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Pasilan konepaja 1953.
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Lakio.)
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johdanto
Valtionrautateiden Pasilan konepaja ehti toimia noin sadan vuoden ajan. Kun 
sen rakentamisesta päätettiin vuonna 1898, sijoituspaikka Sörnäisten satamara-
dan varrella oli käytännöllisesti katsoen kaupungin ulkopuolella. Nyt konepaja 
on osa nopeasti muuttuvaa ja tiivistyvää Helsingin kantakaupunkia, jossa teol-
lisuuden, satamien ja instituutioiden alueita otetaan systemaattisesti asumisen, 
liike-elämän ja kulttuurin käyttöön. 

Pasilan konepaja päätettiin lakkauttaa vuonna 1992, ja viimeinenkin teollinen 
toiminta loppui vuosien 2002–2003 vaihteessa (Eerola 2005, 296). Alueen poh-
joisosaan on jo rakennettu uusia asuinkortteleita. Eteläosan konepajarakennuk-
sissa on muun muassa elokuva-, media- ja ravintola-alaan liittyviä vuokralaisia. 

Konepajan rakennus- ja teollisuushistoriallinen merkitys on yleisesti tunnistet-
tu. Alueen arvokkainta rakennuskantaa ovat eteläosan punatiiliset konepajara-
kennukset, joista seitsemän on esitetty suojeltavaksi vuoden 2003 asemakaavan 
muutosluonnoksessa. Nyt on tullut ajankohtaiseksi tämän osa-alueen tarkem-
pi asemakaavoitus ja suurien konepajahallien pysyvämpi uudiskäyttö. Nämä 
muutokset vaativat pohjakseen tarkkaa ja suunnittelijoille hyödylliseen muotoon 
puettua tietoa rakennusten historiasta ja niiden nykytilasta. 

Arkkitehtitoimisto Livady Oy sai loppusyksyllä 2011 tehtäväkseen Pasilan kone-
pajan suojeltavien rakennusten rakennushistorian selvityksen ja inventoinnin. 
Työn tarkoitus on kartoittaa alue tarkemmin. Se on tunnistamistyökalu merkittä-
vien piirteiden löytämiseksi ja säilyttämistavoitteiden tarkentamiseksi. 

Kustakin rakennuksesta on tehty perusteellinen, arkistotyötä ja kenttätyötä yh-
distelevä osaraportti. Osaraporteissa esitämme vain suppean tiivistelmän Pasilan 
konepajan rakentumisesta ja suojelutilanteesta. Inventoinnin päätteeksi tehdään 
löytöjä vertaileva, konepajan rakennushistoriaan ja yhteiskunnalliseen konteks-
tiin syventyvä ja alueen kokonaisuutta tarkasteleva yhteenvetoraportti. 

Kiitokset tilaajan edustajille Katri Tolvaselle, Pirjo Huvilalle ja Juha Matikkalalle 
sujuvasta yhteistyöstä ja aineistojen nopeista toimituksista sekä Museovirastolle 
ja Kaupunkisuunnitteluvirastolle selvityskokonaisuuden ensi versioiden hyödyl-
lisistä kommenteista. Lämpimät kiitokset Keijo Salermalle, Uolevi Ikävalkolle ja 
Juha Varikselle arvokkaista tiedoista. Erityiskiitos arkkitehti Aimo Nissille laajas-
ta pohjatyöstä, jota Livadyn työryhmä on voinut vapaasti käyttää. 

Helsingissä karkauspäivänä 29. helmikuuta 2012.
Tekijät
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selvityksen ja inventoinnin työmetodit  
raporttien rakenne

Selvitystyössä on kaksi pääaluetta, toisaalta kirjal-
listen lähteiden ja piirustusten perusteella tehtävä 
analyysi ja näiden lähteiden luettelointi ja toisaalta 
rakennusten inventointi ja dokumentointi paikan 
päällä ja tästä tehtävät päätelmät. Käytännössä näitä 
vaiheita on tehty lomittain, mutta tavoitteena on kui-
tenkin ollut se, että kenttätöihin lähtijöillä olisi aina 
suhteellisen hyvä kirjallisiin lähteisiin perustuva 
pohjatieto käytössään. Tietoja on täydennetty Kone-
pajaa hyvin tuntevien henkilöiden haastatteluin. 

Kaksivaiheinen työtapa heijastuu kunkin osarapor-
tin rakenteessa. Konepajan lyhyen yleiskuvauksen 
jälkeen tulee pääluku rakennuksen muutosvaiheista 
kirjallisuuden ja piirustusten perusteella, täydennet-
tynä havainnoilla paikan päällä. Tärkeimmät vanhat 
piirustukset ja valokuvat on taitettu osaksi Muutos-
vaiheet-lukua. 

Toisen pääluvun otsikko on ”Kenttätyöt”. Luvussa 
käydään rakennus läpi rakennusosittain noudattaen 
mahdollisimman pitkälle Museoviraston ohjeistusta 
rakennushistorian selvitysten rakenteesta. Rakennus-
ten erikoislaatujen takia jakoa on paikoin jouduttu 
soveltamaan. Luvussa on runsas kuvitus. 

Raportin päättävät tulevia muutoksia suunnittelevia 
palvelevat ajoitus- ja säilyneisyyskaaviot ja Yhteen-
veto.  

Yhteenvetoon on koottu kaikkein keskeisimmät 
havainnot ja arvotukseen mahdollisesti vaikutta-
vat erikoispiirteet. Kiireinen lukija saa kustakin 
rakennuksesta melko hyvän kuvan kaavioiden ja 
Yhteenvedon pohjalta, tarvittaessa täydennettynä 
Muutosvaiheet-luvun alussa olevalla rakennuksen 
kuvauksella. Takasisäkannessa on kunkin rakennuk-
sen tietokortti. 

Tutkimustyötä Aluskehysosastossa,
joulukuu 2011.

Livadyn työryhmän tavoite on ollut rakennusten his-
torian ja rakennusten ”anatomian” – rakennusteknii-
kan ja -fysiikan – kokonaisvaltainen hahmottaminen. 
Tämä on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi, ei vähiten 
siksi että monissa kirjallisissa lähteissä on toistuvia 
virheitä ja väärinkäsityksiä, joita on nyt pystytty kirjal-
lisia ja suullisia lähteitä ja omia havaintoja yhdistellen 
korjaamaan.  
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pasilan konepaja

Pasilan konepaja sijaitsee noin kolmen 
kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta 
Alppiharjun ja Vallilan kaupunginosien 
välisessä laaksossa. 16 hehtaarin aluetta 
rajaavat Teollisuuskatu, Savonkatu,  
Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu.  
Asemakaavaluonnoksen (v. 2003) 
mukainen asuinkerrosala on  
98 000 k-m2 ja toimitilakerrosala 
73 400 k-m2. Säilyvien rakennusten 
kerrosala 55 900 k-m2.

Suomen ensimmäinen rautatie Helsingistä Hä-
meenlinnaan rakennettiin vuosina 1859–1862. 
Tärkeimpiä tavoitteita oli tavarankuljetuksen jär-
jestäminen sisämaan ja Helsingin satamien välillä. 
Sörnäisten niemelle linjattiin tällöin satamarata 
ja avattiin ulkosatama lähinnä puutavaran vientiä 
varten (Waris 1973, 28; Hakkarainen 1996, 14). Alue 
tarjosi sataman ja rautatien ruokkimana vapaan kas-
vualustan teollisen kaupunkiyhdyskunnan syntymi-
selle ja laajenemiselle. 

Rataverkon laajentaminen ja konepajojen 
rakentaminen kulkivat käsi kädessä. Yleensä samat 
suunnittelijat vastasivat kunkin rataosuuden ase-
mista, konepajoista ja muista hyötyrakennuksista. 
Erityisen voimakas rakennusvaihe konepajoilla oli 
1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa – siis ajankoh-
tana, jolloin Suomen rataverkko saavutti likipitäen 
lopullisen laajuuteensa. Päärautatieaseman yhtey-
dessä sijaitsevaa Helsingin konepajaa laajennettiin 
voimakkaimmin, mutta sen alue kävi ahtaaksi. 

Päätös uuden Fredriksbergin (Pasilan) konepa-
jan sijoittamisesta kaupungin ulkopuolelle Sörnäis-
ten satamaradan varteen tehtiin vuonna 1898 (Nissi 
1997, 27). Rakennustyöt alkoivat vuonna 1899, ja 
konepaja aloitti toimintansa vuonna 1903. Merkittä-
vä osa keskustassa sijaitsevan Helsingin konepajan 
toiminnasta siirrettiin uusiin tiloihin. Vetureiden 
valmistus pysyi kuitenkin vanhalla konepajalla, 
minkä vuoksi Pasilaan ei tehty varikoille luonteen-
omaista kaarevaa veturitallia.

Pasilan konepajasta tehtiin Valtionrautateiden 
suurin. Vuonna 1917 työntekijöitä oli yli 900. Sotien 
välisenä aikana siirryttiin piensarjoista suurtuotan-
toon, ja työntekijämäärä 1938 oli yli 1100. Suurim-
millaan Pasilan Konepaja oli 1950-luvun lopulla 
ja 1960-luvun alussa, jolloin työväkeä oli yli 1500 
(Eerola 2005, 320–21). 

Vasemmalla ylhäällä:  
Suomen rataverkko vuonna 1913.  
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Eerola 2005, 14.)

Ote Helsingin kartasta vuodelta 1897.  
Pasilan konepajan alue Sörnäisten  
satamaradan varrella on vielä rakenteilla.
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Helsingin teollisuus 
ja rautatiet suhteessa 
kaupunkirakenteeseen 1869, 
1910 ja 1950.
(Kuva: TKK, Arkkitehtuurin 
historia, 1987.)

huomioita pasilan konepajan arkkitehtuurista
Suomen Valtionrautateiden vanhat konepajat muo-
dostavat tyyliltään melko yhtenäisen kokonaisuu-
den. Rautateiden rakentaminen oli yhteiskunnalle 
suuri taloudellinen ponnistus. Koska investointi 
tehtiin pitkällä tähtäyksellä, rakentamisen laadusta 
ei kuitenkaan tingitty. Ideoita ja vaikutteita haettiin 
Englannista ja manner-Euroopasta. Huolellisen 
rakennustavan ja kunnossapidon ansiosta esimer-
kiksi Pasilan konepajan rakennukset ovat käyttö- ja 
korjauskelpoisia. 

Nissi (2011, 37) erottaa rautateiden konepajojen 
arkkitehtuurissa autonomian aikana ja itsenäi-
syyden alkuvuosikymmenenä kolme ajanjaksoa, 
jotka heijastavat teollisuusrakentamisen kehitystä 
yleisemminkin. Pasilan konepajan arkkitehtuuria 
leimaa etenkin Bruno F. Granholmin pitkäaikainen 
suunnittelijan työ. 

Pasilan konepajan vanhimmista, nyt suo-
jeltavaksi esitetyistä rakennuksista Granholmin 
piirtämiä ovat Konttori, Voimalaitos, Paja, Kokoon-

panohalli ja Maalaamo. Aluskehysosasto ja Ruokala 
ja oppilaskoulu ovat muiden arkkitehtien käden-
jälkeä. Niidenkin suunnittelua Granholm valvoi 
Rautatiehallituksen huoneenrakennustoimiston 
esimiehen asemassa.

Pasilan konepaja on valtakunnallisesti merkittä-
vä teollisuus- ja kulttuuriympäristö. Bruno F. Gran-
holmin rikasmuotoinen konepaja-arkkitehtuuri 
muodostaa Pasilassa ainutlaatuisen laajan ja ehjän 
miljöökokonaisuuden.



11

Vuodesta 1859 noin vuoteen 1890 rautateiden tärkeimmät 
arkkitehdit olivat C. A. Edelfelt ja Knut Nylander. Helsingin 
vanha rautatieasema, joka on sijainnut nykyisen aseman 
eteläpuolella, C. A. Edelfelt 1860-l.  
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo.)

Pasilan konepajan perustamisvaihe 1900-luvun alussa 
kuuluu arkkitehti Bruno F. Granholmin aktiivikauteen. 
Työpajarakennusten pohjapinta-ala kasvoi, ja kattovaloratkaisut 
ja teräksiset kattotuolirakenteet kehittyivät. Pasilan konepajan 
kokoonpanohalli, Bruno F. Granholm 1901.  
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

Vuosina 1906-1926 Rautatiehallituksessa toimi 
useita suunnittelijoita Bruno F. Granholmin 
johdolla. Rakennustekniikassa siirryttiin enenevästi 
teräsbetonirakenteiden käyttöön. Pasilan konepajan 
Ruokala ja oppilaskoulu, Thure Hellström 1921. 
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki.)
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suunnittelu- ja suojelutilanne

Pasilan konepaja-alue on liikenne- ja teollisuushisto-
rian monumentti, jonka merkitys ja arvo on yleisesti 
tunnistettu. Asemakaavan muutosluonnos, jossa 
esitetään Pasilan konepaja-alueen kaupunkiraken-
teellinen idea, käyttötarkoitukset sekä rakennusoi-
keudet, on hyväksytty Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa 6.3.2003. Säilyvien konepajarakennusten 
pohjoispuolisen alueen asemakaavat on hyväksytty 
osa-alueittain vuosina 2005–2008. 

Konepajan eteläosan alueella on edelleen voi-
massa vuonna 1901 vahvistettu asemakaava n:o 449 
(Pasilan konepajan teollisuusrakennusten kortteli 
390). Sitä ollaan nyt osa-alue kerrallaan muuttamas-
sa samaan tapaan kuin pohjoisosassa. Vanhojen 
konepajarakennusten osalta kaavamuutokset nojaa-
vat mainittuun vuoden 2003 asemakaavan muutos-
luonnokseen. Lisäksi Kaupunginhallitus on vuonna 
2005 hyväksynyt siihen pohjautuvan maankäyttöso-
pimuksen.

Suojelun osalta tärkeä tieto on se, että Pasilan 
konepaja on yhdessä viereisen SOK:n teollisuus-

korttelin ja pääradan länsipuolella olevien vetu-
ritallien kanssa mukana Museoviraston vuonna 
1993 tekemässä Valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luettelossa 
(Rakennettu kulttuuriympäristö 2012). Tämä luettelo 
on osa Valtioneuvoston hyväksymiä Valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita ja sellaisena sekä yleis- että 
asemakaavoituksessa huomioon otettava ohje. 

Luettelon vuonna 2009 päivitetyssä versiossa 
esitetään alueesta seuraava kuvaus (otteita): 

”Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja 
sekä SOK:n edustavat funktionalistiset tuotanto-
laitokset Vallilassa muodostavat laajan 1900-luvun 
teollisuusympäristön. VR:n konepajan alue, joka on 
ollut Helsingin suurimpia teollisuuslaitoksia, on 
Sörnäisten satamaradan varteen rakentuneen laajan 
teollisuusalueen varhaisimpia tuotantolaitoksia. 
Kokonaisuus ilmentää liikenneyhteyksien ja erityi-
sesti rautatien merkitystä pääkaupungin teollistumi-
selle. (…) Konepaja-alueella (…) on seitsemän suurta 
tiilihallia, voimalaitos piippuineen sekä konttori- ja 

varastorakennuksia. Suuret hallit ovat alueen keski-
osassa, konttori- ja varastorakennukset ovat osa alu-
een muusta kaupunkirakenteesta sulkevaa aitausta. 
(…)”  (Valtakunnallisesti merkittävät… 2012)

Lisäksi Pasilan konepajan alue kuuluu Mu-
seoviraston ja VR:n valtakunnallisesti merkittävien 
asema-alueiden suojelusta solmiman sopimuksen 
piiriin. Vuonna 1998 tehdyn sopimuksen mukaan 
siinä luetteloituja kohteita ei suojella Rakennussuo-
jelulain nojalla, vaan keskeiset arvot turvataan eril-
lisen selvitysmenettelyn kautta. Voidaan sanoa, että 
Konepajan alue on merkittävin yksittäinen kokonai-
suus suojelusopimuksen kohdeluettelossa.

Vuoden 2003 asemakaavan muutosluonnoksessa 
vanhat konepajarakennukset ja niiden välinen ulkotila 
on merkitty alueeksi, ”jolla ympäristö säilytetään”. Täs-
sä Rakennushistorian selvityksessä ja inventoinnissa 
käsiteltävät seitsemän rakennusta, Konttori, Kokoonpa-
nohalli, Maalaamo, Paja, Voimala, Aluskehysosasto ja 
Ruokala ja oppilaskoulu, on jo tässä vaiheessa esitetty 
suojeltavaksi tarkemmin sr-1 merkinnällä. 
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Pasilan konepaja, asemakaavan muutosluonnos vuodelta 2003. 
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.) 

Osa-alueen 4 asemakaavaehdotus 2011.
(Kuva: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.) 
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Vuonna 2011 konepaja-alueen eteläisen osan 
asemakaavoitus on lähtenyt liikkeelle Aleksis Kiven 
kadun varresta. Asemakaavan muutosehdotuksessa 
(Pasilan konepaja, osa-alue 4, nro 12087, 29.11.2011) 
Konttorin ja Ruokalan ja oppilaskoulun1 suojelu (sr-
1) on määritelty entistä tarkemmin: 

”Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti 
ja teollisuushistoriallisesti huomattavan arvokas 
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa 
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen, 
sen julkisivujen, vesikaton tai arvokkaiden sisätilo-
jen rakennustaiteellista tai teollisuushistoriallista 
arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisäti-
loissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, 
tulee ne kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien 
korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöiden yhtey-
dessä palauttaa alkuperäistoteutuksen mukaisiksi. 
Myöhemmät arvokkaat kerrostumat tulee kuitenkin 
säilyttää. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
nuksen ja sen arvokkaiden sisätilojen alkuperäisten 
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien 

ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien 
säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia jou-
dutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Laajempia kor-
jaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkee-
seen ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan 
laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä 
lupahakemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä 
hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen 
lausunto.”

Tämä muotoilu saattaa kuitenkin vielä muuttua. 
Myös nyt käsillä oleva Konepajan rakennushistorian 
selvitys ja inventointi saattaa osaltaan täsmentää sekä 
yleisiä että rakennuskohtaisia suojelutavoitteita. 

Kadun varteen sijoittuu uutta asuntorakenta-
mista, mutta Konttori ja Ruokala ja oppilaskoulu 
on määritelty toimitilarakennusten korttelialueeksi 
(KTY): ”Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelu-
tiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, studio- 
ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja 
ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa 
palvelevia tiloja.”

Osa-alueen 4 asemakaavaehdotuksen selostuk-
sessa (12087 / 29.11.2011) koko Konepajan eteläosan 
suunnittelutavoitteista todetaan muun muassa, että 
”(…) Suunnittelun lähtökohta on konepaja-alueen 
vahvan luonteen säilyttäminen ja hyödyntäminen 
osana uutta kaupunkitilaa, alueen liittäminen 
ympäröiviin kaupunginosiin kaupunkikuvallisesti, 
toiminnallisesti ja liikenteellisesti luontevalla tavalla 
(…).” 

Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)1 Asemakaavaluonnos ei koske Aluskehysosastoa.
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Konepajan ratapihaa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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hahmotelma konepajan tuotannon virroista

raaka-aineet 

valmiit vaunut

rakennusvaiheet

1 varastoja
2 purku ja välivarasto
3 vr:n keskusvarasto
4 kylmät varastot eli ”fakit”
5 aluskehykset ja raskaat osat 
 (myös siltojen rakenteet)
6 vaununkorien tuotanto ja korjaus
 7 työpajoja kahdessa kerroksessa
8 puutyöt
9 nosto-osasto
10 maalaus ja viimeistely (osittain kahdessa kerroksessa)
11 ruiskumaalaus, kuoppasorvi
12 sähköjunien asennukset ja viimeistely
13 sisä- ja viimeistelytyöt
14 voimala
15 hallinto ja huolto

1

2
3 4

11

12

13

14

15

5

8

7

6
9

10

(K
uv

a:
 P

as
ila

n 
ja

 V
al

lil
an

 ra
ut

at
ie

ym
pä

ris
tö

je
n 

ke
hi

tt
äm

is
su

un
ni

te
lm

a 
/ 

N
is

si
 1

99
7,

 3
4.

)



17

ruokala ja oppilaskoulu
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Pasilan konepajan toiminnan alkuvuosina työpaik-
karuokailua ei ollut erityisesti järjestetty. Ruokala-
osuuskunta perustettiin vuonna 1919, mutta alku-
vuodet se keskittyi elintarvikkeiden hankintaan ja 
jakeluun ilman omia toimitiloja. Tämä oli huomat-
tavan hankalaa. Toimintaedellytykset paranivat kun 
vuosina 1919–1921 rakennettiin ruokala, jossa toimi 
myös konepajan koulu. 

Ruokasalit olivat punatiilisen rakennuksen 
kahdessa alimmassa kerroksessa. Ylimmässä ker-
roksessa toimi oppilaskoulu. Rakennuksen mata-

ruokala ja oppilaskoulu 1919(17)–1921

lampi pohjoisosa käsitti muun muassa keittiön ja 
palvelijanhuoneita. Rakennuksen suunnittelijaa on 
vaikea nimetä, sillä työhön on osallistunut useita 
Rautatiehallituksen arkkitehtejä Bruno F. Granhol-
min alaisuudessa. Pohjapiirrokset on allekirjoittanut 
Axel Åberg; julkisivut on piirtänyt Thure Hellström.

Ruokalan pohjoispuolelle, kiinni pohjoispää-
tyyn, on vuosina 1979–1981 rakennettu toimistotalo 
joka käyttää ruokalan porrasta yhteisenä palopoistu-
mistienä.



19



20

muutosvaiheet

(Kuva: Eerola 2005, 130.)
ruokalarakennuksen  
alkuvaiheita

Helsingin Rautatiekonepajalaisten  
Osuusruokala r. l.
Pasilan konepajan ruokalarakennus oli vastaus 
selkeään tarpeeseen. Aiemmin työmaaruokailu oli 
ollut jokaisen työntekijän omatoimisuuden varassa. 
Työpaikalle joko tuotiin omat eväät tai sitten ruokaa 
käytiin ostamassa kaupasta, esimerkiksi Aleksis 
Kiven kadun Elannosta. (Eerola 2005, 129.) Voi vain 
kuvitella minkälaisia hankaluuksia ateriointi teolli-
suusalueella ilman siistejä ruokailutiloja ja keskitet-
tyä ruoanhankintaa on tuottanut, sillä esimerkiksi 
vuonna 1917 konepajalla työskenteli jo 917 henkilöä 
(Eerola 2005, 320).

Pasilan konepajan työntekijöiden osuusruo-
kalan perustamista oli alettu suunnitella jo ennen 
kansalaissotaa, mutta sodan syttyminen keskeytti 
hankkeen etenemisen. Osuuskunta-ajatus otettiin 
jälleen esille kun ruokala- ja koulurakennusta ryh-
dyttiin rakentamaan. Ruokalaosuuskunnan säännöt 
vahvistettiin 8.8.1919 ja sen nimeksi tuli muutosvai-
heiden jälkeen Helsingin Rautatiekonepajalaisten 
Osuusruokala r. l. Ensimmäisenä toimintavuote-
naan osuuskunnalla ei ollut vielä käytössään tiloja, 
mutta se aloitti silti tupakan, ja myöhemmin lihan, 
perunan ja marjojen myymisen työpaikalla. Varas-
tointipaikan ja toimitilojen puutteen vuoksi kau-

pankäynnistä jouduttiin kuitenkin pian luopumaan. 
Huhtikuussa 1920 osuuskunta sai käyttöönsä kaksi 
ns. ”ruokailuputkaa”, joissa toiminta taas sai jatkua. 
Vuonna 1920 myös Helsingin (keskustan) konepaja-
laiset liittyivät pasilalaisten perustamaan osuuskun-
taan. Seuraavana vuonna kummallekin konepajalle 
valmistuivat ajanmukaiset ruokalarakennukset. 
Ruokalat avattiin konepajalaisten käyttöön 4.7.1921. 
Osuuskuntatoiminnan lähdettyä kunnolla käyntiin, 
perustettiin ruokaloiden yhteyteen myös pienet 
myymälät, joista jäsenille myytiin ruokatarvikkeita. 
(Eerola 2005, 129–131.) 
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Konepajakoulu
Rautatiehallituksen vuonna 1918 asettama komitea 
esitti ammattiopetuksen järjestämistä sekä konepa-
ja-ammatteihin että veturinkuljettajiksi pyrkiville 
uusille työntekijöille, sillä ammattitaitoisista työn-
tekijöistä oli pulaa. Vuonna 1921 nämä ehdotukset 
johtivat konepajoilla annettavan ammattikoulutuk-
sen aloittamiseen sekä Helsingin että Pasilan kone-
pajojen yhteydessä. Koulun teoriaopetus järjestettiin 
Pasilan konepajan ruokala- ja oppilaskouluraken-
nuksen kolmannessa kerroksessa.

Perustettuihin konepajakouluihin otettiin 
oppilaat ensin kolmen kuukauden koeajaksi, minkä 
jälkeen asia vahvistettiin kirjallisella sopimuksella. 
Pääsyvaatimuksina oli Suomen kansalaisuus, 17–20 

vuoden ikä ja suoritettu ylemmän kansakoulun kurs-
si.  Oppilaat valittiin kouluihin erityisten psykoteknis-
ten kokeiden avulla, joihin oli haettu mallia erityisesti 
Saksasta. Testaustapaan kuului haastattelujen lisäksi 
erilaisia piirustus-, langantaivutus- ja piirustusten 
lukukokeita, mutta myös ns. ”kaappikoe”, johon 
kuului erilaisten lokeroiden avaamista pienessä 
tilassa. Psykotekninen testaus herätti kovaa kritiikkiä 
jo alkuaikoinaan, mutta sitä jatkettiin kolmen vuoden 
taukoa lukuun ottamatta aina vuoteen 1936 saakka.

Konepajakoulut olivat 1930-luvulle asti neli-
vuotisia, tästä ajasta teoreettista opetusta oli kolme 
vuotta. Pasilan konepajan koulu vastasi kummankin 
koulun teoreettisesta opetuksesta, ja sitä annettiin 
kahdeksan tuntia kerrallaan yhtenä päivänä viikossa. 

Oppilaskoulu 1953
(Kuva: Suomen Rautatiemuseo / Laipio.)

1 Vuoden 1937 vaatimukset.

Teoriapäivästä maksettiin oppilaalle normaali palk-
ka. Ammattioppilailla ja veturinkuljettajaoppilailla 
oli omat opetussuunnitelmansa ja opetusta annet-
tiin sekä suomen että ruotsin kielellä Oppiaineina 
olivat: äidinkieli, laskento, mittausoppi, piirustus ja 
luonnostelu, teknologia, fysiikka, höyrykoneoppi, 
veturi- ja vaunuoppi, ohjesäännöt ja määräykset, 
rautatietekniikka, terveysoppi, kansalaistietous, am-
mattioppi ja ammattilaskento. (Eerola 2005, 80–84.)

Vuonna 1970 konepajakoulu muutti Voimalaan 
rakennettuihin uusiin tiloihin. Koulun toiminta lop-
pui vuonna 1987. Tässä vaiheessa vuodesta 1921 asti 
toimineesta koulusta oli valmistunut yhteensä 2500 
oppilasta. (Eerola 2005, 276.) 
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rakennus- ja muutos vaiheet  
kirjallisuuden, piirustusarkiston  
ja kohteen havainnoinnin mukaan

Rakennusvaihe 1919–1921
Ruokalan rakennustyö aloitettiin ilmeisesti syksyllä 
1919 ja se otettiin käyttöön vuonna 1921. Alkuperäi-
set pohjapiirustukset on päivätty 18.7.1919 ja ne on 
allekirjoittanut Axel Åberg. Tarkastajana on toimi-
nut Bruno F. Granholm, joka toimi tuohon aikaan 
esimiehenä rautatiehallituksen huoneenrakennus-
toimistossa. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 67 a 
; Salonen 2002, 4; Nissi 2011, 79 (julkaisematon); 
Nissi 1997, 8, alkup. lähde: Valanto 1982, 5–9.)

Ruokalarakennuksen varhaisimmat käytössä 
olevat julkisivujen muutospiirustukset on allekirjoit-
tanut Thure Hellström 12.12.1919. Rakennus koos-
tuu kahdesta osasta, joita tässä kutsutaan pohjois- ja 
eteläosaksi. Eteläosa on rikkaammin jäsennelty, 
suurempi ja korkeampi. Kokonaisuus näyttää siltä, 

kuin rakennus olisi tehty kahdessa vaiheessa. Näin 
ei kuitenkaan ole.

Molemmat osat ovat kadun puolelta hyvin 
säännönmukaiset. Eteläosan julkisivu on melkein 
symmetrinen ja jäsennelty sivurisaliitein. Pohjoinen 
risaliitti on kuitenkin eteläistä leveämpi, ja siinä on 
kolme ikkuna-akselia, kun eteläisessä on vain kaksi. 
Pohjoisosan kadun puoleista symmetriaa rikkovat 
vain kellarin ikkunat. Pihan puolella, sekä etelä- että 
pohjoisosassa, symmetriaa on rikottu jo suunnitte-
luvaiheessa enemmän toiminnallisten vaatimusten 
mukaan. 

Vaalea lista toisen ja kolmannen kerroksen 
välissä sekä korostettujen osien pilasterit on merkit-
ty alkuperäisissä piirustuksissa rapattaviksi. Vaalea 
vyöhyke kerrosten välissä on kuitenkin toteutettu 

Julkisivut 1919 
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto, piirustus 67 c.) 

vaalealla kalkkihiekkatiilellä puhtaaksimuurattuna. 
Pilasterit ovat muun julkisivun tapaan puhtaak-
simuurattua punatiiltä. Muutos vaikuttaa kustan-
nussäästön vuoksi tehdyltä. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 67 c; Hakkarainen & Putkonen 1995, 191; 
Nissi 2011, 79 (julkaisematon).) 

Ruokalarakennus oli alusta alkaen varustet-
tu vesikiertoisella keskuslämmityksellä, mikä oli 
rakennusaikana edistyksellinen ratkaisu. Pääosa 
rakennuksen lämpöpattereista lienee edelleen alku-
peräisiä. Ikkunat on varustettu patterisyvennyksin. 

Alkuperäisissä pohjapiirustuksissa ensim-
mäisen kerroksen sisäänkäynnin viereen sijoitettu 
sidoshuone on ilmeisesti nykymuotoisen terveysase-
man edeltäjä. Lisäksi samaan eteiskäytävään liittyi 
välskärin asuinhuone sekä vahtimestarin huoneisto. 
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Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva ruokasali oli 
varattu 144 hengelle. Tätä tilaa käytettiin myös juhla-
salina. Ruokasalin taakse, rakennuksen pohjoispää-
hän oli sijoitettu keittiö aputiloineen. Keittiöön oli 
järjestetty erillinen sisäänkäynti pohjoisen porras-
huoneen vierestä. 

Ruokalarakennuksen toisen kerrokseen päätila 
oli 324 henkilöä palveleva ruokasali tarjoilulinjas-
toineen. Pohjoispäädyssä sijaitsivat myös hoitajan 
huoneusto ja neljä palvelijain huonetta.

Rakennuksen kolmas kerros oli varattu pääosin 
oppilaskoulun käyttöön. Keskikäytävän pihan puo-
lella sijaitsi kaksi luokkahuonetta, ja kadun puolella 
opettajien huoneet sekä psykoteknillinen laborato-

  1, 2 ja 3. kerros 1919, 1:400.
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto, 

piirustus 67 a.) 
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rio. Ensimmäisenä toimintavuotenaan oppilaskou-
lussa oli 38 opiskelijaa. Kolmannen kerroksen poh-
joispää oli varattu ravintolahenkilöstön tiloille sekä 
pesutuvalle. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 67 a; 
Eerola 2005, 83; Hakkarainen & Putkonen 1995, 
191; Salonen 2002, 4; Nissi 2011 (julkaisematon), 79; 
Nissi 1997, 8, alkup. lähde: Valanto 1982, 5–9.)

Ilmeisesti rakennustyön kestäessä alkoi ilmetä 
perustuksiin liittyviä ongelmia. Ruokalarakennus 
suunniteltiin kolmikerroksiseksi. Siitä tuli korke-
ampi kuin konepaja-alueelle aiemmin toteutetut 
rakennukset. Siitä johtuen se oli mahdollisesti myös 
perustamisen suhteen vaativampi. Alkuperäiseen 
kellarikerroksen piirustukseen on päivätty ensim-

mäinen paalutussuunnitelma vuonna 1917 ja lisä-
paalutus vuonna 1919. Piirustuksen 67 a perusteella 
voi päätellä, että rakennus oli paalutettu kertaalleen 
jo ennen vuotta 1919. Lisäpaalutuksen tarve on luul-
tavasti tullut ilmi rakentamisen jo ollessa käynnissä. 
Rakennesuunnitelmat on hyväksynyt insinööri T. R. 
Vähäkallio. Kiinnostava yksityiskohta rakennesuun-
nitelmissa on anturoiden alle sijoitettavat teräspal-
kit, joiden sanotaan olevan Harjun vanhan sillan 
pitkittäiskannattajia. Tässä on ilmeisesti kyseessä 
keväällä 1918 punaisten tuhoama Harjun rautatie-
silta Voikkaan lähellä. Sillasta on ilmeisesti saatu 
paljon terästä kierrätykseen. Rakennepiirustuksista 
poiketen pilarien kellarikerroksessa näkyvissä olevat 

anturalevikkeet ovat rakennuksen pituus- eikä poik-
kisuuntaisia. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 67 a; 
Nissi 2011, 81 (julkaisematon).) 

Piirustuksen no 3063 b (v.1919) mukaan raken-
nus on perustettu puupaaluille, joiden päälle on 
valettu noin puolen metrin vahvuinen betonilaatta. 
Betonilaatan päälle on kantaviin kohtiin tehty pari 
metriä korkea betoni-luonnonkivivalumuuri. Näiden 
valumuurien välit on täytetty kivillä. Perustuksia on 
lisätuettu piirustuksen mukaan edellä mainituilla 
”Vanhan Harjun sillan” teräspalkeilla. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustus 3063 b.)

  Kellarikerros 1919, 1:400.
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto, 
piirustus 67 a.)

Muutosmerkintä
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto 67a, 
osasuurennos.)
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Muutokset ennen vuotta 1959
Vuonna 1935–1938 rakennukseen on suunniteltu 
muutoksia joiden piirustukset on merkitty piirus-
tusluetteloon. VR:n arkistosta tämän vaiheen kuvat 
kuitenkin puuttuvat lähes kokonaan.
Seuraavista muutoksista ei ole löytynyt piirustuksia. 
Ajoitus perustuu käytettävissä olleeseen valokuva-ai-
neistoon sekä paikan päällä tehtyyn havainnointiin.
– Pääovi on muutettu pariovesta yksilehtiseksi, 
vasikalla varustetuksi oveksi. Uusi ovi näkyy vuonna 
1942 otetussa ryhmäkuvassa.
– Vuodelta 1968 olevassa valokuvassa näkyy itäjulki-
sivussa kiinni oleva katos ja varastotila. Katos lienee 
peräisin 1950-luvulta, mutta nykyään se on purettu.

Ruokala konepajan pihan puolelta 1968
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki.)

– Heloista päätellen useita ikkunoita on uusittu 
1950-luvun aikana tai 1960-luvun alkupuolella. 
Muutokset alkuperäisiin ikkunoihin verrattuna ovat 
sangen vähäisiä.
– Uusia ikkuna-aukkoja on avattu, kellarikerroksen 
ikkunoita muurattu umpeen sekä kellariin on tehty 
uusia teräsovisia sisäänkäyntejä. Näistä on tarkempi 
selostus kenttätyöosan luvussa ”Ovet ja ikkunat sekä 
aukotus”.

Vuonna 1959 suunnitellut muutokset
Ensimmäisen kerroksen eteläpäädyn vahtimestarin 
asunto on muutettu terveysasemaksi, joka koostuu 
poliklinikasta, lääkärin vastaanotosta, kortistosta 
ja kuumeenmittausosastosta sekä odotustilasta. 
Välskärin asunto ja vanha WC on muutettu huol-
tokonttoriksi. Uudet käymälätilat on rakennettu 
eteläpäädyn porraskäytävän kohdalle ja ne estävät 
kulun ensimmäisestä kerroksesta kellariin, jonne 
on rakennettu uusi luiska ja teräsovi pihan puolel-
ta. Myös keittiön tekniikkaa on uudistettu. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 67 a (2).) Ensiapuasemaa 
oli suunniteltu jo vuonna 1955 (VR:n piirustusarkis-
toarkisto, piirustus 67 e).
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1950-luvun lopulla ruokalaa käytti päivittäin 
noin 350 ruokailijaa – viikottain noin 2500 (Eerola 
2005, 207.) Toisen kerroksen ruokasalin tarjoilulin-
jasto on uudistettu ja salin eteläpäädyssä sijainnut 
kassakoppi on purettu ja sen tilalle on tehty lasitii-
liseinä ja uudet ovet. Pohjoispäädyssä sijaitsevaa 
työnjohtajien ruokailuhuonetta on laajennettu 
entisen hoitajan huoneuston paikalle. Kolmannen 
kerroksen oppilaskoulun tiloihin ei suunniteltu 
muutoksia. (VR:n piirustusarkisto, piirustukset 67 a 
(3), 67 a (4).)

1, 2 ja 3 kerros 1959, 1:400.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 

piirustukset 67 a (1),  
67 a (2), 67 a (3).) 
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Vuonna 1972 suunnitellut muutokset
Ensimmäisen kerroksen tiloja on järjestelty uu-
destaan. Konttorirakennuksesta luultavasti tila-
nahtauden takia muuttanut piirustuskonttori on 
vallannut ruokasalin pihanpuoleisen puolikkaan. 
Näin syntynyt konttori on jaettu kolmeen erilliseen 
huonetilaan ja toimistoon, joka on sijoitettu entisen 
huoltokonttorin paikalle. Entisen ruokasalin seinään 
on puhkaistu uusi oviaukko. Aiemmin ruokasalin 
nimellä kulkenutta tilaa nimitetään nyt juhlasalik-
si, mikä kertonee myös tilan käytön muutoksesta. 
(VR:n piirustusarkiso, piirustus 67 a (2).)

Terveysasemaa on järjestetty uudelleen ja 
laajennettu juhlasaliin päin. Vastaanottohuone on 
rakennettu entisen ruokasalin puolelle. Hoitohuone 

on varustettu suihkutilalla. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset 67 f, 67 g.)

Pohjoispäädyn keittiötä on järjestetty uudel 
leen ja sen tekniikkaa on taas uusittu. Muun muassa 
on rakennettu kaksi uutta kylmähuonetta. Keittiön 
viereisten toimistohuoneiden välille avattu uusi ovi. 
Keittiön kuivavarasto ja pihanpuolen sisäänkäynti on 
muutettu jälleen kerran jätehuoneeksi. Pihan puolen 
varastohuoneet muutettu myymäläksi. Entinen puh-
distushuone on jaettu kahdeksi myymäläemännän 
varastohuoneeksi ja eteiseksi. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 67 a (2).)

Vuonna 1972 pohjoisosan kolmanteen ker-
rokseen rakennettiin saunaosasto, josta on jäljellä 
useita alkuperäisessä asussa hyvin säilyneitä tiloja 

ja rakennusosia, esimerkiksi molemmat WC:t, 
suihkutila ja takkahuoneen tummatiilinen takka. 
Löylyhuoneen sisustus sen sijaan on uusittu. Tilat 
näkyvät vuoden 1997 kuvissa. (VR:n piirustusarkis-
to, piirustukset 67–20, 67–20 a)

9.11.1971 päivätyssä piirustuksessa on esitetty 
kellarikerros useine väliseinineen, joita ei aiemmis-
ta kuvista näe. Tähän piirustukseen ei ole merkitty 
suunniteltuja uusia muutoksia. Kyseessä lienee 
ajan tasalle saatettu kuva, johon on dokumentoitu 
aiemmin tehtyjä muutoksia. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustus 67 a (1).) Muista kerroksista ei piirustuksia 
ole, joten voidaan olettaa niiden säilyneen ennallaan 
tässä muutosvaiheessa.

 1972 valmistunut saunaosasto
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 67–20, 
(vuodelta 1997).)

 1. kerros 1972, 1:400.
(VR:n  piirustusarkisto Piirustus 67 a (2).)

2  Useissa lähteissä on mainittu 
konepajan terveysaseman aloittaneen 
toimintansa ruokalarakennuksessa 
vasta vuonna 1972(Hakkarainen & 
Putkonen 1995, 191; Kantola (toim.) & 
Hakkarainen 1990, 16; Salonen 2002, 
20). Samassa tilassa on kuitenkin 
alusta asti toiminut välskärin ja/
tai lääkärin vastaanottona. Kyseessä 
lienee pikemmin terveydenhuollon 
nimikkeistön uudistuminen, kuin 
varsinaisen uuden toiminnan muutos.
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Uusi toimistorakennus 1979–1981 ja 
ruokalarakennuksen muutokset
Bertel Gripenberg & Co -arkkitehtitoimiston suun-
nittelema uusi toimistorakennus rakennettiin 
vuosina 1979–1981 kiinni ruokalarakennuksen 
pohjoisjulkisivuun. Piirustukset on allekirjoittanut 
Ilkka Uusitalo. 

Tämän rakennusvaiheen suurimmat ruokala-
rakennuksen sisäiset muutokset sijoittuvat pohjois-
portaaseen, joka toimii myös uuden toimistoraken-
nuksen portaana. Uudesta toimistorakennuksesta 
on käynti pohjoisportaan välitasanteille. Toisesta ja 
kolmannesta kerroksesta on yhteys uuteen toimis-
torakennukseen. Samaan aikaan myös eteläpäädyn 
porraskäytävään on suunniteltu muutoksia. Luulta-

vasti vanha yhteys kellariin on taas avattu tässä vai-
heessa ja pihalle vievä teräsovi on poistettu. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustukset A711–A711 (21).)

Uuden toimiston rakentamisen yhteydessä ruo-
kalarakennuksen pohjoisosan vesikatto muutettiin 
aumakatosta satulakatoksi. (VR:n piirustusarkisto, 
piirustukset A711 (8–9)).

”Valtionrautatiet 1962–1987” -kronikassa kirjoi-
tetaan seuraavasti: ”Uusi toimistorakennus valmistui 
ja vanhan ruokalarakennuksen ylin eli 3. kerros sanee-
rattiin vuonna 1981, jolloin konepajan piirustuskonttori 
voitiin siirtää vuokratiloista sekä koneteknisen toimis-
ton vaunusuunnittelijat ja teknillinen mittausryhmä 
rautatiehallituksesta konepajan tiloihin...” (VR 1987, 
502–503). Kolmannen kerroksen muutoksista ei 

ole käytettävissä piirustusmateriaalia, mutta piirus-
tuskonttorin käytössä oli sekä ruokalarakennuksen 
ensimmäinen että kolmas kerros. Tiloissa aiemmin 
sijainnut konepajakoulu oli vuonna 1970 siirtynyt 
Voimalan kattilahuoneeseen rakennettuihin tiloihin. 
Koulun toiminta loppui vuonna 1987. (Eerola 2005, 
191, 276.)

Eteläpäädyn terveysasema siirrettiin vierei-
seen vanhaan konttorirakennuksen alakertaan. 
Tilat otettiin toimistokäyttöön. (VR 1987, 502–503; 
Hakkarainen & Putkonen 1995, 191; Kantola (toim.) 
& Hakkarainen 1990, 16; Salonen 2002, 20; VR:n 
piirustusarkisto, piirustukset 61e, 67–8) 

 Katujulkisivu 1979, 1:400.
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto, Piirustus A711 (8).)
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Vuoden 1997 muutokset
Tuorein muutosvaihe vastaa lähinnä ruokalaraken-
nuksen nykytilaa. Lähes kaikki piirustukset löytyvät 
VR:n arkistosta ja toteutuneet muutokset voi käydä 
toteamassa paikan päällä. Tämän muutosvaiheen ai-
kana tuotetut piirustukset on luultavasti saatettu ajan 
tasalle myös aikaisempien muutosten osalta. Niistä 
näkyy muun muassa, että lämmityskattilan piippu 
on jossain vaiheessa purettu ja rakennukseen on ajan 
mittaan tehty uusia ilmanvaihtohormeja. Piirustukset 
on allekirjoittanut Pirjo Huvila vuonna 1997.

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksesta 
voi nähdä kuinka entisen terveysaseman tiloja on 
vuoden 1981 muuton jälkeen käytetty toimistohuo-
neina. Vuoden 1997 muutoksessa väliseinät on 
purettu ja huoneet otettu oleskelutilaksi. Aulasta 
oleskelutilaan on tehty ruudutetut lasiset pariovet. 
Vuonna 1972 suunniteltu piirustuskonttorin toimis-
to on muutettu oleskelutilaksi, ja kolme väliseinin 
erotettua opetustilaa on muutettu yhdeksi suureksi 
luokkahuoneeksi, joka on erotettu ruokasalista ääntä 
eristävällä siirtoseinällä. Listoituksia on uusittu 

talon vanhan mallin mukaan. Entinen astianpesutila 
on muutettu kabinetti / buffet -tilaksi. (VR:n piirus-
tusarkisto, piirustukset 67–8, 67–25, 67–32.)

Myymälätilasta on tehty ruokalahenkilökunnan 
sosiaalitiloja ja myymälän emännän varastohuonei-
den paikalle on tuotu neljä kylmiötä. Keittiötä on 
jälleen kerran järjestelty uudelleen ja ajanmukaistet-
tu. Uuden toimistorakennuksen peitettyä pohjois-
päädyn vanhan sisäänkäynnin, on konepajan puolen 
julkisivun keskeltä tuleva sisäänkäynti muutettu 
esteettömäksi. Ulkopuolinen teräsporras on varus-
tettu pyörätuolihissillä ja ovea on nostettu ennen ra-
kennuksen sisällä olleiden porrasaskelmien verran. 
(VR:n piirustusarkisto, piirustukset 67–8, 67–35.)

Toinen kerros on otettu kokonaan VR:n koulu-
tuskeskuksen käyttöön. Ruokasali on jaettu keski-
käytävän molemmin puolin oleviksi luokkahuoneik-
si ja aputilat otettu ryhmätyö- ja toimistokäyttöön. 
Kuvassa näkyy yhteys vuoden 1979 toimistoraken-
nukseen. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 67–9.) 

Kolmas kerros on jälleen palautettu opetusti-
loiksi osittain vanhaa tilajakoa noudattaen. Sielläkin 

toimii VR:n koulutuskeskus, jossa annetaan ammat-
tikoulutusta veturinkuljettajille, konduktööreille, 
liikenteenohjaajille ja ratapihatyöntekijöille. Konepa-
jan tarpeisiin ei työntekijöitä ole koulutettu vuoden 
1987 jälkeen. (VR Koulutuskeskus 2012.) Kahden 
luokka- / simulointitilan välillä on uusi opettajantila, 
joka aukeaa kahteen suuntaan. (VR:n piirustusarkis-
to, piirustus 67–10.) Tämä huone on myöhemmin 
purettu. Kolmannen kerroksen lattiapinnat ovat 
osin säilyneet, mistä voi päätellä, että luokkajako 
on pääpiirteittäin tehty ennen tätä muutosta (VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 67–29). Suurin osa 
lattiapinnoista on uusittu. Ensimmäisen kerrok-
sen ruokalatilassa ja toisessa kerroksessa käytetty 
Hovilaatta on kuitenkin säilytetty. Materiaali lienee 
peräisin 1950-luvulta. Käytävillä kulkevat ilmas-
tointiputket on piilotettu alakattojen taakse. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustukset 67–27-31, 67–40-44; 
Upofloor 2011)
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 1, 2 ja 3 kerros 1997, 1:400.
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto 

Piirustukset 67-8, 67-9, 67-10.)
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Kellarikerroksen piirustuksessa näkyy joko 
tässä muutosvaiheessa tai aiemmin tehtyjä julkisi-
vumuutoksia sekä kadun että konepajan puolella. 
Ikkunoita on muurattu umpeen. Konepajan puo-
lelta pohjoisnurkasta on avattu uusi sisäänkäynti. 
Kellariin on tehty erilaisia sosiaalitiloja ja varastoja. 
Eteläportaiden viereen on rakennettu uusia WC-tilo-
ja. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 67–7.) Eteläpor-
taiden ylimmälle tasolle on tehty tupakkatila, joka ei 
ole enää käytössä. Ullakkokuvassa näkyy myös vesi-

katon alla oleva IV-konehuone, joka on rakennettu 
jo aikaisemmin. (VR:n piirustusarkisto, piirustus 
67–11.) Ullakkotilassa myös sijaitsee sähkökeskus 
(VR:n piirustusarkistoarkisto, piirustus 67–19).

Eteläpäädyn sisäänkäynnin ylätasanne lienee 
alun perin ollut betonia. Vuoden 1997 suunnitel-
mien mukaisesti se on korvattu graniitilla. (VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 67–46.)

 Kellarikerros 1997, 1:400.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, 

piirustus 67–7.)

3 Ylätasanne näyttää vuonna 1924 otetussa ryhmäkuvassa 
graniitilta, mutta vuoden 1997 suunnitelmissa puhutaan 
betonin korvaamisesta.
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Ruokalarakennuksen katto 2011 

 Eteläpäädyn porras 1997.
(Kuva: VR:n  piirustusarkisto, piirustus 67–46.)

Vuoden 2011 vesikattoremontti
Koko vesikatto on uusittu vuonna 2011. Katto on 
konesaumattua, sinkittyä teräspeltiä. Eteläosan län-
silappeelle on tehty säleikköjä ilmanvaihtokonehuo-
neen kohdalle. Vesikattorakenne on alkuperäinen 
ja se on tehty veistetyistä parruista. Myös peltikaton 
aluslaudoitus on pääosin alkuperäistä. Saunaosas-
ton tammiparketit on uusittiin vuoden 2011 vesi-
vauriokorjauksessa. Katosta on tarkempi selostus 
kenttätyöosan luvussa ”Vesikatto”.
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kenttätyöt 
Marras–joulukuu 2011

rakennuksen ulkohahmo

Julkisivujäsentely ja yleisvaikutelma 
Ruokalarakennus koostuu kahdesta osasta, joita 
tässä kutsutaan pohjois- ja eteläosaksi. Eteläosa on 
rikkaammin jäsennelty, suurempi ja korkeampi. 
Kokonaisuus näyttää siltä, kuin rakennus olisi tehty 
kahdessa vaiheessa. Näin ei kuitenkaan ole.
Molemmat osat ovat kadun puolelta hyvin säännön-
mukaiset. Eteläosan julkisivu on melkein sym-

Pasilan konepajan ruokala- ja koulurakennus 
Aleksis Kiven kadulta vuonna 2011.  

(Kuva: Aimo Nissi, 2011.)

metrinen ja jäsennelty sivurisaliitein. Pohjoinen 
risaliitti on kuitenkin eteläistä leveämpi, ja siinä on 
kolme ikkuna-akselia, kun eteläisessä on vain kaksi. 
Pohjoisosan kadun puoleista symmetriaa rikkovat 
vain kellarin ikkunat. Pihan puolella, sekä etelä- että 
pohjoisosassa, symmetriaa on rikottu jo suunnitte-
luvaiheessa enemmän toiminnallisten vaatimusten 
mukaan.
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”Fredriksbergin konepajan ruokasalirakennus. Fasadimuutoksen piirustus.” 1919.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus 67 c.)
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Pasilan konepajan ruokala- ja koulurakennus 
pihan puolelta nähtynä joulukuussa 2011.
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Sokkeli
Rakennuksen sokkeli on graniittia. Kadun puolella 
sokkelikivet ovat lohkopintaisia, ja kellarin ikkunoi-
den alla kivien yläreunaan on muotoiltu vinopintai-
set ikkunapenkit. 

Eteläpääty ja pihan puoli on tehty pääosin 
hakatusta kivestä. Pihan puolella on kuitenkin siellä 
täällä lohkopintaisia kiviä.

Risaliittien kohdalla sokkelissa ei ole huomioitu 
pilasterien välisen seinän sisennystä, joten sokkeli 
ulkonee seinäpinnasta ja muodostaa toistakymmen-
tä senttiä leveän vaakapinnan. Tällainen vaakapinta 
kastelee seinää. Ongelmaa on kadun puolella yritetty 
korjata sahaamalla sokkeliin kaatoa, ja pihan puolel-
la tekemällä sokkelin päälle kallistus laastista.

Seinäpinnat
Seinäpinnat ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä, 
ja ne on saumattu kalkkisementtilaastilla. Tiilissä 
on runsaasti tiilentekijöiden, eli lyöjien kädenjälkiä. 
Muurauksessa vuorottelevat side- ja juoksukiviker-
rokset. Päädyn ja pihasivun alin tiilivarvi on miltei 
kauttaaltaan muurattu syrjätiilellä. Aukkojen yläpuo-
let on holvattu suoraksi. 

Toisen ja kolmannen kerroksen välissä sekä 
räystään alla julkisivua kiertävät kalkkihiekkatiilistä 
muuratut vaaleat vyöt, jotka on alkuperäispiirus-
tuksissa esitetty rapattaviksi. Tällainen rapattavaksi 
suunnitellun friisin toteuttaminen kalkkihiekkatiili-
senä on sukua viereisen Konttorirakennuksen vino-
neliöistä koostuvan friisin toteuttamiselle tulitiilillä. 
Alkuperäispiirustuksissa myös risaliittien pilasterit 
on esitetty rapattuina, mutta ne on toteutettu seinä-
pintojen tapaan puhtaaksi muurattuina.

Julkisivun listoitukset räystäällä ja risaliittien ylä-
osissa on tehty rappaamalla. Pohjoisosan räystäslis-
toitus on laskettu kolmannen kerroksen ikkunoiden 
tasolle, mikä saa kolmannen kerroksen näyttämään 
vinttikerrokselta. Vaikutelmaa on korostettu ikkunoi-
den yläpuolelle tehdyillä rapatuilla kaarilistoilla, mikä 
antaa ikkunoille kattolyhtymäisen ilmeen. Pohjois-
osan seinäpinnat kolmannen kerroksen rappauslis-
tojen yläpuolelta on niin ikään rapattu. Räystäslistat 
jatkuvat eteläosassa risaliittien ylälistoituksena.

Julkisivuissa on jonkin verran korvausilmavent-
tiileitä. Venttiilien paikat ovat määräytyneet huonei-
den käytön mukaan, ja ne sijoittuvat julkisivujäsen-
nykseen nähden sattumanvaraisesti. Pohjoisosassa 
pihan puolella venttiilejä on melko säännöllisesti, 
mikä niin ikään saa selityksensä huonejaosta.

Pihasivun ensimmäisen kerroksen ikkunoiden 
alapuolella on säännöllisin välein kiinnitysjälkiä 
pois puretusta katoksesta. Katos lääppineen näkyy 
muun muassa vuoden 1953  valokuvissa.

Aukkojen yläreunat 
on holvattu.

Pihanpuolen sokkeli on tehty pääosin 
hakatusta graniitista. Risaliitin kohdalla 
sokkelin päälle on tehty laastikallistus.

Kadunpuolen sokkeli on lohkottua graniittia. 
Tiiliseinät ovat kahden kiven vahvuisia, ja niissä 
vuorottelevat side- ja juoksutiilikerrokset.

Pihanpuolen ulkoseinää vasten rakennettuja 
väliaikaisia rakennelmia 1953. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo.)
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Julkisivutiilissä on runsaasti 
tiilenlyöjien kädenjälkiä.
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Ensimmäisen kerroksen pihanpuolen noin 
viitisenkymmentä vuotta sitten uusittuja 

ikkunoita. Kellariin rakennetun lämpölaitoksen 
ikkunoita on pienennetty ja muurattu umpeen. 

Kellarin käytävään johtava teräsovi on tehty 
mahdollisesti 1960-luvun jälkipuoliskolla.  

(Kuva: Aimo Nissi, 2011.)

Ovet ja ikkunat sekä aukotus
Ruokalarakennuksessa on sekä alkuperäisinä säi-
lyneitä että uusittuja puuikkunoita. Osa ikkunoista 
on uusittu melko varhain – ehkä 1950-luvulla tai 
1960-luvun alkupuolella – ja muutokset alkuperäi-
siin ikkunoihin verrattuna ovat sangen vähäisiä. 
Näin siitä huolimatta, että ensimmäisen kerroksen 
ruokasalin pihanpuolen ikkunoista on poistettu 
välipuitteita. 1960-luvun alun  jälkeen uusitut 
ikkunat eroavat rakenteeltaan, profiileiltaan ja 
toimintatavaltaan aiemmista, paikoin jopa häiritse-
västi. Esimerkiksi pohjoisosa on menettänyt pihan 
puolelta miltei kaikki ikkunoiden välipuitteet (yhtä 
ikkunaa lukuun ottamatta), ja sen ilme on muuttu-
nut raskaammaksi.

Kadun puolen ikkunoista on uusittu ainakin 
pohjoisosan alakerran kolme pohjoisinta ikkunaa 
ja kaikki kolmannen kerroksen ikkunat. Puitejaot 
on kuitenkin säilytetty alkuperäisinä. Uudet ikkunat 
ovat tyypiltään sisään–sisään -aukeavia, kun vanhat 
ikkunat olivat sisään–ulos -aukeavia. 

Pihan puolella puhdistushuoneen (nykyisin 
kylmiö) ikkunoiden yläpuitteet on korvattu terässäl-
eiköillä, jotka toimivat kylmälaitteiden ilmanotto- ja 
poistoaukkoina. Kaikki ensimmäisen kerroksen 
ikkunat on ilmeisesti uusittu etelärisaliittia lukuun 
ottamatta. Toisen kerroksen pohjoispäässä on kolme 
uudempaa ikkunaa. Kolmannen kerroksen pohjois-
pään (saunaosasto) kolme ylintä ikkunaa on uusittu 
piittaamatta vanhoista ikkunamalleista.

Ikkunoiden puitteiden ja karmien ulkopinnat 
on maalattu kevyesti poltetun punatiilen sävyyn. 
Suojapellitys ikkunoiden alareunassa on maalattu 
harmaaksi. 

Ikkuna-aukotukseen on tehty muutoksia sekä 
päätyyn että pihasivulle. Kadun puolella ainoa 
muutos aukotuksessa on kellarinikkunoiden sään-
nönmukainen umpeen muuraus. Se on kuitenkin 
tehty seinäpintaa syvemmälle, joten aukot erottu-
vat edelleen syvennyksinä. Etelästä lukien kolmas 
aukko oli jo alun perin muita suurempi ja varustettu 
teräsluukulla – nyt sekin on muurattu umpeen.

Pihan puolelta on järjestetty esteetön käynti 
ruokalan keittiöön vanhan jäteluukun kohdalta. 
Nostimella varustettu teräsporras on tehty 
1990-luvun lopulla.
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Pääsisäänkäynnin ikkunat ovat säilyneet 
alkuperäisinä. Pääovi vasikoineen on 

mahdollisesti  vuodelta 1936.
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Eteläpääty on alkujaan ollut ilmeisesti täysin 
symmetrinen, mutta siihen on myöhemmin puh-
kottu uusia ikkuna-aukkoja epäsymmetrisesti sekä 
kolmanteen kerrokseen että kellaritasoon. Vasem-
malla puolella toisessa kerroksessa oli 1960-luvulla 
terässäleikkö, joka on nykyään muurattu umpeen.

Pihan puolella on tehty lukuisia muutoksia, 
varsinkin kellarinikkunoissa. Osa niistä on muutettu 
erilaisiksi ritilöiksi ja osa muurattu umpeen. Etelä-
pään lämmityshuoneessa (nykyisin varasto ja wc-
tiloja) on alun pitäen ollut kolme muita suurempaa 
kellarinikkunaa, joista yksi on muurattu umpeen ja 
kahta muuta on pienennetty. Viereinen porrashuo-
neen ikkuna on välillä toiminut oviaukkona, johon on 
johtanut luiska. Lämmityshuoneen ikkunoiden päällä 
ensimmäisessä kerroksessa on alkuaan ollut kaksi 

leveää ja matalaa ikkunaa. Niiden paikalla on nykyään 
kolme pystysuuntaista ikkunaa, jotka ovat saman 
kokoisia ja muotoisia kuin muutkin ensimmäisen 
kerroksen ikkunat. Tältä osin pihasivu on muuttunut 
alkuperäistä säännönmukaisemmaksi. Vanhat leveät 
holvit ovat kuitenkin jäljellä julkisivussa.

Pihan puolen aukotusta on muutenkin muutettu 
– varsinkin eteläosassa. Toisen risaliitin keskelle tehty 
uusi sisäänkäynti ensimmäiseen kerrokseen, jolloin 
keskimmäinen aukko (ilmeisesti vanha jätehuoneen 
luukku) on muutettu oveksi ja yläikkunaksi. Kolman-
nen kerroksen luokkahuoneessa on risaliitin ikkuna-
aukon vieressä ikkuna, jota ei ole alkuperäisissä 
suunnitelmissa. Aukko saattaa silti olla alkuperäinen. 
Kellarikerrokseen on tehty uusi kellarikäytävään joh-
tava pariteräsovi, jonka edessä on ajoluiska.  

Ennen 1980-lukua ruokala- ja koulurakennuksella oli 
vielä pohjoisjulkisivu. Rakennuksen pohjoispuolella 

oli konepajan polttoainevarasto.   
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / O. Karasjoki, 1968.)

Keskiakselin sivuille kolmanteen 
kerrokseen puhkotut uudet ikkunat 
rikkovat Eteläpäädyn alkuperäistä 
symmetriaa. Toisen kerroksen seinällä on 
ollut terässäleikkö.

Ovi esiintyy ainakin jo vuoden 1971 piirustuk-
sessa. 

Pohjoisosaan on tehty uusi kellarin portaan 
välitasanteelle johtava ovi viereisen, vuonna 1981 
valmistuneen toimistotalon tukittua pohjoispäädyn 
sisäänkäynnin. Uusi sisäänkäynti palvelee molempia 
rakennuksia. Pohjoisosan pihanpuolen kaksi kella-
rin ikkunaa on muurattu umpeen, ja halkovaraston 
ikkuna on lasitettu rautalankalasilla. 

Pohjoispääty on jäänyt kokonaan uuden toimis-
torakennuksen peittoon, mutta osa sen ikkunoista 
on jätetty saunaosastolle. Hoitajan huoneiston poh-
joispäädyn ikkuna oli muurattu umpeen jo aiem-
min, ja aukon alareunaan oli pantu terässäleikkö.
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Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät
Syöksytorvien yläosat ja suppilot on uusittu vuoden 
2011 kattoremontin yhteydessä. Uudet osat ovat 
vanhan mallisia. 

Vesikatto ja sen varusteet
Vesikatto on tehty teräspellistä konesaumaamalla. 
Nykyinen kate lienee alkuperäisen kaltainen. Katto 
on varustettu jalkakouruin, jotka johtavat veden 
lotokoiden eli jalkakourun vedenheittäjien kautta 
syöksytorvien suppiloihin. Vesikatolla on lumiesteet 
ja kattosillat. Vesikatto on uusittu syksyllä 2011 eikä 
sitä ole vielä maalattu. Katto on uusittu kokonaisuu-

dessaan lukuun ottamatta pohjoisosan poistoilma-
hormin pellitystä ja ilmeisesti takkahuoneen savu-
piipun jonnea eli tuulen mukana kääntyvää hattua. 

Alkuperäisessä julkisivupiirustuksessa on 
katolle piirretty symmetrisesti kaksi savupiippua tai 
poistoilmahormia. Näiden alkuperäinen käyttö on 
hämärän peitossa, sillä keskuslämmitysuunille ja 
vahtimestarin liedelle rakennettiin erilliset piiput. 
Myös ruokalan keittiön poistoilmalle on oma muu-
rattu piippunsa. Eteläisempi näistä alkuperäisistä 
hormeista toimii nykyään rakennuksen ilmanvaihto-
järjestelmän ilma-aukkona. Pohjoisempi näkyy vielä 
1960-luvun valokuvissa, mutta ei enää 1990-luvulla.

Pihanpuolen julkisivuun on tehty ovi kellariin 
porrashuoneen kohdalle. Ovi on myöhemmin 

muutettu takaisin ikkunaksi. Myös kuvassa 
näkyvä katos on purettu. (Kuva: Suomen 

rautatiemuseo / O. Karasjoki, 1968.)

Alkuperäiseen julkisivupiirrokseen on piirretty 
kattolyhdyt eteläosan itälappeelle. Nykyään lyhdyt 
toimivat ullakon tuuletuksen venttiileinä.

Katokset
Valokuvassa vuodelta 1968 näkyy melkein koko 
itäsivun mitalta katos ja katoksen alla lääppiä, eli 
pieniä rakennuksen kylkeen pystytettyjä tiloja. 
1950-luvulla rakennetun oloisessa katoksessa on 
säilytetty polkupyöriä ja mopoja. Nykyään katos on 
kokonaisuudessaan purettu.
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Ruokala- ja koulurakennuksen peltikate 
on uusittu vuonna 2011.
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Portaat ja luiskat
Eteläpäädyn sisäänkäynnin ylätasanne lienee alun 
perin ollut betonia.  Se on korvattu graniitilla vuo-
den 1997 suunnitelmien mukaisesti. Näyttää siltä, 
että koko porras seinärakenteineen kaikkineen on 
rakennettu uudestaan (vanhan mallin mukaan). 
Porrasaskelmat ja kaide ovat ilmeisesti alkuperäisiä. 
Seinään kiinnitetty käsijohde sen sijaan on uudem-
pi, sillä sitä ei näy vanhoissa valokuvissa. Alkupe-

Eteläpäädyn portaan säilyneitä osia ovat 
graniittiaskelmat, etureunan kaide ja ilmeisesti myös 
julkisivumuurauksen takana olevat kantavat seinät.

Pääsisäänkäynnin alkuperäiset pariovet.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / 
Lehtisalo, 1924.)

Varusteet ja valaisimet
Ulkovalaistus on uusittu kokonaan ilmeisesti 
1990-luvun lopulla. Vuoden 1968 valokuvissa 
pihajulkisivuun on kiinnitetty kolme kappaletta 
purkauslampuille suunniteltuja katuvalaisimia. 
Malli tunnetaan lempinimellä äyskäri.Ulko-ovet on 
varustettu koodilukoilla ja opastekylteillä.

räisissä suunnitelmissa portaan alta ei ole merkitty 
käyntiä kellariin.

Itäsivulle on tehty pyörätuolihissillä varustettu 
teräsporras vuonna 1997 päivättyjen piirustusten 
mukaisesti. 

Itäsivulla on ollut porrashuoneen ovelle johta-
nut luiska.
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Eteläpään ulkoportaan etureunan kaide 
on katkaistu irti 1990-luvun korjaustyön 
ajaksi, ja hitsattu takaisin paikalleen. 

Pohjoisportaan ulko-ovi on tehty 
1980-luvun alussa. Valaisin lienee 
1990-luvun lopulta.
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sisätilat ja huonejako

Rakennus on tehty ruokalaksi ja oppilaitokseksi. 
Alun perin rakennuksessa oli ruokasalit ensimmäi-
sessä ja toisessa kerroksessa. Kolmannessa kerrok-
sessa oli opetustiloja.

Vuonna 1972 ensimmäiseen kerrokseen tehtiin 
terveysasema ja muita tiloja. Toisen kerroksen ruo-
kasali säilyi alkuperäisessä käytössä. Vuonna 1997 

Radiaattori syvennyksessään 
ikkunapenkin alla.

Jälkihinnoittelijoiden 
huone toimii nykyään 

ryhmätyötilana.

toisen kerroksen ruokasali otettiin opetuskäyttöön ja 
terveysasema muutettiin oleskelutiloiksi. 

Huoneiden alkuperäisenä säilynyt sisustus 
koostuu lähes yksinomaan teknisistä osista. Näitä 
ovat ikkunat ikkunapenkkeineen, radiaattorit syven-
nyksineen ja kantava rakenne.
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Kolmannen kerroksen eteläpäädyssä  
tehdään jälkihinnoittelua. Huoneessa  
lienee maalattu puulattia.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Laipio, 1953.)
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Ensimmäisen kerroksen sali on jaettu irtoseinillä 
ruokalaksi ja opetustilaksi. Tilojen lattiapintana oleva 
Hovilaatta on mahdollisesti peräisin 1950-luvulta.

Ruokasali
Nykyään ensimmäisessä kerroksessa on ruokasali, 
joka rajautuu alkuperäisen ruokasalin tiiliseiniin. 
Käytännössä ruokasali on kuitenkin jaettu raken-
nuksen harjan suunnassa kahteen osaan siirtosei-
nillä. Alun perin ruokasalin rapattua ja maalattua 
laipiota jäsennöi välipohjan teräsbetonipalkiston 

ruudukko. Nykyään akustolevyt, ilmastointikana-
vat, siirtoseinä- ja valaisinkiskot peittävät vanhat 
rakenteet. Ruokasalin lattiapintana on mahdollisesti 
1950-luvulta peräisin oleva – edelleen hyväkuntoi-
nen – Hovilaatta.
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Välipohjan alapinnassa on nähtävillä 
alkuperäinen jäsennys. Laipion kantavat 
teräsbetonipalkit ja betonilaatat on rapattu 
ja niiden yhtymäkohtiin on tehty pyöristys. 

Toisen ja kolmannen kerroksen käytävätilojen sisustus 
ja suuri osa seinistä on tehty 1990-luvun lopussa. 
Käytävissä on kauttaaltaan alaslaskettu katto, jonka 
yläpuolella on säilynyt vanhoja maali- ja rappauspintoja.

Käytävätilat
Toisen kerroksen suuri ruokasali on muutettu kes-
kikäytävän molemmin puolin oleviksi luokkahuo-
neiksi.  Toisen ja kolmannen kerroksen käytävä- ja 
aulatilat ovat 1990-luvun lopun asussa.
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Luokkahuoneet
Toiseen kerrokseen on rakennettu luokkahuoneet 
1990-luvun lopussa. Myös kolmannen kerroksen 
opetustilojen huonejako on peräisin 1990-luvulta.   

Viereisen kuvan luokkahuone nykyasussaan. 
Takaseinän paikka on muuttunut.

Kadun puolen kolmannen kerroksen luokkahuoneessa oli 
maalattu puulattia ja paneloitu laipio. Huoneiden välillä 
oli liukuovella varustettu puurakenteinen paneloitu seinä. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Laipio, 1953.)

Saunaosasto
Pohjoisosan saunaosastossa on vuoden 1972 asussa 
hyvin säilyneitä tiloja ja rakennusosia. Esimerkiksi 
molemmat WC-tilat, suihkutila ja takkahuoneen 
takka. Löylyhuoneen sisustus sen sijaan on uusittu. 

Saunaosaston tammiparketit on uusittu vuoden 
2011 vesivauriokorjauksessa. Saunaosaston neuvot-
teluhuoneiden uuden parkettilattian alla on säilynyt 
vanhaa lautalattiaa.



53

Hovilaattaa toisen kerroksen 
luokkahuoneen lattiassa.

Saunaosastolla on säilynyt tiloja 
1970-luvun alkupuolen asussa.

Toisen kerroksen luokkahuone 
pihan puolella. Huoneen perällä on 

tavarahissi ja ovi editointitiloihin.
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Portaat
Rakennuksessa on kaksi porrasta. Molemmat 
portaat ovat betonirakenteisia, ja ne ovat säilyneet 
melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Eteläporras 
on portaista julkisempi, pohjoisporras on tarkoitettu 
lähinnä henkilökunnan käyttöön ja poistumistieksi.

Ensimmäisessä kerroksessa porrashuonetta 
on avattu aulaan päin. Purettua kantavaa 
seinärakennetta on korvattu pylväällä.

Eteläporras
Eteläporras on rakennuksen pääporras. Porras on 
säilynyt alimmaista juoksua lukuun ottamatta. Uusi 
juoksu on mahdollisesti tehty 1970-luvulla. Alim-
maista juoksua lukuun ottamatta kaikki askelmat on 
päällystetty kumimatolla. Alimman juoksun askel-

mat on tehty mosaiikkibetonista. Ylätasanteelle on 
1990-luvun lopulla rakennettu tupakointitila, joka ei 
ole enää käytössä. Porrashuoneen lasitettujen palo-
ovien tuotekilvessä on vuosiluku 1977.
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Eteläportaan alajuoksu on rakennettu 
uudestaan luultavasti 1970-luvulla. Kulku 
ensimmäisen kerroksen aulasta kellariin oli 
joitakin vuosia estettynä.

Eteläporras vintin tasanteelta kuvattuna. 
Ylimmällä välitasanteella näkyy 1990-luvun 

lopulla rakennettu tupakointitila. Välitasanteen 
voi palauttaa entiselleen purkamalla käytöstä 

poistetun tupakointitilan.
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Pohjoisporras
Viereisestä toimistorakennuksesta on käynti poh-
joisportaan välitasanteille. Portaan alinta välita-
sannetta korotettiin parin askelman verran toimis-
torakennuksen rakentamisen yhteydessä, ja siitä 
järjestettiin uutta käytävää myöten uloskäynti pihan-
puolelle. Käytävä on puolikerroksessa eli sen seinän 
yläosa ja katto muodostavat hyllyn ensimmäisessä 
kerroksessa olevan varaston (nykyisin sosiaalitila) 
päätyyn.

Pohjoisportaan välitasanteelta on käynti 
viereiseen toimistorakennukseen.

Muutospiirustuksessa vuodelta 1979 on esitetty 
rakennuksen pohjoispäädyn aukkojen umpeen muuraus.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus: A711 (3).)
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Pohjoisosan vintille rakennettua pitkää yhdyskäytävää 
kutsutaan talossa huokausten sillaksi. Yhdyskäytävän 
rakentamisen jälkeen eteläosan kolmannesta 
kerroksesta ei ole enää suoraa yhteyttä pohjoisosan 
kolmanteen kerrokseen. 
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus A711 (14).)

Leikkauspiirustuksessa vuodelta 1979 on esitetty 
pohjoisosan vintille rakennettu uusi yhdyskäytävä ja portaan 
uusi ulko-ovi käytävineen. Kattotuolien kitapuut on katkaistu 
yhdyskäytävän tieltä. Porrashuoneen alakäytävän alle on 
jäänyt  umpinainen potero.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus A711 (15).)
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rakennusosat

Ovet
Pääsisäänkäynnissä on alun perin ollut parilasiovet. 
Nykyinen tammiovi, jossa on umpinaiset vasikat, on 
tehty mahdollisesti 1930-luvun lopulla. Ovea ym-
päröivät ikkunat lienevät alkuperäisiä.  Portaan alla 
oleva kellarin ovi voi olla samanikäinen, mutta joka 
tapauksessa se on tehty 1930–1950-lukujen välisenä 
aikana. 

Pääsisäänkäynnin järjestyksessä toinen ovi. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseo / Laipio, 1953, osasuurennos .)

Oven karmi on kiinnitetty seinään 
muurattuun puutiileen.

Nykyinen pääovi saattaa olla  
1930-luvun lopulta.

Lähes kaikki rakennuksen sisäovet on uusittu. 
Parhaiten alkuperäisiä puisia peiliovia on säilynyt 
kellarikerroksessa. 

Rakennuksen toisen kerroksen käytävän ovi 
lienee ainoa alkuperäinen varsinaisessa kerroksessa 
säilynyt puinen peiliovi.
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Pääsisäänkäynnin alla olevan 
kellarin ulko-oven detaljointia.

Toisen kerroksen käytävässä on ilmeisesti 
rakennuksen ainoa maanpäällisessä 

kerroksessa säilynyt alkuperäinen puuovi.

Kellarissa on säilynyt 
alkuperäisiä puuovia.



60

Ensimmäisen kerroksen 
pihanpuolen viitisenkymmentä 

vuotta vanha ikkuna.

Alkuperäinen 
terveysikkuna kadunpuolen 

luokkahuoneessa.

novaraisesta profiloinnista.  1950-luvulla uusituissa 
ikkunoissa profilointia on yksinkertaistettu. Uusim-
missa ikkunoissa vanhanmallista profilointia ei enää 
ole nähtävissä.

Luokkatilojen yläpuitteet ovat niin kutsuttuja 
terveysikkunoita, joilla on alun perin hoidettu huo-
neiden tuuletus. Ikkunapenkit on valettu betonista. 
Kadun puoleisten opetustilojen ikkunoiden sisäpuit-
teet on varustettu lisälasilla. Muutos on ilmeisesti 
tehty äänenvaimennuksen parantamiseksi.

Ikkunat
Ruokalarakennuksen alkuperäiset ikkunat ovat 
sisään–ulos -aukeavia puuikkunoita. Ikkunat ovat 
kaksinkertaisia ja puitteet on saranoitu ja varustettu 
sormihaoin. Karmeissa ei ole postipuita, mikä tekee 
ikkunoista kepeitä ja hyvin valoa antavia.

Alkuperäisten lisäksi rakennuksessa on myös 
nuorempia sisään–ulos -aukeavia ikkunoita, helois-
ta päätellen ne lienevät 1950-luvulta. Uudemmat 
ikkunat 1970-luvulta lähtien ovat sisään–sisään 
-aukeavia. Alkuperäiset ikkunat voi tunnistaa hie-



61

Yksi monista rakennuksen ikkunoiden 
kääntösuljin malleista.

Vanha ikkuna rakennuksen eteläpäädyssä. 
(Kuva: Aimo Nissi, 2011.)
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rakennustapa ja –tekniikka

Rakennuksessa on niin sanottu sekarunko. Pohjois-
osan kantavina rakenteina toimivat tiilestä muuratut 
ulkoseinät ja kaksi harjansuuntaista tiilestä muurat-
tua sydänmuuria. Primääripalkistot on tehty teräs-
betonista. Tiilimuurien sisään on valettu teräsbeto-
nipalkit, joihin primääripalkit liittyvät. Betoninen 
välipohjapalkisto on ikään kuin verkko, jonka silmät 
on täytetty välipohjarakenteella, jossa teräksisten 
I-palkkien alalaipan varaan on valettu laatta.

Eteläosan rakenne on muutoin samankaltainen, 
mutta sydänmuurien sijaan kantavana rakenteena 

Teräsbetonipilarin 
levennetty kanta kellarin 
seinässä.

Pitkittäisen ja poikittaisen 
teräsbetonipalkin liittyminen 
teräsbetonipilariin kellarissa.

toimivat teräsbetonipilarit. Pilareita on kahdeksan 
joka kerroksessa, ja ne jakavat rungon pituussuun-
nassa kolmeen yhtä leveään laivaan. Osa pilareista 
on kellarikerroksessa varustettu piirustusten mu-
kaisella alaspäin levenevällä kannalla. Piirustuksissa 
kannat on merkitty rakennuksen harjan suuntai-
siksi. Ne on kuitenkin toteutettu poikkisuuntaisina.  
Teräsbetonipilarit, teräsbetonipalkistot ja niiden 
välissä olevat teräksiset I-palkistot betonilaattoineen 
ovat hyvin esillä kellarissa ja vintillä.
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Välipohjan avaus saunaosaston neuvotteluhuoneen 
lattiassa. Avaus on tehty vesikattovuodon 
aiheuttamien vaurioiden kunnostuksen yhteydessä.

Teräksinen I-palkki saunaosaston neuvotteluhuoneen 
lattiassa. I-palkkien väliin on valettu noin kymmenen 
senttiä vahva betonilaatta. Välipohja on täytetty puu- 
ja kivipohjaisella rakennusjätteellä. 



64

rakennetyypit

Ulkoseinät
Ulkoseinät on muurattu kahden kiven vahvuisiksi. 
Seinät ovat patterisyvennysten kohdalta puolen ki-
ven verran ohuempia ja julkisivupilasterien kohdal-
ta paikoin saman verran paksumpia. Sisäseinät on 
rapattu ja maalattu.

Leikkauspiirustuksen mukaan seinien tiilimuu-
raus jatkuu sisäpuolella perustusharkkoihin saakka 
muodostaen näin kellarikerroksen sisäseinän. Ul-
kopuolen muuraus sen sijaan on sokkelissa ja siitä 
alaspäin tehty graniitista. Pääportaan alla olevan 
uuden kellarin sisäänkäynnin kohdalta seinää on 
avattu siten, että seinän rakenne on tullut näkyviin. 
Ainakin tällä kohtaa sokkelikivi on vain puolen ki-
ven vahvuinen ja se on muurattu osaksi tiilimuuria 
siten, että tiilimuuraus jatkuu myös sen alapuolella. 

Kellarikerroksessa tiili- ja kivimuurauksen väli on 
yleensä vedeneristetty bitumisivelyllä. Avauskohdas-
sa ei kuitenkaan ollut havaittavissa jälkiä tällaisesti 
käsittelystä. Vedeneristyksen puuttuminen saattaa 
myös johtua siitä, että kyseinen kohta ei ole ollut osa 
varsinaista julkisivua.

Ulkoseinän aukot on holvattu ulkopinnaltaan. 
Muurin keskellä ja sisäpinnassa aukon kannatus on 
järjestetty teräspalkilla.

Kellarin uusien pihanpuoleisten oviaukkojen 
päällä ei ole holvausta. Pohjoisportaan ulko-oven 
päällä tiilet on kannatettu teräspalkilla ja kellarikäy-
tävän pariovien päällä on konstailematon teräsbeto-
nipalkki.

Ulkoseinä on kahden kiven vahvuinen 
massiivitiiliseinä. Radiaattorille on 
tehty puolen kiven syvennys.

Väliseinät
Piirustusten ja valokuvien perusteella rakennuksen 
väliseinät oli alun perin joko muurattu tiilestä tai 
tehty puurankaisina. Puurankaisten seinien pinta-
materiaalina on ollut vaakapaneeli. Tällaisia seiniä ei 
ole kuitenkaan säilynyt.

Kellarissa on paikoin paljaita tiiliseiniä, joista 
näkee, että muuraukseen on käytetty sekaisin puna- 
ja kalkkihiekkatiiliä.
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Luokkahuoneiden pinnat olivat maalattua 
rappausta ja puuta.
(Kuva: Konepajan ruokalan aulan kuvagalleria.)

Ulkoseinä levenee puolen kiven verran noin metrin 
korkeudella kellarin lattiapinnasta. Ikkuna-aukko on 
kannatettu teräskiskoilla. Välipohjapalkkeja ei ole 
sovitettu ikkuna-aukkojen mukaan.

Ulkoseinän rakenne on nähtävissä 
kellarissa pääsisäänkäynnin alapuolella.
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Perustus
Piirustuksen no 3063b (v.1919) mukaan rakennus 
on perustettu puupaaluille, joiden päälle on valettu 
noin puolen metrin vahvuinen betonilaatta. Be-
tonilaatan päälle on kantavien rakenteiden kohdalla 
tehty pari metriä korkea betoni-luonnonkivivalu-
muuri. Näiden valumuurien välit on täytetty kivillä. 
Perustuksia on lisätuettu piirustuksen mukaan 
”Vanhan Harjun sillan” teräspalkeilla. Punaiset 
räjäyttivät kyseisen sillan vuonna 1918. 

Rakennuksen perustus ei näytä liikkuneen.

Piirustus rakennuksen teräsbetonirungon 
perustuksen vahvistamisesta ja välipohjarakenteen 

primääripalkeista vuodelta 1919. (Kuva: VR:n 
piirustusarkisto, piirustus 3065 b, osa.)

Alapohja
Piirustuksen no 3063b (v.1919) mukaan kellarin lat-
tiana on edellä mainitun perustuksen varaan valettu 
betonilaatta. Kellarin lattia on maalattua betonia, 
jonka päälle on sosiaalitiloissa pantu keltainen, kuu-
sikulmainen klinkkerilaatta. 

Alapohja oli kuiva. Vain parissa pienessä ja 
melko umpinaisessa varastohuoneessa oli ilmassa 
melko korkea kosteuspitoisuus.
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Piirustus rakennuksen paalutuksesta vuodelta 1917. 
Piirustuksen päälle on tehty rakennemuutosmerkintöjä 
vuonna 1919 ja huonejakomuutoksia vuonna 1941.
(Kuva: VR:n piirustusarkisto, piirustus, 67 a.)

Kellarikerroksen lattiana on maavarainen 
betonilaatta. Pääosin laatta on maalattu, 

sosiaalitiloissa lattiapintana on klinkkerilaatta.
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Välipohjat
Välipohjapalkistot on valettu teräsbetonista. Palk-
kien korkeus on piirustuksen no 3063b (v.1919) 
mukaan 600 mm. Noin puoliväliin palkkien 
korkeudesta on valettu teräksisten I-palkkien väliin 
kymmenisen senttiä vahva betonilaatta. Rakenteen 
alapinnassa saattaa olla rappaussäleikkö, ja laipiot 
ovat kellaria lukuun ottamatta rapattuja ja maalat-
tuja. Rappaukset liittyvät seiniin ja laipion alapintaa 
alemmaksi tuleviin betonipalkkeihin pyöristyksin. 
Nykyään valtaosa laipioista on peitetty akustolevyillä 
tai alaslasketuilla katoilla.

Välipohjien täytteenä on puu- ja kiviperäistä 
rakennusjätettä.

Yläpohjat
Yläpohjarakenne on hyvin samankaltainen välipoh-
jarakenteen kanssa. Teräsbetonipalkiston välissä 
olevan betonilaatan päällä oleva yläpohjan eriste 
on vaihdettu (ehkä 1970-luvulla) mineraalivillaan. 
Vintillä ei ole permantoa vaan ainoastaan puiset 
kulkusillat.

Välipohja-avaus saunaosaston 
neuvotteluhuoneessa.

Toisen kerroksen sähkökaapin 
katossa on nähtävillä alkuperäisiä 
maali- ja rappauskerroksia.
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Yläpohjan betonipalkkiristikko on vintillä 
nähtävissä. Kattotuolien välituet tukeutuvat 
pitkittäiseen palkkilinjaan.

Alkuperäinen täyte on poistettu ja 
korvattu mineraalivillalla. Paikoin 
yläpohjassa ei ole eristettä lainkaan.

Yläpohjan sekundääripalkistoa 
vintin puolelta nähtynä.
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Vesikatto
Vesikatto on konesaumattua, sinkittyä teräspeltiä. 
Koko vesikatto on uusittu vuonna 2011. Vanhasta 
katosta on säilynyt ainoastaan keittiön poistoilma-
hormin hattu ja toisen hormin jonne. Vesikatolla on 
lisäksi joitakin uudempia tuuletushormeja.

Alun perin eteläosan koko vesikatto ja pohjois-
osan vesikaton pohjoispääty olivat aumattuja. Poh-
joisosan vesikatto on viimeistään uuden toimiston 
rakentamisen yhteydessä muutettu kokonaan satu-
lakatoksi. Muutos lienee tehty samassa yhteydessä, 
kun pohjoisosan vintiltä on avattu yhteyskäytävä vie-
reiseen toimistotaloon. Eteläosan länsilappeelle on 
tehty säleikköjä ilmanvaihtokonehuoneen kohdalle. 

Kattotuolien kontteja 
eteläosan länsilappeella.

Päädyn aumauksen alla ei ole 
kattotuoleja vaan ainoastaan 
selkäpuut, joita pönkät tukevat.

Rakennuksen vesikatto on 
uusittu vuonna 2011.

Vesikattorakenne on alkuperäinen ja se on tehty 
veistetyistä parruista. Kattotuolit ovat tyypiltään 
konttikattotuoleja. Kattotuolien liitokset on lovettu ja 
vahvistettu leikatuin nauloin. Kattotuolit on lisätu-
ettu kitapuun ja selkäpuun kainalosta pitkittäisellä 
palkilla. Päädyissä kontit on korvattu vinotuella eli 
pönkällä. Kattorakenne tukeutuu sekä ulkoseiniin 
että yläpohjan teräsbetonipalkistoon.

Myös peltikaton aluslaudoitus on pääosin 
alkuperäistä. Vauriokohdissa laudoitusta on paikattu 
vanerilevyillä.
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talotekniikka

Rakennus on varustettu keskuslämmityksellä, ko-
neellisella ilmanvaihdolla, sähköllä, keskuskellojär-
jestelmällä, IT-tekniikalla, juoksevalla käyttövedellä 
ja viemäröinnillä. 

Sähkö
Rakennus on sähköistetty. Pääosa sähkölaitteista on 
viimeisten neljän vuosikymmenen ajalta. Kellarissa 
on hajanaisesti säilynyt joitakin vanhempia katkai-
sijoita ja valaisimia. Vintillä on säilynyt muutama 
pätkä alkuperäistä sähköjohtoa. 

Sähköpääkeskus sijaitsee vintillä IV-konehuo-
neen vieressä. Keskus on rakennettu 1970–1980 
-lukujen vaihteessa.

Vanhassa puhelinkeskuksessa 
on mahonkipintaiset ovet.

Keskuskello on samassa huoneessa 
IT-keskuksen kanssa. Valokatkaisija kellarissa.
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Lämmitys
Rakennus oli jo alun perin varustettu vesikiertoisella 
keskuslämmityksellä. Keskuslämmitysuuni savu-
piippuineen on purettu, ja nykyään rakennus on 
liitetty kaukolämpöön. Ennen kunnalliseen kauko-
lämpöön siirtymistä rakennukseen tuli lämpö siltaa 
pitkin Konepajan voimalasta. Lämmönjakohuone 
sijaitsee kellarissa lähellä teräspariovia. 

Suuri osa alkuperäisistä valurautaisista kaksi-
pylväisistä jaeradiaattoreista on edelleen käytössä. 
Radiaattoreita varten on ikkunoiden alle seinämuu-
raukseen tehty syvennykset. Radiaattorit on kiinni-
tetty seinään. Säilyneet radiaattorit syvennyksineen 
ovat ikkunoiden ohella tärkein säilynyt osa alkupe-
räistä sisustusta.

Sähkökeskus on 1970-  
ja 1980-lukujen vaihteesta.

Valurautaiset radiaattorit  
ovat säilyneet hyvin.

Voimalasta tullut lämpösilta vuoden  
1967 valokuvassa.
(Kuva: Suomen rautatiemuseo, Keijo Salerma.)
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Ilmanvaihto
Rakennuksen ilmanvaihto oli alun perin järjestet-
ty ikkunatuuletuksella. Ikkunatuuletuksen lisäksi 
rakennuksessa oli jo alun perin painovoimainen 
ilmanvaihto ensimmäisen kerroksen vahtimes-
tarin asunnossa ja keittiössä. Myös pohjoisosan 
toisessa kerroksessa sijainnut hoitajan huoneisto 
oli varustettu korvausilmaventtiilillä samoin kuin 

Korvausilmaventtiilejä pohjoisosan 
pihajulkisivussa.

Ikkunatuuletusta terveysikkunalla. 
(Kuva: Suomen rautatiemuseon kuva-
arkisto, Laipio, 1953, osasuurennos.)

sen yläpuolella sijainnut emännöitsijän huoneisto). 
Sidoshuoneella oli korvausilmaventtiili eteläpäädys-
sä, samoin kuin toisen kerroksen kappahuoneella. 
Itäsivulla korvausilmaventtiileitä oli yksi kussakin 
ensimmäisen kerroksen varastohuoneista.

Korvausilmaventtiilit eivät ole enää käytössä, 
ja vahtimestarin asunnon savupiippu on katkaistu 
vesikaton alapuolelta syksyllä 2011.

Rakennus on varustettu koneellisella ilman-
vaihdolla vuonna 1979. IV-konehuone sijaitsee ete-
läosan vintillä. Ilmanvaihdon kanavisto on sijoitettu 
käytävien alaslaskettujen kattojen taakse. Ruokasa-
lissa kanavat on koteloitu pitkittäisten primääripalk-
kien kylkiin.
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Ilmanvaihtokanavan kotelointia 
luokkahuoneessa. Ilmanvaihtokonehuone.

Käyttöveden lämmönvaihdin ja 
varaaja kellarissa.

Valurautaviemäriä keittiön 
seinällä.

Käyttövesi
Rakennukseen tulee juokseva vesi. Vesilaitteistot 
ovat 1970–1990 -luvuille tyypillisiä malleja.

Viemäröinti
Rakennus on viemäröity. Viemäreinä on sekä valu-
rautaisia että muovisia putkia.
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Väliseinät ja sisäpinnat eri aikoina muuttuneet.

Kantava rakenne alkuperäinen.

Rakenne ja pinnat

ajoituskaaviot



77

Toimisto 1970-luvun asussa.

Yhdyskäytävä lisätty 1970-luvulla.

Keittiö- ja huoltotilat. Tilarakenteessa vähäisiä muutoksia eri aikoina.

Luokkahuoneita. Käytävän paikka alkuperäinen.

Porras. Tilarakenne lähes alkuperäinen. 

2. krs ruokasali jaettu luokkahuoneiksi 1990-luvulla.

1. krs sali. Tilarakenne lähes alkuperäinen. Muutoksia aulassa.

Tilarakenne
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yhteenveto
Valtion rautateiden rakennustoiminta on 
ollut merkittävä osa Suomen julkista- ja 
hyötyrakentamista autonomian ajalta 
alkaen. Rautatiet olivat yhteiskunnalle 
suuri taloudellinen ponnistus, mutta 
niihin liittyvän rakentamisen laadusta ei 
tingitty. Vanhat konepajat, joita tehtiin 
maan eri puolille rataverkon laajentumisen 
tahdissa, muodostavat tyyliltään melko 
yhtenäisen kokonaisuuden. Ne ovat 
tärkeä osa historiallisesti merkittävää 
rautatiearkkitehtuuria.  

Pasilan konepaja suunniteltiin rautateiden 
suurimmaksi konepajaksi. Sen rakentaminen 
alkoi vuonna 1899; tuotanto käynnistyi  
vuonna 1903. Pasilaa voi kutsua toisen 
sukupolven konepajaksi, jossa voitiin ottaa 
oppia ensimmäisten kokemuksista sekä 
uusista kansainvälisistä vaikutteista. Bruno 
F. Granholmin arkkitehtuuri muodostaa 
siellä ainutlaatuisen laajan ja hyvin säilyneen 
kokonaisuuden.

Ruokala ja sitä pari vuosikymmentä vanhempi Kont-
tori muodostavat Pasilan konepajan kokonaisuudes-
sa parin. Konepajan pääportti on ollut rakennusten 
välissä, mahdollisimman keskellä laajaa teolli-
suusaluetta. Siitä käsin työväki on virrannut laajan 
tuotantolaitoksen eri osiin. Myös konepajan histo-
riallinen rakentuminen on yleispiirteisesti edennyt 
pala palalta tästä ytimestä kohti alueen reunoja. 

Ruokala- ja oppilaskoulurakennuksen suunnitte-
luun osallistui useita arkkitehteja Rautatiehalli-
tuksessa Granholmin alaisuudessa. Paalutus on 
aloitettu vuonna 1917, mutta toteutuksen pohjana 
olleet suunnitelmat on päivätty 1919, jolloin myös 
rakentaminen varsinaisesti aloitettiin. Rakennus 
valmistui vuonna 1921, yleisesti ottaen suunnitelmi-
en mukaisena.

Vastavalmistuneeseen rakennukseen sijoittui vuon-
na 1921 konepajalaisten osuusruokala ja myöhem-
min myös pieniä myymälöitä, joista saattoi ostaa 
ruokatarvikkeita. Ruokalasta muodostui välttämätön 
osa konepajan toimintaa ja jokaisen konepajalla 
työskennelleen päivittäistä rutiinia. Vuonna 1921 ra-
kennukseen sijoittui myös vasta perustettu konepa-
jakoulu. Rakennuksessa toimi myös mm. konepajan 
välskäri.

Ruokala- ja oppilaskoulurakennus on toimiva ja 
perusrakenteeltaan hyvin säilynyt käyttörakennus. 
Rakennuksessa on tehty pitkin matkaa eri luonteisia 

muutoksia nimenomaan käytön tarpeita silmälläpi-
täen. Suurista tiloista ja selkeästä rakennusrungosta 
koostuva rakennus on mahdollistanut monenlaisten 
toimintojen sijoittumisen rakennukseen. Esim. 
vuosina 1972-1981 rakennuksessa toimi konepajan 
ruokalan ja terveysaseman lisäksi myös konepajan 
piirustuskonttori. 

Lukuun ottamatta pohjoispäätyä, johon on raken-
nettu uusi toimistotalo, on rakennuksen ulkoinen 
hahmo pääpiirteittäin säilynyt hyvin alkuperäisessä 
asussaan. Rakennuksen sisätiloissa parhaiten ovat 
säilyneet porrashuoneet sekä yksittäiset rakennus-
osat, kuten ikkunat ikkunanpenkkeineen ja radiaat-
torit seinäsyvennyksineen. 

Tilat ovat alun perin olleet viimeistelyltään suurpiir-
teisiä ja esim. ruokailutilat mittakaavaltaan laajoja. 
Joustavuuden näkökulmasta tarkasteltuna rakennus 
on luonteeltaan kuin teollisuusrakennus. Koska 
rakennukseen ei ole tehty merkittäviä rakenteelli-
sia muutoksia, eikä alkuperäisiin rakenteisiin ole 
suuremmin kajottu, ovat muun muassa ruokasali ja 
juhlasali helposti palautettavissa aiempaan laajuu-
teensa, mikäli sen kaltaisille tiloille on tarvetta. 

Kun rakennusta tarkastellaan osana konepajan ym-
pärille kasvanutta kaupunkia, ruokala-oppilaskoulu 
on luonteva osa Aleksis Kiven kadun kerroksittain 
rakentunutta kaupunkikuvaa ja konepajan julki-
sivua.
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