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JOHDANTO
Valtion rautateiden entinen asuinalue Torpin mäki siirtyi Tornion kaupungin omistukseen
vuoden 2002 alussa. Alueella oli tuolloin 5 asuinrakennusta ja 9 talousrakennusta. Alueen
edellinen omistaja Kapiteeli Oy oli käynnistänyt koko asuinaluetta koskevan
purkuhankkeen, johon reaktiona Lapin Ympäristökeskus päätti 28.8.2000 asettaa alueen
toimenpidekieltoon. Käyt:xjen neuvottelujen tuloksena päädyttiin selvittämään alueen
rakennussuojeluarvot sekä mahdolliset suojelutoimet Alueelle päätettiin myös laatia
asemakaava.
Kevään 2002 aikana Tornionlaakson maakuntamuseo ryhtyi alueen historian ja
rakennuskannan selvitystyöhön. Varsinainen rakennuskannan kuvaus ja piirustusten
tarkastustyö tehtiin heinäkuussa 2002, mutta historiallisten taustojen selvitys jäi syksyyn
2002. Inventointityössä avusti maakuntamuseota insinööriopiskelija Tanja Lehto. Työn
aikana laajennettiin hieman inventoinnin tavoitteita, koska kyseessä on Tornion keskustaalueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva laaja ja paikallishistoriallisesti merkittävä
aluekokonaisuus. Lisäksi vuonna 2003 Tornion rata täyttää 100 vuotta.
Alueella on ollut valitettavan kova kohtalo. Torpirunäki oli vielä 1960-luvulla yhtenäinen
viihtyisä rautatieläisten asuinalue, josta tielinjausten, purkutöidenja useiden tulipalojen
jälkeen on vain pieni osa jäljellä.
I TORNIOLAISET SAAVAT RADAN
Pohjanmaan rata
Suomen ensimmäinen rataosuus Helsingin ja Hämeenlinnan välillä valmistui 1862.
Ouluun asti rautatie saatiin vuoden 1886 aikana. Rautatien rakentaminen Oulusta
Tornioon oli ensimmäisen kerran esillä valtiopäivillä 1882, jolloin käsiteltiin
rautatievaliokunnan laatimaa rautatieverkko-ehdotusta. Seuraavan kerran asia oli esillä
vuoden 1885 valtiopäivillä. Erityisinä Pohjanmaan radan puuhamiehinä mainitaan
veljekset Robert ja Hemming Åström. Samaa aihetta puitiin myös vuosien 1894 ja 1897
valtiopäivillä. Vuonna 1897 päätös oli yksimielinen ja rautatien jatkaminen Tornioon
nähtiin tarpeellisena erityisesti siitä syystä, että se mahdollistaisi Suomen kautta
Skandinavian niemimaan ja Venäjän välillä huomattavan läpikulkuliikenteen. Samaan
aikaan Ruotsin puolella suunniteltiin rataverkon jatkamista Bodenista pohjoiseen
valtakunnan rajalle saakka. Vuoden 1897 päätöksen mukaan ratajohdettaisiin toistaiseksi
ainoastaan Tornionjoen itäiselle rannalle, joten voitaisiin säästää sillan
rakennuskustannukset. "Tornion kaupunki ei nimittäin ole niin vilkas liikepaikka, että
yksistään sen takia oltaisiin oikeutettuja ryhtymään niin suuriin uhrauksiin. Kaupungin ja
aseman välistä liikennettä voitaisiin aivan hyvin välittää höyrylautalla. Välttämätöntä olisi
sitä vastoin rakentaa silta heti, kun päästäisiin Ruotsin rautatieverkon yhteyteen." (SVR. I
1862-1912, 148-149)
Jo vuoden 1898 lopulla Tornion kaupunginvaltuusto valitsi herrat Nordbergin ja
Oranrothin hoitamaan rata-asioiden valmistelua. (valtuuston pöytäkiijat 1898)
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Veturi n:o 12 1 on Tornion veturitallin ns. kääntöpöydällä. Veturin
ohjairnissa Raisen ja edessä oikealla konduktööri Södern1an. Veturi
on tyyppiä SK 1 ja valm. 1885 Sveitsissä. Kuva vuodelta 1910.

Koska Ruotsin tulevan emäradan
päätekohta rajalla oli vielä
määrittelemättä, valittiin Tornion aseman
paikka siten, että rata voitiin johtaa
Haaparantaan tahi pitkin Tornionjoen
itärantaa sellaiseen paikkaan, että
molempien ratojen yhdistäminen kävi
päinsä Ruotsin radan päätekohdassa.
Vuonna 1899 aloitettiin rautatietä varten
tarvittavan maa-alueen paalutus ja
kartoitus.

Vuoden 1901 aikana tehtiin paalutustöitä ja
pakkoluovutustoimitus saatiin lopullisesti
suoritetuksi seuraavana vuonna. Tornion
asema-aluetta varten ostettiin kaksi tilaa ja
näin saatiin Tornion asemaa varten tarvittavat
alueet, pitkänpuoleinen rantakaistale pitkin
Tornionjoen vartta. Kauppojen mukana tuli
muutamia hirsirakennuksia, joista sittemmin
valmistettiin asuntoja asemahenkilö kunnalle.

Tornion ensimmäinen asema valmistui 1904
Kuva Minna Heljala

Oulu-Tornio ratatyömaalla oli enimmillään työssä 2.442 miestä.(SVR II 1862-1912. 1916,
138-144) Lokakuun 16. päivänä 1903 rautatiehallitus otti vastaan Oulu-Tornio radan ja
ensimmäinen postijuna saapui Tornioon kello 23.50. Kyseiselle rataosuudelle rakennettiin
aluksi 7 asemarakennusta, mutta kasvaneen liikenteen vuoksi nousi asemien määrä
vuoteen 191 0 mennessä yhteentoista. Lisäksi rataosuudella oli 26 yksinkertaista
ratavartijan asuntoa. Asemista 1 kuului kolmanteen luokkaan, kaksi neljänteen ja
kahdeksan viidenteen luokkaan (SVR 1862-191 2 II, 1916, 143)

Kyläjoen pysäkki (kuvattu 1974 Reino Kainulainen)
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Valtion rautatiet asetti 1903
höyrylautan hoitamaan Tornionjoen
yli kulkevaa yhteysliikennettä.
Vuonna 1926 kaupunki osti
kyseisen lautan, joka sitten palveli
tomiolaisia vuoteen 1939,
maatiesillan valmistumiseen asti.

Tornion radan yhdistäminen Ruotsin rataan olijatkuvana keskustelunaiheena 1900-luvun
alkuvuosina niin Ruotsissa kuin Suomessakin. Vuonna 1914 syttynyt maailmansota ja
Venäjän ulkomaankaupan tyrehtyminen merkitsivät hankkeen nopeaa etenemistä. Ruotsin
rakenteilla ollut päärata oli valmistunut vasta Karunkiin asti, joten Suomen puolella tuli
kiirejatkaa päärataamme Tomiosta Suomen puoleiseen Karunkiin vuoden 1914 lopulla.
Yhteys Ruotsin rataan hoidettiin Tornionjoen yli jäitse hevosilla. Ruotsin rata valmistui
Haaparannalle vuoden 1915 aikana, jolloin liikenne kulki sieltä suoraan Tornion radalle.
Syrjäisen Tornion kautta kulki suuri, mutta sodan käynnille tärkeä kauttakulkuliikenne,
joka pani rautateittemme kuljetuskyvyn koetukselle. (SVR I 1912-37, 10-11) Tornio tuli
äkkiä tärkeäksi, koko maailman tuntemaksi liikepaikaksi. Etelä-Suomen kaupungeista
siirsivät välitysliikkeet toimistonsa Tornioon hoitamaan tavarain siirtoa Haaparannalta
Tornion asemalle. Tornion asema-alue olikin sota-ajan tavaravarastonaja
henkilöliikenteen kauttakulkupaikkana.

Kuvassa mahdollisesti Maria Fedeorownan seurue Tornion asemalla 1914
Kuva Mia Green

kuljetettiin Haaparannan kautta Venäjälle.

Joen ylittävän rautatieyhteyden
puuttuminen aiheutti sen, että niin
postin kuin tärkeiden
vaunukuljetustenkin vuoksi
jouduttiin kehittämään erilaisia
väliaikaisia ratkaisuja. Mm.
postiliikennettä varten rakennettiin
kahdessa kuukaudessa ns. postiilmarata ja maaliskuussa 1917
jouduttiin rakentamaanjäälle
väliaikainen rata, kun sodan
alkaessa Ranskaanjäänyt
leskikeisarinna
Maria Fedeorownan junaa

TORNIONLEHTI elokuun 11 pv. 1914

H.M. LESKIKEISARINNA TORNIOSSA
Sodan syttyessä suurvaltojen välillä tuli Tornio
kansainvaelluksen tien käännekohdaksi. Tuhansien ja taas
tuhansien täytyi suunnata kulkunsa Pohjolan raukoille
rajoille löytääkseen tien kotimailleen. Monet tuo virta on
tänne näinä päivinä kuljettanut, suuret ja pienet, ylhäiset ja
alhaiset, jotka eivät koskaan ole aavistaneet näkevänsä
Pohjolan pimeitä periä, Pohjolan kylmiä seutuja. Eräs
heistä jolle näin tuli käymään oli myös
H .M. Leskikeisarinna. Perjantaina iltapäivällä kellon
alottaessa seitsemää saapuivat H.M. Leskikeisarinna Maria
ja Suuriruhtinatar Ksenia Aleksandrowna Tornioon
automobiileilla Ruotsin puolelta Karungista, minne he
laivalla ja rautateitse olivat Tanskasta saapuneet. Korkeat
vieraat otettiin vastaan kirkon luona, jonne olivat
saapuneet kaupungin maistraatti, kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja kj. Sundgvist, poliisimestari A.Melart,
kruununvouti J-Leisten, nimismies B.J.D. Möller ym. Kun
korkeat vieraat olivat saapuneet kirkkoon lausui
kirkkoherra Airas Psaltarin 46 psalmin 4-6 värssyt.
Kirkosta siirtyivät korkeat vieraat rautatieasemalle, jonne
jo pari päivää ennen oli keisarillinen juna saapunut.
Asemalla annettiin korkeille matkustajille kukkia ja vähän
väliä kohotti paikalle saapunut yleisö eläköönhuutoja.
H.M. Leskikeisarinna esiintyi asemalla kansalle useita
kertoja vaunun portailla, otti kansasta valokuvia, teki
kysymyksiä ym.
Myöhemmin
söivät
korkeat
matkustajat
junan
ravintolavaunussa illallisen ja lähtivät matkalle myöhään
yöllä.
Korkeiden vieraiden
kerrotaan lausuneen
tyytyväisyytensä Tornion kaupungista.
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Suomen ja Ruotsin rautatieverkkojen yhdistämistä suunniteltiin jo vuonna 1914, jolloin
ajatuksena oli rakentaa yhdyssilta Kukkolan kosken yläpuolelle. Ruotsalaisten rakennettua
yhteysraiteen Karungista Haaparannalle 1915 ratkesi myös yhdyssillan paikka. 1916
allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Tornionjoen yli rakennetaan 8-jänteinen silta, joka
oli yhdysradan suurin työ ja samallapohjoismaidensuurimpia siltoja. Silta rakennettiin
pääasiassa vuosien 1917 ja 1918 aikana. Tornion asemalla tehtiin huomattavia raiteiden
laajennuksia, rakennettiin tarvittavat laiturit, tavarasuojat, tullirakennukset sekä muut
yhdysliikenteen vaatimat laitteet. Rata valmistui v. 1918, ja se voitiin avata täysin
vaunukuormin tapahtuvalle tavaraliikenteelle huhtikuun 1.päivänä ja matkustajayhdysliikenteelle lokakuun 7. päivänä v.1919. Maiden erilaiset raideleveydet piti ottaa
huomioon yhdysreitillä, ja se toteutettiin neljin kiskojäntein yhteisiä ratapölkkyjä käyttäen.
Silta oli valmistuttuaan 405 metriä pitkä.(VR 1912-193 7 II. 193 7)
Tornion radan rakentamisajan poliittista
ilmapiiriä osoittaa se, että kenraalikuvernööri
Bobrikov yritti estää Tornion radan
rakentamisen. Hänen mielestään rata tulisi
olemaan vaara Venäjän turvallisuudelle, koska
sitä pitkin lännestä tuleva hyökkääjä pääsisi
helposti etenemään valtakunnan sisäosiin.
Bobrikovia pelottivat myös lännestä Tornion
kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle leviävät
Röyttän rautatiepohjan tekoa. Rata valmistui
kesällä 1928
länsimaiset ja kumoukselliset aatteet. Keisari oli
kuitenkin hyväksynyt Tornion radan
rakentamisen, joten Bobrikovin oli alistuminen.( Rinne M. 2001, 52)
Arvi Järventaus on v. 1934 kuvannut Oulun ja Tornion välisen rataosuuden tunnelmia
seuraavasti: "Kesti aikoja, ennen kuin uuden radan varrella olevat seudut tottuivat
rautatiehen. Asukkaat täällä eivät olleet edes uteliaita. Ne eivät kokoontuneet asemille
junia katsomaan niin kuin etelämpänä. Asemarakennukset tuntuivat kuin murjottavan
pitkin radan vartta kuin olisivat ne sijainneet vihamielisen asutuksen keskellä, missä
annettiin palttua kruunulle ja sen vehkeille ..... ".(Arvi Järventaus: Ja eläinten henki oli
rattaissa. 1934. Tunnelmia Oulu-Tornion radalta)

Rautatiesillan rakennustyömaa 1900-luvun alussa.

Kuva Minna Heljala 1996
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VR ja rakennustoiminnan perusperiaatteita
Valtion rautateiden rakennustoiminta voidaanjakaa kolmeen osaan: ensinnäkin
yksinomaan liikennettä palvelevat rakennukset, kuten asemat laitureineenja
tavarasuojineen, toiseksi asuinrakennukset pihapiireineen ja ulkohuonerakennuksineen
sekä kolmanneksi veturi-, työpaja- ja varastorakennukset

Valtion rautateiden rakennustoiminta on aina ollut hyvin keskitetysti ohjattua.
Rautatiehallitus perustettiin maahamme vuonna 1877. Sen tehtäväksi tuli alusta lähtien
rakennuttaa kaikki lisääntyvän liikenteen vaatimat uudisrakennukset sekä huolehtia jo
ennen rakennetuista liikenne- ja asuinhuoneistoista. Rautatiehallituksen alaisuudessa
saattoi olla myös sellaisia yksityisten henkilöiden rakennuttamia asuinrakennuksia, jotka
rautatierakennuksen aikana tai myöhemmin oli ostettu rautatien virka- ja palvelumiesten
asunnoiksi. Tällaisia rakennuksia löytyi aikanaan myös Tornion Torpinmäen alueelta.
Rautatieasemien ympäristöjen rakennustyylille ei aluksi annettu kovinkaan suurta arvoa,
mutta vähitellen 1900-luvun alkuvuosina rakennustaiteellisille seikoille alkoi myös tulla
merkitystä. Vuonna 1906 julistettiin julkisivupiirustusten hankkimiseksi kilpailuja ja
samana vuonna lisättiin arkkitehtien määrää rrun. asemarakennusten suunnittelussa.

Yleisenä periaatteena rautatiehallinnolla oli
rakennusaineiden käyttämisessä kotimaisten materiaalien
suosiminen. Puu oli rakennusaineena halvin ja
helpoimmin saatavissa. Vanhaa perinteistä salvottua
hirsirakentamista pidettiin parhaana mahdollisena
rakennustekniikkana koko toista maailmansotaa edeltävän
ajan. Perustukseen on aina kiinnitetty runsaasti huomiota,
Torpinmäen asuinrakennus vuodelta
1905. Kuva Henri Nordberg 2002

koska rakennukset ovat sijainneet radan välittömässä
läheisyydessä ja niiden on kestettävä junien aiheuttama
tärinä. Kivijaloissa ja perustustöissä on etupäässä käytetty luonnonkiveä, mutta 193 0luvulla yleistyi myös betonin käyttö. Vuonna 1916 julkaistussa Suomen
Valtionrautateiden historiassa annetaan tarkat ohjeet siitä, miten lattiat täytetään
sammalilla ja turvepehkulla ja miten lattiaveto sekä hiiret ja rotat pidetään poissa.1930luvulla lärnmöneristyksenä mainitaan myös ensoniittija insuliitti. Tavallisimpana
kateaineena mainitaan 1900-luvun rautapeltikatot tai galvanoitu peltikate. Kemin Rovaniemen rataosuudella käytettiin katemateriaalina ensimmäistä kertaa keinotekoista
kattohuopaa nk. ruberoidia. Vuonna 1916 tunnetiinmyös jo kotimainen huopamateriaali
eli semptalini. 1930-luvun rakennusohjeissa suositeltiin
kattotiilien käyttöä ja muistutettiin siitä, että tiilikatot
vaativat tavallista kestävämpiä ja siis kalliimpia
kattotuolirakenteita. Kaikki rakennukset tehtiin pitkälle
1900-luvulle puulärnmitteisiksi. Huoneiden
lämmönlähteinä olijoko kaakeli- tai peltiuuni tai nk.
hellakaakeliuuni. 1900-luvun alkupuolella puuta pidettiin
kaikkein edullisimpana rakennus- ja lämmitysmateriaalina
eikä sen loppumisesta ollut huolta "ennen kuin
kaukaisessa tulevaisuudessa".

Olohuoneen muuri asuinrakennuksesta vuodelta 1945
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Puurakennusten ulkoseinien vuoraukseen käytettiin määräysten mukaan lautaa, jonka alle
tuli vuorauspahvi ja laudoitus tehtiin vasta, kun rakennus oli ollut valmiina kolme tai neljä
vuotta ja laskeutuminen oli loppunut. Asuinhuoneiden sisäseinien verhouksessa tuli
käyttää pinkopahviaja paperia. Odotushuoneiden ja liikenteeseen kuuluvien huoneiden
sisäseinien alaosat varustettiin paneelilla, joka maalattiin öljyvärillä. 1930-luvun ohjeisiin
kuuluu, että "valmiit seinäpinnat maalataan lopuksi vesivärillä tai karbolineumilla, johon
sekoitetaan puutervaa".
Rautatiehallitus huolehti rautateiden huonerakennusten rakennuttamisesta insinöörien
johdolla tai paikallisen ratainsinöörin johdolla. Yleisesti arveltiin, että työ tulisi
insinöörien tarkan valvonnan alla huolellisesti ja vankasti tehdyksi sekä, kuten oli laskettu,
vähemmillä kustannuksilla, kuinjos rakennushankkeet sisällytettäisiin yleiseen
rautatierakennustyöhön. Vuosina 1906-1907 pohdittiin rautatiehallituksen alaisessa
komiteassa vakavasti kustannusten nousuaja rakennustyömaiden kalleutta.

Säästäväisyyssyistä komitean mielestä tulisi edullisemmaksi rakentaa enemmän
kaksikerroksisia taloja. Samojen kustannuslaskelmien mukaan päädyttiin suosittelemaan
tiilimateriaalin käyttöä aikaisempaa enemmän, koska "puurakennusten
korjauskustannukset nousevat korkeiksi ja ne yleensä ovat kestävyydeltään lyhytaikaisia".
Tiilirakennusten määrä kasvoi huomattavasti 1930-luvun aikana. Erityisesti
tiilirakentaminen alkoi vaativammista
kohteista kuten suuremmista
asemarakennuksista, konttorirakennuksista,
työpajoista ja veturitalleista. Myös
kaksikerroksisia asuntokasarrnej a alettiin
rakentaa turvallisuussyistä tiilisinä ja niissä
oli betoninen välipohja. (VR II,1916; VR
II,1937)

Veturitalli purettiin vuonna 1985. Kuva Pekka Ruth.

Torniossa tiilirakentamista edustavat uusi
asema, veturitalli ja paja. Lisäksi alueella
on ollut yksi tiilinen asuinrakennus, jossa
oli myös sauna.

Asuntokasarmi -termi on ollut käytössä kolmen ja useamman perheen
asuinrakennuksesta. Näissä rakennuksissa oli yleensä yhden, kahden tai kolmen huoneen
ja keittiön huoneistoja. Kasarmeissa asuivat tavallisesti rautateiden palveluksessa olevat
työmiehet perheineen. Suurista asuntokasarrnikokonaisuuksista luovuttiin jo 1930-luvun
aikana ja ihanteeksi rautateidenkin rakentamisperiaatteissa tuli omakotiajatuksen
toteuttaminen. "Yleensä on pyritty saamaan asunnot viihtyisiksi ja mahdollisimman
mukaviksi ja rattoisiksi karttamaHa kaikkia liiallisia ja tarpeettomia rakenteita". Tämä
viihtyisyyden periaate ja omakotitaloajatus näkyy erityisesti Tornion Torpinrnäen alueella
1940-luvun rakentamisessa. Torniossa ei ole ollut
koskaan suuria asuntokasarmeja käytössä.

Asuinrakennus vuodelta 1947
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Ulkohuonerakennukset kuuluivat yleisesti alusta lähtien rautateiden työntekijöiden
asuntojen varustukseen. Kellari, halkovaja, sauna, pyykkitupajajoskus navetta olivat
tyypillisiä rautatieläisten asuinalueiden ulkorakennuksia. Tornion Torpinmäellä on myös
ollut kaikki nämä rakennustyypit Rautatiealueiden kellareiden erikoisuutena oli se, että
niissä oli yksinkertainen tulisij a, jonka tarkoituksena oli suojella kellaria kovalta
pakkaselta.

II TORPIN ALUE KEHITTYY
Asema-alue
Tornion asema-alue, kuten asema-alueet yleensä, koostuu asema-alueesta
tavaramakasiineineen ja lastausalueineen. Ensimmäinen asemarakennus valmistui
ratapihan puoleiselle alueelle 1904. Asema- ja asuinrakerumkset rakennettiin suurelta
osalta tyyppipiirustusten mukaan. Nämä tyyppipiirustukset, kuten asematkin, oli kokonsa
ja liikennepaikan vilkkauden mukaanjaettu luokkiin I-V. Tornion asema oli alkujaan
kolmannen luokan asema. Se muutettiin toisen luokan asemaksi 1.1.1918 ja takaisin
kolmannen luokan asemaksi 1.5.1956. Tornion asemasta tehtiin uudelleen toisen luokan
asema 1.7.1963 sekä keskusasema 1.3.1969 (Suomen Rautatiemuseon
liikennepaikkakortista).

Tornion ensimmäinen asemarakennus
on vuoden 1880-luvun Iuokitusten
mukaan rakennettu IV luokan
asemarakennuksena ( Paluulippu 2001,
60). Ehkäjuuri tästä syystä Tornioon
haluttiin jo pian uusi ja tilavampi
asemarakennus. Tämä vanhempi 1904
valmistunut asemarakennus on
tyypillinen aikakautensa edustaja.
Tornion rautatiealue on siitä
Torpinmäkeä 191 0-luvulla

mielenkiintoinen, että siellä on säilynyt
kaksi asemarakennusta, joista
myöhempi vuonna 1928 valmistunut
rakennus ei vastaavasti ole
arkki tehtuuriltaan mitenkään
tyypillinen asemarakennus, vaan jo
tiilirakennuksena kuuluu asemien
vähemmistöön. Ennen vuotta 1920
rakennettiin maassamme vain kuusi
tiiliasemaa (Valanta 1982,1 0).
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Aseman lähiympäristöön
kuuluvat eri ikäiset
tavarasuojat Vanhinta
varastomallia on Torniossa
muutama jäUellä.

Torpinmäki
Tornion rataosuuden ja rautatieläisten asuinalueen vaatimat maa-alueet pakkolunastettiin
Torpin . Ylitalon ja Alatalon maaosuuksista vuoden 1902 aikana. Torpin alue on
esimerkki asuinalueesta, jossa on näkynyt VR:ntyylin mukainen hierarkinen
asumisjärjestys ja lisäksi alueeseen on li ittynyt alusta asti laaja puistoalue, joka luo koko
alueelle sen erikois uuden kaupunki kuvallisesti, mutta on tyypillinen ja kiinteä osa
asemaseutuja Suomessa. (Paluulippu 2001, 61-75))

Kuva Reino Kainulainen 1951

Torpin puistoa. Kuva Minna Heljaln 2002

lO
Torpin tilan rakennukset siirtyivät myös lunastuksen myötä Rautateiden omistukseen.
Nämä rakennukset muutettiin myöhemmin rautatieläisten asuinrakennuksiksi . Torpin
asuinalue on kehittynyt pikkuhiijaa useamman vuosikymmenen aikana. Vanhimmat
rakennukset ovat 1800-luvulta ja kuuluivat alkujaan Torpin tilan rakennuksiin. Näihin
vanhimpiin kuului kolme asuinrakennusta ja kolme ulkohuonerakennusta. Torpin
päärakennus piharakennuksineenja ns. väentupa samoin piharakennuksineen. Lisäksi
kokonaisuuteen on kuulunut vuosisadan alussa valokuvissa näkyvä kolmas asuinrakennus.
VR:nensimmäiset omat rakennushankkeet ovat vuosilta 1904 ja 1905. Näitä rakennuksia
on yhteensä kolme. Asuinrakennuksia lisättiin alueelle 1940- ja 1950-luvulla. Nuorin
alueen rakennuksista on ulkorakennus vuodelta 1953. Alueella on enimmillään ollut useita
kymmeniäVR:ntoimintaan liittyviä rakennuksia ja näiden lisäksi kahden sodan aikaiset
parakkialueet.

VR:nalueen halkaisi uusi Kemintie 1961-62
Kuva Minna Heljala 2002.

Torpin alue ulottui 1900-luvun alussa eteläiseltä osaltaan laajemmalle aivan Putaan
kaupunginosaan asti. Nykyinen nelostie rakennettiin Torpin alueen asukkaiden
perunapelloille. Samassa yhteydessä vuonna 1962 pengerrettiin asema-aluetta ja nostettiin
ratapihaa huomattavasti. Nykyisen Nesteen huoltoaseman kohdalla oli jo vuoden 1915
kartan mukaan kolme rautatieJäisille kuulunutta pihapiiriä. Näissä rakennuksissa asui
kussakin ainakin kaksi perhettä ja niihin kuului asuinrakennuksen lisäksi ulkorakennukset
karjasuojineen, yhteissaunaja kellari. Yhteensä ainakin yksitoista rakennusta.
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Miukin rannassa ollut Sundströmin talo, joka oli myöhemmin
rautatieläisten asuintalona. Tässä rakennuksessa asui mm. Heimo
Haiton perhe. Kuva 1939. Eila Vähäjärven arkistosta.
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1 ja II maailmansodan aikaiset rakennukset alueella
Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen syksyllä 1914 johti Venäjän merellisten
ulkomaankaupan reittien sulkeutumiseen. Venäjän oli turvauduttava läntisiin liittolaisiinsa
ja tästä syystä Suomesta ja Ruotsista tuli merkittäviä kauttakulkumaita. Tornion rataa
jatkettiin kiireellä Karunkiin vuoden 1915 aikana. Tomiosta kehittyi vähitellen tavaran,
siviiliväestön, pakolaisten, postin ja sotavankien läpikuljetuspaikka. Tavaraaja ihmisiä oli
ajoittain kaaokseen asti. Pakolaisia oli parhaana aikana 2000 henkeä päivässä.
Heinäkuussa 1917 rajan ylitti 1500 emigranttia kahden päivän aikana ja toukokuuhun
1918 mennessä Tornion ja Haaparannan lävitse kulki 65 509 haavoittunutta ja invalidia.
Useat haavoittuneet olivat niin heikossa kunnossa, että heidän hoitoaan ja toipumistaan
varten rakennettiin Torpin alueelle sotasairaala, noin kymmenen rakennuksen parakkialue
ja sauna puhdistumista varten. Asemapäällikkö Arvid Jolma muistelee tämän alueen
rakentamista seuraavasti: "Aluksi invalidien suojaksi sisustettiin Postihallituksen
omistama suuri makasiini. Kyseinen rakennus oli kuitenkin vain tilapäinen ja nopeasti oli
rakennettava talven varalle sopiva suoja säännöllisiä kuljetuksia varten.

Kuvat fanerikylästä, alakuvissa saw1a. Kuvat Mia Green.

Siihen tarkoitukseen päätettiin rakentaa
suurenmoinen ryhmä rakennuksia parakkeja- aseman läheiselle niitylle. Siitä tuli lopuksi pienoinen kaupunki
asuntorakennuksineen, keittiörakennuksineen, saunoineen, vesijohtoineen ym,. Tämän
alueen suomalaiset ristivät 'Rampalaksi '. Alueen kaikki rakennukset tuotiin Pietarista
pikakuljetuksena. Fanerikaupunki nousi sangen nopeasti ja niissä majailivat Euroopasta
tulleet invalidit." (Rautatieläinen 15.10.1928) Näistä rakennuksista sairaala oli rakennettu
hirrestäja se muutettiin myöhemmin asuinrakennukseksi ja se on alueella edelleen.
Muistitiedon mukaan vuosina 195 L-52 rautatieläisten rakentaessa talkoilla palloilukenttää
poistettiin fanerikaupungin viemäriputkia.
II maailmansota ja Pikku-Berliini
Pikku-Berliiniksi kutsuttu alue sijaitsee Torpin alueen välittömässä läheisyydessä sen
koillispuolella. Kyseinen alue toimi sodan aikana saksalaisten varastoalueena, jolle
varastoitiin ensisijaisesti elintarvikkeita, mutta myös ammuksia ja muita tarvikkeita.
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Sodan pitkittyessä alueesta kehittyi myös eräänlainen huoltokeskus. Varastoalueen
rakentaminen alkoi kesäkuussa 1942 ja viimeisenä valmistui aluetta palveleva pistoraide
joulukuussa 1943 . Varastoalueeseen kuului 24 isoaja 10 pienempää puurakennusta eli
varastoparakkiaja muutama muu rakennus sekä majoitusalue. Lisäksi alueeseen kuului
tieverkosto, kapearaide ja kuormausasema. Alueen kokonaispinta-ala oli 24,4 ha.
Tarvittavan maa-alueen saksalaiset vuokrasivat Valtionrautateiltä ja Tornion kaupungilta.
Majoitusalueeseen kuului neljä miehistöparakkia (7x 14m), upseeriparakki (8xl2m),
keittiö ja talousrakennus (7x26m), sauna (6x12m) ja kolme käymälää ( 1,5x3m). Lisäksi
oli vielä erillinen vartiorakennus (7 ,5x8m), joka sijaitsi alueelle vievän portin vieressä.
Kaikissa rakennuksissa oli harjakatot ja ne edustivat ns. sotilasarkkitehtuuria. Tavoitteena
oli tyyppipiirustuksilla rakentaminen, joka oli samanlaista eri puolilla maata, eikä
rakentamisessa otettu huomioon paikallista rakennusperinnettä. Pikku-Berliinin aluetta
voidaan pitää lähes malliesimerkkinä sodanaikaisesta saksalaisten tyyppirakentamisesta.
Sen 34 puurakenteista parakkia edustivat kahta eri kokoaja lisäksi oli kaksi
majoitusparakkityyppiä. Isot varastorakennukset sijoitettiin alueen koillispuolelle,
pienemmät kaakkoispuolelle. Parakkien välissä ja alueen ympäri kulki tieverkosto.
Yhteystie alueelle rakennettiin alueen lounaispuolelle Kemiin vievältä maantieltä.
Saksalaiset huoltojoukot poistuivat
Pikku-Berliinistä syyskuussa 1944.
Lähtiessään joko huoltojoukot tai
sinne saapuneet taistelujoukot
suorittivat varastoalueella
räjäytyksiä. Suomalaistenjoukkojen
valloittaessa Pikku-Berliinin
parakkeja myös tuhoutui ja
vaurioitui. Sodan jälkeinen
selvitystilajohti siihen, että Suomen
valtio osti välirauhasopimuksen
mukaan Neuvostoliitolle
Kuva pienemmästä varastoparakista vuodelta 1988. Henri Nordberg
joutuneeseen saksalaisomistukseen
kuuluneet Lapin- ja Oulunläänissä olevat saksalaisten parakit käyttöönsä. Tornion
kaupunki osti vuoden 1945 jälkipuoliskolla tai 1946 alussa yhteensä yhdeksän parakkia.
Loput jäivät puolustusvoimien haltuun. Osa parakeista purettiin ja niistä saatu puuaines
käytettiin kaupungin ja omakotirakentajien tarpeisiin. Ainakin yhden parakin tiedetään
siirretyn Röyttän satamaan.(Tomionlaakson Vuosikirja 2001 s.42-65) Parakkialueella
järjestettiin myös 1940-luvun lopulla huutokauppa, jonka yhteydessä parakkeja myytiin
poissiirrettäväksi. Yhdestä asuntoparakista valmistui Tervolan Louen kylälle Työväentalo
1940-luvun lopulla. Tämä rakennus paloi 1950-luvulla.(Loue, Hormajne. 1998)
Ilmakuvat vuosilta 1946,1955 ja 1967 osoittavat selkeästi, miten parakkialue vähitellen
häipyi maisemasta. Viimeisenä merkkinä saksalaisten oleskelusta alueella oli pistoraide eli
saksalaisten rakentama sotilasraide, joka sekin purettiin vuoden 2002 keväällä.
Pikku-Berliinin lisäksi saksalaisilla oli jo vuodesta 1941 lähtien vuokralla Tornion aseman
läheisyydessä kolme varastosuojaaja kolme parakkialuetta.
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Muuta alueeseen liittynyttä

Pikku-Berliinin pohjoispuolella sijaitsi veturi talli, halkotarha ja taukotupa.
Pumppuhuone sijaitsi joenrannassa ja sen vieressä oli pumppuhuoneen hoitajan mökki.
Lisäksi parakkimaisia asuntoja muistetaan olleen Ylitomiolle menevien ja Kemiin
johtavien raiteiden risteyksessä. Asuinrakennuksia oli myös veturitallia vastapäätä PikkuBerliinin puolella. Täällä sijaitsi kaksi pihapiiriä, joista molemmista on edelleen jäUellä
kellarit. Toinen asunrakennuksista oli tiilinen yhden perheen talo, jossa lisäksi oli sauna.
Toisessa pihapiirissä oli kookas kaksikerroksinen, hirsirakenteinen, 4-5 perheen
asuinrakennus, jossa asui veturimiehiä, tallimiehiä, lämmittäj iä ja kuljett~ ia perheineen.
Pajan muistetaan myös sijainneen Kivirannan suunnassa.
Puisto ja muistomerkki
Rautatiepuistot olivat
ensimmäisiäjulkisia puistoja
maassamme (MV, kortista).
Niin myös Torpin alue
Torniossa. Rautatiepuistojen
kautta ovat monet lukuisat
kasvilajit levinneet eri puolille
maata, näistä esimerkkeinä voi
mainita Tomiestakin tutut
sembramännyn,
siperianlehtikuusen, kuusen,
puistolehmuksen, syreenin,
aitaorapihlajan, erilaiset
perennat ja kesäkukat
Rautatiepuistot ovat yleisesti
olleet ns. englantilaistyyppisiä puistoja, joille on ominaista vapaamuotoisuus, siistit
hiekkakäytävät, puukujanteet, runsaat
havupuuistutukset, sireenimaj at ja muotoon
leikatut puut. Perennapenkit kuuluivat alusta
asti kiinteänä osana rautatiepuistoihin.
Tornion rautatieaseman alueeseen liittyy kiinteänä osana myös kookas Tomion
taistelw1 (1918) muistomerkki, joka pystytettiin v. 1938.
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Elämää Torpissa haastattelujen valossa
Torpinmäellä asuneet perheet olivat kaikki rautateiläisiä. Ylempään asemaan kuuluivat
asemapäällikkö, tavara-aseman päällikkö, ratainsinööri ja ratamestarit Muista
ammattinimikkeistä voi mainita konduktöörit, ratatyömiehet, junamiehet, vaihdemiehet,
asemamiehet Valtion rautateillä oli omaa ammattiin koulutusta Rautatieopistolla
Helsingissä ja työntekUät olivat pääasiassa miehiä. Naisia toimi sähköttäjinä,
konttoritöissäja ravintolassa. 1940-luvun lopulta 1960-luvulle Torniossa oli myös
alueellinen keskuskonttori eli ratajakson konttori, jota kutsuttiin puhekielessä vain
jaksoksi. Myöhemmin n imi muuttui ratapiiriksi. Ratajakson päällikköinä toimivat
Torniossa Eivor Timgren ja Ragnar Brander (1959-1967) .

--
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Tomion aseman henkilökunta vuonna 19 12. Keskellä nsemapäälliikkö Arvid Jolma. Kuva Mia Green.

Rautatieläisten elämä oli usein liikkuvaa, sillä työpaikat vaihtelivat sen mukaan missä
miehiä tarvittiin. Useat perheet ovat asuneet lukuisilla paikkakunnilla. Yleisesti ottaen
rautatieläisillä on ollut hyvä yhteishenki ja he ovat pitäneet itseään vähän parempiosaisina
muihin työläisiin nähden. Rautateill ä olikin säännöllinen kuukausipalkka ja
etenemismahdollisuudet Lisäksi oli liikkumiseen vapaaliput, vuosilomat ja hieman
edullisemmat asunnot. Sisäisesti työyhteisössä oli tarkka hierarkia tehtävien ja aseman
mukaan. Asema näkyi esimerkiks i virkapuvusta, mutta myös asumistasossa. Torpinmäellä
voidaan nähdä myös erilaisia asuinkokonaisuuksia. Päällikköasemassa olevat asuivat
alueen eteläisemmässä osassa ja tilavammissa asunnoissa ja työntekijät pohjoisessa
osassa. Heillä oli myös asuntoja veturitallin alueeliaja Putaan puolella.
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Torpinmäki muistetaan ihanana asuin paikkana,
josta on vain hyviä muistoja. Erityisen turvallinen ja
viihtyisä alue oli lasten kannalta. Alue oli hyvin
hoidettu, ratapuolen työntekijöihin kuului puutarhuri,
joka huolehti alueen istutuksistaja hoidosta.
Kesäisin hänellä oli apuvoimina rautatieläisten
nuoria. Alueen jakaa kahtia kaunis koivukuja, joka
meni asemaltajakson konttorille. Alueen taimet
tuotiin rautateiden keskuspuutarhasta Nuppulinnasta, joka sUaitsee Helsingin lähellä.
Oulussa oli myös VR:n puutarha. Asukkaat saivat piha-alueilleen kukkien taimia, jotka
tulivat Oulusta. Piha-alueilla oli asukkailla lisäksi omia puutarhakalusteita. Tontteja ei
ollut rajattu aidoilla, mutta asunrakennuksiin kuului omat piha-alueet, joiden haravoinnista
ja lumitöistä asukkaat huolehtivat itse.
Monet alueella asuneet muistelevat, että VR perusti ja rakensi asunnot hyvin. Asunnoista
VR piti kohtuullisen hyvää huolta ja ilmeisesti 1950-luvun aikana useisiin rakennuksiin
vedettiin viemärit ja vesijohdot Pohjoispuolella oleviin asuntoihin tuli aluksi vesi VR:n
pumppuhuoneelta, joka sijaitsi joen rannassa. Etelänpuoleiset asunnot ( 1940-luvulla
rakennetut) olivat alkujaan jo kaupungin verkossa. Samaan aikaan oli poistettu muureja
vanhimmista rakennuksista ja asennettu keskuslämmitykset, mutta osassa asunnoista oli
puulämmitykset käytössä vielä 1960-luvulla. Pintaremontteja VR kustansi kitsaasti ja
niinpä monet muistavat kustantaneensa tapetointeja itse.
VR:n kaikkiin asuntoihin kuului kellari ja ne olivat hyviä. Eteläpuolella olevissa kaikissa
kolmessa rakennuksessa oli kellari rakennuksen alla olevissa tiloissa ja kellareihin liittyi
uuni, jolla kellarin voi lämmittää kovilla pakkasilla. Alueella on lisäksi ainakin kaksi
maakellariaja mäkialueen ulkopuolella oleviin pihapiireihin kaikkiin kuuluu myös
maakellarit
Samoin pihapiiriin kuului säännöllisesti ulkorakennukset, joissa oli jokaista perhettä
varten säilytystilaja puuhuone. Putaanpuolella asuneilla rautatieJäisillä oli sodanjälkeen
lehmiä ja jollakin olijopa hevonen. VR:Itä sai vuokrata heinämaita ja kaikilla oli vielä
1960-luvulla perunamaat vuokrattuna.
Alueella oli myös kaksi saunarakennusta, jotka olivat yhteisessä käytössä. Kullakin
perheellä oli saunavuoronsa. Saunojen yhteydessä oli hyvä pyykkitupa, jossa pestiin
varsinkin isot lakanapyykit

16

Yhteisiä tiloja oli myös
vanhalla asemalla, jonka
asemanpuoleisessa eteläpäässä sUaitsivat kerho tilat. Rautatieläiset ovat olleet aktiivisia
sekä yhteiskunnallisissa asioissa että harrastustoiminnassa. Tornion kaupunginvaltuustoon
äänestettiin aina 1-2 rautatieläistä, kulttuuriharrastuksista voi mainita VPK:n soittokunnan.
Urheiluharrastukset olivat monipuolisia, rautatieläisten
toimesta perustettiin j aikapalloseura TP-4 7. Vanhan aseman
kerhohuoneelia kokoontui shakkikerho joka viikko ja
kerhotilalla oli muutenkin keskeinen asema. Siellä pidettiin
kaikki kokouksetja sinne kokoonnuttiin, kun lähdettiin
pelimatkoille tai muihin reissuihin. Kerhotilalla vietettiin
myös rautatieläisten syntymäpäiviä ja esimerkiksi näytettiin
elokuvia lapsille. Lapsille järjestettiin vuosittain
hiihtokilpailut Torpinmäen ympäristössä.
Vanhalla asemalla toimi lisäksi posti ja rakennuksessa oli
kaksi asuntoa.
Torpin alueen urheilukenttä raivattiin talkoilla 1950-luvun
alussa. Kenttää vartenjouduttiin hankkimaan rakennuslupa
1'
. ~;.
rautatiehallituksesta.
Branderin nuoret kesiileikeissä ratajakson pihalla 1959 Mervi Mustosen albumi.

Vr:n hiihtokilpailut vuoru1a 195 7.
Kuvassa Mervi Mustonen

Uudemmalla asemalla oli 1960-luvun lopulle asti asemaravintola. Alkujaan asemalla oli
pieni rautatiekioski ja kaksi ravintolahuonetta. Toinen huoneista oli kolmannen luokan
ravintola ja toinen toisen luokan ravintola. Ravintolasta sai ruokaa, kahvia, tupakkaa,
karamellejaja virvoitusjuomia. Aikaisemmin, kun ei ollut omia autoja, tultiinjunalla mm.
Tornion markkinoille ja ostoksille Haaparannalle. Vielä 1960-luvulla asemaravintolassa
oli vipinää, mutta samalla kun
henkilöliikenne väheni 1960-luvun
lopulla, hiljeni myös asemaravintola
ja se lopetettiin. Jo 1950-luvun
alkupuolella oli kahden aseman
väliselle alueelle rakennettu
kunnollinen rautatiekioski, josta
saatiin makeiset, sanomalehdet ja
veikkaukset. Pikajunien tulo
Tornioon päättyi 1967 ja kiskobussit
lopetettiin 1988.

'

'

•
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Torpinmllen alue muodostaa 1900-luvun alun asema) mpäristöille tyypillisen puistomaisen
asuinalueen ja samalla se edustaa aikansa ajattelua rautatie}mpäristöjen suunnittelusta.
N}!...')iselläänkin hoitamattomana alueella on säil)n}t puistomainen luonne koi\-ukujineen
ja lehtipuuistutuksineen. Alueen väljä rakentaminen on mahdollistanut viiht}isan
asumisjmpäristön, jonka luonne llllisi jatkossakin säilyä.
Lainaan seuraavassa ajatuksia kirjasta Paluulippu-Kulttuurihistoriallisesti merkitUtvien
asema-alueiden uusi käyttö: Nykyinen tekniikka ja siitä seuraava toiminnallinen muutos
muuttaa asema-alueiden perusrakennctta ja rakennuksia. Museovtrasto on pjrkinyt siihen.
ettäjälkipolville säil) isi joukko asema-alueita. JOissa on tunnistettavissa menneen ajan
rautatieliikenteen ja -kulttuurin luonne. Tarkastelun pohjaksi on asema-alueelta
määritettävä ne alueet, raJ...ennukset ja näkymät, jotka ovat kulttuurihistoriallisen
J...oJ...onaisuuden }mmärtämisen kannalta olennaisia ja joiden muutoJ...sensietok}k) on
melko pieni . Muutosten tulee aina lähteä ensisijaisesti tämän kokonaisuuden
säil}ttämisestäja sopeuduttava siihen. Näkemykseni mukaan Torpinmäen alueen eteläinen
osa on muutoksenstetok)V) Itään heikompi ja stellä tulisi säilyttää alueen väljä ja harvaan
rakennettu luonne. Alueen keskiosa voisi olla koko kaupungin }hteistä puistoaluetta, jossa
säilytettäisiin rautatiepuistojen tyypilliset piirteet. Täydennysrakentaminen tulisi keskittää
alueen pohjoisimpaan osaan ja sielläkin rakentamisen tulisi noudatella rautateille
ominaista rakennustyyliä.
Asema-alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallisten piirteiden säilymisen kannalta
keskeistä on:
-asuinrakennusten muodostaman kokonaisuuden säil}minen
-radansuuntaisuus rakennusriveissä ja puistossa
-puiston korostuneesti esiin tulevien kasvilajien ja -ryhmien säil}minen
-rakennusten tyylilltnen ja toiminnalltnen omaleimaisuus. erottaminen tavallisesta
asuntorakentamisesta, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan rautatiel-..ulttuurin tunnistava ja
sitä tukeva ote maanl-..äytön ja rakentamisen ohjauksessa
-asemarakennuksen ja sitä ympäröivän puiston julkinen tat puolijulkinen kä) ttö.
(Paluulippu.200 1.129)
Tornion alueelta on merkitt} valtakunnallisesti merkittävitn aluekokonaisuuJ...siin yhteensä
}hdeksän kohdetta, joista yl-..si on Tornion rautatieasema) mpäristöineen (Rakennettu
kulttuuri ympäristö. 1993,269). Näistä lähtökohdista Torpinmäen alueella on kaikki
mahdollisuudet kehittyä \-iiht}isaksi asuinalueeksi ja kaupunkilaisten virkistysalueeksi.
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2001 .
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Valtionrautatiet 1912-193711. Rautatietekniikan kehitys. Helsinki 1937.
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IV ALUEEN RAKENNUKSET 2002
TC!hC!.n inventointiin liittyy erilliset piirustus- ja valol<uvakansiot
E<d"de 26/26

Varastorakennus vu::x:lel.ta 1904. Cn liittynyt asuinrakennukse 25/21 ns. Torpin tilan
Vcientup3a11 (p:iloi tcukokuussa 2002) .

Rakennuksessa on

relj~

varastotilaa siten, ettli

kLh.Jnk:i.n en alkujaan ku.llurut maalattiall.in:n p.utu::re ja varsi.rain:n varastot.ila, nä:i.d:n
se.i..n':i.ss': on lukittava ovi. Ulko-oven kautta p:!~see siis vain p.ll.lhl.x:n:es.
Si~tiloissa en e::ialleen kotitalcuksien kaikenlaista ylij~tavaraa. 8al<enrus en tehty
vanhalla VR: n hyifcillc':l. tekniikalla lchkokiviperustaiseksi ja jykeifcU:unl<.oiseksi.
väli~

Harjal<atolla on hu::p:lkate ja seinien vaal<ap::::nttilau::bitus en rraalattu si.n3pinruskaal<si.
Rakennuksessa ei ole n!1kyvi~ kosteusvaurioita. Se on
varastorakennus. Piirros Tanja lehto.

~

e:e.l.leen k;;l.yttökelpoinen

20

~

23/26

Varastorakennus vu::delta 1904 . Kolrre erillistä varastotilaa . Rakennus en kuulunut

Torpin

tilan~

osastcn varastot..iloina .
rt~.ystäslau::lat .

Ulko-ovien

pihapiiriin . Ollut viirreksi VR: n hu::>ltaniesten ja p.risto-

lchl<oki~,

l::etcnilattiat, vaakap:nttilcnrbitus, rurkl<a- ja

Harjakatto; paltikate nosteinen . \rcrri sinapinruskea .

si~inroissa

Piirros: Tanja Lehto .

j:e.iliovi..rakenre . Ovet ovat rrah::bllisesti eri- ik<tisi.C1 .

21

Kch::le 24/26
Varastorakenru.ls, joka en kuulunut alueelta jo he\v:i.nneen Tor:pin tilan r;:ääral<ennuks
pihapliriin. Rakennus en VR:n ant:ani.en tietojen rrukaan vu:x:Elta 1953, rrutta
piirustuksen kc:picon en rrerkitty VLOSi 1961 . Rakennus

sis211~ viisi varastotilaa ja
Perust:uksena. en kulrrakivet ja lattiapintoi.r'a osittain rraalattiat ja osittain
lautalattiat . Vaakalau:::bit::us en rrealattl.l sin3p:iru:uskesl<si ja katteena h..q:al<ate. Pal<Errus
en käyttökelpoiren ja aivan kr::tltuullisessa kunrossa . Se oli t:c!.ynn':i yksityisten kotien
1<.:1~ .

ylij~ .

Varastotiloissa olevat "roinat" ai.l"alttavat t:ulip3loriskin .

Piirustukset : Valticnrautatiet ratateknillinen toimisto hoorerakenru.lsjaosto 1961.

l
l
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E<c:h:::E 30/26

Varastorakennus, joka VR:n tietojen rrukaan en rakennettu 1918, rrutta ilrreisesti en
lD..lSittu rai<Enrus sare.lla paikalla. 8etcniset i<J..llnaki.vet perustana,

nykyi.sell.C!än

~ysin

peltikate ja

laralau:b~tus.

Rakennuksen

~~

vaakalau:bitusta. Pakennus en osittain p:U..anut ja

ja räyst:.d.iden alap.x:>lella en
sii~

.se.inCl:- ja kattoml<a"lteet ovat rru.st:t.naet ja hliltyn::et.
l"eiken~t

'D1l

johtuen keskirrrrElisen varast:.cn
ipalcn a.iha.rt:t.aTat vauriot ovat

kattorakenteita. K:l.tto en hiem3.!1 pa..i..nuksissa . Rakennus en kunnoltaan

l"eikl<o erityisesti ovien ja kattorakenteicbn osalta. Ulkose.i.ne1t ovat kunrossa . Kaksi
kesl<i.rtrtäis~

varastaa en

tulipaloriski..ä.

~~

autojen renkaita ja rruuta rojua.

Piirros : Tanja Lehto.

~

lisäävät

23

~

29/21

Asui.nrakennus arkistotietojen IT1.1kaan vu::x:lelta 1918 . SUullisten tietojen rcukaan
rakennuksen san:>t.aan olevan alkujaan ral<er'lnattu sot:asairaal.aksi I rraailrre.n9::: aikara.

Tornicn ja Haaparannan kautta L::msivallat ja

V~jä

vaihtoivat yht:een.sä 70 CXJO

sotainvalidia Punaisenristin Vcilityk.sel.J..ä. 'rntci valtavaa projektia varten ral<er'lnattiin
VLOSien 1915-1916 aikana To.rpin alueelle nm. p:u:al<kialue, josta en lukuisia Mia Greeni.n
ot:tanLa valokuvia .

jcnka

~

l<uvi.ssa f"CU<yy kyseira1 ral<aTus, jo!G ool lain oli aivan UlSl. ja

~olivat~

rot::.il.a.i.d: rrajoittani.seen l:akerret:l.It p:u:akit, l<a.ikkiaan 15

rakennusta .

.iJ.rrei.sest.i vu:::nna 1918,
m.utettiin VR:n a.sui.nrakenn.li. Se en Erlalleen kolrren par:h9en asuinrakennus, jossa
en tilava ullakko. Ilrreise.sti ullakolla en ollut~ asuirtu::reita. Lu:rrcnk:i.viparustus,
jossa näkyvät ensintntisen va.:il-een pilaripez:ustukset . Harjakatto, joka en pellitetty .
Hirsirunkoinen rakennus, jossa en all<l..:pmliset ikkunat (vu::x:lelta 1915) ja ull<l::m.oto
~

se~

29/21 oli siis alkujaan sotilassairaala,

vaaka-pystylau:bitus.

~oleva

joka~,

asunto (kaksi hu:netta ja keittiö) on

kc:htuullisessa kunr'ossa. Siellä ovat säilyneet vanhat peltirruurit ja r:eili~t, rrut:ta
vardalisni..n t\.lh::)t ovat rrelkoiset esim. keittiökalusteid:n osalta . Asunto en täynnä
yl<sityisen ko:lin irta.i.rni..st., p:rl"ekuv:i.a

~· ~

tal03. en kaksi h.x:n:en ja

keittiÖ"l asunt:a:l. Toin:n nai.st.ä asunroista en t.uh::ut:un..rt t:ulip:llossa niin p3h::>in, ettei
s.irna \Oirut. rrena s.i.scll.le ja toi.9essak:i.n oli p3(-oja t:ul.ip3.lova.Jta. S::rroin ullakkct.ilat

ovat t:\.lto..ltuneet ja

y~ja

on osittain vajonnut. Etiljapiirros Tanja Lehto.

Pakennuksella en rrerkittci\S. historiallinen arvo, ITUtta valitettavan heikko kunto.

24
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&:h:::e 5/21

Ratai.nsiröörin a.sui..ru:akenn VR:n korttien rrukaan vu:x:ialta 1945, rcutta piirustukset
ovat vu:::delta 1959. Vl..x:lsina 1947-57 .rakErruksessa asui ratai.nsirööri Brar"r.:er:in

~

ja

Vln3ina 64-67 ratarestari Syd:l.riret:sän perhe. Rakennuksesta en vu:::x:ialta 1979

rru..rt:ospii.lt, jotka l<oskevat
s~tilat

~tilojen

pintojen ja p:::sut.ilojen I..US.imista . Nykyj...9:t

ovat m..utospi.irusrust.en 1<:anssa yht:.dpitav.1t. Ulkoasu en ecel..leen

Rakennus en VR:n anaa tu:>tantoa, mikä rekyy

rakennustwli~ .

~

Bet:cni.perustus,

p...un..l"ll<o, 'IJI..OLciUS; vaal<i:p::ntti, t.i..il.ikate va.ih::ettu ll'l.OJi.pintaLseksi palt..ikat:t.eek:si,

joi<a jCUjittelee ti.ilta. Ulkl::piman vc:1ri

olii~.

As.rinl<en:oksen l.isäksi ul.1akko ja

kellaritilat.

Hu:neiden sisustus:
I<ei.ttiö; rraalattu lastulevy seini..ssa, katossa haltex, l<eittitn kaapi.stot ja

tTU..l

!<alustus

rikottu J<at::paleiksi. Ikkunat alkl...peraiset, rikottu .

M3kuuhu:ne (entinen ru:>kasali); seinät maalattua lastulevya, kattcpintana haltex,
m.o.rilattia, paltlm.uri jCUje.l..l.C1. Ikl<l..rat

~

l<u.lsi..ru.Ib., m.tt.a kaild<i. h3.j<Xettu.

Olctu:ne; M3alattu lastulevy ~' katto haltex-pirrot:t.e:ira, m..ovilattia, LLni. l<a.ni..s
ruskea l<aakeliuuni, joka hyvin SClilynyt. Ikkunat rikottu .

M3kuuhu:ne (lasten hu:ne); M3alattu lastulevy

seini~,

haltex-katto, peltim.Juri,

rn..ovi.lattia.
Kylpytu:neessa rn..ovi.tetut pinnat. W:, kylpyhu:netiloissa sekä l<eittiösse:1, kaikki

rrahcblli.nen rikottu sekd.

si~tiloihin

levitetty

~i

hu::ne.ita jC1t:eöljya.

Ul.lakkotila en siisti ja tyhjC1, kattorakenteet hyvdsse1 kl.rlrossa, ul.lakko kuitenk:i..n niin

matala, ettei sinne ole rrah::bll i s.us

~

tu::::retiloja. Kel.lari.til.aan ei

~ty.

K3ksi

avokui.stia, joissa rrolernnissa tiilikate.
Rakennus vaikuttaa hyvC1kuntoiselta ja
Pi.hapi~

en entinen

Pii.rust:ul<set:

~

~ytettav<:U.tcl.

ulkokä~-p.li..IVaja

p:hjcpi.in:os

V.

ja leikl<i.rrökki.

1959, Valticru:a.rt:atiet. Patat.ekni.ll.ire:1 taimisto.

Hu:::nerakennejaosto.
M...utospiirustus 1979, VR rautatiehallitus, rakennustoimisto, talcnrakennusjaosto .
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Kch::e 4/21
Asuinral<ennus . Piirustukset vu::rlelta 1946, rakennettu ilrre.i.sesti 1947 .

M..n.ltospiirustukset vu::delta 1979, jolloin siSC1pinnat uusittu . Vu:::delta 1980 en W:tilojen uusiminen. Asuin.ken:oksen

li~i

ullakko ja kellaritilat .

Bet:.cnip;rustei.ren ja hirsirunkoiren rakennus, jossa ll'l.XJVi.pi.nroitettu peltikate .
Harjakatto, vu:>rilau::bitus vaal<ap:nttilauta, ikkunat alk:l..lpatitiset . Ulkl::Mrri
kel tarrullankeltairen .
Hu::oe.iden sisustus :

Et:ein:n:

~t

rraalattua lastulevY<i, h:litex-katto, lattiassa m.ovirre.tto. Ikki..n3t ril<ottu.

Keittiö: M3alatut lastulevytetyt

~t,

haltex-katto, rn..ovirratto. Kaksi ikkl.na-aukl<oa,

ikkunat rikottu.
OlchLx::ne : Seinät rcaal.attua lastulevy::!., haltex-katto, rru::N:i.rretto . Keltaiseksi rraalattu
peltiLD..Jni, jcnka rruu.rissa kosteusvaurioita.
~:

Osa hl.x::neesta otettu vaat:ehu:oeeksi. Sei.rät lastulevyt:i, katto haltexia ja

rtl.XJVirratto . I<eltaiseksi rraalattu pelt.i.LD..Jni.
A.sunrcn ifclliovet osittain sil~intaisia ja osa 1940-luvun priliovia .

Kylpyhoone : Alaslaskettu katto, joka levytetty. tvlä.rk.l:itilan rru::Nit.at:etointi . Sisustus
rikottu.
Ullakko: Matala, rakenteet hyVcissä kunr'cssa . Ullakkotila niin ITatala, ettei ole
hu::nerrah::blliSLrutta .
I<ellari : Alapchjaan tiivistynyt vett.C!., ei varsinaisia l.ah:lvaurioita, rrutta hcrrevikaa
havaittavissa . E<a.ip3a b...uletllsta. Pal<en.ls ja..rtJ..n.rt: vard3alien 1<21sittelyyn, ei

yh~ ehj~

ikkunaa . Pakennus kuitenkin täysin kunnostettavissa .
Ulkorakennus 3/26 .
Piirustukset : Valticru:autatiet . 8al<ennustekni. toimisto. Hu::rerakennusjaosto. 1946 .
M..n.ltospiirustukset : VR rautatiehallitus, :rakennustoimisto talcnrakenruJ.sjaosto.
1979, 1980 .
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&t-c:e 2/21
Asui.ru:akennus vu::x:lelta 1905. Ratarestarin talo .
Piirustukset vu::x:lelta 1905 ja ITU..ItOSpiirustukset vu::x:lelta 1963. Eeruskorjattu vi.irreksi
1978.
Ima ja Yrjö ~tsä asuivat .rakennusta vu::>si..na 1978-89.
Hirsi.runkoinen, ldlkokiviperustainen, rarjakattoinen alkujaan
Ikkunat en nuutettu ilrreisesti 1960-luvul.la ja

al~

j~

ull<r::asu.n en

:tal<ern..ls .

~ li~tty

p::>rtaic:i2n yll:!p..olelle katos. R:hjarat:kai..st...D.. en m..utoksena tullut 1960-luvul.la eteisen

karel:oiden kr:::h:ialle sui.hl<uhu::ne. Kat:emateriaali..na en saunapelti ja julkisivuissa
vaakap::nttilau:bitus. Rakennuksen väri

olh~.

Asuinkerr:oksen liSC!.ksi

r:akenruksessa en kellari ja tilava ullakko.

Hu::nei.den sisustus:
Oldu:::re; Katto ja se.in::l.t p3hvitet:O..l. Se.i.ni..ssC:l useita r.ap=t:til<en:oksia. lattlaTateriaali
1960-luvulta. Valkoiseksi ffi3alattu peltim.Iuri. Katossa ja seiniss<ä kl..pruilua. Ikl<unat
rikottu.
Makuuhu:ne; Katto pahvitettu, seiniss<å levytys ja tafetti, lattioissa 1960-luvun

''korkl<:inattd'.
lattialla havaittavissa h:rretta, siis jcstain b..ll.ee I<I:sta.rt:ta. Ild<l.ra ri.k:oll ja sai.n:tt. hieTen

kl..pruilevat. Peltiku::>rinen rruuri en maalattu sinapinl<eltaiseksi.
f<ei.ttiö; Ha.ltex-levy katossa, seire1t rraalattua lastulevyC1, kaapistot: ehj.in::l. ja

~t:im..uri

j<1tetty keitticn nurkkaan. Ikkuna rikottu.
Eteinen; pi.nnat maalattua lastulevyä.
Asuinh.x:nei.stcn väliovet en sMrTöllisesb. varroja ~' jotka pirToitetru levyi.l.l.d

sileapintaisiksi. Peilijal<o r.':1kyy ullakolle vievässd ovessa.
Ullakko: Korkea ullakkotila, jossa rreh:bl 1 i 51» det vaikka katdelle tilavalle hu:neelle .
Rakenteat hyv<1ssd kunn:::lssa. Ullal<c:n ikkunat

al~siä

tosin rikottuja .

I<ellari: Tiililattia, h::>lvattu betcnikatto. 'fuuletuksessa crqalrnia, koska kattocn en

tiivistynyt vettd.
Piirustukset: Ritnirg till barcin:lsta.rel:::osta:i 1905.
M.Jutospiirustus: Valticnrautatiet. Ratatel<nillinen to.imi.sto. 1-lx:n&akennusjaosto. 1963
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~

10/34

Sauna-pesutt.pa . Piirustukset VLXX:ielta 1947, VR: n tietojen nukaan rakennettu

VI..X:f'lC"a

1952 .
~

rakerrus, jol<a r;erustettu l.d11<oki.ville. H:u:jal<attoi 9?:SS3

SaVLPiiH=u t-eikl<okuntoinen . Sisätiloihin
kosteusvaurioita. Ikkunat rikottu.

~tiin

S3l..n3SSa

t.i.il.ikate.

vain pesub.p3an, jossa t:cx:ettavissa

F<i..Jnnostettavissa oleva sauna . VR:nasuinalueille

tyypillinen saunarakennus.

Piirustukset: Valtic.orautatiet . Ratatel<nillinen toimisto . Hu:::rerakennusjaosto 1947.

L
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27/34
Saunarakennus . Piin.lst:ukset vu::dalta 1977 . Ilrrei.sesti vanha"rpi, koska hirsi.ru1ko.i.ral ja
1d1kokiviperustainen rakennus . Harjakatolla samaloitunut tiilikate .
S~tilat:

E\.lkuhu:::neen se.in!:it ja katto p3CEloitu. Katto

01

p..lkutu:::::n: p.olelta h::rre.i..re1

ja Vc1hl:ln rotkolla. lautalattia.
Saunassa ja pesuht..X:Oee.SSa bet.a1.ilattia, joka halkeillut .

Kunn::>stettavissa oleva rakennus.

Pi.i.rustukset: VR Patatiehallitus rakennustoimisto talonrakennusjaosto 1977 .

33

Ki:::h::e 3/26
Ulkorakennus asuinrakennusten 27/21 ja 4/21 yhteinen varastorakennus . Graniittisten

kulmakivien ~.lle p:.ru.stettu rankorakentei.nen rakennus . Vaakap::nttilau::bitus ja
tiilikate . RakEnnuksessa m relj~ erilli~ säilytystilaa, jotka kdinnlllis:;n si.ist.issä
lo..lrlrnssa.

~yttökelp:::>iren

varastorakennuksena .

