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Vasemmalla yksinkertaisen vahtituvan tyyppipiirustus vuodelta 1896.
Huopalahden aseman vahtitupa lienee alkuaan ollut tyyppipiirustuksen
peilikuva; nykyisen vahtituvan huoneistojen välinen hirsiseinä on ollut
toiselta puolen punaiseksi maalattu.
Kuva: Museovirasto, Rautatierakennusten korjausohjeet 5.

Alla kaksinkertaisen vahtituvan
tyyppipiirustus vuodelta 1901
Piirustuksessa on mitoitettu laajennuksen puoli. Huopalahden
vahtitupa on piirustuksen peilikuva.
Kuva: Museovirasto, Rautatierakennusten korjausohjeet 4.

Huopalahden vahtituvan vintillä on näkyvissä asuntojen välistä hirsiseinää, jonka punainen maali ja vanha
räystäänkannattaja paljastavat vanhaksi ulkoseinäksi.
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Uudemmalla puolella (eli radan puolella) on molemmissa asuinhuoneissa vanhakantaiset, koristehöyläyksin
koristellut ikkunankarmit, mutta puitteet on ilmeisesti
uusittu. Kuvassa ikkuna 2 (ks. pohjapiirustus s. 4).

Huopalahden aseman vahtituvan mittauspiirustus vuodelta 1958. Rakennus on modernisoitu:
leivunuunit on purettu pois (uudemmalla puolella
keittiön hirsiseinässä näkyy leivinuunin muoto) ja
korvattu puuliesillä, ja tuvat on jaettu keittiöksi ja
huoneeksi rankaseinillä. Kuva: Kansallisarkisto.

Kuisteilla on säilynyt vanhaa panelointia ja listoitusta. Vintille johtaa molemmilta puolilta oma jyrkkä
porras, jonka alla on komero. Kuvassa vanhemman
puolen kuisti.

Molemmissa keittiönikkunoissa on uudenaikaisemmat
koristelemattomat karmit, joissa pystyvälikarmi näkyy
puitteiden välistä. Kuvassa ikkuna 3.

Vanhemmalla puolella on molemmissa asuinhuoneissa
koristelemattomat karmit, joissa pystyvälikarmi ei näy
puitteiden välistä. Profiloitujen puitteiden välinen rako
on peitetty lyöntilistalla. Kuvassa ikkuna 6.
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Huopalahden aseman vahtitupa, Geo-Unionin mittauspiirustus vuodelta 2013 1:200. Asunnot on yhdistetty ja
taloon on rakennettu kylpyhuone ilmeisesti 1990-luvulla. Toimenpiteille ei ole haettu rakennuslupaa, eikä niistä
ole säilynyt piirustuksia.
Vahtitupa lienee samaa rakennusvaihetta kuin nykyinen asemarakennus. Aseman piirustukset on päivätty 1914,
mutta se valmistui vasta vuonna 1924. Vahtituvan julkisivujen koristelu on tyyppipiirustuksia yksinkertaisempaa, ja vanhemman puolen kuistin katos on selvästi myöhempi lisä.
Vahtitupa on rakennettu kahdessa vaiheessa; vanhan ulkoseinän (entisen asuntojen väliseinän) hirret on radan
puolelta maalattu punaisiksi, ja ulko-ovet ovat peilijaoltaan keskenään erilaiset. Ikkunat lienevät kierrätysikkunoita eri-ikäisistä rakennuksista.
Listoitukset olivat vielä 1970-luvulla selvästi tummemmat kuin ikkunat ja ulko-ovet puolestaan tummemmat
kuin ovilistat. Väritys lienee tuolloin vastannut Rautatierakennusten korjauskorteissa esitettyä 1920-luvun väritystä, jossa seinäpinta olisi ollut oranssinsävyinen punamullanpunainen, listoitukset vaalean harmaita, ulko-ovet
tummemman harmaita ja ikkunat valkoisia.
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Vahtitupa häämöttää Huopalahden asemarakennuksen takana 1963 otetussa valokuvassa. Kuva: Rautatiemuseo,
O. Karasjoki 1963.

Vahtitupa vuonna 1971. Kuva: Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto, S. Valanto 1971.
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Vahtitupa vuonna 2013 luoteesta. Ulko-ovet lienevät talon ainoat alkuperäiset ovet. Oikeanpuoleisen asunnon
(vanhemman puolen) katos on myöhempi lisä. Kuva: Geo-Union.

Vahtitupa vuonna 2013 kaakosta. Kuva: Geo-Union.

6

Takaseinän jakolistasta esiin raaputettua harmaata
maalia.

Takaseinän vuorilaudasta esiin raaputettua oranssinsävyistä maalia.

Uudemman eli radan puolen ulko-ovessa valkoisen
maalin alla on ollut harmaata.

Vanhemman puolen ulko-ovessa valkoisen maalin
alla on ollut harmaata.
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Uudemman eli radan puolen ulko-ovesn kehässä on
ristikkäiset jakopuut. Eteisen sisäovi on uusi, tehdasvalmisteinen ovi (luultavasti 1990-luvulta).

Vanhemman puolen ulko-ovessa on on neljä peiliä
päällekkäin. Ovi vaikuttaa uudemmalta kuin toisen
puolen ulko-ovi.

Julkisivuissa on ainakin kolmea eri vuorilautaprofiilia. Nykyinen vesikate on tehty tökerösti.
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Uudemman puolen kamarissa
keittiön vastaisessa seinässä on
siirtomerkintöjä.

Uudemman puolen keittiön seinässä näkyy
suuren leivinuunin muoto.

Lattioita on palkattu runsaasti.
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Keittiöiden alkuperäiset tulisijat ovat hävinneet, mutta molemmissa kamareissa on jäljellä peltivaippaiset uunit.
Yhdistettyyn keittiöön muurattiin 1990-luvulla tiilipintainen puuliesi (kuvattu ennen purkutöiden aloitusta).
1990-luvun remontissa ulkoseinät lisäeristettiin (5-10 cm mineraalivillaa + höyrynsulkumuovi + kipsilevy),
kattoa laskettiin alas n. 40 cm ja lattiat levytettiin (2 x kipsilevy, osin 22 mm koolauksen päällä) ja päällystettiin
muovilla. Alkuperäiset kattopaneloinnit ja listoitukset ovat säilyneet alaslaskun yllä. Seinillä uuden koolauksen
alla on vanhaa insuliittia ja paikoin myös tapettikerroksia (molemmista kamareista on otettu talteen tapetteja
Kaupunginmuseota ja Museovirastoa varten).
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Uudemman kamarin naapurin
vastaisessa seinässä hirret on
maalattu punaisiksi – seinä on
vanhaa ulkoseinää.

Uudemman kamarin katossa
ja seinässä on vanha lahovauriopaikkaus. Hirsiseinää on
paikattu suurimmaksi osaksi
naulatuin poskipaikkauksin,
mutta seinän yläosassa puuta
on korvattu mineraalivillalla
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Kattorakenteet on tehty puutappiliitoksin.
Savupiipun läpivienti on pellitetty.
Uudemman kamarin lahovaurion kohdalta on jouduttu jatkamaan selkäpuuta.
(Kuvat on otettu permantolaudoituksen purkamisen
jälkeen, ennen yläpohjan eristeiden poistoa.)

MUSEOVIRASTON LAUSUNNOSTA
1.3.2013 POIMITTUA:
Rakennus on suojeltu rautatiesopimuksella (YM:n
päätös 2/562/96 9.12.1998) ja se sisältyy myös Museoviraston inventointiin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY
2009), joka on vahvistettu noudatettavaksi valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009.
Alueen asemakaava on vuodelta 1952, eikä siinä ole
esitetty suojelutavoitteita. Kaava on mm. tältä osin
vanhentunut. Alue on ollut rakennuskiellossa (alkaen
13.11.1996) asemakaavan laatimiseksi.
Museovirasto esittää seuraavia suojelutavoitteita
Huopalahden aseman alueelle ja sen rakennuksille:
1. Aluetta rakennuksineen tulee käyttää, hoitaa ja
kunnostaa siten, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
2. Rakennusten ulkoasu tulee säilyttää.
3. Asema- ja asuinrakennusten sisätilojen alkuperäisenä säilynyt huonejako ja kiinteä sisustus tulee
säilyttää.
4. Korjaustoimenpiteiden tulee olla kohteen luonteeseen soveltuvia ja sitä vaarantamattomia. Alkuperäisiä tai niitä vastaavia rakennusosia uusitaan vain,
kun olemassa olevaa ei voi enää korjata. Palauttavia
muutoksia voidaan harkita.
5. Asemapuistoa on hoidettava sen kulttuurihistoriallista ominaisluonnetta vaalien. Julkisen luonteen
mukainen avoimuus tulee säilyttää välttämällä osaalueiden rajaamista aidoin.
6. Korjaus- ja muutostöistä koskevista suunnitelmista
on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
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