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SUOJELEMISEKSI 

 

Lavia-Seura ry esittää suojeltavaksi Porin kaupungissa Lavian keskustaajamassa, osoitteessa Viittatie 4, 

38600 LAVIA sijaitsevaa virastotaloa ja liikerakennusta. 

Kohteen kuvaus: 

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo on Arkkitehtitoimisto Enkovaara ja kumppanien suunnittelema tyypillinen 

1980-luvun alun virastotalo, joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä rakennuksesta. Kiinteistön omistaa 

tällä hetkellä kokonaisuudessaan Porin kaupunki. Virastotalossa toimi Poliisi, Kansaneläkelaitos, 

Verotoimisto ja Kihlakunnan oikeus. Lisäksi rakennuksen valtuustosalissa kokoontui kunnan valtuusto aina 

vuoteen 2015 saakka, jolloin Lavia liitettiin Poriin.  Rakennuksessa toimi myös lounasravintola ja siinä 

sijaitsee talonmiehelle tarkoitettu asunto ja lämpökeskuksen tilat. Sivurakennuksessa toimi Posti sekä 

paikkakunnalla pitkään toimineita liikkeitä. Kellaritiloissa oli puolustusvoimien varastoja ja postin holveja 

sekä teknisiä tiloja. Valtion hallinnon toimipaikkoja kevennettiin etenkin 2000-luvun alkuvuosina. 

Rakennuksen tyhjentyessä siihen siirtyi kunnanvirastoja. Poriin liitoksen jälkeen rakennukset ovat olleet 

vajaakäytöllä, mutta niissä on kuitenkin ollut toimistoja, liikkeitä, varastoja sekä nuorisotilat. Myös asunto 

on ollut käytössä koko ajan. Tiloille löytyy tulevaisuudessa myös muuta käyttöä, jotka palvelevat koko 

alueen elinvoimaisuutta.  

Rakennukset edustavat 1900-luvun loppupuolen ajatusta pienempienkin kuntakeskusten 

elinvoimaisuudesta sekä halua tarjota valtionhallinnon yksiköiden paikallista palvelua. Kiinteistö on säilynyt 

alkuperäisessä asussaan ja on autenttisuudessaan todistusvoimainen esimerkki 1900-luvun 

maaseutukirkonkylien elinvoimasta. Rakennus on merkittävä osa taajaman yleisilmettä ja edustaa 

historiallisesti merkittävää julkisen rakentamisen kerrosta paikkakunnan raitilla, joka kokonaisuutena 

muodostaa hyvin säilyneen jatkumon 1800-luvun alkupuolelta aina 2000-luvun alkuun. 

Perustelut suojeluesitykselle: 

Lavian kylänraitti muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jossa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi arvotettu Tampereentien raitti jatkuu ajallisesti lähes yhtä vanhana 

Porintielle. Raitin keskuksena toimii tori, jonka ympärille Viittatien varrelle on keskitetty julkiset 

rakennukset Virastotalo, Terveyskeskus, Paloasema ja Kunnantalo. Purettavaksi aiottu Virastotalo sijaitsee 

siis aivan keskeisellä paikalla kylän arvokkaalla raitilla ja se tiiliarkkitehtuurillaan kuluu kiinteästi samaan 

kokonaisuuteen sen vieressä olevan terveyskeskuksen kanssa. Virastotalon purkaminen aiheuttaisi 

merkittävän vaurion kylän rakennettuun ympäristöön ja miljööseen.  



Satakunnan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma toteaa, että ”merkittävin osa yhteistä varallisuutta on 

sitoutunut rakennettuun ympäristöön”. Lavialla paikkakuntana on rikas historia ja vahvat perinteet. Liitos 

Poriin on kuitenkin luonut uhan paikallisidentiteettimme säilymiselle. Rakennettu ympäristö on yhteistä 

varallisuuttamme, johon identiteettimme kiinnittyy.  

Kaupunki on hakenut rakennuksen purkulupaa, joka sille on myönnetty pvm 20.5.2020. Purkupäätöksen 

perusteena on käytetty väitettä, että rakennus on huonokuntoinen. Kuitenkin rakennuksen välttämättömät 

kunnostustyöt on tehty, rakennus on terve ja alkuperäisessä kunnossa, mikä tekee siitä entistä 

arvokkaamman. Sen tekniikka vastaa tämän päivän tarpeisiin hyvin, mm. sähköasennukset ja lämpötekniset 

ratkaisut ovat ajanmukaiset. Rakennuksen ulkopuolesta viherympäristöineen on huolehdittu. Sisäpuolen 

tilat ovat pinnoiltaan hyvät eivätkä kaipaa muuta kuin puhdistamista. Ikkunat ja ovet ovat kunnossa. Kaikki 

tämä huolimatta 40 vuoden käytöstä.  Satakunnan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaan erityisesti 

modernin rakennuskannan arvojen tunnistamisessa Satakunnassa on vielä puutteita, mistä tämän 

virastotalon purkupäätös on hyvä esimerkki. 

Rakennuksen tilat ovat monipuoliset ja niiden saaminen paikallisten asukkaiden käyttöön turvaisi 

paikkakunnan yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja paikkakunnan elinvoimaisuuden säilymistä. Rakennus 

sisältää esimerkiksi paikkakunnan ainoat pienyritysten käyttöön soveltuvat toimistotilat. Lisäksi tilat 

mahdollistavat monta muuta toimintaa, joille paikkakunnalla ei ole korvaavia tiloja. Suurin syy rakennuksen 

aikaisempaan vajaakäyttöön on ollut tilojen vaikea saatavuus. Rakennukselle olisi käyttöä Laviassa ja sitä on 

yritetty pelastaa yksityisten toimesta. Siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu. 

Viitaten Lakiin rakennusperinnön suojelusta (498/2010) pykälän 8 suojelun edellytykset täyttyvät 

mielestämme seuraavin perustein: 

1. harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus) 

Rakennus itsessään ei ole harvinainen tai ainutlaatuinen, mutta osana Lavian kylän rakennettua 

ympäristöä se on korvaamaton. 

 

2. historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys) 

Rakennus on tyypillinen 1980-luvun julkinen rakennus, joka tyylillisesti liittyy maakunnallisesti 

merkittävään naapurikaupunki Kankaanpään tiiliarkkitehtuuriin. Laviassa Virastotalo muodostaa 

tyylillisesti tiiliarkkitehtuurikokonaisuuden terveyskeskuksen kanssa. Rakennus edustaa myös 

aikakauden maakunnallista rakennusteollisuuden osaamista. 

 

3. aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus) 

 

Lavian kylän rakennettua ympäristöä tulisi ajatella suuremmassa mittakaavassa maakunnallisena ja 

jopa valtakunnallisena suojelukohteena. Lavia edustaa hyvin säilynyttä 1900-luvun kyläkeskusta, 

jonka rakennetussa ympäristössä on luettavissa Suomen historia. Uudet rakennukset ovat 

löytäneet paikkansa tyhjiltä tonteilta. Julkisten rakennuksien suunnittelijoina on käytetty 

koulutuksen saaneita suunnittelijoita, joka näkyy monipuolisessa arkkitehtuurissa. Uudempien 

rakennuksien lomaan ovat jääneet 1800-luvun talonpoikaiskulttuurin rakennusryhmät oleellisena 

osana ympäristöä. Kokonaisuus on harmoninen rakentamisen pitkästä aikavälistä huolimatta. 

Rakennuksen purkaminen aiheuttaisi korjaamattoman vaurion miljööseen.  

 

4. alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja 

jatkuminen (alkuperäisyys) 

 



Rakennus on alkuperäisessä kunnossa ja sen monipuoliset tilat mahdollistavat lukuisia uusia 

toimintoja ilman erityisiä rakenteiden muutoksia. 

 

5. merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä 

esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus) 

 

Rakennus on merkittävä todiste aikakaudesta, jolloin valtion paikallispalveluita toteutettiin tiloja 

rakentamalla; myös Lavian kokoisissa keskuksissa. Tällaista ei enää tapahdu palveluiden siirryttyä 

nettiin. 

6. näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät 
rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus) 
  
Kyseessä oleva rakennus on rakennettu kestävistä materiaaleista ja kuvastaa nimenomaan valtion 

rakennuttamaa korkeatasoista rakennuskantaa. Ulkoasultaan sen tarkoitus ei ole ollut herättää 

huomiota, vaan olla käyttötarkoituksen mukaista ja aikaa kestävää. Tilat ovat olleet toimivia ja 

monikäyttöisiä. Rakennus kuvastaa hyvin aikakautensa rakentamista. Se on tiilipintainen, 

elementtirakenteinen, selkeästi julkiseen käyttöön osoitettu rakennus. Tiilipintaisena sen voi katsoa 

edustavan myös edelläkävijyyttä 1980-luvun postmoderniin tiiliarkkitehtuuriin. Tiili on Pohjois-

Satakunnan alueelle tyypillinen rakennusmateriaali Kankaanpäässä sijainneiden tiilitehtaiden 

myötä. Historiallinen kerroksisuus rakennukselle muodostuu suhteessa ympäristöön. 

Kaiken edellä olevan perusteella Lavia-Seura ry esittää Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon 

suojelemista rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Esityksensä 

perusteiksi Lavia-Seura ry viittaa etenkin lain pykäliin 2, 3 ja 8. 
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