
Oma kesäparatiisi Porvoosta Veckjärven rannalta! 

 

POPS | Porvoon perinteinen siirtolapuutarha ry 

Borgå traditionella koloniträdgårdsförening rf 

 

Tutustu meihin osoitteessa www.pops.fi ja laita meiliä osoitteeseen info@pops.fi 

 

● Kaava vahvistettu kesäkuussa 2018. 

● Asemakaavan tavoitteena on siirtolapuutarhan toteuttaminen Lillträsketin ja 

Veckjärven välissä sijaitsevalle alueelle, joka on Porvoon keskeisten alueiden 

osayleiskaavassa osoitettu siirtolapuutarha-/palstaviljelyalueeksi.  

● Porvoon kaupunki toteuttaa alueelle rakennettavat tiet, joiden rakentamisesta 

aiheutuvat kustannukset peritään yhdistykseltä alueen vuokrasopimuksessa 

esitetyllä tavalla. 

● Porvooseen perustettiin Suomen ensimmäinen siirtolapuutarha 1915, 

“Ossian Lunden, Ryhmäpuutarhoja 1915, Porvoon ryhmäpuutarhatyö, ss.53-58” 

● 3,5 km Porvoon kaupungista ja alle 100 metriä Veckjärvestä, noin 60 

mökkipalstaa 

 

 
 

● Luonteva osa Porvoon kansallista kaupunkipuistoa, kaikille kaupunkilaisille 
avoin puutarha. 

http://www.pops.fi/
mailto:info@pops.fi


● Rakentaminen kokonaisuudessaan nojaa kestävään kehitykseen ja 
ekologisuuteen, energiaa saadaan aurinkovoimasta. 

● Estetiikan lisäksi myös ilmastonmuutosta torjuvia vaikutuksia, elintapojen 
muutoksen tarve. 

● Ekologinen vaihtoehto kesämökille. 
● Avoimien ovien päivät ulkopuolisille:  

Kaupungin asukkaat ja muu Suomi, lue lisää 
● Houkuttelee kaikenikäisiä ihmisiä asumaan Porvooseen, oma kesämökki 

pyörämatkan päässä. Erityisesti lapsiperheiden suosiossa. 
● Helsingissä Herttoniemen siirtolapuutarha on muutamassa vuodessa täyttynyt 

lapsiperheistä. Nyt joka toisessa mökissä lomailee lapsia. 
 

"Meillä on ollut ajatus siitä, että kesälomalla ei välttämättä hautauduta johonkin 
Keski-Suomeen koko lomaksi. Vaan ollaan sellaisessa paikassa, josta pääsee liikkumaan 
harrastuksiin, kaupunkiin ja muualle, perustelee isä Timo Nurmi päätöstä hankkia mökki 
siirtolapuutarhasta." 

 

 
 

Lapsiperheet kertovat, miksi siirtolapuutarha on  keidas keskellä kaupunkia? 
 

Vertailun vuoksi: 

● Porvoossa asukkaita nyt 50219. 
● Kotkassa neljä perinteistä siirtolapuutarhaa, asukasluku noin 54 000 
● Helsingissä yhdeksän siirtolapuutarhaa, asukkaita 631 695. 
● Kouvolassa yksi siirtolapuutarha, asukkaita 85 892 
● Hyvinkäällä yksi siirtolapuutarha, asukkaita  46 739 

https://www.avoimetpuutarhat.fi/puutarhat/
https://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ilmiot/kolme_perhetta_kertoo_kolme_perhetta_kertoo_siirtolapuutarhamokki_on_keidas


 

Historiaa tehdään nyt. Linkki sadan vuoden taakse 

Suomen ensimmäiseen siirtolapuutarhaan on syntynyt. 

 

“Ossian Lunden, Ryhmäpuutarhoja 1915, Porvoon ryhmäpuutarhatyö, ss.53-58” 
 

 
 

Tavoitteena on mahdollistaa kaikille porvoolaisille avoimen 
siirtolapuutarha-alueen rakentuminen alueelle.  

Kom med och bekanta dig med oss! 
 

 
 

Laita postia osoitteeseen info@pops.fi 
Puheenjohtaja: Pilvi Saarenpää (0)50 379 4291. 

mailto:info@pops.fi

