
 LYHYT HISTORIA 
 

Tässä vähän tietoja Järvenpään asemasta 
 
-    Suunnittelija C.A. Edelfelt 
- Rakennusvuosi 1858 
- Otettiin käyttöön 1862 
- Ulkovuori ja maalaus 1863 
 
Rakennus on harjaan asti hirsirunkoinen ja säilynyt hyväkuntoisena. Hirret on 
todennäköisesti veistetty työmaalla.  
Asema on nyt huonejaoltaan  suurin piirtein alkuperäisen kaltainen. 
Lipunmyynti on aina ollut nykyisellä paikalla. Takahuoneet ovat olleet erilai-
sissa toimistokäytöissä, asemapäällikön toimistona tavaratoimistona jne. Radan 
puoleinen sisäänkäynti oli odotussalin keskimmäisen ikkunan kohdalla. Ulla-
kolle pääsi odotussalista kapeita portaita tuulikaapin yli. 
Alun perin nykyinen odotussali oli III-luokan odotussali. Kahvila oli II-luokan 
odotussali ja kahvilan keittiöpuoli oli naistenhuone. 
Välillä pohjoispääty oli asuntona, johon sisäänkäynti oli kahvilan toisesta kau-
pungin puoleisesta ikkunasta. 
 
Asunto muutettiin matkatavaratilaksi, todennäköisesti 1950 luvulla, jolloin myös 
lattiasta tehtiin maanvarainen eli kellari täytettiin ja päälle valettiin betonilattia.  
Matkatavaratoiminnan loputtua tilassa toimi polkupyöräkorjaamo ennen 1995-
96 tehtyä remonttia ja kahvilan rakentamista. Tämän remontin yhteydessä ra-
kennus liitettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon. Radan puolelle rakennettiin 
uusi tuulikaappi. 
1999 koko rakennusta siirrettiin noin 23 metriä etäämmälle radasta. Siirron 
syynä oli aiemmin tehdyt laiturinostot ja raiteiden vaarallinen läheisyys. Laiturin 
monet nostot vuosin mittaan olivat aiheuttaneen sen, että aseman seinä oli jää-
nyt maanpinnan alapuolelle ja alttiiksi lahoamiselle. 
Siirtoremontin yhteydessä palautettiin ikkunoihin alkuperäinen ruutujako ja 
vanhojen valokuvien pohjalta tehdyt päätyräystäiden koristeet. 
 
 
Esa Perttu 
14.2. 2001 
  
Ailikäytävän tien varteen hotellin parkkipaikalle oli jo luonnosteltu Hakan kanssa 
uutta nykyaikaista rakennusta. Sen toteutuessa vanha asema olisi todennäköi-
sesti purettu. Sillä kun ei ollut Museoviraston suojelustatusta. Suojaamattomuu-
desta oli myös hyötyä. Siirtoonkaan ei tarvittu Museoviraston lupaa. Rakennus-
lupa kaupungilta riitti. 
 



SIIRTO 
 
 
Siirtoa valmistettiin nostamalla rakennusta ensin vajaan metrin. Nostamista 
varten sisältä pitikin purkaa vanhat lämmitysmuurit ja pohjoispäästä 50-luvulla 
rakennettu maanvarainen alapohja.  Noston avulla rakennus nousi korkeuteen, 
jolla päästiin siirto ylittämään säilytettävät porrasrakenteet. noston jälkeen 
aseman alle pinottiin vanhoista ratapölkystä ”arkut” joiden päälle rakennuk-
sen asennettiin neljä 200 mm:n teräspalkkia, joiden päät yltivät uusille perus-
tuksille asti. Näiden päälle rakennuksen pituussuuntaan tuli neljä ratakiskoa, 
joiden päälle rakennus laskettiin. Rautapalkkien liukupinnat voideltiin vahvasti 
vaseliinilla. 
 
Siirtovalmistelujen aikana tehtiin aseman uudet perustukset ja kellaritila Le-
ca-harkoista. Rakennuksen uusi korkeusasemaksi tuli noin 80 cm vanhoja pe-
rustuksia ylemmäksi. 
 
Peruskuopan kaivuussa löytyi noin kahden metrin syvyydestä lahoamatonta 
veistolastua. Lastuista pääteltiin, että hirret olisi veistetty työmaalla. 
Kun perutukset olivat valmiit ja vanha asemarakennus ”lähtökuopissa”, alkoi 
varsinainen siirto. Siirtäminen tapahtui pelkästään miesvoimin. Rakennusta 
vedettiin neljällä vaijeritaljalla ja samaan aikaan takaapäin myös työnnettiin 
neljällä tunkilla. Kahdeksan vahvaa miestä oli kerralla töissä. Vauhti ei päätä 
huimannut, mutta oli tasaisen varmaa. 
Siirtotekniikka oli rakennusurakoitsijan ideoima. 

 
 
 
 

ASEMIEN SUUNNITTELU 
 

Rautateiden rakentamisesta vastasi tarkoitusta varten nimetty rautatiejohtokunta, joka 
käsitteli kokouksissaan kaikki rakennussuunnitelmat. Se valitsi toteutettavat piirustukset 
esitetyistä vaihtoehdoista, sekä teki niihin myös muutoksia. 
Helsinki-Hämeenlinna rataosan suunnitteli lääninarkkitehti Carl Albert Edelfelt, jonka var-
haisimmat piirustukset ovat vuodelta 1857. Edelfeltin suunnittelemia asemia ovat Helsin-
gin, Tikkurilan, Hyvinkään, Turengin, Hämeenlinnan ja todennäköisesti myös Järven-
pään. Se alkuperäisiä piirustuksia ei ole säilynyt. 
Riihimäki-Pietari radalle suunniteltiin tyyppipiirustukset. Arkkitehtinä oli yleensä Knut Ny-
lander. Asemat luokiteltiin neljään luokkaa. Isoimpien paikkakuntien asemat olivat I luok-
kaa (vain Helsinki). Pienempien paikkakuntien oli tyytyminen II-IV luokkiin. 
 
Vaativimpien kohteiden perustukset tehtiin varmuuden vuoksi ns. omana työnä. Saimaan 
kanavalta saatiin ammattitaitoisia kivimiehiä perustuksia tekemään. Muu osa rakennukses-
ta saatettiin antaa urakoitsijan tehtäväksi. 
 
Seuraavat kuvat ovat esimerkkeinä korkealaatuisesta suunnittelusta. 
 



 
III- luokan asema Riihimäki-Pietari radalle 

 
 
 

 
Yksityiskohta Viipurin aseman julkisivusta. 



 
 

 
 

Arkk. Knut Nylander.     Lahden asema 
 
 
 
 
 

 
Keravan asema 

 
1980 luvulla Keravan aseman originaalipiirustukset pyydettiin Parisiin kansainväliseen rau-
tatiearkkitehtuurinäyttelyyn. Sen jälkeen niitä ei ole Suomessa nähty. Teetin kuitenkin en-
sin kuvista oikovedokset Keravan asemapäällikön huoneen seinälle. Niiden laatu taas oli 
niin heikko, että ne virttyivät muutamassa vuodessa värittömiksi. 
 



 
Lappeenrannan asema 

 
 

* * * 
 

24.9.2018 ESITELMÄN LINKKEJÄ NETISSÄ / Jaakko Harjuvaara 

 
VR:n suunnittelija, rak.arkkitehti Esa Pertun esitelmä Järvenpään aseman historiasta, siir-
tämisestä sekä VR:n asemien suunnittelusta: 

 
http://jaakkoharjuvaara.net/2018_09_24_SRHS_VR_arkkitehtuuria_E-Perttu.pdf  

 
- - - -  

 
Esa Pertun yksityiskohtainen kuvasarja pelkästä siirtovaiheesta: 
 
http://jaakkoharjuvaara.net/2018_09_24_SRHS_SIIRTO_jpaanasema_E-Perttu.pdf  

 
- - - -  
 

Kuvia Järvenpään aseman ja radan muutoksista välillä Järvenpää - Ainola 
 

http://www.kolumbus.fi/jaakko.harjuvaara/jarvenpaa_rautatie.shtml 
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