
Veturitallit
Pieksämäen



Veturitallien historiaa

• Veturitallit on rakennettu vaiheittain vuosina 1890-1955.

• Varikkoalueesta kehittyi vuosien 1889-1940 aikana yksi maamme  
merkittävimmistä risteysasemista.

• Varikkotoiminta loppui alueella 1980-luvun lopulla.

• Veturitallit siirtyivät kaupungin omistukseen vuonna 2010.

• Vanhan varikkoalueen uusi asemakaava vahvistettiin joulukuussa 2012.

Veturitallien alueen kehittäminen

• Vanhat veturitallit on suojeltu asemakaavalla.

• Veturitallien korjaustyöt käyntiin syksyllä 2013. 

• Korjaustyöt valmistuivat syksyllä 2015.

• Liikekeskukselle kaavoitettu rakennusoikeutta noin 82 000 m2.

• Liikekeskuksen rakentaminen käynnistynee lähiaikoina.

Uutta liiketilaa arvokkaassa miljöössä
Pieksämäen veturitallien historia on pitkä. Mielenkiintoisten rakennusten 
arkkitehtuurissa näkyy kerrostumia aina 1800-luvulta lähtien.  
Veturitallien piirteissä korostuvat korkea huonekorkeus, punatiili- 
verhoillut seinät sekä isot ristikkoikkunat. Lämminhenkiset ja tunnel- 
malliset veturien pilttuut luovat mahtavat puitteet monenlaisille  
liike-elämän palveluille. 

Veturitallien alueesta muodostuu Pieksämäelle uudenlainen kaupan,  
vapaa-ajan ja kulttuurin keskus. Tiloissa toimivat terveys- ja hyvinvoin-
tialan yritys viher- ja puutarhamyymälä, ravintola, kahvila sekä  
matkailuinfo. 

Katettu Veturitori soveltuu yleisötilai-
suuksien, kuten konserttien klubi-ilto-
jen, teatterin, show & dinner-kokonai-
suuksien sekä erilaisten messujen ja 
myyntitilaisuuksien pitopaikaksi.  
 
Pieksämäen Veturitallit muodostavat 
omaleimaisen ja moni-ilmeisen  
porttirakennuksen viereen valmistuvalle 
viihde- ja liikekeskukselle. 

Pieksämäen keskustassa 

Upea ja nostalginen Veturitallit sekä katettu Veturitori



Pieksämäen Veturitallit

• Rakennuksen pinta-ala 
yhteensä n.3300 m2.

• Lisäksi katettu Veturitori,  
pinta-ala 1850 m2.

• Vetutallit koostuu yhteensä 16  
pilttuusta, joista jokaisen 
pinta-ala n. 200 m2. 

• Sijainti kaupungin ydin- 
keskustassa, 150 metriä  
rautatie- ja linja-autoasemalta 
sekä torilta.

• Veturitori on monipuolinen tapah-
tumapaikka, vuokraukset kulttuu-
rikeskus Poleenin kautta.

• Veturitalleilla Sinua palvelevat 
terveys- ja hyvinvointialan yritys, 
viher- ja puutarhamyymälä,  
kahvila, ravintola ja matkailuinfo.

Lisätietoja:
Markus Vesterinen 
puh. 044 799 5577 
markus.vesterinen@pieksamaki.fi

www.pieksamaki.fi/veturitallit

Veturitorin tilavaraukset:
Kulttuurikeskus Poleeni (ark. 10-15) 
Puh. 040 388 3413, 040 085 5714

Kokoustilojen varaukset:
Matkailuinfo (ark. 10-15) 
Puh. 044 588 2219 
info@pieksamaki.fi

Ohittamaton kauppapaikka

Vanhat Veturitallit -hanke
• Hankkeessa korjattiin kulttuuri- 

historiallisesti arvokkaat  
veturitallit sekä saunarakennus.

• Tallien historialliset ominais- 
piirteet ja luonne säilytettin.

• Rakennuttaja Pieksämäen  
kaupunki.

• Kaksi rinnakkaista hanketta,  
joissa korjattiin vanhat  
rakenteet säilyttävillä 
korjauksilla sekä rakennettiin 
uusittavat osat modernein 
menetelmin.

• Rahoittajina Pieksämäen  
kaupunki, Etelä-Savon Ely-keskus,  
Etelä-Savon maakuntaliitto ja  
EU:n aluekehitysrahasto. 
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