
Villa Sjökulla – huvilan historia 
 
Villa Sjökullan tarina alkoi vuonna 1850, kun porvoolainen kauppias Leonard Simolin (1826-1881) toi 
huvilan Terijoelta Porvoon Hamariin. Huvila toimi Simolinin perheen kesäpaikkana reilut kolme 
vuosikymmentä 1880 luvun alkupuolelle saakka. 
 
1880-luvulla Simolin myi huvilan August Eklöfille (1837-1912). Eklöfin ura alkoi puotipoikana 
Porvoossa ja 1860-luvulla hän ryhtyi harjoittamaan siirtomaatavaroiden välitystä ja tukkukauppaa. 
Myöhemmin Eklöf kiinnostui puutavara-alasta ja omisti lukuisia sahoja ympäri Suomen. Näistä kaksi 
sijaitsivat Porvoon Tolkkisissa ja Kaunissaaressa, joka sijaitsee Villa Sjökullan vastarannalla 
muutaman sadan metrin päässä huvilasta.  
 
Eklöf teetti huvilaan laajennuksen, jonka 
suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer. 
Laajennuksessa huvilan yläkertaa korotettiin ja 
huvilaan rakennettiin ajan hengen mukaan torni. 
Laajennus valmistui 1890-luvulla ja huvila on 
ulkoa tänä päivänä pitkälti samassa asussa, 
lukuun ottamatta ajan saatossa lahonnutta ja 
purettua parveketta (yläkerrassa) sekä talon 
itäpäädyssä sijainnutta terassia. Huvilan 
alkuperäiset arkkitehti Höijerin tekemät 
piirustukset löytyvät Porvoon Museosta.  
 
August Eklöf vietti Villa Sjökullassa kesiä 
vaimonsa Elin Sofia Arppen (1857-1924) sekä parin viiden lapsen kanssa kuolemaansa saakka. Huvila 
säilyi Eklöfin lasten omistuksessa aina 1960-luvun alkupuolelle saakka. Tämän jälkeen huvila on ollut 
yksityisessä omistuksessa – me olemme järjestyksessä neljännet omistajat Eklöfin jälkeen. 

Villa Sjökulla oli 1800-1900 luvun taitteessa eläväinen huvila, jossa kestittiin vieraita ja jonne 
ympäröivän yhteisön jäsenet olivat tervetulleita. Lähes huvilan naapurissa kesänsä viettänyt Albert 
Edelfelt oli yksi vakiovieraista ja maalasi teoksen Eklöfin pojat Villa Sjökullan kuistilla. 
Juhannusaattona sahakylän lapset ja nuoriso kutsuttiin Sjökullaan. Tarjolla oli limonadia ja 
karamelleja ja nurmikolla laulettiin ja leikittiin. Hämärän tultua sytytettiin kaksi kokkoa ja ammuttiin 
raketteja.  

Vuonna 2018 Villa Sjökulla on saavuttanut 
kunnioitettavan 168 vuoden iän. Samana 
vuonna meillä on ollut ilo ja kunnia alkaa 
isännöimään huvilaa hankittuamme sen 
toukokuussa perheemme ympärivuotiseksi 
vapaa-ajan viettopaikaksi. Vanhaa kunnioittaen 
meidän toiveemme on kirjoittaa oman 
lukumme huvilan historiaan ja pitää se 
elinvoimaisena ja hyväkuntoisena, myös 
tuleville sukupolville. 
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Villa Sjökulla 1900-luvun alussa. Kuva Porvoon Museo. 
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