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1. Johdanto
Tämän työn tarkoituksena on selvittää
Joensuun vanhan vesitornin historiaa ja
arvioida sen merkitystä osana Niinivaaran ja
laajemmin Joensuun alueen kaupunkikuvaa.
Työn on tilannut Joensuun Vesi asemakaavamuutoksen pohjaksi. Selvitys toimii taustana
tornin mahdollista kunnostusta ja säilytystä
koskevalle päätöksenteolle.
Vuonna 1927 rakennettu vesitorni sijaitsee
puistoalueella Niinivaarassa, joka on ruutukaavakeskustan kaakkoispuolella oleva kaupunginosa. Niinivaara on kasvava alue, joka tiivistyy
täydennysrakentamisen myötä; siksi myös
vesitornin ja sitä ympäröivän puiston asema
kaupunkikuvassa on noussut tutkimisen
kohteeksi.
Ramboll Finland Oy:ssa työn laatimisesta on
vastannut arkkitehti Paula Tiainen, lähtöaineiston keruusta ja kohdekäynnistä rakennusarkkitehti Heli Laakkonen. Kaavoitustilanteen
selvittämisessä apuna oli Niina Tavi ja yhteyshenkilönä Joensuun maankäytön suunnittelija
Jukka Haltilahti.

Kuva 1.
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Vesitornin sijainti kaupunkirakenteessa.

2. Ympäristö
2.1 Niinivaaran alue
Niinivaaran kaupunginosa sijaitsee Joensuun
ydinkeskustan kaakkoispuolella. Lännessä ja
luoteessa aluetta rajaavat junarata ja Pielisjoki,
koillisessa Imatrantie sekä etelässä viheralue.
Niinivaara on rakentunut kaakko-luodesuuntaisen harjanteen rinteille; aluetta halkova
Niinivaarantie kulkee vaaran laella.
Niinivaara rakentui pitkälti rautatieaseman
ansiosta. Junarata Sortavalasta Joensuuhun
valmistui vuonna 1894, ja samana vuonna
nousi asemarakennus Pielisjoen itärantaan.1
Alueelle alkoi syntyä rautatieläisten asutusta.
Niinivaaran itärinteellä lohkottiin Pitkälän tilasta
palstoja, joille syntyi suunnittelematonta rakentamista; alue on säilynyt merkittävänä esimerkkinä vapaasti toteutetuista omakotitaloalueista.2
Vuosisadan vaihteessa alettiin suunnitella
asemanseudun liittämistä Joensuun kaupunkiin, ja kaavoituksen pohjaksi valittiin Bertel
Jungin suunnitelma.1 Liitos tapahtui lopulta
vuonna 1922, ja Joensuun kaupunkialue
kasvoi 66,6 hehtaarilla. Samaan aikaan syntyi
Pielisensuun kunta, johon kuului osa nykyisen
Niinivaaran alueesta. Kunta liitettiin osaksi
Joensuuta vuonna 1953.
Ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin vuonna
1924.3 Kaavassa alueelle esitettiin vaihtelevasti tiiviitä umpikortteleita, huvilatontteja ja

Kuva 2.

Niinivaaran rajautuminen kartalla.

pienempiä omakotitontteja. Suunnitelma sisälsi
myös useita puisto- ja aukiosommitelmia.
Kaavan mukainen toteutus olisi tehnyt Niinivaarasta nykyistä selvästi kaupunkimaisemman
kokonaisuuden.
Niinivaarasta muodostui vuosien mittaan
omanlaisensa kaupunginosa, joka poikkesi
kantakaupungista erityisesti väestörakenteeltaan; Niinivaara oli työväestön kaupunginosa.1
Alkuun alue miellettiin ”rautatieläisten mökkikylänä”, ja rautatieläiset muodostivat suuren

Kuva 3. Korkokuvasta erottuu Niinivaaran pitkänomainen
harjanne. Punaisella vanhan vesitornin sijainti.

1 Ahonen 1986
2 Soanlahden kadun ympäristön alue- ja rakennusinventointi 2014
3 Kukkolankatu 6 ja 8. Asemakaavan muutos.
Kaavaselostus 2018
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osan väestöstä vielä ensimmäisinä vuosikymmeninä.4 Myös meijeri työllisti monia niinivaaralaisia, ja myöhemmin kauppiaat muodostivat
merkittävän väestöryhmän. 1940-luvulla väestö
ja rakentaminen kaksikertaistui,5 ja alueen
väestöjakauma alkoi muuttua enemmän kantakaupungin kaltaiseksi.
Talvisodan jälkeen Niinivaaran ilme alkoi
muuttua. Luovutetusta Karjalasta tulleille
siirtolaisille rakennettiin ”pikataloja”, ja ensimmäiset kerrostalot nousivat kaupunkikuvaan.
Merkittävä muutos oli Pohjois-Karjalan keskussairaalan rakentuminen Tikanpuiston paikalle
vuonna 1956 - sairaala nielaisi suuren osan
Niinivaaran virkistysaluetta ja herätti siksi
paljon vastustusta. Sairaala-alueella on tärkeä
kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen rooli sekä
Niinivaarassa että koko Joensuun mittakaavassa. Alueelle on rakentunut sairaalatilojen
lisäksi työntekijöiden asuinkerrostaloja, ja
sairaala on Niinivaaran alueella suuri työllistäjä.
Vuonna 1957 hyväksyttiin kaavamuutos, joka
muokkasi Niinivaaran ilmettä lähiömäisempään suuntaan - rakennusten sijoittelu tonteilla
väljeni ja liikenne- alueille annettiin laajoja
tilavarauksia.6 Puistosommitelmat muuttuivat
vapaamuotoisemmiksi ja metsäisemmiksi.
4 Haaksluoto & Kortelainen 1999
5 Ahonen 1986
6 Kukkolankatu 6 ja 8. Asemakaavan muutos. 		
Kaavaselostus 2018
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Kuva 4. Bertel Jungin ehdotus Niinivaaran kaavaksi.
Niinivaaranpuiston akseli ohjaa koko kaupunginosan
asettelua.

Kuva 5.

Niinivaara nykyään

Nykyisin Niinivaara on yksi Joensuun suurimmista kaupunginosista, ja se jatkaa yhä
kasvuaan.7 Niinivaaralla on oma palvelukeskittymänsä, johon kuuluu mm. liikekeskus,
terveysasema ja koulu. Alueella on kirjasto sekä
Karelia-ammattikorkeakoulun kaksi kampusta.
Vuonna 2017 Niinivaaran väkiluku oli 4506.8
2.2 Niinivaaranpuisto
Vesitornin ympäristö perustuu arkkitehti Bertel
Jungin vuonna 1923 laatimaan Niinivaaran
asemakaavaan.9
Jungin
suunnitelmassa
puiston ympäristö järjestyi akselisommitelmaksi. Akselin muodostivat vesitorni, kirkko
ja väylä, joka kulki puutarhatonttien välistä ja
kahden julkisen rakennuksen muodostaman
portin läpi Tiaisenkadulle. Akselia pitkin katsottaessa näkymäpäätteenä oli joen vastarannalla
oleva kaupungintalo; näin Jung halusi luoda
yhteyden Niinivaaran ja keskustan välille.
Alkuperäinen kaava toteutui vain puiston, kirkon
ja vesitornin osalta. Myöhemmin ympäristöön
noussut kerrostalorakentaminen on katkaissut
näkymän kaupungintalolle.
Niinivaaranpuiston ympäristöllä oli aikoinaan
tärkeä rooli kyläläisten huvittelualueena ja
lasten
leikkipaikkana; alueella järjestettiin
tansseja, laskettiin mäkeä ja hiihdettiin.10

Kuva 6.

Niinivaaranpuisto vuonna 1964.

7 Kylätieto Pohjois-Karjala - Joensuun Niinivaara 		
(verkkosivu)
8 Joensuu taskukoossa 2017
9 Joensuu 1995. Kulttuuri- ja rakennushistorialliset
kohteet
10 Haaksluoto & Kortelainen 1999
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Kuva 7. Asemakaava vuodelta 1928 sisälsi symmetrisen
puistoakselin ja useita julkisia rakennuksia. Eteläpuolen
Tikanpuisto korvautui myöhemmin sairaala-alueella.

Kuva 8. Vuoden 1958 asemakaavassa akselin luoteispää
on suljettu kerrostaloilla, ja vesitornin alueen symmetria on
rikottu uusilla rakennuksilla.
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Kuva 9.

Ajantasa-asemakaava vuonna 2018.

2.3 Kaavoitus ja kehityssuunnat
Joensuun strategia 2017-2021 ”Rohkeasti
uudistuva” tähtää mm. asukasluvun ja rakentamisen kasvuun.11 Tätä tukee vuonna 2017
hyväksytty täydennysrakentamisohjelma, jolla
pyritään kaupunkialueen tiivistämiseen.

Tiivistämisen tavoite näkyy alueen kaavoitussuunnitelmissa. Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa paikalla on taajamatoimintojen alue,
joka kuuluu kaupunkikeskustan kehittämisen
kohdealueeseen. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 alue on osin kerrostalo- ja rivitalovaltaista asuntoaluetta, joka on osoitettu

täydennysrakennettavaksi. Kirkon ympärillä on
palvelujen ja hallinnon alue. Viherkaava 2015
määrittelee Niinivaaranpuiston keskustapuistoksi (säilytettävä viheralue).
Vuonna 2018 Niinivaaranpuiston ympäristössä
on vireillä asemakaavamuutos, jolla pyritään
muuttamaan neljä pientalotonttia Rinnekadun
ja Mustolankadun varrella kerrostalotonteiksi.12
Helluntaiseurakunnan tontille suunnitellaan
lisärakentamista. Puistoalueella tutkitaan Pielisensuun kirkon tontin tarkoituksenmukaista
laajuutta ja tiealuetta mm. pysäköinnin näkökulmasta. Pyrkimyksenä on myös parantaa jalankulun ja pyöräilyn verkostojen yhteyksiä.
Hieman kauempana Kukkolankadulla on haettu
kahdelle pientalotontille kaavamuutosta kerrostalorakentamista varten.11

11 Kukkolankatu 6 ja 8. Asemakaavan muutos. 		
Kaavaselostus 2018
12 Rinnekatu ym. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2017

Kuva 10. Kartalle on merkitty katkoviivalla alue, jota vireillä olevat kaavamuutokset koskevat. Sinisellä rasterilla kerrostalotonteiksi muutettavat pientalotontit.
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Back to photostream

2.4 Ympäristön rakennuksia
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Sami Niemeläinen (inst…

Create

Follow

466

views

Exciting news:
Flickr is joining SmugMug! Learn more
Pielisensuun Kirkko - Joensuu,
Finland
PRO

Pielisensuun kirkko Joensuussa. Valmistunut 1960. - Church of
Pielisensuu in Joensuu, Finland. Build in 1960.

Kuva 12.

A Pielisensuun kirkko
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Kuva 11. Huomattavia rakennuksia Niinivaaranpuiston ympäristössä
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13 KuMa - Pielisensuun kirkko (verkkosivu)

Help forum

Public
Safe

English

7-kerroksisia pistetaloja. Rakennusten vaalea,
säännöllisesti aukotettu ilme punaisine kattoineen on kuitenkin yhtenäinen, ja edustaa
tyypillistä aikakautensa sairaalarakentamista.
Niinivaaranpuistosta näkymä sairaala-alueelle
peittyy pitkälti tienvarteen rakennettujen
korkeiden pysäköintitalojen taakse.
Kuva 15.
Kuva 13.

D Helluntaiseurakunnan kirkko

B Keskussairaala

Arkkitehti Veikko Gröhnin suunnittelema
helluntaiseurakunnan kirkko eli Siion-temppeli
valmistui vuonna 1976.15 Jyrkkä katto ja korostettu kolmioaihe muodostavat vastaparin Pielisensuun kirkolle, vaikka mittakaava onkin vaatimattomampi. Alaosan keltaruskea, 70-luvulle
tyypillinen materiaalimaailma nauhaikkunoineen tekee katujulkisivusta kerrostalomaisen.

Pohjois-Karjalan keskussairaala, ensimmäinen
Suomen keskussairaala, valmistui vuonna
1956.14 Sen suunnittelivat Jussi Paatela sekä
Marja ja Olli Pöyry. Laaja sairaala-alue haukkasi
suuren osan Niinivaaran alasta, ja päärakennus on edelleen kaupunkikuvan kiintopiste
- vaaran laella seisova kaksitoistakerroksinen
torni näkyy kauas lähiseuduille. Sairaala on
vuosien mittaan laajentunut useilla uudisosilla.
Selvityksessä ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” alueen merkitystä
kuvataan seuraavasti: Rakennusryhmällä
merkittävä maisemallinen rooli kaupungissa ja
koko maakunnassa.
Typologisesti
sekalainen
rakennusjoukko
sisältää päärakennuksen lisäksi matalia
siipiosia,
korkeampia
kerrostaloja
ja

Kuva 14.

C Niinivaaran lukio
Koulurakennus on valmistunut samoihin
aikoihin kirkon kanssa 1960-luvun alussa.
Ilme on aikakauden mukaisesti yksinkertainen,
suorakulmainen ja vaakalinjoihin perustuva.
Matalahko hahmo jää kirkolle alisteiseksi, ja
sijoittuminen alarinteeseen jättää harjakorkeuden myös vesitornin huippua alemmas.

14 Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa 2014
15 Pirnes 2015

Lukion toiminta loppui vuonna 2016.Tällä
hetkellä rakennus toimii väistötiloina, mutta
jatkosta ei ole vielä tietoa. Tontin käyttö
muuttunee tulevaisuudessa.
11

Kuva 16.

E Niinivaaran ylävesisäiliö
Vuonna 1957 rakennetun Niinivaaran ylävesisäiliön suunnitteli Oy Yleinen Insinööritoimisto.16 Rakennus on suurin Joensuun alueen
kuudesta vesitornista;17 sen tilavuus on 2400
m3. Betonirunko on peruskorjattu 2000-luvulla.
Peltiverhottu
säiliöosa on nostettu korkean
betonipilariston päälle; rakennuksen ilme
on
monumentaalinen.
Materiaaleiltaan
tasaharmaa kokonaisuus erottuu punatiilisestä
kerrostaloympäristöstä. Vesisäiliö sijaitsee
Niinivaaran korkeimmalla kohdalla, mutta
häviää korkeudessa ja näkyvyydessä selvästi
keskussairaalan päärakennukselle. Säiliön
edessä oleva pientalotontti on kaavamuutoksen myötä muuttumassa kerrostalotontiksi,
mikä vaikuttanee osaltaan vesisäiliön näkyvyyteen kaupunkikuvassa.
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Kuva 17. Niinivaaran horisontissa kohoavat Pielisensuun
kirkko, ylävesisäiliö ja keskussairaala.

Asuinrakentaminen
Puistoalueen välittömässä läheisyydessä oleva
asuinrakentaminen koostuu lähinnä 2-3 -kerroksisista kerrostaloista, jotka varsinkin kesäaikaan jäävät pitkälti runsaan kasvillisuuden
suojiin. Muutamat jäljellä olevat pientalotontit
ollaan nyt kaavoittamassa kerrostalokäyttöön.
Ympäröivissä kortteleissa talot nousevat 5-6
kerroksen korkeuteen.
16 Tolvanen 1997
17 ”Vesitornit tarkistetaan Joensuussakin.” 		
Karjalainen 4.11.2012 (verkkojulkaisu)
Kuvat 18.-20. 2-3-kerroksista asuinrakentamista Rinnekadulla, Tikkamäentiellä ja Kukkolankadulla

3. Vesitornin historiaa
Niinivaaran vesitorni rakennettiin vuonna 1927,
jolloin järjestäytynyt vesi- ja viemärilaitostoiminta aloitettiin Joensuun ydinkeskustassa.18
Samana vuonna alkoi nykyisen viemäriverkoston rakentaminen. Viemäriverkosto korvasi
alkeellisen puisen viemäriverkoston, joka oli
rakennettu alueelle 1800-luvun lopulla. Vuoden
1927 loppuun mennessä verkosto kattoi 40
taloutta Joensuun keskustassa.
Vesitornin suunnitteli rakennusmestari Viljo
Raittila. Raittilalla oli ajan mittaan useita
virkoja Joensuun rakennustoimessa.19 1920-40
-lukujen mittaan hän ehti olla esimerkiksi
rakennuskonttorin päällikkö, kaupunginrakennusmestari ja rakennustarkastaja. Raittila
suunnitteli Niinivaaran ja Joensuun ympäristöön useita julkisia ja yksityisiä rakennuksia.
Näin kirjoitti sanomalehti Karjalainen vastavalmistuneesta vestornista vuonna 1927:20

Kuva 22. Kirkon rakentuessa vuonna 1960 vesitorni oli
taas alkuperäisessä korkeudessaan. Kuva Pohjois-Karjalan museo / Veljekset Karhumäki Oy

Kuva 21. Korotettu näkötorni kohosi maiseman yläpuolelle. Kuva otettu välillä 1948-1952. Kuva Pohjois-Karjalan museo /
Veljekset Karhumäki Oy

”Se on rakennettu rautabetoonista, sisältä
kartiomainen ja sen sisäseinät ovat isoleeratut.
Säiliö on läpimitaltaan 11,3 m. ja vesikorkeudeltaan 5 metriä. Pohjamuodoltaan on se pyöreä,
tilavuudeltaan 500 m3:n suuruinen. Säiliöön
mahtuu siis 500,000 litraa vettä.”
”Vesisäiliö tullaan ulkopuolelta peittämään
riittävän paksulla maatäytteellä veden lämpövaihtelujen estämiseksi. Maatäytteen päälle
rakennetaan terassi. Säiliön etualalla on
rakenteilla tornimainen ulonnus, joka mahdollisesti tullaan korottamaan 12 metriä korkeaksi
näkötorniksi, josta katsojalle aukeaa suurenmoinen näköala yli Pyhäselän, Pielisjoen ja
kaupungin. ”

”Tornista on sisäänkäytävä säiliöön ja venttiilikomerot, jonka viimeksimainitun laitteilla
saadaan vesisäiliössäoleva vesi virtailemaan
ja vesisäiliöstä voidaan tarvittaessa tyhjentää
se osa, joka kulloinkin kaipaa puhdistamista.
-- Vesisäiliön paikka on 34 metriä ylempänä
kaupungin kauppatorin pintaa ja tulee se
jäämään vastaisuudessa laajan Pielisenpuiston keskelle. Vesisäiliö tulee maksamaan
kustannusarvion mukaan 182,000 mk.”
18 joensuunvesi.fi - Joensuun veden historiaa
19 Ahonen 1986
20 ”Vesijohtolaitoksen Niinivaaran vesitorni valmistunut.”
Karjalainen 29.11.1927
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Mainittu näkötorni valmistui vuoden 1937
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ensimmäisille
maakuntapäiville.21 Kunniavieraaksi kutsuttu
presidentti Kyösti Kallio kirjoitti ensimmäisen
nimen näkötornin vieraskirjaan. Puusta rakennettu lisäosa kuitenkin tuhoutui tulipalossa
1950-luvulla.22
Kunnallisneuvos V. Olavi Mäntylän mukaan
mäkeä ja tornia käytettiin talvisodan aikana
ilmatorjunnassa:23
”Talvisodan aikana tornissa oli ensin konekivääri, jolla koetettiin ampua venäläisiä lentokoneita. Näkötorni oli naamioitu suureksi
kuuseksi. Kun konekivääri vietiin pois, tähän
mäelle tuotiin ilmantorjuntapatteri. Siellä oli
aina vartiointi ja vartijat ilmoittivat, jos vihollisen
koneita tuli näkyviin.”
Vuonna 1957 lähiympäristöön valmistui
nykyään käytössä oleva, 2400 m3 tilava
vesitorni.24 Vanhan vesitornin tehtäväksi jäi
sairaalan vesihuollon turvaaminen. Torni
poistettiin lopullisesti käytöstä vasta vuonna
2017.
21 Tarma 2013
22 ”Lyhyesti Niinivaaralta.” Karjalainen 28.12.1997
23 Lapsuuteni Niinivaaralla - V. Olavi Mäntylän
haastattelu
24 joensuunvesi.fi - Joensuun veden historiaa
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Kuva 23. Vesitornin alkuperäiset piirustukset vuodelta 1927.

3. Arkkitehtuuri
Vesitornin piirsi rakennusmestari Viljo Raittila.
Raittilan käsialaa ovat muun muassa vanhan
kaupunginsairaalan rakennukset Kauppakadun
ja Pohjoiskadun risteyksessä, jotka rakentuivat samana vuonna vesitornin kanssa.25
Raittila yhdisteli rakennuksissaan vallalla
olevaa uusklassismia ja edellisten vuosikymmenten kansallisromantiikkaa; tällainen tyylien

sekoittuminen oli tyypillistä aikakauden rakentamiselle Joensuussa.
Vesitornin alkuperäisissä piirustuksissa on
samaa 1920-luvun klassismin henkeä kuin
muissa Raittilan Joensuuhun suunnittelemissa
rakennuksissa.
Päätykolmio,
puolipyöreä
lunetti-ikkuna ja korostetut nurkat ovat toistuvia
yksityiskohtia. Tornin ilme on ilmeisesti toteutettu hieman suunnitelmasta poikkeavalla

tavalla; nurkkatiilet on jätetty pois ja sisäänkäyntiä on korostettu pystysuuntaisella koristeaiheella, joka myös oli klassismille tyypillistä.
Myöhemmässä piirustuksessa, jossa
esitetään vuoden 1937 näkötornikorotus, tornin
alaosan ilme vastaa jo nykyistä.
25 KuMa - Laulutalo ja Nukketeatteritalo (verkkosivu)

Kuva 24. Entinen synnytyssairaala Pohjoiskadulla

Kuva 25. Raittilan suunnittelema asuintalo Kirkkokadulla

Kuva 26. Raittilan julkisivusuunnitelma

Kuva 27. Julkisvu nykyasussaan
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4. Nykytila

Puisen lisäosan selkeälinjainen ilme kertoo
siirtymisestä uusklassismista kohti funktionalismia. Näkötornin tuhouduttua rakennus
palasi vanhaan asuunsa. Alkuperäisen suunnitelman päätykolmiorakennetta ei kuitenkaan
palautettu; nykyinen loiva aumakatto näyttää
maantasalta lähes tasaiselta. Kumpareen
päältä näkötorniin johtanut ovi muurattiin
umpeen.

Vesitornille on vuosien saatossa tehty peruskorjauksia ja teknisiä kohennuksia, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. Ikkunat on
uusittu vuonna 2005.26
Torniosan ulkomuoto on säilyttänyt alkuperäisen tyylinsä ja asunsa. Sekä torni että
ympäristö ovat kuitenkin ränsistyneessä
kunnossa. Rappaus on irronnut kokonaan pois
tornin alaosasta ja maakumpu portaikkoineen
on pusikoitunut. Alaosaa kiertävä kivimuuri on
halkeillut mahdollisesti kasvuston juurien vaikutuksesta. Vesitorni on myös kärsinyt ilkivallasta; ovi ja tornin yläosa tasanteen reunalla on
töhritty graffiteilla, tasanteen laatoitus on revitty
irti ja potkittu pois.
Torniosan sisäpuoli on paljasta, huokoista tiilipintaa, jota on osin paikkailtu. Välitasanteet
ovat teräsbetonilaattoja. Säiliön betonipinnassa
on haurastumaa ja betonipalkeissa lohkeilua. 27
26 ”Niinivaaran vesihuoltoa varmistettiin.” Karjalainen
25.08.2005
27 Joensuun vanha vesisäiliö. Kuntotarkastus 2018

Kuva 28. Korotettu vesitorni
Pohjois-Karjalan museo
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1940-50

-luvulla.

Kuva

Kuva 29. Vuonna 1937 toteutetun lisäosan piirustuksia

Kuvat 30-35. Vesitornin nykytila

17

5. Kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot
5.1 Arvotus tähän asti
Selvityksessä ”Joensuun kulttuuriympäristöt
2005” (Outi Suoranta) Niinivaaranpuisto ja
vanha vesitorni mainitaan seudullisesti merkittävinä kohteina.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihetta
varten laaditussa selvityksessä ”Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa” (2014)
vesitorni tai puistoalue eivät esiinny. Pielisensuun kirkko ja keskussairaala on esitetty
maakunnallisesti merkittävinä kohteina.
5.2 Rakennushistorialliset arvot
Niinivaaranpuiston ympäristö on ajallisesti
kerrostunut kokonaisuus, jossa rakennukset
muodostavat jatkumon 1920-luvulta nykypäivään. Vesitorni on tämän jatkumon alkupiste ja
tuo siksi ympäristöön ajallista syvyyttä.
Vesitornin alkuperäisenä säilynyt julkisivu
ilmentää aikakautensa tyylipiirteitä, ja sen
suunnittelijan kädenjälki on näkynyt laajemminkin
paikallisessa
kaupunkikuvassa.
Sisätiloja ei juurikaan ole suunniteltu yleisön
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nähtäväksi, joten tornin rakennushistoriallinen
arvo liittyy sen ulkoasuun ja kaupunkikuvalliseen rooliin. Nykytilassaan ulkoasu on melko
lailla ränsistynyt eikä kuvasta alkuperäistä
arvoa.
5.3 Historialliset arvot
Niinivaaran
rakennuskannassa
vesitorni
edustaa erästä varhaisimmista vaiheista. Tornin
historia nivoutuu sekä Niinivaaran kaupunginosan alkuvaiheisiin että vesilaitoksen syntyyn,
joka merkitsi koko Joensuulle merkittävää
askelta kohti nykyaikaista kaupunkia. Rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt lähivuosiin
saakka samana, eikä siihen ole tuhoutunutta
lisäosaa lukuun ottamatta tehty muutoksia,
jotka olisivat suuresti vaikuttaneet tiloihin tai
ulkonäköön.
5.4 Kaupunkikuvalliset arvot
Vesitornin rooli kaupunkikuvassa on heikentynyt
merkittävästi aikojen saatossa. Bertel Jungin
asemakaavassa symmetrisesti sommiteltu
Niinivaaranpuisto muodosti koko lähialuetta
jäsentävän geometrisen kuvion. Puiston
sijainti mäen päällä kohotti sen merkitystä

kaupunkikuvassa, ja se toimi tärkeänä kokoontumispaikkana ja virkistysalueena Niinivaaralaisille. Sommitelman päätteenä oleva vesitorni
oli ensimmäinen kaavan pohjalta toteutettu
rakennus. Ensimmäiset vuosikymmenet se
olikin puiston ainoa rakennelma.
Näkötornin ollessa paikoillaan 1930-50-lukujen
aikana torni oli lähialueen korkein rakennus ja
näkyvä osa ympäristöä. Ilman lisäosaa rakenne
on melko huomaamaton, eikä korkeasta
sijainnistaan huolimatta juurikaan näy puistoalueen ulkopuolelle. Maakumpareeseen liittyvä
torni maastoutuu hyvinkin huomaamattomaksi osaksi metsäistä ympäristöä; kumpareen päälle kasvaneen pusikon raivaaminen
erottaisi rakennuksen selkeämmin omaksi
kokonaisuudekseen.
1950-luvulla kaavamuutos hajotti Jungin
symmetristä sommitelmaa ja hämärsi vesitornin
roolia. Luoteispään kerrostalot asettuivat vielä
melko säännöllisesti alkuperäisen suunnitleman huvilatonttien tapaan, mutta vesitornin
ympäristön symmetria purkautui epäsäännöllisten tonttien ja katulinjausten myötä. Uudet
kerrostalotontit typistivät puistosuunnitelman
akselia. 1960 rakentui Pielisensuun kirkko, joka

asettui aiotulla tavalla puiston keskelle alueen
maamerkiksi. Korkea sairaalarakennus ja
uusi vesitorni kuitenkin kilpailevat sen kanssa
huomattavimman rakennuksen asemasta.
Kasvun myötä Niinivaara on muuttunut yhä
kerrostalovaltaisemmaksi, ja näin on käynyt
myös puiston ympäristölle. Toistaiseksi puiston
välittömässä läheisyydessä olevat rakennukset on toteutettu 2-3 -kerroksisina ja siten
jääneet vielä mataliksi suhteessa kirkkoon.
Suunnitelmat kerrostalorakentamisen lisäämiseksi Rinnekadun varteen tuonevat vesitornin
ympärille korkeampaa rakentamista.
Muutoksista huolimatta puistoalue on edelleen
keskeinen kaupunkikuvallinen elementti Niinivaarassa. Tulevaisuudessa puisto saattaa
nousta entistä selkeämmin erottuvaksi viheralueeksi keskellä tiivistyvää ja kaupunkimaista
ympäristöä. Vesitornin asema Niinivaaranpuistossa on yhä merkittävä; se on olennainen osa
puistoalueen jäsentymistä, historiaa ja henkeä.
Kuva 36. Vesitorni vuonna 1991
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