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Porvoon tulevaisuuteen ja Länsirannan viihtyisyyteen suuresti vaikut-
tava Taidetehtaan rantakorttelien asemakaava ”AK-503 Taidetehtaan 
rantakorttelit” on tätä tekstiä kirjoitettaessa odotustilassa. Kaava on 
siitä tehtyjen valitusten vuoksi korkeimmassa oikeudessa, joka antaa 
päätöksensä asiasta lähiaikoina. Keskustelu hankkeen ympärillä on 
hetkeksi laantunut, mutta syttyy varmasti uudelleen, kun korkeim-
man oikeuden päätös tulee.
 
Tässä esityksessä on tartuttu hankkeen kritisoituihin piirteisiin, kuten 
autoliikenteen merkittävään lisääntymiseen, kortteleiden ja raken-
nusten julkisivujen arkkitehtuuriin, erilaisten toimintojen synergiaan 
tai sen puutteeseen ja taidetehtaan alueen toiminnalliseen yhtey-
teen jokirantaan. Esityksessä pyritään havainnollistamaan, minkälai-
nen alue voisi myös olla.

Visualisoitu ehdotus perustuu Taidetehtaan korttelien alueella van-
haan asemakaavaan ”AK-438 Länsiranta Taidetehdas” ja ranta-alueel-
la tällä hetkellä nähtävillä olevaan asemakaavaehdotukseen ”AK-498 
Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta”.

Esitetyt rakennusmassat on sijoitettu kaavan mahdollistamiin paikkoi-
hin ja asuinrakennukset on mitoitettu kaavaan osoitetuilla kerrosne-
liömäärillä. Ranta-alueen rakennusmääriä ei ole täysimääräisesti hyö-
dynnetty, koska AK-498 mahdollistaa huomattavan suuren ja korkean   
(3 krs) rakennusmassan sijoittamisen ranta-alueelle, mikä ei välttä-
mättä olisi sopusoinnussa ympäröivän rakennuskannan kanssa.

Havainnollistettuun vaihtoehtoon on sisällytetty myös suunnitteilla 
oleva Arts & River hanke, joka loisi todellisia synergiahyötyjä taide-
tehtaan nykyisten toimintojen kanssa.

Rakennuksia on madallettu portaittain kohti rantaa. Rakennusmas-
soja ja liiketiloja on myös avattu rannan suuntaan, mikä mahdollistaa 
paremman vuorovaikutuksen taidetehtaan ja ranta-alueen välille ja 
elävöittää katukuvaa.

Taidetehtaan rantapuisto on tässä esityksessä jätetty pääosin avoi-
meksi, joka mahdollistaa alueen monipuolisen käytön. Puisto voi-
daan toteuttaa biodiversiteetiltään myös huomattavasti monimuo-
toisempana. Näissä havainnekuvissa on siis esitetty vain yksi helposti 
muunneltavissa oleva variaatio. 

Suurimmat muutokset liittyen kaupungin esittämään vaihtoehtoon, 
ovat Citymarketin puuttuminen suunnitelmasta, Arts & River Cente-
rin sisältyminen suunnitelmaan ja Kokonniementien varrella olevien 
asuinrakennusten katutason liiketilojen avautuminen rannan suun-
taan. Kaavaan AK-503 verrattuna tämä vaihtoehto ei ole niin auto-
keskeinen ja tukee myös paremmin kevyen liikenteen käyttöä.

Kokonniementien varrella olevat asuinrakennukset voisivat olla muo-
toilultaan vaihtelevampia, mutta kaavan melko ahdas rakennuspai-
kan määrittely rajoittaa mahdollisuuksia. Vaihtoehtoja on toki useita 
ja esimerkiksi hotelli on mahdollista yhdistää Arts & River Centeriin, 
jolloin asunnoille saataisiin 600 k-m2 lisää tilaa.

Todettakoon vielä, että näillä havainnekuvilla ei ole mitään virallista 
statusta, eikä esimerkiksi kaupunkisuunnittelu ole ollut niihin millään 
lailla osallisena. Esitys on täysin oma luomukseni, jolla haluan vain 
tuoda mahdollisia vaihtoehtoja esille.

Porvoossa, kesäkuussa 2018
Mika Varpio
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REITIT MAISEMATILA

Avointa maisematilaa

Näkymälinja

Autoliikenne (+ jalkakäytävä)

Kevyt liikenne

Aukiot
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ALUELEIKKAUKSIA RAKENNUSTEN 

KORKOTASOJEN HAHMOTTAMISEKSI

LEIKKAUS A - A’ 

LAIKKAUS B - B’

RANTAKAHVILA

RANTAHALLI

ARTS & RIVER CENTER

ASUINRAKENNUS
3 KRS

ASUINRAKENNUS
2 KRS

TAIDETEHDAS

ASUINRAKENNUS
5 KRS
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Wileniuksen telakka

Kanoottivaja

Rantahallit
(Wileniuksen telakkaa 
tukevia toimintoja)

Rantakahvila (1 krs)

Asuntoja (2 krs) +
katutason liiketiloja

Asuntoja (3 krs)

Hotelli

Arts & River center

Taidetehtaan rantapuisto

Taidetehdas

Jäätelökioski
PINTA-ALAT 
 

Asunnot   ~ 5000 k-m2
Arts &River Center ~ 4000 k-m2 
Muut liiketilat ~ 3500 k-m2
(sis. katutason liiketilat, hotelli, rantakahvila ja hallit)
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ARTS & RIVER CENTERHOTELLIRANTAHALLIT ASUNTOJA (2 KRS) ASUNTOJA (3 KRS)

TAIDETEHTAAN RANTAPUISTO

RANTAKAHVILA



RANTAKAHVILA TAIDETEHTAAN RANTAPUISTO ITÄRANTA

MS JL RUNEBERG

Rantakahvilan kivetyltä aukiolta voi kävellä ja 
pyöräillä suoraan rantaraitille tai mennä pik-
nikille avoimelle rantapuiston nurmikentälle.



HOTELLI KAUPPAKUJA ARTS & RIVER CENTER RANTAKAHVILA

Yhtenäinen, kivetty kävelyväylä 
jatkuu rannasta Kokonniemen-
tien yli taidetehtaan aukiolle.



KAUPUNGIN SUUNNITELMA

- rakennuskorkeus 4 krs, tasakatto

 > rakennukset hallitsevat maisemaa

- kaikki kerrokset asuntoja

 > asuntojen ikkunat kävelytasolla

 > virikkeetön kävely-ympäristö 

 

VAIHTOEHTO

- rakennuskorkeus 2-3 krs, harjakatto

 > katupuut hallitsevat maisemaa 

- 1. krs liiketiloja

 > vuorovaikutus katutilan kanssa

 > houkuttelee katsomaan,  

    kävelemään ja pysähtymään

KOKONNIEMENTIEN  KATUNÄKYMÄ  JA  VIIHTYISYYS



Kokonniementiellä on panostettu kevyen 
liikenteen toimivuuteen ja viihtyisyyteen.



Kadulle avautuvat liiketilat 
vetävät ihmisiä puoleensa ja 
tekevät Kokonniementiestä  
myös vireän kävelyväylän.



ARTS & RIVER?



KATSO VIDEO

https://player.vimeo.com/video/274254353?autoplay=1

https://player.vimeo.com/video/274254353?autoplay=1
https://player.vimeo.com/video/274254353?autoplay=1

