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1.. JOHDAN
NTO
Syyksyllä 2010 Joensuun
n teknisen vviraston kaaavoitus käyn
nnisti oikeussvaikutteiseen osayleis-kaaavan laatim
misen kaupu
ungin keskuustaan. Suu
unnittelualueeena oli Joeensuun ruuttukaavakes-kuusta eli kauupunginosatt I – IV, nääiden eteläp
puolella olev
va Hasanni emen ja Ko
oivuniemenn
allue sekä muuutama Pieliisjoen saari,, kuten Ilosaaari ja Niskasaari.

Suunnnittelualueen rajaus.
Kevääällä 2011 alueeseen
a
lisätttiin Hasann
niemi, joka
kuuluuu Linnunla
ahden
kauppunginosaan
n. Kartta
tekniisen viraston kaavoituss
Osayleiskaavvaa varten laadittavan
l
kulttuuri- ja
j rakennusshistoriallissen selvityk
ksen tarkoi-tuuksena oli luuoda perustteltu luetteloo niistä rakeennuksista ja
j aluekokoonaisuuksistta, jotka tu-lissi arvonsa vuoksi
v
suojjella osayleeislaavalla ja
j myöhemm
min laadittaavilla osaylleiskaavaann
peerustuvilla asemakaavoilla. Selviitykseen ku
uuluu myöss laajempi tässä esiteettävä teks-tioosuus, jokaa on pyritty tekemään tieteellisestti päteväksi. Sen sijaann rakennus-- ja miljöö-koohteiden ossalta tämä vaatimus
v
ei kaikilta ossin täyty. Se
S johtuu siiitä, että rak
kennuksistaa
teehdyissä invventoinneisssa on paikkka paikoin epätarkkuuk
e
ksia ja jopaa ristiriitaisu
uuksia, eikää
innventoinneisssa tietojen lähteitä olee esitetty ku
uin harvoissa tapauksisssa. Melko systemaattis
neen inventoinnti Joensuun
n rakennuskkannasta on
n tehty toiseen maailmaansotaan saaakka, muttaa
essim. kaikkiaa 1940-luvu
un kohteita ruutukaavaa-alueelta ei
e ole vieläkkään inventtoitu. Myöss
läähes kaikki puu-Joensuu
p
un aikaiset piharakenn
nukset ovat vailla
v
invenntointia.
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Rakennus- ja kulttuurihistoriallista selvitystyötä seuraamaan ja ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen (Joensuun kaupunki), kaavoitusarkkitehti Touko Linjama (Joensuun kaupunki), kaavoitusarkkitehti Katarina
Surakka (Joensuun kaupunki), lupa-arkkitehti Petri Enqvist (Joensuun kaupunki), yliintendentti Ulla Salmela (Museovirasto), yli-intendentti Timo Kantonen (Museovirasto),
arkkitehti Osmo Karttunen (Pohjois-Karjalan SAFA) ja arkkitehti Kari Hammarberg (Pohjois-Karjalan ELY-keskus). Katarina Surakka tuli ohjausryhmään 10.1.2011. Museoviraston edustaja vaihtui Ulla Salmelasta Timo Kantoseen keväällä 2011 ja ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa Kantosta edusti intendentti Aura Kivilaakso. Ohjausryhmän kokousten puheenjohtajana toimi Juha-Pekka Vartiainen ja sihteerinä Pekka Piiparinen.
Ohjausryhmä kokoontui seuraavina ajankohtina: 18.10.2010, 26.11.2010, 10.1.2011,
28.1.2011, 21.3.2011, 9.5.2011, 23.6.2011 ja 25.10.2011.
Ohjausryhmän ja minun välinen suhde toimi niin, että laadin ohjausryhmän kokouksiin rakennus- ja miljöökohteiden luettelot taustatietoineen ja alustavine kohdearvotuksineen.
Ohjausryhmän kokouksissa jokainen kohde käytiin erikseen läpi. Monet kohteet useaankin
otteeseen. Ohjausryhmän kokouksissa putosi huomattava määrä kohteita pois tekemistäni
listauksista. Tämä johtui siitä, että useat kohteet todettiin historiallisilta, arkkitehtonisilta,
rakennustaiteellisilta jne. arvoiltaan liian heikoiksi suojeltavaksi, mutta joidenkin osalta
mahdollinen suojelu nähtiin liian raskaaksi omistajalle. Myös osayleiskaavan muilla tavoitteilla oli joidenkin kohteiden suhteen vaikutusta suojelukohdelistan lopulliselle muotoutumiselle.
Rakennus- ja kulttuurihistorialliseen selvitykseen kuului myös vuorovaikutus rakennusten
omistajien kanssa. Tämän suoritti lähes täysin kaupungin kaavoitus. Alkuvuodesta 2011
rakennusten omistajille lähetettiin kirjalliset kyselyt, joissa tiedusteltiin mm. rakennusten
omistajien halukkuutta suojelutoimiin. Minun tehtäväkseni jäi koota vastaukset kohdeluetteloihin. Annoin myös puhelimitse tietoa selvitysprosessista muutamille kiinteistöjen omistajille sekä uhanalaiseksi koettujen rakennuskohteiden puolustajille. Keväällä kaavoitus
käynnisti rakennusten omistajien kanssa neuvottelut, joiden aikana moni omistaja sai mahdollisesta suojelusta lisätietoa ja yleisesti ottaen myönteisyys suojelua kohtaan kasvoi. Toisaalta taas joidenkin omistajatahojen kohdalla neuvottelut eivät lähentäneet osapuolia lainkaan.
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Aloittaessani syksyllä 2010 selvitystyöni, lähtökohdaksi muodostui se, että tutkisin jo tehtyjen inventointien ja omien tutkimusteni pohjalta suunnittelualueen ne kaikki kohteet, jotka olivat valmistuneet ennen vuotta 1960. Syksyn aikana selvitin systemaattisesti ruutukaava-alueen rakennetut ja säilyneet rakennukset, jotka olivat valmistuneet vuoden 1961
loppuun mennessä sekä joukon rakennuksia myös tätä nuoremmalta ajanjaksolta. Toukokuussa ohjausryhmän kokouksessa tarkennettiin selvitystyön aikarajaus ”1960-luvulle
saakka.” Kevätkesällä 2011 suunnittelualue laajeni Hasanniemeen, jolloin sain tehtäväkseni tehdä kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvityksen myös tästä alueesta niin kokonaisuutena kuin yksittäisen rakennuksienkin osalta.
Marraskuussa 2010 rakennus- ja kulttuurihistoriallisen selvityksen painopistealueiksi ja
teemoiksi määriteltiin seuraavat alueet ja aiheet:
1. Pienimuotoisen rakentamisen aika
-

työläisten ja käsityöläisten kaupunki

-

kauppiaitten puukaupunki

-

viimeinen omakotitalojen pihapiirien pienrakennuskannan valmistumisen aikakausi: 1940- ja 1950-luvut

-

ruutukaavan pienteollisuus (esim. leipomot, korjaamot, huoltamot, lehtipainot…)

2. Kaupunkirakenteen muutos
-

ruutukaavan ensimmäisen asuin- ja liikekerrostalot: 1930- ja 1940-luvut

-

kaupunkirakenteen muutoksen alkuajat: 1950-luku ja osin 1960-luku

3. Paikallisen identiteetin luojat
-

hallinto- ja koulukaupunki

-

muu julkinen rakentaminen (myös yleiset alueet)

-

paikalliset suunnittelijat ruutukaavan identiteetin luojina

-

Joensuu itäisen ja läntisen kulttuurin kohtauspaikkana

Edellä mainittujen teemojen pohjalta täsmentyivät niin yleistavoite kuin arvotuksen tarkemmat perusteet keväällä 2011. Yleistavoitteeksi määriteltiin ohjausryhmän kokouksessa
se, että suojeltavat rakennuskohteet näyttävät Joensuun keskustan rakentamisen vaiheet
kaupungin perustamisesta 1960-luvulle saakka.
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Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiaisen valmistelun jälkeen painopistealueita ja teemoja
täsmennettiin keväällä 2011. Suojelulistoille valikoidut kohteet
-

olivat omalle ajalleen tyypillisiä ruutukaava-alueen rakennuksia

-

edustivat hyvin lajityyppiään

-

olivat säilyneet pääosin alkuperäisessä asussa

-

olivat arvokkaita harvinaisuutensa vuoksi

-

pitivät sisällään symboliluonnetta

-

olivat merkityksellisiä osana laajempaa arvokasta ympäristöä

Painopisteitä tarkennettiin vielä siten, että Joensuun ensimmäisen rakennusvaiheen (1848 –
1945) painopisteet olivat kokonaisuuksissa, rakennustyypeissä, joita ei ole toistaiseksi suojeltu, arvokkaissa kohteissa, joita ei ole toistaiseksi suojeltu sekä paikallisten suunnittelijoiden kohteissa.
Joensuun sodanjälkeisen rakennusvaiheen (1945 – 1960-luku) suojeluun suunniteltujen rakennusten valinnassa huomioitiin erityisesti asuinkerrostalot, liike- ja toimistorakennukset,
hallinnon ja koulutuksen rakennukset, paikallisten suunnittelijoiden kohteet ja rakennusten
kokonaisuudet. On myös huomioitava, että suunnittelualueen sisällä on paljon nuorempaa
modernia kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, jotka tulivat jäämään selvityksessä ulkopuolelle määritellyn aikarajauksen vuoksi.
Ohjausryhmän kokouksessa 9.5.2011 kaavoituspäällikön esityksestä asetettiin rakennussuojelun toteutumiselle omat tavoitteet ja periaatteet. Rakennussuojelua harkittaessa pyrittiin ottamaan huomioon suojelun vaikutus osayleiskaavan muihin tavoitteisiin mm. täydennysrakentamisen tarpeisiin. Lisäksi kaikkia kiinteistönomistajia tultaisiin kohtelemaan
suojelupäätöksiä tehtäessä tasapuolisesti, rakennussuojelupäätökset tehtäisiin pääsääntöisesti yhteisymmärryksessä rakennusten omistajien kanssa ja omistajille kohtuullisina sekä
merkittävien kohteiden suojelusta voitaisiin päättää, vaikka omistaja ei suojelua hyväksyisikään. Rakennussuojelupäätöksestä omistajalle aiheutuvat velvoitteet tultaisiin kompensoimaan ensi sijassa lisärakentamismahdollisuudella samalle kiinteistölle. Kaupungin
omien rakennusten osalta tavoitteiksi ja periaatteiksi esitettiin kaksi kohtaa: kaupungin
päättäessä omien rakennustensa suojelusta se sitoutuisi joko 1) kohteiden korjaamiseen ja
ylläpidon kustannuksiin ja järkevän käyttötarkoituksen osoittamiseen rakennuksille tai 2)
rakennuksen luovuttamiseen suojelutarkoituksessa ulkopuoliselle kohtuullisin ehdoin.
Kaupunginhallitus hyväksyi koko osayleiskaavatyötä koskevat tavoitteet kokouksessaan
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22.8.2011 (§ 423). Näihin tavoitteisiin sisältyvät myös rakennussuojelua koskevat tavoitteet.
Kulttuuri- ja rakennushistoriallisen selvitystyön käytännön toimissa Joensuun kaupungin
kaavoituksen suunnitteluavustaja Ritva Eskelisellä oli merkittävä rooli. Hän teki rakennusja miljöökohteista tehtyihin kortteihin laadukkaat kartat, toimitti minulle lukuisat määrät
ilmavalokuvia ja lähetti sähköpostitse suuret määrät tietoja rakennus- ja miljöökohteista.
Myös Pohjois-Karjalan museon kokoelmajohtaja Auli Patjas toimitti minulle museon valokuvia, joita olen voinut käyttää hyväksi tässä selvityksessä. Museo antoi korvauksetta tutkimuskäyttööni myös inventointilomakkeensa. Myös Joensuun kaupunginarkiston Saini
Tuupanen ansaitsee kiitoksensa tutkimusaineistojen etsimisprosesseissa.
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2. RUUTUKAAVAKESKUSTAN LUONNE JA MERKITYS
Joensuun ruutukaava-alueen rajat olivat suurin piirtein samat 1900-luvun alkuun saakka.
Ensimmäisen kerran Joensuu laajentui vuonna 1919, kun siihen liitettiin osa Siihtalan alueesta. Kolme vuotta myöhemmin Niinivaarasta tuli Joensuun viides kaupunginosa.1 Ensimmäinen kokonainen kuntaliitos tehtiin vuonna 1954, jolloin Pielisensuun kunta ja Joensuun kaupunki yhdistyivät. Ruutukaavakeskustasta tuli kaupungin keskusta, jonka sisällä
oli vielä erillinen liikekeskusta. Ruutukaava onkin ollut jo 163 vuoden ajan niin kaupungin,
Joensuun seudun kuin koko Pohjois-Karjalan liike-elämän keskus.
Joensuun historia on pitkälti kauppakaupungin historiaa ja esimerkiksi 1970-luvun puolivälissä voitiin todeta, että Joensuu oli palveluvarustuksiltaan kahdeksannella tilalla Suomen keskusten joukossa.2
Nykyisin ruutukaava-alueen merkittävimmät liikerakennukset ovat Iso Myy (2007), Carelicum (1985), Anttila-Metropol (1992 - 1993), Carlsonin tavaratalo (2007), Citymarket
(1980), Sokoksen tavaratalo (1968), Piimälinna / Kiinteistö Oy Kanavanranta (1962) ja
Centrumin tavaratalo (1973 / 2009). Myös puu-Joensuun ajalta on yhä jäljellä kaupungin
kauppiaiden rakennuksia etenkin Rantakadun ja Torikadun varsilla. Taitokorttelin avaaminen vuonna 2006 on osaltaan elvyttänyt näihin historiallisiin miljöisiin liittyviä kaupankäynnin perinteitä.
Liike-elämään liittyi myös käsityöläisyyttä ja pienteollisuutta, joita ruutukaavakeskustassa
harjoitettiin aikoinaan paljonkin. Alueella sijaitsikin leipomoita, käsityöläisten työtiloja,
korjaamoita, huoltoasemia jne. Nämä rakennukset ovat hävinneet lähes täysin uudemman
liike- ja asuinrakentamisen myötä.
Suurin osa ruutukaavasta on ollut asuinalueena kaupungin perustamisesta nykypäivään
saakka. Alueella voikin nähdä edelleen Joensuun kaupungin asuinrakentamisen historiaa,
joskin puu-Joensuusta kertovaa aikaa ei rakennetussa ympäristössä ole jäljellä kuin pieniä
rippeitä. Sen sijaan asumisesta kertovat kiviset kerrostalorakennukset 1930-luvulta lähtien
ovat edelleen olemassa ja ne kertovat omalta osaltaan Joensuun rakennetun ympäristön
modernisoitumisprosessista.
Ruutukaavakeskustan historia liittyy vahvasti sekä kaupungin että myös laajemman alueen
hallinnolliseen historiaan. Pohjois-Karjala sai oman lääninsä vuonna 1960, ja uuden läänin
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haallintorakennnukset (19
966) perusttettiin ruutu
ukaavan ko
oillisosaan. Läänin laakkautuessaa
vuuonna 19977 valtion aluehallinto
a
asettui enttisiin läänin
nhallinnon tiloihin To
orikadun jaa
K
Kauppakadunn varsille. Ennen
E
omann läänin saaamista Kuop
pion lääninh
nhallituksella oli toimi-piiste kaupungin liikekesskustassa, nnk. Mustoseen talossa (1
1869 – 187 0), joka toiimi vuoteenn
19914 saakka kaupungin
ntalona. Tuoolloin valm
mistui nykyinen Eliel SSaarisen suu
unnittelemaa
kaaupungintallo. Maakun
nnallisen eddunvalvonnaan fyysinen
n sijainti onn ruutukaav
vakeskustann
kuupeessa Pielisjoen linnassa (1852)), jonne on sijoitettu
s
Po
ohjois-Karjaalan liiton to
oimitilat.
Jooensuulla onn pitkät perrinteet koullu- ja opisk
kelukaupunk
kina. Nykyiisessä Joen
nsuun taide-m
museon rakennnuksessa toimi
t
Joenssuun klassilllinen lyseo 1890-luvullta vuoteen 1977 saak-kaa. Myös enntinen yhteiiskoulu (19912) luterilaaisen kirko
on vieressä ja entinen tyttökouluu
(11913) Rantaakadun varrrella kertoovat Joensu
uun asemassta vahvanaa koulukau
upunkina joo
19900-luvun alussa.
a
Joen
nsuun yliopiiston perusttamisen my
yötä Joensuuusta tuli valtakunnalli-neen koulu- jaa opiskelukaaupunki. Ylliopiston raakennukset sijoitettiin
s
kkaupungin ruutukaavar
keeskustan tunntumaan.
Jooensuun sivvistyshistoria tiivistyy kkoulukaupu
ungin lisäksi myös monnien muiden toiminto-jeen puitteissaa ruutukaav
vakeskustaaan. Vuonna 1981 Joen
nsuun taidem
museo (189
92 – 1894))
m
muutti entiseen klassilliseen lyseon tiiloihin. Vuo
onna 1917 perustettu
p
Poohjois-Karjalan museoo
on toimiinut 1990-lluvun lopu
usta lähtienn
aivan kaupungin yddinkeskustaassa Careli-cumin raakennuksesssa (1985). Myös kau-punginkirrjasto (19922), suuri osa kaupun-gin gallerioista, m
muista näy
yttelytiloistaa
sekä esitttävän taiteeen tiloista sijaitsevatt
ruutukaav
valla. 20000-luvulla kulttuuritoik
mintoja on hakeutuunut etenkin
n Rantaka-dun varrrella oleviinn vanhoihin
n puutaloi-hin.
Nykyiselllä Joensuunn taidemuseo
on rakennuksella (1892 – 18994) on ollutt historiansa aikana
a suuri merkkitys niin Jo
oensuun
kuin koko
o Pohjois-K
Karjalan siviistyshistorialle. Ku
uva Pekka P
Piiparinen (2010)
(
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0
K
Kaupungin hengellisen
h
elämän tärkkeimmät rak
kennetun ym
mpäristön kkohteet sijaitsevat ruu-tuukaava-alueeella. Ortodoksinen kirrkko valmiistui vuonn
na 1887 ja nykyinen luterilainenn
kiirkko Kirkkkokadun toisseen päähänn vuonna 1903. Ortodo
oksinen kullttuuri on saaanut omann
piienen keskitttymänsä ru
uutukaavan koillisosaan
n, jossa ovaat ortodoksiisen seminaaarin kirkkoo
(11993), seminaarin opettus- ja majooitustiloille tarkoitettu rakennus ((1993) sekää ortodoksi-neen kulttuuriikeskus (20
009). Myös pienemmilllä kirkkoku
unnilla ja sseurakunnilla on tilojaa
keeskusta-alueeella, kuten
n Joensuun vvapaaseurak
kunnalla, Myöhempien
M
n Aikojen Pyhien
P
Jee-suuksen Kristuuksen Kirk
kolla, Pelasttusarmeijan
n Joensuun osastolla jaa Joensuun Cityseura-kuunnalla. Myyös Pohjois--Karjalan Isslamilaisen yhdyskunn
nan moskeij a sijaitsee ruutukaavar
allueella.

Myöhhempien Aikkojen Pyhien Jeeesuksen Kriistuksen
Kirkkko valmistuii kaupunginn
ydinkkeskustan ku
upeeseen
vuonnna 1960. Ku
uva Pekka
Piipaarinen (2010
0)
Jooensuun kesskusta-alueeella sijaitsevvat myös maakunnan täärkeimmät kkaupunkipu
uistot, joistaa
Piielisjoen ranntojen puisttoalue kuuluuu valtakun
nnallisesti merkittävien
m
n kulttuuriym
mpäristöjenn
(R
RKY 2009) listaukseen
n. Myös Kirrkkokadun koivuistutuk
k
kset kadun päissä olev
vine kirkko-raakennuksineeen ja puisto
oineen kuulluvat samaisselle listallee.
Jooensuun ruuutukaavakesskusta on Poohjois-Karjaalan selkeässti urbaaneiin alue. Sielllä on säily-nyyt eniten rakkennuksia eri
e vuosikym
mmeniltä, jo
otka muodo
ostavat maaakunnallisessti merkittä-viimmän rakennetun ku
ulttuuriymp äristön. Ru
uutukaava-aaluetta ovatt suunnitellleet monett
Suuomen eturiivin yhdysk
kunta- ja rakkennussuunn
nittelijat.
Rakennetussaa ympäristö
össä voidaaan nähdä ru
unsaasti eri aikakausienn rakennus- ja yhdys-ogioita ja tyyylisuuntau
uksia. Raken
nnukset kerrtovat myöss historialli-kuuntasuunnitttelun ideolo
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1
seesti Joensuuun heikomm
masta talouddellisesta assemasta mo
oniin muihinn suomalaisiin suuriinn
jaa keskisuuriiin kaupunk
keihin nähdden, mutta myös
m
kaupu
ungin asemaasta itäisen ja läntisenn
kuulttuurin raj
ajavyöhykkeeellä. Kauppunkiin saap
pui sen perrustamisen jälkeen kaauppiaita jaa
assukkaista jookaisesta illmansuunnaasta.3 Läntiinen kulttuu
uri muodosstui hallitseevimmaksi,,
m
mutta vielä tänäkin
t
päiivänä itäiseestä kulttuu
urista muistu
uttavat mm
m. muutamaan puutalonn
kaauppiashistooriat sekä orrtodoksiseeen kulttuuriiin liittyvät rakennuksett.

Arrkkitehti Anntero Turkin
n suunnitteleema ortodoksisen semiinaarin kirkkko (1993) kertoo
k
om
malta osaltaaan itäisen kulttuurin vvaikutuksestta ruutukaavakeskustasssa. Kuva Pekka
P
Piipaarinen (2010)
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2
3.. RUUTUK
KAAVAN SUUNNIT
TTELUA 18
848 – 2010
3..1

Suunnittelu kaup
pungin peru
ustamisesta
a toiseen maailmansot
m
taan

Ennnen Joensuuun perustaamista ja asuuttamista olli Pohjois-K
Karjalan kauupunkihank
ketta pidettyy
ylllä 1700-luvvun puoliväälistä saakkka. Joensuun
n kaupungin
n perustamiinen varmisstui vuonnaa
18838 senaatinn päätökselllä ja asemaakaavaa ryh
hdyttiin toden teolla suuunnittelem
maan kesällää
18840. Lopultta asemakaaavan laati Claës Wilh
helm Gyldéén (1802 - 1872) vuo
onna 1848..
G
Gyldénin aseemakaavan erityispiirteeinä olivat Pielisjoen
P
rantojen ottaaminen puisstoalueeksi,,
puuistomainenn Kirkkokattu luterilaissine ja ortod
doksisine kirkkoineen
k
sekä kaksi aukiosom-m
mitelmaa julkkisine raken
nnuksineen..4
G
Gyldénin aseemakaavassaa olleiden liiian pienien
n tonttikokojjen vuoksi jjo vuonna 1867
1
laadit-tiiin uusi asem
makaava. Ettenkin porvaarit kokivatt tonttinsa pieniksi, sillää niille halu
uttiin asuin-raakennuksen lisäksi mah
htumaan m
myös kaikki varastorakeennukset jaa eläinsuojatt. Joensuunn
ruuutukaavan tonttikoot olivat
o
myöss vastoin kaaupunkien yleisen
y
rakeennusjärjesty
yksen mää-rääämiä vähim
mmäistonttikokoja. Joeensuussa to
ontteja alettiinkin rakenntaa niin tääyteen, ettää
sillä katsottiinn olevan vaaarallisia vaiikutuksia ylleiseen palo
oturvallisuut
uteen.5

Claës Wiilhelm Gylddénin laatim
ma Joensuun asem
makaavakaartta vuodeltta 1848.
Kaupunkki jaettiin neeljään kaupu
unginosaan, jo
otka kartasssa on erotelttu eri
värein. Kartta
K
Joenssuun tekniseen viraston
kaavoituss

13
Vuonna 1867 senaatti hyväksyi lääninarkkitehti Ferdinand Öhmanin laatiman uuden asemakaavan. Suurin uudistus oli kuusitonttisten kortteleiden muuttaminen nelitonttisiksi.
Maistraatti ei kuitenkaan alkanut painostamaan kiinteistönomistajia tonttijakojen muuttamisessa ja näin vain osa ruutukaavan kortteleista saatettiin nelitonttisiksi. Jäljelle jäi paljon
vanhoja kuuden tontin kortteleita, mutta edellä mainittujen lisäksi muodostui kahden asemakaavan mukaisen tonttijaon sekakortteleita. Kaupunkikuvallisesti merkittävää oli Koskikadun ja Siltakadun suunnittelu esplanadeiksi ja ylipäätään julkisten rakennusten ja aukioiden vyöhykkeen vahvistaminen. Paloturvallisuuden nimissä kaupunkikuvaa uudisti väljemmän rakentamisen lisäksi puisten uudisrakennusten määrääminen yksikerroksisiksi.6
1920-luvulla ruutukaavalle tuli tarve laatia ajantasainen asemakaava. Tämä johtui mm. siitä, että ainakin 14 korttelissa oli toteutettu määräyksiä kahdesta aikaisemmasta asemakaavasta, joten nämä korttelit eivät soveltuneet niin vuoden 1848 kuin vuoden 1867 asemakaavaan. Uuden kaavan laatiminen annettiin aluksi kaupungininsinööri Bernhard Gagneurin tehtäväksi, mutta hänen ideansa eivät kaupunginvaltuustolle kelvanneet, joten Gagneurin tilalle kaavaa laatimaan kutsuttiin Viipurista Otto-Iivari Meurman (1890 - 1994).7
Meurman teki nyt ensiesiintymisensä Joensuussa, jonka maankäytön suunnitteluun hänellä
tuli olemaan vielä paljonkin vaikutusta.
Ensimmäinen Meurmanin Joensuulle laatima kaava on vuodelta 1927 ja se keskittyi ennen
kaikkea ruutukaavan puistojen kehittämiseen. Kaavan myötä kaupungin keskusta sai lopullisesti Vapaudenpuiston kaupungintalon eteen. Lisäksi puistomainen vyöhyke aiottiin ulottaa Pielisjoen rannasta kohti länttä ruutukaavan laidalle. Samalla kaavassa vahvistettiin kuten edellisenkin asemakaavoituksen myötä - julkisten rakennusten vyöhykettä. Suuri osa
Meurmanin kaavaan laatimista ideoista hylättiin ja valtuusto hyväksyi siitä riisutun version.8
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M
Meurmanin laatima
l
asem
makaavakarrtta vuodeltta 1927. Meeurman haluusi mm. keh
hittää alueeen puistoja, kuten ruutu
ukaavan eteeläosissa sekkä julkisten toimintojenn vyöhykkeeellä. Vyöhyykkeelle hänn sijoitti myyös lääninhaallituksen ra
akennukset ja
j akselin ittäpäähän puiston keskeelle julkisenn rakennukseen, mahdolllisesti museeon. Kartta Joensuun
J
ka
kaupunginarrkisto

34, kun ruutukaavaa laaajennettiin pohjoispuop
Jooensuun aseemakaava-allue laajeni vvuonna 193
leelle. Asemakkaava-alueeen yhteyteeen liitettiin myös uuttaa ranta-aluettta Pielisjoeen varresta..
U
Uusi alue kääsitti liki 30
0 hehtaaria maata ja laaajennuksen
n suunnittelli jo edellissellä vuosi-kyymmenellä Joensuuta kaavoittanu
k
ut Meurman. Alue suun
nniteltiin päääosin yksik
kerroksisillee
assuinrakennuuksille sekä teollisuudeelle.9 Kaavaan seuraukssena muodoostuivat nyk
kyiset Poh-jooiskadun ja Rauhankad
dun välillä olevat puiset omakottitalot, jotkaa rakennetttiin pääosinn
19940-luvulla. Viimeisin
n ruutukaavvan laajennu
us tehtiin vuonna
v
19444, jolloin ru
uutukaavann
luuoteisosasta kaavoitettiiin Rauhankkadun pohjo
oispuolinen alue.10
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M
Meurmanin suunnittelem
s
ma asemakaaavan laajen
nnus vuodellta 1933. Kaaavan myöttä muotoutuui ortodoksissen kirkon ympärillä
y
o leva puisto nykyiseen laajuuteensa
l
a.

Raauhankadunn omakotiassutusta I ka upunginosa
assa. Kuva Pekka
P
Piipaarinen (2010)
3..2

Suunnittelu 1930-luvun lopu
usta 1960-lluvun alkuu
un

Seeuraavat Meurmanin
M
suunnitelma
s
at koskivat ydinkeskusstaa. 1930-luuvun lopullla hän laatii
luukuisia ehdootuksia liikeekeskustaa vvarten, muttta niistä totteutui vain aajatus kesku
ustaan koh-diistuvasta suuunnittelukillpailusta. Seen voitti vu
uonna 1946 arkkitehti M
Markus Tav
vio (1911 –
19978). Hän korosti aik
kaisempien ruutukaavaan suunnitteelijoiden taavoin kaupu
ungintaloltaa
läähteen halkii ruutukaav
van lähteväää julkisten toimintojen
n ja alueidden vyöhykettä. Kutenn
M
Meurman aiemmin suu
unnitelmissaaan, myös Tavio sijoitteli runsaaasti rakenn
nuksia tällee
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6
vyyöhykkeellee, kuten kouluja ja muuseon. Tavio suunnitteeli julkistenn toimintojeen vyöhyk-keeelle myös asumista, siillä Siltakaddun eteläpu
uolelle esitetttiin peräti yyhdeksää pisteasuinta-looa, joiden ensimmäisiin
e
n kerroksiinn suunnitelltiin liiketilo
oja. Tavio sai keskusttasuunnitel-m
mansa valmiiksi vuonnaa 1948, muttta kaupunk
ki oli Tavion ideoille nnihkeä. Vain
n nykyistenn
koorttelien 218 ja 219 ko
ohdalla hännen suunniteelmansa totteutuvat osiittain. 11 Siiltakadun jaa
K
Koskikadun kulmaan to
orin reunallee nousi kah
hdeksankerrroksinen Pan
ankkitalo (1951) ja senn
viiereen kaksiikerroksinen
n nk. Hankkkijan talo (1952).
(
Meu
urman oli hhahmotellutt nykyisellee
K
Keskuskujallle tilallisestii tiivistä ja kaupunkim
maista kaupp
pakujaa, muutta tämä ajaatus Tavionn
suuunnittelemana toteutuii vain osittaain.12
Jooensuun keeskusta-alueeen ensimm
mäiset yli kaksi
k
kerrosta korkeam
mmat kivirrakennuksett
kaaupungintallon valmistu
umisen jälkkeen olivat Teräskulmaan (tuolloinn Pielishovin
n) asuin- jaa
liiikerakennuss (1939) ja Tshokkisenn asuinraken
nnus (1937 – 1938). N
Nämä rakenn
nkset loivatt
19930-luvun lopussa
l
poh
hjaa tulevaalle keskusttan kivirakeentamiselle . Tästä kerrrotaan tar-keemmin jäljeempänä.

O
Otto-Iivari Meurmanin
M
eräs
e
suunniitelmista Joeensuun ydin
nkeskustaann. Kauppato
orin länsilaaidalle valm
mistui muusta
a rakennusm
massasta ko
orkeammat talot vuosinna 1951 ja 2003.
2
Tämän hahmoteelman esitti ensi kertaaa juuri Meurrman. Lisäkksi hän ehdootti nykyisen
n Keskusmista tilallisesti tiiviiksii kauppakujjaksi sekä uu
udisrakennuuksia kaupp
patorille.
kuujan rajaam
Ku
Kuva Joensuun kaupung
ginarkisto
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Ny
Nykyiset kortttelit 218 ja 219 suunniiteltiin lopulta Markus Tavion ehddotusten mukaan.
M
Myös kortteleeiden raken
nnukset, kuteen kuvassa oleva Pankkitalo (19511) tulivat Ta
avion piiruustuspöydälltä. Kuva Peekka Piipariinen (2010))
Soodan jälkeisset vuosiky
ymmenet - 11940- ja 19
950-luvat - merkitsivätt ruutukaavaalla kahdenn
aiikakauden jakolinjaa,
j
niin
n suunniittelussa ku
uin toteutuk
ksessakin. L
Liikekeskustaan ja senn
läähettyville nousi
n
uusia kivisiä kerrrostaloja, kun
k taas eteenkin ruutuukaavan län
nsiosissa ra-keennettiin vieelä huomatttava määrä omakotitalloja ja muitta pienrakennnuksia. Liiikekeskustaa
saai moderneja urbaanejaa piirteitä, ku
kun taas osaaa ruutukaav
vaa rakennetttiin edelleeen matalanaa
jaa väljänä om
makotialueeena.13 Samaa jakolinja tuli
t esiin raakennusten suunnittelijjoissa, sillää
uuudet massiivviset kiviraakennukset suunniteltiin korkeako
oulutettujen arkkitehtieen toimesta,,
kuun taas omaakotitalot olivat lähes yyksinomaan rakennusm
mestarien suuunnittelemiaa.14
Y
Yhdyskuntassuunnittelun
n puolella m
merkittävin askel oli Jo
oensuun enssimmäisen yleiskaavan
y
n
vaalmistumineen vuonna 1953. Enneen Joensuun
n kaupungin ja Pieliseensuun kun
nnan liitostaa
vuuonna 19544 tilasi Joensuun kaupuunki laajemm
man suunniitelman eli yyleiskaavan
n tutkimaann
uuuden kunnaan ja sen ym
mpärillä oleevien alueid
den kehitysn
näkymiä assemakaavasuunnittelunn
poohjaksi. Yleeiskaavan laaativat Ottoo-Iivari Meu
urman (1890 - 1994) jaa Olli Kivin
nen (1921 19999) - molemmat suom
malaisen yhddyskuntasuu
unnittelun kärkinimiä.
k
V
Vaikka Joenssuu oli kasv
vu-uralla ja ruutukaavan uudisrakeentaminen ooli vauhdissa, halusivatt
M
Meurman ja Kivinen väähentää yleiiskaavan av
vulla ruutuk
kaava-alueenn voimassaa olevan ra-keennusjärjesttyksen salliimaa rakennnusoikeuttaa. Tätä perusteltiin ssillä, että ruutukaavar
allueeseen ei haluttu
h
sullo
oa kaikkia kkaupungin asukkaita.
a
Kaupunkiin
K
tuli perustaaa asukkail-lee myös lähiööitä. Toisek
ksi Meurmaan ja Kivineen pelkäsivät, että rakeennusjärjesttyksen kor--
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keeat rakennuusoikeudet tuottaisivat
t
epäyhtenäiistä kaupunkikuvaa. V
Voimassa olleen raken-nuusjärjestykssen mukaan ruutukaavaan uudisrak
kennusten korkeuksien tuli olla paaikasta riip-puuen maksim
missaan 11 - 15 metriä, vähimmäisskorkeuksia ei määriteltlty lainkaan. Sen sijaann
ylleiskaava suuositteli, etttä korkeim
mmat raken
nnukset kau
upungin yddinkeskustasssa olisivatt
koolmesta viitteen kerrostta korkeita ja ruutukaavan reuna-alueilla I jja IV kaupu
unginosissaa
keerrosluku saaisi jäädä yh
hteen. Ydinnkeskustan osalta
o
yleisk
kaava ehdootti, että sinn
ne tulisi ra-keentaa pelkästään liike- ja konttoriirakennuksiia ja mahdo
ollisimman vähän asuinrakennuk-sia.15

Ra
akennusten kerroskorkeeudet
vu
uoden 1953 yyleiskaavasssa. Liikekeskusta suunnniteltiin ku
ulkevaksi
pittkin julkisteen rakennussten ja
toiimintojen vyyöhykettä. Kartta
K
teo
oksesta Joennsuun yleiskaava
19
953
Tooukokuussaa 1960 Joen
nsuun kaupuunginvaltuu
usto teki pääätöksen uuuden asemak
kaavan laa-tim
misesta I – IV kaupun
nginosiin ja muutamillee ruutukaav
van pienillee reuna-alueeille. Tehtä-16
väää alettiin tooteuttaa kau
upunginarkk
kkitehti Unto
o Tupalan johdolla.
j
JJoensuun kaupunkikuk
-

vaan kannalta asemakaav
va on kaupun
ungin historiian toiseksi tärkein suuunnitelma en
nsimmäisenn
assemakaavann jälkeen. Tupalan
T
kaaavan vaiku
utukset ovatt näkyvissää selkeinä vielä
v
2000-luuvun alussa ja noin 50 vuotta vanhhan kaavan pohjalta on
n toteutettu ruutukaavaa-alueen uu-diisrakennuskkantaa vielä uudella vuoosituhannellla.
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A
Asemakaavaaa lähdettiin tekemään, koska aikaisemmat rak
kennusjärjeestykset oliv
vat sallineett
ruuutukaavan sisällä liiaan suuret raakennusoikeudet, sään
nnökset rakkennusten sijoitteluista
s
a
toonteille katsottiin vanheentuneiksi, kaupunkiku
uva uhkasi muodostua epäyhtenäiiseksi, tont-tieen käyttötarrkoituksia oli
o tulkittu liiian vapaastti ja myös moottoriajon
m
neuvoliikenteen lisään-tyyminen koeettiin vaatim
muksena uu
uudelle kaav
voitustyöllee.17 Kaupunnginvaltuussto määräsii
assemakaavann laadittavak
ksi siten, etttä alueelle sopisi
s
jatkossa 25 000 asukasta jaa että raken-nuusten korkeuudet olisivaat jatkossa taarkemmin määriteltyjä
m
ä.18

Ku
Kuvan etualaalla kolmattta kaupungiinosaa kaup
ppatorin eteläpuolella. Tämä alue oli säilynytt
19960-luvun alkuun
a
saakkka tiiviinä jja puutalova
altaisena allueena. Vuos
osikymmenen
n alussa
laaadittu ruutuukaavan aseemakaava eei säilyttänyyt yhtään pu
uurakennustta. Kuva Po
ohjoisKa
Karjalan musseo
Ruuutukaava-aalueen asem
makaava hyyväksyttiin osissa,
o
jottaa lukuisat vaalitukset eiv
vät olisi hi-daastaneet asiian käsittely
yä. Vuonna 1962 kaav
va hyväksytttiin valtuusstossa kahdessa osassaa
seekä osa kaaavasta sisäaasianministeeriössä 30.1
10.1962. Lo
opullisen siu
iunauksen asemakaava
a
a
saai, kun sen viimeiset
v
ossat vahvisteettiin sisäasiiainministerriössä 14.3..1964.19 Kaavaprosessii
keesti vuosia, sillä kaupu
unginarkkiteehti Unto Tu
upala avusttajineen oli valmistanu
ut kaavakar-2
taan pohjaksi tuleville
t
hy
yväksymisillle jo lokaku
uussa 1960.20
Vaikka uuusi asemak
kaava sisälsii

paaljon uutta, pohjautuivat sen syvim
mmät ajatuk
kset C.W. Gyldénin
G
18800-luvun puolivälissä
p
ä
laaatimaan kauupungin ensimmäiseenn asemakaav
vaan sekä vuosina
v
18667 ja 1928 vahvistettuv
-
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0
jeen asemakaaavojen muu
utoksiin.21 M
Myös Meurm
manin ja Kiivisen yleisk
skaavalla on
n nähty ole-vaan voimakas vaikutus Tupalan
T
kaaavoitustyöhö
ön.22
Seeuraava ruuutukaava-alu
ueelle laadiittu suunnittelma oli liikekeskustaan osayleisk
kaava, jokaa
vaalmistui vuoonna 1993 ja
j joka vahvvistettiin seeuraavana vuonna.
v
Osaayleiskaava ohjasi kes-kuustan kehitttämistä, varrsinkin 20000-luvun alu
un suuren uu
udisrakentaamisen aikana. Kuiten-kiin yhtä laajaamittaisiin suunnittelut
s
toimiin kuin
n mitä 1960-luvun alunn asemakaav
va edusti, eii
ruuutukaava-aalueella ryhd
dytty toteutttamaan kuiin vasta noiin viiden vuuosikymmen
nen jälkeenn
kaaavan laatim
misen. Näin 2010-luvunn alkupuoliskolla Tupaalan kaava ssaa merkittäävyydeltäänn
rinnnalleen uuuden kaupun
nkisuunnitellman, kesku
ustan osayleeiskaavan.
19960-luvun alun
a
ruutuk
kaavan asem
makaava olii ajalleen ty
yypillinen nnk. mattokaaava. Tämää
taarkoittaa sitää, että kaav
va laadittiinn olemassa olevan rakennuskannaan päälle läähinnä avo-koortteliperiaaatetta noudaattaen. Matttokaavojen johdosta
j
useimmat puuukaupungit – varsinkinn
sisä-Suomestta – katosiv
vat 1960- jaa 1970-luku
ujen aikana.23 Myös Jooensuussa kaava
k
mah-doollisti poisteettavaksi ru
uutukaavan alueelta kaaikki vanhaat puutalot jja kaavan myötä
m
puu-Jooensuun purrkaminen saai siunaukseensa.24

un väliset koorttelit vuod
den 1960 asemakaavakkartassa. LiiikekeskusSiiltakadun jaa Niskakadu
taassa rakennuukset ovat pääosin
p
kiinnni katulinja
assa ja ne ovat myös kaatulinjojen mukaisesti
m
sijjoitettu. Senn sijaan ruu
utukaavan läänsiosan assuinkerrosta
alot ovat sijooitettu näen
nnäisen sat-tuumanvaraiseesti kortteleeihinsa. Karrtta Joensuu
un teknisen viraston
v
kaaavoitus

ngeilla on oollut pitkät perinteet
p
um
mpi- tai ositttaisiin ump
pikorttelira-Euurooppalaissilla kaupun
keenteisiin, jootka ovat rajjanneet kauupunkitilaa selkeäksi.
s
Vaikka
V
Joennsuussa ei ennen 1960-luukua tiiviitä umpikortteeleita kivikaaupunkien esikuvien
e
mukaan
m
olluttkaan, olivaat pääraken--
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nuukset - etenkin ruutukaaava-alueen itäosassa - kiinni katu
utilassa ja toontit olivat erotettu
e
toi-sistaan aidoiilla ja piharrakennuksillla. Tällaisiia kaupunkitiloja oli jjäljellä runsaasti vielää
19960-luvun alun
a
Joensu
uussa. Uudeen asemakaavan myötää tämä euroooppalainen
n kaupunki-peerinne hajottettiin Joenssuussa lähees täysin. Uu
udisrakennu
ukset sijoiteettiin pois katujen
k
reu-nooista, jolloinn kortteleid
den rakennee muuttui täysin. Tilallle tulivat aavo- ja sekaakorttelit jaa
täästä kehityksestä vain ydinkeskust
y
ta muodostii poikkeuksen. Siellä uuudisrakenn
nukset sijoi-teettiin edelleeen kiinni kaatulinjaan, m
mutta varsin
naisia umpikortteleita uuudisrakenttamisen yh-25
teeydessä ei tooistaiseksi ole
o muodosttunut kuin muutama.
m

Puuu-Joensuuun III kaupunginosan tiiivistä kaupu
unkirakenneetta 1930- jja 1940-luku
ujen taitteeesta. Punaiiset rakennu
ukset ovat assuin- tai liikkerakennukksia, oranssiit talous- ja
a piharakeennuksia ja mustalla ym
mpäröidyt oovat kivisiä rakennuksia
a. Kartasta voidaan hu
uomata, ettää rakennukset rajasivatt tontteja ja ppäärakennu
ukset olivatt sijoitettu ki
kiinni katutillaan. Kuva
Jooensuun kauupunginarkiisto
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4. RAKENTAMINEN 1848 - 2010
4.1

Puu-Joensuun rakennettu ympäristö

Joensuun rakennetun ympäristön muodostumiseen on vaikuttanut kantavuudeltaan heikko
maaperä. Puu-Joensuun aikana se merkitsi sitä, että puisia matalia rakennuksia ei tarvinnut
paaluttaa. Sen sijaan korkeat kivitalot olisivat vaatineet paalutuksen, jolloin mitä ilmeisimmin kustannussyistä ruutukaavalle ei päässyt muodostumaan 1800-luvulla ja 1900luvun alkupuoliskolla kovinkaan paljon kivirakennuksia. Näin ollen maaperä siivitti omalta
osaltaan Joensuusta ennen kaikkea puukaupungin.26
Puukaupungin ilmeeseen vaikuttivat myös tarkat rakennusmääräykset, joiden tavoitteena
oli ehkäistä mahdollisten tulipalojen leviäminen. Tästä syystä kaupungin rakennuskanta
määrättiin matalaksi ja kadut leveiksi.27 Kaupunkikuva muodostui näin ollen sangen väljäksi, mutta aidoilla ja piharakennuksilla suljetut pihapiirit ja katutasossa kiinni olevat rakennukset toivat ruutukaavalle kaupunkimaista tuntua. Kuitenkin 1930-luvulla asemakaava-arkkitehti Otto-Iivari Meurman luonnehti Joensuun keskustaa ”liian avaraksi”, jossa oli
”lakeusmainen tuntu”.28
Kaupungin painopiste oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa III-kaupunginosassa,
jonka tontit rakennettiin vuoteen 1870 mennessä. Vuonna 1900 lähes puolet (46 %) ruutukaavan 2 215 henkilöstä asui III kaupunginosassa. Muiden kaupunginosien rakentuminen
oli hitaampaa. Esimerkiksi I kaupunginosan asukasmäärä oli samaan aikaan vain 160 henkilöä.29
Puu-Joensuuta ei sen olemassa olon aikana mielletty korkeatasoisen rakennustaiteen keskukseksi.30 Verrattain köyhään Joensuuhun ei päässyt syntymään suuria pääomia, joilla
olisi voitu toteuttaa laajassa mittakaavassa kalliita ja monumentaalisia rakennushankkeita.
Joensuusta tuli myös aluehallinnollinen keskus sangen myöhään, jolloin vanhaa historiallista kivirakennuskantaa on myös tästä syystä huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi
Kuopiossa, Oulussa tai Vaasassa.
Joensuun ruutukaavan kivirakentaminen kulki siis selkeästi hitaampaa vauhtia moniin
muihin keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna. Joitakin kivikohteita saatiin kuitenkin rakennetuksi jo 1800-luvulla. Niskasaareen valmistui Kruununjyvästö (1848) eli nykyinen Pielisjoen linna ja ruutukaavalle kaksi suurempaa kivirakennusta. Toinen oli nk. Pärnäsen talo
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3
(11863 – 18833) ja toinen Joensuun lyyseo, nykyiinen Joensu
uun taidemuuseon rakenn
nus (1892 18894).31

Nk. Päärnäsen talo
o (1863 –
1883) P
Papinkadun
n ja Torikadun risteyksessä
ä on ruutuhin säilykaava--alueen vanh
nyt kiviirakennus. Kuva
K
Pekka P
Piiparinen
Jooensuun perrustamisen jälkeisinä
j
vvuosikymmeninä aina 1890-luvullle saakka ru
uutukaavann
nääyttävin ja merkittävin
n rakentam
misen tyylisu
uunta oli nk.
n sveitsilääistyyli. Sen
n luonteen-om
maisin piirrre oli täysin
n uudenlaineen, epäklassistinen orn
namentiikkaa. Koristeaiheet leikat-tiiin lehtisahaalla ja ne oliivat rikasmuuotoisia. Sv
veitsiläistyy
ylin ohella eesiintyi myö
ös hajoavaaa
kllassismia. Tämä
T
tarkoiitti tyyliä, jjonka koristteaiheet perrustuivat kllassismiin, mutta
m
klas-sismista poikketen sen aih
heita käytetttiin pelkästtään koristelluun, ei kanntaviin rakenteisiin ku-teen klassismiissa.32 1890
0-luvulla Joeensuun rakeennuksien tyylisuunta
t
muuttui sveeitsiläistyy-lisstä kohti soorvityyliä. Aumakatot
A
ppalasivat ja rakennusteen säännönm
mukaisuus väheni.
v
Ra-3
keennusten pinntoihin lisätttiin reliefim
mäisiä korisstemuotoja.33

Musttosen talossa (1870)
esiinttyy nk. sveittsiläistyylisiä ko
koristeaiheitta. Kuva
Pekkka Piiparineen (2009)
18890-luvun loppupuolel
l
lla jugend-ttyyli saapuii Suomeen.. Kaupunkiien puutaloiissa jugendd
olli tyylillisessti köyhemp
pää kuin kivvitaloissa taai puisissa huvilaraken
h
nnuksissa. Puisten
P
kau--
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puunkirakennuusten koristteleminen ooikeaoppisiilla jugend--koristeilla olisi vaatin
nut taitaviaa
3
puuuseppiä, jooten rakennu
usten koristteiden käyttö rajoittui pieniin
p
yksittyiskohtiin.34

Jooensuun puuurakennuksiin judeng- tyyli tuli 19
900-luvun ensimmäise
e
en vuosikym
mmenen lo-puussa. Tähänn päivään säilyneitä
s
juugend-tyyliisiä puurakeennuksia Jooensuun ruu
utukaavallaa
ovvat mm. Siltakatu 26 a (1907), Silltakatu 26 b (1908), Tu
ullikamari (11910) ja Kaauppakatu 3
b (1912).35 Kivisiä
K
jugeend-rakennuuksia on ru
uutukaava-allueella yhteeensä neljä kappaletta::
K
Kaupungintalo (1914), entinen
e
yhteeiskoulun rakennus
r
(1912), Puhellinlaitoksen
n toimitalonn
vaanhin osa (11913) sekä nk.
n Piparkakkkutalo (1915) osoitteeessa Kauppaakatu 34.36
Puuhuttaessa Puu-Joensu
P
uun aikaisistta rakennussten tyylisuuntauksistaa, on huomiioitava, ettää
eddellä mainittut erilaisten
n tyylisuunttaustan koristeaiheet liiittyivät enneen kaikkea porvaristonn
om
mistamiin taaloihin sekää kaupunginn omiin rakeennuksiin. Joensuusta
J
otetuista vaanhoista va-lookuvista voiidaan huom
mata, että liikkuttaessa Piielisjoen läh
heisyydestää kohti I ja IV
I kaupun-giinosia, rakennnusten korristelu muutttui niukemm
maksi.
18890-luvulla rakentamin
nen ruutukaaavalla hiljeeni verrattun
na edellisiinn vuosikym
mmeniin. Jo-ennsuun lähisttölle tulleet teollisuuslaaitokset kasvattivat om
mia asuinalueeitaan tehtaaiden ympä-rillle, eikä Joeensuun kau
upunkialue vvetänyt puo
oleensa työv
väestöä. Raakentamisen
n painopistee
siirtyi jälleenn kaupungin
n alueelle vvasta 1900--luvun puolella.37 Vuooden 1907 tienoilla
t
ra-keentaminen Joensuussa
J
vilkastui jäälleen ja toiminnallisem
mpaa ajanjaaksoa kesti ensimmäi-seen maailmannsodan aiheeuttamaan laamaan saak
kka.38

Jooensuussa 1910-luvun
1
omaleimais
o
simmaksi joensuulaisen
n puu-jugenndin suunnitttelijaksi on
mainittu rakeennusmestarri A.J. Tolvaanen, joka on
o suunniteellut mm. Kaauppakatu 3 b:n rakeennuksen (1912). Kuva Pekka Piipparinen (201
11)
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Ennsimmäisenn maailman
nsodan jälkkeen rakentaaminen elp
pyi hitaasti saavuttaen huippunsaa
19920-luvun lopulla.
l
Tuosta ajasta säilyneistää rakennuksista voidaaan mainita esimerkiksii
kllassismia eddustavat kau
upunginsairraalan puuraakennukset Pohjoiskaddulla (1928)) sekä kivi-raakennuksistaa liikekesku
ustassa olevvat Tapion talo (1927
7) ja Torikaatu 23 (192
28 – 1929)..
Laaman seurauuksena 1930-luku oli vverraten hiljjaista rakentamisen aikkaa, vaikka tämän vuo-sikkymmenen aikana ruuttukaavan toontit katsotaaan lopulliseesti rakenneetun täyteen.39
Läähes kaikkii 1930-luvu
un joensuulaaiset kerrosttalot edustivat uutta tyyylisuuntaa,, funktiona-lissmia. Kiviraakentamineen oli kuitennkin edelleeen vaatimatonta. Vuosiikymmenen
n aikana Jo-ennsuun ruutuukaavalle valmistui
v
vaain viisi ylli kaksikerrroksista kivvirakennustta ja 1940-luuvulla neljä.. Vastaavastti 1950-luvuulla massiiv
visempien kivirakennus
k
usten määrä saavutti ylii
koolmenkymm
menen.

Funktio
onalistista tyyylisuuntaa
a edustava
nk. Tshokkisen taloo valmistui Koulukadun ja Niskakadun
N
n kulmaukseeen vuosina
1937 – 1938. Se onn ruutukaavvan ensimmäinen kivinen puhhdas asuinkkerrostalo.
Kuva Pekka
P
Piiparrinen (2010
0)

vulla koko JJoensuun kaupunkialu
k
eella oli kuuitenkin vieelä voimak-Rakentamineen 1950-luv
kaaasti puutalovaltaista. Esimerkiksi
E
i vuonna 19
954 valmisttui yhteensää 12 kappalletta kivisiää
400
assuinrakennuuksia, sitä vastoin
v
puurrakenteisten
n asuinraken
nnusten osuuus oli 90 kappaletta.
k

Puuurakentam
minen koko kaupungin
k
aalueella jatk
kui vilkkaan
na vielä 19660-luvulla. Esimerkiksi
E
i
viielä 1967 kiivirakennuk
ksia koko kaaupunkiin valmistui
v
yh
hteensä 44 kkappaletta ja
j puisia 644
kaappaletta.41
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V
Vuosi

Kiivirakennuk
kset

Puuraakennukset

19954

122

90

19955

8

50

19956

8

170

19957

7

109

19958

5

99

Assuinrakennuusten rakennusmateriaaalit koko ka
aupungissa.42
M
Muun kaupuungin tapaaan myös ruuutukaava-aalueelle valm
mistui 19500-luvulla suuri määrää
piientaloja, jootka olivat materiaalilta
m
aan enimmääkseen puutta. 1950-lukku olikin ruu
utukaavallaa
viiimeinen peeriodi, kun alueelle rakkennettiin suuremmass
s
sa määrin ppientaloja. 1950-luvunn
tyyypillisenä piirteenä
p
olii myös autootallien rakeentaminen, joka
j
kertooo autoistumiisen saavut-taaneen lopullisesti Joen
nsuun. Yks ityisten pieentalojen to
onteille valm
lmistui auto
otalien ja katostenn lisäksi huomattava
h
a
määrä m
myös muita piharaken-nuksia. 1950-luvun
n pientalo-misesta
rakentam

ei

2000--

luvulla ole enää paljoakaann
jäljellä.443

Ko
Kolmen asunnnon As Oy Pohjoiskota
P
a sijaitsee Koulukadun
K
ja Pohjoiskkadun kulmauksessa.
Seen on suunnnitellut helsiinkiläinen aarkkitehti Veeli Valorinta ja rakennnus valmistu
ui vuonna
19953. Muita useamman huoneiston pientaloja 1950-luvultta ei ruutuka
kaavalla ole säilynyt.
Raakennuksenn yhteyteen valmistui
v
my
myös päärakkennuksen ka
anssa samaaa tyylisuuntaa edustavaa autotalli, joka
j
on säillynyt tähän ppäivään saa
akka. Kuva Pekka Piipparinen (201
10)
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19950-luvulle ajoittuu myös ruutukaaavan pientteollisuuden
n viimeisin voimakkaaampi raken-taamisen kaussi. Alueelle sijoittui auutohuoltamo
oita ja -korjaamoita, vaarastorakenn
nuksia sekää
jooitakin piennteollisuustilojen laajennnuksia ja peruskorjau
uksia. Palvveluelinkein
nojen osaltaa
tyyypillisenä piirteenä
p
ollivat mm. kkioskien raakentamiset. Kioskeja tai autoistu
umisen en-siaikojen huooltoasemia ei
e ole jäänytt jäljelle yhttään.44

Piienteollisuuuteen viittaa
avista rakennnuksista on
n jäljellä vaiin rippeitä. Yhtenä tähä
än kategoriaaan kuuluviista rakennu
uksista voiddaan mainitta Joensuun Linja Oy:nn entinen ko
onttori- ja
assuinrakennuus (1959) Seepänkadun jja Papinkad
dun kulmau
uksessa. Itsee rakennus ei
e ole ollut
teeollisuuskäyytössä, mutta
a samalla toontilla on ollut linja-au
utovarikkora
rakennuksia. Kuva
Peekka Piiparrinen (2011))
4..2

Kortteelit ja tontitt kaupunkiirakenteen muutoksesssa

Jooensuun ruuutukaavalla alettiin toteeuttaa 1950--luvulta lähttien avointaa rakentamissen tapaa jaa
vuuosikymmenen aikana ruutukaavaan suunnitteelu ja rakenttaminen tappahtui tonttiikohtaisesti..
A
Asumiseen taarkoitetuillaa alueilla raakennukset vedettiin
v
ajaan hengen m
mukaisesti irti katulin-jaasta. 1950-luuvulla ja 19
960-luvun allussa monet uudet kerrrostalot sijooitettiin korttteleiden si-säään niin, etttä vain talojjen pääty ossoitti kadullle päin. Useein myös päääty irrotetttiin katulin-jaasta.45 Ruutuukaavan perrinteinen raakentamisen
n tapa alkoi siis murtuaa juuri 1950
0-luvun ku-luuessa ja lopuullisesti se tapahtui
t
seuuraavan vuosikymmeneen aikana.
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K
Kaupunginarrkkitehti Un
nto Tupala jatkoi 1960-luvun alu
un ruutukaaavan asemaakaavassaann
19950-luvun linjoilla
l
ja hän
h vahvistti kaavalla avoimen
a
ja sekakorttellintyyppisen
n rakennus-taavan useisiinn ruutukaav
van kortteleiihin. Sekak
korttelien suunnittelu taarkoitti sitä, että raken-nuukset sijoiteettiin korttelin sisään nnäennäisen satunnaisest
s
ti. Joensuunn ruutukaav
valla yhteenn
koortteliin saaattoi olla sijjoitettuna ppistetalo, pittkittäiskerro
ostalo ja vinnkkelin mu
uotoinen ra-keennus.46

Ko
Koskikadun ja
j Suvantokkadun väliseet korttelit vuonna
v
1960
0 valmistuneeessa kaava
akartassa.
Ko
Kortteleihin on
o sijoitettu
u niin pistetaaloja, vinkkkelin muotoiisia taloja kkuin pitkittä
äistalojakin
hyyvin vaihtelevalla tavallla. 1960-luuvun puolivä
älissä kaupu
ungin arkkittehtitoimistto alkoi
muuttaa kortteleita sään
nnönmukaiseemmaksi ja
a samalla hieman umpinnaisempaan
n suuntaan.
Ka
Kartta Joensuun teknisen viraston kkaavoitus
19950-luvulla ja 1960-luv
vun alussa R
Rantakadullle suunnitelltiin ja toteuutettiin myö
ös kerrosta-looja, joiden pihapiirit
p
av
vautuivat kookonaan ristteysalueille.. Muutama kerrostalo ehdittiin
e
to-teeuttaa tällä periaatteella Rantakaddun varteen
n, kunnes Mauno
M
Tuom
miston tultu
ua kaupun-giinarkkitehdiiksi tästä su
uunnittelupeeriaatteesta luovuttiin. Rantakaduun varteen suunniteltus
jeen ja toteuteettujen L-kiirjaimen muuotoisten keerrostalojen
n on jälkeennpäin arvioiitu tavoitel-leeen miellyttäävien näköaalojen avauttumista Piellisjoen suun
ntaan.47 Myyös kaupung
ginarkkiteh-ti Unto
U
Tupalaa itse osalliistui Ranta-kadu
un kivitalojeen suunnitteeluun.48

Kaup
punginarkkkitehti Unto Tupala
suun
nnitteli ruutu
tukaavalle muutaman
m
asuinkerrostaloon. Kuvassa
a Rantakatu
25, joka
j
valmisttui Rantaka
adun ja
Niskkakadun kullmaukseen vuonna
v
1960
0. Kuva Pekkka Piiparin
nen (2010)
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Kaupunginarkkitehtina Unto Tupalaa seurasi Mauno Tuomisto vuodesta 1963 lähtien.
Tuomiston johdolla ruutukaavan asemakaavaa lähdettiin korjailemaan mm. siten, että avoja sekakortteleita muutettiin umpinaisempaan suuntaan.49 Nyt pitkittäiset lamellitalot alkoivat kulkea ruutukaavalla pääasiassa pitkin pohjois-etelä -suuntaisia katuja. Näiden rakennusten ensimmäiset kerrokset olivat kellarikerroksia ja ylimmät asumiseen tarkoitettuja. Käytännössä asuinkerrostalot tulivat nelikerroksisiksi.
Kortteleiden umpinaiseen ilmeeseen tähtäsivät myös katujen varsille sijoitetut autotallirakennukset. Pihapiirit tulivat tavoitteen mukaisesti suljetummiksi, mutta autotallirakennukset liikkuivat aikojen saatossa ja monin paikoin niiden julkisivupinnat alkoivat halkeilla.
Tuomiston mielestä autotallien visuaalinen jälki jäi monin paikoin monotoniseksi.50
Tupalan ja Tuomiston suunnittelunäkemysten eroja voidaan tarkastella korttelin 33 kohdalla. Kortteli käsittää yhteensä neljä asuinkerrostaloa, joista kaksi on ruutukaavalla hyvin tavallisia pohjois-etelä -suuntaisia pitkittäisiä lamellitaloja ja kaksi pistetalon ja pitkittäistalon yhdistelmää. Ajalle tyypilliseen tapaan korttelin kaikki rakennukset vedettiin pois katulinjasta.
Korttelin 33 uudisrakentaminen aloitettiin vuonna 1964 ja ensimmäinen asuinkerrostalo
valmistui seuraavana vuonna. Korttelin kaikkien rakennusten suunnittelijana toimi PohjoisKarjalan ensimmäinen lääninarkkitehti Ensio Lappalainen, joka laati korttelille myös kokonaissuunnitelman. Korttelin pääurakoitsijana toimi tuohon aikaan tunnettu joensuulainen
rakennusliike Y. I. Immonen Oy. Kortteli saatiin rakennettua valmiiksi vuonna 1968.51
Kaupunginarkkitehti Unto Tupalan aikaan aloitetussa korttelin suunnittelussa tavoiteltiin
kahta lähinnä pistetaloa ja kahta itä-länsi -suunnassa kulkevaa pitkittäistaloa. Sen sijaan
Mauno Tuomiston astuessa virkaan korttelin kaksi eteläisintä rakennusta ehdittiin muuntaa
uuden suunnittelukäytännön mukaisesti katulinjojen mukaan kulkeviksi pohjois-etelä suuntaisiksi pitkittäistaloiksi. Samalla Suvantokadun puolelle rakennettiin tiilivuoratut autokatokset, joiden eräänä tehtävänä oli tehdä korttelista umpinaisempi.52 Kortteli 33 kertookin pienoiskoossa 1960-luvun puolivälissä tapahtuneen ruutukaavan suunnitteluparadigman muutoksesta.
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Ko
Kortteli 33 olli ensimmäiinen ruutukaaavan korttteli, joka san
neerattiin kkokonaan uu
usin kaupuunkisuunnitttelun eväin.. Kuvan pohhjoisimmat kaksi raken
nnusta edusttavat kaupu
unginarkkiteehti Unto Tuupalan melkko väljää koorttelisuunniittelun ideologiaa, kun taas kaksi alimmaista
piitkittäistaloaa Mauno Tu
uomiston ajjan ruutukaa
avan asuinrrakentamiseen tapaa. Ka
artta Joensuuun teknisenn viraston kaavoitus
k

Jaaakko Julkuusen ottama kuva kortteelista 33 ja sen
s ympärisstöstä 19600-luvun jälkiipuoliskoltaa. Kuva Joennsuun teknissen virastonn kaavoitus
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Tuomiston tultua kaupunginarkkitehdin virkaan, kritisoi hän Tupalan laatimaa ruutukaavan
asemakaavaa. Korttelirakenteissa olevien puutteiden lisäksi Tuomiston mielestä uusi kaava
ei ollut ottanut huomioon tarpeeksi hyvin kaupungin autoliikennettä ja sen määrän kasvua.
Tämä tarkoitti mm. sitä, että ruutukaava-alueelle tuli tehdä joitakin teiden levityksiä sekä
järjestää alueelle yleisiä paikoitusalueita. Lisäksi Tuomisto huomautti siitä, että tuore asemakaava ei ollut ottanut huomioon ”toimivuuden ja viihtyisyyden nykyaikaisia vaatimuksia.” Ylipäätään Tuomiston mielestä Joensuun ruutukaava vaati perusteellisempaa suunnitelmallisuutta kuin mitä Tupalan asemakaava esitti. Kaupunginvaltuusto päättikin vuonna
1965 ryhtyä asemakaavaa korjaaviin toimenpiteisiin. Tämän johdosta osia ruutukaavasta
pidettiin pitkiä aikoja rakennuskieltojen alaisena.53
Joensuussa ruutukaavan tonttijako muodostui ajan oloon kirjavaksi. Alueen läntisessä puoliskossa - I ja IV kaupunginosissa - korttelit jaettiin yleensä neljälle tontille, sen sijaan 6tonttista jakoa tai edellä mainittujen yhdistelmiä muodostui kaupungin varhaisimmin rakennetuissa osissa, II ja III kaupunginosissa.54
Joensuussa onkin vielä jäljellä muutama kortteli, joissa on säilynyt 1800-luvulta peräisin
oleva joko kuusi- tai nelijakoinen tonttijärjestelmä. Lisäksi lukuisissa kortteleissa tonttien
muutokset ovat olleet varsin vähäisiä moniin vastaavankokoisiin kaupunkeihin verrattuna.55 Naapurikaupunki Kuopiossa ruutukaavan kortteleiden tonttijako hajosi jo 1800luvulla.56
Puu-Joensuun häviäminen kadotti suljettuja korttelirakenteita. Vuonna 2010 Joensuun keskustassa voidaan katsoa olevan vain viisi umpikorttelia (korttelit 21, 29, 30, 39 ja 47), ja
vain yhdessä näistä on sisäpiha (kortteli 39). Joensuussa umpikorttelirakentaminen on ennen kaikkea 2000-luvun ilmiö, sillä ennen vuosituhannen vaihdetta ainoastaan kortteli 39
edusti puhtaasti suljettua rakentamisen tapaa. Yleisellä tasolla tarkastellen Joensuun umpikortteleiden määrä on pienempi kuin muissa Suomen vanhoissa keskisuurissa kaupungeissa.
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19970-luvun loopulla Joen
nsuun ruutukkaavalla ei ollut yhtään
n umpikortttelia. Kartta
a Joensuun
kaaupunginarkkisto

Ku
Kuvassa ruuttukaava-alu
uetta vuodellta 1973. Ku
uvan ottamiisen aikaan kaupunkira
akenne oli
viielä vahvastti muutoksen
n kourissa, vaikka pääo
osin nelikerrroksiset rakkennukset uudistetuisu
saa avokorttelleissaan olivvat päässeeet jo voitollee vanhemma
asta rakennuuskannasta.. Kuva
Poohjois-Karjjalan museo
o
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Kortteeleiden kulm
mien avonaaisuus ja ka
atutilojen levitys

19960-luvun alun
a
ruutukaaavan asem
makaavassa suunniteltiin
s
n useimpienn kortteleideen kohdallaa
rissteysalueet siten, että niiden
n
kulm
mat jätettiin avoimeksi tilaksi
t
tai raakennuksen
n alin kerross
olli risteyskullman kohdalta sisäänveedetty, jollo
oin rakennuk
ksen kulmaa
aan jätettiin kantava pi-laari.57 Risteyysalueiden suunnittelu
s
avoimiksi johtui
j
siitä,, että autoillijat saisivaat mahdolli-sim
mman suurren näkyvyy
yden saapuuessaan risteyksiin. My
yöhemmin tämä suunn
nittelumallii
kyyseenalaisteettiin. Hyv
vän näkyvyyyden omaaavat risteysalueet oovat paradoksaalisestii
eddesauttaneett lisäämään
n risteysalueeiden ajoneeuvonopeuk
ksia. 2000-lluvun Joenssuun ruutu-kaaavan suunnnittelussa täästä suunnitttelumallistaa on jo pitkäälti luovuttuu.58

Liiike- ja asuiinrakennus Suvantokattu 10 sijaitseee Kauppakkadun ja Suvvantokadun
n kulmaukseessa. Rakennnuksen kulm
maus on jäteetty avonaisseksi liikenn
neturvallisuuuden vuokssi. Vuonna
19962 valmistuneen raken
nnuksen ovaat suunnitellleet Pohjoiss-Karjalasssa syntyneett ja pääosinn
Jooensuussa uransa
u
tehneeet arkkitehhdit Martti Hakala
H
ja Ensio
E
Lappaalainen. Kuvva Pekka
Piiiparinen (22009)
M
Monissa suurrissa ja kesk
kisuurissa kkaupungeisssa katutilojaa levitettiin pienillä pättkillä 1950-jaa 1960-lukujjen aikana. Massiivisim
mmin tätä toteutettiin Turussa.
T
Kaatujen levity
ykset toteu-teettiin asemakkaavan muu
utoksilla sitten, että sam
malla kun to
ontteja kaveennettiin, lissättiin katu-jeen leveyksiää autojen paaikoitustarpeeita varten. Tonttien om
mistajille piinta-alan menetys
m
kor-vaattiin lisäänntyneinä rak
kennusoikeuuksina. Meenettely rikk
koi suurestii kaupunkik
kuvaa, sillää
59
raakennukset poukkoiliva
p
at niin katullinjoissaan kuin
k
rakenn
nusten korkeeuksienkin suhteen.
s
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Jooensuu vältttyi hyvin piitkälti tältä kehitykseltää. Unto Tup
palan kaupuunginarkkiteehtiuran ai-kaana liikekesskustaan totteutettiin vaain kaksi ton
nttikohtaistaa kadunleviitystä liiketiilojen edus-taalle. Nämä kohteet
k
sijaaitsevat Nisskakadulla osoitteessa
o
Kirkkokatuu 24 (1962)) ja Torika-duulla osoitteeessa Torikatu 19 (19555) kohdalla.. Näiden jällkeen tonttik
ikohtaisia katujen levi-tyyksiä liikekeeskustassa paikoitustar
p
rpeiden tyydyttämisekssi ei enää juuurikaan su
uosittu. Lii-keekeskustassa kehitys varsinkin 19970-luvun allkupuolisko
olta lähtien jjohtui mm. pyrkimyk-seestä järjestäämään alueeen keskustaan autopaik
koitusta keskitettyjen ppaikoitusalu
ueiden tai laaitosten varaaan.60 Joenssuun liikekeeskustan paiikoitussuunnittelu on m
merkinnyt kaupunkikuk
vaallisesti sitää, että raken
nnusten linj at toisiinsa nähden ov
vat poikkeukksellisen su
uorassa ver-raattuna moneeen muuhun
n keskisuureeen kaupunk
kiin.

Toorikatu 19 (1955)
(
edesssä on toteuttettu tonttikkohtainen ka
adunlevennyys autojen paikoitusp
taarpeisiin. Jooensuussa ka
atujen tontttikohtaiset levitykset
l
eivvät innostanneet kiinteisstönomistajiaa rakennusttehokkuuksiien nostamisseen, vaan levitykset
l
kiiinnostivat aainoastaan paikoitusp
allueen laajenntamissyistä
ä. Kuva Pekkka Piiparin
nen (2011)
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Rakennusten rak
kennustapaa 1960-luvulta lähtien

Jooensuun ruuutukaavan saneeraukse
s
en toteutum
minen 1960-luvun alustta alkaen on
n ollut yksii
raadikaaleimm
mista Suom
men keskisuuurten kaupu
unkien jouk
kossa. Kauupunkikuvalllisen muu-tooksen rajuuttta korosti ruutukaavan
r
n vähäinen vanha kivirrakennuskannta, joka Su
uomen kau-puungeissa yleeensä ottaen
n säilyi mellko hyvin myös
m
1950- ja 1960-luvvuilta lähtieen alkaneenn
m
murroksen jäälkeenkin. Mauno Tuuomiston mielestä
m
Joensuun keskkustan kaup
punkikuvann
m
muutos puukkaupungista kivikaupunngiksi alkoi toden teollaa 1960-luvuun puoliväliissä.61
Puuutalojen koohtalo verraattuna kivissiin rakennu
uksiin oli siiis yleensä to
toisenlainen
n. Joensuus-saa kaupunginn rakennusk
kanta oli vvielä 1960-lluvun alusssa huomattaavan puutallovaltainen..
Aj
Ajan yleistenn käsityksieen mukaan sekä suunn
nittelijat ettää kaupunkillaiset eivät arvostaneett
puuurakennukksia ja nämää joutuivat kkaikkialla Suomessa
S
uhanalaiseen
u
n asemaan. Joensuussaa
keehitys johti ruutukaavaan laajojen yhtenäisten
n puutaloalu
ueiden katooamiseen läähes tyystinn
19970-luvulle tultaessa.
Jooensuussa syystemaattisempi keskuustan kivirak
kentaminen
n alkoi hitaaasti 1930-lu
uvun lopultaa
läähtien. Tuolloin ydinkeeskustaan vaalmistui mm
m. Siltakadu
un ja Kaupppakadun ku
ulmaan Pie-lisshovin rakeennus (1936
6 – 1938), jooka tunnetaaan tänä päiivänä Terässkulmana. Toinen
T
mer-kiittävä kohdee oli kolmik
kerroksinenn Tshokkisen
n asuintalo (1937 – 19 38), joka olli ruutukaa-vaan ensimmääinen massiiivinen asuinnkerrostalo. Liikekesk
kustaan Terääskulman raakennuksenn
läähettyville nousi
n
seuraaavina vuosikkymmeninää useita noin
n viisikerrokksisia asuin
n- ja liikera-keennuksia.62
Kuopiossa kivirakeennuksia vvalmistui kaupalliseen
k
n
keskustaaan jo 1800--luvun jälkippuoliskolta lähtien63 jaa
esimerkiksi niin Vaasassa
V
kkuin Jyväskylässäkinn
joukko monumentaa
m
alisia kivisiiä asuin- ja liikeraken-nuksia nousi liikekeskustoihhin 1920- ja 1930-6
luvuilla.64
Joensuu siis kulkki kehitykseessä muitaa

keskisuu
uria kaupunk
keja hiemann jäljessä.
Joensuun
n kivirakenttaminen ennnen toista maailmanm
sotaa olii määrälliseesti vaatimaatonta ja rakkennuksien
massojen
n osalta pien
nimittakaavvaista. Kuva
assa keskellä Ina
arin talo (19
936). Pekka Piiparinen (2010)
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Ka
Kartasta voiddaan hahmo
ottaa kuinkaa suurta rakkennustoimiinta oli 1960
60- ja 1970-lluvuilla
(ooranssit kohhteet) sekä sitä,
s
miten aj
ajallisesti oh
hueksi alueeen rakennusskanta on kä
äynyt. Histooriallisesta 1800-luvun
1
Joensuustaa (mustalla merkityt
m
koh
hteet) on jääljellä vain pieniä
p
rippeeitä. Karttaa Pekka Piip
parinen ja P
Petri Enqvisst
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Ku
Kuvassa keskkellä oleva nk.
n Teräskuulman raken
nnus (1936 – 1938) on vviitoittanut Siltakadun
jaa Kauppakaddun rakennuksien korkkeuksia. Sam
malla se oli liikekeskusttan ensimm
mäinen massiivinen kivitaalo. Kuva Pekka
P
Piiparrinen (2010
0)
19970-luvun lopulla
l
kaup
pungin arkkkitehtitoimiston ja paik
kallisten arkkkitehtien mielestä
m
Jo-ennsuu poikkeesi monista muista kaup
upungeista rakentamistaavaltaan siinnä, että käsityön osuuss
olli 1960- ja 1970-luvuil
1
lla rakennettuissa raken
nnuksissa ed
delleen suurri. Tätä selitettiin sillä,,
etttä kaupunggin rakennu
uskohteet ollivat melko
o pieniä, mu
utta myös sillä, että ruutukaavar
allueelle oli valmistunut
v
”vain muuttama” elem
menttirakenn
nus.65 Tarkaasteltaessa ru
uutukaavann
eddellä mainitttuina vuosikymmeninää valmistun
neita asuinkeerrostaloja, voidaan hu
uomata, ettää
suuurin osa julkisivuista on
o paikalla muurattuja tiiliseiniä ja alueella oon vain muu
utamia puh-taaita elementttikerrostaloj
oja. Myöhem
mmin elemeenttirakentam
minen valtaasi jälleen alaa
a ja muu-raattujen julkisivujen osu
uus pieneni.
V
Vertailtaessa Joensuun keskusta-alluetta moneeen muuhun suomalaiiseen suureeen tai kes-kiisuureen kaupunkiin, on
o Joensuunn ruutukaav
valla noudattettu melko matalaa raakentamisenn
taapaa ja siiheen liittyvää yhdyskuntaasuunnittelu
ua. Jo puu-JJoensuu rakkennettiin hu
uomattavann
m
matalaksi, mutta
m
linja jaatkui myös modernin ajan suunniittelussa ja rakentamisessa. Tämää
vooidaan todeeta esimerkiiksi Meurm
manin ja Kiv
visen vuodeen 1953 yleeiskaavasta ja Tupalann
19960-luvun alun
a
asemak
kaavasta. Tuuomiston aiikana tätä lin
njaa jatkettiiin. Tuomissto perustelii
m
matalaa ruutuukaavaraken
ntamista silllä, että tuleevaisuuden korjausrake
k
entaminen antaisi
a
mah-doollisuuksia rikastuttaa ruutukaavan
an rakennusk
kantaa, jokaa ei välttäm
mättä olisi mahdollista,
m
,
m
mikäli suunnnittelussa olisi valittu m
massiivisten
n rakennusteen salliva liinja. Lisäkssi Tuomistoo
piitää ruutukaaavan matalaa rakentam
misen tapaa ihmisläheissenä suunnittteluratkaisu
una.66
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V
Vuonna 19688 valmistun
nut yleiskaaavallinen su
uunnitelma esitti
e
tavoittteeksi ruutu
ukaavan ra-keennusten koorkeuksiksi pääosin kah
ahta ja kolm
mea.67 Kymm
menen vuottta myöhem
mmin laadit-tiiin liikekeskkustan suun
nnittelua ohj
hjaavaksi väälineeksi kaaavarunkoehhdotus. Siin
nä liikekes-kuustan tonttieen kerroslu
uvuiksi suunnniteltiin päääosin kolm
mea ja neljäää kerrosta. Kaavarun-kooehdotus pyyrki vähentäämään keskkustan kerro
oslukuja, mutta
m
samallla se tähtäsii kaupunki-raakenteen tiivvistämiseen
n, jolloin kkaavarungosssa olleet to
onttitehokkuuudet eivät pudonneett
aiiemmin tehddyistä suunn
nitelmista.688
Suuunnittelijoiden vaalim
maa matalaaa rakentamissen tapaa ov
vat kyseenaalaistaneet ennen
e
kaik-keea rakennussliikkeet ja rakennuttajjat.69 Etenk
kin ydinkesk
kustaan on haluttu huomattavastii
koorkeampaa rakennuskaantaa kuin m
mihin Joensuussa on to
otuttu. Esim
merkiksi 198
80-luvun lo-puulla kortteliin 28 sisäo
osaan suunnniteltiin 8-k
kerroksista liikerakennu
nusta70 ja 2000-luvullaa
keeskustaan onn esitetty errään rakennnuttajan taho
olta jopa 14-kerroksistaa tornitaloa..71

Liiikekeskustaassa olevan korttelin 288 sisään suu
unniteltiin 1980-luvun
1
lopulla kah
hdeksankerrooksista rakeennusta. Kuvva Joensuunn teknisen viraston
v
kaa
avoitus
Tooisaalta rakkennuttajat ja
j rakennussliikkeet ov
vat toimineeet myös toissin, sillä kaaavassa ole-vaaa rakennussoikeutta ei ole aina halluttu käyttäää täysimäärräisesti hyvääksi. Joensu
uun kaupal-lisseen keskusstaan muod
dostui vuosiikymmenten
n saatossa joukko 1 – 2 -kerroksiisia liikera-keennuksia, jooista esimerkkinä olivvat market-ttyyppiset liikehuoneisttot.72 Tämää edesauttoii
kaaupunkikuvvan rikkoutu
umista. Ilmiiö koski vaiin Joensuun
n kaupallistaa keskustaa, sillä muu-allla ruutukaaavalla raken
nnusoikeuddet käytettiiin uusissa asuinkerros
a
staloissa meelko tehok-kaaasti hyväkssi.
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M
Myös ruutukkaavan maaperä on om
malta osaltaaan hillinnytt monien raakennusyrittysten intoaa
koorkeampaann rakennusk
kantaan. Savvi-siltti -perräiseen maahan paalutttaminen suu
urille raken-nuusmassoille on koettu aikojen
a
saattossa kalliin
na ratkaisuna.73
Jooensuun mitttakaavassaa ensimmäisseksi varsin
naiseksi ”pilvenpiirtäjääksi” valmisstui vuonnaa
19951 kahdekksankerrokssinen nk. P
Pankkitalon
n rakennus kauppatoriin viereen. Yksitoistaa
vuuotta myöheemmin Ran
ntakadun vaarteen nousii kuusikerro
oksinen nk. Piimälinnan
n (Kiinteis-töö Oy Kanavvanranta) liiikerakennuss (1962). Tämän
T
jälkeeen korkeam
mman raken
nnuskannann
suuunnittelu ja toteutus keskustassa
k
a olivat pyssähdyksissä vuosikymm
menien ajan
n. 1980- jaa
19990-lukujenn taitteen korkeamman
k
n rakennuskannan suu
unnitelmistaa toteutui kauppatorin
k
n
reeunaan ainoastaan seitsenkerroksinnen As Oy Joensuun
J
To
orinhelmi (22003).74

Va
Valmistuttuaaan vuonna 2003
2
As Oyy Joensuun Torinhelme
T
stä tuli ensiimmäinen yli
y viisikerrooksinen rakeennus ruutu
ukaava-alueeelle lähes neljän
n
vuosiikymmenen tauon jälkeeen. Kuva
Peekka Piiparrinen (2010))
4..5

Kaupu
unkikuvan yhtenäisyyys

K
Keskisuurtenn suomalaistten kaupunkkien joukosssa Joensuutta voidaan ppitää kaupu
unkina, jon-kaa kaupunkissuunnittelusssa räystäskkorkeuksien
n linjoilla on
o ollut eriityisen suurri merkitys..
Ruuutukaava onkin
o
muod
dostunut toiisaalta tasap
painoiseksi ja kerroskoorkeuksiltaaan rauhalli-seen yhtenäiseeksi, toisaalta sitä on m
moitittu liiasta yksitoikk
koisuudesta..
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Tiiukasti rakeennusten ko
orkeuksista kiinnipitäm
minen on Tuomiston
T
mielestä muodostanut
m
t
Jooensuuhun eheämmän
e
n muihin ”p
poukkoileviiin” kaupun
nkeihin ver-kaupunkikuuvan moniin
raattuna. Tuom
miston erääänä keskeissenä suunniittelutyön perustana
p
ollikin rikkon
naisen kau-puunkikuvan välttäminen
v
n myös sitenn, että uuden
n rakennusk
kannan tuli mahdollisu
uuksien mu-kaaan kyetä soopeutumaan
n vanhaan.755

Sepänkkatua 1970--luvulla. Neelikerroksiset kerrrostalot toivvat ruutukaavalle
yhtenäistä kaupunnkikuvaa, mutta toisaalta ruutukaavaan visuaaliseen ilmeen
on näh
hty muodostu
tuneen mono
otoniseksi.
Kuva Pohjois-Karj
P
rjalan museeo
K
Kivisen keskkustan raken
ntamisen ennsimmäisen
nä suurempaana hankkeeena oli 1930-luvun lo-puulla valmisttunut Teräsk
kulman liikke- ja asuinrrakennus (1936 – 19388) Kauppakaadun ja Sil-taakadun kulm
maan. Se oli suunnannnäyttäjä muu
un Siltakadu
un rakennuusrivin räysttäskorkeuk-sille, mutta rakennuksen
r
n korkeus aantoi suuntaaviivaa myö
ös Kauppakaadun rakennusten kor-keeuksille. Vuuonna 1936
6 hyväksytyyn rakennussjärjestyksen
n mukaan SSiltakadun varteen saii
raakentaa korkkeintaan nellikerroksisi a rakennuksia, mutta Teräskulman
T
n rakennutttaja anoi ra-keennukseen yhtä
y
lisäkerrrosta. Kauupungin pääättäjät katso
oivat kehityyksen vaativ
van suurtenn
liiiketalojen syntymistä
s
keskustaan,
k
, jolloin Teeräskulman kerroskorke
keudeksi salllittiin viisi..
Y
Yleinen lupaa viisikerrok
ksisten rakennnusten salllimiseksi saaatiin rakennnushallituk
ksen ja sisä-assianministerriön tahoiltaa vuonna 19939.76
Y
Ydinkeskustaan kohdalla Siltakatu raakennettiin kivitaloiksii 1930 – ja 11950-lukujeen aikana jaa
raakennusten korkeudet noudatteliva
n
at pääosin edellä
e
main
nitun Teräskkulman rakeennuksen –
joota valmistuuessaan kutssuttiin Pieliishoviksi - korkeutta. Ensimmäinnen merkittäävä yhteen-töörmäys rakeennuttajan jaa kaavoittajjan kanssa Siltakadun rakennustenn korkeuksien suhteenn
taapahtui 19600-luvun lopu
ussa, kun S iltakadun ittäpäähän suunniteltiin SSokoksen taavarataloa.
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Siiltakadun raakennusten kerroskorkeeuksien yhteenäistä rivisstöä. Pekkaa Piiparinen
n (2011)
Sookoksen mooderni ja tuo
ohon aikaann suuri tavarratalo valmistui Joensuuun keskustaan vuonnaa
19968. Neljässä kerrokseessa toimivaan rakennuk
ksen suunniitteli SOK:nn oma arkk
kitehti Paulii
Leehtinen.77 Rakennuksen
R
n valmistutttua kaupung
ginarkkitehti Mauno T
Tuomisto pitti rakennus-taa sopimattom
mana ympääröivään rakkennuskantaaan, ennen kaikkea Poohjois-Karjaalan Osuus-liiikkeen muihhin rakennu
uksiin.78 Eriityisesti Tuo
omisto kritisoi rakennuuksen räystääskorkeutta,,
jooka jäi noin yhtä kerrossta matalamm
mmaksi kuin mitä muut rakennukseet Siltakadulla olivat.79
M
Mahdollisuuddet Sokos-ttavaratalon korottamiseen tulivat esiin 1980 -luvun lopu
ulla, jolloinn
kooko korttelii aiottiin raakentaa täytteen.80 Tuollloin tampeerelainen Kssoy-Arkkiteehtitoimistoo
laaati kortteliiin kokonaisssuunnitelm
man, jossa esitettiin
e
my
yös Sokokssen tavarataalon kerros-koorkeuden koorottamista niin, että see olisi viereeisen viisikeerroksisen V
Valtakulman
n rakennuk-seen (1942) kanssa
k
samaassa räystässkorkeudesssa.81 Myös vuonna 19995 laaditusssa kortteli-suuunnitelmasssa tätä ajatu
usta esitettiin,82 mutta toistaiseksi tavaratalonn korkeuteen ei ole ka-joottu.
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Vu
Vuonna 19688 Joensuu sa
ai moderninn Sokoksen tavaratalon
n liikekeskusstaansa. Se oli korkeeudeltaan matalampi
m
ku
uin muut Siiltakadun ra
akennukset.. Toisaalta SSokos alkoii määritellä
Raantakadun myöhempiä
m
ä rakennuskoorkeuksia korttelissa
k
30. Kuva Pekkka Piiparin
nen (2006)
V
Verrattuna moneen
m
muu
uhun kaupuunkiin, näky
yy Joensuun
n liikekeskuustan kaupu
unkikuvassaa
vooimakkaanaa elementtin
nä rakennussten ylimpieen kerrosten
n sisäänvedoot. Kaavoitu
uspäällikköö
V
Vartiaisen mukaan
m
käytääntö on jo m
muodostunu
ut joensuulaaisen kaupuunkisuunnitttelun erääk-si perinteeksii. Vartiaisen
n näkemykssen mukaan
n sisäänvedo
oilla on haluuttu pitää kaupunkikuk
vaa varsin maatalana ja raauhallisena, sillä sisään
nvetojen my
yötä yksittäiinen rakenn
nus hahmot-tuuu kaupunkiikuvan kokij
ijalle hieman
an matalamp
pana kuin mitä
m se todelllisuudessa on.
o 83
Teeräskulmann rakennus siis
s viitoitti kkeskustan räystäskorke
r
euksia 19300-luvun lopu
ulta lähtien,,
m
mutta rakennnuksella on ollut merki
kitystä myöss keskusta-aalueen ylim
mpien kerrossten sisään-veetojen esikuuvana. Joen
nsuussa Terräskulman rakennukseessa toteutetttiin siis en
nsimmäisenn
keerran tämä kaupunkisuu
k
unnittelun m
muoto.84
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Vuosina 2004 – 20005 Niskakad
dun ja
Kauppakkadun kulmaaukseen vallmistunut
kuusikerrroksinen asuuin- ja liikeerakennus
edustaa ylimpien
y
kerrrosten osalta sisäänvetoa. Yleensä Joenssuun keskusstan kohteissa pellkästään yliin kerros on
n sisäänvedetty, mu
utta kuvan ra
rakennuksesssa se on
tehty poikkkeukselliseesti kahdellee ylimmällee
kerroksellle. Kuva Peekka Piiparrinen
(2009)

Yleiskaavva 1953:ssaa oleva suun
nnitelma
liikekesku
ustan kortteelille 29. Ra
akennusten
kerrosluvvut vaihtelevvat suurestii, vaikka
kaava täh
htäsi kaupuunkikuvan yhtenäisyyy
teen. Karrtta Yleiskaaava 1953. Joensuun
J
teknisen viraston kaaavoitus
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Julkisiivut ja kato
ot 1950-luvu
ulta 2000-lluvulle

Erräs erikoisuuus 2000-luv
vun ensimm
mäisen vuossikymmenen
n keskustarrakentamiseessa oli bei-geenväristen betonielem
menttien käyyttäminen rakennusten
n julkisivuumateriaaleiissa. Perätii
kuuuteen liikeekeskusta-allueen keskeeisellä paik
kalla olleeseeen rakennuukseen suun
nniteltiin jaa
tooteutettiin kyseinen
k
julkisivuvalinnta, josta muodostui
m
leimaa-antav
l
ava vaikutus Joensuunn
uuudistuneeseen kaupunk
kikuvaan.
20000-luvulla kaupungin kaavoitus aantoi kesku
ustojen julkiisivuille meelko väljiä määräyksiä,
m
,
jootta kaupunkkikuvaan saaataisiin ylllätyksellisyy
yttä, sattum
manvaraisuuutta ja vaihtelevuutta.855
Y
Yleensä kaavvamääräykssissä suositeeltiin käytetttäväksi rap
ppausta, slam
mmausta taai muuta ki-viimateriaaliaa käyttävää ratkaisua.866 Vartiaisen
n näkemykssen mukaann rakentajatt vierastivatt
raappausta. Häänen mukaaansa myös rrappauksen ammattitaitto oli katoam
amassa, joten kaavoituss
eii edellyttänyyt sen käyttö
öä julkisivuuissa.87 Myö
ös julkisivujjen värienkääytön suhteeen kaavoit-taj
aja halusi jätttää rakentaj
ajalle vapauttta.88
V
Vaikka useasssa asemak
kaavan muuutoksessa kaaavoittaja suositteli
s
uuudisrakennu
uskohteisiinn
raappausta tai slammaustta, tämä toteeutui vain yhdessä
y
kesk
kustakohteeessa: kävely
ykadun var-reella sijaitsevvassa liike- ja asuinrrakennuksesssa, Kiinteiistö Oy Jooensuun Yrrjönlinnassaa
(22006). Rakeennuksen su
uunnitellut aarkkitehtito
oimisto toteaaa, että ”jullkisivuun va
alittiin rap-paaus koska pidettiin
p
sitä
ä kävelykaduun kaupunkkikuvaan ja vastapäisteen kiinteistöj
öjen materi-aaaleihin sopiivana.”89
Rakennusliikkkeet ja rak
kennuttajat ppäätyivät raappauksen ja
j slammauuksen sijaan
n betoniele-m
mentteihin pääasiassa kustannussyi
k
istä.90 Samalla julkisiv
vujen betonnielementtieen värimaa-ilm
ma jäi yksippuolisiksi.

Kortteliin
K
440 Torikadun varrelle
nousi
n
2000--luvulla kolm
me uudisrakennusta,
r
, joista kaikkkiin julkisivumater
k
riaaliksi tuliivat betonielementit.
n
. Kahteen ra
akennukseen
s
väriksii valittiin beeige, josta
tuli
t leimalliisin väri 200
00-luvun
Joensuun
J
keeskustarakeentamiseen.
Kuva
K
Pekkaa Piiparinen
n (2009)
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A
Aikaisempienn vuosikym
mmenten ossalta keskusstan uudisrakennustenn julkisivusk
kaala muo-doostui hyvin kirjavaksi.. Kaikkein vaihtelevim
mmillaan tämä näkyi 11970- ja 19
980-lukujenn
suuunnittelusssa ja raken
ntamisessa. Taloudellissesta kalleiimmasta juulkisivuratkaaisusta esi-m
merkkinä on nykyinen Carelicumin
C
n rakennus (1985), johon julkisivuuiksi valittiiin luonnon-kiivi. Eräs haalvimmista julkisivuratk
j
kaisuista to
oteutettiin Suomen Punnaisen Ristin
n rakennut-taamassa liikeerakennukseessa (Kirkkookatu 18), joka
j
valmisstui keskusttaan 1970-lu
uvun puoli-väälissä. Sen julkisivuma
j
ateriaaliksi vvalittiin muo
ovitettu pelti.91 Erikoi simmasta päästä
p
olivatt
Centrumin kaauppakesku
uksen (19733) muoviset kasettijulkisivut, sitä vvastoin tiilii- ja betoni-piinnat olivat melko tavaallisia ratkaaisuja. 1970
0- ja 1980-llukujen eräss yleinen su
uomalainenn
juulkisivumateeriaali, keraaamiset laattat, eivät saaavuttaneet samanlaistta suosiota Joensuussaa
kuuin monessa muussa kaupungissa
k
a. Mauno Tuomiston
T
mukaan
m
täm
mä johtui siitä, että ra-keennuttajat pitivät laattoj
oja liian kallliina julkisiv
vuratkaisun
na.92
Juulkisivuiltaaan 1950-luv
vun Joensuuun keskustaa-alue edustti pääasiasssa ruskeaa kautta,
k
jokaa
tooteutettiin rooiske- ja terrastirappaukksilla. Liikeekeskustasssa julkisivujjen materiaaalit ja väritt
vaaihtelivat kuuitenkin mu
uuta ruutukaaavaa enem
mmän ja rap
pattujen pint
ntojen lisäkssi julkisivu-m
materiaaleinaa olivat mm
m. mineriittii- ja peltilev
vyt. Harvinaaisena poikkkeuksena olivat
o
Pank-kiitalo (1951) ja Hankkijan talo (19552), jotka vu
uorattiin vu
uolukivellä. 1960-luku muutti ruu-tuukaavan rakkennusten väärimaailmaaa ja ruskean
n kauden jäälkeen valtaaväriksi tulii valkoinen..
U
Uusina julkissivupintoinaa tulivat kokkotiiliseinätt, profiloidu
ut peltilevytt ja pesubeto
oni. Rappa-ukksestakaan ei
e luovuttu kokonaan jaa myös min
neriittilevyilllä oli edelleeen vankka asema.93

Joeensuun keskkustan eräs
eriikoisimmista
a julkisivurattkaisuista su
uunniteltiin
Ceentrumin tavvaratalorakennnukseen. Pääosin
P
muuovisin kaseetein vuoratttu tavarata
alorakennuss
vallmistui vuon
nna 1973,
muutta 2000-lu
uvulla sen
jullkisivut vaih
hdettiin
vihhreiksi kivileevyiksi.
Kuuva Pekka Piiparinen
P
(20007)
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Ruutukaavan yleisimmän talotyypin, lamellikerrostalon, yleisimmäksi julkisivumateriaaliksi muodostui punatiili, mutta sinne tänne ilmestyi myös kellertäviä ja vaaleita tiilipintoja. Muutamat ruutukaavan asuinkerrostalot saivat myös puhtaita betonielementtijulkisivuja.94
Kuten muuallakin Suomessa, vielä 1950- ja 1960-lujen taitteessa myös Joensuun ruutukaavalla viisto-, auma- tai satulakatot olivat vallitsevia kattomuotoja. Aika ajoi kuitenkin nopeasti ohi perinteisten kattomallistojen ja 1960-luvun kuluessa muotiin tulivat tasakatot.
Tästä eteenpäin vain harvoihin joensuulaisiin keskustakohteisiin on suunniteltu enää muita
kattomalleja.
4.7

Arkkitehtuurin laatu 1960-luvulta lähtien

Entiset ruutukaavan yhdyskuntasuunnittelijat ovat kritisoineet ruutukaavan huonoa arkkitehtuurin laatua.95 Esimerkiksi Mauno Tuomisto näki työuransa aikana ruutukaavan rakennetun ympäristön pääongelmaksi rakentajien haluttomuuden tehdä laadukkaita rakennuksia.96 Myös arkkitehtikunnan on nähty olleen mukana grynderirakentamisessa. Esimerkiksi
jokin tietty arkkitehtitoimisto saattoi suunnitella ruutukaavalle lähes samantyyppisiä asuinrakennuksia, tilaajasta riippumatta. Toisaalta myös tilaajat halusivat säästää ja käyttää hyväksi jo aikaisemmin käytettyjä rakennussuunnitelmia. Kaavoittajan mielestä muutoksia
rakennussuunnitelmiin oli vaikea saada ja jos muutoksiin suostuttiin, olivat ne useimmissa
tapauksissa melko pieniä.97
Puu-Joensuun jälkeisellä ajalla joensuulaiset kohteet alkoivat pikkuhiljaa saada positiivista
huomiota, mutta tämä koski vain julkista rakentamista. Laajimmin Joensuu on saanut valtakunnallista julkisuutta arkkitehtuuristaan vasta 2000-luvulla, vaikkakin muutaman kohteen osalta uutiskynnys ylittyi jo aikaisempina vuosikymmeninä. Esimerkiksi 1990-luvulla
Arkkitehti-lehdessä uutisoitiin näyttävästi Joensuun uuden kaupunginkirjaston (1992) valmistuminen ja 1980-luvun puolivälissä Joensuun kerrottiin saaneen Suomen ensimmäisen
laululavan (1980-luvun loppu ja 1990-luvun alku). Tätä ennen Arkkitehti-lehden uutiskynnys ylittyi korkeakoulun uudisrakennusten osalta.98 Vuonna 1998 valmistuneen kaupungintalon (1914) entisöintityö noteerattiin pohjoismaisella esteettömyyspalkinnolla.99 Kaupungintalon viimeisin huomionosoitus on vuodelta 2009, jolloin Suomen kuntaliitto järjesti
kilpailun Suomen kauneimmasta kunnan- tai kaupungintalosta. Joensuun kaupungintalo sijoittui 70 rakennuksen listalla kahdeksan parhaan joukkoon.100 Joensuun kaupungintalo
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7
onnkin ollut nyt
n jo lähess sadan vuooden ajan kaupungin
k
merkittävinn yksittäineen rakennuss
syymbolisesti,, imagollisesti ja mahdoollisesti my
yös rakennustaiteellisessti.
Enniten valtakkunnallista huomiota
h
läähihistoriasssa on saanut Metsäntuttkimuslaitok
ksen Metla-taalo Itä-Suom
men yliopisston kampuusalueella. Valmistumiisvuonna 22004 sille myönnettiin
m
n
vuuoden rakennnushanke -palkinto jaa seuraavan
na vuonna vuorossa
v
oliivat Vuoden
n valaistus-koohde ja Puuupalkinto 20
005. Rakennnuksen suun
nnitteli helssinkiläinen aarkkitehtitoimisto Sarcc
Oy, pääsuunnnittelijana toimi
t
Antti--Matti Siikaala.101 Puuraakentamistaa edusti my
yös Joensuuu
A
Areena, jokaa oli valmisstuessaan vuuonna 2004
4 Suomen suurin
s
puurrakennus. Myös
M
se saii
tuunnustusta. Heti
H valmisstumisvuonnna sille myö
önnettiin Vuoden liikuuntapaikka 2004
2
-tittelii
jaa se voitti raakennusalan
n osaamisenn vuoden 2004 RIL-palk
kinnon. Rakkennuksen pääsuunnitp
teelijana toimii Marjatta Hara-Pietilä.
H
.102
Saamalla vuossikymmenellä Suomenn arkkitehtip
piireissä vaaltakunnallissta huomiotta sai myöss
Lyyseon perusskoulun uud
disrakennuss (2008). Seen suunnitteelusta vastaasivat professsori Ilmarii
Laahdelma, arrkkitehti ja professori R
Rainer Mah
hlamäki, ark
kkitehti Heiikki Viiri jaa avustajanaa
arrkkitehtiyliooppilas Sam
muli Sallineen.103 Yliop
piston uudeen lisärakennnuksen suu
unnittelustaa
jäärjestettiin myös
m
arkkitehtikilpailuu 2000-luvu
un alussa. Kilpailun
K
vooitti helsinkiiläinen ark-kiitehtitoimistto JKMM Oy,
O jonka kkilpailuehdo
otuksen peru
ustella alettiiin suunniteella yliopis-toolle Aurora I ja Auroraa II -rakennnuksia. Valmistuttuaan
n lopullisestti vuonna 2006
2
raken-nuukset jatkoivvat yliopisto
on kampusaaluetta kaup
pungin kesk
kustan suunttaan.104

Lyyseon perusskoulu edustaa ruutukaaavan ehkä laadukkaintta uuden vuuosituhanneen alun
arrkkitehtuuriia. Kuva Pekka Piiparinnen (2011)
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2000-luvun alun liikekeskustan merkittävin uusi arkkitehtuurikohde oli korttelin 29 valmistuminen pääosin vuonna 2007. Korttelin tärkeimmäksi uudisrakennukseksi nousi Iso
Myy -niminen kauppakeskus ja sen erääksi tehtäväksi tuli paikata vuokrattavan liiketilan
puutetta kaupunkikeskustassa. Korttelin 29 rakentaminen umpeen tiivisti samalla ydinkeskustan kaupunkirakennetta.105
Kaupunkisuunnittelun osalta Joensuu on saanut historiansa aikana kahdesti laajempaa tunnustusta. Vuonna 1979 Suomen arkkitehtiliitto SAFA myönsi Joensuulle palkinnon kaupunkisuunnittelusta ja vuonna 1995 EU:n vammaisohjelmakilpailussa Joensuun Marjalan
asuinalue sai kultamitalin sekä kunniamaininnan Vuoden ympäristörakenne -kilpailussa.106
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5.. LIIKEK
KESKUSTA
AN KEHITY
YS
5..1

Liikek
keskustan erillinen keh
hitys alkaa

K
Kauppatori on
o ollut ainaa Joensuun liikekeskusstan ydin, mutta
m
se on ttoiminut my
yös keskus-taaa jakavana tekijänä. Esimerkiksi
E
vuosituhan
nnen taitteesssa arvioitiiin, että tori kykeni yh-diistämään liikkekeskustan
n osat toisiiinsa vain kaauppatorin aukioloaikoi
a
ina.107
K
Kaupungin perustamises
p
sta lähtien aaina 1900-lu
uvun puolellle kaupunggin liikekesk
kusta oli IIII
kaaupunginosaassa kauppaatorin eteläp
äpuolella. Toisen maaillmansodan jjälkeen liik
kekeskustann
paainopiste allkoi kuitenk
kin siirtyä ppikkuhiljaa torin pohjo
oispuolelle..108 Esimerk
kiksi 1980-luuvun lopun suuret kesk
kustasuunnittelmat käsitttivät lähes yksinomaann torin pohjjoispuolisiaa
koortteleita ja 2000-luvun
n ensimmäi
äisellä vuosiikymmenelllä näiden kkortteleiden rakentami-neen konkretisoitui. Kuittenkin 20000-luvun enssimmäisen vuosikymm
v
menen kesku
ustarakenta-m
minen korjassi tätä kesku
ustan toimiinnallisuudeen epäkohtaaa, sillä liikkerakentamiinen ulottuii
m
myös torin eteläpuolell
e
le, ennen kkaikkea korrtteliin 40, mihin vallmistui mm
m. Carlson––
taavaratalo (20007). Samo
oihin aikoihiin vanhoja Rantakadun
n rakennukssia otettiin käsityöläisk
teen Taitokortttelin käyttö
öön. Myös Rantapuiston saneerau
us on tuonuut torin eteläpuolisellee
keeskustalle liisää elinvoim
maa.

Jooensuun liikkekeskustaa 1960-luvunn alkupuolisskolla. 1930
0- ja 1940-lluvuilta lähttien uudet
massiiviset kiivirakennukkset sijoittuiivat kauppa
atorin pohjoispuolelle to
torin eteläisen puolen
sääilyessä 19660-luvun alkkupuoliskollle saakka va
ankkana puutaloalueenna. Kuva Po
ohjoisKa
Karjalan musseo.
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Monessa suomalaisessa keskisuuressa kaupungissa liikekeskustan erillinen kehittäminen
alkoi 1970- ja viimeistään 1980-luvulla. Usein suunnittelun työvälineeksi muodostui kaavarunko, joka oli ohjeellinen suunnitelma. Joensuussa kaupungin arkkitehtitoimisto käynnisti vuonna 1975 Kiinteistö- ja yleisten töiden lautakunnan päätöksellä keskustan kaavarunkotyön, joka saatiin päätökseen vuoden 1978 alussa. Tässä ohjeellisessa suunnitelmassa
esitettiin mm. listaa säilytettävistä historiallisista rakennuksista, kävelykadun rakentamista
Kauppakadulle, keskustan viihtyisyyden yleistä kohentamista, kaupunkikuvaan liittyvien
kestävämpien ja korkeatasoisempien ratkaisujen käyttöönottoa, keskusta-alueen tiedostamista osaksi kaupungin ”edustustilaa”, keskustan asukasluvun nostamista ja alueen rakennusoikeuksien korottamista.109
Kaupunginvaltuusto kuitenkin hylkäsi oman aikansa olosuhteisiin nähden edistyksellisen
kaupunkisuunnitelman ja ponnessaan se esitteli omat näkemyksensä keskustasuunnitteluun. Valtuusto näki, että keskustaa oli suunniteltava huomattavasti pienempinä kokonaisuuksina kuin mitä kaavarunkoehdotus sisälsi. Rakennussuojelun huomattavaan laajentamiseen se suhtautui kielteisesti, samoin kuin kävelykatusuunnitelmaan Kauppakadulle.110
Joensuun valtuuston kaavarungon hylkäys oli harvinainen suomalaisten kaupunkien joukossa. Monissa kaupungeissa kaavarungot hyväksyttiin ja kaupunkien keskustoissa päästiin korjailemaan varsinkin 1960-luvulla tehtyjä virheitä sekä visioimaan keskustojen tulevaisuutta.111 Joensuussa kaupunkikeskustan kehittäminen - varsinkin kaupunkikuvan, viihtyisyyden ja rakennussuojelun näkökulmista - otti selkeästi takapakkia. Valtuuston ponnen
myötä keskusta-alueen kokonaissuunnittelu lykkääntyi yli kymmenellä vuodella ja mittakaavaltaan suurempiin toteutuksiin päästiin vasta uuden vuosituhannen puolella.
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Ka
Kaavarunkoeehdotuksen luonnos. Kaartta tekniseen viraston kaavoitus
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5..2

Suunnittelu 1980-luvun lopu
ulta 2000-lu
uvulle

K
Koska liikekeeskustan ko
okonaissuunnnittelu oli tyrmätty
t
1970-luvun loopussa, aletttiin keskus-taaa suunnitella 1980-luv
vun jälkipuooliskolla en
nnen kaikkea kortteleitttain. Korttelisuunnitel-m
mien takana olivat joideenkin kiinteeistöjen om
mistajat. Suu
unnitelmat llaadittiin yh
hteensä vii-teeen kortteliiin. Neljään kauppatorinn pohjoispu
uolella olev
vaan korttelliin kaavailttiin kävely-raaitteja, joideen oli tarkoitus yhdistäää kortteleitta toisiinsa. Tietyssä m
mielessä ydiinkeskustaaa
suuunniteltiin siis laajem
mpana kokonnaisuutena, vaikka viraallisesti korrtteleiden siisäiset reititt
jaa niiden linkkittämiset naaapurikortteeleihin tuliv
vat kirjatuiksi vasta vuoonna 1993 hyväksytysh
sää keskustan osayleiskaaavassa.112
Toorin pohjoiispuolen su
uurimittakaaavaisiin toteeutuksiin vaikuttivat 11980- ja 19
990-lukujenn
taaitteessa vaalmistuneet korttelisuuunnitelmat, vaikka lop
pputuloksisssa olikin huomattavia
h
a
pooikkeamia alkuperäisiiin suunniteelmiin. 2000
0-luvulla to
orin pohjoiispuolelle valmistuivat
v
t
m
mm. Ison Myyyn kauppaakeskus, korrttelin 21 liiiketilojen laaajennus, joossa sijaitseee mm. Ant-tilla-Metropoll tavaratalo
o, sekä Cenntrumin tavaaratalon laaajennus. Myyös korttelii 30 saatiinn
uuudella vuosiituhannella rakennettuaa täyteen.

Suuunnitelma korttelin 30
0 sisäisiksi kkulkuväyliks
ksi. Kuva SO
OK:n talonraakennusosa
asto 1989.
Ku
Kuvan omistaaa Joensuun
n teknisen vviraston kaa
avoitus
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Ny
Nykyisen Antttilan tavara
atalon paikaalle suunnittellun liikera
akennuksenn muotokielttä vuodelta
19989. Kuva Helsingin
H
Sttudio Arkkittehdit 1989.. Kuvan omistaa Joensuuun tekniseen viraston
kaaavoitus
Toorin eteläpuuolisista korrtteleista vaain kortteli 40 päästiin 2000-luvullla uusiin mittaviin
m
to-teeutuksiin. Korttelissa
K
siijaitsevat nyykyisin mm
m. Carlson-taavaratalo seekä Taitokortteli. Kort-teelin 40 kehiittämissuunnitelmat ja 2000-luvulla tapahtun
neet toteutuukset antavat käsitystää
Jooensuun ydiinkeskustan
n toimintoihhin ja kaupu
unkikuvaan liittyvästä pproblematiik
kasta viimee
vuuosikymmenten ajalta. Lähtökohddat kehittäm
miselle olivatt erilaiset m
muihin kortteleihin ver-raattuna. Ensikksikin maa--alueen omiisti kaupunk
ki, jonka taavoitteena ooli 1970-luv
vulta lähtienn
saaada alueelle oma virasstotalo. Toisseksi kortteelissa sijaitsivat myös oosa Rantakaadun arvok-kaaasta puurakkennuksien
n kokonaisuuudesta, joih
hin kaupung
gin omat suuunnitelmatt ottivat ra-113
keennukset sääilyttävän kannan.
k
K
Kolmannek
ksi kortteli sijaitsi aivaan ydinkesskustassa jaa

kaauppatoriin läheisyydessä. Merkitttävällä paik
kalla olevaan
n kortteliin ei ole voitu
u suunnitel-laa mitä tahansa toimintojja tai rakennnuksia.
V
Virastotalohaankkeen rau
uettua 1990--luvun alussa seuraavaa yritys niinn korttelin 40
4 sekä osinn
koorttelin 48 suunnittelullle oli yleissen ideakilp
pailun järjesstäminen vuuonna 2002
2. Kilpailunn
taavoitteiksi asetettiin
a
ko
orkeatasoineen, keskustamainen ja tiivis maan
ankäyttö. Kortteleiden
K
n
tuuli muodosttaa elävä jaa aktiivinen osa liikekeeskustaa ja linkittää va
vanha historriallinen ra-keennuskanta onnistuneessti myöhem
mpään raken
nnuskantaan
n ja uudisrakkennuksiin. Myös puu-raakentamista pyrittiin su
uosimaan.1144
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K
Kilpailun tulookset julkaiistiin joulukkuussa 2002
2, mutta ykssikään palkiituista töistää ei antanutt
tääysin valmissta mallia asemakaava
a
alle.115 Kilpailussa ei ju
ulistettu vooittajaa, vaan kaksi pa-1
raasta ehdotussta saivat toiisen jaetun ppalkinnon.116

Iddeakilpailusssa jaetun to
oisen palkinnnon sai työ
ö nimeltään ”Kimpassaa”. Se esitti mm. nykyiseen Carlson-tavaratalon
n paikalle puuusta raken
nnettavaa assuin- ja liikeerakennusta
a. Torikaduun ja Koskikkadun risteyykseen suunnnitellun rakkennuksen tavoitteena
t
oli sopeutta
aa keskustaan vanha ja uusi rakenn
nuskanta toiisiinsa. Kuvva ideakilpa
ailun tulosviihkosesta. Joensuun
J
teeknisen virasston kaavoiitus
K
Kun kortteli 40 saatiin rakennettuaa toistaisekssi täyteen vuonna
v
20007, niin ideaakilpailussaa
m
mukana ollutt kortteli 48
8 jäi käytännnössä entisseen tilaanssa. Sen sijaaan korttelin
n 40 kaava-haanke käynniistyi syksylllä 2004, kuun Joensuun
n kaupunki ja
j Carlson O
Oy sekä Veeljekset Ha-loonen tekivätt esisopimuk
ksen kauppaatoria lähinn
nä olevan to
ontin myym
misestä ja assemakaavann
m
muutostyön käynnistäm
k
misestä.117 Toontille valm
mistui vuonn
na 2007 ouululaisen Arrkkitehtitoi-m
misto Laatio Oy:n suun
nnittelema nnelikerroksin
nen tavaratalorakennuss (Kiinteistö Oy Joen-suuun Kauppaatori), jonkaa julkisivuisssa käytettiiin beigen väärisiä betonnielementtejä.118 Mitta-kaaavaltaan raakennus sijo
oittui kadunn toisella puo
olella olevaan Carelicum
min räystäsk
korkeuteen.
Taavaratalon sijoittumineen Tori- ja Koskikadu
un kulmaukseen tasapaainotti keskustan liike-ellämää linkitttäen toimin
nnallisesti R
Rantapuistoa, vanhoja puukortteleeita ja kaup
ppatoria toi-siinsa. Ydinkkeskustan vo
oidaankin kkatsoa laajen
ntuneen koh
hti Pielisjoeen varrella olevaa
o
van-j joen rannnalla olevia puistoalueiita.
haaa puurakennnusaluetta ja
Jooensuussa päästiin
p
suu
unnittelemaaan liikekesskustaa kok
konaisuutenna jälleen 1990-luvunn
allussa. Vuonnna 1993 hy
yväksytty keeskustan ossayleiskaavaa asetti tavooitteiksi mm
m. terveelli--
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seen ympäristön ja korkeealaatuisen kkaupunkiku
uvan kehittäämisen. Myyös kaupunk
kikuvan ko-heentaminen ja rakennusssuojelu otett
ttiin kaavasssa vahvasti huomioon.1119
Osayleiskaavva tähtäsi myös
m
kauppunkirakenteeen tiivistäämiseen. Tiiivistämiselllä pyrittiinn
m
mm. poistam
maan rumenttaviksi tiloikksi koettujaa paikoitusallueita, joita Joensuun liikekeskus-taassa oli runnsaasti. Tiiv
vistämisellä oli Joensu
uun suunnitteluhistoriaassa juurenssa jo 1970-luuvun lopussa, joskin tiiivistäminenn-termin sijaaan käytettiiin tuolloin termiä ”paaikkaava ra-keentaminen”.120
Osayleiskaavva asetti tav
voitteiksi my
myös keskusttan asukasm
määrän laskkun pysäyttäämisen, kä-veelykadun jaa kokonaiseen kävelykeeskustan rak
kentamisen sekä kortteeleiden sisääiset katetutt
kaauppakujat.121 Joensuussa ensimm
mäiset suunn
nitelmat ydinkeskustan merkittävim
mpien kort-teeleiden läpihhalkovista kävelyraitei
k
ista esiteltiiin ensimmääisen kerrann jo vuoden
n 1960 ase-m
makaavakartaassa.122

Osayleisskaavan meerkittävimpiä toim
mia olivat kä
ävelykesn sisäisten
kusta ja kortteleiden
kävelyraaittien lopulllinen
hyväksym
minen osaks
ksi keskustan kehitttämistä. Ka
artta Joensuu teknnisen virasto
on kaavoitus
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Erääksi osayleiskaavan tavoitteeksi asetettiin se, että ”kaupunkimaisemassa pidetään näkyvissä joensuulainen kaupunkiperinne”. Tämän on tulkittu tarkoittavan melko matalaa, selkeää ja hallittua rakentamisen tapaa, joka on toisaalta koettu myös tasapaksuutena.123 Joensuulainen kaupunkiperinne kaupunkisuunnittelussa on tarkoittanut myös ruutukaavan kahden poikittaisakselin säilyttämistä ja niiden olennaisten piirteiden varjelua sekä Pielisjoen
rantapuistojen vaalimista.124
2000-luvun alun suurimittakaavaisen keskustarakentamisen siemenet olivat siis kylvetty
pitkälti 1980- ja 1990-lukujen taitteen korttelisuunnitelmissa ja 1970-luvun lopun ja 1990luvun alun keskustan kokonaissuunnitelmissa.
5.3

Keskusta-asuminen

Joensuun ydinkeskustan kaupunkikuvaan on vaikuttanut se, miten kaupunkisuunnittelu on
suhtautunut keskusta-asumiseen. Vuoden 1953 yleiskaavassa Meurman ja Kivinen esittivät, että liikekeskustaan tulisi rakentaa vain liike- ja konttorirakennuksia. Kaupunkikuvallisesti liikekortteleita suunniteltiin yleiskaavassa melko rikkonaisiksi, sillä kolmesta viiteen
kerrosta korkeiden rakennusten lomaan suositeltiin kulmatonteille yksikerroksisia siipirakennuksia.125
Kaupunginarkkitehti Unto Tupala erkaantui keskusta-asumisen suhteen merkittävästi
Meurmanin ja Kivisen opeista. Tupala suunnitteli 1960-luvun alun ruutukaava-alueen asemakaavan siten, että lähes jokaisesta liikekeskustan korttelista tehtiin yhdistettyjä liike- ja
asuinkerrostalojen alueita. Tästä alueesta suunniteltiin huomattavan suuri, sillä se käsitti
miltei puolet ruutukaava-alueesta.126 Myös vuonna 1967 valmistunut Joensuun kaupungin
ja sen ympäristön yleissuunnitelma jatkoi Tupalan viitoittamaa tietä, sillä se piti tärkeänä,
että liikekeskustassa olisi jatkossakin asuntoja. Keskusta-asumisella liikekeskustan toiminnallisuus haluttiin pitää monipuolisena.127
Vuonna 1978 valmistunut kaavarunkoehdotus korosti myös asumisen tärkeyttä liikekeskustassa: ”ollakseen viihtyisä ja turvallinen, keskustassa tulee olla tietty määrä myös asutusta.” Asumiseen haluttiin varata liikerakennusten ylimmät kerrokset. Kuitenkin liikekeskustaan suunniteltiin myös muutama puhtaasti liiketoimintaan tarkoitettu kortteli.128
Vuonna 1993 hyväksytty keskustan osayleiskaava vahvisti aikaisempaa kehitystä tavoitteenaan, että liikekeskustan asukasmäärä ei tulevaisuudessa saisi ainakaan laskea. Kaikkiin
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liiiketoimintoihin osoitetttuihin korttteleihin oli mahdollistaa suunnitellla myös asu
uinhuoneis-tooja.129 Eräss etappi kesskusta-asum
misessa oli vuonna
v
1996 valmistunnut Joensuu
un yleiskaa-vaa, jossa liikeekeskustan asumisen kkehittäminen
n otettiin seelkeäksi tavooitteeksi. Liikekeskus-taaa pyrittiin tiivistämään
t
n ja tämän nnähtiin toteu
utuvan parh
haiten tapauuskohtaisillaa asemakaa-vooilla.130 19990-luvulla merkittävin
m
aasumiseen suunniteltu
s
kohde ydinnkeskustassaa oli kortte-linn 55 pohjoisosa (Citym
marketin korrttelin etelääpuolinen allue). Siinä lliikehuoneisstot sijoitet-tiiin pääosin katutasoon
k
ja
j asuinhuonneistot ylim
mpiin kerrok
ksiin.
19990-luvulla kehitetyt keskusta-asu
k
umisen suun
nnitelmat alkoivat konkkretisoitua toden
t
teollaa
kuuitenkin vassta 2000-luv
vun puolellaa. Vuosikym
mmenien taauon jälkeenn ensimmäin
nen merkit-täävä liike- ja asuinraken
nnuskohde vvalmistui kauppatorin laidalle vuoonna 2003 (As Oy Jo-ennsuun Torinnhelmi) ja siitä seurasi liiikekeskustan alueella kuusi vastaaavaa kohdeetta.
K
Keskusta-asuumisesta tulli 2000-luvuulla suosittu
ua ja keskusstan asukasm
määrät lähtiivätkin hie-nooiseen kasvvuun.131 Sam
malla voitiinn todeta, etttä mitä läh
hempänä torria myytävää asuinhuo-neeisto sijaitsii, sitä kalliim
mmat olivatt neliöhinnaat.132
K
Keskusta-asuumisen kasv
vamisen vaiikutus kaup
punkikuvaan
n on ollut uurbanisoiva ja eheyttä-vää. Mikäli liiikekeskustaa olisi suunnniteltu ja raakennettu 2000-luvullaa vain liike-elämän tar-peeita ajatellenn, olisivat rakennusten
r
n kerroskork
keudet jääneet huomattttavasti toteu
utumia pie-neemmiksi. Essimerkiksi viisikerroks
v
sisten raken
nnusten kaik
kkiin neliöihhin ei olisi riittänyt
r
Jo-ennsuun kokoiisessa kaupu
ungissa liikke-elämän to
oimijoita.1333

As Oy Joensuu
un Koskikarra valmistui Torikadun ja Niskakkadun kulmaaukseen vuo
onna 2007.
Se on hyvä esiimerkki uudden vuosituh
hannen
alu
un keskusta--asumisestaa, jossa katu
utason
huoneistot on suunniteltuu liike-elämä
än tarpein ja ylimmä
ät kerroksett asumiseen
n. Kuva
siin
Peekka Piipariinen (2009)
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Ka
Kaupunkikuvva kohentui selvästi liikkekeskustasssa vajaan kyymmenen vuuoden aikan
na. Vaseemmanpuoleeinen kartta
a on vuodeltta 1997 ja sen
s on laatin
nut Arkkitehhtitoimisto Mikko
M
H
Heikkilä. Oikkeanpuoleisen vertailukkartan on la
aatinut kaavvoitusarkkittehti Mika Ahonen
A
vuuonna 20055. Ruskealla värillä on m
merkitty heiikosti rajautuneet kortttelit ja sinissellä värillä
annkeat rakennusten julkiisivut. Kauppunkikuva parani
p
ennen
n kaikkea ko
kortteleiden täydennysraakentamisellla, johon liiittyi voimakkkaasti myöss keskusta-a
asumisen huuomioon otttaminen.
Ka
Kartta Joensuun teknisen viraston kkaavoitus
5..4

Kävelyykeskusta

20000-luvun alku
a
on ollu
ut Suomen kkaupungeisssa vilkasta kävelykatuje
k
en rakentam
misen aikaa,,
sillä uusi kävvelykatu on
n rakennettuu uuden vuo
osituhannen
n aikana yhhteentoista kaupunkiin.
k
.
Y
Yhteensä kävvelykatuja vuonna
v
20009 löytyi 33 kaupungistta, joista vaanhimmat ollivat raken-neettu vuonnaa 1966 Tam
mmisaareen jja Raaheen
n. Eniten käävelykatuja oli rakenneettu Helsin-kiiin (n. 19000 m) ja pienin kävelykkatu löytyi Hangosta (70
( m). Seuutukunnan väkilukuunn
suuhteutettunaa pisimmät kävelykadu
k
ut olivat Joen
nsuussa, Ko
ouvolassa jaa Vaasassa.134
K
Kaavoituspääällikkö Juha-Pekka Vaartiainen piitää Joensu
uun kävelykkeskustan to
oteutumistaa
yhhtenä kolmeesta toimesta, joilla onn ollut eniteen vaikutusta Joensuunn kaupunkikuvaan senn
hiistoriansa aikana. Kaksi muuta ovvat kaupung
gin perustaminen ja tooinen 1960--luvun alunn
ruuutukaavallee laadittu assemakaava.1135
Jooensuun kävvelykadun suunnittelu
s
minen on ollut projektii, joka on ed
dennyt pik-ja rakentam
kuuhiljaa 1970-luvun pu
uolivälistä kkokonaisen kävelykesk
kustan rakenntumiseen 2000-luvunn
ennsimmäisenn vuosikymm
men alussa. Kävelykesskustaa kosk
kevia suunnnitelmia ja tutkimuksia
t
a
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laadittiin 1970-luvulta lähtien lukuisia, jotka johdonmukaisesti esittivät kävelykadun paikaksi osaa Kauppakadusta. Samoihin suunnitelmiin kytkeytyi monesti myös kauppatorin
kehittäminen ja kävelykeskustan laajentaminen yhdestä katuosuudesta muihinkin tiloihin,
kuten Keskuskujalle.
Ensimmäinen virallinen suunnitelma Joensuun keskustaan perustettavasta kävelykadusta
esiintyi vuonna 1976 laaditussa liikennesuunnitelmassa. Kävelykatu oli suunnitelman eräs
merkittävimmistä tavoitteista. Kävelykadun - jota tuolloin nimitettiin jalankulkukaduksi paikkaa ehdotettiin Kauppakadulle, kaksi korttelinpätkää nykyistä lyhyempänä. Kävelykatuajatusta perusteltiin niin viihtyisyyden, turvallisuuden kuin keskustan toiminnallisuuden
kohentamisella.136
Joensuussa kävelykeskustasuunnitelmat olivat 1970-luvulla keskisuurten kaupunkien joukossa melko edistyksellisiä. Suunnittelussa Joensuun kulki samaa tahtia esimerkiksi Jyväskylän kanssa, josta sittemmin kehittyi eräs suomalaisen kävelykeskustan mallikaupungeista. Hankkeiden käynnistämisvaiheissa kaupunkien välillä oli sekä eroavaisuuksia että samankaltaisia kehityslinjoja. Kun Jyväskylässä keskusteluja kävelykadusta käytiin valtuustoa myöten jo 1970-luvun alussa,137 ei Joensuussa hanke herättänyt kaupunkilaisissa eikä
luottamusmieselimissä juurikaan vastakaikuja.138 Joensuussa konkreettinen vastahankaisuus tuli esiin vuonna 1978, kun kaupunginvaltuusto käsitteli kaupungin arkkitehtitoimiston laatimaa keskustan kaavarunkoehdotusta, johon sisältyi edelleen ajatus osan Kauppakadun muuttamisesta kävelykaduksi. Valtuusto tyrmäsi kävelykatuajatuksen,

139

kun taas

Jyväskylässä valtuusto suhtautui kävelykatuasiaan myötämielisesti.140 Jyväskylässä kävelykatu avattiinkin kuutisen vuotta ennen Joensuun vastaavaa.
Joensuun kaupunginvaltuuston pakeista huolimatta kävelykadun suunnittelua ei kuitenkaan
keskeytetty, vaan seuraavan kerran siihen palattiin 1980-luvun puolivälissä. Tuolloin konsulttityönä valmistui ”Torialueen ja kävelykadun yleissuunnitelma”. Se päätyi suosittelemaan Kauppakadun muuttamista kävelykaduksi osuudelta Suvantokatu-Niskakatu. Myös
Keskuskuja tuli muuttaa kävelyalueeksi ja kauppatoria suunnitelma suositteli uudelleenpäällystettäväksi.141
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Vu
Vuonna 19855 valmistuneeessa suunnnitelmassa Keskuskuja
K
oli otettu m
mukaan osan
na kävelykeeskustaa. Kuuvan omista
aa Joensuunn teknisen viraston
v
kaa
avoitus
Y
Yleissuunniteelman yhtey
ydessä tehttiin myös mahdollisen
m
kävelykaddun osalta asennetutkia
m
mus. Ns. ”tavvallisista” joensuulaistta, joita haaastateltiin 57
71 henkilöää, 70 % kan
nnatti käve-lyykatua Kaupppakadulle, mutta ydinkkeskustan yrittäjistä
y
sittä kannatti vvain puolet.142
K
Kävelykadunn kehittämisstä varten pperustettiin teknisen
t
virraston virkaamiehistä koottu käve-lyykatutyöryhm
mä, jonka työn tulokseena osa Joen
nsuun kauppakadusta m
muutettiin kesien
k
19877
jaa 1988 ajakssi väliaikaisseksi kävelyykaduksi. Vuoden
V
1987 kokeilustaa tehtiin my
yös laajem-m
mat seurantaa- ja asenneetutkimukseet, jotka roh
hkaisivat ed
delleen pyssyvän kävellykadun to-teeuttamiseen..143 Tuolloin
n myönteiseesti kesäajan kävelykattukokeiluunn suhtautui peräti
p
94 %
jooensuulaisista, mutta ympärivuotis
y
seen kävely
ykatuun my
yönteinen suuhtautuminen oli huo-m
mattavasti piienempi, vaain 43,4 % kannatukseella. Yrittäjjien suhtauttumisessa oli
o edelleenn
suuuria ennakkkoluuloja: vain
v 17,2 % kannatti ym
mpärivuotissta kävelykaatua.144
Jooensuussa yrittäjien
y
vasstustus poikki kaupungille vastalausekirjelmänn, jossa vedottiin käve-lyykatukokeiluun aikana tu
ulleisiin kokkemuksiin, jonka
j
mukaaan yrittäjieen tulot eiväät olleet ko-keeilun aikanaa kasvaneett odotetullaa tavalla. Jo
oidenkin yriittäjien myyynti oli käääntynyt las-kuuun.145 Viim
meisimpänää vastustukssen keinona 18 yrittäjää valitti kävvelykatuasiaasta läänin-oiikeuteen.146
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Kävelykatuhanke politisoitui, kun SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö asettui vastustamaan
yrittäjien toivomusta hankkeen katkaisemiseksi. Sosiaalidemokraatit sen sijaan olisivat halunneet jatkaa kävelykadun kesäkokeilua.147 Konkreettisena vasemmiston toimena paikallinen ammattiyhdistysväki keräsi 1 700 ihmisen allekirjoittaman vetoomuksen kävelykatukokeilun jatkamisen puolesta. Vasemmiston ponnistelut tuottivat tulosta, sillä kävelykatukokeilua päätettiin jatkaa. 148
1990-luvun alkupuoliskolla kävelykatuhanke laitettiin jäihin osittain kaupungin taloudellisen tilanteen johdosta ja osin edelleen jatkuneesta Kauppakadulla toimivien yrittäjien vastustuksesta.149 Vuonna 1991 kaupunginarkkitehti Mauno Tuomisto totesi, että keskustan
elinkeinoelämä ei ollut ymmärtänyt, miten kävelykadun myötä keskustasta tulisi turvallisempi ja myös yrittäjien kannalta katsottuna myönteisellä tavalla elinvoimaisempi. Julkisuuteen Tuomisto kommentoi, että Joensuun kävelykatukeskustelu oli ”lapsellista jahkaamista”.150
1990-luvun loppuun mennessä Joensuussa luottamushenkilöiden asenteet olivat muuttuneet myönteisemmiksi ja ilmapiiri varsinaisen kävelykadun toteutukseen alkoi olla valmis.
Kaupunginvaltuutetuista 89 % puolsi pysyvän kävelykadun rakentamista. Yrittäjien keskuudessa oli edelleen tiettyä nihkeyttä, sillä he olisivat asettaneet kauppatorin kunnostamisen kävelykadun rakentamisen edelle. Silti myös yrittäjien keskuudessa suhtautuminen kävelykatuun oli jo pääsääntöisesti myönteinen.151
1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien kävelykeskustasuunnitelmiin yhdistettiin myös torin
uudelleensuunnittelu. Torialue alettiin nähdä osana kävelykeskusta-aluetta. Kävelykeskustan ja torialueen yleissuunnitelma valmistui vuonna 1998. Suunnitelmassa kävelykeskustan
alueeksi esitettiin aikaisempien suunnitelmien tapaan Kauppakatua välillä NiskakatuSuvantokatu sekä kauppatoria ja Keskuskujaa. Suunnitelmaan kuului vielä parannetut kävelyolosuhteet Koskikadulla ja Siltakadulla.152 Lopulta kaupunginhallitus päätti lähteä toteuttamaan kävelykeskustaa vain Kauppakadun, Keskuskujan sekä Koskikadun ja Siltakadun saneerauksella. Toria ei voitu ottaa mukaan, sillä torinaluspysäköinnistä ei oltu päästy
yksimielisyyteen.153

62
2

Kä
Kävelykadunn suunnittelu
uun linkittyii myös kaup
ppatorin keh
hittäminen. Vuonna 199
98 valmistuuneessa konssulttitoimistton suunniteelmassa torrin länsireun
naan esitetttiin kiinteitä
ä ja toritilaaa rajaavia kevyitä rakeennuksia, ku
kuten katettu
uja toripöytiiä, pientä liiiikerakennussta ja
essiintymislavvaa. Kuva Jo
oensuun kävvelykeskusta
a / Yleissuu
unnitelma 19998. Kuvan omistaa
Jooensuun tekknisen virastton kaavoituus
K
Kävelykeskuusta valmisttui 2000-luvvun alussa useassa vaiiheessa. Käävelykadun rakentami-neen alkoi ellokuussa 19
999, jolloinn Kauppak
kadulle aletttiin tehdä pohjaraken
nnustöitä.1544
V
Vuonna 20000 valmistui kävelykeskkustan Kaup
ppakadun osuus katuläämmityksineeen. Lopul-linnen laajuus toteutui vu
uonna 2004,, kun varsin
naisen käveelykadun lissäksi kävely
ykeskustaann
liiitettiin myöös Keskusku
uja, Siltakaddun katulev
vennys ja Koskikadun
K
pparannustoiimet. Myöss
Siiltakadun leevennetyt kävelykesku
k
ustaosuudet saivat katu
ulämmitykssen.155 Jo en
nnen varsi-naaista kävelyykatukeskusstaa pieni ossa Kauppak
kadusta torin laidalla ooli muutettu
u kävelyalu-eeeksi 1990-luuvulla, muttta varsinaiseena kävelyk
katuna tätä noin
n
50 meetrin pätkää ei voitu pi-täää.156
K
Kävelykeskuustan valmisstuminen olli menestys. Vuonna 2004 sanoma
malehti Karjaalainen tekii
kyyselyn Joennsuun mielu
uisimmasta paikasta ja voittajaksi nousi kaauppatori-käävelykatu allue. Toisekssi sijoittui Pielisjokivaarren puisto
ot ja kolmaanneksi Haasanniemi.1557 Joensuunn
käävelykeskussta huomioiitiin myös vvaltakunnalllisesti, sillä vuonna 20005 se sai valtakunnalli-seen Elävä kauupunkikesk
kusta -palkinnnon.158
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Jooensuun kauupunkikesk
kustayhdistyys otti vastu
uulleen käv
velykadun ttapahtumajäärjestelyt jaa
vaain kaikkeinn suurimpieen yleisötappahtumien lu
upa-asiat jäivät kaupunngin hoidetttaviksi. Uu-silla järjestelyillä esimerrkiksi markkkinoiden aluetta voitiiin laajentaaa kauppatoriilta kävely-1
kaatualueille.159

V
Valmistuttuaan Joensuu
un kävelykaadun katutassojen liikeh
huoneistojenn vuokrat kohosivat
k
jaa
ossa yrityksistä joutui haakemaan tooimitiloja to
oisaalta. Käävelykeskusstoihin on perinteisesti
p
i
haakeutunut mm.
m kahviloita, muotiiliikkeitä, laahjatavarakaauppoja ja muita liikk
keitä, joistaa
assiakkaan ei tarvitse poiistua suurienn ja raskaid
den kantamu
usten kanss a.160 Kaiken
n kaikkiaann
käävelykeskusstan valmistuminen mu
muutti jonkin
n verran liikekeskustann palveluid
den sijoittu-m
mista mutta ennen
e
kaikk
kea ydinkeskkustan kaup
punkikuva koki
k mullisttavan muuto
oksen.

Kä
Kävelykadunn visuaalista
a ilmettä kessällä 2010. Kuva Pekka
a Piiparinenn (2010)
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6. HASANNIEMI JA PIELISJOEN SAARET
6.1

Hasanniemi

Hasanniemi oli piirretty jo Joensuun ensimmäiseen asemakaavan alueeseen ja tuolloin osa
Hasanniemestä varattiin satamatoiminnoille. Varsinainen satama sijoittui kuitenkin lähemmäksi kaupungin keskustaa161 ja Hasannimen alue lienee jäänyt kaupungin perustamisvaiheessa luonnontilaiseen asemaan. Vaikka Hasaniemeen ei tullut satamaa, suuntautui
sinne kuitenkin huomattavaa toimintaa jo 1800-luvulla.
Kun höyrysahat tulivat luvallisiksi Suomessa vuonna 1857, perustettiin muutaman vuoden
kuluessa saha myös Hasanniemeen. Vilkkainta sahateollisuuden aikaa oli 1860-luku, jolloin Hasanniemeen muodostui pieni teollisuusyhdyskunta työläiskasarmeineen. Hasanniemen höyrysahan tarina oli kuitenkin sangen lyhyt, sillä sen toiminta loppui kannattamattomana jo 1870-luvun jälkipuoliskolla.162
Sahatoiminnan jälkeen Hasanniemi siirtyi Joensuun kaupungille vuonna 1881, jonka jälkeen alueelle nousi joitakin luvatta rakennettuja mökkejä. Kaupunki vuokrasi alueen Hasanniemen oluttehtaalle, jonka panimo aloitti toimintansa vuonna 1883.163 Saha- ja olutpanimohistorian lisäksi Hasanniemen alue liittyy osaltaan Joensuun vesiliikenteen historiaan. Vielä tänäkin päivänä alueella on mm. entisten luotsien asuintaloja.164
Koko Hasanniemi kaavoitettiin selkeästi ensimmäisen kerran vasta vuonna 1928. Tuolloin
alue suunniteltiin suureksi puistoalueeksi.165 Kaavoitushankkeen aikana Hasanniemeen ajateltiin myös teollisuustoimintoja ja urheilukentän sijoittamista, mutta näistä suunnitelmista
luovuttiin.166
Hasanniemen edullinen asema aivan kaupungin keskustan kupeessa Pyhäselän rannassa on
herättänyt myöhemminkin monenlaisia suunnitelmia ja ideoita. Esimerkiksi 1960-luvun
alussa alueelle suunniteltiin talonpoikaiskulttuuria esittelevää ulkomuseota. Vuonna 1963
kaupunginarkkitehti Unto Tupala oli jo ehtinyt tutustua yhdessä Joensuun museoiden johtajan Tuomas Björkmanin kanssa rakennuskantaan, jota olisi voitu siirtää Hasanniemeen.167 Vuonna 1965 kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen, että ulkomuseota ei ryhdytä toteuttamaan.168
Kun 1980-luvun taloudellisen nousukauden aikana ruutukaavan puutaloja purettiin viimeisen kerran kiivaaseen tahtiin, pyrittiin kaupungin kaavoitus- ja talonsuunnitteluosaston
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5
tooimesta suojjelemattomiien puurakeennusten säiilyttämistoim
miin. Eräs iideoista oli se, että Ha-saanniemeen kaavoitettaisiin yksi kortteli, jonne siirretttäisiin ruutu
tukaavan uh
hanalaiseenn
assemaan jouttuneita rakeennuksia. Jooensuun kaaupunki torjjui ajatukseen vedoten kireään ta-looudelliseen tilanteeseen
n. Kuluja ollisivat tuon
neet rakennu
usten siirrott ja uudelleeenpystyttä-m
miset.169
19980-luvulla kaupunki suunnitteli Hasanniem
meen puisto
oa, jonka ppääteemana olisi ollutt
18800- ja 1900-lukujen taaitteen huviipuisto. Tättä varten kaaupunki tilaasi puistosuu
unnitelman,,
jooka valmistuui vuonna 1986.
1
Suunnnitelman tav
voitteena olli kehittää aaluetta puistton ja huvi-puuiston lisäkksi huomattaavasti moniipuolisemm
min, kuten erilaisin
e
ulkkoilmatapah
htumin. Jäl-leeen nostettiiin esiin my
yös jonkinaasteisen musseotoiminnaankin sijoitttuminen alueelle. Ha-saanniemeen kaavailtiin
k
myös
m
näköttornia ja täm
män osalta suunnitelma
s
a vihjasi aik
koinaan Ilo-saaaressa olleeen näkötorn
nin ulkoiseeen olemukseeen. Myös puusiltojen,
p
uimalaitok
ksen ja tans-silavan esikuuvia haettiin
n Ilosaaren menneistä rakennuksis
r
sta. Rantapuuistossa sijaainnutta ju-geend-tyylistää kolmikerro
oksista huviimajarakenn
nusta käyteettiin taas essikuvana uu
udelle kios-kiirakennukseelle. Myös kesäteatteri
k
haluttiin ku
unnostaa ja siihen kaavvailtiin purjeekatetta. 1700
K
Kaupungin kaavoitustoi
k
imi oli skepptinen pelkäästään yhdeen aikakaudden puistoteeemaa koh-taaan, mutta se
s innostui puiston kaaupunkikuv
vallisista asiioista, jotkaa olisivat kohentaneet
k
t
allueen ilmetttä, varsinkin puistorakkentamisen avulla. Lisäksi kaavoiitus piti tärrkeänä, ettää
allueella olevaa vanha rak
kennuskantaa tulisi säilyttetyksi.171

Rakennustaiteellises-ti Hasanniemen
n rakennus
arvokkain
on Pursiseeuran
huvila, jon
nka pihapiiriin kuu
uluu myös
joukko mu
uuta historiallisesti arvokasta
rakennuskkantaa.
Kuva Pekkka Piiparinen (2011
1)
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Tooistaiseksi viimeisin Hasanniemi
H
i-suunnitelm
ma liittyy Mehtimäen
M
alueen toim
minnallisenn
suuunnitelmann laatimiseeen. Tämä koonsulttityön
nä valmistun
nut suunniteelma valmisstui vuonnaa
20005 ja siihen otettiin Mehtimäen
M
llisäksi mukaaan osa Lin
nnunlahdestaa ja Hasann
niemi koko-naaisuudessaaan. Hasannieemen osaltaa alue nähtiin sekä kau
upunkilaisten
en virkistysaalueena ettää
m
matkailullisessa käytössä. Suunniteelman rohkeein ajatus olli kanavan rrakentaminen Pielisjo-ellta Linnunlaahden uimarrannalle. Kaanavan vartteen suunniteltiin sijoittettavaksi pieniä pavil-joonkeja tai leeirintäalueen
n mökkejä. 172 Myöskäään tämä suu
unnitelma eei saanut tu
uulta purjei-siinsa ja Hasaanniemen kohtalo
k
onkiin ollut avoiimessa tilassa jo vuosikkymmenien
n ajan.

Vu
Vuonna 20055 valmistuneeessa suunnnitelmassa Hasanniemi
H
i ajateltiin eerottaa muu
usta kaupuungista Piellisjoesta Lin
nnunlahdenn uimaranna
alle kulkevan kanavan aavulla. Kuvvan omistaa
Jooensuun tekknisen virastton kaavoituus
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6..2

Ilosaarri ja Niskassaari

Iloosaaren ja Niskasaaren
N
n historia ossana Joensu
uun kaupunk
kia muodosttui aivan toisenlaiseksii
kuuin Hasanniiemen. Jos Hasannieme
H
estä ei saatu
u tehtyä hoidettua puisttoaluetta, niiin Ilosaartaa
allettiin kehitttää jo kaup
pungin peruustamista läähtien. Puistoalueen lissäksi Ilosaaaresta muo-doostui 1800-lluvulla merrkittävä vappaa-ajan tilaa. Vuonna 1855 Ilosaarreen avattiin
n huvimaja,,
jooka kuitenkiin ränsistyi ja
j saari oli ttämän jälkeeen jonkin aikaa
a
ilman rrakennuksiaa.173
Iloosaaren toim
minta alkoi kuitenkin eelpyä. Vuon
nna 1877 saaarelle rakennnettiin sau
una ja vuon-naa 1895 tansssilava. Seurraavana vuoonna valmisstui paviljon
nki raittiusraavintoloineen. Tätä ra-keennusta peruuskorjattiin
n ja laajenneettiin useaan
n otteeseen mm. näyttäämö- ja kok
koustiloiksi..
Rakennus saii näkötornin
n vuonna 19907. Samana vuonna Ilosaareen vaalmistui my
yös uimalai-1
toos, jossa Joeensuun Uimaseura järjeesti vuosittaain uimamaistereiden prromootion.174

Illosaaren huuvilan tornia
a 1950lu
uvulla. Kuvaa Pohjois-K
Karjalan
museo
m
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1
Iloosaari ja Niskasaari liiitettiin jo kkaupungin perustamisv
p
vaiheessa Jooensuuhun.175
Tuolloinn

saaarista käyttettiin nimittystä Kaluvvirran saareet.176

Kau
upungin perrustamisen yhteydessää

N
Niskasaareenn rakennettiiin kivinen viljamakassiini vanhan puisen tiilalle. Masssiivisena jaa
m
muusta kaupungista erilllisenä se haallitsi koko jokinäkym
mää.177 Rakeennuksen ny
ykyinen ni-m
mi, Pielisjoenn linna, juo
ontuu 1920-lluvun lopullta, jolloin se
s peruskorj
rjattiin ja seen nykyinenn
ullkonäkö vallmistui.178
Piielisjoen linnnaan liittyy
y vahvasti ppoliittisuus. Niskasaareessa sijaitsevva valtion vanha
v
vilja-m
makasiini tulli Pohjois-K
Karjalan suoojeluskuntap
piirin käyttö
öön vuonnaa 1919 ja uu
udistettu ra-keennus valm
mistui 1929. Pielisjoen linna tuli suojeluskun
nta-aikana kkuuluisaksi presidenttii
K
K.J. Ståhlberrgin kyydity
yksestä vuo nna 1930, joka
j
alkoi Helsingistä
H
jja päättyi Joensuuhun..
Prresidentti olli tarkoitus kuljettaa itäärajalle, mu
utta matka katkesikin
k
yyövierailukssi Pielisjoenn
linnnaan.179
Piielisjoen linnna säilyi pu
uolustusminnisteriön haallussa 1960
0-luvun lopu
pulle ja seurraavan vuo-sikkymmen allussa tiloihin muutti piikkuhiljaa Karjalan
K
tutk
kimuslaitoss. Vuonna 2003
2
raken-nuus siirtyi Jooensuun kau
upungin om
mistukseen ja neljä vuotta myöhem
mmin Pohjo
ois-Karjalann
m
maakuntaliittto muutti raakennukseenn Karjalan tutkimuslaiitoksen siirrryttyä Itä-S
Suomen yli-oppiston kamppukselle.180

Pieelisjoen
lin
nna on
Joeensuun
van
nhin kivirakkennus.
Ku
uva Pekka
Piiiparinen
(20
009)
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Jooensuun kauupunki oli havitellut
h
P
Pielisjoen lin
nnaa valtiollta itselleenn jo 1910-lu
uvulta lähti-enn. Kaupunkki kaavaili rakennuksseen museo
ota, kirjasttoa ja vappaaopistoa.1881 Pohjois-K
Karjalan musseon pitkä aika ilman näyttelytilo
oja päättyi Karjalantalo
K
on (1954) valmistumiv
seen myötä. Joo seuraavan
na vuonna m
museo muuttti uuteen raakennukseeen saaden siieltä näytte-lyytilojen lisäkksi kokoelm
mien säilytyystiloja.182 1990-luvun lopulla musseo sai uud
det näyttely-tillat nk. Careelicumin rak
kennuksestaa (1985) kau
upungin ydinkeskustastta.
K
Karjalantalonn on omistan
nut sen peruustamisestaa lähtien Karrjalaisen Kuulttuurin Ed
distämissää-tiöö. Rakennukksen toimin
nnan historiian suurimm
mat muutoksset ovat lähhihistoriassaa, sillä alku-vuuodesta 20111 siitä tehtiiin musiikinn esittämiseeen ja kouluttukseen kesskittyvä kultttuurilaitos.

Ehhkä rohkeinn ajatus, mittä Ilosaareeen ja Niskassaareen on esitetty, ovaat monumen
ntaaliset
kuulttuurilaitookset kansan
nkorkeakoulluhankkeen toimesta. Ilosaareen
I
jja Niskasaarreen sijoittuuvista rakennuksista luo
onnoksen laaati 1920-lu
uvun lopulla
a arkkitehti IIlmari Laun
nis. Kuva
Jooensuun kauupunginarkiisto
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7. PUISTOT
Joensuun kaupungin suunnittelustrategioissa kaupunkikuvan ja kaupungin viihtyisyyden
osalta viheralueet ovat näytelleet jo kauan hyvin merkittävää osaa.183 Pielisjoen jokivarsimaisema on katsottu olevan kaupungin eräs vetovoimatekijä184 ja se on kuulunut valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen listalle vuodesta 1993 lähtien.
Joensuun liikekeskustan alueella on seitsemän puistoa: Vapaudenpuisto, Keskuspuisto,
Pohjoinen rantapuisto, Eteläinen rantapuisto, Eliel Saarisen puisto, Pötkänniemenpuisto ja
Kanavapuisto.185 Neljä jälkimmäistä mielletään usein samaksi Pielisjoen rannalla olevaksi
rantapuistoksi. Kaupungintalon puiston nimi vaihdettiin 1990-luvun lopulla Eliel Saarisen
puistoksi.186
Liikekeskustan ulkopuolella ruutukaava-alueella on myös puistoja, joista merkittävimmät
liittyvät Pielisjoen rantaan ja julkisten rakennusten vyöhykkeeseen, kuten Ystävyydenpuisto ruutukaavan länsiosassa. Jääkärinpuisto ruutukaavan kaakkoisosassa on alueellisesti lähellä Pielisjoen rantapuistojen vyöhykettä. Sekä luterilaisen että ortodoksisen kirkon yhteydessä on omat historiallisesta ja kaupunkikuvallisesti merkittävät puistonsa. 1990-luvun
lopussa koko ruutukaavan alueella – Ilosaari mukaan lukien – puistojen määrä oli 14 kappaletta.187
Joensuussa tärkeimpiä puistoja on vuosikymmenten ajan jouduttu lähinnä ylläpitämään, eikä suurimittakaavaisia saneeraustoimia suoritettu ennen vuosituhannen vaihdetta. Vuonna
1982 arkkitehtitoimisto selvitti syitä siihen, miksi puistojen voimakkaat kunnostamiset eivät olleet toteutuneet. Eräs tärkeimmistä syistä oli varojen puute, jolloin puistotyöt jäivät
keskeneräisiksi vuosikausiksi tai niitä ei kyetty viemään loppuun. Puistoja ei myöskään
voitu kunnostaa, koska puistomäärärahoista oli jouduttu ottamaan varoja katuistutuksiin.
Myös puistorakentamisen ohjelmointi koettiin epävarmaksi, esimerkiksi eri rakennuskohteiden työmääriä ei kyetty arvioimaan oikein johtuen puistosuunnitelmien ja kustannusarvioiden puutteellisuudesta. Puistosuunnitelmia ei kyetty myöskään arkkitehtitoimiston mielestä hoitamaan siten, että suunnitelmat olisivat valmistuneet ajoissa ja että ne olisivat riittävän pitkälle tutkittuja ja huolellisesti valmisteltuja.188
Joensuun ruutukaavan puistojen rakentaminen alkoi mitä ilmeisimmin 1850-luvulla Pielisjoen rantapuistoista. Puistojen esplanadeja alettiin rajata puuistutuksilla ja istutettavilla
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nurmikoilla.189 Joensuun ensimmäinen tilattu puistosuunnitelma tehtiin Eteläistä rantapuistoa varten. Sen laati G. A. Dahlström ja se toteutettiin 1870 – 1880-lukujen taitteessa.190
Joensuun ruutukaavan puistojen suunnittelemiseksi järjestettiin puistosuunnittelukilpailu
vuonna 1911. Kilpailun tuloksia pidettiin laihoina, vaikka voittaja Turun kaupunginpuutarhuri Harald Söderberg kutsuttiinkin hiomaan Joensuun puistoja kaupungin haluamalla tavalla. Kaupungin toiveitten puolestapuhujana toimi ennen kaikkea Joensuun puutarhavaliokunta. Se ehdotti vuonna 1913, että uudet istutukset tuli aloittaa kauppatorin molemmilla puolilla olevista puistokortteleista ja urheilukentän ympäristöstä.191
Joensuun puistojen ylläpitoon on liittynyt aikojen kuluessa huomattava määrä käsityöläisyyttä. Esimerkiksi vuonna 1956 kaupunki valmisti puistoihinsa 50 puistonpenkkiä, 18
hiekkalaatikkoa ja 12 keinua.192
Liikekeskustan merkittävin puisto on Vapaudenpuisto. Kaupungin ensimmäisessä asemakaavassa nykyinen Vapaudenpuisto oli osa kauppatoria, ja vuosidadan lopulla se oli muodostunut luonnontilaiseksi puistoksi, jota kutsuttiin Nelikulmapuistoksi. 1910-luvulla Nelikulmapuistoa alettiin suunnitella kunnostettavaksi ja konkreettisiin toimiin päästiin 1920luvulla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puistosuunnitelman vuonna 1923 ja kunnostustöihin
ryhdyttiin vuonna 1926.193
Lähihistoriassa Vapaudenpuiston merkittävimmät keskustelut ovat liittyneet suurien ja
vanhojen havupuiden kohtaloon. Nämä puut ovat kaksi mäntyä, sembramänty ja makedonianmänty. Vuonna 1997 tekninen lautakunta esitti mäntyjen kaatoa, mutta kaupunginhallitus päätti toukokuussa 1998 säilyttää nämä kaksi - todennäköisesti 1920-luvulla istutettua - puuta.194 Tämä Vapaudenpuiston ongelma on ollut esillä ainakin 1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi vuonna 1986 laadittu kaupungin puistosuunnitelma ehdotti, että torin ja
kaupungintalon välille tulisi luoda huomattavasti avarampi näköyhteys. Näin monumentaalista sekä kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokasta kaupungintaloa (1914) voitaisiin
tuoda paremmin esille.195 Viimeisin Vapaudenpuiston kevyehkö uudistaminen toteutettiin
1990-luvun lopulla,196 mutta puisto jäi silti vaatimattomaan asuun verrattuna monien suurten ja keskisuurten kaupunkien keskeisimpiin puistoihin.
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Va
Vapaudenpuiisto on keid
das keskellä kaupungin ydinkeskustaa. Suurintta keskustellua lähihistooriassa on herättänyt
h
see, tulisiko puuiston puusstoa vähentä
ää kaupunggintalon näkkyvyyden
paarantamisekksi. Kuva Peekka Piiparrinen (2010))
Seen sijaan Piielisjoen ran
nnalla olevaat Pohjoinen rantapuistto ja Eteläinnen rantapu
uisto sanee-raattiin täysin 2000-luvun
n alussa. Puuistojen kun
nnostusta su
uunniteltiin pitkään, silllä jo 1980-luuvun lopullaa kaupunki päätti
p
aloittaaa rantapuisston mittavaan kunnostaamisen, jonk
ka ajateltiinn
keestävän jopa lähes kym
mmenen vuuotta. Kunno
ostamishank
ke pohjautuui vuonna 1984
1
laadit-tuuun puistosuuunnitelmaaan.197 Hankke kuitenkin
n viivästyi ja
j asiaan paalattiin uud
destaan seu-raaavan vuosikkymmenen lopulla.
V
Vuonna 19988 13 kaupu
unginvaltuuutettua tekiv
vät aloitteen
n rantapuistton toiminn
nallisesta jaa
kaaupunkikuvvallisesta keehittämisesttä. Valtuuteetut halusivat nostaa läähellä kaup
pungin kes-kuustaa olevann puiston ”kaupungin
”
käyntikorttiksi ja asukkkaiden sekkä matkailij
ijoiden olo-huuoneeksi”. Ehkä
E
kaikkein huomioota herättäviin avaus vaaltuutetuillaa oli huvimaajan palaut-taaminen, jollainen oli pu
uistossa aieemminkin. Tekninen
T
laautakunta tootesi huvimaajan olevann
198
taavoiteltava hanke,
h
mutta kaupunginn ylläpitämäksi sitä ei haluttu.
h

73
3

Raantapuistonn paviljonki 1800-luvunn lopussa. Paviljongista
P
a myytiin viirvoitusjuom
mia ja sen
ym
mpärillä piddettiin 1900
0-luvun alusssa sunnunta
aikonserttejja. Kuva Poohjois-Karja
alan museo
Piielisjoen ranntojen puisttoja alettiin rakentaa vu
uonna 2005 199 ja uusittut puistot valmistuivat
v
t
kaaksi vuotta myöhemmiin.200 Suunnnittelualueeeseen kuulu
ui neljä puisstokokonaissuutta: Eliell
Saaarisen puissto, Pohjoin
nen rantapuiisto, Eteläin
nen rantapuisto ja Koivuuniemenpuiisto.201
Suuunnittelun eräinä tavo
oitteina oli ppoistaa Piellisjoen eri kaupunkipu
k
uistojen epäy
yhtenäisyy-deet sekä paraantaa ranta--alueiden jaa kaupungin
n ydinkesku
ustan välisen
en saavutettaavuuden li-sääämistä. Myyös puistoallueen sisäisttä kevyen liikenteen väylästöä haaluttiin kehitttää. 202 Vi-suuaalisesti nääkyvimmäk
ksi elementtiksi niin su
uunnittelusssa kuin totteutuksessa muodostuii
puuukantinen laituri, jonk
ka pituus vaalmistuneen
na oli yli 200 metriä.2033 Rantapuisttoon raken-neetulla puisellla laiturillaa oli tietynlaainen esikuv
va kaupungin historias sa, sillä aik
koinaan Pie-lissjoen länsirrantaa pitkin
n kulkeneett laiturirakeenteet olivatt puisia.204 R
Rakennusm
materiaaliksii
eii kuitenkaann valittu enssisijaisesti ppuuta historriallisuuden
n vuoksi, vaaan taloudelllisten seik-koojen perusteeella. Mikälli rantapengger istumap
paikkoineen olisi kivettty, olisivat kustannuk-seet nousseet Joensuun
J
mittakaavass
m
sa liian kork
keiksi.205
Puuistosuunnitelman laattinut LT-koonsultit Oy esitti matku
ustajasatam
man tuntumaaan Entisenn
paakkahuoneeen (1897) jaa Tullikamaarin (1910) tuntumaan taideaukiotta. Taideau
ukiota suun-niiteltiin rakennnettavaksii huomattavvassa määrin
n graniitistaa. Ajatusta llähdettiin myös
m
toteut-taamaan. Taiddeaukiolle suunniteltiin
s
n myös vaarsinainen taaideteos ja valmistuesssaan siellää
paaljastettiin Teijo
T
Karhu
un ja Jukka N
Niskasen Välke-nimin
V
en veistos.2206 Taideteos valaistiin,,
m
mutta myös koko
k
puiston valaistuksseen keskiteettiin suunnittelussa huuomiota.207
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O
Osa Rantapuuistojen yleisssuunnitelm
ma vuodelta 2001. Kuva
an omistaa JJoensuun kaupungin
k
teeknisen virasston puistossuunnittelu

Poohjoisen Raantapuiston iltavalaistuusta. Kuva Pekka
P
Piipa
arinen (20099)
Puuistosuunnitelma otti huomioon
h
m
myös Rantaakadun rakeennusten nääkyvyyden. Puistoaluee
suuunniteltiin avoimeksi,, jolloin puuurakennustten näyttävät julkisivuut tulivat essiin Suvan-toosillalta tai puistoista
p
katsottuna.
k
M
Myös kaupu
ungintalon näkyvyyttä
n
haluttiin paarantaa. Lä-heelle kaupunggintaloa Eliielinkujan ppäähän suun
nniteltiin paiikka ravintoolalaivalle.208
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Rantapuistot oli piirretty jo kaupungin ensimmäiseen asemakaavaan, mutta kului vuosikymmeniä, ennen kuin puistot olivat suunnitelmien mukaisia. Kaupungin perustamisen
jälkeisinä vuosina rantapuistojen alue toimi lähinnä heinätysmaana.209
Rantapuistojen ensimmäiset istutukset tehtiin vuonna 1852

210

ja vuonna 1876 kaupungin-

valtuusto päätti kunnostuttaa jo aiemmin rakennetut esplanadit. Suunnitelman laati G. A.
Dahlström, joka piirsi aikansa tyylisuuntaan kuuluvan nk. romanttisen puiston. Entinen
hiekkakäytävä korvattiin kaartelevin puistokäytävin. Luonto ja sen muotoileminen ihmistä
miellyttäväksi oli tietoinen suunnitteluperiaate. Suunnitelman toteutus tapahtui pääasiassa
1880-luvulla ja lopullisesti vuosisadan vaihteeseen mennessä.211
Kaupunkikuvallisesti merkittävä ”suuri ryki” eli Suvantokadun ja Malmikadun välinen laituri valmistui vuonna 1876. Laituria jatkettiin vuonna 1884 Malmikadun ja Kalastajankatujen väliselle osuudelle. Laituri sijoitettiin irti rannasta, jolloin laiturin ja rannan väliin jäi
suojaisa alue venevalkamaksi.212
Joensuun puistolautakunta nimesi kaupungin keskeisimmät puistot vuonna 1913. Tuolloin
Rantapuistot jaettiin Eteläiseksi rantapuistoksi ja Pohjoiseksi rantapuistoksi. Vuonna 1919
Pohjoinen rantapuisto määriteltiin nykyiselle paikalleen.213 Entisen tyttökoulun (1913)
valmistumisen aikoihin kunnostettiin rakennuksen ympäristöön Haukipuron puisto, jonka
nimi muutettiin myöhemmin Pötkänniemen puistoksi.214
Eräs liikekeskustan keskeisin puisto on Keskuspuisto korttelissa 219 Siltakadun ja Kirkkokadun kulmauksessa. Sekä kortteli 219 että kortteli 218 olivat pitkään varattu ennen kaikkea julkiselle rakentamiselle. Kortteleihin suunniteltiin lääninhallituksen ja raatihuoneen
rakennuksia, mutta pitkään alueen ainoa julkinen rakennus oli vuonna 1851 valmistunut
paloasema.215
Kun Otto-Iivari Meurman alkoi laatia Joensuuhun uutta asemakaavaa vuonna 1924, hän
kiinnitti huomiota myös nykyisille kortteleille 218 ja 219. Hän suunnitteli Keskuskujan
paikalle kauppakujan, jota reunustivat liikerakennukset.216 Nykyisen pinta-alansa Keskuspuisto sai 1950-luvulla, kun kortteleihin valmistui arkkitehti Markus Tavion suunnitelmien
pohjalta Pankkitalo (1951) ja Hankkijan talo (1952). Puiston rakennustyöt aloitettiin vuonna 1953.217
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6
19990-luvulta lähtien kon
nsulttitoimisstojen tekem
mät keskustasuunnitelm
mat ottivat ristiriitaisen
r
n
kaannan Keskkuspuiston tulevaisuutteen. Kesku
ustan kehitttäminen-suuunnitelmasssa vuodeltaa
19997 todetaaan, että ”ruu
utukaavan ssisällä oleva
at vähäiset puistot tuleee ehdottom
masti säilyt-täää”, mutta samalla
s
suu
unnitelma eehdotti Kesk
kuspuiston muuntamissta liiketonttiksi.218 Sa-m
mansisältöiseeen ratkaisu
uun päätyi myös vuon
nna 1998 hyväksytty yydinkeskusttasuunnitel-m
ma.219 Puistoo kuitenkin saneerattiin
s
n 2000-luvun
n alussa.
Jooensuun ruuutukaavan kadunvarsi-i
k
istutuksilla on ollut kau
upunkikuvaaan huomatttava merki-tyys. Kaupungin ensimm
mäisessä assemakaavasssa Kirkkok
kadulle suuunniteltiin puurivistöt,,
m
mutta nykyinnen nelirivin
nen puuriviistö on perääisin vuoden
n 1867 asem
makaavastaa. Istutuksett
alloitettiin vuoonna 1886 ja
j samalla kkatuvieret taasoitettiin nu
urmikoiksi. 220
Siiltakadulle ja
j Koskikad
dulle istuteettiin vuonn
na 1923 kak
ksiriviset lehhmuskujantteet, jolloinn
kaadut alkoivaat saada nyk
kyistä vihreeää olemustaaan.221 Kosk
kikadun ja SSiltakadun lehmusrivitt
ovvat muodosttuneet ruutu
ukaavan kauupunkikuvaaan merkittääviksi viheraaluekohteik
ksi.222
M
Myös koko ruutukaavan
r
n alueelle onn kyetty isttuttamaan pitkiä
p
puurivvistöjä, jotk
ka ovat tuo-neeet oman merkityksens
m
sä nykyiseeen kaupunkiikuvaan. Pu
uuistutustenn runsaus on
n huomatta-vaan suuri myyös liikekesk
kustassa.

Erä
äs ruutukaavva-alueen tuunnusomain
nen piirre
on lehtipuiden
l
runsaus. K
Kuva Pekka Piiparinen
P
(20
011)
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8. RUUTUKAAVAN SUUNNITTELIJOITA
8.1

Yhdyskuntasuunnittelijoita

Joensuun ensimmäisen asemakaavan laati Claes Wilhelm Gyldén (1802-1872). Paremmin
historia muistaa hänet kuitenkin muista toimista. Vuonna 1838 Gyldén laati Helsinkiin
asemakaavan223 ja vuonna 1854 hänet nimitettiin maanmittauksen ja metsänhoidon ylitirehtööriksi. Metsähallitus perustettiin Gyldénin aloitteesta vuonna 1863. Käytännön toimien ohella Gyldén harjoitti julkaisutoimintaa. Vuonna 1853 Gyldéniltä ilmestyi Suomenmaan korko-kartta, joka oli maailman ensimmäisiä korkeusvyöhykekarttoja.224
Vuoden 1867 ruutukaavan asemakaavan pääsuunnittelijana toimi Ferdinand Öhman (1831
– 1907). Öhman toimi Kuopion lääninarkkitehtina vuosina 1862 – 1894. Uransa aikana
hän suunnitteli lukuisia yksityisiä ja julkisia rakennuksia Kuopion läänin alueelle. Näitä
ovat monet kirkkorakennukset, joista Pohjois-Karjalaan tulivat Kuusjärven ja Polvijärven
luterilaiset kirkot. Uransa hän päätti Helsingissä Uudenmaan lääninrakennuskonttorin johtajana vuonna 1907.225
Tunnetuin joensuussa vaikuttaneista kaupunkisuunnittelijoista on Otto-Iivari Meurman
(1890 - 1994). Hän toimi Suomen ensimmäisen asemakaavaopin professuurin haltijana
vuodesta 1940 lähtien. Joensuuhun Meurman laati kaupungin ensimmäisen yleiskaavan
(1953) yhdessä Olli Kivisen (1921 – 1999) kanssa.226
Yleiskaavan lisäksi Meurman laati Joensuuhun myös lukuisia asemakaavoja. Kaupungin
keskustan asemakaava valmistui vuonna 1926, josta valtuusto kuitenkin hyväksyi vain joitakin suunnitelmia. Ruutukaavan asemakaavan laajennus alueen pohjoispuolelle valmistui
Meurmanin toimesta vuonna 1933.227 Yhdessä Olli Kivisen kanssa Meurman suunnitteli
Kanervalan puutarhakaupunginosan. Lisäksi Meurmanin aloitteesta järjestettiin 1940luvun lopulla kaupungin keskustan suunnittelukilpailu.228
Joensuun ensimmäiseksi kaupunginarkkitehdiksi valittiin Unto Tupala vuonna 1954. Joensuuhun Tupala saapui Turusta, jossa hän oli toiminut yleiskaava-arkkitehtina. Joensuussa
Tupalan vaikutus muodostui suurimmaksi 1960-luvun alussa valmistuneen ruutukaavan
asemakaavan myötä. Kaava antoi pohjan Joensuun kaupunkikuvalle vuosikymmenien
ajaksi. Unto Tupala suunnitteli Joensuuhun myös lukuisia rakennuksia ja hänellä oli myös
oma arkkitehtitoimisto vuodesta 1955 lähtien. Rakennustaiteellisesti ehkä merkittävin Tu-
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8
paalan suunnitttelemista kohteista
k
onn kauppaopp
pilaitoksen tarpeisiin vvuonna 1957 valmistu-nuut rakennus Yläsatamak
kadun ja Raantakadun risteyksessä
r
.229

Pekka Piipa
U
Unto Tupalann suunnittellema entineen kauppaop
ppilaitos (19
957). Kuva P
arinen
(22010)
Jooensuun kaaavoitus henkilöityi pitkkälti 1960-lluvun alkup
puolelta 19990-luvun alk
kuun arkki-teehti Mauno Tuomiston
n persoonaaan. Raumallla syntynyt Tuomisto valmistui teknillisestä
t
ä
koorkeakoulussta vuonna 1957. Opisskeluaikanaa hän työsk
kenteli Helssingissä mm
m. maineik-kaaassa Alvarr Aallon toim
mistossa. N
Neljä vuotta työkokemu
usta tuli tunnnetusta Villjo Revellinn
arrkkitehtitoim
mistosta ja kolmisen
k
vuuotta Lauri Tuomiston ja Keijo Sttrömin toim
mistosta. Jo-ennsuun kaupuunginarkkittehdin virann hän sai lok
kakuussa 19
963 ja pitkään työuran jälkeen
j
hänn
jääi eläkkeellee vuonna 19
992.230 Tuom
miston uran
n aikana Joeensuun kauppunkikuva muuttui
m
senn
hiistorian aikaana kaikkein eniten: m
melko pienesstä etupäässsä puukaupuungista muodostui hy-viin pitkälle kivinen
k
kesk
kisuuri suom
malainen kaupunkikes
k
skus. Tuomiiston uran aikana
a
kau-puungin liikekkeskustaa alettiin suunnnitella erilllisenä koko
onaisuutena ruutukaavaa-alueen si-säällä. Myös monet
m
Joenssuun lähiöisstä valmistu
uivat Tuomiiston uran aaikana. Tuomistoa voi-daaan pitää myös
m
joensu
uulaisen rakkennussuojeelun historiian merkittä
tävimpänä yksittäisenä
y
ä
vaaikuttajana. Kuten Tup
pala, myös Tuomisto suunnitteli Joensuuhunn joukon raakennuksia,,
jooista tunnetuuimmaksi on
n muodostuunut kauppaahalli (1968).
Tuuomistoa saai seuraajak
kseen iisalm
melaissyntyisen Tuomas Kettusen,, joka tuli Varkaudesta
V
a
Jooensuuhun vuonna
v
1989 ensin asem
makaava-arrkkitehdiksii kunnes vuo
uonna 1992 hänet nimi-teettiin kaavoiituspäällikö
öksi. Kettuseen kausi kaaavoituspäälllikkönä kessti vuoteen 2000 saak--
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ka.231 Valmistuttuaan Teknillisestä korkeakoulusta Kettunen työskenteli Uudenmaan lääninhallituksessa, jonka jälkeen alkoi asemakaava-arkkitehdin toimi Varkaudessa.232
Kettusen aikana Joensuun liikekeskustaan valmistui mm. oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on ollut eräs pohjasuunnitelma seuraavan vuosituhannen mittaville rakennustoimille. Myös kunniaa saaneet Marjalan kaupunginosan asuntomessut järjestettiin Kettusen
uran aikana.
Rovaniemeltä kotoisin oleva Juha-Pekka Vartiainen valmistui Oulun yliopiston arkkitehtikoulutuksen linjalta vuonna 1994 ja diplomityössään hän laati Joensuun Penttilän sahaalueelle ideasuunnitelman. Vuonna 1996 Vartiainen aloitti aluearkkitehtina Lieksassa ja
Juuassa. Vuonna 1998 hänet nimitettiin Joensuun kaupungin asemakaavapäälliköksi ja keväällä 2000 kaavoituspäälliköksi.233 Vartiaisen kaavoituspäällikköuran aikana Joensuun
ydinkeskusta on kokenut kymmenessä vuodessa suurimmat muutokset sitten kaupungin
perustamisen ja 1960-luvun. Myös suurimittakaavainen Penttilänrannan kaupunginosan
tarkempi suunnittelu ja varsinainen toteutus on käynnistynyt Vartiaisen kaavoituspäällikkökaudella.
8.2

Rakennussuunnittelijoita 1960-luvun alkuun

Ruutukaavan rakennukset suunniteltiin pitkälti 1890-luvulle saakka paikallisten voimin.
Näistä suunnittelijoista ehkä tunnetuimpia ovat rakennusmestarit Theodor Tolpo ja Anders
Muikku. Monet varakkaat kaupunkilaiset alkoivat tilata vuosisadan lopulla rakennuspiirustuksia yhä enemmän myös Helsingin tai Viipurin rakennusmestareilta ja arkkitehdeilta.
Vuosina 1880 – 1939 rakennusmestarit säilyttivät valta-aseman Joensuun rakennussuunnittelijoina, sillä heidän osuus oli noin nelinkertainen verrattuna arkkitehtien suunnittelemiin
rakennuksiin. Tämän ajan Joensuussa työskennelleet rakennusmestarit olivat yleensä kotoisin Kuopion läänistä ja olivat Kuopin teollisuuskoulun käyneitä miehiä.234
Eräs 1900-luvun alun merkittävimpiä suunnittelijoita ruutukaavalla oli rakennusmestari
AaroV. Pitkänen, jonka tuotantoa ovat mm. Siltakadun jugend-henkiset puutalot (1907 ja
1908) ja kivinen puhelinlaitoksen talo Kauppakadulla (1913). Pitkäsen tunnetuimmaksi rakennukseksi muodostui kauppatorilla sijainnut puinen kauppahalli (1902 – 1969). Myös
Sortavalasta Joensuuhun muuttanut rakennusmestari Otto Savolainen oli eräs tunnetuimmista aikansa paikallisista suunnittelijoista. Hänen suunnittelemansa on mm. Könösen talo
(1914) Merimiehenkadun ja Niskakadun kulmauksessa.235
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Juugend-henkiiset rakennu
ukset Siltaka
katu 26 a ja Siltakatu 26
6 b valmistuuivat 1907 ja
j 1908.
Raakennukset suunnitteli A.V. Pitkännen. Rakenn
nuksien suojjelu asemakkaavalla 1990-luvun
lop
opulla tapahhtui siten, etttä niiden toonteille kaavvoitettiin lissää rakennuusoikeutta. Kuva
K
Pekkaa Piiparinenn (2010)
19920-luvun suunnittelijo
s
oista eturivviin nousivaat rakennussmestarit Jaalmari Mölsä ja Viljoo
Raittila, joideen työt alko
oivat erkaanntua jugend
dista kohti klassismia.
k
E
Enonkoskellla syntynytt
M
Mölsä toimi Joensuun
J
kaupunginrak
akennusmesttarina vuosiina 1919 – 1924. Mölssän keskus-taa-alueen tuootanto edustaa enää Kaalevankatu 43
4 (1925) kun Sepänkaatu 31 b (19
928) sai ke-säällä 2011 puurkutuomion
n. 1920-luvvun tuotteliaain suunnittelija oli Tam
mpereella syntynyt
s
ra-keennusmestari Viljo Raiittila, joka ttoimi Mölsän tapaan Joensuun
J
kaaupunginrak
kennusmes-taarina. Hänenn kädenjälkiiään ovat m
mm. Pohjoisk
kadun ja Kaauppakadunn varrella ollevat entisett
kaaupunginsaiiraalan rakeennukset (19928) ja Torrikatu 23, jo
oka on tunne
nettu nk. Maatildan talo-naa (1928 – 1929). 1930--luvun paikkallisesti meerkittävin su
uunnittelija oli Vilho Tshokkinen,
T
,
jooka suunnittteli ruutukaaavalle ensiimmäisen kivisen
k
asuiinkerrostaloon, jota aletttiin kutsuaa
Tsshokkisen taloksi (1937 – 1938). 2236
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Raakennusmesstari Jalmarri Mölsä olii 1920-luvun eräs Joen
nsuun tuotteeliaimmista suunnittelijjoista. Hän suunnitteli mm. kuvasssa näkyvän Sepänkatu 31 b:n (19228). Rakennus purettiiin kesällä 2011. Kuva Pekka
P
Piipaarinen (2010)
19950-luvulla suuren määärän yhdenn perheen asuinrakenn
nuksia, asuuinrakennussten pihara-keennuksia taii pienteollissuusrakennuusten laajen
nnuksia suu
unnittelivat mm. rakenn
nusmestaritt
T.. E. Sonnineen, M. Vänskä, V. Heiikari ja Penttti Ilmasti. Vuosikymm
V
menen aikan
na rakennet-tuujen uusien kivikerrostaalojen suunn
nnittelusta vastasi melko pieni joukkko arkkiteh
hteja, joistaa
paaikallisia olli vain Unto
o Tupala ja häntä vähääisemmässä määrin myyös Ensio Lappalainen..
U
Ulkopaikkakkuntalaisistaa merkittävim
mmät suun
nnittelijat olivat helsinkkiläiset Velii Valorinta,,
237
Eiino Tuompoo ja Teuvo Lindfors
L
sekkä kuopiolaainen Kaj Michael.
M

Ku
Kuopiolainenn arkkitehti Kaj Michaeel oli eräs 1950-luvun
1
merkittävim
mmistä Joen
nsuussa
vaaikuttaneistaa rakennusssuunnittelijooista. Hän suunnitteli
s
mm.
m kuvassaa näkyvän PienteolliP
suuustalon (19957), joka on
o yksi Suom
men vanhimmista yhteisskauppiastaavarataloistta. Kuva
Peekka Piiparrinen (2009))
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Jooensuun ruuutukaavalta löytyy muuutama valtakunnallisesti tunnetun arkkitehdin
n suunnitte-leema rakennuus. Nykyiseen taidemuseeon rakennu
uksen, entissen klassilliisen lyseon,, suunnittelii
Y
Yleisten rakeennusten ylihallituksen
y
n arkkitehtti Theodor Decker (1 838 – 189
99). Deckerr
tyyöskenteli ylihallitukse
y
ssa useaan otteeseen, ensin
e
oppilaaana ja ylim
määräisenä arkkitehtina
a
a
jaa vuodesta 1883
1
lähtien
n ensimmäiisenä arkkittehtina. Deccker on suuunnitellut mm.
m lukuisiaa
vaankiloita, kuuten Kuopio
on lääninvannkilan.238
Myös nk.
n Piparkak
akkutalon suunnittelijaa
Otto F. Holm (18667 – 1927) työskentelii
Yleisten
n

rakennuusten

ylihallituksessaa

vuodestaa 1889 läähtien. Vuo
onna 19188
Holm niimitettiin O
Oulun läänin
n lääninark-kitehdiksi ja Ouluussa hän myös
m
kuolii
vuonna 1927. Itä-Suuomessa Holmin
H
ehkää
tunnetuin työ on Kuuopion lään
ninsairaalann
kirurgiseen osaston ssuunnittelu.239
Jooensuun harrvoista kivissistä jugendd-rakennukssista eräs on
n kaupunginn liikekesku
ustan tuntuumassa. Rakkennuksen on
o suunnitelllut Otto F. Holm ja se valmistui vvuonna 1915
5. Kuva
Peekka Piiparrinen (2009))
Svvante Magnnus Schjerfbeck (18660 – 1933))
suuunnitteli Entisen
E
tytttökoulun raakennuksen
n
(11913) Pielisj
sjoen rantaaan. Schjerfbbeck oli en-neen kaikkea julkisten rakennusten
r
n, koulujen,,
saairaaloiden ja kasarmieen suunnitttelija. Mag-nuus Schjerfbeeckin töistä voidaan Jooensuun tyt-töökoulun lisääksi mainita esimerkikssi Helsingin
n
Diakonissalaitoksen sairaalarakennnus (1897),,
Taampereen sairaala
s
(1909) ja Tam
mpereen tyt-töölyseo (19244).240
Itäämeren gotiikasta vaikkutteita saannut entinen
tyyttökoulu (19913) on Ma
agnus Schjerrfbeckin
suuunnittelemaa rakennus. Kaupunkikkuvallisesti
raakennus on poikkeuksel
p
llisen merkiittävällä
paaikalla. Kuvva Pekka Piiiparinen (22010)
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Liiikekeskustaassa sijaitseevan nk. O
Ora-Kotilan rakennukseen suunnitttelija Jaakk
ko Tähtinenn
(11904 – 19700) toimi vuo
odesta 19433 lähtien Taampereen teeknillisen opppilaitoksen
n rakennus-oppin yliopetttajana, muttta hän suunnnitteli myö
ös huomattaavan määränn rakennukssia, etenkinn
Taampereen seudulle.2411 Ora-Kotillan rakenn
nuksen läheeisyydessä sijaitseva Pankkitaloo
(11951) on myyös tunnetun suomalaissen arkkiteh
hdin – Mark
kus Tavion (1911 – 1978) – suun-niittelema. Taavio suunnittteli uransa aikana paljjon koulu- ja asuinrakeennuksia. Virkamiehen
V
n
urraa hän teki rakennushaallituksen suuunnitteluosastolla.242
Eiinari Teräsvvirta (1914 – 1995) olii poikkeuksellisen tuottelias rakennnussuunnitttelija, mikää
joohtui ennen kaikkea hän
nen pitkästää työurastaaan. Joensuuh
hun hän suuunnitteli Kaarjalantalon,,
jooka valmistuui vuonna 1954. Voimiistelussa huippu-urheiliijan taustannsa vuoksi hän
h suunnit-teeli Suomeenn paljon liik
kuntarakennnuksia, mu
utta myös esimerkiksi teollisuus- ja asuinra-keennuksia.2433
M
Modernin ajaan eräs mon
nipuolinen ssuunnittelijaa oli Kurt Simberg (19 13 – 1984).. Hän suun-niitteli Joensuuuhun valtion virastotaalon sekä maaherran
m
asuintalon (1966). Mu
uualla Suo-m
messa hänen suunnitteleemiaan rakeennuksia ovat Helsingisssä mm. Kuuusisen talo Aleksante-Kesäkatu 2:n
rinnkatu 48:sssa (1957), Yleisradion
Y
2 (1967 - 1968), Oy Wulff Ab:n
n talo Man-neerheimintie 4:ssä (1960
0 - 1965) ja Turussa P.C
C. Rettig & Co:n tupakkkatehdas (1
1960). 244

Piitkät nauhaikkunat olivvat tyypillisiiä 1960-luvvun virasto- ja
j toimistoaarkkitehtuurin piirteitää. Joensuusssa olevan va
altion virasttotalon on suunnitellut
s
Kurt Simbeerg (1966). Kuva Pekkaa Piiparinenn (2010)

84
4
M
Martta Martiikainen-Ypy
yä (1904 – 1992) ja häänen puoliso
onsa Ragnaar Ypyä (19
900 – 1980))
ovvat suunniteelleet Joenssuun ruutukkaavalle kak
ksi rakennusta. Näistä merkittäväm
mpi on Te-rääskulman raakennus (1936 – 1938),, mutta myö
ös Kalevank
katu 26 b:n omakotitalo
o (1948) onn
aiikansa edusstava arkkiteehtoninen ttuote. Valtaakunnallisessti Martikaiinen-Ypyä –pariskunta
–
a
suuunnitteli huuomattavan
n määrän kooulurakennu
uksia ja sairraaloita, jällkimmäisistä tunnetuinn
lieenee Glostrrupin keskussairaala Taanskassa. Ragnar
R
Ypyä toimi Viippurin kaupu
unginarkki-teehtina vuosiina 1936 – 1940 ja 19942 – 1944
4. Viipuriin
n jäikin huoomattava määrä
m
hänenn
suuunnittelemiaan rakenn
nuksia.245

Ka
Kalevankatu 26 b:n (194
48) on suunnnitellut avio
opari Marttta Martikainnen ja Ragn
nar Ypyä.
Raakennus on rakennusta
aiteellisesti ehkä merkittävin 1940-luvulla vallmistunut ykksityistalo
Jooensuussa. Kuva
K
Pekka
a Piiparinenn (2011)
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M
Martta Martikainen-Ypy
yän ohitse JJoensuussa vaikuttaneista naisarkkkitehdeista nousee
n
Wi-vii Lönn (18772 – 1966), jota pidetäään Suomen tunnetuimp
pana naisarkkkitehtina. Joensuuhun
J
n
hään suunnitteeli entisen yhteiskoulu
y
un rakennuk
ksen, joka valmistui
v
Paapinkadun ja Kouluka-duun kulmaukkseen vuonn
na 1912. Suuomessa muita
m
Lönnin
n kohteita oovat mm. Tampereelle
T
e
suuunnitellut neljä
n
koulurrakennusta.2246

Juugend-tyyliää edustava Joensuun
J
yhhteiskoulu (1912)
(
on aiinoa Wivi LLönnin suunnittelema
koohde Joensuuussa. Kuva
a Pekka Piipparinen (20
010)
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19950- ja 19600-lukujen taaite merkitssi uutta aikaaa ruutukaav
va-alueen raakennusten suunnitteli-jooille. Nyt myös
m
muut kuin
k
korkeaakoulutetut arkkitehdit pääsivät jäälleen suunn
nittelemaann
m
massiivisemppia rakennu
uksia. Vuossikymmenen
n taitteessa alkoi myöös syntyperäisten poh-jooiskarjalaisteen korkeako
oulutettujenn arkkitehtieen esiinmarssi. Tämän aikakauden
n paikallisett
arrkkitehtipionneerit olivaat Martti Haakala ja Enssio Lappalainen. Hakalla syntyi Nu
urmeksessaa
vuuonna 19322 ja valmisttui ylioppil aaksi Joenssuun lyseossta. Pääosann työurastaaan hän tekii
Poohjois-Karjaalassa. Ensiio Lappalainnen syntyi Joensuussa vuonna 19228. Hän vallmistui tek-niillisestä korrkeakoulustta vuonna 11958 ja jo kaksi vuottta myöhem
mmin hänet nimitettiinn
Poohjois-Karjaalan läänin ensimmäiseeksi lääninaarkkitehdikssi.247

Koulukatu
K
4 (1962) on
n Martti
Hakalan
H
ja Ensio Lapp
palaisen
suunnittelem
s
ma asuinrakkennus.
Kuva
K
Pekkaa Piiparinen
n (2010)

Koulukatu
K
111 b valmisttui 1960luvun
l
alkuppuoliskolla. Ruutukaavan
v suurtenn kivirakenn
nusten
suunnittelus
s
sta jo parinkkymmenen
vuoden
v
ajann olivat vasttanneet
korkeakoulu
k
un käyneet arkkitehdit,
a
mutta
m
nyt my
myös alemma
an tason
koulutuksen
k
n saaneet pä
ääsivät
osallistumaa
o
an suunnittteluun.
Koulukatu
K
111 b:n on su
uunnitellut
rakennusme
r
estari Penttii Smolander.
d Kuva P
Pekka Piiparrinen
(2010)
(
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9.. INVENT
TOINNIT JA
J JOENSU
UUN RAK
KENNUSSU
UOJELUN HISTORIA
AA
9..1

Suojelu
un juuret inventoinneeissa

Jooensuun rakkennussuojeelun historiia alkaa Museovirasto
M
oa edeltäneeen Muinaisstieteellisenn
tooimikunnan toimesta. Se
S teki Joennsuun ensim
mmäiset rak
kennusinvenntoinnit vuonna 1963..
M
Muinaistieteeellisen toim
mikunnan suuorittamat rakennusinv
r
ventoinnit vvaikuttivat siihen, ettää
puuurakennustten kohdallaa osa Rantaakadusta näh
htiin arvokk
kaimmaksi säilyttämiseen kohteek-si.248

Syyyskuussa 1964
1
päivättty Muinaistiieteellisen toimikunnan
t
n laatima innventointika
artta, jossa
nääkyvät invenntoidut ruuttukaavan koohteet. Luetteloon päässi vain kuusii rakennusta, jotka sijaaitsivat Ranttakadulla. Museovirast
M
ton rakennu
ushistorian osaston arkkisto
19960-luvun lopusta lähtiien Suomenn seutukaavaliitot aloitttivat inventooinnit raken
nnushistori-alllisista kohtteista. Pohjo
ois-Karjalann seutukaav
valiiton toim
mesta valm
mistui ensim
mmäinen in-veentointi vuoonna 1974 ja
j laajempi rakennetun
n ympäristön
n inventoinnti vuonna 1979.
1
Myö-heemmin ym
mpäristöminiisteriössä P
Pohjois-Karj
rjalan seutu
ukaavaliitonn inventoin
nnit nähtiinn
laaadullisesti vain heikko
oina kohdelluetteloina. Kaupunkik
kulttuuriakaaan ei vielä arvostettu,,
sillä esimerkiiksi Joensuu
un ruutukaaavalta vuodeen 1979 listalle pääsi vvain 10 kohd
detta.249
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Pohjois-Karjalan museo aloitti rakennusten inventoinnit 1980-luvulla, aluksi määräaikaisten rakennustutkijoiden toimesta, mutta toiminta tehostui vuonna 1989, kun museo sai vakituisen rakennustutkijan.250 Museon toimesta onkin laadittu mittavat rakennusten kohdekortistot, jotka ovat olleet pohjana myös myöhemmille inventoinneille ja rakennustutkimuksille.
Joensuun arkkitehtitoimisto aloitti omat inventointinsa ja rakennushistorialliset peruskartoituksensa 1970-luvulla. Näistä selvityksistä poiki ensimmäinen selkeä ja informatiivisesti
korkeatasoinen luettelo ja se julkaistiin vuoden 1987 yleiskaavan yhteydessä. Tässä ”Kulttuuri- ja rakennushistorialliset suojelukohteet” -luettelossa esiteltiin yhteensä 102 rakennus- ja miljöökohdetta.251 Vuonna 1995 julkaistiin vastaava luettelo yleiskaavan yhteydessä. Keskustan osayleiskaavassa (1993) julkaistiin luettelo kaupallisen keskustan alueelta.
Oikeusvaikutteinen osayleiskaava oli ensimmäinen laaja suojelukaava, sillä sen avulla suojeltiin kerralla 18 rakennuskohdetta ja neljä miljöökohdetta.252
Vuonna 2001 käynnistyi kaavoituksen ja Pohjois-Karjalan museon yhteistyönä inventointihanke, jossa tutkittiin ennen vuotta 1945 valmistuneita rakennus- ja miljöökohteita.253
Joukko sotien jälkeen rakennettuja ruutukaavan kohteita on myös inventoitu, mutta vuoden
1945 jälkeisen ajanjakson rakennuskanta on selvitetty melko sattumanvaraisesti ja tiedot
monen kohteen osalta ovat puutteellisia. Pohjois-Karjalan museon inventointikorttien lisäksi ruutukaavan rakennuksista tietoa on talletettu ELY-keskuksen Access-pohjaiseen sekä kaavoituksen Excel-pohjaiseen digitaaliseen rakennustietokantaan.
9.2

Yhteiskunnallinen kehitys ja rakennussuojelu

Syitä, miksi Joensuun ruutukaavalle on jäänyt vain rippeitä vanhasta puu-Joensuusta löytyy useita. Mauno Tuomiston mukaan suurin syy oli kaupungin nopea kasvu, joka aiheutti
maan hinnan nousemisen. Rakennusten omistajat olivat haluttomia säilyttämään ja korjaamaan usein heikkokuntoisia puurakennuksia samalla kun heillä oli mahdollisuus saada taloudellisesti hyvät myyntihinnat tonteistaan. Kaupunki halusi noudattaa samaan aikaan oikeudenmukaisuusperiaatetta, toisin sanoen yksityisiä omistajia ei mielellään pakotettu säilyttämään ja suojelemaan rakennuksiaan, koska niiden kunnostaminen ja ylläpito olisi tullut taloudellisesti rakennusten haltijoille raskaaksi. Näin ollen kaupungin käytännössä ainoaksi suojelukeinoksi tulikin joidenkin tonttien ja rakennusten ostaminen kaupungin haltuun.254
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Liilius korosttaa teollistu
umisen merrkitystä poh
hdittaessa vanhojen
v
rak
akennusten kohtaloihinn
liiittyviä alueellisia erojaa. Teollistum
minen kasv
vatti Suomeen sisäosienn kaupunkejja nopeam-m
min kuin lännsirannikon,, jolloin itääisen Suomeen kaupung
git tarvitsiva
vat paljon uusia
u
raken-nuuksia, etenkkin asuintaaloja, kasvaavalle työvo
oimalleen. Liliuksen m
mukaan län
nsirannikonn
kaaupunkien vaurauden
v
kasvu
k
teolliistumisen aikoina oli monia
m
muitaa Suomen alueita
a
suh-teeellisesti hittaampaa, jo
olloin myösskään raken
nnuskantaa ei uudistet
ettu samaa tahtia kuinn
essim. Itä-Suoomessa.255
Jooensuu oli pitkään
p
maaaseutumaineen kaupunki niin ulkoiselta olemuukseltaan ku
uin kaupun-kiilaisten eläm
mäntyylinkiin puolestaa. Vielä toiisen maailm
mansodan j älkeenkin lähes parinn
vuuosikymmenen ajan kaaupungin eläämä koettiin
n maalaism
maisen verkkkaiseksi.256 Joensuusta,,
kuuten monessta muustak
kin suomalaaisesta kaupungista, puuttuivat
p
kkaupunkitraditiot, joitaa
kaaupunkilaiseet olisivat voineet
v
kunnnioittaa.257
H
Henrik Liliukksen mukaaan useimpiaa suomalaisiia kaupunkeeja voidaan luonnehtiaa aina 1940-luuvulle saakkka esi-industrialistisiksii kaupungeiiksi, mikä johtuu siitä, että vasta toisen
t
maa-ilm
mansodan jälkeen
j
Suo
omi kävi lääpi perusteeellisen teolllistumisprossessin samaanaikaisestii
m
maatalouden rakennemu
uutoksen kaanssa. Täm
män jälkeen suuri osa Suomen kaaupungeistaa
siirtyi industrrialismin kaaupunkikultttuuriin sen mukana tuomine henkkisine ja fyy
ysisine seu-raauksineen.2558

Jooensuun kauupunkiperin
nne ei ole arrvostanut pu
uukaupungiin historiaannsa samalla
a tavalla
kuuin on tapahhtunut esimerkiksi maaamme rannikkkokaupung
geissa. Kuvaassa puupih
hapiiri läheellä kaupungin ydinkesskustaa vuonnna 1981. Kuva
K
Pohjoiis-Karjalann museo
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9..3

Auktorriteetit ymp
päristön laaadun määrrittelijöinä

19960-luvulla alueelliset arvostukseet näkyivätt rakennussuojelun asiiantuntijoiden mielipi-teeissä. Tämä voidaan to
odeta mm. sselailemallaa kyseisen vuosikymme
v
enen Arkkitehti-lehtiä..
Suuomen rakeennussuojelu
un asiantunntijoista mm
m. Henrik Liilius puolustti voimakkaaasi rannik-kookaupunkien puutaloko
okonaisuukssien säilyttäämistä, muttta Joensuunn ja monen muun sisä-Suuomen kauppungin kohd
dalla - jotkaa eivät omaanneet suuria rakennusttaiteellisia arvoja
a
- hänn
nääki riittäväkksi alueiltaaan vain pieenien kohteeiden suojelutoimet. Jo
Joensuussa Lilius näkii
suuojelunarvoisina kohteeina Rantakkadun ”kom
meat porvarristalot”.2599 Lilius tottesi vuonnaa
19965 Arkkiteehti-lehdessä, että Joennsuu ei omaannut kokon
naisuutena taai edes ositttain suurta-kaaan miljööaarvoa. Hän näkikin
n
yleiisesti ottaen
n kaupungin
n rakennuskkannan taso
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Joensuussa pitkän uran tehneet yhdyskuntasuunnittelijat ja arkkitehdit Veli Kangaspuro ja
Mauno Tuomisto mainitsevat, että heidän arkkitehtiopintojensa aikana Teknillisessä korkeakoulussa rakennussuojelua ei juurikaan korostettu tai painotettu. Kangaspuro muistelee
opiskeluaikojaan vuosina 1956 – 1963, että tuolloin arkkitehtuurissa ja yhdyskuntasuunnittelussa oli vallalla ajatus, että ”nyt rakennetaan Suomi uusiks”. Kangaspuro mainitsee, että
1950-luvulla jälleenrakennuksen ja eteenpäinmenon hengessä oli hyvinkin innostavaa elää
ja opiskella arkkitehdiksi. ”Se oli semmoinen edistysusko, joka vaikutti vielä seuraavallakin vuosikymmenellä.261
Tämän edistysuskon keulahahmoja suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa oli Otto-Iivari
Meurman, jolla on jo aiemmin todettu olleen suuri merkitys Joensuunkin kaupunkikuvan
kehittämisessä. Meurmanin ja Olli Kivisen vuonna 1953 laatima Joensuun yleiskaava ei
antanut suojaa vanhoille puurakennuksille. Kun seuraavan vuosikymmenen alussa laadittiin ruutukaavalle asemakaava, seurasi se johdonmukaisesti yleiskaavan linjaa puutalojen
kohtaloiden suhteen. Toisin sanoen ruutukaava-alueella ei haluttu säästää yhtään puurakennusta.262
Meurmanin ajatukset rakennussuojeluun muuttuivat. Vielä 1950-luvulla Meurman ei kaavoitustyössään antanut arvoa monen muunkaan kaupungin puurakennuskannalle, varsinkaan sisä-Suomessa. Sen sijaan kaupunkien vanhat kivirakennukset ja rannikkoseutujen
vanhat puukaupunginosat saivat Meurmanin tuen jo varsin varhaisessa vaiheessa. 1960luvulta lähtien Meurmanista kehittyi eräs voimakkaimmista suomalaisen rakennussuojelun
puolestapuhujista.263
9.4

Kaavoittaja ottaa suojelijan roolin

Joensuun kaupungin eri julkilausumissa ja strategioissa on mainittu usein vanhojen rakennusten historialliset merkitykset katukuvassa. Esimerkiksi vuonna 2002 Joensuun teknisen
toimen strategiassa mainitaan, että kaupungin keskustaa tulee kehittää siten, että rakennetussa ympäristössä näkyy kaupungin ajallinen kehitys.264
Joensuun kaupungin organisaation sisällä osastoilla ei ole kuitenkaan ollut yhtenäisiä linjauksia tai ideologioita rakennussuojelun suhteen, vaan suojelukysymykset ovat jääneet pitkälti henkilökohtaisille tasoille.265 Vastaavankaltainen kehitys on ollut myös monessa
muussa suomalaisessa kaupungissa. Jussi Jäppinen toteaa esimerkiksi Jyväskylän osalta,
rakennussuojeluasiat otti lopulta omaan toimipiiriinsä Keski-Suomen museo, varsinkin kun
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se oli saanut oman rakennustutkijansa vuodesta 1986 lähtien.266 Sen sijaan Joensuussa jo
1960-luvulta lähtien suojeluasioiden aktiivinen edistäminen ohjautui kaavoitustoimen piiriin. Joensuun kohdalla ilmiötä selittävät henkilökohtaiset seikat, sillä kaupunginarkkitehti
Mauno Tuomistosta kehkeytyi voimakas rakennussuojelun puolestapuhuja.
Asiakirja- ja lehdistömateriaalista käykin ilmi, että 1970- ja 1980-luvuilla kaupungin kaavoittaja oli hyvin aloitteellinen rakennussuojeluasioissa. Osa kaupungin historiallisesti arvokkaasta puurakennuskannasta onkin saatu säilytetyksi juuri Tuomiston johtaman kaavoitustoimen ideoiden ja aloitteiden pohjalta.
9.5

Joensuun herääminen

Kuten edellä todettiin, Joensuussa rakennussuojelun historia alkoi ulkopuolisen toimijatahon eli Muinaistieteellisen toimikunnan aloitteellisuudella. Kun se laati vuonna 1964 esityksen Rantakadun kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden puutalojen
säilyttämiseksi, teki kaupunginhallitus päätöksen helmikuussa 1965 ryhtymisestä toimenpiteisiin asian johdosta.267 Tämä ei kuitenkaan johtanut välittömiin seurauksiin.
Muinaistieteellisen toimikunnan aloite pohjautui pitkälti Henrik Liliuksen esittämille suojelukohteille. Myös toimikunnan vuonna 1963 tekemät rakennusinventoinnit Joensuussa
ovat vaikuttaneet siihen, että puurakennusten osalta juuri Rantakatu nähtiin arvokkaimmaksi kohteeksi. Henrik Lilius piti Rantakadun kokonaisuutta jossakin määrin myös valtakunnallisesti arvokkaana, sillä ”kyseiset talot ovat näet saaneet nykyisen asunsa jo 1870 –
1880-luvuilla, jota vastoin tämän tyyppinen muotokieli maamme muissa kaupungeissa
usein on jonkin verran myöhäisempi ilmiö.”268
Joensuussa kaupungin arkkitehtitoimisto reagoi voimakkaasti Muinaistieteellisen toimikunnan aloitteeseen vuonna 1965 toteamalla, että ”mikäli toimenpiteisiin vanhan puutalokaupungin arvokkaimpien osien säilyttämiseksi ei nyt ryhdytä, voidaan varmuudella sanoa,
että tilaisuus siihen menetetään varsin pian.”269 Museovirasto jatkoi ikään kuin kätilön
roolissa aina 1970-luvulle saakka Rantakadun puutalojen säilyttämiskysymyksessä Joensuun kaupunkiin päin, kunnes rakennuskokonaisuuden kohtalo oli ratkaistu.
Vanha puisen kauppahallin (1902 – 1969) kohtalo merkitsi ensimmäistä julkista rakennussuojelullista keskustelua Joensuun historiassa. Keskustelua käytiin niin lehtien mielipidepalstoilla kuin kaupungin virastojen käytävillä ja päätöksentekohuoneissa. Vuonna 2009
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Monet asiantuntijat ovat kokeneet, että Joensuussa suojeluasioihin on herätty vasta 1990luvulla, mutta varsinkin 2000-luvulla.274 Prosessi on edennyt hitaasti. Vielä niinkin myöhään kuin 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin joensuulaisille tehtiin kysely kaupunkikeskustan rumimmista rakennuksista tai rakennuskohteista, äänestettiin ”rannan puuröttelöt”
visuaalisesti kymmenenneksi epätyydyttävimmäksi kohteeksi.275
Kaavoitusarkkitehtina Joensuussa toiminut Helena Björk selitti joensuulaisten suojelumyönteisyyden kasvamista vuosituhannen alussa siten, että ihmisten tietoisuus oli kasvanut
matkustelemisen seurauksena ja että itäsuomalaiset olivat heränneet vertailemaan kaupunkiensa ulkonäköä esimerkiksi rannikoiden kaupunkeihin, joissa puurakennuskantaa oli säilynyt paljon.276
Kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiaisen mielestä vanhan rakennuskannan kasvanut arvostaminen on näkynyt konkreettisesti myös siinä, että 2000-luvulla asemakaavalla on suojeltu sellaisiakin ydinkeskustan kohteita, joita ei ollut listattu esimerkiksi keskustan vuoden
1992 osayleiskaavaan lainkaan.277
9.6

Suojelukeinoja

Kun Muinaistieteellinen toimikunta teki aloitteet Joensuun kaupungille Rantakadun puutalojen säilyttämisestä, tapahtui ensimmäinen konkreettinen toimi vuonna 1968. Tuolloin
asemakaavalla suojeltiin Joensuun ruutukaavan ensimmäinen rakennus, vuonna 1897 valmistunut vanha pakkahuone.278
Joulukuussa 1974 kaupunginvaltuusto osti itselleen lähellä vanhaa pakkahuonetta olevan
Olsonin talon ja pihapiirin rakennukset (1852 - 1853) tontteineen, mutta kaupungin sisällä
suojeluasia ei ollut yksimielinen. Kiinteistö- ja yleisten töiden lautakunta sekä mittaus- ja
kiinteistötoimisto eivät kannattaneet Olsonin rakennuksen suojelua, koska korjauskustannusten pelättiin nousevan liian korkeiksi ja jäljelle jäävät Rantakadun rakennukset riittivät
niiden mielestä antamaan tarpeeksi käsitystä vanhasta puukaupungista.279 Merkittävä vanhojen rakennusten säilyttämispäätös syntyi vuonna 1977, kun kaupunginhallitus päätti ostaa joukon Rantakadun puutaloja haltuunsa toimitila- ja suojelutarkoituksessa.280 Asian
valmistelijana toiminut kaupungin arkkitehtitoimisto kytki taitavasti rakennusten suojelun
ja kaupungin tilatarpeet toisiinsa.281
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Kaupungin arkkitehtitoimisto teki 1970- ja 1980-luvulla huomattavan määrän hintatiedusteluja purku-uhan alaisten rakennusten omistajille. Joissakin tapauksissa arkkitehtitoimisto
vetosi useiden ruutukaavalla olevien rakennusten säilyttämistarpeiden vuoksi suoraan
myös kaupunginhallitukseen.285 Monet hankkeet kaatuivat rakennuksen omistajan liian
korkeaan hintapyyntöön.286 Arkkitehtitoimiston strategiana esitellä ehdotetut säilytettävät
ja suojeltavat rakennukset kaupunginhallitukselle oli se, että rakennuksille suunniteltiin jo
etukäteen järkevät käyttötarkoitukset.287
Kaupunki linjasi suhteensa vanhoihin rakennuksiin uudelleen 1990-luvun puolivälissä. Nyt
kaupungin tavoitteena oli luopuminen sen hallussa olevista historiallisista rakennuksista,
joille ei enää ollut käyttöä.288 Kun aiemmin arkkitehtitoimisto oli esittänyt vanhojen rakennusten ostoja kaupungin haltuun, nyt kaavoituksen suojelustrategiaksi tuli neuvottelumenettelyn korostaminen. Neuvottelemalla kaavoitus saattoi antaa niille tonteille, joilta uhkasi
hävitä arvokasta rakennettua ympäristöä, lisää rakennusoikeutta sitä vastaan, että vanhat
rakennukset tulisivat säilytetyiksi. Tästä ehkä parhaana esimerkkinä on 1990-luvun jälkipuoliskolta Siltakadun varren jugend-tyylisten puurakennusten (1907 ja 1908) suojelu ja
niiden viereen nousseiden viisikerroksisten rakennusten kaavoittaminen.289 Toinen neuvottelumenetelmän merkittävä onnistunut tulos ruutukaavalla on Tapion elokuvateatterin
(1927) pelastuminen. Tässä tapauksessa uudisrakentamiselle kaavoitettu tontti jaettiin kahteen osaan, joista uudisrakennukselle tarkoitettu osa sai lisää rakennusoikeutta ja suojeltavaksi tarkoitettu osa jäi omaksi pieneksi tontikseen.290
Joensuun suojeluhistorian eräs mielenkiintoisimmista dokumenteista on kaupungin arkkitehtitoimiston vuonna 1978 laatima Keskustan kaavarunkoehdotus. Tämä suunnitelma otti
ensimmäisenä joensuulaisena kaupunkisuunnitelmana laajamittaisestai kantaa vanhojen rakennusten säilyttämisen puolesta. Suunnitelmassa todetaan mm., että ”keskusta on kaupungin vanhin osa, jossa vanhojen rakennusten säilyttäminen on erityisen tärkeää ilmeeltään
rikkaan ja kaupungin eri elinkausia kuvastavan kaupunkiympäristön tavoittamiseksi.”291
Kaavarunkoehdotus sisälsi myös kartan, jossa esiteltiin säilytettäviksi ehdotetut rakennukset suunnittelualueelta. Kun aiemmin kaupunki oli tehnyt säilyttävän päätöksen muutamasta Rantakadulla sijaitsevasta puurakennuksesta, esitettiin kaavarunkoehdotuksessa joukko
uusia puu- ja kivirakennuksia säilytettävien rakennusten listalle.292
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Eräs suomalainen puurakennusten suojelumenetelmä on ollut rakennusten siirtäminen purku-uhan alta sijoitettavaksi toisaalle. Myös Joensuussa tästä suojelutoiminasta löytyy esimerkkejä. Ensimmäinen rakennussuojelutarkoituksessa tapahtunut rakennuksen siirtäminen tapahtui vuonna 1977, kun nk. Parviaisen talo (1886) siirrettiin osaksi Rantakadun
puurakennusten kokonaisuutta. Joensuun kaupunki iski Peter Parviaisen rakennuttaman talon siirrossa kolme kärpästä yhdellä iskulla, sillä arvokas puurakennus saatiin pelastettua,
Rantakatuun syntynyttä tulipalon aiheuttamaa aukkokohtaa saatiin onnistuneesti paikattua
ja kaupunki sai Parviaisen talosta lisää kaivattua toimistotilaa itselleen.296 Vuonna 1986
Joensuun kaupunki osti hirsirakenteisen ulkorakennuksen itselleen, ja siirrettiin Hasanniemeen.297 Kolmas keskusta-alueella tapahtunut rakennuksen siirto tapahtui 2000-luvulla,
kun Rantakadulla Olsonin talon pihapiiristä siirrettiin aittarakennus Mustosen talon pihapiiriin. Joensuun puurakennusten siirrot ovat olleet vaatimattomia esimerkiksi Kuopion
korttelimuseon alueella tapahtuneiden siirtojen rinnalla.
Kun 1980-luvun taloudellisen nousukauden aikana ruutukaavan puutaloja purettiin viimeisen kerran kiivaaseen tahtiin, pyrittiin kaavoitus- ja talonsuunnitteluosaston toimesta (entinen kaupungin arkkitehtitoimisto) vielä viimeisiin massiivisempiin rakennusten konkreettisiin säilyttämistoimiin. Eräs ideoista oli se, että ruutukaavan eteläpuolelle Hasanniemeen
kaavoitettaisiin yksi kortteli, jonne ruutukaavan uhanalaiseen asemaan joutuneita rakennuksia siirrettäisiin. Joensuun kaupunki torjui ajatuksen vedoten kireään taloudelliseen tilanteeseen. Kuluja olisivat tuoneet rakennusten siirrot ja uudelleenpystyttämiset. 298
Eräs siirtoajatus liittyi Joensuun kaupunginkirjaston paikalla sijainneeseen nk. Suorsan taloon. Kaupungin kaavoitus esitti Suorsan puutalon siirtämistä korttelin 25 kulmaukseen.
Korttelissa sijaitsivat entuudestaan jo Könösen talo (1914) sekä kaksi judeng-taloa 1900luvun alusta. Suorsan talon siirrolla ja korttelin vanhojen puutalojen säilyttämisellä kaavoituksen tavoitteena oli eheyttää kaupunkikuvaa. Kaavoitus kaavaili kortteliin myös museoaluetta, jonne sijoitettaisiin lopulta myös maakuntamuseo.299 Kuten monet kaavoitustoimen
aloitteista, myös tämä hanke kariutui.
Joensuussa rakennusten suurimittakaavaisempia siirtoja pohdittiin vielä 1990- ja 2000luvuilla, jolloin suunniteltiin purettavien rakennusten siirtoa Rantakadun varrella oleviin
kortteleihin. 1990-luvun lopulla Joensuun keskustan kehittämishankkeen vetäjä Jouni Töyrylä ja kaavoituspäällikkö Tuomas Kettunen argumentoivat julkisuudessa purkutuomion
saaneiden puurakennusten siirtämisten puolesta. Töyrylä vetosi rakennusten suojeluun siir-
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roin mm. työllistävällä vaikutuksella. Kettunen näki Rantakadun puutalopihapiirien yhteydessä olevat tontit luontevina siirtopaikkoina, sillä näin täydennysrakentaminen eli siirtotoimet lähtisi jo olemassa olevasta ympäristöstä.300 Jälkeenpäin Kettunen arvioi, että siirrot
eivät toteutuneet, koska tuolloin kaupungin ydinkeskustassa oleva tyhjä kaupungin omistama alue (kortteli 40 tontit 10, 13 ja 14) haluttiin hyödyntää taloudellisesti huomattavasti
paremmin, eikä kaupungilla ollut visioita mitä toimintoja siirrettäviin puurakennuksiin lopulta sijoitettaisiin.301
Erään mielenkiintoisen idean rakennussuojelukeskusteluun esitti kaupunginarkkitehti
Mauno Tuomisto vuonna 1988. Hänen mielestään Joensuuhun olisi harkittava säätiön perustamista, jonka tehtäväksi olisi tullut vanhojen rakennusten säilyttäminen.302 Myöskään
tämä ajatus ei johtanut konkreettisiin tuloksiin.
Kaupungin luottamushenkilöt ovat tehneet muutamia aloitteita ja ponnisteluja rakennussuojelun eteen. Esimerkiksi 2000-luvun alussa joukko kaupunginvaltuutettuja teki aloitteen
ruutukaavalla olevan Sepänkatu 5:n suojelusta. Tavoitteena oli, että kaupunki ostaisi tontin
rakennuksineen itselleen, jotta uhanalaisiksi joutuneet rakennukset tulisivat säilytetyiksi.303
Aloite ei johtanut tuloksiin, vaan rakennukset purettiin ja tilalle tuli kaksikerroksisia uudisrakennuksia.
Suomalaisessa suojeluhistoriassa talonvaltaukset suojelutarkoituksessa ovat olleet lähinnä
Helsingin harteilla. Joensuun ensimmäinen talonvaltaus osittain suojelutarkoituksessa tapahtui vuonna 2009 ja se kohdistui vuonna 1862 valmistuneeseen Torikatu 10:een. Torikadun varrella olevan kahden puisen päärakennuksen sekä niiden pihapiirit ovat näyttäytyneet kaavoittajalle varsin lyhyellä aikajaksolla melko ristiriitaisina kohteina. 1970-luvun
puolivälissä kaupungin maankäytön suunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto pyrki säilyttämään Torikatu 12 kunnostamalla sen poliisin tilatarpeisiin.304 Vuoden 1987 yleiskaavan
suojeluluettelossa Torikatu 10:tä ja sen vierusrakennusta Torikatu 12:ta pidettiin tärkeänä
osana Rantakatuun rajoittuvaa puutalojen korttelinosaa. Yleiskaavassa todetaan, että ”nykyisin liiketiloina olevat talot täydentävät hyvin sijoituksellaan ja ulkoisella mittakaavallaan jo peruskorjattua virastotalokortteliosaa,” jolla tarkoitettiin Rantakadulla sijaitsevia
kaupungin haltuun ostamia vanhoja puurakennuksia, joiden toiminta oli muutettu virastorakennuksiksi.
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Toinen esimerkki uudenlaisesta kansalaisaktivismista on Hotelli-Ravintola Wanhan Jokelan (1939) säilyttämisponnistelut. Wanhan Jokelan historia kertoo omalla tavallaan siitä,
miten joidenkin rakennusten käyttäjä- tai asiakaskunnalla on ollut vaikutusvaltaa rakennusten toiminnan suhteen.
Wanhan Jokelan historiassa ensimmäisen kerran asiakaskunta protestoi, kun 1980- ja
1990-lukujen taitteessa osa ravintolan sisustusta ja olemusta muutettiin muiden oman aikansa ravintoloiden tyyliä mukailevaksi. Uudistusten myötä Wanhan Jokelan perusasiakaskunta kaikkosi. Vuodesta 1993 lähtien ravintolan sisustus ja imago palautettiin kulttuuri- ja keskusteluravintolaksi ja sana ravintolan ottamista askeleista taaksepäin alkoi kiertää
kaupungilla. Vanhat asiakkaat palasivat takaisin.310
Jokelan historian merkittävin kansanliike koettiin kuitenkin keväällä 2009, kun asiakaskunnan tietoon tuli huhu, jonka mukaan rakennuksen ja tontin uusi omistaja, Karjalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö (KKES), aikoisi myydä rakennuksen tontteineen jossakin vaiheessa pois. Huhun mukaan säätiö tavoitteli kaupungin keskeiselle paikalle kovan rahan
asuntoja ja liiketiloja. Ilmassa oli siis enteitä rakennuksen purkamisesta ja samalla perinteikkään ravintolatoiminnan lopettamista. Jälleen asiakaskunta ja kulttuuriaktivistit heräsivät puolustukseen ja hyvin nopeasti Facebookin avulla perustettiin virtuaalinen Pro Wanha
Jokela yhteisö, johon liittyi tuhansia jäseniä ympäri Suomea. Säätiö vastasi mediassa huomiota saaneeseen tempaukseen ilmoittamalla, ettei sillä ollut mitään erityisiä suunnitelmia
rakennuksen varalle.311
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10. KOHDELUETTELO
Seuraavassa luettelossa on esitetty tämän selvityksen laatijan ja selvitystä ohjanneen ryhmän näkemys siitä, mitkä kohteet tulisi ottaa suojeltaviksi ja näiden kohteiden arvoluokat.
Ratkaisut suojelusta tehdään kaavoitusprosessissa.
Kohteet ovat jaoteltu valtakunnallisesti, maakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti arvokkaisiin rakennuskohteisiin sekä miljöökohteisiin. Kukin kohde on siis käsitelty ja arvotettu erikseen. Erillisessä luettelossa ovat myös ne kohteet, jotka ovat prosessin aikana tutkittu, mutta joita ei ole otettu mukaan kaavaluonnokseen.
Tässä esitetyissä rakennus- ja miljöökohteista tuodaan esiin vain kohteen nimi, osoite ja
valmistumisvuosi sekä useiden kerrostalojen kohdalla taloyhtiön nimi. Kaikilla kohteilla ei
ole erillistä nimeä. Näissä tapauksissa ne mainitaan osoitteen perusteella.
Kaikista alla olevista kohteista on laadittu erilliset luettelokortit, joissa esitetään mm. perustellusti kohteen arvo sekä kohteen taustatietoja. Nämä rakennus- ja miljöökohteista tehdyt kohdeluettelot ovat sijoitettu Joensuun kaupungin teknisen viraston kaavoitukseen.
VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
1.

Kaupungintalo, Rantakatu 4 (1914)

2.

Pielisjoen linna, Siltakatu 2 (1852)

3.

Vanha pakkahuone, Rantakatu 2 (1897)

4.

Tullikamari, Rantakatu 2 b (1910)

MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
5.

Luterilainen kirkko, Papinkatu 1 b (1903)

6.

Pyhän Nikolaoksen kirkko, Sairaalakatu 8 a (1887)

7.

Entinen tyttökoulu, Rantakatu 30 (1913)

8.

Entinen yhteiskoulu, Papinkatu 3 (1912)

9.

Mustosen talo, Koskikatu 1 (1869 – 1870)

10.

Teräskulma, Kauppakatu 25 (1939)

11.

Joensuun taidemuseo, Kirkkokatu 23 (1892 – 1894)

12.

Tapion talo, Kauppakatu 27 (1927)

13.

Valtion vanha virastotalo ja maaherran entinen asuintalo, Torikatu 36 (1966)

14.

Yhdyslinna, Siltakatu 12 (1947)
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15.

Valtakulma, Siltakatu 8 (1942)

16.

Puhelinlaitoksen toimitalon vanhin osa, Kauppakatu 15 (1913)

17.

Inarin talo, Niskakatu 4 (1936)

18.

Kauppakatu 34 (Piparkakkutalo) (1915)

19.

Karjalantalo, Siltakatu 1 (1954)

20.

Orakotilan asuin- ja liiketalo, Siltakatu 10 (1957)

21.

Pankkitalo (1951)

22.

Pienteollisuustalo, Kirkkokatu 27 (1957)

23.

Kalevankatu 26 b (1948)

24.

Pärnäsen talo, Torikatu 1 (1863 – 1883)

25.

Pursiseuran huvila, Hasanniementie 5 (1890-luku)

26.

Piimälinna / Kiinteistö Oy Kanavaranta, Rantakatu 24 (1962)

27.

Wanha Jokela, Torikatu 26 (1939)

28.

Sairaalakatu 18 (siirretty Joensuuhun 1925)

SEUDULLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
29.

Koulukatu 11 a (1943)

30.

Ravintola Astoria, Rantakatu 32 (1918)

31.

Surakan päärakennus, Rantakatu 13 (1849)

32.

Parviaisen talo, Rantakatu 15 (1886)

33.

Mustosen talon piharakennus, Koskikatu 1 (1931)

34.

Kahilan talo, Kauppakatu 11 (1896 – 1897 ja kivinen lisäosa 1909)

35.

Kauppakatu 51 (1928)

36.

Pohjoiskatu 8 (1928)

37.

Könösen talo, Merimiehenkatu 32 (1914)

38.

Papinkatu 13 a (1885)

39.

Kemiläisen talo, Kauppakatu 10 (1936 – 1937)

40.

Torikatu 23 (1928 – 1929)

41.

Kirkkokatu 4 a (1928)

42.

Siltakatu 26 a (1907)

43.

Siltakatu 26 b (1908)

44.

Taidekeskus Ahjo, Koskikatu 6 (1911)

45.

Entinen lyseon vahtimestarin asunto (1936)

46.

Taidemuseon korttelin piharakennus (1892)
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47.

Hubbard & Co:n talo, Rantakatu 9 (1896)

48.

Johnssonin talo, Rantakatu 11 (1849 ja nykyinen ulkoasu vuodelta 1924)

49.

Koulukatu 40 / As Oy Ristinpuisto (1953)

50.

Koulukatu 42 /As Oy Ristinpuisto (1952)

51.

Koulukatu 44 / As Oy Ristinpuisto (1952)

52.

Koulukatu 46 / Asunto-osakeyhtiö Pohjois-Kulma (1955)

53.

Koulukatu 48 / Asunto-osakeyhtiö Pohjois-Kulma (1955)

54.

Kirkkokatu 8 / As Oy Kirkkokatu Kaksoset (1954)

55.

Kirkkokatu 6 / Asunto Oy Kaksois-Pertti (1953)

56.

Kirkkokatu 35 b (1954)

57.

Torikatu 37 b / Asunto-Oy Torikatu 37 B (1950-luvun alku)

58.

Louhelankatu 9 / Asunto Oy Seitikko (1960 ja 1961)

59.

Ruplan talo, Sairaalakatu 27 (1951)

60.

Entinen kauppaoppilaitos, Rantakatu 31 (1957)

61.

Seurakuntakeskuksen puuosa, Kirkkokatu 28 (1905)

62.

Gävlenlinnan päiväkoti, Papinkatu 1 (1949)

63.

Sähkömuuntamo, Papinkatu 1 b (1935)

64.

Talouskoulu, Koulukatu 35 a (1932)

65.

Entinen Postitalo, Rantakatu 26 (1955)

66.

Joensuun Linja Oy:n entinen konttori- ja asuinrakennus, Sepänkatu 14 (1959)

67.

Torikatu 12 (1909)

68.

Suvantokatu 3 (1910)

69.

Torikatu 10:n päärakennus (1862)

70.

Torikatu 10:n ulkorakennus (1800-luvun jälkipuolisko)

71.

Korttelin 48 vanhimmat piharakennukset

72.

Kauppakatu 3 b (1912)

73.

Yläsatamakatu 28 (1915)

74.

Kalevankatu 43 (1925)

75.

Pohjoiskatu 15 / As Oy Pohjoiskota (1953)

76.

Pohjoiskatu 15 autotallirakennus / As Oy Pohjoiskota (1950-luku)

77.

Entinen Oman Avun toimitalo (1937 – 1938)

78.

Suvantokatu 2 (1861, 1928 ja 2007 - 2009)

79.

Tshokkisen talo, Niskakatu 18 (1937 – 1938)
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80.

Louhelankatu 13 b:n asuinrakennus (1927)

81.

Olsonin talo, Malmikatu 1 (1852 – 1853 / 2008)

82.

Hasanniementie 3

83.

Hasanniementie 3:n talousrakennus

84.

Hasanniementie 7

85.

Hasanniementie 9 b (1800-luvun loppu, laajennus 1900-luvun alku)

86.

Hasanniementie 11 (1920-luku)

87.

Hasanniementie 13 (1922)

88.

Hasanniementie 1 b (1922)

89.

Kauppakatu 41 (1957)

90.

Koulukatu 1 (1955)

PAIKALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET
91.

Suvantokatu 2:n piharakennus (1861)

92.

Joensuun lyseon lukio (1956)

93.

Kalevankatu 2 a / Asunto-Oy Kalevankatu 2 a (1959)

94.

Kalevankatu 2 b / Asunto-Oy Rättiniemi (1958)

95.

Merimiehenkatu 25 / Asunto Oy Varmatalo (1957)

96.

Koskikatu 17 / Asunto-Osakeyhtiö Koskikatu 17 (1958)

97.

Koskikatu 23 / Asunto-Oy Korttelin-Kulmaus (1956)

98.

Kauppakatu 19 / Suvantokatu 10 / Asunto Oy Joensuun Kauppakatu 19 (1962)

99.

Kalevankatu 10 / Asunto Oy Joensuun Kalevanhaka (1960)

100. Entinen Oman Avun Keskustoimipaikka, Kauppakatu 23 (1954)
101. Louhelankatu 15 asuinrakennus (1946)
102. Papinkatu 17 (1955)
103. Papinkatu 15 b (1950-luvun puoliväli)
104. Papinkatu 13 b (1956)
105. Kauppakatu 3 a (1959)
106. Louhelankatu 10 (1959)
SUOJELTAVAKSI EHDOTETTAVAT MILJÖÖKOHTEET
107. Pielisjoen länsiranta
108. Kirkkokatu
109. Kortteli 201
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110. Siltakadun liikerakennusten rivistö
111. Julkisten rakennusten ja –toimintojen vyöhyke
112. Kortteli 33
113. Korttelit 144, 145 ja 146
114. Osa korttelista 64
115. Hasanniemen länsiosa
116. Kauppakadun pohjoisosa
TUTKITUT MUTTA SUOJELUN ULKOPUOLELLA JÄÄNEET RAKENNUSKOHTEET
117. Torikatu 19 (valmistunut 1955 ja mittavat uudistukset 1960-luvun puolivälissä)
118. Valtion uusi virastotalo (1990-luku)
119. Kirkkokatu 24 / Asunto Oy Kirkkokatu 24 (1962)
120. Kauppakatu 33 / Asunto Oy Joensuun kauppatalo (1959)
121. Koulukatu 11 b (1960-luvun alkupuolisko)
122. Torikatu 6 / Karjalan Myyntimiesten Talo Oy (1961)
123. Torikatu 5 / Asunto-Oy Torikatu 5 (1961)
124. Koulukatu 15 a / Asunto-Oy Kalastajankulma (1961)
125. Kalevankatu 6 b / Asunto Oy Kalevankatu 6 b (1961)
126. Koulukatu 54 / Rauhankatu 23 (1940 – 1944)
127. Ortodoksiseminaarin kirkko (1993)
128. Ortodoksinen seminaari (1993)
129. Kauppakeskus Metropoli (1992)
130. Kortteli 21:n parkkitalo (1987)
131. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, Torikatu 32 b (1960)
132. Kauppakatu 27 / Kiinteistö Oy Joensuun Kauppakatu 27 (1957)
133. Kirkkokatu 22 / Asunto-Oy Kirkkokatu 22 (1958)
134. Koulukatu 32 a / Asunto-Oy Koivu-Kartano (1956)
135. Kirkkokatu 14 a / Asunto Oy Apu-Haka (1959)
136. Kirkkokatu 14 b / Asunto-Osakeyhtiö Suvanto-Haka (1956)
137. Kirkkokatu 15 / Asunto Oy Joensuun Kirkkokatu 15 (1961)
138. Rantakatu 3 / Asunto Oy Rantakatu 3 (1956)
139. Rantakatu 1 / Asunto-Oy Rantakatu 1 (1955)
140. Rantakatu 7 / Asunto Oy Joensuun Rantakatu 7 (1958)
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141. Rantakatu 27 / Asunto Oy Joensuun Rantakatu 27 (1960)
142. Rantakatu 25 / Asunto Oy Rantakatu 25 (1960)
143. Kahilan talon huoltorakennus
144. Kirkkokatu 2 / Asunto Oy Joensuun Kirkkokulma 2 (1961)
145. Koulukatu 4 / Asunto Oy Joensuun Koulukatu 4 (1962)
146. Louhelankatu 13 b:n piharakennus (1928)
147. Louhelankatu 15 talousrakennus
148. Merimiehenkatu 21 b:n asuinrakennus (1948)
149. Merimiehenkatu 2 a (1961)
150. Surakan talousrakennus, Rantakatu 13
151. Kauppahalli, Koskikatu 2 (1968)
152. Joensuun urheilutalo, Koskikatu 12 (1961 / 1997)
153. Suvantokatu 12 / Asunto-Oy Koivulan-Kulma (1956)
154. Siltakatu 34 / Asunto Oy Sepän-Tupa (1957)
155. Kauppakatu 55 (1940)
156. Rauhankatu 15 (1940)
157. Rauhankatu 5 a ja 5 b (1940-luvun jälkipuolisko)
158. Rauhankatu 3 / Torikatu 47 (1940-luvun jälkipuolisko)
159. Kauppakatu 48 / Rauhankatu 7 (1940-luku)
160. Puhelinlaitoksen laajennusosa (1956)
161. Kalevankatu 43 talousrakennus (1925)
162. Olsonin kiinteistön portinvartijan talo (1894 / 2009)
163. Suvantokatu 28 / Asunto Oy Suvantokatu 28 (1962)
164. Sepänkatu 10 (1947 – 1949)
165. PURETTU SELVITYSTYÖN AIKANA: Sepänkatu 31 b (1928). Rakennus oli
ennen purkamista seudullisesti merkittävä kohde
TUTKITUT MUTTA SUOJELUN ULKOPUOLELLA JÄÄNEET MILJÖÖKOHTEET
166. Osa kortteleista 40 ja 48 (kohde on sisällytetty laajempaan Pielisjoen länsirannan alueeseen)
167. Kortteleiden 204 ja 205 pohjoisosat
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