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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.
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suunnittelu- ja suojelutilanne

Pasilan konepaja-alue on liikenne- ja teollisuushistorian monumentti, jonka merkitys ja arvo on yleisesti
tunnistettu. Asemakaavan muutosluonnos, jossa
esitetään Pasilan konepaja-alueen kaupunkirakenteellinen idea, käyttötarkoitukset sekä rakennusoikeudet,
on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulautakunnassa
6.3.2003. Säilyvien konepajarakennusten pohjoispuolisen alueen asemakaavat on hyväksytty osa-alueittain
vuosina 2005–2008.
Konepajan eteläosan alueella on edelleen voimassa vuonna 1901 vahvistettu asemakaava n:o 449
(Pasilan konepajan teollisuusrakennusten kortteli
390). Sitä ollaan nyt osa-alue kerrallaan muuttamassa samaan tapaan kuin pohjoisosassa. Vanhojen konepajarakennusten osalta kaavamuutokset
nojaavat mainittuun vuoden 2003 asemakaavan
muutosluonnokseen. Lisäksi Kaupunginhallitus on
14.3.2005 hyväksynyt siihen pohjautuvan maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu 10.5.2005.
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 ja niiden
14

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 suojelu
tavoitteita.
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-,
studio- ja 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 Pajaa.

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

pajan muutosvaiheet kirjallisuuden,
piirustusarkiston sekä kohteen
havainnoinnin mukaan
Yleistä
Pajarakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa
Pasilan konepajapajatoiminnan alkuaikoina. Ensimmäinen osa valmistui vuonna 1902, konepajan
käynnistysvaiheen yhteydessä, samoihin aikoihin
kuin Konttorirakennus, Voimala ja Kokoonpanohalli, jotka valmistuivat vuotta aikaisemmin. Pajan laajennusosa rakennettiin vanhan osan länsipuolelle1
vuosina 1908–1909, samaan aikaan kuin esimerkiksi Maalaamo.
Pajan vanha ja uusi osa ovat lähes identtisiä.
Kumpikin osa koostuu pääasiassa suuresta avoimesta
tilasta. Tarpeen mukaan niihin on rakennettu erilaisia
pienempiä tiloja. Kuten muitakin konepajan tuotantorakennuksia, on myös Pajaa käytetty eri aikoina
monenlaisiin tehtäviin. Siellä on toiminut muun
18

muassa metallipaja, aluskehysosasto, korjausosasto,
messinkivalimo, pultti- ja niittiosasto, ilmajarruosasto, osarakenneosasto, karkaisimo2 ja koneenhuoltoosasto. Nykyään Pajarakennuksessa toimivat rakennuskonevuokraamo ja autokatsastuskonttori.
Pajan arkkitehtuuri on sukua muillekin Pasilan
konepajan tiilirakennuksille, joskin se on esimerkiksi Kokoonpanohallia yksinkertaisempi. Pajan läpi
on kulkenut kolme raidetta – tai tietä – joita pitkin
rakennettavia vaunuja ja tarvikkeita on liikuteltu.
Katto on kaksiharjainen. Sekä vanhan että uuden
osan päällä on samanlainen satulakatto. Kummankin harjalla on puurakenteinen kattolyhty, eli
lanterniini. (Pohjanpalo 1916, 559; Hakkarainen &
Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 14.)

1 Pasilan konepajan rakennukset suuntautuvat
pääasiassa väli-ilmansuuntiin. Tässä selvityksessä
on kuitenkin johdonmukaisesti käytetty rakennusten
eri puolien nimityksissä pääilmansuuntia siten, että
pohjoinen puoli on Pasilan suuntaan, konepajalle johtaviin
raiteisiin päin, eteläinen Sturenkatua kohti, läntinen
Aleksis Kiven kadulle ja itäinen puoli Teollisuuskadulle.
Käytettävissä olevassa kirjallisuudessa ja piirustuksissa
käytäntö on hyvin kirjavaa. Tässä selvityksessä käytetty
jako on samanlainen kuin useissa alkuperäispiirustuksissa
noudatettu käytäntö.

2 Öljykarkaisimo oli Pajarakennuksen ulkopuolella, sen
kylkeen rakennetussa pienessä laajennuksessa.

Paja helmikuussa 2012.
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1899–1902
pajan ensimmäinen rakennusvaihe
Pasilan konepajan Pajan ensimmäisestä rakennusvaiheesta ei ole ollut käytettävissä alkuperäisiä pääpiirustuksia. Rakennuksen karsittu pohjapiirustus löytyy
kuitenkin teoksesta ”Suomen valtionrautatiet 1862–
1912”, jossa Santeri Pohjanpalo kuvailee konepajan
toimintaa sen alkuvuosina (Pohjanpalo 1916, 559).
Paja rakennettiin lähelle Kokoonpanohallia,
sen eteläpuolelle. Pajarakennukseen oli alun perin
sijoitettu metallipaja ja messinkivalimo. Rakennuksen läpi oli johdettu kaksi vierekkäistä raidetta.
Metallipajassa valmistettiin ja koottiin enimmäkseen
teräksisiä osia ja rakenteita. Pitkien seinien vierelle
oli sijoitettu 17 ahjoa. Järeämpää taontaa varten oli
kaksi sähkömoottorikäyttöistä höyryvasaraa. Tiiliseinäisessä messinkivalimossa oli yksi kuivausuuni ja
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kaksi upokassulatusuunia. Työnjohtajan konttori oli
tilan luoteiskulmassa. (Pohjanpalo 1916, 559.)
Konepajatoiminnan alkuvuosina myös vaunujen
aluskehystöitä tehtiin Pajarakennuksen suuressa
avoimessa tilassa. Aluskehysten teräspalkit suoristettiin ja katkottiin määrätyn pituisiksi Kokoonpanohallin konepajaosastossa, jossa niihin myös porattiin
tarpeelliset reiät ja leikattiin liitoksissa tarvittavat
levynpalaset. Pajassa vaunujen alaosan teräsrunko
koottiin niittaamalla. (Pohjanpalo 1916, 560.)
Pajan vanhan osan varhaisimmat käytettävissä olevat varsinaiset piirustukset vuodelta 1901
esittävät perustuksien paalutusta. Ulkoseinien ja
kattoa kannattavien pilareiden kohdalla paalutus on
suunniteltu tiheämpänä kuin lattia-alueen kohdalla.

Tiheimmin perustukset on suunniteltu paalutettavaksi pajaan sijoitettujen höyryvasaroiden kohdalla.
Rakennuksen avoin keskiosa on paalutettu melko
harvasti. Pajan ulkomitat ovat piirustuksen mukaan
40 m x 24 m mitattuna seinän keskeltä keskelle.
Ratakiskopilarien ja kattotuolien väli on rakennuksen pituussuunnassa 4 metriä. Pilareista vapaa
rakennuksen keskialue on sekä vanhalla että uudella
puolella katettu 12 metrin jännevälillä. Pajan varhaisessa vaiheessa länsi ja itäseinillä on ollut yhteensä
10 neliömäistä savupiippua, joihin liittyy piirustuksen mukaan itäpuolella 4 ahjoparia ja länsipuolella
4 ahjoa, joissa kolme ahjoparia ja yksi yksittäinen
ahjo. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 3038 a.)

Varhaisin käytettävissä ollut Pajarakennuksen
pohjapiirustus vuodelta 1902.
(Kuva: VR 1916, 559)
Pajan vanhan osan paalutussuunnitelma
vuodelta 1901.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3038 a.)

27

Pajan katon kantavat rakenteet
on tehty käytetyistä ratakiskoista
taivuttamalla ja niittaamalla.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3041 a.)

Pajarakennuksen vanhan osan pitkillä
sivuilla oli kymmenen persoonallista
kulmikasta savupiippua. Viimeisetkin
piiput on purettu 1970-luvun aikana.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3039 b.)
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Pajarakennuksen julkisivut muistuttavat aiheiltaan muita Bruno F. Granholmin samaan aikaan
Pasilan konepajalle suunnittelemia teollisuusrakennuksia. Suuret ulkoseinien ajoportit on tehty
holvikaarisina. Seinämuuria tukevat säännöllisin
välein kontreforit, eli ulkonevat tukipilarit. Ikkunoita on ryhmitelty kolmen ryhmiksi, sekä pienempinä
alaikkunoina että korkeampina yläikkunoina. (VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 3039 a, 3039 a’.)
Pajan ensimmäisen rakennusvaiheen ulkoasun
persoonallisin piirre on ollut itä- ja länsiräystäillä
nousseet kulmikkaat savupiiput. Kymmenen piipun
pääasiallinen tehtävä oli alkuvaiheessa poistaa
ahjoista ja upokasuuneista syntyvät savukaasut.
Piiput on purettu tarpeettomina myöhemmissä ra-

3 Kokoonpanohallin sisätraverssin korotetun katon
päällä on vielä lanterniini.

Pajan puurakenteinen lanterniini,
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3040 b.)

kennusvaiheissa; puolet vuoden 1909 laajennuksen
ja puolet 1970-luvun aikana. Nykyisin piipuista on
jäljellä vielä katon yläpuolelle nousevat tyngät. (VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3039 b; Eerola 2005, 93.)
Pajan katto on kannatettu kattotuoleilla, jotka
on koottu käytetyistä ratakiskoista taivuttamalla ja
niittaamalla. Rakenne on tuettu päistään ulkoseiniin. Hallin keskellä kattotuoleja on tuettu kahdella
pilaririvillä. Pilarit on tehty ratakiskoista kattoristikoiden tapaan. Pilarien yläpäät jatkuvat taivutuskohdastaan kattotuolien osana, eli ne ovat itse asiassa
osana kattokannattajien rakennetta. Kattotuolit on
alapaarteessa jännitetty teräksisillä vetotangoilla.
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3041 a, 3041 a’,
Numeroimaton.)
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Pajan vanhan puolen katon harjalla on lähes
päästä päähän ulottuva pohjois–eteläsuuntainen
suuri lanterniini, jonka kautta pajatila on saanut
ylävaloa. Samanlainen lanterniini rakennettiin
myös uuden osan katolle. Kattolyhtyjen ikkunat ovat
klerestorio-tyypiset, eli ne ovat pystysuorat ja harjakaton suojassa, samaan tapaan kuin Kokoonpanohallin
traverssivyöhykkeen korotetun katon sivujen ikkunat.3 Samantyyppinen, Pajan kattolyhtyjä muodoltaan
muistuttava kattolyhty rakennettiin myöhemmin
myös Aluskehysosastoon teräs ja betonirakenteisena,
kun tulipalo oli tuhonnut sen alkuperäisen kaarikaton vuonna 1932. Pajan katon harjojen lanterniinit ovat säilyneet näihin päiviin asti. Piirustuksen
mukaan näyttäisi siltä, että Pajan katteen alustana

olisi ainoastaan lautakerroksia, eikä eristeitä lainkaan.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 3040 b.)
Pajarakennuksen vanhan osan tilaohjelma on
hyvin yksinkertainen, se oli pääasiassa yhtä suurta
tilaa. Koilliskulmassa oli tiiliseinäinen ja kappaholvein ratakiskojen varaan tehdyllä sisäkatolla
varustettu, 6 m x 8 m kokoinen messinkivalimo,
jota myöhemmin laajennettiin. Luoteiskulmassa
on työnjohtajan konttorihuone. (Pohjanpalo 1916,
559.) Käymälä-, tai pesutiloja ei Pajan ensimmäisen rakennusvaiheen aikana vielä tehty työtilojen
yhteyteen. Konepajan alkuaikoina koko alueella
ei ollut rakennusten käyttöveden viemäriverkkoa.
Ulkokäymälät oli rakennettu Sahanmäkeen, jossa
oli 20 reikäinen ulkohuussi lempinimeltään ”Parlamentti”. (Muinonen 1995, 11.)

Varhaisin käytettävissä olleista
valokuvista Pajan sisätiloista on vuodelta
1910. Kuva on otettu laajennuksen
puolelta, uudelta pajaosastolta. Uuden
ja vanhan osan väliseinän holvattuja
aukkoja ei ole vielä laudoitettu
(myöhemmin muurattu) umpeen.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Bruno F. Granholmin signeeraamat
piirustukset vuodelta 1908.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 64.)

1908–1909
pajan toinen rakennusvaihe
Perustamisensa jälkeen Pasilan konepaja oli kasvanut nopeasti merkittäväksi työnantajaksi. Jo vuoteen
1910 mennessä siellä oli enemmän työläisiä kuin
vanhalla Helsingin konepajalla, joka sijaitsi päärautatieaseman vierellä. Työntekijöiden määrä Pasilassa
oli noussut 450 henkeen. Konepajan laajentuneen
toiminnan takia Pajarakennus jäi nopeasti liian
pieneksi ja töiden järjestely tuli tilan ahtauden takia
vuosi vuodelta hankalammaksi. Jo vuonna 1908 ryhdyttiin rakentamaan laajennusosaa Pajan länsipuolelle. Toinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1909.
(Pohjanpalo 1916, 560; Nissi 2011 julkaisematon, 45;
Eerola 2005, 25.)
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Pajarakennuksen laajennus on kooltaan ja
ulkohahmoltaan lähes vanhan osan kopio. Uuden
osan päätyjulkisivut toistavat vanhan osan fasadien
muotoa. Kummallakin osalla on oma harjakattonsa.
Yhdessä niistä muodostuu kaksiharjainen sahakatto. Kummankin hallin katon harjalla on myös
samanlainen lanterniini. (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 64.)
Uuden ja vanhan osan liitoskohtaan rakennettiin
uusi kattolyhty, joka poikkesi muodoltaan muista konepajalle rakennetuista kattoikkunoista. Uusi lanterniini muodosti kattojen yhtymäkohtaan harjan, jonka
sivujen ikkunapinnat oli lasitettu limittäin asetetuilla

ruuduilla. Kattoikkunan muototeräksistä pultattu rakenne tukeutui kattotuoleihin. Vierekkäiset rakenteet
on sidottu toisiinsa kattoikkunan pituussuunnassa
ristikkäisillä terästangoilla. Pajan sisältä vuonna 1924
otetuista valokuvista voi nähdä, että tämän lanterniinin alaosa oli lasitettu ja se muodosti valoikkunan
rakennuksen keskelle, tilaan, joka olisi muuten ollut
vaarassa jäädä pimeäksi. (VR:n piirustusarkisto,
piirustukset 64, 3043; Pohjanpalo 1916, 560.) Rakennusosien välissä ollut lanterniini on myöhemmin
purettu. Arvatenkin veden juoksutus on ollut vaikeaa
järjestää luotettavasti keskelle kattoa, alaräystäälle
sijoitetun kattoikkunan vieritse.
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Uuden ja vanhan osan välissä ollut lanterniini poikkeaa
muodoltaan muista konepajan kattoikkunoista.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 3043.)

Merkittävin ero uuden ja vanhan osan välillä
on, että laajennukseen ei suunniteltu kulmikasta
piippurivistöä. Rakennusten väliin jäävästä seinän
osasta purettiin viisi piippua. Yhdistävän seinän
eteläpäähän rakennettiin yksi aiempia korkeampi
ja suurempi savupiippu. Samalla koko pajarakennuksen savunpoistojärjestelmä uusittiin. Ahjoista
tulevat savukaasut imettiin työpisteiden yläpuolella
olevien metallisten suojusten, eli huuvien ja putkien
kautta lattian alla olevaan betoniseen kanavaan josta
ne ohjattiin edellä mainittuun uuteen savupiippuun.
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Rakennusosien välissä ollut kattolyhty
Voimalan savupiipusta kuvattuna.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Piirustuksessa 64 sähkötoimiset keskipakoispuhallin- ja savunimijälaitteet on merkitty uuden osan
eteläseinän viereen. Lattian alaisiin betonikanaviin
oli myös sijoitettu putket, joita pitkin ahjoihin ohjattiin sähkökäyttöisen puhaltimen tuottamaa matalapaineista paineilmaa. Näyttää siltä, että vanhan
osan vanhat jäljelle jääneet neliömäiset savupiiput –
valimon viereistä piippua lukuun ottamatta – jäivät
tässä rakennusvaiheessa vaille käyttöä. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 64; Pohjanpalo 1916, 560–561;
Nissi 1997, 32.)

Vuonna 1924 pajaosastolta (uusi osa)
otetussa valokuvassa näkyy, kuinka ahjoista
tulevat savukaasut johdetaan putkia pitkin
lattian alla kulkevaan kanavaan.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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Arviolta vuonna 1925 Aleksis Kiven kadulta
otetun valokuvan taustalta puuttuu Pajan
korkea savupiippu.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo,
osasuurennos.)

On luultavaa, että keskitetty savunpoistojärjestelmä ei toiminut aivan toivotulla tavalla, sillä vuodelle 1925 päivätyn valokuvan taustalla näkyy Pajan
eteläjulkisivu ilman korkeaa savupiippua. Piippu,
jonka olemassaoloon koko järjestelmä perustui, on
siis purettu enimmälläänkin vajaan kuudentoista
vuoden jakson aikana. Tämän jälkeen savunpoisto
on luultavasti hoidettu useammalla imurilla, joita
voi nähdä esimerkiksi piirustuksessa numero 37.
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Savu on luultavasti johdettu useampaan paikalliseen, katon tai seinän läpi vietyyn teräspiippuun,
joita voi nähdä myöhemmissä valokuvissa. Yhden
vanhan osan neliömäisen savupiipun huipulla voi
myös nähdä jatkokappaleen, josta voi päätellä, että
ainakin tälle valimosta tulevalle piipulle on ollut
myöhempää käyttöä. (Piirustus 37.)
Vuoden 1909 laajennuksen yhteydessä rakennettiin myös pienet pesutilat ja vaatteidensäilytysti-

Ahjojen päällä olevat huuvat ja putket voi
nähdä vuodelle 1924 päivätyissä valokuvissa
pultti- ja niittiosaston (vanha osa) länsiseinältä.
Kuvassa näkyvät laitteet eivät enää ole osa
suunniteltua, koko rakennuksen yhteen imuriin ja
piippuun perustunutta ja maanalaisia kanaaleja
hyödyntänyttä savunpoistojärjestelmää, jonka
toiminta-aika lienee jäänyt melko lyhyeksi.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

lat Pajan työläisille. Vanhassa osassa ne sijoittuivat
messinkivalimon kylkeen ja uudessa osassa koilliskulmaan. Metallivalimoa laajennettiin 6 m x 13 m
suuruiseksi ja siellä otettiin käyttöön paineilmalla
toimiva kaavauskone. Työnjohtajan konttori pysyi
entisellä paikallaan vanhan osan luoteiskulmassa,
myös uuteen osaan rakennettiin tila työnjohtajalle.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 64; Pohjanpalo
1916, 561.)
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Pajan työntekijöitä 1920-luvulla.
(Kuva: Eerola 2005, 82 / Veikko Koskinen.)

Pajaosasto vuonna 1924. Kuvan keskellä näkyy
suuri höyryvasara ja yläpäästään vetotangoin
tuettu, kääntyvä kraana materiaalien liikuttelua
varten. Pajassa on myös useita ahjoja ja niiden
vieressä alasimia, joiden luona on ollut pienempiä
nostokraanoja säännöllisin välimatkoin.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

1912–1924
työprosessin kuvaus
Melko nopeasti Konepajatoiminnan käynnistymisen (1903) jälkeen tuli tarve laajentaa työtiloja.
Pajan uusi osa valmistui vuonna 1909 ja Maalaamo
vuonna 1910. Laajennukset liittyivät toiminnan
kasvuun ja tarpeeseen eriyttää toisiaan haittaavat
työvaiheet omiin tiloihinsa. Pajan laajennusosan
valmistuminen teki mahdolliseksi työn jakamisen uudella tavalla. Varsinainen taonta ja teräksen
muovaus siirrettiin vanhasta osasta uuteen. Vanhan
osan läntisempi raide oli varattu aluskehysosastolle
ja itäisempi raide otettiin korjausosaston käyttöön.
Laajennuksen yhteydessä kasvanut messinkivalimo
säilyi paikallaan. (VR:n piirustusarkisto, piirustus
64; Pohjanpalo 1916, 561).
Vaunujen aluskehykset tehtiin periaatteessa
samalla tavalla kuin aiemminkin, työ oli jaettu kahteen paikkaan – teräkset katkottiin määrämittaisiksi
Kokoonpanohallin konepajaosastolla ja ne niitattiin
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kokoon Pajassa (Eerola 2005, 31–32). Erotuksena
aiempaan käytäntöön, laajennuksen jälkeen aluskehysten kokoamiselle oli nyt varattu enemmän tilaa,
eikä työtä enää tarvinnut tehdä ahjojen ja taonnan
työkoneiden välissä. Aluskehysosastolla, pajan
välimuurin vieressä oli vuoden 1908 piirustuksen
mukaan pitkä viilapenkki, kaksi porakonetta ja
niittikone ja -uuni. Santeri Pohjanpalo listaa Pajan
vanhan osan varustusta vuodelta 1912 seuraavasti:
”6 pora-, 2 niitti- ja pultti-, 1 katkaisu-, 1 kuviorautojen
leikkaus-, 1 rautasahanterien teroituskone, 1 suoristuspainin, 1 tahkolaite sekä 5 savunimijällä varustettua
ahjoa”. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 64, 20;
Pohjanpalo 1916, 561.)
Uuden laajennusosan, eli pajaosaston läpi kulki
ainoastaan yksi raide. Vuoden 1912 piirustuksen mukaan pitkien seinien vierille oli sijoitettu 16 ja eteläseinän lähelle kaksi ahjoa. Tilan keskivaiheilla oli kolme

sähkömoottorilla toimivaa ilmavasaraa, yksi höyryvasara ja yksi sähkötoiminen takomakone. (Pohjanpalo
1916, 561;VR:n piirustusarkisto, piirustus 64.)
Vuonna 1919 konepajalle valmistui erillinen
Aluskehysosasto-rakennus (Nissi 2011 julkaisematon, 51; Nissi 1997, 32). Kaikki aluskehysten valmistukseen liittyvät työvaiheet saatiin keskitettyä yhteen
rakennukseen ja sen ympärille. Aluskehysosaston
valmistuminen vaikutti suoraan Pajan toimintaan,
sillä vanha osa otettiin kokonaisuudessaan pultti- ja
niittiosaston käyttöön. Vuonna 1921 päivätystä, vaikealukuisesta piirustuksesta voi nähdä, että tämän
osaston läpi kulkee enää yksi raide (Piirustus 37).
Pultti- ja niittiosastolla tehtiin vaununvalmistuksessa tarvittuja osia. Ikkunaseinällä oli sarjavalmistukseen käytettyjä koneita, jotka saivat käyttövoimansa
valta-akselilta. Kuumennetut kappaleet otettiin
ahjoista ja laitettiin muovauskoneisiin.
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Pultti- ja niittiosaston työvälineisiin kuuluivat ahjot ja työstö
koneet, jotka saivat käyttövoimansa valta-akselilta. Osastolla
oli myös jokunen sepän työpiste käsitaontaan, vaikka pää
asiallinen taonta tapahtui uuden puolen pajassa. Kuva on
vuodelta 1924. (Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
Epäkeskopuristimia osarakenneosastolla.
Kuvassa ei ole päiväystä.
(Kuva: Eerola 2005, 223 / Pasilan konepajan perinneyhdistys.)

Yrjö Tillander työskentelemässä amerikkalaisella
National Machinery Co:n valmistamalla
puristinkoneella. Kuvassa ei ole päiväystä.
(Kuva: Eerola 2005, 205 / Suomen rautatiemuseo.)

Työprosessien eriyttäminen tähtäsi konepajan
tuotannon tehostamiseen. Samaan pyrittiin myös
hankkimalla uusia ja tehokkaampia koneita ja
työkaluja. Esimerkiksi Pajaosastolla oli 1920-luvulla
ainoastaan kaksi höyryvasaraa, joiden järkälepaino oli
500–600 kiloa. Käytössä oli myös muutamia puristuskoneita, joita tarvittiin pulttien ja niittien valmistamiseen. Lisää höyryvasaroita ja puristimia hankittiin
kuitenkin melko nopeassa tahdissa. Vanhojen vasaroiden lisäksi konepajalle tuli kaksi raskaampaan työhön tarkoitettua höyryvasaraa, joista toisen järkälepaino oli 1000 kg ja toisen 1500 kg. Uudet höyryvasarat
vaativat myös omat vahvistetut perustukset, jotka on
suunniteltu vuonna 1928 päivätyissä piirustuksissa.
Hankittujen uusien puristimien joukossa oli muun
muassa epäkeskopuristin, joka puristusvoimaltaan
kuului pohjoismaiden suurimpiin. (Eerola 2005, 115;
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VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3044 (1), 3044
(2).) Myöhemmin Pajan höyryvasaroita muutettiin
paineilmatoimisiksi ilmavasaroiksi (Salerma 2012).
Konepajan työolot olivat varsinkin alkuaikoina
nykymittapuun mukaan raskaat, vaikkakaan työntekijöiden olot eivät poikenneet paljoakaan sen ajan
muiden teollisuustyöläisten normaaleista työoloista.
Arkisin työpäivä alkoi aamuseitsemältä ja päättyi
vasta iltakuudelta. Töitä tehtiin myös lauantaisin,
silloin päivä päättyi kahdelta. Työ oli fyysisesti raskasta, likaista ja meluisaa. Melua aiheuttivat etenkin
työkoneet, taonta ja niittaus. (Eerola 2005, 25–26,
245, 250.)
Työtapaturmat olivat konepajalla yleisiä. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat kuitenkin
harvinaisia, mutta eivät täysin tuntemattomia.
Vakava työtapaturma saattoi yllättää myös kokeneen

työntekijän. Esimerkiksi vuoden 1933 kesäkuussa
sattui kuolemaan johtanut tapaturma sepälle, joka
oli takomassa konevasaralla mutteriaineita vanhasta
raudasta. Viistossa ollut taontakappale oli saanut
järkäleen iskusta kiertoliikkeen, minkä seurauksena pihdit olivat lentäneet sepän käsistä ja osuneet
kasvoihin. Seppä oli kuollut seuraavana aamuna
sairaalassa sisäiseen verenvuotoon. Tutkimuksen
perusteella tapaus oli ”puhdas tapaturma”. Surmansa saanut oli työskennellyt vasaraseppänä jo kymmenen vuotta ja päällelyöjänä toimineella miehellä oli
työstä noin 15 vuoden kokemus. Voitiin siis otaksua,
”ettei työtehtävä ollut sepälle yhtä vähän kuin päällelyöjällekään missään suhteessa outoa vaan, että
molemmat työskentelivät asian vaatimalla varovaisuudella”. (Eerola 2005, 247.)

Puristaja Tauno Talja töissään.
(Kuva: Muinonen 1995, 53.)

1915–1968
suunnitellut ja toteutetut muutokset
Pajan piirustuksista löytyy useita tuotannon kehittämiseen liittyviä piirustuksia eri vuosilta. Suuri
osa näistä suunnitelmista on vähäisiä eikä niiden
toteutumisesta ole varmuutta. Esimerkiksi vuonna
1915 Pajaan suunniteltiin moottoriputkaa, joka on
matala lautarakenteinen ”rakennus rakennuksessa”.
On mahdollista, että tilassa on ollut puhallinlaitteita
moottoreineen. Moottoriputka on sijoitettu uuden ja
vanhan osan välisen seinän viereen. Putkan päälle
nousee rappuset, ja sen kautta on käynti väliseinämuurin läpi. Tilaan liittyy sen yläpuolinen ilmahormi.
Piirustuksesta ei suoraan käy ilmi kummassa päässä,
tai kummalla puolella rakennusta putka on mahdollisesti ollut, mutta sen voi päätellä olleen naisille
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myöhemmin tehdyn sosiaalitilan alla, uuden osan
pohjoispäässä. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 27.)
Vuonna 1919 konepajalle suunniteltiin useita
uusia WC-tiloja ja pesulaitoksia, eli sosiaalitiloja
vaatekaappeineen ja pesualtaineen. Mallia otettiin
juuri valmistuneen Aluskehysosaston tiloista. Pajan
vanhan osan työnjohdon toimistotilan kohdalle suunniteltiin kaksikerroksinen pesu- ja sosiaalitila ja WC:t.
Kulku toiseen kerrokseen järjestettiin uuden osan
puolelta osastojen välisen seinän läpi. Ensimmäiseen
kerrokseen kuljettiin vanhan osan puolelta. (VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 3053, 3053 (5), (Maalaamon piirustussarja); Eerola 2005, 31–32, 86–87;
Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)

Vuonna 1921 Pasilan konepaja liitettiin Helsingin Suvilahdessa tuotetun sähkövoiman käyttäjäksi
ja konepajan Voimalan höyrykoneiden pyörittämät
sähkövoimakoneet poistettiin käytöstä. Samalla
konepajan höyryjohtoverkkoa muokattiin siten, että
pajan höyryvasaroiden pakohöyryä voitiin käyttää
konepajanhallien lämmitykseen. (Eerola 2005,
33–34, 88–89; Hakkarainen & Putkonen 1995, 189;
Salonen 2002, 11.) Siirtolinja lienee ollut Pajan ja
Kokoonpanohallin välillä, kohdassa jossa nyt on
paineilmaputkiston runkoputken putkisilta.
1921 päivätyssä piirustuksessa on suunniteltu,
että Pajan kummankin puolen työnjohdon toimistot
siirrettäisiin yhteen tilaan Pajanrakennuksen etelä-

Paja- ja pulttiosaston toimisto 1950-luvulla.
(Kuva: Muinonen 1995, 38.)

seinälle, siten että se olisi puoliksi uuden ja puoliksi
vanhan osan puolella. Tämän suunnitelman toteutumisesta ei ole tietoa, eikä muurissa ole nähtävissä
vastaavia jälkiä. (Piirustus 37.)
1924 on suunniteltu pultti- ja niittiosaston eteläpäätyä lähinnä olevan, kattotuolia kantavan pystypilarin poistamista ja sen korvaamista muototeräksestä
tehtävällä kolmiorakenteella (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3044). Vastaavanlaisia pilarien poistoja on
Pajan uudella puolella tehty myöhemmin useita, vaikka suunnitelman mukainen ylitys jäi tekemättä.
Pajan eteläpuolelle rakennettiin vuonna 1925
erillinen katkaisu- ja hitsaustyöpaja, eli Pajan sirkus.
Yksikerroksisella ja lautarakenteisella rakennuksella
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oli tärkeä rooli Pajan toiminnassa. (Hakkarainen &
Putkonen 1995, 192; Eerola 2005, 322.) Myöhemmin
rakennus joko verhoiltiin mineriittilevyillä tai se
rakennettiin kokonaan uudestaan mineriittipintaisena. Pajan sirkuksen eri rakennusvaiheista ei ole
ollut käytettävissä piirustuksia, joten sen muutokset
ovat jääneet valokuvien ja arvelujen varaan. Pajan
sirkuksen vieressä on ollut myös kattamaton teräsvarasto. Uusi tai uudelleen verhoiltu sirkus näkyy
ainakin vuonna 1968 otetuissa valokuvissa. Pajan
sirkus on purettu 1990-luvulla.
Vuonna 1932 Aluskehysosastossa riehui tulipalo,
joka tuhosi Alkin katon kokonaisuudessaan. Tuhon
jälkeen moneen konepajan rakennukseen asennettiin

sprinkler-laitteet. Pajaan laitteita ei kuitenkaan asennettu. (Eerola 2005, 104 ; VR 1937, 521.)
Pajan kylkeen, vanhan osan eteläjulkisivuun
kiinni rakennettiin öljykarkaisimo, jonka ajoittaminen on vaikeaa, sillä siitä ei ole ollut piirustuksia
käytössä. Valokuvien perusteella voidaan kuitenkin
päätellä, että karkaisimo on tehty vuoden 1936 jälkeen, sillä Aluskehysosastosta tuona vuonna otetun
valokuvan taustalla sitä ei vielä näy. Karkaisimossa
lämpökäsiteltiin hankauksessa kuluvia osia kuten vetokoukkuja ja ripustinlenkkejä. Käsiteltävät kappaleet
kuumennettiin kolmessa sähkövastuksella toimivassa
maauunissa. (Salerma 2012, haastattelu; Hakkarainen & Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 14.)

Pajan kylkeen rakennettu öljykarkaisimoa ei vielä ole vuonna 1936 otetussa valokuvassa. Tässä kuvassa Pajan
sirkus näyttää olevan lautapintainen ja pienempi kuin myöhemmissä valokuvissa. Öljysäiliölaajennuksen
kohdalla lienee ollut jonkinlainen katos, joka on jatkanut kattolinjaa. Tästä katoksesta ei ole mainintaa
muissa lähteissä ja vahvasti suurennettu kuva jättää mahdollisuuden virhetulkinnoille.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, osasuurennos.)

Vuonna 1939 on suunniteltu pientä yksinkertaista teräsbetonikattoista pajarakennusta, johon
olisi sijoitettu kaksi ahjoa. Rakentamisajankohdasta ei ole tietoa ja voi myös olla, että suunnitelma
ei toteutunut, sillä sen numerolla (66/55) olevaa
rakennusta ei ole löytynyt asemapiirustuksista eikä
alueelta otetuista yleisvalokuvista. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 64 (1), asemapiirustus esimerkiksi 1915 (2) vuodelta 1968 – Voimalan piirustussarja.)
42

Vuosina 1940–1941 on suunniteltu sosiaalitilojen laajentamista Pajan vanhan osan puolelle
valimon seinään asti. Piirustuksissa laajennuksesta on kolme erilaista versiota. Laajennus koski
toisen kerroksen parvea. Ensimmäisen kerroksen
sosiaalitilat oli tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan
parvelle. Piirustuksissa on esitetty erilaisia tilajakoja ja porrastuksia. Myös vanhan osan puolelta oli
tarkoitus aukaista käynti toisen kerroksen sosiaali-

tiloihin. Sosiaalitilojen laajennus on toteutettu lähinnä tuoreimmassa piirustuksessa (64 (19.9.1941))
esitetyn mallin mukaan. Siinä peseytymisparven
katolle suunniteltiin myös ilmanlämmityslaitetta.
Parven alle jäänyttä tilaa oli tarkoitus käyttää muassa
öljyvarastona, jolle rakennettiin myöhemmin oma
laajennusosansa. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3044 (3) (2.11.1940), 3044 (3) (13.12.1940),
64 (19.9.1941).)

Pajan kaakkoiskulmaan kiinni rakennettu tiilipintainen
öljykarkaisimo. Kuvan oikeassa laidassa näkyy betoninen
öljysäiliö ja keskellä taustalla mineriittipintainen katkaisu- ja
hitsaustyöpaja, eli Pajan sirkus. Kuva lienee vuodelta 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Karasjoki.)

Pajan sosiaalitilojen laajennus toisen
kerroksen parvelle 1941.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 64.)
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Messinkivalimo vuonna 1953.
(Kuva: Muinonen 1995, 16.)

Konepajan työoloja tutkittiin vuonna 1950.
Huomautettavaa löytyi etenkin ilmanvaihdosta ja
sosiaalitiloista. Selvityksessä mainittiin muun muassa
Pajan valimon metallihuurut ja savu, jotka aiheuttivat
työntekijöille huomattavaa haittaa. Myös työosastojen
meluun puututtiin. Useimmilla osastoilla yleismelun
voimakkuus ylitti 85 dB:n tason, minkä katsottiin voivan aiheuttaa kuulovaurioita, mikäli riittävää suojausta
ei käytetty. Melun haittavaikutuksia voitiin rajoittaa
korvatulpilla ja kuulosuojaimilla. Konepajalla oli myös
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työosastoja, joissa melun voimakkuus hetkittäin nousi jopa 120 dB:n tasolle, jolloin kuulosuojaimet eivät
enää yksin riittäneet. (Eerola 2005, 248–251.) Melu oli
ongelma varsinkin Pajassa ja Aluskehysosastolla.
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa tehtiin joitakin
Pasilan konepajaa koskettaneita työnsiirtoja. Esimerkiksi Pajarakennuksessa sijainnut messinkivalimo
sekä Pultti- ja niittiosasto siirrettiin Hyvinkäälle.
Tyhjiksi jääneet tilat eivät kuitenkaan soveltuneet
tilanpuutetta potevaan vaunujen valmistukseen, vaan

ne tulivat ilmajarruosaston käyttöön vuonna 1973.
(Eerola 2005, 189.)
O. Karasjoen ottamissa valokuvissa vuodelta
1968 on neljä viidestä idänpuoleisesta kulmikkaasta
tiilisavupiipusta vielä pystyssä. Valimon viereisessä
piipussa on metallinen jatke. Lähinnä etelää ollut
piippu on purettu luultavasti Pajan kylkeen rakennetun betonisen öljysäiliön rakentamisen aikaan. Viimeisetkin neliskulmaisten savuhormien suippenevat
yläosat purettiin 1970-luvulla (Eerola 2005, 93).

Vuonna 1968 neljä Pajan idänpuoleisesta
kulmikkaasta savupiipusta oli vielä pystyssä.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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1973–1990
ilmajarruosasto ja uusi jäteveden
käsittelylaitos
Kokoonpanohallissa ollut ilmajarruosasto laajeni
vuonna 1973 Pajarakennuksen pultti- ja niittiosastolle, eli Pajan vanhan puoliskon tiloihin, jonne
organisoitiin ilmajarruvarustinten pesu-, korjaus- ja
kokoonpanotilat. Sitä alettiin kutsua ”alailmajarruksi” erotuksena Kokoonpanohallin toisessa kerroksessa toimineesta, vielä laajemmasta osastosta. Messinkivalimon eteläseinä purettiin. (VR 1987, 502;
Eerola 2005, 191, 194, 230; Salerma 2012, haastattelu.) Pajarakennuksen uuteen osaan siirrettiin niin
sanottu osarakenneosasto, joka valmisti pienemmän
kokoluokan metalliosia uusiin vaunuihin (Salerma
julkaisematon, 4).
Ilmajarruosaston korjausprosessin pesukoneista syntyi raskasmetalleja ja päästöjä. Lähinnä kadmiumpitoisuuden takia vesiä ei voitu laskea suoraan
kaupungin viemäriverkkoon. Asian hoitamiseksi
jouduttiin vuonna 1983 hankkimaan laitteisto, jolla
haitalliset aineet saatiin erotetuksi pesuvedestä kiinteään muotoon ja toimitettua ongelmajätelaitokselle.
Prosessissa vettä kierrätettiin pumpuilla käsittelylaitoksessa niin kauan että otetut näytteet läpäisivät
laboratoriokokeet, minkä jälkeen puhdistettu vesi
voitiin laskea viemäriin. (Salerma 2012, haastattelu;
Salerma, julkaisematon, 4, 6–8; Ikävalko 2012, haastattelu; VR 1987, 502; Eerola 2005, 194, 230.)
Jätevedenkäsittelylaitos rakennettiin Pajan
koilliskulmaan tiilisen öljykarkaisuhuoneen ja
betonisen öljysäiliötilan muodostamaan kulmaan.4
Näistä laajennuksista ei ole säilynyt piirustuksia. Jä46

tevedenkäsittelylaitosta koskevissa piirustuksissa ne
kuitenkin näkyvät viitteellisesti. Jätevedenkäsittelylaitos on profiloidulla ja muovitetulla pellillä verhoiltu arkinen hyötyrakennus, jolla ei ole yhteyttä Pajan
tiiliarkkitehtuuriin. (VR:n piirustusarkisto, piirustus
A543 (x) (5), A543 (6), A543 (7).)

Pajan pohjapiirustus vuodelta 1980. Vanha osa on ilmajarru
osaston käytössä ja uudessa osassa on osarakenneosasto.
(Kuva: Erkki Juva Oy, numeroimaton piirustus.)

4 Öljysäiliötila on myöhemmin purettu (Leif Rosnellin 		
ottaman valokuvan perusteella vuoden 1990 jälkeen).

Vuoden 1984 suunnitelma Pajan uuden
puolen jakamisesta väliseinällä. Eteläinen
osa jäi osarakenneosaston käyttöön ja
itäiseen osaan tuli konehuolto-osasto.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus A543 (3).)

Jätevedenkäsittelylaitoksen
julkisivupiirustus vuodelta 1983.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus A543 (7), osa.)

Vuonna 1984 Pajan uutta osaa on suunniteltu jaettavaksi väliseinällä kahteen osaan, joihin kumpaankin
on oma sisäänkäyntinsä rakennuksen päädyistä. Pohjoisen puolista tilaa nimitetään konehuolto-osastoksi,
ja toista osarakenneosastoksi, johon on sijoitettu
kolme ahjoa ja hitsaustilat. Suunnitelmassa tilan läpi
ei enää kulje raidetta. Kummallakin osastolla on omat
tilat työnjohdon tarpeisiin. (VR:n piirustusarkisto,
piirustukset A 543 (2), A 543 (3), A 543 (4).)
Vuoden 1984 piirustussarjaa ei voi pitää ajantasapiirustuksena sillä se on pääasiassa piirretty
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vuoden 1908 piirustuksen kopion päälle. Kuvassa
näkyvät muun muassa kulmikkaat savupiippurivit, jotka oli varmuudella tuossa vaiheessa purettu.
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset A 543 (2), A 543
(3), A 543 (4).)
Vuosien 1970–1981 aikana konepajalle tehtiin
useita uusia rakennuksia, muun muassa Sähköjunahallit 1 ja 2. Samalla myös konepajan vanhaa
rakennuskantaa kunnostettiin, sillä etenkin vanhat
ikkunat ja ovet olivat puutteellisen huollon vuoksi
päässeet vuosien saatossa jo rapistumaan. (Eerola

2005, 193, 301.) Pajaa koskevien korjaustöiden laajuudesta ei ole löytynyt tietoa.
Pasilan konepaja toimi VR:n liikkuvan kaluston
ilmajarrulaitteiden keskuskorjaamona vuoteen 1990
asti, jolloin niiden korjaus siirrettiin Pieksämäen ja
Turun konepajoille. Suurin osa ilmajarrulaitteiden
korjauksista suoritettiin kuitenkin vielä noin vuoden
ajan Pasilassa. (Eerola 2005, 290; Salerma 2012,
haastattelu.)

Suunnitelmat Pajan uuden
puolen autokatsastamoa varten,
ensimmäinen ja toinen kerros.
(Kuvat: BQ-Laskenta Oy)

2007–2012
autokatsastustila ja pajan nykykäyttö
1990-luvulla alkoi konepajan alasajo ja toiminnan
asteittainen lopettaminen. Pajarakennuksen uusi
puoli tyhjennettiin vuonna 1995. Osa konepajan
tarpeettomiksi käyneistä koneista siirrettiin Pieksämäen konepajalle, ja osa VR:n muille yksiköille.
(Eerola 2005, 293.)
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston
rakennuspiirustusten myyntipalvelusta löytyivät
suunnitelmat Pajan uuden puolen viimeisimmästä
muutosvaiheesta vuodelta 2007. Näissä piirustuksissa on esitetty Pajarakennuksen uuden osan
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muutosta autokatsastamon tarpeisiin. Tilan jakaneeseen väliseinään on puhkaistu auton mentävä
väljähkö kulkutie. Etelän puoleiseen osaan on tuotu
kaksi ajosiltanosturia, joilla päästään tarkastelemaan
katsastettavia autoja alhaaltapäin. Pohjoisemmassa
osassa on laite, jonka avulla testataan jarrut ja jousitus. Pohjoiseen hallin puoliskoon on rakennettu
myös katsastamon asiakastila ja henkilökunnan sosiaalitilat saunoineen. Taukotilat ja toisen kerroksen
parvella olevat kaksi erillistä huonetta muodostuvat
suurimmaksi osaksi Pajaan aiemmin rakennetuista

sisätilojen pienistä huoneista. (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto / eCity | ARSKA 2012:
piirustukset 502, 503.)
Vuonna 2012 Pajarakennuksen uudessa osassa
toimii A-katsastus -niminen katsastuskonttori, ja
vanhassa osassa rakennuskonevuokraamo Ramirent. Tilat ovat varsin siistissä kunnossa ja tämänhetkinen toiminta tuntuu sopivan luontevalla tavalla
Konepajan henkeen.
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A-katsastus Pajan uudessa
osassa vuonna 2012.
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Vuonna 2012 Pajan vanhassa osassa toimii
rakennuskonevuokraamo Ramirent.
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kenttätyöt
10.–15.2.2012

Pajan pohjois- ja länsijulkisivua luoteisnurkasta nähtynä vuonna
1968. Etualalla on pieni puistomainen vehreä tila Pajan ja
Voimalan välissä. (Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

rakennus ja sen ympäristö
Paja seisoo vapaasti Pasilan konepajan alueella samassa koordinaatistossa kuin alueen muutkin tuotantorakennukset. Paja ei rajaudu miltään sivultaan
katuun, mutta sen itäpuolelta on esteetön näkyvyys
Teollisuuskadulle.
Etelä- ja pohjoissivuille ovat sijoittuneet (ja
sijoittuvat pääasiassa nykyisinkin) liikenteen ja teollisuusalueen logistiset toiminnot. Eteläpuolella on
väljää avointa tilaa joka ulottuu Aluskehysosaston
Lasipalatsiin asti. Sekä etelä- että pohjoispuolella on
säästynyt Konepaja-alueen toiminnan aikaisia raiteita maan pinnassa.Itäsivulla on kahdessa kohdassa
tavalliset kapeat ovet, jotka toimivat nykyään tiloissa
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toimivan rakennuskonevuokraamon asiakkaiden
sisäänkäynteinä.
Pajan länsisivu suuntautuu Voimalan ja Pajan
välillä olevaan puutarhamaiseen vehreään tilaan.
Konepaja-alueen kokonaisvaltaiseen toimintakoneistoon kuuluva lämpöputkisilta ylittää tämän tilan.
Pajan länsisivulla ei ole sisäänkäyntejä eikä rakennuksen toimintaan tai logistiikkaan suoranaisesti
liittyviä ulkotiloja. Länsipuolen puistomainen alue
on sen sijaan harvinaislaatuinen keidas tehdasrakennusten välissä, ja sellaisena vaalimisen arvoinen.
Pajan ja Kokoonpanohallin välillä olleita raiteita
ja niiden kääntöpöytiä käytettiin tarvikkeiden siirte-

lyyn rakennusten välillä ja vapaaksi jäänyttä pihaaluetta tilapäisenä varastona. Siltä osin kuin Voimalalta Pajan ja Kokoonpanohallin väliin ulottuvalla
kujalla on jäljellä kääntöpöytiä ja raiteita, ovat ne
merkittäviä säilyneitä rakenteita joita pitää varjella.
Voimalan ja Pajan välisellä alueella puolestaan on
varjeltava ympäristöä jossa puustoa ja kasvillisuutta,
reittejä ja teollisia rakennelmia kuten putkilaitteita.
Pajan eteläpuolella ovat olleet apurakennukset ja
kattamaton teräsvarasto siltanostureineen. Rakennuksista mainittakoon Pajan edessä ollut kevytrakenteinen Pajan sirkus.

Pajan pohjois- ja länsijulkisivua sekä
Voimalan ja Pajan välistä puistikkoa
helmikuussa 2012.
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Paja koilliskulman suunnasta
nähtynä vuonna 1968.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo /
O. Karasjoki)

rakennuksen ulkohahmo
Päälinjat
Paja koostuu kahdesta satulakattoisesta hallista,
joista itäisempi valmistui vuonna 1903. Se oli yksi
konepajan ensimmäisistä rakennuksista. Paja sai
nykyisen muotonsa vuonna 1909, kun ensimmäisen
hallin kylkeen rakennettiin sekä muodoltaan että
pohjois- ja eteläjulkisivuiltaan käytännössä identtinen lisäosa. Näitä kahta toisiinsa kytkeytynyttä
satulakattoista hallia kutsutaan tässä selvityksessä
nimillä vanha osa ja uusi osa.
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Molempien hallien satulakattojen harjoilla on
sisätiloihin valoa antavat lanterniinit, jotka ulottuvat
lähes rakennuksen päästä päähän.
Vanhassa osassa oli alun perin kymmenen
savupiippua, joista viisi oli sen itäjulkisivulla ja viisi
länsijulkisivulla. Kun rakennuskokonaisuus täydentyi 1908–1909 uudella osalla, vanhan osan länsijulkisivu jäi uuden ja vanhan osan väliseksi seinäksi, ja
sillä puolella sijainneet viisi savupiippua purettiin.

Paja koilliskulmasta vuonna 2012. Vuoden
1968 jälkeisiä muutoksia ovat muun
muassa neljän siihen asti säilyneen
savupiipun katkaiseminen hieman
räystäslinjan yläpuolelta 1970-luvulla sekä
ilmanvaihtolaiteasennusten lisääntyminen
pohjoisjulkisivussa.
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Näkymä Teollisuuskadun suunnasta Pajan
eteläjulkisivun edustalle 1960-luvun lopulla.
Kuvan keskivaiheilla näkyvä mineriittipintainen
Pajan sirkus on purettu. Myös sen vasemmalla
puolella näkyvä teräsvarasto sekä pilarien
varassa seisova siltanosturi on purettu,
samoin kuin äärimmäisenä oikealla näkyvä
betoninen öljyvarasto. (Kuva: Suomen
Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

Itäjulkisivussa on sen sijaan jäljellä alaosat neljästä
vain osittain puretusta savupiipusta. Yksi itäjulkisivun savupiipuista (eteläisin niistä) on purettu
kokonaan.
Ovien ja ikkunoiden sijoituksen suhteen Paja
on noudattanut konepajan alueen tuotantorakennusten yleistä logiikkaa: liikenne rakennukseen on
tapahtunut pohjois- ja eteläsivujen suurten ovien
kautta. Pajan läpi on kulkenut pohjois-eteläsuuntaisia raidepareja, jotka ovat jatkuneet Pajan pohjoispuolella sijainneeseen Kokoonpanohalliin. Länsi- ja
itäjulkisivut ovat olleet toiminnallisesti passiivisia,
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Näkymä samasta paikasta vuonna 2012.
Tiilestä muuratun matalan satulakattoisen
öljykarkaisimon itäsivulle on lisätty vuonna
1983 peltinen vedenpuhdistuslaitos. Kuvassa
vasemmalla näkyy Aluskehysosastoon
johtava kaasuputki.
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Pajan eteläsivu lounaisnurkasta nähtynä
1960-luvun lopulla. (Kuva: Suomen
Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

eikä niissä ole alun perin ollut lainkaan ovia. Myöhempien muutosten myötä itäjulkisivuun on avattu
kaksi ovea, ja pohjois- ja eteläjulkisivujen ovia on
poistettu käytöstä.
Rakennuskokonaisuuden kaakkoiskulmaan
kytkeytyy kaksi pientä rakennelmaa; öljykarkaisimo ja jätevedenkäsittelylaitos. Enimmillään Pajan
kaakkoiskulmassa pieniä rakennelmia on ollut
kolme. Kolmas niistä, öljyvarasto, on purettu. Pajan
itäjulkisivussa on edelleen näkyvissä öljyvarastoon
liittyneitä betonirakenteita.
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Avointa ulkotilaa Pajan
eteläpuolella vuonna 2012
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Pohjoisjulkisivun suunnitelmapiirustus
vuodelta 1908 (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 64-2; kuvassa on ote piirustuksesta)

Julkisivut: seinäpinnat, aukotus.
Pajan hallien seinämuurit ovat puhtaaksi muurattua
punatiiltä. Muurauksessa vuorottelevat side- ja juoksukivikerrokset. Seinämuureissa olevat alkuperäiset
aukot on toteutettu kaariholvein.
Pohjois- ja eteläjulkisivut
Pajan pohjois- ja eteläjulkisivut rakennettiin ulkonäöltään alun perin lähes identtisiksi. Molemmilla
sivuilla on ollut vuonna 1909 neljä suurta kaariovea,
joiden kautta vaunuja ja muuta tavaraa on voitu
kuljettaa sisään ja ulos.
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Pajan koristelut ja julkisivujäsentelyt ovat
pidättyvämmät kuin viereisen Kokoonpanohallin.
Pohjois- ja eteläjulkisivut on käsitelty yhtenä pintana
ilman jäsentäviä vaakalistoja ja syvennyksiä. Aukkojen kaariholvit on muurattu muun seinän kanssa
samaan peruspintaan ilman syvennyksiä ja porrastuksia. Ikkuna- ja oviaukkojen lisäksi pohjois- ja
eteläjulkisivua jäsentävät kontreforit sekä porrastettu räystäslista. Nurkkien kontreforit, niiden jatkona
hahmottuvat räystään yläpuolelle nousevat muuratut koristeaiheet sekä polveileva räystäslista muodostavat yhdessä näyttävän kehyksen julkisivulle.

Pohjoisjulkisivusta voi edelleen pääpiirteittäin
hahmottaa, kuinka ikkunakentät ja ovet ovat vuonna 1909 olleet sijoitettuina pohjois- ja eteläsivuille.
Pareittain sijoitettujen suurten kaariholvattujen
oviaukkojen molemmin puolin on sijoitettu kaariholvien alle sommitellut ikkunakentät. Suurikokoiset ilmanvaihtolaitteiden asennukset sekä ikkunaaukotukseen tehdyt muutokset tosin vaikeuttavat
alkuperäisen julkisivujäsennyksen hahmottamista.
Laiteasennuksia ja muita muutoksia tehtäessä ikkunakenttiä on myös rikottu ja muutettu.

Pajan pohjoisjulkisivu vuonna 2012
(kooste useasta valokuvasta).
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Alkuperäiseltä vaikuttava suuri puurakenteinen
pariovi Pajan pohjoisjulkisivussa uuden osan
puolella. Ovi on poissa käytöstä, ja se on
muutettu käytännössä ikkunaksi lisäämällä
sen alaosaan kiinteitä rakenteita sisäpuolelle.
Myös eteläjulkisivussa on vastaavalla
tavalla ikkunaksi muutettu alkuperäinen
puurakenteinen pariovi. Kuvassa näkyvässä
oviaukossa on lisäksi itäsivulla ratkaisu,
joka on poikkeuksellinen verrattuna muihin
oviaukkoihin: aukko on hieman kapeampi kuin
pariovi (vrt. oheisen sisäkuvan oikea reuna).

Pajan eteläjulkisivu on muuttunut aukotuksen
suhteen pohjoisjulkisivua enemmän. Julkisivun itäisin ikkunakenttä sekä itäisin oviaukko ovat jääneet
eteläjulkisivuun kiinni rakennetun öljykarkaisimon
taakse. Oikealta lukien niistä järjestyksessä seuraavan kaarioven aukko (eli öljykarkaisimon viereinen
holvikaaren alue) on puolestaan muutettu ikkunakentäksi, johon liittyy pieni sisäänkäynti. Eteläjulkisivuun on näiden muutosten jälkeen jäänyt periaatteessa kaksi suurta kaariovea, mutta toinen niistä
on suljettu sisäpuolisilla kiinteillä rakenteilla ja on
siten poissa käytöstä. Alkuperäinen ovi on aukossa
kokonaan jäljellä ja sen yläosa toimii ikkunana.
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Alkuperäisiä kaariovien aukkoja on rakennuksessa jäljellä kaikkiaan periaatteessa kuusi kappaletta. Niistä kolme on tällä hetkellä käytettävissä
oviaukkoina. Kolme muuta on suljettu kiintein
rakentein. Käytöstä poistetuissa kaariovien aukoissa
on kuitenkin jäljellä alkuperäiset puuovet tai osia
niistä, joten ne hahmottuvat julkisivussa edelleen
oviaukkoina.
Piirustusten perusteella pohjois- ja eteläjulkisivujen kaikki ikkunakentät ovat alun perin muodostuneet kuudesta ikkuna-aukosta, sijoitettuina kahteen eri tasoon. Aukotuksen suhteen alkuperäisinä
säilyneissä ikkunakentissä on nähtävissä alkuperäi-

nen idea: Alemman tason ikkunat sijoittuvat kukin
oman pienen holvikaarensa alle, ja hahmottuvat
erillisinä pieninä ikkunoina. Ylemmän tason kolme
aukkoa liittyvät toisiinsa siten että ne muodostavat
käytännössä yhden suuren kaari-ikkunan, mutta
ovat hoikkien tiilirakenteiden toisistaan erottamat.
Pohjois- ja eteläjulkisivussa on jäljellä joitakin
alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia pieniruutuisia
ikkunapuitteita. Osassa ikkunakentistä ikkunat on
vaihdettu korvaten ne suuriruutuisilla puitteilla.

Pajan eteläjulkisivu vuonna 2012
(kooste useasta valokuvasta).
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Eteläjulkisivu läntisin ikkunakenttä,
katsastusaseman käytössä oleva pariovi,
sekä käytöstä poistettu mutta säilynyt
puurakenteinen pariovi. Pohjois- ja
eteläjulkisivujen alkuperäisten ikkunakenttien
kaariholvit ulottuvat hieman oviaukkojen
holveja ylemmäksi.

Oviaukkojen ja ikkunakenttien päällä on loiva
segmenttikaariholvi. Ikkunakenttien holvikaari on
muodoltaan sama kuin oviaukkojen holvin segmenttikaari, mutta holvin kanta on sijoitettu ikkunoissa kolme tiilivarvia ylemmäksi kuin oviaukoissa,
ja ikkunakentät ulottuvat siksi vastaavasti hieman
korkeammalle kuin oviaukot.
Pohjoisjulkisivussa on yhdeksän kontreforia.
Nurkissa sijaitsevien kontreforien lisäksi julkisivussa on kontrefori kussakin ovi-/ikkuna-aukkojen
väliin jäävässä seinäpinnassa.
Eteläjulkisivussa kontreforeja on näkyvissä
kuusi. Julkisivun itäisin (eli itänurkan) kontrefori on
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piilossa mutta jäljellä vedenpuhdistuslaitoksen takana. Siitä seuraava kontrefori länteen päin on jäänyt
öljykarkaisimon sisään. Eteläjulkisivusta puuttuu
lisäksi kontrefori uuden ja vanhan rakennuksen
saumakohdasta, vaikka alun perin lähes identtiseen pohjoisjulkisivuun sellainen on tehty. Tämän
keskimmäisen kontreforin puuttumiselle eteläjulkisivusta on selityksenä se, että vuosien 1908–1909
rakennusvaiheen aikana, uutta osaa rakennettaessa,
eteläjulkisivuun toteutettiin uuden ja vanhan osan
saumakohtaan korkea savupiippu palvelemaan
koko Pajaan rakennettu uudenlaista savunpoistojärjestelmää (VR:n piirustusarkisto, piirustus 64,

29.3.1908). Savupiippu sijoittui uuden ja vanhan
osan saumakohtaan. Arkistovalokuvien perusteella
piippu on kuitenkin jo purettu pois vuoteen 1925
mennessä, eikä sen paikalla näy savupiippua myöskään missään myöhemmässä valokuvassa. Eteläjulkisivun sokkelissa voi nähdä jälkiä piipun sokkelin
purkamisesta.
Pajan pohjoisjulkisivusta lähtee Kokoonpanohalliin paineilmaputkiston runkoputki siltarakenteineen. Eteläjulkisivussa kiinni olevan öljykarkaisimon julkisivusta lähtee puolestaan kevytrakenteinen
paineilma- ja kaasuputkien putkisilta kohti Aluskehysosastoa.

Ikkuna-aukkojen ja puitejaon suhteen
alkuperäisessä asussa säilynyt ikkunakenttä
Pajan eteläjulkisivussa. Alueen rakennuksille
ominaisesti osa ikkunaruuduista on ajan
mittaan korvattu pienillä ilmanvaihtoon
liittyvillä laiteasennuksilla. Huolellisesti
tehtyinä tämän tyyppiset pienet asennukset
voivat muodostaa ilmeikkäitäkin
kokonaisuuksia.

Eteläjulkisivussa vanhan osan puolella
molemmat alkuperäiset kaarioviaukot ovat
kohdanneet muutoksia. Itäisempi aukoista
on jäänyt eteläjulkisivun eteen rakennetun
öljykarkaisimon taakse ja suljettu. Läntisempi,
joka näkyy kuvassa, on muutettu ikkunakentäksi
johon liittyy pieni sisäänkäynti. Kaarioviaukon
muutos ikkunakentäksi on valokuvien perusteella
tapahtunut vuoden 1936 jälkeen.

Piippu näkyy eteläjulkisivun uuden ja vanhan
saumakohdassa vuonna 1912 otetussa kuvassa.
(Kuva: Signe Brander 1912. Helsingin kaupunginmuseo.)
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Uuden ja vanhan osan saumakohta
eteläjulkisivussa. Tälle paikalle tehty
savupiippu purettiin vuoteen 1925 mennessä.
Sokkelissa voi erottaa jälkiä piipun puretusta
sokkelista.

Itäjulkisivussa jäljellä olevia, osittain
purettujen savupiippujen tynkiä.
Pellityksen suojaama vaakalista on
ollut alun perin jonkin verran piipun
puolivälin yläpuolella sijainnut
piippua jäsentävä koristeaihe.

Länsi- ja itäjulkisivut
Pajan itäjulkisivu on peräisin rakennuksen ensimmäisestä rakennusvaiheesta. Se on valmistunut
vuonna 1903. Länsijulkisivu on hieman uudempi;
se on rakennettu laajennuksen yhteydessä vuosina
1908–1909.
Sekä itä- että länsijulkisivussa on alun perin ollut kahdeksan ikkuna-aukkoa. Ikkunat muistuttavat
muodoltaan pohjois- ja eteläjulkisivujen kaariholvien rajaamia oviaukkoja ja ikkunakenttiä, mutta ovat
kooltaan pienempiä.
Itäjulkisivussa on jäljellä tasaleveät alaosat neljästä savupiipusta. Julkisivussa alun perin olleesta
viidestä savupiipusta yksi, eli eteläisin, on purettu
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kokonaan perustuksia myöten. Sen kohdalla on
näkyvissä paikkausjälki julkisivussa. Katkaistut neljä
savupiippua päättyvät tällä hetkellä yläpäästään koristeelliseen porrastettuun listaan, joka on ollut alun
perin piippua jäsentävä koristelista kohdassa jossa
piippu on alkoi kaventua.
Itäjulkisivun eteläosaa on muutettu eniten.
Tällä kohdalla on sijainnut sittemmin purettu öljyvarasto. Varaston tieltä on purettu eteläisin savupiippu. Etelän suunnasta Sturenkadun eteläpuolella
sijaitsevan rakennuksen yläkerroksesta vuonna
1953 otetussa alueen yleiskuvassa viides piippu vielä
näkyy (Suomen Rautatiemuseo / Laipio), mutta
vuoden 1968 valokuvissa (Suomen Rauatiemuseo /

O. Karasjoki) se on jo purettu. Eteläisimmän piipun
purkaminen on näin ollen tapahtunut vuosien 1953
ja 1968 välillä. Öljyvaraston rakentamisen voinee
tämän perusteella niin ikään ajoittaa vuosien 1953 ja
1968 välille.
Öljyvaraston tieltä on purettu myös rakennuksen nurkassa ollut kontrefori sekä muurattuun
seinään kuulunutta räystäslistaa. Lisäksi eteläisin
ikkuna on muurattu umpeen, ja eteläosassa on
näkyvissä läpivientien paikkauksia. Puretun kontreforin ja räystäslistan kohdalla purkujäljet ovat
kokonaan paikkaamatta. Räystäslistan poistaminen
on myös aiheuttanut rakenteellisen ongelman, josta
enemmän kohdassa ”Räystäät”.

Jälkiä purku- ja paikkaustöistä itäjulkisivun
eteläosassa. Muuratun seinän pinnassa oleva
betonirakenteet ovat kuuluneet sittemmin
purettuun öljyvarastoon. Äärimmäisenä
vasemmalla jätevedenkäsittelylaitoksen peltija betoniseinää.

Pajan itäjulkisivu vuonna 2012
(kooste useasta valokuvasta).
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Itäjulkisivuun on myöhemmin lisätty kaksi
sisäänkäyntiä ikkuna-aukkoja laajentamalla;
kuvassa pohjoisempi niistä.

Länsijulkisivu on pääpiirteittäin lähellä alkuperäistä asuaan. Se rakennettiin ilman savupiippuja.
Julkisivusta ulkonee seitsemän porrastettua, räystäslistaan asti ulottuvat kontreforia. Pääjäsennys on
sama kuin itäjulkisivussa, mutta länsijulkisivussa
on kontrefori kaikissa niissä kohdissa joissa itäjulkisivussa on alun perin ollut joko savupiippu tai
kontrefori.
Itä- ja länsijulkisivuissa ikkunat on sijoitettu
pareittain siten, että kahden (itäjulkisivussa olevan)
savupiipun tai (länsijulkisivussa olevan) kontreforin
väliin on aina sijoittunut kaksi ikkunaa. Itäjulkisivu
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Itäjulkisivuun myöhemmin lisätty
eteläisempi sisäänkäynti.

on alun perin rakennettu ilman ovia, länsijulkisivun
tapaan. Länsijulkisivussa ovat kaikki ikkuna-aukkoihin liittyvät kivirakenteet hyvin säilyneet seinämuurissa. Ikkunoihin on vaihdettu uudet, aiempaa
suuriruutuisemmat ikkunapuitteet. Arkistovalokuvien perusteella tämä on tapahtunut vuoden 1968
jälkeen.
Itäjulkisivuun on lisätty kaksi sisäänkäyntiä
muuttamalla kaksi ikkunaa oviaukoiksi laajentamalla aukkoja alaosasta. Pohjoisempi uusista ovista
on näkyvissä jo vuonna 1968 otetussa valokuvassa
(Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki; ks. s. 45).

Siinä oven yläpuolelle jäävän pienen kaari-ikkunan
ja oviaukon välissä on betonivahvistettu muurattu
palkki, ja oviaukko on hieman ikkunaa kapeampi.
Eteläisemmässä ovessa aukko ulottuu yhtenäisenä
ylhäältä alas asti. Itäjulkisivun ikkunoissa on jäljellä
alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia puitteita karmeineen.
Itäjulkisivuun on myös lisätty pohjoisesta lukien kolmannen ja neljännen ikkunan väliin betonista
valettu lisävahvistus, ehkä laiteasennuksiin liittyen.
Kaikkiaan itäjulkisivusta on aikojen kuluessa tullut
varsin eri näköinen kuin se on ollut alun perin.

Länsijulkisivun suunnitelmapiirustus
vuodelta 1908 (VR:n piirustusarkisto,
piirustus 64-2; kuvassa on ote piirustuksesta)

Pajan länsijulkisivu vuonna 2012
(kooste useasta valokuvasta).
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Pajan länsijulkisivua. Ylimpänä kuvassa
Voimalaan ulottuvaa putkisiltaa.

Länsijulkisivun aukotukseen tai rakenteisiin ei ole
tehty muutoksia siten kuin itäjulkisivussa, ja se on
säilynyt ilmeeltään varsin ehyenä ja yhtenäisenä.
Länsijulkisivua leimaa voimakkaasti siitä
ulkoneva Pajan ja Voimalan välinen metallirakenteinen putkisilta. Silta kiinnittyy Pajaan räystäslinjan
yläpuolella, kytkeytyen siltaa varten rakennettuun
ikkunattomaan poikkipäätymäiseen korokkeeseen.
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Putkisilta Pajan ja Voimala välillä.
Taustalla Pajan länsijulkisivua.

71

Öljykarkaisimon itäseinän
liittyminen Pajan eteläjulkisivuun,
nähtynä öljykarkaisimon ja
jätevedenkäsittelylaitoksen väliin jäävästä
kapeasta tilasta. Rakenteellisesti
öljykarkaisimon seinät näyttäisivät
liittyvän Pajan seiniin varsin kevyesti;
seinämuurien välistä saumaa on tilkitty
luultavasti polyuretaanimassalla.
Oikealla näkyy Pajan eteläseinän umpeen
muurattuja ikkuna-aukkoja.

Öljykarkaisimo Pajan eteläjulkisivun
itänurkassa. Tiilimuurauksen yläpuolelle
eteläsivulla sijoittuva metallirakenne
on jäsennetty kolmion muotoisiin
kenttiin. Vastaavan tyyppinen metallinen
kattorakenne on ollut valokuvien perusteella
myös Kokoonpanohallin itäjulkisivun
pohjoispäässä olleessa, vaunutelien
pesua varten rakennetussa pienessä
lisärakennuksessa, joka purettiin 1970-luvulla
sähköjunahallin tieltä.
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Pajan kaakkoisnurkkaan 1980-luvulla
lisätty jätevedenkäsittelylaitos
Teollisuuskadun suunnasta nähtynä.

Öljykarkaisimo ja jätevedenkäsittelylaitos
Rakennuskokonaisuuden kaakkoiskulmassa ovat
erillisinä mutta Pajaan kytkeytyvinä rakennelmina
öljykarkaisimo ja jätevedenkäsittelylaitos.
Satulakattoisen öljykarkaisimon seinät on muurattu punatiilestä. Muuraus ulottuu suunnilleen rakennuksen itä- ja länsijulkisivujen räystäiden tasoon
asti. Tämän tason yläpuolella seinä jatkuu metallirakenteisena. Muurausta on täydennetty metallirakenteella myös rakennuksen nurkissa ja ulko-oven
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Öljykarkaisimon julkisivu länteen.

yhteydessä. Öljykarkaisimon tarkka rakennusajankohta ei ole tiedossa, mutta valokuvien perusteella
rakentaminen on tapahtunut vuosien 1936 ja 1968
välillä. Julkisivun pinnassa kulkee putkia, jotka jatkuvat siltarakenteena kohti Aluskehysosastoa.
Jätevedenkäsittelylaitos on yksinkertainen peltinen hyötyrakennus vuodelta 1983. Se seisoo omalla
betoniperustuksellaan. Pohjoissivuna on betoniseinä, joka on mitä ilmeisimmin ollut osa purettua
öljyvarastoa.

Pajan länsijulkisivun sokkelia. Kontreforit
seisovat yhtenäisillä luonnonkiviharkoilla.
Vrt. sokkelipiirustus (VR:n piirustuarkisto,
piirustus 3038 b’).

Sokkeli
Pajan vanhan ja uuden osan sokkelien uloin osa on
tehty lohkopintaisista graniittiharkoista. Kontreforien muusta seinäpinnasta ulkonevat osat seisovat
suunnitelmapiirustuksen mukaan kokonaisuudessaan graniittiharkon päällä.
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Luonnonkivisokkelia eteläjulkisivun
läntisimmän kaarioviaukon vieressä (tilassa
nykyisin toimivan autokatsastamon eteläovi).
Oviaukon vieressä luonnonkivisokkelia
on muotoiltu alkuperäisen, sittemmin
alaosastaan poistetun kaarioven saranointia
varten.

Sokkeli seuraa tiilimuurien aukotuksen, seinäpintojen, entisten savupiippujen sekä kontreforien
poimuilevaa muotoa. Sokkelin viistottu yläpinta
ulkonee tiilimuurista kolmesta viiteen senttiin.
Sokkelin korkeus on kuutisenkymmentä senttiä.
Harkkojen muurauspinnat on hakattu suoriksi ja
saumattu laastilla.

Uuden osan sokkelipiirustus vuodelta 1908.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 3038 b’)
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Eteläjulkisivussa olevaan, ikkunakentäksi
muutettuun parioven aukkoon on tehty
betonisokkeli, joka ulottuu samalle
korkeudelle kuin luonnonkivisokkeli sen
vieressä.

Rakennuskokonaisuudessa on kohtia, joista on
poistettu oviaukko muuraamalla se (tai osia siitä)
umpeen. Näihin kohtiin on tehty sokkeli valamalla
se betonista seinäpinnan tasoon joko luonnonkivisokkelin korkuisena (vrt. öljykarkaisimon vierestä
ikkunakentäksi muutettu entinen kaariovi) tai sitä
matalampana (vrt. pohjoisjulkisivun itäisin kaariovi,
jonka alaosa on muurattu umpeen).
Luonnonkivisokkeli puuttuu niinikään itäjulkisivun eteläosasta, öljyvaraston tieltä purettujen
savupiipun ja kontreforin kohdalta. Sokkeli on
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näissä kohdissa jätetty toistaiseksi kokonaan korjaamatta öljyvaraston purkamisen jälkeen. Luonnonkivisokkeli on myös paikka paikoin vaurioitunut. Niin
ikään eteläjulkisivun sokkelista puuttuu uuden ja
vanhan osan saumakohdasta pieni pätkä luonnonkivisokkelia puretun savupiipun kohdalta.
Öljykarkaisimon sokkeli on paikalla valettua
betonia, ja se on samassa tasossa seinän tiilimuurauksen kanssa. Vedenpuhdistuslaitos seisoo omalla
betonisokkelillaan.

Pohjoisjulkisivun itäisimmän kaarioven
aukko talvella 2012. Alkuperäiseltä
vaikuttava puinen pariovi on katkaistu noin
metrin korkeudelta, ja aukko on muurattu
katkaisukohdan alapuolelta umpeen.
Aukkoon tehty muuraus seisoo matalalla
betonisokkelilla.

Itäjulkisivun eteläosan osittain purettua
ja rikkoutunutta sokkelia entisen
öljyvaraston kohdalla.
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Itäjulkisivun eteläosan räystään vaurioita:
muuratun räystäslistan purkaminen on johtanut
puurakenteen osittaiseen romahtamiseen.

Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät
Rakennuksen katto on lanterniineineen varsin
näyttävästi esillä itä- ja länsijulkisivujen suunnista
tarkasteltuna. Katon lape sekä räystäät ovat olennainen osa rakennuksen ulkoista ilmettä.
Pohjois- ja eteläjulkisivuilla räystäslinjan muodostavat seinämuuriin muotoiltu koristeellinen porrastettu räystäsaihe ja sitä suojaava räystäspellitys.
Nämä yhdessä kätkevät pohjois- ja eteläjulkisivuilla
lähietäisyydeltä tarkasteltuna muun kattomaailman
taakseen. Kauempaa tarkasteltuna räystäslistan
takaa kohoavat hallien lanterniinien päädyt.
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Itä- ja länsijulkisivuilla seinämuuriin kuuluva
ulkoneva muurattu räystäslista kannattelee
sen yli ulottuvaa puista kattorakennetta.

Itä- ja länsijulkisivujen räystäissä ovat tärkeässä
roolissa sekä tiilimuuraukseen tehty puhtaaksimuurattu hammastettu räystäslista että noin 40 cm
sen yli ulottuva puurakenteinen räystäs. Katto on
konesaumattua peltiä. Rakennuksen kulmissa, reunimmaisten kontreforien jatkona, on räystäslinjan
yläpuolelle kohoavat koristeaiheet.
Itäjulkisivun eteläosassa on purettu muurattua
räystäslistaa karkeasti ja viimeistelemättömästi öljyvaraston tieltä. Vauriota ei ole korjattu, eikä niitä ole
myöskään siistitty öljyvaraston purkamisen jälkeen.
Muuratun räystäslistan purkaminen on myös tuotta-

nut rakenteellisen ongelman: räystään puurakenne
on menettänyt osan kannatuksestaan ja joutunut
kantamaan suurempaa kuormaa kuin mille se on
ollut mitoitettu. Tämän seurauksena räystäs on osittain romahtanut julkisivun eteläpäässä.
Rakennuksen ulkopuolisia syöksytorvia on vain
itäjulkisivulla. Itäisimmällä lappeella konesaumattuun peltikattoon on tehty jalkaränni, joka johtaa
veden syöksytorvien suppiloihin ja edelleen nelikulmaisiin, julkisivun muotoja myötäileviä syöksytorviin. Muilla julkisivuilla ei ole syöksytorvia.

Pajan luoteisnurkka. Pohjoisjulkisivun
muuratun, polveilevan räystäslistan
hammastus jatkuu länsijulkisivun
räystäslistassa.
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Pultteja ja putken pinta-asennus
pohjoisjulkisivussa uuden osan puolella.
Pultit liittynevät samaan asennukseen,
jonka vuoksi myös ikkuna-aukkoa on valettu
umpeen. Ikkuna-aukon palauttaminen tuntuu
mielekkäältä mahdollisuudelta, mutta siististi
asennettujen pulttien poistaminen vaikuttaa
sen sijaan turhalta.

Ilmanvaihtoritilä ja aiemmin käytössä
olleiden kanavien läpiviennin paikkaus
itäjulkisivun pohjoispäässä. Tällaisia on
seinissä monin paikoin.

Varusteet ja valaisimet
Pajan seinämuureihin on rakennuksen historian
aikana ollut kiinnitettynä erilaisia Pajan toimintaan
liittyneitä laitteita, ja seiniin on tehty läpivientejä
eri tarpeita palvelemaan. Jäljellä olevien koneiden ja
asennusten lisäksi julkisivuissa on esimerkiksi seinämuurin läpi meneviä pultteja aluslevyineen, jälkiä
paikkauksista sekä julkisivuun valettuja betonivahvistuksia. Arkistoissa olevat piirustukset ja vanhat
valokuvat antavat tietoa julkisivuissa ja rakennuksen
sisäpuolella olleista varusteista vain jonkin verran.
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Pulttikiinnitysten, vahvistusten ja paikkausten
lisäksi seinissä on tällä hetkellä muun muassa eri
ikäisiä ritilöitä, tikkaita, valaisimia, paloposteja ja
kylttejä. Pajan ikkunoihin on asennettu monissa
kohdissa pienikokoisia ilmanvaihtokoneita ja -venttiilejä samaan tapaan kuin viereisen Kokoonpanohallin eteläjulkisivussa. Myös muuratuissa pinnoissa on huomattava määrä ilmanvaihtoon liittyneitä
läpivientejä ritilöineen, putkineen sekä jälkiä niistä.

Pohjoisjulkisivussa on kaikkein massiivisimmat
ilmanvaihtolaitteiden asennukset. Valokuvien perusteella pohjoisjulkisivu on ollut melko siisti vielä
vuonna 1968. Julkisivun luonteen muutos IV-laitteiden asennuspinnaksi on tapahtunut sen jälkeen.
Etelä-, länsi- ja pohjoisjulkisivuista ulkonevat
viereisiin rakennuksiin ulottuvat putkisillat, jotka
kertovat Konepaja-alueen teollisesta toimintalogiikasta.

Alkuperäiseen tiilimuuraukseen kiinteästi
kytketyt tikkaat pohjoisjulkisivussa, lähellä
uuden ja vanhan osan saumakohtaa.
Tiilimuuraus on halkeillut tikkaiden kohdalla
ja sitä on paikkailtu. Kuvassa oikealla
keskimmäinen ylin ruutu on korvattu
ilmanvaihtolaitteella konepaja-alueelle
luonteenomaisella tavalla.
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Pohjois- ja eteläjulkisivuissa on tällä hetkellä
niin sanottuja äyskärivalaisimia asennettuina
oviaukkojen päälle. Tämä on ollut Konepajan
rakennuksille ominainen käytäntö. Valaisinten
koko on tosin kasvanut vuosikymmenten
mittaan. Itäjulkisivussa äyskärivalaisimia on
asennettuina puolestaan osittain purettujen
savupiippujen tynkiin.

Pohjoisjulkisivua huhtikuussa 2012.
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Pohjoisjulkisivun itäisin ikkunakenttä
on muutettu käytännössä
ilmanvaihtokanavan läpivienniksi.

Ilmanvaihtolaitteiden asennuksia
eteläjulkisivussa, uuden osan puolella.
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Hyväkuntoinen alkuperäinen tai
alkuperäisen kaltainen ikkuna
pohjoisjulkisivussa

Alkuperäiseltä vaikuttava suuri puinen pariovi
eteläjulkisivussa. Kuvan esittämä oviaukko
on tällä hetkellä poissa käytöstä ja suljettuna
sisäpuolisin rakentein.

Ulkohahmon säilyneisyydestä
Suurpiirteisesti tarkastellen Pajan ulkohahmo perustuu edelleen vuoden 1909 asuun, eli uuden osan
valmistumisen jälkeiseen tilanteeseen. Rakennuskokonaisuutta on kuitenkin sen jälkeen muokattu esimerkiksi aukotuksen osalta, siitä on purettu muun
muassa savupiippuja. Kokonaisuus on täydentynyt
kaakkoisnurkastaan vähäisillä rakennusmassoilla
(öljykarkaisimo, jätevedenkäsittelylaitos), joita ei ole
toteutettu vastaavanlaisin kunnianhimoisin tavoittein kuin suuret hallit alun perin rakennettiin.
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Rakennuksen suuret linjat ja logiikka ovat
säilyneet seinämuureissa ja kattomaisemassa melko
hyvin, kuten myös räystäslinjassa, jossa nämä
kohtaavat. Sentyyppiset muutokset kuin esimerkiksi
yksittäisen kaarioven muuttaminen ikkunakentäksi (vrt. eteläjulkisivu) tai ikkunan muuttaminen
oviaukoksi (vrt. itäjulkisivu) voi nähdä historiallisen teollisuusrakennuksen vähittäisenä ja melko
luonnollisena muutoksena, joka on yleensä tapahtunut rakennuksen oman arkkitehtonisen logiikan

puitteissa. Tietty sekavuus ja rikkonaisuus, joka
rakennuksen ulkohahmossa tätä selvitystä tehtäessä
on erityisesti pohjoisjulkisivussa ja itäjulkisivun eteläosassa, liittyy enemmänkin asennus- ja purkutöihin, jotka on tehty väliaikaisiksi tai piiloon jääviksi
ratkaisuiksi – päätellen esimerkiksi purkutöiden
karkeudesta (vrt. esim. räystäslistan ja kontreforin
purkaminen itäjulkisivulla). Alkuperäiselle arkkitehtuurille vierasta sekavuutta luovat myös pohjoisjulkisivun todella suuret peltiset ilmanvaihtokanavat.

Lämpöputken silta Voimalan ja Pajan
välillä on vaalimisen arvoinen, alueen
historiasta kertova rakenne.
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Huolellisesti asennettu, hyväkuntoinen
ilmanvaihtoritilä länsijulkisivussa.
Myös palopostit kuuluvat luonteeltaan
keveisiin asennuksiin.

Punatiiliset, puhtaaksimuuratut massiiviset seinämuurit kuuluvat ehdottomasti Pajan vaalittaviin
piirteisiin, ja niiden eheyden palauttaminen tuntuu
perustellulta niissä osissa, joissa on tehty suurempia, luonteeltaan karkeita purku- ja muutostöitä.
Länsijulkisivu on seinämuurinsa osalta säilynyt
lähimpänä rakennusaikaista tilannetta, ja se on julkisivuista myös arkkitehtonisesti yhtenäisin. Länsisivulla on kyllä tehty muita muutoksia: ikkunapuitteet on kaikki vaihdettu 1960-luvun lopun jälkeen
uudentyyppisiin, aiempaa suuriruutuisempiin (vrt.
arkistovalokuvat vuodelta 1968, Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki), kun taas muissa julkisivuissa
on jäljellä joitakin alkuperäisiä tai niiden kaltaisia
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ikkunapuitteita, uudempien ja niistä selvästi poikkeavien puitteiden rinnalla. Etelä- ja pohjoisjulkisivuilla on säilynyt myös muutama alkuperäinen ovi.
Julkisivuissa tapahtuneet, alkuperäistä julkisivujäsennystä kunnioittavat muutokset sekä
rakennukseen liittyvät erilaiset varusteasennukset
ovat osa konepajan rakennusten historiaa. Näin on
myös Pajan kohdalla. Monin paikoin asennukset on
tehty huolella ja siten, että ne jäävät mittakaavaltaan
ja painoarvoltaan alisteisiksi muurattujen seinien eheydelle. Tällaisissa tapauksissa asennukset
pikemminkin vain korostavat seinien juurevuutta
ja massiivisuutta. Tällöin asennuksia on perusteltua
jopa vaalia rakennusta rikastuttavina ja sen käytön

historiasta kertovina yksityiskohtina. Esimerkkeinä
ovat muun muassa sisäpuolisia kiinnityksiä varten
tehdyt lukuisat pulttien läpiviennit aluslevyineen,
alkuperäiset tikkaat, vesipostit sekä vastaavat pienet
laitteet.
Punatiilisen pajan selkeyttä ja eheyttä on ilman
mitään epäilystä syytä vaalia, ja rakennukseen on
luontevaa tehdä myös siihen liittyviä palauttavia
muutoksia. Samaan aikaan on kuitenkin perusteltua
säilyttää rakennukseen eri aikoina tehdyistä asennuksista huolellisesti tehdyt ja sympaattisimmat.
Rakennuskokonaisuuden täydentymisen ja
muutosten historia voinee toimia osviittana myös
mahdollisille tuleville muutoksille. Esimerkkinä voi

Seinämuurista läpivietyjä pultteja
aluslevyineen länsijulkisivussa.

mainita vaikkapa öljykarkaisimon, joka ei itsessään
edusta teknisesti kestävintä rakentamistapaa, mutta
sen rakennuspaikan tai jopa rakenteiden hyödyntäminen esim. Pajan tulevaan käyttöön liittyvää
teknistä tilaa toteutettaessa voi olla historianäkökulmasta perusteltua. Samaan tapaan itäjulkisivulla
säilyneet, osittain purettujen savupiippujen alaosat
herättävät ajatuksia jäljelle jääneiden osien mahdollisesta hyödyntämisestä jatkossa, niiden alkuperäistä
funktiota jollain tavalla vastaavassa tarkoituksessa, ja
mahdollisesta täydentämisestäkin tähän liittyen.
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Uuden puolen kattorakenteita.

sisätilat ja huonejako
Vanha ja uusi puoli
Sekä vanhan että uuden puolen hallien pääpiirteet
ovat varsin hyvin nähtävissä. Tilojen ominaisluonne muodostuu lanterniineista ja kattorakenteista,
kaariholvatuista suurista ovista ja ikkunoista sekä
tiiliseinistä.
Työkoneista ei ole juuri mitään jäljellä, pajalaitteistoista on jäljellä ainoastaan savukaasuputkistoja
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poistopuhaltimineen, prosessikaasuputkia sekä
nostoraanojen kiinnikkeitä tiiliseinien pinnoissa.
Lisäksi udella puolella on jäljellä myöhemmistä
vaiheista siltanosturi.
Ovista ja ikkunoista sekä kattorakenteiden
alkuperäisistä osista olisi suositeltavaa tehdä suppea
väritutkimus ennen näiden osien korjauksiin tai
muutostöihin ryhtymistä.

Julkisivujen ikkunoihin ja oviin on tehty
muutoksia (ks. ajoituskaaviot s. 138–141).
Kuvassa päätyjulkisivu.

Uuden puolen pajaosasto
vuonna 2012 autokatsastamona.
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Pajaosasto vuonna 1924.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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Pajaosasto vuonna 2011.

Pajaosasto vuonna 1924.
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(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)
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Pajaosasto vuonna 2011.

Uuden puolen halli etelästä 2011.

Uusi puoli
Pajan uusi puoli palveli lähes koko konepajakautensa
ajan teräsosavalmistuksen pajatyön alueena. Konepajatoiminnan viimeisimmässä vaiheessa tila jaettiin
poikittaisella kevyellä väliseinällä kahteen osaan.
Väliseinä rakennettiin kun hallin pohjoisosaan
muodostettiin konehuolto-osasto. Eteläpään isommalla puolella, eli osarakenneosastolla säilyi Pajan konepajatoiminnan loppuun asti ahjoja ja konevasaroita,
jotka kuitenkin jäivät vähemmälle käytölle. Hitsaustöihin sen sijaan oli tehty useita työpisteitä. Nykyisen
katsastushallin tarpeita varten väliseinään on avattu
suuri aukko, mikä tekee tilasta jälleen jatkuvan.
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Lanterniinin ikkunoita 2011.

Uuden puolen kattorakenteet on valkaistu maalilla ja tilan yleisilme on avara ja valoisa. Hallista on
erotettu vähemmän erillisiä pikku huoneita kuin
Pajan vanhalla puolella. Halli tuntuu alkuperäiseen
tapaan kokonaiselta suurelta tilalta siitäkin huolimatta, että sen keskivaiheilla on kevyt seinä suurine
kulkuaukkoineen. Lanterniini ja ikkunat tuovat
halliin runsaasti valoa ja luovat kattorakenteiden
kanssa erityisen komean ja ilmavan vaikutelman.
Hallin osat ja tilan luonne ovat säilyneet erittäin
hyvin ja palautettavissa alkuperäistä lähellä olevaan
muotoon.

Halli katsottuna kohti eteläjulkisivua.
Pajan uusi puoli vuonna 1912.
Pohjapiirustus Pajan uuden puolen
nykytilanteesta. Tilaan on lisätty keskiosaan
kevyitä väliseiniä ja siellä toimii nykyään
autokatsastamo. Tilan yhtenäisyys on
helposti palautettavissa purkamalla nämä
väliseinät. Portaiden viereen vanhojen
parvirakennelmien alle on tehty sosiaalitilat.
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Pajan vanhan puolen nykytilanne. Uusimpia
muutoksia on hallin itäisen osan puhdistusja pintakäsittelyosaston väliseinä, joka
erottaa tilan hallista.

Vanha puoli
Myös vanhan hallin päätilan ominaispiirteet ovat
nykyisin varsin hyvin nähtävillä. Parvirakennelmina
toiseen kerrokseen sijoitetut sosiaalitilat ja työnjohtajan huone muodostavat hallin sisään tilallisia
yksityiskohtia. Hallin kattorakenteet ovat ilmeeltään
mustuneet (toisin kuin uudella puolella) ja keinovalaistuslaitteeet on laskettu melko alas, ylöspäin
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katsoessa lanterniini ja katto jäävät valaisinten
häikäisyn taakse. Suurin ja viimeisin muutos hallin
yleisilmeeseen liittyy ilmajarruosaston vaiheeseen
(1973–1990), jolloin hallin yhtenäisestä alueesta
on Messinkivalimon alueen jatkoksi rajattu erilleen vanhan puolen itäistä osaa. Tämä muutos on
helposti palautettavissa kutakuinkin sitä edeltävään
tilanteeseen.

Ikkunaseinä vanhan puolen eteläpäädyssä.
Tässä kohden on ollut raidetien ovi
kaariaukossa. Aukko on myöhemmin
muutettu ikkunaryhmäksi, jonka keskellä on
käyntiovi. Kohdassa kulkee pystysuunnassa
kaasuputkia ja vaakasuunnassa mm.
öljyputki.

Pajan vanha puoli valimon laajennettua
1910-luvulla.
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Pajan vanhan puolen nykytilanne.

Pajan sosiaalitilojen suunnielma.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3040 b.)

Valimo ja ilmajarruosaston
puhdistus- ja pintakäsittelyosasto
Konepajan Ilmajarruosaston tilojen laajentuessa
Pajaan vanhasta suuresta hallista erotettiin maan
tason tiloista neljännes eli kuuden metrin levyinen
itäinen alue ilmajarrulaitteiden osien puhdistusta
ja pintakäsittelyä varten. Tilassa tehtyjä työvaiheita
olivat ainakin jarrulaitteiden osien harjaus , pesu ja
fosfatointi. Tämän tilan muodostamiseksi valimon
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Parville rakennettuja pajan sosiaalitiloja erottavat puiset väliseinät ja
huoneet on rakennettu teräspilarien ja palkkien varaan. Niiden alla on
myöhemmin ohuin tiiliseinin erotettuja huoneita. Kuva vuodelta 2011.

huoneen eteläpäädyn muodostanut väliseinä on
purettu ja entinen valimo liittyy isompaan pohjoiseteläsuunnassa pitkänomaiseen huoneeseen.
Huoneen keskiosa on nykyisin konevuokraamon
asiakastilana. Vanhan valimon kappaholvattu sisäkatto ja paksun väliseinän päätekohta ovat näkyvissä
kertomassa entisestä messinkivalimosta.

Entisen valimon osaan erotettu
pienehkö huone 2011.

Puhdistus- ja pintakäsittelyosasto 2012. Entisen valimon kohta näkyy
vasemmanpuoleisessa seinässä paksumman väliseinän päässä. Tilan
takana on kevyemmällä seinällä myöhemmin erotettu pienempi huone.
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Portaikko alas uuden puolen 2.
kerroksen huoneista.

Uuden puolen halliin parven työhuoneesta
avautuvat ikkunat.

Sosiaalitilat, parvet ja kopit
Vanhan puolen maantasokerroksen pohjoisreunassa
on kolmen huoneen sarja pienehköjä huoneita jotka
on rakennettu sosiaalitilojen parvien alle. Ne ovat
osin tiiliseinäisiä, osin kevyin väliseinin rakennettuja. Raidetien kohdalla hallitila jatkuu huoneiden välissä ja parven ali pohjoisseinän suureen ulko-oveen
asti. Parvella tämän kohdan lattiataso on korkeammalla kuin muualla, jotta vaunut ovat mahtuneet
kulkemaan sen ali. Parville sijoittuva sosiaalitilojen
huoneryhmä on muodoltaan 1940-luvun suunnitelmia vastaavassa hahmossa, vaikkakaan peseytymispaikkoja ja kalustusta ei toisessa kerroksessa
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Vanhan puolen tiiliseinin erotettu varastohuone
sosiaalitilojen alla. Uuden puolen puoleinen
väliseinä on kuvassa oikealla.

enää ole. Tilat ovat työkaluvuokraamo Ramirentin
sosiaalitiloina ja kahvihuoneena. Pajan vanhan ja
uuden puolen välisen seinän läpi on kulku uudella
puolella sijaitsevaan portaaseen. Vanhalla puolella
portaan oven vieressä on koppi jossa on nyt tietoliikennejakamo. Uudella puolella portaan ylätasanteelta pääsee kaksiosaiseen huoneeseen jota käytetään
toimistona. Pajan uuden puolen huoneiden käyttötarkoitus ja kulkutiet ovat muuttuneet 1940-lukua
myöhemmissä muutoksissa. Pajan vanhalla puolella kulku toisen kerroksen huoneisiin on järjestetty
suoravartisella puuportaalla.

Toiseen kerrokseen sijoitetussa työnjohtajien
huoneessa on suuret ikkunat halliin. Kulku huoneeseen on järjestetty jyrkällä suoravartisella metalliportaalla. Tähän työnjohtajien huoneeseen on aiemmin
ollut kulkutie hallien välisen tiilimuurin läpi myös
Pajan uuden puolen hallista. Tämä ovi on toisen
kerroksen tasossa ja ovelle päästään uudelta puolelta portaan ja pienen lehterin kautta. Kummankin
portaikon lehterillä on pieni pesualtaalla varustettu
koppi, jossa on voinut pestä käsiä. Portaat ja tasanteet ovat metallirakenteisia.

Vanhalle puolelle sijoittuva toisen kerroksen työnjohtajien
huone. Sen vasemmalla puolella raidetien ikkunallisen oven
kohdalla on nyt pienempi ovi ja kiinteitä ikkunoita.
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Sosiaalitilat vanhan puolen
toisessa kerroksessa.
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Kylkiäisrakennukset
Öljykarkaisimo jäteveden käsittelylaitos ovat jäljellä
mutta öljyvarasto on purettu. Siitä on tosin jäljellä
yksi betoniseinä jäteveden käsittelylaitoksen seinänä
ja lisäksi toista betonista valettua öljyvaraston seinämää joka on kiinni Pajan tiilimuurissa.
Öljykarkaisimo toimii autoharrastajien kevyesti
varustettuna korjauspajana. Jäteveden käsittelylaitos
ei ole käytössä. Öljykarkaisimolla voisi olla käyttöarvoa esimerkiksi teknisenä tilana, mutta jäteveden
käsittelylaitoksen peltikoppi joutaa purettavaksi.

Öljykarkaisimo on rakennettu kiinni Pajan
eteläpuolen ulkoseinään. Sen päätyyn
liittyy aluskehysosaston suuntaan menevä
putkilinja. Kuva 2011.

Puretun öljyvaraston betonirakenteita ja
Pajan muutosjälkiä sen ajalta. Vasemmalla
jätevedenkäsittelylaitos. Kuva 2011.
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Vanhan puolen sosiaalitiloissa
lanterniini on varustettu uusilla
huonosti sopivilla ikkunoilla.

Lanterniini Pajan uudella puolella.
Päädyn ja vasemmat ikkunat
ovat alkuperäisiä. Oikealla
karmiaukoissa on ulkopuolella puiset
lautaluukut. Niihin on asennettu
potkuripuhaltimet.
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rakennusosat
Ikkunoiden ja ulko-ovien yksityiskohdat
Pajarakennuksessa on ikkunoita kahdella eri korkeudella, tiiliseinissä ja lanterniineissa. Suuressa
osassa ikkunoita alkuperäiset karmit ja ikkunanpuitteet ovat säilyneet. Uusimpia osia ovat länsiseinän
suurten kaariholvi-ikkunoiden ikkunat ja sosiaalitilojen lanterniinin ikkunat. Näissäkin karmit
lienevät alkuperäiset.
Lanterniinien itä- ja länsijulkisivujen puolella
olevat sivut ovat kauttaaltaan ikkunallista pintaa,
samoin etelään ja pohjoiseen suuntautuvat päädyt.

Lanterniinien ikkunat jakautuvat kahteen osaan,
joiden ruudut ovat erillisissä puitteissa. Välikarmi
erottaa ikkunoiden ylä- ja alaosan toisistaan. Välikarmiin yläsaranoidut ikkunoiden alaosat ovat toimineet varhemmissa vaiheissa hallien yläosassa ulostuuletusluukkuina. Pajan uudella puolella ja vanhan
puolen hallissa nämä ikkunat ovat yksinkertaiset.
Ulkopuitteet on lasitettu ja sisäpuolelle on ainakin
paikoitellen asetettu lintuverkko. Sosiaalitilojen
alueella lanterniinin ikkunat on uusittu ja ne ovat
kaksinkertaiset. Sisäpuitteessa ei ole puitejakoja,
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vaan sisälasit ovat koko puitteen kokoiset. Ulkolasissakin jakopuitteet ovat vain lasin pintaan liisteröityjä
listoja joista osa on karissut pois.
Muut rakennuksen ulkoseinien ikkunat ovat
ulkopuitteiltaan suurimmaksi osaksi ulospäin aukeavia alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisia ikkunoita.
Pajan vanhalla puolella on alkuperäisten piirustusten mukaan sekä yksilasista, että kaksinkertaista
ikkunatyyppiä. Näitä tyyppejä on säilynyt nykytilanteeseenkin. Myöhemmin joihinkin ulkoseinien
ikkunoihin ja oviin on lisätty sisäpuolelle puitteet

vas
Lanterniinin rakenteiden ja yksityis
kohtien suunnitelma. Piirustus on tehty
Pajan uuden puolen rakennusvaiheessa.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3040 b.)
oik
Pajan uuden puolen lanterniinin
alkuperäiset ikkunat. Kuva otettu
2012 keväällä.

Tiiliseinien ikkunatyypit. (Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3040a.)
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Pajan alkuperäisiä ikkunatyyppejä mukaillen
ummistettu raidetien ovi vanhan puolen
eteläpäädyssä 2011.

Vasemman puolen kuvan kohta
sisältä 2011.

ja tällä tavalla on muodostettu kaksinkertaisia, sekä
kiinteäpuitteisia että avattavia sisään–ulos–aukeavia
puuikkunoita. Jäljellä olevien vanhojen ovien ikkunat ovat niin hyvässä kunnossa, että alkuperäisten
osien säilyttäminen onnistuu hyvin. Melkein kaikissa rakennuksen ikkunoissa on harvinainen piirukarmirakenne, jossa karmin poikkileikkaus on neliön
muotoinen. Kuitenkin välikarmit ovat huullettuja
karminosia. Piirukarmit eivät ulotu puitteiden
ulkopintaan saakka, vaan jäävät puitteiden väliin,
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Alkuperäisen parioven
yläosa 2011.

eikä niissä ole huullosta ikkunanpuitteelle. Ulkoa
ja sisältä katsoen puite siis peittää karmin taakseen.
Joissakin alapuitteissa on ulkonevat tippanokat..
Ovien ikkunat ovat yhtä lailla ratkaisuiltaan vaihtelevia. Ovissa on jäljellä paljon vanhimpia ikkunaosia. Uusimpien suurten ovien rakenteet ovat teräksisiä. Ikkunat noudattelevat ulkopuolella alkuperäistä
jakoa. Kaksinkertaisia ikkunoita on tehty muovisella
lisälasituksella, joka on oven sisäpuolella.

Ikkunaratkaisujen kirjo on jopa mielenkiintoisella tavalla kerroksellista. Osin toteutustapa on
kuitenkin vanhaan rakennukseen sopimatonta ja
rakennusta tärvelevää. Esimerkiksi lanterniinien
päätyjen ulkopuoliset peltilistoitukset ja sosiaalitilojen kohdalla olevat uudet ikkunaosat on tehty niin
alkuperäisestä poikkeavalla tavalla, että seuraavien
kunnostusvaiheiden suunnittelussa on nämä kohdat
syytä ratkaista rakennuksessa aiemmin käytössä
olleella arvokkaammalla tavalla.

Uuden ja vanhan puolen välinen
ovi sosiaalitiloihin vanhalta
puolelta (vas. kuva) ja uudelta
puolelta (oik. kuva).

Työnjohtajien huoneen ovi
(vasemmalla) johtaa uudelta
puolelta vanhan puolen parvella
olevaan huoneeseen.

Sisäovet
Rakennuksen sisällä on vain vähän väliovia. Useat
niistä ovat rakennushistorian kannalta vähemmän
merkittäviä. Joitakin hauskojakin poikkeuksia on.
Vanha harmaaksi maalattu puinen peiliovi löytyy
pajan vanhan ja uuden puolen välisen muurin läpi
menevästä kulkutiestä, portaikon ylätasanteella.
Reitti ei ole nykyään käytössä, koska pajan tilat ovat
vuokrattuna kahdelle eri yritykselle. Ovi lienee tehty
1800-luvulla johonkin laadukkaaseen rakennukseen
ja kierrätetty Pajan välioveksi. Oviaukon sijainti sei108

nässä lienee moottoriputka piirustuksessa esitetyn
oven sijoituksen mukainen (VR: piirustusarkisto,
piirustus 27).
Työnjohtajien huoneiden ovet ovat ikkunallisia
ovia ja ne edustavat huoneiden ikkunoiden kanssa saman ikäistä puusepäntyötä, eli ne ovat joko
1950-luvulta tai sitä nuorempia. Huomionarvoinen
yksityiskohta on pajan eteläsivun portaan ylätasanteella oleva käsienpesukojun ovi, joka on junanvaunun puurakenteinen sisäovi.

Parvien sosiaalitilojen
puurakenteiset uudet portaat
vanhalla puolella.

Uuden puolen portaikko
alakerrasta nähtynä. Yläpäässä on
oikealla ovi vanhalle puolelle.

Portaat
Toisen kerroksen sosiaalitiloihin ja työnjohtajien
huoneisiin johtaa nykyisin yksijuoksuiset portaat.
Tällaisia portaita on pajassa neljässä kohdassa.
Yhdet on tehty puusta ja muut ovat teräksiset. Puiset
portaat johtavat vanhan puolen ensimmäisestä
kerroksesta rakennuskonevuokraamon käytössä
oleviin sosiaaliparven tiloihin.
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rakennustapa ja -tekniikka
rakennetyypit
Ulkoseinät
Rakennuksen ulkoseinät ovat punatiiltä, paitsi
katolla olevassa lanterniinissa, jossa on puurakenne.
Tiilimuurit on tehty ajan tapaan mitä ilmeisimmin
puhtaalla kalkkilaastilla molemmissa pajan rakennusvaiheissa. Kalkkilaasti on laadultaan sellaista,
että se on kestänyt sään rapauttavan vaikutuksen
hyvin. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös konepajan rakennuksille tyypillinen ohut saumaustapa.
Rakennuksen sisäpuolella näkyy, että seinät
ovat tiiltä. Miltei kaikki seinät ovat sisältä valkoisiksi
maalattuja. Pinnan laatu vaihtelee tasaisesta karke110

aan, sillä seiniä on rapattu rakennuksen eri puolilla
vaihtelevasti. Rappaamaton pinta edustaa alkuperäistä pinnanlaatua ja sitä esiintyy eniten.
Pajan sisäpuolella seiniin on tuettu muun muassa seppien työpisteiden nostoraanat joilla taottavia
kappaleita on liikuteltu ja kannateltu takomisen
aikana. Myös muita koneita ja kiinteitä rakennelmia on tuettu seiniin. Kiinnitykset on tehty usein
tiiliseinän läpi menevin pultein. Seinien ulkopuolella, pulttien kannan alla on käytetty erityisiä pyöreitä
aluslevyjä, joissa on taottua muotoa. Näiden halkai-

sija on noin kymmenen senttiä. Seinien sisäpuolella
vastakappaleena on usein ollut yhtenäinen isohko
teräslevy, jonka kulmissa olevien reikien läpi pultit
on viety ja kiristetty.
Seinien varusteisiin kuuluu rakennushistorian
kannalta merkittäviä teknisiä yksityiskohtia. Kiinitysosien lisäksi tällaisa ovat muun muassa palopostit ja läpiviennit, joissakin kohdin myös läpivientien
paikkaukset sekä pajalaitteita ja alueen teknistä verkostoa edustavat putket ja imurit tukirakenteineen.

Ulkoseinien merkityksellisiä yksityiskohtia
muodostavat eri aikaiset tekniset varusteet.
Tässä rinnakkain vanha ja uusi paloposti.

Pajan ahjojen savukaasujen
poistoimureista jäljellä on vuoden 1968
jälkeen uuden puolen eteläpäätyyn
asennettu (mahdollisesti muualta siirretty)
savukaasujen poistopuhallin.
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Pajan uuden puolen tiiliseinien muuraus- ja
rakennepiirustus. Punaiset viivat osoittavat
seinäkohtien poikkileikkauksen. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3039a’.)

Uuden puolen pitkän ikkunaseinän
tiilirakenteet ovat säilyneet
kokonaisuudessaan ehjinä. Seinässä näkyy
merkkejä alkuperäisistä tuotantolaitteista.
Kattotikkaiden vasemmalla puolella
on jäljellä nostokraanojen alkuperäiset
kiinnityspultit. Kraanat oli tuettu ja
saranoitu seinään ahjojen viereen.
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Pajan vanhan ja uuden puolen välisen
entisen ulkoseinän ikkuna-aukot on
muurattu toiselta puolelta umpeen.
Paikoin aukoissa on tallella puiset
kehykset, joihin puuluukut ovat olleet
kiinnitettyinä ennen muurausta.

Väliseinät
Pajan vanhin väliseinällinen tila on ollut vanhan
puolen kauttaaltaan tiiliseinäinen messinkivalimo,
jolla on ollut paksuhkot, noin puolentoista kiven
vahvuiset väliseinät. Sen huonetilaa suurennettiin
vuonna 1909 ja nykyisin on jäljellä tämän laajennetun vaiheen pohjois–eteläsuuntainen tiiliseinä, joka
kulkee kattorakenteen kannattavien pilarien linjassa. Seinää jatkettiin myöhemmin kahi-tiilestä muuraten koko hallin pituiseksi. Tämä tehtiin silloin
kun vanhan puolen päätila jaettiin ilmajarruosaston
toimintaa varten kahteen osaan.
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Sosiaalitiloja varten rakennettujen parvien ja
työnjohtajan huoneiden väliseinät ovat kevytrakenteisia: suurimmaksi osaksi puuta – jopa vain
yksinkertaista paneelia. Seinät sisältävät erilaisia
sisätilaan avautuvia ikkunoita. Uuden osan pajahallin keskiosaan on rakennettu poikkisuuntaisesti
kevyt mineraalivillaeristeinen lujalevyllä ja kipsilevyllä verhoiltu, joka jakaa tilan kahteen hieman eri
kokoiseen pääalueeseen seinä (VR:n piirustusarkisto piirustus A 543 (3)). Seinä lienee peltirankarakenteinen ja se on hyvin yksinkertaisesti poistettavissa.
Nykyään seinässä on suuri kulkuaukko, jonka kautta
tila jatkuu puolelta toiselle.

Vanhan puolen puupaalutuksen ja
perustuksen suunnitelma vuodelta
1901, mukaanlukien höyryvasaroiden
perustukset. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3038a’.)

Paalutuksen ja pohjan tila
Rakennuksen perustus ei näytä liikkuneen. Pajan
perustus on kauttaltaan paalutuksen varassa. Pehmeitä maakerroksia, joiden läpi paalutus menee,
on hirsiarinan alapuolella syvimmillään noin
kymmenisen metriä. Paalujen päällä on hirsiarina - eli paalujen päiden päällä ristikkäin ladottuja
hirsiä. Ne muodostavat alustan seinien ja pilarien
ladotuille kiviperustuksille ja rakennuksen pohjan
kivi- ja maatäytölle. Hirsiarinan yläpinta on vuonna
1980 tehdyn selvitysten mukaan kahden, kahden ja
puolen metrin syvyydessä maanpinnasta (Geo-Juva).
Pajarakennuksen perustukset ovat olleet vaarassa lahota 1970 ja 1980-luvuilla tehtyjen orsiveden

Teräsbetonirakenteinen ylälaattavälipohja
Pajan uuden puolen sosiaalitiloissa.

Luonnossuunnitelma puupaaluperustuksen
tukemisesta uusin rakentein.
(Kuva: VR:n piirustusarkistot, Matikkala.)

korkeutta ja perustusten kuntoa koskevien selvitysten mukaan. Maaperän veden korkeus on tuolloin
vaihdellut niin, että perustusten puuosien yläosat
olisivat olleet ajoittain vedenpinnan yläpuolella. Tällaisissa oloissa lahoamista pääsee vähin erin tapahtumaan jos kuivumisjaksot ovat riittävän pitkiä.
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Välipohjat
Parvien lattioiden rakenteet ovat vaihtelevia. Niiden
kannattamiseen on käytetty vaihtelevasti teräspalkistoja ylälaattabetoniholvia ja puurakenteita – muun
muassa lattian laudoituksena.

Yläpohjat
Rakennuksessa on ollut vesikatosta erillinen yläpohjarakenne ainoastaan pienellä alueella valimon
kohdalla. Sen kappaholvattu laipio on yhä paikallaan
laajennetussa muodossaan. Samalle korkeudelle
on myöhemmin tehty lisää kevytrakenteista laipiota
kattamaan koko entisen harjaamon ja fosfatointitilan alan.

kattorakenne ja hallien pilarit
Ehkäpä omintakeisin osa pajaa on sen kattorakenne. Pilarit ja kattotuolit on miltei kokonaan tehty
käytöstä poistetuista ratakiskoista. Kiskon yläreunan epätasainen kuluminen on hyvin näkyvillä
rakenteissa. Liekö aineksina ollut Hämeenlinnan ja
Helsingin välisen radan ensimmäisiä kiskoja. Huolimatta kankeasta aineksesta, on kattorakenne hyvin
ilmavan oloinen. Se on huolellisesti suunniteltu ja
toteutettu hienostuneine liitoksineen. Rakenne on
koottu paikalla modulaarisista tehdasvalmisteisista
yksiköistä. Ratakiskojen ja vetotankojen liitokset on
toteutettu erityisesti tällaisten profiilien liittämistä
varten teräksestä muovatuin liitososin.
Rakenneperiaate
Halleissa on kattotuoleja neljän metrin välein.
Kummassakin hallissa on 9 kappaletta kattotuoleja.
Vesikatto koostuu kymmenestä katonalasta kattotuolien ja päätymuurien välillä. Vanhan ja uuden
puolen hallien katto on tuettu keskiosassa kahdentoista metrin jännevälillä. Hallien sivulaivojen leveys
eli mitta sivuseinistä pilarilinjaan on puolet tästä –
kuusi metriä.
Kattotuolit ja kattoa kantavat pilaristot muodostavat yhtenäisen rakenteen. Pilarit muodostuvat kattotuolien tavoin ratakiskoista, jotka kääntyvät pilareiksi
ja kattotuolien eri osiksi taivutuksin ja liitoksin. Kattotuoleissa on käytetty myös ohuempia vetotankoja.
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vas
Ratakiskopalkit ja ohuet vetotangot liitososineen muodostavat Pajan omintakeisen
kattorakenteen. Uudella puolella
ristikoiden metalliosat on maalattu
puuosien tavoin valkoiseksi.

Kattotuolin puolikkaan osat. Kattotuolissa
on ylinnä selkäpalkki ja alinna
pyöröteräksiset alapaarteen vetotangot.
Piirustuksena oikean puoliesin pystyosa
on pyöröteräksinen vetotanko katon
harjan kohdalla. Alapaarteen alapuolelle
sijoittuu katon kannatinpilari tuolien
ratakiskoista yhtenäisesti muodostuvana
ratkenteena. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3041 a.)

Kattotuolit
Kattotuolien liitokset on tehty joko erityisillä liitososilla tai niittaamalla kiskojen laipat yhteen. Osa kattotuolien sauvoista on vetotankoja, jotka ovat pyöreää,
ratakiskoihin verrattuna ohutta terästä. Vetotankoihin
on takomalla ja kierteittämällä valmistettu niiden
liittämiseen tarvittavat päät.
Ratakiskoista taivutetut tangot muodostavat pilarit ja kattotuolien puristusjännityksessä olevat sauvat.
Kattotuolien selkäpalkeissa on suoria osia joiden
välillä on jatkoksia. Selkäpalkissa on taivutus sekä
ristikon harjassa lanterniinin kohdalla että räystäillä,
siellä missä kattotuoli nojaa seinämuuriin ja selkäkisko liittyy alapaarteen vetotankoon. Kattotuolien kes117

kiosassa, missä jänneväli on 12 metriä, on keskilinjan
kummallakin puolen kaksi puristusjännityksessä
olevaa diagonaalisauvaa. Ne on muodostettu taivuttamalla yhteensä neljä mutkaa ratakiskokappaleisiin,
joista nämä sauvat ja osa pilaria on valmistettu. Näiden kahden sauvan rakenteessa ulomman diagonaalin yläosassa on yksi päittäisjatkos kiskoyksiköiden
välillä. Loput ratakiskoista valmistetut osat liittyvät
pilareihin ja kääntyvät pilareista haarautuvina osina
kahdeksi muita lyhyemmäksi ristikon sauvaksi.
Pilarien yläosa ja ristikon sisällä olevat puristusjännitetyt diagonaalisauvat on liitetty kattotuolin
selkäkiskoon kohtiin, joiden päälle on sijoitettu katon

massiiviset hirsipalkit. Hirsipalkit on siis sijoitettu
selkäkiskon päälle niin, että katon kuormat kohdistuvat ristikon solmukohtiin.
Kattotuolit kantavat katon massiivisia harjan
suuntaisia puupalkkeja. Nämä ovat paksuja veistettyjä
hirsiä, jotka toimivat vesikaton rakenteen primääripalkkeina. Yksi palkeista toimii lanterniinin seinän
alustana. Katto on karkeasti luonnehdittuna täysin
vailla lämpöeristystä. Sisälle näkyvän kattolaudoituksen päällä on peltikate. Pajan vanhalla puolella osa
katosta on ontelollista rakennetta jossa laudoitus on
kahdessa toisistaan erillisessä tasossa. Lanterniinit
ovat pääosin puurunkoiset, mutta rakenteen poikkisuuntaiset diagonaalijäykisteet ovat terästä.

vas vas
Kattoa kannattavien pilarien yläosat
alapaarteen vetotankojen alla. Pilarien
liittymisessä kattorakenteeseen korostuu
teräsrakenteiden alkuperäinen hienostunut
muotoilu ja metallityö.
vas
Myöhempiä teräsrakenteiden muutoksia.
Pilari alhaalla keskellä kuorrutettuna
U-palkeista ikoostuvalla päällysrakenteella.
Sen kylkeen on tuettu hitsatuin liitoksin
valmistettu vekseliansas.

oik
Ylhäällä keskellä teräspalkeista koottu
kolmion muotoinen vekseliansas on
liitetty kattorakenteen pilareihin. Ansaan
keskikohdan alla sijainnut kannatinpilari
on näin voitu poistaa. Kuvan ansas on
niitattua tyyppiä.

Pilarit
Pilarit on valmistettu osana kattotuoleja niittaamalla kaksi kiskoa laipoistaan yhteen. Eli ne pinnat,
joka rautateissä ovat ratapölkkyjä vasten on liitetty
toisiinsa. Tällaiset pilarit ovat elegantteja ja siroja.
Nykyään suuri osa pilareista on kuorrutettu huomattavasti paksummiksi poikkileikkaukseltaan neliskulmaisiksi liittämällä alkuperäisen ratakiskoparin
ympärille kaksi U-palkkia. Pajan uuden puolen
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itäisessä pilaririvissä on näkyvillä muutamia alkuperäisessä asussa olevia pilareita. Nämä ovat sellaisia
yksilöitä joihin ei ole tuettu pajan välineistöön liittyviä vaakapalkkeja tai erityisiä vekseliansaita (kolmiomaisia kuorman siirtämiseksi lisättyjä kannakkeita),
joita on rakennettu muutoksissa kun pajan uudella
puolella osa pilareista on poistettu tuotantolaitteiden tieltä ja pilarin kannattelema kuorma on

siirretty pilarijonossa viereisille pilareille. Vekseliansaita on tähän tarkoitukseen tehty periaatteessa
kahden laisia: niittaamalla koottuja ja hitsaamalla
valmistettuja. Hitsaten valmistetut rakenteet on
liitetty hitsaamalla pilarien ympärille rakennettuun
kuorrutukseen – arvatenkin siksi, etteivät vanhat
1800-luvun puolivälin ratakiskot todennäköisesti ole
kovin hyvin hitsattavaksi soveltuvaa teräslaatua. Pi-
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Parven sosiaalitilojen lattioiden palkistot
ja seinärakenteet Pajan vanhan puolen
hallista nähtynä

lareiden kuorrutukset tukevat pajan uudella puolella
useimmiten kattorakenteiden vekseliansaita, mutta
pajan vanhalla puolella näin ei ole. Vekselöintejä ei
siellä ole tehty – siitä huolimatta, että tällaisesta on
säilynyt pilarin poistamisen suunnitelma laadittuna
nimenomaan korjausosastolle itä- ja eteläseinien
kulmaukseen. Vuodelta 1924 olevassa suunnitelmassa kuvataan niitatun vekseliansaan rakenne tarkasti viimeistä niittiä myöten (VR:n piirustusarkisto
piirustus 3044).
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Pilareiden kuorrutuksiin tuettu palkki Pajan
vanhalla puolella, työnjohtajien huoneen
oviseinän linjassa.

Muutama kattotuoli tukeutuu pilarilinjassa
olevaan valimon väliseinälinjalle. Aivan kaikissa kattotuoleissa ei siis ole välttämättä molempia niihin
muutoin kuuluvista pilareista, mutta on mahdollista, että osa tai kaikkikin valimon seinän kohdalla
olevat pilarit olisivat jäljellä seinän sisällä.
Pajan vanhalla puolella pilarien kuorrutuksiin
on tuettu hallin yläosassa kulkevia palkkeja, joihin
on arvatenkin ollut tuettuna tuotantokoneistoon
liittyneitä rakenteita.

Suunnitelma vekseliansaan ja pilarin
poistamiseksi vuodelta 1924. Suunnitelma
koskee öljykarkaisimon viereistä kulmausta
Pajan vanhalla puolella. Tällaisia rakenteita
on toteutettu pajan uudelle puolelle mutta ei
vanhalle puolelle. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 3044.)
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Kattorakenteiden pilarin yläpää liitoksineen sekä
kattotuolien muut liitoskohdat. Vasemmalla
alhaalla pilarin yläpään liitoskohta. Pilari
koostuu kahdesta ratakiskosta, jotka on
niitattu laipoistaan yhteen. Kiskot jatkuvat
pilarin yläpäästä taivutettuina kattotuolin
diagonaalisauvoiksi. Haarautumiskohdassa
pilarin päälle on liitetty ristikon pystysuora sauva,
joka vuorostaan on liitetty kiskojen laippojen
niittiliitoksella. Nämä liitokset on merkitty
viereisen sivun piirustukseen.

7
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Kattotuolien pienemmät teräsosat
Kattotuolien osien liittämiseksi on suunniteltu ja
valmistettu joukko hienostuneesti muotoiltuja teräksestä muovattuja liitososatyyppejä.
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Pajan uuden puolen kattorakennetta varten
tehty täydellinen työpiirustus jossa on esitetty
kattotuolit pilareineen ja liitosyksityiskohtineen.
Tuoleihin sisältyy myös teräksiset liitoskengät
joihin katon primääriruoteina olevat paksut
puiset palkit kiinnittyvät. Ne lepäävät ristikon
solmukohtien päällä.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3041a’.)
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Lanterniinin runko
Lanterniinin seinät ovat puurakenteiset. Runnko on
jäykistetty poikkisuunnassa ristikkäisin vetotangoin.
Lanterniinin itäiset ikkunaaukot on pajan uudella
puolella ummistettu keveillä ja hyvin hatarilla puuluuukuilla, jotka on asennettu alkuperäisiin ikkunakarmeihin. Pajan vanhan puolen länsiseinän ulkopuolelle on vastaavasti rakennettu seinästä ulkoneva
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laudoitus peittämään ikkunat. Tämän seinän
runko on mutkalla suuren ilmanvaihtoluukun
kohdalta. Muilta sivuiltaan lanterniinien seinät
ovat ikkunapinytaiset. Lanterniin räystäät ovat
koritellut ja myös esimerkiksi päätyjen alkuperäiset vuorilistojen osat ovat merkittävää alkuperäistä
puutyötä.

vas sivu:
vas
Lanterniinin pohjoispäädyn ikkunat
ja puupaneelista tehty ulkovuoraus
listoituksineen Pajan uuden puolen katolla
vuonna 2012. Ikkunat ja muut puuosat ovat
alkuperäiset.
oik
Uuden puolen lanterniinin kulmaus Pajan
pohjoispäädyssä. Kattoruoteiden päät on
koristeltu räystäällä puuleikkauksilla.

Puurakenteisten lanterniinien poikkileikkaus.
Piirustus on laadittu Pajan uuden puolen
rakentamista varten. Poikkileikkauksessa
näkyvät teräksisen kattotuolin ratakiskot ja
katon primääripalkkien (ruoteet) liitoskengät.
Alinna lanterniinin päädyn vaakaleikkaus
ikkunoiden kohdalta.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3040b.)
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vas
Pajan vanhan puolen katon sisäpintaa
sosiaalitilojen parven luukusta kuvattuna.
Katto on tässä kohdassa laudoitettu
sekundääriruoteiden alapuolelta. Oikealla katon
rajassa näkyy savukaasujen poistoputkistoa,
joka on vielä jäljellä muuten puretusta
imulaitteistosta.
oik
Entisen kattoikkunan kohta Pajan vanhan
puolen sosiaalitilojen parvella on laudoitettu
yksinkertaisella laudoituksella. Kuvan
keskellä primääripalkin päällä näkyy kuinka
sekundääriruoteet on jatkettu kattoikkunan
kohdalle. Puretun kattoikkunan kohdalla
on aukkokohdan kattamista varten
asetettu parrunpätkät vanhan vesikaton
sekundääriruoteiden viereen.

Kattoruoteet
Pajan katoissa on kahdenlaisia puisia kattoruoteita.
Primääriset palkit ovat järeitä hirsiä ja ne kulkevat
poikittain kattotuolien ristikon solmukohtien yli.
Hirsipalkit on kytketty kattotuolin selkäkiskoon
erityisellä teräksestä muotoillulla liitoskengällä. Palkeissa on jatkoksia, jotka on tehty vinoina
lapaliitoksina ja osat on liitetty toisiinsa pultein.
Sekundääriset ruoteet kulkevat katon harjalta räystäille primääripalkkien yli. Niitä on arviolta vajaan
metrin välein. Sekundääripalkit ovat pajan uudella
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puolella sisätilassa näkyvissä, vanhalla puolella
enimmäkseen eivät. Vanhan puolen katon sisäpinta
on suureksi osaksi laudoitettu sekundääripalkkien
alapintaan kiinnittyvällä ponttilaudoituksella.
Lanterniinin harjakaton runko on muodostettu
kolmiolla, joka on tehty samanlaisesta sahatavarasta
kuin muun katon sekundääriruoteet. Nämä lepäävät
reunapalkkien päällä, jotka toimivat lanterniinin
yläsidepuina.

Vesikaton sisäpinta Pajan uudella puolella.
Vaakasuuntaiset primääriruodepalkit ovat
järeää veistettyä parrua ja niiden päällä kulkevat
sekundääriruoteet räystäältä harjan suuntaan.
Ikkunoiden päällä näkyy etummaisena savukaasujen
imuputkistoja ja poistopuhaltimeen liittyvä
putkiston haaroituskohta. Savukaasuputken takana
on konepajan lämpöverkon laitteita ja putkia jotka
tulevat tässä kohdassa Pajaan putkisillasta.
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Alempana on vanhempia purkauslampuilla
varustettuja alasvalonheittäjiä ja ylhäällä
uudempia loistelamppuvalaisimia.

Valaistus
Uuden puolen hallin valaistus on ollut 1900-luvun
puolivälin jälkeen toteutettu pääasiassa tehokkailla
alumiiniheijastimellisilla alasvalonheittäjillä purkauslampuin. Nämä valaisimet ovat yhä jäljellä.
Valaisimen malli noudattaa samaa neljä- viisikymmentä vuotta vanhaa tyyppiä kuin muissakin korkeissa konepajan halleissa. Vanhan puolen valaistus
on nykyään kokonaan toteutettu teollisuusmallisilla
loistelamppuvalaisimilla. Valaisimet ovat avointa
alumiiniheijastimellista tyyppiä, joissa loisteputkien
päiden liitokset on pölysuojattu. Vanhalla puolel128

la valaisimet on asennettu eri korkeuksille joko
kattotuolien vetotankojen tasaan tai huomattavasti
alemmas. Pajan uuden puolen purkauslamppuvalaisimet ovat merkityksellinen osa hallin varustelua ja voidaan tarvittaessa helposti modifioida eri
tyyppiselle purkauslampulle kuin nyt on käytetty.
Alasvalonheittimet ovat rakennukseen kuuluva
historiallinen kerrostuma, ja niiden säilyttäminen
on perusteltua – vaikka ne jäisivät ilman valaistuskäyttöä.

Loistelamppuvalaisin pajassa vanhan valimon kohdalla.
Tyyppi on peräisin valaistuksesta, joka on rakennettu
alailmajarruosaston pesu ja harjausosastolle.

Vesikaton aluslaudoitus,
puuttuva eristys ja vesikate
Vesikatossa ei ole varsinaista lämmöneristystä.
Katossa näyttäisi olevan sekundääriruoteiden päällä
kaksi päällekkäistä laudoituskerrosta, se onko välillä
ilmarakoa tai esimerkiksi tervapahvia ei ole tiedossa.
Laudoituskerroksen päällä on saumattu kattopelti.
Osa katteesta on vanhempaa sinkittyä pätkäpeltiä, osa
myöhemmin tehtyä sinkitystä rullatavarasta konesaumattua kattoa. Katon suojana on käytetty enimmäkseen pikimäistä mönjää joka on sään vaihteluissa
krakeloitunut ja osittain karissut pois. Vanhan puolen
itälappeella mönjä tuoksui talvella kreosootilta.
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Vesikaton aluslaudoitusta pajan
Pajan vanhalla puolella.

Pajan vanhalla puolella on kattoruoteiden
alapuolelle tehty aluslaudoitus, joka siten parantaa
jonkin verran lämmönpitävyyttä. Eristemateriaaleja
ontelossa ei liene, koska muuten tuulettamaton
rakenne keräisi kylmällä ajalla kosteutta, joka ei vuoden kierron muina aikoina pääsisi riittävän nopeasti
kuivumaan.
Uuden puolen kattorakenteet on sisäpuolelta
maalattu valkoisiksi. Maali vaikuttaa liimamaalilta
tai kalkkimaalilta, mutta saattaa olla muutakin.
Vanhan puolen katto on patinoitunut tummaksi

ja samoin ovat kattotuolitkin. Kuitenkin parvien
alueella katto ja lanterniinin sisäpinnat on maalattu
valkoisiksi.
Vesikaton aluslaudoitusta ja puupalkkeja on
täydennetty pajan päätilojen välisen seinän päällä
olleen lanterniinin purkamisen yhteydessä. Samalla
on järjestetty veden juoksutus vanhan ja uuden puolen kattojen liitoskohdassa vesikourusta muutamiin
kattovesiviemäreihin.

Kuvassa näkyy rakennuksen keskellä
Pajan uuden ja vanhan puolen välillä ollut
kattoikkuna joka on purettu.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Katteen läpi meneviä ilmanvaihdon kanavia
ja muita putkia Pajan uuden ja vanhan
puolen katoilla. Pajojen välisen seinän
päällä on kattovesien keruukouru, josta
vesi on johdettu useaan putkeen. Nämä
putket eivät ole näkyvillä katon alapuolella
ja ne kulkevat luultavimmin katolta alas
seinän sisällä, mahdollisesti entisten
ahjojen piippujen hormien kohdalla.

Katteen läpiviennit ja vesikaton päälliset asennukset
Syöksytorvia on sijoitettu katon itäsivulle räystään
läpi nousevien piippujen molemmin puolin ja
rakennuksen kulmille. Itäräystään syöksytorvista
on kerrottu lähemmin rakennuksen ulkohahmoa
käsittelevässä luvussa.
Toisin kuin itäräystäällä, länsiräystäällä ei ole
jalkakourua eikä syksytorvia. Vesi tippuu katolta
suoraan maahan. Tästä ei kuitenkaan näyttäisi aiheutuneen haittaa seinärakenteille. Itäsivun ikkunoiden puitteet on kuitenkin uusittu. Voi epäillä,
että voimakkaiden tuulien yhteydessä katolta tuleva
runsas vesi on mahdollisesti päässyt vaikuttamaan
ikkunoiden puuosien kuntoon.
Katon läpi menee ilmahormeja pohjoissivulla
ja lanterniinien välisellä katonosalla. Hormit ovat
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pääasiassa rakennuksen pohjoisella puoliskolla.
Pajan vanhan puolen savukaasujen poistoputkesta
on jäänyt jälki lanterniinin räystääseen. Tämä teräspiippu on ollut sijoitettuna lanterniinin kylkeen,
sen itäpuolelle. Vastaavat poistohormit ovat jäljellä
pajan uuden puolen länsiräystäällä, lähellä lämpölinjan putkisiltaa. Lämpölinjan putkisiltaan liittyy
pieni poikkipäätyinen kattokoroke, jonka päästä
lämpöverkon vesiputket ja muut johdot menevät
sisään Pajaan.
Yksi savunpoistohormi on myös pajan uuden
puolen eteläpäädyssä, seinän ulkopuolelle sijoitetun
imurin poistopiippuna. Jäljellä olevat savukaasuhormit- ja laitteet ovat rakennushistorian kannalta
merkittäviä.

oik sivu:
oik
Lämmön siirtimet käyttöveden
lämmitystä varten sijaitsevat
pajan uuden puolen hallissa
pohjoispäädyssä.
kesk
Puhallinpatteri Pajan
uudella puolella.
vas
Pajan uuden puolen
siltanosturi päältä nähtynä.

talotekniikka
Rakennusta lämmitetään Helsingin kaupungin
kaukolämmöllä. Lämmitykseen käytetyn lämmitysverkoston lämmönsiirtimet ovat Voimalassa. Myös
käyttöveden viemäröinti on liitetty kunnalliseen
verkkoon. Ilmanvaihto on järjestetty lähinnä koneellisesti. Muita järjestelmiä ovat sähköverkko, telekaapelointi, sekä käytöstä poistuneet paineilma- ja
kaasuputkistot sekä öljyputkistot.
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Lämmitys
Rakennus on varhaisessa vaiheessa lämminnyt
rakennuksessa olleiden tulisijojen vaikutuksesta.
Voimalasta johdettiin höyryä Pajaan putkisiltaa myöten konevasaroiden käyttövoimaksi ja niiden tilojen
lämmitykseen, joita verstaiden laitteet eivät riittävästi lämmittäneet. Vuonna 1967 konepajalla siirryttiin
käyttämään Helsingin kaupungin kaukolämpöä.
Siitä lähtien lämpö on tullut pajaan voimalan lämpökeskuksesta konepajan vesikiertoisella lämpöjärjestelmällä.
Lämmityskapasiteettia tarvitaan paljon. Rakennuksen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta johtuen
rakennuksen pajana säilynyt puoli on kattorakenteen osien kohdalta erityisen hatara. Pultti- ja
niittiosastona ja myöhemmin Alailmajarruosastona

toimineen Vanha puolen katto ei ole kovin paljon
lämmönpitävämpi. Sosiaalitilojen parven osalla
kattolyhdyssä on sentään kaksinkertaiset ikkunat .
Vesikaton alla on ruoteiden kohdalla enimmäkseen
kotelorakenne toisin kuin Pajan uudella puolella.
Tätä koteloa ei myöskään ole Pajan keskiseinän päällä olleen sittemmin puretun lanterniinin kohdalla.
Lämpö on nykyään jaettu pääasiassa puhallinpattereilla, kiertoilmakoneilla ja tuloilmakoneiden
lämmityksellä.

Noin kolmenkymmenen vuoden ikäiset
ilmanvaihtokanavat Pajan uudella puolella
on maalattu oranssilla värillä. Samanlainen
väritys on käytössä Kokoonpanohallin
työkaluoston puolella ja sen viereisissä
tiloissa.

Sähkökeskus pajan uudella, puolella
hallin pohjoispäässä.

Ilmanvaihto ja hormit
Rakennuksen ilmanvaihto perustui varhaisimmassa
vaiheessa ahjojen savukaasun imuun ja luonnolliseen tuuletukseen ikkunoista ovista sekä lanterniinin avattavien ikkunoiden kautta.
Tilan kokoon nähden masssiivisia lmanvaihtokoneita ja kanavia on rakennettu alailmajarrun
puhdistus ja fosfatointiosastolle. Järeimmät ilmanvaihtokanavat kulkevat seinien läpi pohjoispuolen
ikkunaholvien kohdalta. Näitä piippuja on rakennuksen pohjoisulkoseinällä kaksi ja ne on johdettu
räystään viereen katon yläpuolelle. Sisällä vanhan
puolen hallissa kattotuolien alapaarteen vetotankojen päälle asetetut kanavat ovat kierresaumaputkea.
Tuloilma on jaettu kanavista kahdessa rivissä olevilla
suuttimilla.
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Pajan vanhassa osassa katon Lanterniinissa on
suuri poistoilmasäleikkö. Vastaavasti uudella puolella on lanterniininin itäsivulla säännöllisin välein
useita kappaleita potkurituulettimia. Tuulettimet
ovat poistoaukoissa, puuluukuissa, jotka on asennettu lasien tilalle ikkunakarmeihin. Tuulettimien aukoissa on automaattiset sulkusäleiköt. Ei ole tietoa
missä Pajan toiminnan vaiheissa potkurituulettimet
ovat olleet käytössä.

Sähkö
Rakennus on sähköistetty. Toiminnan aiemman
luonteen johdosta Pajassa on runsaasti sähkökapasiteettia. Isompia ryhmäkeskuksia on kaksi kappaletta. Valaisimia on tässä selvityksessä käsitelty kattorakenteiden ja ulkoseinien yhteydessä. Pääosa muista
käytössä olevista sähkölaitteista liittyy joko puhallinpattereihin tai muihin ilmanvaihtolaitteisiin.
Sähkölaitteista erityisimpiä ovat Pajan varhaisempaan käyttöön liittyvät savukaasuimurit imuputkineen sekä melko uusi siltanosturi Pajan uudella
puolella. Kattorakenteissa on nähtävillä vanhoja
posliinieristekiinnikkein asennettuja johdotuksia,
joita on käytöstä poistettuna säilynyt. Näillä jäänteillä on teollisuushistoriaan liittyvää merkitystä.

Kattopinnoilla on säilynyt konepajatoiminnan
alkuaikojen sähköjohdotusta
pätkittäin. Kangas- ja kumieristeiset
yksinapaiset johtimet on kiinnitetty
kattolaudoitukseen posliinisilla kiinnikkeillä.
Tällaiset varhaisten sähköasennusten
fragmentit ovat teollisuusympäristössä
rakennushistoriallisesti merkittäviä.

Pajan tärkeimmät lämmityksen vesiputkiston
hallinta- ja kiertovesilaitteet huoltotasoineen.
Kuvassa oikealla näkyy savukaasujen
poistopuhallin, joka on sijoitettu katolle
johtavan teräksisen poistopiipun alle.

Käyttövesi ja viemäröinti
Pajaan tulee juokseva käyttövesi ja rakennus on viemäröity. Viemäröintiin liittyvä erikoisuus on ilmajarruosaston toiminnan loppuvaiheessa rakennettu
jäteveden kadmiumin erotus- ja saostuslaitos, joka
on edelleen olemassa. Tämän selvityksen yhteydessä
ei ole tutkittu mitkä viemäriputkiston osat ovat olleet liitettynä käsittelylaitokseen ja mitä saastekeräymäpaikkoja vesilaitteistoon liittyy. Asia vaatii selvitystä. Käsittelylaitokseen johtavat kadmiumpitoisten
vesien viemärilaitteiden osat tai niiden sedimentit
lienevät sellaisia, että niitä on käsiteltävä ongelmajätteenä. Kadmium on ollut peräisin ilmajarrulaitteiden osien korroosiosuojauksessa käytetystä
kadmioinnista (vastaava korroosiosuojaustapa kuin
sähkösinkitys, mutta kestävämpi käsittely). Päästöt
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ovat liittyneet kunnostettavien ja huollettavien osien
puhdistukseen. (Salerma 2012, julkaisematon.)
Lämpimän käyttöveden lämmitys tapahtunee
konepajan lämpöverkon kuuman piirin vedellä
lämmönvaihtimessa, joka on Pajan uuden puolen
kulmassa lähellä parvien alueelle sijoitettuja sosiaalitiloja.
Rakennuksen vesilaitteistot ovat eri ikäisiä, uusimmat ovat pajan uudella puolella katsastustilojen
aputiloissa, saunan yhteydessä ja muissa nykyisissä
sosiaalitiloissa.

pajan ympäristö ja ulkotilojen
rakenteet
Maasta kohotetut silloissa kulkevat putkistojen päälinjat ja niihin liittyvät painesäiliöt ovat merkittävä
osa alueen teollisuushistoriasta kertovaa laitteistoa.
Samoin ne ratalinjat, vaihteet ja kääntöpöytien osat
jotka ovat jäljellä kuuluvat varjeltavien rakenteiden piiriin. Putkisilloista tärkeimmät ovat pajan ja
voimalan välinen silta ja lisäksi paineilmaputken
siltalinja Pajan ja Kokoonpanohallin välillä.
Voimalan ja pajan välisellä alueella on säilynyttä
ulkoympäristöä – ulkotilan teollisia rakenteita, puustoa ja puutarhamaista ympäristöä. Pajan vierellä
kokoonpanohallin puoleisella sivulla on viheraluetta
joka on ainakin jo 50-luvulla ollut puutarhamaista
aluetta kokoonpanohallin eteläpuolella kasvavine
puineen. Nykyisin viheriöllä on esimerkiksi ome134

napuita ja pensaita. Rakennusten välinen pihamainen alue on muotoutunut pitkähkön ajan kuluessa
konepaja-alueen oloissa merkittäväksi vihersaarekkeeksi. Aluetta on ylläpidetty virkistävänä vihersaarekkeena varastopinojen ratojen ja rakennusten
välillä. Tämä ominaisluonne syntyy teknisten
elementtien, puutarhan kasvillisuuden sekä raideja tieyhteyksien nivoutuessa yhteen. Ympäristön
piirteet kuuluvat alueen teollisuushistoriaan tavalla,
jolla on olennaista merkitystä. Kokonaisuuden osiin
vähäisessäkin kajoamisessa esimerkiksi pohjatutkimusten kaivauksissa on oltava käytettävissä
pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävät suunnitelmat.
Alueella on otettava huomioon että puusto, pensaisto ja jopa vähäisimmätkin metalliset, kiviset tai

muut rakenteet saattavat olla konepaja-alueen kannalta merkittäviä elementtejä. Tätä asiaa on käsitelty
laajemmin Pasilan konepajan rakennushistorian
selvityksen ja inventoinnin osassa ”Alue ja kaupunkirakenne”. Tämä asia on käsitelty kappaleessa
”Yhteenveto: konepajakokonaisuuden ja ulkotilojen
erityispiirteitä rakennushistorian selvityksen ja
inventoinnin valossa”.
Säilynyttä viheraluetta ja rakennusten välisten
pihatilojen ominaispiirteitä tulee huomioida ja
varjella hätäisiltä muutoksilta, ennen asiantuntevaa
suunnittelua. Tällaisen suunnittelun tarve on selkeästi oma kokonaisuutensa jonka alustava työ tulisi
tehdä osana alueen käytön kehittämisen ensiaskeleita.

vas sivu:
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vas
Pajan ja voimalan välinen piha-alue
ilmakuvassa vuonna 1991. Aukion läpi
menevä rata ja kumipyöräliikenteelle
vakiintunut tie kuuluvat alueen tärkeimpiin
vakiintuneisiin reitteihin.

oik
Puusto ja nurmikko alue ovat asettuneet
nykyiselle kohdalleen jo ennen vuotta 1968.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo /
O. Karasjoki, 1968.)

Pajan ja Voimalan välinen puistomainen
aukio talvella 2012.

Kuva on koottu useista valokuvista
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Ylemmät ikkunat vaihdettu vuoden 1968 jälkeen

Ikkuna-aukon osa muurattu umpeen ennen vuotta 1968

Metallirakenteinen ovi, asennettu vuoden 1968 jälkeen

Todennäköisesti alkuperäiset ovet.
Oviaukko on muurattu sisäpuolelta alaosastaan umpeen,
mutta on ovet säilytetty kokonaisina.

Alkuperäinen tiiliseinään muurattu terästikas

Paineilmaputkiston runkolinja putkisiltoineen.
Tässä kohdassa on ennen tätä kulkenut todennäköisesti
Pajan pakohöyryn siirtoputki.

Hyvin säilynyt ikkunakenttä

Metallirakenteinen ovi, asennettu vuoden 1968 jälkeen

Todennäköisesti alkuperäiset ovien yläosat.
Alaosat poistettu ja aukko muurattu alhaalta umpeen ennen vuotta 1968.

Ikkuna-aukosta on osaksi purettu tiilinen pystyruode
Hormit asennettu vuoden 1968 jälkeen

Kuva on koottu useista valokuvista
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Vuonna 1983 rakennettu vedenpuhdistuslaitos

Putkisilta rakennettu vuoden 1968 jälkeen

Öljykarkaisimo, rakennettu vuosien 1936 ja 1968 välillä

Pariovesta ikkunakentäksi muutettu kaariaukko.
Muutos on tehty vuosien 1936 ja 1968 välillä.

Hyvin säilynyt ikkunakenttä

Sokkelissa jälki ennen vuotta 1925 puretusta savupiipusta

Ylemmät ikkunat vaihdettu vuoden 1968 jälkeen

Ovien yläosat todennäköisesti alkuperäiset.
Ovien alaosasta poistettu ikkunoita.
Oviaukon alaosa muurattu sisäpuolella umpeen.

Hormi asennettu vuoden 1968 jälkeen

Oviaukon yläosassa alkuperäisten ovien fragmentit muunnettuina.
Alaosassa erillinen metallirakenteinen ovi.
Ovien muutokset tehty vuoden 1968 jälkeen.

Ylemmät ikkunat vaihdettu vuoden 1968 jälkeen

Kuva on koottu useista valokuvista
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Ikkuna-aukko laajennettu oviaukoksi ennen vuotta 1968

Savukaasun poistohormin jälki räystäässä

Hyvin säilyneitä alkuperäisiä ikkunoita,
joihin on lisätty sisäpuitteet

Ikkuna-aukko laajennettu oviaukoksi vuoden 1968 jälkeen

Lanterniinissa alkuperäiset ikkunat
Jäljellä olevat piiput katkaistu nykyiseen pituuteensa
vuoden 1968 jälkeen

Ikkuna-aukko muurattu umpeen ilmeisesti
öljyvaraston rakentamisen yhteydessä
vuosien 1953 ja 1968 välillä.

Sokkelikiviä puuttuu
Savupiipun poistamisen paikkausjälki.
Savupiippu purettu vuosien 1953 ja 1968 välillä
öljyvaraston rakentamisen yhteydessä.

Seinässä betonirakenteita jotka liittyvät
purettuun öljyvarastoon.

Vuonna 1983 rakennettu vedenpuhdistuslaitos

Kuva on koottu useista valokuvista
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Alkuperäinen putkisilta

Savukaasun poistohormi, tehty ennen vuotta 1968

Julkisivu on säilynyt hyvin yhtenäisenä
Maantasokerroksen ikkunoiden puitejako muutettu nykyiseen asuun vuoden 1968 jälkeen
Lanterniinissa alkuperäiset ikkunat

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 vuonna 1899; tuotanto käynnistyi
vuonna 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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Paja kuuluu Pasilan konepajan ensimmäiseen
rakennusvaiheeseen. Se on rakennettu kahdessa vaiheessa vuosina 1902 ja 1909. Rakennus on palvellut
Konepajan tuotantoa eri vaiheissa monin tavoin.
Pajassa on valmistettu metalliosia sepäntyönä,
niitaten, hitsaten ja valaen. Siellä koottiin vaunujen
aluskehykset erillisen Aluskehysosaston (Alkin) valmistumiseen v. 1919 asti. Myöhemmin 1970-luvulla
Pajassa on toiminut myös ilmajarruosaston osa. Tällä hetkellä rakennus on tilojen kannalta luontevassa
käytössä autokatsastamona (uusi osa) ja konevuokraamona (vanha osa). Pajan etelä- ja itäsivuilla on
tuotantoa tukevia sivurakennuksia, kuten katkaisuja hitsaustyöpaja (Pajan sirkus) ja öljyvarasto (purettuja) sekä öljykarkaisimo ja jätevedenkäsittelylaitos
(säilyneitä, jälkimmäinen ei merkittävä).

Ulkohahmo
Punatiilestä rakennettu Paja on kiinteä osa Bruno
Granholmin suunnittelemaa konepajakokonaisuutta. Rakennuksen kaksi satulakattoista osaa ovat
lähes identtiset. Näkyvä katto ja puiset kattolanterniinit ovat tärkeä osa Pajan ilmettä. Julkisivut ovat
koristelultaan yksinkertaisemmat kuin Kokoonpanohallissa, mutta kuitenkin vaikuttavat.
Kuten muissakin Konepajan tuotantorakennuksissa, etelä- ja pohjoissivu ovat toiminnallisesti
aktiivisia, suurten ajo-ovien leimaamia. Itä- ja länsisivuilla ei alkujaan ollut lainkaan ovia. Konepajan
keskustaan antava länsisivu on säilynyt hyvin ehyessä ja lähes alkuperäisessä muodossa. Pohjois- ja
etenkin itäsivuilla on tehty paljon muutoksia, myös
rakennuksen arvoa tärveleviä ja rakennusteknisesti ongelmallisia. Eteläsivu on suhteellisen hyvin
säilynyt. Monet julkisivujen teknisistä asennuksista,
esim. palopostit ja laitteiden kiinnityspultit taottuine
aluslevyineen, ovat teollisuushistoriallisesti kiinnostavia. Ylisuuret ilmanvaihtolaitteet sekä itäsivun
viimeistelemätön öljysäiliön purkualue ja peltinen
jätevedenkäsittelylaitos ovat sen sijaan palauttavia
korjauksia kaipaavia kohteita. Pajan ensimmäistä
rakennusvaihetta luonnehtivat koristeelliset ahjojen
savupiiput. Neljän piipun tyviosat ovat säilyneet itäsivun räystään yläpuolella. Vuoden 1909 laajennuksen
yhteydessä länsisivu jäi sisäseinäksi, jonka aukot on
myöhemmin suljettu. Tämän vaiheen suuri savu-

piippu ja väliseinän päälle tehty erikoinen kattolanterniini on purettu, piippu jo ennen vuotta 1925.
Oviaukkoja on muutettu ikkunoiksi ja ikkunoita ja ovia uusittu eri vaiheissa. Muutamia alkuperäisiä ovia tai niiden fragmentteja on kuitenkin jäljellä.
Etelä- ja pohjoissivuilla on muutamia alkuperäisiä
ikkunakenttiä. Länsisivun ikkuna-aukot ovat säilyneet mutta ikkunoiden puitejakoa on yksinkertaistettu vuoden 1968 jälkeen. Kattolanterniinit ovat
melko suurelta osin alkuperäisessä asussa.

Sisätilat
Pajan tilaohjelma on hyvin yksinkertainen: kaksi
suurta hallia. Läntinen uusi osa on säilynyt luonteeltaan avoimena ja valoisana, alkuperäisen kaltaisena.
Tilan kahtia jakava kevyt väliseinä, jossa on tällä hetkellä suuri ajoaukko, on haluttaessa helposti poistettavissa. Itäisessä vanhassa osassa on tehty enemmän
muutoksia, mm. valimon laajennus jo 1900-luvun
alkukymmenellä, sosiaalitilan parvi 1940-luvulla ja
muita jakoja 1970-luvulla. Tilan nykyasu on astetta
heikommin säilynyt ja epäselvempi kuin uuden
osan, mutta palautettavissa helposti.
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Valmistus- ja rakennustekniset seikat
Seinät ovat massiivista punatiiltä kuten muissakin
konepajarakennuksissa. Rakennuksessa on paaluperustus ja hirsiarina. Sokkeli on graniittia; jälkeenpäin suljettujen ajo-ovien kohdalla betonia.
Pajan kattorakenne on erityisen kiinnostava. Se
on tehty enemmän rautateiden ”omista tarpeista”
kuin Konepajan muissa rakennuksissa. Teräksiset
kattorakenteet ja niihin orgaanisesti liittyvät pilarit
on konstruoitu ratakiskoista. Liitososat ja vetotangot
ovat hyvin eleganttia taottua käsityötä – mahdollisesti Helsingin vanhan konepajan työtä. Katon primääripalkit ovat järeitä käsin veistettyjä hirsiä; muualla
konepajalla vastaavat palkit ovat terästä. Rakenteet
ovat sellaisenaan näkyvillä. Useimpiin pilareihin on
lisätty myöhemmin paksuntavia profiileja työkoneiden kiinnityksiä varten.
Vesikatot ovat lähes eristämättömät. Kaksinkertaista kotelorakennetta on osassa Pajan vanhan
puolen kattoa.

Lähiympäristö
Voimalan ja Pajan välillä on sekä teollisia rakenteita
että säilynyttä kasvillisuutta, mm. omenapuita ja
ilmeisesti 1950-luvulta periytyvää nurmikkoa. Tämä
rakennusten välinen pihamainen alue on muotoutunut Konepajan merkittäväksi vihersaarekkeeksi,
jonka käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pajaan Voimalasta tuleva putkisilta varusteineen on teollisuushistoriallisesti merkittävä kuten
myös sen ali kulkeva raide ja kumipyöräliikenteen
tie. Ratalinjojen, vaihteiden ja kääntöpöytien säilyneet osat ovat myös varjeltavia.
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kohde

VR:n Pasilan konepajan Pajarakennus

sijainti

Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja

VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus

091-410-0005-0000
Rakennus nro 026 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 50/74)

kerrosala

2295 m2 (Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu 2012)

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

1899–1902

merkittävät muutokset

1908–1909
1919
1925
1936
1970-luku
1973
1983
1995
2000-luku

Pajan toinen rakennusvaihe (uusi osa).
Aluskehysosasto muuttaa omaan rakennukseensa, vanhaan osaan tulee pultti- ja niittiosasto ja uuteen osaan pajaosasto.
Pajan eteläpuolelle rakennettiin erillinen katkaisu- ja hitsaustyöpaja, eli Pajan sirkus (purettu 1990-luvulla).
jälkeen (arvioitu ajoitus) Pajan kylkeen rakennettiin öljykarkaisimo.
viimeisetkin neliskulmaiset savuhormit purettiin.
ilmajarruosasto laajeni Pajan vanhaan osaan, uudessa osassa osarakenneosasto.
Pajan kylkeen rakennettiin jäteveden käsittelylaitos ilmajarruosaston tarpeisiin.
Pajarakennuksen uusi puoli tyhjennettiin työkoneista.
Paja rakennuskonevuokraamon ja autokatsastuskonttorin käytössä.

