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Tiivistelmä

Suunnittelukohteeni on Porvoon kaupungin empire-kaupunginosassa sijaitseva kortteli,
jolle tekeillä uusi asemakaavaa. Kaavan laadinnassa on ollut useita eri vaiheita, mutta
tontin 4 lopullista asemakaavaa ei ole saatu hyväksyttyä. Tämä on johtunut lähinnä
tontinomistajan, kaupungin  ja museoviraston erilaisista näkemyksistä siitä, mitkä
rakennukset tulisi säilyttää  ja kuinka paljon uutta rakennusoikeutta tonteille voidaan
sijoittaa.

Tonttien menneisyyttä käsittelevässä osuudessa olen selvittänyt alueen ympäristön
rakentumista sekä tonttien vanhojen rakennusten historiaa. Suurin mielenkiinto on
kohdistunut Metodistiseurakunnan kirkkorakennukseen, joka on alunperin rakennettu
Raittiusseuran taloksi vuonna 1891. Korttelin vanhojen puurakennusten suojelussa ei ole
kyse ainoastaan näiden yksittäisten rakennusten säilymisestä, vaan myös koko empire-
kaupunginosan vähitellen tapahtuneen hajoamisprosessin pysäyttämisestä.

Suunnitelmassa olen esittänyt Metodistikirkon ja Etolan talon säilyttämistä. Metodistikirkko
on hyvin säilynyt rakennus myös sisätilojen osalta. Sen sijaan Etolan talon suojelu on
selvästi ongelmallisempi kysymys. Alkuperäisestä asuinrakennuksesta ei ole jäljellä juuri
muuta kuin ulkoseinät ja vesikattorakenne. Rakennuksen pääkerroksen kaikki sisäseinät
on purettu, jopa kantava rakennejärjestelmä on muutettu. Rakennuksen merkitys onkin
kaupunkikuvallisissa arvoissa. Rakennus muodostaa yhdessä Metodistikirkon sekä
naapurikorttelin vanhan kansakoulun kanssa yhtenäisen julkisivun Mannerheiminkadulle.
Nämä rakennukset ovat ensimmäiset näkyviin tulevat 1800-luvun yksikerroksiset
puurakennukset  saavuttaessa kaupunkiin idästä päin.

Olen esittänyt uudisrakennusta vanhan purettavan Puristustuote Oyn kiinteistön tilalle
Linnankoskenkadun varteen. Rakennus toimisi välittävänä kappaleena Etolan talon ja
tontin 5 liikerakennuksen välillä.
Mannerheiminkadun varteen, Etolantalon ja Metodistikirkon välille olen suunnitellut
puuverhoiltua uudisrakennusta, joka sopii mahdollisimman hyvin näiden kahden vanhan
rakennuksen väliin. Tavoitteena oli kuitenkin, että  rakennus kuvaisi selvästi tämän päivän
arkkitehtuuria.
Tonttien etelälaidalle  olen sijoittanut suuremman rakennusmassan, joka rajaa tonttien
sisään  suojaton  puolijulkisen tilan.

Uudisrakennukset ovat asuin-liikerakennuksia, joissa liiketilat sijoittuvat katutasoon ja
asunnot ylempiin kerroksiin.  Asunnoista olen kaavaillut pieniä yhteisöllisiä yksiöitä,
nykypäivän versioita entisajan  hellahuoneasunnoista.
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Abstract  
My scheme object is a city block in the empire style district of the city of Porvoo where the
city plan is being revised. The planning process has undergone several different phases
but without resulting in a final plan.
Main reason behind this has been the differing visions of the National Board of Antiquities,
the City of Porvoo and the owners of the building lots as to which buildings should be
preserved and how much new permitted building volume can be placed in the lots.

In the history part of my thesis I have examined how the district has been built as a whole
as well as the history of the old buildings in the block. Most of the interest has been
directed to the building of Methodist church, which was originally built for the Temperance
Association in year 1891. The preservation of the block’s old wooden buildings is not only
about the preservation of individual buildings, it is also an attempt to stop the slow
disintegration of the empire style district.

In the plan I have proposed that the Methodist church and the building of Etola should be
preserved. The Methodist church is a well preserved building both outside and inside. The
preservation of the building of Etola is, however, more complicated. From the original
residence only exterior walls and roof structure are left. All the interior walls of the main
floor have been dismantled and even the supporting structure has been changed. The
importance of the building lies in its validity to the cityscape. The building forms an entity
with the Methodist church and the old school from the neighbouring block. These buildings
are the first one-storied 19th century wooden buildings you see when coming to the city
from the east along the street Mannerheiminkatu.

I have proposed a new building to replace the soon to be dismantled Puristustuote Oy’s
real estate on the street Linnankoskenkatu. The new building would be a link between the
Etola house and the commercial building on lot 5.
On street Mannerheiminkatu, between the Methodist church and the Etola house, I have
proposed a wood clad new construction which would fit well between the two old buildings
while clearly representing modern architecture. On the south side of the block I have
placed a bigger structure, confining a half-public space/ space-series inside the lots.

The new constructions are combined residential and commercial locations in which
businesses are situated on the ground floor and apartments on the upper floors. I have
sketched the apartments as small communal one-room apartments, modern versions of
old “oven rooms”.



Alkusanat
Katselen työhuoneemme seinälle ripustettua koristelistaa:
Se on Porvoon empirekeskustassa  puretun 1800-luvulla 
rakennetun talon ikkunan yläpuolinen koristelauta, kulunut ja 
patinoitunut, mutta hieno esimerkki entisajan rakentajien  
käsityötaidoista.
Kysymys: Miten lista joutui näin väärään paikkaan?
Vastaus: Mitä kauneinkin kädenjälki voi lopullisesti tuhoutua, 
ellei määrätietoinen suojeluasenne ole ajoissa liikkeellä.

Eräänä iltana v.1991 kuulin huhun, että jo seuraavana aamuna 
tulisivat puskutraktorit ja kaivinkoneet  jälleen yhdelle 
kaupunkimme empirerakennuksen tontille.
Tuon illan syksyisessä pimeydessä -kuin varkain- kiipesin 
talon julkisivulle, irrotin ja pelastin listan  joutumasta muiden 
rakennusosien myötä jätelavan mukana kaatopaikalle.

Myöhässä! Vain yksi lista jäi muistoksi siitä talosta.

Kunpa diplomityöni voisi pieneltä osaltaan vaikuttaa siihen, 
että kotikaupunkini harvalukuiset, jäljellä olevat empiretalot 
voisivat säilyä muistomerkkeinä 1800-luvun 
rakennustaiteesta. 

Aloitin opiskelun arkkitehtiosastolla TKK:ssa 1990-luvun 
laman ollessa pahimmillaan.
Tarkoituksena oli, että opintojen edetessä saisin myös 
diplomityön valmiiksi samalla opiskelurupeamalla.
Kun lama oli ohi ja rakentaminen vilkastui, alkoivat kiireiset 
työprojketit haitata opiskelua ja niinpä lopputyö jäi kesken.
Kiitänkin tästä nyt vaimoani, jonka työhuoneella olen saanut 
työskennellä  ikiteekkarina tähän päivään asti.
Vuodet kuluivat, vaimon myötä perhekin kasvoi, tuli kolme 
lasta, kissakin.
Perhe ja projekti toisensa jälkeen innostivat työhön ja uusiin 
haasteisiin.
Diplomityö painui yhä kauemmas taka-alalle odottamaan 
väljempää aikaa, kunnes korkeakoululta saapui viesti 
opintouudistuksesta. Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti 
suoritetut opinnot tuli saattaa päätökseen toukokuuhun 2010 
mennessä.
Tähän saumaan tulikin sitten uusi taloudellinen taantuma, 
joka mahdollisti kuin tilauksesta diplomityön esilleoton.
Jatkaessani aiemmin aloittamani työn parissa huomasin, että 
vuosien kuluessa alkuperäinen aiheeni oli menettänyt 
ajankohtaisuutensa ja projekti oli jo ehtinyt ikäänkuin ratketa 
omia aikojaan.
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Aiemmin noihin aikoihin oli työpöydälleni tullut 
mielenkiintoinen toimeksianto Porvoon yli 100 vuotta vanhan 
Metodistikirkkorakennuksen korjaussuunnittelusta. Työn 
tiimoilla oli käynyt ilmi, että kirkon tontin kaava oli peräisin 
1970-luvulta ja sallisi tontin nykytilaan raskaita muutoksia 
omistajan niin halutessa. Juttu ja siihen liittyvä 
problematiikka alkoikin olla kiinnostava  kokonaisuus ja 
niinpä oli luontevaa valita lähiympäristön tutkiminen 
diplomityön kohteeksi.

Porvoossa 11.5.2010

Matti Valkeavirta
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Johdanto
Diplomityöni aiheeksi valitsin kaksi kotikaupunkini Porvoon 
ydinkeskustassa sijaitsevaa tonttia, joiden 
täydennysrakentamistapa on uutta kaavaa laadittaessa 
muodostunut kiinnostavaksi ajankohtaiseksi haasteeksi. 

Tontin 4 asemakaava on edelleen peräisin 1970-luvulta, 
jolloin kaupungissa oli vallalla näkemys, jonka mukaan 
empire-kaupunginosan rakennustehokkuutta voidaan nostetaa 
huomattavasti ja vanhat yksikerroksiset puutalot korvata 
uusilla  4- kerroksisilla kerrostaloilla. Nykyisen käsityksen 
mukaan 70-luvun kaavat ovat vanhentuneita, eikä näiden 
mukaan voida enää suunnitella uusia rakennuksia.
 
Porvoon kaupunki on laatinut useampia kaavaluonnoksia 
tonttien rakentamisesta vuosien 2005-2010 välisenä aikana. 
Suunnitelmat eivät kuitenkaan edenneet ehdotuksia 
pidemmälle johtuen lähinnä siitä näkemyserosta, kuinka 
paljon tonteille voidaan sijoittaa rakennusoikeutta ja toisaalta 
siitä, mitkä rakennukset tulisi säilyttää ja suojella. Omistajien 
intressissä on ollut suurempi rakennustehokkuus kun taas 
kaupunki sekä erityisesti museovirasto ovat katsoneet , että 
tonttien vanhoja empire-tyylisiä puutaloja tulisi varjella 
kaupinkikuvan säilymisen johdosta. Vanhojen rakennusten 
säilyttämisen myötä uudet rakennusoikeudet tulisivat 
laskemaan huomattavasti tonttien nykyisistä määristä. 

Mielenkiintoni tonttien tulevasta käytöstä johtuu paljolti siitä, 
että ruotsinkielinen Metodistiseurakunta, jonka 
kirkkorakennus sijaitsee tontilla 1, on suunnitellut 
kiinteistönsä kunnostus- ja muutostöitä vuodesta 2004 
alkaen. Näitä suunnitelmia olen saanut olla laatimassa 
yhdessä seurakunnan edustajien kanssa.

Diplomityöni suunnitelmassa olen pyrkinyt selvittämään,  
kuinka paljon uutta rakennusoikeutta tonteille voi sijoittaa, ja 
samalla kuitenkin säilyttää tasapaino vanhan ja uuden 
rakentamisen välillä. Lisäksi olen tutkinut säilytettävien 
rakennusten korjausrakentamista sekä uusia 
käyttömahdollisuuksia.

Diplomityölläni ei ole ollut varsinaista tilaajaa. Työ on 
eräänlainen julkinen puheenvuoro siinä keskustelussa, jota 
parhaillaan käydään tonttien tulevasta kehityksestä.
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1. Historia

1.1 Porvoo

1.1.1 Porvoo, yleistä
Porvoo on koko Itä-Uuttamaata kokoava pikkukaupunki, 
jonka alueella asuu n. 50 000 asukasta. Kaupungin 
erityispiirre on vahvana arjessa elävä ruotsinkielinen 
kulttuuri. Suurelle yleisölle kaupunki on kuuluisa 
Tuomiokirkon ympäristöön levinneestä Vanhasta 
Kaupungistaan ja J.L.Runebergin kodista, joka sijaitsee 
yhdessä parhaiten säilyneistä kortteleista Engelin 
suunnittelemassa empire-kaupunginosassa.
Porvoon ja koko maakunnan rakennuskanta on 
poikkeuksellisen vanhaa Suomen mittapuulla: ennen vuotta 
1921 valmistuneita rakennuksia on maakunnassa 13% 
rakennuskannasta, kun vastaava luku koko Suomessa on 2%. 
Vuosina 1921-1950 valmistuneita rakennuksia on 14% 
rakennuskannasta vastaavan luvun ollessa koko Suomessa 
10%.1

1.1.2 Porvoon tulevaisuudennäkymiä

Porvoon kaupunki kuuluu osana ns. metropolialueeseen ja 
tavoittelee vahvistuvaa asemaa tällä alueella. Kaupungin 
väestömäärän odotetaan kasvavan hallitusti ja tasaisesti, 
enintään 1,5 prosenttia vuodessa. Ennusteiden mukaan 
Porvoossa olisi vuonna 2015 noin 51 000 asukasta. 
Lapsiperheiden määrän ennustetaan kasvavan muuttoliikkeen 
vuoksi, kuitenkin samalla Porvoon väestö ikääntyy.
Vuonna 2015 Porvoossa on arvioitu olevan  yli 65-vuotiaita 
asukkaita vähintään 2 800 enemmän kuin vuonna 2006. Yli 
85-vuotiaiden määrä kasvaa samassa jaksossa runsaalla 
300:lla.2

Porvoon keskusta on palveluiltaan monipuolinen: kauppojen, 
palvelujen ja työpaikkojen lisäksi keskustaan on sijoittunut 
monia oppilaitoksia. 
Keskustan kehitys on ollut esillä monissa yhteyksissä sen 
jälkeen, kun kaupugin uusi kaupallisten suuryksiköiden 
keskittymä- Kuninkaanportti - on alkanut rakentua. On 
esitetty epäilyjä kaupallisten palvelujen katoamisesta ja 
yksipuolistumisesta ydinkeskustassa. 
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FCG Suunnittelukeskus Oy:n laatimassa selvityksessä -
Kaupallisten ratkaisujen vaikutusten arvioinnissa  vuodelta 
2008 -  on todettu seuraavaa: 
Kuninkaanportin kehittäminen tilaa vaativan erikoiskaupan ja 
hypermarkettien alueena tukisi ja täydentäisi Porvoon 
keskustan palvelutarjontaa. Uusien hankkeiden myötä 
Porvoon kaupallinen vetovoima vahvistuisi, ja tämä 
parantaisi myös keskustan kehitysedellytyksiä. Kaupan 
painopiste siirtyisi nykyistä enemmän Kuninkaanporttiin. 
Tämä ei selvityksen mukaan olisi uhka keskustan 
kehitykselle, mikäli Kuninkaanportin liiketilojen mitoitus ei 
ole liian suuri eikä alueelle sijoitu liikaa sellaisia toimintoja, 
jotka kilpailevat keskustan kanssa. Kaupungin, yrittäjien, 
kiinteistöomistajien ja muiden toimijoiden tulisi huolehtia 
joka tapauksessa keskustan jatkuvasta kehittämisestä –
riippumatta siitä, kuinka paljon Kuninkaanporttiin 
rakennetaan uutta liiketilaa.

Eräänä  keinona alueen elinvoiman säilyttämiseksi kaupunki 
on laatinut kokonaissuunnitelman jalankulkupainotteisen 
keskustan kehittämiseksi1. Toistaiseksi toimenpiteet tämän 
suunnitelman toteutumiseksi ovat olleet vähäisiä.

Viimeisin keskustaa koskeva kaupallinen hanke koskee 
Sokos-Lundi-Elanto -asemakaavan muutostyötä, jossa torin 
laidalla sijaitsevien liikerakennusten rakennusoikeuksia  sekä 
paikoitusratkaisuja pyritään järjestämään uudelleen. 
Asemakaavan muutostyö on siinä vaiheessa, että 
kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkuvuonna 2010. Hanketta 
on perusteltu juuri keskustan kaupallisen aseman 
vahvistamisella.

Porvoon tulevaisuutta on linjattu kaupungin  strategiassa 
seuraavasti:
“Porvoo menestyy omaleimaisen ja laadukkaan asuin- ja 
toimintaympäristön, elävän kaksikielisyyden, aidon ja 
monikerroksisen kaupunkiympäristön, kylien sekä luonnon ja 
saariston ansiosta. Porvoo kasvaa ja kehittää palveluitaan 
kestävällä tavalla. 
Historia ja perinteet luovat myös vahvat arvot 
alueenkehittämiselle. Tälle perinteiden ja historian kivijalalle 
tullaan kaupunkia rakentamaan.”
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1 Porvoon kaupunki (2003). Porvoon kävelypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen, loppuraportti 18.12.2003. 
Porvoon kaupunki ja LT-konsultit Oy.
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1.2 Empire-kaupunginosa
Porvoon keskustan eteläosan ruutuasemakaavan laati 1832 
arkkitehti C.L. Engel keisari Nikolai I:n käskystä. 
Asemakaavan mukaan alue tuli rakentaa yksikerroksisin 
puurakennuksin. Tontit tuli istuttaa paloturvallisuussyistä. 
Ruutukaava oli tarkoitus ulottaa myös keskiaikaisperäisen 
Vanhan Porvoon yli, mutta se ei toteutunut näiltä osin.

Arkkitehti C.L. Engelin ruutukaava-alue Porvoossa on ollut 
yksi Suomen merkittävimmistä empiren 
suunnitteluperiaatteiden ja -ihanteiden mukaan toteutetuista 
asemakaavoista. Alkuperäisestä kaavasta on säilynyt 
korttelijako, joitakin yhtenäisiä katunäkymiä ja yksittäisiä 
asuinrakennuksia sekä merkittäviä julkisia rakennuksia, kuten 
kaupungintalo, lyseo, kuurojen koulu, sekä  tori ja puistoja. 

Porvoon eteläosan säännöllinen empirekauden ruutukaava on 
säilynyt hyvin, mutta rakennuskanta on uusiutunut suuresti 
1960- ja 1970-luvuilta lähtien. Alkuperäistä rakennuskantaa 
on säilynyt alueella fragmentaarisesti. Empirekaupunginosan 
parhaiten säilyneet kokonaisuudet sijaitsevat 
Aleksanterinkadun, Lukiokadun ja Jokikadun varrella. 

Vanhin rakennuskanta muodostuu 1840- ja 1850-luvuilla 
rakennetuista yksikerroksisista, empiretyylisistä 
rakennuksista. Tonteilla suuri asuinrakennus on kadun 
varressa ja ulkorakennukset ovat pihan sivuilla siten, että ne 
eivät ole paloturvallisuussyistä vasten naapurin rakennuksia. 
Jokikadun rakennusrintama ja Aleksanterinkadun 
rakennukset ovat edustavaa empirearkkitehtuuria.

1.2.1 Empirekaavan vaiheita
Teoksessa - Carl Ludvig Engel - Henrik Lilius on selvittänyt 
Porvoon empire-kaupunginosan kaavan syntyvaiheita 
seuraavasti:

“Kesällä 1831 komissiomaanmittari Johan Fredrik Barck teki 
tarvittavia mittauksia ja laati ehdotuksen uutta asemakaavaa 
varten.
Tämä aineisto toimitettiin maaliskuussa 1832 Carl Ludvig 
Engelille ja samalla hän sai käskyn matkustaa Porvooseen, 
neuvotella kaavoituksesta porvariston kanssa ja laatia 
ehdotuksen asemakaavaa varten. Engel oleskeli Porvoossa 
kesäkuun alkupäivinä ja esitteli 9.6.1832 suunnitelmaansa 
porvoolaisille.
Elokuussa 1832 valmistuneen lopullisen suunnitelmansa 
Engel toimitti senaatin tarkistettavaksi 18.8.1832 selostaen 
lähetekirjelmässään suunnitelmaansa poikeuksellisen 
seikkaperäisesti.
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Engelin kaavaselostusta on syytä tarkastella 
perusteellisemmin, sillä se antaa yhtäältä kuvan, millaisiin 
asioihin kaavoituksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota ja 
toisaalta se heijastaa sitä kuinka Turun kaavoituksen 
periaatteita seurattiin myös Porvoossa: tavoite oli luoda 
säännönmukainen ja paloturvallinen kaupunkirakenne.
Engel kuvasi aluksi dramaattisin sanakääntein olemassa 
olevaa kaupunkirakennetta. Suppealle alueelle, jossa kadut 
olivat 12-15 kyynärää, joskus vain 5-6 kyynärää leveitä, oli 
295 rakennettua tonttia. Pienistä tonteista johtuen olivat 
porvarit joutuneet rakentamaan etupäässä kaksikerroksisia 
taloja tonttien kaikille reunoille, jonka seurauksena kaupunki 
oli hyvin palonarka. Näin ollen kaupungin laajentaminen ja 
regleeraus oli asukkaiden itsensäkin kannalta toivottavaa. 
Maasto oli kuitenkin hankala ja kallioinen. Tästä johtuen 
kaupungin laajentaminen oli  mahdollista vain etelään eli 
Ånäsin säterin maille. Laajennus olisi tosin mahdollinen 
myös itään tai kaakkoon, jossa oli tasaista rakennusmaata ja 
jonne Barck oli aikonut sijoittaa laajennusalueen. Tätä 
vastaan puhui kuitenkin joukko seikkoja: jos kaupunkia 
laajennettaisiin itään tai kaakkoon, tulisi kaupungin lyhyt 
sivu joelle päin. Tästä oli kuitenkin se haitta, että 
porvoolaiset eivät voisi hyödyntää rantaviivaa 
kaupankäyntiin ja Engelin käsityksen mukaan juuri Porvoon 
joki oli ollut koko kaupungin syntysyy.
Toiseksi jäisi kaupungin itäosa kauaksi vedestä, mikä taas 
vaikeuttaisi mahdollisen tulipalon sattuessa veden saantia. 
Kolmanneksi jäisi kaupunki näkymättömäksi Helsingistä 
tuleville, samoin suurelta osalta lähestyttäessä kaupunkia 
Loviisasta päin, ts. Engel piti tärkeänä sitä, että kaupunki 
muodostaisi arkkitehtonisesti hallitsevan maisemaelementin.
Engel selosti asemakaavan rakennetta: Kaupunki jakaantuu 
siis kahden 50 kyynärän levyisen kadun (nykyinen 
Mannerheiminkatu ja Aleksanterinkatu) välityksellä kolmeen 
osaan. Kortteleita on yhteensä 45, ne ovat kooltaan 210x 150 
kyynärää ja jakautuvat kuuteen tonttiin (tonttikoko 75 x 70 
kyynärää). Kunkin kaupunginosan keskellä on aukio. Vanhan 
kirkon sijainnista johtuen ei pohjoislohkon aukio sijaitse 
symmetrisesti. Koska maasto kuitenkin laskee jyrkästi kirkon 
länsipuolelta kohden jokea, tulee alue – kuten Barckin 
kaavassa oli esitetty – jättää rakentamattomaksi. Alue tuli 
terassoida puuistutuksin promenadiksi eli puistoksi. Näin 
voitiin muodostaa kaunis kokonaisuus, joka erityisesti tältä 
suunnalta (Helsingistä) lähestyttäessä tekisi miellyttävän 
vaikutuksen. Vielä kauniimmaksi kokonaisuus tulisi, jos 
vanha silta siirrettäisiin samaan akseliin suunnitelmassa 
esitetyn puiden reunustaman promenadin kanssa.
Kaavassa olevan 45:n korttelin lisäksi Engel oli muodostanut 
kaupungin reunoille rivin “puolikortteleita”, kooltaan 150 x 
75 ja 210 x 75 kyynärää, joissa oli pieniä tontteja 

13

C.L.Engelin asemakaava v. 1832
Kuva teoksesta C.L Engel, 1990



vähävaraisille. Näin päästäisiin siihen, ettei ainakaan kahta 
useampi perhekunta rakentaisi samalle tontille. Mutta jotta 
kaupungin reuna-alueet eivät muodostuisi rumiksi, olisi 
talonomistajat velvoitettava istuttamaan talojen väliin puita ja 
maalaamaan talonsa valkoisiksi, keltaisiksi tai punaisiksi.
Pitkin jokea kulkee vähintään 60 kyynärän levyinen laituri.
Rantaviivalle on myös merkitty makasiinitontteja.
Lopuksi Engel palasi mitoitukseen. Katuleveys on pysytetty 
25 kyynäränä, kaupungissa oli yhteensä 246 suurempaa 
tonttia (tonttikoko 75 x 70 kyynärää) ja 70 pientonttia 
(tonttikoko 70 x 42 kyynärää). Tonteista oli kaksi varattu 
raatihuonetta varten, kuusi kaivohuonetta varten, joten 
asuintontteja oli yhteensä 308.
Lopuksi Engel kosketteli kaupungin sisääntuloteitä. Hänen 
toiveensa oli se, että kaupunkiin tultaisiin poikittaisessa 
keskiakselissa.
Kokonaisuutena Engel siis loi säännönmukaisen, 
mahdollisuuksien mukaan symmetrisen 
kaupunkikokonaisuuden. Turun vuoden 1828 kaavoituksen 
yhteydessä omaksutut periaatteet näyttävät kiteytyneen 
Engelille entistä selkeämmiksi samalla kun mukaan tuli 
näkökohtia, joita hän oli esittänyt Tampereen ja 
Hämeenlinnan kaavoitusten yhteydessä. Esim. Kaupungin 
jakaminen muita leveämmillä kaduilla paloalueisiin on nyt 
perusteltu hyvin selkeästi, samoin aukioiden avaaminen 
pelvelemaan paloturvallisuutta. Muita tuttuja aiheita ovat 
puistokatujen käyttö, julkisten rakennusten eristäminen 
muusta korttelimassasta vapaasti seisoviksi volyymeiksi tai 
niiden sijoittaminen vapaina korttelin keskelle ja eristäminen 
muusta korttelistosta puuistutusten avulla sekä suora 
rantaviiva samoin kuin aksiaalisen kadunpääteaiheen käyttö 
joen ylittävän sillan ja kirkon kohdalla.
Empiren matala ja leveä katutila tuli myös toteutumaan, 
koska kadut olivat 25 kyynärän levyisiä ja kaupunkiin sai 
rakentaa vain kerroksen korkuisia puutaloja; kivitalojen 
mahdollisuutta ei kaavoituksessa otettu edes huomioon.
Uusi näkökulma kaupunkirakentamisessa oli sen sijaan se 
huomio, jota Engel kiinnitti kaupungin symmetriseen 
kokonaisrakenteeseen ja kaupungin maisemalliseen sijaintiin 
ja sisääntuloteiden suhteeseen kaavakokonaisuudessa.
Senaatti toimitti Engelin asemakaavan Pietariin 
vahvistettavaksi lokakuussa 1832.
Keisari vahvisti kaavan 16.1.1833.
Helmikuussa 1832 sai kuvernööri määräyksen huolehtia 
maiden lunastamisesta ja Barck käskyn paaluttaa kaava 
maastoon.
Kesällä 1833 Engelin kaavaa voitiin periaatteessa ryhtyä 
toteuttamaan.
Engelin kaavan mukainen uudelleenrakentaminen ei kahta 
tonttia lukuunottamatta ulottunut olemassa olevaan 
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kaupunkiin. Sen sijaan syntyi nykyisen Mannerheiminkadun 
eteläpuolelle ns. Porvoon uusi osa, josta muotoutui maamme 
merkittävimpiä empirekokonaisuuksia ja samalla Engelin 
kaupunki-ihanteen toteutus.”

Engelin suunnittelema kaupunkirakenne säilyi hyvin 
alkuperäisten ihanteiden mukaisena  aina 1960 luvulle asti, 
jolloin vuonna 1963 kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
keskusta-alueiden asemakaavaa ja vanha rakennusjärjestys 
kumottiin. Vuoden 1967 yleiskaavassa luotiin raamit alueen 
tulevalle kehitykselle ja tätä suuntausta vahvistettiin vielä 
Porvoon keskustan asemakaavallisella selvityksellä vuonna 
1970. 
Keskusta-alueella määriteltiin erikseen korttelit asumiselle, 
liike-elämälle ja yleisille rakennuksille.
Rakennusoikeuksien määrää nostettiin. Perusteluina suurille 
muutoksille esitettiin liike-elämän kasvavat tarpeet sekä suuri 
väestön lisäys tulevien vuosikymmenten aikana.1

1.3 Kortteli ja sen ympäristö

1.3.1 Korttelin  sijainti
Kortteli 26 sijaitsee Porvoon kaupungin keskustan 
ydinalueella, Keskuspuiston vieressä kivenheiton matkan 
päässä kauppatorilta. Kortteli rajoittuu pohjoisessa kaupungin 
valtaväylään Mannerheiminkatuun, idässä 
Linnankoskenkatuun, etelässä Lundinkatuun ja lännessä 
Kaivokatuun.
Seutukaavan luokitus:
Alue on osoitettu seutukaavassa keskustatoimintojen alueeksi 
(C).
Yleiskaavan luokitus:
Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa 
kaavamuutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi 
(C).

Rakenne
Korttelin rakenne on peräisin v. 1832 kaavasta, ns. 
empirekaavasta.
Korttelin koko on määritelty  kaavassa 210 x 150 kyynäräksi  
(n. 125m x 89m). 
Korttelissa on kuusi samankokoista tonttia, joiden koko on 75 
x 70 kyynärää (n. 44,5m x 42m).
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Muuntamo ja entinen pieni tehdasrakennus esiintyvät pohjakartalla vielä 2000-
luvun alussa, mutta ne on purettu nykyisen omistajan kunnostettua tontin yleiseksi 
pysäköintialueeksi. 
 
Elannon tavaratalon tontti 25 - 1 ja entinen majatalon tontti 25 - 2 ovat olleet niin 
pitkään saman omistajatahon hallinnassa, että tontti 25 - 2 on jäänyt pohjoisemman 
naapuritontin eräänlaiseksi varasto- ja huoltopiha-alueeksi. Niinpä entisen 
listatehtaan porttikäytävä Rauhankatu 33:ssa on rakennettu umpeen, jolloin 
kulkuyhteys tontille 25 - 1 on ainoastaan tontin 25 - 2 kautta. 
 
Säilytettävää tai muutakaan rakennuskantaa tontilla ei ole. Hyvin keskeisesti 
kaupunkikeskustassa sijaitseva tontti on ollut vajaakäytössä niin kauan, että nyt 
eläkeikää lähenevä sukupolvi ei tonttia rakennettuna muistakaan. Tontin 
rakentamista voidaan kuitenkin kaupunkikuvallisista syistä ehdottomasti suositella, 
jotta empiren ruutukaava-alueella oleva aukkopaikka täyttyisi naapurirakennusten 
korkeussuhteisiin hyvin sovitetulla uudisrakennuksella. 
 
 
Kortteli 25, tontti 3 (Sampotalo) 
Lundinkadun ja Rauhankadun kulmatontille nousi naapuritonttien tapaan 1800-
luvun puolivaiheilla kaksi asuinrakennusta ja talousrakennus. Katujen kulmaan 
sijoittuneessa suuremmassa asuinrakennuksessa oli karoliininen pohjakaava 
täydennettynä Lundinkadun siipiosalla. Rauhankadun varren pienempi 
asuinrakennus muistutti pohjakaavaltaan eteiskamarillista paritupaa. Rakennuksia 
laajennettiin ja talousrakennuksen Lundinkadun puoleiseen päätyyn lisättiin 1800-
luvun lopulla asuinosa. 1900-luvulla rakennuksissa on ollut myös liiketilaa.  
 
Vuonna 1983 vakuutusyhtiö Sampo 
rakennutti täysin aikaisemmista 
rakennusvaiheista puretulle tontille 
toimisto- ja liikerakennuksen 
lahtelaisen Arkkitehtitoimisto Ky 
Jorma Vuorelma & K:nit:n 
suunnittelemana. Rakennus täyttää 
tontin Lundinkadun katutasokerroksen 
tasolla tehokkaasti ääriään myöten, 
mutta ylärinteen puolella toisen 
kerroksen tasalla rakennusmassa on 
vedetty noin 12 metriä irti tontin 
pohjoisrajalta. Näin pohjoissivulle jää 
pienehkö pihataso liiketilojen 
sisäänkäynteineen. 
  

Tontin 25 - 3 vanhaa rakennuskantaa 
ilmakuvassa vuodelta 1963. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 - 2. Tontin suunnitteluhistoriaa. Yläkuvassa katufasadisarja, jossa oikeassa 
reunassa näkyy myös Sampotalo tontilla 25 - 3. Arkkitehtitoimisto Jauhiainen 
CJN:n näkemys Elannon uudesta liike- ja pysäköintilaitosrakennuksesta vuodelta 
1990. Kaupunkisuunnitteluosasto. 
 
 
 
Rakennuksen neljäs kerros on myös katufasadien osalta julkisivulinjasta 
sisäänvedetty, mikä keventää rakennusmassaa. Talon alla on täyskellari, jossa on 
37:n autopaikan halli.  
 
Rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan rakennusajankohtansa tyyliä 
nauhaikkunoineen, tasakattoineen ja ruskeine klinkkerijulkisivuineen. Rakennus 
istuu massansa puolesta paikkaan varsin hyvin, mutta julkisivusommittelun 
yleispätevyys ei juurikaan anna sille erityistä kaupunkikuvallista nostetta tai 
suojeluarvoa. Vaikka toimijat ovatkin ajan myötä vaihtuneet, on rakennus 
alkuperäisessä käytössään liike- ja toimistotiloina. 
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1.3.2 Lähiympäristö
Ympäristökortteleidenkin pohjana on empirekaavassa 
määritelty korttelin jako 6 tonttiin. Korttelit ovat rakentuneet 
1970-luvun kaavan mukaisiksi muutamaa poikkeusta 
lukuunottamatta. Ympäristö on näin ollen monivaiheinen 
sekoitus eri aikakausia.

Tarkastelen seuraavassa korttelin 26 lähiympäristöä 
ilmansuuntien mukaan:

Pohjoiseen, kortteli 20.
Mannerheiminkadun toisella puolella seisoo massiivinen 4-
kerroksinen Porvoon kirjapainohistorian merkkirakennus, 
WSOY - talo, joka on rakentunut vuosikymmenien ajan ja 
muotoutunut jyhkeäksi maamerkiksi kaupungin pääväylän 
varrella. Talokokonaisuudesta tiedetään, että Kaivokadun 
kulmassa oli vuonna 1912 rakennettu konttorirakennus (arkk. 
Schreck), siitä itään ja Linnankoskenkadun kulmassa 
tehdasrakennus vuodelta 1943 (arkk. J.S: Siren). Tarkempaa 
tietoa rakennuksesta löytyy esim. "Ett gammalt tryckerihus i 
Borgå, Vanha kirjapainotalo, Porvoo "Diplomityö TTKK 
arkkitehtuurin osasto, 1992 , Tove Hagman

Itään, kortteli 27
IItään rajoittuva kortteli oli ruutukaavan reunakortteli, joka 
oli kooltaan vain puolet keskialueiden kortteleista. Kortteli on 
sekavasti rakentunut 1960- ja1970-lukujen kaupunki-
ihanteiden mukaan. Korttelissa on jäljellä on vielä yksi 
puutalo 1800-luvulta.
Voimassa oleva asemakaava sallii tähänkin kortteliin 
nelikerroksisen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen 
rakentamisen. 
Linnankoskenkatua pohjoiseen, korttelissa 21 on 1990-
luvulla rakennettu kaksi-kolmekerroksinen asuinrakennus. 

Etelään,  Kaupunginpuisto
Etelään rajoittuu korttelia vasten Lundinkatu. Kadun toisella 
puolella avautuu Porvoon Kaupunginpuisto, jossa vanhan 
puuston ja kukkaistutusten lomassa sijaitsevat mm. 
laulukatos, leikkipuisto, tenniskenttä ja pieni puistokahvila.
Kaupunginpuiston näkymistä mainittakoon, että puiston itä- 
ja eteläpuolella on säilynyt 1-kerroksisia puurakennuksia 
1800-luvulta, itälaita jopa koko korttelin matkalta.

Länteen, kortteli 25
Länsipuolen korttelissa on hyvin säilynyt  uusrenesanssi 
vaikutteinen rakennus vuodelta 1877, joka toimii nykyisin 
Porvoon kansalaisopiston hallinto-ja toimitiloina. Talo 
rakennettiin alkuaan kansakouluksi, suunnittelijana arkkitehti 
F.A. Sjöström. Rakennus on luokiteltu ympäristö- ja 
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rakennustaiteellisilta arvoiltaan paikallisesti merkittäväksi. 
Edellisestä etelään päin sijaitsee G. Westerbergin v. 1846 
suunnittelema yksikerroksinen vaatimattomampi alunperin 
asuinrakennus, joka toimii nykyisin kansalaisopiston 
käytössä. Rakennusta on suunniteltu siirrettäväsi muualle 
uuden paikoituslaitoksen tieltä.
Nämä kaksi alkuperäisenä säilynyttä rakennusta muodostavat 
hyvän aikalaisparin tutkittavan tontin kirkkorakennuksen 
kanssa.
Muuten kortteli on rakentunut 1970-luvun kaavan mukaan.
Ympäristön moni-ilmeisyyttä kuvaa hyvin se, että vastapäätä 
näitä yllämainittuja empirekaavan mukaisia historiallisia 
puutaloja Mannerheiminkadun pohjoispuolella sijaitsee 
valkoinen rapattu funkisajan huoltoasema 1930-luvulta.

1.3.3 Korttelin sisältö
Yleistä
Koska kortteli sijaitsee keskustassa ja sen sivu rajoittuu 
kupungin pääkatuun, on sijainti ollut kautta aikojen 
liiketaloudellisesti kiinnostava. Siitä syystä korttelissa 
sijainneet rakennukset ovat olleet ajoittain raskaidenkin 
rakenteellisten muutosten alaisina. 
Näistä  muutoksista on puhutteleva esimerkki 
Puristustuotteen talo, jonka muuttuminen portaittain on 
esitetty työni liitekuvissa.
Korttelin rakennuksia tarkastellessa voi havaita monipuolisia 
jälkiä hyvin erilaisista historian ja elinkeinokulttuurin 
vaiheista: näkyvissä olevaa korttelikokonaisuutta voisi kutsua 
katsojan näkökannan mukaan joko sanalla moni-ilmeinen tai 
sekava.

Pajaperinne
Tutkiessani tonttien piharakennusten menneisyyttä huomasin, 
että tonttien takapihoilla on sijainnut pienimuotoista teollista 
toimintaa jo 1920-luvulta lähtien1. Piharakennuksiin on ollut 
sijoitettuna esim. sepän paja, autokorjaamo, maalaamo yms.
Pienteollisuus on ollut ikäänkuin lomittuneena 
asuntokorttelin sisään. Ennen 1960-lukuahan ei Porvoossa 
ollut esitetty erillisiä alueita teolliselle toiminnalle.
Etolan tontille asettui v.1943 suurempiakin tuotantomääriä 
edustava Puristustuote Oy, joka valmisti muoviosia: työtilat 
oli sijoitettuna rakennusten kellariin ja toimisto-hallintotilat 
olivat ylemmissä kerroksissa2.
Samoin Etolan tontin takareunalla on ollut sen oma levypaja 
piharakennuksessa.
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Metodistikirkon tontille asettui autojen huolto- ja 
korjaamorakennus, joka sittemmin muuttui huoltoasemaksi ja 
lopuksi paikalle on jäänyt ns. kylmä jakelu-asema. 
Autokorjaamo- ja huoltoasematoiminta voidaan helposti 
ymmärtää tontin sijainnilla entisen valtatie 6:n varrella. Koko 
pääkaupunkiseudulta Itä-Suomeen suuntautunut  liikenne 
kulki korttelin pohjoissivuitse Mannerheiminkatua pitkin aina 
1970-luvun lopulle, jolloin kaupungin ohikulkutie valmistui. 

1.3.4 Korttelin tontit
Suuri muutos kaupunkirakenteessa tapahtui 1970-luvulla, 
jolloin rakennustehokkuuksia nostettiin ja uudet kolme-
neljäkerroksiset, betonirakenteiset talot muuttivat 
kaupunkikuvaa.
Korttelin tonteista ainoastaan tutkimuksen kohteenaolevilla 
tonteilla 1 ja 4 on jäljellä empirekaavan mukaisia ja aikaisia 
rakennuksia. Muilla tonteilla on ehditty toteuttaa 1970-luvun 
kaavan mukainen rakentaminen.

Tontti 1, Metodistikirkon tontti, ks. kohta 1.4 Tontti 1

Tontilla 2 on 1990-luvulla rakennettu nelikerroksinen asuin-
liikerakennus ja tontin sisäosassa siihen liitetty varhaisempi, 
kolmikerroksinen asuinliikerakennus. Asunto Oy 
Kaivopolku, arkkitehti Raimo Teränne, 1992

Tontilla 3 on vuonna 1968 rakennettu kolme-neljäkerroksinen 
asuin-liikerakennus.
Asunto Oy Lundinkatu 18, arkkitehti Olli Vilkkula.

Tontti 4, Etolan tontti, ks. kohta 1.5 Tontti 4

Tontilla 5 on vuonna 1978 valmistunut aikakaudelle 
tyypillinen, nelikerroksinen, betonirakenteinen liike- ja 
toimistorakennus, mm. Valintatalo alakerrassa.
Kiinteistö Oy Vesitorninkatu 28, arkkitehti Aarne Launos

Tontilla 6 on vuonna 1969 rakennettu kolme-neljäkerroksinen 
asuin-liikerakennus.
Asunto Oy Lundinkatu 20, rakennusarkkitehdit Rajala & 
Hälvä.
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1.4 Tontti 1 / Metodistikirkon tontti

1.4.1 Yleistä tontista
Tontti sijaitsee osoitteessa Kaivokatu 31, (Mannerheiminkatu 
17). Tontti on osa rakennettua keskustakorttelia, jolla on yksi 
vanha puurakennus sekä polttonesteiden ns. kylmä 
jakeluasema.
Säilynyt rakennus on empirekaavan mukaisesti 
yksikerroksinen, aumakattoinen ja sijaitsee pitkä sivu tontin 
katurajassa kiinni. Tontin omistaa Svenska Metodist 
Episkopala församlingen i Borgå, jonka kirkkona rakennus 
toimii. Rakennuksen on suunnitellut rkm Frans Nyberg 
vuonna 1890 alunperin Raittiusseuran taloksi. Rakennus on 
säilynyt ulkoasultaan ja suurimmaksi osaksi huonejaoltaan 
vuonna 1925 tehdyn laajennuksen jälkeisessä asussa. 
Rakennuksen kerrosala on noin 405 m2. Siinä on korkea 
käyttämätön kylmä ullakko. Kirkkosalin kohdalla ullakko on 
n. 1,5 m muuta ullakkotilaa matalampi. 
Metodistikirkko muodostaa hyvän aikalaisparin vastapäisen 
kansakoulurakennuksen kanssa.

Tontilla on istutettua piha-aluetta. Tontti viettää etelään päin. 
Mannerheiminkatu on n. 2 m tontin eteläkulmaa ylempänä.

Kirkkorakennus sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn 
Mannerheiminkadun varrella ja tontille kantautuva 
liikennemelu ylittää ajoittain valtiovallan asettamat 
ohjearvot1.

Tontin muu osa oli alunperin puistomainen käsittäen 
nurmikkoa ja puita, kunnes Mannerheiminkadun varteen 
rakennettiin funkistyylinen “Bensiininjakeluasema”. Se sai 
rakennusluvan 20.07.1938 (Suomalainen GULF co), 
suunnittelijana porvoolainen rakennusmestari Alfred 
Lönnqvist.

1.4.2 Tontin rakennukset

1.4.2.1 Metodistikirkko
Metodistikirkko rakennettiin alunperin Raittiusseuran taloksi 
v. 1891 empirekaavan mukaisesti. Metodistien ostettua talon 
se muutettiin kirkoksi ja v.1923 rakennuksen päätyyn tehtiin 
laajennus pastorin asuntoa varten.
Laajennus istuu alkuperäiseen massaan sopusuhtaisena ja se 
muodostaa vieläkin vanhan osan kanssa yhdessä 
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kokonaisuuden, jonka säilyminen alkuperäisessä asussa tähän 
päivään asti on arvokas asia.

Metodistikirkon rakenteet
Metodistikirkon rakennus on yksikerroksinen, hirsirunkoinen 
aumakattoinen puutalo, jossa on graniittinen  kivijalka. 
Eteläpäädyssä kivijalka on niin korkea, että alapohjan alle on 
saatu rakennettua matalia varastotiloja sekä lämpökeskus. 
Muualla rakennuksessa on tuulettuva rossipohja.
Ullakko on korkea hirsi- ja lautarakenteinen. Vesikatteena on 
saumattu pelti. Rakennusosista mainittakoon, että kaikki 
rakennuksen ikkunat ja ovet sekä huoneiden lattialankut ovat 
alkuperäisiä. 
Metodistikirkon rakennukseen ei ole tuotu paljonkaan mitään 
uutta vuosikymmenien aikana: talo on hyvä esimerkki siitä, 
kuinka “köyhyys” voi olla rakennushistoriallisesti merkittävä 
asia. Omistajilla ei ole ollut varaa tehdä yhtään ylimääräistä 
korjausta! Näin on syntynyt tilanne, jossa voimme tutustua  
alkuperään  astumalla vain taloon sisälle ja katsomalla 
ympärillemme.(Ja kuitenkin rakennus on ollut vuodesta 
toiseen aktiivisessa käytössä.)
On harvinaista vierailla tiloissa, joiden rakennusosat ovat 
jokapäiväisessä käytössä, mutta kuitenkin peräisin 1800-
luvulta: menneisyys näkyy kuluneissa kynnyksissä, 
ikkunoiden heloissa, vanhoissa laseissa, sisäseinien 
paneeleissa.

Metodistikirkon vaiheita
Rakennuksen historiatiedot perustuvat vanhoihin 
rakennuspiirustuksiin,  Porvoon museosta löydettyihin 
dokumentteihin, yksittäisten henkilöiden muistikuviin, 
Metodistikirkon  50- ja 100 –vuotisjuhlajulkaisuihin sekä 
puheenjohtaja Elli Katran vuonna 1974 Porvoon 
Raittiusseuralle laatimaan historiikkiin.

1884  Porvoon Raittiusseura ry perustetaan. Seuran toiminta 
oli vilkasta - kokouksiin osallistui 100 henkeä. Ajatus oman 
talon saamisesta oli ollut vireillä jo seuran 
perustamisvuodesta alkaen.

22.02.1885 Porvoon Raittiusseuran johtokunta, pöytäkirja, 
pykälä 4. “Päätettiin ilmoittaa osakeyhtiönkokouksen 
pitämisestä niitten kesken, jotka olivat sitoumalla 
kirjoittaneet osakkeita aiottua uutta raittiusravintolaa varten; 
tämä kokous olisi pidettävä Maaliskuun 12 p. K:lo 7 
täkäläisessä seurahuoneessa.”

1887 Rakennushanke alulle 
Senaattiin jätettiin anomus “ Hänen majesteettinsa korkeaan 

20

Laajennussuunnitelma v.1925
Rakennusvalvontaviraston arkisto

Anomus rakentamisesta
Porvoon museon arkisto

Kirkon suunnitelma v.1923
Rakennusvalvontaviraston arkisto



nimeen”, kuten anomus alkoi, rakentaa osaketalo, jonka nimi 
olisi “Porvoon Raittiuden Ystävien rakennusyhtiö.”
Anojina olivat kirkkoherra Ludvig Wennerström, konsuli 
G.L. Söderström ja lehtori Berndt Nyberg. Sihteerinä 
toimittaja Rostedt. Rahoitus järjestettiin lainoilla mm. 
Porvoon Säästöpankilta, Tuomiokapitulilta ja myymällä 
osakkeita 50 kpl a 200 mk.

1891 Oma talo valmistui Kaivokadun ja Nikolainkadun, 
nykyisen Mannerheiminkadun, kulmaan. Piirustukset oli 
tehnyt rkm Frans Nyberg.	


1919 Kiinteistönhoito käy rasittavaksi seuralle
Pöytäkirjasta 07.02.1919 selviää, kuinka seura päättää anoa 
lykkäystä kiinteistön omistajan velvollisuuksista korjata 
katukiveystä.

Tapahtuu toisaalla....
1907 perustetaan Porvoon Metodistiseurakunta. Seurakunta 
vuokrasi muiden tilojen ohella Raitttiusseuran taloa 
toimintaansa silloin tällöin, kunnes v.1918 talosta tuli ainoa 
vuokrattu kokoontumispaikka.

18.9.1919 Porvoon Raittiusseuran johtokunta, pöytäkirja 
Pykälä 6
“Puheenjohtaja ilmoitti, että häneltä on tiedusteltu, olisiko 
Raittiusseura halukas myymään talonsa ja millä ehdoilla 
metodisteille. Asiasta syntyi vilkas keskustelu, jossa 
useimmat puhujat kannattivat talon myymistä. Periaatteessa 
myönnettiin että talon myyminen tavallaan olisi tappio, 
menettäisihän Raittiusseura silloin kodin mutta samalla 
näytettiin toteen, että jos toiminta jatkuu niinkuin tähän asti, 
on seura pakotettu jättämään talonsa velkojille, sillä 
velkataakka kasvaa vuosi vuodelta.
Herra Wickholmin ehdotuksesta päätettiin valita 3-henkinen 
toimikunta, joka seuran puolesta tiedustelisi metodisteilta, 
millä ehdoilla he olisivat halukkaista ostamaan talon. Herrat 
Pakonen, Immonen ja Vickholm valittiin toimikuntaan.”

20.09.1919 Porvoon Raittiusseuran johtokunta, pöytäkirja 
“Talokomitea ehdotti, että suostuttaisiin myymään talo 
tontteineen 140 tuh. markasta, sillä sen olisivat metodistit 
halukkaat maksamaan. Samoin ehdotti komitea, että seura 
edelleenkin saisi 4 iltaa viikossa vuokrata pientä salia esim. 
1000 markan vuokrasta vuosittain.
Irtaimisto, näyttämö, naulakot eivät seuraa kauppaa. Kauppa 
päätetään 1p. Jouluk.1919 ja tapahtuu vastaanotto heti, mutta 
saa seura asua vuokratta vielä tämän vuoden. Kiinnitykset 
maksaa seura. Komitean tehtäväksi annettiin vielä lähemmin 
keskustella metodistein kanssa vuokrasta y.m. ja sitten esittää 
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tuokset sunnuntaina 23 p.t.k. pidettävälle Raittiusseuran 
kokoukselle.”

1920 rakennus siirtyi metodistien omistukseen.

1923 rakennus muutetaan kirkoksi (arkkitehti Runar Finnilä). 
Saliin rakennettiin kuoriosa,  saarnatuoli ja alttarikaiteet. 
Ikkunat vaihdettiin suippokaarisiksi ikkunoiksi, mikä oli 
pastori Verner Wicksrtömin idea. Pääsisäänkäynnin 
yläpuolelle asennettiin risti. Alttarin ja saarnatuolin 
valmistivat Ateneumin oppilaat. 

1925 rakennettiin pastorin asunto Mannerheiminkadun ja 
Kaivokadun kulmaan. Suunnittelija Frans Nyberg 

1925 Lennart Segerstråle maalasi alttaritaulun maalaukset.

1940 –luvulla, sodan aikana, kirkkorakennukseen osui 
palopommi, rakennus saatiin pelastettua.

1956 kesällä kirkossa tehtiin korjaustöitä. Tässä yhteydessä 
peitettiin alttaritaulun yhteyteen maalatut enkelit.

1960-luvun lopulla kiinteistössä otettiin käyttöön 
öljylämmitys. (Rakennuslupa 05.12.1966, Öljylämmityksen 
rakentaminen)

1984 tehtiin laajempi remontti, jonka yhteydessä kamiinat 
poistettiin kirkkosalista. 
Pastorin asuntopäätyä on pidetty kunnossa säännöllisellä 
korjaamisella. Suuri osa ylläpito- ja korjaustöistä on tehty 
talkoovoimin.

1990-luvulla tehtiin useita merkittäviä hankkeita: 
öljylämmittimen vaihto, peltikaton vaihto  ja tontin vuotavan 
vesijohtoverkon uusiminen. Viimeksimainittu oli  kertojan 
mukaan työläs projekti, sillä maaaineksia oli siirrettävä 
rossipohjan alta.  Ulkoseinät maalattiin ja myös suuri osa 
sisäisistä vesijohdoista uusittiin.

1990-luvulla pastorin vanha asunto muutettiin yleiseksi 
toimintatilaksi. Väliseinä purettiin vanhemman osan ja 
laajennusosan väliltä niin, että seurakuntasali saatiin 
suuremmaksi. Näiden töiden yhteydessä löydettiin lahouma 
pastorinasunnon kylpyhuoneen alta, joka johtui siitä, että 
kylpyhuoneen betonilattia oli valettu puualustalle ilman 
kosteuseristeitä. Kylpyhuoneen alueelta jouduttiin 
lattiarakenne uusimaan täysin. 

2009 puhdistettiin Lennart Segerstrålen maalaama alttaritaulu
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2010 puhdistettiin Segerstrålen maalaamat salin ovien 
yläpuoliset kuvat.

Lennart Segerstråle
Lennart Rafael Segerstråle (17. kesäkuuta 1892 Vantaa – 11.huhtikuuta 
1975 Porvoo) oli suomenruotsalainen kuvataiteilija ja graafikko. Lennart 
Segerstrålen isä oli Knut Albert Segerstråle ja äiti oli taidemaalari Hanna 
Frosterus-Segerstråle ja hänen sisarensa oli kirjailija Solveig von 
Schoultz. Segerstråle valmistui metsänhoitajaksi 1915, mutta vuodesta 
1919 hän omistautui yksinomaan taiteen tekemiseen maalaten paljon mm. 
laatukuvia sekä eläinaiheita.

Segerstråle opiskeli Helsingin yliopiston piirustussalissa 1910 –1911 sekä 
myöhemmin Kööpenhaminassa Det klg. Akademiet for de Skonne 
Kunster-oppilaitoksessa vuonna 1929.  Hänen töitään oli mukana Suomen 
Taiteilijain näyttelyissä vuosien 1913 ja 1967 välillä. Segerstråle osallistui 
myös moniin ulkomailla pidettyihin näyttelyihin.

Segerstråle maalasi useita alttaritauluja ja lasimaalauksia kirkkoihin sekä 
suomessa että ulkomailla. Hänen pääteoksenaan pidetään Suomen Pankin 
pääkonttorissa olevia Finlandia-freskoja1.  

Lennart Segerstråle ei kuulunut Metodistikirkkoon, mutta kävi 
säännöllisesti seurakunnan jumalanpalveluksissa. Hän oli itse pyytänyt 
lupaa saada maalata kirkkosalin seinämaalaukset.

“Porvoon ruotsalaisen metodistikirkon seinämaalaukset ovat Lennart 
Segerstrålen ensimmäiset sakraalit monumentaalityöt. Hän maalasi kirkon 
kuorisyvennyksen peräseinälle alttarin taakse koristeellisen, joskin 
esittävän aiheen. Kirkkosalien sisäänkäyntien yläpuolella on 
goottilaistyylisesti suippenevissa luneteissa lehtimäisiä ja liekkimäisiä 
dekoraatioita.
Segerstråle maalasi kirkkotilaan myös kolme enkelifiguuria, jotka on 
myöhemin peitetty ilmeisesti joko huonon kunnon takia tai taiteilijan 
itsensä vaatimuksesta. Ei ole täysin selvää, miksi näin on menetelty. 
Muistitiedon mukaan kuorin päätyseinän kaksi enkeliä ovat symboloineet 
tuomiota ja laupeutta. Tuomion enkeliä taiteilija lienee pitänyt lopultakin 
liian ankaran ja vihaisen näköisenä -mielenmuutoksen syynä on nähty 
hänen nuorimman poikansa kuolema v. 1926. Figuurit erottuvat hämärästi 
vanhassa valokuvassa. Salista katsoen oikeanpuoleisella näyttäisi olevan 
miekka kädessä – lieneekö juuri tämä hahmo tuomion enkeli?
Kolmas peitetty enkeli sijaitsi kuoriaukon yläpuolella. Myös sen 
yksityiskohtia voi päätellä vanhan valokuvan perusteella. Enkeli on 
puoliksi polvistuneena frontaaliasennossa ja siivet alaviistoon levällään. 
Dynaamiselta ja voimakkaalta vaikuttava figuuri hallitsee tilaa 
krusifiksimaisesti levitetyin käsin. Ne kannattelevat kaarevaa nauhaa, 
jonka teksti pohjautuu Heprealaiskirjeeseen: Jag är densamme igår ock 
idag ock evighet (Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti, Hepr. 
13:8).
Segerstrålen töistä ovat kirkossa jäljellä siis alttarin takana oleva maalaus 
ja lunettien koristeet. Alttarimaalauksessa on ylinnä kullanhohtoinen 
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auringonkiekko, josta valahtaa alaspäin kolme neljän säteen aaltoilevaa 
kimppua. Auringon edessä leijailee frontaaliasentoinen kyyhkynen, joka 
muistuttaa levitettyine siipineen enkeliä. Tummareunaiset pilvet ovat 
väistyneet taka-alalle. Maalauksen alaosassa on auringon valaisema kaksi 
henkilöä.
Vasemmalla polvistuu mies, oikealla nainen. He jäävät osin piiloon 
alttarin taakse. Mies, nainen ja kyyhkynen muodostavat kolmion, jonka 
kylkinä ovat auringonsäteet. Maalauksen sinertävän harmaa tausta saa 
auringon hehkumaan kullanhohtoisena. Monumentaalisessa ilmaisussaan 
Segerstråle on päätynyt ajankohtaan nähden osin vanhahtavaan tyyliin. 
Tasaisine väripintoineen ja vahvoine ääriviivoineen se muistuttaa 1800-
luvun lopun syntetisti-symbolistien ja jugendin ajan taiteilijoiden 
dekoratiivista ilmaisua. Aaltoilevat sädekimput tuovat eittämättä mieleen 
Gallen-Kallelan koristeelliset kansallisromanttiset aiheet (Inspiraatio, 
Lemminkäisen äiti). Toisaalta maalauksissa on harmaasävyistä 
värimaailmaa myöten pehmeitä muistumia 1920-luvulle ominaisesta 
klassisvaikutteisesta art decosta. Vapaimmillaan ja luontevimmillaan 
Segerstrålen sivellin on ollut työn alaosan henkilöissä”1. 

1.4.2.2 Puretut rakennukset
Huoltoasema
1990-luvun alussa purettiin kadun varresta Gulfin 
bensiiniasema, joka oli toiminut vuokralaisena kirkon tontilla 
vuodesta 1938 alkaen. Funkistyylisen rakennuksen 
suunnitteli rkm Alfr. Lönngvist vuonna 1938. Nyt 
rakennuksesta on jäljellä vain huoltamo-osan perustukset ja 
sokkeli.  Bensiiniasemasta tehtiin 1980-luvulla ns. kylmä 
jakeluasema, jollaisena se toimii edelleenkin.

Kirkon piharakennus
Metodistikirkon piharakennuksessa sijaitsivat käymälät, 
autotalli ja varasto.
Rakennus oli hirsirunkoinen, puuverhoiltu, huopakate. 
Perustukset oli tehty graniitista. Puuverhoilu oli maalattu 
punamullalla.
Piharakenus purettiin syksyllä 2008.
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1.5 Tontti 4  /  Etolan tontti

1.5.1  Yleistä tontista
Tontti sijaitsee osoitteessa Linnankoskenkatu 28-30 
(Mannerheiminkatu 19).
Tontti on osa rakennettua keskustakorttelia ja sillä sijaitsee 
kolme vanhaa rakennusta: Etolan talo, Puristustuotteen talo 
sekä vanha lämpökeskus.
Tonttijako on peräisin C.L. Engelin asemakaavasta v. 1832. 
Säilyneet rakennukset on alunperin toteutettu kaavan mukaan 
yksikerroksisina päärakennusten sijoittuessa katulinjaan.
Tontin omistaa Kiinteistö Oy Mannerheiminkatu 19. 
Mannerheiminkadun varren rakennuksessa toimii Etolan 
myymälä ja Linnankoskenkadun varren talossa muita liike- ja 
toimistotiloja. 
Tontin koko vapaa piha-alue on käytetty autojen pysäköintiin. 
Tontin eteläosan kohdalla Linnankoskenkatu on n. 2,5 m 
matalammalla kuin Mannerheiminkatu.
Tontilla sijaitsevat seuraavat vanhat rakennukset: 
Mannerheiminkadun suuntaisesti Etolan talo, joka on 
yksikerroksinen v. 1898 rakennettu puutalo, suunnittelija rkm 
Johannes Kullman. Rakennusta on muutettu sisäosiltaan niin, 
että alkuperäinen huonejako on hävinnyt. Julkisivujen 
ikkunasuurennoksista huolimatta siinä on nähtävissä 1800-
luvun lopun arkkitehtoninen ilme.

Etolan talon takana Linnankoskenkadun suuntaisena sijaitsee 
Puristustuotteen toimitilarakennus, jota on muutettu varsinkin 
1950-luvulla niin paljon, ettei alkuperää ole enää 
havaittavissa.
Tontin länsiosassa sijaitsee rapattu yksikerroksinen vanha 
lämpökeskusrakennus. 

1.5.2. Rakennukset

1.5.2.1 Etolan  talo
Etolan talo rakennettiin alunperin asuinrakennukseksi, joka 
sisälsi useita pieniä asuntoja, suunnittelijana Johannes 
Kullman, suunnitelma vuodelta 1897. Rakennus on ollut  
alun alkaen kaksikerroksinen, koska kellarikerrokseen 
näyttää alunperin suunnitellun asunto-ja työpajatiloja, ehkäpä 
varastohuoneita. Rakennus on hirsirunkoinen, julkisivultaan 
symmetrinen ja aumakattoinen
Alkuperäisistä rakennuspiirustuksista mainittakoon, että 
katujulkisivut on esitetty, mutta pihajulkisivuista löytyi vain 
kellarikerroksen julkisivu. Alunperin Mannerheiminkadulta 
on ollut neljä sisäänkäyntiä, Linnankoskenkadun päädystä 
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kaksi sisäänkäyntiä. Koristeaiheita on viljelty ajan hengen 
mukaan rakennusosissa runsaasti.
Talon alkuperäistä julkisivua katsoessa tulee mieleen sana 
juhlallinen, 1800-luvun lopun nikkarityyli ja sopusointuiset 
mittasuhteet puhuttelevat vieläkin. 
Vuodelta 1924 peräisin olevasta muutossuunnitelmasta käy 
ilmi, että toinen päätyovi suljettiin. Toteutuksesta ei ole 
dokumentteja. Löytyneiden kuvien perusteella voidaan 
rakennuksen muutosvaiheet katsoa alkaneeksi 1920-luvulla. 
Ensin muutettiin kadunkulmassa oleva päätyasunto 
liiketilaksi. Samalla on purettu vesikattoon liittyviä 
koristeaiheita ja kattoikkunoiden mallia muutettu.

Vuonna 1942 Lusto Oy (Puristustuote Oy:n edeltäjä) niminen
yhtiö osti kiinteistön August Eklöf Aktiebolag nimiseltä 
osakeyhtiöltä, jonka käytössä rakennus oli aiemmin ollut1. 
Talon kellarikerrokseen sijoitettiin Puristustuote Oy:n 
tuotantotilat ja 1. kerrokseen yhtiön konttori ja 
suunnitteluosasto. Tässä yhteydessä muutettiin rakennuksen 
huonejakoa, alkuperäinen asuinrakennus oli muuttunut liike- 
ja teollisuusrakennukseksi.

Etola-yhtiöiden omistukseen rakennus siirtyi 1970-luvulla ja 
puolet 1. kerrokseta muutettiin Etolan myymälätilaksi ja 
puolet oli vuokrattuna kansaneläkelaitoken konttoritilaksi 
sekä sittemmin länsipäätyyn kahvila (luultavasti kuuluisa 
Jokisen kahvila). Näiden vaiheiden myötä purettiin suurin osa 
vanhojen asuntojen väliseinistä. Vuonna 1980 Etolan 
myymälätila valtasi koko 1.kerroksen, jolloin sisätiloista 
purettiin loputkin väliseinät kokonaan pois. Tällöin kantavat 
rakenteet korvattiin teräspilareilla ja –palkeilla. Kyseisillä 
toimenpiteillä saatiin aikaan suuri hallimainen myymälätila.
Mannerheiminkadun vanhat sisäänkäynnit on poistettiin  ja 
korvttiin yhdellä uudella leveällä sisäänkäynnillä.
Ullakolle rakennettiin ilmastointikonehuone. Tällaisinaan 
tilat ovat toimineet tähän päivään asti  Etolan liiketiloina.
Voisi kuitenkin sanoa, että julkisivut ja niiden perusrytmitys 
ovat pääpiirteittäin säilyneet ennallaan. 
Etolan talon kellarikerroksen vaiheista ei ole löytynyt 
paljonkaan tietoa. Alkuperäisten piirustusten mukaan 
kellariin olisi suunniteltu ainakin osittain asuntoja, mutta 
toteutuksesta ei ole tietoa. Voisi olla mahdollista, että esitetyt 
asunnot ovat pikkuhiljaa muuttuneet kokonaan liike- ja 
tuotantotiloiksi. Ainakin on selvää, että Puristustuotteen 
aikana tiloja on otettu tuotantokäyttöön ja nykyisinhän kellari 
on toiminnassa olevaa Etolan myymälätilaa.
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Professori Tore Tallqvistin mukaan rakennuksessa on joskus 
sijainnut posti. Tämän vuoksi rakennus maalattiin keltaiseksi. 
Tähän tietoon en ole kutenkaan löytänyt varmennusta.

Pinta-alat
1.kerroksen kerrosala n.540m2
Kellarin kokonaisala n.540m2

1.5.2.2 Puristustuotteen talo
Samaan aikaan Etolan talon kanssa, samaan yhtiöön, 
rakennettiin Puristustuotteen talo, alunperin 
asuinrakennukseksi. Sekin sisälsi useita pieniä asuntoja, 
suunnittelijana Johannes Kullman, suunnitelmat ovat samoin 
vuodelta 1897.
Rakennus oli aluksi yksikerroksinen, hirsirunkoinen, 
symmetrinen ja harjakattoinen julkisivukoristuksiltaan 
vaatimattomammin käsitelty.
Alkuperäisistä rakennuspiirustuksista löytyy jälleen 
katujulkisivut, mutta pihajulkisivuja ei.
Alunperin Linnankoskenkadulta on ollut kaksi sisäänkäyntiä, 
joista toinen johti päädyssä olleeseen mitä ilmeisemmin ns. 
kylmään porrashuoneeseen. Tämä porrashuone purettiin 
1950-luvulla, jolloin tapahtui myös muita radikaaleja 
muutoksia. 
Rakennus muutettiin toimisto-ja tuotantotiloiksi. Näissä 
vaiheissa purettiin huomattava osa asuntojen väliseinistä, ylä- 
ja alapohjat. Kattomuoto vaihtui pulpettikatoksi . Kylmä 
ullakko muutettiin asuintiloiksi välipohjaa laskemalla ja 
samassa yhteydessä tiputettiiin kellarin lattiaa ja sinne saatiin 
sijoitetuksi Puristustuotteen tuotantotiloja. Julkisivut saivat 
ajalle tyypillisen vaakalaudoituksen ja ikkunatkin muutettiin 
ilmentämään modernia aikaa. Julkisivun viimeisimmäksi 
villitykseksi voisi sanoa kattomuodon muutosta 
pulpettikatoksi sekä julkisivujen sementtikuitulevytystä, jotka 
ikäänkuin kruunaavat talon historian kulun.
Alkuperäisiä piirustuksia ja viimeisimmästä muutoksesta 
tehtyä suunnitelmaa tarkastellessa on ensinäkemältä vaikea 
uskoa taloa samaksi. Kun vaiheistaa katselun portaalta 
toiselle, voi hivenen paremmin ymmärtää kunkin 
muutosvaiheen oikeasti tapahtuneen! Ajasta toiseen kulkevia 
rakennuspiirustuksia katsellessa tulee väkisinkin 
miettineeksi, millä aikajanalla kauneusarvot ja mittakaavan 
käsittely onkaan ollut hallitumpaa?
Ikävänä tosiasiana on myös todettava, että alkuperäisiä osia 
ovat tallella enää vain piilossa olevat ulkoseinien hirrenpätkät 
ja muutama graniittikivi sokkelissa. 
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1.5.2.3 Vanha lämpökeskus
Etolan tontin länsirajalla on nähtävissä pieni kiinnostavan 
näköinen rapattu harjakattoinen rakennus, alkuperäiseltä 
käytöltään lämpökeskus. Rakennus on sijoitettu lähelle 
päärakennusta.
Vuodelta 1952 löytyy rakennuslupaa varten tehty 
suunnitelma, jossa Puristustuote Oy on hakenut lupaa 
rakentaa siihen laajennusosan. Laajennukseen on merkitty 
sijoitettavaksi autotalli ja sähkömuuntaja. 
Myöhemmin  rakennus on toiminut Etolan levytavaroiden 
leikkauspajana. Etolan teollisuusmyymälän muutettua 
Kuninkaanporttiin rakennus on toiminut varastotilana.

1.5.2.4 Aiemmin puretut rakennukset
Tontin ulkorakennuksista ei yleensä ole jäänyt jäljelle 
paljonkaan dokumentteja. 
Alkuperäisessä asemapiirustuksessa on tontille suunniteltu 
kaksi piharakennusta, joista toinen on merkitty 
asuinrakennukseksi  ja toinen ulkorakennukseksi. Kuvista 
päätellen jälkimmäiseen on sijoittuneet tallit, mahdollisesti 
hevosille tai miksei myös muille kotieläimille, asuntojen 
varastotiloja sekä asuntojen ulkokäymälät omissa erillisissä 
komeroissaan. Pihatalon ja ulkorakennuksen toteutumisesta 
ei ole löytynyt varmaa tietoa, mutta eräässä 1950-luvulla 
esitetyssä asemapiirustuksessa on samalla kohdalla 
ääriviivapiirustuksena rakennus, tosin yhtenä kappaleena.
Suunnitelmien mukaan ne olisivat olleet hirsirunkoisia - 
julkisivujen puuttuessa voisi vain kuvitella, että ne ovat olleet 
lautaverhoiltuja, todennäköisesti punamullalla käsiteltyjä, 
harjakattoisia ajan tavan mukaan.

1.6. Kaavoituksen vaiheet

1.6.1 Empirekaava 1832
Kuten aiemmin on jo todettu, arkkitehti C.L. Engelin 1832 
Porvooseen suunnittelema ruutukaava-alue on ollut yksi 
Suomen merkittävimmistä empiren suunnitteluperiaatteiden 
ja -ihanteiden mukaan toteutetuista asemakaavoista.
Asemakaavan mukaan alue tuli rakentaa yksikerroksisin 
puurakennuksin. 
Alkuperäisestä kaavasta on säilynyt korttelijako, yhtenäisiä 
katunäkymiä ja yksittäisiä asuinrakennuksia sekä merkittäviä 
julkisia rakennuksia.  Myös suunnittelukohteeni 1800-luvun 
puutalot on rakennettu kaavan periaatteiden mukaisesti
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1.6.2 Asemakaava 1977
Asemakaavan 1977 taustaa:
Ote Porvoon keskustan asemakaavallisesta selvityksestä 
1970.
“Porvoon kaupungin keskeisillä kortteleilla on valtuusto 1963 
päättänyt muuttaa asemakaavaa. Voimassa oleva asemakaava 
on vuodelta 1832, 1911, 1930 sekä joitakin kaavamuutoksia 
myöhemmiltä vuosilta. Vuoden 1930 asemakaava määrittelee 
korttelialueet ja katualueet. Korttelialueiden käyttö 
määritellään asuntokerrostaloja, julkisia rakennuksia ja 
huvilarakennuksia varten. Asemakaavan on laatinut Bertel 
Jung. Rakennusoikeus määritetään Porvoon 
rakennusjärjestyksessä, joka tosin vuonna 1963 kumottiin, 
samalla kun uusi rakennusjärjestys koko Porvoota varten 
vahvistettiin. Näin ollen on tätä nykyä hieman epäselvyyttä 
siitä, onko vanhan rakennusjärjestyksen rakennusoikeus 
juridisesti kaavoitusta enää sitova.

Valtuusto edellyttää päätöksessään, että 
asemakaavamuutoksessa huomioidaan vanha rakennusoikeus 
ja se sisällytetään asemakaavan muutosehdotukseen. Tämä 
siinä määrin kuin se on mahdollista modernin yhdyskunnan 
kehittämisen kannalta.

Porvoon kaupungin yleiskaavan on kaupunginvaltuusto 
hyväksynyt vuonna 1968. Yleiskaavan mukaisesti keskusta-
alueen maankäyttö ja tehokkuus on muuttava aluieden 
tehokkuuksia siten, kuin keskitetty kaupunkirakentaminen ja 
nykyisen liikenneverkon palvelukyky edellyttävät.” 1

Korttelin 26 asemakaava on vuodelta 1977. Tonttien 
empirejako kuuteen on luonnollisesti edelleen perustana, 
mutta tonttien tehokkuutta on nostettu melkoisella 
volyymilla: tehokkuudeksi on määritelty e=1,8. Kortteli on 
muutettu yhdistetyksi liike- ja asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi. Rakennusten kerrosluku on nostettu joko 
4:ään tai jopa 5:een kerrokseen. Rakennuspaikat on 
määritelty tonteilla kyllä kadunlinjaan, mutta - 
vastakohtaisena empirekaavalle  -kapeampi sivu katulinjaan.

Vanhoja 1800-luvun rakennuksia ei ole huomioitu 
säilyttämisen arvoisina.

Kaava kuvastaa mitä parhaiten 1970-luvulla vallinneita 
kaupungistumista ihailevia arvoja: vanhaa rakennuskantaa ei 
tuohon aikaan osattu arvostaa.
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Tyypillistä ajan suunnitteluperiaatteille oli, että 
kaavoituksessa suojellaan vain yksittäisiä erikseen valittuja 
kortteleita. 
Tällaiseksi valittiin Porvoossa Jokiranta, mistä vuoden 1968 
keskustan yleiskaavassa mainitaan seuraavaa:
“ Joen rannan tonttirivi muodostaa tätä nykyä ehjän 
klassillisen kaupunkirakenteellisen kuvan. Rakentaminen 
näillä tonteilla on vaativaa, ja tulee uudisrakennuksen 
sopeutua erikoisen hyvin kaupunkikuvaan. Kaupunkikuvan 
eheyden säilymisen johdosta ovat myös kortteleiden 47, 52 ja 
53 sekä Porvoon Lyseon ja sen puiston ympäröivät 
rakennukset rakennettava kaupunkikuvaan erityisesti 
sopeutuvalla tavalla.”

1977 -Asemakaavamääräykset tutkittaville  tonteille:
Alueen asemakaava on vahvistettu 25.4.1977

Kaavamääräys, tontti 1
ALK-13: Yhdistetty liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue.
Tontille saa rakentaa asuinkerrosalaa korkeintaan 1/3 ja 
yleisiä kokoustiloja korkeintaan 1/3 rakennusoikeudesta. 
Autopaikkavaatimus: 1 ap/asunto, 1 ap/40m2 liikekerrosalaa 
ja 1 ap/60m2 kokoustilaa. Asuntoa kohti tontille on varattava 
10m2 vapaata aluetta. Tontille saa sijoittaa 50% 
autopaikoista. Tämän yli menevät autopaikat tulee sijoittaa 
kortteleihin 19 ja 35.
Tontin rakennusoikeus on e=1,8 (n.3375 m2). Rakennusala 
on L:n muotoinen ja neljäkerroksinen.

Tonttia ei ole toteutettu kaavan mukaan, vaan sillä on 1800-
luvun lopussa rakennetut rakennukset.

Kaavamääräys, tontti 4
ALK-14 Yhdistetty liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusoikeudesta saa käytää asuntoja varten korkeintaan 
1/3 sekä sen lisäksi vielä 1/3 siten, että asunnot ovat 
teknillisesti helposti muunnettavissa liikehuoneistoiksi. 
Rakennuksen maanalaiseen kellariin sekä pihatason alaisiin 
tiloihin saa sijoittaa työhuoneita ja muita rakennusoikeuteen 
laskettavia tiloja, kuitenkin korkeintaan 10 % tontin koko 
rakennusoikeudesta.
Autopaikkavaatimus: 1ap/asunto ja 1ap/ 40m2 
liikekerrosalaa. Tontille saa sijoittaa 50 % autopaikoista. 
Tämän yli menevät autopaikat tulee sijoittaa kortteleihin 19 
ja 35.
Rakennusoikeus e=1,8 (3376 – 3412 krs-m2) Rakennusten 
kerrosluku on IV.
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Tontin 4 rakennusoikeutta ei ole toteutettu, vaan sillä on 
1800-luvun lopussa rakennetut rakennukset, joita on muutettu 
useaan kertaan.

Korttelin postimerkkikaava v.1985
Vuodelta 1985 Porvoon kaupungin kaavoitusosasto on 
laatinut korttelin 26 tontista 2 postimerkkikaavan 
tarkentamaan tontin yksityiskohtia rakentamista varten. 
Tarkentaviin asiakirjoihin liittyy myös aksonometrinen 
havainnekuva, jossa 1977 laaditun kaavan jyräävä 4-
kerroksinen massoittelu tulee selvästi ilmi. Kuvaan ei ole 
kuitenkaan piirretty naapuritonttia, jolla Metodistikirkko 
sijaitsee. Ristiriita olisi ollut ilmiselvästi silloin näkyvissä!

Niinpä voimme jälkiviisaasti arvioida, ettei vielä 1980-
luvullakaan oltu valmiita arvostamaan empiren perinnettä 
kaupunkimme uuden ajan mittakaavassa.

1.6.3 Kaavaehdotus 2006-2007
Kaavamuutos lähti liikkelle Metodistiseurakunnan omasta 
aloitteesta vuonna 2004. 
Myydäkseen käyttämättä jäävän  rakennusoikeuden ja ottaen 
huomioon sen, että kirkkorakennus jäisi paikoilleen 
seurakunta anoi muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.  
Muutostoive oli, että kirkkorakennus säilytettäisiin ja 
suojeltaisiin ja suurin mahdollinen rakennusoikeus 
sallittaisiin tontin itälaidalle.
Muutos aiheuttaisi sen, että kokonaisrakennusoikeus tontilla 
vähenisi uudistetun asemakaavan myötä.  
Etolan tontin omistajien kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen tontti 4 otettiin myös tarkistettavaksi samaan 
kaavamuutosalueeseen sillä perusteella, että nykyisen 70-
luvun kaavan mukainen toteuttaminen johtaisi 
kaupunkikuvallisesti epätyydyttävään ratkaisuun. 
Muutosalueeseen liitettiin vielä tontti 5, jolle oli tarkoitus 
suunnitella uusi kannellinen pysäköintihalli nykyisen 
maantasossa tapahtuvan paikoitusalueen paikalle. 

Kaavaehdotuksessa Metodistikirkon tontilla kirkkorakennus 
on suojeltu ja rakenusoikeutta on vähennetty vuoden 1977 
kaavaan verrattuna 3375km2: stä 2525km2:iin eli vähennystä 
kaikkiaan 850km2. Tonttitehokkuudeksi tuli nyt e=1,35.

Etolan tontilla rakennusoikeutta ei olisi vähennetty, lisäksi 
ehdotus mahdollisti Etolan talon purkamisen.
Rakennus- ja paikoitusalueiden sijoituksia sekä rakennusten  
kerroslukuja esitettiin muutettavaksi.
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Kaavaehdotus käsiteltiin kaavoituslautakunnassa 
maaliskuussa 2007. Kaavaprosessi ei tällaisenaan kuitenkaan 
edennyt pidemmälle ja  kaavan valmistelu siirtyi takaisin 
kaupungin kaavoitusosastolle.

1.6.4 Kaavaehdotus 2008
Uudessa vuode 2008 ehdotuksessa on tontti 5 on poistettu 
muutosalueesta eli ehdotukseen on otettu mukaan enää kaksi 
tonttia: tontit 1 ja 4.
Ehdotuksessa tontti 1 oli aivan edellisen suunnitelman 
kaltainen. Tontin 4 rakennus- ja pysäköintialoja oli järjetetty 
uudella tavalla rakennusoikeuden pysyessä ennallaan.
Nyt kuitenkin tontteihin kohdistui jo runsaasti säilyttäviä 
paineita ja Museoviraston lausunto, jonka laati Henrik Wager 
Porvoon museosta, oli kielteinen Etolan talon purkamisen 
suhteen.
Myös Itä-Uudenmaan arkkitehdit (ITU-SAFA) tekivät 
vetoomuksen Etolan talon säilyttämiseksi.
Kaavamuutosehdotus muuttui jälleen ongelmalliseksi, koska 
ehdotuksessa ei oltu aiottu säilyttää Etolan taloa. Tästä syystä 
ehdotus palautettiin uuteen valmisteluun. 

1.6.5 Asemakaava 2008
Lopulta kaavan valmisteluun otettiin vain Metodistikirkon 
tontti. Kaavaehdotus noudattelee v. 2007 ehdotuksen 
mukaista linjaa.
Metodistitontin kaavaehdotus vahvistettiin 27.8.2008. 
Luonnollisesti uusi kaava määrää 
Metodistikirkkorakennuksen säilytettäväksi, mutta toisaalta 
kaavassa määritelty rakennusoikeus, vaikkakin vähennetty 
1970-luvun kaavasta, on edelleen suuri ko. paikkaan 
tonttitehokkuus on 1,35.
Ongelmana kaavassa voidaan pitää sitä, että se on yksittäinen 
tontti, joka ei ikäänkuin elä naapurin kanssa eikä ota 
huomioon naapuritontin tulevaisuutta.
Metodistien rakennusoikeus on jo myynnissä, mutta 
lamavaiheen vuoksi oikeutta ei ole myyty. 

Suunnitelman toteutumisen haastavuus:
Etolan tontille ollaan edelleen laatimassa uutta kaavaa.
Siinä pyritään vähentämään 70-luvun kaavan sallimaa 
raskasta rakennusoikeutta.
Samaan kaavaan on otettava huomioon, että Museovirasto on 
antanut  lausunnon, jonka mukaan Etolan talon purku ei olisi 
suotavaa.
Etolan tontin omistajat ovat joutuneet nyt kohtaamaan 
tilanteen,  jossa tontin rakennusoikeuden väheneminen 
aiheuttaa merkittävän taloudellisen arvon laskun. Syntyneen 
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tilanteen takia omistaja ja kaavoittaja käyvät neuvotteluja 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun aikaansaamiseksi.
Tässä haastavassa tilanteessa tulee mieleen seuraavia 
arvomaailmaan liittyviä kysymyksiä:
Miksi kaavoittaja jää ollenkaan kuuntelemaan omistajan 
arvoja näin historiallisesti merkittävässä 
kaupunkikuvallisessa asiassa? Mistä johtuu, että samassa 
tilanteessa Metodisteilla ei ole kaavaa laadittaessa ollut 
vaikeuksia hyväksyä uudistetun kaavan tuomaa 
arvonalennusta tontillaan?

Kahden tutkittavan tontin rajat ovat empirekaavan mukaisia. 
Olisiko kaavoituksen yhteydessä hyödyllistä arvioida, voisiko 
tontit rakentaa iyhtenä kokonaisuuten, jolloin olisi 
mahdollisuus saada väljempi ja miellyttävämpi lopputulos 
molempien tonttien kannalta.
Suunnitelmassani halusin lähteä liikkeelle tästä 
alkuasetelmasta.
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2. Suunnitelma

2.1 Suunnittelun lähtökohtia

2.1.1 Korttelin  rakenteellinen eheyttäminen

Lähtökohtana oli tutkia, olisiko mahdollista löytää ehjä ja 
tasapainoinen täydennysrakentamisen idea korttelissa 
sijaitsevien 1970-luvun kaavan mukaisesti toteutettujen ja 
1800-luvulla rakennettujen tonttien välille. Ratkaisun tulisi 
sovittaa mittakaavallista ristiriitaa 4-kerroksisten 
betonielementtitalojen ja 1-kerroksisten empirepuutalojen 
välillä ja lisäksi sopia kaupunkikuvaan monimuotoisessa 
ympäristössä.
Kirkkorakennuksen sijaitseminen suunnittelualueella asetti 
omat haasteet tonttien täydennysrakentamiselle. 
Rakennuksen sakraali luonne oli huomioitava ympäristön 
rakennusten suunnittelussa.

Kaupunkikuvallisesti ongelmallisimpia paikkoja tonteilla 
ovat Mannerheiminkadun varrella sijaitseva polttonesteiden 
kylmä jakeluasema, jonka kohdalla  korttelissa on  tyhjä 
aukkon. Toisena ongelmana pidän Puristustuotteen taloa, joka 
nykyasussaan ei ole kaupunkikuvaan sopiva.

Kokonaisuuden kannalta olisi suotavaa, että varsinaiseen 
rakentamiseen löytyisi taho, joka suunnittelisi ja  toteuttaisi 
tonttien täydennysrakentamisen yhtenä kokonaisuutena. 
Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä tonttien omistajien ja 
tulevien rakentajien kesken.
 
Lähtökohtainen kysymyksenasettelu oli myös, millä keinoilla 
uusien rakennusten arkkitehtuuri voisi olla tukemassa vanhaa 
rakennuskantaa, mutta silti olla kuvaamassa tämän ajan 
keskustasuunnittelun periaatteita?

2.1.2 Rakennusoikeuden mitoittaminen

Rakennusoikeuden määrällä on aivan ratkaiseva vaikutus 
siihen, kuinka tulevalla lisärakentamisella voidaan eheyttää 
korttelin rakennetta. Liian suuri rakennusoikeus johtaa 
väistämättä siihen tilanteeseen, että uudisrakennusten suhde 
vanhoihin puurakennuksiin muodostuu ongelmalliseksi. On 
aivan varmaa, että kaikki se rakennusoikeus, joka 
kaavoituksessa määritellään, tullaan rakentamaan.
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Tavoitteena oli löytää realistinen ehdotus siitä, kuinka paljon 
rakennusoikeutta näille historiallisesti merkittäville tonteille 
voidaan enimmillään sijoittaa. 

Autopaikkojen rakentaminen keskustatonteille on aina 
ongelmallista.  Näihin päiviin saakka empire-kaupunginosan 
uudisrakentamisen yhteydessä kaavan edellyttämiä  
autopaikkoja on jätetty rakentamatta lunastamalla ne 
vapaaksioston kautta kaupungilta. Tämän toimintatavan 
ongelmista kärsitään nyt Porvoossa, jossa rakentamattomia 
pysäköintipaikkoja on useita satoja keskustan alueella. 
Konkreettisena esimerkkinä  tästä toiminnasta on 
naapurikorttelin ylisuuren pysäköintilaitoksen käynnissä 
oleva suunnittelu.

Toisaalta kaavoituksessa ja sen sisällössä voisi ottaa jo 
alunalkaen huomioon, että tontit tulisivat toimimaan esim. 
seniorikansalaisten tai muidenkin yksinasuvien 
asuinpaikkana, jolloin normaalisti käytettyä autopaikkojen 
tarvemääritystä voisi lieventää.

Realismia on, että rakennusoikeus mitoitetaan sen 
suuruiseksi, jonka perusteella tarvittavat autopaikat voidaan 
toteuttaa tontilla taloudellisesti järkevällä tavalla. 

2.1.3 Vanhojen rakennusten arvotus

Yksi suunnittelutyön lähtökohdistani oli määrittää  vanhojen 
rakennusten suojeluasteet. Työssä halusin etsiä vastauksia 
perusteluineen ajankohtaiselle kysymykselle, mitkä 
rakennuksista on syytä säilyttää ja mitkä voisi purkaa. 
Löytyykö  Etolan talon säilyttämiselle riittävästi perusteita?

Tässä yhteydessä on hyvä pysähtyä kysymään, mikä 
rakennuksessa on suojelun arvoista? Tärvelty hirsirunko? 
Rakennuksen ulkoasu, sen mittasuhteet, materiaalit? Entä 
kuinka "tärvelty" rakennuksen pitää olla, että sen arvo 
menetetään?

Suojeltava rakennus voi olla historiallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai 
kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jonka 
ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.

Usein puhutaan esimerkiksi historiallisesta ja 
rakennushistoriallisesta arvosta tai rakennustaiteellisesta 
arvosta. Kaikkia on vaikea mitata rahassa, eikä niitä aina ole 
helppo havaita. Keskeisinä tekijöinä rakennuksen 
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historiallisessa arvossa on kuitenkin se, kuinka alkuperäinen 
ja hyvinsäilynyt rakennus on. Toinen tärkeä tekijä on 
rakennuksen tyypillisyys eli kuinka hyvin se edustaa aikaansa 
tai seudulle tyypillistä rakennusperinnettä.

Näiden periaatteiden pohjalta voidaan tehdä myös 
johtopäätöksiä suunnittelualueen vanhojen rakennusten 
osalta.

2.1.4 Elävän keskustakorttelin kehittäminen

Yhtenä tavoitteena oli tuoda uusia ideoita keskustassa 
sijaitsevan kaupunkitilan käsittelytapaan.
Millä keinoilla saadaan kortteli eläväksi? Voisiko olla 
mahdollista luoda tästä korttelin osasta alue, joka elävöittäisi 
ja  vahvistaisi koko kaupungin ydinkeskustaa?
Keskustan elävöittämisen kannalta olisi tärkeää , että alueelle 
sijoittuisi eri alojen toimijoita ja palvelutarjonta olisi 
monipuolista. Koko keskustan kehittymisen edellytyksenä 
on, että tarjolla on monipuolisia liiketiloja yrittäjille ja 
palveluille.

Kuninkaanportista on viime vuosina muodostunut merkittävä 
tilaa vaativan erikoiskaupan keskittymä. Sensijaan 
päivittäistavarakauppa sekä keskustahakuinen erikoiskauppa
on keskittynyt ydinkeskustaan. Riittävä monipuolisten 
liiketilojen saatavuus takaa sen, ettei kaupungin 
ydinkeskustan kehitys jää Kunikaanportin kasvavan 
tarjonnan varjoon. 

Toisaalta liiketilojen lisääntyminen on  pikkuhiljaa vallannut 
keskusta-asumisen tiloja. Toimintojen kannalta olisi suotavaa, 
että keskustassa olisi enemmän asuntoja eri ikäryhmille.

2.2 Ratkaisut ja  ideat
Korttelin eheyttäminen
Kahden tutkittavan tontin rajat ovat empirekaavan mukaisia.
Tonttien rakennusmassoja luonnostellessani halusin tutkia, 
voitaisiinko tontit ikäänkuin yhdistää ja massoitella koko 
korttelia silmälläpitäen. Työssäni halusin tuoda esille, että 
kyseinen rajat ylittävä lähestymistapa voisi olla molempien 
tontinomistajien etu. Vaikka perinteisesti ei rakennetakkaan 
tontin rajaan kiinni, voisiko näiden tonttien massoittelussa 
kuitenkin tutkia mahdollisuutta siihen?
Täydennysrakentamisen kannalta olisi nimittäin eduksi, jos 
uudisrakennukset vosivat sijoittua kiinni tonttien takarajoihin. 
Näin saataisiin massat sijoitettua järkevästi ja samalla 
saataisiin muodostettua tonteille yhteinen sisäpiha.
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Sisäpihasta muodostuu puolijulkinen tila, joka korostaa 
kapungin rakeisuutta ja samalla muodostaa paikkoja, joiden 
mittakaava on inhimillinen.

Mikäli tontit voitaisiin rakentaa yhdessä ja tontin 
pysäköintijärjestelyjen sisäänajo voitaisiin osoittaa tontin 5 
eli Valintatalon editse Etolan tontin takaosan kautta.

Liikenne ja autopaikat
Mannerheiminkadulta ei ole esitetty ajoneuvoliittymää 
tonteille kadun suuren liikennemäärän vuoksi. Tonteille ajo 
tapahtuu Kaivokadin ja Linnankoskenkadun kautta.

Tonttien autopaikat on suunnitelmassa sijoitettu rakennusten 
kellarikerroksen autohalliin. Kellarikerros on maanpinnan 
tasossa tonttien etelälaidalla ja maan alla pohjoislaidalla. Ajo 
tonttien pysäköintitiloihin tapahtuisi tontin 5 
pysäköintialueen kautta. 
Autohalli on tonttien 1 ja 4 yhteinen paikoitustila, jossa on 
tilaa 47 autolle. Hallista on hissiyhteys asuinkerroksiin.
Mannerheiminkadulta ei ole esitetty ajoneuvoliittymää 
tonteille kadun suuren liikennemäärän vuoksi.
Metodistitontille on sijoitettu 5 autopaikkaa pihalle 
nykymallin mukaan.

Jos autopaikkoja toteutetaan nykyisin vallalla olevan 
mitoituskäytännön (liiketilat 1ap/60km2 ja asuintilat 1ap/
100km2)  mukaan, jakautuvat autopaikat seuraavasti:

Talo A	
 6 ap
Talo B	
 17 ap
Talo C	
 6 ap
Metodistikirkko	
 4 ap
Etolan talo	
 12 ap
YHTEENSÄ	
 45 ap

Suunnitelmassa on esitetty kaikkiaan 52 autopaikkaa. 
Autopaikkojen osalta suunnitelman kerrosalamitoitus on siis 
mahdollinen. 

Pajaperinne 
Yksi tavoitteista oli myös tonteilla esiintyneen pajaperinteen 
jatkaminen.
Uusissa rakennuksissa jatketaan korttelin perinnettä 
rakentamalla katutasoon pieniä liiketiloja, joihin käsityöläiset 
ja pienyrittäjät voivat perustaa pajojaan. Kellarin autohalliin 
tehtäisiin asukkaille  modern verstas auton pesuja ja 
pienkorjauksia varten.
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Sisäpiha
Sisäpiha muodostaa pienen torin, jota reunustavat uudet ja 
vanhat rakennukset. Torin luonne on julkinen, vaikka sisäpiha 
on myös asuintalojen oma pihamaa. 
Ajatus avata pihaa ja kehittää pihasta julkinen lähti liikkeelle 
Metodistikirkon pihan olemuksesta. Kirkon piha on jo 
valmiiksi ikäänkuin avoin ja julkisessa käytössä. Niinpä 
uudisrakennusten liiketilojen avautuessa sisäpihalle 
kokonaisuudesta muodostuu houkutteleva, 
pienimittakaavainen paikka erilaisille puolijulkisille 
toiminnoille: pajojen käsityöläiset ja taiteilijat voisivat myydä 
omia tuotteitaan, kahvila/leipomo levittäytyisi kesällä ulos 
pöytineen ja varjoineen, voisi olla vaikka muutama 
myyntikojukin, portaikko toimisi pienenä katsomona 
esityksille tai siinä voisi muuten vain paistatella päivää...
Tori avautuu nurkistaan julkisempaan kaupunkirakenteeseen.

Olemme tottuneet, että keskustan korttelit ovat yleensä 
pihoiltaan suljettuja, sisäpihalla saattaa olla asukkaille yksi 
pihakeinu ja penkki, eikä sinne toivoteta ulkopuolisia 
tervetulleiksi.

Varsinaisia asuntopihoja ei ole siis lainkaan: rakennusten 
asuntojakauman vuoksi  ei oleteta asukkaiden tarvitsevan 
varsinaista leikkipihaa, niin tapahtuessa on kaupungin 
keskuspuistossa sijaitseva laaja leikkipuisto vain 
kivaenheitonmatkan päässä. Piha on kansirakenteinen, joten 
istutusten osalta  torilla ollaan altaiden ja ruukkujen varassa.

Kirkkopiha
Metodistikirkon eteläpuolella ahdistelee entuudestaan 
neljäkerroksinen betonitalo, joten lähtökohtana oli, ettei 
tuleva täydennysrakentaminen puristaisi kirkkoa yhtään lisää. 
Sisäpihaa suunnitellessani pidin myös tärkeänä, että 
Metodistikirkkorakennus saa oman kirkkopihan ja erityisesti 
kirkkosalin kuoriosa tyhjää tilaa ympärilleen, ikäänkuin tilaa 
hengittää.
Tällä pihalla sijaitsee myös tonttien ainoa kasvillisuus: 
jäljellä on vanhoja omenapuita sekä jonkin verran 
perinnekasveja. Näiden säilyminen tontilla myös 
tulevaisuudessa olisi suotavaa.

Uusia asumismalleja
Halusin myös tutkia, minkätyyppisiä ratkaisumalleja voisi 
löytää pienille asunnoille kaupungin sydämessä – ikäänkuin 
vanhalle hellahuonetyypille ideoituja nykyversiota...
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Lähtökohtana oli, että asuntojen tulisi sopia joko yksi- tai 
kaksihenkisille talouksille ja toisaalta  rohkaista asukkaita 
yhteisöllisyyteen.

Parvekekaappi
Suunnittelin uusiin asuntoihin parvekekaapit.  Parvekekaappi 
on ikäänkuin sisäänvedetty parveke, joka hyödyntää 
seinärakenteen paksuuden paremmin kuin ranskalainen 
parveke. Se on eräällä tavalla sukua erkkeri-ikkunalle. 
Suunnitelmissa se työntyy kadulle joko julkisivupinnan ohi 
kuin parveke tai voi jäädä julkisivupintaan kuin ikkuna. 
Parvekekaapit sopivat hyvin mm. tekstiilien tuuletukseen tai  
yhden tuolin oleskeluun.

2.3 Purettavat rakennukset

Puristustuote Oy:n liiketalo
Puristustuotteen vanha liiketalo esitetään suunnitelmassa 
kokonaan purettavaksi. 
Perustelut purkutuomiolle ovat selvät: rakennukseen on eri 
vaiheissa tehty niin raskaita muutoksia, että alkuperästä ei ole 
enää jäljellä kuin graniittisesta kivijalasta muutamia kiviä ja 
vähäinen osa piilossa olevaa hirsirunkoa. Rakennus ei ole 
hyvin säilynyt, eikä se nykymuodossa enää  edusta ajalleen 
typillistä rakennusta. Se ei ole rakennustaiteellisesti  eikä 
enää  myöskään kaupunkikuvallisesti merkittävä. Voisi 
päinvastoin sanoa, että se on kaupunkikuvaa heikentävä.
Positiivisia asioitakin toki on, mm. rakennuksen koko, joka 
vaikuttaa istuvan paikallaan hyvin. 
Kultturihistoriallisesti rakennukselle voidaan antaa 
jonkinasteista painoarvoa. Rakennus on ollut merkittävän 
Porvoolaisen liikeyrityksen, Puristustuote Oy:n  tuotanto- ja 
konttoritiloina vuosien 1942- 1962 välisenä aikana.
Toinen asia, joka rakennuksessa on huomionarvoista, ovat 
sen kokemat muutokset. Ne ovat mielenkiintoinen tarina 
rakennuksen  muuntumisesta vuosikymmenten kuluessa. 
Rakennus on todella  joustanut muodosta toiseen. 
Nämä seikat eivät kuitenkaan ole riittävä peruste 
rakennuksen säilyttämiselle. Suunnitelmassa olen sijoittanut 
sen tilalle kooltaan ja massaltaan entisenkokoisen asuin-ja 
liikerakennuksen  = Talo C.

Lämpökeskus
Rakennuksella ei ole kaupunkikuvallista merkitystä, koska se 
sijaitsee tontin sisäosassa. Se ei myöskään ole  alkuperäisen 
empirekaavan ihanteiden mukainen rakennus.
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Tosin rakennuksen olemassaolo tuo tontille ajallista 
kerroksellisuutta. Se on osa tontin teollista historiaa.

Kylmä polttonesteiden jakeluasemaasema 
Kylmä huoltoasema ja siihen liittyvät säiliöt, katokset ja 
muut rakenteet puretaan. Paikkaan rakennettaan 
kaupunkikuvaa täydentävä uudisrakennus, talo A
Maaperä on saastunut vuosikymmenten aikana, joten 
bensayhtiö joutuu vaihtamaan maat ennen uudisrakentamisen 
aloittamista. 

2.4 Säilytettävät rakennukset

Metodistikirkko
Rakennus on säilynyt hämmästyttävän alkuperäisenä jo 125 
vuotta! 
Rakennus on suojeltu tontin asemakaavassa vuonna 2008.
Metodistikirkon suojelu on itsestäänselvä päätös, onhan  
rakennus ainutlaatuinen esimerkki hyvin säilyneestä 1800-
luvun rakennuksesta. Samoin se on kaupunkikuvallisesti 
tärkeässä asemassa yhdessä vanhan kansakoulurakennuksen 
kanssa. Kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta katsoen talo on 
arvokas esimerkki hyvin säilyneestä raittiusyhdistystalosta, 
vaikkakaan kiinteistö ei ole enää alkuperäisessä käytössä. 
Nykyinen toiminta on kuitenkin muodoiltaan hyvin 
samankaltaista kuin alkuperäiskäyttö – rakennus toimii 
julkisena kokoontumistila. Alkuperäistä huonejakoa ei ole  
vuosien kuluessa juurikaan muutettu. 
Vuonna 2008 oli maassamme jäljellä enää n.20 
Raittiusyhdistystaloa1.

Etolan talo
Yksi työn haastavimmista kysymyksistä on ollut, onko Etolan 
talon säilyttämiselle riittävästi perusteita?
Työn kuluessa on kuitenkin muodostunut vahva käsitys että 
suojeluperusteita on  riittävästi!
Idästä kaupunkiin saavuttaessa Etolan talo on ensimmäinen 
1800-luvun  puurakennus empire-kaupunginosassa. 
Mannerheiminkadun varrella on vain muutama tämän 
aikakauden rakennus jäljellä, joten 
vielä pystyssä oleva tulee jo siitä syystä voida suojella ja 
säilyttää.

Menneistä vuosista olisi muistettava tosiasia, että kun yksi 
kohde puretaan, on sen naapurikin uhattuna. Metodistikirkko 
tarvitsee aidon parinsa ja yhdessä vanhan 
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kansakoulurakennuksen kanssa talot muodostavat 
kokonaisuuden, jonka säilymistä tulee vaalia.

Myös kultturihistoriallisesti rakennukselle voidaan antaa 
jonkinasteista painoarvoa. Rakennus on ollut merkittävän 
Porvoolaisen liikeyrityksen, Puristustuote Oy:n  tuotanto- ja 
konttoritiloina vuosien 1942- 1962 välisenä aikana.

Vaikka Etolan talolla ei olekaan enää-raskaiden muutostensa 
jälkeen- varsinaisesti rakennustaiteellista merkitystä, on sen 
arvo kaupunkikuvan ja empireperinnön säilymisen kannalta 
merkittävä.
Rakennusta ei ole järkevää ryhtyä ennallistamaan runsaiden 
karkeiden sisätilamuutostensa vuoksi.

2.5 Korjaussuunnitelmat
Pyrin tekemään muutostyösuunnitelmat vanhoihin 
rakennuksiin niin varovaisella kädellä kuin uusien sisältöjen 
toteuttamiselle oli mahdollista.

Korjaussuunnitelma, Metodistikirkko
Kirkkorakennuksen nykytila on historiallisesti  
ainutlaatuinen. Useimmat tilat ja materiaalit ovat alkuperäisiä 
tai ne ovat koskemattomina tallessa uudempien kerrosten 
alla.

Seurakunta tutki vaihtoehtoja
Korjausta suunnitellessaan seurakunta tutki 
mahdollisuuksiaan joko hankkia kokonaan uudet tilat tai 
peruskorjata nykyiset tilat. Seurakunnan asettama 
suunnitteluryhmä päätyi ratkaisussaan siihen, ettei ole 
taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia tiloja muualle, 
koska jo omistetaan valmiit tilat ydinkeskustassa. Tontin ja 
kiinteistön myynnillä ei saataisi kokoon niin paljon varoja, 
että uuden hankinta olisi näin keskeiseltä paikalta 
mahdollista.
Seurakunta on sittemmin päättänyt, että tontin käyttämätön 
rakennusoikeus myydään ja myynnistä saatavat varat 
käytetään kirkkorakennuksen korjaustöihin. 
Samoin suunnitelmissa on, että korjaustyön valmistuttua 
kirkkorakennuksen tiloja vuokrattaisiin osittain asunnoiksi tai 
liiketiloiksi. 
Koska kaavamuutos on vienyt aikaa, on myös kirkon 
korjauksen aloittaminen viipynyt vastaavassa määrin.
Seurakunnan alkuperäinen aikataulu oli sellainen, että 
kirkkorakennus olisi saatu korjattua ennen  seurakunnan 100-
vuotis juhlia.

Miten sitten näin historiallisen rakennuksen muutostyöt voisi 
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suunnitella niin, että rakennus säilyttäisi alkuperäisyytensä, 
perinteisen tunnelmansa? Suunnittelu tulisi kuitenkin 
toteuttaa niin, että seurakunnan toiminnat saisivat 
tarvitsemansa uudet nykyajalle sopivat puitteet?
Tällä hetkellä kirkkorakennuksen sisätilat ovat kuluneet ja 
tekniset järjestelmät kaipaavat uudistusta. Tilat ovat osittain 
epäkäytännöllisiä ajatellen seurakuntatoiminnan nykyisiä 
tilallisia vaatimuksia, esim. inva-asiat, keittiöhygienian 
määräykset yms.
Muutostyösuunnittelu aloitettiin v.2004 seurakunnan toiveita 
ja tarpeita kuunnellen.
Matkan varrella tilaohjelma koki monia vaiheita, mutta 
lopulta suunnitelmat valmistuivat yhteistyössä seurakunnan 
valitseman työryhmän kanssa v. 2007. Museovirasto on 
seurannut projektia. 
Muutostyösuunnitelma sisältää uusien naulakko-, wc-, 
kanslia- ja keittiötilojen rakentamisen sekä kirkkosalin 
uusimisen toimintaa vastaavaksi monitoimisaliksi. 
Kirkkosalissa olevat Segerstrålen maalaukset on tarkoitus 
kunnostaa muutostyön yhteydessä. Kirkkosalin vanhat penkit 
poistetaan käytöstä  ja tilalle hankitaan irtotuolit.
Eteläpäädyssä olevasta vanhasta talonmiehen asunnosta 
(hellahuone) tehdään kirkon uusi keittiö, josta on yhteys 
ryhmä/tarjoiluhuoneeseen.
Mannerheiminkadun puoleisessa päädyssä olevasta vanhasta 
pastorin asunnosta kunnostetaan liikehuoneisto, kooltaan 
60,5 m2. Muutostyötä ovat pintojen uudistaminen sekä wc-
tilan korjaus. Tämän päädyn ja seurakuntatilojen väliin on 
esitetty 1 h+k -asunto  52 m2, jossa kunnostetaan entiset 
keittiö ja vanha kylpyhuone.
Vanhan v. 1923 tehdyn laajennusosan purettu väliseinä 
“paikataan” takaisin alkuperäisen tilajaon mukaiseksi.
Uusi inva-kulku rakennetaan sisäpihan kautta ja wc-tilojen 
vuoksi ullakon sisäportaan paikka vaihdetaan eteisessä. 
Mainittakoon, että hankkeeseen sisältyy myös 
ennallistamista: 1960-luvulla muurattu, eteisen komerotilan 
vievä punatiilinen savupiippu, puretaan. Näin saadaan tilaa 
uuden keittiön wc tilalle.
Kirkon kivijalkamiljöö ja pihapiiri säilytetään niin 
alkuperäisenä kuin mahdollista: mikäli työmaajärjestelyissä 
on tahtotilaa, saadaan vanhat sireenipensaat ja kauniit 
omenapuut säilytettyä edelleenkin kirkkopihassa.

Suunnittelu kirkon muutos- ja korjaustöistä on edelleen 
käynnissä, mutta vielä ei ole varmaa tietoa, milloin kirkon 
korjaushanke tulee toteutumaan (tilanne 10.5.2010).
Tarkoitus on, että muutostyöt aloitetaan heti, kun kirkon 
omistuksessa oleva rakennusoikeus on saatu myydyksi. 
Rakennuslupaa muutostyölle ei ole vielä haettu.
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Liiketila 65 m2
Asunto 1H+K 52 m2
Seurakunnan tilat 268 m2

HUONEISTOALA 385 m2
KERROSALA 405 m2
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Korjaussuunnitelma, Etolan talo
Etolan talon säilyttämiselle olen jo aiemmin esittänyt vahvat 
perustelut. Mainittakoon vielä tässä yhteydessä, että talo on 
ryhdikkäässä kuosissa. Vesikatto ja muut näkyvät 
rakennusosat ovat suoria ja silmämääräisesti katsoen terveitä. 
Rakennuksen muutos- ja korjaustyölle ei ole siis teknisiä 
esteitä. Rakennus on toiminut Etolan myymälänä v. 1975 
alkaen tähän päivään asti. 
Suunnitelmassa rakennuksen ulkoinen ilme säilytetään lähes 
nykyisellään. 
Suurimmat muutokset julkisivuissa liittyvät sisäänkäynteihin, 
jotka kadun puolella palautetaan näin vanhoille 
paikoilleen.Tällä ennallistavalla toimenpiteellä saadaan 
pitkähkö rakennusmassa rytmittymään kauniisti 
Mannerheiminkadulle päin. Sisätiloissa Etolan myymälän 
nykyinen yhtenäinen liiketila jaetaan pienemmiksi yksiköiksi, 
mikä mahdollistaa monipuolisen liiketarjonnan sekä on 
sopusoinnussa rakennuksen olemuksen ja tonttien muun 
suunnitellun käytön kanssa.
Nykyisellä yhtenäisellä avotilalla on kovakouraisesta 
menneisyydestään huolimatta se etu, että pohja-ala on todella 
joustava eri ratkaisujen suhteen.
Rakennuksen kellarista noin puolet pinta-alasta on osoitettu 
rakennusoikeudelliseen käyttöön. Sinne on suunniteltu 
työhuoneita, pajoja ja pienimuotoisia käsi- ja 
taideteollisuusverstaita korttelin alkuperäistä pajaperinnettä 
mukaellen. Loput kellaritiloista jäävät rakennuksen huolto- ja 
aputiloiksi.
Ullakolla sijaitsee rakennuksen IV-konehuone.

2.6 Uudisrakennukset
Yleistä
Uudisrakennusten suunnittelun lähtökohtana oli ottaa 
huomioon tonttien alkuperäisten 1800-luvulta peräisin 
olevien rakennusten mittakaava. Olen etsinyt uusiin 
rakennuksiin sellaisia kokoja ja muotoja, että ne  sopisivat 
mahdollisimman hyvin tonteille: rakennuskorkeudet, 
kattomuodot ja räystäslinjat on pyritty istuttamaan vanhaan 
mahdollisimman sopeuttavasti. Uusien talojen räystäslinjat 
noudattelevat viereisten vanhojen talojen räystäiden 
korkeutta huolimatta siitä, että uudisrakennukset ovat 
kaksikerroksisia.
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ETOLA
Liiketilat
Liiketila E1 yläkerta 135 m2
Liiketila E1 alakerta 77 m2
Liiketila E2 yläkerta 89 m2
Liiketila E2 alakerta 103 m2
Liiketila E3 yläkerta 81 m2
Liiketila E3 alakerta 95 m2
Liiketila E4 74 m2
Liiketila E5 85 m2
YHT 739 m2

Kellaritilat 50 m2
166 m2

YHT 216 m2

HUONEISTOALA 739 m2
KERROSALA 848 m2

Etolan talo,  pinta-alat

Suunnitelman 
pohjapiirustus

Malli pohjoisesta



Toisaalta on mainittava, että uusvanhaa  käsittelytapaa on 
arkkitehtuurissa tietoisesti vältetty.
Uudisrakennukset on pyritty suunnittelemaan siten, että ne 
sisällöltään ja arkkitehtuuriltaan kuvaavat oman aikamme 
rakennuskulttuuria.

Mannerheiminkadun ja Linnankosken kadun varteen 
suunnitellut talot jatkavat massoittelultaan empirekaavan 
linjaa sulautuen Etolan talon ja Metodistikirkon sekä 
kansalaisopiston rakennusten puutalojen rivistöön, 
rakennuksen pitkä sivu  kadulle päin.
Sijainnin ja palvelujen läheisyyden vuoksi otin suunnittelun 
lähtökohdaksi korttelissa muinoin sijainneet hellahuoneet. 
Talon yksiöissä olisivat henkilökohtaiset / omat neliöt melko 
vähäiset, mutta korvaavasti sitten isot yhteiset kokoavat tilat.
Nämä asunnot tukevat yhteisöllistä asumismuotoa.

Liiketilat
Koska tontit sijaitsevat ydinkeskustassa, lähtökohtainen 
ajatus on, että täydennysrakentaminen suosisi myös 
keskustasta kovasti haluttuja pienikokoisia liiketiloja.

Liiketilat sijoittuvat 1. kerroksiin ja asuintilat seuraaviin 
kerroksiin.
Sekä vanhaan Etolan taloon että uudisrakennuksiin on 
suunniteltu liiketiloja. Ne on suunniteltu erikokoisiksi ja 
tarvittaessa niitä voi yhdistellä myös suuremmiksi. 
Uudisrakennusten liiketilat ja samaten Etolan talon liiketilat 
avautuvat sisäpihalle.

Yhteisöllisen asumisen malli
Asunnot on suunniteltu pääasiassa yksin- tai kaksinasujia 
ajatellen: pienkoteja opiskelijoille, senioreille ja sinkuille.
Suunnitelmissa haluttiin löytää uusia ideoita, kuinka 
yksinelävän henkilön asumiseen voitaisiin tuoda  sosiaalista 
elämää tukevia ratkaisuja. Niinpä asuntojen yhteyteen 
suunniteltiin kerroksittain isompi huone, ikäänkuin yhteinen 
olohuone, mikä tukee asukkaiden sosiaalista elämää 
paremmin kuin yksiöasuminen perinteisessä kerrostalossa. 
Omassa osassa asuntoa on kaikki tarvittavat peruspalvelut ja 
yhteinen olohuone laajentaa asumismiljöötä tarpeen mukaan. 
Olohuone voisi olla kokoamassa asukkaita yhteisiin tv-
iltoihin, siellä voisi majoittaa vierailulla olevat sukulaiset tai 
viettää isompia merkkipäiviä. Tämänkaltainen sosiaalinen 
asumistapa on meillä Suomessa vielä niin uusi asia, että  
vaatinee valmiita ryhmiä onnistuakseen, ihmisiä, jotka 
tuntevat toisensa ennestään ja jotka hankkivat yhteistuumin 
yhteisen kerroksen talosta.
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Hellahuoneet
Sijainnin ja palvelujen läheisyyden vuoksi otin suunnittelun 
lähtökohdaksi korttelissa muinoin sijainneet hellahuoneet. 
Talon yksiöissä olisivat henkilökohtaiset / omat neliöt melko 
vähäiset, mutta korvaavasti sitten isot yhteiset kokoavat tilat.
Olen etsinyt yksinkertaisen perusasumisen muotoja. 
Asuntojen oman osan pinta-ala vaihtelee 21 -  75 m2 välillä.
Monella asuntosäästäjällä on tavoitteena oma asunto, vaikka 
kuinka pienikin -mutta oma! Suunnittelemani asunnot olisivat 
hyviä starttiasuntoja nuorille tai senioriasuntoja loppukiriä 
eläville eläkeläisille. Oli ikäryhmä mikä tahansa, asunnot 
sopivat mitä parhaiten yhteisölliseen asumiseen.

Julkisivujen ulkonemat
Sisäpihalle päin Taloihin A ja B on suunniteltu puisia 
suurehkoja ulkonemia, jotka rajaavat sisäpihan ja 
kirkkopihan hieman erilleen toisistaan. Samalla ne tekevät 
sisäpihaan pienimittakaavaista miljöötä ja tuovat ympäristöön 
tarvittavaa rosoisuutta. Lisäksi ulkonemat muodostavat 
kirkkoa kohti ikäänkuin portin. Portin kohdalla on merkittävä 
korkoero maastossa, minkä takia rajakohtaan jouduttaisiin 
tekemään n. 2 m korkea muuri tai seinämä.Sen vuoksi olen 
suunnitellut paikkaan portaikon, jolla maastomuoto hoidetaan 
pehmeämmällä elementillä. Samalla turvataan sisäpihan 
jatkuminen Metodistikirkolle asti.

Portaikko
Kirkkosalin edustalle rakentuisi maaston ansiosta portaikko, 
joka olisi jonkinasteinen puolijulkinen tila muistuttaen 
kirkkorakennuksen julkisesta roolista.Tila jatkuu portaikkoa 
pitkin Etolan tontilla olevan toriaukion myötä Talo C:n 
julkisivuun asti.
Talojen välille muodostuu yhteinen akseli, joka on aukiotilaa 
tonttien sisällä. Talo C:n liiketilojen sisäänkäynti muodostaa 
päätteen torille, jonka toinen pääte on siis kirkon kuoriosa. 
Alttarin pyhyys saa näin arvoisensa aseman sisäpihojen 
kokonaisuudessa.

Talot A, B ja C
Suunnitelmassa tonteille on ehdotettu rakennettavaksi  kolme 
uutta asuin-liikerakennusta.

Talo A  -täyttää Mannerheiminkadun varrella tyhjä katuaukko
Talo B  -sisäpihan takarajassa ”muurina” yhtenäisesti 
kummallakin tontilla
Talo C  -Puristustuotteen talon paikalla Linnankoskenkadun 
varrella.
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Talo A
Yleistä
Mannerheiminkadun suuntainen kaksikerroksinen asuin-
liikerakennus, joka sijaitsee vanhan puretun huoltoaseman 
paikalla täyttäen huoltoaseman aiheuttaman aukon 
katujulkisivussa. Talo asettuu katua vasten pitkä julkisivu 
kadun suuntaisesti. Kaupunkikuvallisesti rakennus on 
suunniteltu siten, että talon mittakaava, julkisivumateriaali ja  
räystäskorkeus ovat sopusoinnussa  kahden 1800-luvun 
puutalon kanssa. Rakennus edustaa kutenkin tyyliltään tämän 
päivä arkkitehtuuria.
Rakennus on betonirunkoinen, harjakattoinen, julkisivussa 
puuverhoilu.

Sisältö
1.kerroksessa sijaitsee liiketiloja, jotka avautuvat sekä 
kadulle että sisäpihalle 

2.kerroksessa sijaitsee asuntoja, yksiöitä. Jokaisessa aunnossa 
on ranskalainen parveke. Asunnoilla on yhteinen olohuone ja 
yhteinen iso parveke/viherhuone valoisaan ilmansuuntaan.
Kellarikerroksesa sijaitsee kiinteistön väestönsuoja, teknisiä 
tiloja sekä asuntokohtaiset varastotilat.

Talo B
Yleistä
Talo B sijaitsisi sisäpihalla ”muurina” yhteisesti kummankin 
tarkasteltavan tontin takaosassa. 2 porrashuonetta, hissi.
B-talon tehtävä on sovittaa korttelissa toteutuneita eri 
vaiheiden mittakaavallisia ristiriitoja. Massoitteluun etsin 
keinoja, joilla tämä ristiriita saataisiin ratkaistua:
B-talon muodostama muurimainen olemus on samaa paria 
sekä naapurissa, tontilla 5 olevan Valintatalon betonisen 
liikerakennuksen että Metodistien naapuriin, tontille 2, 
rakennetun 4-kerroksisen betonielementtitalon kanssa: 
Räystäskorkeudet ja kattomuodot on valittu samoiksi Lisäksi 
materiaalina kivi liittää sen näihin betonisiin naapureihinsa.
Samasta syystä muurimainen Valintataloa kohti sijaitseva 
julkisivu on käsitelty  suurimittakaavaisesti. Sisäpihalle 
antava julkisivu on taas tehty pienimittakaavaiseksi ja on 
muutenkin viritetty ottamaan huomioon ihmiset ja vanhat 
olemassaolevat rakennukset sisäpihan piirissä.
Pienimittakaavaisuutta edustavat puiset ulkonemat, joissa on 
liiketiloja, näyteikkunoita ja tuulikaappeja.

Rakennus on kolmekerroksinen asuin-liikerakennus, joka on
betonirunkoinen, tasakattoinen, ja jonka julkisivut ovat 
pääosin rapattuja, ulkonemat puuverhoiltuja.
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Talo A
Liiketilat
Liiketila A1 83 m2
Liiketila A2 112 m2
Liiketila A3 60 m2
YHT 255 m2

Asuintilat
As 1, 1H+K 41 m2
As 2, 1H+K 34 m2
As 3, 1H+K 34 m2
As 4, 1H+K 34 m2
As 5, 1H+K 36 m2
Yhteistila 46 m2
YHT 225 m2

HUONEISTOALA 480 m2
KERROSALA 580 m2

Talo A,  pinta-alat

Talo A,  pohjapiirustus 2.krs

Talo B,  pohjapiirustus 1.krs



Sisältö
1.kerroksessa sijaitsee liiketiloja, jotka avautuvat sisäpihalle, 
voivat olla pajoja tai esim. pieni leipomo-kahvila, joka 
kesäisin levittäytyy sisäpihalle aurinkoon..
2.– 3. kerroksissa sijaitsee pieniä asuntoja, joita on 
suunnitelmassa varioitu eri tavoin: erikokoisia yksiöitä, 
muutama kaksio ja kaikkien asuntojen yhteinen saunaosasto.
Kiinteistön aputilat sijaitsevat Talo A:n ja Talo C:n kellarissa. 
1. kerroksen asunnoista osa inva-mitoitettuja. 
Sisäpihan puolelle tulee asuntokohtaiset parvekkeet, 
ulkokuorelle taas sisäänvedetyt lasitetut parvekekaapit. 
Osassa, joka sijaitsee Metodistikirkon tontilla, olisi 1.- 
kerroksessa lisäksi kokoontumistila, joka voisi toimia esim. 
3. sektorin puolijulkinena tilana.

Talo C
Yleistä
Vanhan Puristetuotten talon tilalle on sijoitettu 
uudisrakennus, joka rajaa sisäpihaa itäpäädyssä.
Talo C on samoin kuin Talo B välittäjänroolissa empireajan 
Etolantalon ja korttelin 70-luvun betoniarkkitehtuurin välillä. 
Julkisivussa on käytetty sekä puuta että kivirakenteita. 
Mittakaavassa se on lähempänä Etolan taloa, 
kaksikerroksisena rakennuksena räystäslinjan noudatellessa 
Etolan räystäslinjaa.

Rakennus on kaksikerroksinen asuin-liikerakennus.
Rakennus on betonirunkoinen, harjakattoinen, julkisivut 
osittain rapattuja, ulkonemat puuverhoiltuja

Sisältö
Talossa on yksi porrashuone.
Porrashuone syöttää myös TALO B.n itäpäätyasunnot 
2.kerroksessa.
1.kerroksessa on kaksi liikehuoneistoa, jotka avautuvat 
sisäpihalle.
2.kerroksessa on asuntoja, yksiöitä ja asuntojen yhteistilat, 
oleskelu, saunaosasto ja parveke.
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Talo C
Liiketilat
Liiketila 39m2Liiketila 39m2 2kpl 78 m2
Liiketila 41m2Liiketila 41m2 1kpl 120 m2

YHT 198 m2

Asuintilat
m2 kpl

1H 27 7 189 m2
1H+K 39 2 78 m2
Yhteistila 27 27 m2

YHT 9 294 m2

Kellaritilat 127 m2

HUONEISTOALAHUONEISTOALA 492 m2
KERROSALAKERROSALA 665 m2

Talo B
Liiketilat
Liiketila 39m2 39 1kpl 39 m2
Liiketila 41m2 41 2kpl 82 m2
Liiketila 45m2 45 2kpl 90 m2
Kokoontumistila165 1kpl 165 m2

YHT 376 m2

Asuintilat
m2 kpl

1H 21 1 21 m2
1H 25 1 25 m2
1H+ALK 32 2 64 m2
1H+ALK 36 6 216 m2
1H+ALK 37 2 74 m2
1H+ALK 45 4 180 m2
1H+KK 36 2 72 m2
1H+KK (INVA) 36 4 144 m2
2H+KK 43 1 43 m2
2H+KK 46 1 46 m2
2H+KK 75 2 150 m2
Yhteistila 26 26 m2

YHT 26 1061 m2

HUONEISTOALAHUONEISTOALA 1437 m2
KERROSALAKERROSALA 1879 m2

Talo B,  pinta-alat

Talo C,  pinta-alat



Lopuksi
Työhön ryhtyessäni tiesin, että tonttien historiaan liittyy 
monta merkittävää vaihetta. Kuitenkin tässä viime metreillä 
voi todeta, että mitä enemmän olen tutkinut niiden 
menneisyyttä ja ideoinut tulevia mahdollisuuksia, sitä 
mielenkintoisemmaksi kokonaisuus on kehkeytynyt. 

Tieto ja pysähtyminen aiheen pariin on lisännyt tuskaa: 
Porvoon empireajan rakennusten ainulaatuisesta perinnöstä 
on hävitetty 60-70-luvun kaupunki-ihanteiden huumassa liian 
paljon arvokasta! Olen tullut työn myötä vakuuttuneeksi siitä, 
että vaikka jäljellä olisi enää vain murunen empiren 
alkuperästä, rakennus tulisi jättää paikalleen, vaikka olisikin 
vuosien ajan joutunut nöyryyttävien muutosten alaisiksi.
Olkoon muistomerkki jo tuhottujen ja muutettujen 
rakennusten pitkään jatkuneesta aliarvostamisesta!

Toivon, että diplomityöni voisi omalta osaltaan olla 
vaikuttamassa siihen, että kotikaupunkini harvalukuiset, 
jäljellä olevat empiretalot saisivat oikeuden pysyä paikallaan 
ilman kokonaisuutta rikkovia muutoksia. 

Uusimaa-lehden 9.5.2010 numerossa oli uutinen: 
SENIORIASUNTOIHIN SUURI KIINNOSTUS. Jutussa 
kerrotaan talvella järjestetyn laajan kyselyn tuloksista. 
Kyselyyn vastanneista yli 1000 porvoolaisesta seniori-
ikäisetä henkilöstä 700 ilmoitti olevansa kiinnostunut 
muuttamaan senioriasuntoon. Suurin osa muuttohalukkaista 
valitsisi pienehkön 1 – 2 h + k-tyyppisen asunnon. 

Vartti-lehden 9.5.2010 numerossa oli uutinen: 
ETOLA SULKEE OVENSA. Jutussa Etolan kiinteistöjohtaja 
kommentoi seuraavasti: ”Haluamme olla mukana 
kehittämässä aluetta asuin- ja liikehuoneistojen 
kortteliksi... ......meillä ei ole tarvetta säilyttää nykyistä 
keskustan liikekiinteistöä. Sitä on niin moneen kertaan 
rakennettu ja laajennettu, etä sen hyödyntäminen 
nykyaikaisessa liiketoiminnassa on vaikeaa.” 
Kiinteistöjohtajan mielestä on myös tärkeää, että kaupungin 
keskustassa on asuinhuoneistoille osoitettuja kortteleita. Hän 
sanoo artikkelin lopuksi: ”On kaikkien porvoolaisten ja 
Porvoon kaupungin edun mukaista, että keskusta 
suunnitellaan tehokkaasti toimivaksi.”

Tonttien 1 ja 4 kohtalo ratkaistaan pian!

Diplomityöni ideoita voi vapaasti hyödyntää tonttien  
kaavoitusta sekä liike- ja asuntorakentamista suunniteltaessa.
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