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M i k a e l  S u n d m a n

P ä ä t o i m i t t a j a n  p a l s t a

majakkana näyttäen tietä satama-alueiden 
käyttöönotolle julkisena kaupunkitilana. 
Hänen suunnittelemansa puuveneiden 
korjaustelakka siellä aivan vieressä toimii 
esimerkkinä siitä, kuinka yksi kaupunkira-
kenteellinen operaatio heijastuu ympäris-
tössään.
 Minusta Kotkan esimerkki antaa viit-
teitä siitä, että Kymenlaakson vahva arkki-
tehtoninen perinne voi tulevaisuudessa 
edelleen toimia maamme eräänä rakennus-
taiteellisena käyntikorttina.
 Tervetuloa syyskokoukseen Varman vii-
me viikolla vihittyyn pääkonttoriin torstai-
na 4.12. klo 17.15. Maassamme on nykyi-
sin harvinaista, että suuryritykset rakenta-
vat itselleen pääkonttorin niin kuin sekä 
Ahlström että Varma nyt ovat tehneet.

Kymenlaakso syynissä
Rakennustaiteen seuran aikakausilehden 
katseet kääntyvät nyt Kotkaan. Siihen on 
hyvä syy. Kun puunjalostusteollisuutemme 
on syvimmässä kriisissään pitkään aikaan, 
Kotka on pystynyt kääntämään perspektii-
vinsä positiiviseen tulevaisuuteen alakuloi-
sen luuserimielialan sijasta.
 Rakentaminen ja rakennustaide ovat 
olleet avainasemassa tässä kehityksessä, jos-
sa merellisyys on läpimenevänä teemana. 
Suurelle yleisölle Kotkan uudet puistot 
ovat jo vuosikymmenen olleet tiedossa ja 
vetonaulana. Mikään muu kaupunki maas-
samme ei ole markkinoinut itseään näin 
hyödyttömällä investoinnilla, jona puutar-
hataidetta ja maisemasuunnittelua joskus 
on pidetty. Samalla Ilmari Lahdelman 
suunnittelema Merikeskus Vellamo toimii 
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F L  R a i n e r  K n a p a s

K o t k a n  P y h ä n  N i k o l a o k s e n 
k i r k k o

Venäläisen 1700-luvun lopun uusklassis-
min ja palladianismin kaunein esimerkki 
nykyisessä Suomessa on Pyhän Nikolaok-
sen kirkko Kotkassa. Kirkko kuului aikoi-
naan Ruotsinsalmen merilinnoituksen 
kokonaisuuteen, joka syntyi 1790-luvun 
kuluessa, Venäjän saaristolaivaston tuki-
kohdaksi ja tavallaan Viaporin vastineeksi 
Venäjän puolella silloista rajaa. Ruotsinsal-
men sotilas- ja siviiliyhdyskunta oli huo-
mattavan suuri, sille piirrettiin mm. oh-
jeellinen säteittäinen asemakaava ja sotilas-
rakennusten projektit olivat arkkitehtoni-
sesti kunnianhimoisia: valtavia kasarmeja, 
suuri telakka Sapokanlahteen, majakka, 
sairaala, kirkko, komendantintalo, vartio-
rakennuksia, varastoja, ruutikellareita ja 
suuri joukko erillisiä linnakkeita. Edusta-
vin päälinnake oli pyöreä Fort Slava, ”La 
Gloire” keskellä Ruotsinsalmen tärkeätä 
laivaväylää. Amiraliteetin alainen puinen 
sairaalakompleksi käsitti useita symmetri-
sesti sijoitettuja paviljonkeja, keskellä ole-
vassa ”pääkorpuksessa” sijaitsi kupolipäät-
teinen kirkkosali.
 Erillisistä linnakkeista on säilynyt rau-
nioita, muista rakennuksista ei juuri mi-
tään. Ruotsinsalmen sotasataman, 
Rotšensalmskij portin, yhdyskunnan pääkirk-
ko sensijaan säilyi valistuneen, arkkiteh-
tuuria arvostavan englantilaisen laivasto-
osaston komentajan armosta Krimin so-
dassa, jolloin siinä vaiheessa muutenkin 
tarpeettomiksi käyneet linnakkeet ja soti-
lasrakennukset hävitettiin.
 Minkälaisesta kirkosta on kysymys? 
Länsitornillinen, ristin muotoinen, keski-

kupolilla varustettu kirkko, toskanalaista 
pylväsjärjestelmää, kuten sotilasrakentami-
seen kuului. Vasta 1990-luvulla pystyttiin 
venäläisistä arkistolähteistä selvittämään 
kirkon rakennushistoria, tulokset julkais-
tiin Kotkan ortodoksisen seurakunnan 
200-vuotisjuhliin 1995 ilmestyneessä kir-
jassa Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon histo-
ria.
 Aikaisemmin oli arveltu, että kirkko 
voisi olla 1790-luvulla linnoituksen raken-
tamistöitä johtaneen ranskalaissyntyisen 
tykistöeversti Jean Augustin Prevôt de Lu-
mianin suunnittelema. Venäläisen arkki-
tehtuurin historian intohimoinen harras-
taja, Uuden Valamon kirkon ja muita or-
todoksisen kirkkokunnan rakennuksia 
suunnitellut arkkitehti Ivan Kudrjavtsew 
päätyi taas tunnettuun uusklassistiin, An-
drejan Zaharoviin.
 Kävi kuitenkin ilmi – 1989 käyttöön 
saadun venäläisen arkistoaineiston kautta 
– että Ruotsinsalmen P. Nikolaoksen kirk-
ko oli syntynyt hallinnollisesti katsottuna 
täysin asianmukaisella, rutiininomaisella 
tavalla. Samalle paikalle vuonna 1792 ra-
kennettu puukirkko vihittiin uudelleen 
1795, mutta sen rappeuduttua rakennet-
tiin keisari Paavali I:n käskykirjeellä ja Ve-
näjän amiraliteetin ja meriministeriön 
määrärahoilla uusi kivikirkko. Suunnittelu 
hoidettiin amiraliteetin rakennustoimis-
tossa – toimiston johtajana oli sittemmin 
vuodesta 1805 arkkitehti Zaharov, joka 
1810-luvulla suunnitteli mm. Pietarin 
Amiraliteetin suurisuuntaisen laajennus- ja 
uudisrakennustyön. Toimiston arkkitehti 
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Jakov (Jacques) Perren suunnitteli Ruot-
sisalmen kirkon 1799, ja se vihittiin käyt-
töönsä 14.10.1801. Asiakirjoissa maini-
taan, että kirkko muistuttaisi arkkitehti 
Perrenin 1792 suunnittelemaa Pietarin Va-
silin saaren kärjessä sijainneen kaleerisata-
man pitkänomaista puukirkkoa. Varsinai-
sia piirustuksia ei ole toistaiseksi löydetty. 
 Rakennusurakoitsijana Ruotsinsalmes-
sa toimi viipurilainen Joachim Sutthoff. 
Perrin kuoli vuonna 1800 ja hänen jäl-
keensä töitä valvoi virkansa puolesta ami-
raliteetin arkkitehti Lavrentij Ivanovitš 
Miller, joka myös on suunnitellut kirkon 
ikonostaasin vuonna 1800.
 Uuteen kirkkoon siirrettiin taiteellisesti 
korkeatasoista esineistöä, ikoneja ja puvus-
toa Ruotsinsalmen muista kirkoista sekä 
Pietarista. Tämä aarteisto on edelleen kir-
kon omistuksessa. Merilinnoituksen lak-
kauttamisen jälkeen 1808 kirkon muodol-
linen asema vaihteli. Meriministeriö, Pyhä 
Synodi tai hiippakuntahallinto valvoivat 

eri aikoina itse rakennusta ja sen kuihtuvaa 
seurakuntaa.
 Kirkon korjausvaiheet 1800-luvun ku-
luessa ovat edelleen selvittämättä. Näyttää 
esimerkiksi siltä, että nykyään julkisivuja 
hallitsevat toskanalaiset pylväspäädyt suu-
rine puolipyöreine termi-ikkunoineen sekä 
itä- ja länsisivun kiviportaat olisivat myö-
hempiä, vähän amatöörimäisiä lisiä. Kui-
tenkin nämä rakennusosat mainitaan kor-
jausselostuksssa jo 1808 ja ne olivat sellai-
senaan paikoillaan 1824, jolta vuodelta on 
säilynyt vanhin koko kirkkoa koskeva pii-
rustus, arkkitehti Martynovin mittaus.
 Sisätila on huomattavan autenttista ve-
näläistä klassismia: parittaiset peripalladio-
laiset pylväät kannattavat lehteriä ja palkis-
toa, koristelun yksityiskohdat ovat majoli-
karuusukkeita ja keruubikoristeita myöten 
alkuperäisiä. – Ainoa kauneusvirhe on syn-
tynyt varhaisessa lattiakorjauksessa, mah-
dollisesti jo 1890-luvulla, jolloin pylväiden 
jalustojen ympärille, ehkä kosteusvahinko-
jen peittämiseksi, on tehty kuutiomaiset 
suojamuuraukset. Kirkon sisätilaa hallitsee 
vaaleansininen tähtitaivaskupoli ja siellä 
on myös kaunis vuorikristallikruunu, ve-
näläisen rokokoo-kauden perinteiden mu-
kaisesti.
 Suomenlahden ja Itämeren alueen ve-
näläisten 1700-luvun lopun kirkkojen jou-
kossa Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkko 
on tänään huomattava arkkitehtuurin 
muistomerkki. Kirkkotyyppi tai ”länsimai-
nen” klassistinen arkkitehtuuri sinänsä 
esiintyi Venäjällä lukemattomissa saman 
ajan pyhäköissä. Säilyneitä vastaavia esi-
merkkejä on kuitenkin lähialueillamme 
enää vähän, ei Pietarissakaan. Lähin vertai-
lukohde, Kronstadtin merilinnoituksen 
Charles Cameronin, Andrejan Zaharovin 
ja Aleksei Akutinin piirtämä Pyhän Andre-
aksen katedraali (rakennettu 1805 jälk.) 
on sekin purettu 1932. Tämä suuri, aikoi-
naan kuuluisa kirkko oli amiraliteetin alai-
nen ja yleishahmoltaan jossain määrin 
arkkitehtonista sukua Kotkan kirkolle. Za-
harov osallistui muutenkin virkansa puo-

Kotkan ortodoksinen kirkko on maamme 
vanhin ortodoksinen pyhäkkö ja samalla 
kaupungin vanhin rakennus. Kuva Mikko 
Junes
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lesta Suomen suunnan rakennuskohteisiin: 
hän suunnitteli tarkastusmatkansa jälkeen 
1807 ainakin suuren pajarakennuksen 
Ruotsinsalmen telakkaa varten sekä varas-
to- ja leipomorakennuksia Lappeenran-
taan, 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.

Kotkan ortodoksinen kirkko vuodelta 1801 rakennettiin 
alkuaan Ruotsinsalmen linnoituskaupungin kirkoksi. 
MV/RHO
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F L  H e n r i k  W a g e r

A r k k i t e h t i  B e r t e l  L i l j e q u i s t i n 
s u u n n i t t e l u t y ö  K y m i n  O s a k e y h t i ö l l e 
K u u s a n k o s k e l l e  j a  V o i k k a a l l e 
m a a i l m a n s o t i e n  v ä l i s e n ä  a i k a n a .

käynnisti vuoden 1919 alussa laajamittai-
sen rakennusohjelman helpottamaan teh-
taiden asuntopulaa. Ohjelma tähtäsi myös 
tasapainoiseen ja rauhalliseen teollisuusyh-
dyskuntaan. Rakennusohjelmaan ja mitta-
vaan rakennustoimintaan liittyen yhtiö 
sopi  arkkitehti Bertel Liljequistin kanssa 
tammikuussa 1920, että hän laati arkkiteh-
tipiirustuksia ja johti piirustustöitä noin 
kuutena päivänä kuukaudessa.3

 Liljequist vastasi niin työväenasuinalu-
eiden asemakaavojen ja rakennusjärjestyk-
sen laadinnasta kuin koulun ja vanhainko-
din, asuin- ja talousrakennusten sekä teh-
das- ja toimistorakennusten suunnittelus-
ta. Toisinaan tosin myös Armas Lindgren 
osallistui suunnittelutyöhön, kuten Ky-
mintehtaan paperivaraston ja portin suun-
nitteluun 1920. Lindgren ja Liljequist 
laativat myös piirustukset yhtiön uudeksi 
pääkonttoriksi vuonna 1920 mutta sitä ei 
toteutettu. Pääkonttori rakennettiin sit-
temmin vuonna 1933 Liljequistin laatimi-
en piirustusten mukaan.
 Kymin Osakeyhtiö rakennutti Kuusan-
koskelle vuosina 1919 – 1923 asuinalueet 
Itä- ja Länsi-Naukioon, Myllykallioon, 
Suopellolle ja Pilkanpellolle. Yhden ja kah-
den perheen talot oli tarkoitettu ammatti- 
ja erikoistyöntekijöille. Asumisoikeus oli 
sidottu yhtiön palvelukseen.4 Asuintalojen 
suunnitteluun osallistui Kymin Osakeyhti-
ön hallituksen pöytäkirjan mukaan arkki-
tehti Bertel Liljequistin lisäksi myös yhtiön 
3  Wager 1999, s. 66, 71, 102.
4  Wager 1999, s. 71-73

Bertel Liljequist syntyi Vaasassa vuonna 
1885 ja kuoli Helsingissä vuonna 1954. 
Hän valmistui ylioppilaaksi Svenska Real-
lyceumista vuonna 1904 ja pääsi samana 
vuonna opiskelemaan arkkitehtuuria Poly-
teknilliseen opistoon. Arkkitehdiksi hän 
valmistui toukokuussa 1908. Hän teki 
opintomatkoja Isoon-Britanniaan, Sak-
saan, Itävaltaan, Tanskaan, Norjaan ja 
Ruotsiin. Vuosina 1911 –  1912 Liljequist 
oli yhteistyössä arkkitehti Gustaf Strengel-
lin kanssa. Seuraavat kaksi vuotta hän työs-
kenteli Tallinnassa. Vuosina 1916 – 1926 
Bertel Liljequistilla ja arkkitehti Armas 
Lindgrenillä oli yhteinen toimisto. Vuo-
desta 1926 lähtien hänellä oli oma toimis-
to. Liljequist käytti useita avustajia, joista 
pitkäaikaisimpiin lukeutui arkkitehti Arne 
Helander, joka aloitti työskentelyn toimis-
tossa vuonna 1929. Helander oli toimiston 
osakkaana vuodesta 1944 vuoteen 1948.1

 Bertel Liljequistin suunnittelemat teol-
lisuusrakennukset Kymenlaaksossa keskit-
tyvät Kuusankoskelle ja Voikkaalle. Hän 
suunnitteli siellä toimineelle Kymin Osa-
keyhtiön2 kolmelle tehtaalle lukuisia asuin- 
ja tehdasrakennuksia. Kymin Osakeyhtiö 
muodostettiin vuonna 1904, jolloin Ky-
mintehdas, Kuusankosken tehdas ja Voik-
kaan tehdas fuusioituivat. 
 Kymin Osakeyhtiön toimitusjohtaja 
Gösta Björkenheim surmattiin vuonna 
1918. Uusi toimitusjohtaja Einar Ahlman 
1  Suomen insinöörejä ja arkkitehteja 
1948.
2  Nykyinen UPM-Kymmene Oyj.
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rakennusinsinööri Paavo Kyrenius. Lilje-
quistin ja Kyreniuksen työnjako ei ole tie-
dossa.5

 Yhden ja kahden perheen tyyppitalot 
olivat puolitoistakerroksisia ja peiterima-
vuorattuja. Tonttien koko vaihteli yhden 
perheen talon 1800 – 2400 neliömetrin ja 
kahden perheen talon 3 200 neliömetrin 
välillä Asuntojen koko oli noin kuusi ker-
taa kahdeksan metriä ja niiden pohjakaava 
käsitti eteisen, keittiön, asuinhuoneen sekä 
ullakon, jossa oli kesähuone. Kuusiruu-
tuisten ikkunoiden ja nurkkien vuorilau-
dat olivat suorat. Avokuistin katon ja kai-
teen väliset vuorilaudat olivat epäsymmet-
riset.6 Riitta Nikula on huomauttanut, että 
talojen arkkitehtuurissa on samankaltai-
suuksia ruotsalaisen arkkitehti Oswald 
Almqvistin suunnittelemien työväenasun-
tojen kanssa, joita oltiin esitelty eri yhteyk-
sissä. Tyyppi esiintyy Almqvistin johdolla 

5  DP 16. 1. 1920, KA-UPM.
6  Wager 1999, s. 72

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

Länsi-Naukion asuintalo. Henrik Wager 
1999.
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laaditussa ja vuonna 1921 julkaistussa ko-
miteamietinnössä Praktiska och hygieniska 
bostäder, joka tunnettiin Suomessa hyvin.7 
 Kymin Osakeyhtiö päätti asuntojen ra-
kentamisen lopettamisesta vuonna 1923 
muun muassa paperimarkkinoiden huo-
non tilanteen vuoksi ja ryhtyi kehittämään 
tehtaita. Myös yhtiön tilintarkastajien mu-
kaan yhtiön tuli modernisoida tuotanto-
aan, pystyäkseen vastaamaan kasvaneeseen 
kilpailuun maailmanmarkkinoilla.8

 Varhaisimpiin Liljequistin tehtaisiin 
liittyviin suunnitelmiin kuuluu yllä mai-
nittu Kymintehtaan portti ja varasto. Mar-
raskuussa 1920 päivätyssä piirustuksessa 
on sekä Bertel Liljequistin että Armas 
Lindgrenin signeeraus. Kokonaisuuden ul-
koarkkitehtuurissa on selkeitä viitteitä lin-
noitusarkkitehtuuriin. Lindgren ja Lilje-
quist suunnittelivat Kymintehtaalle vuon-

7  Nikula 1990, s. 143.
8  Wager 1999, s. 77f.

Tehtaan portti ja varasto vuonna 1922. KA-UPM

Amerikan-salin pääty. Oikealla alhaalla 
holanteriosaston laajennusta. Henrik Wa-
ger 2004.
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na 1925 lisäksi yksikerroksisen valkaisulai-
toksen ja vanhan kuivaamon korotuksen 
sekä julkisivumuutoksen. 
 Vuonna 1928 Liljequist laati Kymin-
tehtaan paperitehtaan, niin sanotun Ame-
rikan-salin, laajennuksen. Temppelimäisen 
vaikutelman antavaa päätyä korostaa ikku-
noiden ryhmittely ja kerrosten väliin sijoi-
tetut rapatut medaljonkiaiheet. Samaa 
tyylittelyä Liljequist käytti yllä mainitussa 
kuivaamossa ja valkaisulaitoksessa sekä pa-
peritehtaan massaosaston laajennuksessa 
1928 ja seuraavana vuonna toteutetussa 
holanteriosaston laajennuksessa.9

 Muista Liljequistin Kymintehtaalle 
suunnittelemista rakennuksista mainitta-
koon vuonna 1933 rakennettu höyryvoi-
malaitos sekä kuorimo. On mahdollista, 
että hän vastasi myös vuosina 1932 ja 1934 
uusitun selluloosatehtaan suunnitelmista. 
Tehtaan piirustuksia ei ole löytynyt Lilje-
9  Rakennusvuodet perustuvat Sirkku Kon-
tisen arkkitehtuurin historian diplomityöhön sekä 
UPM-Kymmenen Kuusankosken keskus- ja piirustus-
arkistoista saatuun piirustusaineistoon. Kontinen 
1999; KA-UPM; PA-UPM

quistin nimissä olevaa ovi- ja ikkunadetal-
jipiirustusta sekä kiisu-uunirakennuksen ja 
happotornin piirustuksia lukuun ottamat-
ta. Tehdas on purettu
 Kymin Osakeyhtiön Kuusankosken 
tehtaalle Myllysaareen rakennettiin Lilje-
quistin suunnitelmien mukaan klooriteh-
das vuonna 1927. Rakennuksen tiilisiä 
julkisivuja jäsensivät ensimmäisessä ker-
roksessa suorakaiteen muotoiset pieniruu-
tuiset ikkunat ja toisessa kerroksessa neli-
kulmion muotoiset pieniruutuiset ikkunat. 
Pelkistettyjä julkisivuja elävöitti räystään 
kolmiportainen hammaslistoitus. Tehdasta 
laajennettiin Liljequistin laatimien piirus-
tusten mukaan vuonna 1936. Kuusankos-
ken tehtaalle päätettiin lisäksi hankkia 
vuosina 1934 ja 1935 kaksi Yankee -pape-
rikonetta yhtiön paperintuotannon tehos-
tamista varten.10 Tähän liittyen Liljequist 
piirsi paperitehtaan laajennuksen vuonna 
1934. Pelkistetty laajennus rakennettiin 
kiinni vanhaan kalanterisaliin. Myllysaa-
ren luoteiskulmassa sijaitsevaa tiilipintaista 

10  Ahvenainen 1972, s. 215.

Pääkonttori nykyisin. Henrik Wager 2004.
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laajennusta jäsentävät nauhamaiset ikku-
na-avaukset.
 Kuten totesin yllä, valmistui yhtiön 
uusi pääkonttori vuonna 1933. Kolmiker-
roksista tiilipintaista rakennusta hallitsee 
40-metrinen torni. Pääkonttorin suunnit-
telija Bertel Liljequist totesi Arkkitehtiin 
kirjoittamassaan esittelyssä, että: ”Raken-
nettaessa on käytetty sellaisia aineita ja työ-
tapoja, jotka takaavat rakennuksen kestävyy-
den, samalla kun on otettu huomioon arkki-
tehtoniset ja taiteelliset vaatimukset”. Ra-
kennus antaa yhä ylellisen vaikutelman, 
vaikka sisustus tehtiinkin Liljequistin mu-
kaan 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 tehdas-
aiheinen fresko ja kolmannen kerroksen 
hallissa Greta Skogsterin suunnittelema ja 
kutoma, niin ikään tehdasaiheinen tekstii-
lityö.11

 Bertel Liljequist suunnitteli Voikkaan 
paperitehtaalle rakennuksia 1920-luvun 
puolivälistä 1940-luvun loppuun. Esitte-
len seuraavassa rakentamisen pääpiirteitä 
1920- ja 1930-luvulla. 1920-luvun suun-
nitelmat liittyivät hiomon ja 1930-luvun 
suunnitelmat paperitehtaan uudistami-
seen. 1940-luvun suunnitelmista vastasi 
pääosin Arne Helander. Tuolloin rakennet-
tiin muun muassa uusi ruokala. Helander 
laati uusia laajennuksia koskevia suunni-
telmia yhtiölle 1950- ja 1960-luvuilla. 
Näitä olivat paperikonesalien, paperivaras-
tojen sekä kuorimon laajennukset Voik-
kaalla ja sähkönjakelukeskuksen laajenta-
minen Kuusankoskella. 
 Voikkaan paperitehtaalle rakennettiin 
1920-luvun jälkipuoliskolla Liljequistin 
suunnitelmien mukaan klassistisvaikuttei-
sia tehdasrakennuksia, kuten hiomo tor-
neineen. Erityisesti torni korostaa koko-
naisuuden antamaa palatsimaista vaikutel-
maa. Samanaikaisessa kattila- ja pannu-

11  Liljequist 1934, s. 52.

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

Detalji Voikkaan tehtaan hiomosta ja tor-
nista. PAV-UPM
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huoneen laajennuksessa on viitteitä Lilje-
quistin hieman varhaisempaan Helsingin 
krematorioon.
 Voikkaan paperitehdasta laajennettiin 
1930-luvun puolivälissä. Suuren raken-
nushankkeen yhteydessä voi puhua jo uu-
desta tehtaasta. Suurimpana kokonaisuu-
tena rakennettiin paperikonesali, pakkaus-
osasto ja paperivarasto. 
 Bertel Liljequist ja Arne Helander 
suunnittelivat Voikkaalle karbidi- ja kalk-
kityppitehtaan. Sen rakentaminen alkoi 
vuonna 1942. Karbidia käytettiin valais-
tuksessa ja metalliteollisuudessa asetyleeni-

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 te-
kemien laskelmien mukaan yhtiön tehtai-
den tehon tarpeen arvioitiin kasvavan noin 
viisi prosenttia vuodessa. Tämä oli perus-
teena yhtiön hallituksen päätökselle, että 
Keltinkoskeen rakennettiin voimalaitos. 

12  Kymi-yhtymä 3/1945, s. 7-11.
13  PA-UPM

Aksonometrinen piirros 
Voikkaan paperitehtaasta 
1930-luvulla, KA-UPM.

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



14

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

Bertel Liljequistin suunnittelema voima-
laitos käynnistyi marraskuussa 1939. Voi-
malaitoksen rakentaminen oli yhtiön vii-
meinen suuri sijoitus ennen toisen maail-
mansodan puhkeamista.14 
 Liljequist suunnitteli myös muita kuin 
teollisuusrakennuksia Kymin Osakeyhtiöl-
le. Kuusankoskelle valmistui vuonna 1936 
Liljequistin piirtämä neljäkerroksinen 
asuintalo. Se on ilmeisesti Kuusankosken 
ensimmäinen kerrostalo.15 Jatkosodan jäl-
keen Liljequist laati yhdessä Arne Helan-
derin kanssa asemakaavan ja kaksi tyyppi-
talovaihtoehtoa niin sanotulle Sudeetin 
pientaloalueelle.16 Liljequist ja Helander 
suunnittelivat lisäksi kolmikerroksisen vir-
kamiestalon, jonka yhtiö rakennutti vuon-
na 1948. Viimeisimmät Liljequistin ja 
Helanderin suunnittelemat kolme asuin-
kerrostaloa valmistuivat vuonna 1952.17 
 Voikkaan tehtaalle Liljequist suunnitte-
li hallinto-, työterveys- ja niin sanotun pie-
nen virkamiestalon. Ne rakennettiin 1936 
– 1937 tehdasalueen välittömään läheisyy-
teen. Vuonna 1935 otettiin käyttöön Lilje-
quistin suunnittelema funktionalistinen 
Voikaan seuratalo, jonka rakentamista yh-
tiö oli tukenut.

FL Henrik Wager valmistelee taidehistorian 
väitöskirjaa Helsingin yliopistossa arkkitehti 
Bertel Liljequistin teollisuudelle tapahtu-
neesta suunnittelusta maailmansotien välise-
nä aikana.

Lähteet

Arkistot
UPM-Kymmenen Kuusankosken keskusarkisto, 
UPM-KA
Piirustuksia, valokuvia
Direktionens protokoll (DP) 16. 1. 1920
UPM-Kymmenen Kuusankosken piirustusarkisto, 
UPM-PA

14  Ahvenainen 1972, s. 223, 240; PA-
UPM
15  Knapas 1984, s. 73.
16  Wager 1999, s. 86.
17  Wager 1999, s. 92; Talvi, 1952, s. 18

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, Arkkiteh-
tuurin historia
Kontinen, Sirkku 1999, Kymintehdas Kuusankoskella 
– rakennusten historiallinen selvitys ja uudiskäyttösuun-
nitelma. Diplomityö.

Painetut lähteet
Ahvenainen, Jorma 1972. Paperitehtaista suuryhtiöksi. 
Kymin Osakeyhtiö 1918-1939. Helsinki.
Knapas, Marja Terttu 1984. Kymenlaakson kulttuuri-
historialliset kohteet. Kymenlaakson seutukaavaliiton 
julkaisuja A:20. Kotka.
Kymi-yhtymä 3/1945, Voikkaan karbiditehdas.
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Suomen insinöörejä ja arkkitehteja 1948. Ingenjörer och 
arkitekter i Finland 1948. Suomen teknillisen seuran 
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Matrikel utgiven av Tekniska föreningen i Finland – 
Suomen teknillisen seuran julkaisema. Vasa.
Talvi, Veikko 1952. ”Puistomaa”. Kymi-Yhtymä 
4/1952
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K e s t ä ä k ö  K u k o u r i ?

Ruotsin ja Venäjän kamppailu Itämeren 
herruudesta kesti koko 1700-luvun ja jätti 
Suomenlahden pohjoiselle rannikolle koko 
joukon sotaisesta historiasta kertovia muis-
tomerkkejä. Omaperäisimpiä näistä on 
Kukourin saarelle vuonna 1794 valmistu-
nut Fort Slavan merilinnake. 
 Kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla 
1700-luvun viimeisellä vuosikymmenellä 
rakennetun Ruotsinsalmen merilinnoituk-
sen sisääntuloväylän suulle pystytettiin pyö-
reä linnake vartioimaan Venäjän laivaston 
sotasatamaa ja keskeneräiseksi jäänyttä Kot-
kan linnoituskaupunkia. Fort Slava propa-
goi myös arkkitehtuurillaan venäläisen sota-
mahdin voimaa. Ranskalaissyntyinen evers-
tiluutnantti Jean Augustin Prevot de Lumi-
an suunnitteli ympyrän ideaalimuotoon 
sovitetun linnakkeen klassisen arkkitehtuu-
rin jaloja periaatteita noudattaen. Suunni-
telma oli teknisesti tarkka ja kunnianhimoi-
nen. Rakentaminen toteutettiin täsmällises-
ti suunnitelman mukaisena.
 Kukourin pieni kivikkosaari laajennet-
tiin ja muotoiltiin pyöreäksi maatäytteellä. 
Linnake perustettiin graniittijalustalle, 
joka on pohjaveden alla olevien hirsiari-
noiden varassa. Sokkeli rakennettiin kaare-
viksi hakatuista graniittikvaadereista ja va-
lumuuriseinät päällystettiin huolellisesti 
saumatulla tiiliverhouksella. Ulkomuurin 
yläosaa jäsentää kaksi hienokiteisestä gra-
niitista hakattua profiililistoitusta. Linnoi-
tuksen sisäänkäyntiä korosti klassismin 
sääntöjen mukaan juhlallisesti muotoiltu 
rapattu portaalirakennelma kaariholvei-
neen, pylväineen ja rustiikkaharkotuksi-
neen. Linnoitus muodostui kahdestakym-
menestä kahdesta säteettäisesti holvatusta 
kasematista tykkiasemineen. Joka toisessa 
kasematissa on sisäpihan puolella välisei-

nän erottama lämmitettävä miehistötila. 
Kasemattikehän päälle rakennettiin avoin 
ampumataso rintavarustuksineen. Saaren 
keskellä oli kaivo.
 Ruotsinsalmen linnoitukset tyhjennet-
tiin vuonna 1826, vain Fort Slavaan jäi 
taistelukelpoinen varustus miehistöineen. 
Krimin sodan aikana huonokuntoiseksi 
käynyt Slavakin tyhjennettiin. Englantilai-
nen laivasto miehitti Slavan heinäkuussa 
1855 ja räjäytti sen. Sen jälkeen paikalli-
nen väestö käytti linnoituksen tiiliä ja kau-
niisti hakattuja listakiviä omiin rakennus-
tarpeisiinsa. Museovirasto teki saarella ar-
keologisia tutkimuskaivauksia vuosina 
1968 – 1971, mutta varojen puutteessa 
rauniot jätettiin oman onnensa nojaan. 
Saari oli kuitenkin paikallisen väestön ke-
säinen retkikohde, jonka romanttiset rau-
niot ja rikkaan kasvillisuuden joukosta 
paikoin korkeallekin kohoavat, painovoi-
maa uhmaavat muurifragmentit kiehtoivat 
mielikuvitusta. Mikä seikkailujen ja elä-
mysten kohde! 
 Kului yli kymmenen vuotta ennen kuin 
raunion suojaamiseen ja restaurointiin 
päästiin käsiksi. Kun suojausta alettiin 
vuonna 1982 suunnitella, oli alkuperäises-
tä linnoitusrakennelmasta jäljellä muuta-
ma osittain katettu kasematti holveineen. 
Tiiliverhoillusta, kivilistojen jäsentämästä 
ja ampuma-aukkojen puhkomasta ulko-
kuoresta oli saaren koillispuolella jäljellä 
parin kasematin levyinen pätkä. Sokkeliki-
viä oli ulkokehällä säilynyt sortuneiden 
muurien juuressa vaikuttava määrä ja sisä-
pihallakin pyöreä kehä voitiin osittain kai-
vaa esiin. 
 Fort Slava on monipuolinen muisto-
merkki ja hankkeen tavoitteeksi otettiin 
sen kaikkien arvojen suojelu.
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– 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 fragmentti-
en avulla, vaikka kokonaisuus oli aikojen 
kuluessa hävinnyt.
– Rakennustekninen arvo: Todistuksena 
linnoitustekniikan nerokkuudesta osa 
mahtavasta muurirakennelmasta on vielä 
pystyssä alkuperäisen korkuisena kestetty-
ään rankan meri-ilmaston rasitukset.
– Historiallinen arvo: Linnoituksen räjäyt-
täminen Krimin sodassa on historiallinen 
fakta, ja siten linnoitus rauniona oli euroop-
palaisen historian autenttinen dokumentti.  
Restauroinnin piti olla kaikkien näiden ar-
vojen synteesi, joka toteutettaisiin tasapai-
noisena arkkitehtonisena rakennelmana.  
 Parhaiten säilyneet linnoitusrakenteen 
osat päätettiin suojata katoksella. Kaksi 
kasemattia, joiden holveista oli jotakin jäl-
jellä, päätettiin rekonstruoida tiilestä hol-
vaamalla. Noin kolmasosa rauniosta katet-
tiin suojarakennelmalla, jonka arkkitehto-
nisilla muodoilla ja suhteilla haluttiin tuoda 
esiin linnoituksen alkuperäinen arkkitehto-
ninen hahmo ja maisemallinen asema. Pyö-
reän sisäpihan mukulakivipinta kaivettiin 
esiin ja kaivo kunnostettiin. Luonnontilaan 
jätettiin kaksi kolmasosaa linnoituksen ra-
kenteesta, joka oli vuoden 1855 räjäytyksen 
ja myöhempien aikojen kuluessa peittynyt 
sortumajätteellä. Tässä kalkkipitoisessa 
maassa kukoistaa harvinaisen monilajinen 
ja rikas kasvusto. Linnoituksen pyöreä muo-
to 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-

naisjäännöksiä ainakaan toistaiseksi osata 
suojata. Miten onkaan käynyt Pompeijin 
mosaiikkilattioiden, miten Vasa-laivan. 
Kukourissakin ryhdyttiin arkeologisesta 
uteliaisuudesta kaivauksiin, mutta ei va-
rauduttu esiin saatujen rakenteitten kon-
servointiin. Kaivaus kyllä dokumentoidaan 
mittaamalla, piirtämällä ja valokuvaamal-
la, kaivausjäte seulotaan tarkoin ja kaivaus-
kertomukset sekä esinelöydöt siirretään 
museoiden arkistoihin, mutta itse uteliai-
suuden kohde, muinaisjäännös jätetään 
muistinsa, historiallisen perimänsä menet-
täneenä säiden armoille. 
 Olisiko voitu rekonstruoida, rakentaa 
uudelleen koko linnoitus? Ainoa syy olisi 
ollut rakentaa uudelleen Katarina Suuren 
ja hänen sota- / puolustuspolitiikkansa to-
teuttajien Suvorovin ja Prevot de Lumie-
nin arkkitehtoninen propagandaluomus, 
jonka piirustukset ovat säilyneet. Olisi 
pyyhkäisty pois 200 vuotta historiaa ja ra-
kennettu tilalle keisarillinen kulissi, jossa 
vain pieni osa olisi ollut aidosti vanhaa, 
muuhan olisi ollut meidän aikamme ra-
kentajien aikaansaannosta.
 Fort Slavan linnoituksen alkuperäinen 
arkkitehtoninen hahmo tuodaan nyt esiin 
suojarakenteen muodoilla ja suhteilla. Se 
mitä alkuperäisestä linnoituksesta on nä-
kyvillä, on suojassa katoksen alla ja maa-
han hautautuneena kertoen sotavarustelun 
mielettömyydestä. Kävijän mielikuvitus 
saa vapaasti täydentää linnoituksen arkki-
tehtonisen muodon viitteellisen katoksen 
ja esiin pantujen piirustusten sekä omien 
havaintojensa avulla ja lisäksi hän voi eläy-
tyä Kukourin saaren historialliseen draa-
maan ja kokea uhkean luonnon paranta-
van voiman. Kyllä Kukouri kestää.

Lähteet:
Kotkan linnoitusten Korjaus- ja Restaurointityöt. Museo-
viraston 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 Museo-
viraston Fort Slava-projektin vetäjänä.
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S U N I L A L A I S I A 
R A K E N N U S K O H T A L O I T A

Kone oli kaunis
Modernin rinnassa sykkii teollinen sydän. 
Teollistumisen tuomia ongelmia ratkaistiin 
teknologiamyönteisesti. Tekniikan ja pää-
oman suomia mahdollisuuksia käytettiin 
halukkaasti ja uteliaasti. Potentiaalisten 
haittojen torjunta vaati vain viisasta suun-
nittelua. Parhaimmissa tapauksissa tuotan-
non ja yhdyskunnan sosiaalisten prosessien 
suunnittelu (”social engineering” sanan 
varsinaisessa merkityksessä) sekä arkkiteh-
toninen muodonanto tuottivat moniulot-
teisen kokonaistaideteoksen. Sunilassa ku-
kaan kulta-ajan kokenut ei ole moittinut 
järjestelmää liian totalitaariseksi. Slovakian 
Bat’ovanyn kenkätehdasyhteisön kokeneet 
työntekijätkään eivät korosta kuuliaisuu-
den vaatimusta vaan hyviä palveluja ja 
elinehtoja. Olivettin tehtailla Ivreassa on 
vaikea kuvitella että kulttuuririentojen, 
monimuotoisen arkkitehtuurin ja eriväris-
ten kirjoituskoneiden takana oli yksi yhtiö. 
1 Nämä 1930-luvulla perustetut teollisuus-
yhteisöt olivat yhtaikaa ikivanhan ruukki-
perinteen viimeisiä edustajia ja uuden ajan 
airuita. Kaikki elämän aspektit pyrittiin 
huomioimaan, periaatteella terve sielu ter-
veessä ruumiissa = tyytyväinen ja tuottava 
työntekijä. Elettiin yhtiöstä ja yhtiölle 
mutta myös itselle. Ei ihmisten valinnan-
vapaus 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

Mutta sitten se hajosi
Itseriittoisten ”tehdasvaltioiden” aikakausi 
alkoi kääntyä ehtoopuolelle 1960-luvulla. 
Alkoi vallan ja vastuun uusjako, jossa kansa-
laisten yhteiskunta söi yhtiön valtakuntaa. 
Sunilassa ensimmäisinä verovaroin ylläpi-
dettyihin laitoksiin siirtyivät lasten päivä-
hoito ja kirjasto. Alussa prosessi oli hidas ja 
joitakin yhtiön ylläpitämiä sosiaalipalveluja 
parannettiinkin. Esim. kaikille työntekijöille 
tarkoitettu vapaa-ajanviettopaikka on edel-
leen olemassa. Asuntojen myynti alkoi 1970. 
Lopullisesti tehtaan ja asuinalueen symbioo-
si murtui 1980-luvulla, kun tehdas möi jäl-
jellä olevan asuntokantansa, lukuun otta-
matta valtion lainoittamia asuntoja, jotka 
vapautuivat myyntiin vasta 2003. Maapoh-
ja, lukuun ottamatta melko suppeita raken-
nustontteja, siirtyi Kotkan kaupungille.
 Asuintalot ryhmittyivät osakeyhtiöiksi 
ja astuivat markkinoille. Taantuvassa teol-
lisuuskaupungissa asuntojen kysyntä oli 
heikkoa. Aikanaan asumistason huippua 
edustaneet työläisasunnot olivat ehtineet 
vanhentua. Asunnoissa oli esimerkiksi vain 
wc ja suurempi hygienia hoidettiin yhtei-
sessä saunassa, joka kuitenkin pian lopetti 
toimintansa. Talojen uudet omistajat eivät 
alkuun aina olleet kovin hanakoita ryhty-
mään tarpeellisiin korjaustoimiin. Alueen 
rapistunut ilme, sosiaaliset ongelmat, si-
säänpäin kääntyneen tehdasyhteisön mai-
ne ja tehtaan hajut siirsivät Sunilan viimei-
seksi vaihtoehdoksi asuntomarkkinoilla. 
Kone yski.
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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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On sitä paikattu
Seudun kehitys on viime vuosina lähtenyt 
suotuisampaan suuntaan, taantuvan puu-
teollisuuden tilalle on löytynyt muunlaista 
toimintaa ja Kotkan väestökehityskin on 
ollut tasapainossa. Greenpeace peruutti 
suunnitellun kampanjansa kun Sunilan 
tehdas aloitti massiiviset ympäristöinves-
toinnit 1990-luvun lopulla. Vesi ja ilma 
puhdistuivat ja ”rahan hajusta” tuli poik-
keustila. 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. Kort-
telikoti ”Alvariska” on kahvila ja kokoon-
tumispaikka kaikille asukkaille. Se tarjoaa 
monenlaisia palveluja ja harrastusmahdol-
lisuuksia lähinnä vanhusväestölle. 
 Vuonna 1998 Rakennustaiteen Seura 
esitti Sunilan suojelua rakennussuojelulain 
nojalla. Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksen ratkaisu tuli pari vuotta myöhem-
min. Totuttuun tapaan se tyrmäsi lakisuo-
jelun mutta edellytti asemakaavan uudista-
mista ja suojelumääräysten tarkentamista. 
 Vuonna 2000 Kantolaan, tehtaan toi-
mitusjohtajan entiseen residenssiin ko-
koontui noin 80 ihmistä keskustelemaan 
alueen tulevaisuudesta. Tuloksena syntyi 
kaupunginosayhdistys Pro Sunila. 2000-lu-
vun alettua viimeinenkin asunto-osakeyh-
tiö heräsi välttämättömiin peruskorjaus-
tarpeisiin. Päällekaatuvimmat tekniset on-
gelmat on hoidettu. On aika siirtyä ylem-
mäs tarvehierarkiassa, teknisten järjestel-
mien uusimisesta restaurointiin ja lähiym-
päristön parantamiseen. On aika antaa ra-
kennussuojelunäkökohdille etusija. Ase-
makaavan uudistamistyö käynnistyi vuon-
na 2004 ja on yhä kesken. Parhaillaan vii-
meistellään alueen korjausohjeistoa ja ym-
päristösuunnitelmaa asemakaavatyön 
pohjaksi ja täydennykseksi. Työ tapahtuu 
”Sunila lentoon”-nimisen projektin puit-
teissa ja mm. EU-rahoituksella.

Tekemistä riittää
Sunilan asunto-osakeyhtiöiden tilanne on 
vakaa. Asunnot ovat asuttuja ja ylläpitoa 
rahoitetaan vastiketuloilla. Muiden kuin 
asuinrakennusten kohdalla tilanne on epä-
varmempi. 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 huoltora-
kennuksista päätyi erilaisten pienyrittäjien 
käsiin. Koska ne olivat menettäneet alku-
peräiset tehtävänsä, niille oli löydettävä 
uusia toimintoja, joiden varassa olemassa-
olo ja ylläpito olisi turvattu. Tämä osoit-
tautui vaikeaksi kysymykseksi, joka joi-
denkin rakennusten kohdalla on vielä rat-
kaisematta tai on ratkennut liiankin lopul-
lisesti. 

Hukka peri
Liitto
Osuusliike Liiton kauppa ja kahvila val-
mistui 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 slam-
mattujen kivitalojen rinnalla. Dokument-
teja ei ole löytynyt, mutta voidaan otaksua 
että rakennus oli SOK:n rakennusosaston 
tuotantoa. 
 Rakennus toimi viime vuosinaan tori-
kauppiaan varastona. Raskaan liikenteen 
reittimuutokset uhkasivat sen olemassa-
oloa. Tehtaalle tulevat rekat joutuivat sen 
edessä, heti jyrkän mäen alla kääntymään 
90 astetta. Liikennejärjestelyjen paranta-
minen olisi edellyttänyt sen purkamista. 
Varsinaisesti sen kohtaloksi kuitenkin koi-
tui ylläpidon puute ja pitkään jatkuneet 
hoitamattomat vesivuodot. Rakennus pu-
rettiin 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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asemakaava mahdollistaa sen korvaamisen 
uudella, Sunilantien päätteenä toimivalla 
rakennuksella.

Onnekkaat
Kantola
Tehtaan johtajan 1937 rakennettu resi-
denssi nimettiin Sunilan suunnittelutiimin 
vetäjän ja ensimmäisen toimitusjohtajan, 
Lauri Kannon, mukaan. Toimitusjohtajat 
ovat viime vuosikymmeninä asuneet muu-
alla ja rakennus on palvellut ensin virkaili-
jakerhona ja nyttemmin Sunila Oy:n ja 
Kotkan kaupungin yhteisesti omistamana 
edustus-, juhla-, koulutus-, kokous- ja ma-
joitustilana. Sen sisätiloja on 1990-luvulla 
restauroitu, osittain palauttaen, arkkitehti 
Tapani Mustosen johdolla.

EKAn lämpökeskus
Sunilan asuinalueen toinen rakennusvaihe 
alkoi vuonna 1938. Tähän hankkeeseen 

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

Kantolan aula. Alvar Aalto-museo.
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yhtiösauna on mahdutettu alakertaan. Va-
pautuneisiin pesula- ja mankelitiloihin 
muutti korttelikoti, jonka vuokran maksaa 
Kotkan kaupunki. 

Pirtti
Sunilan pirtti on ainoa Sunilan sahayhdys-
kunnan säilynyt rakennus ja samalla sosi-
aalishistoriallisesti tärkein. Sunila Oy osti 
vuonna 1928 Sunilan sahan alueen raken-
nuksineen. Näin ns. ”Vanhasta Sunilasta” 
tuli Alvar Aallon suunnitteleman uuden 
Sunilan kanssa tasavertainen osa selluyh-
dyskuntaa. Tärkeimmät sosiaalipalvelut 
sijoitettiin vanhaan Sunilaan, jota varten 
Aalloilta tilattiin muutos- ja laajennus-
suunnitelmat useisiin alueen rakennuksiin. 
Näistä suurin ja tärkein oli vuonna 1901 
sahan palokunnantaloksi vihitty rakennus, 
joka sellutehtaan myötä muutettiin koko 

väestöä palvelevaksi seurantaloksi ”Pirtti”. 
Aino ja Alvar Aalto suunnitteli siihen lisä-
siivet näyttämön laajennusta ja keittiötä 
varten. Sunilan Pirtti kätkee sisäänsä valta-
van määrän sunilalaista elämänhistoriaa 
harrastuksineen, kokouksineen, näyttelyi-
neen ja yhteisine juhlineen. Tämä raken-
nus pelastui yhdennellätoista hetkellä kun 
vuonna 1937 perustettu urheiluyhdistys 
Sunilan Sisu päätti ryhtyä kunnostustoi-
miin vuonna 2003. Omin varoin, talkoo- 
ja työllisyystöillä, yhteiskunnan ja yritysten 
tuella kustannettu, mittava peruskorjaus-
projekti on nyt lähes valmis. Puuttuu enää 
pieni, yleisöpuolen wc-tiloja sisältävä laa-
jennus, jotta rakennus olisi nykyajan vaati-
muksia täyttävä täysipainoinen seurantalo. 
Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkki-
tehti Pekka Hornamo.

EKAn lämpökeskus 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.
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Aihetta varovaiseen optimismiin
Aallon maja
Sunilan sauna, pesula ja posti oli alun pe-
rin yksinkertaisuudessaan suhteikas, kiteis-
tä ”sokeripalafunkista” edustava jäsen alu-
een julkisten rakennusten joukossa. Puinen 
parveke ja postisiipi muodostivat valkoise-
na hohtavan päämassan vastateeman. 
Vuonna 1953 rakennus muuttui simppe-
limmäksi, kun sitä pidennettiin uudella 
konepesulalla ja tilaussaunalla ja purettiin 

parveke. Postisiiven purku 1986, kömpe-
löiden katosten lisääminen ym. muutokset 
ovat lähes tyystin vieneet rakennuksen al-
kuperäisen eleganssin. 
 Rakennus myytiin yksityiselle yrittäjäl-
le 1980-luvulla. Alkuperäinen toiminta 
loppui vuonna 1990 kun yläkertaan ra-
kennettiin retkeilymaja ”Aallon maja”. Ti-
lajako muuttui täydellisesti. Vuodepaikat 
maksimoitiin jakamalla kerros pieniin ma-
kuukoppeihin. Alkuperäinen käytännölli-

Pirtti vuonna 2008. RW.

Pirtin laajennuspiirustus. Alvar Aalto-museo.
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Aallon majan kehittämisehdotus. HTKK, A-os: Emilia Pollari, Jarkko 
Puro, Riikka-Maija Sihto.

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

Sauna, pesula ja posti 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.



26

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

nen karuus muuttui ontoksi levyrustiikiksi 
pizzeriarappauksineen ja puolipaneelei-
neen. 
 Rakennusta käyttävän yrityksen men-
tyä vararikkoon, se oli joitakin vuosia tyh-
jillään. 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 lämpökes-
kus (Aallon järjestyksessä ”C-rakennus”) 
tuotti lämpöä toimitusjohtajan residens-
siin, insinöörien ja työnjohtajien rivitaloon 
sekä ensimmäisiin työläisten kerrostaloi-

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

Valliniemen lämpökeskus 1938. Sunila Oy:n arkisto, Foto Roos.
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16,5 m letkukuilun huikea vertikaalitila ei 
jätä taiteilijaa kylmäksi. Bostonilaisen 
Wentworth Institute of Technologyn ark-
kitehtiopiskelijat tekivät kesällä 2006 pika-
harjoituksen, jossa rakennuksesta luonnos-
teltiin vierailukeskus näyttelytiloineen, 
auditorioineen ja kahviloineen. Puretun 
asuinsiiven henkiinherättäminen jonain 
nykyajan ja – tarpeiden synnyttämänä mu-
taationa lisää tehtävän kiinnostavuutta.

Autotallit
Yhtiön kuorma- ja paloautoja varten ra-
kennettiin vuonna 1942 14:n auton talli, 
jota 1950-luvulla jatkettiin neljällä kor-
keammalla yksiköllä. Mäkeä polveillen 
nouseva rakennus on herkästi sovitettu 
maastoon. Metsän katveeseen jäävä etelä-
julkisivu villiviinin peittämine muureineen 
ja lasitiili-ikkunoineen on kuin viidakon 
valtaan jäänyt paalisellukulttuurin muinai-
nen jäänne. Vaikka siitä löytyy Aallon tuo-
tannon parhaat tunnusmerkit, se on säily-

neiden dokumenttien perusteella tehtaan 
piirustuskonttorin tuotantoa.
 Rakennus on sinänsä soveliaassa auto-
korjaamo- ja varastokäytössä mutta sitä 
vaivaavat samat taloudelliset ongelmat 
kuin Valliniemen lämpökeskusta: tuotto ei 
vastaa rakennuksen ylläpito- ja korjaustar-
peita. Myös rakennuksen suomat mahdol-
lisuudet ovat samankaltaisia. Sisäinen jous-
to on vielä suurempikin, koska tiloissa on 
reilusti korkeutta. Julkisivu taas on haasta-
vampi ja helpommin kärsivä.

Näkymiä
Kotka-Haminan seudulla(kansan suussa 
”Kotham City”) ”kilpailevia” ongelmakiin-
teistöjä ovat mm. Kyminlinnan entinen 
varuskunta, Hallan sellutehdas asuinra-
kennuksineen ja Summan paperitehdas. 
Puuteollisuuden viimeaikaiset kuulumiset 
eivät anna viitteitä siitä, että tyhjien ja va-
jaakäyttöisten kiinteistöjen ongelma seu-
dulla olisi vähenemään päin. Tämä ei var-

Autotallit 1950-luvulla. Sunila Oy:n arkisto.
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sinaisesti helpota Sunilan ongelmatalojen 
kohtalon kääntämistä suotuisampaan 
suuntaan. Joitakin heikkoja signaaleja kui-
tenkin on.
 Kaupungin kulttuuritoimi on koeluon-
toisesti käynnistänyt taiteilijaresidenssitoi-
minnan Kantolassa. Kulttuurivierailut so-
pivat Sunilaan hyvin ja Kantola herättää 
säännöllisesti käyttäjissään ihastusta.  
Edustustilana se kuitenkin asettaa käytölle 
ja asumiselle rajoituksia.  Siksi sitä täyden-
täisivät oivallisesti lämpökeskukseen ja au-
totalleihin rakennettavat asunto- ja ateljee-
tilat, joissa voisi harjoittaa roisimpaakin 
toimintaa.
 Kymenlaaksoon on jonkin aikaa puu-
hattu perinnerakentamisen osaamiskes-
kusta, joka voisi sisältää restaurointityöpa-
joja ja rakennusosien kierrätystä. Sunilan 
huoltorakennukset olisivat mielellään osa 
keskusta, mikä on projektin taholla notee-
rattu. Hankkeen rahoitus- ja toteutusmalli 
on kuitenkin vielä kesken. 
 Kotkan viime aikojen satsaukset kult-
tuuriin ja kaupunkiympäristöön ovat tuo-
neet mainetta ja imagoa, jota kaupungit 
nykyään kilvan tavoittelevat. Seudun voi-

makas teollisuusperintö on itsestään selvä 
osa Kotkan identiteettiä. Sunilalla olisi 
edellytyksiä asian esilletuojaksi. Lämpö-
keskus ja autotallit sijaitsevat keskellä ”her-
rojen” Sunilaa. Lähimmät naapurit ovat 
Kantola, insinöörien rivitalo Rantala ja 
työnjohtajien rivitalo Mäkelä. Tähän vai-
kutusvaltaiseen ympäristöön voitaisiin 
Kantolasta, Autotalleista ja Lämpökeskuk-
sesta rakentaa kulttuurikolmio, jonka nimi 
olisi vaikkapa ”Modernisaattori”. Siinä oli-
si infokeskus, joka tarjoaa tietoa ja näytte-
lyjä modernista arkkitehtuurista ja paikal-
lisesta teollisuusperinnöstä. Siinä olisi tilo-
ja pysyville ja vaihtuville kulttuurin teki-
jöille ja tutkijoille asua, työskennellä, tuoda 
teoksensa esille ja tehdä interaktiivisia pro-
jekteja asukkaiden kanssa. Siinä olisi mo-
dernin rakennusperinnön apteekkipalvelut 
varaosapankkeineen ja restaurointipajoi-
neen, näyttelyineen ja neuvontapalvelui-
neen. Liikkeelle päästään tekemällä inven-
toinnit, kuntokartoitukset, luonnossuun-
nitelmat ja kustannusarviot. Tässä olisi 
mittausleirin paikka sekä harjoitus- ja 
opinnäytetyön aiheita useammallekin ra-
kennusalan oppilaitokselle.

Lämpökeskuksen kehittämisehdotus: Rakennus muutetaan asunnoiksi, infokeskukseksi, 
kahvioksi ja näyttelyhalliksi. Puretun asuinsiiven tilalle tehdään lasipaviljonki Sunilan 
puretuista ikkunoista. Lasiseinät saa suljettua puisilla ikkunaluukuilla kuten autotallino-
vien taakse tehdyt lasiseinät. 
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A r k k i t e h t i  M a r j a  K u k k o n e n

K O T K A N  M E R E L L I S E T 
K E H I T T Ä M I S H A N K K E E T 

Kotka ja sen keskusta
Kotkan kaupunki on syntynyt joen ja me-
ren kohtauspaikkaan. Meri ja Kymijoki 
ovat edelleen vahvasti läsnä kaupungin ra-
kenteessa, toiminnassa ja maisemassa. 
Rantaviivaa Kotkalla on 170km.  Kaupun-
gin keskustakin sijaitsee saarella. Puunja-
lostusteollisuus ja merenkulku ovat aina 
kiinteästi liittyneet kaupungin historiaan. 
Kotkansaaren rannat ovat perinteisesti ol-
leet teollisuuden ja sataman käytössä. Laa-
jentuessaan satamatoiminta on siirtynyt 
Kantasatamasta suurelta osin Hietasen ja 
Mussalon satamiin, minkä ansiosta Kot-
kansaaren 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.  Kaup-
pakeskusta palvelee samassa yhteydessä 
torin alle rakennettu 500-paikkainen pysä-
köintilaitos. Kotkansaaren hallinnollisen 
keskuksen asemaa vahvistavat lähivuosina 
toteutuvat oikeustalo- ja poliisitalohank-
keet. 

Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamo on Kotkan historian 
suurin julkinen rakennushanke. Myös Suo-
men museoiden rakentamisen  mittakaavas-
sa hanketta on verrattu kansallismuseon ra-
kentamiseen.  Merikeskukseen ovat sijoittu-

neet Suomen merimuseo, Kymenlaakson 
museo, Merivartiomuseo sekä Tietokeskus 
Vellamo.  Päätös Suomen merimuseon siir-
tämisestä Kotkaan oli museoiden lisäksi 
merkittävä päätös myös Kotkan kaupungil-
le. Päätös antoi uuden konkreettisen pohjan  
kaupungin kulttuuriselle kehittämiselle. 
 Kotkan kaupunki järjesti museokes-
kuksen suunnittelusta arkkitehtikilpailun 
vuonna 2004.  Kilpailun  voitti arkkitehti, 
professori Ilmari Lahdelman ja hänen työ-
ryhmänsä tekemä  ehdotus Hyöky.  Kau-
punki rakennutti museokeskuksen, joka 
avattiin yleisölle heinäkuussa 2008. Ra-
kennus ja museoiden näyttelyt ovat herät-
täneet runsaasti kiinnostusta niin yleisön 
kuin  museo- ja arkkitehtuuripiireissä. 
Museokeskuksessa on vieraillut sen avaa-
misen jälkeen jo runsaat 50 000 kävijää. 
Vellamon rakentaminen oli yksi vahva pe-
ruste Kotkan tänä vuonna saamalle SAFA- 
palkinnolle.  Suomen matkailijayhdistys 
valitsi syksyllä  Vellamon vuoden 2008 ko-
timaan matkailun huippukohteeksi.   

Kulttuurisatama 
Museokeskuksen toteutuminen on ollut 
vahva alkusysäys kulttuurisataman nimellä 
kulkevan hankkeen aloittamiselle. Kanta-
satamaan on Vellamon lisäksi tarkoitus 
rakentaa lisää matkailu- ja kulttuuritoi-
mintaa palvelevia rakennuksia Jo museo-
keskuksen arkkitehtikilpailun ohjelmassa 
edellytettiin varausta museon laajennuk-
sesta. 
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 Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit 
Oy on tehnyt hankkeesta maankäyttö-
luonnoksen, jonka avulla etsitään alueelle 
lisää toimintoja sekä uusia toimijoita.  
Luonnoksessa on esitetty alueelle raken-
nettavaksi mm.  3000 hengen monitoimi-
keskus erilaisia kulttuuritilaisuuksia,  ko-
kouksia ja urheilutilaisuuksia varten. Mo-
nitoimihallin yhteyteen on suunniteltu 
myös kylpylähotelli, kongressi- ja elokuva-
keskus sekä erilaisia kaupallisia ja  näytte-
lytiloja. Suunnitelma mahdollistaa myös 
taidemuseon sijoittumisen alueelle sekä 
museokeskuksen  laajentamisen. Kulttuu-
risataman 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 toi-
mintojen kuten Sapokassa sijaitsevan ak-
vaariotalo Maretariumin, Sapokan vesi-
puiston ja pienvenesataman sekä väliin 
jäävien keskustan kaupallisten palveluiden 
välille. Keskuskadun veistospuisto tullaan 
myös liittämään osaksi kulttuurisatamaa 
jatkamalla sitä Kantasatamaan asti. Veis-
tospuiston  uusimpana teoksena  paljastet-
tiin tänä keväänä Martti Aihan illuusio-
maalaus 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 ra-
jaavan Satamakadun kaupungin puoleista 
reunaa kaupunkikuvallisesti sekä sijoitta-
malla sinne toimintoja, jotka liittävät kult-
tuurisataman ja keskustakorttelit toisiinsa. 
Yhtenä tällaisena hankkeena alueelle suun-
nitellaan  hotellia perinteisen merimieska-
pakka Kairon ja entisen satamakonttorin 
naapuriin. Kairo säilyy  edelleen toimivana 
ravintolana sekä teatteri- ja musiikkitila-
na.

Suomen puuvenekeskus 
Kantasataman länsipäätyyn on luontevana 
jatkona  museoille  toteutunut Suomen 
Puuvenekeskuksen laajennushanke yksi-
tyisen tahon rahoittamana. Erityisen ilah-
duttavaa on, että laajennus toteutettiin 
sekä arkkitehtuuriltaan että rakentamisel-
taan korkeatasoisesti ja tinkimättömästi. 
Se toimii kannustavana esimerkkinä alu-
een jatkorakentamiselle. 
 Suomen Puuvenekeskuksessa toimivan 
Red Sky Craft - veistämön toiminta edus-
taa aidosti  sekä perinteistä että modernia 
puuveneiden rakennustaitoa.  Puuvenekes-
kuksen yhteyteen on tulossa satama erityi-
sesti puuveneille. Sen naapuriksi suunni-
tellaan uutta vierasvenesatamaa suuriko-
koisia vierasveneitä varten. Kotkan Sapo-
kassa sijaitseva Meriniemen vierasvene- ja 
Kotkan pursiseuran kotisatama toimii ak-
tiivisesti, mutta se on käymässä ahtaaksi 
varsinkin suurille vieraileville purje- ja 
moottoriveneille.  

Europan 9 Hovinsaari 
Kantasataman pohjoispuolella sijaitsevan 
Hovinsaaren ranta-alue oli yksi vuonna 
2007 pidetyn Europan 9 kilpailun kilpai-
lualueista. Sijainti vastapäätä Kantasata-
maa lahden toisella puolella liittää sen 
kiinteästi keskustan kehittämishankkei-
siin. Kilpailussa aluetta suunniteltiinkin  
lähinnä keskusta-asumisen laajenemisalu-
eena. Rakentamisen laajuudeksi kilpailussa 
määriteltiin 25 000-30 000 kerrosneliö-
metriä. Kilpailussa tutkittiin myös kellu-
vaa asumista sekä marinan ja siihen liitty-
vien kaupallisten ja julkisten palveluiden 
kehittämistä alueella. Kotkan kohteen 
voitti italialainen suunnittelijaryhmä b4ar-
chitects. Hovinsaaren Puolan laiturilta  on  
varattu alue yksityiselle yritykselle, joka 
rakentaa sinne kaupallisen marinan palve-
lemaan lähinnä Pietarilaisten asiakkaiden 
suurikokoisia moottoriveneitä. Kohteen 
suunnittelu on käynnistynyt ja toiminta 
alkaa  mahdollisesti jo ensi kesänä. Hovin-
saaren rannasta ja Kantasatamasta on tar-
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koitus rakentaa jatkuva julkinen kaupun-
kiranta, jonka väliin jäävän vesialueen ak-
tivointia tullaan myös tutkimaan. Kevyen 
liikenteen yhteystarve Kantasataman ja 
Hovinsaaren välillä korostuu entisestään 
kaupunkirannan ja Hovinsaaren lisäraken-
tamisen myötä. Asian ratkaisemiseksi on 
ehdotettu mm. pientä yhteysalusta sekä 
läpikulkevan veneliikenteen mahdollista-
vaa avattavaa kevyen liikenteen siltaa. Ran-
nan avoimuus tulee uudella tavalla aktivoi-
maan alueen käyttöä. Satama- ja teolli-
suustoiminnan väistyessä ranta muuttuu 
virkistystä ja palveluita tarjoavaksi kau-
punkilaisten yhteiseksi oleskelutilaksi, joka 
tarjoaa monipuolisia virikkeitä. 

Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssipesän 
alue, Katariinan meripuisto 
Alue sijaitsee Katariinan kaupunginosassa 
Kotkansaaren länsirannalla. Alueesta pi-
dettiin asemakaavallinen kutsukilpailu 
vuonna 2004. Alue on vapautumassa teol-
lisuuskäytöstä ja kilpailussa etsittiinkin 
ratkaisua alueen muuttamisesta asumiseen. 
Alueelle on tarkoitus sijoittaa myös virkis-
tys- ja työtiloja.  Alue liittyy tiiviisti ole-
massa olevaan keskustarakenteeseen ja on 
Kotkansaaren merkittävin laajenemisalue.  
Se sijaitsee avomeren äärellä keskustapalve-
lujen ja virkistysalueiden välissä, mikä te-
kee siitä erityisen mielenkiintoisen. Kilpai-
lun voitti arkkitehtitoimisto Ark’idea eh-
dotuksellaan Saarnipuu, tekijöinä Juha-
Pekka Tuomainen, Ilkka Svärd ja Pia Sopa-
nen.   
 Wärtsilä Meriteollisuuden alueen etelä-
puoleinen alue Kotkansaaren lounaisim-
massa kulmassa oli vuosikymmeniä vuok-
rattuna öljysatamakäyttöön. Alueella si-
jaitsee edelleen jäänteitä Ruotsinsalmen 
kaupungin aikaisista Katariinan linnoitus-
rakennelmista, joista osa on tuhoutunut 
satamakäytön aikana. Öljysataman toi-
minta on siirtynyt Mussaloon ja alue on 
vapautunut virkistyskäyttöön.   Alueen  
maaperä on  puhdistettu ja alueen kaava 
on tarkoitus muuttaa niin, että alue säilyy 

rakentamisesta vapaana puistovyöhykkee-
nä. Katariinan meripuistoksi nimetystä 
niemestä avautuu esteetön avomerinäkö-
ala, jonka horisontissa siintävää Suursaaren 
upea profiili. Puistoa on rakennettu jo 
muutamia vuosia ja alue on erittäin suosit-
tu ulkoilupaikka sekä jo nykyisellään myös 
mielenkiintoinen puistokohde.  

Rantaan rakentaminen ja asuntokaavoitus
Merenrantakaupungissa rantatontteja ky-
sytään ja toisaalta käydään keskustelua 
rantojen vapaana pitämisestä. Omarantai-
sia 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 asunto-
messualueelle. Meneillään on myös    A. 
Ahlström Oy:n maille kaavoitettava asuin-
pientaloaluehanke Itärannassa. Ruonalan 
pientaloalueen rannan kesäasutusta ollaan 
myös kaavamuutoksella muuttamassa ym-
pärivuotiseksi asutukseksi.      
 Mussalon saaren eteläosaan Santalah-
den leirintäalueen tuntumaan suunnitel-
laan  Kotkan ensimmäistä aluetta kelluville 
vapaa-ajan asunnoille. Alue käsittää vara-
uksen 16 asunnolle ja venesataman laajen-
nuksen. 
 Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta 
ovat laatimassa yhdessä osayleiskaavaa yh-
teisen rajan molemmin puolin. Alue on 
tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinkäyt-
töön. Vaikka suunnittelualue rajoittuu 
rantaan, rannat on tarkoitus jättää virkis-
tyskäyttöön sekä turvata rantojen moni-
muotoiset luontoarvot. Rantaan tukeutu-
vaa rakentamista voitaneen jossain määrin 
toteuttaa rakennetun venerannan yhtey-
teen.    

Kotkan satama 
Puhuttaessa Kotkan merellisistä kehittä-
mishankkeista on muistettava myös Kot-
kan satama; siitä tämä kaupunki saa edel-
leen suuren osan leivästään. Sataman toi-
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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 voimak-
kaasti ja on tälläkin hetkellä Suomen no-
peimmin kasvava satama. Sataman pinta-
ala 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 vuosit-
tain 3 miljoona TEU-yksikköä kontteja, 
mikä merkitsee konttien käsittelykapasi-
teetin kolminkertaistumista nykyisestä. 
Kotkan satama on Suomen suurin vienti- 
ja suurin autojen tuontisatama. Kotkan 
Hietasen sataman kautta tuodaan tänä 
vuonna 500 000 autoa, joista valtaosa vie-
dään Venäjälle. 

Kansallinen kaupunkipuisto 
Kotka tavoittelee kansallisen kaupunki-
puiston perustamista alueelleen. Suunni-
teltu kaupunkipuisto ulottuu Kymijoen 
haaroilta läheltä Valkmusan kansallispuis-
toa merelle Itäisen Suomenlahden kansal-
lispuistoon asti. Aluerajaus kytkee yhteen 
sarjan erilaisia luontotyyppejä; meri- ja 
saaristoluontoa, jokien suistoalueita, joki-
haaroja koskineen, kaupunkiluontoa ja 
rakennettuja puistoja sekä historiallisia 
kohteita linnoitusluonnon tulokaskasvei-
neen. Alue sisältää myös kohteita esihisto-
riallisen ajalta, kansainvälisiä historiallisia 
kohteita, teollisuushistoriaa, rakennettua 
kulttuuriympäristöä sekä kalastuksen his-
toriaa. Kerroksellinen kaupunkiarkkiteh-
tuuri, historia-arvot sekä uudispuistojen 
vahva teema ovat Kotkalle leimallisia piir-
teitä, jotka ovat sekoittuneena kaupungin 
rakenteeseen ja luovat Kotkalle vahvaa 
omaa identiteettiä.
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A r k k i t e h t i  I l m a r i  L a h d e l m a

M E R I K E S K U S  V E L L A M O  J A 
S U O M E N  P U U V E N E K E S K U S , 
K O T K A N  K A N T A S A T A M A

Merikeskus Vellamo ja Suomen Puuvene-
keskus sijaitsevat Kotkan kantasatamassa, 
erinomaisen lähellä Kotkan kaupungin 
ydintä, torin ympäristöä. Rakennukset 
ovat ensimmäinen osa tulevaa kulttuurisa-
tamaa, ruutukaavakeskustan vierelle levit-
täytyvää kulttuuri ja matkailupalvelujen 
kokonaisuutta. Merikeskus Vellamo on 
syntynyt yleisen arkkitehtuurikilpailun 
kautta, Suomen Puuvenekeskuksen uusi 
veistämöhalli on yksittäisen antaumuksel-
lisen ja varakkaan puuveneharrastajan tar-
joama mahdollisuus arkkitehdille ja Kot-
kan kaupungille. 

Merikeskus Vellamo
Merikeskus Vellamon yleisessä arkkiteh-
tuurikilpailussa 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 sel-
keä. Mielenkiintoinen ja haastava tehtävä 
meren äärellä houkutteli kilpailuun mu-
kaan paljon tekijöitä. Kilpailuun tehtyjä 
ehdotuksia luonnehti kautta linjan vahva 
muodonanto. Voittajaksi siilautui ehdotus 
nimimerkillä ”HYÖKY”, jossa rakennuk-
sen hahmon lähtökohtana oli mielikuva 
meren liikkeestä ja jossa julkisivujen ajatus 
pohjautui tuntumaan merenpinnan kimal-
luksesta. Rakennuksen suuri koko ja ku-
rottautuminen kohti kaupungin keskustaa 

tekevät siitä kaupunkikuvallisen linjatau-
lun, joka ohjaa kulkua torilta satamaan. 
Kilpailu ratkaistiin tammikuussa 2005, 
edellisenä tapaninpäivänä tsunami oli 
osoittanut meren traagisen voiman Thai-
maassa. Merellä on vähintään kaksi ilmet-
tä: levollinen ja uhkaava. Merikeskus Vel-
lamo esittelee arkkitehtuurillaan ja sisällöl-
lään näitä kumpaakin puolta.
 Merimuseon sijaintipaikasta käytiin 
ankara kisailu Kotkan, Helsingin ja Turun 
välillä. Kotkan vahvuutena oli mahdolli-
suus rakentaa kahden museon kokonai-
suus keskustan äärelle. Merikeskus Vella-
mossa toimivat Suomen merimuseo ja 
Kymenlaakson museo. Yleensä toiminto-
jen siirtämisessä pois pääkaupunkiseudulta 
on monenlaisia vaikutuksia, tässäkin tapa-
uksessa merimuseon henkilöstöstä vähem-
mistö siirtyi uuteen rakennukseen Kot-
kaan. Suunnittelu aloitettiin kilpailun jäl-
keen tilanteessa, jossa kummankin museon 
henkilöstö oli siirtymässä museoteknisesti 
vajavaisista tiloista uuteen ajanmukaiseen 
rakennukseen harjoittelemaan yhteistoi-
mintaa toisen organisaation kanssa. Suun-
nitteluun liittyi siis paljon uusia asioita 
kaikille osapuolille. Toimivan lähtökohdan 
tehdyille ratkaisuille antoi kilpailuehdo-
tuksen toiminnallinen perusprinsiippi 
kahden museon tasavertaisesta roolista ra-
kennuksessa. Noin vuoden kestäneen 
suunnittelujakson kuluessa kilpailuehdo-
tuksen toiminnallinen ja tilallinen perus-
ratkaisu pysyi samana. Sisääntulo, aula ja 
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molempien museoiden näyttelytiloja sisäl-
tävä korkea venehallitila muodostavat ra-
kennuksen sisätilojen arkkitehtuurin kon-
sentraatiopisteen, johon museoitten perus-
näyttelytilojen ” sisäiset pääovet ” avautuvat. 
Suuren rakennuksen mahdollisimman sel-
keä tilallinen ilme auttaa orientoitumisessa. 
 Merikeskus Vellamo on ollut myös ra-
kennusteknisesti haastava rakennus. Suun-
nittelussa käytettiin koko suunnitteluryh-
män voimin 3d-ohjelmia, jolloin arkkiteh-
tuuri, rakenteet ja talotekniikka saatiin 
yhteen sovitettua mahdollisimman sau-
mattomasti. Rakennuksen urakoi Lemcon 
Oy. Alkujaan kokonaisurakkana suunni-
teltu hanke muutettiin projektijohtoiseksi 
urakkakilpailuvaiheessa. Suunnitelmien 
tarkkuudesta ja aikataulun tiukkuudesta 
johtuen projektijohtourakan kaikkia kus-
tannuspaineiden helpottamiseen tähtääviä 
etuja ei pystytty hyödyntämään. Tänä päi-
vänä sangen moni julkinen rakennushanke 
startataan alikokoisella budjetilla, jotta 
hanke ylipäätänsä saadaan liikkeelle. Suun-
nitelmien tarkentuessa kustannusarviot 
realisoituvat ja hankkeen kustannusarvio 
kasvaa. Näin kävi myös Merikeskus Vella-
mossa -kustannusarvio suureni suunnitte-
lun kuluessa yleisen kustannustason nous-
tessa ja museoratkaisujen konkretisoitues-
sa. 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 tu-
tustumassa yli 50 000 kävijää. Alku vaikut-
taa lupaavalta, uusi mielikuvitusta ruokki-
va rakennus kaakonkulmalla kiinnostaa. 
Nykyaikaiseen museoon kuuluvat audito-
rio, kokoontumistila ja ravintolatilakoko-
naisuus ovat toimineet tavoitteiden mu-
kaisesti pienenä kongressikeskuksena. Ky-
menlaakson museon näyttelyt kertovat 

Merikeskus Vellamo. Rakennuksen pääsi-
säänkäynti. Kuva Jussi Tiainen.

Merikeskus Vellamo. Julkisivuissa on käy-
tetty silkkipainettuja lasilevyjä. Kuva Jussi 
Tiainen.
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Suomen Puuvenekeskus. Veistämötila. Kuva Jussi Tiainen"
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viimeisteltyä kieltään alueen historiasta, 
Suomen merimuseon näyttelyt osoittavat 
monipuolisesti ja mielenkiintoisesti meren 
ja suomalaisten yhteisen taipaleen moni-
polvisuuden. 

Suomen Puuvenekeskus
Kotkassa on vahva perinne puuveneiden 
rakentamisessa. Kantasatamassa toiminut 
puuvenekeskus sai todellisen piristysruis-
keen toiminnalleen helsinkiläisen pankkii-
rin Henrik Andersinin päätettyä panostaa 
puuvenekeskuksen toimintaan rahoittamal-
la laajennusosan rakentamisen olemassa 
olevan veneenrakennustoiminnan yhtey-
teen. Aktiivinen Kotkan kaupungin johto ja 
kaupunkisuunnitteluväki yhdyttivät tilaa-
jan ja arkkitehdin evästäen osapuolia hank-
keen kaupunkikuvallisista vaatimuksista. 
 Puuvenekeskuksen tapauksessa kau-
punkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet 
yhtyivät. Laajennus rakennettiin kadun 
varteen olemassa olevan puuvenekeskuk-
sen keskustan puolelle, jotta uudisosalla 
saavutettaisiin mahdollisimman suuri kau-
punkikuvallinen vaikutus. Sijoitus palveli 
myös toiminnallista ajatusta esitellä puu-

veneiden kunnostus- ja rakentamistyön 
ainutkertaisia piirteitä kaikille. Kotkan 
Puuvenekeskuksessa on puuveneenraken-
tamistilojen lisäksi kahvila ja kokoontu-
mistiloja, laajennuksen veneverstashallissa 
on uteliaita kävijöitä varten kulkusillat ve-
neenrakentamisen tarkkailua varten.
 Puuvenekeskuksessa oli jo valmiiksi pa-
ras tieto veneenrakentamisen edellyttämis-
tä tilaratkaisuista. Arkkitehti sai veneenra-
kentajilta valmiin konseptin tilajärjeste-
lyistä mitoitustietoineen. Lähtökohtana ja 
mitoitusperustana oli vanhojen America’s 
Cup -veneiden kunnostamismahdollisuus 
asianmukaisissa tiloissa. Hankkeen alkaes-
sa lähihallissa odotti jo kunnostustilaa 
Marlene Dietrichin rakastajattarenkin ai-
kanaan omistama purjevenekaunotar Blue 
Marlin. Tällä hetkellä vene on kunnostet-
tavana puuvenekeskuksen laajennuksen 
suurimmassa verstashallissa.
 Kaupunkikuvallisesti puuvenekeskuk-
sen laajennukseen haettiin selkeää ja veis-
toksellista hahmoa. Valittu teräskaarihalli-
ratkaisu kertoo samalla rakennuksen toi-
minnan luonteesta ja muodostaa keskustan 
suuntaan tunnistettavan muodon. Raken-

Merikeskus Vellamo. Näyttelyhallia reunustaa parvi. Kuva 
Jussi Tiainen.



37

J Ä S E N T I E D O T E  4 : 2 0 0 8

nuttajan ehdoton vaatimus oli kestävä ja 
arvokas julkisivumateriaali -rakennus on 
päällystetty esipatinoiduilla kuparipaanuil-
la. Toiminta, kauniit puuveneet eri kun-
nostusvaiheissaan, näkyvät ohikulkijoille 
päädyn lasiseinien ja erillisten isojen ikku-
noiden kautta. 

Kantasatama – Kulttuurisatama
Merikeskus Vellamo ja Kotkan puuvene-
keskus muodostavat tulevan Kulttuurisata-
man kaupunkikuvalliset ääripisteet. Kot-
kan kaupunki on visioimassa kantasata-
man tulevaa käyttöä näiden ääripisteiden 
välille kulttuurin ja matkailun keskeisenä 
paikkana. Alueelle on mietitty Vellamon 
laajennuksen, monitoimiareenan, pienem-
pien näyttely- ja museoyksiköiden, kong-

ressitilojen, elokuvakeskuksen, kylpylän ja 
hotellin sijoittamista. Alueen varsinainen 
rakentaminen painottuisi Merikeskus Vel-
lamon läheisyyteen. Monipuolisella palve-
lutarjonnalla turvattaisiin alueen elinvoi-
ma ja tapahtumien virta ympärivuotisesti.

Suomen Puuvenekeskus. Uuden veistämörakennuksen julkisivu on päällystetty esipati-
noiduilla kuparipaanuilla. Kuva Jussi Tiainen"
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S u u n n i t t e l u h o r t o n o m i  H e i k k i  L a a k s o n e n

PUISTOT JA VIHERALUEET VAHVUUTENA 
KUNNAN IMAGORAKENTAMISESSA

täyskäännös peränpitäjästä todelliseksi 
puistokaupungiksi. Viimeisenä ”todistee-
na” muutoksesta on juuri lokakuussa 
myönnetty SAFA-palkinto, jossa palkinto-
lautakunta oli poikkeuksellisella tavalla 
tuonut esille myös Kotkan kaupungin pit-
käjänteisen, laadukkaan työn rakennetun 
ulkoympäristön hyväksi. Jo kaksi kotka-
laista puistokohdetta on valittu Vuoden 
ympäristörakenteeksi, joka on arvokkain 
rakennettua ulkoympäristöä arvioiva pal-
kinto. Muitakin valtakunnallisia palkinto-
ja on saatu mm. kiviteollisuusliitolta ja 
valotekniseltä seuralta, molemmat SAFA:lla 
vahvistettuna. Kuvanveistäjäliitto palkitsi 
Veistospuistomme Pro Sculptura-palkin-
nolla pari vuotta sitten, vaikka puisto ei 
vieläkään ole lähelläkään  kehityskaarensa 
loppupäätä.

Todellinen imagomuutos vaatii pitkäjänteis-
tä, todellista ja määrätietoista työtä.
Nykyisessä ”fastfood- hengessä” kaiken pi-
täisi tapahtua hetkessä. Palkkaamalla mai-
nostoimisto tekemään isolla rahalla ima-
gonnostokampanja, voidaan hetkellinen, 
ei todellinen, kehityspiikki jossakin mai-
nostoimiston manipuloimassa kyselyssä 
saavuttaa. Se ei kuitenkaan pitkälle kanna, 
mikäli yritetään rakentaa imagoa, jolla ei 
ole todellista pohjaa.  Ainoa kestävä ja kan-
tava toimintamalli on, että päätetään missä 
halutaan olla hyviä ja aletaan töihin. Jos 
suunta on oikea ja ammattitaitoisesti teh-
dään oikeita asioita määrätietoisesti ja pit-

Kotkassa takavuosien negatiivinen ympä-
ristöjulkisuus on muuttunut kahdessa-
kymmenessä vuodessa kaupungin vah-
vuustekijäksi.
 Kotkan kaupungin menneiden vuosi-
kymmenten vahvin positiivisen imagon 
luoja ei ollut ympäristö. Pahimmillaan 
1970- luvulla Kymijoesta otettu juomavesi 
ei ollut uimakelpoista, saastuttava paperi- 
sellu- ja metalliteollisuus piti huolen että 
raikkaat merituulet eivät liikaa elämänme-
noon vaikuttaneet ja nuhruisten puistojen 
ylläpito rajoittui pitkälti roskakierroksiin, 
nurmenleikkuuseen ja lumitöihin. Puisto-
toimen tärkein tehtäväkenttä oli kaupun-
gin keskustan tuntumassa olevan avokaa-
topaikan ylläpito, johon kuului mm. jä-
teöljyn ja teurasjätteiden poltto avokuo-
passa.
 Tänään moni asia on aivan toisin. Talo-
usvesi tulee Kotkaan tekopohjavetenä 
Utista, tosin vesi alkaa jo puhdistamatto-
manakin olla juomakelpoista. Kymijoesta 
on jälleen tullut maan parhaita lohijo-
kia,  joki houkuttelee koskenlaskuun, me-
lontaan ja monenlaiseen luonnonläheiseen 
aktiviteettiin. Merituuli tuoksuu, vain ani 
harvoin voi tehtaiden olemassaolon havai-
ta muuten kun näköhavainnolla.  Jäteky-
symykset hoidetaan nykylainsäädännön 
mukaisesti, kirjaimellisesti kuin eri vuosi-
tuhannella. Kotkan Energia käynnistää 
marraskuussa Suomen ensimmäisen kun-
nallisen hyötyvoimalaitoksen.
Puistojen ja viheralueiden osalta on tehty 
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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 Katariinannie-
men eteläkärki on Kotkan tuorein ympäristöparannushanke. Maaperä on puhdistettu 
ja Kotkansaaren komeimmat rannat ovat taas kaikkien halukkaiden ilona. 



40

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

budjetilla eli alle prosentilla kaupungin 
budjetista. Koko puistotoimen toiminta 
on sertifioitu jo vuonna 2001, ollen edel-
leenkin ainoa julkisen viheralan sertifioitu 
organisaatio maassamme. Rahan määrä ei 
ole ratkaiseva tekijä, vaikka se lienee yleisin 
selitys miksi asiat eivät etene toivotulla ta-
valla. Hyvä rahallinen tilanne voi jopa joh-
taa henkiseen laiskuuteen, tuhlailuun, tur-
hauttaviin kokouksiin ja ylisuuriin organi-
saatioihin, joissa vastuu hämärtyy ja suuri 
määrä aikaa kuluu toisarvoisiin puuhaste-

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

käjänteisesti, seuraa imago perässä pienellä 
viiveellä.
 Mikäli halutaan kehittyä tavanomaises-
ta, Suomen eturiviin kuuluvaksi puisto-
kaupungiksi, on se saavutettavissa arvioni 
mukaan nopeimmillaan reilussa kymme-
nessä vuodessa, edellyttäen että rakenteet, 
organisaatiot ym. ovat kunnossa tai ne saa-
daan prosessin alkupäässä kuntoon riittä-
vän nopeasti.
 Kotkassa on toimittu kutakuinkin kes-
kikokoisten kaupunkien keskimääräisellä 
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luihin. Ja kaikilla on kova ”kiire”.
 Puistokaupunki Kotkan ensiaskeleita 
otettiin 1980- luvun puolivälissä. Useampi 
vuosi meni ”orkesterin” rakentelussa, kos-
ka Kotkassa puistotoimen toimintamalli 
oli kaikkea muuta kun kunnossa. Puisto-
kaupungin ensimmäinen merkittävä askel 
otettiin 1990 Sapokan vesipuiston raken-
nustöiden käynnistyessä. Kolmen vuoden 
puhuminen oli tuottanut tulosta. Laman 
syvimpään notkoon sattunut noin 10 mil-
joonan markan, neljän vuoden, rakennus-
työ oli allekirjoittaneelle varsin raskas, var-
sinkin alkuvuosina. Lähes päivittäin sai 
lukea ”terveisiä” yleisönosastoista. Kun 
kohde 90- luvun puolivälissä sai peräti kol-
me valtakunnallista palkintoa, ollen edel-
leenkin Suomen palkituin puisto, laantui 
myös arvostelu vähitellen. Tänäänhän lä-
hes kaikki muistelevat että ovat hanketta 
kannattaneet alusta asti. Seuraava merkit-
tävä ja kustannuksiltaan lähes Sapokan 
veroinen hanke oli Keskuskadun lehmus-
kujanteen sekä Sibeliuksenpuiston perus-
kunnostus. Nyt ei enää tarvinnut puhua 
vuosia hankkeen tarpeellisuudesta, vaan 
pääsimme töihin käsiksi heti Sapokan vesi-
puiston valmistuttua.  Tämä seuraavakin 
kohde sai kaksi valtakunnallista palkintoa 
ja lehmuskujanne on muuttunut Veistos-
puistoksi.
 Tästä oli hyvä jatkaa. Teemapuistoja on 
tämän jälkeen valmistunut useita. Parhail-
laan on käynnissä Katariinan meripuiston 
rakentaminen. Entinen, 20 hehtaarin öljy-
satama Kotkansaaren eteläisimmässä kär-
jessä, on jo keskeneräisenäkin kokemisen 
arvoinen, ja ennen kaikkea olemukseltaan 
taas aivan erilainen puisto.

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

Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen, 
milloin museovirastoon, milloin luotta-
mushenkilöille tai vaikkapa yleisönosastoi-
hin. On oltu pettyneitä mm. siihen että 
puistotoimi ei yleensä käy  ”toreilla” kyse-
lemässä neuvoa. Kotkan puistojen vahvuus 
on itse asiassa siinä, että suunnitelmia ei 
ole liikaa vesitetty laajoilla lausuntokier-
roksilla ym. ns. demokratialla. Esimerkiksi 
Redutti Kotkan yrttipuutarhaa yritettiin 
torpedoida museovirastolle kantelemalla. 
Museoviraston tutkija sanoi vuosi puutar-
han valmistumisesta että Redutissa on 
vuodessa varmaan käynyt enemmän väkeä 
kun edelliseen sataan vuoteen.  Sibeliuk-
senpuiston kunnostustyöt saivat myös 
osakseen melkoisen arvosteluryöpyn, kos-
ka kaikkea ei ollut järkevää tehdä tarkasti 
1930- luvun mallin. Kaikki oleellinen kyl-
läkin. Nyt peruskunnostuksen jälkeen, 
puisto on enemmän Paul Olssonin puisto-
luonnosten mukainen, kun mitä se on mil-
loinkaan ollut. Ja ennen kaikkea, keskeisin 
puistomme kestää viikonloppujen, kesäil-
tojen sekä Meripäivien hulinat kiitettäväs-
ti. Rakennusaikaisille arvostelijoille voin 
paikanpäällä kernaasti pitää maisemasuun-
nittelusta- ja rakentamisesta opettavaisen 
alustuksen, ”Miten historiallinen keskusta-
puisto ja nykypäivä voivat kohdata sulassa 
sovussa”. Tragikoomista sinänsä, että vas-
tustajat ovat pitkässä juoksussa tehneet 
Puistojen Kotka -hankkeelle palveluksen. 
On syntynyt kuntalaistenkin mielissä tari-
noita, miten tuota ja tuotakin vastustettiin 
mutta ”teimme” sen silti, ja hyvä tuli. 
Myös palstatilaa on saatu puistoille run-
saasti, kun saman kohteen uutisarvo ei ole 
jäänyt yhteen käsittelykertaan.

Hyvä rakennettu ympäristö ei 
synny sattumalta.
Hyvää ympäristöähän meillä Suomessa 
riittää. Ongelmana on vaan se että siellä 
missä lähes koko väestö asuu ja viettää ai-
kaansa, on hyvä ympäristö enempi poikke-
us, kuin sääntö. Toisin kun vanhoissa Eu-
rooppalaisissa kulttuurimaissa, on suoma-
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lainen laadukas rakennettu ulkoympäristö 
harvinaisuus. Julkinen puisto-  ja viherra-
kentamisemme pysyy vielä jotenkin kehi-
tyksessä mukana, koska tämä on keskimää-
räisesti heikkoa muissakin länsimaissa. 
Suurin ero on yksityisellä puolella. Vain 
poikkeustapauksissa käytetään ammatti-
laista esimerkiksi kerrostalon pihasuunnit-
telussa. Ja se kirjaimellisesti näkyy.
 Tavoitteita tarvitaan. Kun Sapokan ve-
sipuistoa aikanaan suunniteltiin, oli yhte-
nä 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 lo-
gistiikkakaupungin ei tarvitse näyttää teol-
lisuusalueelta”. Nykyinen tavoitteemme 
on vaatimattomasti olla Suomen merkittä-
vin puistokaupunki. Kaikki ei ole rahassa 

mitattavissa mutta väitän että Kotka jo täs-
sä vaiheessa epäsuorasti hyötyy puistois-
taan enemmän vuositasolla kun se kolmi-
sen miljoonaa, jolla rakennetaan ja kun-
nossapidetään puistoja, taajamametsiä, lii-
kenneviheralueita ja kiinteistöpihoja, yh-
teensä noin 1500 hehtaaria. Hyvä ympä-
ristö vaikuttaa mm. terveydenhoitoon, 
kuntalaisten itsetuntoon ja psyykeeseen 
muutenkin, kaupungin houkuttelevuuteen 
mahdollisena asuinpaikkana tai paikkana 
yritystoiminnalle, matkailusta puhumatta-
kaan. Arvion mukaan Sapokan vesipuisto 
jo yksinään kerää vuosittain vähintään 
puoli miljoonaa kävijää. Paras ja halvin 
imagonrakentaja on henkilö joka yllättyy 
positiivisesti ja kertoo asiasta työpaikal-
laan, sukulaisilleen ja tuttavilleen.

Heikki Laaksonen on Kotkan kaupungin-
puutarhuri

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.
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F T  M a u n o  H ä y r y n e n

S I B E L I U S P U I S T O

sosen johdolla ja EU-rahoituksen turvin. 
Uusimisperiaatteista syntyi tällöin keskus-
telua, jonka voi kiteyttää puiston historial-
listen piirteiden sekä uuden muotokielen 
ja teknisten ratkaisujen vastakkainasette-
luksi. Toinen vastakkainasettelu liittyi re-
konstruktio/jälkeistoteutus-problematiik-
kaan eli puretun kahvilan palautukseen ja 
joidenkin Olssonin suunnitelman sinänsä 
vähäisten detaljien jälkeistoteutukseen. 
 Kun katsoo Suomen historiallisten kau-
punkipuistojen 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 vai-
keaa, koska puistojen käyttö on koventu-
nut, tekniset vaatimukset tiukentuneet ja 
imago- ym. paineet kasvaneet. On kuiten-
kin hyvä pitää mielessä raja, jossa siirrytään 
vanhan puiston kunnostuksesta uuden ra-
kentamiseen ja uhataan kohteen tosiasial-
lista arvoperustaa.
 Kaikkien historiallisten kohteiden uu-
distamisessa tutkimustieto näyttelee tärke-
ää osaa. Sibeliuspuistossa tietoa on ollut 
ainakin jonkin verran toimenpiteiden 
pohjana. Toiseksi historiallisia kohteita pi-
täisi suunnitella toisin kuin uudisraken-
nuskohteita - käytöt ja tekniset reunaehdot 
huomioon ottaen. Ongelmiin törmätään 

Kotkan Sibeliuspuisto on alun perin edus-
tanut varsin tavallista pienehkön suomalai-
sen ruutukaavakaupungin puistoa, joka on 
syntynyt rakentamatta jätettyyn kortteliin 
1900-luvun alussa. Puistoon rakennettiin 
kahvilapaviljonki ja tehtiin urheilukenttä. 
Vuonna 1938 kenttä sai väistyä, kun puu-
tarha-arkkitehti Paul Olsson suunnitteli 
puiston säännölliseksi muotopuutarhaksi. 
Puisto sai nykynimensä 1950-luvulla, jol-
loin myös kahvila purettiin.
 Puisto edustaa eklektistä tyyliä. Siinä 
on Paul Olssonin aikaisemmasta tuotan-
nosta tuttuja akseli- ja muotoaiheita sekä 
topiariaa. Toisaalta puistossa on myös va-
paasti kaartelevaa käytäväverkkoa sekä ku-
vioistutuksia vuosisadan vaihteen kaupun-
kipuistoperinteen peruina. Puisto jakautuu 
urheilukentän paikalle istutettuun kortte-
lijakoiseen muotopuutarhaan sekä puiston 
muut osat täyttävään vapaamuotoiseen 
osaan, jossa kahvila, soittolava ja sittem-
min leikkialue ovat sijainneet. Moniainek-
sisuudestaan huolimatta Olssonin suunni-
telma on onnistunut tuottamaan pieneen 
puistotilaan tasapainoisen kokonaisuuden, 
mikä perustuu puiston pelkistettyyn muo-
tokieleen. Tämä selittyy osin Olssonin eh-
dottamien yksityiskohtien karsiutumisella 
toteutusvaiheessa. Tuloksena on ollut 
omintakeinen ja meillä poikkeuksellinen 
puistomaisema.
 Kotkan kaupunki uudisti 1930-luvun 
asunsa hyvin säilyttänyttä puistoa 1990-lu-
vulla kaupunginpuutarhuri Heikki Laak-
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etenkin silloin jos uudistustyön suunnitte-
lija käyttää voimakasta omaa muotokieltä, 
materiaalivalintoja ja uusia yksityiskohtia 
alkuperäiseltä asultaan vähäeleisessä koh-
teessa, kuten Sibeliuspuistossa on tapahtu-
nut. En lähde tässä arvioimaan, oliko Paul 
Olsson Heikki Laaksosta parempi suunnit-
telija, mutta heidän tyylinsä eivät tahdo 
mahtua samaan puistoon. Kolmanneksi 
nimen omaan puistoissa kunnostuksen ja 
hoidon pitäisi tapahtua pitkällä aikajän-
teellä maiseman muutos huomioon ottaen, 
mihin tarvitaan hoito- ja käyttösuunnitel-
maa. Tiedossani ei ole onko Sibeliuspuis-
toon tehty sellaista.
 On hyvä että vanhojen kaupunkipuis-
tojen ajankohtaiselle kunnostustyölle on 

olemassa erilaisia vaihtoehtomalleja. Kot-
kan Sibeliuspuisto pitkälle viimeisteltyine 
teknisine toteutuksineen ei ole niistä suin-
kaan huonoimmasta päästä ja lopputulos 
on ollut ansaitusti ylpeydenaihe kotkalais-
ten keskuudessa. Isompia puistojen histo-
rialliseen asuun perustuvia uudistushank-
keita on meillä tehty vasta vähän, ja jokai-
sesta hankkeesta on jotain opittavaa. Tä-
män vuoksi on tärkeää keskustella avoi-
mesti ja monipuolisesti niiden hyvistä ja 
huonoista puolista - patenttiratkaisujahan 
näihin kysymyksiin ei löydy. 

Kirjoittaja on Maisemantutkimuksen profes-
sori Turun yliopistossa

Esitys syyskokoukselle

RAKENNUSTAITEEN SEURAN 
TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Rakennustaiteen seura edistää hyvää arkki-
tehtuuria.
 Seura kiinnittää huomiota ympäristön 
olemassa olevien arvojen säilyttämiseen ja 
korkeatasoisen ympäristön luomiseen.
 Seura ottaa tarvittaessa kantaa ajankoh-
taisiin rakennettua ympäristöä koskeviin 
kysymyksiin.
 Seura julkaisee neljä jäsentiedotetta 
vuoden 2009 aikana. Niissä käydään kes-
kustelua ajankohtaisista aiheista ja tiedote-
taan seuran toiminnasta.
 Seura jatkaa arkkitehtihaastattelujen 
sarjaa 2-4 uudella haastattelulla. Tähänas-
tiset haastattelut ovat luettavissa ja kuulta-
vissa Suomen rakennustaiteen museossa.
 Seura julkaisee Pääkaupunkiseudun 
kulttuuriympäristöoppaan.
 Seura julkaisee paperiversion suomen-
kielisestä Reima Pietilä -nettikirjasta.

 Seura hoitaa puurakennuspalkintora-
hastoa. Palkinto jaetaan vuonna 2009.
 Seura järjestää tutustumiskäyntejä, lu-
entoja ja seminaareja liittyen ajankohtai-
siin ja ikuisiin aiheisiin. Vuonna 2009 jär-
jestetään ainakin yksi pienseminaari raja-
tun ajankohtaisen teeman puitteissa. Se-
minaarit koostuvat teoreettisesta osuudesta 
ja ekskursiosta. 
 Perinteinen yhden päivän kevätekskur-
sio järjestetään toukokuussa pääkaupunki-
seudulle ja syksyllä pitempi opintomatka.
 Seura kaipaa jäseniltään tietoja, kan-
nanottoja ja ehdotuksia asioista, joihin 
seuran tulisi puuttua.
 Seura kehittää internet-kotisivujaan, 
tukee paikallista vaikuttamista ja tehostaa 
jäsenhankintaansa.
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R a k e n n u s t a i t e e n  s e u r a n 
s y y s k o k o u s

Syyskokous järjestetään 4.12.2008 klo 17.15 Varman vastavalmistuneessa 
pääkonttorissa Salmisaaressa, Salmisaarenranta 11. Bussipysäkki Alkon 
entisen tehtaan nykyisen oi-
keustalon kohdalla.

Rakennusta esittelee Prof. Tuomo 
Siitonen. Esittelyn lopuksi pidetään 
auditoriossa Seuran syyskokous:
 

 
1§    Kokouksen avaus ja päätösvaltai-

suuden toteaminen
2§    Kokouksen puheenjohtajan ja 

sihteerin valinta
3§   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4§    Vuoden 2009 toimintasuunni-

telman ja talousarvioehdotuksen 
hyväksyminen

5§   Maksettavat palkkiot
6§   Seuran puheeenjohtajan vaali
7§   Johtokunnan jäsenten vaali ero-

vuorossa olevien tilalle 
8§    Kahden tilitarkastajan ja näiden 

varamiesten vaali
9§   Muut asiat
10§ Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa!
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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. 
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J Ä S E N E K S I
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille
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