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Pääkirjoitus – Ledare
Kesäkuussa 2018 muutimme Vanhaan Porvooseen, Itäiselle Pitkäkadulle. Vanhana Stadin puukäpyläläisenä
olin haaveillut tästä jo pitkään ja vihdoin unelmastamme
tuli totta. Viime keväänä astelin pahaa aavistamattomana
Vanhan Porvoon asukasyhdistyksen vuosikokoukseen “hiljaiseksi seinäruusuksi”. Tai näin kuvittelin. Paria tuntia
myöhemmin seisoin Rakuunarykmentin pihalla päästäni
pyörällä – olin lupautunut lehtemme päätoimittajaksi.
Miten niin pääsikään käymään?
En kadu asiaa, en ainakaan kovin paljon. Jo tämän
puolen vuoden aikana olen saanut tutustua suureen joukkoon kiinnostavia, upeita ihmisiä. Olen lukenut vanhoja
asukaslehtiä, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1986
ja ihaillut edellisen päätoimittajan, Jukan, sinnikkyyttä
viedä lehteä eteenpäin, kun se meinattiin lakkauttaa viisi
vuotta sitten. Jukan haastattelun voit lukea tästä numerosta. Tapaamisemme sai minut pohtimaan lehden tulevaisuutta ja tarkoitusta – haluaisin tietää, mitä te asukkaat
olette siitä mieltä. Lehden välissä on matkailukyselylipuke
(itse kysely on verkossa, mutta hyvin helposti avattavissa).
Siellä on bonuksena kysymys lehteä koskien. Toivon, että
mahdollisimman moni vastaa.
Itse näen WPGB-lehden hyvin tärkeänä osana erityisesti Vanhan Porvoon mutta myös koko kaupungin historiaa. Parhaimmillaan se mahdollistaa arkisen elämämme
taltioinnin jälkipolville ja tarjoaa kiinnostavia kurkistuksia
kanssa-asukkaiden elämään. Toivon – ja uskon – etten ole
ainoa, joka haluaisi enemmän pysähtymisiä ja kohtaamisia
nykypäivän kiireiden keskelle.
Tämän lehden teemana on matkailu. Aihe on itselleni
tärkeä ja olen aktiivinen vastuullisen matkailun puolestapuhuja. Viimeisimmän romanttisen viikonlopun vietin
mieheni kanssa kivenheiton päässä kotoa, Airbnb-majoituksessa. Ensin kävimme konsertissa Taidetehtaalla.
”Staycation” on trendi, joka kasvaa ja joka matkailumuodoista kuluttaa maapalloa varmasti kaikkein vähiten.
Airbnb:stäkin puhutaan muutamassa tämän lehden
artikkelissa ja omat ajatuksesi aiheesta voit kirjata yllä
mainittuun matkailukyselyyn.
Entä vuoden 2020 lehtien teemat? Voisimmeko päättää
ne yhdessä? Heitättehän minulle ideoita, ajatuksia, kotikutoisia valokuvia, reseptejä, kirjoitelmia, toiveita ...mitä
vain. Niistä on asukaslehti tehty.

I Juni 2018 flyttade vi till Gamla Borgå och Östra Långgatan. Som en inbiten Helsingforsbo och invånare av Träkottby hade jag drömt om detta redan länge och äntligen
skulle drömmen bli sann. Förra våren gick jag, intet ont
anande, till Invånarföreningens årsmöte. Min tanke var
att vara en tyst bisittare, men det blev inte precis som jag
hade planerat. Ett par timmar senare stod jag på Dragonregementets gård – jag hade lovat blivit chefredaktör för
vår tidning. Hur blev det riktigt så?
Jag ångrar inte beslutet, åtminstone inte jättemycket. Redan under första halvåret har jag fått träffa en stor
skara fina och intressanta människor. Jag har läst gamla
nummer av vår tidskrift (den första utkom år 1986) och
beundrar den tidigare chefredaktören Jukkas ihärdighet
att föra tidningen vidare, i synnerhet då den var nedläggningshotad för fem år sedan. Du kan läsa Jukkas intervju i
det här numret. Vårt möte fick mig att fundera på tidningens framtid och betydelse – jag skulle gärna villa veta vad
ni invånare tycker. Den här tidningen innehåller ett blad
om en enkät gällande turism (själva enkäten är på nätet
och är väldigt lätt att både öppna och fylla i). Där finns
också en bonusfråga gällande tidningen. Jag hoppas att så
många som möjligt svarar.
Själv ser jag WPGB-tidningen som en viktig del av
Gamla stans men också hela stadens historia. Som bäst
kan den dokumentera vårt vardagsliv och erbjuda intressanta inblickar i våra invånares liv. Jag hoppas – och tror
– att jag inte är den enda som önskar sig små vilopauser
i vardagsjäktet. Det här numrets tema är turism. Temat
är viktigt för mig själv och jag är en aktiv förespråkare av
just ansvarsfull turism. Det senaste romantiska veckoslutet tillbringade jag med min man i i Airbnb-logi bara
ett stenkast från vårt hem. Först gick vi på konsert på
Konstfabriken. “Staycation” är en växande trend och tär
säkert allra minst på vårt jordklot. Airbnb tas upp i några
artiklar i det här numret och du kan gärna skicka oss dina
egna tankar om fenomenet i den ovan nämnda turism-enkäten.
Hur blir det då med teman för tidningarna under
2020? Kanske vi kunde bestämma dem tillsammans? Ni
får så gärna skicka mig era idéer, tankar, egna fotografier,
recept, skrifter och önskemål ...vad som helst. Av sådant
görs en invånartidning.

Tunnelmallista ja rauhallista joulun odotusta kaikille,

En stämningsfull väntan på jul tillönskas alla,

Anna Stenius

Anna Stenius
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Kuva: Anna Stenius

Kuvittaja: Vesa-Matti Juutilainen

Kuva: Iina Olin

Kuva: Iina Olin

Kuva: Anna Stenius

Kuva: Iina Olin

Stadsdirektörens
hälsning

Matkailun merkitys on Porvoolle erittäin suuri – niin asukkaille, yrittäjille kuin kaupungillekin. Matkailun suosion
kasvaessa maailmanlaajuisesti myös Porvooseen saapuvien
matkailijoiden määrä lisääntyy. Tämä on positiivinen asia.
Kaupunkimme kiehtoo ja kiinnostaa eri puolilta maailmaa
tulevia vieraita ja heidän määränsä kasvu näkyy erityisesti
Vanhan Porvoon kaduilla ja kujilla.
Porvoon kaupungin vuonna 2019 tekemän tutkimuksen
mukaan kaupungin asukkaat kokevat matkailun tärkeäksi
Porvoolle. Matkailun kehittyessä on kuitenkin muistettava,
että asukkaiden oma hyvinvointi ja hyvä elinympäristö on
yhä keskeisempi osa kokonaisuutta. Porvoon tulee olla niin
turisteille kuin asukkailleen viihtyisä, vetovoimainen ja
kestävästi toimiva kaupunki.
Vanha Porvoo on ainutlaatuinen kokonaisuus – elävä kaupunginosa, jossa asuminen, matkailu ja yrittäjyys
aidosti yhdistyvät. Vanhan Porvoon monipuolinen tarjonta
takaa sen, että asukkaat sekä vierailijat viihtyvät siellä
jatkossakin ja paikallisten suhtautuminen matkailuun
pysyy positiivisena.
Unelmien Porvoo 2030 -kaupunkistrategia painottaa
vastuullisuutta, niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Tavoitteena onkin, että porvoolaiset yritykset elävät kestävää
arkea ja osallistuvat myös esimerkiksi yhteisten ilmastotavoitteiden edistämiseen. Edellytykset saada Porvooseen
lisää hyvinvointia sekä houkuttelevia palveluita niin asukkaille kuin matkailijoille ovat hyvät. Työ jatkuu.

Turismens betydelse är märkbar för Borgå – för invånarna, företagarna och staden. Då turismen växer i
världen, växer även turistmängderna i Borgå. Vilket
är en positiv sak. Staden fascinerar och intresserar
gäster som kommer från olika delar av världen, och
denna tillväxt av besökare syns speciellt på gatorna
och gränderna i Gamla stan.
En undersökning som är gjord av Borgå stad år
2019 visar att stadens invånare anser att turismen
är viktig för Borgå. Då turismen växer måste man
dock komma ihåg att invånarnas välfärd och en bra
livsmiljö har en allt mer central roll i helheten. Borgå
skall vara en trivsam, attraktiv, och hållbart fungerande stad såväl för turisterna som för invånarna.
Gamla stan är en unik helhet – en levande
stadsdel, där boende, turism och företagsamhet möts
autentiskt. Det mångsidiga utbudet garanterar att
invånare och besökare trivs även i framtiden och att
de lokala invånarnas attityd gentemot turismen hålls
positivt.
Stadsstrategin ”Drömmarnas Borgå 2030” poängterar ansvarsfullhet såväl på individ som samhällelig
nivå. Målsättningen är att företagen i Borgå lever en
hållbar vardag och deltar även i att främja gemensamma klimatmål. Förutsättningarna att få bättre
välfärd och lockande tjänster är bra i Borgå. Arbetet
fortsätter.

Jukka-Pekka Ujula
Kaupunginjohtaja

Jukka-Pekka Ujula
Stadsdirektör
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Kuva: Creative Peak

Kaupunginjohtajan
tervehdys

Kerro meille
muistojasi, Jukka
Jukka Kullberg toimi WPGBlehden päätoimittajana vuodesta
2014 ja halusin hieman uutena
päätoimittajana kysellä häneltä
muistoja tältä ajalta – ja muutenkin.
Anna Stenius
Miksi ryhdyit päätoimittajaksi?
Olin jäänyt eläkkeelle töistä ja jo jonkin aikaa mielenkiinnolla
seurannut WPGB-lehteä, toivoen siihen mm. pidempiä juttuja.
Kun Anton Frankenhaeuser (hallituksen puheenjohtaja) kirjoitti,
että lehti ollaan lakkauttamassa, jos ei uutta päätoimittajaa
löydy, en voinut muuta kuin tarjota itseäni rooliin.
Miksi halusit luopua päätoimittajuudesta?
Monen vuoden jälkeen lehden teko alkoi tuntua työltä ja
halusin, että lehti uudistuu. Sain toimitettua 10 numeroa ja olin
pestissä viisi vuotta. Tästä olen tyytyväinen ja ylpeä.
Muistoja lehden toimittamisesta
Parasta lehden toimittamisessa ovat olleet kohtaamiset eri
ihmisten kanssa, niin asukkaiden kuin Vanhan Porvoon liikkeiden
pitäjien. Olen oppinut heiltä paljon. Olen tutustunut ihmisiin
aivan eri tavalla ja voin sanoa, että Vanha Porvoo jos joku on
täynnä värikkäitä persoonia!
Suhteesi Vanhaan Porvooseen ja varhaisimmat muistosi
Olen syntynyt ja käynyt kouluni Vanhassa Porvoossa, aina
samassa osoitteessa. Aikuisena vietin vuosia YK:n tehtävissä
kaupunkisuunnittelijana mm. Guyanassa, Etelä-Amerikassa, ja
Saudi Arabiassa. Olen myös asunut pitkään Helsingissä ja Turussa. Ymmärsin kuitenkin lopulta, että Porvoo on se “oikea” kotini,
josta en voinut enää olla poissa. Myös käytännön syyt vaikuttivat
– onhan Helsinki lähellä ja perheelläni oli jo valmiina tontti, josta
yksi neljästä asunnosta vapautui v. 1982. Palasin siis lapsuuteni
maisemiini ja siitä on jo kohta neljäkymmentä vuotta.

joilla lapset leikkivät. Vanha Porvoo oli silloin täynnä lapsia.
Kaikki olivat tuttuja keskenään ja ihmisilä oli yhteisiä pesutupia
ja saunoja. Maarin rannalla oli uimala, jossa uitiin kesät talvet.
Ja saunottiin. Koko Vanha Porvoo oli elävämpi ja hyvin erilainen
kuin nyt.
Matkailu Vanhassa Porvoossa – miten sen koet ja miten on ajan
saatossa muuttunut?
Matkailijoita on ollut aina, mutta ennen he olivat pääosin suomalaisia. Esimerkiksi luokkaretkeilijöitä oli paljon. Matkailu ei
kuitenkaan leimannut katukuvaa kuten nykyään. Portit pihoille
olivat aina auki – nykyään monet kokevat, että ne on pidettävä
kiinni tai turistit tulevat pihalle. Itsellekin on käynyt mm. niin,
että italialainen seurue tuli pihallemme ja alkoi kuvaamaan
grillijuhliamme rannassa. Kerran taas rantautui vene, jonka mies
koirineen yöpyi veneellään laituriimme kiinnitettyinä. Absurdein
tarina on se, jossa auto oli pysäköity yksityiselle pihalle ja sitten
valitettu siellä leikkivistä (talon) lapsista! Matkailun vaikutus on
mielestäni vielä toistaiseksi plussan puolella, mutta pian on vaarana, että Vanha Porvoo menettää autenttisuutensa, jos yhtään
pidemmälle mennään.
Miten matkailijoiden kansallisuus on mielestäsi muuttunut?
MIelestäni niin, että ensin tulivat suomalaiset (toki heitä on
edelleen suurin osa), sitten pohjois-eurooppalaiset, venäläiset,
etelä-eurooppalaiset ja lopulta aasialaiset. Ihmisiä tulee tänne
kyllä joka maailman kolkasta ja se on kiinnostavaa.
Miten neuvoisit minua uudessa pestissäni?
Toivoisin asukkaiden aktivointia. Sitä, että ihmiset lähettäisivät
kuviaan ja niitä voisi vaikka Porvoon museokin skannata arkistoihinsa. On tärkeää taltioida historiaa tuleville sukupolville.
Mitä toivot lehdeltä tulevaisuudessa?
Kuten edellä totesin, toivon ihmisten nykyelämän taltiointia.
Se on asia, joka tulee kiinnostamaan ajan saatossa. Toivon,
että lehti pysyisi hengissä. Se on ollut olemassa jo yli kolme
kymmentä vuotta.

Miten koet Vanhan Porvoon muuttuneen lapsuutesi ajoista?
Suurin näkemäni muutos on varmaan v. 1972 voimaan tulleen
asemakaavan suojelun vaikutus paikallisiin ihmisiin. Monet
vanhat asukkaat joutuivat kaavan vuoksi myymään kotinsa ja
alueen “sisältö” on muuttunut erilaiseksi. Nuoruudessani Vanha
Porvoo oli täynnä elintarvikeliikkeitä – niitä oli toistakymmentä
– ja esimerkiksi ranta-aitoissa oli työhuoneita ja yhteisiä pihoja,
WPGB 2/2019
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Rautapatoja ja pihakatuja
Markku Mikkola
Vanhan Porvoon liikennehaasteista on keskusteltu niin kauan kuin itse olen
alueella asunut; puheenaiheina mm. liikenteen aiheuttama rasite kiinteistöille ja
niiden perustuksille sekä autojen aiheuttamat vaaratilanteet ja turvattomuuden
tunne asukkaille.
Ensimmäiset kirjoitukset aiheesta yhdistyksen lehdessä
taitavatkin olla jo 80-luvulta. Pari vuotta sitten päätimme
asukasyhdistyksessä ottaa asian esille jälleen kerran ja
viedä eteenpäin projektina.
Nyt kahden vuoden jälkeen on ollut kiva huomata, että
kaupunki on etsinyt ratkaisuja ongelmaan. Ja nimenomaan
ratkaisuja, jotka tyydyttävät sekä meitä Vanhan Porvoon asukkaita että myös muita alueella liikkuvia kuten
yrittäjiä, lähialueiden asukkaita (järjestelyt vaikuttavat
heidänkin arkeensa) sekä ehkä isointa ryhmää – turisteja.
Ihanneratkaisu meille asukkaille varmaan olisi kävelykatu
ja kokonaan autoton Vanha Porvoo, jossa pääsisi liikkumaan ilman ympärillä pörrääviä autoja. Toki me asukkaat
haluaisimme, että meidän autoillamme olisi oikeus liikkua
kaduilla. Uskon myös monen turistin olettavan vanhojen
kaupunginosien olevan autottomia kuten esimerkiksi Vanha Tallinna.
Vuosi sitten jätetyn valtuustoaloitteen jälkeen (koskien liikenteen turvallisuuden parantamisesta), vetovastuun otti kaupunki, joka kutsui kehittämiseen mukaan
Vanhan Porvoon asukkaisen lisäksi myös lähimpien
asukasyhdistyksien edustajat. Kokoonnuimme kaupungin
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kutsumana muutamia kertoja hahmottaaksemme yhdessä
ongelmaa ja etsiessämme ratkaisuja. Ratkaisun löytäminen ei ole ollut ihan helppoa, mutta toisaalta pääsimme
hyvin yhteisymmärrykseen siitä, että liikenneturvallisuutta on kehitettävä.
Keväällä sitten sovimme, että pihakatu on se, mitä
kokeillaan ja syksyllä katsomme, miten jatketaan. Kokeilukohteeksi valittiin Kirkkokatu ja ajankohdaksi kesä-syyskuu. Muita vaihtoehtoja oli kadun osittainen sulkeminen,
yksisuuntaisia katuja ja jopa peltipoliisin hankkiminen,
joista jokaisessa todettiin omat ongelmansa. Toki pihakadussakin on omat haasteensa, mutta sen koettiin olevan
vaihtoehdoista kuitenkin sopivin.
Alkuun kokeilussa varmaankin aiheutti hämmennystä
sekä pihakatu itse että sen tekninen toteutus ”rautapatoineen”. Pihakatu on melko uusi konsepti ja vaatii uuden
oppimista kaikilta kadun käyttäjiltä. Oppiminen siihen,
että ei ole enää jalkakäytäviä vaan koko katu on kaikkien
yhteistä aluetta, jossa kuitenkin mennään kevyen liikenteen ehdoilla. Pihakaduilla on yleensä rakennettu erityyppisiä kavennuksia, korotuksia ja esimerkiksi penkkejä
ja istutuksia viestimään erilaisesta liikennejärjestelystä.
Kokeilussa näitä edustivat rautapadat istutuksineen. Kaupungin keräämässä palautteessa osa nimenomaan kritisoi
patoja ratkaisuna, kun taas osa kehui itse pihakatustatusta ja eri liikkujien tasapuolisempaa kohtelua.
Lopulta tilannetta seuratessa alkoi tuntua siltä, että
turistit ja ns. ”ei-porvoolaiset” tuntuivat pitävän ihan
normaalina, että katu on pihakatu ja siinä voi kävellä
vapaasti. Syyskuun lopulla, ennen kokeilun päättymistä
päätettiin, että Kirkkokatu pysyy pihakatuna jatkossakin. Rautapadat kuitenkin siirretään talveksi pois ja
ensi kesäksi etsitään toinen ratkaisu. Muita asioita, joita
viedään eteenpäin, ovat mm. raskaan liikenteen rajoittaminen alueella. Tulevat vuodet näyttävät mihin suuntaan
järjestelyt menevät ja loppuuko liikenne kenties kokonaan
Vanhasta Porvoosta.
Kaupungille on annettava iso kiitos siitä, että rohkeasti lähdettiin kokeilemaan asioita. Ja naapuriasukasyhdistyksille kiitos tuesta, sillä osa parannuksista, joita nyt
toteutetaan, tulivatkin yhteisissä palavereissa – ehdotuksina muiden alueiden asukkailta. Yhteistyössä on voimaa!

Hallituksen tervehdys
Styrelsens hälsning

K

S

Tunnelmallista joulunodotusta kaikille
meille asukkaille sekä myös Porvoosta
nauttiville matkailijoille!

Ha en riktigt skön vinter
och jultid både invånare och
resenärer!

Hallituksen varapuheenjohtaja,
Marko Kangas

Styrelsens vice ordförande
Marko Kangas

esä on kääntynyt syksyksi ja vanhan kaupungin
vilkkain vilinä on takanapäin. Porvoo ja sen vanha
kaupunki on maamme merkittävimpiä kaupunkilomakohteita, jonka arvo on tunnustettu vasta muutaman
vuosikymmenen ajan. Kun muualla puhutaan Porvoosta,
harva voi olla ajattelematta vanhaa kaupunkia.
Viimeiset vuodet matkailu on jatkanut kasvuaan.
Valtaosa kasvusta on suuntautunut Lappiin, mutta matkailijoiden määrän kasvaessa myös pääkaupunkiseudulle
ja sen lähialueille suuntautuva matkailu kasvaa. Siis myös
Porvooseen. Mitä me asukkaina ja kaupunkilaisina ajattelemme kasvavista turistimääristä?
Paikallisten ravintoloiden, kauppojen ja muutaman
vuoden päästä avautuvan uuden hotellin toiminta on
pitkälle turismista riippuvainen. Elävyys kaupungissa
lisääntyy kasvavien ihmisjoukkojen myötä ja Porvoon maine mainiona kesäkaupunkina vahvistuu. Samalla turismi
myös muuttaa ja haastaa asioita. Kotimme soisi tuntuvan
kodilta enemmän kuin ulkoilmamuseolta. Kaupungin tulisi
huolehtia, että jäteastioita ja vessoja on riittävästi, jotta
ympäristö säilyy viihtyisänä. On myös tärkeää tunnistaa,
että turismi koskettaa eniten vanhan kaupungin asukkaita. Siksi asukkaiden äänen tulee olla vahvasti esillä siellä,
missä kotejamme koskevia päätöksiä tehdään.
Porvoo ei olisi Porvoo ilman vanhaa kaupunkia. Eikä
Porvoon vanha kaupunki olisi enää sama ilman sitä ihailevia turisteja. Kestävä matkailu ja vastuullinen turismi
hyödyttää meitä kaikkia riippumatta siitä, missä päin
Porvoota asumme.

ommaren är förbi och gamla stans häktigaste tid
är över. Borgå och dess gamla stad hör till de mest
besökta stadssemesterorter i vårt land som har blivit mer och mer känd under de senaste tiotals åren. När
man på annat håll pratar om Borgå tänker de flesta just
på gamla stan i Borgå
Under de senaste åren har turismen fortsatt att öka i
vårt land. Mest har turismen ökat i Lappland men turismen ökar också hela tiden i huvudstadsregionen, alltså
även i Borgå. Vad tänker vi invånare och gamla stadsbor
om de växande turistströmmarna som besöker Borgå?
De lokala restaurangerna, butikerna och det kommande hotellet är långt beroende av turismen. Livskraften i staden ökar i takt med den ökande mängden
besökare och Borgås goda rykte som fenomenal sommarstad stärks hela tiden. Samtidigt förändrar och
utmanar turismen staden på olika sätt. Våra hem ska
också i fortsättningen kännas som hem och inte som ett
stort öppet museum. Staden borde sköta om att all bas
infrastruktur existerar och att de underhålls hela tiden,
så som till exempel toaletter, avfallskärl mm. Allt detta
för att hålla miljön trevlig och ren och inbjudande. Det är
också viktigt att ta i beaktande att turismen mest berör
invånarna i gamla stan och att deras röst borde höras när
det planeras och görs beslut som berör våra hem.
Borgå skulle inte vara Borgå utan Gamla Stan. Och
Gamla stan i Borgå skulle inte vara det samma utan dess
turister som smickrar vår gamla stad. En hållbar och ansvarsfull turism gagnar oss alla var än man bor i Borgå.
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Wanhan ajan
Joulumarkkinat

Palokuntatalolla, Kirkkokatu 2,
7 - 8.12.2019, klo 10 - 16.

Tervetuloa!
Vanhan Porvoon Asukasyhdistys

Gammaldags
Julmarknad

på Brandkårshuset, Kyrkogatan 2,
7 - 8.12.2019, kl. 10 - 16.

Välkommen!
Föreningen Invånarna i Gamla Borgå
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Kuvat: Marjaana Will-Vidlund

”Joskus joukosta löytyi myös
huijareita, kuten Molempain
Sisilian kuningaskunnan
palveluksessa omien sanojensa
mukaan olevat kapteeni ja hänen
sihteerinsä”
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Arvovieraita,
tutkimusmatkailijoita ja
taiteilijoita
Menneiden vuosisatojen ”turisteja” Porvoossa
Merja Herranen
Keskiajalla ja sen jälkeisinä vuosisatoina Porvoossa saatiin enimmäkseen
tottua sotilassaappaiden töminään, kun sotajoukot marssivat alueen kautta
tai majoittuivat tänne. Nämä vieraat eivät olleet tervetulleita, sillä heidän
jäljiltään kaupunki oli joko tuhottu tai ainakin joutunut ”sotaverojen”
kohteeksi. Varsinaisista matkailijoista voidaan puhua vasta 1700-luvulla.
Vaikka Porvoo oli modernisoitu 1760
palon jälkeen rakentamalla kivinen
keskusta raatihuoneineen ja muutamine yksityistaloineen, se tuntui näyttäytyvän monen vierailijan silmissä
vaatimattomana, jopa rumana, kohteliaimmin mainiten ”eksoottisena”.
Kaksi ranskalaista emigranttia, kreivi
Alphonse Fortia de Piles ja herra
de Kerdu, matkustelivat Pohjolassa
Ranskan vallankumouksen jälkeen
1790-luvun alussa ja kuvasivat
kaupunkiamme seuraavasti: ”Saavuttaessa Porvooseen ylitetään joki siltaa
pitkin. Tämä kaupunki on äärimmäisen ruma ja kadut erittäin huonosti kivetyt. Täällä meiltä kysyttiin
ensimmäisen kerran passejamme ja
sitä paitsi se oli eräs majatalon isäntä,
joka näin asettui yläpuolellemme.” Tosin he kokivat suomalaiset maisemat
läpeensä rumina ja epämiellyttävinä
ja vasta Pietari sai heidän silmissään
hyväksynnän.
Joulun aikaan 1796 Porvoossa
vieraili emigrantteja matkallaan Pietarista länteen. Heidän joukossaan oli
kuuluisa puolalainen vapaustaistelija
Tadeusz Kosciuszko, joka oli vapautettu vankeudesta Venäjällä luvattuaan
olla taistelematta Venäjää vastaan.
Hän oli silloin päättänyt matkustaa

vapauden ihannemaahan Amerikkaan.
Matkaseurueen jäsen, puolalainen
kirjailija, kirjoitti matkapäiväkirjan,
joka myöhemmin julkaistiin. Talvinen
Suomi koettiin kauniina ja viehättävänä ja Porvoosta hän kirjoitti:
”Porvoo sijaitsee neljä Ruotsin mailia
Loviisasta…ja on vielä ihastuttavampi
kaupunki kuin Loviisa. Täällä harjoitetaan viljakauppaa, täällä on lukio ja
yliopisto(!). Laitoimme itse oman ruokamme, sillä kestikievarin hinnat ovat
korkeita – 5 taalaria asumisestamme”.
Tämä joukko herätti kaupunkilaisten
mielenkiinnon ja heitä tultiin katsomaan sankoin joukoin.
Vuosisadan 1700–1800 vaihteessa
englantilainen geologian professori
Edward Daniel Clarke seurueineen
teki laajan tutkimusmatkan Euroopassa ja vieraili myös Suomessa. Matkakertomukset ilmestyivät myöhemmin
kuuluisana suurteoksena ”Travels
through various Countries”. Clarke
oli Porvoossa tammikuussa 1800,
jolloin hän majoittui ”hyvään, mutta
kummalliseen majataloon”. ”Kaupunki
on pieni, mutta merkittävä Suomelle. Siellä on lukio eli koulu, jossa on
kirjasto, missä säilytetään joitakin
Linnén varhaisimpia teoksia. Talot
ovat puusta ja punaiseksi maalattuja;

asukkaat enimmäkseen ruotsalaisia.”
Suuri rantatie toi Porvooseen myös
erilaisia esiintyjiä ja teatteriseurueita.
Vuonna 1777 italialaiset Engel Panelia
ja Petter Grostock soittivat Porvoossa posetiivia ja näyttivät varjokuvia.
Tämä lienee varhaisin tieto Suomessa
esiintyneistä italialaisista posetiivareista. Tosin he joutuivat eräänä iltana
pahoinpitelyn kohteeksi kaupungilla
– aina näitä erikoisia vierailijoita ei
katsottu hyvällä. 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussa Porvoossa
nähtiin myös eksoottisia eläimiä – jopa
norsu – kun erilaiset sirkusseurueet
kävivät kaupungissa kiertueillaan,
jotka kulkivat mm. Preussin, Puolan ja
Venäjän halki, joskus Italiasta saakka.
Joskus joukosta löytyi myös
huijareita, kuten Molempain Sisilian
kuningaskunnan palveluksessa omien
sanojensa mukaan olevat kapteeni ja
hänen sihteerinsä matkallaan Pietariin vuonna 1753. He olivat onnistuneet lainaamaan heitä kuljettaneelta
porvoolaiselta kauppiaalta Arvid
Kraftmanilta satoja kuparitaalareita
ja antaneet tälle maksusitoumuksen
pietarilaiselle henkilölle. Heistä ei
kuultu sen koomin ja mainittu pietarilainenkin oli täysin tuntematon tuossa
suurkaupungissa.
WPGB 2/2019
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Todellisia taiteilijoitakin kaupungissa nähtiin. Suosituimpia olivat
teatteriseurueet, joista tunnetuin
oli 1768 vieraillut C.G. Seuerlingin
johtama ja jolla oli kuninkaallinen privilegi komedioiden esittämiseen. Tosin
mannermaalla ja Ruotsissa enemmän
teatteritaidetta nähneet pitivät tämän
seurueen esityksiä huonoina. Vuonna 1797 Rydbegin teatteriseurueelle
vuokrattiin raatihuoneen suuri sali.
Ilo loppui Porvoossa lyhyeen, sillä
Kustaa IV Adolf antoi seuraavana
vuonna kiertokirjeen, jonka mukaan
teatteriseurueita kiellettiin esiintymästä kaupungeissa, joissa oli
akatemia tai kymnaasi. Seuerlingin
seurue yritti saada esiintymislupaa,
mutta vasta 1807 tuli muutos, jonka
mukaan teatteria sai esittää Porvoossakin, mutta vain kymnaasin talvi- ja
kesälomien aikana. Vuonna 1806
taiteilijatar Brita Carolina Wallström
esiintyi täällä soittaen mekaanista
taffelipianoaan.
Myös kuningasvierailuja tapahtui
taas pitkän ajan jälkeen 1700-luvulla.
Ne olivat kansan mielestä haluttuja,

”Me emme tavanneet
yhtäkään ihmistä kaduilla
eikä ketään näkynyt myöskään
ikkunoissa. Aivan kuin ketään
ei olisi asunut kaupungissa…”
tuoden myös paikkakunnalle näkyvyyttä ja arvovaltaa. Adolf Fredrik
vieraili Porvoossa kesäkuussa 1752
ja pistäytyi myös puisessa, huonossa
kunnossa olevassa kymnaasirakennuksessa. Tuomiokapituli hankki
tapauksen muistoksi hallitsijan
muotokuvan kullatuissa kehyksissä,
mutta vasta 1764 uuden koulutalon
vihkiäisiin (taulu Borgå Gymnasiumissa). Kustaa III:n odotettu eriksgata -vierailu tapahtui kesäkuussa
1775, jolloin sattui suurta sekasortoa
aiheuttanut porvarikaartin hevosten
pillastuminen – joka tosin huvitti
kuningasta äänekkääseen nauruun
asti. Kaikenlaiset korjaukset, hankinnat ja huomionosoitukset vierailujen
johdosta maksoivat paljon. Myös
hallitsijoiden ja heidän mukanaan kulkeneiden seuruiden – yleensä satapäi-

Maisemamaalari B. Lauvergnen maalaus Linnamäeltä vuodelta 1839.
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siä – majoittaminen ja kestitys tulivat
valtavaksi rasitukseksi porvareiden ja
kaupungin kukkarolle.
Vasta 1800-luvulla voidaan puhua
varsinaisista matkailijoista, mutta
vielä vuosisadan alkupuolella tapahtui myös tutkimusmatkailua. Vuonna
1839 Porvoossa vieraili ranskalainen
lähetyskunta, johon kuuluivat mm.
meriupseeri Paul Gaimard, muotokuvamaalari C. Giraud (muotokuva
Runebergistä) ja maisemamaalari
Barthélemy Lauvergne, joka teki ainakin kaksi kuvaa Porvoosta.
Vuosisadan loppua kohden kaupungin löysivät myös varakkaammat
virkistysmatkailijat. Kesäkuussa 1842
naparetkelle osallistunut ranskalainen professori Xavier Marmier
matkallaan Pietariin poikkesi Porvoossa. Hän matkasi tänne höyrylaiva

”Helsingforsilla” – matkustajaliikenne
laivoilla Porvooseen oli jo alkanut ja
kesävieraat Helsingistä ja Pietaristakin alkoivat piristää Porvoon seuraelämää. Hän arvioi kaupunkiamme
seuraavasti: ”Pieni, köyhä kaupunki,
jonka rumat talot sekä kiemurtelevat
ja pimeät kadut…Porvoo on kuitenkin
piispanistuimen paikka ja siellä asuu
Suomen rakastettu runoilija Runeberg…hänen tarvitsee mennä vain
muutamia askeleita pimeästä kaupungistaan löytääkseen tämän totisen
ja kauniin luonnon…” Saman vuoden
syyskuussa paluumatkalla Helsingin
Kaivopuiston kylpylästä poikkesi
venäläinen toimittaja ja kirjailijatar
A. O. Ismijova äiteineen päiväksi Porvooseen, josta hän kertoi kotimaansa
lastenlehdessä: ”Vaikka se (kaupunki) on pieni eikä ollenkaan kaunis,
on se jollakin tapaa viehättävä kun
ajatellaan, että tsaarimme Aleksanteri tässä kaupungissa ensimmäisen
kerran kohtasi uudet alamaisensa ja
otti vastaan heidän uskollisuudenvalansa”. Ismijova kertoo myös vanhasta
kirkostamme ja Runebergistä, mutta
hämmästyi kirkon yksinkertaisuutta:
”Kuvittele, että koko sisustus ja lehterit ovat puusta, eivätkä ne ole koskaan
olleet maalatut ja vielä vähemmän
mitenkään varustetut. Nyt on kaikki
ajan tummentamaa.” Kirjailijatar
vieraili myös lukiossa ja kävi maisemakorttiostoksilla Öhmanin kirjakaupassa. ”Mikä kummallinen kaupunki
Porvoo onkaan. Me emme tavanneet
yhtäkään ihmistä kaduilla (porvoolai-

Runebergin uusi kotitalo, 1852

set olivat matkustaneet kesäksi maalle) eikä ketään näkynyt myöskään
ikkunoissa. Aivan kuin ketään ei olisi
asunut kaupungissa…Porvoolaiset
viettävät hyvin ikävää elämää ja istuvat aina kotona.” Oliko tässä kuitenkin ensimmäinen Porvoon historiaan
viittaava vierailu, tosin oman maan
merkitystä korostava? Sekä professori
Marmier että rouva Ismijova pitivät
sen sijaan Loviisaa kauniina.
Vielä vuonna 1860 tunnettu
ruotsalainen lehtimies August Sohlman kuvaili Porvoota matkakuvauksessaan, ettei Porvoon suurin
merkittävyys ole jossakin taistelussa
tai rauhanteossa tai muussakaan
tapahtumassa menneisyydessä, vaan
siinä, että pikkuinen kaupunki on
Runebergin kotipaikka. ”Sellainen
nimi on riittävä levittämään tiettyä
loistoa jopa mitättömimmän ja sinänsä proosallisimman pikkukaupungin

ylle.” Sohlmanin mielestä Runeberg
oli vertaamattomasti ensimmäinen
skandinaavisten runoilijoiden joukossa: ”maailma ei voi nykyään näyttää
toista runoilijaa, joka samalla kertaa
on niin kansallinen ja suosittu ja myös
omaa niin korkean taidekäsityksen
ja ihanteellisen muodon kuin juuri
Runeberg”.
Runebergistä tuli jo eläessään
Porvoon ensimmäinen ”matkailunähtävyys”, jota tultiin tapaamaan ympäri
maata ja kauempaakin. Sittemmin
hänen museoksi muutetusta kodistaan ja hautamuistomerkistään tuli
lähes pyhiinvaellus- ja turistikohteita.
Kaukana olivat kuitenkin vielä ne
ajat kun Porvoon Vanha kaupunki,
Porvoon valtiopäivät sekä maineikkaat taiteilijamme Albert Edelfelt ja
Ville Vallgren alkoivat vetää turisteja
kaupunkiin.

Papinkatu 6, 06100 Porvoo
WPGB 2/2019
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Hyvä, paha matkailija

Kuvittaja: Pan Jian Feng

Anna Stenius

Luin vähän aikaa sitten kirjaa Hyvä, paha muovi ja pohdin, että samaa lausumaa voi käyttää yllättävän monen
aiheen suhteen – myös tämän lehden teeman, matkailun.
Moni näkee nykyään muovin ja matkailun lähes
pelkästään huonossa valossa, vaikka asia ei ole ihan
yksinkertainen. Oikeinkäytettynä ja kierrätettynä muovi
on nimittäin tärkeä ja jopa ympäristöystävällinen valinta.
Matkailu taas voi kaikista päästöistään ja negatiivisista
lieveilmiöistään huolimatta myös tukea paikallista työllistymistä ja taloutta ja jopa luontoalueiden suojelua. Molempien kanssa olisi tärkeintä muistaa kohtuus ja se, että
laatu korvaa määrän.
Vanhassa Porvoossa on pitkälti matkailun ansiota, että
meillä on niin hieno valikoima erinomaisia ravintoloita,
kahviloita ja putiikkeja, joista paikallisetkin saavat nauttia. Vanhan Porvoon asukkaat (tai porvoolaiset yleensä)
tuskin pitäisivät näitä kaikkia pystyssä, jos se olisi vain
meistä kiinni. Turhan moni nimittäin ajoi autollaan supermarkettiin ruokaostoksilleen, kun vaihtoehtona vielä oli
lähikulman maitokauppa – se viimeinen täällä Vanhassa
Porvoossa. Mukavuudenhalumme tekee lähiympäristöstämme tylsän ja tappaa pienyrittäjien ja kivijalkakauppojen mahdollisuudet. Matkailu sen sijaan saattaa olla se
voima, joka pitää ne pystyssä ja tekee kaupungistamme
elinvoimaisemman.
Kääntöpuolena on se, että matkailusesonki on meillä
liian lyhyt ja keskittyy lähes yksinomaan Vanhan Porvoon
alueelle. Monet tulevat tänne vain muutamaksi tunniksi,
eivätkä välttämättä käytä pennin pyörylää paikallisista
palveluista. Täyteen ahdetut kesäkuukaudet tuovat kujillemme tungosta, roskia ja joillekin myös tunteen siitä, että
kaupunginosamme ei yhtäkkiä kuulukaan meille. Emme
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kukaan halua Vanhan Porvoon kohtaloksi samaa, kuin
ovat kokeneet monet muut Euroopan viehättävät vanhat
kaupungit – Dubrovnik tai Venetsia esimerkiksi.
Oma muistilistani matkailun (ja muovin!)
kanssa on tämä:
1. Laatu korvaa määrän. Matkusta vähemmän, mutta
laadukkaammin. Älä edes yritä änkeä “kaikkea” matkaasi vaan nauti pienistä asioista. Ole läsnä. Suunnittele. Matkusta junalla tai edes linja-autolla, joka on
elämyksellisempää kuin lentäminen – ja monin verroin
puhtaampaa. Ainakin Suomessa.
2. Kierrätä. Matkailun “kierrättämistä” on mielestäni se,
että matkustaa sesongin ulkopuolella, viipyy pitkään
ja käy paikoissa, joissa on ennenkin käynyt. Kun ne jo
tuntee, osaa valita vastuullisemmin.
3. Suosi kotimaista ja paikallista. Kaikkein vastuullisin
tapa matkustaa on kotimaan matkailu. Ja kun matkustat kotimaassa, muista silloinkin käyttää paikallisia
palveluita ja tuotteita. (Eli ei polyesteria pikavaateketjuilta tai muovitavaroita Kiinasta)
Vanhan Porvoon yrittäjätkin voivat miettiä toimintaansa
aina vain vastuullisemmasta ja kestävämmästä näkökulmasta. Tässä autankin heitä Visit Finlandin uuden ohjelman Sustainable Travel Finland:in tukemana.
Suomen oma vastuullisuuslupaus: www.visitfinland.
com/sustainable-finland-pledge
Lue myös: Vastuullisen matkailun käsikirja / Heidi
Kalmari ja Kati Kelola (2009)

Vanhan Porvoon
tryffelit
200 g kookosrasvaa
1,5dl tomusokeria
1 dl kaakaojauhetta
1 kanamuna
2 tl vanilliinisokeria
Sulata kookosrasva kattilassa ja anna jäähtyä.
Vatkaa muna ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi.
Siivilöi kaakaojauhe ja vanilliinisokeri munasokerivaahtoon ja sekoita tasaiseksi. Lisää jäähtynyt
rasva pienissä erissä koko ajan hyvin sekoittaen.
Vatkaa, kunnes seos selvästi vaalenee.
Annostele tryffeliseos pieniin makeisvuokiin tai
levitä levyksi öljyllä voidellulle leivinpaperille.
Paloittele jäähtynyt levy ja kääri makeispalat
paperiin tai folioon. Voit myös pyöritellä jähmeästä
seoksesta palloja ja tomuttaa ne kaakaojauheella
siivilän läpi.

Hyvää tekevää
ruokaa ja juomaa
Joulusinappia, hilloja, luomulounasta,
hapanjuurileipää, à la carte, glögiä,
jäätelöä, lahjakortteja, jäätelövaluuttaa...
Tervetuloa!
Joulukuussa Zum on avoinna
myös sunnuntaisin.
www.zum.fi

VIHJE: Vaniljan lisäksi mausteeksi voi tipauttaa
tipan tai kaksi jotain mauste-esanssia, kuten pähkinää, karvasmantelia, appelsiinia tai rommia.
Säilytä tryffelit viileässä.

Design&
branding
MANUAL AGENCY OY
manual.fi
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Kaupunkimarkkinointi – mitä se on?
Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö vastaa Porvoon
kaupunkimarkkinoinnista, jonka tavoitteena on houkutella kaupunkiin uusia
asukkaita ja vierailijoita. Sari Myllynen on yksikön päällikkö ja vetää neljän
hengen tiimiä, joka yhdessä ideoi ja tuottaa Porvoon markkinointia.
Anna Stenius

Matkailijat tuntevat Porvoosta erityisesti Vanhan Porvoon. Matkailumarkkinoinnin keinoin Porvoon tarjontaa halutaan esitellä
myös laajemmin. Porvoo on ruoka-, tapahtuma- ja luontomatkailukaupunki, jossa on tekemistä kaikkina vuodenaikoina ja jonne
kannattaa jäädä yöksikin.
WPGB esitti Sarille viisi visaista kysymystä matkailuun liittyen.

1

Mikä on mielestäsi kaupunkimarkkinoinnin idea –
ja mitä se ei ole? Saatko toteuttaa tätä työssäsi?

- Kaikki mitä markkinoinnissa kerromme Porvoosta, perustuu
kaupungin todellisiin vahvuuksiin. Markkinoinnissa välittämämme fiilikset eivät saa tuntua päälle liimatuilta tai epäaidoilta.
Porvoo on idyllinen ja viehättävä ja sen tarinasta on helppo
ammentaa sisältöä markkinointiin. Monesti ehkä ajattelemme
liian kapeasti markkinointia joko matkailijoille tai vierailijoille
suunnatuksi, kun todellisuudessa moni vierailija voi olla myös potentiaalinen uusi asukas. Markkinoinnin keinoin haluamme kertoa
Porvoon pitkän historian ja tarinoiden lisäksi myös kehittyvästä ja
kasvavasta kaupungista, vahvistaen kaupungin vetovoimaa. Markkinoinnin keinoin välittämämme kuvan tulee olla mahdollisimman
monipuolinen, näyttäen Porvoon monet kasvot.
Oma työni on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Olen
onnekkaassa asemassa, kun saan tehdä työtä Porvoon hyväksi
niin markkinoinnin ja matkailun kuin tapahtumien kehittämisenkin saralla. Asun Porvoossa, joten kaupungin kehittyminen ja
hyvinvointi on minulle henkilökohtaisestikin. Parhaat Porvoon
brändilähettiläät olemme me kaupungin asukkaat itse, kun
kerromme ihanasta kotikaupungistamme. Porvoo on kaupunki,
jossa jokainen saa toteuttaa omaa unelmaansa – ja ne meillä
kaikilla ovat hyvin erilaisia.
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Osaisitko kiteyttää, miten matkailu ja
matkailumarkkinointi on mielestäsi muuttunut
Porvoossa ajan saatossa?

- Matkailijoiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti ja se näkyy
myös Porvoossa. Matkailijoita saapuu meille yhä enemmän eri
puolilta maailmaa. Materiaalia tuotetaan yhä useammilla kielillä –
mm. Porvoon kaupunkikarttaa kymmenellä kielellä. Teemme tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin, Helsingin sekä Kotkan ja Kouvolan
kanssa, jotta tavoitamme ulkomaisia matkailijoita. Kansainvälisille
kohderyhmille suunnattu markkinointi kannattaa tehdä isosti ja
yhdessä muiden kanssa – on järkevämpää markkinoida Suomea
kokonaisuutena, joka tarjoaa erilaisia elämyksiä alueesta riippuen.
Markkinoinnin keinot ja kanavat ovat kokeneet huimia muutoksia vuosien saatossa. Kotimaisen matkailijan Porvoo tavoittaa
niin digitaalisesti, printissä, tv:ssä, radiossa kuin ulkomainonnassakin. Tärkeää on pysyä ajan hermolla ja miettiä tarkkaan missä
parhaiten tavoitamme oman kohderyhmämme.
Esimerkiksi ns ”vaikuttajamarkkinointi” on kasvanut viime
vuosina. Yhteistyö somevaikuttajien kanssa on tehokas tapa vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

3

Millainen olisi mielestäsi “unelmamatkailija”?

- Unelmamatkailija antaa Porvoolle aikaansa ja haluaa viipyä täällä
pidempään kuin yhden päivän. Hän nauttii luonnosta, taiteesta,
jokiristeilyistä, tasokkaista ravintoloista, käydä keikalla ja tapahtumissa. Myös kokousmatkailijat ovat meille hyvin tärkeitä –
Porvoossa on paljon upeita kokouskohteita eri tyyppisiin kohtaamisiin. Unelmamatkailija ymmärtää Porvoon arvon ja huomioi
kestävän matkailun periaatteet.

4

Mikä on se kohderyhmä, joille matkailua tällä
hetkellä markkinoidaan?

- Kansainvälisesti kohderyhmät on valittu maittain, pääkohderyhminä ovat Saksa, UK ja Venäjä. Kehitysyhtiö Posintrassa on
käynnissä Ukamaki-hanke, jossa kohderyhmänä ovat kiinalaiset
matkailijat. Tarkastelemme hankkeessa, onko Kiinassa Porvoon
profiiliin sopivia matkailijoita, joita kiinnostaa kaupunkimme
tarjonta ja jotka löytävät täältä tekemistä pidemmäksikin aikaa.
Kotimaassa kohderyhmänä ovat matkailijat, jotka nauttivat
viihtyisästä kaupunkitunnelmasta, shoppailusta ja ravintoloista
sekä tapahtumista. Vaikka monet suomalaiset ovat jo käyneet
Porvoossa he viehättyvät kaupungistamme yhä uudelleen ja

uudelleen. Paljon on kuitenkin vielä niitä, jotka haluamme
houkutella ensi vierailuille.

5

Mitä kohteita suosittelisit matkailijalle Porvoossa?
Entä Vanhassa Porvoossa? Miksi?

- Hyvää ruokaa! Ja tietenkin runebergintorttuja. Suosittelen
vierailemaan Vanhan Porvoon ihanissa putiikeissa ajan kanssa. Tarjonta on niin monipuolista, että kaiken näkeminen
vaatii vierailuaikaa enemmän kuin muutaman tunnin. Tämä
vinkki pätee matkailijoiden lisäksi myös meihin porvoolaisiin. Nyt joulun alla putiikeista löytyy mitä viehättävimpiä
joululahjoja!
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Puhutaan roskaa

Aino Piikki

Matkailen mielelläni Välimerellä.
Oikeastaan vain siellä. ”Miks’ sä meet
sinne missä kaikki turistit on?”, oman
elämänsä sankarimatkailijat kysyvät.
Sankarit ovat useimmiten naisia,
jotka reissaavat turvallisesti miehen,
ystävän, äidin, jonkun sukulaisen
kanssa tai muuten porukassa. Menen
minne menen siksi, että matkan tarkoitus ei ole pelätä vaan olla lomalla.
Haluan levätä ja rentoutua, syödä
hyvin ja uida, jos mahdollista. Haluan
istua kahvilassa iltamyöhäisellä,
lukea sivun tai pari, ehkä juoda lasin
viiniä tai pari, kävellä majapaikkaani
pelkäämättä ja nukkua katkeamattomat yöunet.
Se onnistuu paikoissa, jotka ovat
minulle tuttuja. Kun palaa toistamisen sinne missä tuntee olonsa kotoiseksi, aika pian siellä on tyyppejä
jotka toivottavat hyvät huomenet,
kysyvät mitä kuuluu ja kertovat
tarinoitaan. Töissä kaksi Intian matkaajaa vaihtoi kokemuksiaan. Toinen
oli käynyt Kashmirissakin (hui!)ja
toinen matkannut maan ristiin rastiin
junalla. ”Tosin yksin en oikeastaan ole
matkustanut koskaan. Mitä nyt olin
Lundissa harjoittelijavaihdossa”, sanoi
junailija ja jatkoi, ”mutta sä nyt oot
niin reipas, että pärjäät Intiassa yksin
ihan varmasti!”
”Kurjuutta ei kannata harjoitella”,
tapasi Varaosamieheni sanoa. Läh-
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tisin mielelläni minne vaan, reppu
selässä sademetsän viidakkoon, jos
en matkaisi yksin. Soolovedoissa on
puolensa. Ei tarvitse tehdä kompromisseja, saa mennä minne nenä näyttää. Huono hotelli, väärä ravintola tai
paskat lentoaikataulut on oma vika.
Vaikka tulee huti, ei tule riitaa. Tulisikin. Joskus olisi totta vie mahtavaa
syyllistää matkakumppania. Näkihän
kuppilasta jo päällepäin, että pelkkä
räkälä. Ettet sitten varmistanut, että
huoneesta on näköala merelle, ei takapihan roskiksiin? Jos naapurihuoneessa sattuisi majailemaan hääpari, voisi
kohotella kulmiaan päivän patikoinnista uupuneelle, sudokun viimeisiä

rivejä ratkovalle matkakumppanille.
Lemmenlomahan tämän piti olla, vai
ymmärsinkö väärin?
Elän reissujen välistä aikaa, enkä
jostain syystä tiedä minne seuraavaksi. Onnekkaasti en ole vieläkään, kohta kolmenkymmenen vuoden jälkeen
Porvoossa muuta kuin turisti. Niitä
meillä riittää, joidenkin mielestä kiusaksi, toisten mielestä siunaukseksi.
Niin kauan, kun mahdun aamukahville Fannyyn ja lounaalle Zumiin, olen
matkalaisten kanssa sujut. Roskat ja
sotku ottaa kyllä päähän. Venetsian
reissun jälkeen ehdotin matkailupäällikölle kampanjaa Venetsian malliin.
Siellä julisteet ja näyttötaulut kehottivat ”Enjoy and respect Venice”. Matkailun mielestä ”ihan kiva idea, jos
löytyy resursseja, mutta kyllä roskat
ovat lähinnä porvoolaisten jäljiltä.”
Teen vähintään kolme koiralenkkiä päivässä, joista ainakin kaksi
vanhan Porvoon kautta. Silminnäkijähavaintojen perusteella jätskikupit,
juoksukahvimukit ja vesipullot ovat
enimmäkseen reissaajien jäljiltä. Rantabulevardin ja Kliffan kulman tölkit
ja putelit, ehjät ja rikotut menevät
kantaväestön piikkiin. Runebergin
puistoissa turistit eivät juuri norkoile. Rottien iltapalat ovat paikallisten
hengaajien eväiden jämiä. Mitä, jos
edes me eläisimme siivosti, kampanjaa
odotellessa?
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Ulkorakennusten ja aittojen käyttö
Uthusens och bodarnas användning
Anneli Naukkarinen, Neuvonta-arkkitehti/ Rådgivande arkitekt
Vieraillessani Stundarsin käsityöläiskylässä Sulvalla,
Vaasan lähistöllä, huomiota kiinnitti kestikievarin
pihapiirissä oleva aittarakennus. Neljään hirsipintaiseen
huoneeseen oli sisustettu tilat kesämajoitusta varten.
Ainoa varsinainen rakennustyö oli ollut wc – ja suihkutilan rakentaminen alakertaan.
Mieleeni tulivat lapsuus- ja nuoruusajat, jolloin kesä
alkoi siitä, kun muutettiin aittaan nukkumaan. Unet
olivat yhtä makeita – lauloipa sitten satakieli tai ropisipa
sade. Vain kovalla ukonilmalla me tytöt hiivimme alaovelle ”aarteet” käärittyinä peiton sisään jännittämään,
jos salama sattuisi sytyttämään aitan palamaan.
Varmasti kesähuoneilla olisi kysyntää nimenomaan
Vanhan Porvoon alueella. Bed and Breakfast -tyyppinen
majoitus on hyvin suosittua Keski- ja Etelä-Euroopassa
ja matkailijat ovat tottuneet siihen. Ainakaan siellä wc
- ja pesutilojen sijainti eri rakennuksissa ei ole ongelma.
Investoinnit olisivat pienet, kun aitta siivottaisiin ja
varustettaisiin sopivalla kalustuksella. Lisäksi tarvitaan
lukko tai säppi oveen sisäpuolelle. Porvoo on esiintynyt
syksyn aikana eurooppalaisissa lehdissä uutena houkuttelevana matkakohteena. Varmasti artikkeli houkuttelee
myös Haikkoon kartanoa edullisemman majoituksen
haluavia matkailijoita.

Då jag besökte Stundars hantverkarby Suvalla, nära
Vasa, fästes min uppmärksamhet vid en bod på Gästgiveriets gårdsplan. Där hade man, i fyra rum med stockytor,
inrett utrymmen för sommarinkvartering. Det enda
byggnadsarbetet man gjort var wc – och duschutrymmen
på nedre våningen.
Det påminde mig om barndoms- och ungdomstiden
då sommaren började när man flyttade ut i boden och sov
nätterna där. Sömnen var alltid lika söt då näktergalen
sjöng eller när regnet smattrade på taket. Endast vid hårt
åskväder smög vi flickor till nedre dörren där vi spände
oss för om ifall blixten skulle träffa boden.
Säkerligen skulle motsvarande sommarrum ha efterfrågan, speciellt i Borgås gamla stad. Inkvartering av typen Bed and Breakfast är mycket populärt i Mellan- och
Sydeuropa och resenärerna har vant sig vid det. WC- och
duschutrymmenas placering i en annan byggnad utgör
inga problem åtminstone där. Investeringarna skulle vara
små och bestå av städning och inredning av bodarna med
ett lämpligt möblemang. Därtill behövs det ett lås eller en
hasp på insidan av dörren. Borgå har under höstens lopp
presenterats i europeiska tidningar som ett nytt lockande
resmål. Dessa artiklar lockar säkert också resenärer som
vill ha en förmånligare inkvartering än Haiko gård.
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Reseguider om Borgå
Benita Ahlnäs
Som turistguide i Borgå i 55 år hände det
ofta att grupperna var intresserade av
reseguider, inte bara de nyaste utan också
äldre handböcker. Då var det bra att jag
kunde ty mig till mitt privata Libris Borgoensis bibliotek eller hänvisa intresserade
personer till hembygdsavdelningen vid

En del av det unika småtrycket är inhandlat på Hagelstams antikvariat i Helsingfors. Två lärdomar av antikvariatsinnehavaren Cecil Hagelstam sitter i ryggmärgen; 1
Kasta inte bort broschyrer som kan bli ytterst värdefullt
med åren, 2 Plasta aldrig nötta bokpärmar.
Tyvärr gjorde jag misstaget med den unika Borgå
Handbok för Stadsbor och Resande sammanställd av R.
Rostedt 1866 och utgiven på Werner Söderströms Förlag
i Borgå.

Borgå stadsbibliotek där jag arbetade som
bibliotekarie i fyrtio år.

Stadsguider då och nu
Borgå Handbok för Stadsbor och Resande från år 1886
var den första i sitt slag. I förordet skriver R. Rostedt
att handboken är ”behäftad med bristfälligheter beroende på materialets omfång och svårigheter att samla
detsamma inom ett jämförelsevis litet utrymme”, vilket
visar att Borgå då som nu var och är en livskraftig
stad. Innehållet i Rostedts bok består av en historik
och en praktisk vägvisare indelad i tretton kapitel från
järnvägs- och ångbåtsförbindelse, gästgiverier m.m. till
läkare och apotek samt teater och musik. Därutöver
information om industri, handel och näringar samt
drätselkammaren som förvaltare av stadens fastigheter och penningväsende. I det sista kapitlet presenteras anmärkningsvärda byggnader som Domkyrkan,
Gymnasiehuset och Runebergs hem och Rådhuset
samt platser som Borgbacken, Runebergs grav, Näse
sten och Kungskällan. Vet förövrigt någon av WPGB:s
läsare var Kungskällan finns?
Handboken har säkerligen finansierats med annonser. Och de är många, börjande från Societetshuset och
Hotel de Post som ”rekommenderar för resande bekväma rum samt allt, hvad till en välordnad restauration
hörer”. På bakpärmen finns en annons för den sista
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resan. Det är C. J. Stenströms Snicker- & Likkistfabrik
i Borgå som har ett ”ständigt lager af färdiga likkistor,
såväl beklädda som stoftade och lackerade, med och
utan svepning till billiga priser”.

Ilmainen kaupunkiopas
Gratis Stadsguide
Intressant är att jämför broschyren från 1886 med
motsvarigheten från 2016, Ilmainen kaupunkiopas /
Gratis stadsguide som gavs ut i en finsk- och en svensk
version. Efter år 2016 har det inte getts ut en lika innehållsrik broschyr över Borgå, vilket jag och många med
mig tycker att är beklagligt. Stadsguiden från 2016
uppskattades stort bland de grupper jag guidade. Broschyren belyser Borgå på olika sätt med tips för olika
målgrupper som barn, shopping- eller historieintresserade. Självfallet finns där en presentation över restauranger och cafeterior och utöver detta information för
skärgårdsintresserade eller vandrare i nationalparken
som då var en ny företeelse. Borgås skiftande historia
ges också utrymme. I broschyren finns en karta över
staden med omnejd. Den inledande devisen Porvootunnelmallisten hetkien kaupunki / Borgå – sköna
stunders stad är aptitväckande vilket säkert har varit
utgivaren, Borgå stads turistinformations avsikt.

Welcome to Porvoo
Welcome to Porvoo Finland är en glassig broschyr med
den ena skönare vyn efter den andra. Bland annat
Niko Laurilas utsökta foton ger en magisk stämning.
Runebergstårtorna finns avbildade så att det vattnas i
munnen. På bakre omslaget finns en morgon- eller är
det kvällsljusbadande havsvy med texten See you Soon.
Tyvärr saknas utgivningsårtalet.
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Porvoon juhlavuoden
tapahtumakalenteri –
Evenemangskalender för
Borgå jubileumsår
WPGB:s läsare med mig minns säkert hur helgjutet
man firade Borgås 650 års jubileum år 1996 fastän
forskningen har visat att grundläggningåret inte är
1346 utan senare på 1380-talet. Men staden hade firat
600 årsjubileum 1946, så varför inte fira 650 år, minns
jag att stadsdirektöre P-H. Nyman uttryckte sig som
var ordförande för jubileumskommittén.
Porvoon juhlavuoden tapahtumakalenteri/ Evenemangskalender för Borgå jubileumsår är en föredömligt
tvåspråkig broschyr. Om man öppnar den från ena sidan
har man finska som språk med pärmbild av Erik Bruun
och från andra sidan svenska med Lennart Segerstråles
affisch för 600-års jubileet . På mittbladet finns fyra
mycket uppskattade vykort bland dem Lennart Segerstråles Borgå-affisch.

Ihania putiikkeja
Charmiga butiker
Utgivningsårtal saknas också för den tvåspråkiga broschyren Porvoo. Ihania putiikkeja, hurmaavia herkkuja
ja ikimuistoisia elämyksiä / Borgå. Charmiga butiker,
härliga delikatesser och minnen för livet. Täydellinen
päivä Porvoossa / en perfekt dag i Borgå utlovas på sista sidan med en förteckning och bilder på de viktigaste
sevärdheterna i staden. En karta ingår med inprickad
rutt för den som vill uppleva Borgå till fots.
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Borgå Turisten 1916
För 103 år sedan utkom Borgå Turisten i lämpligt
fickformat välmatad med information och annonser. Mångfalden av företag inom olika branscher
imponerar. I den 13: e årgången av Borgå Turisten
finns utöver annonsfloran Järnvägarnas Tidtabell,
Ångbåtarnas Turlistor och en ”Adressbok öfver
Borgå affärsfirmor 1916”. Nostalgisk läsning från
en svunnen tid! Få av företagen finns kvar med undantag av Simolin och Sparbanken i Borgå (numera
Aktia), som när det begav sig betalade 4 % ränta på
insatta medel.

Borgå hade en livlig järnvägs- och ångbåtsförbindelse. Från Borgå kunde man med tåg resa till
bland annat Petrograd (446 km) och Wiborg (317
km). Ångbåtarna var många som ”Måsen”, ”Ejdern”,
”Trio”, ”Senta och ”Pernå”. Fyra hyrkuskar fanns i
Borgå. Taxorna från staden var fastställda; 2 mk till
Koleralasarettet, 1 mk till Prästgårdsbacken, Begrafningsplatsen och Fattiggården. En förteckning
över ”Embetsverk och Kommunala institutioner”
med kontaktpersoner och adresser ingår. Exempel
på en annons för J.R.Heinos måleriaffär vid Mellangatan 13 bifogas. Notera vitsen i samband med
annonsen!

Benita Ahlnäs är bibliotekarie, redaktör och författare. Hon har ett
omfattande privatbibliotek med Borgålitteratur. Grunden till biblioteket lades i början på 1960-talet tack vare inköp av bokhandlaren Yrjö
Ojanne och auktionsmäklaren Sven Lindholm.
Benita Ahlnäs botaniserar i sitt Libris Borgoensis. Foto: Theresa Axén
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Kuva: Niko Laurila

Matkailu Vanhassa Porvoossa –
yrittäjän plussat ja miinukset
Marjo Lehtosalo
Olen toiminut yrittäjänä Vanhassa Porvoossa jo kolme vuosikymmentä. Paljon
olen nähnyt ja kokenut tänä aikana – matkailu on aiheista ehkä eniten tunteita
nostattava. Halusin listata tähän WPGB:n joulunumeroon matkailun “plussat ja
miinukset”. Miinuksiin olen lisännyt mahdollisen “lääkkeen”.

Plussat
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Miinukset

Historiallinen Vanha Porvoo
Vanha Porvoo on ihastuttava historiallinen kaupunginosa,
jonka taustalla neljä vuodenaikaa luovat sydäntä koskettavat tunnelmat. Mielestäni kaikki, jotka saavat asua tai
toimia – tai edes vierailla – alueella ovat etuoikeutettuja.
Vanhan Porvoon asemakaavan selostuksessa sanotaan:
alue on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti
Suomen arvokkain alue. Toimiminen tällä hienolla alueella
on positiivinen valinta!

Yrittäjien keskinäinen yhteistyö
Vanhassa Porvoossa on yrittäjien keskinäinen yhteistyö
mielestäni ollut heikkoa jo vuosikymmeniä. Kiteytettynä
alue on ollut kahtiajakautunut autojen ja muovipussien
kannattajiin ja niiden vastustajiin. Yrittäjien keskinäinen
keskustelu tapahtuukin kaduilla, koska harvoissa kokouksissa ei haluta ilmaista eriäviä mielipiteitä säälistä
tai riitojen pelossa. Talkootyö ei nykyihmistä inspiroi ja
alueella on samat puuhaihmiset vuodesta toiseen. Yhteistyö ei ole dynaamista ja ammattitaitoista, hyvin porvoolaista kuitenkin.
Lääke: Yhteistyöhön uudet toimintamallit ja ainakin
alkuun ulkopuolinen vetäjä. Toivon uuden sukupolven tuovan myös uuden tunnelman ja tämä hieman
ilkeileväkin ilmapiiri väistyy. Muutoshan on aina
väistämätöntä, Porvoossakin.

Yrittäjien ja matkailun yhteistyö
Muistan yrittäjien ja matkailutoimen kokouksen v. 2011,
jossa kerrottiin, että matkailun keskus siirtyy Vanhasta
Porvoosta Taidetehtaalle. Matkailuinfo siirtyisi myös ja oli
mitattu kellolla, miten kauan ihmisilta kestäisi kävellä uudesta keskuksesta Vanhaan Porvooseen. Matka oli edestakaisin 1,8 km ja aikaa reippaasti kävellen kuluisi runsas 20
min. Vielä vuosienkaan jälkeen tähän ei osaa oikein sanoa
mitään. Tuntui kuin koko kaupunki olisi ollut hiljaa, lehdistöä myöten. Tietenkään matkailun keskus ei siirtynyt Taidetehtaalle, mutta Vanhan Porvoon vuosituhannen alun melko
vilkaskin yhteistyö matkailun kanssa muuttui etäiseksi.
Matkailun ja Posintran Porvoon yrittäjille v. 2018
järjestämillä matkailupäivillä kuulin tapahtumajärjestäjän

sanovan, etteivät risteilyturistit mitään rahaa Vanhaan
Porvooseen jätä. Ohjelma meni vauhdilla eteenpäin, mutta
palattuani tein heti pienen kyselyn Jokikadulla. Lyhyellä
matkalla seitsemän kauppaa kertoi ulkolaisten turistien
kanssa tehdyn kaupan muodostavan 25-90 % (keskiarvo
50%) koko liiketoiminnasta. Viittaan edelliseen miinukseen ja siihen, miten huonosti yrittäjillä on toistensa
toiminnasta tietoa ja miten vääristä ns heitoista tulee
totuuksia.
Lääke: Uutta näkökulmaa matkailun ja Vanhan
Porvoon keskusteluihin. Koko Porvoon matkailupäivien tilalle aluekohtaista ongelmien kartoitusta ja
pyrkimystä niiden ratkaisuun. Esimerkiksi lapsenmielistä, valtakunnallista matkailumarkkinointia
täytyy seurata strategia, joka todella tuo Porvooseen
(ja Vanhaan Porvooseen) lapsia kiinnostavia asioita.

Porvoon kaupungin hitaus
Vaikka Vanha Porvoo on historiallinen, tarvitseeko mm.
kunnossapidon ja liikennejärjestelyiden laahata aina pari
vuosikymmentä ajasta jäljessä?
Virkamiehet ovat sanoneet suurimman kehityksen
esteen olevan alueen mielipiteiden kahtiajakautumisen.
Myönnetään. Toinen asia, joka tulee esille; vaikka mielipiteitä voi olla kuinka paljon, niitä ei pidä sekoittaa jo
asetettuihin sääntöihin, joita tulee noudattaa.
Eivätkö kaupungin virkamiehet voisi ottaa ryhdikkäämpää otetta, kun on kysymys suojelukohteesta ja
yhdestä Suomen merkityksellisimmistä turistikohteista?
Poliitikot ovat toki sitten ne, jotka päättävät asiat virkamiesten esityksistä. Haloo poliitikot, Vanha Porvoo on
koko kaupungin käyntikortti!
Mielestäni ainakin kovimman matkailusesongin
ajaksi, edes neljäksi kuukaudeksi, tulisi Vanhan Porvoon
pääkatujen jätehuolto ja loka-autojen toiminta sijoittaa ennen liikkeiden ja kahvioiden avautumista ja matkailijoiden
tuloa. Me yrittäjät olemme liian monta kertaa todistaneet,
kuinka jäteautot seisovat ja pesevät haisevat astiansa
liikkeittemme edessä ja kaupoissamme löyhkää viemäri.
Entä raskaiden jäteautojen ajonopeus, se vauhti on kuin
action-leffassa. Eikö tällaiselle voi tehdä mitään?
Joku viisas sanoi, että on paljon asioita, jotka alkavat
näyttää sitä koomisemmilta, mitä kauempaa niitä katsoo.
Lääke: …ehkä edellinen viisaus.
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Kaupan murros ja
kivijalkakaupan taantuma
Kaikki tietävät, että nettikauppa ja marketit ovat syöneet kivijalkakauppoja ja juuri tulleen arvion mukaan
niistä 40 % tulee häviämään. Futuristit sanovat myös
ostoskeskusten katoavan tulevaisuudessa. Tämä kaikki
on näkyvissä kaupunkien keskustoissa ja suuntaus on
vaikuttanut myös Vanhassa Porvoossa. Kauppojen määrä
on vähentynyt ja tyhjentyneisiin tiloihin jäljellä olevat
kaupat ovat laajentaneet tai tiloihin on tullut kahvio- ja
ravintolatoimintaa.
Ajan muutoksesta huolimatta kivijalkakaupan konsepti on sama. Liiketilassa on myyjä, tehtävänä myydä
tuotteita ja kauppaan tuleva henkilö on asiakas, ostava
tai ei ostava. Pientä ongelmaa nykyään tuottaa Vanhassa
Porvoossa ruokailun tai kahvittelun lomassa, tekemisen
puute niille ihmisille, jotka eivät ole osto-orientoituneita.
Löytyisikö Kaupunkipuistosta jotain, koska se on asia, joka
melko harvalle matkailijalle on avautunut?
Olen hämmästyneenä kuunnellut, kun on kyselty,
”josko kauppiaat inspiroituisivat pitämään kesäiltaisin
liikkeitä pidempään avoinna”. Inspiroituisivat? Minä voin
inspiroitua kokkaus- tai joogakurssista, mutta liikkeen
aukioloajat on räätälöity liiketaloudellisten laskelmien
pohjalta.
Nykyäänhän halutaan tarinoita ja tämä on minun
joulutarinani. Viime vuonna joulun alla ajoin kohti Vanhaa
Porvoota ja kuulin kun Ylen naistoimittaja aamuohjelmassa mainosti Senaatintorin joulumarkkinoita, ”menkää nyt
kaikki joulumarkkinoille, ei sieltä mitään tarvi ostaa, en
minäkään koskaan osta, korkeintaan jouluglögin, menkää
tunnelman takia”. Ei voi olla totta. Joulumarkkinoiden järjestäjä myy liikepaikkoja yrittäjille, jotka tulevat myymään
tuotteita. Ideana, että se on kannattavaa. Mikäli ihmiset
eivät osta, tulos on, ei joulumarkkinoita. Sittenkö kivoja
joulutapahtumia järjestetään verovaroin?
Lääke: Osta suomalaisia tuotteita tai osta ainakin
suomalaisilta kauppiailta!

Matkailun tulevaisuus
Maailmalla muutama miljardi ihmistä odottaa talouskasvua ja vaurastumista. Kaava on melko sama kaikkialla:
ensin halutaan polkupyörä, sitten skootteri, auto ja kasvanut lihan syönti on seuraavaksi ja lopulta omataan vauraus
matkustaa. Tällä mallillahan voisi kuvitella tulijoita olevan
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loputtomasti, mutta meneekö matkailu tulevaisuudessa samoin kuin tähän asti? Futuristi en ole, mutta tuntuu, että
näin yksinkertaisesti se ei enää kovin kauan mene.
Nyt Porvoon suurin ongelma on liian lyhyt matkailusesonki. Ydinkuukaudet kesä-elokuu ja kevyt sesonki toukoja syyskuussa. Viisi kuukautta vuodesta ja muut seitsemän
kuukautta on todella hiljaista, paitsi neljä viikonloppua
joulun alla. Suomeen tulevat talvimatkailijat suuntaavat
pohjoiseen, koska etelärannikolla ei tiedä sataako vettä vai
onko –25C. Tämä ilmasto karkottaa niin kotimaan matkailijat kuin ulkolaiset turistit.
Jossittelua, tiedän, mutta Unescon perintökohdestatus
toisi Vanhalle Porvoolle uuden aseman, kun nyt aluetta
on ulkolaisille mainostettu ”kivana puukaupunkialueena”
ja matkailijat ovat lähinnä yllättyneitä Vanhan Porvoon
kauneudesta ja pahoillaan siitä, miten vähän aikaa heillä
on alueella. Kenties silloin myös ns. risteilyturistit (joita
on merkittävä osa ulkolaisista matkailijoista) viipyisivät Porvoossa kauemmin – nyt kun heillä on niin tiukka
aikataulu, etteivät edes puoleksi tunniksi ehdi kahville tai
ostoksille.
Kaikkien asioiden muutosnopeus vaikuttaa tietysti
yrittäjien elämään ja voisi melkein sanoa, että ”kohilleen ei
meinaa olla milloinkaan”. Ulkolaiset ryhmät tuovat lyhytkestoisia ruuhkia, jotka ärsyttävät kotimaan matkailijoita.
Tasapainoilu erityyppisten matkailijoiden suhteen niin
tuotevalikoimassa kuin asiakaspalvelussa on haasteellista
ja Vanhassa Porvoossa tarvitaankin kauppiaalta todellista
pelisilmää ja kekseliäisyyttä.
Lääke: Unesco-status ja isot panokset ympärivuotiseen matkailumarkkinointiin

Suuri plussa
Jos ajattelen kolmeakymmentä vuotta kauppiaana Vanhassa Porvoossa, niin olen kiitollinen. Tämä pieni alue on ollut
minulle ”se Suomi”, inspiroinut yrittämään ja kaupan päälle on saanut nauttia kauneudesta, jota tullaan katsomaan
ympäri maailmaa. Tuhannet ja tuhannet viestit vieraista
kulttuureista, joita asiakkaat ovat esittäneet hillitysti tai
tulisella temperamentilla, ovat olleet mausteita arkipäivään ja luoneet näkymiä maailmalle ja tulevaisuuteen.
Uskon, että matkailu Suomeen ja Vanhaan Porvooseen
jatkuu lähitulevaisuudessakin ja sen myötä majoitus- ja
ravintolatoiminta ovat turvassa. Voivatko tämän alueen
kaupat säilyä tulevaisuudessakin ja nimenomaan, koska ne
sijaitsevat historiallisella alueella ja ovat muisto ns vanhan
ajan kaupoista?
Suuri sukupolvenvaihdos on pian tulossa, mutta haluavatko nuoret ihmiset jatkaa kauppiaina? Se jää nähtäväksi.

Airbnb-majoitusta,
mukavia kohtaamisia ja
kestävämpää matkailua
Maarit Suutari
Punaiset ranta-aitat, jylhänä kohoava Linnamäki,
Tuomiokirkon kellojen lyönti, upea kahvila- ja
ravintolatarjonta, somat erikoisliikkeet, pienet kujat ja
polut, värikäs historia. Ei ihme, että Vanha Porvoo on
yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista.

Millaista on asua Vanhassa Porvoossa
ja myös tarjota matkailijoille Porvooelämyksiä omassa pihapiirissä?
Pääsimme haastattelemaan Janica
Johanssonia ja Joni Mäkitaloa, ja
kyselemään heidän kokemuksiaan
Airbnb-majoittamisesta sekä Porvoon
matkailusta.

ollut; lapsiperheitä, yksin matkustavia
ja pariskuntia.

Pidätte Airbnb-majoitusta. Kertokaa hieman, mistä idea tähän lähti
ja millaisia kokemuksenne ovat
olleet?
– Ajatus lähti siitä, että olemme itse
majoittuneet Airbnb:n kautta matkoillamme, koska kahden lapsen kanssa
hotellimajoittuminen on aina ahdasta.
Airbnb:n kautta saa myös aidomman
kokemuksen matkakohteesta.

Millaisia kohtaamisia teillä on ollut Porvoo-matkailijoiden kanssa?
– Olen itse kasvanut vanhassa
kaupungissa, ja olen tottunut matkailijoihin. Asumme nytkin lähellä
turistireittejä, joten matkailijat ovat
luonnollinen osa arkea.
Vaikka Porvoon profiili päivämatkakohteena oli tiedossa tänne
muuttaessamme pari vuotta sitten,
on päivämatkailijoiden suma raatihuoneen torilla yllättänyt. Kun
bussit tyhjentävät satoja matkustajia
kerralla vanhalle sillalle, saattaa se
välillä ahdistaa. Sellainen pikaturismi
ei innosta.
Toinen kielteinen asia liittyy siihen, etteivät päiväturistit koe vanhaa
kaupunkia aitona asuinalueena vaan
museona. Pahin uhkakuva on se, että
kaupunkia kehitetään vain matkailijoiden lähtökohdista vanhassa kaupunginosassa, eikä sitä enää nähdä
elinvoimaisena asuinympäristönä.

Millaisia kokemuksenne majoittamisesta ovat tähän asti olleet?
– Kokemuksemme matkailijoiden majoittamisesta ovat pelkästään positiivisia. Meillä on yöpynyt kaikenikäisiä
ihmisiä, vauvasta vaariin. Myös useita
kansalaisuuksia ja kokoonpanoja on

Onko teillä ajatuksia siitä, miten
matkailua olisi hyvä kehittää
Porvoossa ja mitä seikkoja ottaa
enemmän huomioon?
– Matkailua tulisi kehittää kestävämpään suuntaan. Siirryttäisiin pois
pikaturismista, eli kannustettaisiin

Hei! Miten mennyt kesä sujui?
– Kiitos kysymästä, hyvin! Kesällä
tulee vietettyä aikaa myös mökillä,
poissa kaupungista. Kesäillat ovat
Porvoossa parhaita, kun meno rauhoittuu. Samasta syystä syksy ja
kevät ovat parasta aikaa Porvoossa.

Janica Johansson
ja Joni Mäkitalo

pidempiaikaiseen vierailuun. Se auttaisi myös elinkeinoa enemmän. Käytämme itse paljon vanhan kaupungin
palveluita, ja toivomme, että ne myös
jatkossa kehittyisivät edelleen ja
palvelisivat myös asukkaita, eivät
pelkästään matkailijoita.
Viime kesänä kokeilimme mm.
SUP-lautailua ja kaupunkipyöriä.
Matkailijoiden toiveissa on ollut usein
myös yleinen sauna, joka olisi mahtava asia.
Koska Helsingistä on helppo tulla
päiväksi, eikä päivämatkailijoiden
määrä varmaankaan tule vähenemään, voisi yksi ehdotus olla turistibusseille ns. ”pysäköintimaksu”.
Maksuilla voitaisiin kattaa puhtaanapidon ja käymälöiden kuluja. Maksu
perittäisiin matkatoimistoilta. Myös
lennokkien ja dronien käytön sääntöjä
tulisi viestiä tehokkaammin.
Miten aiotte viettää joulua tänä
vuonna?
– Tänä vuonna vietämme joulua
osittain kotona Vanhassa Porvoossa ja
osittain lasten isovanhemmilla.
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På besök hos biskopsparet Karin och Bo-Göran Åstrand

Tro, hopp och kärlek i
Biskopsgården
Benita Ahlnäs

Biskopsgården i Borgå är uppförd 1927.
Foto: Benita Ahlnäs
– Vi är så glada över vårt nya hem, säger biskopsparet
Karin och Bo-Göran Åstrand. Här är så vacker och fint är
det också att få ha vårt hem i hjärtat av Gamla stan. Här
är det nära till min arbetsplats i Domkapitlet. Men det blir
många resor för mig till vårt vidsträckta stift som utöver
Domprosteriet med församlingarna i Borgå, Agricola och
Sibbo omfattar åtta övriga prosterier som jag ska besöka.
Karin är glad över att ha ett diakonissvikariat i Agricola
församling. Våra fyra barn är utflugna. Yngsta sonen valde
att avsluta gymnasiestudierna i Jakobstad. Våra tre andra
söner finns i Umeå, Göteborg och på Åland. Så vi lever på
tumanhand i Biskopsgården med vår hund, labradoren
Doris som håller oss igång med promenader vid Maren och
Borgbacken.
I adventstid kommer symbolerna tro, hopp och kärlek
lysa i fönstren mot Kyrkotorget.
Ett halvt år har gått sedan Bo-Göran Åstrand valdes till
biskop. Den 29 september förrättade ärkebiskopen Tapio
Luoma vigningen till biskopsämbetet i Borgå stift. Det var
på Mikaelidagen som är barnens och änglarnas dag. Bo-Göran var iförd biskopsskruden i turkosblått symboliserande
sol, vind och vatten som är viktiga symboler för honom.
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Samtalet med biskopsparet Karin och Bo-Göran Åstrand
förs i biskopsgården som är deras nuvarande hem med
ekon från de sju föregångarna som har bott i Hjärtats hus.
Epitetet Hjärtats hus-Domus Cordis är myntat av konstnären Lennart Segerstråle som också har skapat den vackra
glasmålningen som möter en i hallen till biskopsgården.
Karin och Bo-Göran Åstrand är glada och öppna personer som är nöjda med livet och förväntansfulla inför de
nya utmaningar de står inför. Någon stress hos dem känner
man inte av trots att de på var sitt håll har haft en lång och
krävande arbetsdag framför sig.
Jag kan inte låta bli att ställa frågan om Bo-Görans
barndom. Han är född i november 1964, som den äldsta i
en syskonskara på sju barn, i Purmo i Pedersöre kommun i
Österbotten.
– Mina föräldrar hade jordbruk och en svingård. Kor
fanns det också, inflikar Karin, som allt sedan ungdomsåren
har känt Bo-Göran. Det fanns djur överallt, fortsätter Karin.
År 1985 gifte vi oss, för att utökas med fyra söner; Charlie,
Benjamin, Sebastian och Zacharias.
– Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, berättar Bo-Göran, som prästvigdes 1991. – Det var den dåvarande kyrkoherden i Purmo, Bo-Jarl Klingenberg fick mig intresserad
av prästkallet. Bo-Jarl och hans hustru Anna-Lisa besökte
vårt hem i samband med dop och jordfästningar i familjen
och släkten. De spred en sådan värme omkring sig. Min
farmor var också en viktig person för mig. Hon hörde till de
första som fick veta om mina framtidsplaner. Sedan prästvigningen har jag varit anställd i Jakobstads församling
som församlingspastor, kaplan och från 2007 som kyrkoherde. Som biskop vill jag hålla fast vid grundvärderingarna
om att församlingen innebär gemenskap och gästfrihet där
alla ska känna sig välkomna. Kyrkans uppgift är att hjälpa
människor och att våga ta ställning för att ge röst åt de
utsatta.
Mycket finns på Bo-Göran Åstrands agenda. Utöver
alla obligatoriska överläggningar i domkapitlet har han för
avsikt att besöka alla prosterier i stiftet, för att lyssna in det
som händer på fältet.
Nya dörrar har öppnats för Karin och Bo-Göran Åstrand
som ser fram emot den nya era i biskopsgården som kanske
handlar om en drygt tio års period innan det blir dags för
pensioneringen.

Biskopsparet Karin och Bo-Göran Åstrand.
Foto: Benita Ahlnäs

Borgå stift
Till Borgå stift hör församlingar
med svenskspråkig majoritet
inom den evangelisk-lutherska
kyrkan samt tyska evangelisklutherska församlingen i Finland
och rikssvenska Olaus Petri
församlingen.
Stiftet som omfattar nio prosterier leds av
Borgå domkapitel
Bo-Göran Åstrand 2019- är stiftets åttonde biskop.
De sju övriga biskoparna har varit
–– Max von Bonsdorff 1923-1954
–– Georg Olof Rosenqvist 1954-1961
–– Karl-Erik Forssell 1961-1970
–– John Vikström 1970-1982
–– Erik Vikström 1983-2006
–– Gustav Björkstrand 2006-2009
–– Björn Vikström 2009-2019
Biskopsgården i Borgå, ritad av bröderna Jung,
uppfördes år 1927. Evangelisk-lutherska kyrkan hyr
biskopsgården av ägaren Borgå stad.
Biskopsparet hälsar alla intresserade välkomna
till den traditionella nyårsmottagningen i Biskopsgården den 1 januari 2020, kl. 13.15–15:00 efter
högmässan i Borgå domkyrka.

PORVOON PAAHTIMO
Bar, café & roastery

Olemme avoinna joka päivä
aamusta yömyöhään. Tervetuloa!
Vi har öppet varje dag från
morgon till sen kväll . Välkommen!
We’re open every day from morning
until late evening. Welcome!
Mannerheiminkatu 2, Porvoo
www.porvoonpaahtimo.fi
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Autenttinen ja paikallinen
rakennusperintö
Mitä se on ja miksi sitä pitää vaalia?
Emilia ja Pekka Saatsi

Tässä kirjoituksessa hahmottelemme, millaisista valinnoista
Vanhan Porvoon rakennusperinnön autenttisuus muodostuu.
Korjaaminen, muuttaminen ja uuden rakentaminen ovat täynnä
pieniä ja suuria valintoja. Niitä tehdään niin suunnittelupöydällä
kuin työmaalla.

Yhdet valinnat perustuvat rakennuksen omistajan tarpeisiin ja toiveisiin, toiset rakennusvalvonnan, kaavoituksen tai museon ohjaukseen, kolmannet suunnittelijan
osaamiseen ja mieltymyksiin. Rakentaminen on aina
yhteistyötä, ja lopputulos on lukuisien muuttujien summa. Siksi pieniltäkin tuntuvilla valinnoilla voi olla suuri
merkitys kokonaisuudessa.

Läheltä ja kaukaa
Kauempaa katsottuna, esimerkiksi pääpiirustusmittakaavassa 1:100, muovi- tai alumiini-ikkuna näyttää
samalta kuin perinteinen puuikkuna. Värisävy ”punainen” on hyvin erilainen riippuen, onko kyseessä
Italianpunainen keittomaali vai kiiltävä muovimaali.
Siksi tavanomainen pääpiirustustarkkuus ei yleensä ole
riittävä vanhassa miljöössä. Maalityypit ja materiaalit pitää yksilöidä tarkasti. Lopulliset värisävy-yhdistelmät on
hyvä ratkaista paikan päällä tehtävien mallien perusteella. Riittävän suurista, sävymalleista on iso apu rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Jos valinnat tehdään pienistä
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värilapuista tai tietokoneen ruudusta, ja näin sävytettyä
maalia ostetaan purkeittain ennen työn aloittamista, voi
lopputulos yllättää – eikä aina iloisesti.

Muoto ja materiaali
Ikkunat, joita ei turhaan ”talon silmiksi” kutsuta, ovat
esimerkki rakennusta kaunistavasta, taidokkaasta
rakennusperinnön yksityiskohdasta, jonka ymmärtämättömällä muuttamisella voidaan aiheuttaa paljon
vahinkoa. Vanhaa ikkunaa korjattaessa ja uusittaessa
pitäisi kunnioittaa alkuperäistä muotoa, yksityiskohtia, materiaaleja ja heloituksia. Esimerkiksi ruskea
alumiini-ikkuna ei millään ole ”vastaava kuin” lakattu
tammi-ikkuna, vaikka molemmat ovatkin ruskeita. Alumiini- tai muovi-ikkunan kunnostaminen on ongelmallisen ulkonäön lisäksi käytännössä mahdoton korjata.
Perinteinen puuikkuna puolestaan on kunnostettavissa
ja huollettavissa lähes ikuisesti.
Puhallettu lasi on valmistustekniikasta johtuen eläväpintaista ja ilmeikästä. Hieman uudemmat, 1930-70-lu-

vuilla valmistetut ruudut ovat vedettyä lasia, jonka ilmeeseen kuuluu lasin valmistustapaan liittyvä ”raitaisuus”.
Nykyinen lasi on virheetöntä ja ilmeetöntä float-lasia, joka
heijastaa valoa aivan eri tavalla kuin vanha lasi. Eron huomaa viimeistään siinä vaiheessa, jos ruutuikkunan laseista
yksi on erilaista kuin viereiset ruudut.

Paikallinen rakennusperintö
on käsityötä

Muovimaali vanhenee rumasti ja aiheuttaa rakenteisiin kosteusvaurioita (kuva oikealla). Perinteinen keittomaali puolestaan näyttää aina kauniilta
– niin uutena kuin kuluneenakin (vasen kuva).

Kuvassa on poikkeuksellisen hirveä esimerkki,
jossa vanhat kunnostuskelpoiset, kuusiruutuiset
puuikkunat on purettu ja karmit pätkitty moottorisahalla. Tilalle on asennettu alumiiniset ikkunat,
joiden ruutujakokin poikkeaa vanhasta.

Kautta aikojen rakennuskulttuuriin on kuulunut vaikutteiden saaminen lähempää ja kauempaa. Uutuudet tulivat
kartanoihin ja pappiloihin ja sieltä vähitellen kansan
pariin. Rakentamisen käsityövaltaisuus ja kansanrakentamisen perinne jalostivat ulkomaiset esimerkit paikallisuudeksi ja omaleimaisuudeksi. Tuotitavaroita ja materiaaleja
oli niukasti saatavilla, mikä johti käsityöstä syntyvään
yksilöllisyyteen.
Vanhan rakennusosan korjaaminen on aina aidon
perinnön vaalimista, ja tärkeää kulttuurityötä, vaikka
se haastaakin nykyisiä rakennusmaailman käytäntöjä.
Korjaaminen on myös ekologista. Pienipiirteisessä puukaupungissa käsinkosketeltavat yksityiskohdat ja ajan tuoma
patina synnyttävät paikan hengen. Jos rakennusosat,
ikkunat, pellitykset, tippalistat, valaisimet, ovenpainikkeet ja muut yksityiskohdat vähitellen korvataan uusilla
rautakaupan tuotteilla, on puukaupungin tunnelma pian
henkitoreissaan. Vaikka yksittäisen rakennusosan osuus
kaupunkikuvassa onkin pieni, on hyvä pohtia, millainen
vaikutelma syntyy, kun rakennus toisensa jälkeen uudistuu teollisesti valmistetuin rakennusosin.
WPGB 2/2019
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Perinnerakentajalle ja vanhan korjaajalle on nykyään
saatavilla monia, vanhaan miljööseen sopivia tuotteita
– kartiopäisiä saranoita, puhallettua lasia ja prässättyjä
kulmarautoja. Perinnekauppojen lisäksi tuotteita voi tilata
verkkokaupoista ympäri maailmaa. Tuotevalikoiman monimuotoisuudessa on myös ongelmansa. ”Ennen vanhaan”
käytettävissä oleva tuotevalikoima oli rajallinen: kullakin
ajankohdalla oli oma senhetkinen tuotemaailmansa, joka
tuotti yhtenäistä ja jossain määrin myös paikallista rakennusperintöä. Suomalaiseen rakennusperintöön on myös
aina kuulunut kierrättäminen, kun kalliita heloja tai puusepäntekoisia rakennusosia on siirretty paikasta toiseen.
Kun tänään valitsemme opasteita, kylttejä tai piha- ja
katuvalaisimia rautakauppojen kansainvälisten merkkien
valikoimista ja otamme vertailukohdaksi maailman muut
matkailijoiden suosikkikaupungit, tulemme samalla yhdenmukaistaneeksi rakennusperintöämme kansainvälisten
mallien mukaiseksi. Lopputulos voi olla, että Vanha Porvoo
muistuttaa enemmän muita pohjoismaisia puukaupunkeja
tai eteläeurooppalaisia vanhoja kaupunkeja kuin paikallisesti syntynyttä, omaleimaista miljöötä.

Turismin rakenteet ja haasteet
Matkailijoiden sujuva palveleminen usein edellyttää erilaisia karttoja, opasteita, käymälöitä ja jäteastioita kuin
mitä paikallinen kaupunkikulttuuri itsessään tarvitsisi.
Kaupunkitila täyttyy siten erilasten varusteiden (epä)
estetiikalla, joilla kokonaisuutena on suuri merkitys kaupunkikuvaan. Vaikka matkailu tuo runsaasti myönteisiä
asioita myös Vanhan Porvoon kannalta (olisiko kahvila- ja
ravintolatarjonta yhtä upea ilman turismia?), olisi tärkeää,
että rakennamme kaupunkia kuitenkin paikallisia varten.
Silloin se voi säilyttää omaleimaisuutensa niin, että myös
sadan vuoden päästä Vanha Porvoo palvelee ja viehättää
autenttisuudellaan sekä paikallisia että muualta, lyhyemmäksi aikaa tai pysyvämmin, saapuvia.

Näyttelyajat 2020
Utställningstider
10.01.– 02.02.
Alisa Javits, Kira Leskinen, Noora Sandgren,
Eeva Suorlahti, Sofia Pyykkö
maalaus, valokuva, multimedia / målning, fotografi, multimedia

07.02.– 01.03.
Ritva Larsson
maalaus / målning

06.03.– 29.03.
Hannele Heino
kuivapastellipiirros ja -maalaus / torrpastell

03.04.– 26.04.
Porvoon Taidekoulu 35 vuotta

30.04.– 24.05.
Satu Rautiainen
maalaus, tekstiili / målning, textil

29.05.– 30.08.
Porvoon Triennaali / Borgå Triennal

04.09.– 27.09.
Saara Piispa, Lucie Kohler
piirros, maalaus, keramiikka / teckning, målning, keramik

02.10.– 25.10.
Teija Lehto, Jaana Paulus
puupiirros / träsnitt

30.10.– 22.11.
Leena Illukka, Silja Puranen, Virpi Vesanen-Laukkanen,
video, installaatio, tekstiili / video, installation, textil

27.11.– 03.01.2021
Minna Kangasmaa
veistos, installaatio, video, valokuva / skulptur, installation, video,
fotografi
Välikatu 13, Porvoo / Mellangatan 13, Borgå
Avoinna: ti-su klo 10–16, ma suljettu
Öppet: ti-sö 10–16, må stängt

Emilia ja Pekka Saatsi
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kappalainen@porvoo.fi, 040 489 1771

Gamla Borgå
Marzipan
Porvoon museo
Borgå museum
27.11.2019–5.1.2020
Kartanojoulu Porvoossa 1700-luvulla. Holmin talo / 1700-tals
herrgårdsjul i Borgå. Holmska gården

4.12.2019–2.2.2020
Ville Vallgren ja possuystävä. Filippa Hellan alkuperäiskuvitus
julkaistuun kirjaan. Holmin talo. / Ville Vallgren och grisevännen.
Filippa Hellas originalillustrationer för den nyutgivna boken.
Holmska gården.

13.12.2019–5.1.2020

1 dl grädde
1 dl vetemjöl
200 g mandel (mald)
5 dl florsocker
Bittermandelolja
Rör samman grädden och mjölet I en kastrull, under
låg värme på spisen. Låt degklumpen svalna.
Blanda ihop den kalla degklumpen, florsockert och
den malda mandeln.
Smaksätt med buttermandelolja.
OBS! Några droppar räcker. Pröva dig fram.

Joulukuusi, Vanha raatihuone. / Julgranen, Gamla rådhuset.

13.12.2019–5.1.2020
Poimintoja vuoden 2019 lahjoituksista. Vanha raatihuone /
Utvalda verk ur 2019 års donationer. Gamla rådhuset

Tapahtumia Holmin talon Konkkaronkassa /
Evenemang i Konkarongen i Holmska gården

Den färdiga massan kan färgas med karamellfärg
blandat med en aning vatten.
Rulla den färdiga massan till bollar eller till smala
längder. Längderna kan penslas med smält chocklad. Fazers mörka hushållschoklad passer bra.
Skär längderna i bitar före servering.

Ke / On 11.12. klo 13
Seniori-iltapäivä, tutustuminen joulunäyttelyyn ja vapaata
seurustelua kahvin ja teekupin kera. /
Senioreftermiddag, vi bekantar oss med julutställningen varefter
frisamvaro över en kopp kaffe eller te

La / Lö 14.12. klo 13-15
Työpaja koko perheelle, jouluista askartelua. /
Verkstad för hela familjen, julpyssel.

Vanha raatihuone ja Holmin talo avoinna joulun aikaan
ke-su 12-16, suljettu pe 6.12., ke 25.12., to 26.12, ke 1.1.
Vapaa pääsy Vanhaan raatihuoneeseen ja Holmin taloon
13.12.-29.12.2019
Gamla rådhuset och Holmska gården håller under julen
öppet on-sö 12-16, stängt fr 6.12., on 25.12., to 26.12, on 1.1.
Fritt inträde till Gamla rådhuset och Holmska gården
13.12.-29.12.2019

www.porvoonmuseo.fi
Facebook: @porvoonmuseo
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Borgå dragonregemente
Porvoon rakuunarykmentti

Fest- och möteslokal
Juhla- ja kokoustila
jokikatu24@porvoo.inct.fi – 040 502 7326
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DIVERSE

SHOP

DORIS &
DUKE
KIRKKOKATU

3

WWW.DORISDUKESHOP.FI
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Aitous
...aina muodissa

Shop: aurorasofia.com

