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Valokuva Constatin Grünberg, 1967 HKM
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 Tämä VR:n entistä varastomakasiinia, ny-
kyisin ravintola Vltava-ravintolan talona tunnettua 
rakennusta koskeva rakennushistoriaselvitys liittyy 
Elielinaukiosta ja Asema-aukiosta samanaikaisesti 
tehtyyn ympäristöselvitykseen. 

Entisen varastomakasiinirakennuksen ym-
päristöä on tässä käsillä olevassa selvityksen osassa 
II käsitelty vain niiltä osin kuin on itse rakennuk-
sen kannalta tarpeen, ja seikat suoraan liittyvät itse 
rakennukseen. Varsinainen ympäristön kehitys-
historia on laajemmin esitetty selvityksen osassa 
I. Vaikka selvitykset täydentävät toisiaan, ovat 
kummatkin luettavissa ja ymmärrettävissä myös 
itsenäisinä teoksina.

Varastomakasiini ja siihen liittynyt veturital-
li (myöhemmin purettu) on valmistunut vuonna 
1910 yhtäaikaisesti VR:n hallintorakennussiiven 
kanssa. Rakennus korvasi uudelle asemaraken-
nukselle johtavan, laajentuvan rata-alueen tieltä 
purettavan veturitallin ja myös konepaja-alaueella 
sijainnutta kaksi vanhempaa punatiilistä varasto-
makasiinia.

Rakennus kohosi ratapiha- ja konepaja-
alueen rajalle siten, että sen yksityinen ”sisäpuoli” 
avautui VR:n ratapiha- ja konepaja-aluetta kohti ja 
”ulkopuoli” rajautui julkiseen kaupunkitilaan, joka 

Johdan to 

tuolloin oli vielä pelkkä katualue VR:n hallinnassa 
olleen alueen eteläpuolella ja Hilleri-korttelin poh-
joispuolella. Hilleri-korttelin rakennusta lähinnä 
sijaitseva koillinen tontti tosin oli rakentamaton.
Siten rakennuksen edessä oleva kaupunkitila vai-
kutti alusta lähtien avaralta. Tulevaisuutta enna-
koivissa suunnitelmissa (mm. Gleim) oli jo esitetty 
toriaukiota, josta myöhemmin kehkeytyi Asema-
aukio, ja jota rakennuksen eteläsivu siis sittemmin 
tuli rajaamaan.

Alusta lähtien rakennukseen on suhtauduttu 
jossain määrin väliaikaisena, ei kovin merkittävä-
nä. Jo asemarakennuksen arkkitehti Eliel Saarinen, 
jonka mukaan rakennuksen taakse hyvin paljon 
myöhemmin syntynyt aukio on saanut nimensä, 
korvasi rakennuksen Suur-Helsinki visioissaan 
suuremmalla rakennuksella.

Myös myöhemmissä yleiskaava- ja alue-
suunnitelmissa sekä erityisesti 1950-luvulla teh-
dyissä keskustan kehityssuunnitelmissa varasto-
makasiinin kohtalo on ollut samansuuntainen. 

On siis jonkinlainen ihme, että kaikkia 
suurisuuntaisia suunnitelmia uhmaten edes osa 
rakennusta eli sen asema-aukiota rajaava, alun al-
kaen varastoiksi ja toimistoiksi rakennettu osa on 
säilynyt näihin päiviin asti edustaen siten viimei-

senä jäänteenä VR:n suurta konepaja- ja varasto-
alueetta. Lisäksi rakennuksen ”vino” länsisivu on 
ainoa muistuma aiemmasta, kadonneesta kaupun-
gin koordinaatistosta tällä alueella.

Veturitallisiipi oli purettu jo 1970-luvun lo-
pulla metron huoltotunneliin johtavan ajorampin 
tieltä, kun Helsingin metrosuunnitelmaa ryhdyt-
tiin toteuttamaan. Tuolloin veturitalli ei enää toi-
minut alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, vaan 
se oli muutettu sekalaisiksi varastoiksi ja aseman 
aputiloiksi.

Varastomakasiini -nimitystä on käytetty 
Valtion Rautateitten historiikeissä, mutta nimitys 
ei paljoa kerro rakennuksen käytöstä, eritoten kun 
siinä on alusta lähtien ollut kolmen varastotilan 
lisäksi myös neljä toimistohuonetta. VR:n historii-
kissä 1962-1987 on maininta, että rakennus toimi 
alusta lähtien pikatavaratoimistona: Näin vaik-
ka lähes koko viereinen aseman länsisiipi toimi 
pikatavara-asemana. Rakennuksen saavutettavuus 
kadun tai sittemmin aukion varrella ja sinne joh-
tavat junanraiteet puoltavat oletusta, että toiminta 
on liittynyt alusta alkaen tavarantoimitukseen. 
Myöhemmin 1960-luvun valokuvissa rakennuk-
sessa on kyltti ”kiitotavaratoimisto”. 
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Perus t i edo t 

Osoite:
Elielinaukio 2

Kiinteistötunnus 
091-002-0012-0001

Kaupunginosa 2 Kluuvi, kortteli 012, tontti no. 1

Tontin pinta-ala 477 m2

Pysyvä rakennustunnus ratu 327

Laajuustiedot kiinteistörekisterin mukaan
tilavuus 5012m3 
kokonaisala 1443 m2
kerrosala 1377 m2
huoneistoala 74 m2

Asemakaava 
no. 10275, vahvistettu vuonna 1996
Rakennus sijaitsee K merkityllä tontilla eli liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueella, ja sillä on osittainen sr-2 suojelumerkintä asemakaavas-
sa. Merkinnästä on sanottu seuraavaa ”Suojeltava rakennus. Kaupunki-
kuvallisesti arvokkaan rakennuksen Asema-aukion puoleiset julkisivut ja 
vesikaton perusmuoto tulee säilyttää. Muutokset tulee tehdä niin että ne 
noudattavat rakennuksen tyyliä.

Rakennus
Omistaja: Kiinteistö Oy Elielinaukio 2

muutoksia ja niiden suunnittelijat:
1910  varastomakasiini ja veturitalli, Bruno Granholm
1978  veturitallisiipi puretaan
1983  ”kiitotavaratoimistorakennus” toimistoiksi, 
 Arkkitehtitoimisto Pentti Miikkulainen Ky
1987  Finnair City Terminal, Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola ky
1989  terminaalille kaksi isoa bussikatosta, 
 Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola ky
1991  terminaalin korjaus ja muutos sekä uusi bussikatos, 
 Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola ky
1992  terminaalin tilamuutos ja ilmanvaihtokoneen laajentaminen
 Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola ky
1998  Elielinaukion suunnitelma, Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa
1999  matkakeskusrakennuksen muutos ja laajennus, 
 Arkkitehtitoimisto KVA Oy
2004  ”Rakennus nro 4” 1. ja 2. kerroksen muutos ravintolatilaksi, 
 Arkkitehtitoimisto CJN Oy
2005  ”Rakennus nro 4” 3. kerroksen muutos ravintolatilaksi, 
 Arkkitehtitoimisto CJN Oy
2009  ulkoterassi, , Arkkitehtitoimisto CJN Oy
2016  digitaaliset valomainokset, Arkkitehtitoimisto Kari Kuosma
2017  rappausten ja syöksytorvien uusiminen sekä ikkunoiden ja ovien  
 maalaus, suunnittelu oy Muuntaja



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 9

+3.7

+4

+3.8
+3.9

+3.9

+3.9

+4.04.000000000

+

+4.0

+4.0

+3.9

+3.99 +3.53

+3

+3.9

+

+4.0

8+3.88

+4.2

+4.2

+4.4

+4+4.44+4+ +4.0

4+4 4

+7.2222.77 2.2222.77 2.22

+7.0

PÄÄRAUTATIEASEMA
sr-1

HOTELLI

SANOMATALO

POSTITALO
sr-1

P o s t i k a t u

Tutkimus-
alueen raja

P o s t g a t a n

K a i v o k a t u
M

A
N

N
E

R
H

E
I M

I N
T I E

 B r u n n s g a t a n

P o s t i k u j a

d
e

n
k

a
t u

RAVINTOLA
sr-2

METROSOKOS
sr-1

KAIVOTALO

KALEVAN TALO

sr-
1

ASEMA-
AUKIO

ELIELIN-
AUKIO

P-Eliel sis.k.

RKY RAJAOHOT

u
sr 1

0004

4.

AA

4.44

8+55 k a t u
k a t u

AAA

Si j a in t i  kaupunk i raken tees sa



Arkkitehtitoimisto R Schnitzler10 Kommentointiversio 4.3.2020



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 11

Ajan ta sa -a semakaava 
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Oikealla Hilleri-korttelin sittemmin purettuja osia. Valokuva 1920, HKM
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L Ä H I Y M P Ä R I S T Ö N  M U U T T U M I N E N
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Opaskartta, jossa vanha asema ja tavara-asema sekä myöhemmin uudelle 
asemalle johtavien kiskojen alta purettu veturitalli sekä konepaja-alue 
näkyvät. Kartta vuodelta 1900, kartta.hel.fi

Opaskartta, jossa uusi asema ja uusi veturitalli sekä konepaja-alue näky-
vät. Uusi veturitalli ja erillinen VR:n ratapiha-aluetta rajaava rakennus 
on esitetty Gleimin aiesuunnitelman mukaisina, mutta todellisuudessa 
rakennettu yhteen. Ne pysyivät näin piirrettyinä opaskartoissa aina 
vuoteen 1925. Kartta vuodelta 1909, kartta.hel.fi

1900- luku 1910- luku
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Ympäristö rakennuksen ympärillä vuonna 1910. 
Piirustus Valtion rautateitten historiikistä Finlands Järnvägarne 1862-
1912 sivu 250 (kuva käännetty vertailun helpottamiseksi)

1930- luku

Tilanne ennen Postitalon rakentamista. Kaasutehtaan kortteli, joka rajau-
tui Heikinesplanadien eli nykyisen Mannerheimintiehen, on vielä raken-
nuksineen jäljellä.
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Postitalo on rakennettu uuteen koordinaatistoon entiselle kaasutehtaan 
tontille. Myös Sokos on rakennettu vanhan, mutta muutetun korttelin pai-
kalle. Varastomakasiinin veturien kääntölava on purettu, mutta raiteisto 
ulottuu edelleen varastomakasiiniin asti. Ilmavalokuva vuodelta 1943, 
kartta.hel.fi

Vasta kun kaasulaitoskortteli, joka oli määritellyt varastomakasiinin län-
tinen puolen suunnan, oli purettu, ja sen tilalle oli rakennettu postitalo, 
päätyi varastomakasiini opaskarttaan sellaisena, kuin se todellisuudessa 
oli. Postitalon rakentamisen myötä syntyi myös Asema-aukio. Varasto-
makasiinin ja postin välissä ei ollut katualuetta, vaan postin takapihaa, 
joka oli rajattu aidalla. Kartta vuodelta 1940, kartta.hel.fi

1940- luku
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1960- luku1950- luku

Ympäristö on säilynyt edellisen vuosikymmenen kaltaisena. 1950, kartta.
hel.fi

Konepaja-alueen rakennuksia on purettu, ja aluetta on ryhdytty käyt-
tämään ratapihana. Autot ovat vallanneet kaupungin kadut ja torit. 1964, 
kartta.hel.fi
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1980- luku

Aina 1970-luvulle asti ympäristö säilyi verraten muuttumattomana. 
Konepaja-alueelta oli kuitenkin purettu suuri määrä rakennuksista. Auto-
istuminen näkyy selvästi. Ilmavalokuva vuodelta 1976, kartta.hel.fi

1970- luku

Rakennusten valmistumis- ja purkuvuosia. Kartta Veikko Wallström, 
1981. Julkaistu kirjassa Rautatiemiljöö.
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Lopulta vuonna 1978 purettiin varastomakasiiniin liittynyt veturital-
liosa metron huoltotunnelin ajorampin tieltä. Ramppi näkyy rakennuksen 
länsipuolella. Raiteisto on purettu ratapihatoiminnan siirryttyä kokonaan 
Ilmalan varikolle. Paikoitusalueet ovat vallanneet entiset raide- ja kone-
paja-alueet. Ilmavalokuva vuodelta 1988, kartta.hel.fi

Autot valtasivat vapautuvan rata-alueen jo ennenkuin haettiin virallista 
lupaa tilapäiselle pysäköintilaitokselle. Alue oli tuolloin jonkinlaista kau-
pungin takapihaa, ei enää VR:n toiminta-aluetta. 
Yllä: Valokuva Veikko Wallström 1981, Rautatiemiljöö. 
Alla: lupahakemupiirustus 1986, arska. 
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Valtion Rautatiet Helsingin ratakeskus. Arkkitehtuuritoimisto Kalle 
Vartola ky:n suunnitelma City terminalin bussikatoksen muuttamiseksi. 
Suunnitelmassa näkyy myös ajoväylä ratapihalle muodostetulle väliaikai-
selle paikoitusalueelle. Arska 1991-92.

1980- luku 1990- luku

Valtion Rautatiet Helsingin rautatiepiiri. Arkkitehtuuritoimisto Kalle Var-
tola ky:n suunnitelma City terminalin uusiksi bussikatoksiksi. Arska 1989.
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Elielinaukion bussikatossuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Juhani Pallas-
maa Ky, Asema-aukio ja myös Elielinaukio ovat syntyneet. Lupapiirustus, 
Arska 1999. Ilmavalokuva 2019, kartta.hel.fi.

Nykyt i l anne
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Birger Brunilan asemakaavan muutosehdotus vuodelta 1935, jossa varas-
tomakasiiini ja veturitalli eivät ole uhattuina. HKM.
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Y M P Ä R I S T Ö N  T O T E U T E U T U M AT T O M I A  S U U N N I T E L M I A
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Rakennusta uhkaavat suunnitelmat

Nykyisin Vltavana tunnettu rakennus ja siihen liittynyt veturitalli sijait-
sivat valmistuessaan kaupungin laidalla, mutta mm. Etu-Töölön suun-
nittelun ja rakentamisen myötä kaupungin painopiste alkoi muuttua ja 
sijainti olla yhä keskeisempi. Täten ympäristöön liittyi alusta lähtien 
muutospaineita, ja sen kehittämistä ja muokkausta suunniteltiin vuosi-
kymmenten aikana kiivaasti.

Pian rakennuksen juuri valmistuttua Eliel Saarinen ehdotti vuon-
na 1912-1913 Murtokadun (nyk Kaisaniemenkatu) toteuttamista. 
Suunnitelma sisälsi myös ehdotuksen aseman lähiympäristön muokkaa-
miseksi (ks. viereiset piirustukset). Tämä on varhainen esitys nykyisen 
Asema-aukion järjestämiseksi asemarakennuksen länsipuolelle. Sitä ra-
jaamaan Saarinen esitti uutta rakennusta kolonnadeineen, jonka takana 
veturitalli näytti vielä säilyneen (ks. seuraavan sivun aksonometria).1 
Saarisen Keskuskatusuunnitelmassa vuodelta 1916 veturitallikin joutui 
väistymään, ja lopulta Suur-Helsinki-suunnitelmassa vuonna 1918 koko 
rautatietoiminta ehdotettiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi.

Seuraavina vuosikymmeninä nämä Suur-Helsinki-suunnitelman 
ajatukset jäivät kytemään, ja niitä vietiin eteenpäin useissa suunni-
telmissa kuten mm. Oiva Kallion esityksessä vuodelta 1927 ja myö-
hemmin 30-luvulla Berndt Aminoffin johdolla edelleenkehitetyssä 
kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotuksessa. Vielä 50-luvulla 
Lindegren ja Kråkström jatkoivat keskusalueen asemakaavan kehittä-
mistä, kunnes sitten 50-luvun lopulla ja edelleen 60-luvulla myös Alvar 
Aalto osallistui keskusteluun omilla ehdotuksillaan.
1 Hausen et al., s. 213 Helsingin Sanomat, 8.6. 1914
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1918
Eliel Saarinen 
Suur-Helsinki-suunnitelma. 
Hausen et al., s. 215

1912-1913 
Eliel Saarinen 
Ote Murtokatu (nyk. Kaisaniemenkatu) -suun-
nitelmasta. 
Hausen et al., s. 213

1916
Eliel Saarinen 
Ote Keskuskatu-suunnitelmasta
Hausen et al., s. 213
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1927
Oiva Kallio 
Helsingin kaupungin uuden Keskuksen ase-
makaava järjestely, ote suunnitelmasta.
Stenius N:o 226.

1932
Berndt Aminoff & Brunila 
Kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 
ote suunnitelmasta.
Stenius N:o 228 a

1932
Aminoff & Brunila 
Kaupungin keskiosien yleisasemakaavaehdotus, 
ote suunnitelmasta.
Stenius N:o 228 c
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1954
Lindegren&Kråkström
Keskusalueen asemakaavaehdotus, ote suun-
nitelmasta.
Stenius N:o 230 

1961 (myöhemmin myös 1964, 1972)
Alvar Aalto 
Helsingin keskustasuunnittelma, ote suunnitel-
masta.
Stenius N:o 233

1986
Kamppi-Töölönlahti aatekilpailu 
tekijä J. Söderlund,
palkintosija.
Arkkitehti kilpailuliite 9/86
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Yksikään näistä suurisuuntaisista, Vlta-
va-rakennusta uhanneista suunnitelmista ei 
toteutunut, vaan rakennuksen ympäristöä on 
muutettu erillisien osasuunnitelmien pohjalta. 
Siten rakennus on uhkista huolimatta säily-
nyt sinnikkäästi paikoillaan tähän päivään asti 
muistomerkkinä menneistä ajoista. 

Suojelu
Rakennuksen ympäristö oli hyvin pitkään van-
han, 1800-luvulta peräisin olevan asemakaavan 
varassa. Rakennusta tai sen lähiympäristöä ei 
siten oltu suojeltu. Vasta vuonna 1991 alueelle 
vahvistettiin osayleiskaava. Siinä rakennusta ei 
oltu ajateltu suojeltavaksi, mutta kaavan käsitte-
lyn aikana hyväksytyllä ponnella suojelumäärä-
ys kuitenkin lisättiin. 

Vuoden 1992 yleiskaava on lähialueen 
osalta osayleiskaavan mukainen. 

Vuoden 1996 uusittu ja edelleen voimassa 
oleva asemakaava, joka mahdollisti Elielinauki-
on syntymisen ja rakentamisen sekä muutokset 
varastomakasiinin pohjoispuolella, suojelee sr-2 
merkinnällä vain rakennuksen asema-aukion 
puoleiset julkisivut sekä niiden kattomuodot.

1986
Kamppi-Töölönlahti aatekilpailu
palkintosija, tekijä A. Sipinen
Arkkitehti kilpailuliite 9/86

1986
Kamppi-Töölönlahti aatekilpailu
palkintosija, tekijät I. Valjakka ja K. Mökkälä
Arkkitehti kilpailuliite 9/86
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R A K E N N U S H I S T O R I A
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Arkkitehti ?
Bruno F. Granholm (14.5.1857-29.9.1930) val-
mistui arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta 
vuonna 1882. 

Hänet palkattiin vuonna 1892 ensin 
rautatiehallituksen huoneenrakennusosaston 
piirtäjäksi, mutta jo seuraavana vuonna hänet 
nimitettiin arkkitehdin virkaan.1 Vuodesta 
19062 aina vuoteen 19263 hän toimi huonera-
kennustoimiston esimiehenä. 

Hän sekä hänen alaisensa suunnittelivat 
Tie- ja vesilaitoksen ylihallituksen rautatiera-
kennuskonttorin sekä rautatiehallituksen rata-
konttorin tarvitsemat rakennuspiirustukset. 

Alkuperäisiä varastomakasiinin piirustuk-
sia ei ole toistaiseksi löytynyt, mistä syystä ei 
ole tietoa tarkasta suunnitteluajankohdasta eikä 
myöskään varmuutta arkkitehdistä. 

Useissa lähteissä Saarisen väitetään 
suunnitelleen myös tavaramakasiinin, mutta 
voidaan myös olettaa, että rakennus on Bruno 
Granholmin virkatyönään suunnittelema, sillä 
se esiintyy jo hänen asemarakennuksen kilpai-
lua varten tehdyissä kaavioissa. 

1 Finland 14.10.1892
2 Suomen Wirallinen Lehti 1906
3 Valanto, s.9
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Rakennuksen syntyhistoria
1900-luvun alussa uuden asemarakennuksen 
suunnitelmat olivat edenneet niin pitkälle, että 
sitä varten aiottujen raidelisäysten tieltä puret-
tiin vuonna 1886 rakennetut tiiliset varastoma-
kasiinit (nr. 14 viereisessä kuvassa) sekä vanha 
veturitalli (nr. 15 viereisessä kuvassa).1

Näitä purettavia rakennuksia korvaamaan 
suunniteltiin uusi varastomakasiinirakennus, 
johon liittyi 12-pilttuinen veturitalli. Rakennus 
valmistui 1911.2

1 Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 504

2 Suomen Teollisuuslehti no. 5-6, 1912 s. 72

Uusi varastomakasiini ja veturitallirakennus, oikealla no. 11 ja 10, 

on rakennettu korvaamaan vasemmassa piirustuksessa numerolla 14 

merkittyä kahta tulevan asemarakennuksen tieltä purettavaa raken-

nusta. 

Asemapiirustukset ovat kirjasta Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 

503 ja 506. Vasemmanpuoleinen piirustus on lähdekirjan kuvituksesta 

poiketen käännetty toisen asemapiirustuksen suuntaiseksi vertailun 

helpottamiseksi.   
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Varastomakasiini vuonna 1913. SRMKk  - huom! julkaisulupa



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 33

1910- luku

Varastomakasiinirakennus valmistui vuonna 
1910 ja sen jatkoksi pohjoispuolelle kaareva 
veturitallisiipi sen edessä olevine pyörivine 
veturien kääntöpöytineen. 

Pääosa vetureista sijaitsi Pasilan 38 
paikkaisessa tallissa, mutta tämä rautatiease-
man yhteydessä olevan tallin veturipilttuut 
palvelivat matkustajavetureita, ”passagerare-
lokomotiven”.3 Veturitallin mitoitoitus perus-
tui 17,4 pituisille vetureille, mitalle, joka oli 
vakiintunut vuodesta 1904 lähtien, ja veturi-
tallirakennukset olivat joko lämmitysjohdoin 
(”värmeledning”) tai muuratuin uunein lämmi-
tettyjä.4

Uutta rakennusta on oikeanpuoleisessa 
asemapiirustuksessa nimitetty varastomaka-
siiniksi ja veturitalliksi. Sen kerrotaan olevan 
kaksikerroksinen (veturitallien puoleinen 
rakennuksen osa on kolmikerroksinen) ja siinä 
kerrotaan olleen 7 veturipilttuuta. Lisäksi siinä 
kerrotaan sijaitsevan 3 varasto- ja 4 konttori-
huonetta. Huoneitten käyttötarkoitusta ei ole 
mainittu.5

3 Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 244

4 Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 255

5 Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 504

Rakennuksen pääsisäänkäynti on julki-
sella puolella, nykyisen asema-aukion varrel-
la. Sisäänkäyntiä korostaa graniittiportaikko. 
Siihen nähden, että rakennus on vain varas-
tomakasiini, on huomionarvoista, että sen 
julkisivut on alusta pitäen (siis ei vasta rau-
tatieaseman valmistumisen jälkeen) käsitelty 
rappaamalla, poiketen siten muista ratapiha- ja 
konepaja-alueen rakennuksista, joista tiiliset 
olivat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Rapatut 
julkisivut näkyvät viereisen sivun valokuvassa 
vuodelta 1913, jolloin itse asemarakennus oli 
vasta osittain valmistunut ja suurelta osin vielä 
rakenteilla.

Toki rakennus on alusta lähtien sijainnut 
kaupunkirakenteellisesti raja-alueella julkisen 
kaupunkitilan ja valtion rautateitten ratapiha- 
ja konepaja-alueen välissä. Se saattaisi selittää, 
että rakennuksen tiiliset julkisivut rapattiin.

On myös mahdollista, että rakennuksella 
on ollut varastomakasiinia julkisempi käyttö-
tarkoitus ennen uuden asemarakennuksen val-
mistumista. Se on mahdollisesti toiminut pien- 
tai pikatavara-asemana ennen rautatieaseman 
läntisen siiven pikatavaratilojen valmistumista 
vuonna 1919. 

Viereisessä asemarakennuksen ensimmäi-
sen kerroksen pohjapiirustuksessa on esitetty 
myös varastomakasiini. Siinä näkyy, että veturi-
tallin kääntöpöydälle johtavien kahden raiteen 
lisäksi niiden itäpuolitse kulkee kahteen haa-
rautuva raide, joka toisaalta jatkuu rakennuk-
sen itäpuolella sijaitsevan laiturialueen viereen 
sekä lisäksi rakennuksen nurkassa sijaitsevalle 
sisäänkäynnille asti. Tämä vahvistaa arveluja, 
että pikatavaratoimisto on voinut sijaita alun 
perin tässä rakennuksessa. 

VR:n historiikissa sanotaa, että ”Alkupe-
räinen kiitotavara-asemarakennus oli otettu 
käyttöön vuonna 1910.”6 Mutta toisaalta mm. 
Helsingin Sanomissa julkaistiin 17.04.1909 
ilmoitus, jossa kerrotaan, että ”Pikatawara- ja 
pakettitoimto täkäläisellä rautieasemalla on 
t.k. 19 p:stä (ensi maanantaista) alkaen muu-
tettu valtionrautateitten hallintorakennukseen 
Läntinen Teatterikuja n:o 2, Kansallisteatterin 
ja Kaisaniemen puiston wierellä.” Siten varas-
tomakasiinin alkuperäinen käyttö on arvelujen 
varassa.

6 VR 1962-1987, s. 340
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Konepaja-alueella on aluksi rakennettu vetureita ja myöhemmin, Pasilan 
konepajan valmistuttua, huollettu vetureita ja kalustoa. Helsingin kone-
paja-alueen piirustus. Varastomakasiinia ei ole luettu siihen kuuluvaksi, 
VR 1912-37, s. 519

“Suuren henkilöliikenteen pääte- ja haara-asemilla, joilla junanmuodoste-
lua suoritetaan, saattaa henkilöaseman käyttöratapiha (kuva 209) muo-
dostua huomattaavan laajaksi . Pikatavara-asema sijoitetaan joko itse 
asemataloon taikka sen lähettyville (kuva 210).”, VR 1912-37, s. 290
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Yllä Valokuvassa varastomakasiinin vieressä oleva laiturialue. 

Valokuva 1919 SRMKk

Vasemmalla ote vuoden 1912 piirustus raidejärjestelyjä esittävästä 

piirustuksesta.

Alla ote  asemarakennuksen ensimmäistä kerrosta esittävästä pohjapii-

rustuksesta, jossa näkyy myös varastomakasiini veturitalleineen. 

Finska Statsjärnvägarne 1862-1912, s. 250 ja s. 331.
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1920- luku 1930- luku

Osa entistä veturitallia muutettiin 1939-1940. 
Näin ainakin ratahallintokeskuksen rautatiera-
kennusten piirustusarkiston kansallisarkistossa 
olevien digitoitujen piirustusluettelokortti-
en mukaan, joissa esiintyy piirustus nimellä 
”2 piltt. muut. varastoksi”. Kortin otsikko on 
”Pikatavara- ja Varatoim.”1 Viittaako tämä jopa 
rakennuksen alkuperäiseenkin käyttöön?

1 KA, jakso 44 
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1940- luku

Veturitallien käyttö alkuperäiseen käyttöön lop-
pui (?) kun siirryttiin dieselvetureihin. Veturien 
kääntöpöytä purettiin tarpeettomana.
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1950- luku

yllä: Näkymä postitalon ylitse kohti asemarakennusta. Valokuva Volker 

von Bonin, 1952, HKM

vas: Näkymä postitalolta asema-aukiolle. Valokuva 1950, HKM
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1960- luku

Veturisiipi yläviistosta, lounaasta katsottuna. Valokuva Sakari Laipio, 

1959, SRK - huom! julkaisulupa

Rakennusvalvonnan sähköisessä arkistossa löy-
tyy lupa-aineistoa vasta vuodesta 1965 lähtien. 
Tuolloin rakennuksen hallinta on ollut Valtion 
rautateitten ratateknillisellä toimistolla ja siellä 
ratapihajaostolla.1

Arkiston ensimmäisessä myös vuodelta 
1965 olevassa pohjapiirustuksessa, jonka laatija 
on ”VR, ratateknillinen toimisto, huonera-
kennusjaosto”, on esitetty rakennuksen ensim-
mäinen kerros. Rakennusta kutsutaan nimellä 
”Helsinki pikatavaratoimisto”. 

1 asemapiirustus 1965, arska, 

oik: Näkymä asema-auki-

olta. Valokuva Constantin 

Grünberg 1967, HKM

vas: Veturitallilta kohti 

asemarakennusta. Valokuva 

Tapio Keränen 1968 (vau-

nut.org)



Arkkitehtitoimisto R Schnitzler40 Kommentointiversio 4.3.2020

1970- luku

yllä: Näkymä etelästä. valokuva Osmo Aittopelto 1977, HKM
oik: näkymä pitkin veturitallia kohti City-Centerrakennusta. 
valokuva Eeva Rista 1975 HKM.

vieressä: 
Rakennuksen julkisivussa vielä teksti 

“Lähtevä kiitotavara, Avgående expressgods”. 
Valokuva 1971 HKM 

yllä näkymä lounaasta. valokuva 1978 HKM 
oik: metron huoltotunneli rakenteilla. 

Valokuva Osmo Aittapelto 1977, HKM
vas: viistoilmakuva  Simo Rista 1970, HKM



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 41

Viistonäkymä luoteesta, jossa näkyy metron huoltotunnelin suuaukko. 
Valokuva Pyykkö 1980, HKM 

1980- luku

Metrotunnelin rakentaminen käynnissä. Tavaramakasiini- ja veturital-
lirakennus vielä kokonaisena olemassa Valokuva Osmo Aittapelto, 
1977, HKM 

Metron huoltotunnelin rakentaminen käynnissä. Veturitallit on purettu. 
Valokuva 1978, HKM 

Entinen kiitotavara-asemarakennus muutettiin 
toimistotiloiksi kahdessa vaiheessa 1970-luvun 
lopulla ja 1980-luvun alussa. Rakennuksen en-
tinen veturitalli, sittemmin kiitotavaran käsitte-
lytiloiksi yms. varastoiksi muutettu, jouduttiin 
purkamaan Kaivokadun metroaseman huolto-
tunnelin sisäänajoluiskan tieltä.1

1 VR 1962-1987, s. 340

Vuonna 1983 on Arkkitehtitoimisto Pentti 
Miikkulainen Ky:n pääpiirustuksilla on haettu 
lupaa muuttaa ”entisen kiitotavaratoimiston” 
kolmikerroksisen osan maantasokerroksen tilat 
toimistoiksi. Piirustussarjaan kuuluu asemapii-
rustus, toimisto- ja kokoustiloja sisältävä pohja-
piirustus sekä julkisivut.2  Ennen tätä muutosta 
rakennus on toiminut varastona, ja siellä on 
sijainnut kaukolämpölaitteet, joiden sijoitusta 
tällä luvalla on myös muutettu.

Vuonna 1987 rakennuksen sama osa muu-
2 arska

tettiin Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola ky:n 
suunnitelmien mukaan Finnairin ”City Termi-
nalin” odotustilaksi palvelutiskeineen ja mat-
katavarasäilytyksineen. Samana vuonna myös 
rakennuksen kaksikerroksisessa kapeammassa 
siivessä tehdään joitakin väliseinämuutoksia.3 

3 arska
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City Terminalille rakennettiin bussikatokset 
vuonna 1989, Arkkitehtuuritoimisto Kalle Var-
tola ky:n suunnitelmien mukaan. arkska

Varastomakasiini vuonna 1981. 
Rautatiemiljöö, valokuva Veikko Wallström.



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 43

1990- luku

Finnair City Terminalin katoksia muutettiin 
vuonna 1991, Arkkitehtuuritoimisto Kalle Var-
tola ky:n suunnitelmien mukaan. arkska

Vuonna 1991 Finnairin terminaalissa tehtiin 
perusteellinen korjaus ja muutos. Rakennet-
tiin uusi bussikatos, ja odotustilaa muokattiin 
ja laajennettiin myös toiseen kerrokseen sekä 
rakennuksen kaksikerroksisen siiven maan-
tasokerrokseen. Kolmanteen kerrokseen tuli 
toimistoja sekä kaksikerroksisen osan entiselle 
ullakolle sosiaalitiloja. Ullakolle rakennettiin 
iv-konehuone, vesikatolle uudet tulo- ja pois-
topiiput.. Rakennuksen avoportaikko raken-
nettiin nykyiseen muotoonsa. Portaikkoon 
rakennettiin uusi sisäänkäynti Asema-aukion 
puolelle.

Jo vuonna 1992 rakennuksen sisätiloja 
muutettiin jälleen. Myös ilmanvaihtokonehuo-
netta ullakolla laajennettiin.

Vuonna 1998 haettiin lupaa Elielinaukiol-
le bussien katettujen lähtölaiturien rakentamis-
ta varten Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa 
Ky:n suunnitelmien mukaan. Bussilaiturin 
katos ulottui rakennuksen julkisivuun asti. 

Vuonna 1999 haettiin lupaa laajentaa 
”matkakeskusrakennusta” Arkkitehtitoimisto 
KVA Oy:n suunnitelmien pohjalta. Laajennus 
sijoittui rakennuksen koillisnurkkaan, ja se 
liittyi Elielinaukion paikoitushalliin. Laajen-

nukseen sijoittui paitsi hallin poistumistiepor-
ras myös sen poistoilmakanava.1 Rakennuksen 
vanhassa osassa tehtiin jälleen myös sisäisiä 
muutoksia ulkopuolelta puretun katoksen lisäk-
si. Vesikattoa jouduttiin muuttamaan liittyen 
laajennusosaan. Asema-aukiolle ja Postitalolle 
päin katon vanha muoto säilyi.

1 arska
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Elielinaukion parkkihalli
Arkkitehtuuritoimisto Kalle Vartola 1998
arska
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2000- luku

Rakennuksen 1. ja 2. kerros muutettiin ravin-
tolaksi vuonna 2004 ja 3. kerros vuonna 2005. 
Ravintolan ulkoterassi rakennettiin vuonna 
2009. Kaikki nämä Arkkitehtitoimisto CJN 
Oy:n suunnitelmien mukaan.
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2010- luku

Vuonna 2014 haettiin lupaa julkisivujen digi-
taalisillet mainostauluille.

Julkisivurappaus uusittiin vuonna 2017. Vesi-
pellit ja syöksytorvet uusittiin. Ikkunat ja ovet 
kunnostettiin ja huoltomaalattiin.

pikatawara, pikatavara, kiitotavara (20-luku)
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N Y K Y T I L A
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VR:n piitustusarkisto on luovutettu Kansallis-
arkistoon, jonka digitaalisessa arkistossa on 
luettavissa VR:n vanhat arkisstointikortteihin 
merkityt piirustusluettelot. 

Näiden luettelotietojen perusteella ei kui-
tenkaan alkuperäisiä piirustuksia ole lukuisista 
yrityksistä huolimatta löytynyt. VR:n arkiston 
luetteloimista Kansallisarkiston omaan järjes-
telmään ei ole vielä tehty, mikä selittää piirus-
tusten löytämisen vaikeuden. 

Siksi nykytilannetta kuvaavat säilynei-
syyskaaviot on jouduttu laatimaan Helsingin 
rakennusvalvonnan sähköisestä arkistosta (ars-
ka) lunastettujen piirustusten perusteella. 

Rakennusvalvonnan arkistosta piirus-
tuksia löytyy vasta vuodesta 1964 eteenpäin, ja 
niistä pääosa koskee entisen varastomakasii-
nin säilynyttä osaa, nykyistä Vltava-ravintolan 
rakennusta. 

Koska rakennuksen pohjois-/ luoteispuo-
lelle sijoittunut veturitallisiipi on purettu jo 
vuonna 1978, ei sitä tai siinä aikanaan tehtyjä 
muutoksia (veturitallista varastoksi) ole säily-
neisyyskaavioissa esitetty lainkaan.

Lähtöaineistona toimivat piirustukset on 
skaalaattu mahdollisimman oikeaan mittakaa-

vaan, mutta mitään tarkemittauksia ei paikalla 
ole tehty. 

Piirustuksissa esiintyneet suurimmat 
ristiriidat todellisuuteen nähden on pyritty in-
ventointien yhteydessä havaitsemaan ja korjaa-
maan piirustuksiin. 

Siltikään piirustukset eivät välttämättä 
yksityiskohdissaan täysin vastaa nykytilannetta. 
Olemme kuitenkin katsoneet, että ne riittäväl-
lä tarkkuudella kuvaavat rakennuksen tämän 
hetkistä tilannetta.

Käyttöön saatujen lähdepiirustusten 
ajanjakso selittää myös säilyneisyyskaavioissa 
esitettyjen ensimmäisten muutosten myöhäi-
sen alkamisajankohdan rakennuksen syntyyn 
nähden.

Säilyneisyyskaavioissa on esitetty ajoitet-
tuina vain rakennuksessa nykyisin olevat seinät 
ja rakennusosat sekä alkuperäiseen runkora-
kenteeseen tehdyt muutokset. 

Kaikkia muutosvaiheiden seinien lisäyk-
siä ja poistoja, joita on ollut toimisto- ja mat-
kustajaterminaalikäytön aikana paljon, ei ole 
esitetty, sillä ne ovat olleet kevytrakenteisia ja 
siten vähemmän alkuperäiseen rakennusrun-
koon kajonneita.  

Alkuperäinen pohjapiirustuskaavio (ote VR 
1862-1912, sivu 331)
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S Ä I LY N E I S Y Y S K A AV I O T

alempi  ke l l a r i   ( huo l to t a so )  1 :200
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y lempi  ke l l a r i  (pa iko i tusha l l i t a so )   1 :200
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1 .  ke r ros  1 :200
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2 .  ke r ros  1 :200
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3 .  ke r ros  1 :200
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u l l akko  1 :200
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ka t to ju lk i s ivu  1 :200
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l e ikkaus  p i tk i t t ä in  1 :200
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l e ikkaus  po ik i t t a in  1 :200
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j u lk i s ivu t  l än t een  j a  poh jo i seen  1 :200
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ju lk i s ivu t  e t e l ään  j a  i t ään  1 :200
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I N V E N T O I N T I  -  U L K O P U O L I
Läns i ju lk i s ivu
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Rakennuksen pääty 
kohti pohjoista. 
Alun perin vetu-
ritalli oli tässä 
päädyssä kiinni, 
ja julkisivu jatkui 
kaasutehtaan ton-
tin suuntaisena.

Ikkunat ovat alkuperäi-
set, mutta ulkopuitteet 
on joskus uusittu alku-
peräisen kaltaisina..

Ennen maanpinta oli alempana, 
ja ovelle johtivat portaat (kuva 
80-luku). Nyt graniittikivijalka on 
jäänyt maanpinnan peittoon. Ikku-
narivistön alle on tehty uusi graniit-
tisokkeli, joka oli talvella 2020 osit-
tain purettu vesieristetöitten tieltä.

Länsijulkisivun 
alkuperäinen 

varasto-osan pää-
sisäänkäynnin 

katos valokuvaot-
teessa 1960-luvulta. 
Katokset on uusittu 

vuonna 2004.
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Ete lä ju lk i s ivu
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Uusi ravinto-
lan tuulikaap-
piin johtava ovi 
ja myös uusi 
oviaukko. Alun 
perin tässä ollut 
ikkuna, mutta 
erittäin pitkään 
(ainakin 60-lu-
vulta) seinä on 
ollut muurat-
tuna umpeen .

Ikkunat ovat 
alkuperäiset, 
mutta ulkopuit-
teet on uusittu 
vanhan mallisina.

Rakennuksen alkuperäinen 
sokkeli on säilynyt osittain 
näkyvissä. Suurin osa on 
piilossa nousseen maanpin-
nan vuoksi. Vanha maan-
pinta näkyy viereisessä 
20-luvun valokuvaotteessa.

Alkuperäinen porrashuoneen pää-
sisäänkäynnin ovilehdet on uusittu 
epäsymmetrisiksi. Oven yläpuolinen 
ikkuna lienee alkuperäinen. 

Ravintolan pääsisäänkäynnin katokset 
ovat vuodelta 2005.
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I t ä ju lk i s ivu
vanha osa       uusi osa

Rakennuksen päädyssä on muisto-
laatta sotavuosien 1939-1945 lastensi-
irroista
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Rakennusajankoh-
dalle epätyypillinen 
korvausilma-aukko.

Alkuperäistä ja uutta sokkelia. Alkuperäisestä 
on jäljellä enää ylin osa, sillä maantaso on vu-
osien kuluessa noussut rakennuksen ympärillä.

Ravintolan itäinen 
sisäänkäyntiovi on täysin 
moderni..

Laajennusosan 
julkisivun de-

taljiikkaa. 
Mainosvitriinit 

on lisätty vuonna 
2016 haetulla 

rakennusluvalla.
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Poh jo i s ju lk i s ivu
uusi osa     vanha osa, johon alun perin liittynyt veturitalli
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Pääty veturitallin 
kanssa valokuva 

Möller 1972, HKM 
(muokattu ote) 

Pääty, josta veturitalli purettu

Julkisivun kaikki ovet ovat uusia, 
osittain niissä on mukailtu van-
hahtavaa peilijakoa.

Huoltosyvennys, 
josta on myös käynti 
ravintolaan. Maasto 
on noussut alku-
peräisestä 

Bussikatos ulottuu 
rakennukseen. 90-luvun 

ikkuna valepuitejaolla.

uusi    vanha

Päädyn vanha ikkuna (ei alkuperäinen). Vetu-
ritallia kohti sokkeli on tiiltä, se on alun perin 
ollut väliseinää, ei ulkoseinää kannattamassa. 

uusi    vanha osa, 
osa      johon alun perin liittynyt veturitalli
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1 .  ke l l a r i 

I N V E N T O I N T I  -  S I S Ä P U O L I

Alkuperäisellä rakennuksella ei ole ollut kellar-
ia. Kellarikerrokset ovat syntyneet Elielinaukion 
paikoitushallin rakentamisen myötä. 
Laajennusosan porrashuone johtaa molempiin 
kellaritasoihin. Alempi kellari on huoltotaso, 
johon inventoinnissa ei ole ollut pääsyä. Ylem-
män kellarin tasossa  sijaitsee paikoitushalli, 
jonka kulkureittinä porrashuone toimii. Por-
rashuoneen lisäksi laajennusosan tässä kellar-
issa on myös varastotila, johon inventoinnissa ei 
päästy.
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Näkymä paikoitushalliin ja ulos johtaviin por-
taisiin

Näkymä portaista paikoitushalliin johtavaan 
aulaan ja ovelle.
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1 .  ke r ros

Rakennuksen valmistuessa 1910 ensimmäisen 
kerroksen itäisessä siivessä oli kaksi konttori-
huonetta, porrahuone sekä länsipuolella kontto-
riosan ja myöhemmin 1978 puretun veturitallin 
välissä iso varastotila. 

Myöhemmin 70-luvullakoko kerros muu-
tettiin toimistoksi, sittemmin 80-luvulla Finnai-
rin City-Terminaaliksi ja nyttemmin 2000-lu-
vulta lähtien koko kerros toimii ravintolana. 
Koillisnurkan 90-luvun laajennusosa on myös 
osittain ravintolan käytössä, mutta lisäksi siellä 
sijaitsee maanalaisen paikoitushallin poisstu-
misporras sekä ilmanvaihtokanavisto.

vanha  osa
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l aa j ennusosa

Vanhasta osasta laajen-
nukseen johtava portai-
kko.
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2 .  ke r ros 

Kuten ensimmäisess kerroksessa itäisessä siives-
sä oli rakennuksen valmistuessa kaksi konttori-
huonetta, porrahuone sekä länsipuolella kontto-
riosan ja myöhemmin 1978 puretun veturitallin 
välissä iso varastotila. 

Mutta 70-luvun muutokset näyttävät 
lupapiirustusten mukaan koskeneen vain 1. 
kerrosta. Vasta 90-luvun alkupuolella City-
Terminaalin asiakas- ja toimistotilat laajenivat 
myös 2. kerrokseen, ja 90-luvun loppupuolella 
koillisnurkkaan tehtiin maanalaisen paikoitus-
hallin yhteydessä laajennus, joka 2000-luvulla 
osittain, kuten koko muu rakennus, muutettiin 
ravintolaksi. 

vanha  osa
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l aa j ennusosa
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3 .  ke r ros 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsi aluksi iso va-
rastotila sekä konttorisiiven yläpuolella kylmä 
ullakko. 

Vasta 90-luvun alussa kolmas kerros 
otettiin toimistokäyttöön ja kylmälle ullakolle 
rakennettiin sosiaalitiloja. Vuosikymmenen 
lopussa toteutettiin paikoitushalliin liittyvä 
laajennus, jossa tässä kerroksessa sijaitsi aluksi 
toimistotilaa, johon kulku oli vanhan porras-
huoneen sekä avoportaikon kautta. Laajennus-
osan porrashuone jatkettiin ylös asti johtavaksi 
vasta 2000-luvun alkupuolella, kun koko raken-
nus otettiin ravintolakäyttöön.

vanha  osa
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l aa j ennusosa
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u l l akko 

Entisen varasto-osan ullakko oli aluksi vain 
kylmä ullakkotila. 

Vasta 1990-luvun alussa ullakolle raken-
nettiin ensimmäinen ilmanvaihtokonehuone. 
Aluksi koneellinen ilmanvaihto oli toteutettu 
vain osittaisena, ja pieni iv-kone sijaitsi toi-
mistokerroksessa porrashuoneen lepotason 
yläpuolelle rakennetussa kopissa. Myöhemmin 
ilmanvaihtokoneita on rakennettu lisää ja van-
haa konehuonetta laajennettu. Lisäksi ullakolle 
on sijoitettu sähköpääkeskus sekä lämmönjako-
huone.
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Por rashuonee t
Rakennuksessa on kolme erillistä porrashuo-
netta:
• konttoriosan alkuperäinen porrashuone
• 1.-3. kerrokseen johtava kierreporras, joka 

on rakennettu 1990-luvun alkupuolella
• laajennusosan porrashuone, joka ensin val-

mistuessaan vuonna 1999 johti maantasosta 
vain kellareihin huolto- ja paikoitushallita-
solle ja jota jatkettiin ullakkokerrokseen asti 
2000-luvun alkupuolella 

Lisäksi entisessä varasto-osassa on avo-
portaikko (ei varsinainen porrashuone), joka on 
rakennettu vanhemman portaan tilalle 1990-lu-
vun alkupuolella. Alkuperäisestä porrasjäjeste-
lystä ei ole tarkkaa tietoa, sillä vanhimmat käy-
tössä olevat lupapiirustuksen ovat 1960-luvulta, 
ja niissä on esitetty vain 1.kerros. 

avoportai-
kko rakennettu 

vanhemman 
porrashuoneen 

tilalle  maanta-
sosta ullakolle

1992 rakennuksen 
alkuperäinen 
porrashuone, jota 
on jatkettu ul-
lakolle 1992

porrashuone maan-
tasosta kellareihin
1999
porrashuonetta 
on  jatkettu ulla-
kolle asti ja var-
ustettu erillisellä 
sisäänkäynnillä 
2004

porrashuone
1.-3. kerros 

1992
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Alkupe rä inen  po r ra shuone

Alkuperäistä porraskaidetta, jota on jatkettu alkuperäisen-
kaltaisena, kun porrasta on jatkettu ullakolle johtavaksi.

Portaan jatke on teräsrakenteinen.

Kun rakennusta on laajennettu, on 
porrashuoneen alkuperäisiä ikku-
noita muurattu umpeen.

Alkuperäisen portaan syöksyt ja askelmat ovat 
betonia..
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Kier repor ra shuone
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Laa jennusosan  po r ra shuone
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i kkuna t  j a  ove t

Rakennuksen ik-
kunoiden alkuperäi-
set sisäpuitteet ja 
karmit ovat säily-
neet. 
Ulkopuitteet on 
uusittu tuntematto-
mana ajankohtana.

Laajennusosan kolmannessa 
kerroksessa on kattoikkunoi-
ta rakennusrungon keskiosaa 
valaisemassa.

Rakennuksessa on 
lukuisia vanhan 
peilioven näköisiä 
uusia ovia. 

Yhtään alku-
peräisstä ovea ei 
tässä inventoin-
nissa löytynyt.

Rakennuksessa on 
lisäksi useita eri 
näköistä ovityyp-
piä.
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r aken tee t

Ullakon käyt-
töönottamisen 
mahdollis-
tamiseksi on 
rakenteita 
vahvistettu 
teräksin.

Betonisen välipohjan palkisto ja pilarit ovat 
näkyvissä eri puolilla ravintolatiloja.

Teräsbetoninen ylälaattapalkisto ja palkiston 
risteyskohdassa sijaitseva pilari.
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J O H T O P Ä Ä T Ö K S I Ä



VR:n varastomakasiinin rakennushistoriallinen selvitys 87

Rakennuksen  a rvo t 
Kulttuurihistorialliset arvot
Entinen rautateiden varastomakasiini, nykyi-
sin siinä toimivan Vltava-ravintolan nimellä 
tunnettu rakennus, sijaitsee strategisesti erityi-
sen tärkeällä paikalla VR:n entisen konepaja-
alueen ja asema-aukion rajalla. 

Muuhun kaupunkirakenteeseen nähden 
viisto lounaissivu on kiinnostava muistuma 
alueen vanhemmasta vallinneesta korttelira-
kenteesta. Rakennuksen historiallista arvoa 
lisää se, että se on viimeinen muistuma aseman 
luoteispuolisia alueita laajalti 1800-luvulta aina 
1950-, ja osittain aina 1970-luvulle asti hallin-
neista rautateiden konepaja- ja huoltoraken-
nuksista.

Kaupunkitilalliset arvot
Rakennus rajaa asema-aukion pohjoista sivua. 
Sen itsenäinen sijainti tekee siitä pienen mitta-
kaavan maamerkirakennuksen. Rakennuksen 
inhimillinen mittakaava keskellä ydinkeskustaa 
on itsessään arvokas.

Kaupunkikuvalliset arvot
Rakennuksen julkisivut on, rakennuksen alun 
perin vaatimattomasta tehtävästä huolimatta, 
suunniteltu viimeisteltyinä. Rautatietoimintaa 

palvelleiden vanhojen konepaja-alueen raken-
nusten punatiilimuureista poiketen on Vltava-
rakennuksen julkisivut jo alkujaan toteutettu 
rapattuina. Tämä seikka viittaa selvästi siihen, 
että rakennuksen julkisivut on tarkoitettu jul-
kisen kaupunkitilan osaksi eikä osaksi arkisem-
paa konepaja-aluetta. Arkkitehtoniselta ilmeel-
tään julkisivut ovat tarkoituksellisesti lähisukua 
Eliel Saarisen asemarakennukselle. Julkisivut 
ovat hyvin säilyneet, ja niissä tehdyt muutokset 
ovat hyvin hienovaraisia.

Etelä- ja lounaissivu rajasivat alusta 
lähtien julkista kaupunkitilaa, mutta itäinen 
julkisivu sen sijaan suuntautui pitkään kohti 
junaraiteita ja pikatavara-asemalle johtavaa 
puolijulkista kadunomaista tilaa. Nykyisin 
julkisivun säilynyt osa reunustaa asemaraken-
nuksen kanssa junalaitureille johtavaa vilkasta 
jalankulkualuetta. Tämän muuttuneen tilanteen 
vuoksi myös itäjulkisivun alkuperäinen osa 
tulisi suojella asema-aukiota rajaavien etelä- ja 
lounaisjulkisivujen lailla.

Sen sijaan rakennuksen pohjoisen julkisi-
vun alkuperäinen osuus ei varsinaisesti ole jul-
kisivu lainkaan, vaan purettua veturitallia kohti 
ollut sisäseinä, jonka ylin osa ulottui palomuu-

rina matalamman veturitallin katon yläpuolelle. 
Pohjoisessa julkisivussa ei voida katsoa olevan 
sellaisia arvoja, että se pitäisi kaupunkikuvalli-
sista syistä suojella.

 
Rakennuksen sisäiset arvot 
Rakennusta on muutettu lukuisia kertoja, ja 
1990-luvun lopulla sitä on Elielinaukion pai-
koitushallin rakentamisen yhteydessä laajen-
nettu.

Rakennuksen ainoa alkuperäinen sisätila 
on alkuperäisen porrashuoneen ensimmäisestä 
toiseen kerrokseen johtava osuus, jota voi alku-
peräisyytensä vuoksi pitää arvokkaana. 

Rakennuksen alkuperäiset rungon osat, 
kuten sen tiiliseinät ja välipohjien teräsbetoni-
set alalaattapalkistot ovat arvokkaita. Samoin 
näiden lisäksi rakennuksessa säilyneet alkupe-
räiset ikkunakarmit ja ikkunoiden sisäpuitteet 
sekä näiden lisäksi vanhan porrashuoneen oven 
karmi ja yläikkuna. Kaikki nämä ovat suojelun 
arvoisia.

Muilta osin rakennusta on muutettu niin 
paljon, ettei siinä ole säilynyt suojeltavia tiloja 
tai muita alkuperäisiä rakennusosia.
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