat 6 metrin välein. Linjat ovat alun perin 
jatkuneet Maalaamosta edelleen rakennusten poh-
joispuolella sijainneelle ratapihalle. Tila- ja raken-
neratkaisut pohjautuvat materiaalin ja vaunujen 
läpivirtaukseen. 

Maalaamossa ja Kokoonpanohallin pohjoissi-
vulla suuria ulko-ovia on julkisivujen koko mitalla. 
Kokoonpanohallin eteläsivulla osalla linjoista on 
oven asemesta suuri ikkuna. 

Raiteiston systematiikka toistuu sekä seinien 
että katon rakenneratkaisussa. Kantavat rakenteet 
perustuvat kahden raiteen yli ulottuvaan 12 met-
rin jänneväliin, samoin julkisivujen tektoniikka ja 
jäsennys. Kokoonpanohallin ja Maalaamon sisätilat 
saavat luonnonvaloa ovista, ikkunoista sekä ratalin-
jojen suuntaisista kattoikkunoista, joita on molem-
missa rakennuksissa 12 metrin välein.  Työtilaa on 6 
metrin leveydeltä per raide.

Maalaamon etelänurkka ja Kokoonpanohallin 
länsiosaa tammikuussa 2012. Taustalla 
Voimalan piippu.

Maalaamo ja Kokoonpanohalli vuonna 1968. 
(Kuva: Suomen Rautatiemuseon kuva-arkisto / 
O. Karasjoki.)
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Maalaamo kuvattuna Ruokalan 
katolta joulukuussa 2011.
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Kokoonpanohallin ja Maalaamon pohjois- ja 
eteläsivuilla on myös tavaran siirtelyyn liittyvää 
teknistä välineistöä. Kokoonpanohallin eteläsivu 
poikkeaa muista, sillä traverssin asemesta sitä seu-
raa raide kääntölavoineen (ks. kuva sivulla 85).

Kokoonpanohallin etelä- ja pohjoisjulkisivut 
sekä Maalaamon pohjoisjulkissivu muistuttavat sekä 
jäsennykseltään että koristelultaan toisiaan. Maalaa-
mon eteläjulkisivu poikkeaa näistä kolmesta vähäi-
semmän koristelunsa vuoksi, mutta senkin jäsennys 
on pääperiaatteiltaan sama.

Länsijulkisivut ovat  luonteeltaan suljetumpia ja 
toiminnallisesti passiivisempia kuin pohjois-ja ete-
läjulkisivut. Nekin ovat kuitenkin arkkitehtuuriltaan 
yhtenäiset ja niissä on useita pohjois- ja eteläjulkisi-
vujen piirteitä. 

Kokoonpanohallin länsijulkisivusta erottuu 
korkea, yhden raideyksikön verran ulos työntyvä 
sisätraverssin pääty. Raidelinjoihin nähden poikki-
suuntainen traverssivyöhyke antaa basilikamaisesti 
valoa koko kokoonpano-osaston sisätilaan. Muusta 
julkisivusta ulkonevan osan läpi on kulkenut julkisi-
vun suuntainen vaunujen, vaununosien ja materiaa-
lien siirtelyä palveleva rata. 

Traverssivyöhykkeen länsipäähän, muun 
julkisivun eteen, on  rakennettu myöhemmin 
vielä yksikerroksinen aumakattoinen lisärakennus 
puutavaran kuivaamista varten. Kuivausrakennusta 
koskeva suunnitelma on päivätty vuonna 1925 ja 
rakennus valmistui 1927. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 1679; VR 1937, 521.) Kuivaamo on muutet-
tu sosiaalitiloiksi 1960-luvulla, mikä on aiheuttanut 
muutoksia sekä sen sisätiloissa että julkisivuissa. 

Traverssin päädyn maantason julkisivussa on tehty 
tässä yhteydessä muutoksia: ikkunoita on muurattu 
umpeen tai muutettu käyntioviksi sosiaalitilaan. 
Päädyn tiilimuurauksen päälle on myös tehty uusia 
pintarakenteita. Traverssipäädyn kantava rakenne 
on kuitenkin jäljellä ja lienee palautettavissa lähelle 
alkuperäistä asuaan.   

Kokoonpanohallissa on ollut traverssivyö-
hykkeeseen liittyvä, muusta julkisivusta ulkoneva 
korkea koristeellinen pääty myös itäjulkisivussa. Sen 
vieressä on ollut matalampi  julkisivuun kiinni ra-
kennettu osasto vaununtelien pesua varten. Molem-
mat edellä mainitut on kuitenkin purettu Sähköju-
nahallin rakentamisen yhteydessä.  Muilta osiltaan 
kokoonpanohallin ja maalaamon itäjulkisivut ovat 
säilyneet, ja osia niistä on nähtävissä sähköjunahal-
lin sisätilassa.  

Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivua. Kokoonpanohallin eteläjulkisivua. Kokoonpanohallin länsijulkisivua korotetun 
traverssivyöhykkeen eteläpuolella.
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Kokoonpanohallin länsijulkisivua. Muusta 
julkisivusta  työntyy ulos korotetun 

traverssivyöhykkeen koristeellinen pääty, 
jonka eteen on rakennettu 1920-luvulla 

yksikerroksinen Kuivaamo. Sen julkisivuissa 
näkyvät selvästi 1960-luvun  muutokset.
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seinäpinnat

Seinämuurit ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä, ja 
seinät on saumattu kalkkisementtilaastilla. Muura-
uksessa vuorottelevat side- ja juoksukivikerrokset.  

Pohjois- ja eteläjulkisivut 
Kokoonpanohallin pohjois- ja eteläjulkisivuissa sekä 
Maalaamon pohjoisjulkisivussa maantasokerrosta 
jäsentävät holvatut kaariaiheet sekä pilasterit ja 
seinää vahvistavat kontreforit.  Kontreforit ulottuvat 
aina räystäslinjaan asti, ohentuen portaittain lisee-
neiksi.  Niiden kanssa vuorottelevat pilasterit ovat 
matalampia, ne ulottuvat seinän puoliväliin asti. 
Kontreforien ja pilasterien väliin jäävät holvikaaret 
muodostavat julkisivun pohjakerrokseen syvennyk-
siä, joihin sijoittuu yhtäällä suuria ikkunallisia pa-
riovia, toisaalla ikkunaryhmiä. Ovien ja ikkunoiden 
sijoittelu on perustunut kokoonpanohallin aiemman 
pajakäytön  toiminnallisiin tarpeisiin. Rakennuksen 

käytön aikana joitain aiempia ovia on suljettu muu-
raamalla ne umpeen tai ikkunaryhmiksi, ja toisaalle 
on avattu uusia ovia. Näistä tarkemmin jäljempänä.

Suurten holvikaarten yläpuolella, noin julki-
sivun puolivälissä, on ohut pellitetty vaakalista, 
Sen yläpuolelle sijoittuvassa seinäpinnassa on 
kaari-ikkunaryhmiä ja  liseenien muodostamia 
komeroaiheita.  Räystäslinjan yläpuolelle kohoaa 
kattolyhtylinjojen kohdille sijoitettuja koristeellisia 
päätyaiheita  julkisivujen koko matkalla. Kunkin 
päätyaiheen kohdalla on yläkerran ikkunavyöhyk-
keessä sidottu aina kolme ikkunaa  yhden kaariai-
heen alle. 

Rakennusten väliseen tilaan avautuva Maalaa-
mon eteläjulkisivu seuraa toiminnallisesta näkö-
kulmasta samaa logiikkaa kuin edellä mainitut 
julkisivut. Siinäkin kaariaukot ja kontreforit vuorot-
televat pohjakerroksessa koko julkisivun pituudelta.  

Kaariholveissa on vastaavalla tavalla (vaunulinjoihin 
liittyviä) suuria ikkunallisia pariovia. Maalaamon 
eteläjulkisivu on kuitenkin arkkitehtuuriltaan 
edellisistä poikkeava muun muassa vähäisemmän 
koristelunsa vuoksi. Seinäpinta on pääosin tasaisek-
si muurattu; peruspinnasta nousee esiin (varustei-
den ja teknisten laitteiden lisäksi) vain keskenään 
identtisiä, yläkerran ikkunoiden alareunan tasolle 
ulottuvia kontreforeja.

Tässäkin julkisivussa on puolivälin paikkeil-
la ohut vaakalista, jonka yläpuolella ikkunat on 
koottu kolmen ikkunan ryhmiin. Suoriksi holvatut 
ikkuna-aukot muodostavat vähemmän koristeellisen 
kokonaisuuden kuin vastapäisen kokoonpanohallin 
ikkunaryhmät. Ylimpänä on julkisivupintaan asti 
ulotettuja metallipintaisia kattolyhtyjä, joita ei tässä 
ole kätketty koristeellisten muurattujen päätyaihei-
den taakse . 

Kokoonpanohallin pohjoisjulksivua. Kokoonpanohallin eteläjulkisivua.
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Maalaamon pohjoisjulkisivua, jonka 
edessä kulkee nykyään katu, joka on 
nimetty Traverssikujaksi. Erot Maalaamon 
ja Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivujen 
välillä ovat pieniä.
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Vähäisempi koristelu maalaamon eteläjulki-
sivussa selittyy toteutumattomalla suunnitelmalla 
rakentaa Kokoonpanohalli ja Maalaamo yhdeksi 
rakennukseksi. Maalaamon alkuperäisissä suunni-
telmapiirustuksissa (VR:n piirustusarkisto, piirus-
tukset 65a, 65b, 65c, 3051a, 3051b)  on esitetty Maa-
laamon ja Kokoonpanohallin välisen tilan (eli leveän 
traverssivyöhykkeen) kattaminen suurijännevälisellä 
teräsrakenteisella katolla. Maalaamon eteläjulkisivu 
on vielä rakennusvaiheessa ajateltu osaksi suuren 
rakennuskompleksin sisätilaa, eikä julkisivua ole 
koristelu samalla tavalla kuin muita.

Bruno Granholmin allekirjoittama suunnitel-
mapiirustus (piirustus 65b) vuodelta 1909 kertoo, 
että välitilan kattamisen suunnittelun  yhteydessä 
on suunniteltu myös kokoonpanohallin pohjoisim-
man osan osittaista uudelleenrakentamista, kattora-
kenteen edellyttämien muutosten toteuttamiseksi.  

Toinen, päiväämätön ja allekirjoittamaton leikkaus-
piirustus esittää vaihtoehtoa jonka mukaan kattami-
nen olisi toteutettu ilman merkittäviä muutostöitä 
kokoonpanohallin puolella (VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3051 b).  Alkuperäisessä suunnitelmassa 
ollut, toteuttamatta jäänyt rakennusten välisen tilan 
kattava teräsrakenne on molemmissa tapauksissa 
ollut tarkoitus tukea seiniin molemmin puolin.  (Ks. 
luku ”1910 Maalaamon ralennusvaihe – Toteutuma-
ton suunnitelma traverssin kattamiseksi”.)

Välitilan kattaminen kummallakaan tavalla  jäi 
toteutumatta. Muistona suunnitelmista ovat pii-
rustusten lisäksi säilyneet mm. koristelun ja luon-
nonkivisokkelin puuttuminen maalaamon etelä-
julkisivusta sekä juilkisivussa olevat jäljet välitilan 
kattotuoleja varten tehtyjen syvennysten myöhem-
mästä umpeenmuurauksesta. Vanhoista valokuvista 
päätellen näyttää mahdolliselta että syvennykset on 

muurattu umpeen ehkä vasta 1970-luvulla.
Vertailu piirustusten ja kenttähavaintojen välillä  

kertoo, että välitilan kattamatta jäämisen lisäksi 
maalaamoakaan ei ole toteutettu aivan suunnitel-
man mukaisesti.  Muun muassa kaariovien yläosa 
on tehty toisin, muodoltaan jyrkempänä. Alkuperäi-
sessä suunnitelmassa on myös esitetty, että Kokoon-
panohalli ja Maalaamo tehtäisiin samankorkuisiksi. 
Silmämääräisesti tarkasteltuna, sekä suunnitelmien 
ja kenttähavaintojen vertailun perusteella, vaikut-
taa siltä että Maalaamo on toteutettu alkuperäisistä 
suunnitelmapiirustuksista poiketen hieman korke-
ammaksi kuin kokoonpanohalli.  Hallien mitoitusta 
koskevaan muutokseen myös viitattu kirjallisuudes-
sa (Pohjanpalo 1916, 558–559). 

Rakennusten ja oviaukkojen välisiä korkeusero-
ja ei ole tämän selvityksen yhteydessä kuitenkaan 
varmistettu mittaamalla.  

Maalaamon 
eteläjulkisivua.
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Maalaamon eteläjulkisivun 
länsipää. Nurkassa on 
nähtävissä varautuminen 
seinämuurin jatkamiseen.

Maalaamo kuvattuna Teollisuuskadun suunnasta 
vuonna 1968, ennen sähköjunahallin rakentamista. 
Eteläjulkisivussa myös itäpää on toteutettu 
varautuen seinämuurin jatkamiseen. (Kuva: Suomen 
Rautatiemuseon kuva-arkisto / O. Karasjoki.)
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Länsijulkisivut 
Kokoonpanohallin ja Maalaamon länsijulkisivujen 
jäsennys perustuu (pohjoisjulkisivujen tapaan) 
selvästi  ulkonevien kontreforien ja litteämpien pi-
lasterien vuorotteluun sekä näiden väliin sijoittuviin 
holvattuihin kaariaiheisiin.  Länsijulkisivut ovat kui-
tenkin suljetumpia ja siten toiminnallisesti passiivi-
sempia kuin pohjois- ja eteläjulkisivut. Länsipuolella 
pohjakerroksen holvatuissa kaariaiheissa ei ole suu-
ria pariovia vaan niissä on suurten kaari-ikkunoiden 
sekä pienempien ikkunoiden muodostamia ikkuna-
ryhmiä.  Nykyään muutamiin näistä ikkunaryhmis-
tä liittyy myös sisäänkäynti; Kokoonpanohalliin on 
myöhemmin avattu länsisivulle kaksi käyntiovea. 
Maalaamon länsijulkisivussa on uudempi kulkuovi 
alkuperäisen oven kohdalla, mutta aukkoa on muu-
tettu poistamalla sen edessä sijainnut lastauslaituri 
ja siirtämällä oviaukko maantasoon.

Länsijulkisivujen ylempi ikkunavyöhyke muo-
dostuu kolmen ryhmiin kootuista kaariholvien katta-
mista ikkunasyvennyksistä. Nämä ikkunasyvennykset 
ovat  rakennusten eri osissa (sisätilojen käytöstä 
riippuen) joko ikkunattomia umpeen muurattuja 
komeroaiheita tai sitten niissä on  3- tai 4-ruutuiset 
ikkunat. Ikkunasyvennysten holvien varassa lepää 
seinäpinnasta portaittain ulos työntyvä räystäslista. 

Maalaamon länsijulkisivun kaikissa yläkerran 
ikkunasyvennyksissä on ikkuna. Tämä liittyy julkisi-
vun takana, toisessa kerroksessa sijainneen verhoo-
mon valontarpeeseen.

Länsijulkisivut ovat jonkin verran matalampia 
kuin pohjois- ja eteläjulkisivut. Kokoonpanohallissa 
korkeusero länsijulkisivun räystäslinjan ja pohjois-/
eteläjulkisivujen räystäslinjojen välillä on melko pieni. 
Maalaamossa korkeusero on suurempi. Näyttäisi siltä, 
että kummankin rakennuksen länsijulkisivut  ovat 

samankorkuiset, ja ero syntyy siitä, että Maalaamo on 
rakennuksena hieman korkeampi kuin Kokoonpano-
halli. Länsijulkisivujen rakentaminen siitä huolimatta 
samankorkuisiksi lienee liittynyt  tavoitteeseen muo-
dostaa kahdesta keskenään mahdollisimman identti-
sestä julkisivusta symmetrinen jalusta leveän traverssi-
vyöhykkeen (toteuttamatta jääneen) korkean julkisivun 
molemmille puolille (ks. piirustus 65c).  

Itäjulkisivuista 
Vanhojen valokuvien perusteella suurin osa länsi-
julkisivuja koskevista huomioista on  pätenyt myös 
itäjulkisivuihin. Kuten aiemmin on todettu, ne ovat 
kuitenkin jääneet 1970-luvulla rakennetun sähkö-
junahallin peittoon, ja niitä on siinä yhteydessä 
muokattu. Kuvaus itäjulkisivujen (seinämuurien) 
nykytilanteesta löytyy kohdasta ”Rakennetyypit / 
Ulkoseinät”.

Kokoonpanohallin 
länsijulkisivua.

Maalaamon länsijulkisivun eteläpää 
ja Kokoonpanohallin länsijulkisivun 

pohjoispää. Länsijulkisivut suunniteltiin 
saman korkuisiksi vaikka hallien välillä 

on pieni korkeusero.
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Yhdeksi kokonaisuudeksi suunniteltua länsijulkisivua pitkän 
traverssin kohdalla. Korotetun osan yliviivaus alkuperäisessä 
piirustuksessa. Vasemmalla Maalaamon toteutunut julkisivu.  

(VR:n piirustusarkisto, piirustus 65c, osa.)
Mittakaava 1:1000

Maalaamon länsijulkisivua 1960-luvun lopulla.  
(Kuva: Suomen Rautatiemuseon kuva-arkisto / 
O. Karasjoki.)

Maalaamon länsijulkisivun 
pohjoispää tammikuussa 2012.
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Ovet, ikkunat ja aukotus
Ovien määrä, sekä myös niiden mitoitusperiaatteet, 
ovat vaihdelleet  rakennuksen käytön aikana kone-
pajan tuotannon sanelemien tarpeiden mukaan.  
Julkisivujen arkkitehtuuri ja rakenneperiaatteet ovat  
alusta alkaen tehneet käytön aikaisen muuntelun 
mahdolliseksi ilman että julkisivujen jäsennys kärsii. 
Kokoonpanohallin kaariholveihin on ajan myötä 
avattu uusia aukkoja, ja toisaalla on suljettu vanhoja 
aukkoja muuraamalla niitä ikkunakentiksi. 

Kokoonpanohallin eteläjulkisivussa, eli puusep-
päosaston ja konepajaosaston puolella, suuret kaa-
riovet vuorottelivat  jo alun perinkin epäsäännöllisin 
välein suurten kaari-ikkunakenttien kanssa.  Etelä-
osassa julkisivun läpi kulkevia vaunulinjoja suurine 
pariovineen oli alkuperäisissä suunnitelmissa 9 kpl.  
Vuonna 2012 julkisivussa on 6 suurta pariovea. 

Valokuvien perusteella kolmen parioven muuraami-
nen umpeen (ikkunakentiksi) on tapahtunut ennen 
1960-luvun loppua. 

Kokoonpano-osaston puolella vaunulinjoja on 
ollut jo alun perin tiheämmässä kuin rakennuksen 
eteläsivulla. Pohjoissivulla oli  pariovi neljää holvia 
lukuun ottamatta kaikissa holveissa. Nykytilanteessa 
pohjoisjulkisivussa on pariovi kaikissa 17:ssa (sähkö-
junahallin rakentamisen jälkeen näkyviin jääneessä) 
holvissa. Jälkikäteen toteutetut pariovet perustuvat 
suunnitelmaan joka on tehty jo vuonna 1913 (VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 62d).  Myöhemmät ovet 
ovat muita korkeampia ja yläpäästään suorakul-
maisia.  Ovet tehtiin julkisivussa kohtiin, joissa on 
pohjapiirroksen mukaan ollut alun perin ikkunoita. 
Alkuperäinen holvi lienee ollut kaariholvi, joka olisi 

näin ollen purettu oviaukkoa tehtäessä. Korkeam-
malle tehdyt teräspalkkeihin  tukeutuvat vaakasuorat 
rakenteet mahdollistivat korkeamman vaunukaluston 
liikuttelun. 

Maalaamossa pariovia on alkuperäisissä suunnitel-
missa ollut sekä pohjois- että eteläjulkisivussa saman 
verran, eli 14 kpl. Pariovia on siis ollut jo alun perin mo-
lemmissa julkisivuissa jokaisen holvin kohdalla lukuun 
ottamatta kahta läntisintä. Itse ovia on kuitenkin korvat-
tu ajan mittaan uusilla. Maalaamon pariovettomissa 
julkisivuissa on pohjapiirroksen mukaan ollut ikkunat. 
Näitä holvikenttiä on muokattu: niissä olevia ikkunoita 
on yhtäältä suljettu, toisaalta kenttiin on avattu pieniä 
ovia. Varhaisimmat tämän tyyppisiin  muutoksiin liitty-
vät suunnitelmat ovat jo 1910-luvulta (VR:n piirustusar-
kisto, piirustukset 3052, 3053).

Kokoonpanohallin länsijulkisivusta 
ulkonevat korotettu traverssivyöhyke ja sen 
eteen rakennettu Kuivaamo. Molemmissa 
on ajan mittaan tehty ovia ja ikkunoita 
koskevia muutoksia. 

Kokoonpanohallin traverssivyöhykkeen 
koristeellinen pääty sekä Kuivaamo. 

Kuivaamon ikkunat toteutettu 
todennäköisesti samaan aikaan kun 
rakennus muutettiin sosiaalitilaksi.
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Kokoonpanohallin korkean traverssivyöhykkeen  
eteen rakennetun matalan kuivaamorakennuksen 
julkisivuihin on myös tehty muutoksia rakenta-
misen jälkeen. Kuivaamon pohjois- ja eteläpäässä 
olleet matalat pariovet on suljettu muuraamalla 
ne umpeen. Eteläjulkisivussa on ovien kohdalla 
nykyään ikkunat. Alun perin umpinaiseen länsijul-
kisivuun on avattu matalia vaakasuoria ikkunoita. 
Niiden avaaminen liittynee siihen vaiheeseen kun 
kuivaamo on muutettu sosiaalitiloiksi. Vuonna 1970 
päivätty ”Piirustus nykytilanteesta” näyttää vuoteen 
1970 mennessä toteutuneet sosiaalitilat (VR:n pii-
ristusarkisto, piirustus 62(1)). Valokuvista päätelleen 
muutos on tapahtunut ennen vuotta 1968 . 

Kokoonpanohallin eteläjulkisivua. Osa 
alkuperäisistä kaariovista on muutettu 
ikkunakentiksi muuraten, ikkunakenttien 
alkuperäistä muotoa seuraillen. Ovia on 
vaihdettu. Ikkunoiden yhteyteen on asennettu 
muun muassa ilmanvaihtolaitteita. 

Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivua. 
Julkisivussa on alkuperäisen muotoisten 

kaariovien lisäksi neljä koreampaa 
suorakulmaista ovea. Muutos on tehty 

todennäköisesti jo 1910-luvulla.
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Sokkeli 
Sekä Kokoonpanohallissa että Maalaamossa  sokkeli 
on tehty lohkopintaisista graniittiharkoista. Sokkelit 
seuraavat tiilimuurien aukotuksen, seinäpintojen, 
kontreforien ja pilasterien poimuilevaa muotoa. 
Sokkelin viistottu yläpinta ulkonee tiilimuurista sen-
tistä viiteen senttiin. Sokkelin korkeus on kuutisen-
kymmentä senttiä. Harkkojen muurauspinnat on 
hakattu suoriksi ja saumattu laastilla.

Maalaamon eteläjulkisivulla ei ole graniitti-
sokkelia ollenkaan, vaan tiilimuuri nousee suoraan 
maanpinnasta. Tämä liittynee toteutumattomaan 
suunnitelmaan kattaa rakennusten välinen tila; 
julkisivumuurin on ajateltu muodostuvan osaksi 
sisätilaa, jolloin sokkeli olisi ollut tarpeeton.

Rakennuskokonaisuudessa on eri puolilla koh-
tia, joista on poistettu ovi muuraamalla se  umpeen. 
Näistä kohdista sokkeli joko puuttuu (esimerkiksi 
kuivaamon pohjois- ja eteläpäädyt, joissa tiilimuu-

raus ulottuu maahan asti aiempien ovien kohdalla) 
tai sitten niihin kohtiin on tehty sokkeli valamalla 
se betonista seinäpinnan tasoon (muun muassa 
kokoonpanohallin eteläsivulla on esimerkkejä tästä).

Vesikatto, räystäät ja vedenpoistojärjestelmät 
Kokoonpanohallin ja Maalaamon vesikatto  muodos-
tuu loivemmista umpinaisista sekä  jyrkemmistä, si-
sätiloihin luonnonvaloa antavista kattoikkunallisista 
osuuksista, eli kattolyhdyistä. Korkeat vaunulinjojen 
suuntaiset noin 12 metrin välein sijoitetut kattol-
yhtylinjat nousevat näkyvästi esiin hallin muuten 
loivasta katosta.  Ne ovat molemmissa rakennuksis-
sa periaatteessa lähes koko rakennuksen pituiset, eli 
lähes eteläjulkisivusta pohjoisjulkisivuun.  Kokoon-
panohallissa kattolyhdyt kuitenkin katkeavat vaunu-
linjoihin nähden poikittaisen  korkean traverssivyö-
hykkeen kohdalla. 

Korkean traverssivyöhykkeen kattokorokkeen 
kyljissä (=seinissä) on pystysuorat klerestorioikku-
nat. Vyöhykkeen katteena on hallimaisten osien 
tapaan  loivahkon peltikaton ja jyrkemmän kattolyh-
dyn yhdistelmä. Traverssivyöhykkeen kattolyhty on 
rakennuksen korkeimmalle ulottuva osa.

Maantasosta tarkasteltuna rakennuskokonaisuu-
den vesikaton näkyvimmät osat ovat traverssivyöhyk-
keen yläosa kokonaisuudessaan, hallimaisten osien 
pitkät kattolyhdyt sekä länsijulkisivuihin liittyvät loi-
vat  umpilappeet.  Kokoonpanohallin länsijulkisivun 
puolella näkyvä lape laskee suorana räystäslinjaan 
asti. Maalaamossa läntisimmässä lappeessa on pieni 
mansardikattomainen taite lähellä räystästä. Raken-
nuksen ulkoiseen ilmeeseen vaikuttavat olennaisesti 
ajan rakennustavalle ominaiset  yksinkertaiset räys-
täät, joissa pääosassa on tiilimuurauksen muodosta-
ma punatiilinen räystäslista. Vähäeleinen konesau-
mattu peltikatto jää sille visuaalisesti alisteiseksi

Kokoonpanohallin sokkelia 
länsijulkisivun eteläpäässä.

Maalaamon eteläjulkisivussa ei 
ole lainkaan luonnonkivisokkelia. 
Kuvassa eteläjulkisivun länsipää.
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Pääosin seinärakenteiden taakse jäävät muut 
osat kattoa ovat muodoltaan ja rakenteeltaan mielen-
kiintoisia. Näistä enemmän kohdassa Kattorakenne 
ja muut metallirakenteet. Laajan hallirakenteen katon 
vedenpoisto  on hoidettu rakennuksen sisäkautta. 

Hallien länsijulkisivuilla vedenpoisto on hoidet-
tu muusta katosta poiketen julkisivuun kiinnitetyin 
syöksytorvin. Konesaumattuun peltikattoon tehty 
jalkaränni johtaa veden lotokkaan, josta vesi jatkaa 
syöksytorven suppiloon ja edelleen pyöreää, julki-
sivun muotoja myötäilevää syöksytorvea myöten 
sadevesikaivoon. Osa syöksytorvista on silminnähden 
ruosteessa. Joitain syöksytorvia on hiljattain uusittu. 

Kokoonpanohallin korkean traverssivyöhykkeen 
ja kuivaamon rajoittamaan nurkkaukseen raken-
netun, väliaikaisen oloisen  metallisen tuulikaapin 
sisäänkäynnin päälle sijoitettu räystäskouru rois-
kuttaa vettä kuivaamon eteläjulkisivuun rapauttaen 
tiiliseinää. 

Kokoonpanohallin länsijulkisivua 
sekä traverssivyöhykkeen korotettu, 
muusta julkisivusta ulkoneva pääty.

Kokoonpanohallin länsijulkisivun 
porrastettua räystäslistaa.

Kokoonpanohallin vesikattoa.  
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseon 

kuva-arkisto)
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Katokset, parvekkeet, varusteet ja valaisimet 
Rakennusten seinissä on mitä ilmeisimmin ollut 
alusta asti monia erilaisia metallisia varusteita kuten 
tikkaita, haalauskiskoja ja parvekkeiden kaiteita. 
Alkuperäiset julkisivupiirustukset kertovat näistä 
niukasti.  Nykytilanteessa seinissä ja ikkuna-aukois-
sa on suuri määrä erilaisia laitteita, joista osa on 
luonteeltaan kevytrakenteisia, osa massiivisempia. 
Tilanne vastaa monin paikoin sitä mielikuvaa joka 
syntyy jo O. Karaslahden aluetta esittävistä valoku-
vista 1960-luvun lopulta: on ilmanvaihtolaitteiden 
säleikköjä, putkia, valaisimia, tikkaita ja muita osia 
jotka liittyvät rakennuksen käyttöön. 

Monet uudemmat asennukset tuntuvat väliai-
kaisilta ja improvisoiduilta, vaikka ovat saattaneet 
olla paikallaan kymmeniä vuosia. Tämä synnyttää 
tiettyä romuluisuuden vaikutelmaa.

Laitteiden, ja asennusten, esimerkiksi valai-
simien tai putkien, koon ja raskauden kasvaminen 
tuntuu merkittävällä tavalla vaikuttavan asiaan. 
Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivu on tässä mie-
lessä voimakkaimman kuormitettu. Julkisivussa on 
kiinni suuren osan siitä peittävä lämpöputkisto, joka 
johtaa kaukolämmön sähköjunahalliin.  Putken ei 
kovin helposti voi nähdä antavan mitään esteettistä 
tai historiallista lisäarvoa julkisivulle.

Systemaattiset, koristeelliset massiivitiiliseinät 
kestävät asennusten moninaisuutta tiettyyn rajaan 
asti esteettisestikin aika hyvin ilman että kokonai-
suuden arvokkuus kärsii. Tässä on kuitenkin merki-
tystä sillä, miten raskaista asennuksista on kysymys. 
Esimerkiksi nykyiset äyskärivalaisimet ovat toimiva 
ja teollisuusalueen luonteeseen soveltuva ratkaisu, 
mutta vertailu O. Karaslahden valokuviin kertoo että 
valaisimet olivat vielä 1960-luvulla kooltaan paljon 
pienempiä ja luonteeltaan huomattavasti kevyempiä. 

Rakennushistoriallisesti  merkittävimpiä ja 
rakennuksen aiemmista vaiheista kiinnostavimmin 
kertovia irrallisia yksityiskohtia ja varusteita liene-

Maalaamon pohjoisjulkisivun länsipäässä oleva yläkerrassa sijainneen 
verhoomon alkuperäinen parveke. Pohjakerroksessa on kahden läntisimmän 
kaariaukon yhteyteen on tehty sisäänkäynnit myöhemmin.

Kokoonpanohallin eteläjulkisivua.



81

Kokoonpanohallin ja Maalaamon 
välinen lämpöputkiston silta. 
Vastaava silta tulee myös Voimalasta 
Kokoonpanohalliin.

vät Maalaamon pohjoisjulkisivun länsipäässä oleva 
alkuperäinen parveke, maalaamon eteläjulkisivun 
toisen kerroksen haalausaukko siihen liittyvine 
varusteineen ja parvekkeineen, alkuperäiseen tiili-
muuraukseen kiinteästi kytketyt tikkaat eri puolilla 
rakennuksia sekä seinissä olevat numerokyltit eri 
ajoilta. Kokoonpanohallin ja Maalaamon välinen 
lämpöputkiston silta on (lukuun ottamatta vieres-
sä kulkevaa uudempaa huoltosiltaa) myös varsin 
varhainen ratkaisu, ja se sisältää vanhoja takomalla 
ja niittaamalla toteutettuja teräsrakenteita. Myös 
hätäpoistumisparvekkeet, joita on ikkunoiden yhtey-
dessä, ovat kiinnostavia yksityiskohtia. 

Hallien välisessä ulkotilassa olleen traverssin 
virtajohtojen kannatinrakenne, joka sijaitsee ko-
koonpanohallin pohjoisjulkisivussa, kertoo niin 
ikään kiinnostavasti rakennusten entisestä käytöstä, 
mutta kyseinen rakenne on valokuvien perusteella 
uusittu joko 1960-luvun lopulla tai sen jälkeen.
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Kokoonpanohallin pohjoisjulkisivussa oleva metallikehikko liittyy 
traverssin virransaantiin. Kuvassa vasemmalla Maalaamoon johtava 
lämpöputkiston silta sekä sähköjunahalliin johtavaa kaukolämpöputkistoa.

Sähköjunahallin ja Kokoonpanohallin julkisivujen 
liittymäkohta entisen ulkotraverssin itäpäässä.
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ulkohahmon säilyneisyydestä

Sähköjunahallin rakentaminen kokoonpanohallin ja 
maalaamon itäpuolelle 1970–1980 -luvuilla on ollut 
suuri muutos rakennusten ilmeeseen ja  asemaan 
konepaja-alueella. Vähäisempiä muutoksia, esimer-
kiksi aukotukseen liittyen, näyttäisi olevan tehty jo 
1910- ja 1920-luvulla. Itäjulkisivua lukuun ottamatta 
lähes kaikki seinämuureihin liittyvät  uusien aukko-
jen avaamiset ja vanhojen sulkemiset ovat valokuvien 

perusteella tapahtuneet 1960-luvun loppuun  men-
nessä. Yksittäisten rakennusosien muutoksia, kuten 
ovien ja ikkunoiden korvaamista uusilla, ja uusien 
varusteiden lisäilyä julkisivuihin näyttää olevan tehty 
1960-luvun jälkeenkin. Tästä enemmän kohdassa 
”Rakennusosat – Ovet ja ikkunat”. 

Rakennukset ovat mittakaavaltaan sen verran 
suuria ja julkisivujensa arkkitehtuurilta siinä mää-

rin selväpiirteisiä ja systemaattisia, että esimerkiksi 
aukotusta koskevat muutokset ja variointi on ollut 
toistaiseksi mahdollista toteuttaa suurimmaksi 
osaksi rakennuksen logiikkaa seuraten. Siitä johtu-
en yksityiskohdissa paikoin ilmenevä kirjavuuskaan 
ei ole yleisesti ottaen turmellut rakennusten syste-
maattista ja selkeää kokonaisilmettä. 

Tiilimuuraukseen kiinteästi 
ankkuroidut alkuperäiset tikkaat 

Maalaamon länsijulkisivussa.

Julkisivuissa on eri ikäisiä 
rakennuksen käyttöön liittyviä 
asennuksia. Kuvassa mm. 
kontreforia myöten nousevat 
alkuperäiset tikkaat Maalaamon 
pohjoisjulkisivussa. Myös 
oviaukkojen päällä olevat 
numerokyltit vaikuttavat 
alkuperäisiltä.

Maalaamon eteläjulkisivussa 
oleva haalausaukko siihen 

liittyvine katoksineen, 
kiskoineen ja parvekkeineen.
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Kokoonpanohallin eteläjulkisivua länsipäästä 
katsottuna. Lämpöputkiston silta tulee 
Voimalasta Kokoonpanohalliin. 
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Kokoonpanohallin eteläjulkisivua vuonna 1968.  
Etualalla näkyvä kääntölava ei ole säilynyt.  
(Kuva: Suomen Rautatiemuseon kuva-arkisto / O. Karasjoki.)
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Maalaamon pohjoisjulkisivu 
tammikuussa 2012.
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sisätilat ja huonejako

Kokoonpanohalli 
Kokoonpanohallin tilanjako on edelleenkin alku-
peräisen kaltainen, se koostuu kolmesta päätilasta: 
suuresta kokoonpano-osastosta, konepajaosastosta 
ja puuseppäosastosta. Päätiloissa on ollut useita 
toiminnallisia osastoja, kuten esitetty edellä työpro-
sessin yhteydessä. 
 Kolmesta päätilasta kokoonpano-osasto 
on paitsi koko konepajan myös koko Suomen 
suurimpia ja upeimpia sisätiloja. Tilassa on 18 
ovi- tai ikkuna-akselia, joiden suuntaisesti kulkee 9 
kattoikkuna-akselia. Kokoonpano-osaston korkeutta 
ja valoisuutta lisäävät raiteisiin nähden poikkisuun-
taisen traverssin klerestorioikkunat ja kattolyhty. 
Rakennuksen koon vuoksi sen massiiviset tiiliseinät 
ovineen ja ikkunoineen luovat sisätilaan kevyen, 
jopa pitsimäisen vaikutelman. 

Tiloihin oli alun perin rakennettu parvia, joita 
on myöhemmin laajennettu, kopitettu, muutettu ja 
purettu. Yhtään alkuperäistä parvirakennetta ei ole 
sellaisenaan jäljellä. Kokoonpano-osaston palomuu-
riseinällä oleva puinen varastoparvi on ainakin osit-
tain alkuperäinen rakenne, jota on laajennettu, ja 
johon on rakennettu seinät vuonna 1928 (VR 1937, 
521). Kaikki alkuperäiset parville johtaneet puupor-
taat on kuitenkin purettu.

Konepajaosaston itäpäätyyn on melko varhain ra-
kennettu kaksikerroksinen, puurakenteinen työkalu-
osasto – suuri osa osaston rakenteista lienee edelleen 
peräisin 1920-luvulta.  Työkaluosaston yhteydessä on 
kolmella eri tasolla olevia pieniä huoneita, joista ylim-
mät lienee tehty alkuperäiseen parvirakenteeseen. 

Koko konepajaosasto on muutettu kaksiker-
roksiseksi. Toisessa kerroksessa on ilmajarruosasto 

sekä työntekijöiden sosiaalitilat. Välipohjat on raken-
nettu 1950- ja 1960-luvuilla.

Puuseppäosasto on pääosin säilynyt kattoikkunoilla 
varustettuna korkeana tilana. Tilaa on vuokralaisten tar-
peiden mukaan jaettu pienemmiksi kevyillä väliseinillä.

Kokoonpano-osaston traverssin itäpääty on 
pääosin purettu. Päädystä on käynti sähköjunahalliin. 
Länsipäädyn alakerta toimii aulatilana, jonka päälle on 
kahteen kerrokseen, ehkä 1950-luvulla, tehty toimisto- 
ja sosiaalitiloja.

Vuonna 1925 traverssin länsipäätyyn rakennettu 
kuivauslaitos on muutettu sosiaalitiloiksi. Muutoksen 
yhteydessä kuivauslaitoksen aukotus on muutettu 
täysin, mutta huonejako on säilynyt kutakuinkin ennal-
laan. Umpeen muurattujen oviaukkojen kohdalla ei ole 
sokkelia, ja maahan ulottuva tiilimuuraus on osittain 
vaurioitunut.

Suomi-Neuvostoliitto -seuran tehdaskonsertti 
kokoonpano-osastolla vuonna 1945. 

(Kuva: Suomen rautatiemuseo.) 
Sisätraverssilla myös jaettiin kuukausittain 

työläisten palkkakuoret (Ikävalko 2012). 
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Kokoonpano-osastoa traverssin kohdalta. 
Traverssi on täytetty ja kiskoihin on 
hitsattu lattaterästä lattian tasoittamiseksi. 
Osaston alueelle on valettu betonia 
kiskojen yläpinnan tasaan. Alkuperäisen 
tilan peruspiirteet ovat säilyneet hyvin.
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Kokoonpano-osaston traverssi vuonna 
1924. Taustalla näkyvät alkuperäiseen 

suunnitelmaan kuuluneet parvirakennelmat. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, Lehtisalo.)

Konepajaosasto on kauttaaltaan jaettu ylä- ja 
alakertaan. Yläkerrassa on ilmajarruosasto, 
sosiaalitilat ja työkaluosasto. Kokoonpano-osaston 
palomuuriseinällä olevassa puurakenteisessa 
varastohuoneessa lienee kokoonpano-osaston ainoat 
alkuperäiset säilyneet parvirakenteet. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 62 (2), osa.)

Kokoonpano-osastoa palomuuriseinällä 
olevalta parvelta kuvattuna. Raskaat 

nosturirakenteet syövät jossain määrin 
tilan ilmavuutta.

Kokoonpano-osaston palomuurin, 
teräspilareiden ja -palkkien varaan 

rakennettu puurakenteinen varastoparvi. 
Alkuperäinen parvitila oli yhden pilarinvälin 
levyinen nykyisen ollessa vähän yli kahden. 

Kuvassa vasemmalla osastojen välistä 
palomuuria pilastereineen, oikealla näkyy 

parven kokoonpano-osaston puoleista 
piiruseinää.

Konepajaosasto, leikkaus 1970. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 (3), osa.)
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Konepajaosaston työkaluosasto toisessa kerroksessa rakennuksen itäpäädyssä 
vuonna 1936. Tila on suunniteltu vuonna 1928. Tilan perällä näkyvät portaat 
johtavat alkuperäiselle parvelle ja siinä olevalle toimistokopille. Kopin paikalla 
on nykyään tavarahissi. (Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Konepajaosaston työkaluosasto nykytilassaan. 
Ulkoseinän ikkunat on ummistettu 
sähköjunahallin rakentamisen yhteydessä.

Työkaluosastolta on käynti alkuperäisen 
parvirakenteen kanssa samaan tasoon 
rakennetulle ilmajarruosastolle. Vasemmalla 
näkyvä valkoiseksi maalattu seinä on 
rakennettu alkuperäiselle parvelle.   
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Sosiaalitiloja konepajaosaston 
yläkerrassa.

Konepajaosasto vuonna 1924. Yksikerroksista tilaa kiertävät korkealla olevat, kapeat 
parvet. Koneiden voimansiirtohihnat yhdessä teräspilarien ja pystysuuntaisten 
radiaattorien kanssa ovat metsittäneet tilan. Permantona on vaihtelevasta 
sahatavarasta tehty pölkkylattia. (Kuva: Suomen rautatiemuseo, Lehtisalo.)

Konepajaosasto on nykyään jaettu 
kauttaaltaan välipohjalla kahteen 
kerrokseen. 

Ilmajarruosasto konepajaosaston 
yläkerrassa.
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Näkymä puuseppäosastolta 
kohti kokoonpano-osaston 
palo-ovea.

Puuseppäosaston parvet on 
purettu. Tilaa on jaettu kevyillä 
väliseinillä ja varastohyllyillä.

Puuseppäosasto vuonna 1924. 
Hienopuusepäntyöt tehtiin parvilla. (Kuva: 
Suomen rautatiemuseo, Lehtisalo.)
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Traverssin länsipääty on jaettu välipohjilla kolmeen 
kerrokseen ja vinttiin. Työ lienee tehty 1950-luvulla. 
Alimmassa kerroksessa on Circus Helsingin aulatila.

Traverssin länsipäädyn 
vintti.

Kokoonpanohallin traverssin länsipäätyyn lääppänä rakennetun 
puutavaran kuivauslaitoksen pohjapiirustus vuoden 1925 piirustuksesta. 
(VR:n piirustusarkisto, piirustus  1697, osa.)

Kuivauslaitoksen kattorakenteet 
ja tiilimuurit pienin muutoksin 

ovat säilyneet.
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Maalaamo
Maalaamon maalausosasto oli alun perin avoin 
hallitila, jota pitkillä sivuilla kiersivät kapeat parvet. 
Maalaamon länsipääty oli jaettu välipohjalla kahteen 
kerrokseen: yläkerroksessa sijaitsi verhoiluosasto, 
alakerrassa verhoiluosaston aputiloja sekä maalaus-
osaston työskentelytiloja. 

Verhoiluosaston tilat ovat säilyneet hyvin alku-
peräisessä asussaan. 

Verhoiluosaston alkuperäinen 
huonejako. Toisen kerroksen tilat 
ovat pääosin säilyneet ennallaan. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 65–6 (23.10.1998).)

Verhoiluosastolla on säilynyt 
alkuperäisiä väliseiniä. Punaiset 

seinät oikealla ovat vanhoja 
varastohuoneen seiniä. Käytävän 

päässä näkyy porrashuoneen 
ikkunallinen koppi.

Maalausosasto on vuonna 1998 jaettu kevyillä 
väliseinillä ja vaihtelevilla välipohjarakenteilla pie-
nemmiksi, itsenäisiksi toimitiloiksi. Maalausosas-
tolla on säilynyt alkuperäisiä parvirakenteita ja jopa 
parvirakenteiden kaiteita.
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Maalaamon verhoiluosasto 
1920-luvulla. Kuvassa keskellä 

porrashuoneen ikkunallinen koppi. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Maalaamon länsipäädyssä 
sijaitseva verhousosasto on säilynyt 
hyvin alkuperäisessä asussaan. 
Maalausosastolle on tehty 
toistakymmentä toimitilaa, jotka on 
erotettu toisistaan hyvin vaihtelevilla 
väliseinä- ja välipohjarakenteilla. (Kuva: 
VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 a, 
käsitelty.)

Verhoiluosasto 
on säilynyt hyvin 

alkuperäisessä 
asussaan.
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Maalausosaston alkuperäisiä 
parvirakenteita osaston pohjoisseinän 
itäpäässä. Alun perin parvet olivat 
kokonaan avoimia.

Valokuvausstudio Beetin tiloja 
maalausosastolla. Alkuperäisen puu- ja 
teräsrakenteisen parven tilalle on tehty 
betoninen ylälaattapalkisto, jota on 
myöhemmin laajennettu MJ-palkki- ja 
teräsrakenteella. Tilassa on lisäksi uusi 
liimapuurakenteinen toimistoparvi.

Toimistotila maalausosaston 
betonirakenteisella parvella 
valokuvausstudio Beetin yläpuolella.

Transmixin toimitiloja 
maalausosastolla 

verhoiluosaston vieressä. 
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Puu- ja teräsrakenteisilla väliseinillä 
erotettu, kahden raiteen levyinen 
BIGin tuotantotila maalausosaston 
itäpäässä (raiteet  13 ja 14).
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Transmixin toimitilojen yli menevän parven 
rakenteet on laajennettu nykyasuunsa 
1930-luvulla. Kaide lienee siirretty 
alkuperäisestä avoimesta parvesta.

Verhoiluosaston alapuolella on 
betonirakenteinen parvi. Oikealla oleva 
porrashuoneen vaneripintainen seinä 
on muutos 1990-luvun lopulta.

Leikkauspiirustus, jossa näkyy 
verhoiluosaston alapuolella oleva 

betonirakenteinen parvi. Parvi on tehty 
ikkunoiden väliin, kun taas verhoiluosaston 

alkuperäinen välipohja on rakennettu 
ikkunoiden yläosan eteen. Piirustuksesta 

puuttuu vesikaton lappeen taite. Piirustus 
nykytilanteesta on vuodelta 1970. (Kuva: VR:n 

piirustusarkisto, piirustus  65 (3), osa.)



101

Toimistotila maalaamon sähköosaston 
puu- ja teräsrakenteisella parvella. Lattian 
on sasmox-levy (puukipsilevy), joka on 
asennettu vanhan muovisideaineisen 
lattialaatan päälle. 

Kahden raiteen levyinen lavastepaja 
maalausosaston sähköjunahallin puoleisessa 

päädyssä. Oikealla olevassa vanhassa 
päätyseinässä näkyy vanha aukotus reliefinä.
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rakennusosat

ovet

Kokoonpanohalli
Kokoonpanohallissa oli alun perin ilmeisesti 27 
puurakenteista pariovea raideakselien kohdalla. 
Ovien määrää lisättiin neljällä vuoden 1913 suun-
nitelmien mukaisesti, jolloin pohjoissivun neljä 
ikkunakenttää muutettiin suorakaiteen muotoisiksi 
parioviksi. Ilmeisesti samassa yhteydessä myös 
traverssin itäpäädyn ovet muutettiin suorakaiteen 
muotoiseksi.

Kokoonpanohallin alkuperäinen 
puurakenteinen pariovi.

Suuri osa maalaamon ja 
kokoonpanohallin pariovista on 
uusittu metallirakenteisiksi

Kokoonpanohallin pohjoissivulla 
on neljä kappaletta vuonna 1913 
suunniteltuja kaarettomia pariovia.

Kokoonpanohallin alkuperäisiä ovipiirustuksia 
ei ole löytynyt, mutta ovet vastaavat hyvin Bruno 
Granholmin vuonna 1916 allekirjoittamia Aluske-
hysosaston ovipiirustuksia.

Suuret ovet ovat rakenteeltaan kytkettyjä. Ra-
kennetta ei kuitenkaan voi avata ovea purkamatta. 
Ovissa on siis tuplalasitus ja -panelointi eli hyvin 
kunnostettuina ja huollettuina ne ovat melko hyvin 
lämpöä eristäviä. Ovissa vuorottelee kaksi perus-

tyyppiä: toinen käyntiovella ja toinen ilman. Ainakin 
osassa käyntiovi sijaitsi alun perin parioven keskellä. 
Kokoonpanohallin ovet ovat noin 65 cm matalampia 
kuin Maalaamon tai Aluskehysosaston ovet ja nii-
den holvi on muodoltaan Maalaamon ovia loivempi.

Nykyään Kokoonpanohallissa on kuutta erilaista 
pariovityyppiä: 10 kappaletta metalliovia (piirustuksia 
ei ole löytynyt, mutta ovet lienee tehty 1980-luvuilla 
– vanhat ovet näkyvät vielä vuoden 1982 valokuvissa).  
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Lähes kaikki ovien haat ovat 
säilyneet.

Parioven keskellä oleva käyntiovi 
kokoonpanohallin eteläsivulla vuonna 1968(?). 

(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki, 
osasuurennos.)
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Alkuperäisiä puuovia on säilynyt 4 kappaletta (yksi 
käyntiovella ja kolme ilman). Ovia, joiden yläosa on 
alkuperäinen puuovi, ja alaosa on uusittu metalliovi 
on neljä kappaletta samoin kuin vuonna 1913 suunni-
teltuja suorakaiteen muotoisia puu-/metalliovia. Tra-
verssin länsipäädyn pohjoisovi on korvattu matalam-
malla metalliovella ja eteläovi on hävinnyt kokonaan 
(sisäänkäynnin eteen on rakennettu epämääräinen 
koija). Kokoonpanohallin sisäisen traverssin itäpäätyä 

Palo-ovi kokoonpanohallin 
palomuurissa.

Kokoonpano-osaston puurakenteisen 
varastoparven koneosaston yläkerran 
sosiaalitilojen välisessä palomuurissa 
oleva palo-ovi. Ovi on mahdollisesti 
peräisin 1920- tai 1930-luvulta.

Ilmeisesti alkuperäinen palo-
ovi kokoonpano-osaston ja 
puuseppäosaston välissä.

ei enää ole. Sähköjunahallin sisään jäänyt pihanpuo-
len kaarioviaukko on muurattu umpeen.

Länsipäätyyn on puhkaistu kahteen ikkunakent-
tään alaikkunoiden tilalle peilirakenteiset pariovet 
käyntioviksi. Toisen käyntioven painikkeena on alku-
peräisten kaaripariovien käyntioven painike. Ovessa 
on tuplalasitus ja sitä on peilien kohdalta vahvistettu 
vanerilla. Pariovi on mahdollisesti vanha kuivauslai-
toksen ulko-ovi.
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1930–1950 -luvun ovia 
konepajaosaston itäpäässä.
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Maalaamon sisäpihalla on 
jäljellä yksi ovi, jossa on vielä 
jäljellä parioven keskelle 
sijoitetun käyntioven heloja. 
Käyntioven paikka ovessa on 
kuitenkin muutettu.

Maalaamon länsisivulla 
ollut lastauslaituri on 
purettu ja ovi on laskettu 
maanpinnan tasoon.

Maalaamo
Maalaamon suurien pariovien piirustukset on päi-
vätty vuonna 1909. Ovipiirustuksessa käyntiovi on 
piirretty keskelle pariovea. Näin ovi on saatu sym-
metriseksi ja osaston sisäiselle kapearaiteiselle kul-
jetusvaunulle on samalla tehty oma kapea ovi. Kuten 
jo todettu, Maalaamon ovien kaaren säde on vähän 
pienempi kuin Kokoonpanohallin tai Aluskehys-
osaston vastaavien ovien. Muutoin ovet ovat hyvin 
samankaltaisia. Sisäpihan suunnitellun kattamisen 
takia on suunnitelmissa esitetty Maalaamon etelä-

sivun ovet yksinkertaisina (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset 3047c, 3047c’, 3047c2, 3047c3, 3047c4).

Kontreforeihin on asennettu ovien haat, ja sin-
kilät on asennettu oven vaakavälipuitteeseen.

Alkuperäisten ovien robustit helat ovat kes-
täneet hyvin aikaa. Erityisen huomionarvoista on, 
että betoniperustukseen asennetut alasaranat ja 
tiilimuuraukseen asennetut yläsaranat ovat kaikki 
säilyneet tiukasti paikoillaan (myös niissä aukoissa, 
joiden ovet on uusittu). 

Maalaamon palomuuriin on suunniteltu vuon-
na 1909 puurakenteinen palo-ovi. Maalaamossa 
tällaista ovea ei nykyisin ole, Kokoonpanohallista  
sellainen sen sijaan löytyy.

Maalaamon suurista pariovista on säilynyt kak-
si. Lisäksi kahdessa on alkuperäinen yläosa. Kaikki 
muut pariovet on muutettu metallirakenteisiksi 
ilmeisesti 1980-luvulla.
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Maalaamon ulkoseinärakenteen 
muurauskaavio vuodelta 1909. 
Julkisivun mittasuhteiden 
lähtökohtina olivat raiteet ja niiden 
väliin tarvittava työskentelytila 
sekä junanvaunujen ja veturien 
koot. (Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3046 c.)

Keskellä olevalla käyntiovella varustetun 
oven piirustus vuodelta 1909. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 3047 e’.)

Maalaamon ovipiirustus vuodelta 1909. 
Leikkauspiirustuksessa on esitetty sekä kytketty että 
yksinkertainen ovityyppi. (Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3047 c.)
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Verhoomon ”pölyytys sillalle” johtava, 
mahdollisesti alkuperäinen ovi.

Sekä maalaamon että kokoonpanohallin 
tiloissa on tilajaon  muutosten yhteydessä 
käytetty melko paljon vanhoista 
matkustusvaunuista tuttuja väliovia. 

Maalaamon eteläsivulle on tehty 
hätäpoistumistiet ikkuna-aukkojen 
kohdalle ja samalla ikkuna on 
muutettu oveksi. Maalaamon muut 
hätäpoistumistiet on tehty muuttamalla 
ikkunaheloitusta.
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Valtion rautateiden toilettiovia on 
käytetty käymälöiden ovina sekä 
maalaamossa että kokoonpanohallissa.

Maalausosaston pohjoisparven itäpäässä 
on varhainen, ehkä 1920-luvulla rakennettu 
toimistohuone, jossa on säilynyt 
alkuperäinen panelointi ja ovi.

Karmit on kiinnitetty muuriin 
upotettuihin puutiiliin.
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ikkunat

Kokoonpanohallin ja Maalaamon julkisivuissa on 
ikkunoita kolmella eri korkeudella. Alimpana on 
rivi matalia ja pieniä neliruutuisia, pystyvälikarmil-
lisia  ikkunoita. Niiden yläpuolella on rivi isompia, 
pieniruutuisia, vaakavälikarmillisia ikkunoita. Nämä 
kaksi alinta ikkunariviä ovat tiilikaarien sisällä, ja 
ylempien ikkunoiden yläreunat noudattelevat niiden 
muotoa. Pitkillä sivuilla tiilikaarien yläpuolella on 
vielä kolmas rivi ikkunoita. Niissä on pienet ruudut, 
vaakavälikarmit ja kaarevat yläreunat. Päädyissä on 
rivi umpeen muurattuja aukkoja, joista osa on puh-
kaistu ikkunoiksi. Näissä, mahdollisesti myöhem-

Kokoonpanohallin länsipäädyn 
ikkunoita. Yhteen ikkunakenttään 

on puhkaistu käyntiovi. 
Pariovi on luultavasti entinen 

kuivauslaitoksen ovi.

Ikkunapiirustus maalaamoa varten 
vuodelta 1909. Kokoonpanohallin 

ikkunat ovat samaa tyyppiä. (Kuva: 
VR:n piirustusarkisto, piirustus  

3047 a, osa.)

min tehdyissä  ikkunoissa on T-karmi eikä lainkaan 
välipuitteita.

Kaikki ikkunat ovat sisään–ulos-aukeavia 
puuikkunoita. Puitteissa on tavalliseen tapaan ulko-
puolella kulmaraudat ja tippanokat. Alimman rivin 
ikkunoissa on tavanomaiset karmit, joissa on kynt-
teet puitteita varten. Pieniruutuisissa yläikkunoissa 
taas on harvinaisempi piirukarmirakenne, jossa 
karmin poikkileikkaus on neliön muotoinen. Pii-
rukarmit eivät ulotu puitteiden ulkopintaan saakka 
vaan jäävät puitteiden väliin eikä niissä ole huullosta 
ikkunanpuitteelle. Ulkoa ja sisältä katsoen puite siis 
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Kokoonpanohallin eteläsivulla on 
pariovia muutettu ikkunoiksi.

Suurin osa ikkunoiden, ovien ja julkisivujen 
muutoksista on tehty holvikaarien ja 
pilastereiden rajaaman kentän sisällä.

peittää karmin. Piirukarmien vaakavälipuitteet on 
kuitenkin tehty tavanomaisen muotoisina, eli niissä 
on kyntteet puitteita varten. Piirukarmi-ikkunoiden 
yläpuitteet on kiinnitetty paikoilleen rekipulteilla (eli 
lukkoruuveilla), jotka menevät ulkopuitteen, karmin 
ja sisäpuitteen läpi. Rekipultit on kiristetty paikoil-
leen sisäpuolelta kuusiomuttereilla, joiden alla on 
prikat. Alapuitteet on saranoitu yläreunastaan kiinni 
vaakavälikarmeihin.  

Tiloja jakavissa kevyissä väliseinissä on run-
saasti eri-ikäisiä sisäikkunoita.

Teollisuuskadun puolen julkisivut ovat jääneet 
sähköjunahallin sisään. Kokoonpanohallissa on 
ainakin osa ikkunoista saattanut säilyä sähköjuna-
hallin puolelle tehdyn muurauksen ja Kokoonpano-
hallin puolelle tehdyn levytyksen takana.
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Ylemmissä ikkunoissa vain 
välikarmissa on kynte. Puitteet on 
kiinnitetty toisiinsa rekipulteilla.   

Alakerran alaikkunoissa on 
perinteinen kyntteellinen karmi.
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Huomioita erityisesti Kokoonpanohallista
Sturenkadun puolella eteläsivulla on kolme kaariauk-
koa, jotka on muutettu oviaukoista ikkunakentiksi. 
Näissä aukoissa seinä- ja ikkunajaot sekä ikkunat 
ovat samankaltaiset kuin alkuperäisissä ikkunaken-
tissä. Yhdessä kaariaukossa alaikkunat on uusittu 
jaottomiksi ja vesinokattomiksi. Useimmissa kaari-
aukoissa, joissa on ikkunat, yksi tai useampia ruutuja 
on muutettu erilaisiksi säleiköiksi, venttiileiksi yms..  
Useimmat ylävyöhykkeen ikkunat ovat alkuperäi-
sessä asussaan, mutta pari on muurattu umpeen ja 
joihinkin on tehty ilmanvaihtoventtiileitä. 

Länsipuolella ylävyöhykkeessä vaihtelevat 
poikkipäädyn oikealla puolella umpinaiset kaariau-
kot ja välipuitteettomat T-karmi-ikkunat (1930–1950 

Konepajahallin eteläikkunoita on 
uusittu vanhan mallin mukaisesti.

Kokoonpano-osaston 
puurakenteisen parven väliseinät 

ikkunoineen ja ovineen lienevät 
1920- tai 1930-luvulta.

Konepaja-osaston yläkerran 
ikkunassa on terveysikkunahelat.

Maalausosaston yläkerran ikkuna 
on varustettu fortuskalla.

-lukujen heloista päätellen). Traverssin poikkipäädyn 
vasemmalla puolella kaikki nämä aukot ovat umpinai-
sia. Kaarivyöhykkeessä poikkipäädyn oikealla puolella 
on kaksi kaariaukkoa, joiden alaosaan on myöhemmin 
tehty oviaukot (ovien yllä ei ole holveja, ks. kuva sivulla 
184-185). Poikkipäädyn vasemmalla puolella viisi auk-
koa on alkuperäisessä asussa, ja vain kuudennessa osa 
ikkunasta on pantu umpeen ja muutettu säleiköksi (ks. 
kuva sivulla 182).

Poikkipäädyn sivuihin on tehty uudet ovet, ja 
niiden yllä on uudemmat matalat, nelijakoiset, väli-
puitteettomat kaari-ikkunat. Näiden yllä olevat kolme 
ikkuna-aukkoa on muurattu umpeen. Poikkipäädyn 
yläikkunat näyttävät alkuperäisiltä. Vintin ikkunoiden 
huoltomaalaus on mitä ilmeisimmin  jätetty tekemättä.

Kuivauslaitoksen (nyk. naisten sosiaalitilat) toises-
sa päädyssä ovien tilalle on muurattu seinä, johon on 
pantu pieniruutuiset ikkunat. Toisen pään oviaukot on 
muurattu kokonaan umpeen. Kuivauslaitoksen pitkällä 
sivulla on  uudemmat vesinokattomat, välipuitteetto-
mat, kolmijakoiset ikkunat.

Pohjoissivulla (ent. ulkotraverssin puolella) suu-
rin osa ylävyöhykkeen ikkunoista näyttää olevan alku-
peräisessä asussa, mutta pari on muurattu umpeen. 
Kahdeksaa ikkunaa on madallettu alareunastaan, kun 
niiden alla olevat neljä kaariaukkoa on vuoden 1913 
suunnitelmien mukaan korotettu suorakulmaisiksi 
oviaukoiksi, ja yhtä aukkoa on suurennettu alaspäin, 
ilmeisesti haalausaukoksi, koska siinä on puiset 
luukut.
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Huomioita erityisesti Maalaamosta
Maalaamon eteläsivulla on yläikkunoiden puitejakoa 
muutettu kahdeksassa ikkuna-aukossa, kaksi auk-
koa on muutettu hätäpoistumistien oviksi, yksi auk-
ko on muutettu haalausaukoksi ja yhtä on käytetty 

Kokoonpano-osaston 
puurakenteiselta parvelta avautuu 

ikkunoita kokoonpano-osastolle.

Konepajaosaston sosiaalitilojen 
väliseinärakenteet ikkunoineen ja ovineen 

on tehty ilmeisesti 1950-luvulla.

lvi-järjestelmien läpivienteihin. Länsisivun ikkunat 
ovat säilyneet hyvin; ainoastaan yksittäisiä ruutuja 
on muutettu venttiileiksi. Pohjoissivulla on yhden 
yläikkunan alaosa muutettu venttiiliksi ja kahden 
alaikkunan paikalle on tehty metalliovi.
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portaat

Kokoonpanohalli
Kaikki rakennuksen sisällä tällä hetkellä olevat 
portaat on esitetty vuoden 1970 piirustuksissa. 
Alkuperäisissä piirustuksissa esitettyjä portaita ei 
ole säilynyt ollenkaan. Portaat ovat teräsrakenteisia 
lukuun ottamatta työkaluvaraston eri tasojen välillä 
olevia lyhytjuoksuisia puuportaita. Lyhytjuoksuiset 
puuportaat on esitetty vuodelta 1928 olevassa piirus-
tuksessa (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 62a, 
62(2), 62e).

Verhousosaston portaan yläjuoksu on 
alkuperäisellä paikallaan. Alajuoksu on 
tehty 1990-luvun lopulla.

Verhoomon porras oli alun 
perin yksivartinen. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 65 b, osa.)

Verhousosaston ”pölyytys 
sillalle” johtavat portaat ovat 

ilmeisesti alkuperäiset.

Maalaamo
Maalaamon ainoa alkuperäisenä säilynyt porras 
lienee verhousosaston ”pölyytys sillalle” eli pohjois-
sivun parvekkeelle johtava puuporras. Verhousosas-
ton pääportaan yläjuoksu lienee myös alkuperäinen, 
mutta alun perin suoravartinen porras on muutettu 
kaksivartiseksi ilmeisesti 1990-luvun lopulla. 

Loput konepajan toiminnan aikaisista portais-
ta esiintyvät vuoden 1970 piirustuksissa, joissa on 

esitetty senhetkinen tilanne (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset 65(1), 25(2)). Maalausosaston pohjois-
parvelle sen itäpäässä johtava teräsporras kuuluu 
näihin vanhoihin portaisiin, mutta sitä on siirretty.

Vuonna 1998 Maalaamoon suunniteltiin ja ra-
kennettiin kolme uutta porrasta porrashuoneineen. 
Portaat ovat kuumasinkittyjä teräskierreportaita 
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 65-15).
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1920-luvun puinen porras 
konepajaosaston työkaluosastolla.

Ilmeisesti 1950-luvulla rakennettu 
teräsporras johtaa konepajaosastolta 
yläkerran sosiaalitiloihin.

Studio Beetin tiloissa oleva 
kaksivartinen teräsporras 
on esitetty vuoden 1970 
nykytilanne piirustuksessa.

Maalausosastolle rakennettiin 
vuonna 1998 tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti kolme uutta 
kierreporrasta ja porrashuonetta. 
Yksi porrashuoneista palvelee 
pohjoispuolen parvea ja kaksi 
eteläpuolen. Kuvassa näkyviä wc-tiloja 
rakennettiin viisi kappaletta. (Kuva: 
VR:n piirustusarkisto, piirustus 65–15, 
osa.)

rakennustapa ja –tekniikka

Rakennusten kantavana runkona ovat tiiliseinät 
ja teräspilarit. Vesikaton kantavana rakenteena on 
teräsristikot. Ristikoiden päällä on puurakenteinen 
vesikatto ja katteena konesaumattu pelti. Lattia on 
maavarainen. Perustukset ovat suurimmaksi osaksi 
puupaalujen ja hirsiarina varassa (tästä lähemmin 
s. 126).
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rakennetyypit

ulkoseinät

Massiivirakenteiset ulkoseinät on muurattu puna-
tiilestä kahden kiven vahvuisiksi. Lisävahvistuksena 
ulkoseinissä on ulkopuolen kontreforit joka toisessa 
ovivälissä (länsi- ja itäsivuilla ikkunavälissä), ja ohuem-
mat pilasterit joka toisessa. Ulkoseinien rapatut sisä-
pinnat ovat yhdessä tasossa.

Maalaamon eteläseinän rakenne on vähän erilai-
nen; jokaisessa ovivälissä on pilasteri sekä sisä- että 
ulkopuolella.

Rakennusten itäpuolelle on rakennettu 1970- ja 
1980-luvuilla sähköjunahalli. Hallin rakentamisen 

Piirustus maalaamon 
ulkoseinärakenteesta 

vuodelta 1909. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 

piirustus  3046 d, osa.)

Tiilimuuraus jatkuu sokkelin takana 
perusmuuriin asti. Maalaamon 
sokkelipiirustus vuodelta 1909. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3045 c’, osa.)

Kokoonpanohallin kantavia 
muureja vuoden 1900 
piirustuksessa. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 62 a, 
osa.)

yhteydessä Kokoonpanohallin traverssin itäpääty on 
purettu. Uuden hallin betoni- ja punatiilirakenteet 
limittyvät kiinteästi Kokoonpanohallin ja Maalaamon 
ulkoseinärakenteiden kanssa. Kokoonpanohallin 
ikkunakentät on uuden hallin puolelta muurattu um-
peen ja Kokoonpanohallin puolelta ne on levytetty. On 
epäselvää miltä osin ikkunat on purettu pois tai jätetty 
seinärakenteen sisään. Ainakin yhteen aukkoon Ko-
koonpanohallin parvella on ikkuna jätetty paikoilleen.

Ikkuna-aukkojen alareunat sekä kontreforien, 
pilastereiden, tiilimuurien tiilipäätyjen yläpinnat on 
pellitetty.
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Leikkauspiirustus 
kokoonpanohallista 
vuodelta 1900. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 
62 b.)

Maalausosaston eteläparven 
sähköosaston vanhan hissin 
paikalta on purettu ulkoseinän 
sisäpuolinen pilasteri pois. (Kuva: 
VR:n piirustusarkisto, piirustus 
3049 (8), osa.)

Maalausosaston julkisivua 
sähköjunahallin parvella. 
Sähköjunahallin betonirakenne 
limittyy maalausosaston 
vanhan muurin kanssa.

Sähköjunahallin 
seinämuurausta 

kokoonpanohallin 
julkisivun pinnassa.
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väliseinät

Nykyään kokoonpano-osaston, puuseppäosaston ja 
maalausosaston tilat on jaettu monenkirjavilla väli-
seinillä vuokralaisten tarpeiden mukaan.

Maalaamo
Maalaamossa oli alun perin väliseiniä vain verhous-
osastolla ja sen alapuolisissa tiloissa. Verhousosas-
ton väliseinät ovat suurelta osin edelleen olemassa. 
Seinät on paneloitu junanvaunuissa käytetyllä pa-

Maalaamon yläkerran piirustus 
vuodelta 1998. Piirustus kuvaa 
hyvin nykytilannetta. Kuvassa 
näkyvä suurin yhtenäinen tila on 
rakennuksen poikkisuunnassa 
jaettu kahdeksi tilaksi puu- ja 
teräsrakenteisella väliseinällä.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 65–6 (23.10.1998).)
Kuvaan on merkitty tässä 
julkaisussa käytetyt vuokralaisten 
nimet.

Verhoiluosaston ja 
maalausosaston puinen 
väliseinä lienee alkuperäinen.

neelilla. Myös alakerran tiilestä muuratut ja rapatut 
varastohuoneet ovat yhä paikoillaan.

Maalausosaston pohjoissivun parven itäpäässä 
olevan toimistohuoneen väliseinärakenteet lienevät 
1920-luvulta. Pohjoissivun parven puurakenteisia 
seinärakenteita on tehty vaiheittain 1930- ja 1950-lu-
vuilla. Ajallisesti samaan ryhmään kuuluvat myös 
verhousosaston alla, rakennuksen pohjoissivulla 
olevat toimistohuoneet.

beet transmix

woltti

big

biglavastepaja
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Verhoiluosaston alkuperäisiä 
väliseinärakenteita.

Maalausosaston pohjoissivulla, 
uuden porrashuoneen kohdalla näkyy 
parvirakennetta 1930-luvun asussa.  
Kaide lienee alkuperäinen, mutta siirretty 
parven levennyksen yhteydessä.

Verhoiluosaston alla välikerroksessa 
olevat puurakenteiset toimistohuoneet 
lienevät 1950-luvulta.



124

Kokoonpanohalli
Kokoonpano-osaston ja muiden päätilojen välis-
sä on kahden kiven vahvuinen tiilestä muurattu 
palomuuri, jota on vahvistettu molemmin puolin 
kiven vahvuisilla tiilipilastereilla. Konepaja- ja 
puuseppäosaston välissä on ilmeisesti alkuperäinen 
koksikuona- eli kananpaskaseinä, jota on puuseppä-
osaston puolelta vahvistettu teräsbetonirakenteilla. 
Palomuuri ja koksikuonaseinä on rapattu.

Kokoonpanohallin palomuuri 
jatkuu vesikaton läpi. 

Palomuurista pistävät esiin 
alkuperäisen parvirakenteen 

teräspalkkien katkaistut päät.

Kokoonpano-osaston puinen varastoparvi on 
tehty piirurunkoisena ilmeisesti 1920-luvulla. Sen 
seinät on toiselta puolelta paneloitu junanvaunuissa 
käytetyllä paneelilla, toiselta puolelta huolella tehty 
runko on näkyvissä. Rakenteidensa puolesta se näyt-
tää 1920-luvulla tehdyltä.

Traverssin länsipäädyn vintti-, toimisto- ja sosi-
aalitilat on erotettu kokoonpano-osastosta asbestise-
menttilevy-pintaisilla rankarakenteisilla seinillä.

Välikerroksen 
toimistohuoneiden 
käytävää rajaavassa 
kaiteessa on 
koristeaiheena 
maalisuti.
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Kokoonpanohallin palomuuria 
kokoonpano-osaston puolelta. 
Kuvan keskellä näkyy mahdollisesti 
1920-luvulla nykyiseen asuunsa 
muutettu ja laajennettu parvi-
rakenne. Osa parvirakenteen 
välipohjasta lienee alkuperäistä 
rakennetta.

Kokoonpano-osaston 
parven piirurunkoista 
puuseinää. Tässä 
1920-luvulle tyypillisessä 
seinärakenteessa piirurunko 
on niin siisti että se voi jäädä 
näkyviin.

Traverssin länsipäädyn huoneet 
on erotettu kokoonpano-
osastosta asbestisementtilevyillä 
päällystetyllä seinällä.
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Perustus 
Rakennusten perustusta ei kentällä voinut ha-
vainnoida. Piirustusten ja Erkki Juva Oy:n vuonna 
1982 tekemän selvityksen mukaan rakennukset on 
perustettu osittain puupaaluille ja osittain kalliolle. 
Paalujen päällä on hirsiarina (200x200 parruista), 
jonka päällä on epäsäännöllisistä kivistä koottu 
perusmuuri. Perusmuurin päältä lähtee ulkoseinien 
sisäpuolen tiilimuuraus ja ulkopuolen kivisokkeli.

Maalaamon perusmuurin ja hirsiarinan välissä 
on säästöbetonilaatta. Myös rakennusten välisen 
ulkotraverssin perustuksessa on betonilaatta paalu-
tukselle kuormia kokoavana rakenteena.

Oviaukkojen kohdalla lienee kiskojen ja ovien 
saranoiden perustuksena betonivalu.

Maalaamon perustuspiirustus vuodelta 
1909. Rakennus on tehty osittain paaluille 
ja osittain kalliolle. Paalujen päällä on 
säästöbetonista tehty laatta, jonka päällä 
on perusmuuri. Perusmuurien välit on 
täytetty hiekalla. Piirustukseen on merkitty 
lattiamateriaaliksi asvaltti. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 3045 b, osa.) Maalaamon ulkoseinän perustus.  

(Kuva: Erkki Juva Oy 1982, 36.)  
Kokoonpanohallin perustus. 
(Kuva: Erkki Juva Oy 1982, 47.)

1990-luvun lopulla 
maalaamon alapohja 

osittain betonoitiin 
ja puiset välipohjat 

koteloitiin. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus  

67–7 (23.10.1998).)

Alapohja 
Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta, 
joka on vahvuudeltaan 150 mm (esim. Erkki Juva 
Oy, Rakennusten kuntoselvitys, 1982). Laattaan on 
rakennuksen poikkisuuntaisesti upotettu oviakse-
lien kohdalle kiskopareja.  Traverssi on täytetty ja 
huoltosyvennys joko täytetty tai peitetty.

Konepajaosaston betonilaatta on päällystetty 
kymmenisen senttiä vahvalla pystypölkkyperman-
nolla. Permannon pölkkyinä on käytetty dimensioil-
taan vaihtelevaa lauta- ja soiroluokan puutavaraa. 

Osaan maalausosaston tiloista on vanhan ra-
kenteen päälle valettu kymmenen sentin betonilaat-
ta 1990-luvun lopulla.
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Koekuoppa kokoonpano-osaston 
pohjoissivulla. (Kuva: Erkki Juva Oy 
1982, 54.) Kokoonpano-osaston 

lattiana on kiskojen 
juovittama betonivalu. 

Osa rasvamontuista on 
päällystetty teräslevyllä.

Osaan maalausosaston tiloista 
on valettu uusi betonilaatta 
vanhan laatan ja kiskojen päälle 
1990-luvun lopulla. 

Konepajaosaston pölkkylattiaa.
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Välipohjat
Kokoonpanohallin ja Maalaamon välipohjissa on 
käytetty useita erilaisia rakennetyyppejä. Rakennuk-
sessa on puu-, teräsbetoni-, MJ-palkki-, siporex-, 
sekä liimapuurakenteisia välipohjia. Lähes kaikissa 
välipohjatyypeissä on teräksiset primääripalkit.

Varhaisimmat välipohjat on tehty teräspalkkien 
varaan puusta. Tällaisia rakenteita ovat alkuperäiset 
parvet ja niiden laajennukset 1920- ja 1930-luvuilta, 
verhoiluosaston lattia sekä sen alla oleva toimisto-
parvi. Myös konepajaosaston työkaluosasto sekä 
työnjohtajien toimisto on tehty puusta teräspalkkien 
varaan. Työkaluosaston vanhemman osan lattiassa 
on poikkeuksellisesti järeät puupalkit.

Vuonna 1970 tehtyyn maalaamon 
toisen kerroksen pohjapiirrokseen 
merkityt välipohjamateriaalit 
pitävät pitkälti edelleen paikkansa. 
Puurakenteisissa välipohjissa 
primääripalkit ovat terästä. Myös 
suurimmassa osassa betonisia 
välipohjia on teräksiset palkit. (Kuva: 
VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 (1).)

Maalaamon verhousosaston alla olevan, pe-
sutilaksi rakennetun väliparven rakenteet on tehty 
kokonaan puusta vuonna 1919.

Ylälaattapalkistot on tehty siten, että alkuperäi-
nen I-palkki muodostaa teräsbetonipalkin ytitimen. 
Ylälaattapalkistoja on maalausosaston parviraken-
teina, sekä puisten parvien laajennuksina että niitä 
korvaamassa.

Insinööri Matti Janhunen kehitti 1950-luvulla 
esijännitetyn välipohjapalkin, niin sanotun MJ-pal-
kin. MJ-palkki-välipohjat onkin luontevaa arvioida 
tehdyksi 1950-luvulla. Palkit on laskettu teräspal-
kiston varaan ja niiden päälle on valettu permanto 

betonista. Tällainen rakenne on  konepajaosaston 
sosiaalitilan lattiassa (ilmeisesti myös maalaus-
osaston sosiaalitilojen lattiassa?), konepajaosaston 
terähuoltohuoneen lattiassa, traverssin länsipää-
dyn välipohjissa ja maalausosaston parvirakenteen 
1950-luvun laajennuksissa.

Ilmajarruosaston lattiarakenne on tehty sipo-
rex-välipohjaelementeistä ilmeisesti 1960-luvulla. 
Rakenteen päälle on valettu betonipermanto.

Valokuvastudio Beetin tiloihin maalausosastolle 
on rakennettu uusi liimapuupalkein tuettu puinen 
parvikerros, jonka rakentamisesta on vastannut 
ilmeisesti vuokralainen itse.
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Maalaamon parvirakenteita vuoden 1909 
leikkauspiirustuksessa. Yhtään porrasta ei 
ole säilynyt, mutta maalaamossa on laajalti 
alkuperäisiä parvirakenteita ja parvien 
kaiteita. Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 65 b, osa.)

Alkuperäistä parvirakennetta 
maalausosaston eteläparven rakenteena. 
Parvea on myöhemmin laajennettu 
ylälaattapalkisto-rakenteella.

Maalaamon parvirakenteen teräspalkkien 
kiinnittyminen ulkoseinään oviaukon 
kohdalla. Ripustettu rakenne on hyvin 
nähtävissä eteläsivun läntisemmän 
uuden portaan aukossa. Sähköosaston 
kohdalla ripustus on muutettu vuonna 
1935 Piirustus vuodelta 1909. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus  3048 b’, osa.)

Verhousosaston lattiarakenteen 
kiinnittyminen päätyseinään. 
Piirustus vuodelta 1909. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 3048 b, osa.)

Verhoiluosaston pohjoispäädyssä 
on pieni vinttitila. Vintin permanto 
on tehty puurakenteisena 
teräspalkkien varaan.
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Yläpohjat 
Rakennuksessa ei ole vesikatosta erillistä yläpohja-
rakennetta muualla kuin verhousosaston vanhan 
pölyytyshuoneen päällä, traverssin länsipäädyssä 
sekä kuivauslaitoksessa. Yläpohjarakenteet on tehty 
puusta. Vain kuivauslaitoksen yläpohjassa on piirus-
tusten mukaan täyte.

Vesikatossa pellin alla on puurakenne: pont-
tilaudoitus 30mm, ilmarako 75mm, tervahuopa, 
ponttilaudoitus 30mm, ilmarako 75mm, tervahuopa, 
ponttilaudoitus 30mm (esim. Erkki Juva Oy, Raken-
nusten kuntoselvitys, 1982 ja alkuperäiset piirustuk-
set). Tässä tutkimuksessa ilmavälien on Maalaamossa 
havaittu olevan noin 50 mm suuruiset.

 

Pesulaitoksen väliparven puisia 
rakenteita.

MJ-palkin asennusta 
miesvoimin. (Kuva: 
Betoni 3/2007, 81.) 

Verhousosaston alla olevan välikerroksen rakenteita rakennuksen eteläsivulla. Kuvassa olevat 
portaat on uusittu, mutta välipohjarakenne on edelleen olemassa. Pesulaitoksen väliparven 
piirustus on vuodelta 1919. (Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3053 (1), osa.)
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MJ-palkki-rakennetta 
maalausosaston eteläparvella. 
Samaa rakennetta on käytetty 
muun muassa konepaja-osaston 
sosiaalitilojen välipohjana sekä 
traverssin länsipäädyn välipohjissa.

Teräsrakenteen varaan laskettuja 
siporex-välipohjalaattoja 

konepajaosaston katossa.

Ylälaattapalkisto-välipohjaa 
maalausosaston eteläparven 
rakenteena.

Maalausosaston 1930-luvulla 
laajennettua, teräspalkkien 
varaan laskettua puurakennetta.

Suunnitelma parven 
laajentamisesta vuodelta 1930. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3049 (4), osa.)
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Katkelma Bruno Granholmin kesäkuussa 1900 signeeraamasta Kokoonpanohallin 
leikkauspiirustuksesta. Vasemmalla on esitetty sisätilan näkymä traverssin harjan 
kohdalta sisätilan näkymä. Keskellä halli poikkileikattuna traverssin viereltä. Näkyvissä 
ovat sen kattopinta ja kahdenlaiset kattoikkunat. Oikealla poikkileikkauksessa 
tyypillinen hallien kattolyhdyllinen tilayksikkö kattolyhtyineen ja -rakenteineen.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 62 b, osa.)
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kattorakenne ja muut metallirakenteet

Kokoonpanohallin ja Maalaamon alkuperäiset 
kattorakenteet ovat säilyneet hyvin. Kokoonpanohal-
lin pohjoispuoliskolla kattoristikoita on modifioitu 
myöhemmissä muutoksissa jonkin verran. Suurin 
osa rakenteesta on alkuperäistä. Työpajojen – Ko-
koonpanohallin ja Maalaamon – luonteenomaisen 
tilan muodostumiseen on kattorakenteiden osalli-
suus erittäin keskeistä.

Kattotuolit ovat keveitä ja toistuvat samanlaisina 
kauttaaltaan koko rakennusten alalla. Kuitenkin ko-
koonpanohallin traverssin kohdalla kattokannattajat 
ovat erilaiset, kaaren muotoon konstruoidut ristikot. 
Traverssivyöhykkeen kattoon liittyy kahdenlaisia ikku-
noita: verstashalleille luonteenomainen katon harjan 
kattolyhty ja kattokorokkeen sivuikkunat eli kleresto-
rioikkunat. Kattorakennetta kantavat sirot pilarit.

Kattorakenteita ja pilareita kokoonpanohallin nosto-osaston 
kohdalla. (Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo 1924, 
osasuurennos.)

Tilayksikkö, teräksinen kattoristikko on merkitty sinisellä. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 b, osa.)   
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Lanterniinien yhteydessä esiintyvät kattotuolit 
toistuvat samanlaisina. Poikkeuksina ovat 
tässä kuvassa oikealla olevat sisätraverssin 
kaaren muotoiset kattokannattajat ja niiden 
vasemmalla puolella näkyvät kattotuolit, jotka 
esiintyvät ilman kattolyhtyjen runkoja.(Kuva: 
Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo 1924.)

Toimisto maalaamon toisessa kerroksessa 
2012 .  Kattorakenteita lanterniinin kohdalla.
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Nykyään jaetut, ja ulkopuolisille 
vuokratut työpajan osat ovat saaneet 
yksilöllisiä piirteitä. Vaikka katon 
rakenne onkin kaikkialla sama, on 
katon osilla tässä suuri vaikutus. 
Eri tavoin patinoituessaan tai 
pintakäsiteltyinä teräs- ja puuosat 
ovat muuttuneet hyvin vaihteleviksi 
Katon käsittelemättömät puupinnat 
on esimerkiksi tässä interiöörissä 
ainoastaan puhdistettu. Studio 
ja toimisto Maalaamon toisessa 
kerroksessa 2012.

Maalaamon korkean hallin katto 
maantasosta kuvattuna 2012. Kuvan 
alareunassa näkyvä parven kaide on 

alkuperäistä rakennetta. Harmaa 
koppi vähän myöhempi lisäys. 

Valaisimet lienevät 1970-luvulta. 
ja kevyet kipsilevyseinät on tehty 

1990-luvun lopulla.
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pilarit ja kattorakenteet osana 
työpajojen jäsentelyä

Kokoonpanohallin ja Maalaamon muurien sisällä 
pilaristo ja kattorakenne muodostuvat kahdentois-
ta metrin levyisistä rinnakkaisista tilayksiköistä. 
Näiden sisällä kulkee vaunujen kokoonpanoalueilla 
kaksi raidelinjaa eli ”tietä”. 

Kattotuolit ulottuvat tällaisen raideparin yli 
poikittain ja niiden jänneväliksi tulee 12m. Näiden 
teräsristikoiden ylin osa muodostaa raiteiden välin 

kohdalla raiteiden suuntaisen pitkän kattoikkunan 
poikittaisrungon.  Vierekkäisten tilayksiköiden 
kattotuolien tukipisteet ovat teräspilarien kohdalla. 
Näitä alkuperäisiä kattorakenteen pilareita on teiden 
suuntaisessa linjassa hieman yli neljän metrin 
välein. Myöhemmin nosturijärjestelmän rakenta-
minen pilareineen on lihottanut niitä Kokoonpano-
hallin pohjois-osassa lisärakenteilla, jotka kantavat 
nosturien raidepalkit.

12 metriä leveä ”tilayksikkö” kahden 
raidetien alalla.  Etualalla näkyy kuinka osaa 

kokoonpanohallin kattotuoleista on muutettu  
alapaarteen nostamiseksi ylemmäksi. Taka-
alalla alkuperäisinä säilyneitä kattotuoleja. 

Siltanosturien kiskot on tuettu omilla 
pylväillään. Kuvassa nosturien pylväät näkyvät 

vaaleampina kuin kattorakenteen pilarit.

Samalla geometrialla, rakennemitoituksella 
ja jännevälillä toteutetut kattotuolit löytyvät 

kolmesta samaan aikaan toteutetusta 
rakennuksesta:  Kokoonpanohallista, 

Maalaamosta ja myös Voimalaitoksesta 
– siellä tosin ilman kattolyhtyä. (Kuva 

voimalaitoksesta, Aimo Nissi 2011.)

Konepuuosaton työpaja luonnonvalossa 
vuonna 1924. Hehkulamppuvalaisimia löytyy 

kuvasta monesta kohdin. Vuorokauden 
pimeänä aikana sähkövalo on keskitetty 

työpisteisiin koneiden luo. Muilta osiltaan 
halli on ollut hyvin hämärä. (Kuva: Suomen 

rautatiemuseo / Lehtisalo.)



139



140

Kattoikkunoilla on luonnollisesti ollut hyvinkin 
merkittävä rooli verstaan valaistuksessa ennen te-
hokkaiden purkauslamppujen kehittymistä 1900-lu-
vun puoliväliin tultaessa. On suorastaan vaikea 
käsittää miten 1900-luvun alkupuoliskolla pystyttiin 
vuorokauden pimeinä aikoina työskentelemään te-
hokkaasti valtavissa halleissa kun muu valaistus pe-
rustui vain harvakseen sijoitettuihin heikkotehoisiin 
hehkulamppuvalaisimiin. Luultavasti erilaisia töitä 
on ollut tarpeen jaksotella valon määrän mukaan. 

Kattovalolyhdyt ovat funktionaalisesti keskei-
nen osa 1900-luvun alun tuotannollista ratkaisua. 
Kattoikkunat- ja rakenteet ovat myös arkkitehtuurin 
jäsennystä ja sisätilojen ominaista luonnetta keskei-
simmin hallitseva tekijä suurten ajo-ovien (pohjois- ja 
eteläseinissä) ja kokoonpanohallin traverssin alueen 
kattokorokkeen ohella. Kattoikkunoiden rakentamisen 
työmäärä on ollut hallien rakennushankkeessa suuri ja 
sisemmän lasituksen muodostava irrotettava moni-
ruutuinen ja kitaten lasitettu puupuite on sen näkyvin 
ja hienostunein osa. (Limitetty ulkolasitus, ks. s. 148) 

Kokoonpanohallin kattoikkunat 
nähtynä Konttorin vieressä olevan 
keskusvaraston katolta 2011.

Lanterniinia Kokoonpanohallin 
eteläosassa 2012.

Maalaamon lanterniinia toisesta 
kerroksesta kuvattuna 2012.
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Lanterniini Maalaamon 
itäpäässä 2012.
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kokoonpanohallin ja maalaamon 
alkuperäiset kattorakenteet

Pilaristot ja niiden yläsidepalkit
Pilari tukee jokaista kattotuolin tukipistettä. Län-
si- ja itäseinillä ulkoseinien tiilimuurien kohdalla 
kattotuolinen kulmat tukeutuvat muurin varaan. 
Kokoonpanohallin traverssin kattotuolien päät on 
tuettu vuoden 1900 rakennustavan mukaan pilarien 
päälle. Siksi traverssia reunustavissa pilarilinjoissa 
on ollut muusta hallitilasta poiketen pylväät myös ti-
layksiköiden raideparien välillä. Tämä näkyy alkupe-

räisessä pohjapiirroksessa ja pilarin katkaisujälkenä 
kattorakenteissa.

Hallien tyypillisissä pilaririveissä pilarien 
yläpäitä ja kattotuolien alapaarteita sitoo tukipisteen 
kohdalla pilarilinjalla kulkeva teräksinen sidepalkki-
pari, joka Maalaamossa on 7,7 metrin korkeudessa 
lattiasta. Kokoonpanohallin vastaava sidepalkisto on 
7,0 metrin korkeudella. Hoikat, koruttomat pilarit on 

niitattu yhteen kahdesta muototeräksestä. Joka toisen 
pilarin kohdalla on kattoveden juoksutusputki.

Sirot kattotuolit on valmistettu niittaamalla 
muototeräksestä. Profiileina on käytetty alapaartees-
sa ja alemmissa diagonaalisauvoissa laattaterästä 
ja muualla L-terästä. Ristikon solmukohdissa on 
teräslevystä valmistetut liitoslevyt, joiden välityksellä 
niittaamalla liitetyt ristikon osat yhdistyvät toisiinsa. 

Kattotuoleja ilmajarruosaston 
toisen kerroksen työtiloissa 2012
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Maalaamon pilariston rakennepiirustus 
vuodelta 1909. Vasemmalla on esitetty 
kaksi pystyriviä parvien rakenteiden 
detaljeja, keskellä pilarien kokoonpano 
ja mitoitus sekä oikealla ylhäällä 
yläsidepalkkien ja kattotuolien liitosdetalji. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 
3048 a.)

Kattotuolit tukeutuvat 
pilareille samalla tavalla sekä 
Kokoonpanohallissa että 
Maalaamossa samanlainen. 
Kuvassa kohti tulevat sidepalkit 
yhdistävät kantavat pilarit toisiinsa 
ja kattotuolien kulmat on tuettu 
niiden päälle.  Vierekkäisten 
alueiden kattotuolit on niitattu 
liitoskappaleiden välityksellä 
kiinni toisiinsa ja alapuolisiin 
sidepalkkeihin. Kuva  Maalaamon 
toisesta kerroksesta.
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Kattotuolit
Alapaarteen keskiosaa lukuun ottamatta ristikon 
kaikki sauvat koostuvat kahden teräsprofiilin parista 
ja solmukohtien liitoslevyt ovat niiden välissä. Ristik-
korakenteen osien ollessa kattotuoleissa pystytason 
suhteen symmetrisesti kolmeen tasoon aseteltuna 
on ristikon voimien (resultantin) mahdollista kulkea 
koko ajan rakenteen keskilinjalla. Voimien siirtymi-
nen liitoksissa ei aiheuta liitoksiin kiertoa sivusuun-
nassa. Ristikon liitosten niitti on samalla lyöty ei vain 

kahden vaan kolmen teräskappaleen läpi. Kolmitasoi-
sessa rakenteessa saavutetaan kaksitasoiseen verrat-
tuna myös kaksinkertainen liitoslujuus yhden niitin 
kuumentamisen ja vasaroimisen vaivalla.

Kattoruoteet
Kattotuolien päälle on asetettu poikittain teräspalkit, 
jotka ovat U-palkkeja.  Ne kulkevat katon harjan 
suunnassa ja on sijoitettu ristikon solmukohtien 

Kattotuolin alapaarteen keskiosan niitattu 
liitos reunaosiin. Keskiosa on tehty 
yksinkertaisesta laattateräksestä.

Kokoonpanohallin kattokorokkeen katon sisäpinta on maalattu valkoiseksi. 
Kattotuolien päällä, ristikoiden solmukohtien yli kulkee lappeiden primääripalkisto, 
joka muodostuu teräksisistä U-palkeista. Niiden  päällä ovat ristikkäin 
poikkileikkaukseltaan neliömäiset puuparrut.

Kattokaivon liitos vedenkeruuputkeen. Alinna 
näkyy osa kantavaa pilaria ja sidepalkki, jonka 
päälle kattotuolit on tuettu. Kattotuolien päällä 
ovat teräksiset  U-palkit, ja niiden päällä puiset 
kattoruoteet. Vesikaton kotelorakenne on 
kattoruoteiden varassa. Avattuna on alempi kotelo.

päälle. U-palkit puolestaan kantavat puisesta ne-
liöparrusta tehtyä sekundääristä ruodepalkistoa. 
Tämän puupalkiston päälle katon lappeiden valta-
osat tukeutuvat. Vedenkeruusuppiloiden muodos-
tamiseksi on pienemmillä lappeiden aloilla raken-
nettu sekundääripalkkien päälle korotusta vesikaton 
rakenteille. Korotusrakenteet ovat muussa kattora-
kenteessa käytetyn kaltaista neliömäistä puuparrua. 
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Laipion laudoitus ja kotelorakenne
Laipion laudoitus on kolminkertainen. Kolmen 
ponttilautakerroksen väleihin syntyy kaksi raken-
teen sisäistä ilmankiertoa ja vaatimatonta lämpöeris-
tystä aikaansaavaa koteloa. Nämä  ilmavälit ovat joko 
kolmen tai kahden tuuman suuruiset. Koteloiden 
pohjalla on tervapahvi. Tämä rakenne oli aikanaan 
lämpöteknisesti järkevä. Ylimmän lautakerroksen 
päällä on vesikate.

Kattotuolit on sidottu toisiinsa ”henkselein”. 
Maalaamon piirustuksessa vuodelta 1909 
on esitetty leikkausprojektio  kattotuolien 
poikki. Osa tukiteräksistä on laattaterästä 
ja osa L-terästä, joka näkyy piirustuksessa 
yhteen niitattuina vinoteräksinä. Maalaamon 
työpiirustus,  (Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 3049.)

Kattotuolien tuenta jatkuu parven 
puurakenteiseen väliseinän läpi 

kokoonpanohallin keskivaiheilla. 
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Vesikate
Vesikate on kauttaaltaan saumattua peltiä. Konepa-
jan toiminnan aikaan kattoa käsiteltiin säännölli-
sesti joka kesä ”tervaamalla”. Aine lienee ollut joko 
kreosoottia sellaisenaan tai jotakin useammasta 
raaka-aineesta sekoitettua kyllästettä. Tällaista oli 
konepajalla junanvaunujen kattojen tiiviiksi silaa-
miseen käytetty ”Lönnqvistin kattopaska”, jonka 
sideaineena on pellavaöljyvernissa (Varis 2012). 
Tervakäsittely paitsi suojaa, myös tiivistää vesikat-
teen. Nykyisin tätä kunnossapitoa ei ole ja vesikate 
on monin paikoin vuotava. Viime aikoina kattoja on 
paikoin koetettu tiivistää Tikkurilan tiivistysmassalla 

(lähde Juha Varis, tuotenumero puuttuu). On myös 
esitetty, että verstashallien kattojen pitävyyttä olisi 
parannettu suppiloiden alueella juottamalla peltien 
saumoja. (lähde julkaisematon, Matikkala 2011) Kat-
topeltitöissä onkin käytetty tinalyijyjuotosta yleisesti 
hankalimmin tiivistettävissä paikoissa.

Työpajahallien itä- ja länsisivuilla kattovedet on 
koottu jalkakourun avulla vesiränneihin. Kattosuppi-
loissa vesi on johdettu kattopellin alle liitetyn rännin 
kokoojasuppiloon ja siitä pystyputkeen.  Nämä osat 
ovat olleet metallia. Itäsivun juoksutustapa on täytynyt 
muuttaa Sähköjunahallien rakentamisen yhteydessä.

Työpajojen hallien kattojen lappeiden toistuva muoto sisältä. 
Lanterniinin vasemmalla puolella näkyvät vesikaton puisten 
kattoruoteiden päälle korotetut puurakenteiset lappeen osuudet, 
jotka muodostavat vedenkeruusuppiloiden viisteet. Periaate on 
kaikkialla työpajoissa sama. Vasemmalla, väliseinän kohdalla vesi 
on johdettu pilareiden viereen sijoitettuihin syöksytorviin.

Kokoonpanohallin ja Maalaamon vedenpoiston näkyy hyvin kokonaiskuvassa. Vasemmalla 
taka-alalla, maalaamon päädyn viimeisen lappeen kohdalla näkyy länsisivua, jonka vesi 
kootaan jalkakourujen kautta tavallisiin ulkoseinän suppilollisiin syöksytorviin. Ilmakuva 
voimalan on otettu Voimalan piipusta 1920-luvulla. (Kuva: Suomen Rautatiemuseo.)
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Työpajojen vesikaton kattokaivojen siiviläsäleiköt  
näkyvät oikealla painanteissa. Äärimmäisenä 
oikealla näkyy lanterniineihin rakennettuja  
ulokkeita joihin on liitetty ilmanvaihtolaitteita 
ja luukkuja sekä ovia. (Kuva: Helsingin 
kaupunginmuseon kuva-arkisto)
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Kattoikkunat
Kattoikkunoiden sisempi lasitus on moniruutuisissa 
puupuitteissa. Puupuitteet on kiinnitetty paikoilleen 
salvoin ja ne ovat helposti irrotettavissa. Kokoonpa-
nohallissa ruutuja on pystysuunnassa viisi ja vaaka-
suunnassa kolme. Ulompi lasitus on teräs-lasiraken-
ne. Ruutujen vaakasaumat ovat limisaumoja: lasi 
lasia vasten. Lasiruudut on ripustettu alareunastaan 
metallisten kannatinliuskojen varaan.  Pystyt puite-
rakenteet ovat joka kohdassa teräksistä T-profiilia. 

Lanterniinin pystyrunko on teräksinen ja se on 
osa kattotuolia. Puiterakenteet ja sisäpuitteiden vä-
liset välikarmit on kiinnitetty kattolyhdyn alakarmi-
puiden varaan. Vastaavasti edellä mainitut osat kiin-
nittyvät ikkunoiden yläkarmeihin ja niiden päälle on 
tehty lanterniinin huippuun peltinen harjahattu.

Sisäpuolella ikkunoiden alakarmiin on liitetty 
siro ja lähes huomaamaton veden kokoojakouru 
kondenssi- ja mahdollisten ikkunoiden vuotovesien 
kokoamiseksi kondenssivesiputkistoon.

Projektio puurakenteisista ikkunankehyksistä  
Maalaamoon lanterniinin sisältä nähtynä. 

irrotettavien puitteiden  leveys on kolme 
ruutua ja korkeus 6 ruutua. Kokonpanohallissa 
puitteen korkeus on viisi ruutua. Alla ja oikealla 

poikkileikkaukset lanterniinin  rakenteesta, jossa 
näkyy myös ulompi teräs-lasirakenne. (Kuva: VR:n 

piirustusarkisto, piirustus 3047 b.).

Ulkolasilevyt on tuettu teräksisiin 
T-kiskoihin pienillä metalliliuskoilla.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseon 
kuva-arkisto.)

Lanterniinin sisälasitus Maalaamossa. Ruutujen alla 
näkyvät sirot kondenssi- ja vuotoveden kokoojakourut, 
joista vesi on johdettu poistoletkuihin. Kuvassa alhaalla 
näkyvät niiden liittimet, eli yhteet.
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Nosturit 
Siltanosturit on rakennettu kokoonpano-osastolle ja 
puuseppäosastolle myöhemmässä telien valmista-
misen vaiheessa. Ne ovat sisätilassa varsin näkyvä 
elementti. Nosturiradat ovat raiteiden suuntaiset 
– toisin kuin Aluskehysosastolla. Kullakin hallin rai-
deparilla on siltanosturinsa. Suurin osa nosturikis-
kostoista ulottuu traverssin yli kokoonpano-osaston 

koko mitalle. Siltanosturien kiskopalkit on tuettu 
teräksisille tukipylväille, jotka on lisätty kattoraken-
netta kantavien pilarien viereen. Nosturien pilarit 
on tuettu samoille perustuksille yhdessä kattoraken-
teen kanssa. Puupaalutus on kantanut nosturienkin 
kuorman ilman ongelmia. 

Maalaamossa on siltanosturi hallin itäisimmäs-

Nykyisten siltanosturien kiskopalkit, jotka 
näkyvät kuvan alaosassa, on rakennettu 
Kokoonpanohallin raideteille sisätraverssin 
poikki.

Nosturien kiskopalkkien pilarit on sijoitettu 
kokoonpanohallissa katon kannatinpilarien 
molemmin puolin.

Kokoonpanohallin nosto-osaston luona on 
siltanosturi, jonka kiskot eivät poikkeuksellisesti 
ulotu traverssin keskilinjan yli. Kuvat 2012.

sä hallinosassa. Kokoonpanohallin ja Maalaamon 
välisen ulkotraverssin itäpäähän sähköjunahallin 
kupeeseen on myöhäisessä vaiheessa rakennettu sil-
tanosturi kolmien hallien ovien alueelle. Siltanosturi 
on  vuonna 2012 paikallaan. Tämä nosturi on ollut 
toiminnassa samaan aikaan kun vaunujen siirtelyyn 
käytetty siirtolava, joka romutettiin 1998.
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Kokoonpanohallin ja Maalaamon välisen siirtolavan 
rakenteet ja laitteistot  on purettu lähes täydellisesti. 
Siirtolava on saanut tarvitsemansa sähkön kokoonpanohallin 
seinään kiinnitetystä ajojohtoryhmästä. Seinästä ulkonevia 
teräskannattimia on vielä jäljellä, mutta ne ovat erilaisia kuin 
traverssin ajojohtojen kannatinkonsolit tässä kuvassa yli neljä 
vuosikymmentä aikaisemmin. (Kuva: Suomen rautatiemuseo, 
Karasjoki 1968.)

Ulkotraverssin sähköjunahallin viereinen nosturi 
kiskopalkkeineen tammikuussa vuonna 2012.  Nosturi 
on peräisin melko myöhäisestä konepajatoiminnan 
vaiheesta. Alueen teollisuushistorian ja rakennushistorian 
kannalta tämän ulkotiloissa säilyneen laitteiston merkitys  
on vähäisempi jos sitä vertaa rakennusten välillä 
kulkevien putkisiltojen ja vaikkapa paineilmajärjestelmän 
säiliöiden vastaavaan merkitykseen. 
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Muutokset kokoonpanohallin  
teräsrakenteissa ja katossa
Konepajaosaston ja puuseppäosaston kattoa kan-
tavat teräsrakenteet ovat säilyneet hyvin. Merkittä-
vimmät hallin katon rakenteiden muutokset liittyvät 
pohjoisen kokoonpano-osaston siltanostureiden 
uudistusvaiheisiin, jolloin on muokattu joidenkin 
alueiden kattoristikoita. Vähäisempiä muutoksia 
edustavat esimerkiksi hallin eteläosan kattoikku-
noihin yksittäisten sisäpuitteiden kohdalle liitetyt 
pienet rakennelmat, jotka kattoikkunaa kahden tai 
kolmen ruudun korkeudelta.

Pilariston muutokset  
kokoonpano-osastolla
Hallin sisätraverssin korotetun katon ristikoiden 
kannattimista on siltanostureiden tieltä poistettu 
raideparien väliset pilarit. Pilareiden kannatettavana 
ollut kuorma on siirretty traverssia reunustaville 
kattoristikoille. 

Siltanosturien kiskopalkit on tuettu kattoraken-
netta kantavien pilarien viereen uusilla pylväillä. Näitä 
nosturikiskojen kannatinpilareita on ollut tarpeen 
sijoittaa vierekkäisten kiskojen tukipilarien muodos-
tamina pareina lähes koko pohjoiseen halliin – myös 
keskelle hallia eli sisätraverssin katon harjan kohdalle. 

Vuoden 1924 kuvassa näkyvistä pilareista on 
sisätraverssin reunustalta poistettu raideparien 
väliset, pelkästään traverssin kattoa kantaneet 
pilarit, jotka näkyvät kuvassa muita korkeampina. 
Traverssin suuntaisia kattotuoleja on samalla 
muutettu näissä kohdissa. (Kuva: Suomen 
rautatiemuseo /Eric Sundström.)

Traverssin reunan raiteisiin nähden poikkisuuntaiset kattotuolit on 
muunnettu kantamaan traverssin 6 metrin jaolla olevia kattotuoleja. 
Etualalla mustana siluettina näkyvän kattotuolin harjan kohdalla on 
osa poistetun teräspilarin yläpäätä.
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Alkuperäisinä säilyneet kattotuolit kokoonpanohallin pohjoisosassa

Muunnetut kattotuolit kokoonpanohallin pohjoisosasssa

Traverssin vieressä kattotuolien harjan kohdalla olleet pilarit on poistettu pohjakuvan rastin kohdalta. Näihin pistesiiin tukeutuvat puolet 
traverssin kattokannattajista. Traverssin reunassa näillä kohdin olevat kattotuolit on muunnettu  kantamaan traverssin katon kannattajia.

Siltanosturin kiskot, kannatinpilarit 

Siltanosturit  (sijainti  1/2012 ja  kantavuus merkitty)

Säilynyt

Paikoitellen muutoksia

Kattorakenteiden säilyneisyys

Muutokset kokoonpano-osaston 
teräsrakenteissa. 
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Hallin sisätilan vaikuttavuus ja konepajahallin 
ominaispiirteet eivät ole suorastaan turmeltuneet 
siltanostureiden asennuksista, vaikkakin nosturit 
melko paljon vaikuttavat tilan luonteeseen ja yksi-
tyiskohtiin – ei parantavalla tavalla. Nosturit ovat  
kuitenkin osa hallin historiaan liittyvää merkityksel-
listä konekantaa ja rakenteita. Siltanosturit palkkei-
neen ovat helposti purettavissa, mutta joitakin niistä 
olisi tästä syystä perusteltua säästää.

Kattotuolien muutokset kokoonpano-osastolla
Kaikki sisätraverssin reunan kattotuolit on muutettu 
siirtämään traverssin katon kuormaa raideparien 
välisille pilareille. Osa kokoonpano-osaston muista 
kattotuoleista on alapaarteen kohdalta muunnettu 
rujolla tavalla. Tätä on tehty  siltanosturien uudistus-
ten yhteydessä, kun jotkin nosturityypit ovat vaatineet 
lisää vapaata korkeutta. Vastaava muutos on tehty 
myös puuseppäosastolla yhden kiskoparin alueella. 

Muutokset maalaamon  
teräsrakenteissa ja katossa
Teräksiseen kattorakenteeseen ja kattoa kantavaan 
pilaristoon kohdistuneet muutokset Maalaamossa 
ovat vähäisiä. Alkuperäiset rakenteet ovat säilyneet 
hyvin. Parvien rakenteisiin liittyviä lisäyksiä pilaris-
toon on kuitenkin tehty. Nämä muutokset on tehty 
niin, että aikaisempi tilanne on yksinkertaisesti 
palautettavissa. 

Kokoonpano-osastoa tammikuussa 
2012. Hallin tilallista hahmoa ovat 
eniten muuttaneet hallin poikki 
kulkevat nosturikiskot ja niiden pilarit.
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Osassa kokoonpano-osaston 
kattokannattajista ristikon 

alapaarretta on siirretty ylemmäksi. 
Näissä kattotuolin kulmassa 

oleva ristikkorakenne on korvattu 
uumapalkilla. Ylemmässä kuvassa 

näkyy vertailukohtana alkuperäinen 
kattotuolityypin alaosan geometria.

(Ylempi kuva: Suomen rautatiemuseo / 
Lehtisalo, osasuurennos.) 

Yhdessä kohdassa siltanostureiden 
pilareiden ryhmään on lisätty  traverssin 
kattokannattajaan asti jatkuva teräspilari. 
Tämä pilari sijaitsee Kokoonpanohallin 
pohjoisosassa, nosto-osaston vaiheilla. 
Syy tämän korkean pilarin lisäämiseen ei 
ole tiedossa.
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Valaistus, jakojohdot ja muut asennukset  
työpajojen teräsrakenteissa
Hallien valaistus on nykyään enimmässä määrin 
toteutettu tehokkailla purkauslampuin varustetuilla 
alumiiniheijastimellisilla alasvalonheittäjillä. Valaisi-
met ovat eri ikäisiä. Siellä missä korkeat hallit on 
rakennettu kaksikerroksiseksi tilaksi on valaistus 
järjestetty toisella tavalla yleensä uudemmin laittein. 
Vanhimmilla hallien tehokkailla valaisinlaitteilla on 
ikää yli neljäkymmentä – viisikymmentä vuotta ja 
valaisimet ovat merkityksellinen osa hallin varus-
telua. Näillä valaisimilla on rakennushistoriallista 

merkitystä ja niiden säilymistä tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan edistää. Valaisimet  voidaan tarvittaes-
sa helposti muuttaa toimimaan myös esimerkiksi 
uuden tyyppisillä purkauslampuilla. 

Hallien lämmitystä ylläpitävät puhallinpatterit 
ja vastaavat lämpölinjojen päätelaitteet ovat raken-
nushistorian kannalta vähemmän merkittäviä.

Kattorakenteisiin ei ole tilojen laajuuteen näh-
den kovin paljon  sijoitettu sähköasennuskiskoja. 
Näiden kaapelointireittien ja erilaisten putkistojen 

sijoittelu ja toteutustapa on merkittävä tekijä hallien 
sisätilan kannalta. (Paikoin kaapelireitit on tehty 
purettujen alkuperäisten parvien kannatinpalkkien 
varaan.)  

Muita kattorakenteeseen sitoutuvia teknisiä 
laitteistoja ovat lämpöputkistot sekä hitsauskaasu- ja 
paineilmaputket. Edellä mainitut kaasuputket tun-
nusvärein maalattuna ovat osa rakennuksiin liittyviä 
laitteistoja, joilla on teollisesta toiminnasta kertovaa 
rakennushistoriallista merkitystä. 

Pilareihin ja 
kattorakenteisiin on 
kiinnitetty puhallin-
lämmitys pattereita

Kaasuputkien 
jakelulinjojen 

hanoilla varustettu  
putkistohaara, josta 

hitsauskaasua on 
otettu verstaan 

työpisteeseen. Tällaislla 
työpajojen varusteilla 

on teollisuushistoriaan 
liittyvää merkitystä.
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Kuva Kokoonpanohallin pohjoisreunalta vuodelta 2012. Alasvalonheittäjiä on korkeissa 
tiloissa yleensä yhdessä rivissä aina raiteen kohdalla. Ne tuottavat varsin tehokkaan 
yleisvalaistuksen. Valon laatu vaihtelee riippuen valaisin- ja lampputyypistä.

Osasuurennos kuvasta Maalaamon 
verhoiluosastolta. Etualalla oikealla näkyvän 
johdon varassa roikkuvan valaisimen kaltaisia 
”suutarinlamppuja” on liikuteltu vasemmalla, 
taka-alalla näkyvien narujen avulla lähemmäksi 
työskentelypisteitä. (Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Alasvalonheitin Maalaamon 
korkeassa tilassa 2012.



158

Työpajojen kattorakenteiden putkilinjat  
ja ulkopuoliset putkisillat 
Kokoonpanohallin läpi kulkee lämpöverkon päälinja, 
joka johtaa lämpöä voimalalta Maalaamon suuntaan. 
Se kulkee kokoonpanohallin kattorakenteissa raken-
nuksen eteläsivun läpi pohjoispuolle. Nämä putket 
kulkevat ulkotiloissa rakennusten välillä korkealle 
nostetuissa putkisilloissa. Tästä syystä koko lämpö- ja 
paineilmaputkien päälinjan putkistojärjestely on var-

sin merkittävä elementti ympäristössä. Putkistosillat 
lukeutuvat merkittäviin laitteistoihin ja konepajan tek-
niikasta ja teollisesta historiasta kertoviin rakenteisiin. 
Rakenteita on mahdollista ja toivottavaakin hyödyntää 
nykyisillä päälinjoilla alueen rakennusten taloteknises-
sä käytössä, kunhan mahdollisten uusien asennusten 
sijoittaminen vanhoihin rakenteisiin suunnitellaan 
huolellisesti ja toteutetaan kohtaan sopivalla tavalla.

Vanha putkisilta työpajarakennusten välillä on säilynyt. 
Nykytilanteessa sen kylkeen on lisätty huoltosilta, 
jota vuoden 1968 kuvassa ei vielä ole. Traverssin 

romutettujen koneiden rakenteista merkittävin 
nykyaikaan säilynyt osa on johdinlinjan päätä tukenut 

ristikkopylväs, jossa  on valaisin. Kuvasta erottuvat 
sittemmin puretut siirtolavat ajojohdot ja virroittimet . 

Ne näkyvät kokoonpanohallin päätykoristeita vasten.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Voimalarakennuksen ja kokoonpanohallin 
välillä on nykyisinkin säilynyt vanha putkisilta. 
Kuva on vuodelta 1968.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Kokoonpanohallista Ruokala ja 
oppilaskoulurakennukseen johtanut  
putkisilta kuuluu työpajojen ympäristön 
hävinneisiin teräsrakenteisiin.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Keijo Salerma.)
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talotekniikka

Rakennukset on varustettu keskuslämmityksellä, 
koneellisella ilmanvaihdolla, sähköllä, juoksevalla 
käyttövedellä ja viemäröinnillä. Tuotantohalleissa 
on kattava asetyleenin, hapen, hitsaussuojakaasun 
ja paineilman jakoputkisto. Putkien tunnusvärit 
ovat vastaavasti punaoranssi, valkoinen, harmaa ja 
sininen (Ikävalko 2012). Ilmajarruosastolla on run-
saasti paineilmapisteitä paineilmakoneita ja jarrujen 
testausta varten. Osastoilla ja sisäpihalla on nostu-
reita. Maalaamossa on kaksi hissiä, Kokoonpanohal-

Mather & Platt sprinklaukseen 
liitetty palokellon vesipaineella 
toimiva moottori maalausosaston 
länsipäädyssä.

Haalausparvekkeen nosturi 
maalausosaston eteläparvella.

Hissi ja portaat hissin 
konehuoneeseen. Ovi 
johtaa konepajaosaston 
työkaluosastolle.

lissa niitä on yksi. Osastot on varustettu vuoden 1931 
Aluskehysosaston tulipalon jälkeen sprinklauslait-
teistolla, jota on täydennetty huonetilojen lisäänty-
misen myötä.
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Rakennuksessa on 
radiaattoreita eri 
aikakausilta.

Lämmitysputkistoa 
traverssin länsipäädyn 

vintillä, josta Konepajalla 
käytettiin nimeä ”Pilvilinna” 

(Ikävalko 2012).

Lämmitys 
Rakennus oli jo alun perin varustettu vesikiertoisella 
keskuslämmityksellä. Nykyään rakennus on liitetty 
kaukolämpöön. Ennen kunnalliseen kaukolämpöön 
siirtymistä rakennukseen tuli lämpö kanaalia pitkin 
konepajan voimalasta.  Lämmön jakelu on hoidettu 
radiaattoreilla ja kiertoilmakoneilla. Vaakasuuntaiset  
jaeradiaattorit ovat mahdollisesti peräisin 1930-luvul-
ta. Rakennuksessa on myös uudempia ohutlevystä 
prässättyjä ja hitsattuja radiaattoreita sekä sekalaisesti 
yksittäisiä eri-ikäisiä ja mallisia radiaattoreita.
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Ilmanvaihto ja hormit  
Konepajaosastossa on koneellinen ilmanvaihto. 
Sellainen on rakennettu myös osaan Maalaamon 
työtiloista. IV-konehuone sijaitsee ilmeisesti sähkö-
junahallin ylimmässä kerroksessa. 

Kokoonpanohallissa on kiertoilmalämmitti-
mien lisäksi lämmittimiä, joiden läpi tilaan tulee 
raitista ilmaa. Kattorakenteissa on puhaltimilla 
varustettuja poistoilmahormeja sekä puuluukkuja 
tuuletusta varten. 

Lämpöputkia, ilmanvaihtoputkia, 
sprinklausputkia ja varhaisia valaisimia 
maalausosaston pohjoissivun parvella.

Konepajaosaston ilmanvaihtoputkistoa.

Osa ikkunoista on varustettu avattavilla puitteil-
la, fortuskoilla tai terveysikkunaheloilla.

Joidenkin työpisteiden päälle on asennettu eri-
tyinen poistoilmaimuri. Vanhastaan tällaisia huuvia 
on ollut ainakin konepajaosastolla, puuseppäosas-
tolla ja kokoonpano-osastolla. Työpistekohtaisia 
poistoilmaimureita on rakennettu myös nykyisten 
vuokralaisten tarpeisiin.

Kuivauslaitoksessa on sekä muurattuja että 
puurakenteisia poistoilmahormeja.
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Puuseppäosaston ikkunaan asennettu 
raitisilmaa lämmittävä puhallin. Samanlaisia 
puhaltimia on kokoonpanohallissa 
kierrättämässä ja lämmittämässä sisäilmaa.

Uusia ilmanvaihtoputkistoja 
maalausosastolla.

Puhaltimella varustettu poistoilmahormi 
maalausosaston katossa.

Kuivauslaitoksen puisia hormirakenteita 
vuoden 1925 piirustuksesta. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus numero 1697, osa.)
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Katkaisija kokoonpano-
osaston parvella.

Weston-merkkinen sähkölaite Maalaamon 
entisellä sähköosastolla.

Pistorasioita kokoonpano-
osaston parvella.

Osastojen vanhat valokatkaisimet ovat teollisuusmallia. 
Ne on usein asennettu jakokeskuksien yhteyteen.

Sähkö
Rakennukset on sähköistetty, ja sähkökapasiteettia 
on runsaasti. Rakennuksissa on säilynyt yksittäisiä 
vanhoja valaisimia. Pääosa sähkölaitteista on vii-
meisten neljän vuosikymmenen ajalta. Hajanaisesti 
on säilynyt joitakin vanhempia katkaisijoita ja pisto-
rasioita. Alkuperäinen johdotus on tehty kangaspin-
taisista yksittäisistä johtimista. Nämä posliinieris-
timin kiinnitetyt johtoryhmät ovat säilyneet monin 
paikoin hallien katon puisella sisäpinnalla. 

Osastoilla on useita 
ryhmäkeskuksia.

Konepajan muuntamo ja sähköpääkeskus si-
jaitsee voimalarakennuksessa. Kokoonpanohallissa 
ja Maalaamossa on useita suuria ryhmäkeskuksia ja 
pienempiä jakokeskuksia.
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Käyttövesi
Rakennuksiin tulee juokseva vesi. Vesilaitteistot ovat 
pääosin 1950–1980-luvuilta. Maalaamoon on tehty 
1990-luvun lopulla viisi uutta WC-tilaa. Halleissa on 
paloposteja.

Konepajaosaston yläkerran 
sosiaalitilojen kalusteita.

Verhoiluosaston 
alakerran käymälä.

Pajatilaksi sisustettua alkuperäistä parvirakennetta 
kokoonpanohallissa. Ikkuna on sähköjunahallin vastaisella seinällä.

Viemäröinti 
Rakennukset on viemäröity. Viemäriputket ovat pääasi-
assa valurautaisia, uusia vetoja on tehty myös muovista.

Piirustuksen 3050 mukaan kondenssivesikaivo on 
sijoitettu traverssipihalle Maalaamon seinän viereen. 
Kondenssivettä muodostui höyrytoimisissa lämmitys-
pattereissa ja puhallinpattereissa. Sadeveden ohella tätä 
mineraalitonta ja vähän kattilakiveä muodostavaa vettä 
käytetiin Voimalan höyrykattiloissa.

Saman piirustuksen mukaan vanha viemärilinja 
(ns. kiviviemäri) kulkee rakennusten Aleksis Kiven 
kadun puoleisella sivulla.
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Ovet

Alkuperäinen ovi

Ovi vuodelta 1913

Alkuperäisen oven yläosa säilynyt

ajoituskaaviot
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Alkuperäiset

1920- ja 1930-luku

1940-1950 -luku

1960-luku

Parvi- ja välipohjarakenteet
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yhteenveto

Kokoonpanohalli (1901) ja Maalaamo (1910) kuuluvat 
Pasilan konepajan ensimmäiseen rakennusvaihee-
seen yhdessä Konttorin (1901), Voimalan (1901) ja 
Pajan (1903-09) kanssa. Tämä vanhin rakennusryh-
mä antaa kuvan vaununtuotannon tilantarpeesta, 
tuotannon järjestelystä ja teollisuusmiljööstä vai-
heessa, jossa Pasilan konepaja oli itsenäinen teolli-
suuden saareke kaupunkirakenteen ja sen teknisten 
verkostojen ulkopuolella.

Kokoonpanohalli ja Maalaamo ovat Konepajan 
itsestään selvät päärakennukset. Ne ovat valtakun-
nallisesti arvokkaaksi määritellyn historiallisen 
teollisuus- ja liikenneympäristön sydän ja tunnus-
kuva. Bruno Granholmin suunnitelmissa Kokoon-
panohalli ja Maalaamo ovat osia yhdestä suuresta 
työpajarakennuksesta. Niitä yhdistävä osuus on jää-
nyt rakentamatta, mutta kattamattomanakin tämä 
välitila on merkittävä. 

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. 

Ulkohahmo
Kokoonpanohalli ja Maalaamo ovat punatiilestä 
puhtaaksimuurattuja, erittäin syviä, hallimaisia ja 
toistuvista aiheista komponoituja rakennuksia. Ne 
edustavat Bruno Granholmin arkkitehtonista otetta 
erinomaisella tavalla. Raideteiden toistuva mitoitus 
ja kahden raideyksikön levyiset päätyaiheet ja katto-
rakenteet lanterniineineen leimaavat arkkitehtuuria 
kauttaaltaan. 

Ulkohahmon suurin muutos tapahtui 1970-lu-
vulla, jolloin Sähköjunahallit 1 ja 2 rakennettiin 
kiinni Maalaamon ja Kokoonpanohallin itäsivuun. 
Tällöin Kokoonpanohallin korkean traverssin 
itäpääty purettiin. Valtaosa vanhaa itäjulkisivua on 
kuitenkin jäljellä osana uusia rakenteita tai niiden 
peittäminä.

Muilta osin Kokoonpanohallin ja Maalaamon 
rakennusosien ja teknisten asennusten muutokset 
on toteutettu niin, että yksityiskohdissa ilmenevä 
moninaisuus ei ole turmellut rakennusten syste-
maattista ja ehjää ilmettä. Rakennuksissa on jäljellä 
muutamia alkuperäisiä raideteiden ajo-ovia. Ikkunat 
ovat suurelta osin alkuperäisiä; kattolanterniinit 
kokonaan alkuperäisiä ja säilyneitä. 
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Tuotantoprosessin virrat ovat rakennusten hah-
mossa edelleen selvästi luettavissa. Etelä- ja pohjois-
sivut ovat aktiivisia: niiden lukuisien ovien kautta 
välituotteita ja valmiita vaunuja on siirrelty tilasta 
toiseen. Länsisivu ja (Sähköjunahallien sisään jäänyt) 
itäsivu ovat rauhallisempia ja sulkeutuneempia. 

Kokoonpanohallia leimaa kokoonpano-osaston 
poikkisuuntainen korkea traverssi, jonka koristeel-
linen pääty tulee yhden raideyksikön verran ulos 
länsisivun linjasta. Maalaamo tehtiin kahta raideyk-
sikköä kapeammaksi kuin Kokoonpanohalli, jotta 
liikenne Konepajan ratapihalta suoraan Kokoonpa-
nohalliin ja rakennusten väliseen ulkotraverssiin 
säilyi mahdollisena Maalaamon kummaltakin puo-
lelta. Tästä syystä Kokoonpanohallin ja Maalaamon 
joka toiseen raideväliin sovitetut kattolanterniinit 
eivät ole keskenään samassa linjassa. Maalaamon 
eteläsivu ja kattolanterniinien suhde julkisivuun on 
muista poikkeava, koska se on suunniteltu osaksi 
katettavaa (toteutumatonta) sisätilaa. Nämä tilara-
kenteen, julkisivujen ja katon piirteet ovat erityisiä. 

Länsisivulle korkean traverssin kylkeen on tehty 
1920-luvulla matala kuivauslaitos. Sen julkisivuissa 
on 1960-luvun muutoksia.

Sisätilat
Kokoonpanohalli jakautuu kahteen kattoraken-
teen läpi nousevan palomuurin erottamaan osaan. 
Kokoonpanohallin päätila, korkean sisätraverssin 
halkaisema kokoonpano-osasto, on upea, valtakun-
nallisesti merkittävä sisätila. Palomuurin eteläpuo-
lella ovat puuseppäosasto ja konepajaosasto. Parvi-
kerrosta on laajennettu ja myös osittain purettu eri 
vaiheissa. 

Kokoonpano-osasto on hyvin säilynyt. Näkyvim-
mät muutokset ovat sisätraverssin montun täyt-
täminen 1960-luvulla ja tilaan rakennetut raskaat 
siltanosturit. Nostureiden tilantarpeen takia osaa 
kattotuoleista on kokoonpano-osastolla modifioitu. 
Kokoonpanohallin puuseppä- ja konepajaosastossa 
sekä Maalaamossa kattorakenteet ovat lähes kaut-
taaltaan alkuperäisiä. 

Tärkeä muutos koskettelee valaistusta: alkuti-
lanteessa suuret ovet ja ikkunat, lukuisat kattolan-
terniinit ja sisätraverssin klerestorioikkunat ovat 
antaneet erittäin runsasta luonnonvaloa. Nykyisin 
itäsivun umpeenrakentaminen, ikkunoiden ja ovien 
pienet muutokset sekä kattoikkunoiden paha likaan-
tuminen ovat muuttaneet sekä kokoonpano-osaston 
että muiden tilojen avointa ja valoisaa luonnetta. 
Työpajojen oleelliset piirteet ovat kuitenkin säilyneet 
tai ovat palautettavissa. 

Maalaamon maalausosasto oli alun perin avoin 
halli, jota pitkillä sivuilla kiersivät kapeat parvet. 
Länsipääty oli jaettu välipohjalla kahteen kerrok-
seen; ylätasolla toimi verhoomo. Muutamat Maalaa-
mon tiloista ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asus-
saan ja myös detaljeja, kuten kaiteita, on säilynyt. 
1990-luvulla Maalausosasto on jaettu kevyillä väli-
seinillä ja vaihtelevilla välipohjarakenteilla pienem-
miksi, itsenäisiksi toimitiloiksi. Nämä rakenteet ja 
yksittäisten vuokralaisten sisustukset on toteutettu 
oikeaoppisesti niin, että ne ovat tarvittaessa puretta-
vissa ilman vaurioita alkuperäiselle rakenteelle, ml. 
raideteiden monttujen täyttö ja lattian tasausvalu.

Yhtään Kokoonpanohallin alkuperäistä parvi-
rakennetta ei ole sellaisenaan jäljellä. Kokoonpano-
osaston palomuuriseinällä oleva puinen varastoparvi 
ja eteläisen osan muutamat jaksot lienevät kuiten-
kin osittain alkuperäisiä rakenteita. 

   ***

Sähköjunahallien 1 ja 2 inventointi ei kuulunut 
tämän työn tehtävänantoon. Ne saattaisivat kui-
tenkin ansaita ainakin suppean inventoinnin, sillä 
rakenteet ja sisätilat ovat selkeät ja arkkitehtoniset, 
vaikka ulkohahmo ja julkisivut ovatkin karut ja osin 
jo rapistuneet.
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Valmistus- ja rakennustekniset seikat
Kattorakenteella ja lanterniinien ratkaisuilla on ar-
voa myös dokumentteina insinöörityöstä ja käsityö-
valtaisesta rakentamisesta, jossa rautatiemateriaaleja 
ja -tekniikoita sovellettiin luovasti osaksi suurta ja 
haastavaa rakennuskokonaisuutta. Sekä Kokoon-
panohallissa että Maalaamossa kattorakenteet ovat 
sellaisenaan näkyvillä tilassa siten, että rakenteiden 
selkeä organisointi, liittyminen muihin rakenteisiin, 
teräsosien pinta ja tekotapa ovat tarkasteltavissa.

On tärkeää tutkia rakenteisiin liittyvien arvojen 
säilyttämisen mahdollisuudet huolellisen ja mahdol-
lisimman asiantuntevan paloturvallisuustarkastelun 
avulla ja säilyttää rakenteet mahdollisimman pitkäl-
le osallisina hallitilaan.

Pasilan konepajalla rakennuksiin liittyy insinöö-
rityön historian kannalta merkittäviä arvoja. Tällaisia 
on syytä tarkastella rakennushistorian yhteydessä 
kohteelle tunnusomaisena ominaisuutena. Ky-
symyksessä ei ole ympäristö ja rakennukset vain 
arkkitehtien suunnittelemana vaan myös konepajan 
insinöörien suunnittelemat ja konepajan toteutta-
mat osat ja rakenteet.

Käsivoimin tehdyt perustusten puupaalutuk-
set ja hirsiarinat ovat näkymätön mutta merkittävä 
osaan rakennusten materiaalista olemusta ja raken-
nushistoriallista todistusvoimaa.

Lähiympäristö
Maalaamon pohjoissivu ja Kokoonpanohallin ete-
läsivu olisivat luontevia ”pääjulkisivuja” lukuisine 
sisäänkäynteineen. Maalaamon ja Kokoonpanohal-
lin välinen ulkotila on huonemainen ja sikäli muista 
Konepajan väljähköistä, monimuotoisista ja -ainek-
sisista ulkotiloista poikkeava. Sen käsittelyn olisi 
luontevaa poiketa muiden ulkotilojen käsittelystä.  

Voimalasta Pajaan, Kokoonpanohalliin ja 
edelleen Maalaamoon menevät putkisillat ovat 
teollisuushistoriallisesti merkittäviä: niiden kautta 
on tuotu työpajojen lämmitykseen käytetty höyry ja 
käyttövoiman antanut paineilma. Varhaisvaiheessa 
höyry oli myös käyttövoimana Pajan höyryvasaroille. 
Myös putkisiltoihin liittyvät massiiviset painesäiliöt 
(3 kpl Voimalan sivulla, Voimalan ja Pajan välissä 
ja Alkin sivulla) ovat teollisuushistorian ja miljöön 
kannalta merkittäviä. 

Ku
va

: S
uo

m
en

 ra
ut

at
ie

m
us

eo
, o

sa
su

ur
en

no
s.



171



172

Alkuperäisen oven yläosa

Hätäpoistumistie

Alkuperäiset talotikkaatIkkunat säilyneet hyvin

Alkuperäinen ovi Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia
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Hätäpoistumistie

Verhoomon pölyytysparveke, 
nyt hätäpoistumistie

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia
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Alkuperäinen talotikas

Ikkunat säilyneet hyvin
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Lastauslaituri purettu Toteutumaton traverssin kattaminenHätäpoistumistie
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Ikkunat säilyneet hyvin

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,

metallia

Haalausaukko

Hätäpoistumistie

Ulkotraverssien kattotuolien paikat 
on muurattu umpeen
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Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Käyntiovi alunperin keskellä

Hätäpoistumistie/
nosturisilta

Puitejako muutettu

Alkuperäinen ovi
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Haalausaukko

Alkuperäinen ovi Alkuperäinen ovi Ovi 1913Ovi 1913Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia
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Ovi 1913 Ovi,
alkuperäinen

Ovi,
alkuperäinen

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi,
1980-luku,
metallia

Ovi 1913

Traverssin sähkölinjan kannakkeet Alkuperäinen johtosilta
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Oviaukot muurattu umpeen, ei sokkelia
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Oviaukot muurattu umpeen, ei sokkelia Peltinen lisäosa tuulikaappina

Kouru kastelee seinää
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Julkisivu on hyvin säilynyt
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Kuivaamossa ei alun perin 
ollut ikkunoita

Traverssin päädyn ikkunat 
ovat alkuperäisiä

Kuivaamon hormit  
ovat säilyneet
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Kuivaamon vanhat ovetIkkunat säilyneet hyvin, puuseppäosaston pieniä 
yläikkunoita on avattu 1920- tai 1930-luvulla.

Ilmeisesti alkuperäinen 
oviaukko, ovilevy on uusittu
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Ikkunat säilyneet hyvin

Alkuperäinen oven yläosa Alkuperäinen oven yläosa

Alkuperäinen johtosilta
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Alkuperäinen oven yläosa Alkuperäinen oven yläosa Alkuperäinen oven yläosa

Entiset oviaukot, betonisokkeli Entiset oviaukot, betonisokkeli
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Kokoonpanohalli,  
pohjapiirustus 1. kerros, 1969.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,  
piirustus 62 (1).)
Mittakaava 1:300
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Kokoonpanohalli, 
pohjapiirustus 2. kerros, 1969.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 62 (2).)
Mittakaava 1:300   
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Maalaamo, pohjapiirustus 1. kerros, 1970.  
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 (2).)
Mittakaava 1:300
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Maalaamo, pohjapiirustus 2. kerros ja parvet, 1970. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 65 (1).)
Mittakaava 1:300
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kohde VR:n Pasilan konepajan Kokoonpanohalli

sijainti Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus 091-410-0005-0000
Rakennus nro. 014 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 38/72)

kerrosala 13 905 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 Bruno F. Granholm

rakennusaika 1899–1901

merkittävät muutokset 1910  Kokoonpanohallin sisarrakennus, Maalaamo valmistuu: Verhoilu- ja maalausosastot siirtyvät pois Kokoonpano hallista.  
 Aluskehyksien kasaaminen siirtyy Pajarakennukseen, niiden metalliosia käsitellään vielä koneistusosastolla.  
 Kokoonpanohallin ja Maalaamon väliin rakennetaan siirtolava, joka jää suunnitelmista huolimatta vaille katetta.
1919  Aluskehysosasto valmistuu. Aluskehyksien rakentaminen siirtyy kokonaisuudessaan uuteen rakennukseen.   
 Työpajoihin rakennetaan pesutiloja.
1923–1930  Toisen kerroksen parvia laajennetaan useassa vaiheessa.
1927  Kokoonpanohallin länsipäätyyn rakennetaan puutavaran kuivauslaitos.
1931  Aluskehysosaston palon jälkeen asennettiin sprinkler-laitteet.
1960-luvun alkupuoli, sisätraverssi täytetään.
1967  Puutyöpaja siirtyy uuteen rakennukseen Sahanmäkeen. Puutyöpajan tilalle tuli vaunutelien valmistustila,  
 Penkkipuuosaston parvet puretaan.
1971  Sähköjunahalli 1 rakennetaan, se peittää ulkotraverssin itäpuolen.
1979  Sähköjunahalli 2 rakennetaan Kokoonpanohallin itäjulkisivuun kiinni.
1990–2000  -luvut, konepajatoiminta lakkaa vähitellen, tiloja vuokrataan eri yrityksille.
1998  Ulkotraverssi puretaan.



kohde VR:n Pasilan konepajan Maalaamo

sijainti Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus 091-410-0005-0000
Rakennus nro. 015 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 37/83)

kerrosala 8 530 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 Bruno F. Granholm

rakennusaika 1909–1910

merkittävät muutokset 1910  Kokoonpanohallin ja Maalaamon väliin rakennetaan siirtolava, joka jää suunnitelmista huolimatta vaille katetta.
1919  Rakennetaan pesutiloja.
1930–1935  Maalausosaston lakeerausparvia laajennettiin useassa vaiheessa.
1931  Aluskehysosaston palon jälkeen asennettiin sprinkler-laitteet.
1933  Maalaamosta erotettiin tila ruiskumaalaamoa varten.
1960  Ruiskumaalaamo siirtyy erilliseen rakennukseen.
1971  Sähköjunahalli 1 rakennetaan, se peittää Maalaamon itäjulkisivun ja ulkotraverssin itäpuolen.
1979  Sähköjunahalli 2 rakennetaan.
1990–2000  -luvut, konepajatoiminta lakkaa vähitellen.
1998  Tilat saneerataan vuokrattaviksi 500 m2 osiksi ja vuokrataan eri yrityksille. Ulkotraverssi puretaan.


