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Hallitus 2020 Styrelse

Pääkirjoitus – Ledare
Maaliskuussa 2020 maailmamme mullistui. Myös Vanha
Porvoo koki oudon muutoksen – kadut ja kahvilat tyhjenivät. Ravintolat sulkivat ovensa. Ihmiset vetäytyivät
koteihinsa ja pihoillensa. Oli hiljaisempaa kuin koskaan.
Pohdin, pitäisikö lehden alkuperäinen, löyhä teema ”Vanhan Porvoon estetiikka” muuttaa. Onko oikein miettiä
kauneutta, kun koko maailma pidättää henkeään pandemian edetessä?
Päätin, että on. Kauneus ja kestävyys kulkevat käsi
kädessä. Vanha Porvoo on selvinnyt satojen vuosien
koettelemuksista ja tulee selviämään tästäkin, kunhan
yhteiskunnan jälleenrakennus tehdään ekologisesti. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ytimessä on vanhasta
huolen pitäminen ja korjaaminen - vastakohtana kertakäyttökulttuurille ja uuden ostamiselle. Vanhan Porvoon
rakennuskanta ja siitä huolehtiminen edustavat tätä
ajattelumallia.
Vanha Porvoo on kaunis, vaikka katujen varsilla rehottaa rikkaruohoja ja joskus maali seinissä rapisee. Kauneutta eivät pilaa vinot seinät tai saranoiltaan irtoavat portit.
Sen pilaavat kaupunginosaamme kuulumattomat asiat,
kuten modernit kyltit, autojonot, töhryt ja materiaalit, joita
vanhojen puutalojen kunnostuksessa ei kuulu käyttää.
Vanhan Porvoon rakennustapaohjeessa kerrotaan, miten
kaupunginosaamme tulee kunnostaa ja vaalia. Niissä kerrotaan myös, millaiselta puutarhojemme kuuluisi näyttää:
niityt ja kedot, marjapensaat ja omenapuut, nupukivet ja
hiekkatiet ovat olleet osa Vanhan Porvoon sielunmaisemaa
kautta aikojen. Palauttamalla Vanhan Porvoon puutarhat
sellaisiksi kuin niiden kuuluisi olla, tuemme myös luonnon
monimuotoisuutta ja annamme pölyttäjille keitaan, jossa
levätä. Noudattakaamme ja kunnioittakaamme näitä huolella laadittuja ohjeita. Näin säilytämme Vanhan Porvoon
hengen aitona myös tuleville sukupolville.
Olen toimittanut lehteämme kaksi numeroa ja tehnyt
samalla ilmeuudistuksen, yhdessä graafikko Mikko Nilssonin kanssa. Kiitän syvästi Mikkoa, sekä kaikkia kirjoittajia, kuvaajia ja haastateltuja, joiden kanssa olen saanut
tehdä töitä. Erityiskiitos kuuluu Merja Herraselle ja Benita
Ahlnäsille, jotka ovat tuottaneet laatujuttuja lehteemme jo
vuosien ajan.
Luovutan nyt päätoimittajuuden Juli Sparfvénille, joka
ottaa tämän tärkeän roolin ilolla vastaan. Olen onnellinen ja nöyrä siitä, että saan perheeni kanssa olla osanen
Porvoon historiaa. Lehden kannessa on kaunis tyttäreni
Céilidhe, jonka kanssa täällä yhdessä eletty elämä tekee
Vanhan Porvoon minulle erityisen rakkaaksi.

I mars förändrades vår värld. Också gamla stan i Borgå
fick känna av förändringen-gatorna och caféerna gapade
tomma. Restaurangerna stängde sina dörrar och människorna drog sig tillbaka till sina hem och gårdar. Det var
tystare än någonsin. Jag funderade då på om jag borde
ändra det flyktiga temat ”Gamla Borgås estetik”, är det
rätt att tänka på estetik när hela världen håller andan för
en pandemi.
Jag beslöt i alla fall att det är det. Skönhet och hållbarhet går hand i hand. Gamla Borgå har klarat sig genom
hundra års prövningar och kommer att klara sig också
genom denna kris bara återuppbyggnaden av samhället
görs ekologiskt. I kärnan av hållbar utveckling och hållbar
livsstil ligger att ta hand om och sköta om det gamla- i
motsatsen till engångskultur och att köpa nytt. Gamla
Borgås byggnader och att ta hand om dem representerar
den här tankevärlden.
Vår stadsdel är vacker även om det ibland längs
gatorna finns ogräs och målfärgen på byggnaderna flagar.
Skönheten förstörs inte av snäda väggar och gångjärn i
protarna som hänger. Stadsbilden förstör sav saker som
inte hör dit såsom moderna skyltar, bilköer och material
som inte ska användas vid restaurering av gamla byggnader. I gamla Borgås instruktioner för byggnader hittas
råd för hur restaureringar ska göras. Där berättas också
hur trägårdarna borde se ut: ängar, bärbuskar, äppelträd,
kullerstenargrusvägar har varit en del av Gamla Borgås
själslandskap i urminnes tider. Genom att förändra trädgårdarna till sådana som de alltid varit och som de borde
vara, stöder vi naturens mångfald och ger pollinerarna en
oas att vila i. Låt oss följa och respektera de väl formulerade instruktionerna för att bevara Gamla Borgås själ också
för kommande generationer.
Jag har fungerat som chefredatör för två nummer
av den här tidningen och samtidigt gjort en förnyelse av
tidningens utseende tillsammans med grafiker Mikko
Nilsson. Jag vill varmt tacka Mikko, samt alla skribenter,
fotografer och intervjuobjekt som jag fått arbeta tillsammans med. Ett speciellt stort tack går till Benita Ahlnäs
och Merja Herranen, som leverrerat kvalitetsartiklar till
tidningen under många års tid. Jag ger nu över mitt chefredaktörskap till Juli Sparfvén, som med glädje tar emot
detta viktiga uppdrag. Jag är lycklig och ödmjuk inför
känslan att jag tillsammans med min familj får vara en del
av Borgås historia. Min vackra dotter pryder pärmbilden
på tidningen, en orsak till att Gamla Borgå känns speciellt
kär för mig.

Eläkäämme tätä päivää ja iloitkaamme pienistä asioista.
Meillä on vain tämä hetki.

Lev en dag i taget och gläd dig åt de små sakerna i livet.
Vi har endast den här stunden.

Anna

Anna
WPGB 1/2020
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Kauneutta
poikkeustilassa
Juli Sparfvén

Jokainen kaupunki kohtaa ajan ilmiöt
omalla tavallaan ja tuottaa paikallisia
sovituksia globaaleista tarinoista.
Toisenlainen kevät herättää kysymään,
millaiseen elämänmuotoon haluamme
palata voidessamme jälleen valita,
vai onko paras ollut kaiken aikaa
silmiemme edessä.

Missä olit silloin, kun viimeiset Porvoon kahvilat sulkivat ovensa?
Tämä on kysymys, jonka tulevaisuuden historioitsijat voivat
huoletta esittää minulle, sillä kahviloiden viimeinen viikko on
kuvanauhan kaltaisena päässäni: valkoviiniä ja cappucinoa Cellar
Cafén terassilla tuulisena lauantaina, iltapäiväkahvit Tuorilan
kotileipomon kaiken (paitsi kriisin) kestävillä ulkokalusteilla,
hiljainen hetki kahvisalonki Helmen takapihalla maailman jo
melkein sulkeuduttua, Zum Beispielin take away -latte Maarinrannassa muun mentyä.
Siitä on yli kaksikymmentä vuotta, kun paikallislehti
haastatteli minua istuessani Helsingin Café Strindbergillä JeanPaul Sartren Inho seuranani. Kuusitoistavuotiaan kannanotto
ajattoman kahvilakulttuurin puolesta on seurannut minua aina
pandemiakevääseen saakka. Ei siis ihme, että Porvoo vei voiton
Loviisasta, kun sillalla Prinsengrachtin ja Reguliersgrachtin
kulmassa tein päätöksen ryhtyä ulkosuomalaisesta paluumuuttajaksi. Olen tehnyt työtä ja rakastanut kahvilapöydän ääressä, ja
kaikesta luopuisin, paitsi elämäntapani ytimestä.
Ilja Ehrenburg kirjoittaa esseessään Paholaisia ja kermavaahtoa (1927) kahvila Schottenhamlista. ”Se ei ole vulgaari juottola,
se on aikakauden muistomerkki. Siinä missä kokonainen kausi
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Saksan historiaa käy ymmärrettäväksi, kun näkee Siegesalleen
synkän kiven, meidän päivämme jättävät jälkeensä tämän mahtipontisen kahvilan.”
Meidän aikamme – se, jota Maailman terveysjärjestö on
verrannut toiseen maailmansotaan – puolestaan jättää jälkeensä
ovilla roikkuvat sulkulaput. Niissä kiitetään tuesta ja toivotaan
asiakkaitten paluuta maailmantilan normalisoiduttua. Sanamuodot vaihtelevat, mutta sanoma toistuu samana: emme pärjää
ilman ihmisten tarvetta kokoontua, toisinaan olla yksin muiden
keskellä. ”Ihmiskunta menee järjiltään sietämättömän alastomuuden takia.”
Jokaisella on heikko kohta, johon kriisi iskee, toteaa ohi
kävelevä tuttava nähdessään minut ja kestomukini Maarinrannassa. Hän on oikeassa: päiviltäni romahtaa rakenne, olemiselta
osa sielusta, kun yksityisen ja julkisen välitilat on suljettu. Elämä
karistaa yltään kihelmöivimmän osansa, muuttujan nimeltä sattuma: ennakoimattoman, joka saa minut asettumaan
kahvilapöytään nähdäkseni ja tullakseni nähdyksi, ollakseni osa
kaupunginosaani.
Kuluneena keväänä meitä on pyydetty oppimaan pois
tavoistamme, löytämään toisia tapoja olla me. Minussa on

Kuva: Mika Tirronen

seuraamme hallituksen tiedonantoa matkapuhelimen ruudulta,
tilaamme vielä yhden kuohuviinin cappucinon seuraksi. One for
the road that might last long.
Vaikken voikaan tietää, miltä sulkukevät tuntuisi muualla,
onhan ainutkertainen kokemukseni siitä Vanhassa Porvoossa,
en vaihtaisi sijaintiani yhteenkään toiseen kolkkaan maailmassa.
Pahimmassa pulassa ovat amerikkalaisen suurkaupungin kopiot,
kaupunkitilat, jotka on luotu modernin tarpeisiin. Kun työn,
kodin ja kulutuksen oravanpyörä on riistetty, näillä kaupungeilla
ei ole mitään, mitä tarjota.
Sellaisissa paikoissa myös eristäytymisvaade on kokonaan
toisenlaisen ponnistuksen takana. Mikäpä meillä täällä on ollessa, mukulakivikatuinemme ja salattuine sisäpihoinemme, joille
kantaa kahvipöytä kuin allegoriana edellisestä 20-luvusta ja sen
kieltolaeista. Olemme kuin turistinsa varistanut Venetsia, keskellä nähtävyyksiä matkailunkin sammuttua. Meillä on kauneus.
Poikkeustilan suurin opetus on kysymys siitä, missä elämä
on niin hyvää, että pidämme siitä silloinkin, kun mahdollisuutta
karata ei ole. Sellaista kaupunkia, kaupunginosaa ja asumismuotoa on kaikki syy vaalia myös silloin, kun ajat mahdollistavat
yhteisen maailman laveamman käyttämisen.
Sitaatit Ehrenburgin esseestä suomentaneet Eero Balk ja
Tapani Kärkkäinen, teoksessa Kadonnutta kahvilaa etsimässä (Otava, 2000).
Juli Sparfvén on historiasta ja lifestylesta kiinnostunut
alue- ja kulttuurintutkija sekä pitkän linjan ammattikirjoittaja, joka muutti Kiinan ja Hollannin kautta Vanhan
Porvoon sydänmaille elämään teoriaa todeksi. Juli aloittaa
WPGB-lehden päätoimittajana seuraavassa numerossa.

Kuvat: Juli Sparfvén

tapahtunut päinvastainen: olen nähnyt, mikä arjessani on
luovuttamatonta. Siinä missä joskus pohdin, onko yksi kahvila
viikon jokaiselle päivälle tarpeeksi, olen huomannut, että yksikin
riittäisi ilman salpaa ovella. Yksi vaatimaton majakka, sivistyksen
elonmerkki, eloisa huone täynnä toisiaan leikkaavia ääniä, vaikka
Ehrenburgin aikalaiskatse väittääkin, että ”[kahvilassa] rakkaus
toteutuu mitä kevyimmän kermavaahdon ja lyijynraskaan vaikenemisen keskellä.”
Vanha Porvoo on kuitenkin poikkeus poikkeustilaan. Meitä
ympäröi estetiikka, joka vastustaa sulkua jo luonteensa puolesta: luonto on vapaa, näkymä mäeltä joelle on vapaa, pittoreskit
pikkukujat pursuavat menneen liikkeen haamujälkiä, leikkiviä
lapsia kuin toisesta ajasta. Sesongin ulkopuoli on tuttu, meillä
on kyky kestää vaimenemista. Ne, joita hiljaiset ajat kouraisevat
vuosittain, ovat valmiimpia, myös heräämään uudelleen, jos
heräämisen mahdollisuus annetaan.
Elämä poikkeustilassa osoittaa, että Vanha Porvoo on kaikkea muuta kuin ulkoilmamuseo. Ihmiset, jotka normaalisti ovat
töiden ja koulun kätkössä, käyttävät nyt kaupunkia turvallisesti
mutta luovasti. Kuin pitkittyneenä pääsiäisviikonloppuna kansa
ohittaa suljetut liikkeet tyynesti ja nostaa kasvot kohti aurinkoa.
Auringonlasku Porvoonjoella: suljettujen teatterien ja elokuvien
veroinen näytäntö. Kirkon muuri ja kannonnokat: ihania paikkoja
istuskella. Vanha Porvoo, pysähtyneenäkään, ei ole aavekaupunki, vaan vaiennut paratiisi, joka kerrankin on aikaa kokea.
Elintilan rajoittuessa on luontevaa, että katse hakeutuu
kohti kaupungin syvyyssuuntaa, toisenlaista ilmavuutta. Vanhan
Porvoon suuruus tulee kerran olleen kerrostumista — tilasta,
jota voi mitata ainoastaan vertikaalisesti, elinympäristön vuosirenkaina. Aikana, jolloin elämänmeno on typistetty, tekee hyvää
hakea ympäriltä historian viisautta. Tämä menee ohi, tämäkin,
kuten moni muukin asia, jonka Porvoo on kokenut.
Rakennettu ympäristö myös muistuttaa, että historian murroskohdissa olemme aina jossain, fyysisesti. Istumme vilteissä
Café Fannyn edustalla, mittaamme jäljellä olevaa kuin Raatihuoneen kello, tiedämme hetken olevan viimeinen toistaiseksi.
Tai istumme autioituneen Porvoon Paahtimon baaritiskillä,
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Kiitos kaikille kuvaajille!
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Folktomt i
Gamla stan
Benita Ahlnäs
Lördag förmiddag, den 23 maj, i Gamla stan. Normalt brukar stan vara översvämmad av turister, i fjol besöktes ju
Borgå av 1 miljon resande. Den här förmiddagen lyckades
jag hitta en turist, Regina Laurén från Sibbo på vandring
längs Mellangatan med sin dotter Hanna Kindstedt och
barnbarnet Alina. Bägge två Borgåbor. – Här är ju folktomt
konstaterade mor och dotter. Vi är ensamma i stan.
Också Gamla stan knäar för Corona pandemin. Regeringen har som bekant utfärdat stränga order. Det gäller att
ständigt tvätta händerna och hålla en fysisk distans på 2
meter till medmänniskorna. 70 plussarna ska helst hålla
sig inom hemmets fyra väggar.
Det rådde en nästan kuslig stämning i den folktomma Gamla stan. Turistbussarna som jag kan se från mitt
fönster och som i fjol stod parkerade vid kanonen på andra
sidan ån lyste helt med sin frånvaro. Inte en katt på Lilla
Ågatan konstaterade jag medan jag passerade Kim Lönnroos och Tomas Pitkänens nyrenoverade hus i hörnet av
Lilla Ågatan och Brobacken. Inte en människa och inga
bilar på Gamla bron inhägnad av staket i väntan på reparationen om ett år. Att komma med bil till Gamla stan
är förresten nästan omöjligt. Trafik är endast tillåten till
tomterna.
Jag fortsatte promenaden längs den likaså folktomma Ågatan för att passera Gamla Rådhustorget – tomt
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och ödsligt. Därifrån vidare till Mellangatan. Många
med mig har konstaterat att Lisa Wikströms butik vid
Mellangatan (Se reportage i WPGB 66) har upphört
och att ägaren Margareta Rosqvist har gått i graven
med Lisa Wikströms Hatt-och Vithvaruaffär som den
ursprungligen hette. Fönstren gapar också tomma hos
grannen som sålde pälsvaror. Lyckligtvis finns guldsmeden Aurum kvar. På andra sidan gatan kan man inhandla hämtmat hos Hanna Maria.
Brunbergs godisaffär har öppet. Minns hur köerna
ringlade sig långa och att butiken brukade vara till bristningsgränsen fylld med kunder som lät sig gratis lösgodiset
väl smaka. Under mina 55 år som turistguide i Borgå upphörde jag aldrig att förvåna mig över att kunderna prioriterade besöket hos Brunbergs. När det väl var gjort blev
det en promenad i Gamla stan men då var största delen
av tiden förbrukad och bussarna för hemfärden väntade
utanför Valtimohuset.
Det ingen vet är hur länge coronapandemin ska räcka?
Det mesta är ju inställt. För säkerhets skull är också sommarmötena avbokade. Årets studenter och andra studeranden har fått finna sig i att det inte blir någon gemensam
dimission och att betygen sänds hem per post. En gemensam fest är planerad till den 29 augusti. Få se
om det datumet håller?
Hur det ska går med betygen kan man fråga sig efter
att posten har slutat med utbärning om fredagar. Från
tidigare delas det inte heller ut någon post på tisdagar.
Med saknad minns jag från 1960-talet i Borgå att det var
både förmiddags- och eftermiddagsutdelning. Det var bara
att stiga in eftersom ytterdörren inte var låst, inte ens om
jag gick på ärenden till ”stan” som på den tiden var Simolins- och Elantos varuhus och mjölkbutiken vid domkyrkan.
”Ja, det var då min vän, en gång för länge sen. En härlig
tid som verkade stå still”.

Hallituksen tervehdys
Styrelsens hälsning
Hyvät vanhan kaupungin asukkaat
ja WPGB lehden lukijat

Bästa invånare i gamla stan och
bästa läsare av WPGB tidningen.

Koskaan aikaisemmin emme ole saaneet kokea näin erilaista kevättä kuin tänä vuonna. Kadut ovat olleet tyhjillään
ja olemme kaikki joutuneet miettimään uudelleen asioita
ja muuttamaan aika lailla käyttäytymistämme, mikä on
voinut olla haaste monille. Kuitenkin kaupunginosallemme ja taloillemme tämä aika on ollut hyödyllistä. Vanhan
kaupungin asukkailla on ollut enemmän aikaa pitää huolta
taloistaan ja puuhastella puutarhoissaan. Olen ilolla ohittanut pihoja, joissa asukkaat ovat raaputelleet ja maalailleet ja joissa asukkailla on ollut aikaa korjata sellaista,
joka ehkä jo pitemmän aikaa on odottanut korjausta.
Porvoon kaupungin kivenasennusprojekti Raatihuoneen torilla on myös voitu toteuttaa ilman, että ketään on
tarvinnut häiritä melulla ja suljetuilla alueilla ja työ on
edennyt nopeassa tahdissa.
Se, että kadut ovat olleet hiljaisempia turisteilta ja
muilta vierailijoilta on ehkä aikaansaanut sen, että tänä
keväänä enemmän kuin aikaisemmin on voitu panna merkille mitä kaduilla tapahtuu. Spray töhryäminen on jälleen
lisääntynyt ja hallitus on yhteisvoimin pessyt jälkikäteen
pois töhryjä. Seuraavassa vaiheessa maalaamme kaikki
sähkökaapit ja tällä tavoin saamme kaupunkikuvamme
taas näyttämään hieman kauniimmalta.
Saamme tässä vaiheessa kiittää lehden päätoimittajaa
Anna Steniusta hänen panoksestaan ja hienosta työstä lehden uudistamisessa. Jatkossa päätoimittajan tehtävän hoitaa Juli Sparvén, jonka toivotamme tervetulleeksi mukaan.
Osa tapahtumistamme on valitettavasti kevään aikana
jäänyt pitämättä mutta odotamme innolla elokuun kirpputoritapahtumaa ja toivomme tapahtumaan monia osallistujia ja vierailijoita.

Aldrig tidigare har vi fått uppleva en vår så annorlunda som i år. Gatorna har gapat tomma och vi har
alla fått tänka om och ändra vårt betende en hel del
vilket kan ha varit en utmaning för många. Men för
vår stadsdel och våra hus har den här tiden varit
gynnsam. Invånarna i gamla stan har haft mera tid
att ta hand om sina hus och pyssla i sina trädgårdar.
Jag har med glädje passerat gårdar där invånarna
har skrapat och målat och haft tid med att reparera
sådant som kanske redan en längre tid har fått vänta
på att bli fixat.
Borgå stads stenläggningsprojekt på Rådhustorget
har också kunnat utföras utan att någon har behövt
störas av oljud och avstängda områden och arbetet
har framskridit i snabb takt.
Att gatorna har varit lugna från turister och
andra besökare har kanske gjort att man den här
våren mer en tidigare lagt märke till vad som händer på gatorna. Sprayklottrande har igen ökat och vi
styrelsen har med gemensamma krafter tvättat bort
klottret efterhand. Nästa steg är att vi ska måla över
alla elskåp och på så sätt få vår stadsbild att se lite
vackrare ut igen.
Vi får i det här skede tacka tidningens chefredaktör Anna Stenius för hennes insats och fina arbete
med att förnya tidningen. I fortsättningen sköter Juli
Sparvén chefredaktörsposten och vi önskar henne
välkommen med!
En del av våra evenemang har tyvärr uteblivit
under våren men vi ser framemot loppisevenemanget
i augusti och hoppas på många deltagare och besökare.

Toivotan erittäin mukavaa kesää ja syksyä.

Ha en riktigt skön sommar och höst.

Anton Frankenhaeuser
Puheenjohtaja

Anton Frankenhaeuser
Ordförande
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Töhryjen
poistaminen
Vanhan Porvoon
ja Linnamäen
alueelta
Petri Tykkä

Päivi Vuorinen puhdistamassa Pertti Jarlan kuvittamaa
opastetta. Kuvissa muutamia lukuisista puhdistetuista
kohteista.
Vanhan Porvoon asukasyhdistyksen vuosikokouksessa
maaliskuussa heräsi keskustelua myös Vanhaa Porvoota
rumentavista töhryistä. Töhryt ovat ikävä vitsaus, joiden
kitkemistä voi olla vaikea toteuttaa ilman laajaa valvontakameraverkostoa tai mittavia puhdistustoimia. Valvonnan
lisääminen, tekniset toteutukset ja puhdistukset vaativat
kaikki paljon rahaa ja resursseja, joita nykyisessä haastavassa taloustilanteessa on varmasti kohtuutonta vaatia
esimerkiksi kaupungilta.
Ratkaisuna ongelmaan päätimme itse tarttua puhdistusvälineisiin ja kokeilla, mitä saisimme aikaiseksi lähiympäristössä. Ajatuksenamme oli kasata laajempi vapaaehtoinen puhdistusrinki ja myöhemmin laajentaa talkoita myös
sähkökaappien maalaukseen. Koronakevät toki toi hieman
viivästystä isompiin talkoisiin ja kokoontumisiin.

Testaus ja välineet
Kokeilimme aluksi töyryihin erilaisia liuottimia ja maalinpoistoaineita. Liuottimien kanssa touhutessa tulee aina
muistaa oikeanlainen suojautuminen ja se, ettei aineita
päätyisi ympäristöön. Liuottimia kestävät kertakäyttökäsineet ovat ehdottoman hyvä keino suojata kädet. Asetoni
osoittautui testeissä erittäin toimivaksi ratkaisuksi ja sillä
lähti suurin osa töhryistä etenkin kiiltäviltä ja maalatuilta pinnoilta melko helposti. Töhrijöiden maaleissa on toki
eroja ja jotkut vaativat enemmän hankaamista kuin toiset,
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mutta kun oli asetonia rätissä ja suojakäsineet kädessä,
hankaamalla moni kyltti ja pinta tulivat uuden veroisiksi. Haastavimpia ovat huokoiset ja karheat pinnat kuten
laudoitus ja kivet. Kivipinnasta töhryn poistaminen voi
onnistua maalinpoistoaineella ja teräsharjalla, mutta tämä
on jo selvästi työläämpää.

Nopea puuttuminen on
kauaskantoista
Iloksemme olemme huomanneet, että Raatihuoneentorin ja
Kirkkotorin ympäristöt, sekä Linnamäen alue ovat kevään
muutamina iltoina toimineen puhdistuspartiomme jälkeen
säilyneet mukavan siisteinä. Uskonkin, että mikäli töhryihin puututaan nopeasti ja kaikki pyrkivät säännöllisesti
siistimään omia kotinurkkia, voi jo melko pienellä vaivalla
onnistua pitämään yhteisen kauniin Vanhan Porvoomme
esteettisenä ja viihtyisänä asuinympäristönä.
Vaikka töhryt ovat itsessään ikävä ja negatiivinen asia,
niin suosittelen asiaan tarttumista positiivisuuden kautta.
Sitä tulee yllättävän iloiselle tuulelle, kun huomaa oman
käden jäljen ja miten hyvältä pinnat näyttävät töhryjen
poiston jälkeen.
Pidetään Vanha Porvoo töhryttömänä. Samalla
voidaan muutenkin laittaa kujat kuntoon. Kaikki
mukaan talkoilemaan!

WPGB 1/2020
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Kuvat: Petri Tykkä

Valokuvakirja johdatti
tutkimusmatkalle Porvoon
historiaan
Outi Pekkinen
Sain viime vuonna lahjaksi kirjan ”Natalia Linsénin ja John
Granlundin Porvoo 1900”. Mikä löytö! Kirjassa olevat Natalian Linsénin
valokuvat Porvoosta eivät jättäneet minua rauhaan ja yllättäen
löysin itseni tutkimusmatkalta kotikaupunkini elämänmenoon noin
satakaksikymmentävuotta sitten.

Melko hajanaiset tietolähteet valokuvaaja Natalia Linsénistä linkittyvät
useimmiten hänen mieheensä Gabriel Linséniin, joka oli porvoolainen
säveltäjä ja musiikinopettaja. On siis
aika selvittää ja tietää lisää yhdestä aikakautensa merkittävimmästä
valokuvaajasta. Niinpä tulen tämän
vuoden aikana dokumentoimaan
Natalia Linsén -teemaiselle verkkosivustolle hänen elämäntarinaansa ja
tuotantoaan.
Lähipiirini on seurannut tiedonetsintääni Nataliasta ja Porvoota esittävistä vanhoista valokuvista hymyssä
suin ja eteenpäin kannustaen.
Olen kulkenut vanhoja valokuvia esittävien kirjojen kanssa pitkin
Vanhan Porvoon ja empirekaupungin
katuja, tutkaillut ja tiiraillut suurennuslasilla kuvien yksityiskohtia ja
vertaillut näkemääni nykyhetkeen.
Tuon talon ovi oli muuten ennen tuossa, ovatpa nuo punamullatut hirret
säilyneet kauniina ja vankkoina.
Kirkkokadulla oli ennen vierivieressä
vuodevaatekauppa, räätäli ja läkki- ja
vaskiseppä. Ja hups, tuossa kuvassa
on hevosen jätöksiä. Autojahan ei vielä
kaupungissa ollut. Yhdessä kuvassa
poseeraa keskellä lumista katua kansalliskoiramme suomenpystykorva.
Näitä taloja ja maisemia tekee mieli
halata. Kiitos, että olette yhä siinä.
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Mieltäni askarruttavat erityisesti
kuviin ikuistuneiden ihmisten ilmeet
ja ajatukset, heidän arkipäiväinen
elämänkulkunsa. Onko tuo tomeran
näköinen lapsi menossa kouluun, vai
kenties töihin? Entä mistä nuo naiset
keskustelevat? Kunpa tietäisivät, miten katselen ja tulkitsen heitä täältä
kaukaa tulevaisuudesta.
Kaikkein ”pyhin” katuni on
(Vanha) Vuorikatu, jonka varrella

Outi Pekkinen (o.s. Leppälä)
on auktorisoitu Porvoo-opas ja
Porvoon entinen matkailu- ja
markkinointipäällikkö (v. 20112014). Valokuvaaja Natalie Linsénin
kuvista ja elämästä kertova kirja teki
häneen niin suuren vaikutuksen,
että Outi on rakentanut Porvooopastuksen tuon aikansa
voimanaisen tarinan ympärille.

Natalia avasi kaupungin ensimmäisen
pysyvän valokuvausstudion vuonna
1888. Natalia oli ahkera ja kuvasi
runsaasti henkilöpotretteja ja kesäisin
myös Loviisassa. Kirjakauppias Erik
Söderström tilasi häneltä valokuvia
painamiinsa maisemapostikortteihin,
joiden lähettäminen oli vuosisadan
vaihteessa erittäin muodikasta. Natalia sai tilauksen myös kansallismuseosta, sillä oli tarpeen tallentaa jälleen
purku-uhan alla olevaa Porvoon
vanhaa kaupunkia.
Ennen koronapandemian puhkeamista ehdin pitää muutaman Natalia Linsénin valokuvien kerrontaan
perustuvan opastuksen. Vastaanotto
oli innostunut sekä paikallisten
porvoolaisten että matkailijoiden
keskuudessa. Osallistujien iloiset
reaktiot, kun he tunnistivat valokuvista edelleen paikallaan olevia taloja ja
maisemia, olivat erityisen palkitsevia.
Porvoolaiset kertoivat oppineensa
uusia seikkoja omasta kotikaupungistaan, kyseisen aikakauden elämästä
ja elinkeinoista, sekä persoonallisesta
naisesta nimeltä Natalia Linsén. Eräs
amerikkalainen matkailija puolestaan

innostui Natalian tarinasta niin, että
aikoi tilata valokuvakirjan verkkokaupasta. Onneksi se on myös englanniksi. Opasryhmieni koot ovat pieniä ja
kunnioitamme tietenkin talopiirien
yksityisyyttä.
Tiedonhaun myötä olen saanut
tutustua Porvoon Museossa digitaalisesti arkistoituihin Natalia Linsénin
valokuviin museon ammattitaitoisen
henkilökunnan opastamana ja keskustellut aiheen varmasti parhaiten
tuntevan henkilön eli museojohtaja
emerita Merja Herrasen kanssa.
Nämä tapaamiset ovat olleet antoisia
ja yhteistyömme jatkuu projektini
myötä.
Kutsun Vanhan Porvoon asukkaat ja toimijat tutkimusmatkalleni
mukaan. Olisi kiinnostavaa oppia
lisää maisemista, joita Natalia kuvasi,
rakennusten menneisyydestä ja nykyisistä käyttötarkoituksista, niiden
asukkaista tai kauppiasta. Kaikki
pieniltäkin vaikuttavat tiedonjyvät
kasvattavat kokonaisuutta. Puolestani
voin ehkä auttaa löytämään ja kokoamaan yhteen kuvia ja tietoja, jotka
ovat teille kiinnostavia. Olkaa siis

yhteydessä tai pysäyttäkää kadulla.
Tehdään treffit vaikka kahvikupposen
äärelle. Ja mukaan näihin keskusteluihin tahtoo muitakin Porvoo-oppaita.
Natalia Linsénin valokuvat
1800-1900 -luvun vaiheen Porvoosta
kertovat yhteisen kotikaupunkimme
tarinaa ja eri aikakausien kerrostumista, rehellisesti ja kaunistelematta,
kuin kuiskaten: pitäkää minusta
hyvää huolta ja nauttikaa. Mutta
säästäkää persoonani ja kauneuteni
myös seuraaville sukupolville.
Kirjoittaja on auktorisoitu Porvoo-opas
Lisätiedot projektista:
www.goodplacemarketing.fi

Kirjan tiedot: Natalia Linsénin
ja John Granlundin Porvoo 1900
(Siltala). Merja Herranen ja Olavi
Hankimo, 2014.

Kirjan kuvitusta.

H A LLI T U K SE N UUD E T JÄSE NET

Petri Tykkä
Työskentelen yrittäjänä digitaalisessa tilitoimistossa. Vanhan Porvoon historia,
kauneus sekä puutalot saivat minut muuttamaan vaimoni kanssa kahdenkymmenen Helsingissä asutun vuoden jälkeen tänne keväällä 2019. Ihmettelen edelleen
kotikulmien kauneutta ja estetiikkaa päivittäin. Klassiset puuveneet ovat kuuluneet kiinteästi elämääni niin työn kuin harrastuksen tiimoilta, joten kaikki käsillä
tekeminen ja entisöinti ovat lähellä sydäntäni historiallisia arvoja unohtamatta.
Heti ensimmäisenä kesänä teimme mittavan julkisivuremontin kotiimme Sillanmäki 6:ssa kirkon vieressä ja tänä kesänä on tarkoitus jatkaa työtä muun muassa
ikkunoita kunnostaen.

Arja Rajakaltio
Olen Vanhan Porvoon asukasyhdistyksen hallituksen uusi jäsen, asun Kirkkotori
2:ssa
Kohtalo ja rakkaus vanhaan taloon johdatti meidät mieheni kanssa takaisin
Porvooseen, tällä kerralla Vanhaan Porvoon sydämeen.
Sain elokuussa 2002 ystäviemme luona Borgåbladetin käteeni ja näin etusivulla kuvan remontissa olevasta pihapiiristä. Näytin kuvaa miehelleni ja sanoin
”tässä se on” ja hän vastasi ”niin on”. Rakkautta ensi silmäyksellä, ei järjen häivää!
Tekstissä ei puhuttu mitään talojen myynnistä, mutta entisenä porvoolaisena
tunnistimme paikan ja otimme yhteyttä rakentajaan. Toukokuussa 2003 olimme
ostaneet peruskorjattavan talon. Taaksemme jäi iso talo ja 22 vuotta Tampereen
Käpylässä, minulta unelma työpaikka hotellissa ja mieheni mainostoimisto meni
myyntiin. Hetkeäkään emme ole katuneet muuttoa takaisin Porvooseen.
Talomme on kolmas minkä olemme peruskorjanneet täysin itse. Nyt todella
perehdyimme taloon, sen historiaan ja perinteiseen korjaamiseen. Historia vei
mennessään, halusin tietää enemmän. Joku viisas on sanonut, että jos et tunne
kotikaupunkisi historiaa olet juureton. Nyt halusin juurtua, suoritin opastutkinnon. Porvoon Matkailuoppaana olen saanut syventää tietojani Porvoosta.
Draamaoppaana saan eläytyä 1830-luvun elämään ja kertoa tarinoita. Kauppiasaitassa saan tarjota elämyksiä perinteitä rakastaville asiakkaille pelkistetyn
aittamajoituksen muodossa. Tämä asuinympäristö on inspiroiva, rauhallinen ja
ihmisläheinen.
Hallituksen jäsenenä haluan vaalia perinteitä ja vanhaa ainutlaatuista
ympäristöämme muistaen kuitenkin, että me elämme 2020-luvulla, asuminen ja
asumisen tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.
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Kuvat: Marjaana Will-Vidlund

Iván Wallensköld-Rotkirch
i sin kännspaka oljerock
på Café Blanka 1997.
Foto C-G. Hagström

Iván WallensköldRotkirch och
Stig Fredriksson
Benita Ahlnäs

Ur minnenas dimridåer stiger de fram
klarare än dagens verklighet. Det är
konstnärerna Iván Wallensköld-Rotkirch och Stig Fredriksson som hade
för vana att frekventera Café Blanka
(numera Fanny) i Gamla kaplansgården. Iván med pipan i munnen iförd
sin kännspaka gula oljerock och svarta
basker och Stig ofta klädd i jeans och
blå skjorta. Där satt konstnärerna
dagen lång. De hörde till stadsbilden.
Ibland blev jag inviterad till samtal
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som ofta rörde sig om konstnärsgillet
i Borgå innan tillkomsten av Borgå
konstförening. Ibland talade vi om
konstnärskollegan Paul Grönholm
och hans livskamrat Micky Norman
och deras återkommande resor till
Provence som också var ett tuskulum
för Stig och hans familj. Det hände
ibland att jag blev bjuden hem till
Iván och Helga Sonck som bodde vid
Fredsgatan. Ivan brukade läsa högt ur
sin favoritbok Skogsliv vid Walden av

Henry David Thoreau som han kunde
utantill.
Här några anteckningar för att
hugfästa minnet av Borgåpersonligheter för yngre generationer. Ibland
får jag en känsla av att det inte längre
finns någon som minns hur det var i
Borgå innan vinter- och fortsättningskriget och under efterkrigsåren. Alla
mina sagesmän och kvinnor har gått
ur tiden med undantag av min 100-åriga morbror Erik Holmström.

Frapperande lika är de färgsprakande omslagen till Stig Fredrikssons
Med blicken mot solen / Katse aurinkoon (Pro Artibus 2013) med Camilla
Granbacka som redaktör och broschyren om Iván Wallensköld - Rotkirch
(Borgå konstförening/Porvoon taideyhdistys 2011) med Peter Sandberg som
grafisk formgivare.
Med blicken mot solen skildrar
som det står på bokens omslag ” en
unik konstnärsbana över en konstnär
som uttryckte sig som ingen annan i
den finländska konsten”. Stig Fredriksson (1929-20028) kallades ofta för
”Stigu med bollarna.” Hans konstnärsbana inleddes i slutet på 1940-talet.
Redan då var den brokiga färgpaletten
utmärkande för hans konst med naturen och havet som klangbottnar.
Förordet och kapitlen Från rutor
till bollar: Stig Fredriksson 1929-2008
/ Ruuduista palloihin: Stig Fredriksson 1929-2008 och Rund som livet och
vibrerande av färg / Elämänpyöreä,
värejä, väräjävä är skrivna av bokens redaktör , FM och konstkritikern
Camilla Granbacka.
Konstnären Carolus Enckell svarar för texten i avsnittet Färg är ljus/
Väri on valoa.
I boken kan läsarna fördjupa sig i
Stig Fredrikssons konst som presenteras med respektive namn och institution, oftast ett museum, där verket
finns för allmänhetens beskådande.
En kronologisk biografi över konstnären ingår också.
Många med mig hoppas på en
biografi om Iván Wallensköld-Rotkirch
(1928-2010). I väntan på den, som
förhoppningsvis inte blir förgäves,
kan man bekanta sig med broschyren
över konstnären med bland annat
C-G. Hagströms karaktäristiska foto
på konstnären i gul oljerock. I den
tvåspråkiga broschyren skriver Viggo
Wallensköld över rubriken Pappa som
inleds med; - ”Min far var för mig en
på något vis mystisk och sägenom-

spunnen människa som bevarade sin
gåtfullhet livet ut. En gång höll jag på
att få på käften i Runebergsparken
bara för att min fars originalitet inte
behagade några killar. Jag har dock
alltid varit stolt över min far”.
I broschyren ingår också min
nekrolog med mitt foto på Iván Wallensköld-Rotkirch i svampskogen i
Stensböle 1978. Intressant är också
att ta del av konstverken från olika
skeden bland dem en akvarell på hans
hustru Heljä Wallensköld.
Hur ofta hade det inte på 1960-talet och tidigare i sjukhuskuloarerna
talats om behovet av att få en skrift
om sjukhuset. Inte med knastertorr
statistik och tabeller utan minnen av
personer som var med när det begav
sig. Äntligen ! År 2001 utgavs, på bägge inhemska språken, Minnen från
Borgå gamla sjukhus av läkaren Mats
Kjellberg och hans vänner. Boken
kom ut på doktor Olavi Suomalainens
förlag Julmapaino. Minnen från Borgå
gamla sjukhus har översatts till svens-

ka av Tette och Thomas Guldbrand.
Boken handlar om sjukhuslivet med
alla säregna personligheter på 1950och 1960-talet. Det är morgonronder
där patienterna förväntades ligga i
nybäddade sängar i snörräta rader
med sköterskorna i stram givakt. Det
är sköterskor med nystärkta mös�sor och en violinspelande doktor Rolf
Gullichsen. Det var en tid när alla
gjorde allting. Ibland festades det så
rejält att patienterna måste kalla på
polis. På den tiden stickade patienterna sockor åt patienterna och doktor
Gullichsen så att han inte skulle
behöva frysa om fötterna. Helst gick
han barfota i sina klampande träskor.
I boken ingår skrönor som klassikern
om doktor Gullichsen som kallade
in både män och kvinnor samtidigt i
undersökningsrummet. Vid ett tillfälle
bad han, som han trodde, en kvinnlig
patients lagvigda titta på hennes ”perkeles stora hemorrojder”. Det visade
sig att mannen var helt främmande för
kvinnan man han tittade ändå. Också

Senhöstdag i aquarell. Pärmbild till
broschyren om Iván WallensköldRotkirch
WPGB 1/2020
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Stig Fredriksson. Med blicken mot
solen/Katse aurinkoon. Rött och grönt
1966. Olja på duk. Privatsamling. Foto
Niclas Warius

”Här några anteckningar
för att hugfästa minnet av
Borgåpersonlig-heter för yngre
generationer"

andra bland personalen berättar om
sina minnen som operationssköterskan Laila Edström som jobbade på
sjukhuset från 1954. Hon minns att
hon blev helt chokad av de primitiva förhållandena i operationssalen.
Texten ”Tillträde förbjudet” på ytterdörren hindrade inte en och annan att
titta in under pågående operationer.
Hjälpsköterskan Ulla Seger berättar
om den ”lyckliga dagen” 1960 då hon
blev praktikant på sjukhuset och
snabbt fick sina romantiska drömmar
krossade. Andra bland personalen som
passerar revy är: trädgårdsmästaren
och gårdskarlen Herbert Brunberg,
läkarna Clas Runeberg, Fredrik Rejman, Henrik V. A. Heikel, Else- Maj
Wilhelms, avdelningssköterskorna

fröken Kull och fröken Siggberg, husmor Eva Ratia och bland patienterna
konstnärinnan Sigrid Schauman mera
känd som Eugen Schaumans syster.
Undrar hur många av WPGB:s läsare
minns de uppräknade personerna? Jag
jobbade på sjukhuset som bibliotekarie
från 1964 och kunde röra mig fritt i
de hierarkiska labyrinterna. Jag var
den första i mitt slag och ingen visste
om jag var fisk eller fågel.
Efter att ha vandrat i maj över
Gamla Rådhustorget där turisterna på
grund av Corona pandemin lyser med
sin frånvaro minns jag förra stadsingenjören och turistguiden Georg
Christiernin (1887-1980). Han bodde
i Gabriel Hagerts 1700-tals gård vid
torget i samma lägenhet där ”Frysarn”

Harry Gustafsson senare hade sin
hemvist. Georg Christiernin var inte
så förtjust i att nya guider utbildades
i Borgå från år 1964. Han krävde att
han i första hand skulle få de guidningar han önskade. År 1968 gav han
ut Tankar om turism och erfarenheter
beträffande guidning där han i tre
kapitel skriver: Vad jag brukar berätta
för turisterna, Hur man skall guida i
Borgå, Borgåhistoria och Borgåhistorier. En högst intressant skrift där
han minsann får sin röst hörd. Som
90-åring gav han som bekant ut sina
memoarer Alltid i farten som gjorde
Karin Nymark gråhårig efter att ha
fått uppgiften att renskriva materialet. Men det är en annan historia!

Benita Ahlnäs, redaktör och bibliotekarie, är tredje generationens
Borgåbo med ett omfattande privatbibliotek om Borgå. 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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Asukasyhdistykset Vanhassa
Porvoossa, Myllymäellä ja
Pappilanmäellä järjestävät taas
yhteisen huippusuositun
kirppistapahtuman
lauantaina 22.8.2020!
Tee hienoja löytöjä,
tapaa ystäviä, naapureita ja tutustu
kauniiseen lähiympäristöön!
Kirpputorit pidetään kaikissa kolmessa
kaupunkingosissa, osallistujien omilla pihoilla.
Pihakirppikset avataan klo.10.00. Tapahtuma
loppuu viimeistään klo 16.00. Voi toki sulkea
hieman aikaisemmin, jos myytävät tavarta tai
puhti loppuu.
Lisätietoja ja kartta kirppispaikoista:
• jaetaan kirppispihoilla
• löytyy sivulta www.vanhaporvoo.org
• Facebookissa: Porvoon Pihakirppikset
– Borgå gårdsloppisar

Invånarföreningarna i Gamla
Borgå, Kvarnbacken och
Prästgårdsbacken arrangerar
igen den gemensamma
superpopulära loppisdagen
på lördagen 22.8.2020!
Gör fina fynd, träffa vänner,
grannar och bekanta dej med den
fantastiskt vackra närmiljön!
I alla de tre stadsdelarna håller vi lopptorgen
på de egna gårdarna, med början kl. 10.00.
Evenemanget slutar senast klo. 16.00,
men man kan stänga lite tidigare
om allt är slutsålt eller om orken tryter.
Mera info o karta över loppisställena:
• delas ut på loppisgårdarna
• finns på www.vanhaporvoo.org
• på Facebook: Porvoon Pihakirppikset –
Borgå gårdsloppisar

Tervetuloa tekemään löytöjä ja osallistumaan
hauskaan kirppispäivään!

Kom med och fynda på en
rolig loppisdag!

Tapahtuma järjestetään, jos tilanne sen sallii.

Om situationen tillåter så arrangeras gårdsloppiset.

w w w. va n h a p o r vo o . o r g
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Annika Jussila,
kuvataiteilija
Kuka olet?
Olen Annika Jussila, kuvataiteilija, 30v, kahden pienen lapsen kotiäiti. Lapset ovat pitkään määritelleet elämääni, mutta viime aikoina olen taas alkanut toteuttamaan itseäni tekemällä taidetta
ja kuvituskuvia DetailPix toiminimellä. Piirtämistaito on kulkenut
suvussani vuosikymmeniä, joten tuntuukin luontevalta jatkaa
perheeni jalanjäljissä. Palkitsevinta työssäni on tutustuminen
uusiin, hienoihin ihmisiin sekä palaute valmiista tilaustyöstä.

Mitä vanhat talot merkitsevät teille?
Miten kunnostatte omaanne?

Milloin muutit Vanhaan Porvooseen ja miksi?
Muutimme Sipoosta perheeni kanssa joulukuussa 2017. Olimme
pohtineet asunnon vaihtamista isompaan jo jonkin aikaa ja huomasimme käyvämme kahvittelemassa Vanhassa Porvoossa lähes
joka viikonloppu. Vanha Porvoo viehätti niin paljon, että kahden
asuntonäytön jälkeen teimme lopulta kaupat pitkään haaveilemastamme vanhan kaupungin kodista. Hauskana yllätyksenä
meille selvisi muuton jälkeen, että mieheni suvun esi-isät ovat
kotoisin 1500-luvun Porvoosta.

Tilaustyönä uniikki potretti
rakkaasta lemmikistäsi!

Meitä viehättää vanhoissa taloissa erityisesti niiden tarinat ja
menneisyys. Vanhoilla taloilla on sielu, niiden henki inspiroi. Uudet
talot eivät ole toistaiseksi kiinnostaneet meitä. Kotimme oli hyvin
remontoitu, kun siihen muutimme. Vain ulkomaalaus on täytynyt
tehdä (saimme sen juuri maalautettua!) ja keittiön aiomme uusia
nyt kesällä. Kotimme on sekoitus vanhaa ja modernia – esimerkiksi
eteisessä ja keittiössä on laattalattia ja lattialämmitys käytännöllisyyssyistä. Talon vanha tunnelma on kuitenkin säilynyt hyvin ja sen
aistii jo heti sisään astuessa. Vanhat kakluunit, yläkerran näkyviin
jätetyt hirret ja parrut, sekä vinot seinät siellä täällä muistuttavat
meitä menneisyydestä ja talon pitkästä iästä.

Mitä ajattelet Vanhan Porvoon esteettisyydestä?
Onko kaikki mielestäsi niin kuin ”olla pitää”?
Kokonaisuudessaan Vanha Porvoo on tietenkin upea. Silmään pistävät kuitenkin ikävästi jatkuvasti lisääntyneet töhryt, joita näkee
aivan joka puolella. Myös monen talon rapistunut maali vaikuttaa
yleiskuvaan. Pohdin välillä, miten esimerkiksi kaupunginosassamme vieraileva turisti tämän kaiken näkee ja kokee.

Miten poikkeusaika on vaikuttanut teidän
perheenne elämään?
Olemme olleet onnekkaita saadessamme olla paljon kotosalla.
Itse teen töitä kotona joka tapauksessa ja mieheni on pystynyt
olemaan etätöissä. Hitaat aamut päiväkotien ollessa keväällä kiinni toki helpottivat arkea, mutta toivat myös haasteita sopeutua
uuteen elämäntilanteeseen.

Onko sinulla mitään erityistä viestiä meille kanssaasujille?
On. ”Pidetään yhtä”. Pidetään huolta (Vanhasta) Porvoosta, joka
on tärkeä osa Suomen historiaa ja yksi maamme kauneimmista
kaupungeista! Ihanaa kesää kaikille!
Annikan upeita kuvitustöitä voit nähdä ja tilata täältä:
www.detailpix.fi
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Liity jäseneksi!
Bli medlem!
Luonto-Liitto on Suomen ainoa lasten ja nuorten
ympäristönsuojelu- ja luonnonharrastusjärjestö.

www.luontoliitto.fi/liity

Kuvitus: Pan Jian Feng

Matkailukysely

Viime syksynä tämä lehti toteutti kyselyn Vanhan
Porvoon asukkaiden keskuudessa. Tiedustelu tehtiin
netissä ja sitä mainostettiin tässä lehdessä sekä yhdistyksen Facebook että WhatsApp tileillä. Kysymykset koskivat pääasiassa turismia mutta kysymyksiä
tehtiin myös koskien Vanhan Porvoon identiteettiä ja
tämän lehden sisältöä.
Kyselyyn vastasi yhteensä kuusikymmentäkaksi
asukasta. Kiitos teille kaikille – tällainen kiinnostus
on ilahduttavaa. Samalla voimme todeta, että suurin
osa asukkaista ei osallistunut vielä tähän tiedusteluun. Saammekin tarkastella tulosta kapeana gallupina, joka on enimmillään suuntaa antava. Ehkä
saamme perusteen tehdä uuden kyselyn myöhemmässä vaiheessa? Jos joku jo nyt haluaa tuoda esille
näkökantojaan, saa mielellään kirjoittaa osoitteeseen
hallitus.vanhaporvoo@gmail.com.
Vastannaiden keski-ikä oli 53 vuotta ja heidän
joukossaan oli hieman enemmän naisia kuin miehiä.
Osa oli asunut vanhassa kaupungissa koko elämänsä (joku jo kolmannessa sukupolvessa!), osa oli juuri
muuttaneita. Osallistujien keskuudessa oli asukas
kaikista osista vanhaa kaupunkia, aika tasaisesti
jakautuneena. Jotkut vastaajista olivat sen lisäksi että
ovat asukkaita myös suoraan tekemisissä turismielinkeinon kanssa. Hyvä valikoima näkökulmia.
Kaikki osallistujat katsoivat, että turismi näkyy
yhä enemmän katukuvassa. Tämä ei ole mikään yllätys – olisi vaikeaa olla huomaamatta tätä kehitystä.
Huolimatta nopeasta kasvusta vaikuttaa mielipide
turismista olevan pääasiassa positiivinen. Olemme
tietoisia kontroloimattoman turismin riskeistä mutta
olemme vielä iloisia ja ylpeitä Vanhan Porvoon aktiivisesta turismielinkeinosta. Melkein kukaan vastaajista
ei katsonut, että turismi olisi huonontanut asumisviihtyvyyttä. Joitakin liikenne- ja ruuhkaongelmia tuotiin
tietenkin esille. Mutta suuressa kokonaisuudessa
tunnumme katsovan turismin olevan aika itsestään
selvä osa Vanhaa Porvoota.
Kyselyyn vastanneiden mielestä turismi tuo tietynlaista kansainvälistä ilmapiiriä ja korkealaatuista
palvelutarjontaa kahviloiden, ravintoloiden ja kauppaliikkeiden muodossa. Tunnumme pitävän, että turismi
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antaa elinvoimaa ja elävöittää kaupunginosamme.
Moni kokee, että oma historiamme ja identtiteettimme
tulee paremmin turismin ansiosta määriteltyä. Tämä
on mielenkiintoinen näkökulma – Vanhan Porvoon
identiteetti ei ainakaan ole vesittymässä!
Pitäisikö meidän pyrkiä vielä korkeampaan turismin määrään? Tässä asiassa on mielipiteiden hajonta
aika suuri. Osa katsoo, että meillä on nyt korkea tai
sopiva taso tällä hetkellä, kun taas toiset katsovat,
että voisimme edelleen hakea kasvua. Moni katsoo,
että meidän pitäisi ajatella enemmän turismin lajia –
vähemmän päiväturisteja ja enemmän yöpyjiä peräänkuulutetaan monissa kommenteissa.
Me asukkaat olemme tekemisissä suoraan niiden
kanssa, jotka vierailevat kaupunginosassamme. Tunnumme olevan halukkaita antamaan hyvän kuvan ja
katsomme, että oma käytöksemme vaikuttaa turistien
asenteeseen Porvoosta. Kyselyn mukaan katsomme,
että on tärkeää olla huomaavaisia turistejamme kohtaan. Moni meistä puhuu säännöllisesti turistien kanssa ja saa hyvin paljon positiivistä kanssakäymisestä.
Ystävälliset tapaamiset kujilla ja toreilla tuntuvat
olevan tavallisia.
Asukkailta kysyttiin turistien majoittamisesta ja
muusta toiminnasta otsikon ”jakamistaloutta” alla.
Useimmat suhtautuivat positiivisesti ilmiöön mutta
osa halusi muistuttaa, että kaupunginosamme kaikesta huolimatta on riippuvainen todellisista asukkaista
ja että lyhytaikais-vuokrahuoneistoja koskeva kehitys
voi mennä liian pitkälle. Parempaa hotelli-infrastruktuuria peräänkuulutetaan ja yleisesti tunnumme me
asukkaat olevan kiinnostuneita pääsemään eroon
yksipuolisesta ”day-trip” turismista.
Kyselyssä asukkaita pyydettiin kuvaamaan
Vanhaa Porvoota omilla sanoillaan. Sanat ”kaunis”,
”tunnelmallinen”, ”ihana”, ”rauhallinen” ja ”idyllinen”
tuli esille monien kuvauksissa. Moni korosti sitä, että
kaupunginosamme on historiallinen ja merkityksellinen. ”Historian siivet havisevat!” kirjoitti eräs asukas.
Ylistystä vain satelee kuvauksissa. ”Paras paikka
asua” kirjoitti eräs asukas. Kaupunginosamme on
syvästi rakastettu meidän keskuudessamme, jotka
asumme täällä.

Turismenkät
Förra hösten genomförde denna tidning en enkät
bland invånarna i Gamla Borgå. Enkäten gjordes på
nätet och det anonnserades om enkäten här i tidningen samt på föreningens Facebook- och WhatsApp-konton. Frågorna gällde i huvudsak turism, men det
ställdes också frågor gällande Gamla Borgås identitet
och innehållet i denna tidning.
Sammanlagt svarade sextiotvå invånare på enkäten. Tack till er alla - det är glädjande med ett sådant
engagemang. Samtidigt får vi konstatera att de flesta
invånarna deltog inte ännu i den här enkäten. Vi får
betrakta resultaten som en snäv gallup som på sin
höjd är riktgivande. Kanske vi får anledning att göra
en ny enkät i ett senare skede? Om det är någon som
vill höra av sig med synpunkter redan nu, så får man
gärna skriva till addressen hallitus.vanhaporvoo@
gmail.com
Medelsnittliga åldern för svararna låg på 53 år
och bland dem fanns det något fler kvinnor än män.
En del har bott i gamla stan hela livet (någon redan i
tredje generationen!), en del var nyinflyttade. Bland
deltagarna fanns det invånare från alla delar av gamla
stan, ganska jämnt fördelat. Några av svararna var,
förutom att de är invånare, också direkt engagerade
inom turistnäringen. Ett bra urval av perspektiv.
Samtliga deltagare höll med om att turismen syns
allt mera i gatubilden. Det här är nog ingen överraskning - det skulle vara svårt att inte lägga märke till
den utvecklingen.
Trots snabba tillväxten verkar attityden till turismen vara övervägande positiv. Vi är medvetna om
riskerna med en okontrollerad turism men än så länge
är vi glada och stolta över den aktiva turistnäringen
i Gamla Borgå. Nästan ingen av svararna tycker att
turismen har försämrat boendetrivseln. Vissa trafik- och trängselproblem lyfts naturligtvis fram. Men
på det stora hela tycks vi se turismen som en ganska
självklar del av Gamla Borgå.
Enligt de tillfrågade hämtar turismen med sig en
viss internationall stämning och ett högklassigt service-utbud i form av kaféer, restauranger och butiker. Vi

verkar tycka att turismen ger livskraft och livar upp
vår stadsdel. Många upplever att vår egen historia och
identitet blir bättre definierad tack vare turismen. Det
här är en intressant synpunkt - Gamla Borgås identitet håller åtminstone inte på att urvattnas!
Borde vi eftersträva en ännu högre grad av turism? Här är spridningen av opiniorna ganska stor. En
del tycker att vi har en hög eller lagom nivå nu, medan
andra tycker att vi nog fortfarande kan eftersträva tillväxt. Många tycker att vi borde tänka mera på typen
av turism - färre dagsturister och flera övernattare
efterlyses i flera kommentarer.
Vi invånare engagerar oss direkt med de som
gästar vår stadsdel. Vi tcyks vara måna om att ge ett
bra intryck och tycker att vårt egna beteende påverkar
turisternas intryck av Borgå. Enligt enkäten tycker
vi att det är viktigt att vi är omtänksamma gentemot
våra gäster. Många av oss pratar regelbundet med
turister och får mycket positivt ut av utbytet. Vänliga
möten på gränderna och torgen tycks vara vanliga!
Invånarna frågades om inkvartering av turister
och annan verksamhet under rubriken “jakamistalous”. De flesta ställde sig positivt till fenomenet
men en del ville påpeka att vår stadsdel trots allt är
beroende av genuina invånare och att utvecklingen
med korttids-hyreslägenheter kan gå för långt. Bättre
hotell-infrastruktur efterlystes och i allmänhet verkar
vi invånare vara intresserade av att komma bort från
den ensidiga “day-trip” turismen.
I enkäten bads invånarna beskriva Gamla Borgå
med sina egna ord. Orden “vacker”, “stämningsfull”,
“ihana” “rauhallinen” och “idyllisk” återkom i mångas
beskrivningar. Många lyfte upp det att vår stadsdel
är historiskt intressant och betydelsefull. “Historiens
vingslag susar!” skrev en invånare. Lovorden bara
haglar i beskrivningarna. “Paras paikka asua” skrev
en invånare. Vår stadsdel är djupt älskad av oss som
bor här.
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Voiko
kengännauhoja
solmia väärin?
Max Lundell
Voiko kengännauhoja solmia väärin? Voiko vanhaa taloa
vanhassa Porvoossa entisöidä väärin?
Vastaus yllä oleviin kysymyksiin on: ”kyllä”, eli kaiken
voi tehdä väärin, jos sanalla ”väärin” tarkoitetaan, ettei
lopputulos ole toivottava.
Vanhan Porvoon noin 60-sivuinen Rakennustapaohje
on Porvoon kaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä
28.3.2018, ja itse ohje löytyy Porvoon kaupungin
www-sivuilla.
Rakennustapaohjeessa kerrotaan: ”Tämän oppaan
tarkoituksena on ohjata Vanhassa Porvoossa tehtävää korjaamista ja rakentamista rakennusperintöä säilyttävään ja
vaalivaan suuntaan, siten että korjaus- ja täydennysrakentamisen lainsäädäntö, kansainväliset julistukset ja hyvät
käytännöt otetaan huomioon.”
Käytännössä voi siis entisöidä ja ylläpitää taloa ja
pihaa oikein seuraamalla Rakennustapaohjeita.
Rakennustapaohjeessa on paljon hyödyllistä tietoa,
kuin myös ”10 käskyä”.
Vanhassa Porvoossa asuvalle on siis olemassa yksi
arvokas ja suhteellisen seikkaperäinen ohjeisto oikeasta
toiminnasta – olkaamme tyytyväisiä tästä.
Kengännauhan solmijalle sen sijaan on olemassa ties
kuinka paljon ohjeita ja videoita ”netissä” – joista merkittävä osa ovatkin virheellisiä siinä mielessä, ettei ohjeita
seuraamalla opi solmimaan kengännauhoja oikein. Myös
vanhemmilta saatu oppi saattaa olla virheellinen.
Oikean kengänsolmun lopputulos – jos silmuja vetää
ulos – on kestävä ”Merimiessolmu” (sv ”Råbandsknop”,
en ”Square knot”), ja väärä solmu on itsestään avautuva,
niin sanottu ”Ämmänsolmu” (sv ”Käringknut”, en ”Granny
knot”).
Eli jos kengännauhat eivät pysy solmussa, syy on
yleensä, että on solmittu virheellinen ”Ämmänsolmu”.

Oikea kengännauhan ”Merimies” solmu
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1
2

Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa
olevaa.

Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten
ja korjaa entiselleen. Useimmat vauriot johtuvat
huonosta hoidosta ja väärästä korjauksesta. Varmista
että korjauksesi on huollettavissa ja edelleen korjattavissa. Huoltovapaa on usein yhtä kuin korjauskelvoton.

3

Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin
ennenkin on käytetty. Älä kokeile uutuuksia. Uudet
materiaalit on suunniteltu ja valmistettu uusiin taloihin.

4
5

Palkkaa suunnittelija ja rakentajia, jotka tuntevat
vanhat rakennusmateriaalit ja työtavat.

6
7

Vältä ullakkotilojen rakentamista. Aputiloja voi rakentaa olemassa oleviin tai uusiin ulkorakennuksiin.

Säilytä vanha rakenne ja materiaalit. Vanhan
rakennuksen arvo on sen vanhassa materiaalissa,
ei vain tyylissä. Mitä enemmän vanhaa poistetaan, sitä
enemmän historiallista arvoa menetetään. Vanhan näköinen ei ole sama kuin vanha.

Vältä rakennuksen ulkonäköön liittyviä muutostöitä. Vanhan rakennuksen kauneus on herkästi
turmeltuvissa mittasuhteissa ja aidoissa iäkkäissä materiaaleissa.

8

Kannattavimmat lämpötaloudelliset korjaukset
ovat ilmatiiviyden parantaminen ja yläpohjan
lisäeristäminen.

9

Hyväksy epäsäännöllisyyksiä ja vinouksia. Arvosta
tyylikerrostumia, historiaa sisältävää kulumaa ja
aitoja materiaaleja. Hylkää tyylijäljitelmät, materiaalijäljitelmät ja haaveet alkuperäistämisestä. Rakennukseen sopeutuvat muutokset ovat osa rakennuksen arvoa
ja historiaa.

X

Arvosta perinteistä pihajäsennystä. Pihan arvo
on sen vanhassa kasvilajistossa ja pinnoissa. Älä
muuta pihatilan ilmettä ja mittakaavaa kasvattamalla
suuria pihapuita tai uusia kasvilajikkeita.

Kestämätön ”Ämmänsolmu”

Uusin silmin

YHD I ST YKS EN
LAI NAT TAVAT JA
VUO K R AT TAVAT
TYÖ K ALUT
Alumiininen rakennusteline 10 e/vrk
(teline on syytä varata hyvissä ajoin
ennenmaalaussesongin alkua)
Speedheater maalinpoistolaite 3 e/vrk

Aino Piikki

Oksasilppuri 10 e/2vrk
Oksasakset pitkällä varrella

Olen sahannut vanhan Porvoon kujia
ja jokirantaa kohta kolmenkymmenen
vuoden ajan. Ensin vauvanvaunuja
tai rattaita työnnellen, myöhemmin
erinäisten piskirakkilaisten perässä
juosten, tai niitä vanavedessä raahaten. Kadunkulmat, talot, kaupat ja
kuppilat ovat käyneet niin tutuiksi,
ettei niiden kauneutta tai kauheutta
enää huomaa. Poikkeusolot poikivat
hyvää. Kaupungin autioilla kaduilla
katson asioita uudesta vinkkelistä.
Näen savupiippuja, ikkunanpokia,
lippoja ovien päällä, puita, pensaita ja
patsaita, joita en ole aiemmin huomannut ollenkaan. Kivaa ja kaunista
on mennyt sivu silmien.
Poikkeusolojen ja rajoitusten
alkaessa vanha kaupunki oli paljon
tyhjempi kuin nyt, kun ihmiset ovat
jo koronaan tottuneet. Ensimmäisenä
iltana kahdeksan huitteilla ei tullut
vastaan yhtään ihmistä, ei edes koiranulkoiluttajaa, mutta ZumBeispielin
ovella istuskeli rusakonpoika ympäristöään ihmetellen. Kun tulimme
lähemmäs, se lähti laiskasti loikkimaan vanhan paloaseman suuntaan.
Seuraavana päivänä koiratuttu kertoi
ketun jolkottaneen Jokikadulla vastaan iltahämärissä.
Kokonniemessä susi, Porvoon hiljakseen sykkivässä sydämessä pupuja
ja kettuja, Venetsiassa delfiinejä. Vaikka Porvoonjoki virtaa sammalensamea-

na kuten aina toisin kuin kirkkaana
välkehtivä Grande Canal, viimeistään
nyt ilmastonmuutokseen yliolkaisesti
suhtautuvien olisi aika tarkastaa asennetta. Alkukeväästä yleisönosastoissa
käytiin tiukkaa vääntöä matkailijoiden
määrän rajoittamisesta ja tullimaksuista turisteille. Se keskustelu on toistaiseksi ohi, kun tunkua kauppoihin ja
kuppiloihin ei ole. Sydämeni nyrjähti,
kun yhtenä aamuna huomasin Cafe
Fannyn terassin kadonneen, mutta onneksi vain katuremontin alta. Tunnen
syvää kiitollisuutta ja kunnioitusta
kaikkia sissejä kohtaan, jotka sitkeästi
ovat pitäneet tapojensa orjan kahveista
ja lounaista huolen, tai kaupan ovet
auki.
Kun normaalikoodi olosuhteiden
pakosta vaihtuu, löytää uusia reittejä
ja tutustuu ihmisiin, joita aiemmin ei
ole tullut rekisteröineeksi. Yhteinen
vastoinkäyminen avaa sisäänpäin
kääntyneiden suomalaisten mieliä
ja kielenkantoja. Kruunupäisellä
viruksella on sama vaikutus kuin
lumimyräkällä tai päätä huippaavalla helteellä. On yhteinen aihe, mistä
jutun voi alkaa vähän vieraammankin
vastaantulijan kanssa. Olen tuunaillut
itsestäni teflonia vastoinkäymisten
varalta, mutta miksi? Pysytään avoimina ja lähestyttävinä, kun tämä aika
joskus on ohi. Tehdään kaupungista
meille entistä hauskempi elää ja asua.

Punamultavärin keittovälineet

Kaikki lainattavat esineet haetaan ja
palautetaanlainaajan toimesta VPAY:n
varastostaAdlercreutzinkatu 20,
jollei muuta sovita.

FÖ R E NI NGENS
V E R K TYG OCH
AR BE T SR EDS KA P
FÖ R UT LÅNING
Byggnadsställning av aluminium 10 e/dygn
(ställningen är det skäl att reservera i god
tid föremålningssäsongen börjar)
Speedheater färgborttagningsapparat
3 e/dygn
Fliskvarn 10 e/dygn
Kvistsax med långt skaft
Utrustning för att koka rödmylla
Alla föremål som lånas ut levereras
och returneras till FIiGB:s lager på
Adlercreutzgatan 20, ifall inte annat
överenskommit.
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Liikennepalsta
Henkilöautokanta Suomessa on
kasvanut rajusti. Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 1940 henkilöautoja
oli Suomessa n. 8 800, vuonna 1980
n. 1 200 000, ja vuonna 2020 tulee
olemaan jo reilu 3 600 000. Eli henkilöautomäärä on Suomessa 80 vuodessa
kasvanut noin 400-kertaiseksi, ja
viimeisen 40 vuoden aikana määrä on
kolminkertaistunut. Ei siis voida ajatella, ettei tämä autoliikenteen kasvu
näkyisi myös vanhassa Porvoossa, ja
vaatisi uudentyyppisiä ratkaisuita.
Viime aikoina Porvoon vanhan
kaupungin asukasyhdistys onkin saanut turvallisuushuoleensa vastakaikua Porvoon kaupungilta. Viimeisin
kokeilu on Kirkkokadun muuttaminen
pihakaduksi – tarkoituksena lisätä
kapean ja tiheään liikennöidyn kadun
turvallisuutta.
Tätä kirjoittaessa ei ollut vielä
varmaa tietoa mikä on lopullinen pää-
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tös, mutta Porvoon kaupungin virkamiesten ajatus on tiettävästi ehdottaa
Kirkkokatua pysyvästi pihakaduksi.
Tieliikennelain ”33§ Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti” mukaan:
”Ajonopeus pihakadulla on sovitettava
jalankulun mukaiseksi eikä se saa
ylittää 20 km/h. Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Pysäköinti
pihakadulla on sallittu merkityllä
pysäköintipaikalla.”
Toisaalta, yllä mainitussa laissa
kerrotaan ”41§ Jalankulku pihakadulla ja kävelykadulla”: ” … jalankulkija
saa pihakadulla ja kävelykadulla
kulkea kadun kaikilla osilla. Hän ei
kuitenkaan saa tarpeettomasti estää
ajoneuvoliikennettä”.
Yllä oleva siis tarkoittaa, että Kirkkokadulla ei tarvitse kävellä talojen
seiniä myötäillen, vaan saa vapaasti
kävellä missä haluaa – kuitenkin niin,

ettei ”tarpeettomasti estä ajoneuvoliikennettä, jonka kuuluisi sovittaa
nopeutensa jalankulun mukaiseksi”.
Ennen talven tuloa Kirkkokadulle
oli asennettu ”suuri määrä suuria mustia kukkaruukkuja”, joiden tarkoitus oli
viestittää varsinkin ajoneuvoliikenteelle, että kyseinen katu on pihakatu, ja
ajoneuvojen nopeus on nyt sovitettava
jalankulkijoiden mukaiseksi. Kukkaruukut eivät miellyttäneet kaikkia, ja
tarkoitus onkin, että tulevana kesänä
Kirkkokadulla ruukut vaihdetaan
johonkin sopivampaan.
Edit / heinäkuu 2020: kesäkuussa
Kirkkokadulle ilmestyi kaupungin
toimesta ajohidastetolppia säännöllisin välimatkoin sijoitettuina. Nämä
ns. ”tikkuesteet” on sijoitettu niin,
että n. 10m etäisyydellä on kahdella
puolella katua 2 + 2 ”tikkua”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että liikenne
hidastuu merkittävästi, jos autoja ajaa
eri suuntaan samanaikaisesti, koska
ne eivät pääse ohittamaan toisiaan
pysähtymättä. ”Tikut” ovat heijastimin
varustettuja ja taipuisia, joten autovaurioista todennäköisesti säästytään.
Ympärivuotisuudesta ei vielä tiedetä,
mutta asiaa selvitetään. Asukkaat pitävät tolppia edistyksenä viime kesän
ruukkuihin, vaikka toki koko kadun
täydellinen rauhoittaminen autoilta
olisi edelleen se ainoa oikea ratkaisu.

Kuvitus: Viljami Nilsson

Max Lundell

Itäinen Pitkäkatu
Kuva: Niko Laurila

Estetiikkaa rakentamisessa ja
sisustuksessa 1600- ja 1700-luvuilla
Merja Herranen

Keskiajalla ja 1500-luvulla pienessä ja
ulkonäöltään vaatimattomassa Porvoossa
rakentamisen ja sisustamisen sanelivat
tarve ja käytännöllisyys. Ei ollut myöskään varaa mahdollisen kauneuden kaipuun tyydyttämiseen tai eurooppalaisten
muotien seuraamiseen. Tavaraa tuotiin
Suomeenkin mannermaalta: mm. upeita
silkkikankaita Italiasta ja Ranskasta,
mutta ne eivät vielä yltäneet porvoolaisiin
koteihin.
1600-luvulla talojen kiinteästä sisustuksesta on vain
niukasti tietoja Suomessa. Välikatot yleistyivät nähtävästi savuhormillisten uunien myötä. Hienommissa taloissa
väliovet olivat oletettavasti samaa nelipeilistä tyyppiä, jota
esiintyi vielä 1700-luvulla, niiden vuorilaudat olivat profiloituja. Seinäpinnat olivat useimmiten roiskemaalattuja ja
välikatoissa ja seinissä saattoi olla jopa ornamenttikoris-
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teita. Porvoon ensimmäisen yksityisen kivitalon rakennutti
kirkkoherra Johan Albogius 1600-luvun viimeisinä vuosikymmeninä vanhalta sillalta Kirkonmäelle vievän tien
varrelle, edustavaan paikkaan, joita Suomessakin vallitsevan tavan mukaan luovutettiin niille, jotka kykenivät
rakentamaan ”parhaiten ja kauneimmin”. Edustavuus ja
estetiikka olivat tässä suosituksessa selvästi merkittäviä
tekijöitä. Valitettavasti kirkkoherran talosta tai sen ulkonäöstä ei ole säilynyt tietoja ja rakennus tuhoutui isovihan
hävityksessä 1708.
Myöhäisbarokin kaudella ikkunat suurenivat ja
ikkunalasit kirkastuivat ja tämä toi aivan uudenlaisen
valoisuuden sisätiloihin. Varakkaiden porvariskotien tärkeimpien huoneiden seinät tapetoitiin palttinakankailla
tai maalatuilla paperiarkeilla. Kaupungeissa paperitapetit
alkoivat olla vallitsevina. Etenkin 1700-luvulla huonekalujen tuonti Ruotsista yleistyi ja täkäläisiä kartanoita ja
myös porvariskoteja kalustettiin emämaan malliin; ajan
huonekalut ja taideteokset ovat selkeästi enimmäkseen
tuontia Ruotsista. Myös mannermaalta tuotiin esineistöä,
mm. Englannista. Aasialaisiakin tuontitavaroita kulkeutui
tänne, mutta Euroopan kautta.
Porvoon oma huonekalujen ja tapettien valmistus alkoi
1700-luvulla. Ennen tuhoisaa 1760 vuoden paloa tapette-

"Estetiikkaan ja
sisutusmuotien
seuraamiseen oli varaa vain
kaikkein varakkaimmilla
porvariskodeilla"

ja oli muutamissa taloissa: kauppias Petter Schröderillä
salissa vahakangastapetit ja painetut tapetit kamareissa,
raatimies Henrik Schröderillä tapetit salissa ja kamarissa
sekä pormestari Gabriel Hagertilla, kultaseppä Järfvelinillä ja kappalaisen leskellä Catharina Wadstenilla useita
tapetoituja huoneita. Varakkaissa porvariskodeissa tapetit
muodostivat suurimman osan huonetilojen näyttävyydestä,
kangastapeteissa nähtiin maisemia, antiikin taruja ja Raamatun aiheita. Lähiseudun kartanot toimivat esimerkkinä
kaupunkilaiskodeille; Jakarin kartanoon maalasi tukholmalainen Johan Bromander 1764 paimenaiheiset tapetit,
jotka ovat nykyään Suomen kansallismuseossa. Kauppias
Johan Solitanderille 1792 rakennetussa komeassa kustavilaisklassisistisessa talossa Kirkkotorin varrella oli vaaleanvihreällä, keltaisella ja helmenharmaalla öljyvärillä
maalatut kangastapetit. Porvoossa tapetinpainaja Petter
Solitander ryhtyi kaunistamaan koteja 1750-luvulla; hänen
aistikkaita paperitapettejaan tilattiin jopa muualle Suomeen. Kaupungista on tavattu myös ranskalaisia tapetteja. Ovenpäälliskuviakin löytyi Porvoosta.
Jalkalistat, ovet ja ikkunankehykset maalattiin yleisen
tavan mukaan useimmiten tummin värein, mutta lattiat
olivat maalaamattomia. Huoneista pyrittiin jo rokokoon
kaudella luomaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, keskeinen

osa olivat puiset tai maalatut rintapaneelit. Seinät ja katot
oli usein kehystetty ja niitä yhdistivät kaarevat kattolistat.
Varakkaimmissa taloissa seurusteluhuoneiden katot oli
valkeiksi liimamaalattuja kangaskattoja kipsi- ja maalauskoristein. Sisustusideat sanelivat säätyläiskotien tilat ja
huonekalut väritykseltään yhteen sointuviksi. Sisätilat olivat 1700-luvun alkupuolella väritykseltään tummia, mutta
vuosisadan loppua kohti sävyt kevenivät ja vaalenivat.
Kartanoita ja kaupunkitaloja rakennettiin Porvoonkin
seudulla ruotsalaisen Carl Wijnbladin mallikirjojen mukaan. 1700-luvun puolimaista lähtien kaupunkitaloja alettiin punamullata. Porvoossa tärkeimpien katujen varsilla
talot maalattiin Kustaa III:n vierailun alla 1770-luvulla.
Vuoden 1760 palon jälkeen valtiopäivät edellyttivät Porvoolta jälleenrakennusavustuksia myöntäessään
enemmän kivirakentamista ja maaherra vetosi kaupunkilaisiin, jotta varsinkin varakkaat kaupungin kunnian,
kauneuden ja turvallisuuden vuoksi rakentaisivat ainakin
torin ympärille ja tärkeimpien katujen varsille kivitaloja.
Tässä huomioitiin myös kaupungin esteettisen ulkonäön
kohentaminen. Uusien kivirakennusten ulkomaalaukset
toteutettiin keltaisilla ja punaisilla maaleilla. Näiden
kaksikerroksisten talojen sisällä noudatettiin karoliinista
pohjakaavaa ja keskeissali tehtiin molempiin kerrok-
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siin. Puurakennuksissa vähitellen yleistyvä leveä pysty
ulkolaudoitus salli julkisivun arkkitehtonisen jäsentämisen
ja tyylittelyn nurkkapilastereilla, ikkunakehyksillä ja profiloiduilla vaakalistoilla; Porvoon ja Loviisan taloissa näitä
on yhä näkyvissä. Johan Solitanderin Kirkkotorin talossa
seurattiin sisustusmuoteja ja vaihdettiin n. vuonna 1800
salin läpi kulkevan huonesarjan ovet muodin mukaisiksi
”deux battant” parioviksi. Kiertävällä savukanavalla varustetut kaakeliuunit tunnettiin Suomessa jo 1770-luvulla ja
nämä mitä hienoimmin koristellut uunit toivat sisätiloihin
paitsi tasaista lämpöä, myös lisää kauneutta ja esteettistä
ulkonäköä. 1700-luvun lopussa kaupungissa oli jo kolme
omaa kaakeliuunintekijää, mutta Porvoon porvarit tilasivat hienoimmat posliiniuunit Tukholmasta.
Puutarhat tulivat muotiin kaupungeissakin 1700-luvulla ja niiden avulla voitiin toteuttaa luonnon kauneutta
urbaanissa ympäristössä. Porvoossa tästä upein esimerkki
oli kanttori Petrus Gottsmanin terassipuutarha 1780-luvulla useine erillisine kukkatarhoineen ja huvimajoineen
Raatihuoneen torin pohjoispuolella.
Vuosisadan puolimaissa porvariskoteihin alkoi tulla
enemmän irtaimistoa; erilaiset pöydät ja tuolit, lippaat,
arkut, vaate-, lasi- ja kirjoituskaapit ja sängyt sekä peilit,
muotokuvat ja gravyyrit, myös ikkunaverhot otettiin
käyttöön. Porvoolaisen Holmin kauppiastalon historiaa
tunnetaan perukirjojen kautta ja niistä välittyy yleinen
kehitys 1700-luvun jälkipuolella: yhteiskunta vaurastui ja
seuraelämän vilkastuminen toi säädyn mukaiselle elämälle
velvoitteet myös kodin sisustuksen ja esineistön suhteen.
Edustavana esimerkkinä ovat kauppias Holmin perheen
taiteilija Nils Schillmarkilta 1782 tilaamat kolme muotokuvaa Raatihuoneen torin varren taloon.
Peilit olivat keskeisiä sisustusesineitä ja Johan Holmin 1776 perukirjan mukaan yksi kultakehyksinen peili
arvioitiin kodin arvokkaimmaksi huonekaluksi. Merkittä-
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vä oli myös veistokoristeltu salinkaappi, jonka ylimmillä
hyllyillä olivat esillä näyttävästi perheen hopeapikarit sekä
-lusikat omassa telineessään. Talossa järjestettyjen juhlien
aikana kaapin ovet avattiin ja hopeaesineet olivat vieraiden ihailtavina. Rokokoon kaudella yleistyivät erilaiset
pöydät, joita olivat mm. monenlaiset tarjoilupöydät, pelipöydät, ompelupöydät ja toalettipöydät. Ajan muotiuutuus
oli sohva, joita Holmeilla oli kolme, yksi niistä vihreällä
kankaalla verhoiltu kanapee. Talossa oli 1770-luvulla yli
kolmekymmentä tuolia: yksitoista oli nahkaistuimisia, kaksitoista kuvioidulla villasametilla verhoiltuja, kahdeksan
kokonaan puuta. Kustavilaisessa sisustuksessa lipasto oli
tärkein huonekalu, jonka muotokieli oli usein siro, elegantti ja monin tavoin koristeltu: metalliheloin ja -vetimin sekä
eri puulajeista tehdyin upotuksin.
Varmasti kauneuden tavoittelu näkyi myös vaatetuksessa. Johan Holm nuoremman perukirjassa 1789,
jossa luetellaan myös edellisen vaimon ja lesken tavarat,
mainitaan mm. monenlaisia koruja ja arvokkaita pukuja,
valkeita ja mustia silkkisukkia, hollanninpalttinaisia pitkiä kaulaliinoja ja sininen atlassilkkinen turkki valkoisin
ketunnahkareunuksin; kaikki muodikkaita, mutta myös
kauneuden kaipuuta tyydyttäviä.
Miten paljon sisustusesineistön tai tekstiilien hankinta kuvastaa porvoolaisten esteettistä makua; varmasti
osittain, mutta enimmäkseen taisi noina vuosisatoina
olla kyse statuksesta. Haluttiin seurata suuren maailman muoteja ja tyylejä ja osoittaa omaa varallisuutta ja
asemaa. Varsinaiseen estetiikkaan oli kuitenkin vielä
varaa vain ylemmillä säädyillä. Näin kuitenkin vähitellen
luotiin tännekin se ruotsalainen ja eurooppalainen yhteiskunta- ja kulttuurimallisto, joka yhä on havaittavissa
Suomen rannikkoseuduilla.
Kitjoittaja on museojohtaja emerita

Vanha Porvoo ja Unesco
Merja Herranen
Suomi ratifioi Unescon Yleissopimuksen maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi eli Maailmanperintösopimuksen vuonna 1987. Sopimuksessa mukana
olevien maiden vastuulla on mahdollisten tulevien maailmanperintökohteiden tunnistaminen, dokumentointi ja
nimeäminen maailmanperintöluetteloon. Aieluttelo, jota
päivitetään noin 10 vuoden välein, taas on kansallinen
luettelo niistä kohteista, joita aiotaan esittää kansainväliselle maailmanperintölistalle.
Porvoo esitti vuonna 1991 Vanhaa Porvoota maailmanperintökohteeksi. Tuolloin Suomesta päätettiin
Museoviraston toimesta ehdottaa Vanhaa Raumaa, joka
pääsikin listalle. Tämä Suomesta lähetetty ehdotus ihmetyttää vieläkin. Samoin Raumalta tuolloin tullut kommentti Rauman paremmasta autenttisuudesta ja Vanhan
Porvoon olevan vain turismikohde!
Vanhan Porvoon rakennuskanta on pääosiltaan runsaat sata vuotta vanhempaa kuin Raumalla, ja sen keskiaikainen asemakaava on yhä vallitseva. Kaupungin välittömässä ympäristössä asutus on jatkunut jo pari tuhatta
vuotta ja itse kaupunkialue on ollut vilkas kauppakeskittymä jo varhaisella keskiajalla. Kaupunkialueen maastonmuodostus ja topografia on Suomessa poikkeuksellista.
Alueen arvoa lisäävät varhaisrautakautinen kalmisto ja
keskiaikainen linnoituskukkula. Vanha Porvoo on upea
historiallinen kokonaisuus, jonka aikajanaa voidaan lukea
tuhansia vuosia. Keskiajalta jatkuneet tavat ja perinteet
ovat yhä eläviä, esimerkkinä jokavuotinen joulurauhan
julistus. Mutta alueen elinvoima on vielä tänäänkin vahvaa
ja vilkkaana näkyvää toimintaa ja traditioita sekä liike-elämää, joista huolehtivat Vanhan Porvoon asukasyhdistys ja
Vanhan Porvoon kauppiasyhdistys. Myös tänne suuntautuva valtava matkailu kertoo alueen kiinnostavuudesta.
Vuonna 2002 tehtiin uusi yritys Vanhan Porvoon
saamiseksi maailmanperintöluetteloon, tuolloin asiaa ajoi
Porvoon Vanhan Kaupungin Säätiö. Porvoon museo antoi
hakemuksen tueksi laajan lausunnon alueen arvoista ja
merkityksestä. Ei tulosta silloinkaan.
Vuonna 2015 kaupunki alkoi jälleen valmistella hakua
maailmanperinnöksi. Nyt on kuitenkin kansainvälisen
Maailmanperintökomitean taholta toivottu listalle uudempia kohteita sekä erityisesti ehdotuksia Afrikasta ja
Aasiasta, jotka ovat jääneet vähemmistöön.
Suomen omassa maailmanperintöstrategiassa on
vuonna 2015 sovittu, että aieluttelo pitäisi sisällään 2-4
kohdetta. Museovirasto aloitti 2017 kansallisen aieluettelon päivittämisen; nyt kohteiden valinta kohdistuu alie-

dustettuihin ehdokkaisiin, kulttuuri- ja luonnonperintöä
sisältäviin sekakohteisiin, sarjakohteisiin sekä valtioiden
rajoja ylittäviin kohteisiin. Tämän perusteella Museovirasto esittää Suomesta kahta kohdetta: ”Alvar Aallon
humaani, moderni arkkitehtuuri” ja ”Järjestelmällisen
asutustoiminnan tuloksena syntyneet alueet toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen (1940-1954)”. Kohteista
esitetään pyydettäväksi kansainvälisen ICOMOSin (The
International Council on Monuments and Sites) arviointia. Päätöksen aieluetteloon otettavista kohteista tekee
Suomessa opetus- ja kulttuuriministeri.
Tällä hetkellä maailmanperintöstatuksen on Suomesta saanut 7 kohdetta: Vanha Rauma 1991, Suomenlinna
1991, Petäjäveden vanha kirkko 1994, Verlan puuhiomo ja paperitehdas Jaalassa 1996, Sammallahdenmäen
pronssikautinen röykkiöalue Satakunnassa 1997, Struven
kolmiomittausketju ulottuen yli Euroopan (Suomessa 6
pistettä) 2005 sekä Merenkurkun saaristo ja Ruotsin Höga
kusten 2006.
Nykyiset maailmanperintökriteerit herättävät
kysymyksen mahdollisesta muutoksesta maailmanperintövalintojen suhteen. Onko niiden kohdalla suuntaus
siirtymässä suuren yleisön arvostamista kohteista vain
asiantuntijoiden tiedostamiin sekä vaikeasti ymmärrettäviin ja huonosti tavoitettaviin kohteisiin? Niiden suhteen
lienee ainoa ymmärrettävä tarkoitus suojelullinen. Kun
nykyään ollaan huolissaan tiettyjen kohteiden joutumisesta liiallisen matkailun rasittamiksi, ja jos vanhoja
kaupunkimiljöitä on ”liikaa”, voisiko ajatella, mitä useampi
näistä kiinnostavista ja upeista paikoista on listalla, paine
jakautuu vuosittain tasaisemmin niiden osalle.
Vanhan Porvoon lienee haudattava haaveensa pääsystä maailmanperintöluetteloon. Kuitenkin Suomessa ja
laajemminkin ymmärretään sen arvo ja kauneus, päätellen
myös sen suuresta suosiosta matkailijoiden parissa. Jos
tunnustuksia ja todisteita haetaan, onhan meillä ensiksikin jo Louis Sparren toiminta kaupunginosan erikoislaatuisuuden puolesta, mikä johti kaupunginosan säilymiseen ja
suojeluun, myös Europa Nostra –tunnustus, jonka Porvoo
sai vuonna 1995 tältä kulttuuriperintöhankkeita palkitsevalta järjestöltä toimistaan vanhan kaupunginosan
säilymisen puolesta – tunnustuksen merkkinä meillä on
kilpi vanhan raatihuoneen Välikadun puoleisessa seinässä.
Nyt kaupunki voisi hakea Vanhalle Porvoolle Eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, joka on Euroopan Unionin
myöntämä. Vuoteen 2018 mennessä sen oli saanut 38
kohdetta 18:sta maasta.
WPGB 1/2020
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Hiljaa hyvää
tulee
– perheemme tarina
70-luvun Vanhasta
Porvoosta
Timo Peltola

Tarinamme Vanhaan Porvooseen muutosta oli aika perinteinen 70-luvun loppupuolella. Olimme asuneet muutaman
vuoden Porvoossa vuokralaisena kauniissa omakotitalossa.
Löytääksemme oman talon Vanhasta Porvoosta laitoin ilmoituksen paikallislehteen. Parin viikon päästä soitti mies,
joka kertoi olleensa ulkomailla ja huomanneensa ilmoituksen vasta nyt. Hän oli halukas myymään enonsa kanssa
omistamansa kiinteistön osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 3.
Lähdimme paikan päälle katsomaan mistä oli oikein kysymys. Kauniilla etelärinteellä oli tontti ja joukko vanhoja
huonokuntoisia rakennuksia; kaksi 1700-luvulla rakennettua pientä asuintaloa, pieni navetta- ja puuliiterirakennus

Jätekuulumiset
Max Lundell
Meidän jokapäiväisestä elämästä ja elämäntyylistä johtuen
tuotamme päivittäin kotitalousjätteitä, joita ei voi jättää
kiinteistöön. Tästä syystä kiinteistön haltijan on jätelain
velvoittamana pidettävä kiinteistönsä liitettynä ympärivuotisesti kunnan jätehuoltojärjestelmään. Toimiva
kotitalousjätekeräysjärjestelmä on myös edellytys sille, että
haittaeläimien, kuten rottien, määrä pysyy mahdollisimman pienenä.
Yksinkertaisin tapa poistaa kotitalousjätteensä kiinteistöstään on tilata jätehuoltojärjestelmästä sekajätteen
tyhjentämistä viikoittain tai joka toinen viikko.
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sekä asukkaiden yhteinen puinen käymälä. Ruokakuntia
tontin taloissa asui yhteensä neljä; vanha rouva Hilden,
hänen poikansa autonkuljettaja Hilden vaimonsa kanssa,
maalari Lukkarinen vaimoineen sekä nuohooja/ harrastelijanäyttelijä Hassinen. Tontti oli aika suuri, ja sille sai
rakentaa lisäksi uuden omakotitalon.
Päätimme ostaa kiinteistön ja ryhtyä suunnittelemaan
uutta kotia perheellemme. Ensimmäiseksi soitin silloiselle
kaupunginjohtaja Pegi Nyholmille. Pyysin häntä auttamaan uuden asunnon etsimisessä tontin vanhimmalle,
lähes 90-vuotiaalle rouva Hildenille. Nyholm kuunteli
selvitystäni, ryhtyi sitten moitiskelemaan minua siitä, että
nyt joutuu myös maalari Lukkarinen pois asunnostaan.
Hän kun on pitänyt kaupungin ainoata ympäri vuorokauden auki olevaa anniskelupaikkaa.
Tuolloin vallinnut energiakriisi lamaannutti rakennustoiminnan koko maassa. Sain ehkä tästä syystä Kuhmoisissa asuvan pikkuserkkuni Reijo Peltosen lupautumaan
miehineen rakennustyömaalle Porvooseen kesällä 1978.
Saman vuoden talvella hän kaatoi, sahasi ja höyläsi kaiken
tarvittavan puutavaran Patalanmaan vankoista petäjistä.
Talon arkkitehti löytyi, kun soittelin Museovirastoon ja
kerroin suunnittelevani uutta rakennusta Vanhaan Porvooseen. He ehdottivat kahta arkkitehtia. Valitsin heistä
ruotsinkielisen, arkkitehti Jan Söderholmin, koska kaupungin silloiset virkamiehet olivat usein ruotsinkielisiä.
Jan Söderholm paneutui huolella projektiin ja
suunnitteli meille kauniin talon, joka rakennettiin
tontin Myllykujan puoleiselle rajalle.
Koko Vanha Porvoo eli 1970-luvulla täydellisen muutoksen aikaa. Nuoria perheitä muutti alueelle. Vanhoista
huonokuntoisista taloista korjattiin kaikilla mukavuuksilla varustettuja koteja. Meidän naapurissa kunnostivat
suojeltuja taloja Rajakankaat, Nummelinit, Hakkaraiset,
Väänäset, Stjernbergit, Hämelinit, Leivot, Ruohtulat ja

Pieni tai jätteitä lajitteleva perhe huomaa kuitenkin nopeasti, ettei edes pieni sekajäteastia täyty
parissa viikossa, ja näin ollen voi useastakin syystä olla
järkevää miettiä muita jätteen keräys- ja kierrätysvaihtoehtoja.
Jätteensä – eli sekajäte, biojäte, pakkausmuovi,
paperi, pahvi, metalli, lasi, paristot ja elektroniikkajäte
–lajitteleva perhe havaitsee, että biojätteen ja varsinkin
pakkausmuovin osuus kaikesta kotitalousjätteestä on
merkittävä, ja tähän haasteeseen on nyt tarjolla parempi
kuin perinteinen kierrätysratkaisu.
Perinteisesti pakkausmuovia on pitänyt itse viedä
joko Näsin tai Tarmolan kierrätyspisteeseen, mutta nyt
paikallinen Rosk’n’Roll tarjoaa lajitellun pakkausmuovin
keräystä suoraan kiinteistöltä, tyhjennysväli valittavana
1–12 viikkoa, astiankoko 140–660 litraa.

monet muut. Kymmenessä vuodessa Vanha Porvoo muutti
muotoaan. Talot saatiin uuteen kuntoon ja nuoret perheet
vilkkaine lapsineen täyttivät kaupungiosamme itäisen
puolen ennen niin hiljaiset pihat ja kujat.
Jos viisikymmentä vuotta sitten vanhan kaupungin
palveluita edustivat lähinnä pimeän viinan kauppiaat, on
tilanne tänään aivan toinen. Vanhassa Porvoossa vierailee
vuosittain lähes miljoona matkailijaa. Heitä palvelevat lukuisat ravintolat, kahvilat ja putiikit. Myös asukkaiden sukupolvet ovat taas kerran vaihtumassa. Vanhat talot ovat
saaneet uudet asukkaat, joista monet ovat noiden 70-luvun
pioneerien jälkeläisiä. Vanha Porvoo on Louis Sparren
unelman mukaisesti säilynyt historiallisesti arvokkaana ja
elävänä kaupunkina.

Pikkutalon korjauksen yhteydessä löytyi seinän
sisään jäänyt alkuperäinen 1700-luvun ovi , joka
johti eteisestä vanhaan tupaan. Nyt tuo ovi toimii
taas vanhassa tehtävässään.

Omassa kahden henkilön ja yhden pienen koiran taloudessamme emme halunneet tyytyä pelkästään sekajätekeräykseen, joten olemme ratkaisseet oman kiinteistömme
jäteongelmat seuraavasti:

•

Biojätteiden ja pakkausmuovien lajittelusta johtuen,
sekajäteastian voi pienentää ja tyhjennyksen harventaa, eli olemme valinneet pienimmän mahdollisimman
astian (140 litraa), joka ei käytännössä täyty maksimityhjennysvälissä (8 viikkoa)

•

Muut jätteet – joiden osuus on suhteellisen pieni – lajitellaan erikseen, ja viedään kierrätyspisteelle tarpeen
vaatiessa

•

•

Biojätteet lajitellaan erikseen lämpökompostoriin.
Lämpökompostori ei ehkä materiaaliltaan tai ulkonäöltään sovi kovin hyvin Porvoon vanhaan kaupunkiin,
joten se on sijoitettu aittarakennukseen. 330 litraa
vetävä lämpökompostori kerää noin vuoden biojätteet,
eikä vaadi mitään suurta hoitamista, tai tuota hajuja

Tulevaisuuden kasvavat turistimäärät voivat kuitenkin
muodostaa uhan nykypäivän tasapainoiselle kaupunkirakenteelle. Vaatii hyvää kaupunkisuunnittelua pystyä
pitämään Vanha Porvoo sekä elävänä asuinalueena että
hyvin ohjattuna turistikohteena. Vanhasta kaupungista
ei soisi tulevan nykyisen Dubrovnikin tyyppistä turistien
täyttämää kulissikaupunkia.

Yllä oleva on vain esimerkki, toivottavasti jokainen kiinteistö löytää omiin tarpeisiinsa sopivan ratkaisun.

Pakkausmuovit pestään ja lajitellaan erikseen 240
litraiseen astiaan, jonka tyhjennysväli on 12 viikkoa,
jolloin astia on suhteellisen täysi
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Rottien torjunta onnistuu yhteistyöllä
Tomi Jormanainen
Porvoon ympäristöterveydenhuoltoon on kevään aikana tullut runsaasti
yhteydenottoja eri puolilta kaupunkia liittyen rottiin. Vanhan Porvoon alue
ei ole ollut poikkeus tästä.
Eniten rottien lukumäärään vaikuttaa niiden ravinnon
määrä ja saanti. Terveydensuojelulain mukaan rottien
torjuntavastuu on kiinteistön omistajalla. Rottia voi torjua
itse loukuttamalla, mutta myrkkyjen käyttö on luvanvaraista ja tällöin tulee turvautua ammattituholaistorjujan
apuun. Onnistuakseen torjunta vaatii usein naapuriston
yhteistyötä ja kaikkein sitoutumista torjuntaan sekä ennaltaehkäiseviin toimiin.

Rotta on hyvin sopeutuvainen
Rotta (isorotta eli ”Rattus Norvegicus”) on hyvin sopeutuvainen ja on levinnyt kaikkialle missä ihmisiäkin asuu.
Niitä myös on ollut, ja todennäköisesti tulee aina olemaan
jonkin verran siellä missä on ihmisasutustakin. Yksittäinen rotta ei siis sinällään ole mikä harvinaisuus tai
poikkeus, mutta jos niitä on useita, ja havaintoja tehdään
myös päiväaikaan, on asiaa syytä tutkia tarkemmin. Aikoinaan 1990 -luvulla kun kävin tuholaistorjuntakurssia,
kouluttaja totesi että: ”On kolme asiaa, jotka vaikuttavat
rottien esiintymiseen. Ne ovat 1.ravinto, 2. ravinto ja 3.
ennen kaikkea RAVINTO”. Tämä ikivanha totuus pätee
edelleen. Usein rottien runsaan esiintymisen syynä ovat
puutteet jätehuollossa ja kompostoinnissa. Toki pesimäpaikoilla ja maastolla on oma merkityksensä, mutta
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edelleen vaikutukseltaan paras ja pysyvin keino pitää
rottakannat kurissa on estää niiden ravinnon saanti.
Myös lintujen asiattomasta ruokinnasta voi seurauksena
olla jyrsijäongelma. Esim. kesällä lintujen ruokinta ei
ole suositeltavaa, tahi edes tarpeellista. Pahimmassa
tapauksessa se voi vääristää lintujen luontaista käyttäytymistä ja selviytymistä.
Tarkkaa syytä havaintojen lisääntymiseen Porvoossa ei tiedetä. Suuntaus on sama monessa kaupungissa,
havaintoja kirjataan enenemässä määrin. Asian luulisi
olevan toisin, esim. kiinteistöjen jätehuolto parantunut
vuosien, ja vuosikymmenten varrella, mikä on ristiriidassa lisääntyneiden havaintojen suhteen. Taustalla voikin
olla uusia kaupunkiympäristön liittyä tekijöitä ja rottien
ns. uudenlainen sopeutuminen ympäristöön sekä kaupungistuminen yleensä. Kaupungeissa on ehkä aiempaa
enemmän tarjolla ravintolähteeksi kelpaavia istutuksia
puistoissa ja asuntojen pihoilla. Myös ilmastomuutoksella
on arveltu olevan vaikutusta asiaan, leudot talvet edesauttavat jyrsijöiden selviytymistä talven yli, kun mm.
energiantarve on pienempi jne. Osin kaupungeista voi
myös puuttua entisiä häiriötekijöitä ja uhkia/saalistajia
(esim. eläinsuojelulaki kieltää pitämästä kissoja vapaana)
ja täten rotat tulevat esille entistä rohkeammin. Taustalla
voi olla myös asukkaiden alentunut kynnys, ja helpottuneet sähköiset tavat ilmoittaa haittaeläimistä.

Vanhan Porvoon
viemäreissä torjuntaa
Porvoon kaupungin tärkeimpänä ennaltaehkäisevänä
torjuntatoimenpiteenä on että, yleiset alueet pidetään
siisteinä ja niiden jätehuollosta huolehditaan. Mutta myös
torjuntatoimenpiteisiin on jouduttu turvautumaan tietyillä
alueilla. Aivan viimeksi torjuntaa on 2019-20 järjestetty
mm. kävelysillan molemmin puolin olevilla puistoalueilla.
Torjunnan järjestämisestä on vastannut Porvoon kuntatekniikka ja sitä on pyritty tekemään yhteistyössä alueella
olevien taloyhtiöiden, toimijoiden ja jätehuolto yritysten
kanssa. Lisäksi Porvoon veden tilaamana on viemäreihin
asennettu kaukoluettavia ammattikäyttöön tarkoitettuja
itselatautuvia automaattiansoja. Ansoja on yhteensä noin
10 kpl ja niitä siirretään tarvittaessa havaintojen perusteella. Ansoja on ollut sijoitettuna myös vanhan Porvoon
viemäreihin, ja ne ovat ”iskulaskurien” perusteella toimineet tehokkaasti.

Loukku vai myrkky?!
Jyrsijämyrkkyjen haitallisuus ihmisille, lemmikeille ja
luonnonvaraisille eläimille tulee aina tiedostaa ja ottaa
huomioon eri torjuntavaihtoehtoja harkittaessa. Eläimet
voivat altistua myrkyille syömällä joko myrkkysyöttejä tai
myrkyttyneitä jyrsijöitä. Jyrsijät ovat monien petolintujen
ja nisäkkäiden tavallista ravintoa. Myrkkyjen käytön tuleekin olla aina hyvin perusteltua ja todelliseen tarpeeseen
perustuvaa. Myrkyt eivät siis saa olla ensisijainen tai ainoa
torjuntatoimenpide, vaan lisäksi tulee aina huolehtia, ettei
saatavilla ole ylimääräistä ravintoa ja/tai helppoja pesimäpaikkoja jyrsijöille. Itse on sallittua loukuttaa jyrsijöitä.
Saatavilla on loukkumalleja, joista kuollut jyrsijä on helppo
poistaa ja uudelleen virittää. Myrkkyjen käyttö on sallittu
vain ammattilaisille. Tällöin torjunnassa tulee noudattaa
asiasta laadittuja turvallisuusmääräyksiä ja esim. syötit
tulee olla lukituissa sitä varten suunnitelluissa syöttilaatikoissa. Tarjolla on myös vaihtoehtoisia myrkyttömiä
torjuntavaihtoehtoja, kuten kaukoluettavia automaattisesti
uudelleen virittyviä ansoja. Pihalta löytyneen kuolleen
rotan voi hävittää sekajätteiden mukana esim. muovipussissa. Mitään kuollutta eläintä ei tule koskaan käsitellä
paljain käsin.

Paljonko rottia on
Maassamme on 2019 aloitettu nelivuotinen Helsingin
yliopiston johtama tutkimus rottien kaupunkiympäristössä
esiintymisen selvittämiseksi. Tutkimusprojekti tähtää rottapopulaatioiden sijainnin ja koon selvittämiseen, rottien
lois- ja tartuntatautilajiston kartoittamiseen sekä rottien ja

ihmisten välisten suhteiden ymmärtämiseen. Tutkittavia
kohteita on mm. Helsingin alueella. Projektissa selvitetään
mm. miten rotat liikkuvat ja käyttävät kaupunkitilaa ja
miten toisaalta ihmiset kohtaavat rotan kaupungissa ja
pyrkivät torjumaan niitä. Tutkimuksen tuloksien toivotaan
avaavan ihmisten ja rottien naapuruuden mahdollisuuksia
ja edesauttavat ihmisten sopeutumista ilmastonmuutoksen
ja kaupungistumisen myötä runsastuviin rottakantoihin.
Samalla kartoitetaan eri kuntien rottatilannetta ja rottien
hallinnan käytäntöjä. Myös Porvoo on osallistunut kartoitukseen jakamalla omat tietonsa tutkijoille.
Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.helsinki.fi/fi/
projektit/kaupunkirotat

Viranomaiset antavat ohjeita
Ohjeita rottien torjunnasta saa kunnan terveystarkastajilta. Ympäristönsuojelutarkastajat neuvovat kompostoinnista sekä jätteiden oikeasta käsittelystä. Lisätietoja torjunnasta löytyy mm.: Jyrsijätorjunnan hyvän käytännön ohje
Kirjoittaja on terveystarkastaja Porvoon ympäristö
terveydenhuollossa
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