voimala

pasilan konepaja
rakennushistorian selvitys ja inventointi
29.2. 2012

Pasilan konepajan rakennushistorian selvitys ja inventointi.
Voimala
Tilaaja:
VR-Yhtymä Oy
Tekijät:
Arkkitehtitoimisto Livady Osakeyhtiö;
Marko Huttunen, Pasi Kolhonen, Panu Lehtovuori, Mikko Mälkki, Lauri Saarinen, Janne Vesterinen
Kopiointi:
Jäljentämö Jokela Oy
29.2. 2012

sisällys
johdanto......................................................................................................... 5
selvityksen ja inventoinnin työmetodit raporttien rakenne......7
pasilan konepaja...........................................................................................9
huomioita pasilan konepajan arkkitehtuurista............................. 10
suunnittelu- ja suojelutilanne............................................................. 12
voimalan muutosvaiheet......................................................................... 18
Yleistä..........18
1899–1901 Voimalan rakennusvaihe..........20
1910–1916 Voimalan toiminta..........24
1916–1934 Muutoksia ja korjauksia..........28
1966–1970 Oppilaskoulu ja Autotalli..........31
1970–1987 Oppilaskoulun toiminta voimalassa..........34
1999 Muutokset ja Voimalan nykykäyttö..........35

kenttätyöt............................................................... 38
Rakennus ja sen ympäristö..........39
Rakennusten ulkohahmot..........40
Seinäpinnat..........42
Ulkohahmon säilyneisyydestä..........54
Sisätilat ja huonejako..........56
Rakennusosat..........62
Käyntiovet..........64
Ikkunat..........70
Portaat..........76
Rakennustapa ja -tekniikka..........78
Rakennetyypit..........78
Talotekniikka..........88

yhteenveto............................................................. 96
lähteet.....................................................................98
kohdetiedot.........................................................100

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

4

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 vuonna
2005 hyväksynyt siihen pohjautuvan maankäyttösopimuksen.
Suojelun osalta tärkeä tieto on se, että Pasilan
konepaja on yhdessä viereisen SOK:n teollisuus-
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korttelin ja pääradan länsipuolella olevien veturitallien kanssa mukana Museoviraston vuonna
1993 tekemässä Valtakunnallisesti merkittävien
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelossa
(Rakennettu kulttuuriympäristö 2012). Tämä luettelo
on osa Valtioneuvoston hyväksymiä Valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja sellaisena sekä yleis- että
asemakaavoituksessa huomioon otettava ohje.
Luettelon vuonna 2009 päivitetyssä versiossa
esitetään alueesta seuraava kuvaus (otteita):
”Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja
sekä SOK:n edustavat funktionalistiset tuotantolaitokset Vallilassa muodostavat laajan 1900-luvun
teollisuusympäristön. VR:n konepajan alue, joka on
ollut Helsingin suurimpia teollisuuslaitoksia, on
Sörnäisten satamaradan varteen rakentuneen laajan
teollisuusalueen varhaisimpia tuotantolaitoksia.
Kokonaisuus ilmentää liikenneyhteyksien ja erityisesti rautatien merkitystä pääkaupungin teollistumiselle. (…) Konepaja-alueella (…) on seitsemän suurta
tiilihallia, voimalaitos piippuineen sekä konttori- ja

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

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

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

Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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Ilmakuva nykytilanteesta.
(Kuva: Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu.)
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(Kuva: Pasilan ja Vallilan rautatieympäristöjen kehittämissuunnitelma / Nissi 1997, 34.)
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voimalan muutosvaiheet

yleistä
Voimalarakennus kuuluu Pasilan konepajan ensimmäisen rakennusvaiheen varhaisimpiin rakennuksiin. Se valmistui vuonna 1901, eli samana vuonna kuin konepajan keskeinen Kokoonpanohalli.
Voimala tuotti lämpöä, sähköä, höyryä ja paineilmaa
konepajan tarpeisiin. (Eerola 2005, 23, 33–34; Hakkarainen & Putkonen 1995, 189; Salonen 2002, 11.)
Tiilirakenteisessa Voimalassa oli alun perin
vain kaksi väliseinän erottamaa tilaa: korkeampi
höyrykonehuone rakennuksen pohjoispäässä ja
18

kattilahuone, eli pannuhuone eteläpäässä.1 Rakennuksen vieressä on 50 metriä korkea savupiippu.
Höyrykonehuone on yhtenäinen shakkiruutulattiainen valoisa tila, joka saa runsaasti luonnonvaloa
korkeista ikkunoista. Tilan yleisilme on tekninen ja
erittäin siisti. Pannuhuoneen tilaa hallitsivat alun
perin suuret höyrykattilat. Nykyään ne on purettu
ja tila on jaettu kahteen kerrokseen toimistoiksi,
huoltotiloiksi ja trukkitalliksi.

1 Pasilan konepajan rakennukset suuntautuvat pääasiassa
väli-ilmansuuntiin. Tässä selvityksessä on kuitenkin
johdonmukaisesti käytetty pääilmansuuntia siten, että
pohjoinen on kohti päärataa, etelä Sturenkatua kohti, länsi
Aleksis Kiven kadulle ja itä Teollisuuskadulle. Käytettävissä
olevassa kirjallisuudessa ja piirustuksissa käytäntö on hyvin
kirjavaa. Tässä selvityksessä käytetty jako perustuu useimpiin
alkuperäispiirustuksiin merkittyihin ilmansuuntiin.
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Osasuurennos vuonna 1924 otetun ryhmäkuvan
taustalta. Tämän kuvan perusteella voi päätellä
että Voimala on rakennettu alkuperäisiä
pääpiirustuksia suurempana jo hyvin varhaisessa
vaiheessa – luultavasti jo rakennusvaiheessa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo –
osasuurennos)

1899–1901
voimalan rakennusvaihe
Voimalan alkuperäiset pääpiirustukset on laatinut
Bruno F. Granholm vuonna 1900. Piirustukseen
on lisätty jälkeenpäin teksti: ”pohja on väärin, 1 osa
lisää”.2 Alkuperäiset piirustukset eivät vastaa nykytilannetta. Esimerkiksi kattilahuoneen piirustuksessa
pitkät julkisivut koostuvat neljästä kaariosiosta,
kun taas vuonna 1968 tehdyssä kuvassa – johon
huomautuksessakin viitataan – osioita on jo viisi.
Varhaisimmissa pohja- ja julkisivupiirustuksissa
on kasvatettu jälkikäteen myös höyrykonehuonetta
kahden kaariosion verran pohjoiseen päin. (VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 63, 1915 (5) ,1915 (6).)
On todennäköistä, että sekä kattilahuone että
höyrykonehuone on rakennettu heti alkuperäistä suunnitelmaa suurempana, sillä vuoden 1901
jälkeen tehdyistä tämänlaisista laajennuksista ei ole
lähteissä mainintaa. Vanhoista valokuvista voi päätellä, että ainakin höyrykonehuone on tehty suunni20

teltua suurempana jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
Esimerkiksi Lehtisalon vuonna 1924 ottaman ryhmäkuvan taustalla se näyttäytyy viiden kaariyksikön
mittaisena. Samassa kuvassa on kummankin osan
päällä myös nähtävissä pienet kattokorokkeet, joita
on luultavasti käytetty pikemminkin tuuletukseen
kuin valaistukseen, sillä tilat ovat olleet muutenkin
erittäin valoisia suurine ikkunoineen. Näitä kattokorokkeita ei ole piirustuksiin merkitty. Valokuvassa
näkyy myös kaksi erikoista kartiomaista piippua Voimalan länsijulkisivussa. Ne näyttävät samanlaisista,
joita on käytetty vanhoissa höyryvetureissa. Piiput
on myöhemmin poistettu.
Sen puolesta, että höyrykonehuone olisi saman
tien rakennettu alkuperäisessä piirustuksessa esitettyä suurempana, kertoo myös vuonna 1910 otettu
valokuva, joka näyttää höyrykoneen käyttäjiä työpaikallaan. Kuva on otettu päätyseinän suuntaan, ja siitä

voi nähdä, että pohjoisjulkisivu on jo tässä vaiheessa
laajemman suunnitelman mukainen. Pohjapiirustuksen pienemmässä vaihtoehdossa on esitetty umpiseinä. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 63.)
Ulkoarkkitehtuuriltaan Voimalarakennus
täydentää Pasilan konepajan ensimmäisen vaiheen
rakennusten sarjaa. Julkisivuissa on nähtävissä monia Bruno Granholmin muissakin konepajarakennuksissa käyttämiä aiheita. Punatiilisiä julkisivuja
jäsentävät rakennetta tukevat kontreforit, joiden välissä on kaaripäätteisiä ikkunoita ja suuria ikkunallisia portteja tai ovia. Pienempiä ikkunoita ja ikkunan
muotoisia seinäkomeroita on sommiteltu sarjoiksi.

2 Lisätyt huomautukset lienevät vuodelta 1968, sillä niissä
viitataan tuona vuonna laadittuihin piirustuksiin 1915 (1) – 1915
(10). Katkoviivoilla esitettyjen lisäysten tekoajasta ei ole tietoa.

Bruno F. Granholmin
allekirjoittamat
pääpiirustukset vuodelta
1900. Myöhemmät lisäykset
on esitetty katkoviivoilla.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 63.)
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Kattilahuoneen poikkileikkaus
vuodelta 1900. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 63.)

Kummassakin päädyssä on katon harjan peittävä
kulissimainen korotettu päätyaihe. Myös satulakattojen harjalla olevat korotetut kattoikkunat ovat
Granholmin arkkitehtuurille ominaisia rakennusosia. Ne ovat Voimalassa kuitenkin vaatimattomat,
eikä niitä ole esitetty vuoden 1900 pääpiirustuksissa.
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 63, 3035, 3036
a, 3036 b, 3036 c.)
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Vuoden 1900 leikkauspiirustuksen mukaan
ainakin kattilahuoneen katossa olisi ollut samantyyppinen kolmen lautakerroksen ja kahden ilmavälin rakenne, kuin Kokoonpanohallissa ja Maalaamossakin.
Kattotuolit ovat ulkomuureihin tukeutuvia teräsristikoita. Niistä ei ole käytettävissä tarkkoja rakennepiirustuksia, mutta malli ja koko vaikuttavat samalta,
jota on käytetty myös esimerkiksi kokoonpanohallissa. Piirustuksessa esitetään myös höyrykattilan raken-

Höyrykoneen käyttäjiä työpaikallaan
vuonna 1910. Höyrykonehuoneen
päätyseinä on rakennettu
laajemman suunnitelman mukaan.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo)

ne ja se kuinka kattilahuoneen savukaasut ohjataan
rakennuksen vierellä vapaasti seisovaan korkeaan savupiippuun. Voimalan ja piipun välinen savuhormin
maanpäällinen tiiliosa on yhäkin nähtävissä. Toisin
kuin muista konepajan rakennuksista, VR:n piirustusarkistossa ei ole Voimalan paalutussuunnitelmia.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 63.) Tämän selittää
se, että 2000-luvun tutkimusten mukaan Voimala on
perustettu kovalle pohjalle.
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Borsigin valmistamaa höyrykone
pyöritti Siemens & Halske:n
sähkögeneraattoria.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Höyrykonehuone vuonna 1924. Takaalalla on kaksi generaattoria ja niitä
pyörittävät höyrykoneet. Etuvasemmalla
näkyy luultavasti paineilmaa tuottava
kompressori. Kojetaulu on parvella
idänpuoleisen seinän vieressä.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

1901–1916
voimalan toiminta
Voimalan höyrykonehuoneessa oli kaksi 250 hv:n
tehoista, suihkulauhduttajalla varustettua Borsigin
valmistamaa kompoundi-höyrykonetta, jotka saivat
käyttövoimansa kattilahuoneen puolella olevista
vesihöyrykattiloista. Ne oli kytketty Siemens &
Halske:n valmistamiin sähkögeneraattoreihin, jotka
tuottivat 500 V jännitteen.3 Höyrykoneiden lauhdutusveden jäähdytyslaitos oli sijoitettu konehuoneen
vierellä olevan puiseen rakennukseen. Tästä rakennuksesta ei ole säilynyt piirustuksia tai valokuvia.
(Pohjanpalo 1916, 561–562; Eerola 2005, 33; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)
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Höyrykoneita vastapäätä oli suuri kojetaulu
ampeeri-, ja volttimittareineen ja virrankatkaisulaitteineen. Sähkövirran johtaminen eri työosastoilla
oleville moottoreille ja valaistukseen oli järjestetty ilmajohdoilla ja kojetaulun vierelle sijoitetun
muuntajan avulla. Sähkövirtaa voitiin johtaa myös
päärautatieasemalle (Helsingin valtionrautateiden
hallintorakennuksen sähkökeskusasemalle) maahan
vedettyä johtoa pitkin. Lisäksi konehuoneessa oli
kompressori, jonka tuottamaa paineilmaa käytettiin
konepajan eri osastoissa esimerkiksi pneumaattisissa porakoneissa ja taltta- ja niittausvasaroissa. (Poh-

janpalo 1916, 562; Eerola 2005, 33.) Myöhemmässä
vaiheessa (1950-luvun jälkeen) Voimalassa oli kaksi
kompressoria paineilmaa varten, toinen oli mäntäkompressori ja toinen ruuvikompressori (Salerma
2012, haastattelu). Voimalan pohjoisjulkisivussa
kiinni oleva suuri paineentasaussäiliö vuodelta 1923
liittyy kompressorien toimintaan.
3 Saksalainen AG Siemens–Hanske oli yksi Pasilan konepajan
tärkeimmistä laitetoimittajista. Sen myyntikonttori oli perustettu
Helsinkiin vuonna 1899. Se myi sekä omia laitteitaan että toimi
muiden valmistajien alihankkijana. (Eerola 2005, 23.)
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Höyrykattilat vuonna 1924.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Lehtisalo.)

Voimansiirtoteknologia kehittyi nopeasti konepajan
perustamisvaiheen aikoihin 1800-luvun lopussa.
Pasilan konepajassa ei enää oltu sidoksissa höyrykoneen suoraan käyttämään valta-akselitekniikkaan,
joka aiemmin oli säädellyt voimanlähteen ja siihen
liitettyjen työkoneiden keskinäistä sijoittelua. (Nissi
1997, 31–32; Nissi 2011 julkaisematon, 51.) Erilaisia
valta-akselivoimalla käyviä työkoneita oli Pasilassa
kuitenkin käytössä runsaasti ainakin vielä 1920-luvulla. Nämä akselit saivat luultavasti voimansa
pienemmistä, työpajoihin sijoitetuista moottoreista,
ei suoraan Voimalasta.
Voimalan kattilahuoneeseen sijoitettiin alunperin kaksi tulistuslaitteella varustettua vesihöyrykatti26

laa, joista johdettiin höyryä suoraan voimakoneisiin,
Pajan höyryvasaroihin sekä konepajan lämpöjohtoverkkoon. Kummankin kattilan tulipinta oli 256 m2
ja tulistuspinta 57 m2 ja ne tuottivat 10 ilmakehän
höyrynpaineen. Maalaamon valmistuttua vuonna
1910 nämä kaksi kattilaa osoittautuivat riittämättömiksi. Seuraavana vuonna hankittiin niiden lisäksi
vielä yksi hieman pienempi höyrykattila. Kattilahuone oli rakennettu niin väljäksi, että sinne oli
mahdollista sijoittaa vielä yksi ylimääräinen kattila
ilman suuria muutostöitä. Höyryn tuottamiseen
tarvittava vedensyöttö saatiin Helsingin kaupungin
vesijohtoverkosta, johon konepaja oli kytketty. Kattilahuoneessa oli vedensyöttöä varten kaksi Worthin-

Höyrykattiloiden lämmittämiseen
kului talvisin jopa 150–200 m3
halkoja vuorokaudessa. Valokuva on
arviolta 1920-luvulta. (Kuva: Suomen
rautatiemuseo / Aune Lamminen.)

ton-pumppua, joita pidettiin toiminnassa vuoron
perään. (Pohjanpalo 1916, 562; Eerola 2005, 33–34)
Voimalan kattilat oli ilmeisesti alun perin
suunniteltu hiilellä toimiviksi, mutta lämmitykseen
oli käytännön syistä käytettävä puuta (Salerma 2012,
haastattelu). Käytössä olleiden kolmen höyrykattilan
lämmittämiseen kului talvisin jopa 150–200 m3
halkoja vuorokaudessa. Polttopuut tuotiin kattilahuoneeseen raiteita pitkin vaunulla. Rakennuksen
eteläjulkisivun vasemmassa laidassa oli sitä varten
suuri kaksiovinen käyntiportti. Kattilahuoneen
länsijulkisivussa oli lisäksi kaksi suurta ovea. (VR:n
piirustusarkisto, piirustus 63.)
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Pannuhuoneesta lähti lämmityskanava
kohti Aluskehysosastoa. Piirustus vuodelta
1916. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 63 (30.11.1916).)

1916–1934
muutoksia ja korjauksia
30.11.1916 on päivätty pieni piirustus, jossa esitetään
kattilahuoneesta itää kohti lähtevän maanalaisen
kanavan alku. Tämän kanava vei luultavasti rakenteilla
olevaan Aluskehysosastoon, jonka lämmitysjärjestelmän piirustukset on päivätty samoihin aikoihin. (VR:n
piirustusarkisto, piirustus 63 (30.11.1916) ja Aluskehysosaston piirustussarja 3056 a, 3056 b, 3056 c.)
Vuonna 1921 Pasilan konepaja liitettiin Helsingin
kaupungin sähkölaitokseen. Sähkön tuotanto konepajan tarpeisiin Voimalassa loppui ja sähkövoimakoneet
poistettiin käytöstä. Helsingin kaupungilta ostettu
sähkö tuli aluksi Suvilahdesta, aluksi 5 kV:n siirtojännitteellä ja myöhemmin 10 kV:n jännitteellä. (Eerola
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2005, 33–34, 88; Hakkarainen & Putkonen 1995, 189;
Salonen 2002, 11; Salerma 2012, haastattelu.)
Vuonna 1921 on laadittu piirustukset 50 metriä
korkean savupiipun kunnostusta varten. Kaksi vuotta myöhemmin on tehty piirustus, johon on merkitty piippuun syntyneet vanhat, korjatut ja uudet
halkeamat. Savupiipun rakenteen vahvistamiseksi
ehdotetaan 1,5 metrin välein asennettavia rautarenkaita. On mahdollista, että vuonna 1925 otetun
valokuvan taustalla nähtävät huoltovaunut ovat juuri
asentamassa näitä tukirenkaita. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 3037 a, 3037 b, 3037 c.)

Savupiipun vaurioita 1923. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3037 b)
Poikia Aleksis Kivenkadulla luultavasti
vuonna 1925. Taustalla Pajarakennus
ja Voimala korkeine savupiippuineen.
Savupiippua huolletaan. Siihen
mahdollisesti asennetaan vuonna 1923
suunniteltuja teräksisiä tukirenkaita. (Kuva:
Suomen rautatiemuseo.)
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Höyrykonehuoneen kylkeen vuonna
1933–1934 rakennettu muuntoasema.
Kuva on vuodelta 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)

Vuonna 1933 höyrykonehuoneen itäpuolelle rakennettiin uusi muuntoasema. Laajennuksen rakennusaikaiset piirustukset puuttuvat. Se on yhä olemassa ja tarvittaessa dokumentoitavissa. Alkuperäiseen,
vuoden 1900 pääpiirustukseen on lyijykynällä tehty
merkintöjä, joissa mainitaan, että muuntoasema olisi
tehty vuonna 1933. Samassa yhteydessä kerrotaan,
että muuntoasema on esitetty vuoden 1968 piirustussarjassa. Tämä sarja lienee aikoinaan tehty ajantasapiirustuksiksi, mutta niissäkin muuntoasema näkyy
vain osittain. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 63,
1915 (2), 1915 (3), 1915 (5), 1915 (7).)
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Muuntamo on yksinkertainen tiilinen ”lääppä”, eli
matala yksilappeinen laajennusosa, joka on rakennettu
kiinni höyrykonehuoneen itäjulkisivuun. Muuntoasemaan on käynti sekä ulkokautta että höyrykonehuoneen itäseinän keskeltä. Se peittää taakseen konehuoneen julkisivun suurten ikkunoiden alaosat, jotka
olivat muutenkin jääneet suuren kojetaulun peittoon.
Piiloon jääneet osat on muurattu umpeen.
Muuntoasema korvasi höyrykonehuoneen kojetaulun vierelle sijoitetun muuntajan vuonna 1934.
Samalla myös eri konepajarakennuksissa olleet erilliset muuntajat poistettiin. Valaistusjännitteeksi tuli

380/220V ja konevoiman käyttöä varten säilytettiin
entinen 500V:n jännite. Voimalarakennuksen toinen
höyrykone generaattoreineen siirrettiin palaneen
Suistamon Roikonkosken sahan uudelleen rakennetulle voima-asemalle. (Eerola 2005, 105; Salonen
2002, 11; Kulttuuriympäristö rekisteriportaali 2011.)
Sähkön pääjakelutaulu mittareineen oli konehuoneessa. Sähkö tuli sinne seinän takana olevalta
muuntajalta. Loistehokondensaattorit olivat muuntamon yhteydessä. Lisäksi konepajalla oli käytössä
pieniä siirrettäviä loistehokondensaattoreita. (Salerma 2012, haastattelu.)

Kattilahuone, 2 kerros, 1968. Oppilaskoulun tilat.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (8).)

Kattilahuone, 1 kerros, 1968. Autotalli.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (9).)

1966–1970
oppilaskoulu ja autotalli
Voimalan suurin yksittäinen muutosvaihe tapahtui,
kun lämmityksessä siirryttiin vuosina 1966–1967
lämpökeskuskattilan halkopoltosta Helsingin
kaupungin tuottamaan kaukolämpöön. Lämpökeskuksen laitteisto purettiin. Konepajalle rakennetut
kaukolämmön siirtimet olivat hyvin suuret, ehkä
Helsingin toisiksi suurimmat. (Eerola 2005, 189–
190; Salerma 2012, haastattelu; Kulttuuriympäristö
rekisteriportaali 2011.)
Keijo Salerma kertoi lämpökeskuksen toiminnasta ja kaukolämpöön siirtymisestä seuraavan
anekdootin: ”Voimalassa piti jossain vaiheessa
31

ruveta hävittämään puurakenteisia vaunuja. Tämän
johdosta arinalle kertyi metalliromua ja lämpötalous oli heikkoa. Jätteen poltosta syntyi myös pahoja
savupilviä. Kerrankin soitti eräs isännöitsijä kaupungin virastoon että konepajalta tulee sitten jatkuvasti
mustaa savua. ’Ai se on sitten kumma kun piipun
päässä on ollut jo kaksi vuotta semmoinen kiiltävä
pelti piipun päässä.’ Valituspaperi oli seisonut virkamiehen pöydällä kaksi vuotta ja konepaja oli jo siirtynyt kaukolämpöön.” (Salerma 2012, haastattelu.)
Vuonna 1970 oppilaskoulun luokkatilat siirrettiin
Ruokalarakennuksesta Voimalan pannuhuoneen toi-

seen kerrokseen, johon rakennettiin kolme oppilaskoulun luokkatilaa ja opettajien tila. Oppilaskouluun
oli oma sisäänkäyntinsä kattilahuoneen länsilaidalta,
josta toiseen kerrokseen tultiin elementtirakenteisia
kierreportaita pitkin. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 1915 (8), 1915 (9); Eerola 2005, 190.)
Kattilahuoneeseen rakennettiin teräsbetonista
uudet ala-, väli- ja yläpohjat. Ensimmäinen kerros
varattiin pääasiassa autotalliksi, eli ”kumipyöräkaluston” halliksi. Sisäänajo järjestettiin länsipuolen
suurista porteista jotka uusittiin. Etelänpuoleinen
portti poistettiin ja muutettiin ikkunaksi. Alun perin

Kattilahuoneen itäjulkisivu, 1968.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (5).)

pylväistä vapaan tilan keskelle tehtiin kaksi betonipilaria, jotka kantoivat uutta välipohjaa. Autotallin
pohjoisosassa oli huoltosyvennys ja pesu ja pukutilat kaappeineen ja suihkuineen. Autotalliin avattiin
kaksi uutta sisäänkäyntiä idän puolelta. Autotallin
ja lämpökeskuksen välisen seinän väliin jätettiin
epätavallisen suuri tila putkikanavia varten. (VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 1915 (4), 1915 (7), 1915
(8); Eerola 2005, 190.)
Uuden kerroksen rakentaminen aiheutti huomattavia muutoksia myös kattilahuoneen julkisivui32

Kattilahuoneen länsijulkisivu, 1968.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (6).)

hin. Välipohja olisi osunut suurten, korkeammalla
olevien ikkunoiden keskelle, joten ikkunoita pienennettiin muuraamalla niiden alaosia umpeen.
Oppilaskoulun tilojen päälle tehtiin betoninen
alakatto, joka peitti taakseen teräksiset kattotuolit.
Alakatto eristettiin 250 mm siporex-kerroksella.
Vuoden 1969 piirustusten mukaan ikkunat muutettiin sisään aukeaviksi. Näyttää siltä, että kaikki
kattilahuoneen ikkunat olisi tässä vaiheessa uusittu.
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 1915 (4), 1915 (5),
1915 (6), 1915 (7), 1915 (10).)

Konepajan vanhaa rakennuskantaa korjattiin
vuosien 1970–1981 välillä, sillä etenkin ikkunat ja
ovet olivat puutteellisen huollon vuoksi päässeet
vuosien saatossa rapistumaan (Eerola 2005, 193,
301). Voimalaa koskevien korjaustöiden laajuudesta
ei ole löytynyt tietoa.

Kattilahuoneen poikkileikkaus, 1968.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (4).)

Kattilahuoneen eteläjulkisivu, 1968.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (7).)
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1970–1987
oppilaskoulun toiminta voimalassa
Konepajan oppilaskoulu oli aloittanut toimintansa
vuonna 1921. Koulusta pystyi valmistumaan sekä
veturinkuljettajaksi että ammattitaitoiseksi työntekijäksi konepajalle. Opiskelu konepajakoulussa
koostui käytännön työharjoittelusta ja teoreettisesta
opetuksesta, jota annettiin kahdeksan tuntia kerrallaan yhtenä päivänä viikossa. Teoriapäivästä maksettiin oppilaalle normaali palkka. Koulun teoriaopetus
järjestettiin aluksi Ruokala- ja Oppilaskoulurakennuksen kolmannessa kerroksessa. (Eerola 2005,
80–84.)
Vuonna 1970 oppilaskoulu siirtyi Ruokalarakennuksesta piirustuskonttorin tieltä Voimalan pannuhuoneen tiloihin rakennettuun toiseen kerrokseen.
Samaan aikaan koko koulu toimi muutospaineen
alla. Vuonna 1971 Pasilan konepajakouluun alettiin ottaa oppilaita kahden vuoden koulutukseen
ammattikoulupohjalta. Teoriaopetusta lyhennettiin
aiemmasta 850 tunnista 500–600 tuntiin. Ammattikoulun käyneitä oppilaita oli kuitenkin vaikea
saada, joten aiempaan kansakoulupohjaan palattiin
pian takaisin. Uudessa opetusohjelmassa teorian
osuudeksi määriteltiin 1000–1200 tuntia. (Eerola
2005, 197.)
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Vuosina 1973–1978 koulun nelivuotiselle kurssille otettiin oppilaita siten, että ammattikoulun käyneille oppiaika oli 1–2 vuotta lyhyempi kuin ainoastaan
kansakoulun käyneille. 1980-luvun alussa, konepajan
henkilökunnan supistamispyrkimysten seurauksena, konepajakoulun toiminta joutui vaakalaudalle ja
koulun tarpeellisuutta jouduttiin tarkastelemaan eri
näkökulmista. Koulutukseen liittyvinä ongelmina
tuotiin esille muun muassa oppilaiden ylikouluttaminen suhteessa tuleviin työtehtäviin. Katsottiin
kuitenkin, että konepajakoululla oli täydentävä
tehtävä konepajan henkilöstön hankinnassa ja siitä
johtuen koulutuksen tarve oli jatkuva. Oppilaskoulun
toiminta jatkui, vaikka koko konepajan tulevaisuus
oli epävarma. Vuotuiset koulutusmäärät kuitenkin
vähenivät jatkuvasti. Tämän vastapainoksi koululla
lisättiin lyhyitä ammatillisia täydennyskoulutustilaisuuksia. (Eerola 2005, 197–200.)
Vuonna 1984 Pasilan konepajalla oli 893 työntekijää, joista 21 % oli suorittanut konepajakoulun.
Kouluun hyväksytyistä noin puolet valmistui, ja valmistuneista noin 2/3 jäi rautateiden palvelukseen,
toiset lyhyemmäksi ja toiset pitemmäksi ajaksi. Konepajan työnjohtajista noin kolmannes oli suoritta-

nut oppilaskoulun, ja koulun oppilaita oli tasaisesti
työssä korkeata ammattitaitoa vaativissa kohteissa.
Vuonna 1984 Pasilan konepajakoulussa koulutettiin
ammattioppilaita vaunuasentajiksi, levysepiksi ja
sähköasentajiksi. Täydennyskoulutuskursseja järjestettiin esimerkiksi koneenpiirustusten lukemisesta,
NC-ohjelmoinnista sekä sähkötyöturvallisuudesta.
(Eerola 2005, 200.)
Konepajakoulun toiminta hiipui vähin äänin
vuonna 1987. Koulua ei lopetettu, ”homma vain
kuihtui pois”. Vuodesta 1921 lähtien koulun oli käynyt
yhteensä 2500 oppilasta. Koneistajien, kone-, vaunuja sähköasentajien sekä levy- ja puuseppien lisäksi
konepajakoulusta oli valmistunut myös verhoilijoita
ja maalareita. (Eerola 2005, 276.)
Keijo Salerma kertoo oppilaskoulun arjesta: ”Se
oli ehkä vähän luonteenomaista näille oppilaskoulun pojille. Ei ne kovin paljon viittineet oppikirjoja
kotiin viedä. Ne jäivät sinne pulpettiin yleensä. Ne
otettiin sitten esille viimeses hädässä ennen seuraavaa tuntia. Se oli yleisesti tiedossa. Ei siitä nyt kovin
vihaisia oltu siitä asiaintilasta. Hyviä ammattimiehiä
näistä järkinään tuli näistä oppilaskoululaisista.”
(Eerola 2005, 199)

1999
muutokset ja voimalan nykykäyttö
Vuonna 1998 oppilaskoulu siirtyi takaisin alkuperäiseen paikkaansa Ruokala- ja oppilaskoulurakennukseen. Sen toiseen ja kolmanteen kerrokseen tehtiin
tilat VR:n koulutuskeskukselle, jossa annetaan
ammattikoulutusta veturinkuljettajille, konduktööreille, liikenteenohjaajille ja ratapihatyöntekijöille.
Konepajan tarpeisiin ei ollut koulutettu työntekijöitä
vuoden 1987 jälkeen, eikä Voimalan opetustiloja
siis enää tarvittu. (VR Koulutuskeskus 2012; VR:n
piirustusarkisto, piirustukset 67–9, 67–10, Ruokasalirakennuksen piirustussarja.)
Vuonna 1999 päivätyn suunnitelman mukaan
Voimalan entisen kattilahuoneen toinen kerros otettiin toimistokäyttöön. 34 m2 luokkahuone jaettiin
kahdeksi pieneksi toimistohuoneeksi. Suurinta, 71
m2 luokkahuonetta suunniteltiin käytettäväksi joko
toimistona tai luokkahuoneena. Opettajien tila muutettiin kahvio- / taukotilakäyttöön. Alakerran autotalli on jaettu väliseinällä kahteen osaan. Rasvamontun puoli on varattu huoltotilaksi ja jäljelle jäävä
osa trukkitalliksi. Höyrykonehuoneen nurkkaan on
myös piirretty pieni toimistotila, jota ei aiemmissa
piirustuksissa ole ollut. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 1915–2, 1915–2a.)
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Luokkahuone nykyasussaan
talvella 2012.

Pohjapiirustus,
2. kerros, 1999.
(VR:n piirustusarkisto,
piirustus 1915 (9).)

Eteläpäädyn autosuoja talvella 2012.

Pohjapiirustus, 1. kerros, 1999.
(VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 (9).)
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kenttätyöt
10.–15.2.2012
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Voimala jatkaa Kokoonpanohallin
rytmikästä fasadia. Aluskehysosasto
komppaa jonon hännillä.

Voimala kuvattuna
Alkin katolta.

rakennus ja sen ympäristö
Voimala seisoo vapaasti konepajakentällä Kokoonpanohallin, Pajan, Alkin ja Konttorin muodostaman piirin keskellä. Voimalan keskeinen sijainti johtuu sen
käytöstä: Voimalasta on lähtenyt höyry-, paineilma-,
kuumavesi- ja sähkövetoja sekä kaapeleita, kanaaleja,
ilmasiltoja ja putkistoja joka suuntaan.
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Voimalan korkea savupiippu on konepaja-alueen
maamerkki.
Voimalan, Pajan ja Konehallin väliin muodostuu
tiilevä aukio, jota rajaavat yhtenäiset konepajafasaadit
kolmelta sivulta.

Keskellä on Konehuoneen kylkeen vuonna
1933 rakennettu Muuntamo, oikealla lähtee
johtosiltaa pitkin Kokoonpanohallin suuntaan
muun muassa lämpöä, vasemmalla Pajan
suuntaan ainakin paineilmaa ja höyryä.

Voimala nähtynä Pajan katolta. Johtosillan
puolivälissä on ristikkorakenteinen
teräskannatin ja sen vieressä
paineentasaussäiliö.

rakennusten ulkohahmot
Voimalan rakennusmassa on jaettu palomuurilla
Pannuhuoneeksi ja Konehuoneeksi. Pannuhuone erottuu hieman Konehuonetta matalampana.
Rakennuksen tärkeitä osia ovat 50 metriä korkea savupiippu sekä Kokoonpanohallin ja Pajan suuntaan
lähtevät teräsrakenteiset johtosillat. Konehuoneen
pohjoissivuun on 1930-luvulla rakennettu kiinni matala Muuntamo. Se on jäsentelyltään yksinkertainen,
mutta punatiilestä perinteisin rakenneratkaisuin
tehtynä se istuu Voimalan kylkeen melko hyvin.
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Voimalan tila- ja rakenneratkaisut perustuvat
sen tuotantologiikkaan. Rakennuksen eteläpäästä
on tuotu halot kiskoilla Pannuhuoneeseen, jonka
kattiloissa ne paloivat ja tuottivat tulistettua höyryä
Konehuoneen höyrykoneiden käyttövoimaksi.
Muuntamo ja sähköpääkeskus on rakennettu
samalle seinälle, jonka sisäpuolella sijaitsi jo alun
perin Konepaja-alueen sähkökeskus.

Voimala vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Voimala Konttorin katolta nähtynä.
Oikealla Pannuhuone, sen vieressä
Konehuone ja takana 50 metriä korkea
savupiippu. Pannuhuone on jätetty vähän
Konehuonetta matalammaksi. Näin
palomuuri suojaa Konehuonetta paremmin
mahdollisen tulipalon tuhoilta.
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Voimalan seinämuurausta
palomuurin yläosassa.

Pilastereiden väliin jäävien
kenttien leveys Voimalan
länsisivulla vaihtelee sen
mukaan, onko kentässä ollut
alun perin iso kaariovi vai ikkuna.
Suurten pariovien valkea väri
häiritsee kokonaisvaikutelmaa.

seinäpinnat
Voimala on punatiilestä puhtaaksimuurattu rakennus, jonka seiniä jäsentää Kokoonpanohallista tuttu
systemaattinen rakenne- ja koristeaiheiden toistuvuus. Voimalan alkuperäinen julkisivujäsentelyn
logiikka tuntuukin toistavan naapurinsa toiminnan
logiikkaa olematta kovin hyvin synkronissa oman
toimintansa kanssa.
Seinäpintojen muurauksessa vuorottelevat
side- ja juoksukivikerrokset. Piippu on muurattu
erikoismittaisista savupiipputiilistä, eikä muurauk42

sessa ole vuorottelua. Laastina lienee käytetty ajan
tavan mukaan kalkkilaastia. Muuntamon muuraustyö sen sijaan on tehty kalkki-sementtilaastikaudella.
Voimalan päädyissä ja palomuurissa räystäslinjan
yläpuolelle kohoaa koristepäätyjä. Konehuoneen
räystäslistan alapuolella on koko julkisivun mittainen ikkunaton komeroaihe, joka jatkuu Pannuhuoneen puolella kaariaiheena.
Rakennuksen seinät on jaettu kenttiin pilastereilla ja yläosan kaariaiheilla. Niiden leveys vaihtelee

sen mukaan, onko kentässä ikkunoita vai ovi. Eri
levyiset kentät on kuitenkin sijoitettu julkisivuihin
symmetrisesti, jolloin osaan leveitä kenttiä onkin
laitettu ikkunoita oven sijaan. Pannuhuoneen alkuperäinen jäsentely on nykyään julkisivumuutosten
myötä hämärtynyt. Toisaalta käyttötarkoituksen
muutos ja välipohjien rakentaminen on lähentänyt
julkisivujen ja sisäisen toiminnan suhdetta.

Savupiippu on muurattu
erikoiskokoisista tiilistä.

Voimala on muurattu käsinlyödyistä
tiilistä, joissa on runsaasti
kädenjälkiä. Normaalikokoisen tiilen
lisäksi pilastereissa on käytetty
3/4 -pituista tiiltä.

Muuntamon seinämuuraus on
osittain limitetty Konehuoneen
muurauksen kanssa.
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Pohjoisjulkisivun aukotus, ovet ja ikkunat ovat
hyvin säilyneet alkuperäisinä. Yksi alaikkuna
on muurattu umpeen, ja keskimmäisen
yläikkunan tilalla on vanerilevy.

Ovet, ikkunat ja aukotus
Julkisivujen arkkitehtuuri ja rakenneperiaatteet ovat
alusta alkaen tehneet Voimalan käytön aikaisen muuntelun mahdolliseksi ilman, että jäsentelyn keskeisimpiin aiheisiin on ollut tarvetta puuttua. Pannuhuoneen
julkisivuihin tehdyt muutokset ovat kuitenkin jossain
määrin turmelleet alkuperäistä arkkitehtuuria.
Pannuhuoneen ikkunat ja ovet uusittiin vuonna
1969 rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen
yhteydessä. Vain vinttikerroksen ikkunat säilyivät
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Pannuhuoneen länsisivun muutospiirustus
vuodelta 1968. Kaariovet on korvattu puisilla
autotallinovilla ja erillisillä yläikkunoilla. Korkeiden
yläikkunoiden alaosa on muurattu umpeen ja yksi
alaikkunapari on muutettu käyntioveksi.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 6.)

alkuperäisinä. Samalla aukotuksen määrää ja kokoa
muutettiin. Voimakkaimmin muutos on vaikuttanut
eteläpäätyyn, joka on muuttunut aiempaa umpinaisemmaksi, ja länsisivuun, jonka alkuperäisten kaariovien tilalle on asennettu julkisivuun jokseenkin
huonosti istuvat autotallinovet.
Muuntamon rakentamisen yhteydessä Konehuoneen itäsivun yläikkunoiden alaosa on muurattu
umpeen.

Pannuhuoneen länsisivu vuonna 1968 ennen
rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Vuonna 1969 tehtyjen uusien alaikkunoiden,
oppilaskoulun käyntioven ja autotallinovien aukkojen
yläreunat on jätetty holvaamatta, mutta muutoin kaikki
julkisivujen aukot ja komerot on holvattu. Alkuperäisten alaikkunoiden, käyntiovien ja Muuntamon ovien
holvit on tehty suoriksi. Ikkuna-aukkojen ja komeroiden alareunat on pellitetty.

Pannuhuoneen eteläpääty vuonna 1968
juuri ennen rakennuksen käyttötarkoituksen
muutosta. (Kuva: Suomen rautatiemuseo,
O. Karasjoki.)
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Alun perin Pannuhuone oli yhtä tilaa. 1960-luvun lopulla
rakennukseen tehtiin kaksi välipohjaa. Ylimpänä olevat
vintin ikkunat ovat Pannuhuoneen ainoat säilyneet
alkuperäisen ikkunat. (Kuva: Aimo Nissi.)

Voimalan sokkeli ulkonee reilusti
tiilipinnasta. Yläpinnan viistous on
tehty paikoin kaarevaksi.

Sokkeli
Voimalan sokkeli on tehty lohkopintaisista graniittiharkoista koko rakennuksessa – myös uudemmassa Muuntamossa. Sokkelit seuraavat tiilimuurien
aukotuksen, seinäpintojen, kontreforien ja pilasterien poimuilevaa muotoa. Sokkelin viistottu yläpinta
ulkonee tiilimuurista parista sentistä kymmeneen
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senttiin. Sokkelin korkeus on kuutisenkymmentä
senttiä. Harkkojen muurauspinnat ja aukkojen pielet on hakattu suoriksi ja saumattu laastilla.
Voimalan eteläpäädystä poistetun kaarioven
kohdalle on tehty samanlainen sokkeli kuin on
muuallakin rakennuksessa.

Sokkelipiirustus vuodelta 1901.
Piirustuksessa Pannuhuoneen pituudesta
puuttuu yksi pilariväli. Muutoin
suunnitelma vastaa toteutusta. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3034.)
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Pannuhuoneessa ja Konehuoneessa on
satulakatot, joiden harjalla ratsastaa
tuuletuslanterniini. Muuntamon
pulpettikaton läpi nousee lakeistorvi.

Tuuletuslanterniineissä on teräksisiä
tuuletusluukkuja. Lanterniinit lienevät
alkuperäisiä tai ainakin hyvin varhaisia
rakenteita.

Vesikatto
Rakennuksessa on mustaksi maalattu, pätkäpellistä
tehty, konesaumattu peltikatto. Se saattaa olla alkuperäinen lukuunottamatta Muuntamon kattoa, joka
lienee uusittu 1970-luvulla (Erkki Juva Oy, Kuntoselvitys 1982). Päätyjen ja palomuurin tiilikoristeiden
pellityksiä on uusittu vast’ikään.
Konehuoneen harjalla on lyhyt ja Pannuhuoneen katolla pitkä tuuletuslanterniini. Pannuhuoneen katolla on lisäksi kaksi muurattua ja poistoilmaimureilla varustettua hormia sekä joitakin
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Pannuhuoneen katolle on
lisätty poistoilmaimureita ja
viemärintuuletusputkia.

hoikkia viemärintuuletusputkia. Muuntamon katolla
on puurakenteinen ilmanvaihtohormi eli lakeistorvi.
Rakennuksen ulkoiseen ilmeeseen vaikuttavat
olennaisesti ajan rakennustavalle ominaiset yksinkertaiset räystäät, joissa katepelti taittuu suoraan tiilestä muuratun räystäslistoituksen päälle.Vesikaton
kantavat rakenteet eivät näy julkisivussa lainkaan.
Konesaumattuun peltikattoon tehty jalkaränni
johtaa veden lotokkaan, joka ohjaa veden syöksytorven suppiloon ja edelleen pyöreää, julkisivun

muotoja myötäilevää syöksytorvea myöten sadevesikaivoon. Rakennuksen kahdeksan syöksytorvea
on sijoitettu symmetrisesti pitkille sivuille. Kaikki
syöksytorvet on uusittu. Muuntamon vesikatto on
varustettu profiililtaan suorakaiteen muotoisella
räystäskourulla, johon on liitetty kolme profiililtaan
pyöreää syöksytorvea.

Pätkäpellistä konesaumaamalla
tehty vesikatto saattaa olla Voimalan
alkuperäinen kate. Kaikki syöksytorvet on
kuitenkin uusittu.
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Kokoonpanohalliin ja Pajalle johtavat putkisillat sekä Voimalan nurkalla seisova 1920-luvun paineentasaussäiliö ovat Konepajan
teollisuusmiljöön tärkeitä osasia. Voimalan pohjoispäädyn kaarioven tukkiva häkkikatos on melko uusi ja huonosti istuva
tulokas. Paineentasaussäiliön ja rakennuksen julkisivujen puuosien kunnostussuunnittelun avuksi tarvitaan väritutkimus.

Katokset
Oppilaskoulun sisäänkäynti on varustettu katoksella. Teräsrakenteinen katos lienee rakennettu samaan
aikaan oviaukon puhkaisemisen kanssa vuonna
1969. Konehuoneen pohjoispäädyn kaarioven
poikki, käyntioven yläpuolelle, on rakennettu aaltopeltikatos. Katoksen alle on tehty kanaverkkohäkki.
Katos häkkeineen olisi hyvä purkaa.
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Teräspiiput
Konehuoneen länsisivulla on valokuvien perusteella
ollut alusta asti teräksisiä piippuja – enimmillään
neljä. Nyt piippuja on kaksi, joista pienempi on ollut
paikoillaan ainakin jo 1920-luvulla.

Voimalan pohjoispäädyn
niittaamalla tehty teräksinen
paineentasaussäiliö on tehty
vuonna 1923. Säiliön taakse jäänyt
alaikkuna on muurattu umpeen.

Konehuoneen vanhoista teräspiipuista
on jäljellä kiinnikkeitä ja lovet
räystäsmuurauksessa. Nykyinen piippu
näkyy ainakin vuoden 1968 valokuvissa.
Tuolloin vanhat piiput oli jo purettu.

1960-luvun lopulla rakennettu
teräskatos oppilaskoulun
ulko-oven päällä.

Vuonna 1924 Konehuoneen länsisivun
kaariovea reunustivat teräksiset piiput.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, Lehtisalo.)
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Vuonna 1968 Pannuhuoneen eteläpäädyssä oli
vielä jäänteitä puretun siilon rakenteista: valaisin ja
kraananvarsi, jotka kaikki on sittemmin purettu. (Kuva:
Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Pannuhuoneen eteläpäädyssä
on jäänteitä siilon kiinnikkeistä.
Nurkkapilastereihin kiinnitetyssä
teräsjalustassa oli vielä
1960-luvulla Y-valaisin.

Talotikkaat Pannuhuoneen itäsivulla.
Tikkaat ovat vanhat ja hyvin
rakennukseen sopivat. Ne tuskin
kuitenkaan ovat alkuperäiset.

Valaisimet
Eteläpäädyn harjan yläpuolelle kohoavaan tiilikoristeluun on asennettu terästeline neljälle valonheittimelle. Itäsivulla, Muuntamon yläpuolella on
samankaltaisessa telineessä kiinni kaksi valonheitintä. Valonheittimet ovat verrattain uusia, ja niiden
asennustapa sopii huonosti rakennuksen arkkitehtuuriin. Ennen nykytilaa oli rakennuksen nurkkiin
kiinnitetty Y-valaisimen mallisia valaisimia.
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Talotikas
Itäsivulla on hitsaamalla ja ruuveilla teräsprofiileista
valmistettu talotikas, joka on ajalta ennen oppilaskoulun rakentamista.
Ulkoportaat ja luiskat
Vanhojen kaariovien ja uudempien autotallinovien
eteen on tehty matalat betoniluiskat.
Oppilaskoulun sisäänkäynnin eteen on valettu
betoniporras ilmeisesti oven tekemisen yhteydessä
vuonna 1969. Rakenteilla on käyttöarvo.

Kokoonpanohalliin ja Pajaan menevät johtosillat
ovat Voimalan alkuperäisiä hyvin säilyneitä
rakenteita. Sillat kertovat konepajan tekniikasta
ja teollisesta historiasta. Niitä on myöhemmin
laajennettu kävelysillalla. Pajaan johtavaa
silta keskivaiheilta tukevan teräsristikkopilarin
viereen on myöhemmin rakennettu uusi
paineentasaussäiliö.

Aluskehysosaston rakentamisen
yhteydessä vuonna 1916 rakennettiin
maanalainen kanaali Pannuhuoneesta
Aluskehysosastoon. Nyt tehdyssä
kenttätutkimuksessa kanaalia ei
päässyt havainnoimaan. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 63 b.)

Isot johtosillat
Voimalasta lähtee lämpöputkia, paineilmaputkia
ja sähköä ilmasiltoja pitkin Pajaan ja Kokoonpanohalliin. Nämä johtosillat lienevät rakennushistoriallisesti merkittävimpiä ja rakennuksen vaiheista
kiinnostavimmin kertovia irrallisia rakenteita. Sillat
ovat alkuperäisiä takomalla ja niittaamalla toteutettuja teräsrakenteita.
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Rakenteita on mahdollista – ja toivottavaakin
– hyödyntää myös tulevaisuudessa alueen rakennusten taloteknisessä käytössä, kunhan uusien
asennusten sijoittaminen vanhoihin rakenteisiin
suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan kuhunkin
kohtaan sopivalla tavalla.

Voimala vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Voimala syksyllä 2011.

ulkohahmon säilyneisyydestä
Rakennuksen arkkitehtuuri on siinä määrin selväpiirteistä ja systemaattista, että esimerkiksi aukotusta koskevat muutokset ja variointi on ollut mahdollista toteuttaa suurimmaksi osaksi rakennuksen
logiikkaa seuraten. Suurimmat muutokset aukotukseen on tehty Pannuhuoneen kouluksi muuttami54

sen yhteydessä. Pannuhuoneen länsisivun kaariovien vaihtaminen tavallisiin autotallioviin on jossain
määrin turmellut rakennuksen arkkitehtuuria.
1930-luvulla tehty Muuntamo on rakennustekniikkansa, ikänsä ja huolellisen toteutuksensa vuoksi
rakennuksen arvoa lisäävää kerroksellisuutta.

Voimalan länsijulkisivua
talvella 2012.

Voimalan länsijulkisivua vuonna 1968
ennen Pannuhuoneen muutostöitä.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)
Voimalan itäsivua talvella 2012.
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Voimalan itäsivua vuonna 1968.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, O. Karasjoki.)

Konehuoneesta on kulku Muuntamoon
kytkintaululla erotetun sähköpääkeskuksen
kautta. Sähköpääkeskuksen laitteistot ja
valaisimet ovat säilyneet alkuperäisinä.

Muuntamo on säilynyt koko lailla
alkuperäisessä asussaan. Muuntamolaitteistot
täyttävät lähes koko tilan.

sisätilat ja huonejako
Rakennuksessa oli alun perin kaksi tilaa; Pannuhuone ja Konehuone. Teknisiä laitteita lukuunottamatta
tiloissa ei ollut pienempiin osiin jakavia elementtejä. Huonetilat ulottuivat korkeussuunnassa maantasosta vesikattoon.
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Konehuone
1930-luvulla Voimalan itäsivulle rakennettiin Muuntamo, jonne puhkaistiin Konehuoneesta käyntiovi.
Ilmeisesti samassa yhteydessä Konehuoneen puolelle rakennettiin uusi sähköpääkeskus, joka rajautuu omaksi tilakseen väliseinämäisen kytkintaulun
taakse. Muuntamo ja sähköpääkeskus kytkintauluineen ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan.
Lisäksi tiloissa on säilynyt alkuperäisiä valaisimia ja
muita sähkölaitteita, kuten kytkimiä ja pistorasioita

paremmin kuin missään muualla konepaja-alueella.
Muuntamossa on säilynyt muun muassa harvinainen tiiliseinään upotettu, lasitaustainen bakeliittikatkaisin.
Konehuone on muutenkin säilynyt alkuperäisen kaltaisena valoisana ja ilmavana hallina. Huonetilan autenttista tunnelmaa korostavat säilyneet
pinnat, ikkunat ja ovet sekä alkuperäisten höyrykoneiden tapaan hallin lattialla vapaasti seisovat kom-

Konehuoneen toimistohuone on tehty kahdessa
vaiheessa: paneloitua puurunkoista huonetta
on jatkettu levypintaisella ja alumiinilistoin
kantatulla rakenteella. Vanhan toimiston nurkalla
on säilynyt alkuperäinen pallovalaisin

Konehallin tila ja tunnelma on säilynyt hyvin
alkuperäisen kaltaisena. Vasemmalla alhaalla
toimistohuone, keskilattialla kompressorit,
oikealla Konepajan sähköpääkeskuksen
kytkintaulu ja käynti Muuntamoon, hallin
perällä Konepajan lämmönjakokeskus ja
ylhäällä Konehuoneen alkuperäinen siltanosturi.
Päätyseinän keskeltä lähtee johdinsilta
Kokoonpanohalliin.

Konehuoneen ja Muuntamon
pohjapiirustus. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustusnumero 1915 2 a.)
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Konehuoneen alkuperäiset kaksi
höyrykonetta noin vuonna 1920. Vasemmalla
sähköpääkeskuksen kytkintaulu. (Kuva: Suomen
rautatiemuseo.)

pressorit. Huomionarvoinen on myös tilan alkuperäinen siltanosturi, jota edelleen liikutellaan ja joka
edelleen toimii lattiatasosta vedettävillä kettingeillä.
Konehuoneen nurkkaan on luultavasti 1930-luvulla tehty toimistohuone, jota on myöhemmin,
mahdollisesti 1950-luvulla, jatkettu.
Konehuoneen ja Pannuhuoneen välisessä
palomuurissa on säilynyt alkuperäinen palo-ovi.
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Konehuoneen sisätila on säilyttänyt hyvin
luonteensa. Kytkintaulu on uusittu 1930-luvulla ja
höyrykoneiden paikalla on nyt kompressorit.

Nykyään palo-ovesta pääsee Konehuoneen kautta
Pannuhuoneen puolelle vuonna 1969 tehtyyn noin
1,2 metriä leveään ja yläpohjaan asti auki olevaan
tekniseen tilaan. Tila ulottuu koko rakennuksen
poikki, ja siellä on myös Pannuhuoneen vintille
johtava teräsportaikko.
Pannuhuoneen vintti on avoin, käyttämätön
kylmä tila.

Pannuhuoneen vintillä on hankala liikkua
mineraalivillatäytteestä nousevan pölyn takia. Pöly
koostuu mineraalivillasta, pulujen jätöksistä ja
mahdollisesti myös asbestista. Vintillä on kuitenkin
hyvin havaittavissa alkuperäinen vesikattorakenne
tuuletuslanterniineineen ja palonsuojalevyineen. Myös
ikkunat ovat alkuperäisiä. Yläpohjan päällä matelee
ilmanvaihtoputkia ja tilan läpi nousee 1960-luvun
lopulla muurattu poistoilmahormi.
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1960-luvun lopulla tehty tekninen tila rajoittuu
alkuperäiseen palomuuriin ja ulkoseiniin sekä
Pannuhuoneen puolelle valettuun teräsbetoniseinään.
Tilan perältä pitäisi lähteä Alkkiin johtanut vuonna
1916 rakennettu maanalainen kanaali.

Pannuhuoneen maantasokerroksen pohjapiirustus
vuodelta 1968. Punaisella merkitty kahitiilestä muurattu
väliseinä liukuovineen on tehty myöhemmin. (Kuva: VR:n
piirustuarkisto, piirustus 1915 1.)

Pannuhuone
Pannuhuone on vuonna 1969 jaettu väliseinillä ja
-pohjilla pienemmiksi tiloiksi. Maantasossa on autotalli ja verstas sosiaalitiloineen sekä porrashuone, josta johtavat kierreportaat toisen kerroksen koulutiloihin. Koulutilat on jaettu kolmeksi luokkahuoneeksi,
aulatilaksi, toimistoksi ja sosiaalitiloiksi. Huonetilat
ovat säilyneet hyvin vuoden 1969 asussaan.
Toisen kerroksen päällä on matala vinttikerros.
Vinttiin kuljetaan teknisen tilan läpi, jonne pääsee
Konehuoneesta.
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Ylhäällä:
Pannuhuoneen maantasokerrokseen
on valettu uusi lattiapinta
teräsbetonista. Yhteys savupiippuun
on muurattu umpeen.
Alhaalla:
Uutta väliseinää lukuun ottamatta
on Pannuhuoneen maantasokerros
säilynyt 1960-luvun lopun asussaan.

Pannuhuoneen toiseen kerrokseen tehdyn koulun
pohjapiirustus vuodelta 1968. Punaisella merkityt kevyet
väliseinät ja punaisella merkityt uudet käytöt on tehty
2000-luvulla. (Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 3.)

Ylhäällä:
Koulun iso luokkahuone talvella 2012.
Koko toinen kerros on säilynyt hyvin
1960-luvun lopun asussaan.
Alhaalla:
Porrashuoneen seinät, välipohja ja
yläpohja on valettu teräsbetonista.
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Konehuoneen sisäänkäyntinä toimii
länsisivun kaariovi. Oven käyntiovi on uusittu
tavanomaiseksi oveksi. Tämä on ainut konepajaalueella säilynyt kaariovi, jossa käyntiovi on
sijoitettu symmetrisesti oven keskelle.

rakennusosat
Kaariovet
Konehuoneessa ovat säilyneet alkuperäiset suuret
kaariovet, jotka ovat rakenteeltaan periaatteessa
kytkettyjä. Rakennetta ei kuitenkaan voi avata ovea
purkamatta. Ovissa on tuplalasitus ja -panelointi, eli
kunnostettuina ja huollettuina ne ovat melko hyvin
lämpöä eristäviä. Konehuoneen länsiseinällä on
ainoa konepaja-alueella säilynyt kaariovi, jossa käyntiovi on keskellä. Käyntiovi on kuitenkin uusittu.
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Pohjoispäädyn kaariovessa käyntiovi on sijoitettu toiseen ovilehteen. Pohjoispäädyn ovi lienee koko
konepaja-alueen parhaimmassa kunnossa säilynyt
puinen kaariovi.
Pannuhuoneen eteläpäädyssä ollut kaariovi on
muutettu ikkunoiksi. Alkuperäinen ovi oli tyypiltään
käyntioveton. Pannuhuoneen länsisivussa oli kaksi
kaariovea; toinen käyntioveton ja toinen oven kes-

kellä olevalla käyntiovella varustettu. Ovet on poistettu vuonna 1969, ja niiden tilalle on asennettu matalat
puiset autotallinovet.
Alkuperäisten ovien jykevät helat ovat kestäneet hyvin aikaa. Erityisen huomionarvoista on, että betoniperustukseen asennetut alasaranat ja tiilimuuraukseen
asennetut yläsaranat ovat kaikki säilyneet tiukasti paikoillaan (myös niissä aukoissa, joiden ovet on uusittu).

Konehuoneen kaarioven
piirustus vuodelta 1900.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustusnumero 3036 b.)
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Konehuoneen pohjoispäädyn kaarioven
eteen on rakennettu häkkikatos.
Oven käytön estää Konehuoneen
sisälle rakennettu konepaja-alueen
lämmönjakolaitteisto. Ovi lienee
kokonaisuudessaan alkuperäinen, vaikka
juuri tästä tyypistä, jossa käyntiovi on
sijoitettu epäsymmetrisesti, ei olekaan
säilynyt piirustusta.

Ovi on säilynyt paremmassa
kunnossa kuin konepaja-alueen muut
puiset kaariovet. Hyvään kuntoon on
vaikuttanut suotuisa ilmansuunta ja
oven eteen rakennettu katos. Ovea on
myös käytetty melko vähän.

käyntiovet
Ulko-ovet
Alun perin rakennuksessa oli kaariovien lisäksi
kaksi tavallista ulko-ovea Pannuhuoneen itäsivulla.
Oviaukot ovat edelleen olemassa, mutta nykyiset
ovilehdet lienevät uudempia. Näyttää kuitenkin siltä,
että ne on tehty saman näköisiksi kuin alkuperäiset.
64

Koulun umpinainen, vasikalla varustettu ulko-ovi on
puhkaistu koulun rakentamisen yhteydessä Pannuhuoneen länsisivulle yhden alaikkunan paikalle.
Sen sijaan Muuntamon kolme ulko-ovea lienevät alkuperäisiä 1930-luvun ovia. Ovet ovat puisia

vaneripeiliovia, ja niiden kanssa samaan aukkoon
ovien yläpuolelle on tehty ikkunat. Myö muuntajien
viisi ulosaukeavaa teräksistä pariovea on säilynyt
alkuperäisinä.

Oven alkuperäiset paneelipeilit ovat
poikkeuksellisesti säilyneet. Toisin kuin
piirustuksessa, peilit on kiinnitetty
runkoon listoin.

Pannuhuoneen käyntiovettoman kaarioven
piirustus vuodelta 1900. Ovia oli
Pannuhuoneessa kaksi kappaletta, mutta
molemmat ovet ovat hävinneet. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustusnumero 3036 c.)
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Muuntamon itäsivulla on säilynyt viisi
alkuperäistä teräspariovea.

66

Teräspariovet on tehty niittaamalla.

Muuntamon pääovena on puinen
peilirakenteinen pariovi. Ovi ja sen päällä
oleva ikkuna ovat alkuperäisiä. Toisen
ikkunapuitteen paikalle on asennettu venttiili.
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Muuntamon itäsivulla on alkuperäinen
puinen peiliovi, joka yläpuolisen
ikkunansa kanssa on säilynyt hyvin.

Muuntamon muuntajatilaan johtaa alkuperäisenä
säilynyt puinen peiliovi. Ovi on Muuntamon
muita ovia huonommassa kunnossa.
Ovenpäällysikkunan puitteet on korvattu levyllä.

1960-luvun lopulla
rakennettujen koulutilojen
väliovet ovat valkoisia
laakaovia. Niissä on sekä
alkuperäisiä että uudempia
heloja.

Väliovet
Konehuoneessa on säilynyt Pannuhuoneeseen
johtanut, ilmeisesti alkuperäinen palo-ovi (ovi johtaa
nykyään kapeaan tekniseen tilaan) ja 1930-luvulla
tehdyt Muuntamoon ja sähköpääkeskukseen johtavat ovet.
Pannuhuoneen koulukerrokseksessa on säilynyt
1960-luvulle tyypilliset puiset laakaovet sekä porrashuoneen rautalankalasilla varustettu teräksinen
palo-ovi.

Konehuoneen ja Pannuhuoneen välisen
palomuurin palo-ovi lienee alkuperäinen.
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Pannuhuoneen porrashuoneen yläovi on koulun
rakentamisen ajalta. (Lukko uusittu myöhemmin)

Koulun paneloitu, vasikalla
varustettu ulko-ovi lienee
alkuperäinen 1960-luvun lopulta.

Pannuhuoneen itäsivun ulko-ovet
ovat alkuperäisillä paikoilla, ja
kaukaa katsottuna alkuperäisen
näköisiä. Sen enempää
alkuperäisistä kuin nykyisistäkään
ovista ei ole säilynyt piirustuksia.
Pannuhuoneen autatallinovet.

Autotallin ovet
Vuoden 1969 piirustuksissa (1915 9) on Pannuhuoneen eteläsivulle esitetty kahta kippiovea asennettavaksi kaariovien paikalle. Nykyään toinen autotallinovista on kippiovi ja toinen on pariovi. Kippiovi
istuu rakennukseen vielä parioveakin huonommin.

69

Voimalan ikkunapiirustuksessa vuodelta 1900 on kattavasti
esitetty alkuperäiset ikkunat. Pannuhuoneen vintin ikkunat
ja Konehuoneen kaikki säilyneet ikkunat ovat alkuperäisiä.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus numero 3036 a).

ikkunat
Julkisivuissa on ikkunoita kolmella eri korkeudella.
Alimpana on rivi matalia ja pieniä neliruutuisia,
pystyvälikarmillisia ikkunoita. Niiden yläpuolella
on rivi isompia, pieniruutuisia, vaakavälikarmillisia
ikkunoita.
Konehuoneen ikkunat ovat alkuperäisiä. Kaikki
Pannuhuoneen ikkunat, lukuun ottamatta vintin
ikkunoita, lienee uusittu vuonna 1969.
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Konehuoneen länsisivun alkuperäisiä
ikkunoita. Alaikkunoissa on tavanomaiset
kyntteelliset karmit. Yläikkunoissa vain
vaakavälikarmissa on kynte.
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Konehuone
Kaikki ikkunat ovat sisään-ulos-aukeavia pellavaöljykitattuja puuikkunoita. Puitteissa on tavalliseen
tapaan ulkopuolella kulmaraudat ja tippanokat.
Alimman rivin ikkunoissa on tavanomaiset karmit,
joissa on kyntteet puitteita varten. Pieniruutuisissa
yläikkunoissa taas on harvinaisempi piirukarmi-

rakenne, jossa karmin poikkileikkaus on neliön
muotoinen. Nämä piirukarmit eivät ulotu puitteiden ulkopintaan vaan jäävät puitteiden väliin.
Piirukarmien vaakavälipuitteet on kuitenkin tehty
tavanomaisen muotoisina, eli niissä on kyntteet
puitteita varten. Piirukarmi-ikkunoiden yläpuitteet

Voimalan länsisivun yläikkuna
Konehuoneen toimiston päältä
kuvattuna.

Piirustus Voimalan sivujen
yläikkunoista vuodelta 1900.
Alapuitteet on yläsaranoitu ja
yläpuitteet on lukittu toisiinsa
rekipultein. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3036 a.)
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on kiinnitetty paikoilleen rekipulteilla (eli lukkoruuveilla), jotka menevät ulkopuitteen, karmin ja
sisäpuitteen läpi. Rekipultit on kiristetty paikoilleen
sisäpuolelta kuusiomuttereilla, joiden alla on prikat. Alapuitteet on saranoitu yläreunastaan kiinni
vaakavälikarmeihin.

Piirustus Voimalan alaikkunoista vuodelta 1900.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 3036 a.)
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Konehuoneen länsisivun alaikkunan tuuletuspuite
on ollut varustettu terveysikkunaheloin. Ala-yläsaranointi ja yläsalpa on vielä jäljellä.

Fortuskalla varustettu Konehuoneen
alkuperäinen alaikkuna.

Ikkunakaavio vuodelta 1969. Kaaviossa ikkunat
esitetään tehtäväksi RT-kortin 861.42 mukaisesti.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 1915 10.)
Pannuhuoneen sisään-sisäänaukeavissa ikkunoissa ulkopuite
onvarustettu sokkasaranalla ja
sisäpuite nostosaranalla.

Pannuhuone
Vinttikerrosta lukuun ottamatta Pannuhuoneessa
on ilmeisesti vuonna 1969 tehdyt sisään-sisään-aukeavat puisin lasituslistoin varustetut puuikkunat.
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Pannuhuoneen
ikkunoissa on 1960-luvun
lopun Primo-painikkeet.

Rakennustietokortti RT 861.42 on
ollut lähtökohtana Pannuhuoneen
uusia ikkunoita valmistettaessa.
Kortti on päivätty huhtikuussa 1943.

Porrashuoneen ylätason
ikkuna. Sisäpuitteissa ei ole
välipuitteita.

Pannuhuoneen uusien
ikkunoiden valoaukkoa
pienentävät paksut karmit,
rakenteeseen lisätyt
pystyvälikarmit ja sisäänsisään-aukeava rakenne.
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Oppilaskoulun porras vuoden 1968
pohjapiirustuksessa. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 1915 1.)

portaat
Alun perin rakennus oli yksikerroksinen. Ainoat
sisäportaat johtivat koneiden päälle tai mittaritauluille. Nykyään näitä portaita ei enää ole.
Konehuoneeseen on tehty myöhemmin kaksi
uutta teräsporrasta, joista toinen johtaa toimistohuoneen ja toinen lämmönvaihtimen päälle.
Oppilaskoulun rakentamisen yhteydessä vuonna 1969 Pannuhuoneeseen tehtiin toiseen kerrokseen johtava teräsbetonirakenteinen elementtikierreporras ja tekniseen tilaan rakennettiin vintille
johtava teräsportaikko.
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Oppilaskoulun porras 1960-luvun lopulta.
Mosaiikkibetoniaskelmainen porras on
tehty teräsbetonielementeistä.

Konehuoneessa on kaksi välitasoille
johtavaa teräsporrasta. Kuvan
porras johtaa Konehuoneen vanhan
toimistohuoneen päälle.
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Teknisen tilan teräsportaikko johtaa
Pannuhuoneen vintille.

Pannuhuoneen leikkauspiirustuksesta vuodelta
1900 näkyy hyvin rakenneperiaate, mutta rakennus
on rakennettu hieman toisin: Pannuhuone
on korkeampi, kattoristikon nurkka uppoaa
ulkoseinään, yläpohja on tehty teräspalkiston päälle
ja palomuuri on koristeellisempi. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustusn 63.)

rakennustapa ja -tekniikka

rakennetyypit

Rakennuksen kantavana runkona ovat tiilestä muuratut ulkoseinät. Vesikaton kantavana rakenteena
ovat teräsristikot. Ristikoiden päällä on puurakenteinen vesikatto ja katteena konesaumattu pelti.
Lattiana on maanvarainen betonilaatta.
Vuonna 1969 Pannuhuoneeseen tehtiin uusia
välipohjia kantavia teräsbetonipilareita ja -seiniä.

Ulkoseinät
Massiivirakenteiset ulkoseinät on muurattu punatiilestä kahden kiven vahvuisiksi. Ulkoseinissä on
lisävahvistuksena ulkopuolen kontreforit päätyjen ja
palomuurin kohdalla sekä ohuemmat pilasterit ikkuna- ja oviakselien välissä. Ulkoseinien sisäpinnan
muuraus on tehty suoraksi ilman pilasterijäsentelyä.
Seinien sisäpinnat on rapattu ja maalattu.
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Vuonna 1933 rakennetun Muuntamon ulkoseiniä ei ole jäsennelty pilastereilla vaan seinät on
muurattu suoriksi. Aukkojen yläreunat on holvattu
lukuun ottamatta Pannuhuoneen länsisivun uusia
oviaukkoja.
Ikkuna-aukkojen alareunat sekä kontreforien,
pilastereiden ja tiilimuurien tiilipäätyjen yläpinnat
on pellitetty.

Pannuhuoneen päädyn ulkoseinien muurauskaavio
vuodelta 1900 vastaa pitkälti rakennettua. Pääty on
kuitenkin todellisuudessa muurattu korkeammaksi
ja vaakasuoraksi piirretty räystään osuus on
rakennettu seuraamaan vesikaton kulmaa.
Piirukarmillisten ikkunoiden piirukarmit on
asennettu paikoilleen kuvan esittämällä tavalla
muuraustyön aikana. (Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustukset 3035 1 2 ja 3035 2 2.)
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Kytkintaulu toimii väliseinänä.
Se erottaa sähköpääkeskuksen
Konehuoneesta.

Väliseinät
Alun perin rakennuksessa oli vain yksi väliseinä.
Se oli Pannu- ja Konehuoneen välissä oleva kahden
kiven vahvuinen tiilestä muurattu palomuuri.
Vuonna 1933 rakennettu Muuntamo on jaettu
kahdeksi huoneeksi teräsbetonista valetulla seinällä.
Konehuoneen toimisto on erotettu Konehuoneesta
puurankaseinillä.
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Konehuoneen vanhan toimiston seinät
ovat paneloituja puuseiniä. Toimiston
laajennuksen seinät ovat levyrakenteisia.

Oppilaskoulun rakentamisen yhteydessä
vuonna 1969 Pannuhuoneeseen tuli runsaasti uusia
väliseiniä: Pannuhuoneen poikkisuuntaiset seinät
porrashuoneen kohdalla on valettu betonista molemmissa kerroksissa, muut väliseinät on muurattu
tiilestä. Oppilaskouluun on tehty 2000-luvulla yksi
levyrakenteinen väliseinä yhteen luokkahuoneeseen
ja niin ikään levyrakenteinen siivouskomero aulaan.

Kahden entisen luokkahuoneen
välinen tiilinen väliseinä.

Entisen luokkahuoneen ja entisen
opettajien huoneen välinen
betoninen väliseinä.

Oppilaskoulun pohjapiirustukseen vuodelta
1968 on merkitty uusien väliseinien materiaalit.
Kantavat seinät on tehty betonista ja muut seinät
tiilestä. Pienin luokka on 2000-luvulla jaettu
kevyellä levyseinällä kahdeksi huoneeksi ja aulan
nurkkaan on tehty siivouskomero. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 1915 3.)
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Erkki Juva Oy:n vuonna 1982 tekemä
piirustus Voimalan perustuksista.
Juha Matikkalalta saadun tiedon
mukaan porakonekairauksissa (FCG
2008-09) selvisi, että rakennus on
perustettu osittain suoraan kalliolle
ja osittain kallion päälle kasatulle
kivipedille. Massanvaihtoa reunustaa
hirsipontattu seinämä.

Konehuoneen lattialaatat on asennettu
puskuun sekä keskenään että kanaalien
teräskanttauksen kanssa.

Perustus
Rakennuksen perustusta ei kentällä voinut havainnoida. Alkuperäisten piirustusten mukaan rakennus
on ajateltu perustettavan puupaaluille ja hirsiarinalle. Erkki Juva Oy:n vuonna 1982 tekemän selvityksen yhteydessä tehdystä koekuopasta ei löytynyt
puisia perusrakenteita, mutta selvityksessä oletetaan
silti, että rakennus on perustettu puupaaluille.
Finnmap Consulting Oy:n selvityksen (2004) ja
FCG:n porakairausten (2008-09) mukaan rakennus
on perustettu kovaan pohjaan, pohjoisosa kalliolle ja
eteläosa louhetäytölle.
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Erkki Juva Oy:n tutkimuksissa selvisi, että Voimalan perusmuuri on tehty epäsäännöllisistä lohkotuista kivistä. Perusmuurin päältä lähtee ulkoseinien
sisäpuolen tiilimuuraus ja ulkopuolen kivisokkeli.
Tämä rakenne on havaittavissa ja se vastaa hyvin
myös alkuperäistä sokkelista tehtyä piirustusta.
Suurten kaariovien kohdalla lienee kiskojen ja
ovien saranoiden perustuksena betonivalu.

Konehuoneen alkuperäinen permanto
koostuu keraamisista laatoista ja kanaalien
teräskansista. Rakenne on säilynyt hyvin.
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Pannuhuoneeseen vuonna 1969 rakennettu
teräsbetonivälipohjalaatta palkistoineen ja
pilareineen maantasokerroksen autokorjaamosta
kuvattuna. Koulukerroksessa välipohja on aulan
kohdalla peitetty alaslasketulla katolla ja luokkien
kohdalla akustolevyillä.

Alapohja
Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta.
Konehuoneen puolella pintamateriaalina on
alkuperäinen keraaminen laatta ja lattianalaisten
kanaalien kohdalla teräslevy. Alkuperäinen alapohja
pintamateriaaleineen on siis säilynyt hyvin.
Pannuhuoneeseen on valettu uusi betonilaatta
ilmeisesti vuonna 1969. On epäselvää, missä määrin Pannuhuoneen permannossa olleet ratakiskot ja
lattianalaiset kanaalit ovat säilyneet.
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Välipohjat
Oppilaskoulun rakentamisen yhteydessä vuonna
1969 Pannuhuoneeseen rakennettiin kaksi kahden
teräsbetonipilarin, teräsbetoniväliseinien ja ulkoseinien varaan valettua teräsbetonilaattaa. Näin Pannuhuoneeseen tuli kaksi kerrosta ja vintti.
Koulutiloissa välipohjan pintamateriaalina on
sininen kvartsivinyylilaatta – mahdollisesti Hovilaatta. Vintissä välipohjan päällä on mineraalivillaeriste.

Vuoden 1968 piirustuksessa yläpohjan
täytteeksi on merkitty 25 cm siporexia.
Täytteenä on kuitenkin mineraalivillaa
(Kontiolevy-100).

Vuoden 1968 leikkauspiirustuksesta
käy hyvin ilmi uudet betoniset
välipohjat ja kantavat rakenteet.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto,
piirustus 1915 4.)
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Voimalassa on kahdeksan teräksistä kattoristikkoa;
neljä Konehuoneessa ja neljä Pannuhuoneessa.
Kattorakenne on säilynyt alkuperäisenä.

Vesikatto
Voimalan vesikattorakenne on säilynyt lähes kokonaan alkuperäisenä. Ainoastaan joitakin pellityksiä
on uusittu, Pannuhuoneen kattoon on tehty uusia
läpivientejä ja Konehuoneen sisäkaton pintakäsittely
on uusittu.
Vesikaton kuormien aiheuttamat voimat siirtyvät
harjansuuntaisten teräspalkkien kautta päätymuureille ja teräsristikoiden välityksellä sivumuureille.
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Kattorakennetta pääsee helposti
tutkimaan Pannuhuoneen vintillä, kunhan
varustautuu hyvillä hengityssuojaimilla.

Kattotuolit
Voimalassa käytettyä kattotuolityyppiä on käytetty
myös Kokoonpanohallissa. Niittaamalla muototeräksestä valmistettuja kattotuoleja on kahdeksan
kappaletta.
Profiileina on käytetty alapaarteessa ja sisemmissä diagonaalisauvoissa laattaterästä ja muualla Lterästä. Ristikon solmukohdissa on teräslevyt, joiden
välityksellä sauvat on niitattu ristikoksi. Alapaarteen
keskiosaa lukuun ottamatta ristikon sauvat koostuvat teräsprofiiliparista. Ristikon sauvat ja sauvojen
teräsprofiilit sijaitsevat pystytason suhteen symmet-

Kattotuolit on koottu nitomalla laatta- ja L-teräsprofiileista.
Liitoskohdissa on käytetty teräslevyä. Alapaarre koostuu
ristikon molemmissa päissä kahdesta laattateräksestä ja
keskiosassa yhdestä. Alapaarteessa on jatkokset, jossa
keskiosan laattaterästanko on niitattu reunimmaisten
alapaarteen osien väliin.

risesti, jolloin voimien resultantti kulkee rakenteen
keskilinjalla eikä rakenne pyri kiertymään. Tämä on
erityisen huomion arvoista Voimalan kattorakenteessa, jossa kattoristikot eivät rakennuksen pituussuunnassa tukeudu toisiinsa.
Kattoristikoiden solmukohtien päällä on harjansuuntaiset teräspalkit, joiden päällä on puinen
vesikattorakenne. Puista rakennetta ei päässyt riittävästi havainnoimaan, eikä rakenteesta ole löytynyt
uskottavaa dokumenttia. Piirustusten mukaan voisi
päätellä vesikaton rakenteen olevan samankaltai-

Kattoristikoiden lisäksi myös päätymuurit
ja palomuuri kantavat vesikaton painoa.

Pitkittäisten teräspalkkien päällä on
puupalkisto, jonka alapintaan on kiinnitetty
koolaus. Siihen on naulattu leikatuilla
nauloilla kuitukipsilevyt.

nen kuin Kokoonpanohallissa sillä erotuksella, että
Voimalasssa alin lautakerros on korvattu kuitukipsilevyllä. Tällöin rakenne ylhäältä päin lueteltuna olisi:
katepelti, ponttilaudoitus 30 mm, ilmarako 75 mm,
tervahuopa, ponttilaudoitus 30 mm, ilmarako 75 mm,
koolauslaudoitus, kuitukipsilevy 2-3 cm. Pannuhuoneessa kuitukipsilevyt on jätetty pintakäsittelemättä,
Konehuoneessa ne on rapattu sileäksi ja maalattu.
Muuntamossa yläpohjarakenteena on teräsbetonilaatta. Mahdollista lämmöneristettä ei havaittu paikan päällä, eikä siitä myöskään löytynyt arkistotietoa.
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Kuitukipsilevyt toimivat puisen
kattorakenteen palosuojauksena.
Levyt ovat sementtilaastipintaisia
ja ne on kuvioitu rappauksen
tarttumista silmällä pitäen.
Konehuoneen puolella levyt
on rapattu ja maalattu,
Pannuhuoneen puolella levyjä ei
ole pintakäsitelty.

Konehuoneessa on edelleen nimensä
mukaisesti paljon tekniikkaa. Edessä
on paineilmakompressori, vasemmalla
lämmönvaihdin, oikealla kytkintaulu ja
sähköpääkeskus. Tilan takanurkassa
paineentasaussäiliö ja tulityötila,
seinän yläosassa siltanosturi.
Sähköpääkeskuksen seinällä näkyy
1930-luvun seinävalaisimia ja katosta
roikkuu uudehkoja purkauslamppuvalaisimia.

Suuren luokkahuoneen radiaattori ilmeisesti vuodelta
1969. Radiaattorit ovat osa oppilaskoulun hyvin
säilynyttä alkuperäistä sisustusta.

talotekniikka
Rakennus on varustettu keskuslämmityksellä,
koneellisella ilmanpoistolla, sähköllä, juoksevalla
käyttövedellä ja viemäröinnillä. Rakennus toimii
konepajan lämpö-, sähkö- ja paineilmakeskuksena.
Lämmitys
Rakennus on liitetty kaukolämpöön. Lämmön jakelu on hoidettu radiaattoreilla ja lämmitetyllä tuloilmalla. Pannuhuoneessa on ohutlevystä prässättyjä ja
hitsattuja radiaattoreita ilmeisesti vuodelta 1969, ja
joku vanhempi valurautainen, mahdollisesti kierrätetty jaeradiaattori.
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Ilmanvaihto ja hormit
Oppilaskoulussa on koneellinen ilmanvaihto. Korvausilma tulee itäseinällä olevan säleikön läpi ja se
lämmitetään välittömästi seinän sisäpuolella. Korvausilma johdetaan tämän jälkeen peltikanavistoa pitkin maantasokerroksen tiloihin sekä vintillä sijaitsevaan haaroituskoteloon. Kotelosta ilma johdetaan
eristetyissä peltikanavissa oppilaskoulun huoneiden
katoissa olevien venttiilien kautta huoneisiin. Kahitiilestä rakennettujen poistoilmahormien päällä,
vesikaton yläpuolella, on huippuimurit, jotka imevät
poistoilman koulun eri tiloista.

Alun perin Konehuoneen ja Pannuhuoneen ilmanvaihto järjestyi tuulettamalla: Vesikaton harjalla,
kummankin osan päällä, on teräksisillä luukuilla varustetut tuuletuslanterniinit. Konehuoneen puolella
lanterniini on yhä mahdollista ottaa käyttöön, Pannuhuoneessa sitä voi käyttää vintin tuuletukseen.
Pannuhuonetta ja Konehuonetta voi tuulettaa
myös avattavilla ikkunoilla. Osa ikkunoista on varustettu avattavilla puitteilla, fortuskoilla tai terveysikkunaheloilla.

Oppilaskoulun ilmanvaihdon venttiilejä
vuodelta 1969. Neliskulmaiset
tuloilmaventtiilit on sijoitettu kattoon
ja poistoilman pyöreät lautasventtiilit
seiniin. Tuloilmakanavat kulkevat
vintillä ja niille on puhkottu välipohjaan
läpiviennit. Poistoilmakanavat kulkevat
aulan alaslasketun katon takana
muurattuihin pystyhormeihin.

Kahitiilestä muurattuja
poistoilmahormeja ja valurautaisia
viemärintuuletusputkia Pannuhuoneen
vintillä. Muurattujen hormien välissä
näkyy haaroituskammio, josta lähtee
tuloilmaputkia oppilaskoulun tiloihin.

Tuuletuslanterniinin keskisaranoituja
teräsluukkuja on voinut avata ja
sulkea vaijerien välityksellä.

Käyttövesi ja viemäri
Rakennus on viemäröity ja sinne tulee juokseva vesi. Vesilaitteistot ja putkistot ovat pääosin
1960–2000-luvuilta.
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Tuuletuslanterniinin luukkuja
Pannuhuoneen katolla.

Savupiippu
Voimala on varustettu 50 metriä korkealla tiilestä
muuratulla savupiipulla. Savupiippuun on 1920-luvulla asennettu rakennetta tukevia teräsvanteita.
Teräsvanteita on uusittu 2000-luvulla. Savupiippu ei
ole enää käytössä.

Savupiipun piirustus vuodelta 1921. Piirustus on mahdollisesti
laadittu piipun korjausta varten. Piirretyn kaltaista jalustaa ei
savupiipussa ole.
Kuvassa on esitetty hyvin savupiipun muurauksessa käytetyt
erikoistiilet ja niiden limitys. Kiilavat tiilet ovat korkeudeltaan
tavallisen tiilen kokoisia, ja niiden leveys leveämmästä
päästä on 200mm. Tiiliä on neljää eri pituutta: 150mm,
200mm, 250mm ja 300mm. Vaikka savupiipun säde muuttuu
näyttää siltä, että kaikissa tiilissä on sama kiilavuus ja kaari.
Näillä neljällä eri tiilellä on saatu aikaan sekä tiilien limitys
että savupiipun kapeneminen ja oheneminen. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus numero 3037 a.)
90

Voimalan savupiippu kuvattuna
Alkin katolta.

Savupiipun alaosassa on
ryömintäaukko.
Piirustus savupiipun teräsvanteista
vuodelta 1923. (Kuva: VR:n
piirustusarkisto, piirustus 3037 e.)

Savupiipun osittain maanpäällinen
yhdyshormi on Pannuhuoneen puolelta
muurattu umpeen. (Kuva: Aimo Nissi.)
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Osa savupiipun vanteista
on uusittu.

Muuntamon valaisin lienee
peräisin 1930-luvulta.

Sähköpääkeskuksessa on rivi seinävalaisimia,
jotka lienevät 1930-luvulta.

Sähkölaitteet
Sähköpääkeskuksessa ja Muuntamossa on valaisimia, pistorasioita ja kytkimiä, jotka lienevät
1930-luvulta. Kyseiset laitteet ovat tärkeä osa säilynyttä sisustusta.
Konehuoneen kattoon on asennettu uudehkoja
purkauslamppuvalaisimia.
Pannuhuoneen kaikki sähkölaitteet on uusittu
oppilaskoulun rakentamisen yhteydessä vuonna
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1969. Valtaosa laitteista on edelleen tuolta ajalta,
vaikka tiloihin onkin lisätty esimerkiksi pistorasioita
koulutilojen siirryttyä toimistokäyttöön. Päätilojen ja
teknisen tilan valaistus on hoidettu loisteputkivalaisimilla, sosiaalitiloissa on pallokuvulla varustettuja
hehkulamppuvalaisimia. Vintillä on hehkulamppuhillopurkkivalaisimia.

Kytkintaulun kytkimen kilvessä on merkintä:
Oy Strömberg Ab / A501745 /OFFA3400 1951
/ 500V 400A.

Muuntamossa on säilynyt alkuperäisiä
sähkölaitteita. Bakeliittinen, upotettu valokatkaisin
lasisella taustalevyllä lienee vuodelta 1933.

Bakeliittinen, upotettu pistorasia
Muuntamon seinässä lienee vuodelta 1933.

Lähes kaikki oppilaskoulun katkaisijat,
pistorasiat ja valaisimet vuodelta 1969
ovat säilyneet.
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Nosturit
Konehuoneen siltanosturi lienee rakennuksen
alkuperäinen osa. Nosturi on kokonaan mekaaninen: sen liikuttelu ja nostotyö perustuvat hammaspyöräketjutaljoihin. Siltanosturi on rakennuksen
elimellinen osa ja sen säilyminen on Konehuoneen
rakennushistoriallisen arvon kannalta verrattavissa
kattoristikoiden säilymiseen.
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Konehuoneen 10 tonnin siltanosturi lienee
alkuperäinen rakenne. Nosturi näkyy 1920-luvun alun
valokuvissa. Kuvan keskellä nosturin voimanlähteenä
oleva hammaspyöräketjutalja. Pienempi ketjutalja
nostotaljan takana liikuttaa nosturia.

Ketjutalja pyörittää akselia, joka liikuttaa
nosturia hammaspyörän välityksellä.
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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.
96

Voimala (1901) kuuluu Pasilan konepajan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Voimalan sijainti
on keskeinen, sillä se tuotti höyryä, paineilmaa ja
sähköä, jotka jaettiin eri suuntiin kaikkien konepajarakennusten lämmitykseen ja koneiden käyttövoimaksi. Oma sähköntuotanto höyrykoneella loppui
vuonna 1921, jolloin Pasilan konepaja liittyi kaupungin sähköverkkoon. Konepajan keskusmuuntamo
ja kaukolämmön lämmönvaihdin ovat nykyisinkin
Voimalassa, minkä ansiosta rakennus on pääosin
alkuperäistä vastaavassa käytössä. Eteläinen pannuhuone on muutettu uuteen käyttöön opetustiloiksi
ja autotalleiksi 1960-luvun lopussa.

Ulkohahmo
Punatiilestä rakennettu Voimala on kiinteä osa Bruno Granholmin suunnittelemaa konepajakokonaisuutta. Sen 50 metriä korkea piippu on konepajan
maamerkki.
Rakennuksen päätilat, pannuhuone ja konehuone, ovat hieman eri korkuiset. Korkeamman
konehuoneen itäsivuun kiinni on 1930-luvulla muurattu matala muuntamo. Muista konepajarakennuksista poiketen Voimalan julkisivujäsentely perustuu
kahden hieman eri levyisen, pilastereiden erottaman
kentän vuorotteluun. Suuret ovet ovat aina leveässä
kentässä.
Konehuone ja muuntamo ovat pääosin alkuperäisessä asussaan. Myös näiden tilojen ovet
ja ikkunat ovat alkuperäisiä 1900-luvun alusta /
1930-luvulta. Konehuoneen pohjoispäädyssä on
koko Konepajan parhaiten säilynyt suuri ajo-ovi
käyntiovineen ja raskaine heloineen. Pannuhuone
on vuonna 1969 jaettu välipohjilla kahteen kerrokseen ja ullakkoon. Muutokset näkyvät julkisivussa
merkittävästi. Aukkoja on jaettu ja pienennetty niin,
että julkisivujen alkuperäinen logiikka on osittain
hämärtynyt. Pannuhuoneen ikkunat ja ovet on
ullakkoa lukuun ottamatta vaihdettu tämän muutoksen yhteydessä.

Sisätilat
Konehuoneen yhtenäinen korkea tila on säilynyt
hyvin. Sen erityispiirteitä ovat ehjä alkuperäinen
permanto, joka koostuu shakkiruudukoksi asetetuista keraamisista laatoista ja kanaalien teräskansista,
sekä 1930-luvun kytkintaulu ja eräät muut hyvin
säilyneet ja harvinaiset sähköasennukset. Alkuperäisellä siltanosturilla on teollisuushistoriallista
merkitystä.
Pannuhuoneen sisätilat ovat pääosin 1960-luvun lopun asussa. Kokonaisuus on ehjä ja siisti.
Uusien välipohjien jykevät betonirakenteet kohtaavat alkuperäisen aukotuksen tavalla, joka synnyttää
kiinnostavia sisätiloja.
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Valmistus- ja rakennustekniset seikat
Seinät ovat massiivista punatiiltä kuten muissakin
konepajarakennuksissa. Perustuksen laadusta ei ole
täyttä varmuutta. Rakennus on suunniteltu paalujen
ja hirsiarinan varaan mutta 2000-luvulla tehdyn
selvityksen mukaan Voimala on perustettu kovaan
pohjaan, pohjoisosa kalliolle ja eteläosa louhetäytön
varaan. Voimakkaasti ulkoneva sokkeli on graniittia.
Konehuoneessa teräksiset kattorakenteet ovat
sellaisenaan näkyvillä. Ne ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan, eikä niihin ole kiinnitetty rakenteen ilmeeseen vaikuttavia asennuksia toisin kuin
Konepajan suurissa verstashalleissa. Pannuhuoneen
kattorakenne on myös säilynyt, mutta se on jäänyt piiloon 1960-luvun yläpohjan taakse. Tämä on
sikäli onni, että Pannuhuoneessa on hyvin näkyvillä
alkuperäinen vuoden 1901 kuitukipsilevyistä tehty
palonsuojaus. Myös Konehuoneen katossa on samaa
materiaalia rappauksen ja maalikerrosten alla.
Vesikatot ovat kauttaaltaan alkuperäiset, samoin
niiden pellitykset suurimmalta osin. Syöksytorvet
on uusittu.

Lähiympäristö
Voimalasta Pajaan, Kokoonpanohalliin ja edelleen
Maalaamoon menevät putkisillat sekä Alkkiin menevä maanalainen kanava ovat teollisuushistoriallisesti
merkittäviä. Myös putkisiltoihin liittyvät massiiviset
painesäiliöt (3 kpl Voimalan sivulla, Voimalan ja Pajan välissä ja Alkin sivulla) ovat teollisuushistorian
ja miljöön kannalta merkittäviä. Piippu on näkyvä
maamerkki, jonka menetys olisi vahinko Konepajan
ulkotilojen ilmeelle ja orientoituvuudelle.
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kohde

VR:n Pasilan konepajan Voimala

sijainti

Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 Helsinki

omistaja

VR-Yhtymä Oy

kiinteistötunnus

091-410-0005-0000
Rakennus nro 037 (VR:n oman numeroinnin mukaan: 51/91)

kerrosala

721 m2

kaavatilanne

Asemakaava nro 449 vuodelta 1901
Pasilan konepajan asemakaavan muutosluonnos 2003.

suojelutilanne

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

rakennuttaja

Suomen Valtion Rautatiet

arkkitehti

Bruno F. Granholm

rakennusaika

1899–1901

merkittävät muutokset

1921

konepaja liitettiin Helsingin kaupungin sähkölaitokseen.
Sähkön tuotanto konepajan tarpeisiin Voimalassa loppui ja sähkövoimakoneet poistettiin käytöstä.
1933
höyrykonehuoneen itäpuolelle rakennettiin uusi muuntoasema.
1966–1967 konepaja siirtyi kaukolämpöön. Lämpökeskuksen laitteisto purettiin.
1970
kattilahuone muutettiin konepajakoulun luokkatiloiksi ja ajokalustosuojaksi.
1987
konepajakoulun toiminta loppui.
1999
kattilahuoneen tiloja järjestellään uudelleen.
Yläkerta otetaan toimistokäyttöön, alakerta jaetaan huoltotilaksi ja trukkitalliksi

