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Mikael Sundman

Päätoimittajan palsta

Kymenlaakso syynissä
Rakennustaiteen seuran aikakausilehden
katseet kääntyvät nyt Kotkaan. Siihen on
hyvä syy. Kun puunjalostusteollisuutemme
on syvimmässä kriisissään pitkään aikaan,
Kotka on pystynyt kääntämään perspektiivinsä positiiviseen tulevaisuuteen alakuloisen luuserimielialan sijasta.
Rakentaminen ja rakennustaide ovat
olleet avainasemassa tässä kehityksessä, jossa merellisyys on läpimenevänä teemana.
Suurelle yleisölle Kotkan uudet puistot
ovat jo vuosikymmenen olleet tiedossa ja
vetonaulana. Mikään muu kaupunki maassamme ei ole markkinoinut itseään näin
hyödyttömällä investoinnilla, jona puutarhataidetta ja maisemasuunnittelua joskus
on pidetty. Samalla Ilmari Lahdelman
suunnittelema Merikeskus Vellamo toimii

majakkana näyttäen tietä satama-alueiden
käyttöönotolle julkisena kaupunkitilana.
Hänen suunnittelemansa puuveneiden
korjaustelakka siellä aivan vieressä toimii
esimerkkinä siitä, kuinka yksi kaupunkirakenteellinen operaatio heijastuu ympäristössään.
Minusta Kotkan esimerkki antaa viitteitä siitä, että Kymenlaakson vahva arkkitehtoninen perinne voi tulevaisuudessa
edelleen toimia maamme eräänä rakennustaiteellisena käyntikorttina.
Tervetuloa syyskokoukseen Varman viime viikolla vihittyyn pääkonttoriin torstaina 4.12. klo 17.15. Maassamme on nykyisin harvinaista, että suuryritykset rakentavat itselleen pääkonttorin niin kuin sekä
Ahlström että Varma nyt ovat tehneet.
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FL Rainer Knapas

Kotkan Pyhän Nikolaoksen
kirkko

kupolilla varustettu kirkko, toskanalaista
pylväsjärjestelmää, kuten sotilasrakentamiseen kuului. Vasta 1990-luvulla pystyttiin
venäläisistä arkistolähteistä selvittämään
kirkon rakennushistoria, tulokset julkaistiin Kotkan ortodoksisen seurakunnan
200-vuotisjuhliin 1995 ilmestyneessä kirjassa Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon historia.
Aikaisemmin oli arveltu, että kirkko
voisi olla 1790-luvulla linnoituksen rakentamistöitä johtaneen ranskalaissyntyisen
tykistöeversti Jean Augustin Prevôt de Lumianin suunnittelema. Venäläisen arkkitehtuurin historian intohimoinen harrastaja, Uuden Valamon kirkon ja muita ortodoksisen kirkkokunnan rakennuksia
suunnitellut arkkitehti Ivan Kudrjavtsew
päätyi taas tunnettuun uusklassistiin, Andrejan Zaharoviin.
Kävi kuitenkin ilmi – 1989 käyttöön
saadun venäläisen arkistoaineiston kautta
– että Ruotsinsalmen P. Nikolaoksen kirkko oli syntynyt hallinnollisesti katsottuna
täysin asianmukaisella, rutiininomaisella
tavalla. Samalle paikalle vuonna 1792 rakennettu puukirkko vihittiin uudelleen
1795, mutta sen rappeuduttua rakennettiin keisari Paavali I:n käskykirjeellä ja Venäjän amiraliteetin ja meriministeriön
määrärahoilla uusi kivikirkko. Suunnittelu
hoidettiin amiraliteetin rakennustoimistossa – toimiston johtajana oli sittemmin
vuodesta 1805 arkkitehti Zaharov, joka
1810-luvulla suunnitteli mm. Pietarin
Amiraliteetin suurisuuntaisen laajennus- ja
uudisrakennustyön. Toimiston arkkitehti

Venäläisen 1700-luvun lopun uusklassismin ja palladianismin kaunein esimerkki
nykyisessä Suomessa on Pyhän Nikolaoksen kirkko Kotkassa. Kirkko kuului aikoinaan Ruotsinsalmen merilinnoituksen
kokonaisuuteen, joka syntyi 1790-luvun
kuluessa, Venäjän saaristolaivaston tukikohdaksi ja tavallaan Viaporin vastineeksi
Venäjän puolella silloista rajaa. Ruotsinsalmen sotilas- ja siviiliyhdyskunta oli huomattavan suuri, sille piirrettiin mm. ohjeellinen säteittäinen asemakaava ja sotilasrakennusten projektit olivat arkkitehtonisesti kunnianhimoisia: valtavia kasarmeja,
suuri telakka Sapokanlahteen, majakka,
sairaala, kirkko, komendantintalo, vartiorakennuksia, varastoja, ruutikellareita ja
suuri joukko erillisiä linnakkeita. Edustavin päälinnake oli pyöreä Fort Slava, ”La
Gloire” keskellä Ruotsinsalmen tärkeätä
laivaväylää. Amiraliteetin alainen puinen
sairaalakompleksi käsitti useita symmetrisesti sijoitettuja paviljonkeja, keskellä olevassa ”pääkorpuksessa” sijaitsi kupolipäätteinen kirkkosali.
Erillisistä linnakkeista on säilynyt raunioita, muista rakennuksista ei juuri mitään. Ruotsinsalmen sotasataman,
Rotšensalmskij portin, yhdyskunnan pääkirkko sensijaan säilyi valistuneen, arkkitehtuuria arvostavan englantilaisen laivastoosaston komentajan armosta Krimin sodassa, jolloin siinä vaiheessa muutenkin
tarpeettomiksi käyneet linnakkeet ja sotilasrakennukset hävitettiin.
Minkälaisesta kirkosta on kysymys?
Länsitornillinen, ristin muotoinen, keski-
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eri aikoina itse rakennusta ja sen kuihtuvaa
seurakuntaa.
Kirkon korjausvaiheet 1800-luvun kuluessa ovat edelleen selvittämättä. Näyttää
esimerkiksi siltä, että nykyään julkisivuja
hallitsevat toskanalaiset pylväspäädyt suurine puolipyöreine termi-ikkunoineen sekä
itä- ja länsisivun kiviportaat olisivat myöhempiä, vähän amatöörimäisiä lisiä. Kuitenkin nämä rakennusosat mainitaan korjausselostuksssa jo 1808 ja ne olivat sellaisenaan paikoillaan 1824, jolta vuodelta on
säilynyt vanhin koko kirkkoa koskeva piirustus, arkkitehti Martynovin mittaus.
Sisätila on huomattavan autenttista venäläistä klassismia: parittaiset peripalladiolaiset pylväät kannattavat lehteriä ja palkistoa, koristelun yksityiskohdat ovat majolikaruusukkeita ja keruubikoristeita myöten
alkuperäisiä. – Ainoa kauneusvirhe on syntynyt varhaisessa lattiakorjauksessa, mahdollisesti jo 1890-luvulla, jolloin pylväiden
jalustojen ympärille, ehkä kosteusvahinkojen peittämiseksi, on tehty kuutiomaiset
suojamuuraukset. Kirkon sisätilaa hallitsee
vaaleansininen tähtitaivaskupoli ja siellä
on myös kaunis vuorikristallikruunu, venäläisen rokokoo-kauden perinteiden mukaisesti.
Suomenlahden ja Itämeren alueen venäläisten 1700-luvun lopun kirkkojen joukossa Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko
on tänään huomattava arkkitehtuurin
muistomerkki. Kirkkotyyppi tai ”länsimainen” klassistinen arkkitehtuuri sinänsä
esiintyi Venäjällä lukemattomissa saman
ajan pyhäköissä. Säilyneitä vastaavia esimerkkejä on kuitenkin lähialueillamme
enää vähän, ei Pietarissakaan. Lähin vertailukohde, Kronstadtin merilinnoituksen
Charles Cameronin, Andrejan Zaharovin
ja Aleksei Akutinin piirtämä Pyhän Andreaksen katedraali (rakennettu 1805 jälk.)
on sekin purettu 1932. Tämä suuri, aikoinaan kuuluisa kirkko oli amiraliteetin alainen ja yleishahmoltaan jossain määrin
arkkitehtonista sukua Kotkan kirkolle. Zaharov osallistui muutenkin virkansa puo-

Kotkan ortodoksinen kirkko on maamme
vanhin ortodoksinen pyhäkkö ja samalla
kaupungin vanhin rakennus. Kuva Mikko
Junes

Jakov (Jacques) Perren suunnitteli Ruotsisalmen kirkon 1799, ja se vihittiin käyttöönsä 14.10.1801. Asiakirjoissa mainitaan, että kirkko muistuttaisi arkkitehti
Perrenin 1792 suunnittelemaa Pietarin Vasilin saaren kärjessä sijainneen kaleerisataman pitkänomaista puukirkkoa. Varsinaisia piirustuksia ei ole toistaiseksi löydetty.
Rakennusurakoitsijana Ruotsinsalmessa toimi viipurilainen Joachim Sutthoff.
Perrin kuoli vuonna 1800 ja hänen jälkeensä töitä valvoi virkansa puolesta amiraliteetin arkkitehti Lavrentij Ivanovitš
Miller, joka myös on suunnitellut kirkon
ikonostaasin vuonna 1800.
Uuteen kirkkoon siirrettiin taiteellisesti
korkeatasoista esineistöä, ikoneja ja puvustoa Ruotsinsalmen muista kirkoista sekä
Pietarista. Tämä aarteisto on edelleen kirkon omistuksessa. Merilinnoituksen lakkauttamisen jälkeen 1808 kirkon muodollinen asema vaihteli. Meriministeriö, Pyhä
Synodi tai hiippakuntahallinto valvoivat
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Kotkan ortodoksinen kirkko vuodelta 1801 rakennettiin
alkuaan Ruotsinsalmen linnoituskaupungin kirkoksi.
MV/RHO

lesta Suomen suunnan rakennuskohteisiin:
hän suunnitteli tarkastusmatkansa jälkeen
1807 ainakin suuren pajarakennuksen
Ruotsinsalmen telakkaa varten sekä varasto- ja leipomorakennuksia Lappeenrantaan, jossa oli pieni amiraliteetin alainen
Saimaan soutulaivasto-osasto. – Toinen
1934 purettu sotilaskirkko Pietarissa, joka
muodoltaan muistutti Ruotsinsalmen
kirkkoa oli arkkitehti F.I. Demertsovin
1796 suunnittelema ns. Tykistön Pyhän
Sergein katedraali (Sergievskij vsej artillerii
sobor).

Kirjallisuutta:
Immonen, Olli – Hyvönen, Heikki – Thomenius,
Kristina – Nikkanen, Helena – Miettinen, Timo –
Backström, Ragnar: Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon
historia. Pieksämäki 1995.
Edellisessä kirjassa esitettyjä käsityksiä selventävä ja
kritisoiva artikkeli:
Juri Küttner, ”Problematiken kring Kotka ortodoxa
kyrkas byggnadshistoria och första arkitekt”, Finskt
Museum 1994 (pain. 1997), s. 53-69.
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FL Henrik Wager

Arkkitehti Bertel Liljequistin
suunnittelutyö Kymin Osakeyhtiölle
Kuusankoskelle ja Voikkaalle
maailmansotien välisenä aikana.
Bertel Liljequist syntyi Vaasassa vuonna
1885 ja kuoli Helsingissä vuonna 1954.
Hän valmistui ylioppilaaksi Svenska Reallyceumista vuonna 1904 ja pääsi samana
vuonna opiskelemaan arkkitehtuuria Polyteknilliseen opistoon. Arkkitehdiksi hän
valmistui toukokuussa 1908. Hän teki
opintomatkoja Isoon-Britanniaan, Saksaan, Itävaltaan, Tanskaan, Norjaan ja
Ruotsiin. Vuosina 1911 – 1912 Liljequist
oli yhteistyössä arkkitehti Gustaf Strengellin kanssa. Seuraavat kaksi vuotta hän työskenteli Tallinnassa. Vuosina 1916 – 1926
Bertel Liljequistilla ja arkkitehti Armas
Lindgrenillä oli yhteinen toimisto. Vuodesta 1926 lähtien hänellä oli oma toimisto. Liljequist käytti useita avustajia, joista
pitkäaikaisimpiin lukeutui arkkitehti Arne
Helander, joka aloitti työskentelyn toimistossa vuonna 1929. Helander oli toimiston
osakkaana vuodesta 1944 vuoteen 1948.1
Bertel Liljequistin suunnittelemat teollisuusrakennukset Kymenlaaksossa keskittyvät Kuusankoskelle ja Voikkaalle. Hän
suunnitteli siellä toimineelle Kymin Osakeyhtiön2 kolmelle tehtaalle lukuisia asuinja tehdasrakennuksia. Kymin Osakeyhtiö
muodostettiin vuonna 1904, jolloin Kymintehdas, Kuusankosken tehdas ja Voikkaan tehdas fuusioituivat.
Kymin Osakeyhtiön toimitusjohtaja
Gösta Björkenheim surmattiin vuonna
1918. Uusi toimitusjohtaja Einar Ahlman
1
1948.
2

Suomen insinöörejä ja arkkitehteja

käynnisti vuoden 1919 alussa laajamittaisen rakennusohjelman helpottamaan tehtaiden asuntopulaa. Ohjelma tähtäsi myös
tasapainoiseen ja rauhalliseen teollisuusyhdyskuntaan. Rakennusohjelmaan ja mittavaan rakennustoimintaan liittyen yhtiö
sopi arkkitehti Bertel Liljequistin kanssa
tammikuussa 1920, että hän laati arkkitehtipiirustuksia ja johti piirustustöitä noin
kuutena päivänä kuukaudessa.3
Liljequist vastasi niin työväenasuinalueiden asemakaavojen ja rakennusjärjestyksen laadinnasta kuin koulun ja vanhainkodin, asuin- ja talousrakennusten sekä tehdas- ja toimistorakennusten suunnittelusta. Toisinaan tosin myös Armas Lindgren
osallistui suunnittelutyöhön, kuten Kymintehtaan paperivaraston ja portin suunnitteluun 1920. Lindgren ja Liljequist
laativat myös piirustukset yhtiön uudeksi
pääkonttoriksi vuonna 1920 mutta sitä ei
toteutettu. Pääkonttori rakennettiin sittemmin vuonna 1933 Liljequistin laatimien piirustusten mukaan.
Kymin Osakeyhtiö rakennutti Kuusankoskelle vuosina 1919 – 1923 asuinalueet
Itä- ja Länsi-Naukioon, Myllykallioon,
Suopellolle ja Pilkanpellolle. Yhden ja kahden perheen talot oli tarkoitettu ammattija erikoistyöntekijöille. Asumisoikeus oli
sidottu yhtiön palvelukseen.4 Asuintalojen
suunnitteluun osallistui Kymin Osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjan mukaan arkkitehti Bertel Liljequistin lisäksi myös yhtiön

Nykyinen UPM-Kymmene Oyj.

3
4
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Bertel Liljequistin vuonna 1920 laatima perspektiivi Naukion työväenasuinalueesta.
KA-UPM

rakennusinsinööri Paavo Kyrenius. Liljequistin ja Kyreniuksen työnjako ei ole tiedossa.5
Yhden ja kahden perheen tyyppitalot
olivat puolitoistakerroksisia ja peiterimavuorattuja. Tonttien koko vaihteli yhden
perheen talon 1800 – 2400 neliömetrin ja
kahden perheen talon 3 200 neliömetrin
välillä Asuntojen koko oli noin kuusi kertaa kahdeksan metriä ja niiden pohjakaava
käsitti eteisen, keittiön, asuinhuoneen sekä
ullakon, jossa oli kesähuone. Kuusiruutuisten ikkunoiden ja nurkkien vuorilaudat olivat suorat. Avokuistin katon ja kaiteen väliset vuorilaudat olivat epäsymmetriset.6 Riitta Nikula on huomauttanut, että
talojen arkkitehtuurissa on samankaltaisuuksia ruotsalaisen arkkitehti Oswald
Almqvistin suunnittelemien työväenasuntojen kanssa, joita oltiin esitelty eri yhteyksissä. Tyyppi esiintyy Almqvistin johdolla

Länsi-Naukion asuintalo. Henrik Wager
1999.

5
6
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Tehtaan portti ja varasto vuonna 1922. KA-UPM

laaditussa ja vuonna 1921 julkaistussa komiteamietinnössä Praktiska och hygieniska
bostäder, joka tunnettiin Suomessa hyvin.7
Kymin Osakeyhtiö päätti asuntojen rakentamisen lopettamisesta vuonna 1923
muun muassa paperimarkkinoiden huonon tilanteen vuoksi ja ryhtyi kehittämään
tehtaita. Myös yhtiön tilintarkastajien mukaan yhtiön tuli modernisoida tuotantoaan, pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen
kilpailuun maailmanmarkkinoilla.8
Varhaisimpiin Liljequistin tehtaisiin
liittyviin suunnitelmiin kuuluu yllä mainittu Kymintehtaan portti ja varasto. Marraskuussa 1920 päivätyssä piirustuksessa
on sekä Bertel Liljequistin että Armas
Lindgrenin signeeraus. Kokonaisuuden ulkoarkkitehtuurissa on selkeitä viitteitä linnoitusarkkitehtuuriin. Lindgren ja Liljequist suunnittelivat Kymintehtaalle vuon-

Amerikan-salin pääty. Oikealla alhaalla
holanteriosaston laajennusta. Henrik Wager 2004.
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Pääkonttori nykyisin. Henrik Wager 2004.

quistin nimissä olevaa ovi- ja ikkunadetaljipiirustusta sekä kiisu-uunirakennuksen ja
happotornin piirustuksia lukuun ottamatta. Tehdas on purettu
Kymin Osakeyhtiön Kuusankosken
tehtaalle Myllysaareen rakennettiin Liljequistin suunnitelmien mukaan klooritehdas vuonna 1927. Rakennuksen tiilisiä
julkisivuja jäsensivät ensimmäisessä kerroksessa suorakaiteen muotoiset pieniruutuiset ikkunat ja toisessa kerroksessa nelikulmion muotoiset pieniruutuiset ikkunat.
Pelkistettyjä julkisivuja elävöitti räystään
kolmiportainen hammaslistoitus. Tehdasta
laajennettiin Liljequistin laatimien piirustusten mukaan vuonna 1936. Kuusankosken tehtaalle päätettiin lisäksi hankkia
vuosina 1934 ja 1935 kaksi Yankee -paperikonetta yhtiön paperintuotannon tehostamista varten.10 Tähän liittyen Liljequist
piirsi paperitehtaan laajennuksen vuonna
1934. Pelkistetty laajennus rakennettiin
kiinni vanhaan kalanterisaliin. Myllysaaren luoteiskulmassa sijaitsevaa tiilipintaista

na 1925 lisäksi yksikerroksisen valkaisulaitoksen ja vanhan kuivaamon korotuksen
sekä julkisivumuutoksen.
Vuonna 1928 Liljequist laati Kymintehtaan paperitehtaan, niin sanotun Amerikan-salin, laajennuksen. Temppelimäisen
vaikutelman antavaa päätyä korostaa ikkunoiden ryhmittely ja kerrosten väliin sijoitetut rapatut medaljonkiaiheet. Samaa
tyylittelyä Liljequist käytti yllä mainitussa
kuivaamossa ja valkaisulaitoksessa sekä paperitehtaan massaosaston laajennuksessa
1928 ja seuraavana vuonna toteutetussa
holanteriosaston laajennuksessa.9
Muista Liljequistin Kymintehtaalle
suunnittelemista rakennuksista mainittakoon vuonna 1933 rakennettu höyryvoimalaitos sekä kuorimo. On mahdollista,
että hän vastasi myös vuosina 1932 ja 1934
uusitun selluloosatehtaan suunnitelmista.
Tehtaan piirustuksia ei ole löytynyt Lilje9
Rakennusvuodet perustuvat Sirkku Kontisen arkkitehtuurin historian diplomityöhön sekä
UPM-Kymmenen Kuusankosken keskus- ja piirustusarkistoista saatuun piirustusaineistoon. Kontinen
1999; KA-UPM; PA-UPM
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laajennusta jäsentävät nauhamaiset ikkuna-avaukset.
Kuten totesin yllä, valmistui yhtiön
uusi pääkonttori vuonna 1933. Kolmikerroksista tiilipintaista rakennusta hallitsee
40-metrinen torni. Pääkonttorin suunnittelija Bertel Liljequist totesi Arkkitehtiin
kirjoittamassaan esittelyssä, että: ”Rakennettaessa on käytetty sellaisia aineita ja työtapoja, jotka takaavat rakennuksen kestävyyden, samalla kun on otettu huomioon arkkitehtoniset ja taiteelliset vaatimukset”. Rakennus antaa yhä ylellisen vaikutelman,
vaikka sisustus tehtiinkin Liljequistin mukaan säästeliäästi. Kolmannen kerroksen
johtokunnan huoneissa on parkettilattiat.
Rakennuksen ikkunat ja ovet ovat pääosin
tammesta. Pääovi on tummaksi patinoitua
pronssia. Ensimmäisen kerroksen hallissa
on Antti Salmenlinnan maalaama tehdasaiheinen fresko ja kolmannen kerroksen
hallissa Greta Skogsterin suunnittelema ja
kutoma, niin ikään tehdasaiheinen tekstiilityö.11
Bertel Liljequist suunnitteli Voikkaan
paperitehtaalle rakennuksia 1920-luvun
puolivälistä 1940-luvun loppuun. Esittelen seuraavassa rakentamisen pääpiirteitä
1920- ja 1930-luvulla. 1920-luvun suunnitelmat liittyivät hiomon ja 1930-luvun
suunnitelmat paperitehtaan uudistamiseen. 1940-luvun suunnitelmista vastasi
pääosin Arne Helander. Tuolloin rakennettiin muun muassa uusi ruokala. Helander
laati uusia laajennuksia koskevia suunnitelmia yhtiölle 1950- ja 1960-luvuilla.
Näitä olivat paperikonesalien, paperivarastojen sekä kuorimon laajennukset Voikkaalla ja sähkönjakelukeskuksen laajentaminen Kuusankoskella.
Voikkaan paperitehtaalle rakennettiin
1920-luvun jälkipuoliskolla Liljequistin
suunnitelmien mukaan klassistisvaikutteisia tehdasrakennuksia, kuten hiomo torneineen. Erityisesti torni korostaa kokonaisuuden antamaa palatsimaista vaikutelmaa. Samanaikaisessa kattila- ja pannu-

Bertel Liljequistin suunnittelema Voikkaan
tehtaan kattila- ja pannuhuone. Arkitekten
1927.

Detalji Voikkaan tehtaan hiomosta ja tornista. PAV-UPM
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Aksonometrinen piirros
Voikkaan paperitehtaasta
1930-luvulla, KA-UPM.

Sudeetin pientaloaluetta
sen valmistumisen aikoihin.
Foto Roos. KA-UPM

kaasun valmistukseen sekä kalkkitypen
valmistuksessa. Kymijoen varressa oleva
tehdas sijoitettiin paperitehtaalle kulkevan
rautatien varteen. Se käynnistyi vuoden
1945 alussa. 12 Kumppanit vastasivat
myös Kuusankosken tehtaiden uuden
voimalaitoksen vuonna 1942 laadituista
piirustuksista.13
Kymin Osakeyhtiön vuonna 1937 tekemien laskelmien mukaan yhtiön tehtaiden tehon tarpeen arvioitiin kasvavan noin
viisi prosenttia vuodessa. Tämä oli perusteena yhtiön hallituksen päätökselle, että
Keltinkoskeen rakennettiin voimalaitos.

huoneen laajennuksessa on viitteitä Liljequistin hieman varhaisempaan Helsingin
krematorioon.
Voikkaan paperitehdasta laajennettiin
1930-luvun puolivälissä. Suuren rakennushankkeen yhteydessä voi puhua jo uudesta tehtaasta. Suurimpana kokonaisuutena rakennettiin paperikonesali, pakkausosasto ja paperivarasto.
Bertel Liljequist ja Arne Helander
suunnittelivat Voikkaalle karbidi- ja kalkkityppitehtaan. Sen rakentaminen alkoi
vuonna 1942. Karbidia käytettiin valaistuksessa ja metalliteollisuudessa asetyleeni-

12
13

13

Kymi-yhtymä 3/1945, s. 7-11.
PA-UPM
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Bertel Liljequistin suunnittelema voimalaitos käynnistyi marraskuussa 1939. Voimalaitoksen rakentaminen oli yhtiön viimeinen suuri sijoitus ennen toisen maailmansodan puhkeamista.14
Liljequist suunnitteli myös muita kuin
teollisuusrakennuksia Kymin Osakeyhtiölle. Kuusankoskelle valmistui vuonna 1936
Liljequistin piirtämä neljäkerroksinen
asuintalo. Se on ilmeisesti Kuusankosken
ensimmäinen kerrostalo.15 Jatkosodan jälkeen Liljequist laati yhdessä Arne Helanderin kanssa asemakaavan ja kaksi tyyppitalovaihtoehtoa niin sanotulle Sudeetin
pientaloalueelle.16 Liljequist ja Helander
suunnittelivat lisäksi kolmikerroksisen virkamiestalon, jonka yhtiö rakennutti vuonna 1948. Viimeisimmät Liljequistin ja
Helanderin suunnittelemat kolme asuinkerrostaloa valmistuivat vuonna 1952.17
Voikkaan tehtaalle Liljequist suunnitteli hallinto-, työterveys- ja niin sanotun pienen virkamiestalon. Ne rakennettiin 1936
– 1937 tehdasalueen välittömään läheisyyteen. Vuonna 1935 otettiin käyttöön Liljequistin suunnittelema funktionalistinen
Voikaan seuratalo, jonka rakentamista yhtiö oli tukenut.

Piirustuksia
UPM-Kymmenen Voikkaan tehtaan piirustusarkisto,
UPM-PAV
Piirustuksia
Painamattomat lähteet
Helsingin yliopisto, Taidehistorian oppiaine
Wager, Henrik 1999. Fabriken och staden. Kymmene
Aktiebolag och uppbyggandet av Kuusankoski från 1872
till 1950-taLet. Ett Led i Finlands modernisering och
urbanisering. Licentiatavhandling.
Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Arkkitehtuurin historia
Kontinen, Sirkku 1999, Kymintehdas Kuusankoskella
– rakennusten historiallinen selvitys ja uudiskäyttösuunnitelma. Diplomityö.
Painetut lähteet
Ahvenainen, Jorma 1972. Paperitehtaista suuryhtiöksi.
Kymin Osakeyhtiö 1918-1939. Helsinki.
Knapas, Marja Terttu 1984. Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson seutukaavaliiton
julkaisuja A:20. Kotka.
Kymi-yhtymä 3/1945, Voikkaan karbiditehdas.
Liljequist, Bertel 1934. Kymi O.Y. Pääkonttori. Arkkitehti 1934.
Nikula, Riitta 1990. Rakennustaiteen 1920- ja 1930luku. Teoksessa: ARS Suomen taide 5 (toim. Salme Sarajas-Korte). Keuruu.
Suomen insinöörejä ja arkkitehteja 1948. Ingenjörer och
arkitekter i Finland 1948. Suomen teknillisen seuran
matrikkeli – Tekniska föreningen i Finland matrikel.
Matrikel utgiven av Tekniska föreningen i Finland –
Suomen teknillisen seuran julkaisema. Vasa.
Talvi, Veikko 1952. ”Puistomaa”. Kymi-Yhtymä
4/1952

FL Henrik Wager valmistelee taidehistorian
väitöskirjaa Helsingin yliopistossa arkkitehti
Bertel Liljequistin teollisuudelle tapahtuneesta suunnittelusta maailmansotien välisenä aikana.
Lähteet
Arkistot
UPM-Kymmenen Kuusankosken keskusarkisto,
UPM-KA
Piirustuksia, valokuvia
Direktionens protokoll (DP) 16. 1. 1920
UPM-Kymmenen Kuusankosken piirustusarkisto,
UPM-PA
14
UPM
15
16
17
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Arkkit TkL Maija Kairamo

Kestääkö Kukouri?
nän erottama lämmitettävä miehistötila.
Kasemattikehän päälle rakennettiin avoin
ampumataso rintavarustuksineen. Saaren
keskellä oli kaivo.
Ruotsinsalmen linnoitukset tyhjennettiin vuonna 1826, vain Fort Slavaan jäi
taistelukelpoinen varustus miehistöineen.
Krimin sodan aikana huonokuntoiseksi
käynyt Slavakin tyhjennettiin. Englantilainen laivasto miehitti Slavan heinäkuussa
1855 ja räjäytti sen. Sen jälkeen paikallinen väestö käytti linnoituksen tiiliä ja kauniisti hakattuja listakiviä omiin rakennustarpeisiinsa. Museovirasto teki saarella arkeologisia tutkimuskaivauksia vuosina
1968 – 1971, mutta varojen puutteessa
rauniot jätettiin oman onnensa nojaan.
Saari oli kuitenkin paikallisen väestön kesäinen retkikohde, jonka romanttiset rauniot ja rikkaan kasvillisuuden joukosta
paikoin korkeallekin kohoavat, painovoimaa uhmaavat muurifragmentit kiehtoivat
mielikuvitusta. Mikä seikkailujen ja elämysten kohde!
Kului yli kymmenen vuotta ennen kuin
raunion suojaamiseen ja restaurointiin
päästiin käsiksi. Kun suojausta alettiin
vuonna 1982 suunnitella, oli alkuperäisestä linnoitusrakennelmasta jäljellä muutama osittain katettu kasematti holveineen.
Tiiliverhoillusta, kivilistojen jäsentämästä
ja ampuma-aukkojen puhkomasta ulkokuoresta oli saaren koillispuolella jäljellä
parin kasematin levyinen pätkä. Sokkelikiviä oli ulkokehällä säilynyt sortuneiden
muurien juuressa vaikuttava määrä ja sisäpihallakin pyöreä kehä voitiin osittain kaivaa esiin.
Fort Slava on monipuolinen muistomerkki ja hankkeen tavoitteeksi otettiin
sen kaikkien arvojen suojelu.

Ruotsin ja Venäjän kamppailu Itämeren
herruudesta kesti koko 1700-luvun ja jätti
Suomenlahden pohjoiselle rannikolle koko
joukon sotaisesta historiasta kertovia muistomerkkejä. Omaperäisimpiä näistä on
Kukourin saarelle vuonna 1794 valmistunut Fort Slavan merilinnake.
Kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla
1700-luvun viimeisellä vuosikymmenellä
rakennetun Ruotsinsalmen merilinnoituksen sisääntuloväylän suulle pystytettiin pyöreä linnake vartioimaan Venäjän laivaston
sotasatamaa ja keskeneräiseksi jäänyttä Kotkan linnoituskaupunkia. Fort Slava propagoi myös arkkitehtuurillaan venäläisen sotamahdin voimaa. Ranskalaissyntyinen everstiluutnantti Jean Augustin Prevot de Lumian suunnitteli ympyrän ideaalimuotoon
sovitetun linnakkeen klassisen arkkitehtuurin jaloja periaatteita noudattaen. Suunnitelma oli teknisesti tarkka ja kunnianhimoinen. Rakentaminen toteutettiin täsmällisesti suunnitelman mukaisena.
Kukourin pieni kivikkosaari laajennettiin ja muotoiltiin pyöreäksi maatäytteellä.
Linnake perustettiin graniittijalustalle,
joka on pohjaveden alla olevien hirsiarinoiden varassa. Sokkeli rakennettiin kaareviksi hakatuista graniittikvaadereista ja valumuuriseinät päällystettiin huolellisesti
saumatulla tiiliverhouksella. Ulkomuurin
yläosaa jäsentää kaksi hienokiteisestä graniitista hakattua profiililistoitusta. Linnoituksen sisäänkäyntiä korosti klassismin
sääntöjen mukaan juhlallisesti muotoiltu
rapattu portaalirakennelma kaariholveineen, pylväineen ja rustiikkaharkotuksineen. Linnoitus muodostui kahdestakymmenestä kahdesta säteettäisesti holvatusta
kasematista tykkiasemineen. Joka toisessa
kasematissa on sisäpihan puolella välisei-
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naisjäännöksiä ainakaan toistaiseksi osata
suojata. Miten onkaan käynyt Pompeijin
mosaiikkilattioiden, miten Vasa-laivan.
Kukourissakin ryhdyttiin arkeologisesta
uteliaisuudesta kaivauksiin, mutta ei varauduttu esiin saatujen rakenteitten konservointiin. Kaivaus kyllä dokumentoidaan
mittaamalla, piirtämällä ja valokuvaamalla, kaivausjäte seulotaan tarkoin ja kaivauskertomukset sekä esinelöydöt siirretään
museoiden arkistoihin, mutta itse uteliaisuuden kohde, muinaisjäännös jätetään
muistinsa, historiallisen perimänsä menettäneenä säiden armoille.
Olisiko voitu rekonstruoida, rakentaa
uudelleen koko linnoitus? Ainoa syy olisi
ollut rakentaa uudelleen Katarina Suuren
ja hänen sota- / puolustuspolitiikkansa toteuttajien Suvorovin ja Prevot de Lumienin arkkitehtoninen propagandaluomus,
jonka piirustukset ovat säilyneet. Olisi
pyyhkäisty pois 200 vuotta historiaa ja rakennettu tilalle keisarillinen kulissi, jossa
vain pieni osa olisi ollut aidosti vanhaa,
muuhan olisi ollut meidän aikamme rakentajien aikaansaannosta.
Fort Slavan linnoituksen alkuperäinen
arkkitehtoninen hahmo tuodaan nyt esiin
suojarakenteen muodoilla ja suhteilla. Se
mitä alkuperäisestä linnoituksesta on näkyvillä, on suojassa katoksen alla ja maahan hautautuneena kertoen sotavarustelun
mielettömyydestä. Kävijän mielikuvitus
saa vapaasti täydentää linnoituksen arkkitehtonisen muodon viitteellisen katoksen
ja esiin pantujen piirustusten sekä omien
havaintojensa avulla ja lisäksi hän voi eläytyä Kukourin saaren historialliseen draamaan ja kokea uhkean luonnon parantavan voiman. Kyllä Kukouri kestää.

– Maisemallinen arvo: Kukouri sijaitsee
itään, pohjoiseen ja länteen suuntautuvien
merireittien risteyksessä ja hallitsee siten
laajaa merimaisemaa.
– Linnoitustekninen arvo: Fort Slava oli
Ruotsinsalmen merilinnoituksen keulakuva.
– Arkkitehtoninen ja taidehistoriallinen
arvo: Linnakkeen identiteetti perustui sen
ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin, joka vielä
voitiin hahmottaa säilyneiden fragmenttien avulla, vaikka kokonaisuus oli aikojen
kuluessa hävinnyt.
– Rakennustekninen arvo: Todistuksena
linnoitustekniikan nerokkuudesta osa
mahtavasta muurirakennelmasta on vielä
pystyssä alkuperäisen korkuisena kestettyään rankan meri-ilmaston rasitukset.
– Historiallinen arvo: Linnoituksen räjäyttäminen Krimin sodassa on historiallinen
fakta, ja siten linnoitus rauniona oli eurooppalaisen historian autenttinen dokumentti.
Restauroinnin piti olla kaikkien näiden arvojen synteesi, joka toteutettaisiin tasapainoisena arkkitehtonisena rakennelmana.
Parhaiten säilyneet linnoitusrakenteen
osat päätettiin suojata katoksella. Kaksi
kasemattia, joiden holveista oli jotakin jäljellä, päätettiin rekonstruoida tiilestä holvaamalla. Noin kolmasosa rauniosta katettiin suojarakennelmalla, jonka arkkitehtonisilla muodoilla ja suhteilla haluttiin tuoda
esiin linnoituksen alkuperäinen arkkitehtoninen hahmo ja maisemallinen asema. Pyöreän sisäpihan mukulakivipinta kaivettiin
esiin ja kaivo kunnostettiin. Luonnontilaan
jätettiin kaksi kolmasosaa linnoituksen rakenteesta, joka oli vuoden 1855 räjäytyksen
ja myöhempien aikojen kuluessa peittynyt
sortumajätteellä. Tässä kalkkipitoisessa
maassa kukoistaa harvinaisen monilajinen
ja rikas kasvusto. Linnoituksen pyöreä muoto hahmottuu maakumpujen ja siellä täällä
esiin nousevien muurifragmenttien avulla.
Projekti valmistui vuonna 1993.
Kokemus on osoittanut, että rauniot
säilyvät parhaiten peitettyinä. Kaivaukset
ovat aidon historiallisen jäänteen suurin
tuhoaja eikä maan alta paljastettuja mui-

Lähteet:
Kotkan linnoitusten Korjaus- ja Restaurointityöt. Museoviraston Rakennushistorian osasto, Raportti 1/1989.
Monuments and Sites Finland. ICOMOS 12th General
Assembly, Mexico 1999. Helsinki 1999.
Kirjoittajan omat muistiinpanot.
Maija Kairamo, arkkitehti SAFA, TKL, toimi Museoviraston Fort Slava-projektin vetäjänä.
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Arkkit Rurik Wasastjerna

SUNILALAISIA
RAKENNUSKOHTALOITA

Mutta sitten se hajosi
Itseriittoisten ”tehdasvaltioiden” aikakausi
alkoi kääntyä ehtoopuolelle 1960-luvulla.
Alkoi vallan ja vastuun uusjako, jossa kansalaisten yhteiskunta söi yhtiön valtakuntaa.
Sunilassa ensimmäisinä verovaroin ylläpidettyihin laitoksiin siirtyivät lasten päivähoito ja kirjasto. Alussa prosessi oli hidas ja
joitakin yhtiön ylläpitämiä sosiaalipalveluja
parannettiinkin. Esim. kaikille työntekijöille
tarkoitettu vapaa-ajanviettopaikka on edelleen olemassa. Asuntojen myynti alkoi 1970.
Lopullisesti tehtaan ja asuinalueen symbioosi murtui 1980-luvulla, kun tehdas möi jäljellä olevan asuntokantansa, lukuun ottamatta valtion lainoittamia asuntoja, jotka
vapautuivat myyntiin vasta 2003. Maapohja, lukuun ottamatta melko suppeita rakennustontteja, siirtyi Kotkan kaupungille.
Asuintalot ryhmittyivät osakeyhtiöiksi
ja astuivat markkinoille. Taantuvassa teollisuuskaupungissa asuntojen kysyntä oli
heikkoa. Aikanaan asumistason huippua
edustaneet työläisasunnot olivat ehtineet
vanhentua. Asunnoissa oli esimerkiksi vain
wc ja suurempi hygienia hoidettiin yhteisessä saunassa, joka kuitenkin pian lopetti
toimintansa. Talojen uudet omistajat eivät
alkuun aina olleet kovin hanakoita ryhtymään tarpeellisiin korjaustoimiin. Alueen
rapistunut ilme, sosiaaliset ongelmat, sisäänpäin kääntyneen tehdasyhteisön maine ja tehtaan hajut siirsivät Sunilan viimeiseksi vaihtoehdoksi asuntomarkkinoilla.
Kone yski.

Kone oli kaunis
Modernin rinnassa sykkii teollinen sydän.
Teollistumisen tuomia ongelmia ratkaistiin
teknologiamyönteisesti. Tekniikan ja pääoman suomia mahdollisuuksia käytettiin
halukkaasti ja uteliaasti. Potentiaalisten
haittojen torjunta vaati vain viisasta suunnittelua. Parhaimmissa tapauksissa tuotannon ja yhdyskunnan sosiaalisten prosessien
suunnittelu (”social engineering” sanan
varsinaisessa merkityksessä) sekä arkkitehtoninen muodonanto tuottivat moniulotteisen kokonaistaideteoksen. Sunilassa kukaan kulta-ajan kokenut ei ole moittinut
järjestelmää liian totalitaariseksi. Slovakian
Bat’ovanyn kenkätehdasyhteisön kokeneet
työntekijätkään eivät korosta kuuliaisuuden vaatimusta vaan hyviä palveluja ja
elinehtoja. Olivettin tehtailla Ivreassa on
vaikea kuvitella että kulttuuririentojen,
monimuotoisen arkkitehtuurin ja eriväristen kirjoituskoneiden takana oli yksi yhtiö.
1
Nämä 1930-luvulla perustetut teollisuusyhteisöt olivat yhtaikaa ikivanhan ruukkiperinteen viimeisiä edustajia ja uuden ajan
airuita. Kaikki elämän aspektit pyrittiin
huomioimaan, periaatteella terve sielu terveessä ruumiissa = tyytyväinen ja tuottava
työntekijä. Elettiin yhtiöstä ja yhtiölle
mutta myös itselle. Ei ihmisten valinnanvapaus ollut sen suurempi muualla, ehdot
vain huonommat ja elanto epävarmempaa.
Hetken, sodasta toivuttua, yhteisö toimi
kuten oli suunniteltukin. Kone hyrräsi.
1

lisätietoa: http://momoneco.kotka.fi
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Ukon (toimitusjohtaja Kanto) huolehtiva katse ulottui kaikkiin tehdasyhdyskunnan ilmiöihin.
Tässä hän seuraa soutukilpailuja Sunilan satamassa. Sunila Oy:n arkisto.
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Tekemistä riittää
Sunilan asunto-osakeyhtiöiden tilanne on
vakaa. Asunnot ovat asuttuja ja ylläpitoa
rahoitetaan vastiketuloilla. Muiden kuin
asuinrakennusten kohdalla tilanne on epävarmempi. Näiden rakennusten merkitys
Sunilan arvon ja identiteetin kannalta on
aivan keskeinen. Siksi aionkin keskittyä
tähän kirjavaan, monenlaisia kohtaloita
kokeneeseen ja myös akuutteja ongelmia
sisältävään rakennusryhmään.
1980-luvun uusjaon yhteydessä osa
asuinaluetta palvelevista liike- ja huoltorakennuksista päätyi erilaisten pienyrittäjien
käsiin. Koska ne olivat menettäneet alkuperäiset tehtävänsä, niille oli löydettävä
uusia toimintoja, joiden varassa olemassaolo ja ylläpito olisi turvattu. Tämä osoittautui vaikeaksi kysymykseksi, joka joidenkin rakennusten kohdalla on vielä ratkaisematta tai on ratkennut liiankin lopullisesti.

On sitä paikattu
Seudun kehitys on viime vuosina lähtenyt
suotuisampaan suuntaan, taantuvan puuteollisuuden tilalle on löytynyt muunlaista
toimintaa ja Kotkan väestökehityskin on
ollut tasapainossa. Greenpeace peruutti
suunnitellun kampanjansa kun Sunilan
tehdas aloitti massiiviset ympäristöinvestoinnit 1990-luvun lopulla. Vesi ja ilma
puhdistuivat ja ”rahan hajusta” tuli poikkeustila. Kotkassa vietettiin Alvar Aallon
100-vuotisjuhlaa etuajassa vuonna 1997.
Arkkitehti Sirkka Soukka järjesti ”Alvar
Aalto Kotkassa” –aiheisen seminaarin ja
siihen liittyvän näyttelyn Sunilan EKA:n
lämpökeskukseen . Näyttely oli samalla
Sunilan korttelikodin lähtölaukaus. Korttelikoti ”Alvariska” on kahvila ja kokoontumispaikka kaikille asukkaille. Se tarjoaa
monenlaisia palveluja ja harrastusmahdollisuuksia lähinnä vanhusväestölle.
Vuonna 1998 Rakennustaiteen Seura
esitti Sunilan suojelua rakennussuojelulain
nojalla. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ratkaisu tuli pari vuotta myöhemmin. Totuttuun tapaan se tyrmäsi lakisuojelun mutta edellytti asemakaavan uudistamista ja suojelumääräysten tarkentamista.
Vuonna 2000 Kantolaan, tehtaan toimitusjohtajan entiseen residenssiin kokoontui noin 80 ihmistä keskustelemaan
alueen tulevaisuudesta. Tuloksena syntyi
kaupunginosayhdistys Pro Sunila. 2000-luvun alettua viimeinenkin asunto-osakeyhtiö heräsi välttämättömiin peruskorjaustarpeisiin. Päällekaatuvimmat tekniset ongelmat on hoidettu. On aika siirtyä ylemmäs tarvehierarkiassa, teknisten järjestelmien uusimisesta restaurointiin ja lähiympäristön parantamiseen. On aika antaa rakennussuojelunäkökohdille etusija. Asemakaavan uudistamistyö käynnistyi vuonna 2004 ja on yhä kesken. Parhaillaan viimeistellään alueen korjausohjeistoa ja ympäristösuunnitelmaa asemakaavatyön
pohjaksi ja täydennykseksi. Työ tapahtuu
”Sunila lentoon”-nimisen projektin puitteissa ja mm. EU-rahoituksella.

Hukka peri
Liitto
Osuusliike Liiton kauppa ja kahvila valmistui 1930-luvun lopulla kuten muutkin
Sunilan eteläosan rakennukset. Se sijaitsi
vastapäätä alueen yleistä saunaa, pesulaa ja
postikonttoria. Se oli rakennettu puusta ja
edusti lähinnä kirkonkyläfunkista. Se oli
rikastuttava lisä Aallon valkoisiksi slammattujen kivitalojen rinnalla. Dokumentteja ei ole löytynyt, mutta voidaan otaksua
että rakennus oli SOK:n rakennusosaston
tuotantoa.
Rakennus toimi viime vuosinaan torikauppiaan varastona. Raskaan liikenteen
reittimuutokset uhkasivat sen olemassaoloa. Tehtaalle tulevat rekat joutuivat sen
edessä, heti jyrkän mäen alla kääntymään
90 astetta. Liikennejärjestelyjen parantaminen olisi edellyttänyt sen purkamista.
Varsinaisesti sen kohtaloksi kuitenkin koitui ylläpidon puute ja pitkään jatkuneet
hoitamattomat vesivuodot. Rakennus purettiin korjauskelvottomana vuonna 2006.
Museovirasto on edellyttänyt, että uusi
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OL Liiton kauppa ja kahvila 1930-luvun lopulla. Kymenlaakson museo.

Rakennus puretaan 2006. RW.
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Kantolan aula. Alvar Aalto-museo.

osallistuivat Sunila Oy:n lisäksi Kymi Oy:n
Hallan tehtaat ja Ahlströmin Karhulan
tehtaat muodostamalla Etelä-Kymin asuntorakennus Oy EKA:n. Yhtiö sisältää mm.
Aallon työväenasuntojen tuotekehittelyn
huipentuman, kuuluisat terassitalot Päivölä ja Karhu. Tämän mäkiseen maastoon
sijoitetun kompleksin keskipisteeksi Aalto
suunnitteli huoltorakennuksen, joka kohoaa kalliorinteellä muiden rakennusten
yläpuolelle. Rakennus muodostaa veistoksellisen kokonaisuuden, jossa on käytetty
kaikkia alueella esiintyviä materiaaleja:
graniittimuurausta, valkoiseksi kalkittua
slammattua tiiltä, pyörörimalla saumattua
pystypuupaneelia ja puhtaaksimuurattua
punatiiltä. Rakennusta lähestytään nousukierteisesti niin, että se vähitellen paljastaa
eri puolensa tulijalle.
Rakennus on säilynyt As Oy EKAn
omistuksessa. Sen tilankäyttö ja talous on
ratkennut koko alueen kannalta onnellisella tavalla. Vanhat palvelufunktiot ja uusi

asemakaava mahdollistaa sen korvaamisen
uudella, Sunilantien päätteenä toimivalla
rakennuksella.
Onnekkaat
Kantola
Tehtaan johtajan 1937 rakennettu residenssi nimettiin Sunilan suunnittelutiimin
vetäjän ja ensimmäisen toimitusjohtajan,
Lauri Kannon, mukaan. Toimitusjohtajat
ovat viime vuosikymmeninä asuneet muualla ja rakennus on palvellut ensin virkailijakerhona ja nyttemmin Sunila Oy:n ja
Kotkan kaupungin yhteisesti omistamana
edustus-, juhla-, koulutus-, kokous- ja majoitustilana. Sen sisätiloja on 1990-luvulla
restauroitu, osittain palauttaen, arkkitehti
Tapani Mustosen johdolla.
EKAn lämpökeskus
Sunilan asuinalueen toinen rakennusvaihe
alkoi vuonna 1938. Tähän hankkeeseen
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EKAn lämpökeskus 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.

väestöä palvelevaksi seurantaloksi ”Pirtti”.
Aino ja Alvar Aalto suunnitteli siihen lisäsiivet näyttämön laajennusta ja keittiötä
varten. Sunilan Pirtti kätkee sisäänsä valtavan määrän sunilalaista elämänhistoriaa
harrastuksineen, kokouksineen, näyttelyineen ja yhteisine juhlineen. Tämä rakennus pelastui yhdennellätoista hetkellä kun
vuonna 1937 perustettu urheiluyhdistys
Sunilan Sisu päätti ryhtyä kunnostustoimiin vuonna 2003. Omin varoin, talkooja työllisyystöillä, yhteiskunnan ja yritysten
tuella kustannettu, mittava peruskorjausprojekti on nyt lähes valmis. Puuttuu enää
pieni, yleisöpuolen wc-tiloja sisältävä laajennus, jotta rakennus olisi nykyajan vaatimuksia täyttävä täysipainoinen seurantalo.
Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Pekka Hornamo.

yhtiösauna on mahdutettu alakertaan. Vapautuneisiin pesula- ja mankelitiloihin
muutti korttelikoti, jonka vuokran maksaa
Kotkan kaupunki.
Pirtti
Sunilan pirtti on ainoa Sunilan sahayhdyskunnan säilynyt rakennus ja samalla sosiaalishistoriallisesti tärkein. Sunila Oy osti
vuonna 1928 Sunilan sahan alueen rakennuksineen. Näin ns. ”Vanhasta Sunilasta”
tuli Alvar Aallon suunnitteleman uuden
Sunilan kanssa tasavertainen osa selluyhdyskuntaa. Tärkeimmät sosiaalipalvelut
sijoitettiin vanhaan Sunilaan, jota varten
Aalloilta tilattiin muutos- ja laajennussuunnitelmat useisiin alueen rakennuksiin.
Näistä suurin ja tärkein oli vuonna 1901
sahan palokunnantaloksi vihitty rakennus,
joka sellutehtaan myötä muutettiin koko
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Pirtin laajennuspiirustus. Alvar Aalto-museo.

Pirtti vuonna 2008. RW.

Aihetta varovaiseen optimismiin
Aallon maja
Sunilan sauna, pesula ja posti oli alun perin yksinkertaisuudessaan suhteikas, kiteistä ”sokeripalafunkista” edustava jäsen alueen julkisten rakennusten joukossa. Puinen
parveke ja postisiipi muodostivat valkoisena hohtavan päämassan vastateeman.
Vuonna 1953 rakennus muuttui simppelimmäksi, kun sitä pidennettiin uudella
konepesulalla ja tilaussaunalla ja purettiin

parveke. Postisiiven purku 1986, kömpelöiden katosten lisääminen ym. muutokset
ovat lähes tyystin vieneet rakennuksen alkuperäisen eleganssin.
Rakennus myytiin yksityiselle yrittäjälle 1980-luvulla. Alkuperäinen toiminta
loppui vuonna 1990 kun yläkertaan rakennettiin retkeilymaja ”Aallon maja”. Tilajako muuttui täydellisesti. Vuodepaikat
maksimoitiin jakamalla kerros pieniin makuukoppeihin. Alkuperäinen käytännölli-
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Sauna, pesula ja posti 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.

Aallon maja 2003. Alvar Aalto-museo,
Maija Holma.

Aallon majan kehittämisehdotus. HTKK, A-os: Emilia Pollari, Jarkko
Puro, Riikka-Maija Sihto.
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Valliniemen lämpökeskus 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.

hin. Kattilan ja savupiipun lisäksi talossa
oli paloletkujen kuivauskuilu, yhtiön henkilöautojen tallit sekä sittemmin purettu,
lämmittäjän ja autonkuljettajan, puinen
asuinsiipi. Matalasta autotallimassasta
nousevaa korkeaa piippua koristaa yhtiön
logo. Piipun äärelle oli tapana kokoontua
uudenvuodenjuhliin. Piippuun ripustettiin alkava vuosi valonumeroin. ”Ukko”
(toimitusjohtaja Lauri Kanto) piti puheen
ja uusi vuosi otettiin vastaan ilotulituksella.
Tänään lämpökeskuksessa on varastotiloja ja mattopesula. Rakennuksesta saatavissa oleva tuotto ei kata korjaustarpeita.
Erityisesti kylmillään olevan piipun tila
alkaa olla kriittinen. Tämä alueen tärkein
maamerkki vaatisi pikaisia toimenpiteitä.
Paljon joustavaa raakatilaa sisältävä omaleimainen rakennus sallii monenlaisia
käyttöjä ja houkuttelee visioimaan esim.
työpaja-, ateljee- ja asuintiloja. 2 x 3,5 x

nen karuus muuttui ontoksi levyrustiikiksi
pizzeriarappauksineen ja puolipaneeleineen.
Rakennusta käyttävän yrityksen mentyä vararikkoon, se oli joitakin vuosia tyhjillään. Vuonna 2006 sen osti uusi yrittäjä,
joka muiden liiketoimintojensa ohella on
käynnistänyt retkeilymajan uudelleen.
Tämä antaa mahdollisuuksia rakennuksen
kehittämiselle. HTKK:n arkkitehtiosaston
opiskelijaryhmä on visioinut rakennuksen
tulevaisuutta sen nykyisestä toiminnasta
käsin. Suunnitelmaan sisältyy puretun
postisiiven soveltava rekonstruointi.
Ongelmalapset
Valliniemen lämpökeskus
1937 rakennettu Valliniemen lämpökeskus (Aallon järjestyksessä ”C-rakennus”)
tuotti lämpöä toimitusjohtajan residenssiin, insinöörien ja työnjohtajien rivitaloon
sekä ensimmäisiin työläisten kerrostaloi-
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Autotallit 1950-luvulla. Sunila Oy:n arkisto.

neiden dokumenttien perusteella tehtaan
piirustuskonttorin tuotantoa.
Rakennus on sinänsä soveliaassa autokorjaamo- ja varastokäytössä mutta sitä
vaivaavat samat taloudelliset ongelmat
kuin Valliniemen lämpökeskusta: tuotto ei
vastaa rakennuksen ylläpito- ja korjaustarpeita. Myös rakennuksen suomat mahdollisuudet ovat samankaltaisia. Sisäinen jousto on vielä suurempikin, koska tiloissa on
reilusti korkeutta. Julkisivu taas on haastavampi ja helpommin kärsivä.

16,5 m letkukuilun huikea vertikaalitila ei
jätä taiteilijaa kylmäksi. Bostonilaisen
Wentworth Institute of Technologyn arkkitehtiopiskelijat tekivät kesällä 2006 pikaharjoituksen, jossa rakennuksesta luonnosteltiin vierailukeskus näyttelytiloineen,
auditorioineen ja kahviloineen. Puretun
asuinsiiven henkiinherättäminen jonain
nykyajan ja – tarpeiden synnyttämänä mutaationa lisää tehtävän kiinnostavuutta.
Autotallit
Yhtiön kuorma- ja paloautoja varten rakennettiin vuonna 1942 14:n auton talli,
jota 1950-luvulla jatkettiin neljällä korkeammalla yksiköllä. Mäkeä polveillen
nouseva rakennus on herkästi sovitettu
maastoon. Metsän katveeseen jäävä eteläjulkisivu villiviinin peittämine muureineen
ja lasitiili-ikkunoineen on kuin viidakon
valtaan jäänyt paalisellukulttuurin muinainen jäänne. Vaikka siitä löytyy Aallon tuotannon parhaat tunnusmerkit, se on säily-

Näkymiä
Kotka-Haminan seudulla(kansan suussa
”Kotham City”) ”kilpailevia” ongelmakiinteistöjä ovat mm. Kyminlinnan entinen
varuskunta, Hallan sellutehdas asuinrakennuksineen ja Summan paperitehdas.
Puuteollisuuden viimeaikaiset kuulumiset
eivät anna viitteitä siitä, että tyhjien ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen ongelma seudulla olisi vähenemään päin. Tämä ei var-
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Lämpökeskuksen kehittämisehdotus: Rakennus muutetaan asunnoiksi, infokeskukseksi,
kahvioksi ja näyttelyhalliksi. Puretun asuinsiiven tilalle tehdään lasipaviljonki Sunilan
puretuista ikkunoista. Lasiseinät saa suljettua puisilla ikkunaluukuilla kuten autotallinovien taakse tehdyt lasiseinät.

sinaisesti helpota Sunilan ongelmatalojen
kohtalon kääntämistä suotuisampaan
suuntaan. Joitakin heikkoja signaaleja kuitenkin on.
Kaupungin kulttuuritoimi on koeluontoisesti käynnistänyt taiteilijaresidenssitoiminnan Kantolassa. Kulttuurivierailut sopivat Sunilaan hyvin ja Kantola herättää
säännöllisesti käyttäjissään ihastusta.
Edustustilana se kuitenkin asettaa käytölle
ja asumiselle rajoituksia. Siksi sitä täydentäisivät oivallisesti lämpökeskukseen ja autotalleihin rakennettavat asunto- ja ateljeetilat, joissa voisi harjoittaa roisimpaakin
toimintaa.
Kymenlaaksoon on jonkin aikaa puuhattu perinnerakentamisen osaamiskeskusta, joka voisi sisältää restaurointityöpajoja ja rakennusosien kierrätystä. Sunilan
huoltorakennukset olisivat mielellään osa
keskusta, mikä on projektin taholla noteerattu. Hankkeen rahoitus- ja toteutusmalli
on kuitenkin vielä kesken.
Kotkan viime aikojen satsaukset kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön ovat tuoneet mainetta ja imagoa, jota kaupungit
nykyään kilvan tavoittelevat. Seudun voi-

makas teollisuusperintö on itsestään selvä
osa Kotkan identiteettiä. Sunilalla olisi
edellytyksiä asian esilletuojaksi. Lämpökeskus ja autotallit sijaitsevat keskellä ”herrojen” Sunilaa. Lähimmät naapurit ovat
Kantola, insinöörien rivitalo Rantala ja
työnjohtajien rivitalo Mäkelä. Tähän vaikutusvaltaiseen ympäristöön voitaisiin
Kantolasta, Autotalleista ja Lämpökeskuksesta rakentaa kulttuurikolmio, jonka nimi
olisi vaikkapa ”Modernisaattori”. Siinä olisi infokeskus, joka tarjoaa tietoa ja näyttelyjä modernista arkkitehtuurista ja paikallisesta teollisuusperinnöstä. Siinä olisi tiloja pysyville ja vaihtuville kulttuurin tekijöille ja tutkijoille asua, työskennellä, tuoda
teoksensa esille ja tehdä interaktiivisia projekteja asukkaiden kanssa. Siinä olisi modernin rakennusperinnön apteekkipalvelut
varaosapankkeineen ja restaurointipajoineen, näyttelyineen ja neuvontapalveluineen. Liikkeelle päästään tekemällä inventoinnit, kuntokartoitukset, luonnossuunnitelmat ja kustannusarviot. Tässä olisi
mittausleirin paikka sekä harjoitus- ja
opinnäytetyön aiheita useammallekin rakennusalan oppilaitokselle.
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Arkkitehti Marja Kukkonen

KOTKAN MERELLISET
KEHITTÄMISHANKKEET

neet Suomen merimuseo, Kymenlaakson
museo, Merivartiomuseo sekä Tietokeskus
Vellamo. Päätös Suomen merimuseon siirtämisestä Kotkaan oli museoiden lisäksi
merkittävä päätös myös Kotkan kaupungille. Päätös antoi uuden konkreettisen pohjan
kaupungin kulttuuriselle kehittämiselle.
Kotkan kaupunki järjesti museokeskuksen suunnittelusta arkkitehtikilpailun
vuonna 2004. Kilpailun voitti arkkitehti,
professori Ilmari Lahdelman ja hänen työryhmänsä tekemä ehdotus Hyöky. Kaupunki rakennutti museokeskuksen, joka
avattiin yleisölle heinäkuussa 2008. Rakennus ja museoiden näyttelyt ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta niin yleisön
kuin museo- ja arkkitehtuuripiireissä.
Museokeskuksessa on vieraillut sen avaamisen jälkeen jo runsaat 50 000 kävijää.
Vellamon rakentaminen oli yksi vahva peruste Kotkan tänä vuonna saamalle SAFApalkinnolle. Suomen matkailijayhdistys
valitsi syksyllä Vellamon vuoden 2008 kotimaan matkailun huippukohteeksi.

Kotka ja sen keskusta
Kotkan kaupunki on syntynyt joen ja meren kohtauspaikkaan. Meri ja Kymijoki
ovat edelleen vahvasti läsnä kaupungin rakenteessa, toiminnassa ja maisemassa.
Rantaviivaa Kotkalla on 170km. Kaupungin keskustakin sijaitsee saarella. Puunjalostusteollisuus ja merenkulku ovat aina
kiinteästi liittyneet kaupungin historiaan.
Kotkansaaren rannat ovat perinteisesti olleet teollisuuden ja sataman käytössä. Laajentuessaan satamatoiminta on siirtynyt
Kantasatamasta suurelta osin Hietasen ja
Mussalon satamiin, minkä ansiosta Kotkansaaren alueelta on vapautunut tilaa
muuhun käyttöön. Merikeskus Vellamo
on rakennettu tällaiselle satamakäytöstä
vapautuneelle alueelle.
Kotkansaaren torin viereiseen kortteliin
avattiin kaksi vuotta sitten kauppakeskus
Pasaati, johon keskustan erikoiskaupan
palvelut ovat pääosin sijoittuneet. Kauppakeskusta palvelee samassa yhteydessä
torin alle rakennettu 500-paikkainen pysäköintilaitos. Kotkansaaren hallinnollisen
keskuksen asemaa vahvistavat lähivuosina
toteutuvat oikeustalo- ja poliisitalohankkeet.

Kulttuurisatama
Museokeskuksen toteutuminen on ollut
vahva alkusysäys kulttuurisataman nimellä
kulkevan hankkeen aloittamiselle. Kantasatamaan on Vellamon lisäksi tarkoitus
rakentaa lisää matkailu- ja kulttuuritoimintaa palvelevia rakennuksia Jo museokeskuksen arkkitehtikilpailun ohjelmassa
edellytettiin varausta museon laajennuksesta.

Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamo on Kotkan historian
suurin julkinen rakennushanke. Myös Suomen museoiden rakentamisen mittakaavassa hanketta on verrattu kansallismuseon rakentamiseen. Merikeskukseen ovat sijoittu-
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Suomen puuvenekeskus
Kantasataman länsipäätyyn on luontevana
jatkona museoille toteutunut Suomen
Puuvenekeskuksen laajennushanke yksityisen tahon rahoittamana. Erityisen ilahduttavaa on, että laajennus toteutettiin
sekä arkkitehtuuriltaan että rakentamiseltaan korkeatasoisesti ja tinkimättömästi.
Se toimii kannustavana esimerkkinä alueen jatkorakentamiselle.
Suomen Puuvenekeskuksessa toimivan
Red Sky Craft - veistämön toiminta edustaa aidosti sekä perinteistä että modernia
puuveneiden rakennustaitoa. Puuvenekeskuksen yhteyteen on tulossa satama erityisesti puuveneille. Sen naapuriksi suunnitellaan uutta vierasvenesatamaa suurikokoisia vierasveneitä varten. Kotkan Sapokassa sijaitseva Meriniemen vierasvene- ja
Kotkan pursiseuran kotisatama toimii aktiivisesti, mutta se on käymässä ahtaaksi
varsinkin suurille vieraileville purje- ja
moottoriveneille.

Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit
Oy on tehnyt hankkeesta maankäyttöluonnoksen, jonka avulla etsitään alueelle
lisää toimintoja sekä uusia toimijoita.
Luonnoksessa on esitetty alueelle rakennettavaksi mm. 3000 hengen monitoimikeskus erilaisia kulttuuritilaisuuksia, kokouksia ja urheilutilaisuuksia varten. Monitoimihallin yhteyteen on suunniteltu
myös kylpylähotelli, kongressi- ja elokuvakeskus sekä erilaisia kaupallisia ja näyttelytiloja. Suunnitelma mahdollistaa myös
taidemuseon sijoittumisen alueelle sekä
museokeskuksen laajentamisen. Kulttuurisataman suunnittelussa on varauduttu
myös Kotkan sataman matkustajasataman
siirtämiseen ja laajentamiseen museoiden
ja monitoimikeskuksen viereen.
Kulttuurisatamahankkeen yhteydessä
on tarkoitus rakentaa kiinteämpi yhteys
Kotkansaaren eri osiin sijoittuneiden toimintojen kuten Sapokassa sijaitsevan akvaariotalo Maretariumin, Sapokan vesipuiston ja pienvenesataman sekä väliin
jäävien keskustan kaupallisten palveluiden
välille. Keskuskadun veistospuisto tullaan
myös liittämään osaksi kulttuurisatamaa
jatkamalla sitä Kantasatamaan asti. Veistospuiston uusimpana teoksena paljastettiin tänä keväänä Martti Aihan illuusiomaalaus Meridiem, joka kuvaa Kotkaa ja
sen merellisyyttä. Teos on kooltaan lähes
300m² ja se sijaitsee Piispalan kerrostalon
päädyssä.
Varsinaiselle satama-alueelle sijoittuvan
toiminnan lisäksi vahvistetaan aluetta rajaavan Satamakadun kaupungin puoleista
reunaa kaupunkikuvallisesti sekä sijoittamalla sinne toimintoja, jotka liittävät kulttuurisataman ja keskustakorttelit toisiinsa.
Yhtenä tällaisena hankkeena alueelle suunnitellaan hotellia perinteisen merimieskapakka Kairon ja entisen satamakonttorin
naapuriin. Kairo säilyy edelleen toimivana
ravintolana sekä teatteri- ja musiikkitilana.

Europan 9 Hovinsaari
Kantasataman pohjoispuolella sijaitsevan
Hovinsaaren ranta-alue oli yksi vuonna
2007 pidetyn Europan 9 kilpailun kilpailualueista. Sijainti vastapäätä Kantasatamaa lahden toisella puolella liittää sen
kiinteästi keskustan kehittämishankkeisiin. Kilpailussa aluetta suunniteltiinkin
lähinnä keskusta-asumisen laajenemisalueena. Rakentamisen laajuudeksi kilpailussa
määriteltiin 25 000-30 000 kerrosneliömetriä. Kilpailussa tutkittiin myös kelluvaa asumista sekä marinan ja siihen liittyvien kaupallisten ja julkisten palveluiden
kehittämistä alueella. Kotkan kohteen
voitti italialainen suunnittelijaryhmä b4architects. Hovinsaaren Puolan laiturilta on
varattu alue yksityiselle yritykselle, joka
rakentaa sinne kaupallisen marinan palvelemaan lähinnä Pietarilaisten asiakkaiden
suurikokoisia moottoriveneitä. Kohteen
suunnittelu on käynnistynyt ja toiminta
alkaa mahdollisesti jo ensi kesänä. Hovinsaaren rannasta ja Kantasatamasta on tar-
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rakentamisesta vapaana puistovyöhykkeenä. Katariinan meripuistoksi nimetystä
niemestä avautuu esteetön avomerinäköala, jonka horisontissa siintävää Suursaaren
upea profiili. Puistoa on rakennettu jo
muutamia vuosia ja alue on erittäin suosittu ulkoilupaikka sekä jo nykyisellään myös
mielenkiintoinen puistokohde.

koitus rakentaa jatkuva julkinen kaupunkiranta, jonka väliin jäävän vesialueen aktivointia tullaan myös tutkimaan. Kevyen
liikenteen yhteystarve Kantasataman ja
Hovinsaaren välillä korostuu entisestään
kaupunkirannan ja Hovinsaaren lisärakentamisen myötä. Asian ratkaisemiseksi on
ehdotettu mm. pientä yhteysalusta sekä
läpikulkevan veneliikenteen mahdollistavaa avattavaa kevyen liikenteen siltaa. Rannan avoimuus tulee uudella tavalla aktivoimaan alueen käyttöä. Satama- ja teollisuustoiminnan väistyessä ranta muuttuu
virkistystä ja palveluita tarjoavaksi kaupunkilaisten yhteiseksi oleskelutilaksi, joka
tarjoaa monipuolisia virikkeitä.

Rantaan rakentaminen ja asuntokaavoitus
Merenrantakaupungissa rantatontteja kysytään ja toisaalta käydään keskustelua
rantojen vapaana pitämisestä. Omarantaisia tontteja Kotkassa on perinteisesti ollut
vähän ja ne sijaitsevat pääosin alueilla, joita
ei ole asemakaavoitettu. Vuosituhannen
vaihteen molemmin puolin kaavoitettiin
pitkästä aikaa rantatontteja Tiutisen saaren
Huvilaniemeen sekä Hirssaaren asuntomessualueelle. Meneillään on myös A.
Ahlström Oy:n maille kaavoitettava asuinpientaloaluehanke Itärannassa. Ruonalan
pientaloalueen rannan kesäasutusta ollaan
myös kaavamuutoksella muuttamassa ympärivuotiseksi asutukseksi.
Mussalon saaren eteläosaan Santalahden leirintäalueen tuntumaan suunnitellaan Kotkan ensimmäistä aluetta kelluville
vapaa-ajan asunnoille. Alue käsittää varauksen 16 asunnolle ja venesataman laajennuksen.
Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta
ovat laatimassa yhdessä osayleiskaavaa yhteisen rajan molemmin puolin. Alue on
tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinkäyttöön. Vaikka suunnittelualue rajoittuu
rantaan, rannat on tarkoitus jättää virkistyskäyttöön sekä turvata rantojen monimuotoiset luontoarvot. Rantaan tukeutuvaa rakentamista voitaneen jossain määrin
toteuttaa rakennetun venerannan yhteyteen.

Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän
alue, Katariinan meripuisto
Alue sijaitsee Katariinan kaupunginosassa
Kotkansaaren länsirannalla. Alueesta pidettiin asemakaavallinen kutsukilpailu
vuonna 2004. Alue on vapautumassa teollisuuskäytöstä ja kilpailussa etsittiinkin
ratkaisua alueen muuttamisesta asumiseen.
Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös virkistys- ja työtiloja. Alue liittyy tiiviisti olemassa olevaan keskustarakenteeseen ja on
Kotkansaaren merkittävin laajenemisalue.
Se sijaitsee avomeren äärellä keskustapalvelujen ja virkistysalueiden välissä, mikä tekee siitä erityisen mielenkiintoisen. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Ark’idea ehdotuksellaan Saarnipuu, tekijöinä JuhaPekka Tuomainen, Ilkka Svärd ja Pia Sopanen.
Wärtsilä Meriteollisuuden alueen eteläpuoleinen alue Kotkansaaren lounaisimmassa kulmassa oli vuosikymmeniä vuokrattuna öljysatamakäyttöön. Alueella sijaitsee edelleen jäänteitä Ruotsinsalmen
kaupungin aikaisista Katariinan linnoitusrakennelmista, joista osa on tuhoutunut
satamakäytön aikana. Öljysataman toiminta on siirtynyt Mussaloon ja alue on
vapautunut virkistyskäyttöön. Alueen
maaperä on puhdistettu ja alueen kaava
on tarkoitus muuttaa niin, että alue säilyy

Kotkan satama
Puhuttaessa Kotkan merellisistä kehittämishankkeista on muistettava myös Kotkan satama; siitä tämä kaupunki saa edelleen suuren osan leivästään. Sataman toi-
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Kansallinen kaupunkipuisto
Kotka tavoittelee kansallisen kaupunkipuiston perustamista alueelleen. Suunniteltu kaupunkipuisto ulottuu Kymijoen
haaroilta läheltä Valkmusan kansallispuistoa merelle Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon asti. Aluerajaus kytkee yhteen
sarjan erilaisia luontotyyppejä; meri- ja
saaristoluontoa, jokien suistoalueita, jokihaaroja koskineen, kaupunkiluontoa ja
rakennettuja puistoja sekä historiallisia
kohteita linnoitusluonnon tulokaskasveineen. Alue sisältää myös kohteita esihistoriallisen ajalta, kansainvälisiä historiallisia
kohteita, teollisuushistoriaa, rakennettua
kulttuuriympäristöä sekä kalastuksen historiaa. Kerroksellinen kaupunkiarkkitehtuuri, historia-arvot sekä uudispuistojen
vahva teema ovat Kotkalle leimallisia piirteitä, jotka ovat sekoittuneena kaupungin
rakenteeseen ja luovat Kotkalle vahvaa
omaa identiteettiä.

minta alkoi Kotkansaaren Kantasatamasta
noin 130 vuotta sitten. Sataman käytyä
ahtaaksi se laajeni ensin Kantasataman
pohjoispuolelle Hietaseen ja sen jälkeen
Mussalon uuteen satamaan 1980-luvulla.
Satama on koko ajan kasvanut voimakkaasti ja on tälläkin hetkellä Suomen nopeimmin kasvava satama. Sataman pintaala on Mussalossa 500ha ja Hietasessa
200ha. Mussalon satamaa suunnitellaan
edelleen laajennettavaksi merelle länteen,
minkä jälkeen sataman pinta-ala on
650ha. Laajennuksen toteuduttua sen
arvioidaan pystyvän käsittelemään vuosittain 3 miljoona TEU-yksikköä kontteja,
mikä merkitsee konttien käsittelykapasiteetin kolminkertaistumista nykyisestä.
Kotkan satama on Suomen suurin vientija suurin autojen tuontisatama. Kotkan
Hietasen sataman kautta tuodaan tänä
vuonna 500 000 autoa, joista valtaosa viedään Venäjälle.

32

J Ä S E N T I E D O T E

4 : 2 0 0 8

Arkkitehti Ilmari Lahdelma

MERIKESKUS VELLAMO JA
SUOMEN PUUVENEKESKUS,
KOTKAN KANTASATAMA

tekevät siitä kaupunkikuvallisen linjataulun, joka ohjaa kulkua torilta satamaan.
Kilpailu ratkaistiin tammikuussa 2005,
edellisenä tapaninpäivänä tsunami oli
osoittanut meren traagisen voiman Thaimaassa. Merellä on vähintään kaksi ilmettä: levollinen ja uhkaava. Merikeskus Vellamo esittelee arkkitehtuurillaan ja sisällöllään näitä kumpaakin puolta.
Merimuseon sijaintipaikasta käytiin
ankara kisailu Kotkan, Helsingin ja Turun
välillä. Kotkan vahvuutena oli mahdollisuus rakentaa kahden museon kokonaisuus keskustan äärelle. Merikeskus Vellamossa toimivat Suomen merimuseo ja
Kymenlaakson museo. Yleensä toimintojen siirtämisessä pois pääkaupunkiseudulta
on monenlaisia vaikutuksia, tässäkin tapauksessa merimuseon henkilöstöstä vähemmistö siirtyi uuteen rakennukseen Kotkaan. Suunnittelu aloitettiin kilpailun jälkeen tilanteessa, jossa kummankin museon
henkilöstö oli siirtymässä museoteknisesti
vajavaisista tiloista uuteen ajanmukaiseen
rakennukseen harjoittelemaan yhteistoimintaa toisen organisaation kanssa. Suunnitteluun liittyi siis paljon uusia asioita
kaikille osapuolille. Toimivan lähtökohdan
tehdyille ratkaisuille antoi kilpailuehdotuksen toiminnallinen perusprinsiippi
kahden museon tasavertaisesta roolista rakennuksessa. Noin vuoden kestäneen
suunnittelujakson kuluessa kilpailuehdotuksen toiminnallinen ja tilallinen perusratkaisu pysyi samana. Sisääntulo, aula ja

Merikeskus Vellamo ja Suomen Puuvenekeskus sijaitsevat Kotkan kantasatamassa,
erinomaisen lähellä Kotkan kaupungin
ydintä, torin ympäristöä. Rakennukset
ovat ensimmäinen osa tulevaa kulttuurisatamaa, ruutukaavakeskustan vierelle levittäytyvää kulttuuri ja matkailupalvelujen
kokonaisuutta. Merikeskus Vellamo on
syntynyt yleisen arkkitehtuurikilpailun
kautta, Suomen Puuvenekeskuksen uusi
veistämöhalli on yksittäisen antaumuksellisen ja varakkaan puuveneharrastajan tarjoama mahdollisuus arkkitehdille ja Kotkan kaupungille.
Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamon yleisessä arkkitehtuurikilpailussa haettiin kahdelle museolle
kodiksi rakennusta jolla olisi maamerkin
oloinen ilme kaupunkikuvassa. Haussa oli
maakunnallista ja kansallista merkitystä
omaava rakennus, joka merkittävältä osin
olisi mukana muokkaamassa Kotkan ja
Kymenlaakson imagoa -tavoite oli siis selkeä. Mielenkiintoinen ja haastava tehtävä
meren äärellä houkutteli kilpailuun mukaan paljon tekijöitä. Kilpailuun tehtyjä
ehdotuksia luonnehti kautta linjan vahva
muodonanto. Voittajaksi siilautui ehdotus
nimimerkillä ”HYÖKY”, jossa rakennuksen hahmon lähtökohtana oli mielikuva
meren liikkeestä ja jossa julkisivujen ajatus
pohjautui tuntumaan merenpinnan kimalluksesta. Rakennuksen suuri koko ja kurottautuminen kohti kaupungin keskustaa
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molempien museoiden näyttelytiloja sisältävä korkea venehallitila muodostavat rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurin konsentraatiopisteen, johon museoitten perusnäyttelytilojen ” sisäiset pääovet ” avautuvat.
Suuren rakennuksen mahdollisimman selkeä tilallinen ilme auttaa orientoitumisessa.
Merikeskus Vellamo on ollut myös rakennusteknisesti haastava rakennus. Suunnittelussa käytettiin koko suunnitteluryhmän voimin 3d-ohjelmia, jolloin arkkitehtuuri, rakenteet ja talotekniikka saatiin
yhteen sovitettua mahdollisimman saumattomasti. Rakennuksen urakoi Lemcon
Oy. Alkujaan kokonaisurakkana suunniteltu hanke muutettiin projektijohtoiseksi
urakkakilpailuvaiheessa. Suunnitelmien
tarkkuudesta ja aikataulun tiukkuudesta
johtuen projektijohtourakan kaikkia kustannuspaineiden helpottamiseen tähtääviä
etuja ei pystytty hyödyntämään. Tänä päivänä sangen moni julkinen rakennushanke
startataan alikokoisella budjetilla, jotta
hanke ylipäätänsä saadaan liikkeelle. Suunnitelmien tarkentuessa kustannusarviot
realisoituvat ja hankkeen kustannusarvio
kasvaa. Näin kävi myös Merikeskus Vellamossa -kustannusarvio suureni suunnittelun kuluessa yleisen kustannustason noustessa ja museoratkaisujen konkretisoituessa. Hankkeen tilaohjelmaa pienennettiin
aavistuksen suunnittelun kuluessa, mutta
kustannuspaineista huolimatta Merikeskus
Vellamosta tuli moderni museorakennus
kohtuullisilla kustannuksilla, eikä mistään
oleellisesta jouduttu suunnitteluvaiheessa
kilpailusta urakkapiirustuksiin tinkimään.
Merikeskus Vellamo avattiin heinäkuun
puolivälissä 2008. Kolmessa kuukaudessa
rakennukseen näyttelyineen on käynyt tutustumassa yli 50 000 kävijää. Alku vaikuttaa lupaavalta, uusi mielikuvitusta ruokkiva rakennus kaakonkulmalla kiinnostaa.
Nykyaikaiseen museoon kuuluvat auditorio, kokoontumistila ja ravintolatilakokonaisuus ovat toimineet tavoitteiden mukaisesti pienenä kongressikeskuksena. Kymenlaakson museon näyttelyt kertovat

Merikeskus Vellamo. Rakennuksen pääsisäänkäynti. Kuva Jussi Tiainen.

Merikeskus Vellamo. Julkisivuissa on käytetty silkkipainettuja lasilevyjä. Kuva Jussi
Tiainen.
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Suomen Puuvenekeskus. Veistämötila. Kuva Jussi Tiainen"
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Merikeskus Vellamo. Näyttelyhallia reunustaa parvi. Kuva
Jussi Tiainen.

viimeisteltyä kieltään alueen historiasta,
Suomen merimuseon näyttelyt osoittavat
monipuolisesti ja mielenkiintoisesti meren
ja suomalaisten yhteisen taipaleen monipolvisuuden.

veneiden kunnostus- ja rakentamistyön
ainutkertaisia piirteitä kaikille. Kotkan
Puuvenekeskuksessa on puuveneenrakentamistilojen lisäksi kahvila ja kokoontumistiloja, laajennuksen veneverstashallissa
on uteliaita kävijöitä varten kulkusillat veneenrakentamisen tarkkailua varten.
Puuvenekeskuksessa oli jo valmiiksi paras tieto veneenrakentamisen edellyttämistä tilaratkaisuista. Arkkitehti sai veneenrakentajilta valmiin konseptin tilajärjestelyistä mitoitustietoineen. Lähtökohtana ja
mitoitusperustana oli vanhojen America’s
Cup -veneiden kunnostamismahdollisuus
asianmukaisissa tiloissa. Hankkeen alkaessa lähihallissa odotti jo kunnostustilaa
Marlene Dietrichin rakastajattarenkin aikanaan omistama purjevenekaunotar Blue
Marlin. Tällä hetkellä vene on kunnostettavana puuvenekeskuksen laajennuksen
suurimmassa verstashallissa.
Kaupunkikuvallisesti puuvenekeskuksen laajennukseen haettiin selkeää ja veistoksellista hahmoa. Valittu teräskaarihalliratkaisu kertoo samalla rakennuksen toiminnan luonteesta ja muodostaa keskustan
suuntaan tunnistettavan muodon. Raken-

Suomen Puuvenekeskus
Kotkassa on vahva perinne puuveneiden
rakentamisessa. Kantasatamassa toiminut
puuvenekeskus sai todellisen piristysruiskeen toiminnalleen helsinkiläisen pankkiirin Henrik Andersinin päätettyä panostaa
puuvenekeskuksen toimintaan rahoittamalla laajennusosan rakentamisen olemassa
olevan veneenrakennustoiminnan yhteyteen. Aktiivinen Kotkan kaupungin johto ja
kaupunkisuunnitteluväki yhdyttivät tilaajan ja arkkitehdin evästäen osapuolia hankkeen kaupunkikuvallisista vaatimuksista.
Puuvenekeskuksen tapauksessa kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet
yhtyivät. Laajennus rakennettiin kadun
varteen olemassa olevan puuvenekeskuksen keskustan puolelle, jotta uudisosalla
saavutettaisiin mahdollisimman suuri kaupunkikuvallinen vaikutus. Sijoitus palveli
myös toiminnallista ajatusta esitellä puu-
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Suomen Puuvenekeskus. Uuden veistämörakennuksen julkisivu on päällystetty esipatinoiduilla kuparipaanuilla. Kuva Jussi Tiainen"

nuttajan ehdoton vaatimus oli kestävä ja
arvokas julkisivumateriaali -rakennus on
päällystetty esipatinoiduilla kuparipaanuilla. Toiminta, kauniit puuveneet eri kunnostusvaiheissaan, näkyvät ohikulkijoille
päädyn lasiseinien ja erillisten isojen ikkunoiden kautta.

ressitilojen, elokuvakeskuksen, kylpylän ja
hotellin sijoittamista. Alueen varsinainen
rakentaminen painottuisi Merikeskus Vellamon läheisyyteen. Monipuolisella palvelutarjonnalla turvattaisiin alueen elinvoima ja tapahtumien virta ympärivuotisesti.

Kantasatama – Kulttuurisatama
Merikeskus Vellamo ja Kotkan puuvenekeskus muodostavat tulevan Kulttuurisataman kaupunkikuvalliset ääripisteet. Kotkan kaupunki on visioimassa kantasataman tulevaa käyttöä näiden ääripisteiden
välille kulttuurin ja matkailun keskeisenä
paikkana. Alueelle on mietitty Vellamon
laajennuksen, monitoimiareenan, pienempien näyttely- ja museoyksiköiden, kong-

37

R A K E N N U S T A I T E E N

S E U R A

Suunnitteluhortonomi Heikki Laaksonen

PUISTOT JA VIHERALUEET VAHVUUTENA
KUNNAN IMAGORAKENTAMISESSA

Kotkassa takavuosien negatiivinen ympäristöjulkisuus on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa kaupungin vahvuustekijäksi.
Kotkan kaupungin menneiden vuosikymmenten vahvin positiivisen imagon
luoja ei ollut ympäristö. Pahimmillaan
1970- luvulla Kymijoesta otettu juomavesi
ei ollut uimakelpoista, saastuttava paperisellu- ja metalliteollisuus piti huolen että
raikkaat merituulet eivät liikaa elämänmenoon vaikuttaneet ja nuhruisten puistojen
ylläpito rajoittui pitkälti roskakierroksiin,
nurmenleikkuuseen ja lumitöihin. Puistotoimen tärkein tehtäväkenttä oli kaupungin keskustan tuntumassa olevan avokaatopaikan ylläpito, johon kuului mm. jäteöljyn ja teurasjätteiden poltto avokuopassa.
Tänään moni asia on aivan toisin. Talousvesi tulee Kotkaan tekopohjavetenä
Utista, tosin vesi alkaa jo puhdistamattomanakin olla juomakelpoista. Kymijoesta
on jälleen tullut maan parhaita lohijokia, joki houkuttelee koskenlaskuun, melontaan ja monenlaiseen luonnonläheiseen
aktiviteettiin. Merituuli tuoksuu, vain ani
harvoin voi tehtaiden olemassaolon havaita muuten kun näköhavainnolla. Jätekysymykset hoidetaan nykylainsäädännön
mukaisesti, kirjaimellisesti kuin eri vuosituhannella. Kotkan Energia käynnistää
marraskuussa Suomen ensimmäisen kunnallisen hyötyvoimalaitoksen.
Puistojen ja viheralueiden osalta on tehty

täyskäännös peränpitäjästä todelliseksi
puistokaupungiksi. Viimeisenä ”todisteena” muutoksesta on juuri lokakuussa
myönnetty SAFA-palkinto, jossa palkintolautakunta oli poikkeuksellisella tavalla
tuonut esille myös Kotkan kaupungin pitkäjänteisen, laadukkaan työn rakennetun
ulkoympäristön hyväksi. Jo kaksi kotkalaista puistokohdetta on valittu Vuoden
ympäristörakenteeksi, joka on arvokkain
rakennettua ulkoympäristöä arvioiva palkinto. Muitakin valtakunnallisia palkintoja on saatu mm. kiviteollisuusliitolta ja
valotekniseltä seuralta, molemmat SAFA:lla
vahvistettuna. Kuvanveistäjäliitto palkitsi
Veistospuistomme Pro Sculptura-palkinnolla pari vuotta sitten, vaikka puisto ei
vieläkään ole lähelläkään kehityskaarensa
loppupäätä.
Todellinen imagomuutos vaatii pitkäjänteistä, todellista ja määrätietoista työtä.
Nykyisessä ”fastfood- hengessä” kaiken pitäisi tapahtua hetkessä. Palkkaamalla mainostoimisto tekemään isolla rahalla imagonnostokampanja, voidaan hetkellinen,
ei todellinen, kehityspiikki jossakin mainostoimiston manipuloimassa kyselyssä
saavuttaa. Se ei kuitenkaan pitkälle kanna,
mikäli yritetään rakentaa imagoa, jolla ei
ole todellista pohjaa. Ainoa kestävä ja kantava toimintamalli on, että päätetään missä
halutaan olla hyviä ja aletaan töihin. Jos
suunta on oikea ja ammattitaitoisesti tehdään oikeita asioita määrätietoisesti ja pit-
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Sapokan Vesipuisto on Suomen palkituin viheralue. Puistosuunnittelun lähtökohtana
olivat vesi, kivi ja valo sekä ekologia. Taustalla näkyvä merivesiputous pitää lahdenperän
veden liikkeellä ja happipitoisena.

Katariiinan meripuisto. Noin 70 vuotta öljysatamatoimintoja palvellut Katariinanniemen eteläkärki on Kotkan tuorein ympäristöparannushanke. Maaperä on puhdistettu
ja Kotkansaaren komeimmat rannat ovat taas kaikkien halukkaiden ilona.

39

R A K E N N U S T A I T E E N

S E U R A

Peruskunnostetun lehmusesplanadin kehitys veistospuistoksi käynnistyi Tapio Junnon
Aurinkoon katsoja -teoksella vuonna 2001. Veistospuistossa on jo toistakymmentä arvoteosta, tekijöinä mm. Kain Tapper, Olavi Lanu, Matti Peltokangas, Matti Nurminen,
Kimmo Schroderus, Kimmo Pyykkö, Markku Hirvelä ja Martti Aiha. Vähitellen Veistospuistoa jatketaan aina Merikeskus Vellamoon asti, jolloin Kotkan keskustaa halkoo noin
kahden kilometrin veistospromenadi.

käjänteisesti, seuraa imago perässä pienellä
viiveellä.
Mikäli halutaan kehittyä tavanomaisesta, Suomen eturiviin kuuluvaksi puistokaupungiksi, on se saavutettavissa arvioni
mukaan nopeimmillaan reilussa kymmenessä vuodessa, edellyttäen että rakenteet,
organisaatiot ym. ovat kunnossa tai ne saadaan prosessin alkupäässä kuntoon riittävän nopeasti.
Kotkassa on toimittu kutakuinkin keskikokoisten kaupunkien keskimääräisellä

budjetilla eli alle prosentilla kaupungin
budjetista. Koko puistotoimen toiminta
on sertifioitu jo vuonna 2001, ollen edelleenkin ainoa julkisen viheralan sertifioitu
organisaatio maassamme. Rahan määrä ei
ole ratkaiseva tekijä, vaikka se lienee yleisin
selitys miksi asiat eivät etene toivotulla tavalla. Hyvä rahallinen tilanne voi jopa johtaa henkiseen laiskuuteen, tuhlailuun, turhauttaviin kokouksiin ja ylisuuriin organisaatioihin, joissa vastuu hämärtyy ja suuri
määrä aikaa kuluu toisarvoisiin puuhaste-
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luihin. Ja kaikilla on kova ”kiire”.
Puistokaupunki Kotkan ensiaskeleita
otettiin 1980- luvun puolivälissä. Useampi
vuosi meni ”orkesterin” rakentelussa, koska Kotkassa puistotoimen toimintamalli
oli kaikkea muuta kun kunnossa. Puistokaupungin ensimmäinen merkittävä askel
otettiin 1990 Sapokan vesipuiston rakennustöiden käynnistyessä. Kolmen vuoden
puhuminen oli tuottanut tulosta. Laman
syvimpään notkoon sattunut noin 10 miljoonan markan, neljän vuoden, rakennustyö oli allekirjoittaneelle varsin raskas, varsinkin alkuvuosina. Lähes päivittäin sai
lukea ”terveisiä” yleisönosastoista. Kun
kohde 90- luvun puolivälissä sai peräti kolme valtakunnallista palkintoa, ollen edelleenkin Suomen palkituin puisto, laantui
myös arvostelu vähitellen. Tänäänhän lähes kaikki muistelevat että ovat hanketta
kannattaneet alusta asti. Seuraava merkittävä ja kustannuksiltaan lähes Sapokan
veroinen hanke oli Keskuskadun lehmuskujanteen sekä Sibeliuksenpuiston peruskunnostus. Nyt ei enää tarvinnut puhua
vuosia hankkeen tarpeellisuudesta, vaan
pääsimme töihin käsiksi heti Sapokan vesipuiston valmistuttua. Tämä seuraavakin
kohde sai kaksi valtakunnallista palkintoa
ja lehmuskujanne on muuttunut Veistospuistoksi.
Tästä oli hyvä jatkaa. Teemapuistoja on
tämän jälkeen valmistunut useita. Parhaillaan on käynnissä Katariinan meripuiston
rakentaminen. Entinen, 20 hehtaarin öljysatama Kotkansaaren eteläisimmässä kärjessä, on jo keskeneräisenäkin kokemisen
arvoinen, ja ennen kaikkea olemukseltaan
taas aivan erilainen puisto.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen,
milloin museovirastoon, milloin luottamushenkilöille tai vaikkapa yleisönosastoihin. On oltu pettyneitä mm. siihen että
puistotoimi ei yleensä käy ”toreilla” kyselemässä neuvoa. Kotkan puistojen vahvuus
on itse asiassa siinä, että suunnitelmia ei
ole liikaa vesitetty laajoilla lausuntokierroksilla ym. ns. demokratialla. Esimerkiksi
Redutti Kotkan yrttipuutarhaa yritettiin
torpedoida museovirastolle kantelemalla.
Museoviraston tutkija sanoi vuosi puutarhan valmistumisesta että Redutissa on
vuodessa varmaan käynyt enemmän väkeä
kun edelliseen sataan vuoteen. Sibeliuksenpuiston kunnostustyöt saivat myös
osakseen melkoisen arvosteluryöpyn, koska kaikkea ei ollut järkevää tehdä tarkasti
1930- luvun mallin. Kaikki oleellinen kylläkin. Nyt peruskunnostuksen jälkeen,
puisto on enemmän Paul Olssonin puistoluonnosten mukainen, kun mitä se on milloinkaan ollut. Ja ennen kaikkea, keskeisin
puistomme kestää viikonloppujen, kesäiltojen sekä Meripäivien hulinat kiitettävästi. Rakennusaikaisille arvostelijoille voin
paikanpäällä kernaasti pitää maisemasuunnittelusta- ja rakentamisesta opettavaisen
alustuksen, ”Miten historiallinen keskustapuisto ja nykypäivä voivat kohdata sulassa
sovussa”. Tragikoomista sinänsä, että vastustajat ovat pitkässä juoksussa tehneet
Puistojen Kotka -hankkeelle palveluksen.
On syntynyt kuntalaistenkin mielissä tarinoita, miten tuota ja tuotakin vastustettiin
mutta ”teimme” sen silti, ja hyvä tuli.
Myös palstatilaa on saatu puistoille runsaasti, kun saman kohteen uutisarvo ei ole
jäänyt yhteen käsittelykertaan.

Usein rimaa hipoen, mutta aina yli.
Ympäristörakentaminen on ohikulkijoille
näkyvää touhua ja työ etenee alkaen usein
laajoistakin kaivutöistä, jolloin alussa kaikki näyttää menevän vain huonompaan
suuntaan. Useimmat erikoispuistomme
ovat syntyneet varsin tuskaisesti. Kourallinen ainaisvalittajia on kannellut, milloin

Hyvä rakennettu ympäristö ei
synny sattumalta.
Hyvää ympäristöähän meillä Suomessa
riittää. Ongelmana on vaan se että siellä
missä lähes koko väestö asuu ja viettää aikaansa, on hyvä ympäristö enempi poikkeus, kuin sääntö. Toisin kun vanhoissa Eurooppalaisissa kulttuurimaissa, on suoma-
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Sibeliuksenpuiston hienostuneen tunnelman voi aistia parhaiten kesäpäivinä- ja iltoina.
Puisto toteutettiin 1930-luvulla Paul Olssonin luonnosmaisen suunnitelman pohjalta.
Toteutus jäi sotavuosista johtuen vaillinaiseksi. Puisto on peruskorjattu ja sitä on kehitetty
1990-luvun lopulla, ennen kaikkea kestämään nuorison kuluttavan kesäkäytön ja Kotkan
Meripäivien jokakesäiset haasteet.

mitattavissa mutta väitän että Kotka jo tässä vaiheessa epäsuorasti hyötyy puistoistaan enemmän vuositasolla kun se kolmisen miljoonaa, jolla rakennetaan ja kunnossapidetään puistoja, taajamametsiä, liikenneviheralueita ja kiinteistöpihoja, yhteensä noin 1500 hehtaaria. Hyvä ympäristö vaikuttaa mm. terveydenhoitoon,
kuntalaisten itsetuntoon ja psyykeeseen
muutenkin, kaupungin houkuttelevuuteen
mahdollisena asuinpaikkana tai paikkana
yritystoiminnalle, matkailusta puhumattakaan. Arvion mukaan Sapokan vesipuisto
jo yksinään kerää vuosittain vähintään
puoli miljoonaa kävijää. Paras ja halvin
imagonrakentaja on henkilö joka yllättyy
positiivisesti ja kertoo asiasta työpaikallaan, sukulaisilleen ja tuttavilleen.

lainen laadukas rakennettu ulkoympäristö
harvinaisuus. Julkinen puisto- ja viherrakentamisemme pysyy vielä jotenkin kehityksessä mukana, koska tämä on keskimääräisesti heikkoa muissakin länsimaissa.
Suurin ero on yksityisellä puolella. Vain
poikkeustapauksissa käytetään ammattilaista esimerkiksi kerrostalon pihasuunnittelussa. Ja se kirjaimellisesti näkyy.
Tavoitteita tarvitaan. Kun Sapokan vesipuistoa aikanaan suunniteltiin, oli yhtenä tavoitteena että ns. naistenlehtikynnys
ylitetään. Voi sitä riemua kun Kotiliesi teki
koko sivun jutun vielä keskeneräisestä
puistosta. Myöhemmin on sitten ylittynyt
korkeampiakin kynnyksiä, ulkomaita
myöten. Toisena laajempana tavoitteena ja
toteamuksena on ollut, ”teollisuus- ja logistiikkakaupungin ei tarvitse näyttää teollisuusalueelta”. Nykyinen tavoitteemme
on vaatimattomasti olla Suomen merkittävin puistokaupunki. Kaikki ei ole rahassa

Heikki Laaksonen on Kotkan kaupunginpuutarhuri
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SIBELIUSPUISTO

Kotkan Sibeliuspuisto on alun perin edustanut varsin tavallista pienehkön suomalaisen ruutukaavakaupungin puistoa, joka on
syntynyt rakentamatta jätettyyn kortteliin
1900-luvun alussa. Puistoon rakennettiin
kahvilapaviljonki ja tehtiin urheilukenttä.
Vuonna 1938 kenttä sai väistyä, kun puutarha-arkkitehti Paul Olsson suunnitteli
puiston säännölliseksi muotopuutarhaksi.
Puisto sai nykynimensä 1950-luvulla, jolloin myös kahvila purettiin.
Puisto edustaa eklektistä tyyliä. Siinä
on Paul Olssonin aikaisemmasta tuotannosta tuttuja akseli- ja muotoaiheita sekä
topiariaa. Toisaalta puistossa on myös vapaasti kaartelevaa käytäväverkkoa sekä kuvioistutuksia vuosisadan vaihteen kaupunkipuistoperinteen peruina. Puisto jakautuu
urheilukentän paikalle istutettuun korttelijakoiseen muotopuutarhaan sekä puiston
muut osat täyttävään vapaamuotoiseen
osaan, jossa kahvila, soittolava ja sittemmin leikkialue ovat sijainneet. Moniaineksisuudestaan huolimatta Olssonin suunnitelma on onnistunut tuottamaan pieneen
puistotilaan tasapainoisen kokonaisuuden,
mikä perustuu puiston pelkistettyyn muotokieleen. Tämä selittyy osin Olssonin ehdottamien yksityiskohtien karsiutumisella
toteutusvaiheessa. Tuloksena on ollut
omintakeinen ja meillä poikkeuksellinen
puistomaisema.
Kotkan kaupunki uudisti 1930-luvun
asunsa hyvin säilyttänyttä puistoa 1990-luvulla kaupunginpuutarhuri Heikki Laak-

sosen johdolla ja EU-rahoituksen turvin.
Uusimisperiaatteista syntyi tällöin keskustelua, jonka voi kiteyttää puiston historiallisten piirteiden sekä uuden muotokielen
ja teknisten ratkaisujen vastakkainasetteluksi. Toinen vastakkainasettelu liittyi rekonstruktio/jälkeistoteutus-problematiikkaan eli puretun kahvilan palautukseen ja
joidenkin Olssonin suunnitelman sinänsä
vähäisten detaljien jälkeistoteutukseen.
Kun katsoo Suomen historiallisten kaupunkipuistojen viimeaikaisia kohtaloita,
Kotkan Sibeliuspuiston kohdalla on syytä
olla tyytyväinen siitä perusasiasta että itse
puisto on keskeiseltä hahmoltaan säilynyt.
Tämä ei tänä päivänä ole itsestäänselvyys.
Toinen asia on sitten, millä periaatteilla
vanhoja puistoja saisi tai pitäisi uudistaa.
Tarkka pitäytyminen Firenzen julistuksen
mukaisissa restaurointiperiaatteissa on vaikeaa, koska puistojen käyttö on koventunut, tekniset vaatimukset tiukentuneet ja
imago- ym. paineet kasvaneet. On kuitenkin hyvä pitää mielessä raja, jossa siirrytään
vanhan puiston kunnostuksesta uuden rakentamiseen ja uhataan kohteen tosiasiallista arvoperustaa.
Kaikkien historiallisten kohteiden uudistamisessa tutkimustieto näyttelee tärkeää osaa. Sibeliuspuistossa tietoa on ollut
ainakin jonkin verran toimenpiteiden
pohjana. Toiseksi historiallisia kohteita pitäisi suunnitella toisin kuin uudisrakennuskohteita - käytöt ja tekniset reunaehdot
huomioon ottaen. Ongelmiin törmätään
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olemassa erilaisia vaihtoehtomalleja. Kotkan Sibeliuspuisto pitkälle viimeisteltyine
teknisine toteutuksineen ei ole niistä suinkaan huonoimmasta päästä ja lopputulos
on ollut ansaitusti ylpeydenaihe kotkalaisten keskuudessa. Isompia puistojen historialliseen asuun perustuvia uudistushankkeita on meillä tehty vasta vähän, ja jokaisesta hankkeesta on jotain opittavaa. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella avoimesti ja monipuolisesti niiden hyvistä ja
huonoista puolista - patenttiratkaisujahan
näihin kysymyksiin ei löydy.

etenkin silloin jos uudistustyön suunnittelija käyttää voimakasta omaa muotokieltä,
materiaalivalintoja ja uusia yksityiskohtia
alkuperäiseltä asultaan vähäeleisessä kohteessa, kuten Sibeliuspuistossa on tapahtunut. En lähde tässä arvioimaan, oliko Paul
Olsson Heikki Laaksosta parempi suunnittelija, mutta heidän tyylinsä eivät tahdo
mahtua samaan puistoon. Kolmanneksi
nimen omaan puistoissa kunnostuksen ja
hoidon pitäisi tapahtua pitkällä aikajänteellä maiseman muutos huomioon ottaen,
mihin tarvitaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tiedossani ei ole onko Sibeliuspuistoon tehty sellaista.
On hyvä että vanhojen kaupunkipuistojen ajankohtaiselle kunnostustyölle on

Kirjoittaja on Maisemantutkimuksen professori Turun yliopistossa

Esitys syyskokoukselle

RAKENNUSTAITEEN SEURAN
TOIMINTASUUNNITELMA 2009
Rakennustaiteen seura edistää hyvää arkkitehtuuria.
Seura kiinnittää huomiota ympäristön
olemassa olevien arvojen säilyttämiseen ja
korkeatasoisen ympäristön luomiseen.
Seura ottaa tarvittaessa kantaa ajankohtaisiin rakennettua ympäristöä koskeviin
kysymyksiin.
Seura julkaisee neljä jäsentiedotetta
vuoden 2009 aikana. Niissä käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista ja tiedotetaan seuran toiminnasta.
Seura jatkaa arkkitehtihaastattelujen
sarjaa 2-4 uudella haastattelulla. Tähänastiset haastattelut ovat luettavissa ja kuultavissa Suomen rakennustaiteen museossa.
Seura julkaisee Pääkaupunkiseudun
kulttuuriympäristöoppaan.
Seura julkaisee paperiversion suomenkielisestä Reima Pietilä -nettikirjasta.

Seura hoitaa puurakennuspalkintorahastoa. Palkinto jaetaan vuonna 2009.
Seura järjestää tutustumiskäyntejä, luentoja ja seminaareja liittyen ajankohtaisiin ja ikuisiin aiheisiin. Vuonna 2009 järjestetään ainakin yksi pienseminaari rajatun ajankohtaisen teeman puitteissa. Seminaarit koostuvat teoreettisesta osuudesta
ja ekskursiosta.
Perinteinen yhden päivän kevätekskursio järjestetään toukokuussa pääkaupunkiseudulle ja syksyllä pitempi opintomatka.
Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kannanottoja ja ehdotuksia asioista, joihin
seuran tulisi puuttua.
Seura kehittää internet-kotisivujaan,
tukee paikallista vaikuttamista ja tehostaa
jäsenhankintaansa.
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Rakennustaiteen seuran
syyskokous

Syyskokous järjestetään 4.12.2008 klo 17.15 Varman vastavalmistuneessa
pääkonttorissa Salmisaaressa, Salmisaarenranta 11. Bussipysäkki Alkon
entisen tehtaan nykyisen oikeustalon kohdalla.
Rakennusta esittelee Prof. Tuomo
Siitonen. Esittelyn lopuksi pidetään
auditoriossa Seuran syyskokous:

1§ K
 okouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2§ Kokouksen puheenjohtajan ja
sihteerin valinta
3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4§ Vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen
hyväksyminen
5§ Maksettavat palkkiot
6§ Seuran puheeenjohtajan vaali
7§ Johtokunnan jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle
8§ Kahden tilitarkastajan ja näiden
varamiesten vaali
9§ Muut asiat
10§ Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
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RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JOHTOKUNTA 2008

Puheenjohtaja
Arkkitehti RISTO IIVONEN
toimi: Asta Björklund, Risto Iivonen Arkkitehdit Oy,
Helsinki, gsm. 050-521 6122
sp.
risto.iivonen@bjorklund-iivonen.fi
Varapuheenjohtaja
Yli-intendentti SAKARI MENTU
toimi: Museovirasto, rakennushistorian osasto,
PL 169, 00511 Helsinki, p. 09-4050 9447
sp.
sakari.mentu@nba.fi
Jäsenet
Arkkitehti MIKAEL SUNDMAN
toimi: Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 2100,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09-310 37239
sp.
mikael.sundman@hel.fi
Arkkitehti ANNE NURMIO
toimi: Espoon kaupungin rakennusvalvonta,
Kaupunkikuvatoimikunta,
Espoon kaupunki, PL 1, 02070 Espoo,
p. 09-816 26610
sp.
anne.nurmio@espoo.fi
Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi: Senaatti-kiinteistöt/Yliopistokiinteistöt,
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237,
001531 Helsinki, p. 0205 811755
sp.
juha.lemstrom@iss.fi
Arkkitehti ROY MÄNTTÄRI
toimi 1: Arkkitehtitoimisto Roy Mänttäri,
Kapteeninkatu 8 F 12, 00140 Helsinki,
p. 09-625 034, gsm 040-505 1312
toimi 2: Suomen rakennustaiteen museo,
näyttelytoimisto, Kasarmikatu 24,
00130 Helsinki, p. 09-856 75150
sp.
roy.manttari@ark.inet.fi
Arkkitehti MONA SCHALIN
toimi: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy,
Olympiastadion, Eteläkaarre A-prs,
00250 Helsinki, gsm. 040-532 9558
sp.
mona.schalin@welho.com

FL, tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti: Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku,
p. 02-231 5108
sp.
helena.soiri-snellman@abo.fi
Arkkitehti SARI VIERTIÖ
toimi: Helsingin Rakennusvalvontavirasto,
Siltasaarenkatu 13, 00530 HELSINKI.
PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Puhelinvaihde: 310 2611
sp.
sari.viertio@kolumbus.fi
Arkkitehti PEKKA SAATSI
toimi: Arkkitehtuurin historian assistentti
(TTY, arkkitehtuurin laitos) Arkkitehtitoimisto
Leino & Pollari & Saatsi Oy Bysmedsintie 56,
06500 Porvoo. gsm. 040-595 5933
sp.
pekka.saatsi@arks.fi
Arkkitehti MARIANNE VERHE
toimi: Arkkitehtitoimisto Marianna Verhe.
Mäkitorpantie 36 J 90, 00640 Helsinki.
gsm. 0500-728 932
sp.
marianna.verhe@pp.inet.fi
Arkkitehti SIMO FREESE
toimi: Arkkitehtitoimisto Freese Oy.
Väinämöisenkatu 29 A 14 00100 Helsinki
gsm. 040-757 1277
sp.
simo.freese@freese.fi
Sihteeri
HuK LINDA LESKINEN
toimi: gsm. 040-5731878
(sihteerin sijaisena 1.9.2008-31.12.2008 toimii Fil.
yo. Mika Herrala, gsm. 040-734 9719)
sp.
sihteeri@rakennustaiteenseura.fi
Taloudenhoitaja ERIK SJÖHOLM
gsm. 050-432 0444
sp.
eriks@kaapeli.fi

JÄSENMAKSUN
MYÖHÄSTYMINEN
Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen.

RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JÄSENEKSI
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille
SAMPO pankki 800016-251558
viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !
TERVETULOA JÄSENEKSI

1

		

I N T E R N E T :
h t t p : / / w w w . r a k e n n u s t a i t e e n s e u r a . f i /
R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A
S A M F U N D E T F Ö R B Y G G N A D S K O N S T
A R C H I T E C T U R A L S O C I E T Y
K A S A R M I K A T U 2 4
0 0 1 3 0 H E L S I N K I
K A S E R N G A T A N 2 4
0 0 1 3 0 H E L S I N G F O R S

