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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suunnittelu- ja suojelutilanne

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

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

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

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

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

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

1 Asemakaavaluonnos ei koske Aluskehysosastoa.

Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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Ilmakuva nykytilanteesta.
(Kuva: Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu.)

hahmotelma konepajan tuotannon virroista
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(Kuva: Pasilan ja Vallilan rautatieympäristöjen kehittämissuunnitelma / Nissi 1997, 34.)
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konttori 1899–1901

Bruno F. Granholmin suunnittelema Konttori on
valmistunut vuonna 1901 (eräiden tietojen mukaan
1900). Se on vanhin Pasilan konepajan suojelluista
rakennuksista. Kaupunkikuvassa Konttori on osa
konepajan julkisivua Aleksis Kiven kadulle (ent.
Fredriksberginkatu). Konepajan pääportti on välittömästi Konttorin pohjoispuolella. Alkuaan Konttori
on seissyt vapaana rakennuskappaleena, jonka päädyt ovat arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja valon
saannin kannalta tärkeät. Se ei siis ole tyypillinen
korttelin osaksi ajateltu kaupunkirakennus
Punatiilinen kaksikerroksinen Konttori on tyyliltään lähempänä kansallisromantiikkaa kuin konepajan uusgotiikan perintöä jatkavat teollisuusrakennukset, vaikka näissä on myös yhteisiä tyylipiirteitä.
Rakennus sisälsi toimistohuoneita sekä piirustussalin. Ullakolla oli erityinen piirustusten jäljennöshuone parvekkeineen. Vuonna 1949 ullakkokerrosta
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on laajennettu, mutta vesikaton perusmuoto ei ole
olennaisesti muuttunut.
Konttorirakennukseen oli alunperin kaksi sisäänkäyntiä. Toinen sisäänkäynti oli Fredriksberginkadulta (Aleksis Kiven kadulta) suoraan rakennuksen
pohjoispäässä sijaitsevaan porrashuoneeseen.
Toinen sisäänkäynti oli konepaja-alueelta rakennuksen eteläpäädyn keskeltä. Eteläisen sisäänkäynnin
tuulikaapissa oli porrasaskelmat siten, että ulko-ovi
oli lähellä maan tasoa. Eteläinen sisäänkäynti on
suljettu. Sittemmin uusi varastorakennus Aleksis
Kiven kadun varrella on rakennettu kiinni vanhaan
konttorirakennukseen. Uusi sisäänkäynti on rakennettu pohjoispäätyyn. Katusisäänkäynti ei ole
käytössä.
Konttorin toinen palopoistumistie on varaston
kanssa yhteinen.

19

konttorirakennuksen
muutosvaiheet
konttorin alkuvaiheita
Arkkitehti Bruno F. Granholmin suunnittelema
Konttori kuuluu Pasilan konepajan ensimmäiseen
rakennusvaiheeseen yhdessä Voimalan, Pajan ja
suuren Kokoonpanohallin kanssa. Nämä rakennukset tehtiin asumattomalle suoperäiselle vesijättömaalle. Viereiset Alppiharjun ja Vallilan kaupunginosat rakentuivat vasta konepajan käynnistymisen
jälkeen. Konttori rakennettiin toisaalta Pasilan
konepajan ja toisaalta VR:n varaston hallinnon johdon tarpeisiin.

rakennus- ja muutosvaiheet
kirjallisuuden, piirustusarkiston
sekä kohteen havainnoinnin mukaan
Rakennusvaihe 1899–1901
Konttori on valmistunut vuonna 1901, ja lienee vanhin alueen suojelluista rakennuksista. Kaupunkikuvassa Konttori on osa konepajan julkisivua Aleksis
Kiven kadulle (ent. Fredriksberginkatu). Konepajan
pääportti oli välittömästi Konttorin pohjoispuolella,
samalla paikalla kuin nykyisinkin, eli Konttorin ja
vuonna 1921 valmistuneen Ruokalan välissä.
Alkuaan Konttori on seissyt vapaana rakennus20

kappaleena, jonka päädyt ovat arkkitehtonisesti,
toiminnallisesti ja valon saannin kannalta tärkeät.
Se ei siis ole tyypillinen korttelin osaksi ajateltu
kaupunkirakennus. Punatiilinen kaksikerroksinen
Konttori on tyyliltään lähempänä kansallisromantiikkaa kuin konepajan uusgotiikan perintöä jatkavat teollisuusrakennukset, vaikka näissä on myös
yhteisiä tyylipiirteitä. Lisäksi rakennuksen päädyt

ovat olleet arkkitehtuurin kannalta olennaiset, kuten
usein Granholmin rautatiearkkitehtuurissa. Päätyjen tärkeä asema on nähtävissä myös sisätilojen
järjestelyssä. Myös myöhemmin valmistunut Ruokala jatkaa samaa logiikkaa. (Hakkarainen ja Putkonen
1995, 114.)

Alkuperäiset pohjapiirrokset 1:200.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 a.)

Perustus ja paalutus 1:400.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3021 a.)
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Konttorirakennuksessa on kaksi täyttä kerrosta ja
ullakko. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsivat alun
perin varaston ja konepajan konttoreita ja toisessa
muun muassa piirustussali (Hakkarainen ja Kantola
1990, 4; Salonen 2002, 10). Alkuperäisissä vuoden
1899 laadituissa piirustuksissa huoneiden toiminnoista on annettu seuraavaa tietoa:
Ensimmäinen kerros – Huoneet itäsivulla:
Arkiv, Rum för prover, Förråds kontor.
Huoneet kadun puolella:
Kapprum, Värkmäst., Förrådsförv.
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Toinen kerros – Huoneet itäsivulla:
Värkstads förest., Kontorsförest., Kontor.
Huoneet kadun puolella:
Konstruktör, Ritsal.
Ullakko – Keskikäytävä, jonka eteläpäässä huone:
Rum för blåkopiering.
(VR:n piirustusarkistoarkisto, piirustus 61a)
Toisin sanoen rakennukseen on alkuvaiheessa sijoittunut konepajan ja varaston hallintoa ja suunnitteluhenkilökuntaa. Vaunuja konepajalla ei kuitenkaan
suunniteltu. Ilmeisesti ullakolle sijoitettu kopiohuo-

ne on hajuhaittojen vuoksi haluttu sijoittaa erilleen
muista konttoritiloista.
Konttorirakennukseen oli alunperin kaksi sisäänkäyntiä. Toinen sisäänkäynti oli Fredriksberginkadulta (Aleksis Kiven kadulta) suoraan rakennuksen
pohjoispäässä sijaitsevaan pääportaaseen. Toinen
sisäänkäynti oli konepaja-alueen puolelta ja sijaitsi
rakennuksen eteläpäädyn keskellä. Eteläisen sisäänkäynnin tuulikaapissa oli porrasaskelmat siten, että
ulko-ovi oli lähellä maan tasoa. (VR:n piirustusarkistoarkisto, piirustukset 61a, 61c.)

Julkisivut 1:200.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 c.)
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Konttori ja juuri uusi keskusvarasto vuonna 1978.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Näkymä Aleksis Kiven kadulta vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Itäsivu ja pohjoispääty vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

muutoksia rakennuksessa
Sisäänkäynnit
Eteläpäädyn sisäänkäynnin kohdalle on alkuperäiseen, vuonna 1899 päivättyyn piirustukseen myöhemmin merkitty käsin henkselit portaan poistamisen merkiksi, ja oven kohdalle on kirjoitettu käsin:
”ikkuna”. Merkintä saattaa olla 1930- tai 1940-luvulta. Vuodelta 1968 otetun valokuvan (O. Karasjoki)
mukaan oviaukko on muurattu alaosaltaan umpeen
ja oven paikalle on asennettu ikkuna. Motiivina
saattaa olla ollut lisätilan tarve, koska samassa yhteydessä keskikäytävän eteläpäähän on tullut mahdolliseksi suunnitella uusi huonetila. Uuden väliseinän
sijainti on esitetty vastaavalla korjausmerkinnällä
samaan piirustukseen. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 61a.)
Muutoksen toteuttamisen täsmällinen ajoittaminen on hankalaa. Vuodelta 1936 löytyy ensimmäisen kerroksen piirustus (allekirjoitus E Seppälä),
24

jossa esitetään oven muuttaminen ikkunaksi sekä
uuden väliseinän rakentaminen. Niinikään vuodelta
1948 löytyy vastaava suunnitelmapiirros (allekirjoitus J. Ungern). Eteläsisäänkäynnin sulkemisen
jälkeen rakennukseen on mahdollisesti ollut jonkin
aikaa vain yksi sisäänkäynti, eli kadulta pääportaaseen johtava. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset
61d, 61 (1), 61 (2).)
Myös rakennuksen pohjoispäätyyn myöhemmin
avatun, nykyisen pääsisäänkäynnin tarkka ajoittaminen on hyvin vaikeaa. Konepajan entisen päällikön
Keijo Salerman muistikuvien mukaan pohjoispäässä
on ollut ovi jo vuonna 1957, jolloin hän aloitti työskentelyn konepajalla. Suoraan kadulta rakennukseen
johtavaa ovea ei enää siihen aikaan hänen mukaansa
käytetty. (Salerma 2011.) Pohjoispäädyn ovea ei kuitenkaan ole merkitty vuoden 1936 tai 1947 piirustuksiin.
Ensimmäinen pohjakerrosta esittävä piirustus, jossa

kyseinen ovi esiintyy, on vuodelta 1959 (VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 (4)).
Parveke
Ullakolla sijaitsevan kopiointihuoneen yhteyteen
on myös jälkeenpäin rakennettu ulkoparveke. Myös
tämän muutoksen ajoittaminen on vaikeaa. Ensimmäiset piirustukset joissa parveke esiintyy ovat
vuodelta 1948. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset
61 (1), 61 (2), 61 (3)). Vuonna 1968 otetussa valokuvassa (O. Karasjoki) parveke on niin hyvin esillä, että
käytetty rakenne on siitä nähtävissä. Julkisivuista
ulkonevien ratakiskojen varaan on tehty kappaholvirakenne. Rakenneteknisestä ratkaisusta voisi
päätellä, että parveke on toteutettu jo ennen toista
maailmansotaa.

Eteläpääty vuonna 1968. Umpeen
muurattu ovi näkyy selvästi.
Puuaidat on jo korvattu metallisilla.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo
O. Karasjoki.)
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Toimistohuoneet 1920-luvulla
J. Lehtisalon valokuvakokoelmassa (Suomen
Rautatiemuseo) on dokumentit toisen kerroksen
toimistohuoneista 1920-luvulta. Näistä voi
tehdä päätelmiä muun muassa materiaaleista,
kalustuksesta ja koristeista.
sivu 20, oikea
2. kerroksen työhuone kadun puolella (Konstruktör)
Lattia: Linoleumi, säännöllinen koristekuvio.
Jalkalistat maalattu vaaleiksi.
Seinät: Tummahko tapetti, jossa vaimea
pystyraidoitus. Leveä boordinauha.
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
Kattolista kipsi- tai rappusprofiilia.
Ovet: Paripeiliovet piirustussaliin. Maalattu vaaleiksi.

Portinvartijan huone
Konttorin pohjoispäädyssä on sijainnut yksikerroksinen puurakenteinen portinvartijan huone ja
katos, jotka on esitetty piirustuksena vuonna 1960.
Salerman mukaan tällä paikalla on ollut rakennus jo
vuonna 1957. Vuoden 1960 piirustus esittääkin rakennusta, joka on tyylin ja rakennustekniikan perusteella
toteutettu jo ennen vuotta 1960. Vuoden 1959 pohjapiirustuksessa (allekirjoitus V. R. Rytöhonka) on esitetty pisteviivalla portinvartijan huoneen ja katoksen
ääriviivat. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 4105,
61 (4).) Kyseinen vanha portinvartijan huone purettiin
ennen vuotta 1967, ilmeisesti saman tien kun uusi,
tätä kirjoitettaessakin olemassa oleva portinvartijan
rakennus on toteutettu.
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Ullakkokerroksen käyttöönotto:
Ullakkoa on otettu laajemmin käyttöön vähittäisin
muutoksin todennäköisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1948 on laadittu suunnitelma (allekirjoitus J. Ungern) jossa esitettiin ullakon
korottamista täydeksi kerrokseksi. Suunnitelman
toteutuminen olisi merkinnyt koko kattorakenteen
muuttamista sekä julkisivujen korottamista kaikilla
suunnilla. Suunnitelmaa ei toteutettu. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 (1).)
Vuonna 1959 laadittiin toisenlainen suunnitelma, jossa ullakolle avataan uusia lapeikkunoita
ulkoseinälinjan sisäpuolelle, korottamatta julkisivuja (allekirjoitus V. R. Rytöhonka). Kadun puoleinen
osa toteutuneesta ullakon muutoksesta on tämän
suunnitelman mukainen. Ullakon keskilinjasta konepajan puolelle sijoittuvan osan muutos jäi kattomuodon ja ikkunajärjestelyjen osalta toteuttamatta.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 (4) .)

sivu 20, vasen
2. kerroksen työhuone konepajan puolella
(Värkstads Förest)
Lattia: Linoleumi, tumma kuvioton, lattialankkujen
saumat kuultavat läpi. Jalkalistat maalattu.
Seinät: Tummahko tapetti säännöllisin kuvioin,
vaatimaton kapea boordinauha.
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
Kattolista kipsi- tai rappusprofiilia.
Ovet: Paripeiliovet viereiseen huoneeseen,
maalattu vaaleiksi.
sivu 21
2. kerroksen työhuone konepajan puolella
(Kontorsförest)
Lattia: Linoleumi, säännöllinen koristekuvio.
Seinät: Tapetti säännöllisin voimakkain pystykuvioin,
vaatimaton kapea boordinauha.
Kattolista kipsi- tai rappusprofiilia.
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
Ovet: Paripeiliovet viereiseen huoneeseen.
Ovet ja jalkalistat maalattu vaaleiksi.

sivu 25
2. kerroksen suuri työhuone konepajan puolella
(Kontor)
Lattia: Linoleumi, tumma kuvioton.
Seinät: Tapetti säännöllisin pystyraidoin,
vaatimaton kapea boordinauha. Kattolista kipsitai rappausprofiilia. Valkoinen kaakeliuuni huoneen
nurkassa.
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
Ovet: Paripeiliovet viereiseen huoneeseen ja
käytävään. Ovet ja jalkalistat maalattu vaaleiksi.
sivu 12
2. kerroksen käytävän päästä väliseinällä erotettu
työhuone. (Edustanee näkyviltä pinnoiltaan käytävää,
josta ei ole valokuvaa.)
Lattia: Linoleumilattia, tumma kuvioton,
lattialankkujen saumat kuultavat läpi. Seinät:
Seinään upotettu valkoinen kaakeliuuni, jonka
etupinta likimain seinän tasossa. Tapetti tummahko,
voimakkain kasviaihein. Tapetoinnin yläreuna
ulottuu samaan korkeuteen kaakeliuunin sileän
pinnan kanssa. Tapetin yläreunassa ohut tumma
raita. Seinän yläosa ilman tapettia, maalattu
vaaleaksi. Kattolista kipsi- tai rappusprofiilia, kaareva,
yksinkertaisempi malli kuin konttorihuoneissa.
Jalkalistat maalattu tummiksi (toisin kuin
konttorihuoneissa).
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
sivu 24
2. kerroksen suuri työhuone kadun puolella (Ritsal)
Lattia: Linoleumilattia, tumma kuvioton.
Seinät: Tapetti säännöllisin pystyraidoin, vaatimaton
kapea boordinauha. Kattolista kipsi- tai rappusprofiili.
Valkoinen kaakeliuuni huoneen nurkassa.
Katto: Vaaleaksi maalattu sisäkatto.
Ovet: Paripeiliovet viereiseen huoneeseen ja
käytävään. Ovet ja jalkalistat maalattu vaaleiksi.
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Toisen kerroksen
konttorihuoneet vuonna 1924.
(Kuvat: Suomen
rautatiemuseo / Lehtisalo.)

Konttorin tiloja vuosina 1952-53.
(Kuvat: Valtion rautatiemuseo / J. Laipio.)

Muut sisätilojen järjestelyt:
Huoneita on jaettu ja sisäänkäyntejä on muutettu
ilmeisesti laajamittaisemmin vasta 1940-, 1950- ja
1960-luvuilla. Edellä on jo mainittu rakennuksen
keskikäytävän eteläpäässä sijainneen sisäänkäynnin
sulkeminen. Tähän toimenpiteeseen on todennäköisesti liittynyt uuden huonetilan erottaminen käytävän päähän.
Porrashuoneen katossa on värikäs maalaus, jonka ovat signeeranneet V. Sellmer ja A. Laitinen 1957.
Maalauksessa on rautatie- ja Helsinki-aiheita sekä
latinankielinen teksti NULLA DIES SINE LINEA (Ei
päivääkään piirtämättä ainakin yhtä viivaa – lainaus
Pliniukselta, koskien kreikkalaista maalari Apellesia
400-luvulla ekr.). (Tradición Clásica 2011; Värri 2011.)
Maalauksen toteutus vuonna 1957 saattaisi liittyä vuoden 1857 rautateiden rakentamispäätöksen 100-vuotisjuhlintaan. Se saattaa olla myös piirustusosaston
motto. (Nissi 2011, 77, julkaisematon).
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Vuoden 1959 suunnitelmissa (allekirjoitus V. R.
Rytöhonka) on esitetty lukuisien uusien väliseinien
rakentamista ja joidenkin olemassa olleiden seinien
purkamisia. Näiden muutosten toteutuminen on
ollut vain osittaista ja toteutusten ajoituksen osalta
ei ole varmuutta. Muun muassa pääportaan erottaminen seinällä keskikäytävästä näyttää kuitenkin
pohjautuvan näihin suunnitelmiin.
Vaikuttaa siltä että vuoden 1959 suunnitelmassa
on jo varauduttu siihen, että konttorirakennuksen
eteläpuolelle rakennetaan toinen rakennus, joka
tulee kiinni konttorirakennuksen julkisivuun. Tämä
tuli tapahtumaan vasta vuosina 1977–1979 uuden
varastorakennuksen myötä. (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 61 (4).)
Tässä yhteydessä konttori sai uuden palopoistumistien uuden varaston puolelle.

Käytön muutokset
Keijo Salerman puhelinhaastattelun mukaan konttorirakennuksessa ei ole enää 1950-luvun lopulla ollut
piirustusosastoa, vaan se oli jo siirtynyt toimimaan
muun muassa viereiseen ruokalarakennukseen.
(Salerma 2011)
Uuden toimistorakennuksen valmistuminen
ruokalan pohjoispuolelle vuonna 1981 mahdollisti
koko konttorin vähittäisen siirtymisen uusiin tiloihin. Samana vuonna konepajan poliklinikka siirtyi
Ruokalarakennuksesta vanhan konttorirakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. (VR 1987, 502–503;
Hakkarainen & Putkonen 1995, 191; Kantola (toim.)
& Hakkarainen 1990, 16; Salonen 2002, 20; VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 61e, 67–8.)
Konepajan lopetettua toimintansa tiloja on
vuokrattu ulkopuolisille vuokralaisille. Rakennuksessa on toiminut muun muassa mainostoimisto.

Tekniset järjestelyt
Rakennus on kytketty kaukolämpöön vuonna 1965.
Uunit lienee poistettu tässä yhteydessä. Uunien
poistamista ennakoivia suunnitelmia on arkistossa
jo 1930-luvulta alkaen. Uunien poistamisen jälkeen
myös osa hormeista on katkaistu ullakolle. Alkuperäisissä vuoden 1899 piirustuksissa ei hormeja ole
esitetty lainkaan. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 61a, 61d, 61 (4).)
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2. krs piirustusali (alkup. piirustuksissa
Ritsal) vuonna 1924. Myöhemmin suuri
huone on jaettu ja perusmuurin länsipuolelle
on tehty lasinen apukäytä, tilanne 2011
(Vasen kuva: SUomen rautatiemuseo /
Lehtisalo.)
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Toisen kerroksen palkanlaskenta (alkup. piirustuksissa
Kontor) vuosina 1924 ja 1953 sekä sama tila vuonna 2011.
(Mustavalkoiset kuvat: Suomen rautatiemuseo / J.
Lehtisalo, J. Laipio)
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Ullakon länsisivun työtila vuonna 1953 ennen uusia
lapeikkunoita, ja sama tila nyt.
(Vasen kuva: Suomen rautatiemuseo / J. Laipio)

kenttätyöt
Marras–joulukuu 2011

Konttori Aleksis Kiven kadulta vuonna 1968.
Poikkipäätyjen välinen ullakon
ikkunanauha on myöhempi lisäys,
toteutettu 1950- ja 60-luvun vaihteen tienoilla.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

rakennuksen ulkohahmo
Julkisivujen jäsentely ja yleisvaikutelma
Tässä raportissa kutsutaan rakennuksen päätyjä
etelä- ja pohjoispäädyiksi, kadun puolta länsisivuksi
ja konepajan puolta itäsivuksi.
Piirustusten perusteella eteläjulkisivu on alun
perin ollut arkkitehtonisesti merkittävämpi kuin
pohjoisjulkisivu. Granholmin alkuperäisissä piirustuksissa ei pohjoisjulkisivua esitetty ollenkaan.
Pohjapiirustusten perusteella pohjoisjulkisivussa on
ollut ikkunoita alun perin ainoastaan keskikäytävien
kohdalla. Katusivua jäsentää kaksi poikkipäätyä, konepajan puoleinen itäjulkisivu on yksinkertaisempi.
Ikkunoiden sijoittelu ensimmäisessa kerroksessa poikkeaa toisen kerroksen sijoittelusta. Som32

mittelu heijastelee sisätilojen jakoa sekä länsi- että
itäsivulla. Alkuperäisen suunnitelman suuremmat
huoneet (esimerkiksi piirustussali) näkyvät julkisivuissa kolmen ikkunan ryhminä.
Sisäänkäyntejä on alunperin ollut kaksi: yksi
eteläjulkisivun keskellä sekä toinen länsijulkisivun
pohjoispäässä poikkipäädyn kohdalla Aleksis Kiven
kadun varressa (ent. Fredriksberginkatu).
Nykyisin eteläjulkisivu on suurelta osin 1970-luvun lopussa valmistuneen varastorakennuksen
peitossa, ja myös aiempi katusisäänkäynti on suljettu. Sisäänkäynti rakennukseen on tällä hetkellä
pohjoisjulkivun keskellä. Ulkoportaalla noustaan
ensimmäisen kerroksen tasoon, sisäänkäynti au-

keaa keskikäytävistä erotettuun porrashuoneeseen.
Pohjoisjulkisivun konepajan puoleiseen reunaan on
myös puhkaistu kaksi ikkunaa, jotka rikkovat julkisivun symmetrian.
Ullakkokerroksen laajempi käyttöönotto
1950-luvulla ja sen jälkeen on tuottanut muutoksia
myös talon ulkohahmoon. Katon länsilappeelle,
poikkipäätyjen väliin on rakennettu lapeikkunat yhtenäisenä nauhana. Kattoikkunoihin lienee liittynyt
aurinkosuojana kokoon rullattava markiisikatos.

Konttori Aleksis Kiven kadulta vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Konttori ja siihen kiinni vuosina 1977–1979
rakennettu keskusvarasto.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Länsijulkisivun pohjoisempi poikkipääty.
Katusisäänkäynti pohjakerroksessa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3021 f.)
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Sokkeli
Rakennuksen sokkeli on graniittia, joka tulee pari
tuumaa seinäpintaa ulommas. Kivien ulkoneva
yläreuna on viistottu. Alapohjan tuuletusluukkujen
aukkojen päällä on palkkikivet, jotka nousevat muuta sokkelia ylemmäs. Kadun puolella sokkelikivet
ovat lohkopintaisia. Säännöllisiä graniittilohkareita
näyttää olevan vain yksi kerros ja niiden alapuolinen
osa perustuksista on tehty eri kokoisista louhituista
lohkareista. Pohjoispäädyssä on näkyvissä hieman
tätä louhoskivistä tehtyä rakennetta.
Alapohjaa ja sen alle jäävää tilaa tutkimalla
perustusten tekotavasta saa varsin hyvän käsityksen. Louhitusta kivestä kasatut maanpinnan alaiset
leveähköt perustusmuurit ovat varsin karkeasti
ladottuja. Alkuperäinen suunnitelmapiirustus vuodelta 1899 (No. 3021a, L. 79) näyttää paalutuksen ja
perusmuurien linjat. Nämä noudattavat ensimmäisen kerroksen alkuperäistä huonejakoa.
Seinäpinnat
Seinäpinnat ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä.
Seinä on saumattu kalkkilaastilla, muuraussaumat
ovat kapeat. Tiilissä on runsaasti tiilenlyöjien kädenjälkiä. Muurauksessa vuorottelevat side- ja juoksukivikerrokset. Etelä- ja itäsivujen kulmauksessa on
ensimmäisen kerroksen alueella käytetty sementtilaastia saumauksen paikkaamiseen. Kadunpuolen
eli länsisivun vinoneliöistä koostuva friisi on muurattu kermanvalkoisista tulitiilistä punatiilimuurauksen väliin. Myös poikkipäädyissä on tulitiilistä
tehtyä koristelua.
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Alapohjan tuuletusluukku
ja sokkelin palkkikivi.

Räystäslistat on tehty tavallisista tiilistä ulottamalla, sekä muototiilistä puhtaaksi muuraten. Räystäslistan alapuolelle on muurattu yksi noin kaksi tuumaa
julkisivusta ulkoneva juoksutiilikerros, joka on tehty
erikseen valituista mustaksi palaneista tiilistä. Räystään listoitukset ovat länsi ja itäsivuilla samanlaiset.
Konepajan puolella ei ole tulitiilistä tehtyä friisiä. Räystäslistat kääntyvät päätyseinille ns. ”kissanhyllyiksi”.
Ikkuna-aukot ovat pääsääntöisesti suorakulmaisia,
suorin holvein. Katusivun poikkipäädyissä on myös
muutama kaariholvattu aukko. Ikkunoiden väleissä on
sadelipallisia korvausilmaventtiileitä. Useita alkuperäi-

Ikkuna-aukon suora
holvi ja toimistohuoneen
ikkunan puitejako.

siä aukkoja on muurattu umpeen ja korvattu uusilla,
joissa on pyöreät säleiköt.
Pohjoispäädyn toisen kerroksen ikkunoiden
alapuolella voi nähdä jälkiä puretusta rakennuksesta
ja katoksesta. Pohjoispäädyn länsireunassa on ollut
kiinni Portinvartijan huone, joka on purettu ennen
vuotta 1967.
Alapohjan alle pääsee rakennuksen itäsivulta
pienen oven kautta. Ovi sittemmin jäänyt suurimmaksi osaksi maan alle. Sisään päin aukeava ovi
sulkeutuu hankalasti osittain maanpinnan alapuolista betonimuuria vasten.

Länsijulkisivun eteläisempi
poikkipääty, detalji vuoden 1899
piirustuksessa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3021 c.)
Räystäslista on muurattu
muototiilistä ja tavallisista
tiilistä ulottamalla. Alimpaan
profiiliin on valikoitu mustaksi
palaneita tiiliä. Julkisivussa on
jäljellä alkuperäisiä sadelipallisia
korvausilmaventtiilejä.

Portaikon rakenneleikkauksia
alkuperäisistä suunnitelmaasiakirjoista. Katusisäänkäynti
pohjakerroksessa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3021 b.)
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Katusisäänkäynnin valeovi
marraskuussa 2011.

Ovet ja ikkunat osana arkkitehtuuria
Rakennuksessa on suurimmaksi osaksi jäljellä alkuperäiset puuikkunat. Aleksis Kiven kadun puoleiset
ikkunalasit ovat ilmeisesti hajonneet vuoden 1944
pommituksissa (Eerola 2005, 160). Näyttää siltä, että
uudet lasit olisi vaihdettu vanhoihin puitteisiin. Aleksis kiven kadun puoleinen lasimateriaali on uudempaa kuin pihan puolen lasit.
Ikkunat ovat puolen tiilen verran julkisivun
ulkopinnan sisäpuolella, ja ulkopuoliset ikkunapenkit on pellitetty. Porrashuoneen ja keskikäytävän
ikkunoiden puitejakoa on myöhemmin muutettu,
mutta muuten ikkunoiden osat vaikuttavat alkuperäisiltä. Tästä tarkemmin alaluvussa ”Ovet ja
ikkunat”. Työhuoneiden ikkunoissa on alkuperäinen
puitejako jäljellä.
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Ullakon itäsivulla olevat kattolyhdyt ovat muodoltaan lähellä alkuperäistä, mutta ikkunoissa on muutoksia. Länsisvulle on myöhemin tehty yhtenäinen
lapeikkuna. Pohjoispäässä on sekä muutettuja alkuperäisiä että myöhemmin tehtyjä ikkunoita.
Varastorakennuksen porras rakennettiin eteläpäätyyn kiinni vuosina 1977–1979. Se toimii myös
Konttorin varatienä. Eteläsivun ikkunoista osa muuratiin umpeen sisennetyllä muurauksella joka jättää
tiiliseinän särmät ehjiksi. Kolme eteläsivun ikkunaa
on edelleen avoimena. Porraskäytävän taakse jääneen
julkisivuosan ja ikkunoiden säilyneisyydestä ei ole
tietoa. Näyttää siltä, että vanhoja ikkuna-aukkoja on
osittain käyteytty avattaessa poistumisreittejä uuteen
portaaseen.

Eteläsisäänkäynti umpeen
muurattuna vuonna 1968 otetussa
valokuvassa. Sen sulkeminen on
todennäköisesti yksi varhaisimpia
muutoksia.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo /
O. Karasjoki, 1968, osasuurennos.)

Katujulkisivun oviaukko on suljettu. Siihen on
on tehty valeovi, joka muistuttaa etäämmältä puuovea mutta jota ei lähempää tarkastellen kuitenkaan
voi erehtyä luulemaan sisäänkäynniksi. Valeoven
molemmin puolin sijaitsevat ikkunat ovat edelleen
paikallaan.
Nykyisen, pohjoissivun pääsisäänkäynnin
tammiovi ja sen kupariset portaalilistat ovat 1950-luvun henkiset. Kahvat ovat sorvattua jalopuuta. Oven
päällä on opaalilasisella kuvulla varustettu 40–50-luvun mallia oleva valaisin.

Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät
Syöksytorvet ovat rakennuksen kulmilla. Poikkipäätyjen takia länsisivulla on useampi syöksytorvi.
Syöksytorvien yläosat ja suppilot on uusittu kattoremontin yhteydessä, vedenpoistopisteitä on vähennetty edellisissä kattomuutoksissa, mikä on aiheuttanut ongelmia. Jalkarännit ovat tulleet liian pitkiksi
ja loiviksi.

Näkymä Konttorin katolta
Kokoonpanohallille päin.
Etualalla näkyvät Konttorin
itälappeen kattolyhdyt.
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Vesikatto ja sen varusteet, tikkaat ja poistumistiet
Katon aluslaudoituksen perusteella alkuperäinen
katemateriaali lienee ollut peltiä. Vesikatto on tehty
teräspellistä konesaumaamalla. Katto on varustettu
jalkakouruin, jotka johtavat veden lotokoiden, eli peltisten vesinokkien kautta syöksytorvien suppiloihin.
Vesikatolla on lumiesteet ja kattopollareita lumenpudottajien köysien kiinnitystä varten. Kattosiltoja ei ole. Alkuperäispiirustuksiin ei ollut piirretty
savupiippuja ollenkaan, ja niihin on myöhemmin
lisätty ainoastaan eteläpäädyn kaksi piippua, jotka ovat muodostaneet sakara-aiheet. Piippuja on
kuitenkin epäilemättä ollut useita alusta asti. Osa

vanhoista muuratuista hormiryhmien päistä on
purettu ja tulisijojen hormiryhmät päättyvät vinttiin.
Nykyiset painovoimaisen ilmanvaihdon kierresaumaputkista tehdyt poistohormit on johdettu kattoläpivienteihin suureksi osaksi useamman hormin
ryhminä.
Alkuperäiseen julkisivupiirrokseen on piirretty
kattolyhdyt samanlaisina länsilappeelle ja itälappeelle. Itäsivun eteläisempi kattolyhty on säilynyt saman
muotoisena kuin se on alkuperäispiirustuksissa,
muut on muutettu. Katolla on ullakon luukku, mutta vintissä on nähtävissä myös kolmannesta kerroksesta vintille johtava luukku.

Pohjoispääty, johon on avattu 1900-luvun
aikana vasemmanpuoleiset kaksi uutta
ikkunaa. Alkuperäisissä suunnitelmissa
pohjoispäädyssä oli ikkunoita ainoastaan
keskikäytävän kohdalla. Sisäänkäynti
pohjoispäädyssä on niinikään myöhempi
lisäys, mahdollisesti ajalta ennen toista
maailmansotaa. Nykyinen ovi on arviolta
1950- ja 60-lvun vaihteesta. Julkisivuun
on ollut myös rakennettuna kiinni
puurakenteinen portinvartijan huone.

Katokset, lisärakennelmat ja parveke
Konttorin pohjoispäädyssä on sijainnut yksikerroksinen puurakenteinen portinvartijan huone ja
siihen liittynyt katos. Näihin on viitattu edellä kohdassa Muutoksia rakennuksessa. Rakennuksen jälki
edelleen on näkyvissä rakennuksen pohjoispäädyn
tiiliseinässä.
Valokuvien perusteella vaikuttaa siltä että kyseinen vanha portinvartijan huone katoksineen purettiin ennen vuotta 1967 (valok. K. Salerma 1967),
ilmeisesti samaan aikaan kun uusi, tätä kirjoitettaessakin olemassa oleva portinvartijan rakennus on
toteutettu.
Konttorin eteläpäädyssä on ullakkokerroksessa
ollut parveke, joka on liittynyt tilallisesti ja todennäköisesti myös toiminnallisesti kopiohuoneeseen
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ja kopioiden käsittelyyn. Parveke, jota ei ole esitetty
alkuperäisissä (1899) julkisivupiirustuksissa, lienee
toteutettu jo melko varhain, ehkä jo ennen 1920-luvun alkua. Tähän viittaa muun muassa ratakiskopalkiston ja kivirakenteen yhdistelmään perustuva
holvilaattatekniikka, joka on nähtävissä valokuvassa
vuodelta 1968 (valok. O. Karasjoki). Parvekkeen
päällä on samassa valokuvassa näkyvistä kiinnitysjäljistä päätellen saattanut olla katos. Parvekkeen
pariovi on mahdollisesti ollut peräisin eteläpäädystä
todennäköisesti melko varhain poistetun sisäänkäynnin ovi.
Parveke on purettu viimeistään siinä vaiheessa
kun Konttorin eteläjulkisivuun on rakennettu kiinni
uusi Keskuvarasto 1977–1979.

Eteläjulkisivu joka on jäänyt keskiosaltaan
Keskusvaraston porrashuoneen peittoon
(kuvaan lisättyjen pystyviivojen välinen alue).
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki,
1968.)

Portinvartijan huone, joka oli Konttorin
pohjoispäässä 1960-luvun puoliväliin asti.
Pohjapiirroksessa ylhäällä oikealla näkyvissä
myös kiviseinään puhkaistu oviaukko, joka
on johtanut portaikon alatasolle. Tämän
oven sulkemisen jäljiltä umpeen muurattu
aukko näkyy edelleen jälkenä tiiliseinässä.
Piirustus on vuodelta 1960, mutta kyseessä
on mitä ilmeisimmin olemassaolevaa
tilannetta dokumentoinut ja pieniä
muutoksia esittänyt piirustus.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 4105.)
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Ulkopuoliset portaat ja luiskat
Pohjoisen, nykyisin käytössä olevan pääsisäänkäynnin portaat on rakennettu rakennuksen ulkopuolelle. Symmetriset kaksinousuiset portaat ovat hakattua graniittia. Alkuperäisissä sisäänkäynneissä, jotka
sijaitsivat rakennuksen eteläpäädyssä ja katujulkisivulla, sen pohjoispäässä, ulkoaskelmia on ollut
vähän ja ensimmäisen kerroksen tasaan on noustu
sisäportaalla.
Nykyinen keskusvarasto on kiinni konttorirakennuksen eteläpäässä, ja vuosina 1977–1979 rakennetun varaston porras toimii myös konttorin poistumistienä. Konepajan puolelle, keskelle itäjulkisivua,
on asennettu sekä poistumistie toisen kerroksen
ikkunasta että kattotikkaat. Ikkunasta poistumista
varten seinään on kiinnitetty teräksinen ritiläsilta.
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Varusteet ja ulkovalaisimet
Konttorin seiniin on asennettu jonkin verran
ulkovalaistusta. Portin alueen välikössä pihalla
on pylväsvalaisimia, mutta aluetta valaisee myös
konttorin seinään asennettu uudehko valonheitin.
Pohjoispäädyn isokokoinen pyöreä kello on ollut
paikallaan jo ainakin vuodesta 1968 asti. Konepajan
osoite Aleksis Kiven katu 17A on osoitettu konttorin
kulmaan kiinnitetyllä numerovalaisimella.
Lipputanko on ollut Aleksis Kiven kadun puoleisen sisäänkäynnin yläpuolella kiinnittyen viistosti
poikkipäädyn keskelle. Nykyisin lipputangosta ovat
jäljellä ainoastaan teräksiset kiinnikkeet poikkipäädyssä ja lippunarun kiinnike oven yläpuolella.

Äärimmäisenä vasemmalla:
Pohjoispäädyn kello
Vasemmalla: Konepajan osoitenumero
Konttorin pohjoispäädyssä.
Ylhäällä: Katolle johtavat tikkaat ja
hätäpoistumissilta. Seinässä on säilynyt
myös pudotettavat hätätikkaat.
Oikealla: Konttorin itäjulkisivu.
Trukkiluiska on rakennettu Keskusvaraston
rakentamisen yhteydessä.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseon
kuva-arkisto.)
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Sisätilat ja huonejako
Rakennus on tehty hallinto- ja suunnittelukonttorin
rakennukseksi. Rakennuksessa on ollut aluksi kaksi
koko laajuudeltaan käytössä olevaa kerrosta sekä
ullakko jossa oli varastotiloja sekä kopiontihuone.
Alkuperäispiirustusten huonenimitykset
kertovat muun muassa konepajan johtamisesta ja
varaston toimintoihin liittyvästä hallinnosta. Rakennuksessa on ollut myös koelaboratorio ja arkisto
sekä piirustussali, jossa on tehty suunnittelutyötä.
Kopiointihuone tehtiin ullakolle sinikopioiden
valmistamista varten, ja myöhemmin rakennettiin
siihen liittyvä parveke. (Vrt. luku ”Konttorirakennuksen muutosvaiheet”.)
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Rakennus on alun alkaen jäsentynyt päästä päähän ulottuvien leveiden keskikäytävien mukaisesti.
Ensimmäisessä kerroksessa keskikäytävä on alunperin jatkunut yhtenäisenä eteläpään sisäänkäynniltä
pohjoispään portaalle. Keskikäytävä on ensimmäisessä kerroksessa tullut muutosten eri vaiheissa jaetuksi
useammaksi tilaksi. Nykyään pohjoisimpana on
pohjoispään sisäänkäyntiin ja porrashuoneeseen liittyvä, muusta keskikäytävästä seinällä ja ovella erotettu
osuus. Käytävävyöhykkeen eteläpäässä, aiemman
sisäänkäynnin kohdalla, on puolestaan WC- ja suihkutiloja. Käytävävyöhykkettä on hyödynnetty työ- tai
varastohuoneiksi jo varhain, piirustudokumenteista

päätellen todennäköisesti viimeistään 1940-luvulta
asti. Kun eteläinen sisäänkäynti suljettiin, käytävän
eteläpäästä oli mahdollista erottaa erillinen tila.
Toisessa kerroksessa käytävän eteläpäähän on ollut sijoitettuna työtila jo 1920-luvulla (valok. Lehtisalo,
1924). Rautatiemuseosta löytyvän valokuvan tietojen
perusteella tässä tilassa on työskennellyt konttoripäällikkö ainakin vuonna 1952.
Konepajan entinen päällikkö Keijo Salerma
muistaa, että hänen aikanaan käytävien eteläpäissä
oli huoneet sekä ensimmäisessä että toisessa kerroksessa koko hänen konepajauransa ajan (1957–1991)
(Salerma 2011).

Äärimmäisenä vasemmalla:
Työhuone ensimmäisessä
kerroksessa. Alaslaskettu katto
kätkee taakseen alkuperäisen katon.
Seinäpinnoissa päällimmäisenä
kerroksena maalattu
lasikuitukangas. Seinien eri väri- ja
käsittelykerrostumien tutkimiseksi
on perusteltua tehdä sopivasti
rajattu pintatukimus.

Nykytilanne 2011.
Merkittävimmät tilajaon muutokset.

Vasemmalla keskellä:
Toisen kerroksen keskikäytävän
pohjoispää.
Vasemmalla: Toisen kerroksen
keskikäytävän eteläpää työhuoneena
vuonna 1924.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo /
J. Lehtisalo.)

Ensimmäinen kerros: porrashuoneen ja
sisäänkäynnin muutokset, yksi iso huone
jaettu kevyillä väliseinillä, suljettu sisäänkäyti
eteläpäädyssä muutettu huoneeksi ja
myöhemmin wc-tiloiksi.

Toinen kerros: porrashuoneen
erottaminen, yksi iso työhuone jaettu
lasiväliseinillä, käytävän pään pieni
huone muutettu wc tiloiksi.

Alkuperäispiirustukset, joihin on piirretty mustalla kynällä
myöhempiä muutoksia tai muutosehdotuksia.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 a.)

Toisen kerroksen seinässä (nyk.
siivouskomeron kohdalla) esiin kuorittuja
pintakerroksia. Rappauksen päällä
ensimmäinen kerros on sinikuvioista
paperitapettia.
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Kolmas kerrros on rakennettu
työtiloiksi pääasiassa 1900-luvun
puolivälissä.

Vuoden 1959 muutossuunnitelma
on yksi esimerkki 1940- ja 50-luvun
kuluessa tehdyistä luonnoksista
konttorin uudistamiseksi. Suunnitelma ei
toteutunut (eikä kuvaa mitään totetunutta
tilannetta) sellaisenaan. Yksittäisiä
piirustuksissa esitettyjen ideoiden tyyppisiä
muutoksia on tehty rakennuksessa,
joko suunnitelmien laatimisen jälkeen
tai – näistä dokumenteista riippumatta
– ennen piirustuksiin merkittyä päiväystä
(26.1.1959).
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 61 (4).)
Oikealla: Näkymä ullakkokerroksen
keskikäytävästä kadunpuoleiseen
maisemakonttoriin. Oviaukosta
näkyvissä toinen kattoa kannattelevista
teräspilareista.
Ullakkokerroksen kadunpuoleinen
maisemakonttori. Vasemmalla
syvennyksessä eteläisen poikkipäädyn
ikkuna. Oikealla 1950- ja 60-luvun vaihteessa
toteutettu lapeikkunanauha ja katon lappeen
alle sijoitettuja säilytystiloja

Vuoden 1948 suunnitelmissa (allekirjoitus J.
Ungern) luonnosteltiin rakennuksen korottamista
siten että ullakosta olisi tehty täysi kerros, jossa olisi
suuria huonetiloja, ja julkisivuja olisi korotettu sekä
kattomuotoa muutettu. Suunnitelmaa ei toteutettu.
Vuoden 1959 suunnitelmapiirustuksissa (allekirjoitus V. R. Rytöhonka) on hahmoteltu ensimmäisen
ja toisen kerroksessa huonetilojen uudenlaista jakamista pienemmiksi tiloiksi. Suunnitelmassa on myös
esitetty ullakolle maisemakonttori, mutta nyt siten
että muutokset kattomuodossa olisivat pienempiä.
Yleisesti ottaen rakennuksessa myöhemmin toteutet44

tuja muutoksia ei ole toteutettu tämän dokumentin
mukaisesti, paitsi ullakolla Aleksis Kiven kadun
puoleisella osalla. Piirustuksista on myös ajoittain
vaikea lukea, mitkä muutokset ovat olleet tehtyinä jo
piirrosta laadittaessa ja mitkä asiat ovat olleet vasta
osa suunnitelmia. Siksi ullakolla toteutettujen muutosten täsmällinen ajoittaminen on vaikeaa.
Vuonna 1953 otetun valokuvan (valokuv. Laipio)
mukaan ullakon lapeikkunariviä ei tuona vuonna oltu vielä tehty. Valokuvan tietojen perusteella
ullakolla toimi tällöin muun muassa työnvalvontaosasto.
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Toimistohuoneiden alkuperäisovia
vuonna 1924 otetuissa valokuvissa
(Kuvat: Suomen Rautatiemuseo, J.
Lehtisalo.)

Toimistohuoneen
vasikallinen ovityyppi
1950-luvulta tai sen jälkeen.

rakennusosat
Ovet
Pääsisäänkäynneissä on ollut alunperin symmetriset
pariovet. Näitä alkuperäisiä ulko-ovia ei ole rakennuksessa enää käytössä. Sisätiloihin on palo-osastoinnin yhteydessä 1950- tai 1960-luvulla asennettu
uusia ovia kaikissa kolmessa kerroksessa. Pohjoispäädyn sisäänkäynnin nykyinen tammiovi noudattaa sisätiloihin asennettujen ovien tyyliä. Konepajan
konttorin huoneiden sisäovet ovat todennäköisesti
1950–1960 -lukujen muutoksista periytyvässä
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asussa. Hierarkiassa korkeimpien virkailijoiden
huoneiden ovet ovat kaksinkertaiset. Näihin tiloihin
on tehty vasikalliset ovet kantavan pitkittäismuurin
molemmin puolin. Ensimmäisen kerroksen jotkin
ovet ja heloitukset ovat peräisin 1980-luvun alusta,
eli ajalta jolloin tiloihin muutti terveysasema. Ainakin ovien varustelua on muokattu siinä vaiheessa.
Ensimmäisessä kerroksessa 2. kerroksen tapaan
tehdyt ovet ovat 1950-luvun tienoilta.

Ullakkokerroksen, eli kolmannen kerroksen
ovet ovat monimuotoisesti toteutettuja. Huomattavin ovista on liukuva taiteovi, joka erottaa kadun
puolella sijatsevan maisemakonttorin keskiaulasta.
Vanhimpia (1900) ovia alkuperäisissä piirteissään ei
ole rakennuksessa luultavasti juurikaan säilynyt. On
kuitenkin tarkistettava, ettei esimerkiksi nykyisten
vasikallisten huoneovien tai kadun puolen valeoven
sisällä ole vanhempia ovia.

Portaikko on myöhemmissä
muutoksissa erotettu seinällä erilliseksi
porrashuoneeksi. Toisen kerroksen
lasitiiliseinä kuuluu 1900-luvun
puolivälin jälkeisiin muutoksiin.

Portaikko erotettuna keskikäytävistä;
näkymä toisen kerroksen ja
ullakkokerroksen väliseltä tasanteelta.
(Kuva: Helsingin kaupunginmuseon
kuva-arkisto / Johnny Korkman 1988.)
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Ikkunat
Ikkunat ovat sisään–ulos-aukeavat. Ikkunoiden
ja ikkuna-aukkojen muutoksia rakennuksessa on
luonnehdittu yleisemmin kohdassa ”Ovet ja ikkunat
osana arkkitehtuuria”. Alkuperäiset ikkunapuitteet
ovat säilyneet laajalti, vaikkakin joiltain osin muunnettuina. Osasta ikkunoita on poistettu välipuitteita.
Puitteiden maalipinnat ovat muuttuneet
korjausmaalauksissa, ja heloituksia on uusittu.
Tiivisteet, käynti ja sulkimet toimivat hyvin. Puitteiden profiilit ovat osin peittyneet paksuun maaliin.
Huoneikkunoiden postipuu, eli pystyvälikarmi on
yleensä huultamaton. Ulkopuitteessa on vesinokallinen alasarja, jossa on alapuolelle jyrsitty tippaura.
Ulkopuitteen ulkopuoli on maalattu marjapuuronpunaiseksi haalistuneella maalilla. Muuten ikkunoiden puuosat on maalattu kiiltävän valkoiseksi.
Päällimmäiset maaliaineet ovat alkydimaalia, joka ei
ole ikkunoiden säilymisen kannalta erityisen hyvä
maalityyppi, varsinkaan ulkopuolella. Ikkunoiden
varhemmasta värityksestä ei ole tietoa ja niistä olisi
suositeltavaa tehdä väritutkimus.
Sisätilojen puiset ikkunapenkit on varustettu
tippauralla. Tämä on ollut tarpeen uunilämmitysvaiheessa, koska kovalla pakkasella ikkunan alaosaan
on tiivistynyt vettä lämpötilan ollessa tällä alueella
paikallisesti matalampi kuin silloin kun ikkunan
alla on lämmityspatteri. Kun tarkastellaan rakennuksen varhaisimpien vaiheiden säilyneisyyttä, voi
todeta, että ikkunat ovat sisätilojen säilynein yksityiskohta.
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Alkuperäisiä ikkunatyyppejä
koskeva suunnitelma.
(VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3021 e.)

Toimistohuoneen ikkuna sisältä.

Toimistohuoneen ikkuna ulkoa.

Puisen ikkunapenkin alareunasa
on tippaura.

Ikkunanpuitteissa näkyviä jälkiä välipuitteiden
poistamisesta. Välipuitteita on poistettu portaikon,
keskikäytävän ja ullakon alkuperäisistä ikkunoista.
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Eteläjulkisivun (myöhemmin poistetun)
sisäänkäynnin detaljipiirros.
VR:n piirustusarkisto, piirustus 3021 e.)

Uunit
Rakennuksessa on ollut uunilämmitys. Jokaisessa
huoneessa on ollut kaakeliuuni. Keijo Salerman
mukaan vuonna 1957 uuneja ei enää käytetty Konttorirakennuksen lämmitykseen, mutta hienoja uuneja
ei ollut vielä silloin raaskittu purkaa. Tuolloin lämpö
on tullut rakennuksiin konepajan voimalaitoksesta
höyryn välityksellä. (Salerma 2011)
Uuneja ei luultavasti ole säilynyt missään,
mutta on pieni mahdollisuus, että toisen kerroksen
keskikäytävän eteläpään WC:n seinän sisällä olisi
säilynyt seinään upotettu kaakeliuuni. Asia on tutkittava varovaisella avaamisella, jos siinä kohdassa
tehdään töitä.
Toisen kerroksen keskikäytävässä, porrassisäänkäyntiä vastapäätä tehtiin kenttätyössä seinän
pintarakenteen avaus kohdassa jossa on sijainnut
uuni. Uunia ei ole seinän sisällä jäljellä. Kohdassa
erottui uunin kohdalla tehdyn täyttömuurauksen
raja ja muutoksia seinän pintakerroksissa.

Lämmitysuunien sijoittelu, suunnitelma 1899
(2. krs.). Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
oli molemmissa kaksi seinään upotettua
kaakeliuunia. Yksi uuneista saattaa olla tallella
(toisen kerroksen nykyisen WC:n seinän takana).
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 61 a, osa.)
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Seinään upotettu
kaakeliuuni toisen
kerroksen keskikäytävän
eteläpään työhuoneessa.
(Kuva: Suomen
rautatiemuseo / Lehtisalo,
osasuurennos.)

Kaakeliuuni huoneen nurkassa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo /
Lehtisalo, osasuurennos.)

Lämmitysuunien piiput (Konttori konepajan
puolelta nähtynä). Eteläjulkisivun piiput
(vasemmalla ylhäällä) ovat edelleen jäljellä, muista
piipuista on yläosat sittemmin purettu.
Syöksytorvia on vielä vuonna 1968 ollut myös
konepajan puolella kolme. Nykyään niitä on tällä
puolella vain yksi, eli vain pohjoiskulmassa. Kolme
syöksytorvea myös konepajan puolella vähentäisi
kattovuotojen todennäköisyyttä merkittävästi.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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Portaikko, kaiteet ja kattomaalaukset
Portaikko johtaa alun perin katutason sisäänkäynniltäkunkin kerroksen käytävän pohjoispäähän.
Tässä osassa rakennusta sekä ala- että yläpohja ovat
poikkeuksellisesti ratakiskonvaraisia kappaholveja.
Muissa osissa rakennusta ne ovatpuurakenteisia.
Porrasaskelmat ja tasanteet ovat ilmeisesti
betonia ja käytössä olevassa porrashuoneessa tasot
on nykyään päällystetty matolla ja muovisilla kulmalistoilla. Matto ja kulmalistat ovat muuttaneet
portaan profiilia. Näitä mahdollisesti purettaessa
olisi pohja tutkittava varoen ja tehtävä pintatutkimus. Kaiteet ovat säilyneet. Niissä on puinen musta käsijohde ja maalatut teräspinnat ja niitä sitovat
lattarautajuoksut.
Portaikon yläpuolella olevan laipion ruodeholvaus ratakiskopalkistoineen on omintakeinen. Julkisivun holvikaarta kohti suippeneva ruodeholvaus on
tuettu kokonaan näkyviin jätetyistä ratakiskoista teh-

Portaikon kaide.
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tyjen ruoteiden varaan. Toinen puoli porrashuoneen
yläpohjasta on toteutettu kappaholvirakenteena.
Yläpohjan alapintaan on porrashuoneesa toteutettu
koko katon laajuinen värikäs kattomaalaus, jossa on
signeeraus: ”V. Sellmer, A. Laitinen, 1957”. Tasaisista väripinnoista rakentuvassa maalauksessa on
yhdistetty mytologisia aiheita rautatieläis- ja konepajakuvastoon, taustana on esitetty muun muassa
Helsingin arkkitehtuurin kohonkohtia. Maalauksessa on teksti: ”Nulla dies sine linea”. Maalauksen
toisessa laidassa on myös myöhempi signeeraus: ”R.
Väyrynen 1983”. Selvityksen tekijöillä ei ole tietoa
siitä mihin maalauksen osiin tai toimenpiteisiin
myöhempi signeeraus viittaa.
Ensimmäisessä kerroksessa, nykyiseen sisäänkäyntiin liittyvän eteisaulan katossa on toinen kattomaalaus. Tyyliltään samankaltaisessa maalauksessa
on kuvattu konepajan miehiä työssään. Maalauksessa on signeeraus ”V. Sellmer 1958”.

Nykyään käytössä olevan pohjoisen
sisäänkäynnin aulan kattomaalaus,
joka on vuodelta 1958.
(Kuva: Aimo Nissi.)

Oviaukko portaikon alapäässä
ensimmäisen kerroksen nykyisen
porrasaulan ja entisen katusisäänkäynnin
välillä. Kuvassa vasemmalla puolella
muusta portaikosta erotettu tila, oikealla
alimman täyspitkän porrasjuoksun
alapää kaareviksi muotoiltune
portaineen. Portaat on päällystetty
muovimatolla ja listoilla, minkä myötä
myös askelmien profiili on muuttunut..

Portaikon kattomaalaus
vuodelta 1957.

Portaikon holvattu katto värikkäine
kattomaalauksineen.

Porrasaskelmat jotka
johtavat käytöstä poistetulta
katusisäänkäynniltä ensimmäisen
kerroksen keskikäytävälle. Seinä
joka erottaa portaan käytävätilasta
on lisätty myöhemmin. Tässä
osassa portaikkoa portaiden
profiili on säilynyt 1900-luvun
alkupuolen asussa.
(Kuva: Aimo Nissi.)
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rakennustapa ja -tekniikka
Rakennus on punatiilestä muurattu. Suurin osa
ensimmäisen ja toisen kerroksen väliseinistä on
tiilestä muurattuja. Vinttikerroksen ainoat muuratut
väliseinät liittyvät portaikon alueen palosuojeluun
ja portaikon arkkitehtuuriin. Välipohjat ovat nykyisinkin alkuperäiset ja puurakenteiset kaikkialla
muualla paitsi portaikossa. Välipohjien alapinta on
rakennusvaiheesta periytyvää luonnonkuituvahvisteista paksua kipsilevyä.
Rakennus on perustettu kuivatun Sörnäisten
järven pohjasta paljastuneelle maalle puupalujen
varaan. Vesikatto on alun perin puisten konttikattotuolien varassa. Kitapuita on kattotuoleissa yksi.
Vesikatto on ilmeisesti ollut aina konesaumattua
kattopeltiä.

rakennetyypit
Ulkoseinät
Ulkoseinät on muurattu kahden kiven vahvuisiksi.
Patterisyvennyksiä ei ole
Ulkoseinän aukot on holvattu yleensä vaakasuoralla holvilla, jossa reunimmaiset kivet ovat kiilautuvasti vinossa. Seinämuurauksessa on profilointia
jossa on paikoin käytetty muototiiliä. Ulkoseinien
sisäpinnat on rapattu. Eteläpäädyssä on tulihormeja.

Väliseinät
Rakennuksen sisäiset väliseinät olivat toimistokerroksissa alun perin kaikki tiilestä muurattuja.
Ullakon väliseiniä tehtiin puurankaisina. Varhaisissa ensimmäisen ja toisen kerroksen tilajärjestelyjen muutoksissa tehtiin kevyitä, osin ikkunallisia
sisäseiniä. 1950-luvulta lähtien on toteutettu lukuisia
väliseinien muutoksia joita ei ole kattavasti dokumentoitu piirustuksiin. Keskikäytävien eteläpäiden
WC-ryhmät kaikissa kolmessa kerroksessa lienevät
viimeisimpiä muutoksia. Väliseinien rakenteita ei
ole kattavasti tutkittu.

Ylhäällä:
Pohjoisjulkisivua itäsivun
kulmauksessa. Perusmuurin ylimmän
muotoonhakatun kivikerroksen
alla oleva osa on ladottu isoista
louhekivistä ja kiilakivistä. Tätä
kerrosta on hieman näkyvissä
muotoonhakatun harkon alla.
Keskellä:
Alapohjan tuuletusaukot ovat
tukittuina marraskuussa 2011.
Ne tulee avata.
Alhaalla:
Alapohjan alla olevaan tilaan
johtava luukku.
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Konttorin toista kerrosta on jaettu
tämänkaltaisten väliseinien avulla.
Samanlainen huolellisesti tehty
ikkunallinen oviseinä erottaa
ensimmäisen kerroksen keskikäytävän
eteläpään muusta käytävästä.
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Portaikon alapohjarakennetta
katusisäänkäynniltä
keskikäytävälle johtavan tilan alla.

Portaikon alapohjarakennetta. Kappaholvausta
katusisäänkäynniltä keskikäytävälle johtava
lyhyen porrasjuoksun kohdalla.

Perustus
Rakennus on perustettu Sörnäisten järven kuivattamisen yhteydessä paljastuneelle maalle puupaalujen varaan. Paalutuksen puurakenteiden päälle
on ladottu kiviperustus louhituista kivistä. Rakennuksen ulkoseiniä tukevan perusmuurin ylimmän
osan ulkopuoli on tehty lohkopintaisista muotoon
hakatuista kivistä.
Rakennuksen perustus näyttää hieman liikkuneen. Aleksis Kiven kadun puolella seinässä on
jonkun verran painumisesta johtuvaa halkeilua.
Tämä ei näytä uhkaavasti edenneen ja perustuksen
painumisesta kielivä halkeilu voi olla hyvinkin vanhaa perua.
Selvityksen yhteydessä on käyty tutkimassa
alapohjan alle jäävää tilaa. Perusmuurissa olevien
alapohjan tuuletusaukkojen toimivuutta ja riittävyyttä ei kuitenkaan pystytty selvittämään tässä yhteydessä vielä riittävästi.
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Poikki lahonnut lattiapalkki,
jossa sienivaurio.

Puista alapohjaa palkkeineen ja
rossilaudoituksineen.

Tämä asia vaatii lisätutkimuksia, koska alapohjassa on vaurioita jotka saattavat viittata muun
muassa tuuletuksen riittämättömyyteen. Alapohjan
vaurioista jäljempänä.
Alapohja
Alapohjan alle jäävässä kellaritilassa on Aleksis
Kiven kadun puolella varsin korkeitakin tiloja,
joissa mahtuu parhaimmillaan kulkemaan suorana. Perustuksen ladotut kivet muodostavat melko
epäsäännöllisesti kasattuja leveitä kylmämuureja,
joiden väliin jäävät tilat vastaavat yleisesti ottaen
ensimmäisen kerroksen alkuperäistä huonejakoa.
Korkeimmissa tiloissa näkyy pohja- tai perusveden pinnan korkeuden vaihtelu. Vedenpinta oli
inventointia tehtäessä nähtävissä maanpinnan syvimpien kohtien kivenkoloista. Vedenpinnan tasoa
on seurattava, jotta perustusten säilyminen voidaan
varmistaa. Alapohjan alle jäävään tilaan voisi järjes-

Alkuperäispiirustusten paalutuskaavio.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3021 a.)
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Näkymä ullakkokerroksen
maisemakonttorista. Katon lappeen
korotuksen yhteydessä lisättyä uutta, katon
harjan suuntaista kattopalkkia kannattelee
kaksi (puuverhoiltua) teräspilaria.
Kuvassa oikealla näkyvää pilaria varten
lattailaudoitukseen on sahattu työaukko,
jonka kautta välipohjaan on pystytty
asentamaan pilaria kantava palkki.

Kuvassa näkyvä ratakiskojen varaan
muurattu tiiliarkku saattaa olla lattiaan
tehty tallelokero.

tää seurantaa varten vedenpinnan mittauksen.
Alapohjan palkistot ovat alkuperäiset ja puurakenteiset kuten välipohjissakin. Porrashuoneen kohdalla alapohja on kuitenkin kivirakenteinen. Kappaholvit on tehty ratakiskojen varaan jotka on tuettu
sille tasolle, josta tiilimuuraus lähtee perusmuurin
päältä. Kiinnostavana yksityiskohtana voisi mainita,
että kappaholvien liikuteltavia muurausmuotteja on
melko paljon holveissa jäljellä.
Alapohjassa on käynnissä vakavia lahovaurioita. Alapohjan tuuletusreiät ovat tukkeutuneet
ainakin eteläpäädystä Keskusvaraston rakentamisen
yhteydessä 1970-luvun lopussa. Tuuletusreikiä on
mahdollisesti tukittu kaikilla sivuilla. Ilmankosteus
oli kadunpuolen eteläisempien huoneiden kohdalla
alapohjassa arviolta 100%. Märässä pohjassa lojuvat huokoiset tiilet ja muu rakennusjäte varastoivat
ja haihduttavat kosteutta tehokkaasti. Lämpö- ja
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käyttövesiputkien lämpö nostaa alapohjan alaisen
tilan lämpötilan niin korkeaksi, ettei yläpuolisten
huoneiden lämpö pysty kuivaamaan alapohjan
puurakennetta. Nämä ongelmat edellyttävät pikaista
tutkimusta, toimenpide-ehdotusten laatimista ja
asian korjaamista.
Alapohjan puurakenne on muuten samanlainen kuin välipohjien, mutta alapohjasta on jätetty
pois välipohjien alin kerros eli kipsikuitulevy. Keskikäytävän kohdalla välipohjapalkkien vahvuudeksi
mitattiin 7”x 13”. Palkit ovat noin 65 cm keskilinjajaolla.
Alapohjan alaisesta tilasta, verstasmestarin
huoneen alta löytyy erikoisesti ratakiskopalkkien
varaan muurattu tiiliarkku, joka on pohjapiirroksesta päätellen suoraan käytävän oven kohdalla. Kyseessä voi olla esimerkiksi uunin perustus (vaikkakin
uunin sijainti oven kohdalla tuntuu oudolta) tai

lattialuukulla varustettu lokero. Asia olisi perusteltua tutkia ensimmäisestä kerroksesta käsin.
Välipohjat
Välipohjapalkistot ovat puiset. Erilaisissa muutossuunnitelmissa ja useissa käytetyissä lähteissä
on esitetty, että rakennuksen välipohjat tultaisiin
tekemään tai olisi jo tehty teräsbetonisina. Näin
ei kuitenkaan ole tehty, vaan vanhat puurakenteiset välipohjat ovat säilyneet kaikkialla siellä missä
niitä on ollut. Välipohjan paksuus ensimmäisen ja
toisen kerroksen välillä on käytävän kohdalla 44 cm,
mitattuna vanhasta rakenteesta, ilman alas laskettua
kattoa.
Kantavina puupalkkeina on tutkimuskohdassa vajaa 30 cm korkuiset pelkkahirret, eli kahdelta
sivulta suoraksi sahattua, mutta ylä- ja alapuolelta
pyöreäksi jätettyä järeää havupuuta. Näiden hirsien

Toinen pilareista on on ilmeisesti
sijoitettu kantavan tiiliseinän päälle.

Vanhoja lattiapinnoitteita on säilynyt
uusimman alla.

kylkiin on naulattu rimat, joiden varassa on täytettä
kannatteleva rossipohjan laudoitus, joka muodostuu
vajaasärmäisistä laudanpätkistä kahdessa kerroksessa lomalaudoituksena.
Välipohjien täytteenä on puu- ja kiviperäistä purua, hiekkaa ja rakennusjätettä. Lattialaudoituksen
kiinnittämistä varten palkkien päälle on sijoitettu
naulausjuoksut. Toisen kerroksen lattiassa nämä
olivat pääpalkkien päällä ilmeisesti täytteen varassa,
askeläänieristys on parempi jos puuosat eivät ole
suoraan yhteydessä toisiinsa.
Lattialaudoitus on ensimmäisen ja toisen kerroksen päällä olevissa välipohjissa havaintokohdassa
55 mm paksua ponttilautaa, siis huomattavan paksu
ja tiivis. Tämä liittynee välipohjalle tavoiteltuihin
paloteknisiin ominaisuuksiin.
Lattialaudoituksen päällä on yleisesti useita kerroksia eri vaiheiden lattiamateriaaleja, eli
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Toisen kerroksen
toimistohuoneen lattiamattoa.

Konttorirakennuksen puisten välipohjien rakenne. Rakenteen osat lueteltuina ylhäältä alas:
- Pontattu havupuulauta (55 mm).
- Naulausjuoksu, joka tukeutuu palkin päällä tiiviiseen täytteeseen.
- Täytteenä kutterilastua, rakennusjätettä ja hiekkaa.
- Palkkina pelkaksi sahattu hirsi.
- Palkin kylkiin naulattu rossilaudoituksen kannatinsoirot.
- Palkkien välillä rossilaudoitus lomalaudoituksena
- Rossin alla ilmaväli
- Alimpana palosuojan antava paksu kipsikuitulevy

Toimistohuoneiden koristeellista
kattolistaa toisessa kerroksessa.
Listat ovat todennäköisesti kipsiä.

linoleumimattoja ja vastaavia ohuita mattokerroksia
– edustettuina ovat mahdollisesti kaikki rakennuksen tähänastiset lattiamateriaalikerrokset. Sama
välipohjarakenne toistuu muissakin välipohjien ja
alapohjan havaintopaikoissa, jotka olivat käytettävissä selvitystä tehtäessä.
Nykyään valtaosa laipioista on peitetty alapuolelta akustoivilla levyillä, eli alas lasketuilla sisäkatoilla.
Kattojen ja seinän rajaa kaunistavat koristelistat
ovat havaintojen perusteella säilyneet hyvin alakattorakenteen takana. Koristelistat ovat todennäköisesti
enimmäkseen kipsiä.
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Yläpohjat
Eristetty yläpohja on ullakon käyttöönoton yhteydessä osittain siirtynyt hyvin lähelle vesikattoa,
viistoihin katonlappeisiin. Näiden rakenteiden koko
kirjoa ei ole selvitetty.
Lisätyt mineraalivillaeristykset ovat näkyvissä
muun muassa ullakon kylmissä sivukomeroissa.
Myöhemmin lisätyn mineraalivillan alla, lähellä
räystäitä lienee tavallinen yläpohjarakenne, joka on
tehty pääosin samalla tavalla kuin välipohjat.
Vesikattoa kannatteleva rakenne on suurimmaksi osaksi alkuperäinen ja se on tehty veistetyistä
parruista. Kattotuolit ovat tyypiltään konttikattotuo-

leja. Kattotuolien liitokset on lovettu ja vahvistettu
leikatuin nauloin.
Ullakkokerroksen maisemakonttorin kohdalla
kattoa on korotettu, jolloin vesikattoa kantavia diagonaalisia rakenteita on purettu ja tästä syystä kaksi
paneloitua teräspilaria kannattelee harjan suuntaista
vesikaton kannatinpalkkia, josta kattotuolit saavat
välituen.
Kylmän vintin puolella, eristekerroksen yläpuolella, on näkyvissä laipion yläpuolinen lasi- ja
mineraalivillaeristys. Hyvin ongelmalliselta näyttää
se, että vesikatteen ja eristekerroksen välinen ilmankierto, ja siten riittävä kattopinnan jäähtyminen, on

Kylmää vinttiä rakennuksen
pohjoispäässä. Kuvan keskellä
katujulkisivun pohjoisemman
poikkipäädyn vesikattorakennetta.

estynyt. Tämä lisää lumen sulamista ja uudelleen
jäätymistä, ja siitä syntyviä talvivuotoja. Huono
ilmankierto lisää myös vesikatteen alle kertyvää
kondensoituvaa kosteutta. Tähän ongelmaan liittyvät
tutkimukset ovat rakennuksen oleellisten arvojen
säilyttämisen kannalta kiireellisiä. Nämä selvitykset
ovat samalla tavoin kiireellisiä kuin alapohjan tuulettumisen estymisen aiheuttamat selvitystarpeet.
Vesikatto
Vesikatto on konesaumattua, sinkittyä teräspeltiä.
Viimeisimmästä vesikaton uusimisajankohdasta
ei ole tietoa. Vanhasta katerakenteesta on säilynyt
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Vintin sivukomero. Parruista tehtyjen
kattotuolien kontit on liitetty loviliitoksin
ja naulaten. Näkymä ullakkokerroksen
huoneen huoltoluukusta.

vesikato aluslaudoitus, joka on peltikatolle tehtyä
tyyppiä. Sen alla olevat kattotuolit ovat säilyneet
lähes kaikkialla.
Savuhormien piippuja on purettu katon harjan lähettyviltä. Katkaistujen piippujen päät ovat
kylmässä vintissä näkyvissä eristyksen yläreunan
tasalla. Hormiryhmien yläpäiden purkamisen yhteydessä vesikaton laudoitusta on paikattu poistettujen
piippujen kohdalla.
Lumen sulaminen katolla on aiheuttanut vuotoja, joista on tullut paljon vettä, erityisesti lähellä
62

räystäitä. Havaittujen jälkien ja haastatelujen perusteella vuotoja on ollut runsaasti talvella 2010–2011 ja
enin vesimäärä kertyi konepajan puoleiseen osaan
rakennusta.
Myös ullakkokerroksen maisemakonttorissa on
tilan keskivaiheilla jälkiä pienemmästä vuodosta.
Näiden kaikkien ongelmien tutkiminen ja nopea
korjaaminen on tärkeää rakennuksen säilymisen
kannalta.
Kylmään vinttiin pääsee vesikaton kattoluukusta.

Konttorin kattomaisemaa 2011.
Etualalla eteläjulkisivun koristetta
ja toinen säilyneistä savuhormeista.
Alhaalla keskellä painovoimaisen
ilmanvaihdon hormien piippu.

Konttori nähtynä konepajan
voimalan savupiipun huipulta.
(Kuva: Keijo Salerma.)

63

Vinttiin päättyvä
katkaistu savuhormi.

Poistotuuletin
(Bahco), joka sallii
myös painovoimaisen
poistoilmavirtauksen.

talotekniikka
Rakennus on varustettu keskuslämmityksellä, painovoimaisella ilmanvaihdolla, sähköllä, it-tekniikalla,
juoksevalla käyttövedellä ja viemäröinnillä.
Lämmitys
Rakennus on ollut alun perin varustettu uunilämmityksellä. Kaakeliuunit ovat olleet merkittävä osa
rakennuksen rakennushistorian kannalta arvokasta
varustusta. Uunit purettiin vasta vuosia myöhemmin, kun uunilämmityksestä oli luovuttu. Uunit
on kokonaisuutena melko kattavasti dokumentoitu
vuoden 1924 sisätilavalokuvasarjan ja alkuperäispiirustusten avulla. Näitä tietoja voidaan verrata tunnettuihin kaakeliuunimalleihin. Hormiryhmiä on
pidettävä säilytettävänä uuneista kertovana kerrostumana, jota tulisi vaalia mahdollisissa korjauksissa.
Nykyisin rakennuksessa on vesikiertoinen
patterilämmitys. Lämmitysjärjestelmä saa lämmön
konepaja-alueen niin sanotun kuuman kiertovesipiirin välityksellä. Aikaisemmin lämpö konttoriraken64

nukseen on todennäköisimmin siirretty konepajan
halkolämmitteisestä voimalarakennuksesta ensin
höyryn avulla. Kaukolämmön käyttöön siirryttiin
konepajan alueella vuonna 1965. Lämpökeskus on
voimalarakennuksessa ja siellä kaukolämpö siirretään konepajan kuumaan lämpöverkkoon lämmönsiirtimessä.
Konttorin nykyisten lämmityspatterien tyypit
ovat 1960–1990-luvuilla yleisesti käytettyjä. Nykyiset
vesikiertoiset lämmityspatterit ovat uudempia kuin
uunilämmityksestä luopumisen ajalta. Vanhemmista
lämpöpatterista ja järjestelmistä ei ole tarkempaa
tietoa. Keijo Salerman siirtyessä konepajalle töihin
vuonna 1957 uunilämmityksestä oli jo luovuttu konepajan konttorissa (Salerma 2011).
Nykyisen lämpöpatterijärjestelmän sähköinen
ohjaus, kiertoveden lämmön säätö ja kiertovesipumppu ovat alapohjassa alla olevassa tilassa pohjois- ja itäsivujen kulmauksessa.

Ilmanvaihto
Ilmanvaihto on nykyisin painovoimainen. Korvausilmaventtiilit ovat seinissä säännöllisesti julkisivuihin sijoiteltuna. Toisen kerroksen huoneissa
ei ole poisto- eikä tuloilmaventtiileitä kuin yhdessä
työhuoneessa sekä WC- tiloissa, joissa on poisto.
Julkisivussa on alkuperäiset tuloventtiilit paikallaan
toisessa kerroksessa – jopa alkuperäisin sadelipoin
– mutta venttiilit on seinän sisäpuolelta peitetty umpeen. Ilmanvaihto on järjestetty vain osaan tiloista ja
alkuperäisen järjestelmän säilyneisyys on vähäinen.
Ullakkokerroksen tilanne on parempi kuin kakkoskerroksen.
Savuhormien käyttäminen toisen kerroksen ilmanvaihtoon olisi hyvin mahdollista muokkaamatta
savuhormien jäljellä olevia osia.
Siinä vaiheessa kun rakennuksesa toimi terveysasema, rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on
järjestetty painovoimaisen ilmanvaihdon poistoventtiilit,
joista kanavat on johdettu yleensä kierresaumaputkella

Lämpö- ja vesijohtoputkien
pääjakolinjat alapohjassa.

Konepaja-alueen lämpökeskus sijaitsee
voimalarakennuksessa. Konepajalla
siirryttiin kaukolämpöön vuonna 1965.
Ennen sitä lämpö saatiin voimalasta ja
siirrettiin höyryllä rakennuksiin.

vesikatolle. Näiden ryhmät on koteloitu kakkoskerroksessa ja vintissä kevytrakenteisilla roiloilla, joissa
kanaville on tehty lämmöneristys, mutta ilmeisesti ei
kuitenkaan paloeristystä. Lämmöneristeellä eristetyt
painovoimaiset poistohormit toimivat talvella epäluotettavammin kuin massiiviset tiilihormit. Peltikanavat on
koottu vesikaton läpiviennissä monien erillisten kanavien ryppäiksi yhteisiin läpivientipiippuihin.
Muutamissa huoneissa 1950- ja 1960-lukujen Bahcon mallia edustavia poistotuulettimia on poistoilman
vaihdon tehostusta varten. Tuuletin on mallia, joka sallii
venttiilipisteen painovoimaisen toiminnan.
Rakennuksen poistoilmanvaihto on uunilämmitysvaiheessa saattanut perustua tuuletusventtiileihin jotka
johtavat kaakeliuunien poistohormeihin uunin sulkupellin yläpuolelle.
Ikkunoissa on kesällä ja välivuodenaikoina tehtävää
ikkunatuuletusta varten vaihtelevasti joko myrskyhaat,
pitkät tuulihaat tai säädettävät aukipitosalvat.
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Ullakolla sijaitseva sähkökeskus.

Sähkö
Rakennus on sähköistetty verkkovirralla yleisestä
sähköverkosta. Aikaisimmassa vaiheessa konepajalla
oli oma sähkövoimalaitos voimalaitosrakennuksessa.
Jokaisessa kerroksessa on ryhmäkeskus.
Asennukset ovat kauttaltaan 20–40 vuotta vanhoja.
Pari vanhempaa valaisinta, ainakin ulko-oven päällä
oleva ulkovalaisin ja ullakkokerroksen aulan valaisin, ovat rakennushistorian kannalta merkittäviä
tai kiinnostavia. Museaaliselta kannalta merkittäviä
sähkökalusteita, kytkimiä tai sähkölaitteita ei selvityksessä havaittu.
Uudehkot puhelinjohdot kulkevat ala- ja yläpohjien kautta, missä ne haaroittuvat huoneisiin.
Tietoverkon kaapelointi (cat 5) on mainostoimiston
ajalta. Verkon keskittimen luona välipohjien lävistysten palosulkua ei ole tehty.Tämä asia tulee korjata
muiden vastaavien korjausten yhteydessä.
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Tietoverkkokaapeloinnin läpivienti
välipohjan läpi. Näkymä ullakon puolelta.

Käyttövesi
Rakennukseen tulee juokseva vesi alapohjan kautta.
Jakolinjat kulkevat vaakasuunnassa alapohjassa
lämpöjohtojen tavoin. Käytössä olevat vesilaitteistot ja ratkaisut ovat pääsääntöisesti tavanomaisia
1970–1990-lukujen tyyppejä. Sisätilojen käyttövesipisteet ovat suurelta osin 1970 luvun tyyliin
rakennettujen WC- ja märkätilaryhmien alueella ja
asennukset siellä tilojen rakentamisen ajalta.
Viemäröinti
Rakennus on viemäröity. Viemärien korjauksia
alapohjissa on tehty melko hiljattain. Vanhat pohjaviemärit näyttävät olleen ainakin osittain keraamisia. Viemäriputkistojen kokonaisuus koostuu useina
eri aikoina toteutetuista osuuksista.

Säilynyt vanha yläaulan valaisin.

1970-luvun tyyliset WC:t edustavat
rakennuksen uusimpia muutosvaiheita.

Pääoven valaisin.
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ajoituskaaviot
Kadun puoleinen kattoikkuna uusittu 1950-luvulla.

Rakenne ja pinnat
Väliseinät ja sisäpinnat eri aikoina muuttuneet.
Kantava rakenne alkuperäinen.
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Porras tiilirakenteinen, lähes alkuperäinen,
erotettu väliseinin porrashuoneeksi 1950–60 -luvulla.
Ullakko muutettu työtiloiksi ja
kadun puoleinen kattoikkuna uusittu 1950-luvulla.

Tilarakenne

1. ja 2. kerrokseen rakennettu
kevyitä väliseiniä jakamaan työtiloja.

Sisäänkäynti siirretty
pohjoispäätyyn 1920-luvulla.
Puinen pirttirakennus purettu 1960-luvulla.
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Paloporras 1970-luvulta.
Märkätilat 1970-luvun asussa.

yhteenveto
Valtion rautateiden rakennustoiminta on
ollut merkittävä osa Suomen julkista- ja
hyötyrakentamista autonomian ajalta
alkaen. Rautatiet olivat yhteiskunnalle
suuri taloudellinen ponnistus, mutta
niihin liittyvän rakentamisen laadusta ei
tingitty. Vanhat konepajat, joita tehtiin
maan eri puolille rataverkon laajentumisen
tahdissa, muodostavat tyyliltään melko
yhtenäisen kokonaisuuden. Ne ovat
tärkeä osa historiallisesti merkittävästä
rautatiearkkitehtuurista.
Pasilan konepaja suunniteltiin rautateiden
suurimmaksi konepajaksi. Sen rakentaminen
alkoi 1899; tuotanto käynnistyi 1903. Pasilaa
voi kutsua toisen sukupolven konepajaksi,
jossa voitiin ottaa oppia ensimmäisten
kokemuksista sekä uusista kansainvälisistä
vaikutteista. Bruno F. Granholmin
arkkitehtuuri muodostaa siellä ainutlaatuisen
laajan ja hyvin säilyneen kokonaisuuden.
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Konepajan rakennuksista Konttori valmistui ensimmäisenä vuonna 1901 (eräiden tietojen mukaan
syksyllä 1900). Alkuaan Konttori on seissyt vapaana
rakennuskappaleena. Punatiilinen rakennus on
tyyliltään lähempänä kansallisromantiikkaa kuin
konepajan uusgotiikan perintöä jatkavat teollisuusrakennukset, mutta myös yhteisiä tyylipiirteitä on
runsaasti.
Konttorin rikas julkisivuarkkitehtuuri on säilynyt hyvin, vaikka sisäänkäynnin paikkaa ja eräitä aukkoja
on muutettu. Suurin osa ikkunoista on alkuperäisiä
ja hyväkuntoisia. Käytävien ja portaan ikkunoista on
poistettu pienimpiä välipuitteita siistinä käsityönä.
Kadunpuolen lapeikkunat laajennettiin yhtenäiseksi
nauhaksi 1950-luvulla. Julkisivun suurin muutos
tehtiin 1977-79, jolloin eteläpäätyyn kiinni rakennettiin uuden keskusvaraston porrastorni.
Konttori sijaitsee pääportin vieressä, ja se on liittynyt toiminnallisesti konepajan sisäänkäyntiin.
Nykyisin Konttori on luonteva osa Aleksis Kiven
kadun kerroksittain rakentunutta kaupunkikuvaa ja
konepajan julkisivua.

Sisätilojen keskikäytävään tukeutuva perusjärjestys on säilynyt, vaikka huoneita on jaettu ja niiden
välisiä yhteyksiä muuteltu 1950-luvulta alkaen.
Pohjoissisäänkäynti ja portaan ja käytävän väliset
ovet edustavat laadukkaita 1950- ja 60-lukujen
muutoksia. Sisäpintoja, mukaan lukien alakatot, on
uudistettu nykypäiviin asti. Alkuperäiset materiaalikerrokset ja väritys ovat oman erillisen selvityksensä
arvoinen asia.
Porrashuone on kiinnostava ja melko hyvin säilynyt.
Sen erikoiseen ratakiskoruoteiden varaan tehtyyn
holviin on vuonna 1957 tehty laaja kattomaalaus.
Kaikki kantavat rakenteet sekä puiset välipohjat
ovat pintarakenteiden muutosten alla alkuperäisiä.
Kaakeliuunit on purettu pois 1960-luvun lämmitysjärjestelmän muutoksen yhteydessä.
Rakennus edustaa hyvää ja kestävää rakennustapaa,
mutta ylläpidon virheet ja laiminlyönnit ovat johtaneet korjaustarpeisiin. Rakennushistorian selvitys ei
ole kuntoarvio, mutta tämän selvityksen tekemisen
yhteydessä on todettu, että sekä alapohjassa että
vesikatossa on lisätutkimuksia vaativia rakenteellisia
vaurioita, joihin tulee puuttua välittömästi.
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kohde

VR:n Pasilan konepajan konttori

sijainti

Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja

VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus

091-410-0005-000
Rakennus nro: 041 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 42/13)

kerrosala

920 m2

tilavuus

3600 m3

kaavatilanne

Pasilan konepajan asemakaavaluonnos 2003.
Asemakaavan muutos (Pasilan konepaja, osa-alue 4, nro. 12087) vireillä 2011.

suojelutilanne

Rakennus on esitetty suojeltavaksi asemakaavaluonnoksessa 2003.
(sr-1)

rakennuttaja

Suomen Valtion Rautatiet

arkkitehti

Bruno F. Granholm

rakennusaika

1899–1901

merkittävät muutokset

1936:

Suunnitelmissa sisäänkäynti on muutettu eteläpäädystä pohjoispäätyyn, sisäisen portaan viereen.
Eteläpäädyn ulko-ovi korvataan ikkunalla.
1949:
Ullakkokerros otetaan käyttöön.
1960-luku: Portinvartijan rakennus pohjoispäätyyn. Se puretaan kuitenkin varsin pian.
1977–79: VR:n Helsingin päävarasto rakennetaan konttorirakennuksen eteläpäätyyn.
1981:
Konepa jan terveysasema siirtyy ruokalarakennuksesta konttorirakennukseen.

