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VR Hyvinkään konepajan dokumentointi loppusuoralla – näyttely avautuu
Suomen Rautatiemuseossa
Suomen Rautatiemuseo on pelastusdokumentoinut lakkautettavaa VR Hyvinkään konepajaa
kaksivuotisessa hankkeessa, jossa on tallennettu konepajan nykyhetkeä ja menneisyyttä lähes
seitsemän vuosikymmenen ajalta.
Dokumentointihanke huipentuu 13. joulukuuta Suomen Rautatiemuseossa avautuvaan näyttelyyn,
joka kertoo erityisesti Hyvinkään konepajasta ja elämästä sen ympärillä sekä VR:n
konepajatoiminnasta laajemminkin. Osa näyttelystä on esillä vuodenvaihteessa myös Hyvinkään
kaupungintalon aulassa.
Vuonna 1949 perustettu Hyvinkään konepaja oli hyvin monimuotoinen kokonaisuus. Sen seinien
sisäpuolella on korjattu ja huollettu höyryvetureita, dieselvetureita ja sähkövetureita sekä
matkustajavaunuja ja sähkömoottorijunia. Se on työllistänyt eri alojen ammattilaisia ja siellä on
toiminut useita osastoja, takomo, valimo, kiskohitsaamo, kattilapaja sekä oppilaskoulu.
Konepajalla oli myös oma asuinalue ja vilkasta harrastustoimintaa. Tallennushanke ja näyttely
tuovat esiin monia puolia konepajasta: työtä, yhteisöä, asumista ja vapaa-aikaa.
Tallennus on toteutettu nykydokumentoinnin menetelmillä, valokuvaamalla ja videoimalla
konepajan töitä sekä haastattelemalla työntekijöitä. Konepajatyötä on dokumentoitu
monipuolisesti huomioiden veturin huollon koko kaari pienine ja suurine työvaiheineen. Hyvinkään
konepajan viimeisiä töitä, Dr14 -veturin huoltoa, dokumentoidaan parhaillaan.
Hankkeessa on kerätty myös muistitietoa ja vanhoja valokuvia kotialbumien kätköistä.
Yhteistyössä Hyvinkään kaupunginmuseon kanssa järjestettiin kaksi suosittua muisteluiltaa. Hanke
on tuonut lisää tietoa myös Rautatiemuseon veturitallissa vuosina 1944–1949 toimineesta ns.
Karjalan konepajasta.
Rautatiemuseon kokoelmiin on tallennettu satoja valokuvia, kymmeniä videoita ja haastatteluja.
Myös konepajan historiaa kuvaavia esineitä on tallennettu, esimerkiksi työkaluja sekä
oppilaskoulu- ja firaabelitöitä. Hankkeessa kerätyn aineiston jälkikäsittely jatkuu edelleen. Jo
luetteloituun aineistoon voi tutustua tulevassa näyttelyssä sekä Finna-palvelussa osoitteessa
https://rautatiemuseo.finna.fi
Mittavalla pelastusdokumentointihankkeella on haluttu nostaa esiin konepajoilla ja varikoilla
tehtävää, usein näkymätöntä työtä, joka on edellytys junaliikenteen toimivuudelle. Hanke on
toteutettu Suomen Rautatiemuseon omilla resursseilla sekä hankerahoituksella, jota on saatu
Suomen Kulttuurirahastolta, Emil Aaltosen säätiöltä, Museovirastolta ja Rautatieläisten Liiton
osasto 2:lta.
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Suomen Rautatiemuseo kiittää yhteistyöstä Hyvinkään konepajan työntekijöitä, VR-Yhtymä Oy:tä
ja kaikkia hankkeeseen osallistuneita.
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