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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

PORVOO 

Puistokatu I 

22. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 427 SEKÄ KATUALUE 

Asemakaavamuutos koskee:  

Kaupunginosa 22, osaa korttelia 427 sekä liikenne ja -puistoaluetta. 

Näsintie, Läntinen Mannerheiminväylä. 

Asemakaava ja asemakaavanmuutos 

Asemakaavan käsittely 

Vireille tulo: Kaavoituskatsaus 2021 

Asemakaava virallisesti nähtävänä: Kaupunkikehityslautakunta x.x.20xx § x 

Asemakaavan hyväksyminen: Porvoo kaupunginvaltuusto xx.xx.20xx 

   

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan länsipuolella, hautausmaan eteläpuo-
lella, Länsirannan ja Näsin pohjoisosassa. Asemakaava käsittää yhden korttelialueen Läntisen 
Mannerheiminväylän ja Tolkkisten tien risteyksen länsipuolella ja katualuetta Läntisen Mannerhei-
min väylän liikennealueella Vanhan Helsingintien risteyksestä Mannerheimintien sillalle.  

1.3 Kaavan tarkoitus 

Asemakaavalla osoitetaan asuntorakentamista Porvoon sisääntulotien varteen ja mahdollistetaan 
Läntisen Mannerheiminväylän kehittyminen Porvoon puistokaduksi. 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu Porvoon puistokadun kaavarunko 2019 ja Porvoon puisto-
kadun asemakaavoitusohjelma 2020. Asemakaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville 2022 
keväällä. Asemakaavalla on tavoite olla hyväksytty vuoden 2023 aikana. 

2.2 Asemakaavaluonnokset 

Asemakaavaluonnoksia asetetaan nähtäville kaksi kappaletta. Molemmissa asemakaava luonnok-
sessa osoitetaan asuinkerrostalokortteli Porvoon puistokadun varteen liikenneasemalta vapautu-
valle tontille ympäristöineen. Merkittävimpänä erona luonnoksissa on korttelialueen rakennusten 
massoittelu. Asemakaavassaluonnoksissa osoitetaan rakentamista yli 20 000 k-m² 2–7 kerroksisiin 
kerrostaloihin. Molemmissa luonnoksissa Porvoon puistokadun katualue osoitetaan nykyiselle Län-
tisen Mannerheiminväylän liikennealueelle. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan toteuttaminen vaatii Läntisen Mannerheiminväylän muuttamista Porvoon puistoka-
duksi ja nykyisen tielinjauksen muuttamista. Liikenneaseman tulee poistua nykyiseltä tontilta ja pi-
laantuneet maat poistaa alueelta. Toteuttamisen aikataulua ei ole määritelty. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Puistokatu I asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Porvoon keskustan länsipuolella Läntisen Man-
nerheiminkadun ja Näsintien välissä. Varsinaisen suunnittelualueen muodostaa korttelialue, joka 
kattaa vapautuvan liikenneasematontin ja puistoaluetta tontin länsipuolella. Lisäksi asemakaa-
vassa on mukana Läntisen Mannerheiminväylän liikennealuetta. 

 

1 Viistoilmakuva huoltoasemasta suunnittelualueella 2019 

3.1.2 Luonnonympäristö 

Suunnittelualue on Porvoon pääsisääntuloväylä ja sen reunalla sijaitseva liikenneaseman tontti 
ympäristöineen. Tiealue hallitsee maisemaa ja ympäristöä. Huoltoaseman tontti on asvaltoitu 
kenttä. Tontin länsipuolella puistoalue on kapea metsikkö ja tontin ja kadun välissä on nurmialue. 
Tiealue rajautuu pohjoispuolella hautausmaahan ja eteläpuolella Näsin asuinalueeseen. 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 

Suunnittelualueella on huoltoasemarakennus, jossa on autopesula ja tankkauskatos. Korttelialueen 
naapurissa on pikaruokaravintola. 
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3.1.4 Maanomistus 

Läntinen Mannerheiminväylä on valtion tiehallinnon omistuksessa, länsireunassa katualueessa on 
mukana seurakunnan omistamalla kiinteistöllä kulkeva kevyenliikenteen väylä ja korttelialueen 
naapuri liikerakennusten korttelialueen tontti 638-22-427-4 on yksityisessä omistuksessa. Muut 
kiinteistöt ovat Porvoon kaupungin omistuksessa, mutta poistuvan liikenneaseman tontti on vuok-
rattu. Vuokrasopimus on päättymässä 2022. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa kaava-alue kuuluu taajamatoimintojen kehitysalueeseen. Län-
tinen Mannerheimin väylä on maakunnallisesti merkittävä tie.  

Keskeisten alueiden osayleiskaavassa asemakaavan suunnittelualue on osoitettu Palvelujen ja 
hallinon alueeksi ja se rajoittuu välittömästi Asuntoalueeksi (A) osoitettuun alueeseen. Lisäksi alu-
eella on kaavamerkintä ”Puhdistettava / kunnostettava-maa-alue”. Näsintie välillä Tolkkistentie – 
Gammelbackantie on osoitettu kokoojakaduksi. Lisäksi Näsintien varteen on osoitettu kevyen lii-
kenteen reitti. Lisäksi alue sijoittuu osayleiskaavassa tärkeäksi pohjavesialueeksi osoitetulle alu-
eelle (pv-1).  

2 Läntinen Mannerheiminväylän tiealue sillalta länteen 
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Ajantasa-asemakaavassa suunnittelualueella on puisto (P) ja liikennealuetta (LT) Näsin liikenne-
alueen asemakaavasta 80 sekä Näsin asemakaavasta 231 LH/KL korttelialue ja suojaviheraluetta. 

LH/KL määräys: Yhdistettyjen huoltoasemarakennusten ja liikerakennusten korttelialue. Korttelialu-
eelle saa sijoittaa huoltoaseman sekä liikerakennuksen. Autopaikkavaatimus: 1 ap/ 25 kerros-
alaneliömetriä.   

Suunnittelualueen korttelialueen naapurissa on Liikerakennusten korttelialue KL, Liikennealueen 
pohjoispuolella hautausmaa ja Näsintien katualue. 

Porvoon puistokadun kaavarungossa suunnittelualue on osoitettu asuinkortteleiksi, joiden välistä 
kulkee katu. Kaava rungossa on korttelin pysäköinti suunniteltu pysäköintilaitokseen Näsintien ja 
Tolkkisten tien risteykseen. 2020 hyväksytyssä asemakaavoitusohjelmassa noudatetaan kaa-
varungon suunnittelua ja osoitetaan suunnittelualue ensimmäisenä asemakaavoitettavaksi. 

 

3 Ote Porvoon puistokadun kaavarungosta 

3.2.2 Osayleiskaavan ratkaisut tarkentuvat asemakaavassa  

Vuonna 2004 hyväksytty (voimaantulo 2006) Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava koskee 
laajaa aluetta, koko Porvoon kaupunkimaisesti rakennettua aluetta ja sen lievealueita. Osayleis-
kaavassa on osoitettu pääpiirteet alueen käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavassa on osoi-
tettu Palvelujen ja hallinnon -alue (P) Läntisen Mannerheiminväylän varrelle välille Tolkkistentien 
risteys - Veteraanitie. Asemakaavan suunnittelualue käsittää läntisen osan osayleiskaavan P-alu-
eeksi osoitetusta alueesta. Suunnittelualue rajautuu etelässä osayleiskaavassa asuntoalueeksi (A) 
osoitettuun alueeseen. Asemakaavan tarkoituksena on tarkentaa yleiskaavallista suunnittelua.  

Asemakaavan suunnittelualueella on toiminut palveluna huoltoasema, joka poistui, koska uutta ym-
päristölupaa ei voitu myöntää pohjavesialueelle. Suunnittelualueen itäpuolella, Tolkkistentien ris-
teyksessä toimii nykyisin ravintola McDonalds, ja se sijoittuu osayleiskaavan palvelujen ja hallinnon 
-alueen (P) itäosaan. Porvoon puistokadun kaavarungossa osoitettiin liiketiloja erityisesti Tolkkis-
tentien risteykseen. Maanomistaja risteyksessä ei ole halunnut lähteä tässä vaiheessa mukaan 
kaavamuutokseen.  

Asemakaavatyön tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle asumista asuinkerrostaloihin ja liiketi-
loja niiden kivijalkoihin. Tavoitteena on saada alueelle toteutumaan palveluja selkeästi enemmän 
kuin mitä alueella aiemmin on ollut. Lisäksi tavoitteena on, että suunniteltu maankäyttö ja 



 

9 / 17 

rakentaminen soveltuu pohjavesialueelle, ja näin ollen poistaa kokonaan voimassa olevan asema-
kaavan osoittama mahdollisuus sijoittaa alueelle huoltoasema.  

Asemakaavan tavoitteet tuoda alueelle sekä asumista että palveluja alueelle poikkeavat vähäisesti 
mutta perustellusti osayleiskaavassa osoitetusta alueen pääkäyttötarkoituksesta. Suunnittelualue 
sijoittuu osayleiskaavassa osoitettujen eri maankäyttömuotojen raja-alueelle, ja asemakaavan 
muutoksessa on kysymyksessä osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun tarkentamisesta. 
Asemakaavan tavoitteet tuoda asumista alueelle toteuttavat osayleiskaavan A -merkintää ja toi-
saalta asemakaavan tavoitteet tuoda palveluja alueella toteuttavat osayleiskaavan P-merkintää. 
Pohjavesialueelle ei enää osoiteta huoltoasematoimintoja, joten asemakaavamuutos edistää 
osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista. Täten voidaan katsoa osayleiskaavan toimivan riittävästi 
ohjeena asemakaavaa laadittaessa  

Suunnittelualueen eteläpuolelle osayleiskaavassa osoitetut asumisen alueet eivät ole ristiriidassa 
asumisen kanssa. Näin ollen suunnittelualueelle tavoiteltu maankäyttö ei rajoita osayleiskaavan 
tavoitteiden toteutumista ympäröivillä alueilla. 

 

4 Ote keskeisten alueiden osayleiskaavasta 

3.2.3 Suunnittelun liittyminen ympäristöönsä 

Asemakaavoitusohjelma on laadittu 2020 ohjaamaan asemakaavoituksen etenemistä Porvoon 
puistokadun varressa. Liityntäpysäköinti ja ABC asemakaavalla muodostui katualue Hornhattulan-
tien ja Vanhan Helsingintien välille. Asemakaavassa on tavoitteena jatkaa Porvoon puistokadun 
katualuetta Mannerheiminkadun sillalle asti. Puistokatu I länsipuolelle on Porvoon puistokadun 
kaavarungossa osoitettu asumista ja kadulle suurempaa poikkeamaa nykyisestä tielinjauksesta. 
Tämä poikkeama tulee käsittelyyn vasta Porvoon puistokadun varren seuraavassa asemakaa-
vassa. Katualue tulee kattamaan ennen tätä muutosta koko tiealueen ja toteutusta voidaan tehdä 
mm. kevyen liikenteen osalta jatkuvana koko Porvoon puistokadun varrella. 

Porvoon puistokadun varressa toteutuu jo Porvoonportin kerrostalot, joista Raatimiehenkadun 
kaksi ensimmäistä ovat rakentumassa 2022 ja kolmannen suunnittelua on viety rakennuslupavai-
heeseen. Porvoonportin Tolkistentien risteyksessä olevalla tontille kortteliin 461 ollaan hakemassa 
suunnittelua kilpailun muodossa 2022 loppuvuonna. 

Näsinmäen alueella on oma asemakaavoitus käynnissä ja Porvoon puistokadun pohjoisreunan toi-
minnot ratkeavat siinä asemakaavassa. Liityntäpysäköinti ja ABC asemakaava on saanut lainvoi-
man helmikuussa 2022 ja mahdollinen toteutus etenee investointipäätöksellä. 
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4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

4.1.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Asemakaavoituksen tavoitteena on saada alueelle osoitettua kortteli, joka antaa lähtökohdat Por-
voon puistokadun rakentamiselle. Rakentamisessa on tavoitteena saada osoitettua merkittävä 
määrä asuntorakentamista toimivalla massoittelulla ja tontinkäytöllä. Porvoon puistokatu on tavoit-
teena muuttaa tiealueesta kaduksi ja mahdollistaa väylän eheytyminen osaksi keskustaa. Saapu-
minen Porvooseen on tavoitteena nostaa laatutasoltaan ja mahdollistaa kevyelle liikenteelle sujuva 
kulkeminen kadun varressa. 

4.1.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Suunnittelualueen vaihteleva kapeus pohjois-etelä suunnassa muodostaa tontinkäytölle haastetta. 
Porvoon puistokadun kaavarungosta on suunnittelun lähtötilanteessa asetettu tavoitteeksi 25 000 
k-m² asuntorakentamista 1 ap /120 k-m² autopaikkamitoituksella.  

4.1.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Rakentamisen on tavoitteena tuottaa hyvää ympäristöä ja huomioida kaupunkirakenteen muutok-
set suunnittelualueen ympäristössä. Merkittävän liikennemäärän aiheuttama melu on tarkoitus 
saada hallintaan massoittelulla ja mahdollistaa meluolosuhteiltaan hyvät piha-alueet asukkaille. 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NII-
DEN VAIKUTUKSET 

5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

Suunnittelualueen alustavassa tarkastelussa Porvoon puistokadun kaavarungon pohjalta oli ensim-
mäisenä ratkaistavana suunnittelualueen muutokset, kun yksityinen kiinteistö Tolkkistentien ris-
teyksessä ei halunnut lähteä mukaan kaavamuutokseen. Myös kaavarungossa esitetty katuliittymä 
korttelialueen halki arvioitiin aiheuttavan mahdollista haitallista liikenteen lisääntymistä Gammelba-
kantielle ja siitä päätettiin luopua jo suunnittelun alku vaiheessa.  

Korttelin pohjoisessa osassa päädyttiin piirtämään rajaus katualueelle osin poikkeavasti kaavarun-
gosta, mutta edelleen pidettiin kiinni katulinjauksen muutoksesta ja tiealueen leveiden reunojen 
hyötykäyttämisestä. Katualueelle myös nähtiin tarpeen tehdä alustava kadun yleissuunnitelma, 
jotta varmistetaan kadun toimivuus ja päättää korttelialueen reunan tarkka paikka, mutta aikataulu 
syistä rajaus muodostettiin asemakaavaluonnoksen korttelialueelle ennen suunnitelmien tarkentu-
mista ja päätettiin asemakaavaehdotus vaiheessa muuttaa rajausta tarvittaessa. 

Massoittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, että tavoitteena on 25 000 k-m², rakenteellinen pysäköinti 
ja autopaikka vaatimuksena 1ap/120 k-m². Tontinkäyttöluonnoksia tekemään otettiin ulkopuolista 
apua näistä lähtökohdista, sillä saatteella, että haluttiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista suun-
nittelua lähdetään osallistamaan.  
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Työtä luonnosten muodostamiseksi ohjattiin ja päädyttiin yhteistyössä luopumaan kaavarungon 
tornimaisesta rakennuksesta ja tekemään massoittelusta kolme ja kaksi kortteli kokonaisuutta kä-
sittelevät vaihtoehdot, joissa molemmissa on rakenteelliset pysäköinnit kortteleiden alla ja korke-
ampaa rakentamista pohjoispuolella ja matalampaa rakentamista Näsintien puollella. 

5.2 Tontinkäyttöluonnokset 

Lopputuloksena aloitusvaiheen suunnittelusta saatiin VE1 ja VE2 tontinkäyttöluonnokset. Selostuk-
sen liitteenä on tontinkäyttöluonnosten asemapiirrokset, selostus ja laskelmat. 

5.3 VE1 Kolme korttelia 

Vaihtoehto 1 luonnoksessa on kolme etelään avautuvaa korttelia. Vaihtoehdossa on Porvoon puis-
tokadun puolella aukio kaavarungon mukaisesti luomassa tilakokonaisuutta kadun varressa.  Mas-
sat pyrkivät muodostamaan aurinkoisia suojaisia pihoja kortteleihin, joiden välistä autot pääsevät 
rakenteelliseen pysäköintiin rakennusten alle. 

 

5 Ote tontinkäyttöluonnos VE1 asemapiirrustuksesta 

5.4 VE2 Kaksi korttelia 

Vaihtoehto 2. pitää sisällään kaksi korttelia. Pohjoisreuna muodostaa selkeän muurin Porvoon 
puistokadulle, jota on pyritty keventämään osin sisään vedetyillä rakennuksilla. Muutenkin vaihto-
ehdossa on pyritty osoittamaan rakentaminen pienipiirteisempänä ja rikkomaan massojen muodos-
tamia kokonaisuuksia ulos ja sisään vedoin sekä kerroskorkeuden muutoksin. 
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6 Ote tontinkäyttöluonnos VE2 asemapiirrustuksesta 

5.5 Vaihtoehtojen vertailu 

Molemmat vaihtoehdot tarjoavat tontille ratkaisun, joka on mahdollinen toteuttaa. VE1 tarjoaa tek-
nisesti perinteisemmän toteutusmallin ja on helpompi toteuttaa osissa, joka on tärkeä näkökulma 
isossa kokonaisuudessa. VE2 muodostaa vaihtoehtoisen mallin, jossa kokonaisuus on yhtenäi-
sempi, mutta toteutettavuus osissa heikompi. 

VE2 ottaa huomioon voimakkaammin eteläpuolen rakennuskannan, kuin VE1, mutta molemmissa 
toistuu kerroskorkeuksien muutos pohjoisen korkeasta etelän matalampaan kerroskorkeuteen. 

Rakennusmassan pohjoisreunan käsittely vaihtelevat. VE1 tarjoaa kaupunkiaukean, joka muodos-
taa vaihtelevamman katukuvan. Kuitenkin melu- ja ilmanlaatuolosuhteista johtuen aukion viihtyvyys 
on kyseenalainen. VE 2 muurimainen ratkaisu tuottaa yksikertaisen toistuvan reunan katuaukiolle, 
jota sisäänvedot värittävät ja keventävät. Julkisivujen arkkitehtuuri on VE2 vaihtoehdossa suurem-
massa roolissa siinä, miten se pystyy elävöittämään katumaisemaa. VE1 Aukio ja rytmitys antavat 
enemmän anteeksi.   

Pihat luovat molemmissa hyvän suojaisan oleskelupaikan ja kulkureitin korttelien läpi. Molemmat 
versiot aukeavat auringonpaisteen kannalta suotuisaan suuntaan ja sulkevat melun rakennusmas-
sojen taakse. VE1 Aukotus massoissa antaa hieman heikomman melu suojan, mutta molemmissa 
vaihtoehdoissa päästään hyvään tulokseen. 

Autopaikoituksessa molemmat luonnokset ovat karanneet alkuperäisestä tavoitteesta, mutta VE1 
1ap/156 k-m² on selkäesti paremmin linjassa kuin VE2 1ap/176k-m². Molemmissa vaihtoehdoissa 
tulee pohtia jatkosuunnittelussa miten paljon autopaikka vaatimus voi venyä ja millaisiin muutoksiin 
lähdetään jatkosuunnittelussa, kun tavoitteita lähdetään haastamaan. 
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5.6 Asemakaavaluonnosratkaisun valinta ja perusteet 

Asemakaavaluonnoksiksi valittiin tehdä molemmista tontinkäyttöluonnoksista versio. VE1 asema-
kaavaluonnos on lähes täysin tontinkäyttöluonnoksen mukainen. VE2 asemakaava luonnos ei vas-
taa täysin tontinkäyttöluonnosta, koska pysäköintimäärän katsottiin olevan liian vähäinen suh-
teessa rakennettavaan määrään. 

Suunnittelua pysäköinnin ratkaisemiseksi tehtiin nopealla tarkastelulla ja ratkaisuksi päädyttiin ra-
kennusoikeutta pienentämään 25 000 k-m² -> 21 000 k-m², kerroskorkeuden madaltaminen poh-
joisrivistöstä kauttaaltaan ja kahden matalan rakennuksen poistaminen korttelin etelärajalta. Näillä 
muutoksilla suunnitelman nähtiin osoittavan realistisemman vaihtoehdon kuin suora tontinkäyttö-
luonnos. 

Katualueen rajauksessa on pyritty ottamaan mukaan kauttaaltaan Läntisen Mannerheiminväylän 
rakenteet. Lännessä katualue rajautuu Liityntäpysäköinti ja ABC asemakaavan katualue rajauk-
seen. Pohjoisessa mukana on kevyen liikenteen reitti seurakunnan kiinteistöllä, muuten seurataan 
kiinteistörajaa, kunnes Näsin kartanon kohdalla otetaan mukaan vain sillan rakenteet. Etelässä 
otetaan mukaan puistoalue Porvoon portin kohdalla, muuten rajaus kulkee pääasiassa liikennealu-
een rajalla. 

5.6.1 Pysäköinti vaatimuksen vaikutus 

Pysäköintipaikkamääräyksen vaikutus rakentamisen määrään tulee yhtälöstä, jossa kiinteistölle 
mahtuva ja sopiva massoittelu saa vastaansa pysäköinnin vaatiman tilan. Jos tontille halutaan 
25 000 k-m² rakennusoikeutta ja pysäköintivaatimus on 1 ap/120 k-m² tulee tontille rakentaa 208 
autopaikkaa. 25 000 k-m² rakennusoikeus voidaan arvioida tarkoittavan tässä kohteessa tontin-
myyntituloina noin 7,5–8,8 miljoonaa euroa tai 625 asukasta. 

VE2 tontinkäyttöluonnoksessa on saatu mahtumaan tontille 25 000 k-m² ja 146 autopaikkaa. Tämä 
antaisi autopaikkamääräykseksi noin 1 ap/ 170 k-m². Kun VE2 tontinkäyttöluonnoksesta on muu-
tettu asemakaavaluonnokseen autopaikat vaatimustavoitteen mukaiseksi 1 ap / 120 k-m², raken-
nusoikeus on jouduttu myös muuttamaan. Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu rakennusoi-
keutta 21 000 k-m² ja laskettu, että muutoksin saataisiin mahtumaan noin 170 autopaikkaa tontille. 
Näillä muutoksilla seurauksena on, että myyntitulot laskevat noin 6,5–7,5 miljoonaan ja uusia asuk-
kaita tulisi asukkaita vain 525. 

Näillä luvuilla voidaan todeta, että autopaikkavaatimuksesta kiinnipitäminen tässä tapauksessa ai-
heuttaa kustannuksia menetettynä tontinmyyntituloina kaupungille noin 1 000 000 € ja vähentää 
asukasluvun kasvua 100 henkilöä. Nämä luvut ovat tapauskohtaisia ja laskelma sisältää oletuksia 
tontinhinnasta ja asukasväljyydestä. 

5.6.2 Melu 

Tontinkäyttöluonnosten rakennusmassoilla ja Porvoon puistokadun linjausmuutoksilla on teetetty 
alustavat liikennemelumallinnukset korttelialueelle aiheutuvasta liikennemelusta. Kartat löytyvät se-
lostuksen liitteenä. Lopullista meluselvitystä ei ole vielä laadittu, vaan se on suunniteltu tehtävän 
asemakaavan ehdotusvaiheessa, kun rakennusten lopullisempi massoitus on selvillä ja myös ka-
dun yleissuunnittelua on tehty. 



 

14 / 17 

 

7 Ote VE1 liikennemeluselvityksen kartasta 

Liikennemelumallinnusten mukaan melutilanne ei ole erityisen vaikea, mutta parvekkeita ei voida 
rakentaa Porvoon puistokadun puoleiselle julkisivulle. Myös meluntorjunta vaatimus määräys olla 
Porvoon puistokadun puoleisella julkisivulla. Pihat pysyvät mallinnusten mukaan melulta hyvin tai 
erittäin hyvin suojassa. 

5.6.3 Ilmanlaatu 

Ilmanlaadusta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta on selvää, että vilkkaasti liikennöity Porvoon 
puistokatu tulee aiheuttamaan ilmanlaadun heikkenemistä korttelin pohjoissivustalla. Asemakaava 
määräyksissä on kielletty ilmanotto Porvoon puistokadun puoleiselta julkisivulta. Vaikutukset mah-
dollisen aukion suunnitteluun tulee selvittää ehdotusvaiheessa. 
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6 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

6.1 Katualue 

Katualue on asemaakaavan laajin alue. Katualue rajautuu lännessä Liityntäpysäköinti ja ABC ase-
makaavaan ja idässä Mannerheiminkadun sillan puolivälissä vastaan tulevaan empirekaupungin 
jokirannan asemakaavaan. Pääosin katualueen rajaus ottaa mukaan mahdollisimman laajasti tie-
alueen noudattaen pohjoisessa kiinteistörajoja, kiinteistörajoista poiketaan länsipään kevyenliiken-
teen väylän kohdalla, joka otetaan mukaan hautausmaan kiinteistöltä ja kansallisen kaupunkipuis-
ton rajauksen kohdalla lyhyellä osuudella keskikohdilla. Etelässä katualue rajautuu aikaisempiin 
asemakaavoihin. Mukaan otettaan myös kadun eteläreunassa vanha puistokaistale Porvoonportin 
pohjoispuolella.  

Katualueen rajat ovat samat molemmissa asemakaavaluonnoksissa, lukuun ottamatta korttelialu-
een aukiota asemakaavaluonnoksessa VE1. 

6.2 Korttelialue 

Korttelialue muodostaa molemmissa asemakaavaluonnoksissa asuinkerrostalojen yhtenäisen kort-
telialueen, joka jaetaan kahteen tai kolmeen tonttiin versiosta riippuen. Tonttien välille on yleiselle 
jalankululle osoitettu käytävä, joka myös toimii kulkureittinä pysäköintiin. Kerroskorkeudet vaihtele-
vat rakennusaloilla II-VII kerrokseen. Kortteleiden läpi kulkee kulkureitit korttelin sisäisiin kevyen 
liikenteen kulun tarpeisiin. 

6.2.1 Mitoitus 

Asemakaavaluonnoksissa osoitetaan molemmissa versioissa 21 000–25 000 k-m² rakennusoi-
keutta asuinkerrostaloille. Lisäksi osoitetaan kerrosalaa liiketiloille. Korttelin rakennustehokkuus 
tehokkuusluvulla ilmaistuna on 1.5–1.85. 

6.3 EV alue 

Korttelialueen länsipäässä on suojaviheralue, jolla on ohjeellinen jalankulku merkintä Näsintieltä 
Porvoon puistokadulle ja johdoille varattu alue mahdollista vesiputkea varten Porvoon puistoka-
dulta Veteraanitielle. 
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7 KAAVAN VAIKUTUKSET 
Luonnosvaiheessa arvioidaan asemakaavan vaikutuksia vain alustavasti. Vaikutuksista ei tehdä 
erillisiä selvityksiä. 

7.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavalla rakennettu ympäristö täydentyy ja mahdollistetaan Porvoon puistokadun muuttumi-
nen laadukkaaksi kulkuväyläksi. Asemakaava täydentää Porvoon keskustan länsireunaa ja muut-
taa tien hukka-alueen rakennetuksi korttelialueeksi. 

7.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Suunnittelualue muuttuu tiealueesta kaupungin laadukkaaksi sisääntulokaduksi, jonka on tavoit-
teena toimia käyntikorttina Porvoon kaupunkiin. Luonnonympäristössä muutosten vaikutus on vä-
häinen. Osin tiealueen reunan puistikkoa muuttuu korttelialueeksi. Muuten ympäristön muutos kos-
kee rakennettuja alueita. 

7.3 Vaikutukset liikenneolosuhteisiin 

Läntisen Mannerheiminväylän muutos kaduksi mahdollistaa kaupunkimaisen lähestymisen Porvoo-
seen autoliiketeelle. Merkittävää liikennettä on odotettavissa myös tulevaisuudessa ja asemakaa-
valla mahdollistuu kaupungin omat ratkaisut liikenteen sujuvoittamiksesi ja turvallisuuden takaa-
miseksi. 

7.4 Vaikutukset pyöräily- ja kävelyolosuhteisiin 

Porvoon puistokatu tulee mahdollistamaan selkeän ja toimivien yhteyksien muodostamiseksi Por-
voon Länsirannan pohjoisosaan. Kadun yleissuunnittelu asemakaavan ehdotusvaiheeseen mah-
dollistaa vaikutusten paremman arvioinnin. 

7.5 Vaikutukset ilmastonmuutokseen 

Asuinkorttelin sijainti on hyvä viisaille liikkumisratkaisuille. Mahdollisuudet hyödyntää julkista liiken-
nettä sekä lähipalveluita Länsirannalla ovat alueella hyvät. Porvoon puistokatu mahdollistaa pyöräi-
lyn ja kävelyn olosuhteiden parantamisen kautta potentiaalista muutosta kohti kestäviä liikkumisen 
ratkaisuja. 

Rakentamisessa on tavoitteena saada ainakin osassa materiaaleista käytettyä hiiltä sitovia puura-
kenteita. Rakentamisen pohjanvahvistus ei vaadi raskaita rakenteita. Kadun ja korttelin rakentami-
seen vaaditaan kuitenkin merkittäviä määriä myös hiili-intensiivisiä materiaaleja. 

Ilmastonmuutokseen varaudutaan ottamalla huomioon hulevesien hallinta. Rakennettava alue ei 
ole haastava tulvaan varauduttaessa. Kadun osalta mahdollistuvat viisaat valinnat hulevesien hal-
litsemiseksi. 
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Rakentamisen osuuden ei voida katsoa olevan kokonaisuudessaan suoraa päästöjä vähentäviä 
vaikutuksia vaan rakentamisesta aiheutuu päästöjä. Jos aluetta verrataan muihin asuntorakentami-
sen paikkoihin, on Puistokatu I korttelialue hyvällä sijainnilla rakennuskohteeksi päästöjen kan-
nalta. Muutosta kestävään liikkumiseen tukee Läntisen Mannerheiminväylän muuttuminen Porvoon 
puistokaduksi. 

7.6 Muut vaikutukset 

Muut vaikutukset tutkitaan asemakaavan ehdotusvaiheessa, kun asemakaavan valmiimpi muoto 
on saatu suunniteltua. 



Asemakaava Puistokatu I  Alustava rajaus Liite 1



AK 548 Puistokatu I  Ajantasa-asemakaavaote  Liite 2
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1 SUUNNITTELUALUE 
Puistokatu 1 asemakaavan suunnittelualueen korttelialue sijaitsee Porvoon keskustan länsipuolella 
Läntisen Mannerheiminkadun ja Näsintien välissä. Varsinaisen suunnittelualueen muodostaa kort-
telialue, joka kattaa vapautuvan liikenneasematontin ja puistoaluetta tontin länsipuolella. Lisäksi 
asemakaavassa on mukana Läntisen Mannerheiminväylän liikennealuetta. 

2 HANKKEEN TAUSTAA 
Läntisen Mannerheiminväylän ympäristön kehittäminen lähti liikkeelle, kun liikenneasema Näsistä 
joutui siirtymään pois pohjavesialueelta. Liikenneasemalle asemakaavoitettiin uusi paikka Hornhat-
tulantien risteykseen. Asemakaavaa laadittaessa todettiin Läntisen Mannerheiminväylän kehittämi-
sen vaikuttavan oleellisesti asemakaavan rajauksiin. Visiotyö Porvoon puistokadun kaavarunko 
tehtiin vuoden 2019 aikana. Visiotyöstä kerättiin palaute ja visiotyön pohjalta asemakaavoitusoh-
jelma laadittiin Puistokadun asemakaavoitustyön ajoittamiseksi 2020. Liikenneasema on siirty-
mässä pois Näsistä ja tontti vapauttaa suunnittelualueen kehitettäväksi Porvoon puistokadun kaa-
varungon mukaisena. 

Kuva 1 Ote Porvoon puistokadun kaavarungosta 

3 SUUNNITTELUN TAVOITE 
Asemakaavalla tavoitellaan entisen liikenneasemantontin ympäristöineen muuttamista merkittä-
väksi asuinrakentamisen kortteliksi. Lisäksi tavoitellaan liikennealueen muuttamista kaduksi ja Por-
voon puistokadun kaavarungon mukaisen viihtyisän ympäristön mahdollistamista Porvoon pääasi-
alliselle sisääntuloväylälle. 



4 LÄHTÖTIEDOT 

4.1 Alueen sijainti ja pinta-ala 

Suunnittelualue sijaitsee Näsissä Porvoon keskustan läntisellä rajalla. Suunnittelualue rajautuu 
Läntisen Mannerheimintien varrelle ja Näsintien pohjoispuolelle. Korttelialueen koko on noin kaksi 
hehtaaria, mutta korttelialueen lisäksi asemakaavan muutos sisältää laajasti liikennealuetta, jonka 
rajaus selviää asemakaava työn aikana. 

4.2 Maakuntakaava 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa kaava-alue kuuluu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkee-
seen. Läntinen Mannerheimin väylä on maakunnallisesti merkittävä tie. 

4.3 Yleiskaava 

Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty 15.12.2004) kaava-alue on osoitettu Palvelujen 
ja Hallinon alueeksi. Läntinen Manneheiminväylä on valtatie, Tolkkistentien on seudullisesti tärkeä-
yhdystie/kokoojakatu. Läntisen Mannerheimin väylän pohjoispuolella ja Näsintien varressa on ke-
vyenliikenteen reitti. 

 
 
 
4.4 Asemakaava 

Ajantasa-asemakaavassa suunnittelualueella on puisto (P) ja liikennealuetta (LT) Näsin liikenne-
alueen asemakaavasta 80 sekä Näsin asemakaavasta 231 LH/KL korttelialue ja suojaviheraluetta. 

LH/KL määräys: Yhdistettyjen huoltoasemarakennusten ja liikerakennusten korttelialue. Korttelialu-
eelle saa sijoittaa huoltoaseman sekä liikerakennuksen. Autopaikkavaatimus: 1 ap/ 25 kerros-
alaneliömetriä.   

Kuva 2 Otteet maakuntakaavasta ja keskeisten alueiden yleiskaavasta. 



Suunnittelualueen korttelialueen naapurissa on Liikerakennusten korttelialue KL, Liikennealueen 
pohjoispuolella hautausmaa ja Näsintien katualue. 

 

Kuva 3 Ote ajantasa-asemakaavasta 

 
4.5 Omistussuhteet 

Läntinen Mannerheiminväylä on valtion tiehallinnon omistuksessa, mutta osa kevyenliikenteen väy-
lää kulkee seurakunnan omistamalla kiinteistöllä Vanhan Helsingintien risteyksestä itään. Liikera-
kennusten korttelialueen tontti 638-22-427-4 on yksityisessä omistuksessa. Muut kiinteistöt ovat 
Porvoon kaupungin omistuksessa, mutta LH/KH tontti on vuokrattu poistuvalle liikenneasemalle. 

 
4.6 Asukkaat ja työpaikat 

Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Suunnittelualueen itäpuolella on Porvoonportin asuinalue ja 
eteläpuolella Näsin asuinalue, koulualue sekä yksi toimistorakennus. Suunnittelualueella on ollut 
poistuvan liikenneaseman tarjoamat työpaikat ja naapurissa on pikaruokaravintolan tarjoamat työ-
paikat. 
 
4.7 Rakennuskanta 

Suunnittelualueella on huoltoasemarakennus, jossa on autopesula ja tankkauskatos. Suunnittelu-
alueen naapurissa on pikaruokaravintola. 



 
Kuva 4 Viistoilmakuva suunnittelualueesta 
4.8 Luonnonympäristö ja maisema 

Suunnittelualue on Porvoon pääsisääntuloväylä ja sen reunalla sijaitseva liikenneaseman tontti 
ympäristöineen. Tiealue hallitsee maisemaa ja ympäristöä. Huoltoaseman tontti on asvaltoitu 
kenttä. Tontin länsipuolella puistoalue on kapea metsikkö ja tontin ja kadun välissä on nurmialue. 
Tiealue rajautuu pohjoispuolella hautausmaahan ja eteläpuolella Porvoonportin asuinalueeseen. 

 
4.9 Kunnallistekniikka 

Suunnittelualueella on kunnallistekniikka. 

 

5 PERUSSELVITYKSET 
Kaavan suunnittelualueelle laaditaan/on laadittu seuraavat selvitykset: 

- Porvoon puistokadun kaavarunko 
- Puistokatu I tontinkäyttöluonnos massoittelusta ja maisemasta 
- Meluselvitys 
- Huoltoasematontin pilaantuneidenmaiden selvitys 
- Länsirannan hulevesiselvitys 



- Yleissuunnitelma Läntisen Mannerheiminväylän muuttamiseksi kaduksi 
 

6 KAAVOITUKSEN KESKEISIMMÄT VAIKUTUKSET 
Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen ja voimassa olevaan asema-
kaavaan verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan asemakaavan 
laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia.  

- Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan 

- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 

- Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin 

- Vaikutukset pyöräily- ja kävelyolosuhteisiin 

- Vaikutukset ilmastomuutoksen torjuntaan 

  



7 OSALLISET 
Maanomistajat 

Naapurimaanomistajat 

Yritykset 

- Telia Sonera Finland Oyj 

- Elisa Oyj 

- Porvoon Energia Oy/kaukolämpö 

- Porvoon Sähköverkko Oy 

- Porvoon Alueverkko Oy 

Viranomaiset ja muut tahot 

- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

- ELY-keskus 

Porvoon kaupungin yksiköt 

Konsernijohto 

- Maapolitiikka 

- Kaupunkimittaus 

- Kuntatekniikka 

- Rakennusvalvonta 

- Ympäristönsuojelu 

Sosiaali- ja terveystoimi 

- Ympäristöterveydenhuolto 

Liikelaitos Porvoon Vesi 

Luottamuselimet 

- Kaupunkikehityslautakunta  

- Terveydensuojelujaosto 

Kaikki kuntalaiset 

Muut osallisiksi itsensä tuntevat  



8 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄR-
JESTÄMINEN 

 
Viranomaisneuvottelu: 

- Asemakaavahanke edellyttää viranomaisneuvottelua (MRL 66 § 2 mom). Ehdotusvaiheen 
viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa. 

Suunnitteluvaiheen kuuleminen: (MRL 62 §, MRA 30 §) 
- Kaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali ovat esillä palvelupiste Kompassissa, Rihkama-

tori B, katutaso ja internetissä Porvoon kaupungin internetpalvelussa (www.porvoo.fi). Osal-
lisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä. 

- Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-halti-
joille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin internetpalvelussa.  

- Kommentit pyydetään sähköpostitse osallisilta, jotka mainitaan kohdassa ”7. Osalliset” lis-
talla otsikoiden Yritykset, Viranomaiset ja muut tahot, Porvoon kaupungin yksiköt alla. 

 
Neuvottelukierros:  

- Saatujen kommenttien pohjalta järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri tahojen kanssa.  
 
Virallinen kuuleminen: (MRL 65 §, MRA 27 §) 

- Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä palvelupiste Kompassissa, 
Rihkamatori B, katutaso ja internetissä Porvoon kaupungin intranetpalvelussa (www.por-
voo.fi). Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia. 

- Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-hal-
tijoille ja naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin intranetpalvelussa 
sekä sanomalehdissä Uusi-maa, Östnyland ja Itäväylä. 

 
Viralliset lausunnot: (MRA 28 §) 

- Terveydensuojelujaosto 
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Liikelaitos Porvoon vesi 

 
Perusteltu kannanotto muistutuksen johdosta:(MRL 65 § 2) 

- Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, toimitetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto esitettyyn muistutukseen. 

 
Ilmoitus kaavan hyväksymisestä (MRL 67 §, MRA 94 §)   

- Kirjallinen ilmoitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä niille, 
jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Kuulutus kaupungin 
internetpalvelussa www.porvoo.fi. 

 
Kaavan lainvoimaisuudesta kuuluttaminen (MRA 93 §) 

- Kuulutus kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi.  

  



9 KAAVOITUSHANKKEEN AIKATAULU 
Asemakaavoitus on käynnistynyt syksyllä 2021 ja tavoitteena on, että asemakaavan luonnosvaihe 
etenee 2022 keväällä ja ehdotusvaihe 2022 syksyllä. Hyväksymiskäsittelyyn on asemakaava ta-
voitteena saada vuoden 2023 keväällä. 

 

10 VALMISTELUSTA VASTAAVAT 
Porvoon kaupunki 
Kaupunkisuunnittelu 
PL 23 (käyntiosoite: Rihkamatori B, III kerros) 
06101 PORVOO 
 
Kaavoittaja 
Johannes Korpijaakko 
puh. 040 489 5796 
etunimi.sukunimi@porvoo.fi 
 
Suunnitteluavustaja 
Christina Eklund 
puh. 040 489 5755 
etunimi.sukunimi@porvoo.fi 
 
Päiväys 27.1.2022 
 
Kaupunkisuunnittelupäällikkö 
Dan Mollgren 
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PORVOON PUISTOKATU 1
TONTINKÄYTTÖLUONNOKSET
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TAUSTAA

Porvoon kaupunki on aloittanut asemakaavoituksen Porvoon puistokadun varrella. Ensimmäinen asemakaava 
muodostaa korttelikokonaisuuden nykyisen Läntisen Mannerheimintien varteen, joka asemakaavassa on muuttumassa 
Porvoon Puistokaduksi. Asemakaavoituksen viitesuunnitelman pohjaksi on tehty kaksi tontinkäyttöluonnosta yhteises-
sä työryhmässä kaavatalousasiantuntijan, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin toimesta. Luonnokset on tehty määrätylle 
suunnittelualueelle ja sen ympäristön tarkastelualuetta on tutkittu vain viitteellisesti.

1. KONSEPTI

Luonnossuunnittelun tavoitteena on ollut tutkia kahta erilaista lähestymistapaa annettuun suunnittelualuee-
seen. Molemmissa vaihtoehdoissa rakentamisen kerrosala on lähes sama, joten vertailussa voidaan keskittyä alueen eri-
laisiin arkkitehtonisiin lähestymistapoihin. Tulevan kaavoituksen pohjaksi voidaan käyttää myös molempia luonnoksia 
soveltuvin osin.

Kahden luonnosvaihtoehdon suurin ero on korttelirakenteessa. Vaihtoehdossa 1 alue jakaantuu kolmeen kortteliin 
ja vaihtoehto 2 kahteen. Vaihtoehdon 1 korttelit avautuvat kokonaan etelään. Vaihtoehdon 2 korttelirakenne on suljettu, 
mutta kortteleita rajaa etelässä matalien pientalomaisten asuntojen rivi.

Molemmissa vaihtoehdoissa kortteleita jakavat poikittaiset pihakadun tyyppiset kadut, joilta on sisäänajo pysäköin-
tiin, mutta niiltä ei ole varsinaista ajoliittymää Puistokadulle. Poikittaisia katuja pitkin on kuitenkin kevyen liikenteen yhteys 
Näsintieltä Puistokadulle.

Alueesta on suunniteltu viihtyisää ja monipuolista asumisen ympäristöä.
Pelastusajoneuvojen reitit ja pelastautumisen paikat on alustavasti tutkittu suunnittelun yhteydessä, mutta jat-

kosuunnittelussa niihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

KAKSI VAIHTOEHTOISTA TONTINKÄYTTÖLUONNOSTA
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2. MASSOITTELU JA MITTAKAAVA

Suunnittelualue sijoittuu kahden keskenään hyvin erilaisen ympäristön välimaastoon. Alueen pohjoispuolella on 
tuleva Porvoon Puistokatu, joka on vilkkaasti liikennöity saapumisväylä Porvooseen ja toisella puolella hiljainen pienta-
loalue. Molemmissa luonnosvaihtoehdoissa on huomioitu Puistokadun kaupunkibulevardimainen ympäristö sekä pien-
taloalueen pienipiirteinen ja herkkä mittakaava. Vaihtoehdot ovat kaksi erilaista lähestymistapaa näihin olemassa oleviin 
ympäristöihin.

Molemmissa vaihtoehdoissa Puistokatua reunustaa korkeampi rakentaminen, jossa rakennuksissa on viidestä seit-
semään kerrosta. Kaupunkikuvallisesti korkeahko rakentaminen antaa kaupunkimaista ilmettä Puistokadulle. Samalla 
rakennusmassat suojaavat eteläpuolelle sijoittuvia pihoja ja pientaloaluetta melulta ja muodostavat kortteleille selkäran-
gan. Puistokadun varrelle sijoittuvista asunnoista on hyvät näkymät hautausmaan ja Porvoon keskustan suuntaan.

Selkärankamuurin eteläpuolella rakennusmassoja on porrastettu matalammiksi kerroksittain. Pienempi mittakaava 
ottaa huomioon pientaloalueen pienipiirteisyyden. Kortteleiden pohjois-eteläsuuntaiset massat terassoituvat kohti ete-
lää, jolloin Puistokadun varren korkeampi rakentaminen jää taustalle etelästä päin katsottuna.

Vaihtoehdon 1 pihat avautuvat vehreinä pientaloalueelle päin ja Näsintien varteen ulottuu kolmen-neljän kerroksen 
korkuisia asuinrakennusten päätyjä. Näsintien vartta reunustavien rakennusten runkosyvyys olisi syytä pitää mahdolli-
simman pienenä, jotta päädyt pysyvät hoikkina ja lähempänä pientalojen mittakaavaa. Luonnoksissa rakennusmassat on 
esitetty 12 m syvinä sisältäen parvekevyöhykkeen. 

Vaihtoehdossa 2 Näsintien varteen on suunniteltu pientalojen mittakaavassa olevaa matalaa ja pientalomaista 
asuinrakentamista. Ne on mahdollista toteuttaa puurakenteisina kuten tien toisella puolella olevat vanhat talot. Näsin-
tien varteen sijoittuville taloille on suunniteltu pienet etu- ja takapihat, joiden ansiosta uusien kortteleiden ja Näsintien 
rajapinta pysyy pehmeänä kuten vanhalla pientaloalueella.

3. ASUMINEN

Molemmissa vaihtoehdoissa on pyritty ”porvoolaiseen” asumiseen, jossa on sopivasti väljyyttä ja vehreyttä, mutta 
myös kylämäistä yhteisöllisyyttä. Uuden asuinalueen yhteisöllisyyttä luovat alueen sisäiset reitit, joiden varrelle on si-
joitettu yhteiseen käyttöön soveltuvat tilat, yhteisöä tukevat tilat sekä liiketilat. Toimeliaisuus lisää yhteisöllisyyttä ja sitä 
myöten turvallisuutta. Toimintaan ja reiteille myös nykyiset asukkaat ovat tervetulleita.

Puistokadun meluolosuhteista johtuen asuntoihin ei voida siijoittaa parvekkeita pohjoiseen. Tästä syystä Puistoka-
dun varteen sijoittuvista asunnoista olisi syytä tehdä läpitalon asuntoja, jotka parantavat myös asuntojen laatua. Asunto-
pohjia ei ole vielä tässä vaiheessa tutkittu. Asumiseen tuo laatua myös nykystandardista poiketen 3,5 m kerroskorkeus.

Alueen asukkailla on mahdollisuus alimmissa kerroksissa omaan yksityiseen pihaan, ylemmissä kerroksissa omiin 
parvekkeisiin sekä kaiken keskellä yhteisiin pihoihin. Luonnoksissa on esitetty rakennusten runkosyvyydeksi 12 m, joka 
sisältää etelään ja pihan puolelle avautuvan parvekevyöhykkeen esimerkiksi sisäänvedetyin parvekkein. Vaihtoehdossa 1 
asunnoissa voidaan varioida sisäänvedettyjä, osittain sisäänvedettyjä ja ranskalaisia parvekkeita.

Vaihtoehdossa 2 parvekevariaatioita on lisäksi pihamaiset rakennusrungon ulkopuolella olevat parvekkeet, katto-
puutarhat ja pientalojen yksityispihat.

4. PAIKOITUS

Molemmissa vaihtoehdoissa asukaspysäköinti on suunniteltu pääosin rakenteellisena ja on osoitettu pihakansien 
alle. Maantasopysäköintiä on vain muutamien vieraspaikkojen verran alueen sisällä, joten kadunvarsipysäköinnille ei ole 
tarvetta.

Pysäköintiratkaisussa käytetään hyväksi maaston korkeuseroja ja näinollen kannet saadaan maanpinnan muotoilulla 
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upotettua pihan puolelta maan alle lukuunottamatta itäisintä korttelia. Näin saadaan yhtenäiset ja puoliksi maanvaraiset 
piha-alueet. Sisäänajo pysäköintitasolle saadaan kuitenkin järjestettyä maantasosta siten, ettei erillisiä ajoramppeja tar-
vita. 

Puistokadun puolelle pysäköintitasot muodostavat asuinkortteleiden kivijalkaa. Pysäköintikansien aukotus Puisto-
kadullepäin on sellainen, että tilat voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa muuttaa johonkin muuhun käyttöön, mikäli 
pysäköinnin tarve muuttuu esim. yhteiskäyttöautojen tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Sen käsittelyä voidaan 
myös varioida sijoittamalla kadun puolelle myös asumista tukevia aputiloja tai yhteiskäyttöön soveltuvia tiloja.

Luonnoksissa paikoitusta on suunniteltu myös rakennusrunkojen alle. Niiden toteutuskelpoisuus on tutkittava jat-
kosuunnittelussa tarkemmin. Pysäköintitarvetta ja paikkojen määrää tulee myös tarkastella jatkosuunnittelun yhteydessä.

5. PUISTOKATU

Puistokatu on esitetty molemmissa vaihtoehdoissa samanlaisena. Kadun pohjoisreunan kasvillisuus ja puulajit 
mukailevat olemassaolevaa ympäristöä. Istutettavat puurivit ovat havupuita, pääosin mäntyjä, ja viherkaista on vaihtele-
van levyinen. Kadun eteläreuna, joka rajautuu uudisrakentamisen alueeseen on puistomaisempi, ja eteläisin viherkaista 
rakennetaan leveämpänä, jotta myös hulevesien käsittelylle on tilaa. Sadepuutarhavyöyhyke kävely- ja pyöräilyreitin ja 
ajoväylien välissä on toiminnallisuuden lisäksi myös viihtyvyyttä lisäävä. Eteläreunan puurivit liittävät Puistokadun vah-
vemmin osaksi Porvoon keskustan puubulevardeja, ja lehmukset muodostavat selkeimmät puukujanteet. Kadun varrelle 
levittäytyvillä aukioilla ja jalankulkureiteillä on vaihtelevampaa lajistoa.

Puistokatu on sisääntuloväylä Porvooseen ja kaupunkikuvallisesti tärkeä. Luonnosvaihtoehdossa 1 tärkeä kaupun-
kikuvallinen tekijä on puistomainen aukio läntisen ja keskimmäisen korttelin välillä. Se katkaisee muurimaisen asuinra-
kennusten seinämän samoin kuin toinen pihakatu ja porrasyhteydet kansipihoille. Niistä avautuu näkymiä alueen sisälle.

Vaihtoehdossa 2 rakennusmassa sulkee asuinkortteleiden pihat Puistokadulta, mutta se polveilee sekä horison-
taalisesti että vertikaalisesti. Korkeat rakennusmassat on sisennetty autokannen korkuisen muurin taakse. Jalankulkijan 
perspektiivistä katsottuna korkean rakentamisen sisentäminen jalustan taakse saa mittakaavan tuntumaan pienemmältä. 
Muurin päälle on esitetty kasvillisuutta, joka pehmentää ja korostaa sisäänvetoa. Luonnoksissa on esitetty, että pysäköinti 
ulottuu tähän muuriin saakka. Toisena vaihtoehtona sisennyksen toteutukselle voidaan pitää kylmää arkadia jalkakäytä-
vän puolella. Se on teknisesti helpompi toteuttaa kylmänä rakenteena. Muurin materiaaleihin ja valaistukseen on kiinni-
tettävä erityistä huomiota, jotta lopputulos on miellyttävä sekä läheltä että kaukaa.

Koska pysäköintihallit rajautuvat Puistokadun jalkakäytävään, on sen aukotukseen ja käsittelyyn kiinnitettävä huo-
miota. Niiden aukotuksessa voidaan edellyttää muuttuvat tarpeet ja autokannen mahdollinen purku tai muuttaminen 
muuhun käyttöön tulevaisuudessa. Asuntojen porrashuoneet ja sisäänkäynnit voidaan sijoittaa myös Puistokadun var-
teen, jolloin myös niillä katua rajaavaan muurimaiseen julkisivuun saadaan vaihtelua. Kortteleiden liiketilat sijoittuvat 
myös Puistokadun varteen.

Näsintieltä Puistokadulle on molemmissa vaihtoehdoissa esitetty esteetön jalankulkuyhteys. 

6. HULEVESIEN IMEYTYS JA VIIVYTYS

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. Pihoilta ja katoilta olevat vedet pyritään imeyttämään maahan alueella 
kiinnittäen erityistä huomiota veden laatuun. Korttelipihoilla ei tiiviistä rakentamisesta ja kansiratkaisuista johtuen ole 
riittävää tilaa viivytykselle. Kortteleiden väliin jääville pihakaduille on esitetty hulevesiä imeyttäviä ja puhdistavia sadepuu-
tarhoja. Pihakadut sijaitsevat tontin alueella, ja niille on mahdollista ohjata myös rakennusten kattovesiä. Puistokadun 
katuvesistä suurin osa on tavoitteena ohjata myös maanpäällisiin viivytysrakenteisiin, ja kadun eteläreunassa sijaitsee hu-
levesipainanne. Kadun vesien laatuun ja imeytykseen tulee kuitenkin veden laadun vuoksi kiinnittää jatkosuunnittelussa 
huomiota. 
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7. PIHAT

Vaihtoehdossa 1 muodostuu selkeästi kolme erillistä korttelipihaa, jotka avautuvat ja laskeutuvat etelään Näsintien 
suuntaan. Pihojen pohjoisosa on kansipihaa, ja kahdessa korttelissa esteetön kulku kannelle onnistuu pihaa luiskaamalla, 
samalla muodostaen maanvaraisen etelään suuntautuvan rinteen. Aktiiviset pihatoiminnot ja leikki on osoitettu kansipi-
haosuuksille, ja maanvaraisella pihalla pääosassa ovat suuret puut sekä hulevesien hallinta. Suurimman uuden vihera-
lueen muodostaa Puistokadun varteen sijoittuvan uuden vehreän aukion sekä Näsintieltä alas laskeutuvan esteettömän 
metsäisen reitin muodostama kokonaisuus.

Vaihtoehdossa 2 kortteleihin on haettu tunnelmaa Porvoon vanhan kaupungin puutalokortteleiden sisäpihoilta ja 
tehty niistä paikkaan sopiva tulkinta. Itäisempi kortteli on pienempi kansipiha, jonka vetovoimatekijänä on pihan keskelle 
jäävä maavarainen osuus, joka mahdollistaa suurien puiden saamisen myös kansipihalle. Maanvaraista aluetta kansipihal-
la puoltaa viihtyvyyden lisäksi kansirakenteen ja puuston ikä: kannen uusiminen aiheuttaa kansikasvillisuuden uusimisen 
muutaman vuosikymmenen välein.

Vaihtoehdossa 2 pihakannen ja maanvaraisen pihan välillä on esitetty ainoastaan porrasyhteys, koska pihan on 
ajateltu olevan korttelin sisäisessä käytössä ja asukkailla on pihalle maantasoyhteys rakennusten sisäosien kautta. Si-
säänkäynnit porrashuoneisiin ovat sekä pihalta että Puistokadulta. Korttelin keskellä sijaitseva rakennus on maantaso- ja 
kansipihakerroksen osalta ajateltu olevan asukkaiden yhteiskäytössä olevaa tilaa, joten siihen on mahdollista järjestää 
hissiyhteys. Jatkosuunnittelun yhteydessä on tutkittava myös esteetön yhteys kansipihan ja maantason välille. 

Hulevesien hallinta tapahtuu sekä pihalla, että pääasiallisesti kortteleiden väliin jäävän pihakadun sadepuutarhoissa. 
Läntisempi korttelipiha on suurempi. Siitä noin puolet on kansipihaa, jolle sijoittuu leikkiä, oleskelua ja kaupunkiviljelyä. 
Kansipihalle noustaan esteettömästi pihan sisäistä luiskaa pitkin, jonka varrella kulkee pihakadulle johtava hulevesipai-
nanne. Suuremmalta korttelipihalta on myös suora yhteys Näsintieltä Puistokadulle johtavalle metsäiselle puistokaista-
leelle, jolla tässäkin vaihtoehdossa osoitetaan esteetön kulkuyhteys. 

8. KAAVATALOUS

MASSOITTELU
Molemmat luonnosvaihtoehdot ovat massoittelultaan toteuttamiskelpoisia.
Suunnittelutyöryhmällä ei ollut alueen pohjatutkimustietoja ei käytettävissä, joten rakentamisen sijoittelussa ei ole 

voitu huomioida pohjaolosuhteita. Toisaalta paikka on rakennettava käytännössä täyteen, joten pohjaolosuhteet eivät 
ratkaise rakentamisen sijoittelua.

Kolmikorttelisessa vaihtoehdossa1 on vähemmän erillisiä rakennusmassoja, ja sitä myötä se on taloudellisempi to-
teuttaa. Vaihtoehdon 1 rakentaminen on myös helpompi vaiheistaa kolmeen osaan.

Kaksikorttelisessa vaihtoehdossa 2 on enemmän irrallisia rakennusmassoja, mikä lisää kustannuksia. Molemmissa 
vaihtoehdoissa rakentaminen voisi alkaa itäpäädystä ja vaiheistua länteen päin.

LIIKETILAT
Liiketilojen määrä olisi hyvä pitää muutamissa sadoissa neliöissä, sillä paikkaan ei ole realistista saada yhtä suurta 

kaupallista toimijaa, vaan kyse on pienliiketiloista. Liiketilat rasittavat kaavataloutta, koska niiden ei voi laskea tuottavan.
PYSÄKÖINTI

Pysäköintikannet ovat kalliita toteuttaa, kustannukset ovat n. 30 000 €/paikka. Toteutuksen näkökulmasta olisi 
viisasta vähentää pysäköintipaikkamäärää osoittamalla yhteiskäyttö- ja sähköautopaikkoja, jolloin rakenteellisten auto-
paikkojen määrää saataisiin vähennettyä ja poistettua paikkoja rakennusrunkojen alta.
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KUSTANNUSTEKIJÄT
Julkisivujen kaavamääräykset, talojen kattomuodot ja vaipan ala vaikuttavat toteutuskustannuksiin. Energiatehok-

kuus- ja hiilineutraaliusmääräykset vaikuttavat kaavan toteutuskustannuksiin.
Viherkatot ovat kustannustekijä, mutta niitä voidaan esittää mikäli hulevesien viivyttäminen niin vaatii.
Kaksikorttelissessa vaihtoehdossa Näsintien varteen sijoittuvat pienet 2-4 asunnon talot voisivat olla helposti toteu-

tettavissa puurakenteisina.
Pientalomaisille taloille maalämpö voisi olla mahdollinen lämmitysmuoto. Koko korttelia on vaikea lämmittää maa-

lämmöllä, sillä kaivojen määrä kasvaisi liian suureksi eikä mahtuisi todennäköisesti tontille

HALLINTAMUODOT
24 000 k-m2 on laaja kokonaisuus Porvooseen, joten on hyvä pohtia ostajan näkökulmasta myös hallintamuotoja. 

Alueella olisi mieluummin useita mahdollisia hallintamuotoja esim. vapaarahoittelinen, ARA tai erityisasuminen. On pa-
rempi pitää hallintamuodon määrittely väljänä. Hallintamuodot voivat vaikuttaa myös pysäköintimääräyksiin.



7 | 8

PORVOON PUISTOKATU 1
TONTINKÄYTTÖLUONNOKSET

KERROSALA- JA PYSÄKÖINTILASKELMAT

KERROSALA

KORTTELI 1:

Asuminen (asumisen aputiloja ei erilitelty)
Liike- tai yhteiskäyttötiloja ei eritelty

Yhteensä

KORTTELI 2:

Asuminen (asumisen aputiloja ei erilitelty)
Liike- tai yhteiskäyttötilat

Yhteensä

KORTTELI 3:

Asuminen (asumisen aputiloja ei erilitelty)
Liike- tai yhteiskäyttötiloja ei eritelty

Yhteensä

KERROSALA YHTEENSÄ

 

 

11 530 kem2

 

11 530 kem2

7 280 kem2

290 kem2

7 570 kem2

5 940 kem2

5 940 kem2

25 040 kem2

PAIKOITUS

KORTTELI 1:

Kannen alla
Piha-alueella

Yhteensä

KORTTELI 2:

Kannen alla
Piha-alueella

Yhteensä

KORTTELI 3:

Kannen alla
Piha-alueella

Yhteensä

Paikoitus- ja hulevesikadulla

AUTOPAIKKOJA YHTEENSÄ
(145 kem2/1 ap, ei eroteltu asumisen
ja liiketilan tarpeita)

 

 

93 ap 
-

93 ap

49 ap
-

49 ap

30
-

30 ap

8 ap

172 ap

VAIHTOEHTO 1
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KERROSALA- JA PYSÄKÖINTILASKELMAT

VAIHTOEHTO 2

KERROSALA

KORTTELI 1:

Asuminen (asumisen aputiloja ei erilitelty)
Liike- tai yhteiskäyttötilat

Yhteensä

KORTTELI 2:

Asuminen (asumisen aputiloja ei erilitelty)
Liike- tai yhteiskäyttötilat

Yhteensä

KERROSALA YHTEENSÄ

 

 

11 330 kem2

490 kem2 

11 820 kem2

13 460 kem2

460 kem2

13 920 kem2

25 740 kem2

PAIKOITUS

KORTTELI 1:

Kannen alla
Piha-alueella

Yhteensä

KORTTELI 2:

Kannen alla
Piha-alueella

Yhteensä

Paikoitus- ja hulevesikadulla

AUTOPAIKKOJA YHTEENSÄ
(176 kem2/1 ap, ei eroteltu asumisen
ja liiketilan tarpeita)

 

 

62 ap 
8 ap

70 ap

60 ap
8 ap

68 ap

8 ap

146 ap
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1A

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE1 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Laskentaruudukon koko: 3 m x 3 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000

0 10 20 30 40 50 m
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Liite
1B

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE1 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Laskentaruudukon koko: 3 m x 3 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Liite
1.1

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE1 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset asuinhuoneistoille.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 > 30 dB(A)
 > 32 dB(A)
 > 34 dB(A)
 > 36 dB(A)
 > 38 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000

Päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB(A) Läntisen Mannerheiminväylän myötäisillä
julkisivuilla. Näille julkisivuille ei suositella sijoitettavan parvekkeita ja asuinhuoneiden

suositellaan avautuvan myös hiljaiselle puolelle julkisivua.
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Liite
2A

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE2 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Liikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq7-22.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Laskentaruudukon koko: 3 m x 3 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Liite
2B

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE2 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Liikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq22-7.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 >  45 dB(A)
 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)
 >  75 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Laskentaruudukon koko: 3 m x 3 m
Melutason laskentaetäisyys: 1000 m
Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
Heijastusten lukumäärä: 1 
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000
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Liite
2.1

Liikennemeluselvitys.
Puistokadun asemakaava, Porvoo.
Suunniteltu maankäyttö VE2 ja ennustevuoden 2040 liikenne.
Ulkovaipan äänitasoerovaatimukset asuinhuoneistoille.

Raportti nro: PR10495-Y01 LUONNOS 10.2.2022

Mittakaava 1:1000 (A4)

 > 30 dB(A)
 > 32 dB(A)
 > 34 dB(A)
 > 36 dB(A)
 > 38 dB(A)

 = Olemassa oleva asuinrakennus
 = Olemassa oleva muu rakennus
 = Suunniteltu asuinrakennus

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000

Päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB(A) Läntisen Mannerheiminväylän myötäisillä
julkisivuilla. Näille julkisivuille ei suositella sijoitettavan parvekkeita ja asuinhuoneiden

suositellaan avautuvan myös hiljaiselle puolelle julkisivua.
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