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J O H D A N T O

Porvoon kaupunki on ryhtynyt kehittämään Länsirannan 
vanhasta reuna-alueesta uutta keskustamaista aluetta itäran-
nalla sijaitsevan keskusta-alueen rinnalle. Länsirannalle on 
aikaisemmin tehty useita toteutumatta jääneitä kokonais-
suunnitelmia ja siitä on pidetty myös kaksi itsenäistä arkki-
tehtuurikilpailua. Nykykehitys käynnistyi kuitenkin vasta 
2000-luvulla modernin puukaupunkialueen aloituskorttelei-
den sekä pitkään kiistellyn Aleksanterinsillan rakentamisella. 
(Länsirannan asemakaavoituksen eteneminen 2000-luvun 
alussa 2006/2008)

Julkinen keskustelu Länsirannan tulevaisuudesta käyn-
nistyi, kun vanhan tehdaskiinteistön tiloihin kunnostettu 
Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskus otettiin käyttöön 
vuonna 2012. Taidetehdas monipuolisine toimintoineen 
muodostaa Länsirannalle keskuksen, jonka ympärille kes-
kustan on luontevaa laajentua. Ympäröivä alue on edelleen 
rakentamatonta vanhaa viljely- ja teollisuusmaata, jonka 
hyödyntämättömään potentiaaliin kaupungissa on hiljattain 
havahduttu. (Rihtniemi-Rauh 2013)

Diplomityöni on yksi kolmesta Porvoon kaupunkisuunnit-
teluviraston tilaamasta diplomityöstä, joiden toimeksian-
tona ja suunnittelutehtävänä oli laatia kaupunkikuvallisesti 
korkeatasoinen ideasuunnitelma tämän keskeneräisen, 
mutta keskeisen alueen kehittämiseksi. Porvoon kaupunki-
suunnitteluviraston päällikkö Eero Löytönen antoi työhön 
vapaat kädet toivoen että lopputulos herättäisi uusia aja-
tuksia alueen tulevaisuudesta ja toimisi pohjatyönä alueen 
asemakaavojen uudistamiselle. Tavoitteena oli tuoda ulko-
puolinen näkökulma alueen tulevaisuudesta käytävään kes-
kusteluun, jota on tähän asti käyty vain paikallisten omassa 
keskuudessa.

Diplomityön asetelma on ajankohtainen ja kiinnostava. 
Länsirannan kehittämistyön voidaan tulkita liittyvän paitsi 
kasvavan kaupungin paikalliseen kehitykseen, myös osaksi 
paljon laajempaa yhteiskunnallista ilmiötä. Suomalaiset 

kaupunkikeskustat ovat jälkiteollisen yhteiskunnan aikana 
uusiutuneet voimakkaasti, mitä pidetään osoituksena pyr-
kimyksistä vastata muuttuvan yhteiskunnan osittain vielä 
tuntemattomiin tarpeisiin ja toiveisiin (Jalkanen ym. 2004, 
35). Kaupunkien välinen kilpailu asukkaista, työpaikoista 
ja investoinneista on kiristynyt, ja alueen houkuttelevuus 
ja vetovoimaisuus nähdään keskeisenä osana kaupunkien 
selviytymisstrategiaa (Jalkanen ym 2004; Korpivaara & Aa-
lapiha 2005; Karisto 2004).

Porvoossa nämä kaupunkikehitykseen vaikuttavat poliit-
tiset ja taloudelliset paineet tuntuvat kulminoituvan juuri 
Länsirannalla – ”kaupungin keskeisimmällä ja kehittyvim-
mällä osa-alueella” (Eero Löytönen, Porvoon kaavoituskat-
saus 2013). Alueesta halutaan monipuolinen ja vetovoimai-
nen, uutta Porvoota edustava kaupunkialue.

Toimeksiannossa tärkeät, yleiset kysymykset suomalaisten 
kaupunkikeskustojen tulevaisuudesta yhdistyvät mahdol-
lisuuteen etsiä vanhan ja arvostetun Porvoon paikallisiin 
erityispiirteisiin sopivia suunnitteluratkaisuja. ”Kaupungin 
paras vetovoima on sen ainutlaatuisuus,” kirjoittaa arkki-
tehti ja tutkija Meri Louekari (2008, 22), mikä muistuttaa 
minua siitä, että ratkaisu suomalaisten kaupunkien saman-
kaltaisiinkin tarpeisiin täytyy löytyä paikan ja paikallisuuden 
ehdoilla.

Suunnittelutehtävää minulle ennestään vieraassa kau-
pungissa tuntui täten luontevalta lähestyä paikan ja konteks-
tin analyysin kautta.

Työn kirjallinen osuus muodostuu neljästä osasta. 
Ensimmäisessä käydään läpi suunnittelutehtävän taustaa. 
Toisessa osassa esitetään suunnittelualueen analyysi. Por-
voon nykyistä kortteli- ja talotypologiaa sekä typologian 
mahdollisia kehityssuuntia tarkastellaan kolmannessa osassa. 
Viimeisessä osassa esitetään suunnitelma ja suunnittelurat-
kaisut: yksi mahdollinen skenaario alueen tulevaisuudesta.



Ikoninen näkymä Vanhan Porvoon vilja-aitoista.

TAUSTAA
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Porvoo lyhyesti

Porvoon kaupunki sijaitsee Suomen etelärannikolla Itä-Uu-
denmaan maakunnassa, noin 50 kilometrin päässä Helsin-
gin keskustasta. Nykyinen kaupunki on perustettu 1997, 
kun Porvoo ja Porvoon maalaiskunta yhdistyivät uudeksi 
kunnaksi. Porvoon seutu jakautuu selkeästi kaupunkimai-
seen tiiviiseen ja maaseutumaiseen väljään aluerakenteeseen.

Vuoden 2012 lopussa Porvoon väkiluku oli 49 028 
(Tilastokeskus 2013). Kaupungin väestö on kasvanut yhtä-
jaksoisesti ja vakaasti vuodesta 1980 alkaen keskimäärin 325 
asukkaalla vuodessa (Maapoliittinen strategia 2013; Aro 
2012). Kasvu perustuu tasaisesti muuttoliikenteeseen (53 
%) ja luonnolliseen väestönkasvuun (47 %) (Aro 2012).

Porvoon seudulla on paljon teollisuutta (mm. öljynjalos-
tus, muoviteknologia, kirjanpainoteollisuus, sähkötekniikka 
ja metalliteollisuuden alat). Matkailu on Porvoolle merkit-
tävä ja kasvava toimiala, mitä tukee myös valtakunnallisesti 
merkittävä matkailualan oppilaitos, Haaga-Helian ammat-
tikorkeakoulun Porvoo-Borgå-yksikkö. Palveluala hyötyy 
kaupungin lukuisista kulttuurikohteista, museoista ja kar-
tanoista. (Kaupunkiseutujen kasvunaika 2004, 100-101)

Yliopistoa Porvoossa ei ole, mutta yhteistyötä pääkau-
punkiseudun korkeakoulujen kanssa kehitetään (Kaupunki-
seutujen kasvunaika 2004, 101).

Liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat hyvät, ja 
moottoritie on tärkeä yhteys erityisesti työmatkaliikennettä 
sekä Venäjälle suuntautuvaa rahtiliikennettä ajatellen (Kau-
punkiseutujen kasvunaika 2004,101). Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle matkaa on noin 50 km.

Historia ja kaupunkikehitys

Porvoon jokilaaksossa on ollut asutusta jo kivikaudella. 
Kaupungin perustana olleen yhdyskunnan katsotaan kuiten-
kin syntyneen 1200-luvulla. Kaupungin oikeudet kirkon ja 
Borgå-linnan yhteyteen kehittynyt kauppapaikka sai vuonna 
1346. Porvoo on Turun jälkeen Suomen toiseksi vanhin 
kaupunki, ja yksi Suomen kuudesta keskiajalla perustetusta 
kaupungista. (Hiekkanen 1981, 1-8)

Kaupungin synty yhdistetään kaupalle suotuisaan si-
jaintiin hyvien liikenneyhteyksien risteyskohdassa. Näistä 
tärkeimpänä pidetään etelä-pohjoissuunnassa kulkevaa Por-
voonjokea, joka on ollut tärkeä liikenneväylä ja kuljetusreitti 
Hämeen ja Suomenlahden välillä. Meriteitse käytiin kaup-
paa etenkin Rääveliin eli nykyiseen Tallinnaan. Porvoosta 
on ollut myös maantieyhteydet Suomen silloiseen asutuskes-
kukseen Turkuun ja Viipuriin 1200-luvun lopulta lähtien. 
(Heiman 1971; Hiekkanen 1981)

Vanhana rannikkokaupunkina Porvoo on ollut yksi Suo-
menlahden tärkeän kauppareitin purjehtijoiden satamapai-
koista (Hiekkanen 1981, 4), ja merenkulku on leimannut 
kaupungin historiaa.

Porvoon kauppakaupunki levittäytyi 1600-luvulla pohjoi-
seen, itään ja etelään. Varhaisimmissa kartoissa kaupunki 
muodosti selkeän, aidalla rajatun kokonaisuuden, jonka ym-
pärille on sittemmin kasvanut vapaampaa asutusta.

Vanhankaupungin nykyiseen laajuuteen kaupunki 
kehittyi 1500-1700 lukujen aikana (Vanhan Porvoon ra-
kentamista ohjaava kokonaissuunnitelma 1972). Tämä 
keskiaikainen puukaupunki on useista sodista, tulipaloista 
sekä 1830-luvun jälkeisistä purkuaikomuksista huolimatta 
säilynyt pääpiirteissään. Porvoo onkin Suomen kuudesta 
keskiaikaisesta kaupungista ainoa, jonka vanhan kaupungin 

P O RV O O N  H I S T O R I A  J A 
K A U P U N K I K E H I T Y S
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Porvoo ja sen ympäristö 1652. Kaupunki sijaitsi 
yksittäisiä kartano- ja tuotantorakennuksia 
lukuun ottamatta joen itäpuolella. (Valtionarkisto, 
Helsinki)
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keskiaikainen asemakaava on säilynyt nykypäivään (Kärki 
2013).

Kaupungille tunnusomainen Porvoonjoki on paitsi 
mahdollistanut kaupungin kasvun ja kaupan kehittymisen, 
myös rajoittanut rakentamisen leviämistä länteen. Joen 
länsirannalla on ollut lähinnä kartanoiden viljelysmaita, ja 
1700-luvulta alkaen myös teollisuutta. Kaupunkiin perus-
tettiin tuolloin veneveistämö, kaksi sahaa sekä tupakka- ja 
hampputehdas (Heiman 1971). Puukaupungin ulkopuolise-
na alueena Länsiranta on ollut hyvä palovaarallisten toimin-
tojen sijoituspaikka.

Venäjän vallan aikana 1800-luvun puolivälissä kaupun-
kia uudistettiin klassistisen rakennustavan mukaan ja Man-
nerheiminkadun eteläinen osa purettiin Carl Ludvig En-
gelin suunnitteleman empire-kaupungin ruutukaavan alta. 
Kaupunki laajeni etelään nykyisen liikekeskustan laajuuteen, 
ja vähitellen haja-asutuksena myös muihin suuntiin.

1960-luvun lopun lähiörakentamisen kaudella rakennet-
tiin Porvooseenkin paljon uusia kerrostaloja. Länsirannalle 
nousivat tuolloin Porvoonportin suuret, elementtirakentei-
set kerrostalot vastarakennetun öljyjalostamon työntekijöi-
den tarpeisiin. Samoihin aikoihin vastarannan liikekeskus-
tan empire-kortteleita purettiin tasakattoisten betonikerros-
talojen tieltä. (Hornamo 1982, 7)

Kaupungin kasvaessa ja levitessä lisääntyi myös liikenne, 
jonka aluerakentamisen aikaiset linjaukset pilkkoivat kau-
punkia osiin. 1950-luvulle asti oli Vanha silta ollut ainoa 
ylityspaikka Porvoonjoen yli. Suuri Mannerheiminkadun 
silta otettiin käyttöön 1957 ja kävelysilta 1970-luvun lopul-
la. 1970-luvulla alettiin suunnitella myös Aleksanterinsiltaa, 
joka valmistui kuitenkin vasta 2004.

Uudempaa rakentamista Porvoon keskusta-alueella edusta-
vat Länsirannan koillisalueen 2000-luvun alun modernin 
puukaupungin korttelit sekä Länsirannalle Taidetehtaan 

ympäristöön parhaillaan rakenteilla olevat asuin- ja toimis-
torakennukset.

Keskustaa on uudistettu ja jokirannan molempia puolia 
on ehostettu, jotta rannasta saataisiin toimiva julkinen vir-
kistysalue.

Lisäksi kaupungilla on nyt käynnissä kaksi suurta 
kaupunkikehityshanketta: Skaftkärrin energiatehokkaan 
aluerakentamisen pilottialue sekä Hattula-Asemanseudun 
vanha ratapiha-alue. Jälkimmäinen oli Europan 11 -ark-
kitehtuurikilpailun suunnittelualueena ja sitä kehitetään 
kilpailuehdotusten pohjalta. Molemmat hankkeet sijaitsevat 
keskusta-alueen ulkopuolella ja ovat pientalovaltaisia.

Kilpailukyky ja vetovoimatekijät

Alue- ja väestökehitykseen erikoistunut valtiotieteen tohtori 
Timo Aron (2012) mukaan Porvoon demografinen kilpai-
lukyky on hyvä, ja Porvoo on yksi Suomen vetovoimaisim-
mista kunnista. Aron selvitys perustuu kaupunkien välisen 
määrällisen muuttovetovoiman vertailuun keskipitkällä 
aikavälillä.

Vuonna 2011 Porvooseen muutti yli 2200 uutta asukas-
ta. Muuttajien profiili on Porvoon kilpailukyvyn ja kehityk-
sen kannalta ”optimaalinen”, eli suurin osa tulomuuttajista 
on työllisiä ja lapsia. Kaupunki houkuttelee erityisesti 
nuoria lapsiperheitä. Myös korkeakoulutettuja, aktiivi-ikäi-
siä sekä keski- ja hyvätuloisia muuttajia on keskimääräistä 
enemmän. Lähtijät puolestaan ovat keskimääräistä useam-
min pienituloisia opiskelijoita, työttömiä tai työvoiman 
ulkopuolella olevia. Tämä kertoo hyvästä työmarkkinoiden 
dynamiikasta ja alueen houkuttelevuudesta uusien muuttaji-
en, yritysten ja investointien näkökulmasta. (Aro 2012)

Ote Porvoon pitäjänkartasta vuodelta 1937. Länsirannan alueella, 
Porvoonjoen rannalla on varasto- ja teollisuusrakennuksia sekä vaneritehdas 
(”Fanerfabrik”), joka tunnetaan nykyisin Taidetehtaan kulttuuri- ja 
kongressikeskuksena. Kartan alareunassa näkyy myös Kokonniemen kärjessä 
sijaitseva puisto. (Porvoon kaupunki)
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Muuttoliikenteessä korostuu pääkaupunkiseudun ja Por-
voon välinen keskinäisriippuvuus: suuri osa muuttajista 
tulee pääkaupunkiseudulta tai lähtee pääkaupunkiseudulle 
(Aro 2012). Kaupunki kuuluu Helsingin laajenevaan vaiku-
tusalueeseen (Aro 2012), ja markkinoikin itseään pääkau-
punkiseudun metropolialueen itäisenä keskuksena.

Porvoo kuuluu myös yli 10 % työmatkapendelöinnin 
perusteella Helsingin sisempään metropolivyöhykkee-
seen (Juntto 2008, 26). Vuonna 2011 jo neljäsosa (24,9 
%) Porvoon työllisistä pendelöi pääkaupunkiseudulle eli 
Helsinkiin, Espooseen tai Vantaalle (Tilastokeskus 2013). 
Vastapendelöinti pääkaupunkiseudulta Porvooseen on huo-
mattavasti vähäisempää: pääkaupunkiseudulta pendelöivät 
täyttävät 8,5 % Porvoon työpaikoista (Tilastokeskus 2013). 
Helsingin läheisyydestä huolimatta Porvoon työpaikkaoma-
varaisuus on hyvä. Noin 72 % porvoolaisista käy omalla 
paikkakunnalla töissä (Tilastokeskus 2013).

Porvoossa muuttajia houkuttelevat erityisesti miellyttävänä 
ja viihtyisänä pidetty historiallisesti perinteikäs asuinym-
päristö sekä pääkaupunkiseutua edullisemmat asuntojen 
hinnat (Kaupunkiseutujen kasvunaika 2004, 100). Porvoon 
matkailupäällikkö Outi Leppälä kertoo (2013), että kau-
pungin vahvuuksina pidetään sijaintia pääkaupunkiseudun 
läheisyydessä, hyvää kunnallisten, kaupallisten ja kulttuu-
ripalvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta (lyhyet etäisyydet 
kaupungin sisällä), hyvää kasvuympäristöä lapsille sekä yleis-
tä viihtyisyyttä. Mielikuvat kaupungista ovat hyviä.

Porvoo on paitsi vetovoimainen asuinpaikka, myös suosittu 
matkakohde. Kaupungissa käy vuosittain parhaimmillaan 
800 000 turistia (Rihtniemi-Rauh 2013). Suurin osa mat-
kailusta suuntautuu Vanhan kaupungin alueelle, joka on 
hyvin säilyneenä keskiaikaisena puukaupunkina valtakun-
nallisesti merkittävä nähtävyys (Porvoon kaupunki). 

Liikenteen kehitysmahdollisuudet

Uudenmaan liiton uudessa 2. vaihemaakuntakaavassa 
(hyväksytty Maakuntavaltuustossa 20.3.20103, vahvistet-
tavana Ympäristöministeriössä) esitetään varaus Helsingin 
ja Porvoon väliselle uudelle ratayhteydelle. Uusi itärata 
kulkisi Helsingin Pasilasta Pietarin suuntaan lentoaseman 
terminaalin kautta Keravalle, Sipooseen ja Porvooseen. 
Porvoon asema sijoittuisi kaupunkikeskustan ulkopuolelle, 
Kuninkaanporttiin.

Itärata on valtakunnallisesti ja maakuntapoliittisesti 
merkittävä hanke, joka toteutuessaan lisäisi merkittävästi 
Porvoon vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta, sekä tukisi 
raideyhteyteen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittä-
mistä. Nopea ratayhteys lyhentäisi matka-aikaa Porvoon ja 
Helsingin välillä noin 30 minuuttiin, ja Porvoosta lentoase-
man välillä alle 20 minuuttiin. (Liikennevirasto 2012)

Vaikka Itärata-hanke parantaisikin Porvoon asemaa 
metropolialueen itäisenä keskuksena, ollaan kaupungissa 
pettyneitä vielä luonnosvaiheessa mukana olleen Itäisen 
rantaradan (ns. HELI-rata) linjauksen poistamiseen maa-
kuntakaavasta. Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero 
Löytönen kirjoittaa Kaavoituskatsauksessa 2013, että uusi 
maakuntakaavaehdotus ”sivuuttaa Porvoon tavoitteet toimi-
van raideliikenteeseen perustuvan joukkoliikenneyhteyden 
saamisesta kaupunkiin.” Nopea yhteys Helsingin keskustaan 
koetaan Porvoossa arvokkaammaksi kuin yhteys lento-
asemalle, ja ratalinjaus lentoaseman kautta luonnollisesti 
pidentää tätä matka-aikaa. HELI-rata olisi mahdollistanut 
sujuvan työmatkaliikenteen Porvoon ja Helsingin välillä, 
kun lentoaseman kautta tehty linjaus palvelee lähinnä muu-
ta matkailua.
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Uudenmaan liiton 2. vaihemaakuntakaavassa on esitetty varaus uudelle 
ratayhteydelle, joka kulkisi Helsingin Pasilasta lentoaseman ja Porvoon kautta 
Pietariin. Porvoolaisten toivoma Itäinen rantarata eli ns. HELI-rata hylättiin. 
HELI-rata olisi ollut suorempi reitti Porvoon ja Helsingin välillä ja vastannut 
erityisesti työmatkalaisten toiveisiin. 1:200 000. (Pohjakartta: Google Maps)
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” Kaikista eniten harkintaa ja hyvää suunnittelua 
vaaditaan kaupungin keskeisimmän ja 
kehittyvimmän osa-alueen, Länsirannan 
kaavoituksessa. Vielä suurelta osin rakentamaton 
alue tarjoaa mahdollisuuksia, joita ei saisi pilata ja 
joita ei tule uusia. ”
– Eero Löytönen, Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö 
(Porvoon kaavoituskatsaus 2013)

Länsirannan mahdollisuudet Porvoon keskustan laajenemis-
alueena havaittiin 1950-luvulla, mistä lähtien aluetta on ke-
hitetty kaupunkimaisempaan suuntaan Porvoonjoen itäran-
nalla olevan empire-keskustan rinnalle. (Länsirannan asema-
kaavoituksen eteneminen 2000-luvun alussa 2006/2008)

Länsirannan rakentaminen käynnistyi 1960-luvun 
lopulla, kun luoteisosaan rakennettiin Porvoonportin ele-
menttirakenteiset kerrostalokorttelit silloin valmistuneen öl-
jyjalostamon työntekijöiden asunnoiksi. Sen jälkeen Länsi-
rannan kehittämisestä on pidetty kaksi suunnittelukilpailua: 
Yleinen aatekilpailu 1989 ja alueen koillisosaan sijoittunut 
Moderni puukaupunki -kutsukilpailu 1998.

Yleisen aatekilpailun pohjalta toteutui ainoastaan ark-
kitehti Kay Biergannsin voittaneen kilpailuehdotuksen 
mukainen puolikaaren muotoinen Aleksanterinkaari. Myö-
hemmän Moderni puukaupunki -kilpailun voitti arkkitehti 
Tuomo Siitonen, jonka ehdotuksen pohjalta on puolestaan 
laadittu tiivistä ja matalaa puurakentamista edustava asema-
kaava Länsirannan koillisosaan.

Länsirannan kehitys on tähän asti tapahtunut porrastetusti 
osa-alue kerrallaan, mistä johtuen alueella on nähtävissä sel-
keästi rajattuja ja yhtenäisiä, omalle aikakaudelleen tyypilli-
siä kokonaisuuksia. Länsirannan pohjoisosa on nyt pitkälti 

rakennettu, vaikkakin Porvoonportin lähiötä ollaan uudista-
massa täydennysrakentamisen keinoin. Tarkastelualueeni eli 
Länsirannan eteläinen osa on puolestaan säilynyt lähes ko-
konaan rakentamattomana, ja sen maisemassa on nähtävissä 
jälkiä vanhasta viljely- ja teollisuustoiminnasta. Alue on 
tähän asti palvellut lähialueiden asukkaita lähinnä virkistys- 
ja lähiliikunta-alueena.

Eteläisen alueen rakentaminen käynnistyi 2010-luvulla, 
kun vanhan tehdaskiinteistön tiloihin kunnostettiin kult-
tuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas. Vuonna 2012 avatun 
Taidetehtaan lisäksi samaan kortteliin on nyt rakenteilla 
monipuolisesti asumista sekä liike- ja palvelutiloja.

Taidetehdas, yhdessä Länsirannan tulevan kaupun-
kialueen kanssa, on Porvoon kaupungin historian suurin 
yksittäinen rakennushanke. Hankkeen myötä Porvoon 
keskustan painopiste siirtyy yhä enemmän Porvoonjoen 
länsirannalle.

Taidetehtaan kortteliin tehdyt suuret investoinnit yhdis-
tettyinä alueen keskeiseen sijaintiin Porvoon kaupunkira-
kenteessa on lisännyt paineita Länsirannan eteläosan ja jo-
kirannan kehittämiseen. Alueen toistaiseksi käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ovat Kokonniemen luonto ja Porvoonjoen 
lähes rakentamattomana säilynyt länsiranta, sekä uuden Tai-
detehtaan kulttuurin ja kaupan palvelut. Alueesta halutaan 
monipuolinen ja vetovoimainen kaupunkialue, joka edustaa 
uutta Porvoota ja pystyy vastaamaan alueen käyttäjien tar-
peisiin myös tulevaisuudessa.

Länsirannan sijainti Porvoon kaupunkirakenteessa ja analyysivaiheen 
tarkastelualueen rajaus. 1:10000. (Ortoilmakuva: Porvoon kaupunki)

L Ä N S I R A N TA 
K E S K U S TA N 
L A A J E N E M I S A L U E E N A
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Suunnitelma 1972

Länsirannan alueen aikaisempia suunnitelmia
(Porvoon kaupunki)

Suunnitelma 1987
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Aatekilpailu 1989 Moderni puukaupunki -kilpailu 1998
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Yleiskaava

Länsirannan alueella on voimassa lainvoimainen Porvoon 
keskeisten alueiden osayleiskaava (hyväksytty joulukuussa 
2004). Osayleiskaavassa Aleksanterinkaaren eteläpuolella on 
ensin keskustatoimintojen alue (C) ja tämän eteläpuolella 
asuntoalue (A). Suuri osa Länsirannan nykyisestä vihera-
lueesta on kaavassa lähivirkistysaluetta (VL) tai lähivirkistys-
aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (VL-2). Jokiran-
nan alueella on lisäksi säilytettäviä ympäristöarvoja.

Asemakaavojen tarkistus

Länsirannan asemakaavojen tarkistaminen asumista ja lii-
kerakentamista varten alkoi 2000-luvun alussa. Tuolloin to-
dettiin, ettei vanha asemakaava enää vastannut muuttuneita 
käsityksiä Länsirannan kehittämisestä arvokkaana, julkisena 
ulkotilana. Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskus on 
tehnyt vanhassa asemakaavassa rantaan esitetyn konsertti-
talon tarpeettomaksi. Veneiden säilytykselle on puolestaan 
löytynyt sopivammat tilat teollisuudelta vapautuneilta alu-
eilta ja halleista Tolkkisista. (Rihtniemi-Rauh 2013)

Lisäksi selvitykset ranta-alueen rakennettavuudesta ovat 
osoittaneet, että rantarakentaminen jokirannan liejuiselle 
maaperälle on liian kallista. Lyhyen sesonkiajan toiminnoilla 
ei voida rahoittaa rannan tukirakenteiden ja -muurien ra-
kentamista. (Rihtniemi-Rauh 2013)

Vaikka joitain kaavoja on jo päivitetty, on kaavatyö lähes 
koko Aleksanterinkaaren eteläisen alueen osalta vielä kes-
ken. Myös jokirannan alueen asemakaavat ovat tarkistamat-
ta. (Kaavoituskatsaus 2013)

Kaupunkisuunnitteluosaston 5.7.2010 laatimassa Länsiran-
nan alueen kaavatyön tavoitteet ja aikataulu –selvityksessä 
alueelle on esitetty viisi keskeistä tavoitetta:
1. kehittäminen monipuolisena keskusta-alueena
2. kehittäminen monipuolisena asuinalueena
3. liikenteen ja paikoituksen kehittäminen 

kokonaisuutena
4. jokirannan suunnittelu vapaa-ajan alueena, ja
5. alueen maiseman ja kulttuurihistorian huomioon 

ottaminen suunnittelussa.

Nämä tavoitteet ohjaavat myös tätä diplomityötä.

Maanomistus

Länsirannan eteläinen alue Aleksanterinkadusta alkaen 
on Porvoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa Nä-
sin S-Marketia ja Taidetehtaan aluetta lukuun ottamatta 
(Maapoliittinen strategia, liite 1). Näin ollen kaavoituksesta 
johtuva maan arvonnousu koituu ”kaikkien kaupunkilaisten 
hyväksi”, kun kaavoitetut tontit myydään tai vuokrataan 
(Porvoon maapoliittinen ohjelma 2010-2013, Liite 1).

Taidetehtaan alue

Taidetehtaan alueella on valmis, kaupunginvaltuustossa 
29.4.2009 hyväksytty asemakaava (Asemakaava 438). 
Helmikuussa 2013 alueen rakentaminen oli jo pitkällä: 
Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskus ja sen eteläpuo-
len toimistorakennus olivat valmistuneet, ja kaksi kolmesta 
suunnitellusta asuinkerrostalosta oli runkorakenteiltaan 

K A AV O I T U S T I L A N N E 
J A  M A A N O M I S T U S
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Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava.
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pystyssä. Alueen koillispäätyyn suunniteltu kaksi- tai kolme-
kerroksinen, 160 huoneen kokoinen hotelli sekä kaakkoon 
tulevat rivitalot ovat edelleen vailla tarkkoja suunnitelmia 
ja rakennuslupia. Diplomityössä oletan niiden valmistuvan 
Taidetehtaan alueesta laadittujen havainnekuvien mukaisina 
(ks. kuva 21c).

Taidetehtaan alueelle (kuva 21c) tulee arvion mukaan 
valmistumaan kolmen vuoden sisällä noin 200 uutta asun-
toa noin 400-600 asukkaalle. Taidetehtaan alue on suunni-
telman kannalta keskeisessä osassa, sillä se sijoittuu saaren 
tavoin suunnittelualueen sisälle ja muodostaa koko Länsi-
rannan alueen toiminnallisen ytimen.

Muita tulevia hankkeita

Taidetehtaan läheisyyteen Aleksanterinkaaren ulkokehälle 
on suunnitteilla uusi Yrittäjätalo (kuva 20a). Noin 4000 
- 4500 m2 kokoinen rakennus lisäisi alueen liike- ja toimi-
tilojen tarjontaa. Yrittäjätalon alue, johon sisältyy Näsin 
S-marketin ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun välinen 
rakentamaton tontti, mahdollisesti purkukuntoinen 
Hellbergin halli ja lähiympäristö, on varattu YIT Rakennus 
Oy:lle suunnittelua varten ja asemakaavoitus on käynnissä. 
(Porvoon kaavoituskatsaus 2013)

Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien risteykseen on 
tekeillä asemakaavamuutos noin 145 uutta opiskelija-asun-
toa varten (kuva 20b) (Porvoon kaavoituskatsaus 2013). 
Opiskelija-asuntojen suunnitelmat on hyväksytty kau-
punginvaltuustossa toukokuussa 2013 (Jäderholm 2013). 
Vaikka lähialueen taloyhtiöt olivat aikaisemmin valittaneet 
suunnitellun rakennuksen olevan liian suuri, lisääntyvästä 
liikenteestä, kaupunkikuvan pilaantumisesta sekä pysäköin-
tipaikkojen riittämättömyydestä, ei kaupunginvaltuuston 
päätöksestä tehty virallisia valituksia (Jäderholm 2013). 
Opiskelija-asunnot siis toteutuvat, ja ne täyttävät opiskeli-
joiden asuntotarpeet Länsirannan alueella (Porvoon kaavoi-
tuskatsaus 2013).

Modernin puukaupunki saa jatkoa asemakaavan 401 (hy-
väksytty 13.12.2006) mukaan Taidetehtaan pohjoispuolella. 
Alueelle rakennetaan tiiviitä ja matalia puupientaloja sekä 
joitain yksittäisiä maantason toimisto- ja liiketiloja (kuvat 
21a ja 21b).

22a – Yrittäjätalo (YIT) 22b – Opiskelija-asuntola, näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle 
katsottuna (Kaari Arkkitehdit)
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23a – Modernin puukaupungin jatko 23b – Modernin puukaupungin jatko (Porvoon kaupunkisuunnitteluosasto, 
asemakaavan 401 liite)

23c – Taidetehtaan alue voimassa olevan asemakaavan mukaisena, näkymä lännestä katsottuna (ARRAK Arkkitehdit)



SUUNNIT TELU-
ALUEEN 
ANALY YSI

Näkymä kävelysillalta etelään, kohti Kokonmäen laskettelurinteitä. 
Oikealla näkyy Taidetehtaan mediakeskuksen siipi valomainostauluineen 
sekä rakenteilla olevia asuinkerrostaloja.
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Maantieteellisesti Länsiranta sijaitsee Porvoon jokilaaksossa, 
katkonaiseen harjuketjuun kuuluvien Näsinmäen ja Kokon-
mäen välissä.

Alue on vanhaa merenpohjaa, jonka savinen maaperä on 
ollut pitkään viljelyn ja teollisuuden käytössä. Rakennetun 
kaupunkimaiseman ja vähäiselle hoidolle jääneen kulttuuri-
maiseman raja on edelleen selvästi havaittavissa.

Topografia ja maiseman muodot

Maiseman suurmuodot ovat etelässä sijaitseva Kokonmäki, 
sen pohjoispuolella oleva avoin, niittymäinen viheralue, 
Näsinmäki sekä lännessä virtaava noin 100 metriä leveä 
Porvoonjoki. Alueen eteläosasta alkava syvä lahti avautuu 
Porvoon saaristoon.

Jyrkkä ja tiheä kasvustoinen Kokonmäki hahmottuu 
nykyisten rakennusten lomasta hyvin yhtenä maiseman 
suurmuotona, mitä korostaa mäen rajautuminen avaraan 
niittyyn. Varjoisella pohjoisrinteellä on laskettelukeskus, 
jonka puuttomat rinteet näkyvät kauas. Kokonmäen jyrkkä 
pohjoisrinne on avonaista maisemaa rajaava ominaispiirre, 
joka on tärkeä säilyttää. Tämä piirre säilynee parhaiten, jos 
uuden rakentamisen ja maiseman välinen raja pysyy selvänä.

Maiseman tilallinen analyysi sivulla 29 selventää suun-
nittelualueen ja sitä ympäröivän maiseman tilallisia ominai-
suuksia pääpiirteissään (Lynch 1960).

Maasto kohoaa paitsi Kokonmäelle, myös länteen Tolk-
kistentien suuntaan. Tällä hetkellä rinteen päältä ei juuri 
näy joelle, mutta rannan kasvillisuutta harventamalla voisi 
mäen päältä saada hyvät näkymät Porvoonjoelle. Tämä on 
myös ilmansuunta, johon alueen tulevien asuinrakennuksis-
ten ikkunoita on luontevaa suunnata.

Kokonmäen rinteitä lukuun ottamatta alueen korkeus-
erot ovat sen verran loivia (kaltevuus alle 1:8), etteivät ne 
kaltevuutensa puolesta vaikuta rakennettavuuteen. Suu-
remmat kaltevuudet sijaitsevat pienellä alueella Hellbergin 
hallin ympärillä ja varjoisilla pohjoisrinteillä. Alava jokiranta 
on sen sijaan tulva-alueella, minkä vaikutuksia rakennet-
tavuuteen käsitellään kappaleessa ”Rakentaminen joenvar-
teen”.

Maaperä ja rakennettavuus

Länsirannan alueen maaperä on Kokonmäen moreenista 
rinnettä lukuun ottamatta nuorta savikkoa (vanhaa me-
renpohjaa). Kokonmäen korkeimmilla alueilla on myös 
kalliomaata (graniittia). Savi on hienojakoista, huokoista 
ja siten hyvin vesipitoista maa-ainetta, jonka kantavuus ja 
läjitettävyys on heikkoa. Tätä havainnollistaa hyvin se, että 
vastarannalla savimaalle rakennettujen uusien rakennusten 
lisäkuormat ovat nostattaneet pieniä saaria Porvoonjoen 
keskelle.

Ilmastonmuutoksen myötä sekä sateiset että kuivat kau-
det lisääntyvät. Etenkin talvikausina kasvavien sademäärien 
ennustetaan lisäävän maan vesipitoisuutta, mikä heikentää 
maan lujuutta ja kantavuutta entisestään. Toisaalta kesän 
kuivina kausina savipohjainen maa saattaa puolestaan kui-
vua, ja painuessaan vaurioittaa maanvaraisesti perustettuja 
rakenteita. (Ala-Outinen 2004, 34-35).

Rakennettavuuden kannalta savimaa on karkearakei-
sempia maalajeja huonompaa ja maa routii paljon. Raken-
nukset joudutaan tukemaan stabiloimalla ja paaluttamalla 
savikerroksen alaisiin maakerroksiin. Jokirannassa tämän 
savikerroksen paksuus on paikoin jopa 40 metriä. Talonra-

M A A S T O , 
T O P O G R A F I A 
J A  M A I S E M A
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Tarkastelualueen topografia 
ilmenee vinovalovarjosteesta 
1:12500. (Maanmittauslaitos / 
Paikkatietoikkuna)
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kentamiselle riittävä stabiliteetti on noin 1,8 N/mm2 (Kor-
kiala-Tanttu 2013).

Maaperän heikko rakennettavuus ja lisätäytön tarve nos-
taa paitsi rakentamisen, myös kunnallistekniikan ja katura-
kenteiden kustannuksia, mikä kannustaa mahdollisimman 
tiiviiseen ja tehokkaaseen kaupunkirakenteeseen. Nykyinen 
maanpinta varsinkin joen läheisyydessä on vaadittua lat-
tiakorkoa (+3,00 m) huomattavasti alempana, joten raken-
nettavan alueen lähiympäristöä joudutaan korottamaan.

Täytemaan tuoma lisäpaino painaa heikosti kantavaa 
savimaata alaspäin sitä enemmän, mitä enemmän sen päälle 
tuodaan lisäpainoa. Siksi kohteen pohjarakentaminen edel-
lyttää luultavasti erikoisempia georakentamisen menetelmiä 
tai niiden yhdistelmiä. Geotekniikan professori Leena 
Korkiala-Tantun mukaan mahdollisia menetelmiä ovat 
kevennetty täyttö tavallista täytemaata kevyemmillä geolujit-
teilla (vaahtolasi, kevytsora, EPS), esirakentaminen (pohja-
rakenteet rakennetaan 2-5 vuotta etukäteen painumaan oi-
keaan korkoon), ja pystyojitus. Nämä ratkaisut ovat alueella 
toteutettavissa, mutta vaativat huolellista valmistelua ja ovat 
hintavia. (Korkiala-Tanttu 2013)

Kalliista rakentamiskustannuksista ja teknisen toteutuk-
sen vaativuudesta huolimatta Korkiala-Tanttu piti keskeistä 
sijaintia riittävänä perusteena Länsirannan ranta-alueen 
rakentamiselle. Kun rakentamisen kokonaisvaikutuksia tar-
kastellaan kestävän kehityksen kannalta pitkällä aikavälillä, 
on keskeisen sijainnin hyödyntäminen kalliista ja vaikeasta 
rakentamisesta huolimatta järkevää (Korkiala-Tanttu 2013).

Teollisuus on jättänyt jälkensä paitsi maisemaan, myös maa-
perään. Maaperässä on paikoin teollisuudelta peräisin olevia 
haitallisia aineita. Osa saastuneesta maaperästä on jo vaih-
dettu, mutta haitallisia aineita joudutaan vielä poistamaan 
maaperästä.

Pohjavesialueet

Länsirannan savilaaksossa ei ole pohjaveden muodostus-
alueita, joille rakentamista tulisi yleensä välttää. Sen sijaan 
Tolkkistentien läheisyydessä Länsirannan lounaisosassa on 
karkearakeisempia maalajeja, joilla on enemmän pohjaveden 
muodostumaa. Tolkkistentien varrella oleva maauimala on 
hieno esimerkki siitä, kuinka pohjavedellä täyttynyttä soran-
ottoaluetta on hyödynnetty virkistysalueena.

Kasvillisuus

Alueen kasvillisuus jakautuu Kokonmäen, laakson ja ran-
ta-alueen vyöhykkeisiin. Kokonmäellä on pääasiassa kuivan 
kangastyypin kuusimetsää ja jokirannassa sekalaista kasvil-
lisuutta (pajukkoa, koivuja, tervaleppiä, haapoja ja kuusia). 
Kokonmäentien ja Laskettelurinteiden pysäköintialueen lä-
heisyydessä on selkeärajainen koivuryhmä, jonka säilyttämi-
nen osana uutta kaupunkimaisemaa voisi olla mahdollista, 
mikäli se ei sulje näkymiä joelle.

Suuri osa Kokonmäen pohjoispuolen viheralueesta on 
hoitamatonta joutomaata eli rudetaattialuetta, jolla on 
muutamia yksittäisiä puita ja puuryhmiä, enimmäkseen koi-
vuja. Niitty rajautuu etelässä selvärajaiseen metsään. Etenkin 
talvella lumen peittämä ja kesällä vehreä, kukkiva niitty on 
kaunis, ja osa niitystä tulisi siksi säilyttää maisemalle omi-
naisena piirteenä.

Tarkastelualueen maaperä on pääasiassa savea, ja Kokonmäen 
rinteillä hiekka- ja soramoreenia sekä kalliomaata. 1:12500. 
(Kuva tekijän, maaperätiedot Geologian tutkimuskeskus / 
Paikkatietoikkuna)
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Paikallisilmasto

Porvoo kuuluu ilmastoltaan merelliseen eteläboreaaliseen 
luonnonvyöhykkeeseen. Suomenlahden läheisyys vaikuttaa 
keväällä ja alkukesällä viilentävästi, syksyllä ja alkutalvella 
lämmittävästi. Rannikkoefekti lisää vesi- ja lumisateita kor-
keammilla alueilla. (Kersalo & Pirinen 2009)

Vallitseva tuulensuunta on kaakosta, Porvoonjoen suun 
suunnasta. Kokonmäki suojannee kovimmalta etelätuulelta. 
Suurin tuulensuojavaikutus saadaan sijoittamalla raken-
nukset vallitsevan tuulen vastaiseen suuntaan tai ohjaamalla 
tuuli rakennusryhmien ulkopuolelta. Tuuli voidaan ohjata 
ympäri esimerkiksi U-muotoisella korttelirakenteella, jonka 
sisäpiha avautuu suojaisaan, tuulen vastaiseen suuntaan (Jal-
kanen et al. 2004, 108). Tämä ei olisi kuitenkaan valon ja 
näkymien kannalta suotuisin ilmansuunta.

Suojelunäkökohdat

Länsiranta sisältyy useaan suojeluohjelmaan: Porvoon joki-
laakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen 
(Ympäristöministeriö), valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (Museovirasto), maakun-
nallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Uudenmaan 
liitto) sekä Kansalliseen kaupunkipuistoon.

Aivan alueen eteläosassa avautuva Porvoonjoen suisto-
alue ja saaristo kuuluvat Natura-alueeseen. Vuonna 2010 
perustettu Kansallinen kaupunkipuisto käsittää jokirannan 
puistoalueet, Taidetehtaan vanhan teollisuuskorttelin, Wile-
niuksen telakka-alueen sekä Kokonniemen.

Länsirannan alueella on herkkää, valtakunnallisesti mer-
kittävää kulttuurimaisemaa, joka edellyttää rakentamiselta 
erityistä hienovaraisuutta ja maiseman arvojen säilyttämistä.
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1

2

Suunnittelualueen nykytilanne valokuvin. 
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Maiseman peruselementit ovat Porvoonjoki (1), metsäinen Kokonmäki laskettelurinteineen (2), 
niityn alarinteen tasanne (3) sekä ylärinteen metsään rajautuva niitty (4).

3

4
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Länsirannan alueella on erinomaiset ja monipuoliset virkis-
tys- ja lähiliikuntamahdollisuudet, jotka keskeisen sijain-
tinsa puolesta palvelevat muitakin kuin aivan lähialueiden 
asukkaita.

Porvoonjoki ja jokiranta

Porvoonjoen läntinen ranta-alue on Länsirannalla avainase-
massa – onhan joki tärkeä osa merenkulkukaupungin histo-
riaa. Vastarannan Jokikadun ranta-alue on ennen toiminut 
matkustajasatamana, ja rantaan on tultu varta vasten kat-
somaan ohikulkevia höyrylaivoja. Veneistä käsin on käyty 
myös kauppaa saaristolaisten tuotteista: ehkä tällaista van-
haa kaupankäynnin muotoa voisi nykyisen lähiruokasuosion 
aikana herätellä uudelleen.

Porvoonjoki on vanhoista merenkulun ajoista mataloitu-
nut maankohoamisen, joen kuljettaman lietteen, kaatopaik-
kakäytön ja laivojen painolastin purkamisen takia, eivätkä 
suurimmat laivat ole 1700-luvun puolivälin jälkeen päässeet 
ruoppaamattomaan satamaan. Suuret laivat ankkuroivat 
aluksi Hamarin edustalle ja purkivat lastinsa soudettaviin 
proomuihin. Kun joki oli mataloitunut siten, etteivät 
proomutkaan päässeet satamaan, purettiin proomut Ko-
konniemellä ja lasti kuljetettiin kaupunkiin hevoskyydillä. 
(Nevanlinna 1995)

Talvisin jäätynyt joki on toiminut luisteluratana. (Ne-
vanlinna 1995)

Nykyisin keskustan alueelta puuttuu aidosti julkinen, lähes-
tyttävissä oleva jokiranta. Muualla keskustan alueella rannan 
jyrkät tukirakenteet ja korkea porrastaminen estävät pääsyn 
veden äärelle, ja vaikeuttavat myös vahingossa veteen jou-
tuneen pääsyä rannalle. Porvoonjoki – Kaupungin rannat 

-selvityksessä todetaan, että yhteys veden äärelle on vasta-
rannan empire-keskustan puolella heikko, joskin rantaa on 
selvityksen valmistumisen jälkeen ehostettu.

Diplomityön toimeksiannossa korostui toivomus jo-
kirannasta julkisena kaupunkipuistona, jossa yhteys veden 
äärelle olisi jatkuvasti läsnä. Länsirannan puolelle ei siis 
haluta kalliita tukimuureja, vaan luonnonmukaista, helposti 
lähestyttävää jokirantaa. Loiva ranta mahdollistaisi myös 
uimisen, mutta Porvoonjoen vesi on ollut pitkään niin huo-
nolaatuista, ettei siinä ole haluttu uida tai kastautua. Veden 
laatu on kuitenkin viime vuosina parantunut. Porvoonjoen 
vesi on luonnostaan sameaa, koska se on savista.

Itärannalla on nykyisin useita kesäkäytössä olevia ran-
takahviloita ja venelaitureita. Kahvilat antavat syyn tulla 
rantaan, mutta toisaalta myös estävät muiden kuin asiakkai-
densa pääsyn aivan veden lähelle. Rakennukset teiden pää-
tyihin sijoitettuina sulkevat näkymiä joelle ja vastarannalle 
(Porvoonjoki - Kaupungin rannat -selvitys).

Joen potentiaalia vetovoimaisena, julkisena kaupunkitilana 
ja lähivirkistysalueena ei ole vielä täysin valjastettu kaupun-
kilaisten käyttöön.

Kokonniemen liikunta- ja virkistysalue

Alueella harrastettavien liikuntalajien kirjo on laaja. Kokon-
mäen länsipuolella Tolkkistentien läheisyydessä on runsaasti 
erilaisia urheilupalveluja: urheiluhalleja ja -kenttiä, tennis-
keskus sekä vanhaan pohjaveden täyttämään soramonttuun 
tehty maauimala. Hallien takaa löytyy myös skeittipaikka.

Kokonmäellä on paljon metsäisiä kävely- ja lenkkipol-
kuja, joita voisi kehittää edelleen. Erityisesti kävelijöiden 
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ja pyöräilijöiden kulkureitit keskustasta Kokonmäelle ovat 
nykyisin katkonaisia ja puutteellisia.

Kokonniemeltä kulkee talvisin Hamariin suosittu viiden 
kilometrin pituinen hiihtolatu, jonka lisäksi Tolkkistentien 
läheisyydessä on niin kutsuttu koiralatu.

Kokonmäen pohjoisrinteet ovat talvisin aktiivisessa 
laskettelukäytössä. Laskettelukeskusta voidaan pitää paikal-
lisena erikoisuutena. Harvassa suomalaisessa kaupungissa, 
varsinkaan maan etelärannikolla, on oma laskettelurinne 
vain muutaman sadan metrin päässä kaupungin keskustasta.

Kesäisin laskettelurinteiden edustalla on jousiammun-
tarata. Jousiammuntarata vaatii hyvän näkyvyyden ja sijain-
nin, jossa kulkureitit eivät risteä ammunta-alueen kanssa. 
Alueen rakentuessa voi tulla tarpeeseen etsiä radalle uusi 
turvallinen sijainti.

Liikuntapalveluiden kehittäminen tukee ja korostaa alueen 
nykyistä, vielä kehittyvää identiteettiä arvokkaana virkisty-
alueena.

Kokonniemen kansanpuisto 

Porvoonjoen rantaa myötäilevä Kokonniementie on ny-
kyisin hiljainen, mutta edelleen tärkeä liikenneyhteys 
Kokonniemen virkistysalueen eteläosiin. Tien päässä on 
1800-luvulta peräisin oleva puutarha ja huvila, joiden kun-
nostamista ja restauroimista kaupunkisuunnitteluvirastossa 
on ajateltu. 

Vanhusneuvoston kokouksessa 22.4.2013 muisteltiin 
lämmöllä, kuinka Kokoniemen puistossa on osallistujien 
nuoruudessa 1950-luvulla pidetty suuria ja hienoja kesäjuh-
lia, joihin tanssimaan kaupungista ajettiin moottoriveneillä. 

Tätä kuihtunutta puistojuhlaperinnettä paikalliset vanhuk-
set haluaisivat kovasti elvyttää.

Koska sekä toimeksiantajalla, Porvoon kaupungilla ja 
asukkailla on toiveita restauroida puisto entisajan loistoonsa, 
rajaan Kokonniemen suunnittelualueeni ulkopuolelle.
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Porvoo, kuten monet vanhat asutuskeskukset, on syntynyt 
veden äärelle: viljelylle suotuisaan jokilaaksoon hyvälle sata-
mapaikalle. Joki on vaikuttanut kaupungin syntyhistoriaan 
ja se on edelleen tärkeä osa Porvoon identiteettiä ja kau-
punkikuvaa. Länsirannan alueella on vielä rakentamatonta 
jokirantaa, jolla tätä merellistä identiteettiä ja saaristolais-
kaupungin brändiä voidaan vahvistaa.

Rantarakentamisen kehitys ja 
muuttuneet merkitykset
Joilla on kautta aikojen ollut tärkeä merkitys asutukselle ja 
yhteiskunnalle. Keskiajalla jokia hyödynnettiin tyypillisesti 
myllyjen pyörittämiseen ja puolustukseen. 1800-luvun teol-
listumisen myötä jokien merkitys kuljetusreitteinä kasvoi 
ja asutus keskittyi yhä enemmän näiden kuljetusreittien 
varrelle jokilaaksoihin. Myöhemmin padotut joet ja vuolaat 
kosket ovat tarjonneet vesivoimaa sekä kuljetusreitin teol-
lisuuden raaka-aineille ja jatkojalosteille. (Prominski ym. 
2011, 28-31; Breen & Rigby 1996)

Yhteiskunnassa ja teollisuuden rakenteessa pitkään 
käynnissä olleet muutokset ovat vapauttaneet monet ennen 
teollisuuden, kuljetuksen ja kalastuksen käytössä olleet ran-
ta-alueet muulle käytölle. Tämä laaja ja maailmanlaajuinen 
ilmiö on käynnistänyt mittavan kaupunkiuudistuksen, joka 
on muuttanut ranta-alueiden merkityksiä. Aikaisemmin 
suljettuja ja eristettyjä alueita on muutettu vetovoimaisiksi 
asuinalueiksi, liike- ja talouselämän keskuksiksi ja julkisiksi 
virkistysalueiksi. (Breen & Rigby 1996)

Porvoonjoen varrella sijainneesta teollisesta toiminnas-
ta muistuttavat enää Taidetehtaan ja Wileniuksen telakan 
rakennukset sekä Vanhan kaupungin idylliset vilja-aitat, joi-
den rajautuminen veteen on perustunut käytännölliseen si-

jaintiin veneiden saavutettavilla. Länsirannan teollisuudelta 
jo kauan sitten vapautunut alue odottaa yhä uutta käyttöä. 
Alue nähdään tärkeänä virkistysalueena, mutta muutoin se 
hakee yhä paikkaansa paikallisten mielikuvissa.

Rantarakentaminen kunnan kehityksen 
näkökulmasta
Länsirannan sijainti joen varrella on ilmiselvä vetovoimate-
kijä. Rantatontit nähdään usein houkuttelevina asuinpaik-
koina, joilla voi olla suuri vaikutus koko kunnan kilpai-
lukykyyn (Peltonen, Haanpää & Lehtonen 2006, 18-19). 
Rantatonttien kaavoitukseen kohdistuu siksi usein merkit-
täviä kaavoittamispaineita (Peltonen, Haanpää & Lehtonen 
2006, 19), kuten Länsirannankin kohdalla voidaan havaita. 
Kuvaavaa on, että jo kertaalleen kaavoitettua aluetta ollaan 
nyt kaavoittamassa uudelleen.

Rantarakentamisen merkitys kunnan kehitykselle riip-
puu alueen sijainnista yhdyskuntarakenteessa ja kunnasta. 
Ympäristöministeriön julkaiseman oppaan Rantojen maan-
käytön suunnittelu (2005) kuntatyyppiluokitukseen viitaten 
Porvoo on sekä kasvukunta, jolle palveluinvestoinnit ovat 
välttämättömiä, että matkailukunta, jonka rantojen maisema 
ja luonnonarvot houkuttelevat matkailijoita. Länsirannan 
on siis toisaalta vastattava kasvavan kaupungin tarpeisiin 
(asuntorakentaminen, palvelujen kehittäminen) ja toisaalta 
vaalittava kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen luon-
nonarvojen ja maiseman säilyttämistä.

Porvoo on lisäksi pieni kunta, jolla on Länsirannan 
ohella muitakin kehityshankkeita – muitakin kuluja. Tär-
keänäkään pidetyn ranta-alueen kehittämiseen ei ole paljoa 
resursseja. Arkkitehtijulkaisuissa esitellyt, kansainvälistä 
huomiota saavuttaneet waterfront-kaupunkikehityshankkeet 

R A K E N TA M I N E N 
J O E N  VA RT E E N

Harvinainen meritulva, jonka vuotuinen 
todennäköisyys on 1 % (1 tulva / 100 vuotta), 
peittäisi noin kolmasosan tarkastelualueesta. 
Kuvan mittakaava 1:12500. (Taustakartta: 
Paikkatietoikkuna. Tulvatiedot: Uudenmaan 
meritulvakartta 21.5.2013 / MLL, Esri 
Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, 
Maanmittauslaitos)
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ovat kaukana paikallisista realiteeteista. Tilaajan ja osallisten 
toiveet yhteisestä ja avoimesta ranta-alueesta, ”kaupunkilais-
ten olohuoneesta”, on toteutettava pienin investoinnein.

Ranta-alueen rakennettavuus

Taloudellisten ja poliittisten reunaehtojen lisäksi rantaraken-
tamista rajoittaa rannan maaperä ja joen hydrologia.

Porvoonjoki kuuluu  Salpausselän etelärinteiltä Suo-
menlahteen Porvoon kaupungin keskustan läpi laskevaan 
vesistöalueeseen (Hämeen ELY 2012). Joen kokonaispituus 
on noin 143 km ja valuma-alue (F) on suuruudeltaan 1 273 
km2. Valuma-alueen varrella on vain vähän virtaamia tasaa-
via järviä, mistä johtuen Porvoonjoen virtaamavaihtelut ovat 
luonnostaan suuria. (Uudenmaan ELY 2010)

Ranta-alueen rakennettavuus on tulvariskin ja maaperän 
vuoksi heikko. Vähäinenkin rakentaminen ranta-alueelle 
edellyttää maaperän vahvistamista. Vastakkaisen puolen 
joen rantapuiston alueella jokiuoman tukimuuri on kun-
nostettu 2004-2005, ja Länsirannan puolella uomaa on jo 
Aleksanterinsillan läheisyydestä vahvistettu. Keskusta-alueel-
la jokirantaa on pengerretty, tuettu ja porrastettu eri tavoil-
la, mutta luonnonmukaista rantaa on jäljellä ainoastaan 
Vanhan Porvoon pohjoispuolella ja Länsirannan tarkaste-
lualueen eteläosassa.

Porvoon kaupunki on taloudellisista, ekologisista ja mai-
semallisista syistä toivonut, että rannan käsittely olisi mah-
dollisimman vähäistä ja ranta säilyisi luonnonmukaisena 
tai nykytilassaan (Rihtniemi-Rauh 2013). Pienetkin muu-
tokset uoman rakenteeseen voivat vaikuttaa vedenpinnan 
korkeusvaihtelujen ja morfodynaamisten prosessien kautta 
laajemmin koko joiston hydrologiaan (Prominski ym 2011, 
20-23).

Myöskään kanavien rakentaminen ei ole tällä alueella 
mahdollista, tai ainakaan järkevää. Ojia ja pieniä huleve-
sialtaita sen sijaan voi rakentaa – nämä rakenteet kelluvat 
pehmeän savikon päällä (Rihtniemi-Rauh 2014).

Tulviminen ja tulvariskien hallinta

Huomattava osa Länsirannan tarkastelualueesta sijaitsee 
Porvoonjoen tulva-alueella. Tulvat ovat yleensä pieniä, 
mutta suurempiakin tulvia esiintyy satunnaisesti. Edelli-
sen aukeaman tulvakartta osoittaa harvinaisen meritulvan 
laajuuden Länsirannan nykytilanteessa. Tällaisen tulvan 
esiintyvyys on kerran sadassa vuodessa (vuotuinen toden-
näköisyys 1 %), eikä sen alueelle tulisi Suurtulvatyöryhmän 
ohjeen mukaan sijoittaa lainkaan rakennuksia tai rakenteita, 
joita vesi voisi vahingoittaa (Suurtulvatyöryhmän raportti 
2003).

Tulvimista aiheuttavat esimerkiksi lumen nopea sulami-
nen ja jääpadot keväällä ja syksyllä rankkasateet (Porvoon-
joki 2012), jotka lisäävät joen virtaamaa ja kuormittavat 
viemäriverkostoja. Rakennetun alueen leviäminen voi lisätä 
vesistöstä riippumattomia taajamatulvia, koska laajat vettä 
läpäisemättömät pinnat lisäävät viemäriverkostojen kuormi-
tusta rankkasateiden aikana (Peltonen, Haanpää & Lehto-
nen 2006, 19).

Tulvimista saattaa lisätä myös merenpinnan nousu, 
joka johtuu pääasiassa meriveden lämpölaajenemisesta sekä 
vuoristo- ja napajäätiköiden sulamisesta. Suomessa sinänsä 
laajempaa, maailmanlaajuista ilmiötä kompensoi jääkauden 
jälkeinen maan kohoaminen, ja meriveden nousun arvioi-
daan olevan vain muutamia kymmeniä senttejä. Valtame-
rissä meriveden nousun arvioidaan olevan 15-90 cm sadan 
vuoden aikana. (Ala-Outinen 2004, 39)

” It is particularly in towns that the hybrid character 
of river spaces manifests itself: they [rivers] are both 
artificial and natural at one and the same time. ”

 – Prominski ym. (2011, 15)
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Wileniuksen telakka-rakennus tulvan alla joulukuussa 2011. Telakan 
omistajan mukaan tulvavesi nousi ja laski nopeasti, eikä aiheuttanut 
rakennuksille tai telakkatoiminnalle suurta haittaa. (Kuva: Markus 
Kauppinen. Julkaistu tekijän luvalla.)

Tulvariskien hallinnassa maankäytön suunnittelu on kes-
keisessä asemassa: rakentamisen määrä, volyymi ja laatu 
vaikuttavat tulvan aiheuttamaan riskiin (Peltonen, Haanpää 
& Lehtonen 2006, 19). Rakenne- ja rakennusratkaisuilla 
voidaan lisäksi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin rakennukset 
sietävät tulvimista.

Tällä hetkellä Länsirannan tulva-alueella sijaitsee ainoas-
taan rakennuksia, joiden rakenteille tai toiminnalle satun-
nainen tulviminen ei aiheuta suurta haittaa. Esimerkiksi 
lämmittämättömät Wileniuksen telakkarakennukset ovat 
selvinneet vuosien 2004 ja 2011 suuremmista tulvista omis-
taja Ivar Nordlundin mukaan lähes olemattomin vaurioin. 
Tästä näkökulmasta katsottuna telakka puoltaa paikkaansa 
jokirannassa; paikalle olisi vaikeaa rakentaa muutakaan.

Uusien rakennusten lattiatason on Kaupunkisuunnit-
teluviraston laatiman rakentamistapaselostuksen mukaan 
Länsirannalla oltava alimmillaan +3,00 metrin korkeudella 
merenpinnasta, joskin ohjeistuksessa sallitaan poikkeamat 

erityistapauksissa kaupunkikuvallisista syistä. Tällöin raken-
nusten tulisi kuitenkin olla rakenteiltaan ja toiminnaltaan 
sellaisia, että ne kestävät tulvia. Myöskään viemärit eivät voi 
sijaita tulvarajan alapuolella. Tulvariskiin suhtaudutaan kau-
pungissa vakavasti.

Jokirannan tulva-alueelle kannattaa jatkossakin sijoittaa 
ensisijaisesti sellaisia rakennuksia, rakenteita ja toimintoja, 
joille tulvimisesta aiheutuneet haitat aiheuttavat vähäistä 
vahinkoa. Käytännössä uusien rakennusten sijoittaminen 
jokirannan välittömään läheisyyteen ei ole kovin realistista. 
Esimerkiksi Vanhan Porvoon vilja-aittojen kaltaisten, veteen 
rajautuvien rakennusten rakentaminen ranta-alueelle olisi 
aivan liian kallista.
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Taidetehtaan kongressi- ja 
kulttuurikeskus
Länsirannan alueelle on vasta rakennettu uusi kaupallisten 
ja kulttuuripalvelujen keskittymä. Porvoon kaupungin uusi 
kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas otettiin käyttöön 
vuonna 2012. Se valmistui vanhaan tiiliseen tehdaskiinteis-
töön, joka on tullut tunnetuksi kamarimusiikkiorkesteri 
Avanti!:n vuosittaisista suvisoitoista.

Taidetehtaan lähiympäristön asuin- ja liikerakennusten 
rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Alueella on tällä 
hetkellä liike- ja toimistotiloja, erikoiskauppoja, ravintoloi-
ta, kahviloita ja elokuvateatteri, joiden lisäksi rakenteilla on 
kerrostalo- ja rivitaloasuntoja. Alueelle on myös suunnitteil-
la kaksikerroksinen hotelli, jonka voi kuvitella palvelevan 
erityisesti Taidetehtaassa vierailevia liikematkailijoita.

Liikehuoneistoja on rakennettu yhteensä noin 7200 m2, 
joista tammikuussa 2013 käytössä oli noin puolet (Kaupan 
hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 
2013). Uusissa tiloissa sijaitsevat myös Porvoon kaupungin 
sosiaali- ja kulttuurivirastot.

Taidetehdas on kokonaisuutena vahva, monipuolinen 
toimija ja Länsirannan alueen selkeä toiminnallinen ydin. 
Taidetehdas on lisännyt Porvoon matkailijamäärää merkittä-
västi: ensimmäisen viiden kuukauden aikana Taidetehtaalla 
oli yli 250 000 vierailijaa, vaikka ensimmäisen vuoden 
kävijämääräksi oli arvioitu 100 000 vierailijaa (Keränen 
2012). Kaupungilla on perusteltu halu tukea sen havaittua 
vetovoimaa.

”Kulttuurikeskus on täydessä toiminnassa ja alueella 
on vetovoimaa. Nyt tehtävämme on entuudestaan 
vahvistaa tätä myönteistä kehitystä.”

– Eero löytönen (Taidetehdas, 2012)

Muut julkiset palvelut

Tarkastelualueella on tällä hetkellä Taidetehtaan alueen 
julkisten palveluiden lisäksi Haaga-Helia Ammattikorkea-
koulu, jossa opetetaan matkailualoja. Koulun viereen on 
tulossa uusi Yrittäjätalo.

Muita uusia julkisia palveluja tai rakennuksia alueelle 
ei tilaajan mukaan tarvita. Länsirannan uusi kaupunkialue 
on luonteeltaan keskusta-alueelle sijoittuvaa täydennysra-
kentamista, jolloin se voi hyödyntää ympärillä sijaitsevia 
palveluita.

Poikkeuksena lienee kuitenkin päiväkoti, jonka tulisi 
”kaupunkimaisissa oloissa” sijaita enintään 400 metrin pääs-
sä kotoa, tai pientaloalueella 600 metrin päässä (Jalkanen et 
al. 2004, 143). Lähimmät päiväkodit sijaitsevat tähän oh-
jeistukseen verrattuna liian kaukana: Näsin päiväkoti ja vas-
tarannan Kissankulman päiväkoti ja Steinerpäiväkoti ovat 
noin 800 metrin päässä, Tolkkistentien länsipuolen Tulli-
portin päiväkoti noin 900 metrin ja Jääkiekkotiellä sijaitseva 
Liikuntaesikoulu Hyppis noin 900 metrin päässä.

Päiväkodin tarve on luonnollisesti riippuvainen asuina-
lueella asuvien lasten määrästä. Mikäli tarve vähenee, voisi 
samaa rakennusta hyödyntää asukkaita yhdistävänä kortte-
litalona, jossa voisi järjestää esimerkiksi kokoontumisia ja 
kerhoja eläkeläisille ja vanhuksille.

Kauppa & kaupalliset palvelut

Tärkeimmät kaupalliset palvelut löytyvät kävelymatkan 
päästä uudelta Taidetehtaan alueelta, Porvoon liikekeskus-
tan ja Vanhan kaupungin alueelta ja Tolkkistentien varrelta 
(Näsin S-Market, Alko ja apteekki). Alueelta on myös hyvät 
liikenneyhteydet Kuninkaanportin ja Tarmolan kaupan kes-

T O I M I N N O T  J A 
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Vanhaan tehdasrakennukseen valmistunut Taidetehdas tarjoaa 
tiloja mm. taiteelle, kulttuurille ja tapahtumille. Toiminta laajenee 
kesäsesonkina myös ulkotiloihin.
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kittymiin, jotka keskustan ohella ovat Porvoon tärkeimmät 
kaupan keskittymät.

Porvoon kaupungin teettämässä Kaupan hankkeiden 
vaikutusten arvioinnissa asemakaavoitusta varten (2013) on 
selvitetty kaupan nykytilaa ja tulevaisuutta. Lopputuloksina 
annetaan toimenpide-ehdotukset Porvoon kaupan kehittä-
misestä ja liiketilojen lisärakentamisen tarpeista.

Toimenpide-ehdotuksille selvityksessä laadittiin kaksi 
tarkasteluvaihtoehtoa, joista tässä työssä seuraan vaihtoehtoa 
2. Se perustuu vaihtoehdon 1 tavoin Porvoon ajankohtaisiin 
kaupan hankkeisiin syksyllä 2012, mutta ”mitoittamisessa ja 
sijoittamisessa kiinnitettiin enemmän huomiota maankäyt-
tö- ja rakennuslain velvoitteisiin, maakuntakaavaehdotuksen 
kaupan ratkaisuihin ja Porvoon yleiskaavatilanteeseen”, jol-
loin se lienee realistisempi.

Tarkasteluvaihtoehdossa 2 Porvoon Länsirannalle esi-
tetään sijoitettavaksi yksi, luonteeltaan paikallinen uusi 
päivittäistavaramyymälä (2000 k-m2), noin 4000 k-m2 
muun kuin tilaa vaativan erikoiskaupan liiketilaa (josta opis-
kelijatalon yhteyteen noin 1000 k-m2 ja Aleksanterinkaaren 
varrelle lähialueineen noin 3000 k-m2). Erikoiskauppaan 
kuuluvat sellaiset erikoiskaupat, joiden toiminta ei ole tilaa 
vievää ja sopii keskustaan, esimerkiksi Alkot, apteekit, kos-
metiikkamyymälät, muotikaupat, optikot, kelloliikkeet ja 
kukkakaupat. Länsirannan alueen liiketilat ovat siis melko 
pieniä. Suosituksen mukaan nämä kaupan liiketilat tulisi 
rakentaa 2025 mennessä.

Raportissa ei suoraan ohjeisteta, kuinka paljon muita 
kaupallisia palveluja, kuten kampaamoja, ravintoloita ja 
kahviloita, varten Länsirannalla tulisi olla toimitilaa. Suun-
taa-antava kerrosalamäärä saadaan, jos lasketaan Länsiran-
nan kaupan alueen uuden kerrosalan osuus koko Porvoon 
uudesta kaupan kerrosalasta (noin 10 %) ja käytetään tätä 
osuutta myös kaupallisten palvelujen lisärakentamisen 
tarpeen arvioinnissa. Koko Porvoon alueelle tarvitaan 22 

000 k-m2 uutta kaupallisten palvelujen toimitilaa (Kaupan 
selvitys), joista Länsirannan osuus 10 % olisi 2 200 k-m2. 
Laskenta perustuu oletukseen, että Länsirannan alueen kau-
pallisten palvelujen lisätarve on suoraan verrannollinen kau-
pan liiketilojen lisätarveeseen, kun verrataan koko Porvoon 
kaupan lisärakentamisen tarpeeseen.

Raportissa myös varoitetaan kaksinapaisen kaupan kehityk-
sen ja siitä aiheutuvan keskenäisen kilpailun vaaroista: Län-
sirannan kaupan liiallinen kehittäminen saattaa heikentää 
ydinkeskustan ja Itärannan toimintaedellytyksiä. Itärannalla 
on nykyisin vahva keskustahakuisen erikoiskaupan tarjonta. 
Alueita tulee kehittää toisistaan poikkeavina ja toisiaan täy-
dentävinä kokonaisuuksina.

Kuluttajien asiointitrendi Porvoossa on suuria myymäliä 
suosiva: suurin osa päivittäistavaramyynnistä tapahtuu vain 
kolmessa suurimmassa myymälässä (Kaupan hankkeiden 
vaikutusten arvioinnissa asemakaavoitusta varten 2013, 19), 
joihin Länsirannalta on hyvät liikenneyhteydet.

Kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta trendi on epä-
toivottavaa, sillä se tukee pitkiä asiointimatkoja ja perustuu 
pitkälti yksityisautoiluun. Vaarana voi olla myös keskus-
ta-alueiden näivettyminen ja lähipalvelutason lasku.

Kuluttajien käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa sijoitta-
malla Länsirannalle vetovoimaisia pieniä lähikauppoja, jotka 
vastaavat suuria kauppoja paremmin tulevaisuuden kulut-
tajien toiveisiin ja myös muuttuvan yhteiskunnan vaati-
muksiin (Koistinen 2009, 21). Kävelyetäisyydelle sijoitetut, 
tiheän palveluverkoston päivittäistavarakaupat voivat edes-
auttaa kestävän ja eheän yhdyskuntarakenteen syntymistä 
(Koistinen 2009, 26).
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Osallisten ja tilaajan toiveet

Länsirannan diplomitöiden aloituspalaverissa (2013) nousi 
esille paitsi paikallisten ja osallisten toiveita alueelle sijoi-
tettavista toiminnoista. Useissa puheenvuoroissa toivottiin 
alueelle ympärivuotista, matkailua tukevaa toimintaa. Ul-
koilmatapahtumille toivottiin avointa, laajaa ja muunnelta-
vaa tapahtumatilaa (sekä tähän liittyvää infrastruktuuria), ja 
muutenkin vapaata virkistyaluetta piknikkejä varten. Samal-
la muistutettiin pysäköintipaikkojen riittämättömyydestä  –  
tapahtumien aikana on jatkuvasti pulaa pysäköintipaikoista. 

Merellisyyttä ja saaristolaisuutta haluttiin tuoda esille 
tähän teemaan liittyvillä rakennuksilla. Ehdotettiin meri-
aiheista museota, saariston matkailukeskusta, vierasvenesa-
tamaa, melontakeskusta ja Wileniuksen telakan toiminnan 
turvaamista. Matkailijoita varten toivottiin majoitusta, saa-
ristolaistuotteiden myymälää, kahvilaa, kesätoria ja kesäteat-
teria. Myös virkistys- ja liikuntamahdollisuuksien merkitys 
tuli esille osallisten toiveissa uimarannasta, Kokonniemen 
puiston restauroinnista ja entistä laajemmista ulkoilureiteis-
tä.

Tilaajan näkökulmasta osa näistä osallisten esittämistä 
toiveista on mahdottomia. Esimerkiksi meriaiheisen mu-
seon ja saariston matkailukeskuksen rahoitusta pidettiin 
epätodennäköisenä. Julkisten rakennusten rakentamiseen ja 
ylläpitoon ei kaupungilla ole varaa. Toimintojen on oltava 
omavaraisia. Mahdollisena tilaaja piti yhtä rantakahvilaa, 
vierasvenesatamaa, pieniä jäätelökioskeja ja kaikkia ulkotilo-
ja, kuten kesätoria, puistoaluetta ja pysäköintialueita.

Porvoon nykyinen vierasvenesatama sijaitsee vastaran-
nalla Empire-kaupungin puolella. Sataman siirtämistä joen 
länsipuolelle on perusteltu mm. lisätilan tarpeella. Vieras-
venestama on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n mukaan 
”palveluvarustukseltaan monipuolinen ja korkeatasoinen 
matkaveneilyä palveleva satama”. Se tarkoittaa, että siinä 

tulisi venepaikkojen lisäksi olla mahdollisuus peseytymiseen, 
saunomiseen ja yöpymiseen, veneiden polttoainejakelu, jäte-
huoltomahdollisuus, vesipiste sekä elintarvikekioski.

Johtopäätökset

Ei ole mielekästä kehittää Taidetehtaan alueen kanssa kilpai-
levaa, vaan täydentävää toimintaa: vierasvenesatamaa, urhei-
lupalveluita, pienempiä liike- ja toimistotiloja, rantakahvi-
loita ja -ravintoloita. Uusi kaupunkialue voi hyvin tukeutua 
Taidetehtaaseen, ja sen taiteeseen ja kaupunkikulttuuriin 
painottuvaa konseptia voi tulkita myös uuden alueen kau-
punkikuvassa.

Kaupallisissa palveluissa ja kaupan tilojen mitoituksessa 
tulee noudattaa annettuja suosituksia, mikä käytännössä tar-
koittaa sitä, että uusi kaupunkialue painottuu asumiseen ja 
pienimuotoisiin matkailua ja veneilyä tukeviin palveluihin.

Länsirannan alueen nykyisiä ja tilaajan toivomia toimintoja 
sekä niiden suhteita on koottu viereiseen toimintakaavioon.
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L I I K E N N E  J A 
P Y S Ä K Ö I N T I

Liikenne yleensä

Länsirannan liikenneyhteydet ovat hyvät. Aluetta rajaa poh-
joisessa vilkasliikenteinen Läntinen Mannerheiminväylä ja 
idässä Tolkkistentie. Läntistä Mannerheimintietä päästään 
Helsinkiin, ja sen varrella on myös kaukoliikenteen bussipy-
säkkejä.

Länsirannan alueen sisäiset pääkadut ovat Mauno 
Eerikinpojankatu, Aleksanterinkatu ja sen jatkeena Alek-
santerinkaari-niminen kokoojakatu. Aleksanterinkaari on 
peräisin muilta osin toteutumatta jääneestä, vuoden 1989 
yleisen aatekilpailun pohjalta tehdystä asemakaavasta, ja sen 
voimakas kaari on kaupunkikuvassa leimallinen.

Tarkastelualueen sisäiset liikenneyhteydet palvelevat hy-
vin nykytilannetta, kun alueella ei ole juurikaan liikennettä 
tai toimintoja. Jokirantaa pitkin kulkeva Kokonniementie 
on harvoin kuljettu sorapäällysteinen maantie, jonka päät-
teenä on vanha Kokonniemen puisto. Tie on hyvin vähäi-
sessä käytössä, nyt kun Kokonniemen puistokin on jäänyt 
kunnostamattomana vähälle käytölle. Se sijaitsee Porvoonjo-
en tulva-alueella.

Luoteessa, S-Marketin ympärillä, kulkee vanha asfaltti-
päällysteinen tie, jonka linjaus ei ole nykyisin tarkoituksen-
mukainen. Tie on ilmeisesti jäänne jostain vanhasta toteutu-
matta jääneestä suunnitelmasta. Sitä pitkin voidaan kulkea 
Näsin S-Marketin pysäköintialueelle, mutta luontevampi 
sisäänkäynti on pohjoisesta, Aleksanterinkaaren puolelta.

Julkisen liikenteen pysäkit sijoittuvat Tolkkistentielle ja 
Aleksanterinkaarelle. Kaukoliikenteen pysäkit sijaitsevat 
Läntisen Mannerheiminväylän eli niin kutsutun Helsingin-
tien varrella.

Porvoossa ei ole henkilöliikenteen rautatieasemaa, mutta 
tämä saattaa tulevaisuudessa muuttua, mikäli Uudenmaan 

liiton 2. vaihemaakuntakaavaan tehty varaus Helsingistä 
Porvooseen kulkevalle itäradalle toteutuu.

Porvoonjoen sillat

Vanhan empire-keskustan ja Länsirannan välinen Porvoon-
joki on sekä yhdistävä että erottava tekijä. Joen yli kulkee 
neljä siltaa: kauimpana pohjoisessa Vanha silta, sen etelä-
puolella vilkas Mannerheiminväylän autoliikennesilta, sitten 
pienempi kevyen liikenteen kävelysilta sekä eteläisimpänä 
uusin Aleksanterinsilta.

Aleksanterinkadun silta on suunnittelualueen lähin silta 
ja palvelee Länsirannan käyttäjiä siten luonnollisimpana 
kulkuyhteytenä Porvoonjoen toiselle puolelle, keskustan 
suuntaan. Silta yhdistää Länsirannan Taidetehtaan alueen 
pohjoispuolelta Porvoonjoen vastarannan empire-keskus-
taan. Moderni, valkoinen betonisilta herätti aikoinaan kovaa 
vastustusta, sillä se koettiin sopimattomaksi vanhaan kult-
tuurimaisemaan. Jo 1970-luvulla käynnistetty siltahanke 
valmistui ja otettiin käyttöön vasta 2004. Sillan on suunni-
tellut arkkitehti Mikko Kaira (Sito Oy). Se on 22 metriä le-
veä ja sen molemmin puolin on järjestetty kevyen liikenteen 
alikulku, joka on tulvien aikana pois käytöstä.

Mahdollisen uuden sillan rakentaminen nykyisiä siltoja 
etelämmäksi edellyttäisi Wileniuksen telakan siirtämistä,  
sillä sen palvelemat perinnepurjeveneet eivät luultavimmin 
mahtuisi kulkemaan sillan alitse. Uudelle sillalle ei ole 
myöskään esitetty tarvetta.

Ympäristön nykyinen liikenneverkosto 
perustuu keskustan alueella ruutukaavaan 
ja Länsirannan pohjoisosassa pussikatuihin. 
Julkisen liikenteen verkosto (alue 300 metrin 
säteellä bussipysäköeistä) on esitetty kaaviossa 
harmaalla pisterasterilla ja kevyen liikenteen 
reitit katkoviivalla. 1:10000.
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Pysäköintitarpeet

Alueella on paljon tarvetta suurelle pysäköintialueelle. Ta-
pahtumapysäköinti voidaan järjestää vahvistetulla nurmi-
kentällä, mutta myös laskettelurinteet ja mahdollinen uusi 
vierasvenesatama vaativat läheisyyteensä pysäköintitilaa. 
Vierasvenesataman ja laskettelurinteiden käyttäjien tarpeet 
ajoittuvat luonnollisesti eri vuodenaikoihin, jolloin näiden 
pysäköintialueiden yhdistäminen vuorottaiskäytön periaat-
teella vähentäisi pysäköintitilan tarvetta. Tapahtumapysä-
köinti voinee hyödyntää samaa aluetta.

Uuden alueen asukaspysäköinnin tarve on yhteydessä 
muihin kaupunkirakenteellisiin ratkaisuihin. Nykyinen 
pysäköintinormi Taidetehtaan alueella on 1 ap / 100 k-m2, 
mikä on osoittautunut riittämättömäksi. Normia on ensin 
esitetty nostettavaksi 1 ap / 75 k-m2 (Länsirannan alueen 
kaavatyön tavoitteet ja aikataulu 5.7.2010), mutta toimek-
siannossani riittäväksi määräksi on katsottu 1 ap / 85 k-m2. 
Joillain alueilla tästäkin pysäköintinormista on joustettu 
(Reihe & Kallio 2004).

Vesiliikenne ja venepaikat

Autoliikenteen lisäksi Porvoossa kuljetaan paljon myös 
vesiteitse: paikallisten veneilijöiden lisäksi vierailevia vene-
kuntia käy vuosittain vähän yli 2000. Näistä päiväkäyntien 
osuus on noin 300 ja yöpyvien osuus noin 1700. (Rihtnie-
mi-Rauh 2013)

Nykyinen vierasvenesatama sijaitsee ahtaasti Taideteh-
taan vastarannalla empire-keskustan puolella, ja siinä on 
23 venepaikkaa. Vierasvenepaikkojen lisäksi käytössä on 66 
metriä kylkikiinnitystilaa. Satama on tarkoitus siirtää Länsi-
rannan puolelle, jonne se mahtuisi paremmin.

Länsirannan alueella asuntokohtaisia venepaikkoja pi-
detään tärkeinä ”vetovoimatekijöinä” (Selvitys Länsirannan 
kaavatyön tavoitteista). Modernin puukaupungin edustalla 
asukkaiden venepaikat on toteutettu T-muotoisina venelai-
tureina, joille kulkeminen on estetty lukitulla portilla.

Liikenteen kehitysmahdollisuudet

Alueen liikenneyhteydet on ratkaistava uudelleen osana 
suunnitteluratkaisua. Mahdollisia muutoksia voidaan tar-
vita Taidetehtaan alueen ympäristössä. Taidetehtaan alueen 
asemakaava perustuu siihen, että Kokonniementie on 
liikennettä kokoava rantabulevardi, jonka länsipuolelle kau-
punkirakenne rajautuu. Tien varrelle on varattu runsaasti 
taskupysäköintipaikkoja.

Ratkaisu, jossa Kokonniementie on jokirannassa kulkeva 
autotie, erottaa Taidetehtaan alueen rakennukset ja toimin-
nat jokirannasta. Nykyisellään tiellä on vain vähän liiken-
nettä, mutta uuden alueen rakentuessa liikennemäärienkin 
voidaan olettaa lisääntyvän kevyen liikenteen kulkijoiden ja 
jokirannan viihtyvyyden kustannuksella. Mikäli autoliiken-
nettä Kokonniementiellä ei rajoiteta, on se luontevin saapu-
misreitti liikekeskustan ja idän suunnasta tuleville.

Autoliikenteen siirto edes osittain Taidetehtaan alueen 
länsipuolelle rauhoittaisi jokirannan virkistyskäyttöön. Tai-
detehtaan alueen liikennöintiin tämä ei vaikuta juurikaan, 
sillä noin 200-autopaikkaisen pysäköintihallin sisäänkäynti 
on joka tapauksessa tältä puolelta. Itäpuolen tie palvelee 
ainoastaan Taidetehtaan edustalle tulevaa hotellia ja lyhytai-
kaista pysäköinti Taidetehtaan sisäänkäyntiaukion pysäköin-
tialueella. Tälle Taidetehtaan edustan ”paraatipaikalle”, on 
rakennettu noin 50 autopaikkaa.
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Nykytilanne
Yhteydet palvelevat nykytilannetta hyvin, mutta
uuden alueen rakentuessa Kokonniementien
alkuosuuden liikennemäärien voidaan olettaa 
kasvavan, mikä vaatii liikennejärjestelyjen kehittämistä.
Nykyinen Kokonniementie katkaisee Taidetehtaan
alueen jokirannasta, mutta on tärkeä yhteys virkistys-
alueen ja keskustan välillä. Kokonniementie on vanha
maantie, joka sijaitsee tulva-alueella ja sitä joudutaan
korottamaan, jos se säilytetään.

Vaihtoehto A
Kokonniementien alkuosuus muutetaan kevyen
liikenteen väyläksi. Uusi tielinjaus kytkee
laskettelukeskuksen Tolkkistentiehen, mutta ei
korvaa Kokonmäentietä liikenneväylänä idän
suunnasta tuleville. Uusi tie kulkee kulttuuri-
maisemallisesti arvokkaan virkistysalueen metsän
läpi, eikä noudata maastonmuotoja. Linjaus on
mahdoton.

Vaihtoehto B
Kokonniementien alkuosuus muutetaan kevyen
liikenteen väyläksi. Uusi tie kulkee päivittäistavara-
kaupan itäpuolelta. Ratkaisu rauhoittaa jokirannan
mutta kulkee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
niityn läpi. Tiejärjestely on monimutkainen. 
Ratkaisu on mahdollinen, mutta huono,
kun tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen
ja selkeä liikennejärjestely.

Vaihtoehto D
Kokonniementie suljetaan Taidetehtaan alueen
ja jokirannan väliseltä alueelta. Ratkaisu rauhoittaa
jokirannan Taidetehtaan alueen välittömässä
läheisyydessä ja säilyttää tarvittavan yhteyden
Kokonniemen virkistysalueelle. Ratkaisu on Taidetehtaan
alueen asemakaavan vastainen, sillä jokirannan puoleiselta
“rantabulevardilta” on tarkoitus kulkea alueelle.

Vaihtoehto C – valittu jatkokehittelyyn
Kokonniementien alkuosuus säilytetään, mutta
tien linjausta suoristetaan. Uusi tie kulkee Taidetehtaan
alueen itäpuolelta, mistä on myös kulku Taidetehtaan
ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun pysäköintialueille.
Ratkaisu rauhoittaa jokirannan, mutta säilyttää tärkeän
yhteyden Kokonniemen virkistysalueelle. Ratkaisu
on Taidetehtaan alueen asemakaavan mukainen.

Liikenneyhteyksien nykytilanne ja
alustavat kehityssuunnat
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N Y K Y I N E N 
R A K E N N U S K A N TA

Wileniuksen telakka

Länsirannan alueella, Porvoonjoen rannassa sijaitseva vuon-
na 1932 perustettu Ludvig Wileniuksen veneveistämö on 
viimeinen historiallinen muistuma alueen teollisesta men-
neisyydestä. Kaksi 1910-luvulta peräisin olevaa latomaista, 
punamullattua puurakennusta, vesillelaskuluiskat, laiturit ja 
mastonosturin käsittävän veneveistämön tulevaisuus on kui-
tenkin osoittautunut paikalliseksi kiistanaiheeksi.

Veistämön perinnevenetoiminta ei ole kannattavaa, 
sillä sen käytössä olevat tilat ovat riittämättömät. Kau-
pungin mukaan veistämö tarvitsisi säilyäkseen sitä tukevia 
toimintoja, esimerkiksi erilaisia palveluja ja liiketoimintaa. 
Kaupungilla on halu suojella rakennukset ja säilyttää ny-
kyinen toiminta, kunhan se olisi taloudellisesti omavaraista 
(Löytönen 2013). Telakan omistaja Ivar Nordlund haluaisi 
rakentaa uuden veneveistämön, joka riittäisi hänen mu-
kaansa turvaamaan telakan toiminnan. Hän haluaisi myös 
tilaa veneiden talvisäilytykselle, mutta kaupunki ei pidä sitä 
kaupunkikuvallisista syistä hyväksyttävänä. Telakan talou-
dellista kannattavuutta parantaisi myös nykyistä pidemmät 
vuokrasopimukset, joiden turvin omistaja voisi suunnitella 
ja kehittää toimintaa paremmin.

Rakennusten arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot 
ovat melko vähäiset, mutta kulttuurihistorialliset perusteet 
puoltavat veneveistämön rakennusten että toiminnan säi-
lyttäminen mahdollisuuksien selvittämistä. Veistämö on 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä osa Porvoon merellistä 
historiaa, ja muistuttaa kaupungista purjehtijoiden satama-
paikkana. Telakalla on valmistettu tähän mennessä noin 430 
perinteistä puuvenettä, ja sitä voidaan pitää valtakunnallises-
ti merkittävänä perinneveneveistämönä. Se on yksi harvoista 
veistämöistä, joissa huolletaan ja korjataan näitä veneitä.

Kulttuurihistoriallisten perusteiden lisäksi veistämön 
säilyttämistä tukee sen sijainti vaikeasti rakennettavalla tul-

va-alueella, jolle olisi vaikeaa sijoittaa muitakaan toimintoja.   
Nordlundin mukaan telakka sietää ajoittaista tulvimista 
hyvin.

Suurin telakkaa koskeva kysymys koskeekin sitä, kuinka 
telakkarakennukset saadaan sovitettua osaksi jokirannan 
kaupunkipuistoaluetta. Toisaalta joen vastarannalla sijaitse-
vaa vierasvenesatamaa on ajateltu siirrettäväksi länsirannan 
puolelle, jolloin se täydentäisi temaattisesti Wileniuksen 
telakan toimintaa.

Näsin S-market, apteekki ja Alko

Aleksanterinkadun ja Tolkkistentien risteyksessä sijaitsee 
suuri yksikerroksinen päivittäistavarakauppa, jonka yhtey-
dessä on myös Alko ja Apteekki. Kyseinen kauppa muistut-
taa kokoluokaltaan kehäteiden varrella sijaitsevia automar-
ketteja, eikä sellaisenaan sovi uudistuvalle keskusta-alueelle. 
Myös kaupunkisuunnitteluosastolla koetaan, ettei Näsin 
kauppa ole alueelle sopiva ratkaisu.

Nykyinen kauppa on kooltaan niin suuri, että sen vai-
kusalue on seudullinen. Yhteensä 7700 k-m2 suuruisesta 
kaupasta 3000 k-m2 on päivittäistavaraa. Loput 4700 k-m2 
on erikoiskauppaa, jonka olisi muutenkin luontevampaa 
synergiaetujen vuoksi sijaita Taidetehtaan alueella.

Päivittäistavarakaupan osuus ylittää Länsirannan alueelle 
suositellun päivittäistavarakaupan suuruuden. Länsirannalle 
suositeltiin kaksinapaisen kilpailun välttämiseksi sijoitetta-
vaksi ainoastaan yksi, luonteeltaan paikallinen uusi päivit-
täistavaramyymälä, jonka koko olisi enintään 2000 k-m2. 
(Kaupan hankkeiden vaikutusten arvioinnissa asemakaavoi-
tusta varten 2013)

Kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Katri 
Koistisen (2009, 21) mukaan kaupan palvelurakenne on 

Wileniuksen telakka koostuu 
kahdesta harjakattoisesta, 
punamullatusta rakennuksesta. 
Telakan omistaja Ivar Nordlund 
esitteli telakan toimintaa keväällä 
2013.
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jäänyt jälkeen suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä ja 
kuluttajien muuttuneista toiveista. Nykypäivän kuluttajat 
toivovat kävelyetäisyydellä sijaitsevia, keskikokoisia hyvän 
valikoiman lähikauppoja, joita voidaan palautetta antamalla 
kehittää kuluttajan toivomaan suuntaan (Koistinen 2009, 
21-23).

Sunnuntai-aukiolojen salliminen on parantanut tällais-
ten alle 400 neliöisten kauppojen kannattavuutta (Koistinen 
2009, 21-23), ja nykyaikaisten kauppojen inventaariohallin-
ta on muutenkin kehittynyt niin paljon, ettei suuria varas-
totiloja tai suuria määriä samoja tuotteita tarvita puskuriksi 
(Samuli Alppi 2013).

”Megasuuret päivittäistavarakaupat ja harva kaupan pal-
veluverkko eivät ole vastaus tulevaisuuden haasteisiin --- Tule-
vaisuuden lähikauppa on siis enemmän kuin pelkkä kauppa. 
Se on aktiivinen osa paikallista yhteisöä auttaen monipuolisilla 
palveluillaan alueen asukkaita ja tarjoten kimmokkeita sosi-
aaliseen kanssakäymiseen ja erilaiseen toimintaan alueellaan”, 
Koistinen kirjoittaa.

Ehdotan Näsin S-Marketin, apteekin ja Alkon purka-
mista, ja niiden tilalle yhteisöllisesti aktiivisia lähikauppoja. 
Tarvittaessa yksi 2000 k-m2 kokoinen päivittäistavarakaup-
pa voi sijoittua Porvoonportin vanhan ostoskeskuksen tiloi-
hin, joko Lidlin tilalle tai sen viereen.

Hellbergin halli

Näsin S-Marketin itäpuolella sijaitseva Hellbergin halli on 
ollut salibandyn harrastajien käytössä 2000-luvun alusta 
lähtien. Vuonna 1963 rakennettu halli on saanut purkutuo-
mion vuonna 2011 ja se aiotaan purkaa. Tontti on varattu 
YIT Rakennus Oy:lle Yrittäjätalon alueen suunnittelua 
varten.

Laskettelukeskuksen rakennukset

Laskettelurinteiden juurella on kaksi rakennusta: laskette-
lurinteen kahvio sekä suksivuokraamo. Rakennuksille on 
selkeä toiminnallinen tarve, mutta ne voisi liittää paremmin 
osaksi suunnitelmaa ja uutta kaupunkirakennetta.

Vedenpuhdistamo

Kokonniementien varrella sijaitsee vanha kemiallinen jä-
tevedenpuhdistamo, joka on rakennettu vuonna 1972. 
Rakennus on jäänyt tarpeettomaksi, eikä ole enää vedenpih-
distuskäytössä.

Kokonniemen huvila

Kokonniemen puistossa sijaitseva huvilarakennus on päässyt 
todella huonoon kuntoon. Rakennus liittyy osaksi puisto-
aluetta, joten oletan että se restauroidaan puiston kunnosta-
misen yhteydessä.
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Hellbergin halli ja Näsin S-Market niityltä katsottuna.
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J O H T O PÄ ÄT Ö K S E T, 
S U U N N I T T E L U A L U E E N 
R A J A U S  J A  TAV O I T T E I D E N 
A S E T T E L U

Analyysin johtopäätökset

Länsirannan alueella on tällä hetkellä nähtävissä kolme 
selvästi toisistaan erottuvaa kaupunkirakenteellista koko-
naisuutta: elementtirakenteinen Porvoonportti, moderni 
puukaupunkialue sekä Taidetehtaan alue. Kaksi ensimmäis-
tä painottuvat asumiseen, kun taas Taidetehtaan alue on 
selvästi vilkkaampi keskusta-alue monipuolisine kulttuuri-, 
palvelu- ja liiketoimintoineen. Taidetehtaan kortteli muo-
dostaa Länsirannan alueelle keskuksen, jonka ympärille 
uuden kaupunkialueen on luontevaa rakentua.

Rakentamiselle parhaiten soveltuva maa sijaitsee tar-
kastelualueen luoteis- ja pohjoisosassa, missä maaperä on 
kantavampaa ja maa sijaitsee tulva-rajan yläpuolella. Taide-
tehtaan eteläosaan rakentaminen on kallista, mutta mah-
dollista, sillä aluetta täytyisi korottaa tulva-rajan yläpuolelle. 
Tälle alueelle rakentaminen edellyttää sitä, että rakentami-
selle saavutettavat edut ja hyödyt ovat mittavia investointeja 
merkittävämmät.

Jokirannan välittömään läheisyyteen rakentaminen ei 
ole rantatonttien houkuttelevuudesta huolimatta järkevää. 
Heikko maaperä nostaa rakentamisen kustannuksia koh-
tuuttomasti ja tulvavaara asettaa rakentamiselle ja alueelle 
sijoitettaville toiminnoille omat lisävaatimuksensa.

Kaupunkirakenteen keskittäminen olevien yhteyksien 
ja palvelujen läheisyyteen säästää yhdyskuntarakenteen 
hankintoja ja mahdollistaa Kokonmäen viheralueen ja 
jokirannan säilyttämisen arvokkaana lähiliikunta- ja virkis-
tyalueena. Paikallisten mielikuvissa alue nähdään erityisesti 
luonnonläheisenä ulkoilualueena. Tämä on identiteetti ja 
arvo, jota uuden alueen tulee vahvistaa. Muita vahvistettavia 
identiteettejä ovat porvoolaisille tärkeä merellisyys ja saaris-
tolaisuus, sekä tilaajan toivoma keskustamaisuus.

Kaupunkirakenteen levittäytyminen Länsirannan alueelle 
tullee siirtämään Porvoon keskusta-alueen painopistettä 
kohti Porvoonjokea. Kaupungin tavoitteena on, että keskus-
tapalvelujen kehittyminen Länsirannan alueella lisää alueen 
vetovoimaisuutta. Jotta Länsirannan kehityksestä ei aiheu-
tuisi haitallista kilpailua nykyisen liikekeskustan kanssa, on 
kaupan tilojen suunnittelussa syytä pitäytyä niissä määräl-
lisissä suosituksissa, joita Kaupan hankkeiden vaikutusten 
arvioinnissa asemakaavoitusta varten (2013) on annettu.

Käytännössä suurin osa keskustapalvelujen investoin-
neista on jo tehty Taidetehtaan alueelle, eikä tämän työn 
kohteena olevalle laajenemisalueelle jää sijoitettavaksi kovin 
paljoa keskustamaisia toimintoja. Tämä ajaa suunnittelua 
asumiseen painottuviin ratkaisuihin, jolloin suunnitelman 
keskeiseksi kysymykseksi nousee se, millaisia kaupunkiasu-
misen muotoja Länsiranta voi tarjota?

Tilaajan tavoitteet

Tämä diplomityö on yksi kolmesta Porvoon kaupungin 
tilaamasta diplomityöstä, joissa toivottiin tutkittavan vaih-
toehtoja Länsirannan alueen tulevaisuudelle. Länsiranta 
on kunnalle merkittävä ja keskeinen alue, johon kohdistuu 
paljon poliittisia paineita. Alueella ajatellaan olevan suuri 
merkitys koko kunnan kehittämisessä.

Kaupungin tavoitteena on, että nämä kolme erillistä ja 
itsenäistä suunnitelmaa perusteluineen toimisivat pohjatyö-
nä alueen kaavojen uudistamiselle ja tekisivät näkyviksi uu-
sia ajatuksia alueen kehitysmahdollisuuksista. Suunnitelmat 
ovat täysin itsenäisiä, mutta niiden voidaan ajatella muodos-
tavan kolme skenaarioita, kolme mahdollista vaihtoehtoa, 
joita voidaan vertailla keskenään ja joiden pohjalta voidaan 

Suunnittelualueen rajaus 
on tehty suunnittelualueen 
analyysin perusteella.
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SWOT-analyysi Länsirannan tarkastelualueesta (analyysin johtopäätökset)

Positiivinen vaikutus Negatiivinen vaikutus

Si
sä

is
et

 te
ki

jä
t

Vahvuudet Heikkoudet

- Alueen keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa
- Hyvät, olemassa olevat liikenneyhteydet sekä keskustaan 
että keskustan ulkopuolisiin kaupan keskittymiin
- Pääkaupunkiseudun läheisyys: hyvä saavutettavuus sekä 
yksityisillä että julkisilla kulkuneuvoilla
- Taidetehtaan alueelle jo tehdyt investoinnit: monipuoliset 
kaupan ja kulttuurin palvelut saatavilla
- Kokonniemen laajan virkistysalueen ja monipuolisten 
liikuntapalvelujen läheisyys
- Alueen sisältyminen lukuisiin suojeluohjelmiin

- Savinen, paikoin erittäin vaikeasti ja kalliisti rakennettava 
maaperä, joka on osittain myös saastunutta
- Sijainti osittain Porvoonjoen tulva-alueella asettaa erityisiä 
vaatimuksia rakentamiselle ja tulva-alueelle sijoitettaville 
toiminnoille
- Wileniuksen telakan toiminta on nykyisellä sijainnillaan 
kiistanalainen
- Alueen kehitykseen kohdistuu paljon poliittisia paineita: 
Länsirannalla voi olla suuri merkitys koko kunnan kehitykselle

U
lk

o
is

et
 te

ki
jä

t

Mahdollisuudet Uhat

- Läntinen jokiranta on keskeisestä sijainnistaan huolimatta 
säilynyt lähes rakentamattomana
- Uusi asuinalue keskusta-alueella voi tarjota uudenlaisia 
kaupunkiasumisen vaihtoehtoja sekä vakituiseen että vapaa-
ajan asumiseen
- Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskus sekä suunnitteilla 
oleva Yrittäjätalo voivat houkutella alueelle uusia yrittäjiä sekä 
luovan alan toimijoita
- Taidetehtaan kulttuurikeskuksen toiminta voi ajoittain 
laajentua ulkotiloihin esimerkiksi tapahtumien muodossa

- Porvoonjoen tulviminen saattaa yleistyä ilmastonmuutoksen 
ja merenpinnan kohoamisen myötä
- Savimaan rakennettavuus ja lujuus saattaa heikentyä 
entisestään erityisen sateisten ja erityisten kuivien kausien 
yleistyessä
- Länsirannan kehittäminen keskustamaisena alueena saattaa 
johtaa keskustan kaksinapaistumiseen sekä haitalliseen 
kilpailuun Porvoon nykyisen liikekeskustan kanssa
- Porvoon matkailun sesonkiluonne johtaa suuresti 
vaihtelevaan palvelujen käyttöasteeseen
- Tiiviin ja tehokkaan rakentamisen sovittaminen Porvoon 
kaupunkirakenteeseen epäonnistuu
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käydä keskustelua. Niiden toivotaan tuovan paikalliseen 
keskusteluun uusia, ulkopuolisia näkökulmia.

Näistä tavoitteista ja suunnittelutehtävän luonteesta joh-
tuen tilaaja on antanut suunnitteluun melko vapaat kädet. 
Tarkkoja vaatimuksia alueelle sijoitettavista toiminnoista, 
kerrosaloista tai muuta tilaohjelmaa ei annettu. Länsiran-
nan alueen kaavatyön tavoitteet ja aikataulu –selvityksessä 
(2010) mainitut tavoitteet ovatkin melko yleisluontoisia:
1. kehittäminen monipuolisena keskusta-alueena
2. kehittäminen monipuolisena asuinalueena
3. liikenteen ja paikoituksen kehittäminen 

kokonaisuutena
4. jokirannan suunnittelu vapaa-ajan alueena, ja
5. alueen maiseman ja kulttuurihistorian huomioon 

ottaminen suunnittelussa.

Omat tavoitteet

Saamani toimeksianto on tavanomainen suunnittelutehtä-
vä, johon liittyy työn kaksinaisesta roolista johtuen tilaajan 
toiveiden ja näkemysten sovittaminen suunnittelijan eli dip-
lomityöntekijän omiin näkemyksiin. Tilaajan asettamat reu-
naehdot pitävät suunnittelun kiinni paikallisissa realiteeteis-
sa. On oltava asiantuntijuutta ja ymmärrystä siitä, millaiset 
ratkaisut ovat ylipäätään mahdollisia pienessä kaupungissa.

Tilaajan esittämistä toiveista koin itselleni tärkeimmäksi 
toiveen keskustamaisesta kaupunkialueesta. Keskustamainen 
asuminen pienessä kaupungissa on jotain muuta, kuin pää-
kaupunkiseudulla, puhumattakaan ulkomaalaisista metro-
polialueista ja suurkaupungeista. Keskustamaisuus liitetään 
usein palveluihin, joita suunnittelualueelle ei kuitenkaan voi 
kovin paljoa sijoittaa. Kyse onkin siis enemmän laadukkaan, 

keskustamaisen asuinalueen suunnittelusta kuin liike-elä-
mältään ja toiminnoiltaan vilkkaasta keskusta-alueesta.

Tilaajan toiveiden ja tekemäni analyysin perusteella olen 
päättänyt keskittyä suunnittelutehtävässäni kaupunkikuval-
lisesti korkealaatuisen asuinalueen suunnitteluun, jota taus-
toitan tutkimalla porvoolaisten asuinympäristöjen typologi-
aa ja tämän typologian kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia.

Asumisen typologia on keskeinen osa kaupunkisuun-
nittelua ja kaavoitusta, jossa tehdään melko pysyviäkin 
valintoja asuntotyypeistä ja asumisen muodoista pitkälle 
tulevaisuuteen. Yksityiskohtaiset asemakaavat ja rakentamis-
tapaohjeet voivat estää ja rajoittaa uusien rakennustyyppien 
kehittelyä, jos rakennussuunnittelu ja talotyyppikehittely 
ei ole ollut mukana jo kaavoituksen varhaisessa vaiheessa 
(Pakkala ym 2007, 32). Uusien asuntotyyppien kehittämi-
nen toteutusvaiheessa voi osoittautua liian myöhäiseksi tai 
johtaa moneen kertaan suunnitteluun, jos kaava perustuu 
toisenlaiseen typologiaan tai ei vastaakaan myöhemmän 
toteutusajankohdan asumisen tarpeisiin (Krokfors 2006, 
24-25). ”Ennen kuin kaupunkisuunnittelullinen kokonaisidea 
määrittelee talotyypit ja niiden yhdistelmät, niitä tulisi voida 
suunnitella ja kehittää rakennussuunnittelun keinoin jo kaa-
vavaiheessa”, toteavat Korpivaara & Aalapiha (2005, 12). 
Uudet rakennusratkaisut voivat johtaa myös uusiin kaupun-
kirakenteellisiin ratkaisuihin (Pakkala ym 2007, 32).

Tavoitteenani on A) tutkia Porvoon keskusta-alueen ny-
kyistä asumisen typologiaa ja sen kehitysmahdollisuuk-
sia sekä B) tehdä tutkimuksen pohjalta yksi suunnitelma 
Länsirannan alueen uudesta keskustan laajenemisalueesta. 
Suunnitelma keskittyy alueen maankäytön sekä uuden asui-
nalueen suunnitteluun.



T YPOLOGIA

Arkkitehti Gunnar Hoydalin suunnittelema townhouse-rivistö 
esirakennettuna Inni Á Gøtussa, Tórshavnin kaupungin liepeillä 
Färsaarilla. Townhousen färsaarelainen nimi ”randarhús” viittaa rajaaviin 
rakennuksiin, mikä kuvaa hyvin talotyypin ominaispiirettä. (Jyrki Tarpio / 
Ulpu Tiuri)
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” Idyllinen puutalo vanhassa kaupungissa, kompakti 
kämppä keskustassa vai koti maaseudun rauhassa? 
Porvoossa unelmat on tehty asuttaviksi. ”

– Unelmat on tehty asuttaviksi (2012), 
Porvoon kaupungin markkinointikampanja

Kaupunkirakenteellisesti sekä Porvoon vanha että uusi kes-
kusta-alue on tiiviisti ja matalasti rakennettua. Rakennukset 
ovat tyypillisesti 2-5 kerroksisia. Tätä korkeampia rakennuk-
sia löytyy lähinnä Porvoonportin asuinrakennuksista sekä 
Taidetehtaan alueen ja ydinkeskustan liikerakennuksista.

Keskusta-alueen nykyiset korttelityypit edustavat eri ai-
kakausia ja kertovat Porvoon kaupunkikehityksestä keskiai-
kaisesta kaupungista nykyaikaan. Niistä löytyy myös paljon 
yhtäläisyyksiä. Keskusta-alueen korttelit ovat tyypillisesti 
selvärajaisia kokonaisuuksia, joissa julkinen ja yksityinen 
tila on erotettu toisistaan rakennuksilla ja – Porvoonporttia 
lukuunottamatta – aidoilla. Eri aikakausien korttelityypit 
eroavat siinä, onko aidalla rajattu, sulkeutuva yksikkö koko-
nainen kortteli, muutaman tontin ryhmä vai yhdellä tontilla 
oleva rakennusryhmä.

Porvoo tunnetaan erityisesti puukaupunkina. Kaupun-
gin kolmea eri ikäistä puukaupunkialuetta eli keskiaikaista 
Vanhaa Porvoota, empire-kaupunkia ja modernia puukau-
punkialuetta yhdistävät yhtenäinen puu-rakennusmateriaali, 
harjakattoisuus, pienimittakaavaisuus sekä vehreän ja yksityi-
sen pihapiirin rajautuminen ympäröivään aitaan tai raken-
nuksiin.

Nämä ominaisuudet ovat ympäristössä tuttuja, jolloin 
ne koettaneen helposti kaupunkiin sopiviksi. Nykyisiä kort-
telityyppejä tutkittaessa voikin havaita, että näitä samoja 
arkkitehtonisia aiheita on kierrätetty useissa eri aikojen 
suunnitelmissa. Esimerkiksi Porvoon kaupunkisuunnitte-

luviraston laatimassa (vanhentuneessa) Länsirannan alueen 
rakentamistapaohjeessa ohjeistettu harjakattoisten raken-
nusten päätyjen suuntautumisesta kohtisuorasti jokea kohti. 
Tämä kaupunkikuvallinen teema lienee peräisin arkkitehti 
Tuomo Siitosen modernin puukaupungin suunnitelmasta, 
jonka puolestaan kerrotaan olevan tulkinta vanhan kaupun-
gin ranta-aitoista (Matomäki 2004).

Toisaalta myös Länsirannan alueelle on tärkeä löytää 
oma ilme, joka täydentää ja tarjoaa vaihtoehtoja Porvoon 
nykyisille alueille. Uuden asuinalueen on hyvä hahmottua 
tunnistettavana yksikkönä, jolloin siihen voi samaistua ja 
tuntea kuuluvuutta (Jalkanen ym. 2004, 128).

Porvoolla on jo ihmisten mielikuvissa vahva identiteetti 
viihtyisänä, laadukkaana ja miellyttävänä asuinympäristönä 
(Leppälä 2013), jota Länsirannalle rakentuva uusi kaupun-
kialue voi parhaimmillaan vahvistaa.

Nykyisen kaupunkirakenteen ja korttelitypologian tarkaste-
lun tarkoituksena on löytää sellaisia kaupunkirakenteellisia 
ja arkkitehtonisia ominaisuuksia, jotka ovat Porvoolle omi-
naisia tai joiden roolia olisi muista syistä syytä pohtia myös 
Länsirannan alueella. Nykyisestä typologiasta voi myös 
päätellä, millaisia asuntotyyppejä, -kokoja tai toimintoja 
Länsirannan alueelle tulisi sijoittaa, jotta kaupungin toimin-
nallinen ja sosiaalinen kehitys pysyisi hyvässä tasapainossa, 
ja jotta uusi alue täydentäisi mahdollisimman hyvin nykyis-
tä tarjontaa. Tarkastelu on rajattu keskusta-alueen asunto-
kortteleihin.

P O RV O O N 
K A U P U N K I R A K E N N E 
J A  N Y K Y I S E T 
K O RT T E L I T Y Y P I T
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Porvoon asumisen 
markkinointikampanja ”Unelmat 
on tehty asuttaviksi” / ”Drömmar 
bor i Borgå” (2012) oli suunnattu 
erityisesti laadukasta arkea 
arvostaville lapsiperheille. (Porvoon 
kaupunki / Oy Kultainen Sherpa 
Ab)



Vanha Porvoo on ehyt ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
kokonaisuus, joka edustaa pohjoismaista puukaupunkipe-
rinnettä rokokoo-, kustavilais- ja klassistisine tyylipiirtei-
neen. Alue on rakentunut mäen päällä sijaitsevan kirkon 
ympärille, jonka vierellä on kolmion muotoinen tori. (Kahri 
& Pyykkönen 1994, s. 91-98). Varsinainen kaupunkiraken-
ne muodostuu yleensä 1-2 kerroksisista puu- ja kiviraken-
teisista taloista, jotka ovat myöhäisempiä muutoksia lukuun 
ottamatta peräisin 1700- ja 1800-luvuilta. Suurin osa ra-
kennuksista on rakennettu vuoden 1760 suuren tulipalon 
jälkeen, mutta kaupunkikuva on säilynyt pääpiirteissään.

Kapeiden katujen (pääkadut 6-8 m, sivukadut 3-4 m) 
varteen sijoitetut rakennukset ja rakennuksia yhdistävät 
aidat muodostavat tiiviin ja suljetun kaupunkirakenteen. 
Julkinen ja yksityinen tila on erotettu selvästi toisistaan. 
Keskiaikaisen rakennustavan mukaisesti korkeille kivijaloille 
nostetut päärakennukset sijoitettiin kadun varteen ja tontin 
sivut täyttyivät piharakennuksilla. Kytkettyihin pientalo-
kortteleiden sisälle rajautui yksityisiä ja intiimejä sisäpihoja, 
jotka tarjosivat turvaa petoeläimiltä ja yhteiskunnallisilta 
levottomuuksilta (Kahri & Pyykkönen 1996, s. 84).

Rantakortteleiden tontit noudattavat keskiaikaista tont-
tijakoa, jossa kapeat, pitkät tontit ulottuvat korttelin läpi 
kadulta toiselle. Pienillä tonteilla, erityisesti Joki- ja Välika-
tujen varrella, rakennukset rakennettiin vallitsevan raken-

nustavan mukaan kaksikerroksiksi ja väljemmillä tonteilla 
yksikerroksiksi.

Suuremmissa porvariskartanoissa piharakennuksiin kuu-
luivat levintupa, sauna, aittoja, vajoja, talli, navetta, tunkio, 
kämälä, ym, ja kauppiastaloihin kuului usein myös kaupan-
käynnille tärkeässä asemassa oleva, jokirannassa sijaitseva 
aitta (Hornamo 1981). Jokirannan aitat ovat edelleen lei-
mallisia vanhankaupungin kaupunkikuvassa.

Nykyisin Vanhan Porvoo on miellyttävä ja pidetty asuinym-
päristö, jonka historiallinen kerrostuneisuus koetaan posi-
tiivisena ja rikastuttavana ympäristötekijänä (Juntto 2008, 
13). Alueen toiminnallinen rakenne on yksipuolistunut. 
Lähinnä turisteille suunnattu kauppa-, liike-elämä ja käsi-
työteollisuus on keskittynyt rannan sekä Jokikadun ja Väli-
kadun eteläisiin kortteleihin, kun taas kirkkoa ympäröivissä 
kortteleissa on pääasiassa asumista. Porvoon liikekeskusta 
on osin laajentunut Mannerheiminkadun pohjoispuolisille 
korttelialueille.

Tiiviistä kaupunkirakentamisesta huolimatta asumisväl-
jyys on Porvoon muuhun kaupunkirakenteeseen verrattuna 
korkea (Hornamo 1982, 6-7). Vanhan Porvoon aluetehok-
kuus on melko korkea ea = 0,29 (Lahti 2002) ja tonttite-
hokkuus jopa kerrostaloalueiden luokkaa et = 0,35-0,65 
(Hornamo 1982, 6).

Vanha Porvoo
1700-1800- luku
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Empire-keskusta
1800- luku

Porvoon empire-keskusta perustuu Carl Ludwig Engelin 
vuonna 1832 laatimaan ruutukaavaan, joka on eräänlainen 
sovellus Vanhan Porvoon vapaammasta puukaupunkiraken-
teesta sovitettuna ajan säännönmukaisuuden ihanteisiin.

Engelin asemakaavan mukaan yksikerroksisia puutaloja 
reunusti puuvyöhykkeet, joiden tarkoitus oli palokujina 
estää tulipalojen leviäminen korttelista toiseen. Puukaupun-
kien tulipalot olivat yleisiä.

Yksi korttelikerta koostuu yleensä kuudesta lähes neliön 
muotoisesta tontista, joiden väleihin tehtiin istutuksia ja 
palokujia. Korttelin koko on 90 x 124 metriä ja kortteleiden 
välisten katujen leveys 16 metriä, mikä antaa katutilalle ma-
talan ja leveän vaikutelman. Asuinkortteleiden rytmiä ja jul-
kista kaupunkitilaa jäsentelevät vaurastuvan porvariston tar-
peisiin suunnitellut julkiset ulkotilat, puistokadut ja aukiot. 
Ajan tavan mukaisesti tehtiin myös yksityisiä puutarhoja, 
jotka nekin rajautuvat aidoilla julkisesta katutilasta.

Empire-kaupungin vallitseva talotyyppi oli aumakat-
toinen, yksi- tai 1700-luvulla yleistynyt kaksikerroksinen 
puutalo. Päärakennukset sijoitettiin pitkittäin katujen var-
teen kiinni katulinjaan, ja piharakennukset, kuten vajat, 
työverstaat, liiterit, käymälät ja eläinsuojat, sijoitettiin ton-
tin laidoille. Katuvarren aukot suljettiin aidoin ja portein. 
(Hornamo 1982; Kahri & Pyykkönen 1994, s. 105- 108)

Tämä rakennusten sijoittelu tonteille on osittain edel-
leen nähtävissä aluelle rakennettujen uudempienkin kerros-
talojen sijoittelussa.

Empire-keskustan kortteli- ja tonttitehokkuus on noin 0,4 
- 0,7 (Tiiviin puutaloalueen suunnittelu 2002), mikä on hy-
vin lähellä Vanhan Porvoon tehokkuuksia. Yhteneväisyyksis-
tä huolimatta kaupunkikuvallinen ilme eroaa merkittävästi 
keskiaikaisesta puukaupungista. Empiren kaupunkirakenne 
on säännönmukaisempaa ja suuri katuleveys tekee katutilas-
ta maalaiskylämäistä.

Vanhasta empire-keskustasta on säilynyt tähän päivään vain 
yksi suojeltu museokortteli ja muutamia yksittäisiä raken-
nuksia (Runebergin ja Eklöfin talot). Vanhoja rakennuksia 
on purettu ja korvattu uudemmilla, betonirakenteisilla 
elementtitaloilla. Jokirannassa on useita säilyneitä empirera-
kennuksia, mutta niiden yhtenäistä julkisivulinjaa rikkovat 
eri korkuiset kerrostalot eri aikakausilta.
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Porvoonportin elementtirakenteiset kerrostalot edustavat 
1960-luvun teollista rationalismia. Neste oli rakennuttanut 
Porvooseen uuden öljyjalostamon, jonka työntekijöille ra-
kennettiin yhteensä 15 lamellikerrostaloa. Kolmen tontin 
rakennukset valmistuivat vuonna 1967 ja ne on suunnitellut 
arkkitehdit Erik Castrén ja Lauri Saarinen. Neljännen ton-
tin rakennukset suunnitteli Arkkitehtitoimisto Vuorelma & 
Salo myöhemmin 1970-luvun puolivälissä.

Porvoonportin tonttien koko on 115 x 100 metriä. 
Yhdelle tontille on sijoitettu kolme 4- ja 10-kerroksista la-
mellitaloa väljään, U-muotoisena etelään avautuvaan ruutu-
korttelirakenteeseen. Rakennusten keskelle jää suuri, väljästi 
rajattu piha-alue, jota nykyään pidetään ylimitoitettuna. 
Piha avautuu valon- ja lämmönsaannin kannalta edulliseen 
ilmansuuntaan, etelään.

1960-luvun ruutumaisen korttelimuodon kerros-
talorakentamista on kritisoitu kovasti mittakaavallisen 
inhimillisyyden, sosiaalisen ajattelun ja arkkitehtonisten 
näkökulmien puutteista (Kahri ja Pyykkönen 1994, s. 
114-150). Porvoonportin alueella on havaittavissa 1960- ja 
1970-luvun lähiöille tyypillisiä (Jalkanen et al. 2004, 37-41) 
ongelmia. Lähiörakentamisen kaudella vanhan ajan kivi-
jalkakaupat ja pienet liiketilat korvattiin yhdellä ostoskes-
kuksella (Kahri & Pyykönen 1994), joka Länsirannalla on 

kannattamattomana purettu uuden samankokoisen päivit-
täistavarakaupan, Lidlin, alta. Alueen toiminnot ovat melko 
yksipuolisia ja palvelutaso vaatimattomiinkin keskusta-alu-
eisiin verrattuna heikko, joskin Taidetehtaan korttelin uudet 
kaupan palvelut palvelevat myös Porvoonportin asukkaita. 
Toiminnallinen yksipuolisuus ilmenee luonnollisesti myös 
alueen kaupunkikuvassa, jota hallitsevat toinen toistensa 
näköiset, korkeat kerrostalot.

Yksipuolisesti lapsiperheiden tarpeisiin suunnitellut 
asunnot ja koko asuinalueen rakentaminen lähes yhdellä 
kerralla ovat aiheuttaneet sen, että alueen asukkaiden ikära-
kenne on tasalaatuinen. Mikäli Porvoonportin ikäjakauma 
noudattaa muiden vastaavan ajan lähiöiden kehitystä, on 
suuri osa asukkaista nyt eläkeiän ylittäneitä vanhuksia (Jal-
kanen et al. 2004, 37-41). Tämä asettaa alueen jo ennestään 
heikoille palveluille uusia vaatimuksia.

Porvoon kaupungin suunnitelmissa on elävöittää aluetta 
täydennysrakentamisen keinoin. Alustavissa suunnitel-
missa lisärakentamista on osoitettu noin 35 000 k-m2 eli 
noin 400-450 asuntoa (Porvoon asuntopoliittinen ohjelma 
2013-2018). Alue ei kuulu suunnittelualueeseeni, joten en 
työssäni ota kantaa alueen täydennysrakentamisen mahdol-
lisuuksiin.

Porvoonportt i
1960- luku
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Moderni  puukaupunki
2000- luku
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Uudempaa rakentamista Porvoon keskusta-alueella edusta-
vat Porvoojoen länsirannan modernit puupientalokorttelit, 
jotka käynnistivät Länsirannan alueen nykyisen kehityksen. 
Alueen asemakaava perustuu professori Tuomo Siitosen 
voittaneeseen kilpailuehdotukseen ”Urbs Arbor” vuodelta 
1998. Aloituskorttelin toteutuksesta on vastannut Arkkiteh-
titoimisto Matomäki & Hedman Oy. Kilpailu järjestettiin 
osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta 
(1997-2013).

Uuden puukaupungin alueella on pyritty toistamaan 
vanhoja puutalokortteliperiaatteita modernin rakentamisen 
keinoin (Matomäki, 2004). Korttelirakenne perustuu tii-
viille ja matalalle rakentamiselle tyypilliseen piha- ja asunto-
katuratkaisuun, jota eri linjoissa olevat pientalot jäsentävät 
yhä pienempiin osiin. Suurkorttelia rajaa jälleen vanhassa 
kaupungissa ja empire-kaupungissa nähty puurakenteinen 
aita, jossa on pieniä kurkistusaukkoja ja portteja. Aita suojaa 
puoliyksityistä pihapiiriä, mutta sulkee samalla näkymiä 
joelle.

Kaupunkikuvallisesti alue on hyvin yhtenäinen. Kort-
teliratkaisu sekä talotyyppien arkkitehtoninen samankal-
taisuus tukevat selkeää ja selvästi rajattua kokonaisuutta. 
Rakennusten väliin muodostuva ulkotila on luonteeltaan 
näkymistä ja monireittisyydestään huolimatta puoliyksityis-
tä, ja siten ei kovin keskustamaista kaupunkitilaa.

Rannan puoleisissa asunnoissa olevia katutason atel-
jee-tiloja lukuunottamatta alue on toiminnallisesti hyvin 
yksipuolisesti asumista varten, eikä ulkopuolisilla ole siten 
syytä mennä alueelle. Jokiranta on säilytetty julkisena virkis-
tysreittinä, mutta aukotuksen, sisäänkulkujen ja vierailijoita 
houkuttelevien toimintojen puute jättää rannan autioksi 
”takapihaksi”.

Modernin puukaupungin asuntojen keski-pinta-ala on 
noin 112 m2 (Matomäki 2004), mikä on huomattavasti 
Porvoon asuntojen keskipinta-alaa 84 m2 (Tilastokeskus 
2011) suurempi. Asunnot ovat myös keskenään samanko-
koisia, mikä saattaa houkutella alueelle hyvin samankaltaisia 
asukkaita sosiaalisen sekoittumisen periaatteita vastaan. 
Asukkaat, jotka ovat enimmäkseen lapsiperheitä, viihtyvät 
alueella hyvin (Löytönen 2013). Suuri omakotitaloasunto 
omalla pihalla lähellä keskustaa vastannee lapsiperheiden 
toiveisiin hyvin, mutta täyttää muiden asukasryhmien tar-
peet huonosti.
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A S U M I S E N  K E H I T Y S 
J A  T R E N D I T

Arkkitehti Karin Krokfors kritisoi (2010, 212) nykyisen 
asuntotuotannon perustuvan yhä teollisen yhteiskunnan 
asunto-ongelmien ratkaisuun sekä menneiden vuosien 
yhtenäiskulttuuriin. Asumisen tutkimusprofessori emerita 
Anneli Juntto puolestaan toteaa (2008; 2010) suomalaisen 
asuntotuotannon ja -kannan olleen pitkään ”kaavamaisia, 
teollisia tuotteita”, joilla on aikoinaan vastattu sotien jälkei-
seen asuntopulaan.

Kummankaan mielestä nämä yksipuoliset asunnot, 
joihin standardointi ja tiukat normit ovat johtaneet, eivät 
vastaa nykyajan tarpeisiin. Tästä kertoo muun muassa se, 
että asumisväljyys on kasvanut tasaisesti, mutta hitaasti, ja 
Suomessa asutaan yhä ahtaammin kuin muualla Euroopas-
sa. (Juntto 2008; 2010)

Yhteiskunnan ja ympäristön muutos kohdistaa asu-
miseen, asuinalueisiin ja asuntojen kehitykseen paljon 
muutospaineita. Kaavatasoisen kaupunkisuunnittelun tulee 
ennakoida tällaiset muutokset, ja varmistaa, että uusien 
asuinalueiden asuntotarjonta on riittävän monipuolista. 
”Kaavoituksella on merkittävä asema siinä, miten alueet kehit-
tyvät ja pystyvätkö ne mukautumaan yhteiskunnan ja tarpei-
den muutoksiin”, Krokfors toteaa.

Mitä nämä asumiseen heijastuvat muutokset ovat, ja 
mikä niiden merkitys on Länsirannan alueen kehitykseen?

Sosio-demografiset muutokset

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut ja tapahtu-
massa sosio-demografisia muutoksia, joiden seurauksena 
asukasryhmät ja niiden tarpeet ovat eriytyneet, erilaistuneet 
ja monipuolistuneet. Muutoksia tapahtuu erityisesti per-
heiden koossa ja kokoonpanossa, väestön ikärakenteessa ja 

maahanmuuttajataustaisen väestön määrässä (Pakkala ym. 
2007; Juntto 2010).

Totutun suomalaisen ydinperheen (äiti, isä ja kaksi lasta) 
rinnalle on tullut uusia perhemalleja ja asumisen muotoja. 
Yhden talouden tai asumisyksikön muodostaa yhä yleisem-
min yksinasuvat, sekä aiempaa pienemmät ja suuremmat 
perheet. Erityisesti pienten asuntokuntien osuus on kasva-
nut huomattavasti, ja yksinasuvien osuuden arvioidaan kas-
vavan jopa 80 prosenttiin kaikista asuntokunnissa vuoteen 
2025 mennessä. Taustalla on väestön ikääntymiseen, nuo-
ruusiän pitenemiseen, avio- ja avoerojen yleistymiseen sekä 
elämäntapojen yksilöllistymiseen liittyviä syitä. Yksinasuvien 
ja pienten asuntokuntien yleistyminen lisää myös tarvittavi-
en asuntojen määrää, kun suuret asuntokunnat hajaantuvat 
pienempiin. (Juntto 2010, 271; 2008)

Tätä kehitystä tasapainoittaa yhteisöasumisen suosion 
ja suurempien perheiden määrän kasvu. Ydinperheitä suu-
rempia perheitä on erityisesti maahanmuuttajilla sekä muilla 
”valtaväestöstä elämäntavoiltaan tai elämänkatsomukseltaan 
poikkeavilla ryhmillä” (Juntto 2010, 272). Maahanmuut-
tajilla on useita keskenään erilaisia perhe- ja asumismalleja, 
eikä heidän asumistarpeitaan vielä hyvin tunneta (Juntto 
2008, 25). Tarpeiden taustalla vaikuttaa erityisesti muuton 
syy: työ, pakolaisuus tai perhesuhteet (Juntto 2008, 25). 
Asumismallit sekoittunevat entisestään, kun toisen tai kol-
mannen polven maahanmuuttajat muuttavat omilleen.

Tällä hetkellä Porvoon väestöstä vain noin 3,5 % on 
maahanmuuttajia (Porvoon kaupunki 2012). Porvoo kuu-
luu kuitenkin metropolialueen vaikutusalueeseen, jolla maa-
hanmuuton ennakoidaan lisääntyvän eniten (Juntto 2008; 
2010; Pakkala ym. 2007). Oletettavasti myös asumisen mo-
nikulttuurisuus ja asuintapojen erilaisuus lisääntyy samalla.

Maahanmuuttajien ohella toinen nopeasti kasvava asukas-
ryhmä on ikääntyvät. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaiden osuus 
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Porvoon väestöstä on 15,4 % ja yli 75-vuotiaiden 6,7 %. Ti-
lastokeskuksen väestöennusteen (2007) mukaan Porvoossa 
on vuonna 2020 yli 65-vuotiaita 20,9 % ja yli 75-vuotiaita 
9,0 % väestöstä.

Väestön ikääntyminen sotien jälkeen syntyneiden suur-
ten ikäluokkien siirtyessä eläkeikään sekä elinajanodotteen 
piteneminen nostaa asukkaiden keski-ikää ja muuttaa 
odotuksia asuinympäristön tarjoamista ominaisuuksista ja 
palveluista (Juntto 2010, 271). Hyvinvointiyhteiskunta jou-
tuu mukautumaan heikkenevään huoltosuhteeseen, jolloin 
avainkysymykseksi saattaa muodostua se, kuinka pitkään 
ja omatoimisesti vanhukset pystyvät asumaan omissa asun-
noissaan. Kalliita palvelu-, laitos- ja hoitokoteja kevyempi ja 
joustavampi asumisratkaisu voi olla tukea vanhuksen kotona 
asumista hyvällä asunto- ja asuinaluesuunnittelulla.

Aikaa, jonka vanhus pärjää omassa kodissaan, voidaan 
pidentää myös asumiseen kytkeytyvillä hoito- ja hoiva-
palveluilla. Esimerkki tällaisesta palvelusta on Zürichissä 
kehitetty James-nimellä kulkeva palveluilla tuetun asumisen 
malli. James-konseptissa ”portieeri” eli eräänlainen talon-
mies tuottaa ja välittää yksityisiä ja julkisia palveluja noin 
40 asunnon yhteenliittymälle. Palveluita voivat hyödyntää 
myös yksinasuvat ja perheet. (Rantama 2007)

Vastaavanlaiset palveluasumisen ja palveluilla tuetun 
asumisen muodot tulleevat kehittymään myös Suomessa, 
eivätkä ne toistaiseksi näytä aiheuttavan asuinalueiden 
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. Palveluja voidaan ottaa 
käyttöön nykyisenlaisilla asuinalueilla ilman suuria tilallisia 
tai toiminnallisia muutoksia. Tiiviissä kaupunkirakenteessa 
palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen on haja-asutusalueita 
taloudellisempaa.

Ikääntyvien kunnossa ja toimintakyvyssä voi toisaalta olla 
suuriakin yksilöllisiä eroja. Siinä missä yksi on riippuvainen 
ulkopuolisesta avusta jo 70-vuotiaana, voi toinen pysyä hy-

väkuntoisena ja aktiivisena 90-vuotiaaksi. Terveydentila on 
yleisesti paranemassa, ja osa ikääntyvistä voi olla erittäinkin 
hyväkuntoisia, varsinkin vasta eläkkeelle jääneet. He elävät 
uutta, aikaisemmilta sukupolvilta puuttunutta ”kolmatta 
ikää”, eli elinvaihetta aktiivisen työ- ja perhevaiheen ja van-
huuden ”raihnaisuuden” välissä. (Juntto 2008, 13)

Kolmas-ikäiset muodostavat asuntomarkkinoille uuden 
suuren ja aktiivisen asukasryhmän, jolla on paljon va-
paa-aikaa ja useilla myös runsaasti karttunutta varallisuutta 
(Juntto 2008; 2010). Porvoon Länsiranta keskustan laajene-
misalueena voisi tarjota tälle ryhmälle laadukasta asumista, 
vapaa-ajan asumista ja monipuolisia palveluja.

Seuraava ikävaihe eli neljäs ikä asettaa asuinalueen 
suunnittelulle hyvin erilaisia vaatimuksia. Neljäsikäisten 
liikunta- ja toimintakyky on usein rajoittunut, jolloin usein 
käytettävien arjen palvelujen ja virikkeiden on löydyttävä 
läheltä, omalta asuinalueelta. Liikkumiseen apuvälineitä tar-
vitsevan näkökulmasta muutama korttelikin saattaa tuntua 
liian pitkältä matkalta. Myös asuinympäristön turvallisuus 
korostuu, kun asukkaiden tapaturma-alttius lisääntyy (Junt-
to 2008).

Asuminen ykilöllistyvänä 
kulutusmuotona
Monipuolistuneen väestön myötä myös asumistottumukset 
ovat muuttuneet vaativammiksi ja yksilöllisemmiksi, ja asu-
misen tarpeet ovat eriytyneet (Pakkala ym. 2007). Tämä ei 
tosin käy ilmi kyselytutkimukista, joiden mukaan asumisen 
tarpeet ja toiveet ovat hyvinkin samankaltaisia. Luonnonlä-
heisyys, rauhallisuus ja pientaloasuminen näyttäytyvät usein 
ensisijaisina toiveina (Lapintie & Hasu 2010). Toisaalta kes-
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keinen sijainti on ensisijainen kriteeri asuinalueen valinnalle 
(Juntto 2010).

Arkkitehti, professori Kimmo Lapintie ja maisema-ark-
kitehti, tutkija Eija Hasu (2010) huomauttavat, etteivät 
asumisen valinnat välttämättä ole yhteneviä toiveiden ja tar-
peiden kanssa. Todellisuudessa asukkaat joutuvat tekemään 
kompromisseja ja sovittelemaan toiveitaan elämäntilantee-
seen ja mahdollisuuksiin. Tästä seuraa, että kyselytutkimuk-
sissa ja keskiarvotarkasteluissa pientaloasumisen kulttuuri tai 
pientalotoiveet helposti ylikorostuvat, ja jättävät varjoonsa 
suuriakin alakulttuureja. (Lapintie & Hasu 2010, 152).

VTL:n tutkija Mervi Immonen kirjoittaa Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston teettämässä selvityksessä (Pakkala 
ym. 2007), että jälkiteollisen yhteiskunnan asumisesta on 
tullut elämäntapa: ”itsensä toteuttamisen ja identiteetin 
luomisen väline, jonka avulla liitytään erilaisiin elämäntapa-
ryhmiin ja ilmaistaan sosiaalista statusta”. Yksi mahdollinen 
identiteetti on urbaanius (Lehtonen ym. 2008, 2010), jota 
myös Länsirannan uusi alue voi tarjota.

Juntto (2010, 276) puolestaan kuvaa 2000-luvun alkua 
”näyttäytymiskulttuurina”, johon kuluu erottautuminen, 
yksilölliset valinnat ja usein näyttävä ja kallis asumiskulu-
tus. Kodista on tullut keskeinen osa kulutusta (Neuvonen 
2007), ja kulutuksen merkitys arkielämässä on kasvanut: 
kulutuskäyttäytyminen voidaan rinnastaa jopa elämänta-
paan ja identiteettiin (Juntto 2008, 8).

Asuminen on kulutusmuodoista merkittävin myös 
rahassa mitattuna (Juntto 2008, 8). Omistusasunto on Suo-
messa yleisin pääomasijoittamisen muoto, ja usealle tärkein 
omaisuuden muoto (Neuvonen 2007). Suurin osa suomalai-
sista haluaa asua omistamassaan asunnossa (Juntto 2010).

Vaikka 2000-luvun pitkät asuntolainat, tulotason nou-
su ja varallisuuden kasvu on helpottanut omistusasunnon 
hankkimista, rajoittaa yksilön asumisvaihtoehtoja edel-

leen oma tulotaso ja varallisuus (Juntto 2010, 278-279). 
Tuloerojen kasvu näkyy erityisesti pieni- ja suurituloisten 
ääripäissä. Erilaistuminen saattaa siten aiheuttaa myös eriar-
voistumista (Juntto 2008, 10-11). Pieni- ja keskiluokkaisilla 
ei välttämättä ole varaa kalliisiin ja jatkuvasti kallistuviin 
asumisvaihtoehtoihin. (Juntto 2010, 278-279)

Juntto toteaakin, että asuntohintojen ja pitkistä lai-
na-ajoista johtuva korkotason nousu sekä mahdollinen 
energian hinnan kallistuminen tekevät kohtuuhintaisen 
asumisen ja asuntotuotannon tarpeen uudelleen ajankohtai-
seksi. Kalliiden edustusasuntojen rinnalle tarvitaan edelleen 
edullisia asuntoja.

Eniten asuminen on kallistunut pääkaupunkiseudulla, 
mikä on mahdollisesti lisännyt muuttoliikennettä pääkau-
punkiseudulta kehyskuntiin ja myös Porvooseen. Porvoo 
sijaitsee järkevän työmatkan päässä Helsingistä ja asuntojen 
hinnat ovat pääkaupunkiseutua edullisempia. Kohtuuhin-
tainen asuminen on Porvoolle valttikortti, jota Länsirannan 
alueella olisi mahdollista vahvistaa.

Yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen 
muutokset 
Suomi kaupungistui menneellä vuosisadalla nopeasti.
Maaseudulta taajamiin suuntautunut muuttoliike lisäsi kas-
vavien kaupunkien asuntotarpeita, joihin vastattiin kehittä-
mällä asuntorakentamisen teollisia tuotantomenetelmiä sekä 
tiivistämällä ja laajentamalla kaupunkialueita. Kaupunkira-
kenne laajeni osin hallitsemattomasti omakotitalovaltaisille 
haja-asutusalueille ja lähiöihin, joiden autoiluun perustuva 
liikenne on puolestaan edesauttanut kaupan keskittymistä 
suuriin marketteihin. Kaupunkirakenne hajautui. (Nikula 
2005, 196-187; Jalkanen ym 2007, 33)
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Nyt viime vuosikymmeninä on puhuttu kaupungis-
tumisen toisesta aallosta: haja-asutusalueilla ja lähiöissä 
kasvaneen sukupolven muuttoliikkeestä kaupunkien keskus-
toihin. Helsingin seutu, jonka vaikutusalueeseen Porvoon-
kin voidaan katsoa kuuluvan, on ollut 1990-luvulla yksi 
Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkialueista (Ilmonen 
2007, 10). Vaikka alue on edelleen vahvasti muuttovoittoi-
nen, on pääkaupunkiseudulla havaittu erityisesti lapsiper-
heiden muuttavan kehyskuntiin, kaupunkien reuna-alueille 
edullisempien ja suurempien asuntojen perässä (Ilmonen 
2007). Ilmiö on luultavasti havaittu myös Porvoossa, jonka 
tulomuuttajat ovat suureksi osaksi juuri lapsiperheitä.

Viime aikoina muuttoliikkeen kehyskuntiin on kuiten-
kin uutisoitu pysähtyneen (Moilanen 2013). Helsingin yli-
opiston kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori Heikki A. 
Loikkanen viittaa Helsingin Sanomien uutisessa ”kaupun-
kikeskustojen renessanssiin”, ja kertoo meneillään olevan 
”maailmanlaajuinen paluu kaupunkikeskustoihin.”

Keskusta-alueet eivät ole menettäneet vetovoimaansa, 
mutta niiden on pystyttävä vastaamaan lisääntyneisiin laa-
dullisiin vaatimuksiin.

Globaalissa taloudessa työpaikkojen samoin kuin palvelui-
den ja asumisen sijoittuminen aluerakenteessa noudattaa 
uusia, alati vaihtuvia sääntöjä. Työvoiman ja investointien 
liikkuvuus on lisääntynyt (Juntto 2008; Juntto 2010; Neu-
vonen 2007), ja staattisten kaupunkialueiden sijaan voidaan 
puhua dynaamisista kaupunkiverkostoista (Louekari 2007).

Liikkuvuuden lisääntymisen myötä myös suomalaisten 
kaupunkien kilpailu asukkaista, työpaikoista ja investoin-
neista on kiristynyt. Verotulot ovat kriittisiä minkä tahansa 
kunnan tai kaupungin elinvoimaisuudelle ja selviytymiselle.

Kilpailukykyvystä eli attraktiivisuudesta on tullut kau-
punkien kehitykselle niin tärkeää, että sitä arvioidaan ja 
mitataan erilaisilla indekseillä (Juntto 2008, 27). Keskeisinä 

kaupunkien kilpailukyvyn ominaisuuksina Juntto (2008, 
27) luettelee innovatiiviset yritykset, monipuolisen elin-
keinorakenteen, vahvat klusterit, koulutuksen, saavutetta-
vuuden, strateginen kyvyn ja elämän laadun, ”johon hyvä 
asuminenkin liittyy”.

Tässä uudessa kilpailutilanteessa asuinalueiden toimin-
nallisen ja sosiaalisen ympäristön luonne ja identiteetti 
saavat vahvempia merkityksiä (Jalkanen ym 2004, 35; Kor-
pivaara & Aalapiha 2005, 7). Kiinnostus rakennetun ympä-
ristön laatuun on kasvanut, ja itsestäänselvyytenä pidetystä 
arkiympäristöstäkin on tullut tärkeä kilpailuvaltti (Karisto 
2004, 31).

Työelämän muutos

Liikkuvuuden merkitys korostuu myös asumisessa (Juntto 
2008, 20). Työmatkat pitenevät ja asuminen kahdella paik-
kakunnalla yleistyy. Kakkosasuntojen ja vuokra-asuntojen 
tarve ja kysyntä kasvaa, kun urbaani uusnomadismi yleistyy. 
Liikuvuutta on tosin vaikea ennakoida: se voi toteutua 
muuttoina pidemmälle tai liittyä asukkaiden päivittäiseen 
liikkumiseen lähialueella. (Juntto 2008, 19-20)

Tietotekniikka on muuttanut tapaa kommunikoida, eikä 
fyysinen läsnäolo työpaikalla ole monelle enää välttämätön 
työnteon edellytys. Kotona myös odotetaan seuraavaa työ-
mahdollisuutta (Ilmonen 2007). Etätyö ja kotona tehtävä 
työ onkin lisääntynyt, joskaan ei aivan siinä määrin kuin 
aikaisemmin on ennustettu (Juntto 2008). 

Kodista erillinen työpaikka tarjoaa edelleen jotain sel-
laista, mitä parhaimminkaan varustettu työtila kotona ei 
voi tarjota: mahdollisuuden pitää työ ja vapaa-aika erillään, 
sekä luontevan paikan sosiaalisiin kohtaamisiin kasvotusten. 
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Epäilen, ettei koti koskaan kykene täysin korvaamaan jotain 
kodin ulkopuolista tilaa työnteon paikkana. Ei varsinkaan 
nykyaikana, kun työn merkitys on tutkitusti pienentynyt ja 
vapaa-ajasta on tullut entistä tärkeämpää (Juntto 2008, 92).

Työpaikan ja kodin lisäksi tietotyötä tehdään paljon niin 
kutsutuissa kolmansissa paikoissa. Kolmas paikka (third 
place) on yhdysvaltalaisen kaupunkisosiologi Ray Olden-
burgin (1991) konseptin mukaan kodista ja työpaikasta 
erillinen yhteisöllinen paikka, jossa ihmiset voivat kohdata 
toisiaan vapaasti ja ilmaiseksi tai hyvin pienellä kustannuk-
sella, esimerkiksi kahvilassa kahvikupin hinnalla.

Alunperin Oldenburg kritisoi kolmannen tilan konsep-
tillaan lähiökehityksen aikana vallinnutta kaavoitustapaa 
eriyttää työssäkäynti-, palvelu- ja ostosalueet asuinalueista 
(Oldenburg 1991; Juntto 2008, 14). Kolmansista paikois-
ta, joita on toki ollut ennen konseptin nimeämistäkin, on 
tullut suosittuja työntekopaikkoja uuden sukupolven kes-
kuudessa.

Uusi työhön hiljattain siirtynyt sukupolvi muovaa val-
linnutta työkulttuuria muutenkin omakseen. Määräaikaisiin 
työsuhteisiin ja ”pätkätöihin” tottuneet nuoret kaipaavat 
työltään enemmän kuin leipätyön. Työn on oltava mielle-
kästä, ja työaikojen ja paikkojen on joustettava. Siirtyminen 
”kasista neljään” -virastotyöajoista joustavampaan työaikaan 
näkyy myös muiden palvelujen ja tilojen käytössä. Yhdessä 
virkeiden ja hyväkuntoisten eläkeläisten kanssa nuori suku-
pulvi muodostaa uuden ”päiväväestön” (Neuvonen 2007), 
joka ei aina vietä kaikkea päiväaikaa koulussa tai työpaikalla.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Ajatushautomo Demos Helsingin toimitusjohtaja Aleksi 
Neuvonen (2007) luokittelee siirtymisen matalahiiliyhteis-
kuntaan yhdeksi asumisen ja asuinympäristön kehitykseen 
vahvasti vaikuttavaksi ajuriksi. Herääminen ilmastonmuu-
tokseen sekä länsimaisen kulutustavan kestämättömyyteen 
muuttaa hitaasti sekä asenteita, valintoja että tapoja toimia. 
Se, mikä aikaisemmin on saattanut olla yleistä ja hyväksyt-
tyä, ei enää välttämättä täytä kulutuskriittisten, ekologisia 
ratkaisuja arvostavien asukkaiden vaatimuksia. Kestävän ke-
hityksen kulttuuri vahvistuu – ja sitä vahvistetaan kiristyvin 
viranomaismääräyksin ja säätelyin. (Neuvonen 2007)

Maailmanlaajuinen, nopea väestönkasvu ja kehitys-
maiden elintason nousu yhdistettynä rajallisiin, väheneviin 
luonnonvaroihin edellyttää viisasta resurssienkäyttöä. Ra-
kennetun ympäristön osuus suomalaisten kasvihuonepääs-
töistä on huomattavan suuri: lähes 60 % (ERA 2017). 
Kaupunki- ja aluesuunnittelulla on tärkeä merkitys ilmas-
tonmuutoksen hillitsemisessä.

Asumispreferenssitutkimusten mukaiset haaveet väljästä, 
pientalomaisesta asumisesta ovat jokseenkin ristiriitaisia ym-
päristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjumisen suhteen 
(Juntto 2008, 12). Omakotitalojen pinta-ala on kasvanut 
muihin asuntotyyppeihin verrattuna nopeiten (Juntto 2010, 
285), mikä ei trendinä voi jatkua. Kallistuva energia tosin 
nostaa asumiskuluja varsinkin suurissa asunnoissa, mikä 
saattaa hieman rajoittaa asumispinta-alan kasvua.

Energianhinnan nousu ja varautuminen ilmastonmuu-
tokseen lisää myös liikkumisen ja liikenteen kustannuksia, 
mikä mahdollisesti hillitsee yhdyskuntarakenteen hajau-
tumista. Tulevaisuuden palvelut ovat lähipalveluita, joiden  
verkosto perustuu kävelyetäisyyksille.
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Yhteenveto asumiseen kohdistuvista muutoksista ja trendeistä
(Juntto 2008; Juntto 2010; Krokfors 2010; Neuvonen 2007)

Sosio-demografiset muutokset

Väestö ikääntyy, tulee kokonaisia uusia ikävaiheita (kolmas 
ikä eli ns. ”päiväväestö”, monikulttuurisuus lisääntyy, erilaiset 
asumismallit- ja muodot yleistyvät, yksinasuvien määrä lisääntyy 
merkittävästi.

Asuminen identiteettinä ja yksilölliset valinnat

Asumisen tarpeet ja toiveet eriytyvät, asuminen merkitys 
kulutusmuotona korostuu, asumisesta tulee itsensä toteuttamisen 
ja identiteetin luomisen väline, asuinvalinnoilla ilmaistaan 
sosiaalista statusta ja liitytään erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. 
Toteutuneisiin valintoihin vaikuttaa kuitenkin edelleen elämän 
realiteetit: elämäntilanne ja mahdollisuudet!

Työelämän muutokset

Työmatkat pitenevät ja asuminen kahdella paikkakunnalla 
yleistyy. Kakkosasuntojen ja vuokra-asuntojen tarve ja kysyntä 
kasvaa. Työtä tehdään yhä useammin ja enemmän työpaikan 
ulkopuolella: kotona, julkisissa tiloissa, kolmansissa tiloissa. 
Seuraavaa työtilaisuutta odottavien keikkatyöläisten määrä 
kasvaa.

Työvoiman ja investointien liikkuvuus

Sekä työvoiman että investointien liikkuvuus lisääntyy, 
samanaikaisesti liikkuminen ja matkustaminen kallistuu 
(energiakysymykset). Työn tekeminen kotona ja etätyö yleistyvät, 
mutta eivät siinä määrin kuin aiemmin ennustettu. Sekä 
työperäinen että humanitäärinen maahanmuutto lisääntyy.

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys asettaa toiveet väljästä omakotitaloasumisesta 
kyseenalaisiksi. Kaupunki- ja asuinaluesuunnittelun merkitys 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä korostuu. Kestävä kehitys ja 
ekologisuus tulee ilmi ihmisten kulutuskäyttäytymisessä ja arjen 
valinnoissa. Viranomaismääräykset ja sääntely kiristyy.
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K A U P U N K I A S U M I S E N 
K E H I T Y S TA R P E E T  J A 
- M A H D O L L I S U U D E T

Länsirannan uusi kaupunkialue on luonteva keskustan 
laajenemissuunta, jonka suunnittelussa tilaaja toivoi kiinni-
tettävän erityistä huomiota korkeaan laatutasoon ja keskus-
tamaisuuteen. Analyysi kuitenkin osoitti, ettei alueelle voi 
sijoittaa kovin paljoa keskustamaisina pidettyjä toimintoja, 
kuten erikoiskauppoja tai kaupan palveluita, tai julkisia pal-
veluita. Tästä seuraa, että uusi alue painottuu asumiseen.

Millaista asumista alueelle tarvitaan? Minkälaisia kau-
punkiasumisen muotoja uusi alue voi tarjota?

Porvoon asuntopolitiikka ja strategia

Porvoon kaupunki varautuu 1,5 % vuosittaiseen väestön-
kasvuun, ja asuntopoliittisessa ohjelmassa lähivuosien asun-
totuotantotavoitteeksi on asetettu 400 uutta asuntoa per 
vuosi (2013-2018). Koko Porvoon kaupunkia koskevasta 
asuntotuotantotavoitteesta noin 45 % on omakotitaloja, 35 
% kerrostaloasuntoja ja 20 % on rivitaloasuntoja.

Porvoon nykyinen asuntokanta ja asuntotuotanto on 
pientalopainotteista (Kaupunkiseutujen kasvunaika 2004, 
101). Huomattavasti suurin osa, noin 70 %, Porvoon asun-
tokunnista on kuitenkin pieniä yhden ja kahden hengen 
asuntokuntia (Asuntopoliittinen ohjelma 2013-2018, 7). 
Pienten asuntokuntien määrän ennustetaan myös kasvavan 
(Juntto 2008; Juntto 2010).

Kaupunki haluaa Länsirannan alueesta monipuolisen ja kes-
kustamaisen kaupunkialueen, jolla on asumista eri ryhmille. 
Sekä kaupungin asuntopoliittisessa ohjelmassa että Länsi-
rannan kaavatyön tavoitteissa (Kaupunkisuunnitteluosasto 
5.7.2010) esitetään tarve erityyppisille palveluasunnoille, 
opiskelija- ja vuokra-asunnoille ja korkealuokkaisille, esteet-
tömille kaupunkiasunnoille sekä tavanomaisille perheasun-

toille. Porvoonportin alueelle vuoteen 2014 mennessä 
valmistuvien 118 opiskelija-asuntojen oletetaan toistaiseksi 
täyttävän tämän asukasryhmän asuntotarpeet Länsirannan 
alueella (Asuntopoliittinen ohjelma 2013-2018).

Useiden eri talotyyppien ja asuntojen tuotantomuotojen 
sijoittaminen ja sekoittaminen samalle alueelle edesauttaa 
sosiaalista tasapainoa ja vähentää sosiaalirakenteen ja statuk-
sen haitallista erilaistumista, joka saattaa puolestaan johtaa 
eristäytymiseen eli segregaatioon (Jalkanen ym. 2004, 36). 
”Sosiaalinen tasapaino on terveen kaupungin tunnusmerkki” 
(Jalkanen ym. 2004, 36).

Tiivis ja matala korttelirakenne

Uusilla keskusta-alueilla on syytä pyrkiä tiiviiseen kaupun-
kirakenteeseen ja tehokkaaseen maankäyttöön. Suurempien 
kaupunkien keskusta-alueilla maankäytön tehokkuus- ja 
kustannuspaineet johtavat usein korkeampaan rakentami-
seen. Porvoon kaltaisessa pienessä kaupungissa korkealle 
rakentamiselle ei ole perusteita. Siksi Länsirannan alueella 
on luontevaa jatkaa tiivistä ja matalaa kaupunkirakennetta, 
johon Porvoon nykyinen keskusta-aluekin perustuu. Tällä 
päästään kohtuulliseen maankäytön tehokkuuteen (Korpi-
vaara & Aalapiha 2005, 6; Lahti 2002, 102).

Kaupunkimaista tiivistä ja matalaa asuntorakentamista 
on viime aikoina kehitetty Suomessa paljon. Ympäristö-
ministeriön Tiivis ja matala -hankkeissa on etsitty erilaisia 
vaihtoehtoja menneiden vuosien kerrostalorakentamiselle, ja 
haettu mallia myös Vanhan Porvoon kaltaisista arvostetuista 
vanhoista puukaupunkialueista. Rakentamistapa perustuu 
esiteollisen ajan rakentamiseen, jolloin rakentamistekniikka 
ja käytännöllisyys johtivat matalaan, ja toiminnalliset tar-
peet tiiviiseen rakentamiseen (Lahti 2002, 8).
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Paluu vanhojen puukaupunkien ihannointiin kuvaa 
hyvin nyky-yhteiskuntaa ja uutta kilpailuasetelmaa, jossa 
keskusta- ja asuinalueiden laatu saa suurempia merkityksiä. 
Tiiviin ja matalan rakentamisen tavoitteena on kehittää 
”laaja ja monipuolinen kirjo asuinympäristöjä, joissa tiiviys 
ja mataluus yhdistyvät muihin hyvän kaupunkimaisen asui-
nympäristön ominaisuuksiin.” (Korpivaara & Aalapiha, 5) 

Korttelirakenteena uudessa tiiviissä ja matalassa raken-
tamisessa on perinteisesti ollut ns. piha- ja asuntokatumalli 
(Korpivaara & Aalapiha 2005, 8), jota on sovellettu useissa 
uusissa hankkeissa kuten myös Länsirannan Modernilla 
puukaupunkialueella. Piha- ja asuntokatumallilla ei saavute-
ta erityisen kaupunkimaista tai keskustamaista ympäristöä, 
koska rakennukset eivät muodosta selkeitä, kaupunkiympä-
ristölle leimallisia kortteleita (ks. Jalkanen ym 2004).

Vaihtoehtona on tiiviissä ja matalassa rakentamisessa 
vähän kokeiltu suurkorttelimalli, tai tämän ja perinteisen 
mallin yhdistelmä, jossa suurkortteli rajaa toisaalta julkista 
kaupunkitilaa ja toisaalta yksityisempää pihakorttelia. Suur-
korttelin sisälle muodostuvaa pihaa voi myös rikkoa pieni-
piirteisemmäksi sijoittamalla erillisiä rakenuksia korttelin 
sisälle. (Korpivaara & Aalapiha 2005, 8)

Mahdolliset talotyypit

Keskusta-alueella sijaitsevan Länsirannan asuntotyypeiksi 
sopivat tiiviimmän kaupunkirakenteen kerrostaloasunnot ja 
kytketyt pientalot. Erillisiä pientaloja Länsirannan alueelle 
ei tarvita: kaupunkiympäristössä yhteiselle tontille sijoitetut, 
kytketyt pientalot ovat tarkoituksenmukaisempia (Jalkanen 
ym. 2004, 112).

Eri talotyyppien ominaisuuksia on vertailtu seuraavan 
sivun taulukossa. Ominaisuuksien perusteella jatkosuunnit-

teluun valitut talotyypit ovat kerros- ja pienkerrostalo sekä 
townhouse.

Kerrostalo mielletään keskustaan sopivaksi talotyypiksi, yh-
deksi kaupungin peruselementiksi kadun ja aukion lisäksi 
(Ilmonen 2007, 19). Omakotitaloon verrattuna kerrostalo 
näyttäytyy kaupunkimaisena, urbaanina asumismuotona.

Kerrostalorakentamisen suurimmat kehityskohdat ovat 
Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston teettämän talotyyp-
piselvityksen mukaan (Pakkala ym 2007) yksilöllisyyden ja 
muunneltavuuden puutteissa. Nykyistä kerrostaloa pidetään 
liian yksipuolisena sekä mittakaavaltaan yhteisenä – ”mas-
satuotteena”, jonka keskenään samankaltaiset asunnot on 
suunniteltu tuntemattomille asukkaille (Ilmonen 2007, 19). 
Monipuolistuneisiin tarpeisiin kaivataan monipuolisempia 
vaihtoehtoja.

Kerrostaloasumisen monipuolistamisen mahdollisuuksia 
on monia (esimerkiksi rakennusten yksilöllisempi ilmiasu, 
erilaiset asuntotyypit ja liikenneratkaisut, ulkotilojen ja mit-
takaavan variointi). Kerrostaloasumista voidaan monipuo-
listaa myös asumismiljöön kautta. Kerrostalo, kuten mikä 
tahansa muukin talotyyppi, liittyy vahvasti ympäristöönsä. 
Laadukkaalla asuinympäristön suunnittelulla voidaan kom-
pensoida asunnon koettuja puutteita. (Pakkala ym 2007)

Selvityksessä mainitaan esimerkkinä vaihtoehtoisesta 
asumismiljööstä ”tiivis ja matala kerrostalorakentaminen”, 
joka muodostuu pienkerrostaloista, kaupunkivilloista ja 
intiimeistä kaupunkikortteleista. Matalien 3-4 kerroksisten 
suurkortteleiden tai pienten toteutusyksiköiden katsotaan 
tuovan vaihtelua vallitsevaan käytäntöön, jota leimaa jopa 
liiankin tehokkaiksi jalostetut piste- ja lamellitalot.

Toinen alueelle sopiva talotyyppi on Suomessa viime vuo-
sina ajankohtaiseksi tullut townhouseksi kutsuttu talotyyppi 
eli kytketty erillispientalo. Townhouse on yleinen kaupun-

1 hlö

Porvoon asuntokuntien jakauma henkilömäärän mukaan 2010
(Porvoon Asuntopoliittinen ohjelma 2013-18)

2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä

6 hlöä 7+ hlöä

Pieniä asuntokuntia
noin 70 %

Kerrostalo-asunnot
Porvoo Townhouse

Keskikokoinen perhe
2,85 hlöä

Keskisuuria asuntokuntia
noin 28 %

Suuria asuntokuntia
noin 2 %
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Talotyyppien ominaisuuksia,
Länsirannalle valitsemani uudet talotyypit esitetty tummennetulla taustalla

Erillinen pientalo Townhouse eli 
kytketty pientalo

Rivitalo Kerrostalo Kasbah

Pohjaratkaisu Vapaa pohjaratkaisu, 
aukotus mahdollista 
kaikkiin suuntiin

Rajoitetut 
pohjaratkaisut, 
aukotus riippuvainen 
kytkentätavoista

Rajoitetut 
pohjaratkaisut, 
aukotus riippuvainen 
kytkentätavoista

Rajoitetut 
pohjaratkaisut, 
aukotus riippuvainen 
runkosyvyyksistä

Rajoitetut 
pohjaratkaisut, 
aukotus riippuvainen 
runkosyvyyksistä

Asuntokoko 109,5 m2 * 150 m2 ** 79,3 m2 * 56,5 m2 * –

Muunneltavuus Muunneltavuus 
perustuu ullakoiden, 
kellareiden ja pihan 
tarjoamaan joustoon 
ja laajentumisvaraan

Muunneltavuus 
perustuu ullakoiden 
tarjoamaan joustoon 
ja laajentumisvaraan, 
sekä ja asunnon 
sisäiseen 
joustavuuteen

Muunneltavuus 
perustuu ullakoiden, 
kellareiden ja pihan 
tarjoamaan joustoon 
ja laajentumisvaraan

Muunneltavuus 
perustuu asunnon 
sisäiseen 
joustavuuteen

Muunneltavuus 
perustuu asunnon 
sisäiseen 
joustavuuteen

Yhteydet Asunnosta suora 
yhteys omalle 
pihalle ja kadulle

Asunnosta suora 
yhteys omalle pihalle 
ja kadulle

Asunnosta suora 
yhteys omalle tai 
yhteiselle pihalle

Asunnosta ei suoraa 
yhteyttä pihalle, 
kulku porraskäytävän 
kautta

Asunnosta suora 
yhteys kadulle tai 
yhteiselle pihalle

Piha & puutarha Oma, talon ympäri 
juostava piha

Oma piha tai muu 
ulkotila, joka voi tosin 
olla hyvinkin pieni

Oma piha ja 
yhteispiha

Yhteispiha, 
maantason asunnoilla 
mahdollisuus omaan 
pihaan

Oma tai yhteispiha

Pysäköinti Pysäköinti tontilla Pysäköinti asunnon 
sisäisesti, tontilla tai 
kadunvarsilla

Pysäköinti omalla 
tontilla tai keskitetysti

Pysäköinti keskitetysti 
tai kadunvarsilla

Pysäköinti keskitetysti 
tai kadunvarsilla

Hallintamuoto Omistus, 
asumisoikeus tai 
vuokra

Omistus, asunto-
osakeyhtiö, 
asumisoikeus tai 
vuokra

Asunto-osakeyhtiö, 
asumisoikeus tai 
vuokra

Asunto-osakeyhtiö, 
asumisoikeus tai 
vuokra

Asunto-osakeyhtiö, 
asumisoikeus tai 
vuokra

* Keskimääräinen asuntokoko (Tilastokeskus 2012). 
** Helsinkiin kaavoitettujen Townhouse-asuntojen tyypillinen koko on 150 m2 tai enemmän. Pienempiin asuntokokoihin päästään 
sivuasunnoilla ja jakamalla yksi townhouse-rakennus useammaksi asunnoksi. (Jalkanen ym 2012)
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kitalotyyppi Keski-Euroopassa, mutta suomalaisesta asun-
tovalikoimasta se on tähän saakka käytännössä puuttunut 
(Jalkanen ym 2012, 9). Tästä kertoo muun muassa se, ettei 
vieraskielinen termi ole vielä mukautunut Suomen kielelle. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kokoama Townhou-
se -työryhmäkin päätyi selvityksessään (Jalkanen ym 2012) 
käyttämään alkuperäistä townhouse-nimitystä. Tässä työssä 
termillä viitataan keskieurooppalaisen talotyypin suomalai-
seen muunnelmaan.

Keskieurooppalainen townhouse on tyypillisesti 2-4 -ker-
roksinen, omalla tontillaan oleva suurikokoinen erillistalo. 
Talot on kytketty toisiinsa palomuureilla. Rakennukset 
sijaitsevat usein kiinni katulinjassa ja muodostavat ”nauha-
maista tehokasta korttelirakennetta”, jonka monotonisuutta 
eri asuntojen yksilöllinen ulkoarkkitehtuuri rikkoo. Asun-
noissa on omat, yksityiset asuntopihat ja oma sisäänkäynti 
joko suoraan kadulta tai puolijulkisena välittäjätilana toimi-
valta etupihalta. (Jalkanen ym 2012)

Jalkanen ym (2012) huomauttavat, ettei keskieuroop-
palainen talotyyppi välttämättä sovellu sellaisenaan suoma-
laiseen asuntotuotantoon, mutta mahdollisuudet joustoon 
ja variointiin sekä sisä-, että ulkotilojen arkkitehtuurissa 
tekevät siitä soveltuvan myös Suomeen. Uuden talotyypin 
ajatellaan tuovan monipuolisuutta ja vaihtelua nykyiseen 
asuntotarjontaan, ja lisäävän sitä kautta kaupunkiasumisen 
vetovoimaisuutta.

Townhouse talotyyppi sopii oivallisesti myös pienta-
lovaltaisen Porvoon keskusta-alueelle. Talotyypin ansiosta 
kaupunkirakennetta voidaan tiivistää menettämättä omako-
titaloasumisessa arvostettuja ominaisuuksia: itsemääräämis-
oikeutta, vaikuttamismahdollisuuksia, itsenäisyyttä, yksityi-
syyttä, rauhaa ja omaa pihaa (Pakkala ym 2007).

Kerros- ja rivitaloasuntoihin verrattuna townhousen 
asukkaalla on enemmän hallintaa, itsemääräämisoikeutta, 

itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia yksilöidä asunto omiin 
tarpeisiin: ”oma tupa, oma lupa”. Suomalaisen omakotita-
lo-ihanteen pääpiirteet yhdistyvät talotyypissä tiiviiseen ja 
pientaloalueita tehokkaampaan maankäyttöön.

Korttelirakenteita on pääasiassa kahdenlaisia. Kadunsuun-
taisessa korttelissa rakennukset sijoittuvat kadun suuntaisesti 
rivitalojen tapaan. Tiiviissä kaupunkirakenteessa townhou-
set muodostavat yksinään tai yhdessä muiden rakennusten 
kanssa syvärunkoisia kortteleita. Molemmissa tapauksissa 
yhtenäinen rakennusrivistö muodostaa urbaania katutilaa, 
ja rakennuksilla voi rajata yksityistä tilaa. Kadunsuuntai-
sessa ratkaisussa rakennukset ovat usein katujulkisivultaan 
leveämpiä kuin syvärunkoisessa korttelissa. (Manninen & 
Holopainen 2006, 25)

Katujulkisivun leveydellä on yhteys rakennuksen kus-
tannuksiin ja energiatehokkuuteen. Toisiinsa kytketyt 
rakennukset ovat erillisiä pientaloja energiatehokkaampia: 
niissä on vähemmän julkisivupintaa ja pienempi vaippa 
(Schittich 2006, 28-37). Julkisivu on yleensä rakennuksen 
kallein rakennusosa, jolloin kytkeminen vähentää myös ra-
kennuskustannuksia (Schittich 2006).

Pekka Lahti (2002, 12) huomauttaa, että katujulkisivun 
leveydellä oli ennen – ja on edelleen – myös suora yhteys 
kaupungin ylläpitämän infrastruktuurin kustannuksiin. 
Hollannissa kaupunkitalojen kapea, syvä runko onkin pe-
räisin ajalta, jolloin veronmaksu perustui katujulkisivun 
leveyteen.

Townhouse sijaitsee yleensä omalla, pienellä tontilla, 
mutta voi olla myös rivitalojen tapaan yhtiömuotoinen. Yh-
tiömuotoisilla townhouse-asunnoilla voi olla yhteisiä tiloja, 
kuten keskitetty pysäköintialue, jätehuolto tai pihavarasto. 
Yhtiö- ja hallintamuodolla on merkitystä. Kun samalla ton-
tilla tai rakennuspaikalla olevan pysyvän rakennuksen tai 
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rakennusryhmän kerrosala ylittää 1200 m2, vaaditaan väes-
tönsuoja (Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011).

Pysäköinti on eurooppalaisissa esimerkeissä usein järjes-
tetty asunnon sisäisesti, jolloin se vähentää katupysäköinnin 
tarvetta. Pysäköintitilan sijoittaminen asunnon sisälle voisi 
myös motivoida asukkaita luopumaan autosta, kun auton 
vaihtoehtona olisikin ylimääräinen asuinhuone. Yksi asun-
non sisäinen autopaikka ei kuitenkaan Länsirannan alueella 
riitä, vaan lisäksi tarvitaan paikkoja kadunvarsille tai pysä-
köintialueille.

Townhouse-rakentamisen vaikeudet liittyvät vaativaan 
rakentamistapaan ja aikataulutukseen: erillisten asuntojen 
rakentaminen eriaikaisesti vierekkäisille tonteille on käytän-
nössä vaikeaa. Rakennustyön ja logistiikan helpottamiseksi 
tontit voidaan esirakentaa tai rakentaminen toteuttaa koor-
dinoidusti muutaman rakennuksen ryhmissä. Rakennukset 
voidaan toteuttaa esimerkiksi omaehtoisina tai rakennutta-
jakonsulttivetoisina ryhmärakennuttamishankkeina siten, 
että kaikkien rakennusten perustukset ja rungot toteutetaan 
samaan aikaan. Näin muodostuva kortteli voivat olla joko 
yhdellä tontilla oleva asunto-osakeyhtiö tai erillisiä tontteja.

Kokemukset Helsingin keskusta-alueelle rakennetuista 
uusista townhouseista ovat myös osoittaneet, että suuria ja 
kalliita asuntoja voi olla vaikea saada myydyksi. Talotyyppi 
ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisilla asunto-
markkinoilla, mikä heijastuu epävakaaseen kysyntään. Uu-
den asumismuodon kohdalla voidaan kuitenkin ajatella, että 
tarjonta luo kysyntää (Manninen & Holopainen 2006, 43). 
Jalkasen ym (2012, 18) mukaan townhousen ”pääasialliset 
kysyntätekijät muodostuvat lapsiperheiden kasvavasta asuin-
tilan tarpeesta sekä oman, taloyhtiöstä riippumattoman 
asunnon ihanteesta”.

Joustavuus

Käynnissä oleva siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta jälki-
teolliseen, tieto- tai palveluyhteiskuntaan on suuri muutos, 
joka vaikuttaa myös asumiseen. Vaikka asumisen kehitys-
suuntia ja trendejä on edellisessä kappaleessa eritelty, on 
niiden vaikutukset kaupunkeihin ja yhdyskuntarakenteeseen 
vielä osin epäselviä (Jalkanen ym. 2004, 35). Joustavuuden 
ja muunneltavuuden mahdollistaminen on keino varautua 
ennalta-arvaamattomiinkin muutoksiin sekä luoda hyvät 
edellytykset asuttavuudelle.

Asumisen joustavuutta ja muunneltavuutta on tutkittu 
paljon asunto- ja tilasuunnittelun tasolla (Krokfors 2006; 
Krokfors 2010). Monet asumisen luonteeseen, asuntojen 
perusominaisuuksiin sekä muunneltavuuteen vaikuttavat 
tekijät määritellään kuitenkin jo kaupunkisuunnitteluvai-
heessa.

Arkkitehti Karin Krokforsin (2010) mukaan tilan jousta-
vuuteen vaikuttavat tekijät ryhmittyvät kolmen päätekijän 
alle, joita ovat tilan luonne, organisoituminen ja valmiusaste 
(ks. oheinen listaus). Osa Krokforsin esittämistä työkaluista 
soveltuu paremmin tiiviiseen keskustamaiseen rakentami-
seen, ja osa paremmin väljille pientaloalueille – ja osa tiet-
tyihin talotyyppeihin paremmin kuin toisiin.

Kaavassa määritellyt asuntotyypit ja asuntojen kytkentä-
tavat vaikuttavat aukotukseen (ja sitä kautta tilan käytettä-
vyyteen, yhdistämiseen ja eriyttämiseen) sekä mahdollisiin 
liikennejärjestelyihin. Maankäyttö ja asunnon sijainti kau-
punkirakenteessa puolestaan määrittävät, voiko asunnon 
käyttötarkoitusta tarvittaessa muuttaa esimerkiksi liike- tai 
toimistotilaksi.

Avoin kaupunkirakenne, jossa rakennukset sijaitse-
vat hajautetusti ja pistemäisesti avoimessa ympäristössä, 
mahdollistaa asuntojen pienentämisen tai laajentamisen 
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Kerros- ja pientalojen sekä townhousen tavoiteltuja ominaisuuksia
(Kaavio Pakkala ym 2007, 42: muokattu ulkoasua ja lisätty townhouse-talotyypissä tavoitellut,
tekijän mielestä keskeisimmät ominaisuudet)

Tilan joustavuuteen vaikuttavat tekijät
(Krokfors 2010, 216-223)

Kerrostalossa
tavoiteltua

Pientalossa
tavoiteltua

Townhouse-talotyypissä
tavoiteltua

näköalat ja korkealla
asuminen

sijaintiliikenneyhteydethelppohoitoisuus

itsemäärää-
misoikeus

oma pihastatuselämyksellisyys

vapausvaikuttamisvaihtoehdot
lähiympäristöön

tila, väljyys

tekemisen
mahdollisuus

rauha

palvelut

turvallisuus

huolettomuus

kaupunkimainen
anonymiteetti

sosiaalisuus

valoisuus

muunneltavuus

mukavuus

Tilan luonne Tilan organisoituminen Tilan valmiusaste

Spesifi vai neutraalitila (nk. yleishuone)
Polyvalenssi eli monikäyttöisyys
Tilojen kokonaisuudet

Liikenteen järjestelyt (läpikulun
minimoiminen, eriytetty kulktila,
useammat sisäänkäynnit)
Mahdollisuus yhdistää ja eriyttää tiloja
Mahdollisuus supistua ja laajentua

Kasvaminen ulos tai sisään
”Slack Space” eli tilavaraus asunnon
ulkopuoliselle lisärakentamiselle
Raakatila (esim. loft)
Puolivalmis tila
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ympäröivään tilaan, mutta ei muodosta kovin kaupunki-
maista tilaa. Urbaani kehämäinen umpikorttelimalli sen 
sijaan joustaa lähinnä sisäänpäin, jos mitoitus esimerkiksi 
valonsaannin suhteen ei ole kovin tiukka. Tilavaraus (”slack 
space”) asunnon ulkopuoliselle lisärakentamiselle tiiviissä 
kaupunkirakenteessa edellyttää, että tämä tilavaraus lisära-
kentamiselle on varattu ja osoitettu etukäteen.

Länsirannan kaltaisella uudella ja tiiviillä keskus-
ta-alueella on luontevimmin toteutettavissa asunnon 
sisäiseen joustavuuteen perustuvat ratkaisut ja tilan valmiu-
sasteen variaatiot, poislukien tilan kasvaminen ulospäin. 
Tämänkaltainen joustavuus vaatii usein tavanomaista väl-
jempää mitoitusta. Kaavallisessa tarkastelussa vastakkain 
asettuvat silloin joustavuuden mukanaan tuoma muunnel-
tavuus ja pitkäikäisyys sekä maankäytön tehokkuus ja tiivis-
tämispaineet ja edullinen, sosiaalinen asuntotuotanto. Asun-
tosuunnittelua koskevassa ohjeistuksessa (RT 93-10923. 
Asuntosuunnittelu – Yleistä 2008, 2) todetaankin tarve 
asunnoille, ”jotka ovat edullisia ja joissa sen takia muunto-
joustavuutta ei välttämättä ole.”

Uudet kaupunkiasumisen konseptit

Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit –hankkeessa 
(URBA, Lehtonen ym 2008; Lehtonen ym 2010) tutkittiin 
kolmea urbaanin asumisen konseptia, jotka soveltuvat tiivii-
seen kaupunkiympäristöön. Nämä konseptit ovat palveluilla 
tuettu asuminen, hybridi-talo (eli kauppa-asuintalo) ja edel-
lisessä kappaleessa käsitelty townhouse.

Hybriditalolla tarkoitetaan asumisen yhdistämistä kaupalli-
siin palveluihin, mikä edesauttaa alueen toimintojen sekoit-
tumista. Käytännössä kyse on asuinrakennuksista, joiden 

katutasossa on liiketiloiksi soveltuvia tiloja. Hybriditaloja 
ehdotetaan usein sijoitettaviksi vilkkaiden katujen varsille, 
asemanseuduille, liikenteen risteämiskohtiin ja kaupan 
keskittymiin (Lehtonen ym 2008), mutta konsepti lienee 
skaalattavissa myös hiljaisemmille alueille. Pienet työ-, lii-
ke-, toimisto- ja harrastustilat asuinrakennusten katutasossa 
eivät välttämättä tarvitse suurta asiakasvirtaa, mutta voivat 
silti elävöittää aluetta ja tuoda asuinalueille vaihtelevia toi-
mintoja.

Vanhusten ja toimintarajoitteisten asumisen ja arjen helpot-
tamiseksi URBA-hankkeessa tutkittiin palveluilla tuettua 
asumista, jonka mallina oli zürichilaisen mallin mukainen 
”James”. Mallissa noin 40 asunnon yhteenliittymää palvelee 
portieeri, joka toimii asukkaiden ja yksityisten palveluntuot-
tajien välisenä linkkinä, esimerkiksi kotiin tuotavien palve-
luiden ja tavaroiden vastaanottajana. (Lehtonen ym 2008, 
243-273)

Tällainen palvelukonsepti ei varsinaisesti kuulu kaupun-
kisuunnitteluun, mutta ikääntyvän väestön asumistarpeiden 
huomioiminen kuuluu. Väestön ikääntyessä huoltosuhde 
heikkenee, jolloin tarve kalliita palvelu-, laitos- ja hoitoko-
teja kevyemmille ja joustavammille asumisratkaisulle tulee 
lisääntymään. Konsepti tarjoaa perinteisiä palvelutaloja ja 
-asuntoja kevyemmän ratkaisun, joka voidaan ottaa (tai 
olla ottamatta) käyttöön nykyisenlaisilla, tiiviisti asutuilla 
asuinalueilla, ilman muutoksia alueiden arkkitehtuuriin tai 
kaupunkirakenteeseen. Edellytyksenä on, että alue on riit-
tävän tiiviisti rakennettua, jotta palveluiden tuottaminen ja 
toimittaminen on kannattavaa.
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PORVOO TOWNHOUSE

Townhouse on Keski-Euroopassa yleinen asuntotyyppi, 
joka käytännössä puuttuu vielä kokonaan Suomesta. 
Talotyypissä yhdistyvät omakotitaloasumisen parhaat 
puolet (itsemääräämisoikeus, oma piha ja puutarha, oma, 
yksityinen sisäänkäynti) sekä tiivis ja tehokas aluerakenne. 
Porvoo Townhouse toteutetaan ryhmärakentamisena, 
jolloin sopiva ryhmä on noin viisi asuntokuntaa eli viisi 
taloa. Townhouse-ryhmä voi olla asunto-osakeyhtiö, jolloin 
esimerkiksi pysäköintipaikat voidaan ratkaista keskitetysti.

PALVELUILL A TUET TU ASUMINEN

Väestön ikääntyessä huoltosuhde heikkenee, jolloin tarve 
kalliita palvelu-, laitos- ja hoitokoteja kevyemmille ja 
joustavammille asumisratkaisulle tulee lisääntymään. 
Vanhusten ja muiden hoivapalveluja tarvitsevien apu 
voidaan tuoda myös kotiin. Palveluilla tuetun asumisen 
mallina on zürichilainen James-konsepti. Ratkaisussa noin 
40 asuntoa muodostavat yhteenliittymän, jolla on oma 
“portieeri” eli eräänlainen talonmies, joka tuottaa ja välittää 
yksityisiä ja julkisia palveluja yhteenliittymän asukkaille. 
Palveluita voivat hyödyntää myös yksinasuvat ja perheet.

HYBRIDITALO

Hybridirakentaminen tarjoaa mahdollisuuden sekoittaa 
Länsirannan alueen toimintoja. Asuntojen katutasoon 
rakennettavat tilat, jotka soveltuvat sekä liike- että 
asuintiloiksi, tarjoavat myös joustoa, sillä tilojen 
käyttötarkoitusta voi tarvittaessa muuttaa. Ratkaisu on 
skaalattavissa Länsirannan alueelle sopivaksi, jolloin 
vältytään haitalliselta kehitykseltä alueen ja nykyisen 
liikekeskustan väliseen kilpailuun.

Uudet kaupunkiasumisen konseptit
(Lehtonen ym 2008; Lehtonen ym 2010 – muokattu)
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Varhaisia talotyyppitutkielmia
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Varhaisia korttelityyppitutkielmia



SUUNNITELMA
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Y L E I S S U U N N I T E L M A  J A 
M A A N K ÄY T T Ö

Tavoitteet

Diplomityön suunnitteluosuudelle asetetut tavoitteet on esi-
tetty analyysi-osion päätteeksi kappaleessa ”Johtopäätökset, 
suunnittelualueen rajaus ja tavoitteiden astettelu” (s. 56-59). 
Päätavoite oli suunnitella Länsirannan alueelle kaupunki-
mainen ja tiivis, viihtyisä asuinympäristö.

Keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat olleet maisemal-
lisesti ja kultturihistoriallisesti arvokkaan alueen erityispiir-
teiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa, uuden 
ja omaleimaisen kaupunkialueen sovittaminen Porvoon 
nykyisen kaupunkirakenteeseen sekä kaupunkiasumisen 
vaihtoehtojen tarkastelu ja kehittäminen osana maankäytön 
suunnittelua. Millaisia kaupunkiasumisen ja kaupunkielä-
män muotoja uusi keskusta-alue voi tarjota pienessä, mutta 
kasvavassa ja vetovoimaisessa saaristokaupungissa?

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

Suunnitelman kaupunkirakenteellinen ratkaisu perustuu 
selkeäreunaisiin ja yhtenäisiin kaupunkialueisiin, joiden 
väleissä kulkevat viherkäytävät rytmittävät rakennetta ja liit-
tävät jokirannan osaksi Länsirannan laajempaa virkistysalu-
etta. Laajan alueen jakautuminen kolmeen pienempään ja 
toisistaan erotettavaan osa-alueeseen – ”Metsäkortteleihin”, 
”Taidekortteleihin” ja ”Rantakortteleihin” – auttaa alueen 
hahmottamista ja orientoitumista.

Uusi kaupunkirakenne kiertää Kokonmäen suurmai-
seman muotoja ja muodostaa vastaparin voimakkaalle Ko-
konmäelle (ks. leikkaus A-A sivulla 98-99). Maisemallisesti 
arvokkaimmat alueet eli Porvoonjoen ranta, metsä ja niitty 
on säilytetty virkistysalueina ja jätetty rakentamatta. Samoin 

rakennettavuudeltaan heikoimmat alueet, kuten Kokon-
mäen jyrkät pohjoisrinteet ja Porvoonjoen välitön läheisyys.

Uusi rakentaminen painottuu alueen pohjois-osaan ny-
kyisen keskusta-alueen jatkeeksi, missä olemassa olevaa inf-
rastruktuuria voidaan parhaiten hyödyntää. Rakentaminen 
on korkeinta (3-5 kerrosta) luoteisosan ”Metsäkortteleissa”, 
joiden pohjoispuolella sijaitsevat Porvoonportin 4-8 –ker-
roksiset kerrostalot. Rakentaminen madaltuu asteittain ete-
lään päin tiiviisiin ja mataliin ”Rantakortteleihin”. Vieras-
venesataman palvelurakennus muodostaa uuden kaupunki-
alueen päätteen kohdassa, jossa vastarannan keskustamainen 
kaupunkirakenne päättyy.

Uusi alue jatkaa Porvoon nykyistä kaupunkirakennetta, 
jota hallitsevat matalat, harjakattoisten puurakennusten ryh-
mät, ja näiden rajaamat intiimit sisäpihat. Suunnitelmassa 
rakennukset on ryhmitelty Porvoon nykyisten keskusta-
kortteleiden tavoin rakennuksilla rajattuihin puoliavoimiin 
kortteleihin, joiden kehämäinen rakenne korostaa keskus-
tamaisuutta sekä julkisen ja yksityisen välisen tilan eroa (ks. 
Jalkanen ym 2007). Yhtenäisyyksistä huolimatta uusi alue 
erottuu omana kaupunginosanaan ja sillä on oma kaupun-
kikuvallinen ilmeensä. Modernilla muotoilulla, aukotuksel-
la, värien ja materiaalien käytöllä Porvoon vanha, hyväksi 
ja tutuksi koettu kaupunkikuva saa jälleen kerran uuden 
tulkinnan.

Liikenne ja pysäköinti

Suunnittelualueen liikennejärjestelyt perustuvat nykyiseen 
katuverkostoon. Merkittävimmät muutokset ovat uusien 
Metsäkortteleiden alueella ja jokirannassa. Metsäkorttelei-
den pääkatu kulkee nykyistä tietä, mutta uusi Tolkkistentien 
liittymä oikaisee kadusta kaksi mutkaa ja selkeyttää katu-
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Liittyminen ympäristöön 
(rakeisuuskaavio) 1:10000
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verkostoa. Vanhan Kokonniementien linjauksen muutos ja 
siirto jokirannasta hieman ylemmäs itään parantaa ranta-
kortteleiden saavutettavuutta, rauhoittaa jokirannan auto-
liikenteeltä sekä siirtää tien pois Porvoonjoen tulva-alueelta. 
Vanhaa sorapintaista maantietä olisi joka tapauksessa jou-
duttu korottamaan.

Liikenneverkko ja kadut on suunniteltu minimimitoin. 
Kapeat kadut, tiheät liittymät ja kadunvarsipysäköinti aut-
tavat pitämään ajonopeudet alhaisina (Reihe & Kallio 2004, 
8-9). Rantakortteleiden puumainen katuverkosto minimoi 
liikenteen ja rauhoittaa pihakadut: pussimaisilla pihakaduil-
la ei ole läpikulkuliikennettä.

Pysäköinti on järjestetty pääasiassa tonttien ulkopuolelle ka-
dunsuuntaisena kadunvarsipysäköintinä sekä pysäköintinä 
erillisillä autopaikoille tarkoitetuilla LPA-alueilla. Pysäköinti 
tonttien ulkopuolisilla LPA-alueilla voidaan toteuttaa va-
paaksiostosopimusta tai rasitejärjestelmää käyttäen (Reihe & 
Kallio 2004, 14). LPA-alueet on jaettu pieniksi yksiköiksi, 
jotta niistä aiheutuva näkö-, liikennemelu- ja pakokaasu-
haitta olisi vähäistä.

Kadunvarsipysäköinti on käytännollinen ratkaisu, joka 
säästää kustannuksia ja tilaa sekä vapauttaa rantakorttelei-
den pienet pihat virkistyskäytölle. Kadunvarsipysäköinnin 
keskimääräinen tilantarve on noin 10 m2/auto, kun tontti-
pysäköinnin tarve on yli kaksinkertainen 25 m2/auto. Ka-
tupysäköinti myös kaventaa katutilaa, säilyttää ajonopeudet 
alhaisina ja parantaa liikenneturvallisuutta. (Reihe & Kallio 
2004, 21)

Metsäkortteleissa asukaspysäköintipaikkoja on normin 1 
ap / 85 k-m2 mukaan 419. Tämän lisäksi päiväkodin 53 ja 
Yrittäjätalon 48 autopaikkaa soveltuvat hyvin vuorottais-
pysäköintiin, mikäli autopaikkoja tarvitaan lisää tai aluetta 
halutaan pysäköinnin osalta tiivistää. Alueella on lisäksi 53 

katupysäköintipaikkaa kivijalkakauppojen, liiketilojen ja 
toimistojen ja muun pysäköinnin tarpeisiin.

Taidekortteleissa on ehdotettu erikoisratkaisuna vuo-
rottaispysäköintiä. Haaga-Helian ammattikorkeakoulun 
autopaikat ovat päiväkäytössä (huippukysyntä klo 8-16) ja 
pysäköintitarve on lähes samansuuruinen, kuin Taidekortte-
leista puuttuvat, normin mukaiset asukaspysäköintipaikat. 
Ehdotuksessa vuorottaispysäköinnin osuus normaalista 
asukaspysäköinnistä on noin 35 %, eli suurin osa asuk-
kaiden paikoista on tavallisia, nimeämättömiä paikkoja ja 
kolmannes yhteiskäytössä ammattikorkeakoulun kanssa. 
Haaga-Helian ammattikorkeakoulun 100 autopaikasta 60 
on vuorottaiskäytössä.

Vuorottaispysäköinnillä voidaan saavuttaa säästöjä ra-
kentamis- ja käyttökustannuksissa, vähentää tarvittavien py-
säköintipaikkojen määrää ja vapauttaa siten maapinta-alaa 
muuhun käyttöön. Edellytyksenä on, että samaa pysäköinti-
aluetta käyttävien toimintojen pysäköinnin huippukysynnät 
ovat suunnilleen samansuuruiset ja eriaikaiset. Pääasiassa 
iltaisin ja öisin tapahtuvan asukaspysäköinnin vuorottais-
pysäköinnin pariksi sopii parhaiten päivisin tapahtuvat 
toiminnot, kuten toimistot, virastot ja koulu- ja päiväkotira-
kennukset. (Palomäki 2011, 67-70)

Vuorottaispysäköinti on erikoisratkaisu, jonka toimi-
vuus riippuu pitkälti paikasta ja paikan käyttäjistä. Mikäli 
ratkaisu osoittautuu riittämättömäksi tai pysäköintitarve 
lisääntyy tulevaisuudessa, on suunnitelmassa esitetty tilava-
raus 3-kerroksiselle pysäköintitalolle. Uusi pysäköintitalo 
korvaisi maantasoisen vuorottaispysäköintialueen. Porvoon 
kaupunkisuunnitteluvirasto on harkinnut uutta pysäköin-
titaloa samalle alueelle, mutta sille ei ole toistaiseksi ollut 
tarvetta eikä maksuvalmiutta. Paikoituksen järjestäminen 
pysäköintitalossa on huomattavasti kalliimpaa kuin vuorot-
taispysäköintinä maan tasossa (Palomäki 2011).
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Asukaspysäköintipaikkojen ja yhteiskäytössä olevan 
pysäköintialueen lisäksi Wileniuksen telakan edustalla on 
65 autopaikkaa sekä Taidetehtaan ja hotellin edustalla ka-
tupysäköintipaikkoja vierailijoita ja tapahtumapysäköintiä 
varten.

Pohjoisemmassa rantakorttelissa autopaikat on suunni-
telmassa mitoitettu poikkeuksellisesti asuntojen määrän 
mukaan. Maan alle rakentaminen on kallista eikä tule 
tulva-alueella kyseeseen. Myös monitasopysäköinti pysä-
köintilaitoksessa nostaisi jo ennestään kalliin rakentamisen 
kustannuksia, eikä ole tällä alueella realistinen vaihtoehto.

Asuntoja pohjoisemmassa rantakorttelissa on yhteensä 
130 ja pysäköintipaikkoja 156 kpl (1,2 ap / asunto). Mi-
toitus perustuu Länsirannan olemassa olevien matalien ja 
tiiviiden kortteleiden hyväksyttyihin asemakaavoihin, joissa 
on kerrosalaan perustuvan mitoituksen lisäksi vaadittu 
vähintään 1,2 autopaikkaa / asunto. Kerrosalaan suhteutet-
tuna pysäköintinormi olisi tällöin noin 1 ap / 100 k-m2, 
eli Porvoon kerrostaloalueiden autopaikkanormin (1 ap / 
85-100 k-m2) tasoa (Reihe & Kallio 2004, 18-24). Joillain 
alueilla normia on muutettu siten, että autopaikkoja on vain 
yksi asuntoa kohti (Reihe & Kallio 2004, 18-24).

Kaupunkien keskustojen lähellä hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien varrella sijaitsevat tiiviit ja matalat alueet sovel-
tuisivat hyvin vähäautoisiksi alueiksi. (Reihe & Kallio 2004, 
18-24)

Tarvittaessa puuttuvat 26 autopaikkaa olisi mahdollista 
sijoittaa alueelle esimerkiksi järjestämällä korttelin katupysä-
köinti tiiviimmin 90 asteen kulmassa katuun nähden. Tämä 
on tekijän mielestä kaupunkikuvassa kadunsuuntaista py-
säköintiä huonompi ratkaisu, sillä autopaikoituksesta tulee 
silloin yleisilmeeltään kenttämäinen.

Eteläisemmässä rantakorttelissa pysäköintinormi 1 ap / 85 
k-m2 toteutuu ja asukaspysäköinnin paikkoja on 76. Näistä 
44 sijaitsee kortteleiden välisellä LPA-alueella ja loput 32 
kokoojakadun varrella. Vaihtoehtoisesti Laskettelukeskuk-
sen 60 autopaikasta voidaan varata 32 asukaspysäköinnin 
paikoiksi ja kadunvarren autopaikat jättää nimeämättöminä 
laskettelukeskuksen käyttöön. Laskettelukeskuksen kävijöil-
lä on käytössään myös vierasvenesataman palvelurakennuk-
sen pysäköintialue, jonka käyttö ajoittuu eri vuodenajalle.

Pysäköinnin optimoimiseksi sekä vieraspysäköinnin (10 % 
normista) järjestämiseksi pysäköintipaikat jätetään nimeä-
mättä. Näin voidaan vastata vieraspysäköinnin tarpeeseen 
ilman, että autopaikkojen määrää lisätään. Pysäköintipaik-
kojen nimeämättä jättäminen on järkevää, koska käyttöaste 
on yleensä myytyjä paikkoja alhaisempi (Reihe & Kallio 
2004, 29; Palomäki 2011).

Esimerkiksi Espoon ja Vantaan voimassa olevissa pysä-
köintipaikkamäärien mitoitusohjeissa sallitaan 10 % keven-
nys autopaikkanormista, kun autopaikat jätetään nimeä-
mättä. Edellytyksenä on, että alueelle toteutetaan Espoossa 
vähintään 50 ja Vantaalla vähintään 100 asukaspaikkaa. 
(Palomäki 2011, 47-51)

Pysäköintijärjestelyt ja autopaikkojen tarve tulee selvittää 
tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Pysäköinnin 
riittämättömyys ei luultavimmin vähentäisi auton käyt-
töä, vaan heikentäisi asuinalueen suosiota (Reihe & Kallio 
2004). Länsirannalla tiedetään asuvan runsaasti usean auton 
omistavia kotitalouksia ja autottomien talouksien määrä on 
laskenut Porvoossa (Länsirannan alueen kaavatyön tavoitteet 
ja aikataulu 2010, 6).  Puoliavoimiin kortteleihin perustuva 
kaupunkirakenne on joustava ja autopaikkoja on helppo 
lisätä, mikäli niitä tarvitaan.



93

Kerrosalalaskelma osa-alueittain & toiminnoittain
Laskelmassa on mukana suunnitelmassa esitetyt uudet tilat, ei alueella sijaitsevia nykyisiä toimintoja.

Metsäkorttelit Taidekorttelit ja 
Rantatori

Rantakorttelit Suunnittelualue 
yhteensä

Asuminen 35 600 15 300 21 900 72 800

Kerrostalo 35 600 15 300 14 100 65 000
Townhouse – – 7 800 7 800

Liike- ja toimitilat 4 000 3 000 1 200 8 200

Ei tilaa vaativa kauppa 2 000 1 000 1 000 4 000
Kaupalliset palvelut 1 000 1 000 200 2 200
Päivittäistavarakauppa 1 000 1 000 – 2 000

Vapaa-aika ja virkistys – 500 780 1 280

Rantapaviljonki – 500 – 500
Vierasvenesataman palvelukeskus – – 400 400
Laskettelukeskuksen kahvio ja vuokraamo – – 380 380

Julkiset palvelut 600 – – 600

Päiväkoti / korttelitalo 600 – – 600
Teollisuus ja tuotanto – 500 – 500

Telakan lisärakennus – 500 – 500

YHTEENSÄ 40 200 k-m2 19 300 k-m2 24 880 k-m2 91 380 k-m2

Laskennallinen asukasmäärä (1 as / 50 k-m2) 712 as 306 as 438 as 1456 as

Pysäköintinormin 1 ap / 85 k-m2  mukainen auto-
paikkamäärä (asukaspysäköinti)

419 180 258 857 ap

Toteutunut autopaikkamäärä (asukaspysäköinti) 419 120 + (100)* 232 ** 771 + (100)* ap
Toteutunut autopaikkamäärä (muut toiminnot) 154 100 80 334 ap
Toteutunut autopaikkamäärä (yhteensä) 573 220 + (100)* 312 1 105 + (100)* ap

* Suluissa esitetty luku tarkoittaa yhteiskäytössä olevien pysäköintipaikkojen määrää (vuorottaispysäköinti). Taidekortteleiden asukaspysäköinti on järjestetty 
vuorottaispysäköintinä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Vuorottaispysäköinnin vaihtoehdoksi on esitetty uutta pysäköintitaloa.
** Pohjoisemmasta rantakorttelista puuttuu 26 autopaikkaa, jos pysäköintipaikat mitoitetaan normin 1 ap / 85 k-m2 mukaan. Jos mitoitusperusteena käyte-
tään 1,2 ap / asunto, on paikkoja riittävästi. Eteläisemmässä rantakortteleissa pysäköintipaikkoja on normin mukainen määrä (1 ap / 85 k-m2).

Pysäköintiratkaisut ja mitoitus on perusteltu tarkemmin tekstissä. Rakennuksen kerrosalaan on luettu rakennuksen kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan 
mukaan laskettuina, ja se ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista 
päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 § 115, mom. 3).
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Yleissuunnitelma 1:4000

Rantatori, rantapaviljonki & Wileniuksen telakka

Taidetehtaan korttelin edustalle sijoittuva rantatori muodostaa alueen keskeisimmän 
julkisen ulkotilan, joka kutsuu kaupunkilaiset oleskelemaan veden äärelle. Torin 
pohjoisreunalle sijoittuva monitoimirakennus  Kauppasataman ajatuksena on edistää 
matkailua ja virkistää vanhaa porvoolaista perinnettä: lähiseuduilla valmistettujen 
(saaristolais)tuotteiden myyntiä suoraan veneistä.

Wileniuksen telakka on säilytetty ja sille on osoitettu lisärakennus, jota omistaja pitää 
edellytyksenä telakkatoiminnan kannattavuudelle. Julkinen rantareitti kulkee telakan 
edestä rannan puolelta. Telakalta veteen kulkevat kiskot peitetään kannella, joka voidaan 
tilapäisesti nostaa sivuun veneiden liikuttelun ajaksi.

Vierasvenesataman palvelurakennus & saunat

Vierasvenesataman palvelurakennus ulosvuokrattavine kokoontumis- ja saunatiloineen 
muodostaa uuden kaupunkialueen päätteen. Rakennuksen suojainen sijainti 
tuo yksityisyyttä ja mahdollistaa saunan vilvoitteluterassin avautumisen joelle. 
Palvelurakennuksen kokous- ja saunatiloja on lyhyen veneilysesongin ulkopuolella 
mahdollista käyttää kaupunkilaisten yhteisenä virkistystiloina (julkinen sauna) ja/tai vuokrata 
yksitystilaisuuksiin.

”Metsäkorttelit”

Suurin osa uuden alueen kerrosalasta sijoittuu Metsäkortteleiden alueelle eli vanhan Näsin 
S-Marketin tontille, jonka eteläpuolella on ollut vanha, käyttämätön sorakenttä. Nykyinen 
metsän raja säilyy ennallaan. Korttelit asettuvat ruutukaavaan olemassa olevan tieverkoston 
koordinaatistoon ja muodostavat selkeitä ja säännönmukaisia puoliavoimia kortteleita. 
Rakennukset ovat 3-5 –kerroksisia kerrostaloja ja -pienkerrostaloja.

”Rantakorttelit”

Rantakortteleiden rakentaminen on tiivistä ja matalaa, mutta tehokasta. Aluetehokkuudessa 
päästään kohtalaiseen kerrostaloalueiden tehokkuuteen (ea=0,75). Useimmat 
pihapuut kasvavat 2-3 –kerroksisia korkeammalle, jolloin kokemus ympäristöstä säilyy 
pienimittakaavaisena, luonnonläheisenä ja viihtyisänä. Kortteleissa on sosiaalisen 
sekoittumisen periaatetta noudattaen sekoitettu kerrostalo- ja townhouse-talotyyppejä.

Laskettelukeskuksen myymälä-kahvio & varustevuokraamo

Laskettelukeskuksen uusi rakennus ja selkeästi rajattu pysäköintialue kohentavat alueen 
ilmettä ja liittävät keskuksen osaksi muuta kaupunkirakennetta. Pysäköintialue palvelee 
talvisin laskettelijoita ja hiihtäjiä, ja kesäisin veneilijöitä.

Päiväkoti / korttelitalo

Suunnitellun laajuinen uusi asuinalue tarvitsee oman päiväkodin jo muihin alueen 
päiväkoteihin olevan etäisyyden vuoksi. Jos päiväkodin tarve joskus vähenee, voidaan 
samaa rakennusta käyttää myös korttelitalona. Rakennus sijaitsee ylärinteellä puiston 
reunassa, ja sillä on avoimet näkymät alas puistoon ja rantakortteleiden yli Porvoonjoelle. 
Sijainti metsän ja niityn reunassa helpottaa lähiympäristön hyödyntämistä osana päiväkodin 
toimintaa. Päiväkotiryhmät voivat tehdä retkiä lähiluontoon.
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Ilmakuvaillustraatio lännestä katsottuna. Kuvan viimeistelyssä on avustanut Tomi Itäniemi.
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Nykytilanne & purettavat rakennukset

Näsin S-Market (1) puretaan keskustatoimintojen alueelle sopimattomana, 
liian suurena päivittäistavarakaupan yksikkönä. Huonokuntoiselle 
Hellbergin hallille (2) on ollut vaikea löytää käyttäjää, joka pystyisi 
huolehtimaan rapistuvan rakennuksen kunnostuksesta ja ylläpidosta. 
Laskettelurinteen kahvio, suksivuokraamo ja huoltorakennus (3, 4) puretaan 
uusien, kaupunkirakenteeseen sovitettujen rakennusten tieltä. Wileniuksen 
telakan varastorakennuksen pieni siipi (5) puretaan, jotta rantaan saadaan 
katkeamaton kevyen liikenteen reitti. Muilta osin kulttuurihistoriallisesti 
arvokas telakka säilytetään nykyisellä sijainnillaan.

Vaiheistus

Alue rakennetaan vaiheittain. Ensimmäiseksi rakennetaan Taidetehtaan 
alueen uudet korttelit ja vierasvenesatama (1). Toiseksi rakennetaan 
Metsäkorttelit (2), ja vasta viimeiseksi rantakorttelit (3, 4). Jokirantaan 
rakentaminen edellyttää esirakentamista. Laskettelukeskus voi toimia 
nykyisissä tiloissaan, kunnes uusien tilojen rakentaminen osana muuta 
rantakorttelia on ajankohtaista.

3

1 2

4

5

2

3

4
1

1

Porvoonportti
ek = 0,89

Moderni puukaupunki
ek = 0,44

Vanha Porvoo
ek = 0,35 ... 0,65

Empire-Porvoo
ek = 0,44 ... 0,70

“Taidekorttelit”
ek = 0,80

“Metsäkorttelit”
ek = 0,85

“Rantakorttelit”
ek = 0,75

“Rantatori”

Kerrosalalaskelma
Metsäkorttelit
Kerrostalo   41 900
Liike- ja toimitila  4 000
Päiväkoti   600

Taidekorttelit
Kerrostalo   20 100
Liike- ja toimitila  3 200

Rantakorttelit
Kerrostalo   16 400  
Townhouse   6 700
Liike- ja toimitila  1 000
Laskettelukeskus  380
Vierasvenesatamakeskus 400

Rantatori
Monitoimirakennus  500
Wileniuksen lisärakennus 500

Yhteensä   92 480 k-m2

Asukasmäärä noin  1 740
(kun 1 asukas / 50 k-m2)

Kerrosalat ja tehokkuus

Kaupunkirakenne on kohtalaisen tehokas. Kortteli- ja aluetehokkuuden 
tasolla saavutetaan samansuuruiset tehokkuudet kuin ympäröivillä alueilla. 
Uuden alueen korttelitehokkuus on 0,75-0,85.

Uuden alueen kerrosala on yhteensä 91 380 k-m2, josta suurin osa (72 
800 k-m2) on asumista. Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 1450, 
kun laskentaperusteena on 1 asukas / 50 k-m2. Osa-alueet, jotka ovat 
pääasiassa asumista, on esitetty kaaviossa harmaalla ja muut toiminnot 
oranssilla. Asuinalueiden pääkatujen varsilla on katutasossa pieniä liike- 
ja toimitiloja. Alueen liike- ja toimitilojen mitoitus perustuu Porvoon 
kaupunkisuunnitteluviraston tilaamaan selvitykseen ”Kaupan hankkeiden 
vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten” (2013).
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Toiminnot

Suunnittelualueen toiminnallinen keskus on olemassa oleva Taidetehdas, 
jonka kulttuuri- ja kongressikeskuksen yhteydessä on kaupallisia liike- ja 
toimitiloja, elokuvateatteri, kahviloita ja ravintoloita sekä toimisto- ja 
virastotiloja. Taidetehtaan edustalle on suunnitteilla hotelli, jonka ajatellaan 
täyttävän lyhytaikaisen majoituksen tarpeet alueella. 
Suurin osa uudesta rakentamisesta on asumista, jonka yhteydessä 
on pieniä toimisto- ja liiketiloja sekä kaupallisia palveluita. Lisäksi 
alueelle on esitetty uusi päiväkoti (joka voidaan muuttaa korttelitaloksi), 
laskettelukeskukselle uudet tilat, vierasvenesatama ja palvelurakennus sekä 
monikäyttötilaa sisältävä rantapaviljonki.

Viheralueet ja maisemarakenne

Länsirannan eteläosa ja Kokonmäki on porvoolaisille tärkeä virkistys- 
ja ulkoilualue. Suunnitelmassa tämän alueen tärkeimmät viher- ja 
virkistysalueet sekä yhteydet eri alueiden välillä on pyritty säilyttämään. 
Uusien kaupunkialueiden välillä olevat puistoalueet toimivat viherkäytävinä 
ja yhdistävät jokirannan visuaalisesti sekä toiminnallisesti osaksi 
Kokonniemen laajempaa virkistysaluetta. Samalla puistot jäsentävät 
kaupunkirakennetta.

GSEducationalVersion

Asuminen

Julkiset palvelut

Teollisuus ja tuotanto

Vapaa-aika ja virkistys

Kaupalliset palvelut

Työ ja toimisto

GSEducationalVersion

Asuminen

Julkiset palvelut

Teollisuus ja tuotanto

Vapaa-aika ja virkistys

Kaupalliset palvelut

Työ ja toimisto

Muu pysäköinti maan tasossa

Katu, kadunsuuntainen pysäköinti

Katu (pääkatu / kokoojakatu / tonttikatu)

Asukaspysäköinti maan tasossa

.

Vanha Kokonniementie

Pysäköintinormi 1 ap / 85 k-m2.

Kevyen liikenteen väylä

1

2

3

Liikenne ja pysäköinti

Alueen liikennejärjestelyt perustuvat olemassa olevaan katuverkostoon, 
jota on kehitetty palvelemaan uusia asuinkortteleita. Suurin muutos on 
vanhan, jokirantaa myötäilevän Kokonniementien uusi linjaus. Ratkaisu 
rauhoittaa jokirannan ja mahdollistaa sen hyödyntämisen häiriöttömänä 
puistoalueena. Uusi tie sijaitsee myös korkeammalla, jolloin se ei ole 
Porvoonjoen välittömällä tulva-alueella. Voittajantien linjausta on 
yksinkertaistettu ja katuverkostoa on Näsin metsäkortteleiden alueella 
täydennetty ruutukaavamaiseksi. Rantakortteleiden liikenneratkaisu 
perustuu lyhyihin, pussimaisiin hidaskatuihin, jotka liittyvät alueen 
kokoojakatuihin. Pysäköinti on ratkaistu katupysäköintinä, pienikokoisilla 
LPA-alueilla sekä alueen julkisten toimintojen osalta jaettuna pysäköintinä.

Muu pysäköinti maan tasossa

Katu, kadunsuuntainen pysäköinti

Katu (pääkatu / kokoojakatu / tonttikatu)

Asukaspysäköinti maan tasossa

.

Vanha Kokonniementie

Pysäköintinormi 1 ap / 85 k-m2.

Kevyen liikenteen väylä

1

2

3

Vettä läpäisemättömät pinnat

Puoliyksityiset sisäpihat

Julkiset viheralueet (suljettu maisema)

Julkiset viheralueet (avoin tai puoliavoin maisema)
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K A U P U N K I E L Ä M Ä Ä 
J A  V I R K I S T Y S TÄ 
J O K I R A N N A S S A

Julkinen jokiranta

Porvoonjoen läntinen jokiranta on säilytetty koko matkalta 
julkisena virkistysalueena, joka keskusta-alueelta on tähän 
asti puuttunut. Julkinen jokiranta on ollut myös Porvoon 
kaupunkisuunnitteluviraston, asukkaiden ja osallisten kes-
keinen toive. Länsirannalle on toivottu avointa rantapuistoa 
(Rihtniemi-Rauh 2013). Aivan jokirannan läheisyyteen 
rakentaminen olisikin maan heikon kantavuuden ja joen 
säännöllisen tulvimisen vuoksi epärealistista.

Länsirannan jokiranta laiturirakenteineen on toimeksi-
antajan toiveesta käsitelty siten, että suunnitelman toteut-
taminen olisi taloudellisesti realististsa. Loiva, luonnonmu-
kainen ranta on pystysuoria tukimuureja ja pengerryksiä 
helpompi sekä edullisempi ratkaisu (Korkiala-Tanttu 2013; 
Rihniemi-Rauh 2013), jonka muita etuja ovat luonnon-
mukaisuus ja esteetön pääsy veden äärelle. Rantatorin ja 
Wileniuksen telakan alueella ranta on rakennetumpi ja siten 
kaupunkimaisempi.

Tässä diplomityössä ei ole suunniteltu rantapuiston 
tai rantatorin aluetta tarkemmin. Rantatori ja rantapuisto 
muodostavat selkeän, oman kokonaisuuden, joka olisi syytä 
käsitellä omana, erillisenä toimeksiantonaan.

Rantatori ja paviljonki

Porvoolaiset ovat toivoneet Länsirannalle tilaa, jota voidaan 
muokata ja käyttää myös ulkoilmatapahtumiin. Tällaiselle 
tilalle luontevin sijainti on Taidetehtaan kongressi- ja kult-
tuurikeskuksen edusta alueen sisääntuloreitin varrella.
Suunnitelmassa esitetty rantatori liittyy luontevasti osaksi 
julkista rantareittiä Vanhasta Porvoosta Modernin puukau-
punkialueen ohi Kokonniemen virkistysalueelle.

Toria reunustavat etelässä Wileniuksen telakkarakennuk-
set ja pohjoisessa uusi rantapaviljonki. Rantapaviljonki on 
monitoimirakennus, jonka sisällä on kahvila- ja ravintolati-
laa, pieni myymälä esimerkiksi saaristolaistuotteille ja suuri 
ulkoterassi, jonka istuskeluportailta voi katsella vaikka ran-
tatorille esiintymään tullutta Avanti!-orkesteria. Monitoimi-
rakennuksen wc- ja huoltotilat ovat myös ulkotapahtumien 
käytettävissä. Rakennus sijoittuu siten, ettei se sulje tärkeitä 
näkymiä muista Taidetehtaan alueen rakennuksista.

Rantatoria voidaan hyödyntää monipuolisesti julkisena 
oleskelutilana tai tapahtuma-areenana. Tilaa voidaan rajata 
kevytrakenteisilla, siirreltävillä torikojuilla ja kaupunkika-
lusteilla. Torin edustalle ajetuista veneistä käsin voisi myydä 
vaikka saaristolaistuotteita,  vanhan porvoolaisen perinteen 
mukaan.

Paviljongin edestä on varattu venepaikka yhdelle suu-
remmalle museo-, hotelli- tai ravintola-laivalle (kuten Kal-
jaasi m/aux Marita).

Wileniuksen telakka

Wileniuksen telakka on säilytetty nykyisellä paikallaan, eikä 
sen tiloihin ole tehty suuria muutoksia. Toisen rakennuksen 
rannanpuoleinen pieni siipi on purettu, jotta ranta vapau-
tuu jalankulkijoille toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. 
Telakalta veteen kulkevat veneiden kuljetuskiskot peitetään 
tällöin kannella, joka saadaan veneiden vesille laskun ja ve-
siltä noston ajaksi nostettua sivuun.

Telakalle on osoitettu 500 k-m2 kokoinen lisärakennus, 
jota telakan omistaja Ivar Nordlund pitää edellytyksenä tela-
kan taloudelliselle kannattavuudelle sekä telakkatoiminnan 
jatkumiselle. Uusi rakennus sijoittuu vanhojen rakennusten 
pohjoispuolelle.
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Havainnekuva rantatorilta. Edessä oikealla uusi rantapaviljonki ja taustalla Wileniuksen telakka. Rantatorin tilaa voidaan tarpeen mukaan rajata siirreltävillä 
torikojuilla. Näin tila joustaa paremmin erilaisten ulkoilmatapahtumien tarpeisiin.

Telakan omistaja toivoi, että telakka-alue aidattaisiin. 
Huolena on vandalismi, joka on kuitenkin tähän asti ollut 
melko vähäistä. Täydennysrakentamisen myötä alueelle 
saadaan sosiaalista kontrollia, joka hiljaiselta ja syrjäiseltä 
alueelta on aikaisemmin puuttunut.

Vieras- ja kotivenesatama

Vieras- ja kotivenesatama on sijoitettu jokirantaan mahdol-
lisimman huomaamattomasti ja hienovaraisesti. Rannan 
suuntainen, pitkä ja yhtäjaksoinen laituri liittyy rantapol-
kuun pienillä luiskilla, ja laiturin ja rannan väliselle alueelle 
istutetaan rantakasvillisuutta, joka häivyttää laiturirakenteita 
ja veneitä näkyvistä. Ponttoneiden varaan rakennettu puu-
laiturit ovat myös taloudellinen ratkaisu.

Vierasvenesataman palvelurakennus muodostaa uuden 
kaupunkialueen päätteen. Rakennus voisi sijaita myös kes-
keisemmällä paikalla, lähempänä rantatoria, mutta tässä 
työssä rakennuksen yksityisyyden tarve on koettu keskeistä 
sijaintia tärkeämmäksi. Vierasvenesataman sauna- ja vilvoit-
telutilat tarvitsevat hieman syrjäisemmän sijainnin tarjoa-
maa yksityisyyttä.

Veneilysesongin ulkopuolella rakennusta voidaan käyt-
tää ulosvuokrattavana kokous- ja kokoontumistilana tai 
julkisena saunana. Palvelurakennukseen sijoitetaan sauna- ja 
peseytymistilat, kahvio/kioski, vedenjakelupiste, jätehuol-
to- sekä pyykinpesutilat. Rakennuksen edustalle sijoitetaan 
veneiden polttoainejakelupiste.
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Havainnekuva rantapuistosta, Vierasvenesataman palvelurakennuksen (vasemmalla) edustalta. Rantakorttelit rajaavat puistoon tiloja, joiden sarja johdattelee 
kulkijaa kohti rantatoria ja keskustaa. Rantakasvillisuus häivyttää venelaitureita ja veneitä.
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Leikkaus B-B 1:1600
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K A U P U N K I A S U M I N E N  J A 
U U D E T  K O RT T E L I T Y Y P I T

Lähtökohdat

Suunnitelman taustatyössä ja diplomityön tavoitteiden aset-
telussa todettiin, että Länsirantaa kannattaa kehittää kau-
punkiasumiseen painottuvana asuinalueena. Porvoon väestö 
on kasvanut keskimäärin 322 henkilöllä vuodessa ja uusien 
asuntojen vuosituotantotavoite on noin 400 (Porvoon asun-
topoliittinen ohjelma 2013-18, 4). Suunnitelmassa Länsi-
rannalle esitetään rakennettavaksi noin 1450 asukkaan asui-
nalue (50 k-m2 / asukas). Suunnitellun alueen asuntomäärä 
vastaa siis noin 3,5 vuoden asuntotuotantotarvetta.

Korttelirakenne ja -tyypit

Länsirannan uudet puoliavoimet korttelit perustuvat Por-
voon keskusta-alueen nykyisiin korttelityyppeihin, joiden 
ominaispiirteitä on selvitetty Typologia-osiossa. Puoliavoin 
kortteli on myös eräänlainen kompromissi urbaanin umpi-
korttelin ja luonnonläheisemmän pistemäisen struktuurin 
välillä. Kehämäisesti korttelin laidoille sijoitetut rakennukset 
rajaavat toisaalta julkista kaupunkitilaa, ja toisaalta puoliyk-
sityistä ulkotilaa. Tavoitteena on ollut uusi rakennettu ym-
päristö, joka sopii pieneen saaristokaupunkiin, mutta joka 
mielletään kuitenkin kaupunkimaiseksi.

Korttelit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: korkeam-
piin kerrostalokortteleihin (Metsä- ja Taidekorttelit) sekä tii-
viisiin ja mataliin Rantakortteleihin, joissa on sekä kerrosta-
loja että townhouseja. Jokirannassa koettu kaupunkikuva on 
intiimi ja perinteisen puukaupungin kokoinen: useimmat 
täysikasvuiset puut kohoavat 2-3 –kerroksisten rakennusten 
yläpuolelle.

Talotyypit ja asuntojakauma

Länsirannan talotyypeiksi on valittu keskusta-alueelle sopi-
via, tiiviin kaupunkirakenteen talotyyppejä: kaupungin pe-
ruselementteinä pidettyjä kerrostaloja, pienkerrostaloja sekä 
townhouseiksi kutsuttuja, toisiinsa kytkettyjä erillispien-
taloja. Townhouse-talotyyppien osuus asumisen kokonais-
kerrosalasta on noin 10 %. Osuus on pieni, sillä kyseessä 
on uusi talotyyppi, jolla ei ole vielä vakiintunutta kysyntää 
asuntomarkkinoilla. Talotyyppi kiinnostaneekin lähinnä 
kaupunkiasumisesta kiinnostuneita edelläkävijöitä, ”pionee-
rijoukkoa” (Manninen 2006, 41). Porvoon Länsiranta voisi 
olla siis eräänlainen townhouse-asumisen pilottihanke.

Suunnitelmassa on pyritty vastaamaan kaupunkiasumi-
sen moninaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä asumiseen koh-
distuviin muutoksiin. Sekä alueen että korttelin tasolla on 
tarjolla erilaisia asuntokokoja ja -tyyppejä ja asumismuotoja, 
mikä edesauttaa myös alueen sosiaalista tasapainoa. Jokiran-
nan tiiviissä ja matalissa ”Rantakortteleissa” on sekoitettu 
kerrostalotyyppejä townhouse-talotyyppeihin. Kerrostalo-
kortteleissa sosiaalista sekoittumista tuetaan varmistamalla 
erikokoisten asuntojen ja erilaisten asumismuotojen moni-
puolisuus. Saman alueen sisällä on mahdollisuus sekä omis-
tus- että vuokra-asumiseen.

Monipuolisen asuntotyyppi- ja asuntojakauman ansiosta 
korttelit toimivat myös ”elinkaarikortteleina”, eli niissä on 
huomioitu asukkaiden erilaiset, alati muuttuvat elämänvai-
heet. Teoriassa olisi siis mahdollista, että henkilö asuisi koko 
elämänsä samalla alueella.

Havainnekuva asuinkortteleiden 
väliseltä niittyalueelta talvella.
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Puoliyksityiset ja julkiset ulkotilat

Puoliavoin kortteliratkaisu rajaa sisäänsä vaihtelevan ko-
koisia ja muotoisia puoliyksityisiä sisäpihoja. Nämä pihat 
toimivat asuntoryhmiä yhdistävinä ulkotiloina ja kohtaa-
mispaikkoina. Sisäänkäynnit ovat aina korttelin sisäpuo-
lelta. Näin piha aktivoituu ja korttelin asukkaat kohtaavat 
toisiaan kulkiessaan. Kohtaaminen on yksi yhteisöllisyyden 
perusedellytyksistä.

Eri kortteliryhmiä puolestaan yhdistää suuremmat viipa-
lemaiset puistot (viherkäytävät), joihin on sijoitettu enem-
män tilaa vaativat leikki- ja pelialueet sekä hulevesialtaat ja 
-ojat.

Kortteleiden sisäpihat on mitoitettu siten, että 100 m2 
asuinkerrosalaa kohden pihaa on noin 10 m2 (Jalkanen ym. 
2004, 138). Suuremmissa kerrostalokortteleissa sisäpiha on 
tarkoituksella jaettu pienempiin osiin sijoittamalla kortte-
leiden keskelle asuin- ja piharakennuksia. Rantakortteleiden 
sisäpihat ovat puolestaan niin pieniä, ettei niitä ole tarkoi-
tuksenmukaista jakaa enää pienempiin osiin. Rantakortte-
leissa myös pysäköinti on pihan pienen koon vuoksi järjes-
tetty korttelin ulkopuolella.

Sekä kortteleiden yhteispihat että townhouse-asuntojen 
pienet yksityispihat on suunniteltu mahdollisimman vä-
häeleisiksi ja yhtenäisiksi. Yksityisyyden rajojen ja käyttötar-
koituksen osoittaminen on toteutettu pienimittakaavaisessa 
ympäristössä siihen sopivilla pienillä ja hienovaraisilla eleillä: 
erilaisilla pintamateriaaleilla, istutuksilla ja pienillä tasoeroil-
la, esteettömyydestä joustamatta.

Tiiviisti rakennetussa ympäristössä katutason asuntojen 
yksityisyys on aina turvattava. Kaupunkimaisessa ympäris-
tössä siirtyminen julkisesta tilasta yksityiseen on nopeampi 
kuin kauempana keskusta-alueen ulkopuolella. Eurooppalai-
sissa kaupunkipientaloissa sisäänkäynnit ovat usein suoraan 

kadulta, ja välittävä vyöhyke (buffer zone) on hyvin pieni 
tai jopa olematon. Tällöin julkisivun merkitys yksityisen ja 
julkisen tilan välisenä rajana korostuu (Schittich 2005). Yksi 
townhouse-talotyypin perusominaisuuksista onkin toimimi-
nen yksityisen ja julkisen tilan rajana.

Ei ole itsestäänselvää, että kulku asunnosta suoraan 
julkiseen katutilaan sopii vallitsevaan suomalaiseen asumis-
kulttuuriin. Pieni piha, terassi tai patio asunnon sisäänkäyn-
nin edessä on usein toivottava ja tarpeellinen. Tila voi olla 
kuitenkin hyvin pieni, sillä rantakortteleiden katutila on jo 
liikennejärjestelyjensä vuoksi luonteeltaan puolijulkinen. 
Tämä on kuitenkin asia, jota olisi syytä tutkia tarkemmin 
rakennus- ja toteutussuunnittelun yhteydessä.

Toimisto- ja liiketilat

Länsirannalla on jo olemassa vahva toiminnallinen keskus 
(Taidetehtaan alue), jonka palveluiden kanssa uuden alueen 
ei ole järkevää kilpailla. Alueelle ei voida muutenkaan sijoit-
taa paljoa liike- ja toimitila tai muita kaupallisia toimintoja, 
jottei syntyisi haitallista kilpailuasetelmaa nykyisen Porvoon 
liikekeskustan kanssa.

Suunnitelmassa on siksi keskitytty kaupunkiasumiseen, 
jota on monipuolistettu sijoittamalla asuinrakennusten ka-
tutasoon pieniä liike- ja toimistotiloja. Nämä tilat täydentä-
vät Taidetehtaan alueen palveluja, elävöittävät kaupunkitilaa 
ja vastaavat kestävän kehityksen vaatimuksiin parantamalla 
lähipalveluiden saavutettavuutta.
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Puurakentaminen

Puu on luonteva valinta perinteisestä ja modernista puu-
rakentamisesta tunnetun Porvoon uuden kaupunkialueen 
rakennusmateriaaliksi. Rantakortteleiden alueella puu sopii 
rakentamiseen erityisen hyvin myös ominaisuuksiensa vuok-
si. Puu on luja ja kevyt rakennusmateriaali: se on painoonsa 
suhteutettuna muita rakennusmateriaaleja lujempaa. Puura-
kenteiset rakennukset painavat betonirakenteisia rakennuk-
sia vähemmän, jolloin niistä aiheutuva painokuorma rasittaa 
vähemmän muutenkin painuvaa maata. Ranta-alueella, jolla 
maaperää joudutaan täyttämään kevennetyillä täytemateri-
aaleilla, on järkevää myös rakentaa kevennetysti, esimerkiksi 
pilari-palkkijärjestelmää ja ristiin liimattua massiivipuujär-
jestelmää (CLT, cross-laminated timber) käyttäen.

Nykyisissä rakennusten paloturvallisuusmääräyksissä 
(RakMK E1 2011) puurakenteisten asuinkerrostalojen 
rakentamista on helpotettu. Enintään 2-kerroksisten raken-
nusten runkomateriaali voi olla puuta rakennuksen paloluo-
kasta riippumatta. P2-paloluokassa myös 3-8 –kerroksiset 
asuin- ja työpaikkarakennukset voivat olla puurakenteisia. 
3-4 –kerroksisiin P2-luokan asuintaloihin ei vaadita auto-
maattista sammutuslaitteistoa, jos kaikki kerrokset kuuluvat 
samaan asuinhuoneistoon.

Tällöin esimerkiksi suunnitelman 2-3-kerroksiset town-
house-talot voidaan toteuttaa puurakenteisina ilman auto-
maattista sammutuslaitteistoa. Suunnitelman 3-kerroksisiin 
asuinrakennuksiin automaattinen sammutusjärjestelmä 
vaaditaan. (RakMK E1 2011)

Rakennusten runko- ja rakenneratkaisuja ei ole käsitelty 
tässä työssä tarkemmin.
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Havainnekuva kerrostalokorttelin ympäristöstä
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Alueleikkaus D-D (Metsäkorttelit) 1:1000
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Havainnekuva rantakorttelin sisäpihalta
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Alueleikkaus C-C (Rantakorttelit) 1:1000
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Tarkastelukorttelissa on tutkittu edellä esitetyn konseptuaalisen 
korttelitypologian soveltamista käytännössä. Valittu 
tarkastelukortteli sijaitsee ”Rantakortteleissa”, ja se rajautuu 
kahdelta sivultaan julkiseen puistoalueeseen, yhdeltä pihakatuun 
ja yhdeltä sivulta alueen kokoojakatuun (Uusi Kokonniementie).

Tarkastelukortteli poikkeaa muista asuinalueen kortteleista siten, 
että korttelissa on kaksi townhouse-ryhmää. Toisessa ryhmässä 
townhouseja on vain neljä, kun muissa kortteleissa townhouset 
esiintyvät aina viiden rakennuksen ryhmissä. Poikkeukset 
johtuvat korttelin sijainnista asuinalueen nurkassa. Raja julkiseen 
puistoalueeseen on suljetumpi, kuin puolijulkiseen pihakatuun tai 
viereiseen kortteliin.

Rakennusten sijainti korttelissa noudattaa korttelitypologiaa. 
Pienemmät, 2-4 –kerroksiset townhouse-asunnot sijaitsevat etelä- 
ja länsisivuilla, ja suuremmat, 3-kerroksiset kerrostalot pohjois- ja 
itäsivuilla. Tällöin townhouse-asuntojen asuntokohtaiset ulkotilat 
avautuvat luonnonvalon kannalta suotuisampiin ilmansuuntiin, ja 
rakennukset varjostavat vähiten sisäpihaa.

Kaikkien asuntojen pääsisäänkäynti on sisäpihan puolelta. Kadulta 
voi myös olla sisäänkäyntejä kerrostaloihin. Kulku sisäpihalla 
aktivoi pihaa ja siitä muodostuu paikka, jossa korttelin asukkaat 
kohtaavat luonnostaan säännöllisesti.

Rantakortteleiden pihat ovat pieniä, eikä niillä ole pysäköintiä. 
Pieni sisäpiha on suunniteltu yhtenäiseksi ja vähäeleiseksi. Valoisin 
alue pihan keskellä on varattu keskitetysti leikille, oleskelulle ja 
levolle. Leikkipaikka on hyvin valvottavissa pihan oleskelualueilta 
ja asunnoista.

Piha- ja korttelisuunnitelma

Jokirannan tarkastelukortteli

Toimintojen sijoittelussa ja piharatkaisuissa on pyritty 
hyödyntämään pienen pihan koko potentiaali yhdistämällä 
ja keskittämällä virkistys- ja hyötykäyttö. Hedelmäpuut ja 
marjapensaat tarjoavat sekä varjoa että mahdollisuuden 
pienimuotoiseen viljelyyn. Asukkaille on myös yhteinen 
kasvihuone.

Toissijaisten toimintojen sijoituspaikkoina on hyödynnetty 
rakennusten välitiloja, jotka johtuvat puoliavoimesta 
kortteliratkaisusta. Tomutus-, pyykinkuivaus- ja jätehuoltopaikat 
sijaitsevat tällöin hyvin saavutettavissa, mutta kuitenkin niin 
ettei mattojen tomutus tai pyykin kuivaus häiritse muita pihan 
käyttäjiä. Pyöräpaikoitus on sijoitettu hajautetusti sisäänkäyntien 
läheisyyteen.

Kerrostaloissa on suurikokoisten townhouse-asuntojen 
vastapainoksi pääasiassa pieniä asuntoja, joita yhdistelemällä 
saadaan tarvittaessa suurempia kerrostaloasuntoja. Kerrostalojen 
pohjaratkaisut ovat viitteellisiä, mutta ne antavat käsityksen 
tavoitellusta asuntojakaumasta. Suurempia kerrostaloasuntoja 
saadaan yhdistämällä pieniä asuntoja joko horistontaali- tai 
vertikaalisuunnassa.
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Tarkastelukorttelin 2. kerroksen pohjapiirros, 1:500GSEducationalVersion
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Tarkastelukorttelin 3. kerroksen pohjapiirros, 1:500GSEducationalVersion
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P O RV O O 
T OW N H O U S E

Lähtökohdat

Townhouse eli kytketty erillispientalo on Keski-Euroopassa 
yleinen talotyyppi (Jalkanen ym 2012, 9). Viime vuosina 
se on tullut ajankohtaiseksi myös suomalaisessa asuntora-
kentamisessa. Uuden talotyypin toivotaan monipuolistavan 
nykyistä, varsin yksipuolista asuntotuotantoa ja -tarjontaa, 
joka on perustunut pitkään teollisen yhteiskunnan asun-
to-ongelmien ratkaisuun sekä menneiden vuosien yhte-
näiskulttuuriin (Krokfors 2010, 212; Juntto 2008; Juntto 
2010).

Tässä diplomityössä uuden talotyypin mahdollisuuksia 
on kaavallisen tarkastelun ohella tutkittu suurpiirteisesti 
myös rakennussuunnittelun tasolla. Tarkempi tarkastelu täs-
sä asemakaavojen uudistamisvaiheessa on aiheellista, sillä ra-
kennussuunnittelusta erillään oleva kaavoitus koetaan usein 
talotyyppikehittelyä rajoittavaksi (Pakkala ym 2007, 32; 
Krokfors 2006, 24-26). Ei ole myöskään itsestään selvää, 
että keskieurooppalainen talotyyppi soveltuisi sellaisenaan 
suomalaiseen asuntotuotantoon ja asumispreferensseihin 
(ks. Jalkanen ym 2012, 21) – tai Porvooseen.

Neljä Länsirannalle kehitettyä townhouse-konseptia 
havainnollistavat Suomessa vielä harvinaisen talotyypin 
mahdollisuuksia vastata muuttuviin asumisen tarpeisiin ja 
toiveisiin sekä erilaistuviin elämäntyyleihin. Perusmitoituk-
sen ja kaupunkikuvan ohella pohdittuja teemoja ovat asun-
tokohtaiset ulkotilat, erilaiset elämäntyylit ja perhemuodot, 
joustavuus ja muunneltavuus, taloudellisuus ja tehokkuus, 
sekä pienet liike- ja toimistotilat asunnon yhteydessä.

Kaupunkitila ja talotyypit

Suunnitelmassa 2-3 –kerroksiset townhouse-ryhmät muo-
dostavat samassa korttelissa olevien 3-kerroksisten kerros-
talojen kanssa yhtenäistä kaupunkitilaa, josta yksittäiset 
pientalot ovat kuitenkin erotettavissa. Yhtenäiset julkisi-
vumateriaalit ja aukotusperiaatteet sekä harjakatto tekevät 
kokonaisuudesta harmonisen, vaikka asunnot olisivatkin 
muuten erilaisia.

Yhdelle townhouse-rakennukselle varatun rakennus-
paikan mitat ovat 6,3 x 14 m (leveys x syvyys), joka sisältää 
myös asuntokohtaiset ulkotilat. Kapealle ja syvälle rungolle 
on taloudelliset ja ekologiset perusteet. Rakennuksen ulko-
vaipan pinta-alalla on suuri vaikutus paitsi asunnon rakenta-
miskustannuksiin, myös lämmityskuluihin ja energiatehok-
kuuteen (Schittich 2006).

Tutkitut talotyypit osoittavat, että perusmitoitus on toi-
miva, vaikka syvärunkoinen ratkaisu johtaakin melko syviin 
asuntoratkaisuihin. Kapeaankin runkoon on mahdollista 
sijoittaa kaksi vierekkäistä makuuhuonetta, esteettömät kyl-
pyhuone, keittiö ja makuuhuone, varaus komeroon sijoitet-
tavalle asuntohissille sekä autotalli, kun rakennuksen sijainti 
kaupunkirakenteessa sen sallii. Rungon keskelle on pyritty 
sijoittamaan tiloja, jotka eivät välttämättä tarvitse suoraa 
luonnonvaloa.

Keskeisenä muuttujana eri talotyypeissä on asunto-
kohtaiset ulkotilat, jotka ilmentävät asukkaiden erilaisia 
elämäntapoja. Perinteisen pienen piha-alueen ohella erilaisia 
vaihtoehtoja edustavat sisäänvedetty parveke, viherhuone ja 
lasitettu atrium. Kattoterassi on sen epäkäytännöllisyyden 
vuoksi jätetty pois. Ulkotilat ovat perinteisten erillispienta-
lojen ja rivitalojen pihoihin verrattuna pieniä, mutta niitä 
kompensoi yhteinen korttelipiha ja lähiympäristön julkiset 
viheralueet.

Havainnekuva townhouse-
rivistöstä pihakadulta katsottuna
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Asuntokoot

Diplomityössä tutkitut townhouse-talotyypit ovat huoneis-
toalaltaan 85-160 m2. Mitoituksessa on huomioitu erilaisten 
viitteellisten kohderyhmien tarpeet – erityisesti lapsiper-
heiden kasvava asuintilan tarve sekä pienempien asuntojen 
tarve (ks. Jalkanen ym 2012, 18-19).

Suurempiin asuntokokoihin päästään muuttamalla pi-
harakennuksia ja autotalleja asuintiloiksi sekä rakentamalla 
lisäkerroksia aina kolmeen kerrokseen asti. Rakennusoikeut-
ta kullakin rakennuspaikalla voisi olla 300 k-m2, ja sallittava 
(mutta ei vaadittava) kerrosluku enintään 3.

Pienempiin asuntokokoihin puolestaan päästään pää-
asunnosta eriytettävillä sivuasunnoilla, kuten talotyypissä 
C on esitetty. Tämä pääasunnosta erotettavissa oleva kaksio 
(45 m2) on asumisviihtyvyydeltään pientä yksiötä parempi, 
mutta Porvoon asuntomarkkinoilla edelleen edullinen asun-
to.

Joustavuus ja muunneltavuus

Talotyypeissä on sovellettu typologia-osuudessa esitettyjä, 
Karin Krokforsin listaamia tilan joustavuuden periaatteita 
(Krokfors 2010). Talotyyppi A:n piharakennusta voidaan 
käyttää työ- tai makuuhuoneena tai pihasaunana. Talotyyp-
pi B voi kasvaa sisäänpäin, jos kahden kerroksen korkuinen 
tila jaetaan kahdeksi tavallisen korkuiseksi kerrokseksi. 
Talotyypissä C on sivuasunto, ja talotyypissä D on liike- tai 
työtilaksi muutettavissa oleva autotalli. Townhousekin voi 
siis olla pienimuotoinen hybriditalo, jonka katutasossa voi 
olla pieni liike- tai toimistotila esimerkiksi niille saaristolais-
tuotteiden myyjille ja käsityöläisille, joita Porvoon kaupunki 
haluaisi alueelle houkutella.

Rakennuttaminen

Yksi townhouse-rakentamisen keskeisistä käytännön ongel-
mista on vierekkäisten erillispientalojen eriaikainen raken-
nuttaminen. Perustukset, kunnallistekniikan liittymät ja 
rakennustyön logistiikka helpottuu, kun rakennustyö suun-
nitellaan ja toteutetaan samanaikaisesti pienissä ryhmissä. 
Porvoo Townhouset on jaettu viiden rakennuksen ryhmiin, 
jolloin ne voidaan rakentaa samanaikaisesti. Myös rakennus-
lupaa voidaan hakea ryhmittäin, jolloin myös rakennusval-
vonnassa voidaan helpommin vaikuttaa erilaisten asuntojen 
yhteensovittamiseen kaupunkikuvassa.

Kiinteistönhallinta

Suunnitelmassa yksi kortteli muodostaa yhden tontin, ja 
townhouse-asunnoista tehdään erilliset hallinnonjakoso-
pimukset. Tämä ei ole townhouselle tyypillinen ratkaisu, 
mutta se selkeyttää yhteisten ulkotilojen huoltoa ja ylläpi-
toa. Samalla townhouse-asukkaat saavat osansa yhteisestä 
piha-alueesta: muodostuu yhteinen kohtaamispaikka.

Yhteinen tontti helpottaa myös erilaisten toimintojen 
keskittämistä. Kun asuntoryhmä on kerrosalaltaan yli 1200 
m2, vaaditaan ryhmälle väestönsuoja. Townhouse-asuntojen 
väestönsuojatilat voidaan sijoittaa kerrrostalon 1. kerrokses-
sa olevaan väestönsuojaan.
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Asuntokoot ja viitteelliset kohderyhmät

Asuntokohtaiset ulkotilat (typologia)

50 m2

100 m2

150 m2

200 m2

Townhouse D
Yritteliäs perhe

Townhouse C
Kutistuva perhe

Townhouse B
Kasvava perhe

Townhouse A
Lapseton pariskunta

Townhouse A
Patio

Townhouse B
Asuntopiha / terassi

Townhouse C
Lasitetut parvekkeet

Townhouse D
Atrium-viherhuone
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GSEducationalVersion

1:200PORVOON LÄNSIRANTA

Townhouse A
"Lapsettoman perheen koti"

2h + avok + oh + kph + s + wc + piharakennus
85 - 105 m2

1. krs

2. krs

Townhouse A

Lapsettoman perheen koti

A on asunto lapsettomalle pariskunnalle, joka on Suomen 
yleisin perhetyyppi (Tilastokeskus 2012). Tavoitteena on tarjota 
kerrostaloasunnon vaihtoehto niille, jotka haluavat ja joilla 
on varaa asua väljemmin omassa talossa. Yksi potentiaalinen 
kohderyhmä on kolmannessä iässä olevat varakkaammat 
eläkeläiset.

Väljät oleskelutilat 1. kerroksessa liittyvät pieneen ja yksityiseen 
välipihaan. Yksityistä ulkotilaa rajaa muusta rakennuksesta 
erillinen työ- tai harrastustila, jonka voi pitää myös kylmänä tai 
puolilämpimänä kolmen vuodenajan tilana. Voi siihen majoittaa 
myös yövieraan.

2h + avok/oh + kph + s + wc + piharakennus

90 hum2 + piharakennus 8 hum2

1:200



131
GSEducationalVersion

1:200PORVOON LÄNSIRANTA

1. krs

2. krs

Townhouse B
"Kasvavan perheen koti"

3-5 h + avok + s + kph + wc + terassi
85 - 105 m2

Townhouse B

Kasvavan perheen koti

B on edullinen talotyyppi kasvavan perheen tarpeisiin. Asunto 
kasvaa tarvittaessa sisäänpäin: kaksi kerrosta korkean olohuoneen 
yläpuolelle voidaan rakentaa 1-2 lisämakuuhuonetta.

Talotyypissä on varaus komeroon sijoitettavalle asuntohissille. 
Saunan tilalle voidaan haluttaessa sijoittaa päämakuuhuoneen 
vaatehuone tai kodinhoitohuone.

Asuntokohtainen ulkotila on pieni terassi maan tasossa, jonka 
asukas voi halutessaa lasittaa. Toiseen kerrokseen voidaan tälle 
kohdalle rakentaa parveke.

2-5 h + avok + oh + kph + s + wc + terassi

85 - 105 hum2

1:200
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Havainnekuva townhouse-asunnosta B
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GSEducationalVersion

1:200PORVOON LÄNSIRANTA

Townhouse C
"Kutistuvan perheen koti"

+ sivuasunto 25 m2

1. krs

2. krs

3. krs

Townhouse C

Kutistuvan perheen koti

Talotyyppi C on suunniteltu kutistuvan perheen tarpeisiin. Perheet 
joutuvat joskus miettimään asumistapaansa uudelleen, kun 
aikuisiksi kasvaneet lapset muuttavat pois lapsuudenkodistaan, 
tai kun vanhentuneet (iso)vanhemmat eivät enää selviydy arjesta 
yksin.

Asunnon ensimmäisessä kerroksessa on muusta asunnosta 
eriytettävissä oleva sivuasunto, jolla on oma sisäänkäynti ja pieni 
piha. Tällöin asunnoilla on yhteinen tuulikaappi. Sivuasunnon voi 
vuokrata ulkopuoliselle lasten muuttaessa pois kotoa, tai siihen 
voi asuttaa esimerkiksi au pairin, itsenäisyyttä tarvitsevan nuoren 
aikuisen tai arjessa apua tarvitsevan isovanhemman.

Mahdollisuus jakaa suuri townhouse kahdeksi asunnoksi on myös 
taloudellisista syistä osoittautunut tarpeelliseksi. Kokemukset 
Helsingin keskusta-alueelle rakennetuista townhouseista ovat 
osoittaneet, että suuria ja kalliita asuntoja voi olla vaikea saada 
myydyksi. Talotyyppi ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa 
suomalaisilla asuntomarkkinoilla, mikä heijastuu epävakaaseen 
kysyntään. Sivuasunnolla päästään pienempiin asuntokokoihin ja 
sitä kautta edullisempiin asuntoihin.

6 h + avok + 2 kph + s + wc + 2 lasitettu parveke 
(asunnosta mahdollista eriyttää 2h + avok + kph)

140 hum2 (pääasunto 95 hum2 + sivuasunto 45 hum2)

1:200
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GSEducationalVersion

1:200PORVOON LÄNSIRANTA

Townhouse D
"Yritteliään perheen koti"

5 h + avok + kph + s + wc/s + khh + lasitettu atrium-viherhuone +
autotalli (jonka voi muuttaa työ- tai liiketilaksi)
160 m2 + autotalli 20 m2

1. krs

2. krs

3. krs

Townhouse D

Yritteliään perheen koti

Talotyyppi on suunniteltu (edustus)asunnoksi laatua arvostavalle 
2-5 hengen perheelle. Asunnon pohjaratkaisu perustuu 
lasitettuun, kaksi kerrosta korkeaan atrium-viherhuoneeseen, 
jonka ympärille toisen ja kolmannen kerroksen tilat sekä 
asuntoporras ryhmittyvät. Rakennus hyödyntää 6,3 x 14 m 
kokoisen rakennuspaikan koko syvyydeltään.

Ensimmäisessä kerroksessa on autotalli, jonka asukas voi 
halutessaan muuttaa työ-, liike- tai toimistotilaksi tai jopa pieneksi 
asunnoksi. Tila on mahdollista eriyttää muusta asunnosta wc:n 
ja suihkun kanssa rakentamalla katkoviivalla osoitettuun kohtaan 
lisäseinä. Ehkä mahdollisuus ansaita vuokratuloja houkuttelisi 
joitain asukkaita jopa luopumaan autostaan.

5h + avok/rt + s + kph + wc/s + khh 
+ autotalli (jonka voi muuttaa työ- tai liiketilaksi)

160 hum2 + autotalli 22 m2

1:200
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Havainnekuva townhouse-asunnosta D
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L O P P U S A N AT

Diplomityön lähtökohtana oli laatia ideasuunnitelma mai-
semallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Länsiran-
nan alueelle. Suunnittelutehtävän luonteesta ja vaativasta 
alueesta johtuen suunnitelma on taustoitettu huolellisesti. 
Aluksi on tarkasteltu kaupungin historiaa ja kaupunkikehi-
tystä sekä Länsirannan asemaa keskustan laajenemisalueena. 
Sitten on tehty suunnittelualueen analyysi, jonka perusteella 
on rajattu suunnittelualue ja tarkistettu diplomityön tavoit-
teet. Typologia-osuudessa on tutkittu Porvoon nykyistä kau-
punkirakennetta ja olemassa olevia korttelityyppejä, asumi-
seen kohdistuvia muutoksia ja pohdittu kaupunkiasumisen 
kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia.

Suunnitelmassa on keskitytty taustatyön perusteella 
keskeisimmän asian – kaupunkimaisen asuinalueen – suun-
nitteluun, ja uuden asuinalueen liittämiseen alueen muihin 
toimintoihin. Korttelityypit perustuvat Porvoon kolmen 
puukaupunkialueen kaupunkirakenteeseen.

Vaikka diplomityö on tehty toimeksiantona jolle on 
ollut todellinen tarve, olen pyrkinyt suhtautumaan työhön 
objektiivisesti ja ennakkoluulottomasti. Lopputuloksena on 
työ, jonka toivon herättävän ideoita alueen kehitysmahdol-
lisuuksista ja nostavan esille sellaisiakin vaihtoehtoja, joita ei 
olla ennen ajateltu.

Suunnitelman toteutettavuuden kannalta suurin kysymys 
liittynee ranta-alueen rakennettavuuteen ja alueelle sijoitet-
tujen asuinkortteleiden toteutettavuuteen. Vaikka erinäisillä 
suunnitteluratkaisuilla on pyritty tuomaan rakennuskus-
tannukset mahdollisimman alas, voivat kustannukset silti 
kohota taloudellisesti kannattavan asuntotuotannon yläpuo-
lelle. Tästä tietoisena olen halunnut diplomityössä esittää 
ranta-alueen rakentamista, ja tehdä tämänkin mahdollisuu-
den näkyväksi.

Myös ajatus kivijalkakaupoista ja -työtiloista asuinaluet-
ta elävöittävinä tiloina ja sekoittavina toimintoina on osin 

idealistinen. Toisin kuin kadulle avautuvat kahvilat terassei-
neen tai kukkakaupat ulos levittäytyvine tuotteineen, eivät 
kaikki liike- ja toimitilat aktiivisesti kytkeydy katutilaan. 
Osa toiminnoista vaatii ja vaalii yksityisyyttä, ja se, kuinka 
elävää katutilaa lopulta muodostuu, riippuu pitkälti näiden 
tilojen käyttäjistä. Esimerkiksi modernin puukaupungin 
ateljee-tiloissa on pääasiassa toimistoja, joissa työskennellään 
suljettujen kaihtimien takana. Monet kaupallisetkin toimijat 
teippaavat ikkunansa umpeen värikkäin mainoksin. Tämän 
vuoksi asemakaavaan tulisi liittää ohje ikkunoiden umpeen 
teippaamista tai peittämisestä, jotta tavoiteltu korkealaatui-
nen ja hallittu katukuva toteutuisi.

Muita jatkosuunnittelun aiheita ovat viheralueiden ja ul-
kotilojen maisemasuunnittelu (jotka on rajattu tämän työn 
ulkopuolelle), vuorottaispysäköinnin kehitysmahdollisuuk-
sien ja toimintakohtaisten pysäköintinormien laatiminen 
sekä rantatorin ja kerrostalo- ja townhouse-talotyyppien 
tarkempi rakennussuunnittelu.

Esitetyt talotyypit pohjaratkaisuineen ovat konsepte-
ja. Niiden esittämisen tarkoituksena on ollut tuoda esille 
talotyyppien mahdollisuuksia ja toimia pohjatyönä kaavoi-
tukselle ja jatkosuunnittelulle. Samoin asuinrakennusten 
muotoilun tarkoituksena oli esimerkinomaisesti osoittaa, 
että myös uudenlaiset, ennakkoluulottomat kattomuodot 
ja massoitteluratkaisut ovat sovitettavissa Porvoon perintei-
seen kaupunkikuvaan, kunhan suunnitelman mittakaava 
on sopiva ja ratkaisut harkittuja. Vaikka olisikin epätoden-
näköistä, että rakennusten yhtenäinen ulkomuoto ja ilme 
toteutuisi suunnitelman mukaisena koko suunnittelualueen 
laajuudella, työ havainnollistaa, että Länsirannan uusi asui-
nympäristö voisi olla jotain vallitsevasta asuntotuotannosta 
poikkeavaa. Uusi alue voi ja sen tulee erottua olemassa ole-
vista kaupunkialueista, sillä nyky-yhteiskunnassa kaupun-
kiympäristön identiteetti on tärkeä kilpailuvaltti.
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”For the most part things never 
get built the way they were 
drawn.”

– Maya Lin (2010)
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TI IVISTELMÄ

Porvoon jokilaaksossa sijaitseva Länsiranta on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas alue, 
jonka eteläosa on keskeisestä sijainnista ja lukuisista alueelle tehdyistä suunnitelmista huolimatta säi-
lynyt lähes rakentamattomana. Viime vuosien aikana tämän vanhan viljely- ja teollisuusalueen hyödyn-
tämättömään potentiaaliin on havahduttu ja alueen kehittäminen on tullut uudelleen ajankohtaiseksi. 
Alueella sijaitsevan vanhan tehtaan tiloihin avatun Taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskuksen käyt-
töönotto on herättänyt kysymyksiä koko alueen tulevaisuudesta.
 Työ on yksi kolmesta Porvoon kaupunkisuunnitteluviraston tilaamasta diplomityöstä, joiden toi-
meksiantona oli laatia ideasuunnitelma Länsirannan alueen kehittämiseksi. Erillisten suunnitelmien 
toivottiin toimivan pohjatyönä alueen asemakaavojen uudistamiselle sekä tuovan uusia näkökulmia 
alueen tulevaisuudesta käytävään keskusteluun, jota on tähän asti käyty vain paikallisten keskuudessa.
 Diplomityö koostuu neljästä osasta. Työn ensimmäisessä osassa on tarkasteltu suunnittelutehtävän 
taustaa: kaupungin historiaa ja kaupunkikehitystä sekä Länsirannan asemaa keskustan laajenemisalu-
eena. Länsirannan kehittäminen on liitetty paitsi kasvavan kaupungin paikalliseen kehitykseen, myös 
yleiseen kaupunkikeskustojen uudistamiseen. Työn toisessa osassa on esitetty tarkastelualueen analyysi, 
jonka perusteella on rajattu suunnittelualue ja tarkistettu diplomityön tavoitteet. Koska kaupungin 
kaksinapaistumista eli kilpailuasetelmaa nykyisen liikekeskustan kanssa tulee välttää ja alueella on jo 
Taidetehtaan alueen toiminnallinen keskus, on suunnitelmassa keskitytty keskustamaisten toimintojen 
sijaan kaupunkimaisen asuinalueen suunnitteluun ja sen sovittamiseen muihin alueella sijaitseviin 
toimintoihin. Suunnitelmaa on taustoitettu työn kolmannessa osassa tutkimalla Porvoon nykyistä kau-
punkirakennetta ja olemassa olevia korttelityyppejä, selvittämällä asumiseen kohdistuvia muutoksia ja 
pohtimalla kaupunkiasumisen kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia Länsirannalla.
 Työn lopputulos on kaupunkisuunnitelma Länsirannan alueen kehittämiseksi. Suunnitelmassa 
nykyisen kaupunkirakenteen jatkeeksi esitetään noin 90 000 k-m2 kokoinen asuinalue, jonka 
puoliavoimet korttelit pohjautuvat Porvoon kolmen puukaupunkialueen korttelityyppeihin ja 
täydentävät tiivistä ja matalaa kaupunkirakennetta. Asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu 600 
k-m2 kokoinen päiväkoti, kaupunkielämää ja tapahtumia palveleva rantatori ja siihen liittyvä 
monitoimirakennus sekä vierasvenesatama ja sen palvelurakennus. Laskettelukeskukselle on esitetty 
uudet tilat ja jokirannassa sijaitsevalle kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Wileniuksen telakalle on 
osoitettu lisärakennus, jota omistaja pitää edellytyksenä telakkatoiminnan kannattavuudelle. Matkailu- 
ja vapaa-ajan palvelut vahvistavat alueen identiteettiä virkistysalueena.
 Suunnitelman pääpaino on kaupunkiasumisen miljöössä ja konsepteissa. Uudet asuinrakennukset 
ovat 3-5 -kerroksisia (pien)kerrostaloja sekä 2-3 -kerroksisia townhouseiksi kutsuttuja rakennuksia, 
joissa tehokas maankäyttö yhdistyy suomalaisten arvostaman omakotitaloasumisen piirteisiin. Kaava-
tasoisen suunnittelun ohella kaupunkiasumisen uusia konsepteja on kehitetty uuden talotyypin osalta 
myös rakennussuunnittelun keinoin. Esitetyt talotyypit havainnollistavat Keski-Euroopassa yleisen, 
mutta suomalaisesta asuntotuotannosta vielä puuttuvan talotyypin mahdollisuuksia.

Avainsanat: kaupunkiasuminen, townhouse, tiivis ja matala, rantarakentaminen
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ABSTRACT

Länsiranta in Porvoo river valley is a prestigious area in terms of cultural history and landscape. De-
spite several master plans and area’s central location, the Southern part of Länsiranta has remained 
almost completely unbuilt. Recently, the unharnessed potential of this old agricultural and industrial 
area has been realised and the development of the area has become topical. New culture and congress 
centre “Art Factory” has been opened in old renovated factory premises on the site, drawing attention 
to its underused surroundings and raising important questions about Länsiranta’s future.
 This thesis is one of three separate master’s theses commissioned by the City Planning Department 
of Porvoo. The commission was to present ideas for the area’s urban development. These separate 
works were meant to serve as preparation for future land-use planning and to bring new ideas to the 
public debate that has so far involved mainly local inhabitants and stakeholders.
 The thesis consists of four parts. The first part reviews the background of the commission, includ-
ing the history and development of the city and the role of Länsiranta in the expansion of the city 
centre. The development is linked to both a growing city’s local development and to the more general 
urban renewal phenomenon. The second part consists of the site analysis, based on which the aims of 
the thesis have been revised and the areas best suitable for construction have been defined. As the new 
Art Factory is considered the area’s functional centre and any bipolar development leading to harmful 
competition with the current city centre should be avoided, the rest of the thesis focuses on a new ur-
ban housing area instead of a place with a range of commercial functions. The theoretical background 
for the plan is presented in the third part. Firstly, the present urban fabric and the variety of existing 
block types; secondly, the social changes and preferences affecting housing; and finally, the possible 
housing concepts were studied in order to define planning approaches that suit local socio-spatial char-
acteristics.
 The final part of the thesis is an urban plan for the development of Länsiranta. In the plan, new 
urban housing blocks of 90 000 m2 in total floor area are proposed. The new semi-open blocks are 
based on the existing local block typology and they complement the city’s existing urban fabric that 
is based on low and dense construction. In addition to housing, the plan consists of a new day care 
centre of 600 m2, a marina with facilities and a riverside market place and a multi-purpose building 
serving urban life and events. The existing downhill skiing centre’s facilities are relocated, and a new 
building for the culturally and historically significant Wilenius dockyard is proposed to facilitate ex-
pansion, which the owner considers essential for the dockyard’s profitability. The range of functions 
reinforces Länsiranta’s identity as a diverse recreation area.
 The emphasis has been on a new urban housing setting and concepts. New houses are three to five 
storeys high apartment buildings and two to three storeys high “townhouses”, which enable efficient 
land use without sacrificing the most valued features of the detached single-family houses. In addition 
to large-scale land use planning, townhouses as new urban housing concepts have been examined on 
a building design level. The presented townhouse types demonstrate the possibilities of a house type 
common in Central Europe yet virtually absent in the Finnish housing scheme.

Keywords: urban housing, townhouse, dense and low, riverfront development
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” In art or architecture your 
project is only done when you 
say it's done. If you want to rip it 
apart at the eleventh hour and start 
all over again, you never finish. ”

– Maya Lin (2010)






