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1. Näkymä junan ikkunasta

J U N A N I K K U N A S T A avautuu monelle tuttu näkymä: asemalaiturin toisella puolen komeilee puinen, nikkarityylinen asemarakennus. Hieman sivummalla seisoo sen tyyliä toistava, vaatimattomampi
mutta selvästi samaan kokonaisuuteen kuuluva tavaramakasiini.Vaalealla maalilla siveltyjä rakennuksia vartioi ryhmä suuria puita: pihtakuusia, sembramäntyjä, kotoisia koivuja ja pihlajia. Asemalaiturin
reunalla seisoo lehmusten rivi kuin kunniavartiossa. Kun juna nytkähtää liikkeelle, saattaa silmään vielä osua asemapäällikön sievä talo
vehmaine pihapiireineen. Muuta aseman henkilökuntaa varten aikanaan rakennetut puiset kasarmit piharakennuksineen ja -istutuksineen jäävät kauemmas asemapuiston uumeniin, tiilinen veturitalli
radan toiselle puolen. Näkymä vaikuttaa tutulta, koska samantyyppisiä asemamiljöitä rakennettiin aikanaan lukemattomia ympäri maan.
Vanhojen rautatieasemien yllä lepää kiehtova ja hivenen salaperäinen tunnelma. Se syntyy omintakeisista, muusta ympäristöstään
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Herrat odottavat junaa Ykspihlajan asemaa kuvaavassa postikortissa. (Kuva Pauli Rauhalan kokoelmasta)

erottuvista rakennuksista ja vanhoista puistokasveista – historiasta,
joka tuntuu jännittävällä tavalla olevan läsnä.
Rautatieliikenne sai alkunsa Englannissa 1820-luvulla. Siitä pitäen
radat valloittivat maailmaa nopealla tahdilla. Suomeen ensimmäistä
rautatietä ryhdyttiin rakentamaan 1850-luvun lopulla. Sen varteen
alkoi nousta asemia ja pienempiä liikennepaikkoja tiuhaan. Maiseman keskellä paljaina kohoavat rakennukset saivat pian verhokseen
puita ja pensaita. Rakennukset ja kasvit tulivat ajan myötä luomaan
yhdessä aseman miljöön, sen tunnelman ja hengen, joka yhä on ais-
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Mitä löytyy oven takaa? Sisäänkäynti Iisveden asemalla.
(Kuva: Jaana Martin)
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Vesangan vanha asema henkii yhä rautatieläistunnelmaa, vaikka kiskot on siirretty toisaalle jo 1920-luvulla. (Kuva: Jaana Martin)

tittavissa, vaikka itse asema olisi poistettu rautatieliikenteen käytöstä
jo vuosia sitten.
Pienistä taimista, joita sijoiteltiin ratatyömaan kupeeseen nousseitten rakennusten lomaan, versoi vuosien saatossa näyttäviä asemapuistoja.Taimia istutettiin ahkerasti eri puolilla Suomea – kaikkialla,

Vanhoja junanvaunuja Nurmeksen asemalla. (Kuva: Tiina Martin)
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Jyväskylän aikanaan näyttävästä asemapuistosta on vielä rippeitä jäljellä. (Kuva: Jaana Martin)

minne rautatie ulottui: suurten kaupunkien asemilla ja pienillä maaseudun pysäkeillä ja laitureilla, keskellä ”ei mitään”.
Näkymä junan ikkunasta on tuttu, mutta useimmille ehkä sittenkin vain pintapuolisesti. Kätkeekö aseman puisto vihreään
verhoonsa muutakin, kenties sellaista, mikä ei ensisilmäyksellä näy?
Tervetuloa tämän kirjan sivuille ottamaan siitä selvää. Tehdään kävelyretki aseman puistoon – niille tuiki tutuille, lehmusten varjostamille ja nurmikenttien ympäröimille kujille, mutta myös syvemmälle,
aina pikkuruisten vahtitupien tanhuille omenapuitten siimekseen.
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Pensaat ympäröivät yksinkertaista vahtitupaa
Iisveden asemalla. (Kuva: Jaana Martin)
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2. Ratakiskoa, rakennuksia
ja sivistystä

V I R A L L I S T E N A I K A T A U L U J E N M U K A A N kulkevan junan kuultiin
vislaavan Suomen suuriruhtinaskunnassa ensi kertaa maaliskuussa
vuonna 1862. Helsingin ja Hämeenlinnan välille oli avattu rautatie,
jonka pituus oli toistasataa kilometriä.
Alkavaa ja nopeasti kasvavaa liikennettä palvelemaan piti rakentaa valtava määrä erilaisia rakennuksia. Tarvittiin asemarakennuksia,

Niemisjärven laiturivaihteen
saunarakennus. Niemisjärvellä, kuten monella muullakin
liikennepaikalla, saunarakennukseen oli pesuhuoneen lisäksi sijoitettu myös leivintupa. (Kuva: Jaana Martin)
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Piikkiön vuonna 1889 rakennettu asemarakennus vierellään tavaramakasiini. Asemaa ympäröivät puistokasvit ovat kuvassa vielä nuoria. Asemarakennusta on laajennettu ja muutettu 1920- ja 1950-luvulla. (Kuva Pauli Rauhalan kokoelmasta)

makasiineja, virkailijoitten asumuksia, ulkorakennuksia, navettoja,
saunoja, vahtitupia, veturitalleja Seuraavan sadan vuoden aikana,
vuoteen 1960 mennessä, rautatierakennuksia valmistui kaikkiaan yli
viisituhatta. Niistä erikokoisia asemia oli kuutisensataa.1
Piharakennus rautatieläisten asuinalueella
Haapamäen asemalla.
(Kuva: Jaana Martin)
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Kaksoisvahtitupaa
Iisveden asemalla.
Kaksoisvahtituvassa
oli kaksi identtistä
asuntoa: toinen oli
tarkoitettu kirjurille, toinen telegrafistille. (Kuva: Jaana
Martin)

Rautatierakennukset olivat uudenlaisia julkisia rakennuksia, eikä
niille löytynyt valmiita esikuvia maastamme2. Rautatierakennusten
suunnittelutehtävään tarttui ensimmäisenä, vuonna 1859, Hämeen
läänin lääninarkkitehti Carl Albert Edelfelt, taidemaalari Albert
Edelfeltin isä.3 Edelfeltin laatimia suunnitelmia toteutettiin ainoastaan ensimmäisellä rataosuudella. Niissä nähtiin vaikutteita useista tuolloin vallalla olleista tyyleistä: sveitsiläis- eli nikkarityylistä,
huvilatyylistä, uusgotiikasta. Erityisesti arkkitehdin suosiossa olivat
huvilatyyliset torniaiheet, avokuistit ja katokset.4
Miltei kaikki rautatierakennukset veturitalleja ja muita kaluston
huoltoon tarkoitettuja rakennuksia lukuun ottamatta tehtiin puusta
aina 1900-luvun puoliväliin saakka. Alusta pitäen ne rakennettiin
vankoiksi, kestämään kovaa kulutusta ja junien aiheuttamaa tärinää.5
Niinpä Edelfeltin piirtämiä asemia voi ihailla paikoin vielä tänään-
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Hyvinkään asema vuoden 1910 tienoilla. Asema valmistui Edelfeltin piirustusten pohjalta
vuonna 1862, mutta sitä on laajennettu useaan otteeseen. Erillinen postirakennus näkyy
kuvassa vasemmalla. (Kuva Pauli Rauhalan kokoelmasta)

kin. Ensimmäisen radan puuasemia on yhä jäljellä Turengissa, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä.Tikkurilaan Edelfelt suunnitteli poikkeuksellisesti punatiilisen aseman, joka sekin on edelleen olemassa.6
Hirsirakennukset vuorattiin yleensä pari vuotta valmistumisensa
jälkeen. Ne maalattiin ilmeisesti useimmiten keltaisiksi. Ratavartijoille tarkoitetut vahtituvat taas saivat pintaansa punaisen maalin.7
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Rautatiearkkitehti Bruno Granholm suunnitteli Hyvinkään aseman laajennusosat rakennuksen alkuperäistä henkeä kunnioittaen. (Kuva: Tiina Martin)

Vuonna 1870 valmistui Suomen toinen ratayhteys: kiskot kulkivat nyt Riihimäeltä Pietariin8.Varhaisimpien ratojen suunta oli pääsääntöisesti etelän ja pohjoisen välillä. Helsingistä saattoi matkustaa
junakyydillä Ouluun vuonna 1886 ja Viipurista Joensuuhun vuonna
1894. 1900-luvun alussa avattiin ratayhteys Kotkasta Kajaaniin. Poikittaisratoja syntyi hitaammin: Riihimäki–Pietari-rata sekä Toijala–
Turku-rata olivat pitkään ainoat. Sisä-Suomea poikittaisradat halkoivat vasta 1900-luvun puolella.9 Suomen itsenäistyessä vuonna 1917
oli päärataverkko saanut hahmonsa10. Seuraavalle vuosikymmenelle
tultaessa kiskoja risteili maassamme kaikkiaan jo liki neljäntuhannen
kilometrin matkalla11.
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Vuonna 1876 käyttöön otetun Humppilan (aluksi Koivisto) aseman Toijala–Turku-radalla suunnitteli ilmeisesti Knut Nylander. Rakennus paloi postiryöstön yhteydessä vuonna
1973. (Kuva Pauli Rauhalan kokoelmasta)
Haapamäen hiljenneen aseman ratapihaa. (Kuva: Jaana
Martin)
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Matkustamisen huomattavan helpottumisen lisäksi rautateillä oli
monenlaisia myönteisiä vaikutuksia niin yhteiskunnallisesti kuin
paikallisestikin. J.V. Snellman oli jo 1850-luvulla perustellut rataverkon rakentamisen tärkeyttä vetoamalla sen sivistävään vaikutukseen:
rautateillä edistettäisiin muun muassa postilaitoksen toimintaa ja kirjakauppaa sekä sähkösanomien vaihtoa.12 Junaliikenteen myötä syntyi myös tarve mitata yhtenäistä aikaa. Tähän saakka eri paikkakunnilla oli pärjätty auringosta määritellyn paikallisajan mukaan.13 Koska juna kulki minuutilleen tarkan aikataulun mukaan, oli kaikkien
kellojen radan varrella osoitettava nyt samaa aikaa14. Kruusattu aseman kello kertoi paitsi ajankulusta myös ajan mittaamisen ja -osoittamisen tärkeydestä15. Heikki Oja kertoo Aikakirja 2013 -kirjassaan,
kuinka ajanmäärittäminen tapahtui käytännössä: ”Rautateiden virallisena aikana käytettiin Helsingin paikallisaikaa. Aikaa mitattiin Helsingin yliopiston observatoriossa Tähtitorninmäellä. Tähtitieteilijät määrittivät
jatkuvasti tarkan keskiaurinkoajan auringon ja tähtien avulla. Observatoriorakennuksen katolla oli tanko, jossa oleva purjekankainen aikapussi
hinattiin ylös tangon huippuun muutamaa minuuttia ennen kahtatoista ja
pudotettiin alas sekunnilleen klo 12. Helsingin rautatieasemalta oli tuohon
aikaan esteetön näköala Tähtitorninmäelle, kun väliin ei vielä ollut rakennettu nykyisiä korkeita kivitaloja. Asemalla nähtiin aikapussin putoaminen
ja rukattiin aseman kello täsmälleen oikeaan. Lennättimen avulla kerrottiin
aikamerkki myös muille asemille.”16
Zachris Topelius kuvaa vuonna 1882 julkaistussa tarinassaan Mirabeau-täti ensimmäisen rautatien avaamista ja minuuttiaikatauluun
siirtymistä seuraavasti:
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”Maaliskuun 17 päivänä 1862 siirrettiin tämä avara maa kaikkine erämaineen äkkiä rohkealla hyppäyksellä muinaisuudesta nykyisyyteen – samanlaisella hyppäyksellä, jollaisen koko meidän maanosamme oli tehnyt
pari kolme vuosikymmentä ennen meitä. Sinä päivänä työnnettiin maailman melkein hitain kansa, joka tarvitsee unesta selvitäkseen vuosisatoja,
yhdessä silmänräpäyksessä kuukausia pitkistä arvelemisista minuutin täsmällisyyteen.”27

Keuruun aseman kello on aiemmin näyttänyt aikaa Iisalmen asemalla. (Kuva: Arto
Hautakangas)

Suonenjoen asemalla on säilynyt yksi
harvoista alkuperäisistä valurautakelloista.
(Kuva: Jaana Martin)
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Inhan aseman puistoa. (Kuva: Jaana Martin)

Rautateitse kulkeutui paikkakunnalta toiselle myös uudenlainen
koti- ja puutarhakulttuuri. Kiskoja pitkin monet uutuuskasvit pääsivät leviämään aiemmin eristyksessä uinuneita syrjäkyliä myöten.
Aseman miljööstä muotoutui eräänlainen malliympäristö lähiseudun asukkaille. Sekä sen rakennuksista että pihoista ja puutarhoista
saattoi ottaa oppia ja mallia oman elämänpiirin rakentamiseen.

22

