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Kansikuva: vanhan huoltoaseman alueelta kaivetaan pois saastunutta maata. Asfalttia on 

poistettu huomattavasti laajemmalta alueelta, mitä lopulta kaivettiin. 

Perustiedot 

Alue: Porvoo Rihkamatori, vanhan huoltoaseman alue. Alue sijoittuu laajan, Vanha Por-
voo muinaisjäännöksen eteläosaan (mjrek. 1000006161) 

Tarkoitus: Valvoa huoltoaseman perustusten purkamisen ja saastuneen maa-aineksen kai-
vuutyötä siltä varalta onko kaivettavalla alueella jäljellä vanhoja kulttuurikerroksia 
tai rakenteita ja tarvittaessa dokumentoida ne, mikäli niitä alueella havaitaan. 

Työaika: 6.11. – 23.11.2015 
Tilaaja: Porvoon kaupunki 
Tekijät: Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Hannu Poutiainen 
Tulokset: Kaivetulla alueella oli v. 1936-1956 toimineen huoltoaseman betoniperustukset, 

siihen liittyvät kaksi betonikaivoa sekä vanha viemäri ja vesijohto sekä purkujätet-
tä. Kaivetun alueen reunamilla oli ainoastaan voimakkaasti sekoittunutta maata, 
missä ei ollut jäljellä mitään ehjää rakennetta tai vanhaksi tulittavaa ehjää kerros-
tumaa. Löydöt olivat vähäisiä ja fragmentaarisia ja lähes täysin resenttiä, huolto-
asemaan liittyvää tavaraa. Vanhimpaa löytöaineistoa olivat kolme liitupiipun var-
ren katkelmaa. Ehkä mielenkiintoisin havainto oli se, että kaivannon eteläreunalla 
lajittunut hiekkamaaperä muuttui heikosti vettä läpäiseväksi silttimaaksi, Porvoon 
vanhimman kaupungin alueen etelärajoilla. 

 

  

Kartalle on merkitty Vanha Porvoo 
muinaisjäännösrajaus punaisella, 
valvonnassa kaivettu alue sinipu-
naisella. 
 
 
 
 
Selityksiä: 

    kartat ovat ETRS GK26 koordinaatis-
tossa, ellei toisin mainittu. Maastokartat ja 
ilmakuva ovat Maanmittauslaitoksen 
maastotietokannasta syksyllä v. 2015, 
ellei toisin mainittu. Valokuvia ei ole talle-
tettu mihinkään viralliseen arkistoon eikä 
niillä ole mitään kokoelmatunnusta.  Va-
lokuvat digitaalisia. Valokuvat ovat talles-
sa Mikroliitti Oy:n serverillä.  
 
 
 
<-Koordin ETRS-TM35 
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Kaivauspaikka on merkitty 
vanhoille kartoille vihreällä. 
 
Alla ote kartasta v. 1652, oi-
kealla ote kartasta v. 1695 ja 
alimpana ote kartasta v. 1795 
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Valvonta 

Porvoon kaupunki ryhtyi syksyllä v. 2015 parantamaan Rihkamatorin paikoitusaluetta, tarkoi-
tuksena lisätä alueelle uusi pysäköintilippuautomaatti johdotuksineen. Sitä varten tehdyssä 
maankaivuutyössä paljastui paikalla aikoinaan sijainneen vanhan huoltoaseman betonirakentei-
ta sekä saastunutta, öljypitoista maa-ainesta.  ELY-keskuksen kanssa neuvoteltuaan kaupunki 
päätti poistaa saastuneen maan koko alueelta ja samalla purkaa huoltoaseman betoniraken-
teet. Koska alue sisältyy muinaisjäännösalueeseen, piti Museovirasto paikalla katselmuksen 
2.11.2015, jolloin Museovirasto antoi kaupungille ohjeen, että huoltoaseman rakenteiden purku- 
ja maankaivuutyö on tehtävä arkeologin valvonnassa. 
 
Porvoon kaupunki tilasi arkeologisen valvonnan Mikroliitti Oy:ltä. Museovirasto antoi tutkimus-
luvan arkeologiseen valvontaan 4.11.2015 (MV/160/05.04.01.02/2015). Valvonnan teki pääosin 
Timo Jussila. Hannu Poutiainen osallistui valvontaan kahtena päivänä, valvonnan alkuvaiheis-
sa, jolloin hän tarkasti valvonnassa esiin tulleet kaivannon seinämät. Valvonta tehtiin 6.-
23.11.2015 välisenä aikana. 

Rihkamatorin historiaa 

Rihkamatorin alue on ollut 1800-luvulle saakka tonttimaata vanhan kaupungin eteläosassa (ks. 
sivun 3 vanhat kartat). Missä vaiheessa paikalle on muodostunut aukio, Rihkamatori, ei nyt 
selvitetty. Kuitenkin v. 1873 topografikartassa paikalla on jo aukio. 
 
Vuonna 1927 Rihkamatorille perustettiin ensimmäinen huoltoasema, jolloin puutarhuri A.W. 
Granberg sai luvan rakentaa tontilleen Rihkamatorilla besiininjakelulaitteiston mallia "System 
Haardol" ja kaivaa maan alle 4000 litran bensiinisäiliön. Bensa-asema aloitti toiminnan touko-
kuun 17. päivä 1927. Tämän aseman bensiinisäiliön paikka ei ole tiedossa. On mahdollista että 
se on sijainnut v. 1936 rakennetun, uuden huoltoaseman kohdalla. Samoihin aikoihin v. 1927 
sai joukko vuokra-autoilijoita poliisimestari Lindvallilta luvan pysäköidä Rihkamatorille.  Rihka-
matori oli jo aiemmin ollut epävirallisesti taksien odotus- ja pysähtymispaikka. 1920-1940 luvul-
la Rihkamatorilla oli taksiaseman lisäksi linja-autoasema, johon myös maaseudun linja-autot 
esimerkiksi Tolkkisista, Askolasta ja Pukkilasta saapuivat (lähde: porvoonliikenne.net) 
 
Talvisodan aikana Rihkamatorille kaivettiin 200 ihmiselle tarkoitettu maanalainen, mutkitteleva 
suojahauta, jonka päälle kasattiin hirsiä ja metrin paksuinen maakerros (Westerlund ja Koskimies 
2008, s. 592). 
 
Vuonna 1936 torille rakennettiin uudenaikainen, tiili- ja betonirakenteinen Nobel Standard, sit-
temmin Esso huoltoasema. Tämän huoltoaseman jäännökset kaivettiin nyt pois. Huoltoasema 
paloi ja tuhoutui jatkosodan aikaisessa venäläisten pommihyökkäyksessä heinäkuun 12. ja 13. 
päivien välisenä yönä (Westerlund ja Koskimies 2008, s. 602). Huoltoasema rakennettiin sen jäl-
keen käytännössä uudestaan. Ehjinä säilyneet tiilet puhdistettiin uusiokäyttöön (puhdistustyö-
hön palkattiin paikallisia vanhempia lapsia). Palo- ja muu rakennusjäte, jota ei voitu hyödyntää 
korjaamisessa, haudattiin enimmiltä osin paikalle maahan (lähde: Rolf Liljendal, pers comm.). 
Huoltoasema purettiin v. 1956. Huoltoaseman betonilattia ja –perustukset jätettiin paikoilleen ja 
peitettiin ohuella hiekkakerroksella ja torin nupukiveyksellä jonka päälle sittemmin laitettiin as-
faltti (havainnot valvonnassa). 
 
1930-1940 luvuilla huoltoaseman itä-koillispuolella on ollut puinen varastorakennus. Sen etelä-
puolella, torin itälaidalla on nykyisen ”entisen maalaiskunnantalon” eteläosan paikalla ollut 
asuinrakennus, ja sen luoteispuolella Nikolainkadun varrella (nyk. Mannerheiminkatu) jonka 
katutasossa on ollut rautakauppa. Huoltoaseman takana, torin itäosassa on ollut iso yleinen 
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käymälä, jossa ulosteet on ”laskettu” siinä olleeseen suureen, avoimeen betonikouruun ((lähde: 
Rolf Liljendal, pers comm.). Koska käymälä on purettu ja mikä on ollut betonikourun kohtalo, ei 
ole tiedossa. Se on kuitenkin hävitetty ilmeisesti siinä vaiheessa kun maalaiskunnantaloa alet-
tiin rakentamaan v. 1952, jonka eteen tuli torin itälaitaan uusi katu (Selen 1996, s. 384). Rihka-
matorin lounaiskulmassa, nykyisen R-kioskin länsipuolella on ollut kioski. 
 

  
Rihkamatorin huoltoasema pommitusten jälkeen heinäkuussa v. 1941 

 
 

Huoltoasema ennen purkamista, oletettavasti v. 1956 
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Huoltoasemaa puretaan v. 1956. Takana maalaiskunnantalo (kuva itään). 

 
Kuvat ja alla olevat piirustukset on saatu Porvoon kaupungilta. 

 

 
Huoltoaseman piirustukset v. 1936 
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Valvonnan suoritus ja havainnot 

 
Huoltoaseman piirustukset on asemoitu Porvoon kaupungin kartalle. Vihreällä on merkitty pai-

kan päällä mitatun betoniperustan ulkoreunat. Mittaukset Porvoon kaupunki. Sinipunaisella 
merkitty kaivetun alueen raja 
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Kaivettu alue sinipunaisella. Huoltoaseman betoniperustan ulkoraja vihreällä. 

 

 
Tilanne ennen valvontaa 2.11.2015. Kuva Porvoon kaupunki. 

 
Valvonnan alkaessa suurin osa vanhan huoltoaseman betonilattiasta oli vielä paikoillaan. Beto-
nilaatattojen poispiikkausta ei valvottu. 6.11. aloitettu betonikannen purku ja betonijätteen pois-
kuljetus voitiin Museoviraston siunauksella jättää valvomatta. Kävimme tuolloin yhdessä Hannu 
Poutiaisen kanssa paikalla tarkastamassa tilannetta ja tutkimassa jo auki kaivettua maata, sekä 
neuvottelemassa työmaan johdon ja työn suorittajien kanssa valvonnan käytännön suoritukses-
ta. 

























http://porvoonliikenne.net/historia/polttoaine1920.htm
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