
    
 

Symbolimerkitykset: 

WC:  Esteetön kohde:  Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:  

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

 

Vanhan Porvoon pihapuutarhat ja kansallinen kaupunkipuisto, gamla stan och 

nationalstadspark i Borgå 

 

 

Sijainti: Porvoo 

Omistaja: - 

Aukioloajat: 

Aikuiset 0,00 € 

Lapset alle 18 vuotta 0,00 €  

Opiskelijat  0,00 € 

Eläkeläiset  0,00 € 

 

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60⁰23’706” 
E 025⁰39’471” 
 
Omalla autolla:  

Porvooseen pääsee Helsingistä valtatietä 7 ja seututietä 170. Ajomatkaa on noin 50 kilometriä. 

Joukkoliikenne: 

Porvooseen kulkee Helsingistä päivittäin useita busseja. Hitaammilla ja halvemmilla vakiovuoroilla matka 
taittuu 1-1,5 tunnissa. Kalliimmilla pikavuoroilla matkaan kuluu noin tunti.  

Kesäisin Porvooseen pääsee museojunalla Helsingistä. Matka kestää noin 1h 45min. Tarkempi aikataulu 
sekä hinnasto löytyvät täältä. 

 

 

 

http://turism.porvoo.fi/fi/ohjelmapalveluita/museojuna


Yhteystiedot: 

Porvoon matkailutoimisto 
Puh. (019) 520 2316 
Faksi: (019) 520 2317 
tourist.office@porvoo.fi 
www.porvoo.fi/matkailu 

Katuosoite: Rihkamakatu 4, (Vanhassa Porvoossa) 06100 Porvoo 
Postiosoite: PL 23, 06101 Porvoo 

Kohdekuvaus: 

Vanhan Porvoon alue on yksi Museoviraston luokittelemista, valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista 
kulttuuriympäristöistä, jonka lisäksi se on yksi Suomen kansallismaisemista. Porvoon seudulla on ollut 
asutusta aina 1200- ja 1300-luvulta lähtien. Se on saanut kaupunkioikeudet 1380 ja on siten Suomen 
toiseksi vanhin edelleen olemassa oleva kaupunki. Vanhan Porvoon maa-alue on noin 18 hehtaaria laaja ja 
sen keskiajalta peräisin oleva asemakaava, mukulakivipäällysteinen katuverkosto ja tonttirakenne ovat 
säilyneet useista paloista huolimatta hyvin. 

Porvoossa on säilynyt tiivis makasiinirivistö ja idyllisiä pihamaita, jotka ovat satunnaisesti avoinna myös 
yleisölle. Alueella sijaitsee 250 asuinrakennusta ja 300 ulko- ja talousrakennusta. Suurin osa tiiviisti 
rakennettujen pihapiirien rakennuksista on peräisin 1760–1820 väliseltä ajanjaksolta ja niiden tyylisuuntaa 
leimaa kustavilaiset ja klassismin peruspiirteet. Vanhan Porvoon pihat ja puutarhat pohjautuvat 
keskiaikaiseen tonttijakoon. Samassa korttelissa saattaa olla kokonaan kivetettyjä kauppiastalojen pihoja, 
talouspihoja ja hyötypuutarhapihoja. Vilkas kaupankäynti aina keskiajalta lähtien on osaltaan vaikuttanut 
alueen lajiston kehitykseen. Linnamäellä kasvaa edelleen vanhalle asutukselle tyypillisiä kasveja kuten 
tummatulikukkaa, keltamoa ja koiruohoa. Nykyisin Porvoossa on parikymmentä isoa, vanhaa ja 
kaupunkikuvan kannalta merkittävää pihapuuta. Muutamilla pienillä ryytimailla kasvatetaan edelleen 
vanhoja mauste- ja keittiökasveja perennojen ohella. 

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto vihittiin käyttöön 18.5.2010. Kansallinen kaupunkipuisto kokoaa 
yhteen Porvoon lähialueen arvokkaita alueita ja se muodostaa viheralueiden ja puistojen kanssa ehyen 
viheraluekokonaisuuden, joka on 1100 ha kokoinen alue. Kaupunkipuistossa tulevat esille niin arvokkaat 
historialliset alueet kuin luontokohteetkin. Se kokoaa yhteen Porvoon jokisuun maiseman, johon liittyy 
historiallinen kaupunkialue, vanhoja puisto- ja virkistysalueita sekä luonnonsuojelualueita. Erityisen 
arvokkaita muistipaikkoja Vanhan Porvoon lisäksi ovat keskiaikainen Linnamäki, Näsinmäen hautausmaa ja 
empireajan umpikorttelit. Kaupunkipuistossa luonnon monipuolisuutta edustaa Porvoonjoen suiston 
arvokas lintulahti ja Stenbölen luonnonsuojelualue. Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ovat 
muun muassa Haikon kartano, Edelfeltin ateljeemuseo, Villa Wilhelmsberg sekä Stensbölen kartanoa 
ympäröivä kulttuurimaisema. Nämä kohteet edustavat hyvin 1800-luvun puistokulttuuria. Muita 
puutarhataiteellisesti kiinnostavia kohteita suurella kaupunkipuistoalueella on useita. Kaupungin 
keskustassa sijaitsee Knut Forsbergin suunnittelema Runeberginpuisto sekä museona avoin Runebergin 
kodin puutarha empire-ajalta. Näsinmäen metsäpuisto ja Linnamäkien metsäinen muinaismaisema ovat 
myös keskustassa ja kaikille avoinna. Kyseiset puistot tulivat tunnetuksi jugend-aikana, mutta niitä on 
käytetty julkisina viheralueina paljon kauemmin.  

Vanhaan Porvooseen ja kaupunkipuistoon on mahdollista tutustua omatoimisesti tai osallistumalla 
opastetuille kaupunkikierroksille. Porvoo Toursin opastettuihin kierroksiin kuuluvat muun muassa 
Kukkaloistoa puutarhoissa-retki ja uutuutena vuonna 2010 Loviisan kodit ja puutarhat-retki. Retkillä 
vieraillaan yksityisissä pihoissa ja puutarhoissa Porvoossa ja Loviisassa sekä kuullaan omistajien 

mailto:tourist.office@porvoo.fi
http://www.porvoo.fi/matkailu


kertomuksia puutarhasta ja sen hoidosta. Lisäksi on saatavilla erityinen Vehreää historiaa -opastus, jolla 
päästää tutustumaan Vanhan Porvoon perinnekasveihin ja pihoihin. Näiden lisäksi puutarha-aiheita kuuluu 
erilaisiin kartano- ja linnakierroksiin. Ryhmät voivat myös tilata itselleen räätälöityjä kierroksia, esim. 
Vanhan kaupungin kierrokseen voi liittää jokivarren puistoalueet tai apteekin ruusutarhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuvat: 

 

Porvoo iltahämärässä. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Alueen rakennuskanta on pääosin peräisin 1700-luvulta. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Alueelle ominaisia, kapeiden kadunvarsien varrelle tiiviisti rakennetuttuja, pihapiirejä. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Jokivarren rantamakasiinit. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Rantamakasiineja. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

Lähteet ja linkit: 

Rihtniemi-Rauh, Anne. Pihapuutarhojen kehitys Vanhassa Porvoossa. Hortus fennicus – Suomen 
puutarhataide. Toim. Maunu Häyrynen.  Forssan Kirjapaino, Forssa 2001, 82–89.  

Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1530 

Porvoon matkailu Oy: 
http://tourism.porvoo.fi/fi/vanha_porvoo 
http://www.porvootours.fi/fi/teemaopastus 

Oulun yliopiston julkaisuja: 
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514289651/isbn9789514289651.pdf 

Porvoon kaupunki: 
http://www.porvoo.fi/index.php?mid=1397 
http://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo/files/kaupunkisuunnittelu/runeberginpuisto.pdf 
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