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Mitä Porvoon autiotaloille pitäisi tehdä?
Kysely liittyy 24.10.2021 pidettyyn kävelykierrokseen, missä tutustuttiin keskustan alueella sijaitseviin tyhjiin kiinteistöihin. Kysely toteutettiin Google Forms lomakkeella ja kyselylinkkiä jaettiin useissa sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn oli mahdollista vastata 18.10. - 31.10.2021.
Kävelykierroksella ja kyselyssä oli yhteensä kahdeksan keskustan alueella sijaitsevaa autioitunutta
kiinteistöä. Kohteet 1-5 ovat kaupungin omistamia kiinteistöjä, joiden suhteen kaupunkilaisilla on
enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja kohteet 6-8 yksityisomistuksessa olevia kiinteistöjä, jolloin
mahdollisuudet niiden kehittämiseen ovat kaupungin näkökulmasta varsin rajalliset. Vastaajat
saivat kertoa omat ehdotuksensa kiinteistöjen kehittämiseksi.
Mukana olivat seuraavat kohteet
Kaupungin kiinteistöt
1. Puinen toimistorakennus, rakennusvuosi 1908.............................................................. 3
2. Strömborgska skolan, 1954 ........................................................................................... 6
3. Näsin kartano, 1760 ....................................................................................................... 9
4. Taiteilijatalo, 1800 ......................................................................................................... 12
5. Porvoontalo, 1909 ........................................................................................................ 15
Yksityiset kiinteistöt
6. Hopean kortteli, 1940 ................................................................................................... 18
7. Etolan kortteli, 1897 ...................................................................................................... 21
8. Brunbergin vanha makeistehdas, 1910 ........................................................................24
Kyselyyn tuli kaikkiaan 656 mielipidettä / kehitysehdotusta. Vastauksista ilmenee, että osa kohteista herättää hyvin ristiriitaisia tuntemuksia. Tietyt rakennukset olisi joidenkin mielestä purettava,
mutta toisten mielestä samat rakennukset olisi ehdottomasti säästettävä ja korjattava. Annetuista
vastauksista on laskettu selvästi rakennuksen purkamista ja selvästi säilyttämistä puoltavat mielipiteet, ja niiden määrä on merkitty kunkin kohteen kuvan alle (määrittelemättömiä vastauksia ei ole
kirjattu lukuarvoihin, mutta ne löytyvät tekstimuodossa vastauslistauksesta)

Puretaan: xx kpl

Säilytetään: xx kpl

Monessa vastauksessa esitetään mielenkiintoisia kehitysehdotuksia ja käyttöä rakennuksille.
Useissa vastauksissa otetaan kantaa myös kaupungin kiinteistöjen mahdolliseen myyntiin. Toivon,
että annetut vastaukset herättävät ajatuksia ja virittävät keskustelua rakennusten kohtalosta. Viranhaltijat ja päättäjät voivat hyödyntää kyselyn antia myös ideapankkina, kun kyseisten kiinteistöjen tulevaisuutta seuraavan kerran pohditaan.
Porvoossa 1.11.2021
Mika Varpio
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1/8 Puinen toimistorakennus
Tämä kaupungintalon takana sijaitseva upea puurakennus on rakennettu 1908. Sen on suunnitellut Arthur
Kullman. Rakennuksessa on jugend-tyylisiä ikkunoita
ja koristeaiheita. Julkisivuissa puinen vaakapaneeli.
Rakennuksessa on ollut toimistotiloja, kunnes niiden
käyttö on päättynyt 2000-luvulla sisäilmaongelmien
vuoksi. Talo on kuitenkin rakenteellisesti ilmeisesti kohtuullisessa kunnossa. Tälle rakennukselle on pohdittu
moneen otteeseen jotain uutta käyttöä ja myös sen siirtämistä on suunniteltu. Nykyinen vaihtoehto, eli tyhjilleen jättäminen, ilman mitään toimintaa, on se huonoin
vaihtoehto. Rakennus rapistuu vähitellen purkukuntoon,
mikä tuntuu olevan valitettavan monen rakennuksen
kohtalona Porvoossa.

Puretaan: 11 kpl

Mitä tälle rakennukselle pitäisi tehdä?

•

Ehdottomasti pitää säilyttää, muuttaa asuinkäyttöön.

•

Puretaan pois

•

Kunnostus ja käyttöön! Ei pidä hävittää.

•

Talo on kaunis ehdottomasti säilyttäisin tämän. Porvoon monet käsityöläiset ilahtuisivat varmasti tiloista
lähellä toria. Myös se voisi palvella matkailijoita ainakin
väliaikaisesti, nyt kun mitään asemarakennusta ei ole
vielä vuosiin ja matkahuolto on mitä epäviihtyisin paikka ja kiinni silloin kun mikään muukaan paikka ei ole
auki.

•

Säilytetään: 45 kpl

myös nostavat käyttökustannukset niin korkealle, ettei
ole järkevää sijoittaa siihen ainakaan kaupungin omaa
toimintaa. Toinen vaihtoehto on myydä ja varmistua,
että otetaan hyötykäyttöön, mutta ostajaa varmasti
haastava löytää.
•

Ehdottomasti pitäisi tehdä sisäilmasaneeraus ja saada
käyttöön. Talo on kaunis ja kaupunki voisi sen vaikka
vuokrata bed and breakfast toimintaan jollekin halukkaille. Keskustan alueen hotellit ovat kaikki niin kaukana historiasta ja kauneudesta. Osaksi vaikka grandin
toimintaa jollain tavalla.

Kunnostaa ja vuokraa liiketiloiksi

•

•

Taidetta ja kulttuuria! Työtiloja harrastajataiteilijoille...
mahdollisuuksia pitää näyttelyitä, ei vaan ammattitaiteilijoille.

Tämä pitäisi siirtää parempaan paikkaan, eli myydä
siirrettäväksi.

•

Purkaa

•

Talo käsittääkseni terve. Jättää paikalleen ja keksiä järkevää käyttöä. Lieneekö edes kustannuksiltaan järkevää
siirtää. Asutoja, hieno talo

•

Siirto muualle.

•

Purkaa. Tilalle voisi rakentaa modernin kaupunki keskuksen.

•

Muuttaa asunnoiksi, teatteriksi tai turistikeskukseksi.

•

Siirtää Empire-kaupunginosaan.

•

Paraatipaikalla oleva talo!
Myyntiin jos kaupungilla ei ole käyttöä.

•

Kahvila/ravintola; kauppahalli, ei missään tapauksessa
kuitenkaan kirpputori

•

Purkaa pois. Sisäilmaongelmien kun on ja ollut jo noin
kauan tyhjillään niin ”ilmeisesti kohtuullisesti kunnossa”
rakenteeltaan ei enää mielestäni päde. Olisi varmaan
korjattu jos rahaa olisi? Jyrän alle vaan. Tämän kunnostamiseksi tarvitaan jo ihme, sen verran pitkään ollut jo
tyhjillään ja saanut rapistua

•

Hieno rakennus, jolle toivoisi uutta elämää, joko nykyisessä tai jossain muussa sijainnissa.

•

Talo pitää myydä jollekin, joka kunnostaa sen käyttöön.
Kaupunki ei saa omistaa mitään koska se ei pidä rakennuksia kunnossa. Monitoimitaloksi kaupunkilaisille.

•

Olisi tärkeää löytää sopiva käyttötarkoitus, oli se sitten
esim. Kulttuuria tai kaupan palveluita.

•

Ehdottomasti säästettävä.

•

Tämä talo tulisi yrittää säilyttää. Rakennus on kaunis ja
keskeisellä paikalla.

•

kauppahalli - ei saa purkaa, pitää kunnostaa, on kaunis
talo

•

Tästä Kulttuuriväelle oma talo ;)

•

•

Purkaa. Rakennukselle vaikea löytää järkevää käyttötarkoitusta. Korjauskustannukset todennäköisesti

Kaupungin pitäisi kunnostaa tällaiset ihanat vanhat
rakennukset asumiskuntoon ja myydä.

•

Kunnostaa! Kyllä varmasti löytyy käyttöä
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•

Ehdottomasti ennallistaa. Rakennus huokuu Porvoo
henkeä. Perhetoimintaa, kerhotoimintaa, miksi ei jotain
liiketilaa tai vaikkapa muuntaminen vuokra asunnoiksi.
Vaihtoehtoja on monia, tarpeiden mukaan ennallistaminen.

•

Kauppahalli

•

Sijainti on todella hyvä, voisiko joku yrittäjä innostua
esim kahvilatoiminnasta tässä. Tulee mieleen Joensuun
käsityöläiskortteli, jotain samanlaista.

•

Säilyttäminen järkevyyden rajoissa

•

Luultavasti täysin mätä, joten purkaa ja rakentaa tilalle
vaikka 20 kerroksinen kerrostalo

•

Myydä ja kunnostaa.

•

Puretaan pois ja rakennetaan siihen ja takana olevalle
kaupungin parkkipaikalle kunnon kauppakeskus ja
kirjasto joka sopii ko. Ympäristöön. Vanha kirjasto
puretaan pois ja rakennetaan sen tilalle ja alapuolen
rinteeseen kaupungin hienoimmat 3- 4 kerroksiset
terassikerrostalot.

mainittuun.
•

Upea rakennus on ehdottomasti säästettävä joko nykyisellä paikallaan tai siirrettävä johonkin empire-porvoon
alueella.

•

Kunnostaminen päiväkodiksi/nuorisotilaksi. Bändikämppiä on ilmeisen vähän Porvoossa ja tähän voisi
yhdistää sellaisenkin.

•

Remontoida taloa nykyaikaisin vaatimuksiin ja turvallisuuteen ja siirtäisi Päivätoiminta ikäihmisille siihen. Ihana piha missä voisi turvallisesti liikkua tietysti aidattu
piha olisi tärkeätä turvallisuuden takia ja tori on lähellä
jos haluaa käydä kesällä asiakkaiden kanssa kahville.
Siellä sisällä olisi tilaa laittaa huoneita lepohuoneeksi
tai jos intervalli jatkuisi tässäkin tilassa.

•

Lahjoittaa tai myydä tyyliin eurolla jollekin joka sen
kunnostaa

•

Siirtää suunnitelman mukaiseti

•

Kaupunki korjaa sisäilmaongelmia aiheuttavat rakenteet, jonka jälkeen rakennuksesta muodostetaan esim.
kolmen asunnon pienkerrostalo. Mielestäni kannattaa
myydä yksityisomistukseen sillä varauksella, että ulkoasua ei saa muuttaa. Rakennus otetaan mukaan uuteen
torisuunnitelmaan siten, että asuminen on miellyttävää
(äänimaisema).

•

Kunnostettava!

•

Kunnostaa ja se sopisi esimerkiksi asuinkäyttöön, tai
kulttuurikeskukseksi.

•

Luontaishoitajille toimitiloja, joita kaupunki vuokraisi
esim. 2 päivää vkossa tai 2 iltaa vkossa/luontaishoitaja
tms. Tiloja jaettaisiin monipuolisesti erilaisten luontaishoitajien kesken. Jokaisena päivänä olisi mahdollista löytää erilaisia luontaishoitoja tästä talosta. Lisäksi
Raakakakkukahvila sekä lähiluomutilojen tuotteille myymälätila. Pieni taidetarvike kauppa, josta voisi myöskin
varata ajan yhteisölliseen taiteiluun esim.5 :lle hengelle
kerrallaan. Hävikkikukkakaupalle tila.

•

Myydään saneerattavaksi

•

Tämä upea rakennus on osa Porvoon historiallista
empire-kaupunkia ja se tulisi ehdottomasti kunnostaa
ja säilyttää. Näitä ei saa enää takaisin jos ne kerran
menetetään.

•

Aina Porvooseen mahtuu uusi ravintola/baari

•

Tottakai käyttöön. Esim bussimatkustajille odotustila,
kahvila, wc. Joka myös v-loppuisin auki.
Kaikki korjaus ei voi rahassa mitata.

•

Upea rakennus pitäisi ehdottomasti säästää. Näitä ei
valitettavasti synny enää lisää.

•

Kaunis talo ulospäin. Olisi harmi, jos puretaan.

•

Pitää pistää julkiseen myyntiin. Tästä saisi moni perhe
hyvän kodin ja ostajia riittäisi takuuvarmasti jonoksi
asti.

•

Purkuun.

•

Purkaa veks

•

Jos siirtäminen ja myynti jollekin yksityiselle taholle ei
onnistu, niin mieluummin purkuun. Kaupunkina en lähtisi peruskorjaamaan nykyisessä sijainnissaan.

•

Talo tulisi ehdottomasti saneerata, koska kunto on
kohtuullinen ja sijainti näkyvä. Siirtokin ok ja myyminen
ok, jos joku rakennuttaisi asuntoja.

•

Remontoida tai myydä ja uusi omistaja remontoi , tosin
Porvoossa kaikki tuppaa palamaan mystisesti niin
toivoisin kunnan kunnostavan tämän vaikka asumiseen,
ateljeeksi tmv. Korjauskulut on kyllä varmaan huimat.

•

Purkaa mokoma rötiskö pois ja rakentaa tilalle uutta
tiukoin rakennustapamääräyksin.

•

Muunto asuinkäyttöön ja myydään pois.

•

•

Kuntouttavaa toimintaa / yömaja asunnottomille

Kannatan kaupunginarkkitehdin ajausta että talo siirrettäisiin suiston alueelle. Silloin se saisi jatkaa elämänsä
ja olisi jatkumoa Empire kaupunginosalle.

•

Ei ainakaan saa purkaa! Talo pitäisi kunnostaa ja sen
jälkeen ottaa käyttöön vaikkapa lapsiperheiden matkustajakotina/retkeilymajana - ei siis luksusta mutta hyvällä
sijainnilla, jossa ilman autoa matkustava perhe voisi
majoittua edullisesti. Mikäli talo halutaan myydä yksityiseen omistukseen niin kaupan ehdoksi on asetettava
tiukat vaatimukset talon kunnostukselle ja säilyttämiselle.

•

Kiitos mielenkiintoisesta kävelykierroksesta! Olipa
todella mukava kuulla rakennusten historiasta ja myös
tulevista käyttömahdollisuuksista. Tämän rakennuksen
säästäisin joko tässä sijainnissa (asunnoiksi?) tai sitten
siirretään johonkin empire-porvoon alueella. Onko Suiston kenttä muka ainoa mahdollinen sijoituspaikka?

•

Korjataan kuntoon, ja tarjotaan esim. Kulttuuritapahtumatilaksi tai toimistoksi.

•

Rakennus on niin huonokuntoinen, ettei sen peruskorjaaminen ole perusteltua - edes ”historiallisista syistä”.
Sen siirtäminen uuteen paikkaankin pitää olla perusteltua - ja sekin edellyttää tuntuvaa peruskorjausta.

•

Myydä pois

•

Myydä kolmella eurolla sille, joka esittää parhaimman
suunnitelman peruskorjaukseen, ja laitettaa talon hyvään käyttöön (esim. asunnoiksi). Eli oston edellytyksenä sitoumus ja suunnitelma näihin kahteen edellä
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Keneltä löytyy riittävästi kapitaalia siihen, etenkin jos
tavoitteena on sen muuttaminen nykyisin mukavuuksin
olevaksi asuinrakennukseksi.
•

Voi siirtää muualle. Toki sen voi ottaa käyttöön uudelleen nykyisellä paikalla

•

Kunnostaa & asunnoiksi. Hurmaava talo & piha hyville
veronmaksajille. Siirtäminen hölmöläisten puuhaa.
Toriympäristö on jo ankea muiden purkutöiden tähden.

•

Myydä yksityiselle, joka kunnostaa sen

•

Myydä siirrettäväksi. Tontti asuntorakentamisen käyttöön.

•

Myydä halvalla, ehtona et se korjataan. Käyttötarkoitus
olisi toissijainen.

•

En tunne rakennusta sisältä päin, mutta mikäli sieltä
löytyy jonkun sortin sali voisi rakennuksesta tulla esim.
pienehkö teatteri.

•

Rakennusta ei tulisi siirtää vaan kunnostaa asunnoiksi
nykyisellä paikallaan. Kävelykierroksella vedottiin voimassa olevaan asemakaavaan, joka ei salli rakennuksen säilyttämistä. Tutkaisin asemakaavaa, mutta sehän
ei pidä paikkaansa. Rakennuksen siirtämistä edellytetään vain, mikäli nelikerroksinen virastotalo rakennetaan. Onko 4-kerroksinen virastotalo vielä kaupungin
suunnitelmissa? entä maanalaiset pysäköintilaitokset?
Elleivät ole, niin asemakaavan voi hyvin päivittää nykyaikaan. Arvokkain rakennus on nykyisellä paikallaan,
Suistossa se olisi vain kuriositeetti. Tässä, kuten muissakin kohteissa olisi ehkä syytä laskea purkamisen, siirtämisen ja jälleenrakentamisen ilmastokuorma paikalla
korjaamiseen tai uudisrakennukseen verrattuna.

•

Kunnostaa asuinkelpoiseksi. Siitä saisi toimitiloja tai
vaihtoehtoisesti vuokra-asuntoja.

•

Tämä rakennus tulisi säilyttää. Jos siirretään, niin
poistuu jälleen yksi muistuma empire-puukaupungista.
Rakennusta ei kuitenkaan tulisi missään nimessa hävittää, vaan se tulisi tarvittaessa siirtää toisaalle (empire-kaupungin sisällä?), missä se voisi jatkaa elämäänsä
nykyisessä (restauroidussa) asussaan.

•

Siirto muualle / myynti yksityiselle (+siirto) -> uusi
rakennus tilalle (hyvä tonttisijainti)

•

Käsityömyyjien kauppa, Porvoon infopiste. Lisäksi
ehdotan että takana olevalle flugutorgetin tontille rakennettaisi uudestaan vanha seurahuone ja se toimisi
“vanhanajan” hotellina ja alakerrassa olisi ruokapaikka.

•

Jos joka tapauksessa talo on tarkoitus ottaa asuinkäyttöön, miksi se on välttämätöntä siirtää tuosta kohtaa
pois? Eikö se voisi toimia sijaintinsa puolesta asuntoina
juuri tuossa kohtaa?

•

Kauppahallin toimistorakennus. Kauppahallin voisi
rakentaa siihen taakse tai pop-up puoteja tai kaupungin
info ja käsityökauppa.

•

Tässä voisi toimia esim. nuorten työpajoja..sekä ns.
päiväkeskus nuorille..olohuonemainen paikka ..siellä
voisi olla vaikka kässähuone..ompelukoneita / korun
tekoa jne..walker kahvila..siis vaikka 16-30 vuotiaille.
ihan ekana he voisivat tämän rempata yhdessä. Nuorisotoimesta henkilökunta / ohjaajat.

•

Myynti yksityiselle, jollekin yritystoiminnalle hyvä sijainti. Kauppa tai kahvilla, nuorille hengailu kahvila kun on

koulua vastapäätä.
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•

Siirto aseman seudulle.

•

Säilyttää paikoillaan, käyttää esim kulttuuritiloina. Myynti mahdollinen kulttuurialan toimijoille.

•

Siirto ja uusi käyttö.Tai tuossa ja uusikäyttö.Vaikkapa
nuorisokahvila.

2/8 Vanha Strömbogska skolan
Vanhan Stömborgska skolan on Hilding Ekelundin
suunnittelema ja sen ensimmäinen osa on rakennettu
1954 (laajennus Runeberginkadulle 1960-1962). Rakennuksessa on sotien jälkeiselle modernismille tyypillisiä
piirteitä. Punatiiliset julkisivut, nauhaikkunat ja näyttävät rakenteet. Runkomateriaalina on betoni ja julkisuvuissa tiili ja rappauspinta. Vaikka tämä koulurakennus on ulkoisesti säilyttänyt hienosti arkkitehtonisen
eheytensä, on siinä laaditun kuntotukimuksen mukaan
sisäisiä vaurioita ja sisäilmaongelmia eri puolilla rakennusta. Rakennuksen koulukäyttö loppui vuoden 2019
lopussa, minkä jälkeen se on ollut tyhjillään odottamassa mahdollisia tulevia toimenpiteitä.

Mitä Strömborgska skolanille pitäisi tehdä?

•

Puretaan pois

•

Mieluiten uudestaan koulukäyttöön, jotta luokkakokoja
saisi pienemmäksi. Jos ei sitä niin purkuun.

•

Ovatko vauriot niin suuria, että korjaaminen tulisi liian
kalliiksi? En kyllä purkaisi tätä.

•

Purkuun ja kerrostalo tilalle

•

Dynamiittia alle. Aivan kauhea röttelö ja tuskin hyödynnettävissä järkevästä. Tontilla olevat puutalot OK.
Purettava ja sopivia asuintaloja puiston kylkeen.

•

Puretaan: 44 kpl

Säilytetään: 13 kpl

linen museo, jossa joka kerroksessa oma teema. Myös
taiteilijoille löytyisi omat pajat mitkä voi vuokrata. Pihalla jo oma puutyöverstas valmiina. Turisteille helppo
sijainti ja lyhyt matka vanhasta kaupungista.
•

Keskeinen sijainti olisi hyvä asunnoille sekä toimistoille.
Ehkä senioriasumista?

•

Lieneekö säilyttämisen arvoinen, etenkin jos on homeessa. Ei missään nimessä korkeaa lisärakentamista
tälle tontille. Runebergin puiston vieri olisi hyvä pitää
avoimena ja ilmavana.

Myyntiin markkinaehtoisesti. Sallitaan joko lisäikkunoiden tekeminen tai osittainen purku/uudisrakentaminen

•

Keskeinen paikka taidemuseolle, sopivan matkan päässä vanhasta kaupungista.

•

Jyrän alle ja asuintalojen tilalle. Ei mitään historiallista
arvoa.

•

Oivallinen sijainti asuinkäyttöön. Maantasoon liiketilaa
elävöittämään katua

•

Nurin ja äkkiä.

•

•

Purkaa.

lisää asuntoja keskustaan, alakertaan design myymälöitä tai kauppahalli

•

Jos kaupungilla ei ole rakennukselle omaa käyttöä
lähitulevaisuudessa, niin myyntiin tai purku. Keskeinen
sijainti ja keskustan kehityksen kannalta huonoin vaihtoehto on, että rakennus seisoo tyhjillään.

•

Sisäilmaongelmat tämän kokoisessa kiinteistössä tulevat varmaan kalliiksi korjata, laittaisin matalaksi

•

Myydä mutta ei purkaa.

•

Rakennus ei ole minulle tuttu. En luokihtelisi rakennusta kauniiksi (toki riippuu katsojasta) tai muutenkaan
sellaiseksi joka menisi Porvoon omaleimaisuuden alle.
1950/1960 luvulla nosu paljon sellaisia rakennuksia
mitä ihmetellään tänä päivänä. Toki muisto sen ajan arkitehtuurista, mutta toisaalta jos tällaiselle rakennukselle ei löydy suoraan käyttöä voisi olla paikallaan miettiä
kiinteistön mahdollista uusiokäyttöä?

•

Ei kannattaisi antaa odottaa liian kauan korjausta odottamassa. Kunnostus ja asuntoja keskustaan.

•

Puretaan pois, jos isoja sisäilmaongelmia.

•

Purkaa

•

Rakennus tulisi purkaa ja mikäli tämä ei ole mahdollista,
niin kunnostaa. Näin suuren ja hyvällä paikalla sijaitsevan rakennuksen tulisi olla käytössä tai vastaavasti
vapauttaa tila muuhun käyttöön.

•

Purkaa kivitalo ja kaunis kerrostalo tilalle, jossa kivijalassa liiketiloja. Puutalot muutetaan asunnoiksi

•

Purkaa. Tilalle asunto rakentamista.

•

•

Tämä menee kyllä purettavaksi melko kokonaan. Kunto
kehno.

Iso rakennus. Voisiko kunnostaa asunnoiksi? Samoin
pihapiirin upeat puutalot.

•

Purkaminen

•

Tästä tulisi todella hyvä taidemuseo/Porvoon historial-

•

Jos ei järkevillä kustannuksilla kunnostettavissa muu-
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hun käyttöön niin purku ja uutta tilalle
•

Oma vanha koulu, purku.

•

Myydään A-asunnoille ja saneerataan siitä nykyaikainen
Seniori -asuntola. Koulussahan on valmiit keittiöt, ruokalat , askartelutilat , jumppasalit , hieno piha ulkoiluun
jne.

•

Ströhöön voisi tulla hostellin tyylinen majoitus. Paljon
huoneita valmiiksi, opetuskeittiö minkä asukkaat voisivat kayttää sekä isot suihkutilat.

•

Miten pahat sisäilma ongelmat? Voiko korjata? Sopii
toimistotilaksi.

•

Aikamoinen kasarmi. Ellei saa kohtuu kustannuksilla
remontoitua, niin uutta (matillista ja paikkaan sopivaa)
tilalle. Ei korkeita laatikkotaloja Runeberginpuiston
viereen.

•

Tästä ajattelen, että voisi hyvin purkaa ja miettiä alueelle matalarakenteista, puurakenteista asuintaloa. Talosta
voisi tehdä innovatiivisen vaikka kattopihoineen (jossa
pihasauna, viljelyspaikkoja ym.). Pihalle ulkokuntosalilaitteet jne.. ajatellen joko ikääntyneiden hyvää asumista tai etätyöläisiä. Ei vain Haikkoon.

mahtava kun on joki ja kaunis jokiranta ulkoilua varten,
tori ja kaupat lähellä, apteekki ja kahvilat aivan nurkan
takaa ja sitten kaunis Runebergin puisto vieressä.
•

Purkaa pois

•

Nurin

•

Se on rumilus. Purettava!

•

Selvittää kunto, sen perusteella joko purkaa, tai remontoida. Sopisi asuinkäyttöön ja kulttuurikeskukseksi.

•

Kulttuurikeskus

•

Tästä voisi tulla jaettuja toimisto/työtiloja etätyöntekijöille

•

Tämä on ainakin ulkoisesti aika brutaalin näköinen
rakennus, joka ei kaupunkikuvaa juuri kaunista. Ei haittaisi, vaikka purettaisiin pois ja tilalle jotain maltillista
ja Porvooseen sopivaa uudisrakennusta, ei kuitenkaan
mitään moderneja laatikoita.

•

Purkaa pois

•

Joutaa purkaa, koska peruskorjaus on liian kallista eikä
rakennus taivu muihin käyttötarkoituksiin.

•

Näkisin yhtenä mahdollisuutena sitä että käyttötarkoitus muuttuisi asunnoiksi. Tämä vaatisi oletettavasti
lisärakennusoikeutta pihalle. Kivijalkakaupalle voisi
myös kaavoittaa pienen osan.

•

Tällä tontilla on erityisen tärkeää sen suhde Rubeberginpuistoon. Puiston vastaiselle sivulle ei tulisi rakentaa
mitään korkeaa uudisrakennusta, joka sulkee puiston
avaruutta. Ellei vanhaa rakennusta kyetä ottamaan
käyttöön ilman mittavaa uudistakentamis-kytköstä, niin
sitten mielummin vanha rakennus purkuun ja ympäristöön sopiva uudistarakennus pohjalta asti. Puiston
puoleista sivua ei saa sulkea rakennuksilla.

•

Puretaan.

•

Purkuun.

•

Purkaa veks

•

Purkaisin pois. Vaikkakin nimekäs suunnittelija niin
todella ruma rakennus

•

Mahdollinen purku ja uuden, saman aikakauden tyyliä
(50-l) rakentaminen asuintaloksi.

•

Purkaa.

•

Purkuun.

•

Kulttuurikäyttöön. Treenikämppiä ja harrastetiloja edullisilla vuokrilla!

•

Repiä maan tasalle ja rakentaa uusi koulu samalle
paikalle.

•

Vaikka itse olen käynyt oppikoulun kyseisessä rakennuksessa 1967-1975 kun se vielä oli tyttökoulu, niin en
rakasta sitä. Talo on melko synkkä eikä se mielestäni
istu maisemaan ollenkaan. En surisi vaikka se purettaisiin kokonaan. Runebergin puistoa voitaisiin laajentaa
vapautuvalle tontille.

•

Ruma, käyttökelvoton vanha koulu - tulee yksiselitteisesti purkaa pois!

•

Myydä pois hinnalla millä tahansa tai purkaa ja kehittää.

•

Koska Porvoo kaipaa uusia asukkaita, korjataan &
asuntokäyttöön.

•

Kaupungilta asukkaille myyntitila. Täällä myydään kaupungin turhat roinat ”kirppishintaan”.

•

Taide, kulttuuri toiminta museo, näyttelytila. Eri ikäisten
harrastajien vuokrattavissa olevia harrastetiloja.

•

Porvoo on pilattu liialla modernismilla, joten en näe tässäkään rakennuksessa suuria säilyttämisen perusteita.

•

•

En ole kovin hurmaantunut tästä rakennuksesta. Sen
voisi vaikka purkaa ja rakentaa tilalle jotain matalaa,
ympäristöön ja puistoon sopivaa.

Myydä tontteineen asuntorakentamisen käyttöön, ehtona vanhan rakennuksen ulkoasun integroiminen uuteen
kokonaisuuteen.

•

•

Rakennus itsessään ei miellytä silmää. Olisiko talo
mahdollista purkaa ja tilalle rakentaa vanhaa henkeä
puhkuva pienkerrostalo/luhtitalo? Nimenomaan jotain
spessua, ei mitään modernia betonikolhoosia.

•

Remontoida asuinrakennuksi tai palvelutalo/senioritalo
missä olisi ruokala, tietysti hissi pitäisi kerroksiin asentaa. Tähän taloon voisi muuttaa asukkaita jotka olisi vielä omatoimisia mutta ei haluaa asua yksin vaan tällainen talo olisi enemmän kuntoutukseen suuntaava talo.
Yhdessä voisi hoitaa pihan, pientä istutusta, seurustella
muitten kanssa,askartelu/käsityö huone. Sijanti aivan

Ehdottomasti korjata. Hävettää nähdä arkkitehtoonisesti hienon oman aikansa edustajan nykykunnossa. Tätä
rakennusta voisi käyttää esim. virastorakennuksena,
toimistoina tai oppilaitoksena esim. kansalaisopisto,
taidekoulu… olisi myös iltakäytössä. Jos ei kaupunki
ymmärrä rakennuksen arvoa myyköön halvalla ed mainituin ehdoin.

•

Kulttuurin monitoimitalo jossa mm. taiteen perusopetusta, nuorisotila, työhuoneita, musiikkistudioita (ajankohtaista nyt kuin kaupungilla ei enää ole treenikämppiä
nuorille). Vanhasta liikuntasalista voisi tehdä tapahtumasalin. Toiveajatteluahan tämän on sillä kallis proggis!

•

Tästä rakennuksesta ajattelin ensin, että voisi hyvin
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purkaa. Katselin muita Ekelundin töitä, ja aloin epäillä,
että rakennuttajataho on toteuttamisvaiheessa päässyt
neuvomaan vähän halvempiin julkisivumateriaaleihin.
Jos kouluakennus säilytetään, sitä ei minusta pitäisi/
kannattaisi korjata asuinkäyttöön. Tekisin siitä lähes
nykyisellä huonejaolla käsityö-, yrittäjä-, taide- ja/tai työpajatalon. Idea olisi, että talon saisi käyttöön mahdollisimman pienin rakennemuutoksin ja että vuokralaisista
suurin osa maksaisi käypää vuokraa. Monet pienyrittäjät pärjäisivät luokahuoneen kokoisissa tiloissa. Voisi
olla vaikka kutomo, ompelimo, tulostuspalvelu, korupaja, atk-huolto, soitinmyymälä, tilitoimisto, jne. Valmiina
olisi myös tilaa esiintyvälle taiteelle, juhlille, teatterille,
musiikkiopistolle, taidekoululle jne (salit ja näyttämöt).
Lisäksi asuntoja mahtuisi pihapiiriin.
•

Aika luotaantyöntävän näköinen rakennus. En lähtisi
korjaamaan, etenkin kun sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjauskustannukset ovat aina oletettua
suuremmat (aina!). Tämän voi puolestani jyrätä maan
tasalle ja rakentaa tilalle jotain empire-kaupungin henkeen sopivaa, ei liian korkeaa uudisrakennusta.

•

Taidekoulun yms. vanhan porvoontalon toiminnot
Strömborgska skolaniin, toki ensin korjauttava sisäilmaongelmat

•

Modernin taiteen museo (jumppasali, ruokasali -siipi)
sekä kuvataidekoulu, entisissä luokkahuoneissa. Olisi
tilaa ja mahdollisuus myös valokuvausstudion tekoon,
pimiöön, kuvanveistolle, keramiikkatöille, polttouunille
jne. Monipuolinen ja tilava.

•

Tämä on hankala, koska rakennus on suunniteltu kouluksi, eikä kovin helposti tai halvalla taivu muuhun käyttöön. Periaatteessa soveltuvin tapa olisi nimenomaan
remontoida se kouluksi, mutta sekään ei käy. Tämän
rakennuksen osalta järkevin tapa olisi varmasti purkaa
se ja ottaa tontti muuhun käyttöön. Minun on vaikea
nähdä tuossa mitään erityisiä esteettisiä arvoja jotka
tulisi välttämättä säilyttää.

•

Järjestötalo. Jokainen porvoolainen järjestö saisi oman
tai jaetun huoneen. Salia käytettäisiin harjoituksiin (puulattia soveltuu loistavasti tanssiin) ja ruokala toimisi
kokouksiin. Vanhaa köksänluokkaa voisi käyttää maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kokkikursseihin,
joissa olisi kulttuurista vaihtoa.

•

no kaikesta huolimatta tämä on mielestäni ruma rakennus ja jos kerran sisäilmaongelmia, niin maan tasalle ja
miljööseen sopivia puutaloja / asuntoja tilalle.

•

Purku, vanhaa mukaillen uusi rakennus. Kammottava
rakennus.

•

Voidaan purkaa.

•

Myydään, ei kannata säilyttää, ellei tiloihin voida sijoittaa taidemuseota.

•

Purku jos ei käyttöä keksitä.Taidekoululle tilat?
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3/8 Näsin kartano
Näsin kartanon päärakennus on todennäköisesti rakennettu 1810–1830-lukujen välisenä aikana, vaikka
sen arkkitehtuuri viittaakin 1700-luvun kustavilaiseen
tyyliin. Rakennus on hirsirunkoinen ja vuorattu pystylaidoituksella. Siinä on korkea kiviperusta ja komea
mansardikatto. Rakennus on toiminut aiemmin asuntona ja viimeksi taidegalleriana. Sijainti on yksi Porvoon
keskeisimpiä aivan pääsisääntulovälylän vierellä, vastapäätä Vanhaa Porvoota. Rakennuksen pihapiiri on
terassoitu komealla kivimuurilla ja rakennuksen takana
kohoaa Näsin kivi, mistä avautuvat hienot näkymät
kaupunkiin.

Mitä Näsin kartanolle pitäisi tehdä?
Puretaan: 3 kpl

Säilytetään: 71 kpl

•

Säilytettävä

•

Purkaa

•

Muuttaa näyttelytilaksi paikallisille taiteilijolle

•

Kunnostaa, ehdottomasti!

•

Voi tämä pitäisi saada käyttöön. Ihan sama mihin käyttöön, mutta sellaiseen, että kunnosta pidetään huolta.
Kaunis ja Porvoon tyyliin sopiva!

•

•

Säilytetään, on kaupunkikuvalle tärkeä kohde. Näyttelytilana toimii

Purkaa. Yksi Porvoon kauneimmista rakennus paikoista. Paikalle tornitalo ”Porvoon majakka” teemalla. Sitoisi
kauniisti uuden modernin puistokadun ja vanhan kaupungin yhteen.

•

•

Vuokraa kahvila/ravintola käyttöön

Kaupunki stalkkaisi eli laittaisi myyntikuntoon ja ostaja/
ostajat velvoitettaisiin pitämään julkisivut entisilleen.

•

Taidegalleriatoiminta voisi jatkua.

•

•

Ehdottomasti hyödynnettävä porvoon matkailuun tms.
hulluutta antaa rapistua. Ravintola pihaterassin kera..

Olisi hyvä saneerata (taide)näyttelytilaksi. Myös piha-alue tulisi ottaa käyttöön. Esteettömään kulkemiseen
tosin pitäisi paneutua huolella.

•

Ravintola, museo, konserttisali/taidenäyttelyn tilaa.

•

•

Jos ei rahaa ole, olisi hyvä myydä

•

Kunnostaa mahd. pian että säilyy hyväkuntoisena.
Vuokrattavia toimistotaloja tai harrastetiloja KOHTUUHINTAAN

Upea rakennus paraatipaikalla. Tämä voisi kunnolla
restauroituna toimia Porvoon portinvartijana, toisin kuin
nykyinen cittari, joka shokeeraa historialliseen kaupunkiin tulijat. Tähän infopiste, galleria, miksei ravintolakin..

•

Kunnostetaan juhlatilaksi kaupunkilaisten vuokrattavaksi.

•

Säästettävä ehdottomasti.

•

•

Tämä on niin keskeisellä paikalla, että tilassa voisi
toimia Porvoo-info, jossa esiteltäisiin laajasti paikallisia
toimijoita, kaupungin galleria vaihtuvin näyttelyin ja
kahvila. Pihalla olisi PORVOO teksti.
Kesäkaudella kahvila levittäytyisi nurmialueelle ja ulkona olisi esityksiä.
Villa Porvoon portti

Mielestäni olisi tärkeä säilyttää avoimena /puoliavoimena yleisölle. Ei esim. Asumista. Kahvila/ravintola yhdistettynä kulttuuriin (esim museo tai galleria). Saisiko
käytön sidottua kansalliseen kaupunki puistoon. Esim
museo tai visitor center tyylillä

•

antakaa nyt jo Airi Kallion kunnostaa tämä, b&b, maisemaravintola tai -kahvila

•

Ravintola tai galleriakäyttöön

•

Galleria tai muu kulttuuritoiminta.

•

Tämä on paraatipaikalla kun tullaan Porvooseen ja huokuu historiaa. Toisella puolella jokea vanha kaupunki,
itse koen että tämä rakennus olisi ehdottomasti ennallistamisen arvoinen.

•

Porvoon parhaita paikkoja- Yhdistetty kahvila, ravintola,
taidenäyttelytila. Julkiseen käyttöön

•

Julkiseen käyttöön. Kaupungin tulisi investoida rakennuksen käyttökuntoon saamiseen itse tai yhteistyössä
ulkopuolisen toimijan kanssa. Nykyinen käyttö ei ole
pitkässä juoksussa kenenkään etu.

•

Ehdottomasti korjattava ja saatava taiteilijoiden ja
muun kulttuurin käyttöön.

•

Myydään julkiseksi tilaksi esim matkailukäyttöön, galleria- ja ravintolakäyttöön.
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•

Kunnostaa näyttely/konserttitilaksi.

•

Kunnostaa paraatikuntoon

•

Ei se kaupunki pidä huolta niin myynti

•

Taidemuseo

•

Porvoon parhaalla paikalla sijaitseva rakennus tulisi
saneerata keskeiseksi Porvoon turisti-infoksi / upeaksi
terassiravintolaksi , josta on ainutlaatuiset näkymät
Porvoon vanhaan kaupunkiin ja ranta-aittoihin. Vieressä
on Näsinmäen vanha näköalapaikka , Näsin Kivi josta
avautuu upeat maisemat yli koko Porvoon kaupungin
ja historiallisen Porvoon jokisuiston!
Tätä mahdollisuutta ei Porvoon kaupunki saa hukata
myymällä alue jollekin rakennusliikkeelle joka rakentaisi
tilalle muutaman , tehokkaan ja nykyhengen mukaisen
korkean laatikkokerrostalon!!!

•

Miksi ei pitää taidegalleriana, pienen kahvilan kera

•

Taitelijayhdistykselle käyttöön.

•

Upea rakennus, jonka arvo sisääntuloväylän vieressä on
kaupunkikuvallisesti merkittävä. PItäisi ehdottomasti
rempata kuntoon ja ottaa aktiiviseen käyttöön.

•

Piha-alue myös hieno ja sijainti Porvoon näkyvin.

Tämä rakennus on ehdottomasti säilyttämisen arvoinen
ja vanhan kaupungin kupeessa. Turistit valetavat näillä
alueilla ja haluavat nähdä juuri vanhaa, hyvin korjattua
rakennuskantaa. Tämä on osa Porvoon imagoa. Taloa
voisi käyttää eri yhdistysten kokoontumispaikkana. parasta olisi saada kokoontua hyvin pienillä kuluilla. Tämä
voisi olla yhdistysten ”keskus”.

•

Julkiseen myyntiin, tämäkin sopii vaikka omakotitaloksi.

•

Kunnostettava.

•

Purkaa veks tai joku majatalo tyylinen ratkaisu

•

Myisin esim hotelliksi. En purkaisi.

•

Taidegalleriana hyvä, samoin juhlatilanakin ok. Mahdollisesti voisi jollekin yrittäjälle vuokrata osaa esim.
kahvilaksi, koska näkymät mahtavat.

•

Jos kunnossa niin vuokrata ja pitää edelleen asuinkäytössä tai jos tila sen sallii niin muuntaa vaikka juhlapaikaksi.

•

Säilyttää kaupungin omistuksessa. Juhlatila/pop up tila
etc. Tämä rakennus on upea ja se tulee säilyttää niin,
että tila on ”kaikkien käytössä”. Mihin kuka keksiikin sitä
Käyttää.

•

Kahvila/Ravintola, varmaan tulisi paljon turisteja ja
porvoolaisia. Kaunis näköala.Hyvä sijainti.

•

Kaupungin tulisi huolehtia tämä maamerkki kuntoon ja
vuokrata vaikka hotelliyrittäjälle

•

Kunnostaa asunnoksi

•

Sisäosat kunnostetaan 1700-luvun porvariskodiksi ja rakennus Porvoon museon haltuun. Puutarhasta tehdään
museopuutarha ja tapahtumia järjestetään yhdessä
Runebergin museon kanssa.

•

Kunnostettava! Sopii esim. taidemuseoksi.

•

Kulttuurikeskukseksi.

•

Vuokrattava juhlatila ja taidegalleria. Ma-pe lounasravintola lähiluomuraaka-aineista.

•

Lapsille taidetalo

•

Yksi Porvoon hienoimpia ja näkyvimpiä kohteita. Kunnostettava ja nostettava pihapiireineen uuteen kukoistukseen. Käyttötarkoituksena voisi olla jotain julkista
toimintaa: turisti-info, taidegalleria, kulttuuritalo,...

•

Ehdottomasti kunnostettava rakennus. Käyttöä kunnostettuna taatusti löytyy näin kompaktille tapaukselle.

•

Möisin koko kiinteistön jos joku oikeasti olisi valmis
maksamaan siitä jotain ja kunnostamaan sen kuntoon
museoviranomaisten ohjeistuksien mukaan.
Jos myynti ei onnistu niin taidehallikäyttö voisi olla
mahdollista tosin pihalle kannattaisi kyllä rakentaa päähalli ja päärakennus toimisi osana kokonaisuutta.

•

Porvoon näkyvimpiä rakennuksia. PItäisi ehdottomasti
kunnostaa ja pitää julkisessa käytössä.

•

Tarjota tilaa kahvilatoimintaa tai kulttuuritapahtumia
varten.

•

Tulee peruskorjattuna säilyttää kaupungin omistuksessa. Siinä voisi olla esim pop-up toimintaa ja sitä voisi
käyttää myös yhdistysten omana talona.

•

Myyntiin

•

Myyntiin, esim asuintaloksi kunnostettavaksi

•

Restauroida ja vuokrata halvalla esim. Kultturikahvilalle

•

Näsin kartano on ehdottomasti säilytettävä. Talon
entinen isäntä Johan Holm eli Näse-Jutte oli värikäs
henkilö ja hänen sekä hänen aikalaistensa ympärille
voisi kehittää lapsille suunnattu teemamuseo vähän
niinkuin Tukholman Junibacken. Marta Hirn on kirjoittanut Näse-Juttesta kirjasen josta löytyy paljon hauskoja
anekdootteja. Sitä sekä Porvoon historiaa muutenkin
hyödyntäen voisi syntyä todellinen vetonaula lapsiperheille. Sellainenhan Porvoosta oikeasti puuttuu.

•

Ravintola / kahvila, keramiikkanäyttelytila (keramiikka
kestää ilman erityisjärjestelmiä?)

•

Upea taidenäyttelytila. Ei pitäisi myydä yksityiskäyttöön
pitäisi olla kaikkien porvoolaiset nähtävillä olevat tila

•

Säilyttää kaupungin omistuksessa. Hyödyntää monipuolisen kulttuurin myymälä- ja tapahtumapaikkana.
Toteutuksessa tulisi hyödyntää paikallisia verkostoja ja
mahdollistaa moninainen kaupunkikulttuuri, jossa voi
olla myös kaupallisia elementtejä.

•

Säilyttää, kunnostaa joko yksityis tai julkisilla rahoilla. Talossa voisi toimia kahvila, ravintola, näyttelytila,
infopiste, taiteilija residenssi… Taloa ei tarvitsisi ylikunnostaa (vrt taidetehdasta) vaan peruskorjata ja jättää
vanhan hieman boheemin tunnelman elämään.

•

Kartanossa on kesäisin taidenäyttelyitä, olisi hienoa
saada sinne ympärivuotista taidetoimintaa.

•

Vuokralle juhlatilaisuuksiin

•

Olen ennenkin ehdottanut tätä. Mielestäni talon pitäisi
olla kaupungin taidetalo, jossa on esillä kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä taidekokoelmia, jotka nyt
ovat suljettuna varastoihin (esim. Hanna Frosteruksen
tuotantoa).

•

Ehdottomasti säästettävä ja kehitettävä kohde. Tässä
voisi toimia entisaikojen majatalo taidenäyttelyineen.
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•

En keksi ideaa. Kaupungin matkailutoimisto ja kahvila.
Tilausravintola - hautausmaan vieressäo leva ravintola
taitaa olla uhattuna. Vaihtuvien näyttelyiden galleria.
Mihin muuten johtaa ovi kivimuurissa. Toinen puoli
(vahtimestarin)asunnoksi.

•

Näin kartano sopisi museokäyttöön tai muuhun yleishyödylliseen kulttuuriin liittyvään käyttöön.

•

Ehdottomasti säilyttämisen arvoinen helmi. Pihapiiri
muureineen ja kasveineen upea näkymä Porvooseen
tultaessa. Kokonaisuus tulee pitää julkisessa käytössä.

•

Myynti + myynnin edellytyksenä tietyt ehdot (käyttötarkoitukseen yms. liittyen).

•

Vuokrattava juhlatila häät, hautajaiset, synttärit

•

Jaa-a. Kai se ravintola esimerkiksi voisi olla toimiva
käyttötarkoitus tuolle.

•

Juhlatila. Kahvio/pitopalvelu. Porvoon valtiopäivien
tulisi näkyä yhdessä huoneessa: valtaistuin, vaakuna,
valtiopäivätaulu. Pihalle tintamareskit jotta vierailijat
voivat kuvata itsensä esim Aleksanteri I:nä ja Ullana.
Kahvilassa voisi olla myynnissä Aleksanterinleivoksia
ja Ullalle voisi kehittää oman. Lisäksi turvallinen selfiekuvausalusta turisteille jossa ranat-aitat jäävät upeasti
taustalle.

•

Tässä voisi toimia ns.museoravintola..elikkä 1800- luvun tyyliin asustettu henkilökunta ja kalusteet ja ruoka
historiallisella twistillä..vähän niikuin on nämä viikinkiravintolat...mutta siis tälle kartanolle tyypillisellä tavalla.
elikkä joku innokas yrittäjä tähän..jos ravintolaa ei voi
laittaa ( ilmastointi ym. haasteet) joku kulttuurikeskustyyppien asia..lapsille / lapsiperheille suunnattu. yhtä
kaikki..yrittäjien tai yhdistysten hallintaan, mutta julkisesti avoimeksi tilaksi.

•

Myynti yksityiselle, olisi loistava kahvila tai ravintola.

•

Tähän sopisi hotelli.

•

Kunnostetaan julkiseksi tilaksi.

•

Myydään kulttuuritaloksi, Ei varat riitä säilyttää.

•

Yleishyödylliseen käyttöön.Kunnostus kaupunkilaisten
perhejuhlakäyttöön.Saniteettitilat ulos
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4/8 Taiteilijatalo
Vanhan Porvoon ytimessä sijaitseva, 1800-luvun alussa rakennettu Taiteilijatalo on majoittanut monia maineikkaita uransa alussa olleita taiteilijoita. Kiinteistö on
kuitenkin jokunen vuosi sitten suoritetun kuntakartoituksen perusteella varsin heikossa kunnossa. Kuntotutkimusraportin mukaan muun muassa rakennuksen
alapohjan rakenne olisi uusittava, sillä purueristeissä
todettiin mikrobikasvustoa ja viitteitä kosteusvauriosta.
Rakennuksen asunto-osa on hirsirunkoinen ja eteinen
ja korkea työhuone puurakenteinen. Paikalliset taiteilijat ovat jo vuosikausia olleet sitä mieltä, että Taiteilijatalo ja sen (nuoria taiteilijoita tukeva) toiminta tulisi
säilyttää. Mitä mieltä sinä olet?

Mitä Taiteilijatalolle pitäisi tehdä?

Puretaan: 5 kpl

Säilytetään: 58 kpl

•

Säilytettävä

•

Myydään pois.

•

Vuokrata nuorille taiteilioille

•

•

Purkuun ja jokin asuinrakennus tilalle.

•

Samaa mieltä, tämä talo voidaan pelastaa .

Kaupunki antaisi esim. Airi Kalliolle luvan kunnostaa
tuon rakennuksen. Jäisi täten hänen ja kaupungin yhteiseksi olohuoneeksi.

•

Myydä asunnoiksi

•

Rempataan ja vuokrataan jatkossakin taiteilijoille.

•

Säilyttää toiminta ja kunnostaa talo!

•

Talo tulisi kunnostaa ja sen käyttämistä taiteilijoitten
tukikohtana tulisi jatkaa

•

myydä jollekin kodiksi jos ei muuhun käyttöön

•

•

Uusitaan alapohja ja jatketaan nykyistä käyttöä

•

Purkaa pois. Aina huolettaa nuo sisäilmaongelmien
syyt, saadaanko pois kokonaan ?

Harmillisen huonoon kuntoon päässyt rakennus. Sopii
hyvin alueen muuhun rakennuskantaan (tietysti) ja olisi
restauroinin arvoinen. Taiteilija- tai johonkin muuhun
käyttöön?

•

Panelointi pian pois hirsien päältä. Ja alapohjan tuuletus kuntoon.

•

Myydään jollekkin joka kunnostaa rakennuksen, säätiölle? Taiteiljatalo voisi jatkaa elämäänsä vanhassa käyttötarkoituksessaan. Ei saa olla kaupungin omistuksessa.

•

Paikalliset ammattikoulujen opiskelijat voisivat kunnostaa talon. Taiteilijatalon tulisi olla kohtaamispaikka ja
ponnahduslauta.

•

b&b, vuokrattava juhlahuoneisto kaupunkilaisille

•

Ehdottomasti tulisi säilyttää! Tällaisia kohteita pitää
varjella ja niiden kuntoa ylläpitää. Vanhassa porvoossa
haisee home kun talojen ohi kävelee. Kaupungin täytyy
pitää näistä kohteista huolta tai turistivirtaus lakkaa
aikanaan kokonaan

•

Talo tulisi pysyä taiteilijatalona! Jos ei kaupungilta löydy
rahaa niin joku säätiö voisi hoitaa toimintaa esim Pro
artibus jolla on vastava talo Tammisaaressa.

•

Ehdottomasti ennallistaa! Vanha kaupunki ja tämänkaltaiset rakennukset luovat Porvoon siksi mitä se on.
Historia on kaunista.

•

Myydään korjattavaksi asuinkäyttöön

•

Kunnostaa taiteilijaresidenssiksi.

•

Säilyttäminen

•

Myyntiin ei ilmaista asumista tarvitse tarjota jos ei pelkällä taiteella tule toimeen niin menee lisäksi töihin

•

Myydä

•

Puretaan, kallis tontti myyntiin

•

Myydä. Verovaroin tällaisen ylläpito, hukkaan heitettyä
rahaa. Vaikka kustannus ei ole iso kaupungin kassassa,
niin hyöty - hinta suhde olematon.

•

Vanhan hirsitalon remonttoiminen ei ole kauhean kallista jos itse runko on säilynyt. Talon kulttuurinen arvo
Porvoon vanhassa kaupungissa ja sen historiassa on
mittaamattoman arvokas joten korjaaminen olisi aloitettava heti eikä huomenna!

•

Korjataan ja jatketaan ilman muuta käyttöä taiteilijatalona, kuten ennenkin.

•

Purkaa

•

Rakennus tulisi kunnostaa ja toiminnan jatkua. Mikäli
kaupungin resurssit eivät riitä talon kunnostamiseen,
tulisi rakennus myydä ja taiteilijatoiminnalle osoittaa
toinen paikka.
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•

Laitetaan välittömästi myyntiin!

•

Kunnostaa

•

Vuokrata henkilöille jotka tekevät korjaukset.

•

•

Alkuperäiseen? rakennuskantaan kuuluvana sopii
hienosti Vanhaan Porvooseen ja pitäisi remontoida
kuntoon.

Myydä tai lahjoittaa sellaiselle, joka sitoutuu laittamaan
rakennuksen kuntoon.

•

Myydä

•

Tämä on historiaa, joka olisi hyvä tuoda selkeästi esille
ja turistien tietoon. Näyttelytilana voisi olla mahtava
paikka vanhassa kaupungissa.

•

Kaupungin korjattava tai myyntiin korjausvelvoitteella.
Joka tapauksessa rakennus tulisi säilyttää osanan
Vanhan Porvoon historiallista ilmettä.

•

Myyntiin ja omakotitaloksi.

•

Ilman muuta taiteilijatalon tulisi tarjota jatkossakin sijaa
nuorille taiteilijoille.

•

Kunnostettava, mikäli kustannukset ovat kohtuulliset.

•

•

Purkaa veks

Ainut perusteltu ratkaisu on myydä ao kiinteistö pois,
rasittamasta kaupungin taloutta

•

Myisin yksityiskäyttöön

•

Myydä avoimessa myynnissä. Ehkä tarjouskaupalla

•

Ajatus ok, että tulisi residenssiksi, mutta voiko vielä
pelastaa? Jos, niin sopisi Porvoon henkeen.

•

•

Hienoa jos tämän pystyisi pelastamaan. Kustannukset
varsin kovat kuitenkin. Kyseessä varmasti suojelukohde.

Korjataan Svenska Kulturfondetin rahalla, pohjoismainen taideresidenssi. Vaihtoehtoisesti korjataan,
vuokrataan vapailla markkinoilla. Katsotaan 10 vuoden
kuluttua, onko varaa taiteilijaresidenssiin.

•

Myydä yksityiselle

•

Myydä. Taiteilijatiloja voidaan tarjota tehokkaammin ja
turvallisemmin moderneissa tiloissa. Markkinointitarkoituksella toteutettavan majoitustoiminnan taas tulisi
keskittyä sellaisiin majoituskohteisiin, joita matkailijakin
pystyy hyödyntämään.

•

Ehdottomasti säilytettävä nuorille taiteilijoille. Välttämättömät toimet remontin suhteen aloitettava heti.
Loput ei niin kiireiset toimenpiteet ajan myötä. Vanhojen
talojen tulisi olla eletyn näköisiä, ei kuolleeksi korjattuja.
Kuvittelisin, että joku rikas säätiö voisisi tämän tehdä
jos halvalla saisi.

•

Olisi hienoa jos taiteilijatalo saisi jatkaa toimintaansa.
Pahoin pelkään että kaupungin johto ei näe taiteiljataloa
tarpeellisenna taiteiljaresidenssitoiminnnan ohella kun
uusia remppaproggiksia listataan.

•

Voisi myydä asunnoksi. Joko säätiö ostaa ja kunnostaa
ateljeetaloksi tai sitten myydään yksityisasunnoksi.
Paikka ei minusta sovellu julkiseen toimintaan, keskellä
ja lähellä vanhan kaupungin asuntoja. Lisäksi pihasta ei
saa esteetöntä tekemälläkään.

•

Samaa mieltä taiteilijoiden kanssa, että rakennuksen
historiallinen käyttö tulisi säilyttää ja tukea näin nuoria
taiteilijoita.

•

Vanhaa kunnioittavaa restaurointia tulee vaatia, myydään tämä sitten yksityiselle tai jatketaan sen käyttöä
kaupungin hallinnoimana.

•

Myynti (siinä kunnossa kun on)

•

Taiteilijatalo säveltaiteen stipendiksi, 2v kerrallaan. Luo
positiivista somekuvaa porvoosta. Kyseisen taiteilijan
tuotannosta, (esim aiemmasta tuotannosta) olisi konsertti joko AVANTI!issa, grandissa tai kirkossa, musiikkityylistä riippuen ja säveltäjän toiveiden mukaisesti
vaikka kerran pari vuodessa.

•

Remontti ja kovaa käyttöä

•

Mikäli mörskä aiotaan säilyttää, niin kunnostaminen
ainoa vaihtoehto

•

Ehkä taiteilijoille löytyisi jokin tarkoituksenmukainen
tila muualta? Mielestäni tämän talon voisi myydä asuintaloksi sille joka sitoutuu korjaamaan sen perinteisillä
materiaaleilla ja menetelmillä.

•

Bändi- tai kulttuuritilaksi. TAI korjataan viat ja jatketaan
tulevien taiteilijoiden asuttamista.

•

Ehdottomasti toiminta pitää säilyttää ja talo peruskorjata. Mielestäni tässä olisi myös hyvä antaa mahdollisuus
yksityisille hyväntekijöille antaa lahjoituksensa toiminnalle, ja tehdä asiasta suht iso haloo. Ja taiteilijoiden
pitäisi olla myös näkyvämmin paikallisessa mediassa
esillä. Ja tulevan Näsin taidetalon (ks.edell vastaus)
näytteilleasettajia kiertävässä näyttelyssä.

•

Kunnostetaan, jos on kunnostettavissa. Taiteilijakäyttöön tai asunnoiksi.

•

Terveellistä tuolla ei ole viettää aikaa. Joten vaatinee
perusteellisen korjauksen. Olen kyllä samaa mieltä siitä,
että tulee säilyttää eri tarkoituksiin.

•

Myydä tarjouskauppa systeemillä.

•

Kunnostus ja vuokraus

•

Myydä yksityiselle kunnostettavaksi

•

Pitäisi myydä pikaisesti yksityiselle omistajalle, joka
kunnostaisi talon asumiskäyttöön. Suojelumääräyksiä
luonnollisesti pitää noudattaa ja talon ulkoasua ei saa
muuttaa.

•

Kunnostettava! Taiteilutoiminnalle sopiva.

•

Talo pitää kunnostaa, ja vanha toiminta saa jatkua.
Rakennus soveltuisi myös kulttuurikeskukseksi.

•

Talon myyminen tuntuu hyvältä ajatukselta.

•

Kunnostetaan ja sen jälkeen tila vuosittain vaihtuvaksi
kodiksi nuorelle taiteilijalle.

•

Myydän esim säätiölle, joka voisi jatkaa taiteilijatoimintaa.

•

Taiteilijataloksi

•

•

Säilytettävät. Kunnostava entiseen vierastaiteilijakäyttöön tai myytävä yksityiselle kunnostusvelvoitteella.

Säveltaiteen stipendi, kaksi vuotinen stipendi. Stipendin
ehtona on pitää Porvoo-myönteistä Porvooblogia tai
vlogia. Lisäksi k.o. olisi velvoitettu pitämään konsertteja
ja esim kummiluokkaa/kummiluokkia paikallisissa kou-
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luissa joissa taito- ja taideaineet ovat pääosassa.
•

kunnostaa ja antaa sen toiminnan tukea nuoria taiteiljoita.

•

Purku tai kunnostus, kaupunki voisi suorittaa. Voisi olla
taitelijaresidenssi edelleen sen jälkeen.

•

Oikeassa ovat, tulisi säilyttää samassa käytössä.

•

Kunnostetaan taiteilijataloksi.

•

Myydään. Päässyt liian huonoon kuntoon.

•

Taiteijatalona olisi kiva mutta haastava.Löytyisikö tila
jostain muualta.Porvoontalosta?
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5/8 Porvoontalo
Tämä upea kolmekerroksinen kivitalo on valmistunut koulurakennukseksi vuonna 1909. Rinteeseen
rakennettuna 1. kerroksen pohjoisosa jää osittain
maanpinnan tason alapuolelle. Papinkadun puolella
1. kerroksen graniittinen julkisivu muodostaa juhlavan
kivijalan. Toisen ja kolmannen kerroksen ikkunat ovat
moniruutuisia ja korkeita. Rakennuksen räystäslinja on
monimuotoinen ja tyylikäs kaarineen ja ullakkokerroksen ikkunalyhtyineen. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta rakennuksessa on Papinkadun puoleinen jyhkeä
sisäänkäynti. Tällä hetkellä sisätiloiltaan huonoon
kuntoon päässyt rakennus on käyttökiellossa, eikä sen
saneerauksesta ole tehty päätöstä.

Mitä Porvoontalolle pitäisi tehdä?

Puretaan: 2 kpl

Säilytetään: 75 kpl

•

Kannattaa korjata

•

Korjataan taidekoulun ja musiikkiopiston käyttöön.

•

Museo olis hyvä vaihtoehto

•

Purkaa

•

Aika hankala. Ei ole varsinaista mielipidettä. Aika massiivinen kuitenkin. Pitäisi miettiä hinta-laatua eli onko
järkevää kunnostaa.

•

Kunnostaa ja ottaa aktiiviseen käyttöön!

•

Kunnostetaan museo keskukseksi. Kaupungin upeampia rakennuksia.

•

Kunnan myytävä jollekin joka ymmärtää arvorakennuksen arvon. Kuntamme pitää neuvotella että kunnan eri
toimintoja tulisi myös vuokralle sopuhintaan rakennukseen

•

Tarvitseeko Steinerkoulu tai Englanninkielinen koulu
tiloja? Esiopetuskin mahtuisi taloon. Myydään siis jollekin yhdistykselle.

•

Yksi Porvoon helmiä, mitä ei saa päästää hunnigolle.
Ehdottomasti satsattava rakennuksen kunnostukseen.
Ei varmaan toimi asuntoina (korkeat huoneet > kalliit
kuutiot), mutta julkisessa käytössä (museo, taideopisto,
jotain muuta) voisi toimia hienosti.

•

Kunnostetaan kaupunkilaisten käyttöön.

•

Upea rakennus. Siellä joskus nuorena kävin taidekoulussa ja mielestäni vastaava käyttö sopisi sinne erinomaisesti. Jtn kaupunkilaisia palvelevaa, ei yksityistä
toimintaa esim asumista tai toimistoja

•

lisää asuntoja keskustaan, alakertaan yleinen sauna

•

Olisihan tämäkin talo ihana säästää ja kunnostaa ja
laittaa esim vuokrattaviksi työhuoneiksi tms

•

Taidekoulun käyttöön!

•

Upea kivitalo, ennallistamisella tästä saisi hienon! Keskeisellä paikalla joten varmasti olisi paljonkin käyttöä!

•

Niin upea talo! Vois olla monitoimitalo; Tadetta, kulttuuria, kahvilaa yms

•

Tämä on upea talo. Voisiko olla tuleva taidemuseo?

•

Talo on upea ja se tulisi kunnostaa. Olen käynyt sisällä
monta kertaa kun lapset olivat taidekoulussa ja silloin
kun eläinmuseo oli siinä. Talo tulisi kunnostaa ja osoittaa tilat esimerkiksi kansalaisopistolle ja taiteen perusopetuksen tiloiksi.

•

Muuttaa asunnoiksi

•

Yksi Porvoon upeimmista taloista, lukemattomat mahdollisuudet!

•

Olisi oiva hotelli tms. tai takaisin museoksi. Kokoelmat
homehtuvat varastoissa ja huudetaan uusia museoita...
tossa se olisi. kunnostettava

•

Harrastustila (tanssi, musiikki tms).
Pankin pääkonttori?

•

Remontoida pikaisesti ja tilat jatkossakin harrastekäytössä ja yms lasten ja nuorten toiminnassa

•

Säästettävä.

•

Talo tulisi kunnostaa ja ottaa käyttöön. Taito- ja taideaineiden talo, jossa olisi harrastustoimintaa ja paikallisten
taiteilijoiden näyttelyitä.

•

Asuintaloksi

•

Myynti. Järkyttävät ylläpitokustannukset ja epäkäytännölliset tilat kaupungin toimintaan. Myynnin kautta esim
asuntaloksi.

•

Porvoosta puuttuu kokonaan museo. Ja tuossa talossa
olisi sen paikka aivan ehdottomasti. Luulisi vanhan ja
kulttuurisen rakennuksen olevan ensisijaisella listalla
kun mietitään korjauksia ja saneerauksia.
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•

Myyntiin järkevyyden rajoissa kunnostaminen

•

Kunnostettava! Arkkitehtoonisesti hyvin arvokas.

•

Muudä ja Muuttaa asunnoiksi

•

•

Tämä on vaikea. Hieno rakennus mutta kallis remppa.
Ehkä myydä ja kunnostaa.

Kunnostaa! Rakennus olisi täydellinen paikka kulttuurikeskuselle.

•

•

Tämä talo on säilytettävä . Siihen voitaisiin perustaa
kaikki Porvoon kehityksestä ja historiasta kertovat museot ja ajankohtaiset näyttelyt ; Porvoon historia ,valtiopäivät , taide,Öljynjalostus, eläintieteellinen, metsästys ,
teknologia, Brunberg, Eklöf jne..

Museo sekä vuokrattavat kokoustilat sekä tiloja Porvoon Taidekoululle kunnostuksen jälkeen. Kulttuuritalo.

•

Saneerata asunnoiksi

•

Porvoon ehkä hienoin kivitalo. Oman aikansa maamerkki, jolle soisi mielellään vielä toiset sata vuotta elinaikaa. Tätä ei saa jättää oman onnensa nojaan, vaan se
pitää kunnostaa julkiseen käyttöön.

•

Ehdottomasti säilytettävä ja kunnostettava kohde.
Taiteille juuri käypäinen tila. Unohtakaa torin ”kehitys” ja
käyttäkää varat tämän arvorakennuksen säilyttämiseen.

•

Myynti asunnoiksi, ullakkojen täydennysrakentaminen
olisi kyllä pakko tehdä jotta voisi olla kannattavaa. Kaivokadun ja Papinkadun puolella oleva pihaalueelle voisi
ehkä änkeä yksi lisärakennus.

•

Porvoon ehkä hienoin rakennus, mikä tulisi kunnostaa
ja mahdollistaa sille ainakin toinen vuosisadan mittainen kukoistuskausi. Julkinen käyttö olisi huomattavasti
parempi vaihtoehto, kuin asunnoiksi muuttaminen.

•

Tämä talo tulisi saneerata kuntoon ja tarjota esim.
musiikki tai taidekoulutoimintaa varten. Lisäksi työväenopisto voisi toimia tässä rakennuksessa.
Talo on liian arvokas tuhottavaksi, ja on tärkeä maamerkki Porvoossa.

•

Erittäin kaunis, oman aikansa rakennus, jonka säilyttäminen olisi mielekästä. Mutta sen peruskorjaus
sisäilmaltaan terveeksi taloksi edellyttää huomattavaa
taloudellista panosta - kellä on varaa laittaa siihen yli 8
miljoonaa euroa?!?!

•

Remontoida taidekouluksi. Jos kaupungilla ei ole
mahdollista niin myykää ulkopuoliselle ehdolla että
taidekoulu siirtyisi takaisin 25v vuokrasopimuksella.
Jos vertaa sisäiset vuokrat niin varmastikin yksityiselle
kelpaa sellaisen vuokran

•

Sallisin tämänkin asuntokäyttöön. Kerran vuodessa
asunnoissa voisi järjestää helsinkiläisen mallin mukaan
”Galleria”-tapahtuman, nuorten taiteilijoiden näyttely
& porvoolaiset pääsisivät katsomaan taloa & taidetta.
Tärkeää, että korjataan pian. Takapihalle puisto.

•

Kunnostaa talo kulttuuri ja vapaa aikapalveluiden
käyttöön. Löytyisikö talosta myös nuorille vuokrattavia
harrastetiloja esim. Bänditiloja?

•

Myydä sallien ullakon rakentaminen. Tärkeintä on rakennuksen säilyminen ja nopea uuteen käyttöön saaminen.
Valitettavasti talo on rakenteiltaan kaupungille liian
kallis korjata. Käytetään varat mieluummin taiteen ja
kulttuurin sisältöihin kuin kalliiseen remonttiin.

•

Tässä pätee sama kuin Ströhön kohdalla… hävettää
Porvoon puolesta. Tälläisiä tai vastaavia rakennuksia ei
saa palautettua jos niihin ei nyt satsata. Tähän sopisi
myös taidemuseo, jota Porvooseen kaipaan kipeesti.

•

Hotelli

•

Ilman muuta korjattava. Olisiko joku seura, yritys joka
vuokraisi ja kunnostaisi omaan käyttöön

•

Kunnostetaan julkiseen käyttöön.

•

Miten olisi taidemuseo, jota Porvooseen kaivataan.

•

Aivan upea rakennus joka pitää ottaa käyttöön. Miksei
tämä voisi olla vaikka koulu?

•

Kunnostettava.

•

Purkaa veks

•

Myisin yksityiskäyttöön sillä ehdolla että talo pitää
säilyttää

•

Upea, mahtava talo! Käsittämätöntä, ettei ole jo toimittu. Musiikkiopisto, kansalaisopisto ym. tänne.

•

Tuttu talo lapsuudesta. Saneeraus olisi tälle talolle parasta. Saisiko tämän muutettua hotelliksi tai yömajaksi
kodittomille/turvakodiksi. Harmittaa,että on päästetty
niin huonoon kuntoon.

•

Remontti ja museo tai muuhun vastaavaan käyttöön.

•

Kulttuuritoimintaa/treenikämppiä/edullisia harrastetiloja

•

Tästä voisi tulla se kaivattu taidemuseo, johon kaupungin kokoelmat vihdoin saisi näytille.

•

Tämä rakennus on pysyvyyden tyyssija. Tänne jotain
pysyvää. Se on aina ollut ja toivottavasti tulee myös pysymään. Erittäin tärkeä sijainti koulutukselle. Mielestäni
myös kirjallisuudelle. Kirjasto ja WSOY-talo naapurissa.
Ehkä tässä olisi parempi sijainti kansalaisopistolle.

•

Ehdottomasti peruskorjaus (yksityisille hyväntekijöille mahdollisuus), ja talo nuorten kulttuuritoiminnan
keskukseksi, eli talossa tulisi olla Porvoonseudun
musiikkiopisto ja Porvoon taidekoulu yhdessä. Yhteistoimintaa on jo, ja mm. mus.opiston rehtori Felix von
Willebrand on väläyttänyt fuusiota usein.

•

Yksi kaupungin komeimmista kivirakennuksista. Ehdottomasti säilytettävä ja laitettava kuntoon. Rakennukseen julkisia toimintoja.

•

Mikäli sisätilat vaativat vain pintapuolisen remontin eikä
kokonaan saneerausta, on työ verrattain pieni. Tämä
varmaan soveltuisi asuinhuoneistoksi, mutta koen
ennemmin, että omisi tärkeää pitää kaupungin omistuksessa tiloja erilaisiin harrastuksiin.

•

Asun rakennukseksi

•

•

Kaupungin tulisi kunnostaa ja vuokrata tai käyttää omiin
tarpeisiin tai muuttaa asunnoiksi ja myydä

Kulttuurin monitoimitalo! Sama kuin ehdotukseni vanhalle ströhölle.

•

•

Myydä, kaupungills ei ole rahoja sen kunnostamiseksi

Talo on hienoimpia rakennuksia Porvoossa. Se pitää
ehdottomasti peruskorjata ja sille pitää löytyä sellainen
käyttö, joka sallii porvoolaisten ja muun yleisön pääsyä
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hienoon rakennukseen (taide, musiikki, muu kulttuuri;
joko toimitilana tai museona...).

soi mitä maksoi. Tämä on yksi Porvoon hienoimpia
kivirakennuksia, jonka todellista arvoa ei moni edes
ymmärrä vielä.

Vuosien varrella on mainittu mitä erilaisempia syitä,
miksi rakennusta ei ole voitu peruskorjata, nyt tässä
kohtaa kreosoottiongelma! Valitettavasti en päässyt
viime sunnuntaina paikalle, joten en tiedä tarkalleen
mitä asiantuntijat siitä kertoivat mutta
ihmettelen kovasti Östnyland-lehden jutussa esitettyä
syytä, että ikkunakarmien kreosoottikyllästys vaatisi
kaikkien karmien uusimista! Vaikuttaa siltä, että halutaan taas löytää uusi ylivoimainen este, jotta peruskorjaus voidaan lykätä hamaan tulevaisuuteen.

•

Kunnostaminen

•

Borgå gården - luonnonhistoriallinen museo ja
musaopisto

•

Sama ongelma taitaa olla tässäkin kuin vanhassa
Ströhön koulussa. Eli kouluksi rakennus on suunniteltu,
eikä sitä välttämättä ole järkevää yrittää muuksi muuttaa. Rakennus on aidosti hienon näköinen, olisi mukava
ajatella että jokin oppilaitos voisi ottaa sen kunnostettuna käyttöön.

Olen vuosien varrella syventynyt useiden vanhojen
talojen korjauksiin ja niihin liittyviin ongelmiin sekä Suomessa että Ruotsissa, ja sitä kautta olen myös varsin
hyvin tietoinen (kivihillipohjaisen) kreosootin käytöstä
rakennuksissa. Kreosoottiahan käytettiin rakennuksissa
kyllästysaineena aina 1800-luvusta 1980-luvulle asti.
Ruotsissa on todettu, että valtaosa tämän päivän Ruotsin kaupunkien kivitalorakennuskannasta ovat taloja,
joiden ikkunakarmien kyllästysaineena on käytetty
kreosoottia. Tämä varmaankin pätee myös Suomessa,
vaikka sitä ei ole tutkittu.

•

Museo

•

Musaopisto, kombi ja taidekoulu tähän. Upeita ikkunoita ei saa särkeä!! Korjausrakentamisen asiantuntijat
kehiin!

•

Tästä Porvoon taidemuseo jossa myös kiertäviä näyttelyitä.. kuntoon vain vaikka maksaa. jos taidemuseo, niin
tuo kyllä pitkässä juoksussa rahaa kaupungille matkailutulon muodossa, sijainti lähellä suosittua vanhaa
Porvoota on plussaa..ehdottomasti julkinen ja kaikille
avoin tila.

Ruotsin valvontaviranomaisen, Kemikalieinspektionen,
ohjeet ovat selkeät; ellei ole hajuhaittoja eikä sisäilma
sisällä kreosoottiin sisältyvien ainesosien (antraseeni,
fluoranteeni, pyreeni, fenantreeni) kohonneita tasoja, mitään ei tarvitse tehdä. Jos taas on hajuhaittoja ja/tai kohonneita ainesosien tasoja, suositellaan ensi kädessä
ilmanvaihdon tehostamista, ja seuraavaksi puutavaran
uusimista selektiivisesti niissä kohteissa, joista hajua
tai kohonneita tasoja todetaan. Suomen viranomaiset
(TTL, Tukes jne.) ei anna ohjeita tähän, vaan keskittyy
ainoastaan ohjeistamaan kreosootin käyttöä uusissa
kohteissa.

•

Myynti yksityiselle ja toivottavasti kunnostus. Loistava
paikka yritystoiminnalle.

•

Tämä on ehdottomasti kunnostettava, ja annettava kulttuurin palvelukseen mahdollisimman monimuotoisesti
ja kaikenikäisille.

•

Kunnostetaan nykyisin suunnitelmin.

•

Korjataan ja vapaa-ajan ja kulttuurin käyttöön.

•

Säilytetään kaupungilla. Kunnostetaan.

Tiedän että tämä foorumi ei ollut tällaista esitystä varten mutta toivon että Mika veisi asian kuitenkin eteenpäin sellaiselle kaupungin virkamiehelle, jolle se kuuluu.
Haluaisin vielä täsmentää ja kysyä, onko edes varmistettu että ikkunakarmien kyllästysaine todella on
kreosootti? Edellisessä viittasin Ruotsissa tehtyihin selvityksiin ja niistä ilmenee myös että ehkä vielä yleisempi kivitalojen ikkunakarmien kyllästysaine oli tavallinen
puuterva. Hajuhan on samankaltainen.
•

Porvoontalo pitäisi ehdottomasta olla julkisessa
käytössä museona, juhlatilana tms. Järjestöjen talo?
Jos kaupugin strategia on vastata täydellisen hyvästä ilmasta kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa, onko
eettisesti oikein, että yksityiset voivat arvioida riskin
toisin kuin kaupunki. Että yksityinen taho voisi vuokrata
vaikka asuntoja rakennuksesta, johon kaupunki ei voisi
sijoittaa mitään. Myrkkyhajut pystyy kapseloimaan ja
ilmanvaihdon paineistamaan yhtä hyvin kaupunki kuin
yksityinenkin. Siihenhän voisi rakentaa rakennuksen
rakennuksen sisään. Vertaan mielessäni tätä aina Hgin
eläinmuseoon, smoihin aikoihin rakennettuun ja nyt
korjattuun.

•

Mikäli esim. kouluna käyttö ei innosta niin rakennuksesta voisi remontoida asuintiloja.

•

Laitettava kuntoon ja saatava julkiseen käyttöön, mak-
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6/8 Hopean kortteli
Hopean korttelissa sijaitsee ns. Hellbergin talo. Mannerheiminkadulla rapistuva vihreä funkkistalo on
rakennutettu Raul Hellbergin toimesta silloisen Nikolainkadun ja Rauhankadun kulmaan vuonna 1940.
Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Erik Lindroos.
Vuonna 2017 NCC:stä irtautunut Bonava selvitteli
Hopean korttelin rakentamista, mutta esitti kaavaan
sellaista muutosta, että kaavassa säilytettäväksi merkityn vanhan vihreän kivitalon Mannerheiminkadun ja
Rauhankadun kulmasta saisi purkaa. Hanke ei edennyt.
Talo on nököttänyt tyhjillään jo toistakymmentä vuotta
ja se alkaa olla melko heikossa kunnossa. Rakennus
on suojeltu, mutta suojelun purkamisesta on tehty aloite muutama vuosi sitten. Talo on myynnissä.

Puretaan: 47 kpl

Miten sinä kehittäisit Hopean korttelia?

Säilytetään: 15 kpl

•

Puretaan pois

•

Asunnoiksi!

•

Ehdottomasti rempata ja käyttää asuin ja liike tilana

•

•

Purkuun! Tätö olen monesti katsonut, kuinka ruma on.
Tilalle jotain muuta kauniimpaa.

Puretaan pois. Tilalle uusi kertostalo, jossa kivijalkakauppoja.

•

Purkaa

•

Jos talo on terve, kannattaisin säilyttämistä. Rakennuksen linjat ovat upeat.

•

•

Purkaa ja uusi kerrostalo tilalle

•

ISO POMMI ALLE. On nähty jo ettei ole korjauskelpoinen
ja järkevästi hyödynnettävävissä esim asuinkäyttöön.
Rumakin vielä. Ei mitään arvoa ja menee sarjassamme
kategoriaan kuka hullu rakentaja ottaa 10 vuoden vastuun tuollaisesta pommista + saako mätään pommiin
RS vakuutuksia ja kuka ostaa jos sellaista ei ole. Ne
jotka itkee ja parkuu näiden säästämistä voisivat ostaa
sen itse kun myynnissä ja lopettaa marinat.

Rakennuttaisin kaikkien tyhjillään olevien ja huonoon
kuntoon päässeiden rakennusten tilalle melkein mitä
tahansa muuta! Vihreä rakennus on kaunis, mutta se on
päässyt niin huonoon kuntoon, että tuskin sitä enää on
mahdollista kunnostaa.

•

Talo on syystäkin suojeltu, mutta jos talolle ei löydy
mitään älyllistä käyttöä, niin se on paras purkaa.

•

Olen tehnyt Kuntalaisaloitteen tämän kortteli-alueen
kehittämisestä 27.03.-2017. Eipä ole kuulunut mitään
vieläkään. Aloitteeni löytyy Kuntalaisaloitteet - Porvoo.

•

asuntoja yläkertaan ja kauppatilaa alakertaan (puretaan
ja rakennetaan uutta, vanhaan tyyliin sopivaa.
Ja tämä ei ollut kuvana, mutta Teboil rakennus pitäisi
rempata ja antaa nuorisotyölle mopo/autoverstaaksi.

•

Hellbergin talo pitäisi ehdottomasti säästää. Sopisiko
siihen hotelli, jos pihalle rakentaisi maltillisesti lisää?
Entisen alkon voisi kenties purkaakin, jos lisärakentaminen sitä edellyttäisi.

•

Aikakautensa ilmentymä, mutta on tainnut päästä jo
niin huonoon kuntoon, ettei säilyttäminen liene välttämätöntä. Jotain kaupunkirakenteeseen sopivaa tilalle
(ei liian modernia eikä korkeaa).

•

Rakennetaan asuntoja ja vaaditaan korkeatasoisia,
jänniä ratkaisuja asuntojen suunnittelun suhteen. Ei
hyväksytä isojen rakennusliikkeiden tavanomaisia pohjapiirustuksia.

•

Katutasoon liiketilaa ylös asumista. Keskustaan tarvitaan ihmisiä synnyttämään populaatiota kaupunki
kulttuurille

•

Puretaan pois. Panostamalla arkkitehtuuriin voi uudiskohde olla nykyistä rakennusta tyylikkäämpi. Tämä on
Porvoon ”sisääntuloväylillä” ja viestii kaupungin tulevaisuuden toiveista.”

•

Eikö tätä nyt vihdoin voisi jo purkaa. Hirveä rotisko. Ja
jos suojelua halutaan jatkaa niin varmasti tätä ajatusta
kannattava taho sitten kustantaa tuon murjun remontinkin. Miksi tätä edes suojellaan, ei ole kovin kummoinen?

•

Nurin.

•

Pikaisesti kunnostettava asunnoiksi ja toimitiloiksi

•

Möisin yksityiselle.

•

puretaan

•

Kaupungin keskustan elävöittämisen kannalta keskeinen kehityskohde. Jos nykyistä ei pysty korjamaan /
hyödyntämään, niin uudelleen kaavoitus, purku ja tai
saneeraus liiketiloiksi ja asuin käyttöön.
Nykyisellään keskustan ehkä turhin ja rumin kortteli.
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•

lisää asuntoja keskustaan, alakertaan pellinkiläisten
silakkatuotemyymälä

•

Kunnostaisin asumiskuntoon mikäli on enää pelastettavissa

•

Harmi jos vihreä talo puretaan. Se on hyvän korkuinen
ei saisi rakenttaa liian korkeita taloja puutalojen viireen.
Ja olisi hyvä jos tähän tulisi hyviä liiketiloja.

•

Rakennus itsessään ei ole kovin kaunis (taas riippuu
toki katsojasta). Rakennus ei oikein solju hyvin ympäristöön.

•

Toivottavasti puretaan ja uusi asuintalo ja kivijalkaan
liiketiloja

•

Kortteli pitäisi purkaa ja rakentaa asuntoja ja liikehuoneistoja, kauniita ja maltillisen kokoisia.

•

Suojelun purkaminen

•

Purkaa pois maisemaa pilaamasta ja tilalle korkeita,
oikeasti korkeita kerrostaloja ei mitään 5-6 kerroksisia

•

Suojelu pois, että joku haluaisi kehittää.

•

Puretaan pois , ja rakennetaan tilalle julkisivultaan
samanlainen liikehuoneisto/ kerrostalo.

•

Tästä pikaisesti asuintalo, jossa eri ikäiset asukkaat. Eli
joko asumisoikeus tai vuokratalo.

•

Taitaa olla purkukunnossa. Jotain maltillista ja Porvooseen sopivaa tilalle. Ei korkeita kerrostaloja, 3-4 kerrosta riittää.

•

Purkaisin pois

•

Puretaan ja wsoy-talon kaltainen rakennus tilalle.

•

Purettava.

•

Tämä saakelin ruma hirvitys varsinkin purkaa veks

•

Ehdottomasti purkuun jajotain samantapaista tilalle.
Asuin- ja liiketilojen yhdistelmä

•

En osaa sanoa.

•

Mitä enemmän vuosia sitä epätodennäköisempää,että
sitä saisi ikinä korjattua. Purkaminen ja uudelleenrakentaminen jollain jossa julkisivu miellyttää silmää.
Asuintaloksi.

•

Koko korttelin voisi purkaa paitsi puutalot. Tilalle jotain
kortteliin sopivaa rakentamista, asuin- sekä liiketiloja

•

Kunnostetaan asuinkäyttöön

•

Treenipaikkoja muusikoille.

•

Kortteli on todella surullinen näky. Aikanaan vihreän talon katutasossa oli Söderströmin kirjakauppa josta sai
ruotsinkielisiä kirjoja. Ja Barracudan kulmassa oli puolestaan suomalainen kirjakauppa... Mikäli vihreä talo
pysyy suojeltuna, niin katutasoon edelleen sopii liiketilat
ja ylempiin kerroksiin asuinhuoneistoja. Myös Barracudan talo soveltuu mielestäni parhaiten liiketiloiksi, ja
ainakin sen ulkoinen ilme tulisi säilyttää. Vihreän talon
ja Barracudan välinen rakennus voitaisiin purkaa. Piispankadun ja Rihkamakadun kulmassa oleva talo tulisi
säilyttää mutta Rihkamakadun ja Rauhankadun kulman
entinen Näsin kaluste ei tunnu säilyttämisen arvoiselta.
Jospa korttelin keskelle voisi rakentaa matalia ( max 3
krs.) puisia asuintaloja jotka tyyliltään mukailevat vanhan kaupungin rakennuskantaa ?
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•

En näe rakennuksessa merkittäviä suojelemisen perusteita. Minusta talon voisi purkaa, ja tilalle uudisasuntorakennus, joka noudattaa klassismin tyyliä, ei modernia.
Ja se ei saisi myöskään olla liian korkea.

•

Vihreä osa aikansa tuote, mutta lisäosa on kamala.
Kokonaisuus taitaa olla aika huonossa kunnossa, joten
voinee purkaa ja tilalle jotain matalaa, ympäristöön
sopivaa rakennusta.

•

Tätä pitää ehdottomasti jatkossakin suojella. En halua
nähdä Porvoota, joka näyttää samalta kuin jokainen
lähiö Vantaalla. Porvoon kuuluisi ylläpitää kaupunkia
jossa vanha yhdistyy tyylikkäästi yhteen uuden kanssa.

•

Tähän mulla ei ole mitään muuta ideaa kun ehkä myös
asuintaloksi, monet haluaa asua keskustassa.

•

Myynti halvalla grynderille

•

Vihreö talo nurin ja asuntoja tilalle

•

Eikö tämä ihana funkkistalo kannattaisi kunnostaa
kaupungin toimesta pienten perheiden vuokrataloksi.
Osa asunnoista voisi olla yksiöitä, joita käsittääkseni
Porvoossa tarvitaan opiskelija-asunnoiksi. Alakertaan
liikehuoneistoja ja kahvila.

•

Kunnostettava tai purettava. Arkkitehtooninen arvo ei
niin suuri.

•

Kaupunki saisi ostaa ja kunnostaa kohteen. Ei purkua!
Rakennus on hyvin ainutlaatuinen. Rakennuksessa
voisi tulevaisuudessa toimia vapaa kulttuurinkeskus, tai
takana olevassa entisessä alkossa.

•

Sisähalli skeittaajille sekä nuorisolle kirja- ja neulekahvila.

•

Ei ole suurtakaan arvoa nykyisessä tilassaan. Pois vaan
ja uutta tilalle. Uuden pitää kuitenkin sopia Porvooseen
ja Vanhan Porvoon nurkalle sekä mittakaavallisesti että
tyylillilsesti. Ei siis mitään korkeita laatikoita tähän.

•

Purkukuntoinen, pois vaan. Tilalle samaa tyylisuuntaa
noudattava kerrostalo.

•

Matalaksi vaan. Uutta uljasta tilalle tiukalla kaavalla ja
kaavamääräyksillä.

•

Kunnostaisin Mannerheiminkadun olevat osat toimitiloiksi ja asunnoiksi, Vanha Alkon rakennus nurin ja uutta
asuntoa sinne.

•

Ollut ehkä aikanaa edistyksellinen ja kuvastaa oman
aikansa rakennustyylia ja -tapaa, mutta onko tuo enään
säilyttämisen arvoinen? Taitaa olla sekä ulkoa että
sisältä jo niin heikossa kunnossa, ettei kukaan rakennukisen restaurointiin halua rahojaan uhrata. Tyhjillään
ei kannattaisi pitää kaupunkikuvaa pilaamassa, joten
menköön nurin ja jotain ympäristöön sopivaa (ei liian
korkeaa) tilalle.

•

Tämän talon voisi purkaa.

•

Järjen käyttö on sallittua vanhaa arvostavassa Porvoossakin - tulee ehdottomasti purkaa pois pilaamasta
keskeistä kaupunkimaisemaa! Turistit tuskin tulee sitä
”ihailemaan”, ehkä vain harvat asianharrastajat

•

Voidaan purkaa. Niin hieno se ei ole. Samankaltainen
uudisrakennus missä ensimmäisessä kerroksessa
liiketilat. Ylempänä asuntoja

•

Kaupunki ostaa talon, korjaa, rakentaa asuntokäyttöön.

•

Ei pureta. Kaupungin intresseissä pidemmällä aikavälillä, että kaupungin eri vuosikymmenet näkyvät. Myös
turistit haluavat nähdä muuta kuin vanhan kaupungin.

•

Rakentaa kauniita asuin ja alakertaan liikekiinteistöjä

•

Kaavan tulee mahdollistaa kiinteistön omistajalle kannattava liiketoiminta. Tyhjillään oleminen alentaa alueen
arvokehitystä ja vaikuttaa kaupunkimielikuviin negatiivisesti. Uusi rakentaminen tulee sallia ympäristön estetiikkaa kunnioittavana.

•

Tämän voisi myydä halvalla tai lahjoittaa grynderille,
joka säilyttää ainakin julkisivun ja rakentaa tähän asuntoja. Tosi keskeinen paikka. Hieno ollut joskus.

•

Pitkäaikaista ehdostusta minulla ei ole, mutta Purkutaide-proggiksen taustavoimille olisi hienoa saada myytyä
tuo seuraavaksi kohteeksi! www.purkutaide.com

•

Helsingissä 1940-luvun asuinkerrostaloja on rivissä
Mannerheimintien varrella, joten miksei korjaus olisi
mahdollista Porvoossakin. Antaisin tontin muille osille
rakennusoikeutta sen verran, että säilyttäminen kannattaisi rakennuttajalle tai sitten vaatisin ainakin julkisivun
säilyttämistä ja vähimmillään pitäisin kiinni räystäskorkeudesta, mikäli rakennuksen saisi purkaa.

•

Ruma ilmestys pääväylän varrella. Voisiko tämän jo
päästää tuskistaan? Tilalle jotain paikkaan (Vanhan Porvoon kylkeen) sopivaa, matalahkoa uudisrakentamista.

•

Suojelun purkaminen ja asuinrakennukseksi muuttaminen.

•

Klassisen taiteen museo - ja alakerran entinen wsoy
kauppa olisi näyttelytila kuvataiteilijoille,kuvanveistäjille ja näyttely vaihtuis kuukausittain. Samalla tontilla
akvaario/näsin kaluste vaikka rokkibaariksi!

•

Mietin tätä siten, että tässä on osia, joita olisi mukava
säilyttää, kuten kuvassa etualalla oleva harmaanvihreä
rakennus. Sitten on osia, kuten myöhemmin päälle tehty
laajennus vieressä sekä vanha alkon talo ja ”Näsin
huonekalun” rakennus, joiden katoaminen tuskin kovin
monta ihmistä surettaisi. Museovirasto kuitenkin tuntuu
tekevän kannanoton aina siten, että kaikki pitäisi säilyttää. Olisi ehkä mielekästä, että tästä yritettäisiin osapuolten välillä neuvotella kompromissi. Museovirasto
voisi olla neuvottelussa yhtenä osapuolena.

•

Taidenäyttelypaikka tai antikvariaatti. Koska Aleksanteri
I toi Porvooseen biljardin, tulisi tästä Näsin kalusteen
vanhasta tilasta mainio biljardibaari.

•

maan tasalle, ja asuntoja tilalle

•

Purku ja vanhaa mukaillen uusi. Suojelu pois. Keskustan häpeä pilkku! Kammottava kortteli.

•

Tämän voisi antaa sille samalle urakoitsijalle, joka Teboilin paikalle aikoo rakentaa. He luultavasti pystyisivät
toteuttamaan paikalle tyyliin sopivan talon. Asuntoja
tarvitaan.

•

Voidaan purkaa.

•

Selvitetään suojelutarve tämän hetken tilanteen mukaan ja myydään asuntorakentamiseen.

•

Melkein miten tahansa nykyiseen verrattuna.
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7/8 Etolan kortteli
Etolan korttelin pohjoisnurkassa on asemakaavalla
suojeltu Johannes Kullmanin suunnittelema 1897 rakennettu puutalo. Sen julkisivuissa on uusrenesanssin
piirteitä, kuten T-ikkunoita ja pysty-vaaka-pystypanelointi. Rakennus ei kuitenkaan sisällä enää kovin paljon
alkuperäisestä rakenteesta. Rakennuksen pääkerroksen kaikki sisäseinät on purettu, jopa kantava rakennejärjestelmä on muutettu. Rakennuksen merkitys onkin
lähinnä kaupunkikuvallisissa arvoissa. Tämäkin rakennus on jäänyt tyhjilleen jo vuosia sitten eikä aika ole
tehnyt sille hyvää. YIT on rakentamassa kortteliin uutta
kerrostaloa, mutta tämän puurakennuksen tulevaisuus
on edelleen avoin.

Miten sinä kehittäisit Etolan rakennusta?

•

Puretaan pois

•

Säilyttää ehdottomasti ,käsityö kerho ja verstas

•

Purkuun ja jokin muu puutalo tilalle. Ei korkeaa rakennusta mielellään kuitenkaan.

•

Talo on ollut kaunis mutta ei sitä enää ole. Jos se puretaan, olisiko perusteltua vaatia tiettyjä asioita säilytettäväksi kuten t-ikkunat? Puupinta?

•

Peruskorjaus liiketila tai asuntoja

•

Asuntoja

•

ei arvoa. julkisivu ja kellari ei ole alkuperäinen ja suojelu
tms täysin turhaa kun YIT ei ole velvoitettu korjaamaan.
Säästäminen ok ellei olisi pilattu jo etolan aikana. Matalaksi ja uusi talo.. kuhan ei yhtä järkyttävä kun collinin ”
kirkko”.

Puretaan: 24 kpl

Säilytetään: 26 kpl

den kierrätystä vähätuloisille.
•

Rakennuttaisin tyhjillään olevan, huonoon kuntoon
päässeen rakennuksen tilalle tyyliin sopivan uudisrakennuksen. Puurakennus on kaunis, mutta se on päässyt
niin huonoon kuntoon, että tuskin sitä enää on mahdollista kunnostaa.

•

Purkuun ja asuntoja tilalle.

•

Kaupungin pitää ottaa ”ohjat” eikä antaa omistajan olla
veturina.

•

puretaan ja rakennetaan asuntotaloja. Kauniita parin
kerroksen taloja jotka sopii, vanhahko ulkonäkö. Myös
liikehuoneisto voisi sopia katutasolle.

•

Eikös YIT ilmoittanut, että tähänkin tulee asuntoja?

•

YIT:n suunnitelma taitaa hallita korttelia valmistuttuaan
ja jättää metodistikirkon ja tämän rakennuksen sivuosaan. Jos sisällä ei ole enää juuri mitään alkuperäistä
ja kuorikin on haperossa kunnossa, niin en tiedä onko
järkeä säästää. Rakennus on toisaalta osa Porvoon
vanhaa ilmettä, jolle toivoisi enemmän arvostusta.

•

Kioski, ravintolamaailma, vanhustenhoito?
Rakennuksesta ei ole pitkä matka Omenamäelle.

•

Jyrän alle. Kunnostaminen liian kallistaa turhaa. Tämänkin kunnostamiseksi tarvitaan ihme

•

Säästettävä.

•

Kunnostetaan, myydään asunnoiksi.

•

Tämä talo rapistuu rumasti keskeisen tien varrella ja
antaa huonon kuvan kaupungista.

•

Asumista etolan talon taakse. Palveluja etolan taloon
kadun tuntumaan

•

puretaan

•

kauppahalli

•

Asun / liiketilakäyttöön, kuten ilmeisesti suunniteltu.

•

•

Nuorisotilaksi jotta porvoon nuorisollakin olisi mahdollisuus olla osa kulttuurista ja Suomen toiseksi vanhimman kaupungin historiaa.

Purkuun valitettavasti. Ei kyllä mitään valtavaa kerrostaloa tähän tarvitsisi rakentaa

•

Puutalo säilytettävä!

•

Korjataan kivijalkakaupaksi osaksi uudiskorttelia.

•

Touv korjataan asunnoiksi

•

Purkaa

•

Kunnostettava asunnoiksi. Jos se ei ole mahdollista,
purkuun ja sopiva uudisrakennus tilalle.

•

Tähän tai mihin vaan huokeaan ja vaatimattomaan
yömaja asunnottomille välisikaismajoitukseksi.Samaan
yhteyteen voisi perustaa lahjoitus vaatteiden,-tavaroi-

•

Purkaminen/ myynti

•

Purkuun ja kunnon korkeata kerrostaloa tilalle
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•

Purku

•

Rakennetaan tilalle ympäristöön sopiva liikehuoneisto/
asuinkerrostalo.

•

Rokkibaari

•

Taitaa olla lahoamispisteessä. Jos on pelkkä alkuperäinen kuori jäljellä, niin kannattaako säästää?

•

Purkaisin pois. Tilalle heikentyneen toimintakyvyn
omaaville eri-ikäisille ihmisille suunnattu liikunta-areena, jossa voi turvallisin mielin harjoitella kuntosalilla,
heille sopivilla laitteilla. Lisäksi ikääntyneiden liikuntapuisto ulos pihalle, voi harjoitella myös pandemioiden
aikana.

•

Tämä olisi pitänyt säästää tällaisenaan, ei todellakaan
mitään rumaa uudislaatikkoa tilalle.

•

Purkaisin.

•

Tämäkin purkaa veks

•

Näyttää melkein puoliksi puretultajo nyt. Palokunta voisi
pitää harjoitukset. Tilalle jotain viereiseen ravintolalookkiin sopivaa ja yksilöllistä. Vastapainoksi vastapäiselle
jykevälle wsoy talolle jotain skandinaavista. Asuin- ja
liiketilojen yhdistelmä

•

Edellä mainittujen perusteiden vuoksi voisi purkaa ja
rakentaa tilalle kaupunkikuvaan sopivaa, mahdollisesti
tämän rakennuksen perintöä kunnioittavaa.

•

Sisätilojen uudelleenrakennus ja myynti/vuokraus esim.
kerhotilaksi.

•

Purkuun ja tontille sopiva asuinrakennus tilalle.

•

Puskutraktori

•

Mielestäni mahdollisimman paljon vanhoja ulkoseinä
ja ikkunoita tulisi pyrkiä säilyttämään vaikka sisukset
menevät uusiksi, jotta kaupunkimme yleisilme säilyy.

•

Myyntiin yritystilaksi

•

Ehdottomasti tämän talon pitäisi antaa olla paikoillaan,
ja kunnostaa joko asuin- tai liikehuoneistoksi. Talon
takana runsaasti tilaa uudisrakennukselle, kunhan se
myös noudattaisi klassista tyyliä, ja sopisi yhteen tämän rakennuksen kanssa.

•

Harmillista, jos tämä jouduttaisiin purkamaan. Tästä
itään rakennuskanta modernisoituu melkoisesti ja
toivoisi, että tämän muistuman voisi vielä jättää eloon.
Siinä kuitenkin näkyy osa Porvoon historiaa. Siihen voisi
vaikka palauttaa kulmaan alkuperäisen kulmasisäänkäynnin.

•

Mikäli kerrostaloja tulee ympärille, on tässäkin tarvetta
päiväkodille/iltapäivätoiminnalle. Tännekin voisi suunnitella nuorille erilaisia tiloja harrastaa/harjoitella.

•

Asuintaloksi

•

Kunnostaa tai myydä halvalla

•

On jo käynnissä

•

Ikävä sanoa, rakennuksen ohi mennessä ihmettelen,
miksi omistajaa ei ole haastettu kaupungin toimesta
oikeuteen kaupunkikuvan pilaamisesta. Talon ulkopuoli
pitäisi saada kuntoon ainakin siksi aikaa, kun päätetään,
mitä tälle tehdään. Jos omistajaa ei saada vastuuseen,
voidaanko ulkopinta korjata esimerkiksi talkoilla? Ehdotan, että rakennus kunnostetaan ja sen takana olevalle

tontille rakennetaan matalia puisia pienkerrostaloja.
Tähän rakennukseen voisi muodostaa asuntoja tai se
voisi toimia uusien talojen yhteistilana.
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•

Kunnostettava!

•

Tämä olisi täydellinen paikka kulttuuri keskukselle!

•

Myymälä- ja työtiloja käsityöläisille sekä taiteilijoille,
sekä toimitiloja esim.puheterapeuteille ja psykoterapeuteille.

•

Taitaa olla niin heikossa kunnossa, etten tiedä onko
enään pelastettavissa. On kuitenkin merkittävä osa
Porvoon historiallista kaupunkikuvaa.

•

Yit pankoon kuntoon ja etsiköön vuokralaiset.

•

Asunnoiksi

•

Toivoisin, että tämä empire-alueen kulmarakennus
voitaisiin säilyttää.

•

Rakennus on sopiva vähittäiskauppatoimintaa varten.
Saneeraus ja vuokralle esim vaateliiketoimijalle?

•

Asemakaavalla suojeltu talo, jossa siis ei enää ole juuri
alkuperäistä jäljellä kuin vain ulkoseinät??! Sinänsä
kaunis rakennus, jonka säilyttäminen saattaa olla perusteltua vain jos se peruskorjataan yhdistysten yhteiseen
käyttöön. Mutta sekin vaatii yhteistyötä ja yhteistä
mieltä YIT:n kanssa....

•

Rempata liiketiloiksi

•

Asentaisin siihen nyt turvakamerat, jotta ei joudu tuhotuksi. Koska Porvoossakin on asuntorakennusinnostus korkealla, YIT tekee kulttuuriteon, ja tähän myös
asuntoja. Heillä oli varaa vuonna 2019 rakentaa Pohjoismaiden suurin shopping mall, samaan aikaan kun
Stockmann korisee kuolinkamppailussaan nettikaupan
tähden. Nämä asunnot voidaan myydä hyvään hintaan,
vai häviääkö valo toiselta puolelta? Silloin ne vastaavat
helsinkiläistä juna-rakennusmallia🙀

•

Asuinrakennuksia

•

Ulkokuori voitaisiin säilyttää ja sallia sisätilojen modernisointi tarpeen mukaiseen käyttöön.

•

Jos YIT osaa rakentaa yhtä kaunista uutta kokonaisuutta, tämän voi purkaa… epäilen kuitenkin.

•

Pitäisi korjata. Jos oltaisiin vaikkapa Turussa, tähän tulisi tunnelmallinen ja fiinin oloinen mutta kodikas ravintola. Ehdotan jotain aivan muuta: todellinen aikamatka
historiasta nykyisyyteen ja tulevaisuuteen: futuristinen
peliluola tai -kauppa tai ”studiohotelli” vuokratavia studioita äänitystä, elokuvantekoa, pelaamista tms. varten
(Oodissa Hgissä on muutamia). Siis jotain tavatonta,
rahakasta tai todella suosittua toimintaa, joka tekisi
korjauksen kannattavaksi..

•

Taakse rakentuva YIT:n rakennus ei istu tämän kanssa
alkuunkaan. Näkeehän sen jo havainnekuvistakin, joissa
tämä Etolan vanha rakennus ja metodistikirkko on onnistuttu häivyttämään kuvista näppärästi. YIT:n toiveena lienee että tämäkin häviäisi tästä jossain vaiheessa.
Eihän tästä taida olla kuin kuoret jäljelle, eikä nekään
kovin hyvässä kunnossa. Harmillista, kun vanhat rakenukset jätetään hunningolle. Toivoisin, että rakennus
säilyisi katukuvassa, mutta tietysti toiminnallisena, eikä
autiona. Se vaatii sitten jonkinlaisen restaurointisuunnitelman, ja näin huonoon kuntoon päässen rakennuksen

henkiin palauttaminen ei välttämättä ole ihan halpaa
lystiä.
•

Suojelun purkaminen.

•

Rakennuskorjaamisen erikoiskauppa tai antikvariaatti.
Tai miksei yhdistelmä? Yhteyteen sopisi myös joku kahvila, jolloin kirjoja tai rakennushaaveita voi tutkiskella ja
pohtia rauhassa.

•

Tämäkin rakennus on ollut ilmeisesti aiemmin asuinkäytössä, joten luulisi että se on mahdollista sellaiseksi
jälleen kunnostaa. Kumma kyllä taloudellinen yhtälö ei
ilmeisesti jostain syystä toimi, mikä minusta saattaa
viitata siihen että on syntynyt vinoumaa. Pitäisi melkein
itse olla rakennusalalla töissä, että tienaisi tarpeeksi
voidakseen palkata rakennusalan ammattilaisen.

•

Louis Sparre museo tai yhteisötilana vallan mainio.
Helppo saavutettavuus.

•

jossain tulisi olla paikka syrjäytyneille ja vähävaraisille..
tässä voisi olla paikka jossa olisi ns.päiväkeskus..halpa
lounas ja paikka missä ehkä pestä pyykkiä ja lukea
lehtiä ja muuten vaan oleskella ja vaihtaa kuulumisia...
ja tämä olisi eri hyväntekeväisyysjärjestöjen hallinnassa.ruoka/vaate ym. apu ja jakelu..asiat jotka kuuluu
toimivaan hyvinvointi yhteiskuntaan,ja kaupunkiin joka
välittää myös huono-osaista, ja olisi keskustan tuntumassa. lähellä poliisi/ kela, TE toimisto sekä ohjaamo.

•

Toinen häpeä pilkku pääkadun varrella. Sanoisin että
alas ja uutta hirsitaloa tilalle vanhaa mukaillen.

•

Porvoon kaikille puolueille omat puoluetoimistot. Kunnostetaan talo kaupungin avustuksella talkoilla. Näytetään, että yhteistyö onnistuu yli puoluerajojen.

•

Voidaan purkaa.

•

Tuhannen taalan kysymys. Ostaisiko joku asunnoiksi?
Säilyttää pitää ulkokuori kumminkin

•

Työn alla.Puutaloon nuorisokahvila.
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8/8 Brunbergin makeistehdas
Harmillisen huonoon kuntoon päässyt suojeltu, hylätty
rakennus. Oscar Lundellin suunnittelema, vuonna 1916
valmistunut rakennus edustaa 1900-luvun alun tehdasarkkitehtuuria. Ikkunoissa tyypillinen puitejako. Tiili- ja
betonirunkoisen rakennuksen julkisivut on kellertäväksi
rapatut. Rakennuksessa on aikanaan toiminut Brunbergin makeistehdas ja myöhemmin musiikkiopisto.
Rakennuksen vierellä sijainnut 2-kerroksinen puutalo
paloi muutama vuosi sitten ja sen jälkeen myös tämä
tehdasrakennus on mennyt entistä huonompaan kuntoon. Rikotut ikkunat ja hajotetut paikat eivät anna
kovin ruusuista kuvaa rakennuksen tulevaisuudesta.
Sijainti Kaupunginpuiston laidalla on kaupunkikuvallisesti merkittävä.

Puretaan: 50 kpl

Miten sinä kehittäisit Brunbergin rakennusta?

•

Puretaan rakennus pois

•

Purkaa ja rakentaa asuintaloja

•

Jatketaan puistoaluetta jotenkin kivaksi ja viihtyisäksi.

•

Tämän arvo kaupunki kuvalle on lähinnä sama kuin
jäteläjän. Vaatisin tontin pikaista tyhjennystä romusta
ja rakennuksesta. Tontti on arvokas ja rakennus on ollut
myös sitä. Jos tähän tulisi uudisrakennus, voisiko se
olla tehdasrakennuksen oloinen, vanhoista tehtaista on
muualla tehty upeita asuntoja. Ikkunat on hienot.

•

Purku ja uusi kerrostalo

•

Ennen purkua, tilaa yhteisötaiteelle ja katutaiteelle,
purkutaidetta Keravan tyyliin...

•

Homeessa kattoon asti. Purettava heti rumentamasta
kaupunkikuvaa. Muodoltaan ja pohjaltaan käyttökelvoton. En ymmärrä halua säästää näitä pommeja. Vesivahinkoja , hometta jne. kohtuutonto vaatia säästämään
ja ne jotka eniten huutaa säästämisestä eivät kuitenkaan itse olisi valmiita maksamaan sitä hintaa esim.
asunnoista joita tohon tehdään. On useampaan kertaan
laskettu ja suunniteltu mutta ei saa järkevää aikaiseksi
järkevin kustannuksin + tuskinpa RS vakuutuksia näille
miltään pankilta , sama pätee siihen manskun vihreeseen rumilukseen

Säilytetään: 10 kpl

•

Vapautus suojelusta ja nykyisen omistajan suunnittelemat rakennukset mahdollisiksi. Vaikka talo on tavallaan
viehättävä ja sillä on historiallinen osa porvoota, sen
olemassa olon merkitys on kuitenki kovin vähäinen.
Jos kerran taidetehdas/Fiskarsin tiilitalokin pystyttiin
pistämään sileäksi niin luulisi tuollaisenkin talon olevan
silloin mahdollista.

•

Puretaan pois. Uusi rakennus, jossa kivijalkakauppoja,
tilalle.

•

Purkaa

•

Purkaisin vanhan rakennuksen. Mielestäni rakennuksen
olemassaolo on riski ympärillä olevalle empirekorttelille,
niin montaa kertaa tontilla on ollut tulipaloja. Rakennusten suojeleminen on toki tärkeää, mutta suojelun lisäksi
tulisi velvoittaa omistajaa (oli kyseessä kaupunki tai
yksityinen taho) huolehtimaan kiinteistöstä, jotta emme
joutuisi katselemaan näin hirvityämään kuntoon päässeitä tontteja kaupunkiympäristössä.

•

Purkuun. Asuntoja tilalle

•

Kaupungin pitää ottaa ”ohjat” omistajatahoon eikä odottaa mitä ehkä omistaja aikanaan aikoo.

•

puretaan ja puretaan myös vieressä oleva Puistopäiväkoti, jota sitten laajennetaan. Keskustaan tarvitaan
isompi uusi päiväkoti. Sijainti on päiväkodille loistava.
Tontille sopisi päiväkodin viereen myös ikäihmisille itsenäistä, mutta tuettua asumista (luontevaa yhteistyötä
päiväkodin kanssa)

•

Jos ei saa suojeltua rakennusta purkaa, se pitää ehdottomasti korjata ja saada toimintaa. Ehkä tehdaskäyttöön - kotimaista tuotantoa tai kädentaitajille työpajat.”

•

Asuntoja

•

Pois vaan ja asuntoja tilalle

•

Nurin ja äkkiä.

•

Tuskin enää kunnostettavaksi

•

Jatkuisiko läheisen päiväkodin tilat tälle tontille?

•

uusi iso kerrostalo tilalle

•

Saneerataan nuorille tiloja. Tai bändeille treenikämppiä.

•

Purku. Ei muita vaihtoehtoja. Tontin kaavoitus uudelleen
ja käyttö joko asuinrakentamiseen ja tai liike-/toimistotiloiksi.

•

Kehnossa kunnossa vaikuttaisi rakennus olevan. Tuleeko liian kalliiksi korjata? Voinee purkaa ja tontti hyötykäyttöön.
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•

Kunnostetaan loft asuntoja ja loppu tontille samantyylistä arkkitehtuuria.

•

Toimisiko sisäpihalla community garden tyyppinen
puisto/avoin puutarha. Itse taloon taiteen/kulttuurin
palveluita, kahvilaa (esim. Nuorisokahvila), hyvinvointiin
liittyviä palveluita esim. Nuorisolle ja lapsiperheille

•

lisää asuntoja keskustaan, alakertaan kuntosali

•

Tämä olisi ihana kunnostaa yhteisölliseen tai asumiskäyttöön!

•

Toivon että rakkenus voidaan pelastaa! Ja että rakenetaan samanhenkisiä taloja tontille joka on huippupaikalla!

•

Puretaan ja asuintalo tilalle

•

betonin valmistus on erittäin paha ympäristöhaitta, niin
olemassaolevaa ei pitäisi kevein perustein purkaa vaan
mieluummin hyödyntää.
•

Tässä kiteytyy kaupungin rakentamisen filosofia. Paikka
on kaupungin suuri häpeä pilkku. Talosta pitäisi tehdä
konsertti/teatterikeskus, jossa kaupungin lukuisille
harrastajateattereille ja upeille ammattimuusikoille
annettaisiin oma areenansa. Tässä olisi taas kaupungin
varakkaille sijoittajille mahdollisuus hyväntekeväisyyteen.

•

Taitaa olla toivoton tapaus. Purkuun vain ja tilalle jotain
maisemaan sopivaa, ei liian korkeaa uudisrakentamista.

•

Eiköhän tämä purkukuntoinen ole. Pois vaan ja tilalle
samantyyppistä puurakennusta mistä naapurustossa
on hyviä esimerkkejä.

Tänne rakentnnuttaisin 1800-luvun tyylillä u-mallisen
pihapiirin pienkerrostalojen/paritaloja jolloin sisäpiha
jäisi suojaan.

•

Täysi kunnostus mitä maksaa paljon mutta kun siitä
rakentaa asuintaloksi niin eiköhän se maksa takaisin.

•

Myynti purkaminen

•

Purku

•

Purkuun ja kunnon korkeata kerrostaloa tilalle vähintään 10 kerroksinen

•

Nurin ja asuntoja tilalle

•

Purku ja myydään tontti!

•

•

Voidaan vaikka purkaa pois ja rakentaa tilalle porvoon
kaupungin keskustan tiivistämis-strategian mukaiset ,
kaupungin korkeimmat laatikkokerrostalot!!!

Voisiko tätä rakennusta ja tonttia kehittää Tallinnan
Telliskiven suuntaan kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi?

•

Kunnostettava tai purettava.

•

Kerrostaloa pystyyn

•

•

Purkuun, ikävä kyllä.

•

Järkyttävään kuntoon päässyt rakennus lienee liian
kallis korjattavaksi. Saa purkaa ja uutta tilalle. Kerroskorkeus kaupunginpuiston kulmauksessa pidettävä
maltillisena.

Vanha rakennus kunnostettava, mikäli kannattavassa
kunnossa. Lisäksi tontille olisi aika rakentaa uusia asuntoja, hyödyntäen tämän keskeisen avaran tontin.
Vanhaan rakennukseen sopisi kulttuurikeskus.

•

Nuorisolle kerho-ja harrastustiloja. Skeittaajille sisähalli.
Pihapiiriin seinäpinta-alaa graffittejen tekemiseen.

•

Tämän rakennus taitaa olla jo menetetty tapaus. Ei
tuollaisia voi pitää vuosikausia kaupungin keskustan
ilmettä pilaamassa. Puretaan pois ja tilalle jotain kaupungin ja kaupunginpuiston ilmeeseen sopivaa pienipiirteistä uudisrakennusta. Ei kuitenkaan mitään korkeaa ja
tylsää, modernia kerrostaloa.

•

Purkuun

•

Purettava ehdottomasti. Ei edusta mitään tyyliä. Homehtuu siihen kuntoon, ettei korjaaminen kannata.
Tämähän todistettiin jo ennakkomarkkinoinnissa, jossa
todettiin korjauksen johtavan liian kalliisiin neliöhintoihin.

•

Kunnostaisin Loft-tyyppiseksi asunnoiksi sekä yksi kaksi kaupunkikuvaan soveltuvaa lisärakennusta samalle tontille

•

Onko tässä enää mitään säilyttämisen arvoista? Vanha
tehdaskiinteistö taitaa olla niin vandalisoitu, että sen
joutuisi käytännössä varmaan rakentamaan uudelleen.
Rakennuksessa on kieltämättä joitakin mielenkiintoisia ajallisia kerrostumia, mutta jos ne jäävät jonnekin
sisäpihalle (eteen rakennetaan joku korkea laatikko, vrt.
Teboilin tontti), niin kenelle siitä on hyötyä? Rakennuksen takaseinä (joka avautuu lastentarhan piha-alueelle
päin) on myös melko eleetön, eikä välttämättä ole niin
edustava esteettisesti eikä historiallisesti. Ehkäpä
tämän voisi purkaa, mutta tilalle pitää saada jotain
ympäristöönsä sopivaa rakentamista, ei mitään korkeaa
laatikkotaloa, jollaisia on Porvooseen viime aikoina
rakennettu. Paikka kaupunginpuiston kulmalla on kuitenkin erittäin merkittävä.

•

Purkaisin pois ja tilalle innovatiivista asuinrakentamista.
Ikääntyneille sopivaa asumista (Virkkulan kylä) ilman
kerrostaloasumista. Voisi miettiä enemmän luhtitaloja,
jossa toiseen kerrokseen pääsee tuolihissillä esimerkiksi. Piha-alueelle mahdollisuus kaupunkiviljelyyn ja
ulkokuntosalilaitteet harjoitteluun.

•

Vastaavan korkuisia, tarpeeksi koristeellisia, vanhan
tyylisiä kivitaloja tilalle. Mallia voi ottaa vaikka Helsingin
kauniista vanhoista kivikerrostaloista.

•

Purkaisin. Ei kaunista kaupunginpuiston ilmettä lainkaan.

•

Hyi helvetti purkais jo

•

Laittaisin tilalle asuin rakennuksen esim. saman tyyppinen (kivi)pienkerrostalo kuin vastapäätä tätä.

•

Jaa a. Jos olisi mahdollista säästää, niin joo, sydämessä näille pehmeä kohta. Näyttää kuitenkin huonolta...
Muuten olisin ehdottanut bänditilaa ja taiteilijoille vuokratyöhuoneita ja tontille lisäksi vaikka asuinrakennusta
samaan tyyliin?

•

Ehdottomasti purettava

•

Purkuun ja uutta tilalle.

•

Purkuun. Asuinkiinteistöjä tilalle

•

Ainakin palaneen talon jäänteet pitäisi siivota pois
äkkiä. Ehkä vanhaan tehdasrakennukseen voisi kunnostuksen jälkeen sisällyttää nuorisotiloja, esim. skeittihalli ja muita harrastetiloja? Yleisesti ottaen, koska
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•

Purettava rakennus. Se on harmittavasti kärsinyt niin
paljon viime aikoina, että sen pelastaminen on hyvin
vaikeaa.

•

Tämä tulee ehdottomasti purkaa pois, ruma, purkuvalmis rakennus, jolla ei ole mitään arvoa, edes ”kaupunkikuvallisesti” tai ”historiallisesti” (vanha Brunbergin
tehdas...). Tilalle voisi rakentaa vanhuksille tarkoitetun
”virkkulan kylän”, johon liittyisi myös edessä oleva
kaupungin puisto, jossa olisi ikäihmisille sopiva liikuntapuisto.

•

Restauroida assunnoiksi ja uudisrakennus

•

Korjataan & asuntoja. Palaneen talon tilalle uusi ”Puurakentajien” mallitalo, korkeintaan 2-kerroksinen. Kun
nämä kaikki kiinteistöt saadaan asuinkäyttöön, ei ole
tarvetta Manskun 8-kerroksiselle hirvityksellekään.

•

PURKAA

•

Tehtaan estetiikkaa kunnioittavalla asuinrakentamisella.

•

Rakennuttaisin asuntoja.. ei laatikoita. Mallia voisi ottaa
länsirannan puurakenteisista/verhoilluista taloista, jotka
ovat varsin onnistuneita ja inhimillisiä. Tehdasrakennus
on ollut hieno, mutta joutaa nyt jo valitettavasti purkaa.
En usko, että voidaan pelastaa. Toista taidetehdasta ei
tarvita.

•

Rakentaisin asuntokorttelin, myymälöitä kivijalassa.
Korjaisin asunnoiksi, mikäli tuhotyö ei ala olla liian
laajaa eli ”valmista”. Ala- ja keskikerroksissa korkeus
riittäisi varmaan loft asunnoiksi.Jos rakennus puretaan,
toivoisi, että rakennuttaja ottaisi tyylistä mallin ainakin
yhteen uuteen asuintaloon muistumaksi tehtaasta. Huonon kunnon lisäksi tuossa voi olla ongelma, että ikkunat
ovat kaikki samaan suuntaan, itään, ja mikäli uusia
rakennuksia tulee, ne peittäisivät valoa. Uudisrakentamisessa mittakaava ei saisi lipsahtaa niin massiiviseksi
kuin nykyään on tapana. Kadulla käveleminen ei ole
mukavaa, kun myymälätön katujulkisivu nousee massiivisena keskiaikaisten linnojen korkeuksiin.

•

Eiköhän tämä rakennus ole tullut elinkaarensa päähän. Se vaikuttaa jo niin huonokuntoiselta, että alkaa
kohta romahdella itsestään. Purkaisin ja tilalle jotain
arvokkaaseen ympäristöön sopivaa. Ei mitään modernia ”nykyaikakauden tuotetta”, vaan kaupunginpuiston
kulmauksen muihin rakennuksiin istuvaa puuarkkitehtuuria.

•

Suojelun purkaminen ja asuinrakennusta tontille (toki
optimitilanteessa tämä rakennus säilytettäisiin ja uudisrakentaminen tulisi tontille tämän viereen)

•

tanssin talo, eri tanssiopistojen yhteiset tilat. Luonnollista yhteistyötä!
Lisäksi:
Nykyisen cittarin paikalle ehdotan rakennettavan vanhan ajan tiilimakasiinin jossa olisi tunnelmallinen kauppahalli, jolloin se toimisi porttina vanhan kaupungin ja
keskustan välillä.
Olisi ihana että siellä olisi kahvila, lounaspaikkoja sekä
pop-up myymälöitä esim herek, tyysterin lihasavustamo,
kalatalo, hommanäs. Kenties enemmänkin toimijoita
jollain tuottajien torilla” jolloin sieltä olisi mahdollisuus
noutaa esim rekotyyppisesti joka pe/la. Esikuvana esim
Turun kauppahalli.
Porvoo (oikeasti) kulttuurikaupungiksi!!
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•

Tämäkin on ymmärtääkseni suojeltu rakennus, mutta
ihmettelen miksi. Sen arkkitehtuurissa ei minun nähdäkseni ole mitään kovin ihmeellistä ja korvaamatonta,
enkä oikein jaksa uskoa että kovin moni jäisi sitä kaipaamaan vaikka se purettaisiinkin.

•

Muusikkojen harjoitustila, bänditila ja nuorisotoimen
käyttöön! Helppo saavutettavuus, bussilla pääsee
keskustaan eikä vanhempien tarvitse aina olla kuskaamassa.

•

surullinen kohtalo..asuntoja tähän kulmaan..

•

Purku ja uutta tilalle, samaa henkeä uuteen tai sitten
hirsitaloja. Asuntoja keskustaan täydentämään empire
kaupungin osaa.

•

Treenikämppiä bändeille!

•

Voidaan purkaa.

•

asuntorakentamiseen. Selvitetään suojelutarve nykytilannetta vastaavaksi.

•

Samoin kuin Hopean korttelia (melkein mitä tahansa
nykyiseen verrattuna)

