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Joensuun maisemakuvaselvitys
Maisemakuvaselvitys tehtiin osaksi viherkaavoituksen tausta‐aineistoa heinä‐elokuussa 2012. Tehtävänä oli tuottaa
yhteismitallinen kuvaus Joensuun eri kaupunginosien maisemallisista ominaispiirteistä, kaupunkikuvallisesta identiteetistä sekä
selvittää viheralueiden maisemallisia arvoja. Selvitys myös kokoaa yhteen aiemmin tehtyjen luonto‐, maisema‐ ja
kulttuuriympäristöselvitysten materiaalia. Sen pohjalta viheralueita voidaan arvottaa suunnittelun ja kaavoituksen tarpeisiin.
Selvitysalue kattaa suurimman osan tulevan viherkaavan taajama‐alueista.
Selvityksessä kuvataan kaupunginosittain maiseman ominaispiirteitä eli tekijöitä, jotka identifioivat kaupunki‐ tai vihertiloja ja
luovat paikan henkeä. Työ keskittyy maiseman tämänhetkisiin visuaalisiin ominaisuuksiin kuten tilan jäsentymiseen ja maiseman
arvoon vaikuttavien tekijöiden kuvailuun, mutta siitä käy myös ilmi viheralueiden ja kaupunkirakenteen toiminnallinen
jäsentyminen.
Aineisto tuotettiin Joensuun teknisessä virastossa maastokäynneillä tehtyjen havaintojen pohjalta. Selvityksen tutkimustyön, tekstit
ja kartta‐analyysit on tehnyt maisema‐arkkitehti yo. Vilma Pylkkö.

Kohdejaottelu
Joensuun taajamat on jaoteltu maisemakuvatarkastelua varten pienempiin osiin maisemassa esiintyvien esteiden tai luonnollisten
rajojen kuten vesistöjen ja valtateiden rajaamina kokonaisuuksiksi, joiden maisematila jatkuu mahdollisimman katkeamattomana. Osa
pienemmistä, eristyneistä kaupunginosista on liitetty karttateknisistä syistä suurempiin kokonaisuuksiin maisemarajojen yli.
Osa-alueet ovat luoteesta itään ja etelään päin lueteltuna:
1: Marjala (-Onttola), 2: Pilkko (- Kytö), 3: Noljakka, 4: Raatekangas – Käpykangas (-Siihtala), 5: Mutala – Rantakylä – Utra (-Siihtala), 6:
Linnunlahti – Kanervala – Otsola, 7: Keskustan ruutukaava-alue,,8: Niinivaara – Hukanhauta – Penttilä, 9: Karsikko, 10: Multimmäki, 11:
Karhumäki – Ketunpesät ja 12: Reijola

1:Marjala (-Onttola)
Maisemakuva ja maisemarakenne

Marjalan kaupunginosa sijaitsee Joensuun luoteiskulmassa, 6 kilometriä keskustasta rajautuen Höytiäisen kanavaan, Kuopiontiehen ja
Pyhäselkään. Alue viettää melko tasaisesti kohti Pyhäselkää. Lähempänä kaupungin rajaa on kuitenkin n. 3-4 ha kokoinen mäki, jonka
korkein kohta on 97 mpy. Maaperä lienee pääosin moreenia. Marjalan saari on syntynyt Höytiäisen kanavan rakentamisen (1859)
seurauksena tulvavesien läjittämästä hienojakoisesta aineksesta.
Alueen pääasiallinen sisääntulo on Marjalan portti, jolla metsäisen puistokadun kuusikujanteet johdattavat Marjalan keskustaan.
Kaupunginosaa jäsentää kerrostalokortteleita ja julkisen rakennuksen korttelia sivuava rakennettu kanava, Kuunvirta (12), joka toimii
maisemaa identifioivana kiinnekohtana ja sydämenä kaupunginosalle. Se on myös maamerkki, joka on nähtävissä Noljakan
länsirannalta asti. Höytiäisen kanavan vastarannalta avautuu Marjalan tärkein julkisivu Kuunvirtaa kohti. Virta yhdistää Marjalan
asuinalueen maisemallisesti ja fyysisesti laajempiin vesistöihin. Huomattavin maamerkki on kuitenkin Valtatie 6:n ja Marjalan portin
risteykseen rakennettu ABC-huoltoasema ja sen torni, joka näkyy Onttolaan, Kytöön ja Noljakkaan asti.
Marjatalo aukioineen (11) muodostaa keskustan julkisen tilan. Siinä toimii koulu ja päiväkoti. Kerrostalokorttelit, asuntomessutalot,
Marjatalo sekä Kuunvirran rannan korttelit jäsentyvät suunnitelmallisesti kanavan yhteyteen ja muodostavat kaupunkitilallisen
kokonaisuuden. Muut omakotitalokorttelit ovat maisemaltaan ja kaupunkitilaltaan hyvin erilaisia kanavan ympäristöön verrattuna, mikä
tekee alueista erillisiä. Keskustan arkkitehtuuri on 90-luvun betonirakentamista, ja uudemmat pientalot ovat useimmiten puutaloja, mikä
vahvistaa kaupunkikuvallista ristiriitaa. Alueen ainoat kaupalliset palvelut, lukuun ottamatta pientä kioskia keskusaukion laidalla,
sijaitsevat alueen rajalla Marjanportin ja Valtatie 6 risteyksen ABC:ssä, mikä hajottaa keskusaukion elävyyttä.
Kerrostalorakentamista suunniteltiin alun perin toteutunutta enemmän. Osa asemakaavoitetuista kerrostalotonteista on edelleen
tyhjillään, mikä tekee kaupunkitilasta jäsentymättömän. Alkuperäinen kaupunkikuvallinen idea ei ole toteutunut loppuun asti. Sittemmin
Marjalaa on täydennysrakennettu kaavoittamalla pientaloja myös osalle kerrostalotonteista. Marjalan saaressa rakentaminen on vielä
kesken, ja suurin osa saaren maisemasta on jäsentymätöntä.
Marjalan alue on ollut pääosin mäntyvaltaista kangasmetsää. Pientalokortteleiden väliin jätetyt metsäkaistaleet ovat liian kapeita
selvitäkseen ympäröivistä hakkuista ja ovat vaarassa kuolla pystyyn. Korvaavaa kasvillisuutta ei ole istutettu tarpeeksi, joten asuinalue
näyttää paljaalta ja jäsentymättömältä. Marjalan saaren biotoopit taas ovat nuoria, alun perin rantaruovikoita, luhtaniittyjä ja hietikoita,
jotka ovat sittemmin metsittyneet. Marjalan saaren eteläkärjessä on myös suojeltu terveleppäkorpi sekä Liperin rajalla, Kitsarisen puron
laaksossa arvokas lehtokorpi.

Asuinalueen ympärillä on melko vähän virkistysalueita, mutta Valtatie 6 toisella puolella olevat metsät sekä Noljakan virkistysalueet
reitteineen toimivat jonkin verran myös Marjalan virkistystarpeisiin. Höytiäisen kanavan rannassa on mm. Huvikeskus, jonka
tanssipaviljongissa (57) järjestetään tansseja. Kitsarisenpuron varressa, metsän keskellä sijaitsee vanha maalaistalo pihapiireineen (56)
Saarelassa ja muodostaa viehättävän miljöön. Marjalan saaressa oleva urbaani puisto (13) on viihtyisä ja tärkeä osa kaupunkikuvaa.
Puisto on hyvin jäsentynyt kuten sen vastarannalle rakennettu pientalokorttelikin. Kuunvirta avaa kaupunginosan muutoin puoliavoimen
maiseman. Marjalan saaressa on runsaasti avointa tilaa, joka on maisemaltaan täysin jäsentymätöntä. Saaren kaakkoisreunan
luonnonsuojelualueella kulkee kanavan viertä pitkin polku, mutta se on melko huonokuntoinen eikä se ole maisemaltaan kovinkaan
mielenkiintoinen. Kevyenliikenteen yhteydet Marjalan sisällä sekä muille alueille toimivat erinomaisesti erilaisten alikulkujen ja siltojen
ansiosta.
Marjalassa on runsaasti toista maailmansotaa varten rakennettuja linnoiterakenteita kuten panssariesteitä, juoksuhautoja ja bunkkereita
(10). Näkyvimmät niistä ovat Salpalinjan kiviesterivit, jotka on jätetty koristamaan Asuinkortteleiden edustoja, pihoja ja puistoja. Lisäksi
alueella on muutamia kivirykelmiä, joiden on arveltu olevan Salpalinjan kiviesteiden työstöpaikkoja. Marjalan saaressa sijaitsevat kaksi
bunkkeria ja juoksuhaudat on kunnostettu bunkkerimuseoksi. Museo toimii maisemaa vahvasti identifioivana paikkana, lisää alueen
vetovoimaa ja tuottaa vapaa-ajan aktiviteettia.
Toimintojen jäsentyminen

2: Kytö - Pilkko
Maisemakuva ja maisemarakenne

Kytö ja Pilkko Sijoittuvat Höytiäisen kanavan itärannalle, valtatie 6:n ja Joensuun kaupungin rajan väliin. Alueen maisema on hieman
hajanainen yhdistelmä asuinaluetta, maaseutua, suurkaupan- teollisuuden aluetta, golfkenttää ja maankaatopaikkaa. Alueen halkaisee
luode-kaakko-suuntaisesti rautatie.
Maastossa erottuu alueen keskellä, pohjoispuolelle sijoittuva pienehkö kangasmetsäinen rinne. Höytiäisen kanavan länsirannalle oleva
Kydön asuinalue sijoittuu muusta maastosta erottuvalle rinteelle. Valtatie 6:n varressa oleva Citymarketin alue parkkipaikkoineen on
jäsentymätöntä tilaa. Marketti yhdessä liikennesolmun ja tien toisella puolella olevien teollisuus rakennusten ja lämpökeskuksen kanssa,
muodostaa solmukohdan, joka voidaan nähdä myös maisemavauriona. Citymarketin torni on lämpökeskuksen piipun tavoin pitkälle
näkyvä maamerkki.
Kydön asuinalue maastoutuu Valtatie 6:lta katsottuna täysin. Asutuksen julkisivua avautuu vähissä määrin Höytiäisen kanavan
suunnasta. Rakennuskanta on uutta, ja maisematila on vielä melko paljas. Höytiäisen kanava ei ole läsnä maisemassa, korkeuserojen
tähden. Tilanmuodostuksessa metsiköiden reunoilla on ja puistojen puustolla on suuri merkitys. Metsiköt suojaavat myös ympäröiviltä
maisemavaurioilta. Asuinalueella on oma viihtyisä urbaani puistonsa (58).
Alueen pohjois-etelä-suuntaisesti halkaiseva metsä on liito-oravan elinympäristöä (Luonto- ja maisemaselvitys 2003). Kasvillisuudeltaan
alue on rehevää sekametsää, jossa puulajikoostumus ja puuston rakenne ovat monipuolisia. Metsä katkaisee myös näköyhteyden
Pilkon niityiltä häiritsevien elementtien suuntaan.
Itäpuolen näkymiä hallitsee Pilkon avoin kulttuurimaisema (59). Aukea on hyvin jäsentynyt eikä sen maisemassa näy vaurioita.
Siilaisenpuro (22) kätkeytyy kasvillisuuden suojiin ja on luokiteltu arvokkaaksi pienvedeksi. Sen takana avautuva golfkenttä jatkaa
avoimien maisematilojen sarjaa. Siilaisenpuron ja rautatien risteyksessä on myös maankaatopaikka, joka on maisemavaurioaluetta,
mutta ei juuri häiritse ulkoa päin katsottuna. Raatekankaan kulmasta luoteeseen lähtevää Marjosärkäntietä voi pitää maisemareittinä
maatilojen pihapiirien sekä peltoaukean halkaisevan Siilaisenpuron ansiosta.

Toimintojen jäsentyminen

3: Noljakka
Maisemakuva ja maisemarakenne

Noljakan kaupunginosa on kaupunkitilallisesti yhtenäinen väljästi rakennettu asuinalue. Katuverkosto ja kaupunkirakenne kiertyvät
vihersormien ympärille. Yleisilme on vehreä. Lähes kaikki pääkadut ovat puistokatuja, joilla puukujanteet erottavat jalkakäytävän
kadusta. Vaikka rakennukset on sijoitettu väljästi ja arkkitehtuuri on monipuolista, on katutila hyvin jäsentynyttä. Rakennusten ja pihojen
takana nousevilla metsillä on suuri merkitys tilanmuodostuksessa. Asuinkortteleita halkovat viherreitit johtavat alueen pienistä
keskustoista laajemmille viheralueille ja reiteille. Ne ovat paikoin hyvin kapeita reunametsäkaistaleita.
Kaupunginosa jakautuu kahteen erilliseen osaan omine keskustoineen. Jakajana toimii n. 150-250 m. levyinen rinnemetsäkaistale.
Läntinen osa sijoittuu mäen harjalle ja itäpuoli on alavampaa laaksoa. Noljakan runsaat metsät ovat pääosin rehevää lehtoa. Länsiosaa
ympäröivän rinnemetsän päälajeja ovat mänty ja kuusi, ja rantaa kohti tultaessa metsät ovat lehtipuuvaltaisempia. Lounaiskärjen
lehtometsä on Natura-aluetta.
Noljakan länsiosan keskusta on väljä ja hieman hajautunut. Pieni ostoskeskus on saanut kilpailijakseen alueen pääsisäänkäynnin
yhteyteen väljästi ripotellut marketit. Keskustan huomattavin maamerkki on Noljakan kirkko, joka on arkkitehtuuriltaan monumentaalinen
ja tärkeä osa kaupunkikuvaa. Kirkko erottuu kauempaa erityisesti Noljakantietä luoteeseen tultaessa. Kuopiontieltä tai Marjalantieltä
käännyttäessä taas Fortumin lämpökeskuksen piippu sekä supermarketin mainostorni ovat ainoita maamerkkejä Noljakan portilla.
Saapumisalue on maisemaltaan jäsentymätön. Höytiäisen kanava siltoineen on myös vahva maamerkki. Noljakan sisältä ei juuri
avaudu näkymiä vesistöihin. Poikkeuksen tekee pieni peltoaukea Höytiäisen kanavan rannassa ja Aavaranta Pyhäselän rannalla.
Alueella on monia kaupunkikuvallisen identiteetin kannalta merkittäviä paikkoja: 14: Pienipiirteinen peltoaukea, josta kaupunginosan
merkittävin näköyhteys Höytiäisen kanavaan; 15: Hiihtomäkipuisto, joka on kesäisin viihtyisä kukkaniitty maakumpuineen; 16:
Rinnemetsä, jossa toisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja ja maakuoppia; 17: Aivan keskustan tuntumassa sijaitseva Sinkkolan
kotieläinpiha sekä sen yhteydessä toimiva kesäteatteri muodostavat rauhallisen pittoreskin maalaispihapiirin keskelle lähiötä; 18:
Keskustan urbaani nurmipintainen puisto luo avoimuutta muutoin metsäiseen tai puoliavoimeen kaupunkitilaan; 19: Vanha tila
perinnemaisemineen; 20: Aavarannan uimaranta on erittäin suosittu virkistyspaikka kesäisin. Viihtyisä ja suojaisa poukama, jossa on
myös rantalentopallokenttä. Nurmipinta oli paikoin melko huonokuntoista kesällä 2012; 21: Aavarannan veneranta on suosittu
piknikpaikka. Rakennetut nurmi- ja puistoniemekkeet yhdistyvät pienten siltojen avulla ja muodostavat viehättäviä laguuneja.

Toimintojen jäsentyminen

4: Raatekangas – Käpykangas
Maisemakuva ja maisemarakenne

Raatekangas ja Käpykangas ovat teollisuuden, logistiikan ja suurkaupan aluetta. Ne sijoittuvat tasaiselle kangasmetsämaalle,
keskustasta ja Kanervalasta pohjoiseen. Joensuun kaupungin raja määrittää Raatekankaan pohjoisrajaa. Sen takana alkaa metsäinen
Raatesuo. Idässä aluetta rajaa Mutala. Etelässä samantyyppinen tila ja typologia jatkuu Pielisjoen rantaan asti Siihtalassa. Lounaassa
Valtatie 6 rajaa kaupunginosaa tehokkaasti. Lännessä ja luoteessa alkaa Pilkon maaseutumainen haja-asutusalue. Alueen katkaisee
keskeltä rautatien akseli.
Metsästä on jätetty pystyyn väljä kaistaleiden ristikko. Sen lisäksi tonttien välinen ja sisäinen puusto sekä pääkatujen puukujanteet
jäsentävät. tilaa. Puustolla on suuri merkitys alueen tilallisessa muodostumisessa, joka on melko seesteinen maisemallisesti haastavista
toiminnoista huolimatta. Alueen ulkopuolelta ei avaudu merkittävissä määrin häiritseviä julkisivuja, mutta puuston läpi pilkottavat
teollisuushallit antavat viitteitä alueen luonteesta. Alueella on selkeät porttimaiset julkisivut Pankakoskentielle Kuopiontieltä tultaessa,
Jukolantietä Raatekankaalle tultaessa sekä Kajaanintien ja Kuopiontien risteyksessä, joista jälkimmäisessä on jäsentymätöntä tilaa ja
maisemavauriota käynnissä olevien rakennustöiden vuoksi (kesällä 2012).
Käpykankaan länsikylkeen sijoittuu pieni omakotitaloalue, jolla on vähäistä maisemahäiriötä teollisuusalueesta. Sen länsipuolelle
rakennettu uusi golfkenttä hakee vielä muotoaan eikä ole suhteessa sitä sivuavaan Siilaisenpuroon. Golfkentän tyyppinen toiminta sopii
erinomaisesti paikkaansa, joka on kaupungin ja maaseudun avoimen kulttuurimaiseman välissä. Maisemahäiriötä syntyy myös
Raatekankaan luoteiskulmassa, Pilkon peltomaisemasta kaakkoon päin katsottuna, jossa teollisuusaluetta laajennetaan.
Käpykankaan ja Raatekankaan puistokatujen jalkakäytävät näyttävät jopa olevan suosittuja vapaa-ajan liikkumisväyliä, koska iltaisin
vehreillä kaduilla ei ole juurikaan haittaa raskaasta liikenteestä. Esim. rullaluistelijat ja pyöräilijät hyötyvät asvaltoiduista kevyenliikenteen
käytävistä.

Toimintojen jäsentyminen

5: Mutala – Rantakylä – Utra - Siihtala
Maisemakuva ja maisemarakenne

Mutala, Rantakylä ja Utra muodostavat kolmen lähiön kokonaisuuden Joensuun taajama-alueen koilliskulmaan Alue rajautuu lounaassa
Pekkalan siltaan, lännessä Käpykankaan ja Raatekankaan teollisuusalueisiin, pohjoisessa Lehmonsuohon, etelässä ja idässä
Pielisjokeen sekä koilliskulmassa Utranharjuun. Kaupunginosaa on rakennettu 40-luvulta lähtien. Keskellä sijaitsee suorakulmaisesti
jäsentynyt katujen, kortteleiden ja viherkäytävien ruudukko. Ulommat alueet kaartuvat keskiosan ympärillä. Ruutumaisten kortteleiden
välissä kulkee lähes poikkeuksetta vaihtelevan levyinen viherkäytävä. Metsäinen kaistale on 10 – 150 metriä leveä metsikkö tai pieni
puisto, jossa on kevyenliikenteen reitti.
Maasto on hyvin tasainen luiska kohti Pielisjokea. Lukuun ottamatta rakennettuja pururatojen kumpareita, korkeuseroa on vain noin viisi
metriä. Maisema on pääosin metsäinen kortteleita ja asuinalueita halkovien vihersormien ansiosta. Metsät ovat suurimmaksi osin
avointa tai puoliavointa samanikäistä mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää. Pensaskerroksessa on runsaasti pihlajaa. Avoimia alueita
on vähän ja ne ovat pieniä. Muutamaa pikkuruista niittylaikkua lukuun ottamatta avoimet tilat ovat urheilukenttiä.
Tärkeimmät julkisivut avautuvat Pielisjoelta ja sen rannoilta Rantakylän pientaloihin. Myös Rantakadulta Utrantielle saavuttaessa uudet
puukerrostalot muodostavat julkisivun. Huomattavampia maamerkkejä ovat voimaloiden ja lämpökeskusten piiput ympäri
kaupunginosaa. Rantakylän kirkontorni katoaa metsikön sekaan Rantakylän keskustassa ja häviää keskustan maamerkkinä Fortumin
voimalan piipulle. Utrassa Utransaari (36) kanavineen, kirkko sekä niiden välinen ranta-alue ja puisto (35) muodostavat vahvan
maisemallisen kiinnekohdan. Kirkko ja saari erottuvat jo kauempaa Pielisjoella sekä vastarannalla. Saari ja sitä edustava ranta ovat
suosittuja vapaa-ajanviettopaikkoja.
Muita Kaupunkikuvallista identiteettiä luovia tiloja ovat: 54: Siirtolapuutarha-alue Mutalan Luoteis reunalla. 30: Rantakylän keskellä
kulkeva pohjois-etelä-suuntainen puistomainen kävelykuja on olohuonemainen julkinen tila, jonka varrelta löytyy koulu, kauppa ja kirkko,
ja joka päättyy kaupan ja julkisten rakennusten keskustaan. 55: Utran tietä keskustasta päin tultaessa, Mutalaan saapumisen merkkinä
on vanha maatila pihapiireineen. 32: Rantakylän rannan omakotitalokortteleiden läpi kulkee viehättävä pieni puistomainen kuja. 33:
Rantakylän rannan idyllinen siirtolapuutarha-alue. 31: Utran luoteisimman uuden asuinalueen viereen kasattu täyttömäki on avointa
tilaa, jolloin se toimii samalla myös näköalapaikkana. 34: Utran uimaranta on urbaanimpi puisto, joka on sekä tärkeä julkinen tila että
linkki kaupunginosan ja Pielisjoen maisemallisessa suhteessa.
Muutamalla Ranta-Mutalan ja Rantakylän rannan kaduista on kadun päätteenä näkymä Pielisjokeen. Päätenäkymä lähentää joen
suhdetta muuhun kaupunginosaan. Suurin osa rannan näkymistä veteen kehystyy tai siroutuu puiden välistä. Pisimmät näkymälinjat
muodostuvat Utraa ja Rantakylää halkovan voimalinjan alle sekä Pielisjoelle. Vastarannalla avautuu myös Iiksenjoen laakson ja
Multimäen kulttuurimaisemat.

Toimintojen jäsentyminen

6: Linnunlahti - Kanervala – Otsola
Maisemakuva ja maisemarakenne

Kaupunginosat muodostuvat kolmesta väljästä pientaloalueesta keskustan länsi-pohjoispuolella sekä keskustan ja asuinalueiden väliin
jäävästä yliopistorakennusten ja urheilupuiston alueesta. Länsipuolella rannan monipuolinen puistoalue jatkuu metsänä Siilaisenpuroon
ja Noljakkaan asti. Pohjoisessa aluetta rajaa Valtatie 6, idässä ja kaakossa keskustan ruutukaava-alue ja hautausmaa. Lännessä ja
etelässä Linnunlahtea rajaa Pyhäselän ranta Siilaisenpuroon asti. Laulumäen puiston ja Linnunlahden Camping-alueen väliin jäävä
uimaranta tuo aavan järvimaiseman ruutukaavakeskustan kulmaan asti. Tämä on järven ja kaupunkirakenteen yksi merkittävimmistä
yhtymäkohdista.
Maasto on melko tasaista, mutta rannan puistoalueella on niemien keskellä pienet kummut ja urheilupuistossa on runsaasti rakennettuja
maastonmuotoja kuten Laulurinteen katsomomäki. Lännenpuoleisen rannan puisto rytmittyy kolmen nimen sarjalla, (Honkaniemi,
Vainoniemi ja Linnunniemi), joita jatkaa etelässä Laulurinteen ja venesataman niemi sekä keskustan Hasanniemi. Niemien rytmittämä
rantapuisto on luonnollinen jatkumo keskustan jokirannan urbaanille puistolle.
Linnunlahden ja Kanervalan pientaloalueiden maisema on hyvin sulkeutunutta laajojen viherkäytävien, niiden väliin jäävien pienten
kortteleiden tonttikasvillisuuden ansiosta. Linnunlahden pääkadut ovat todella leveitä puistokatuja, joista kortteleiden sisään johtavat
sivukadut. Katujen varsilla olevat talot jäävät pensaiden ja puuston suojiin. Kanervalan ja Otsolan sivukadut taas ovat hieman
tilallisempia ja tiiviimpiä. Linnunlahden asuinalue on sijaintiinsa nähden ehkä hieman liiankin väljä ja maisemallisesti eristynyt muusta
rakenteesta. Avoimet tilat keskittyvät urheilu- ja virkistyspuiston alueelle. Siirtolapuutarhan kupeessa olevan nurmikentän tarkoitus on
hieman epäselvä, vaikka avoimet tilat itsessään ovatkin tervetullutta vaihtelua sulkeutuneeseen maisemaan. Rantapuistosta, etenkin
niemien kärjistä avautuu puuston läpi aavoja näkymiä Pyhäselälle. Siilaisenlaakson mustikkatyypin kangasmetsämaisema on hyvin
avointa.
Linnunlahti on viheralueiden suhteen sekä määrällisesti että laadullisesti kaikkiin muihin asuinalueisiin nähden etuoikeutetussa
asemassa. Viherkaistaleet toimivat Joensuun lähiöille tyypilliseen tapaan kevyenliikenteen väylinä. Siilaisenlaakson metsässä kulkee
kattava ja suosittu virkistysreittien verkosto. Sieltä löytyy myös maakuoppa, joka on mm. toimiva maastopyöräilykohde. Urheilupuiston
lisäksi alueelta löytyy: 29: Yliopiston arkkitehtuuriltaan korkeatasoisten julkisten rakennusten alue edustapuistoineen, joka muodostaa
monumentaalisen portin keskustaan; 26: Kasvitieteellinen puutarha, johon liittyy koko laajemman rantapuiston kattava kasvitieteellinen
puisto (23); 27: Viehättävä siirtolapuutarha; 6: Linnunlahden uimaranta, joka on tärkeä keskustan, Pyhäselän ja viheralueiden

risteymäkohta; 25: Vainoniemen kartano; 24: Honkaniemen uimaranta; 28: Sisällissodassa kaatuneiden punaisten muistomerkki, jonka
läheisyydessä on myös pätkä toisen maailmansodan juoksuhautaa sekä vanha maatilaan kuulunut rakennus. Lisäksi metsän halki
kulkee luonnoltaan arvokas Siilaisenpuro ja Heinäpuro sekä niiden lehtovyöhykkeet. Laulurinne taas on merkittävä kaupunkikulttuurin
tapahtumapaikka, jossa pidetään kesäisin mm. koko maan mittakaavassa huomattava rock-festivaali Ilosaarirock (6).
Toimintojen jäsentyminen

7: Keskustan ruutukaava-alue
Maisemakuva ja maisemarakenne

Ruutukaava-alue puistoineen on Joensuun urbaanein osa. Se sijaitsee Pielisjoen suun alavalla tasangolla, joen länsirannalla.
Ruutukaavan suunta mukailee Joen muotoa. Maastossa erottuu kaksi pientä kumpua Kirkkokadun päätteissä. Kummuilla sijaitsevat
keskustan tärkeät maamerkit: etelässä luterilainen kirkko ja pohjoisessa ortodoksinen kirkko (7) sekä niitä ympäröivät puistot. Pielisjoki
(9) sekä sen yhtymäkohta Pyhäselkään ovat keskustan tärkeimmät maisemalliset elementit.
Pielisjoelta avautuvat myös keskustan pääjulkisivut ja -näkymät. Toinen tärkeä julkisivu muodostuu länsireunalle Siltakadulle
yliopistokorttelia kohti sekä sen jälkeen ensimmäistä puistokatua vasten, mutta vastaan tuleva rakentamaton Ystävyyden puisto
häivyttää vaikutelman keskustaan saapumisesta jäsentymättömyydellään. Yliopistorakennukset muodostavat porttimaisen sisääntulon
Noljakantieltä tultaessa. Siltakadun ja Koskikadun väliin jäävä julkisten rakennusten akseli (3) ryhmittää keskustaa lähes symmetrisesti.
Sen varrella sijaitsee myös muita monumentaalirakennuksia ja maamerkkejä, kuten Eliel Saarisen suunnittelema kaupungintalo sekä
Ilosaari (2), joka on tärkeä paikka koko Joensuun identiteetin ja kaupunkikulttuurin kannalta. Kajaanintieltä Koulukadulle tultaessa
keskustaan saapuminen ei näy kaupunkikuvassa riittävän selkeästi.
Claes Wilhelm Gyldénin laatima Joensuun ensimmäinen asemakaava vuodelta 1848 oli empireajan suunnitelma, jonka
perusperiaatteita ovat säännönmukaisuus, paloturvallisuuden huomioiminen (leveät kadut, puistokadut ja palokujat) sekä
akselisommitelmat (Kirkkokatu kirkkoineen ja kirkkopuistoineen sekä torin ympäristö). Rannat jätettiin pääosin vapaaksi puistoalueeksi.
Ruutukaava, katuleveys ja rakennusten kerrosluvut määrittävät keskustan katujen mittakaavan. Korttelit ovat suorakulmaisia ja
samankokoisia, mistä seuraa vahva säännönmukaisuus ja toistuvuus katutilarakenteessa. Kauppakadulla sijaitseva kävelykatu (5)
muodostaa keskustan julkisen elämän sydämen. Sen varrelta löytyy tori, suurimmat kauppakeskukset, ravintoloita sekä muuta
toimitilaa. Vapauden puiston eteläpuolelle kunnostettu Taitokortteli muodostaa myös viehättävän omaleimaisen paikan keskustaan (8).
Selvitysalueen eteläosa ja Hasanniemen alue (4) muodostuvat ruutukaavasta irralliseksi puisto-, virkistys-, matkailupalvelu- ja
venesatama-alueeksi. Alueen rakennuskanta on pientalovaltaista, mutta rantavyöhykkeellä on runsaasti myös rakentamatonta ja

jäsentymätöntä aluetta. Keskustan pohjoisosa vaihettuu pientalovaltaiseksi. Pientalokortteleiden taakse sijoittuu keskustan Siihtalasta
erottava hautausmaa.
Pielisjoen rantapuisto (1) ja Ilosaari (2) ovat kaupunkikuvan ja kaupungin viihtyisyyden kannalta merkittävimmät puistoalueet. Joensuun
rantapuistovyöhyke muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen alueen, jossa julkisten rakennusten sijoittelu perustuu
empirekaavaan. Jokivarsimaisema on kuulunut valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen listalle vuodesta 1993 lähtien.
Rantakadun kohdalla puistovyöhyke on varsin kapea, mutta rantaa pitkin on kuitenkin mahdollista kulkea jalan Hasanniemestä
Rauhankadulle saakka, tosin osittain jalkakäytäviä pitkin. Rantapuistoon kuuluu viisi puistotilaa: Pohjoinen rantapuisto, Eteläinen
rantapuisto, Eliel Saarisen puisto, Pötkänniemenpuisto ja Kanavapuisto. Näkymät vesistöihin rajautuvat tai siivilöityvät lähes
poikkeuksetta puuston läpi, mikä on hyvin luonteen omaista koko Joensuun rantamaisemassa. Puisto vaihettuu avoimemmasta
urbaanista puistosta vähitellen metsäisemmäksi Hasanniemeen päin.
Joensuun liikekeskustan alueella sijaitsee rantapuiston lisäksi Vapaudenpuisto ja Keskuspuisto. Liikekeskustan ulkopuolella
ruutukaava-alueella on myös puistoja, kuten Ystävyydenpuisto ruutukaavan länsiosassa. Keskuspuisto ei ole kaupunkirakenteessa niin
merkittävä kuin Vapaudenpuisto, mutta se merkitsee monumentaaliakselin ja kirkkojen välisen akselin yhtymäkohdan ollen
puistomainen poikkeus rakennusmassojen keskellä. Puistoilla ei ole selkeää luonnetta. Keskustan arkkitehtoninen ja
rakennushistoriallinen helmi ja maamerkki, kaupungin talo, peittyy valitettavasti kaikista suunnista puistojen korkean puuston taakse.
Jääkärinpuisto ruutukaavan kaakkoisosassa on alueellisesti lähellä Pielisjoen rantapuistojen vyöhykettä. Sekä luterilaisen että
ortodoksisen kirkon yhteydessä on omat historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävät puistonsa. Keskustan asumispainotteisissa
osissa ei ole julkisia puistoja, mutta useimmat kadut ja asuntokorttelien pihat ovat puistomaisen vehreitä. Puistokaduista muiden yli
nousee luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhdistävä Kirkkokatu nelirivisine koivuistutuksineen.
Vapaa-ajanpalvelut ja viheralueet keskittyvät Hasanniemen-Linnunlahden alueelle (4), joka toimii Pielisjoen rantapuiston jatkeena.
Kaupungin matkustajasatama on puistoalueen etelälaidassa. Pielisjoen kanavointihankkeeseen kuulunut ensimmäinen kanava
Joensuun sulku vuodelta 1877 rajaa puistoa ja on oleellinen osa kaupunkikuvaa. Keskustan kaupunkikuvasta tehtiin erillisselvitys
kesällä 2012.
Toimintojen jäsentyminen

8: Niinivaara – Hukanhauta – Penttilä
Maisemakuva ja maisemarakenne

Niinivaara, Hukanhauta ja Penttilä sijaitsevat Joensuun keskustasta kaakkoon ja etelään, Pielisjoen vastarannalla. Niinivaaran ja
Hukanhaudan keskiosat sijoittuvat luoteis-kaakko-suuntaiselle moreeniselänteelle, jonka korkeimmalla kummulla, Tikanmäellä sijaitsee
koko Joensuun näkyvin maamerkki, Pohjois-Karjalan keskussairaala sekä luterilainen kirkko. Sairaalakompleksin korkein rakennus,
näkyy pitkälle Pyhäselälle sekä Pielisjoelle ja hallitsee koko kaupungin maisemaa. Niinivaaran - Hukanhaudan maasto on muutenkin
hieman vaihtelevampaa kuin muilla Joensuun taajama-alueilla. Penttilä taas sijaitsee hyvin tasaisella, joen ”suun” suistoalueella. Aluetta
rajaa lännessä Pyhäselkä, etelässä junarata sekä idässä valtatie 6.
Avoimia alueita on, kuten muuallakin Joensuussa, vähän ja ne ovat pirstoutuneita. Vehkalahdella sijaitsee yksi, kaupunkikuvassa läsnä
oleva niittyaukea (44), joka avartaa muutoin sulkeutunutta maisemaa ja tasapainottaa Hukanhaudantien toiselle puolelle rakennetun
uuden asuinalueen paljautta. Myös alueen rannat ovat tärkeitä avoimia tiloja. Etenkin Koivuniemen uimarannalta (45) avautuu aava
näkymä Pyhäselälle. Penttilän rannat (38) sekä täyttömäkipuisto (39) tulevat olemaan valmistuttuaan koko alueelle tärkeitä avoimia
julkisia tiloja.
Niinivaaran viheralueet ovat pääosin pieniä yksittäisiä urbaaneja puistoja. Hukanhaudassa ja Vehkalahdella taas Joensuun lähiöille
tyypilliset vihersormet halkovat urbaania rakennetta ja johdattavat laajemmille viheralueille. Kuhasalo (40) lännessä ja Repokallio (47)
idässä ovat erittäin tärkeitä laajempia viheralueita sekä virkistyksellisesti että luontoarvoiltaan. Molemmat ovat kuusivaltaista lehtomaista
metsää moreeniselänteellä. Kuhasalon kaakkoiskärjestä löytyy luonnonsuojelullisesti arvokas tervaleppäkorpi, mutta koko niemi on
luonnoltaan ja maisemaltaan erityisen arvokas. Sieltä löytyy niin ikään luontopolku, vuokrattavia majoja ja nuotiopaikkoja. Repokalliolla
on runsaasti suuria siirtolohkareita ja monin paikoin korpisuota. Siellä on erinomainen pedagoginen metsätaitoja opettava luontopolku
sekä kuntoratoja, kuntoilutelineitä, talvisin latuverkosto ja pulkkamäki.
Muita kaupunkikuvallista identiteettiä luovia tiloja ovat: 42: Tikkamäen luterilaista kirkkoa ympäröivä puisto, jossa sijaitsee myös
näköalatorni. Mäkeä ympäröivä puusto ja sairaalan korkeat rakennukset tosin sulkevat monin paikoin näkymiä. 43: Sairaala-aluetta
sivuava, kaupunginosien rajalla sijaitseva urbaani puisto sijoittuu kauniille, alun perin kangasmetsäiselle rinteelle. Puiston avoimuus
sopii erinomaisesti tiiviihkön Tikkamäen ja metsäisen Hukanhaudan välille. Puistossa kiemurtelee myös kuntorata. Mutkittelevat vanhat
männyt saavat arvoisensa huomion avoimessa rinteessä maisemapuina. 45: Koivuniemen uima- ja veneranta on miljööltään viehättävä
ja suosittu kesäinen vapaa-ajanviettopaikka, josta avautuu aava näkymä Pyhäselälle. 46: Siirtolapuutarha tuo aktiviteettia avoimelle
alueelle Repokallion metsän ja asuinalueen välille.
Kaupunginosia on suunniteltu ja rakennettu eri aikakausina, mikä tekee kaupunkitilasta vaihtelevaa. Vehkalahdella ja Hukanhaudassa
on selkeästi enemmän pien- ja rivitaloja. Tikkamäellä, lähempänä keskustaa erilaiset kerrostalot hallitsevat maisemaa. Niinivaaraa voisi
sanoa urbaaneimmaksi lähiöksi keskustan jälkeen. Hukanhaudassa suurin osa rakennuksista on 60-luvun 1-kerroksisia matalan
harjakattoisia tiilirivitaloja tai vanhempia 1 ½-kerroksisia omakotitaloja.

Toimintojen jäsentyminen

9: Karsikko
Maisemakuva ja maisemarakenne

Karsikko sijaitsee Joensuun keskustasta länteen, Pielisjoen vastarannalla. Se rajautuu lännessä Valtatie 6:een, pohjoisessa
Pielisjokeen, idässä Iiksenjokeen ja etelässä Ilomantsintiehen. Maa on enimmikseen alavaa joki- ja purolaaksoa, josta erottuu muutama
pieni moreenimäki. Näistä Kettuvaara, Karsikon luoteis-kulmassa on laajin, ja selkeimmin maisemassa erottuva.
Rantakylästä ja Multimäeltä Karsikkoon päin katsottaessa, ei kaukomaisemassa erotu juurikaan asutusta, koska rannat ovat pääosin
metsäpeitteistä tulva-aluetta. Vaikka puolet Karsikon rajoista on joen rantaa, vesistöt eivät näy kaupunginosan maisemakuvassa.
Lukuun ottamatta Karsikon uimarantaa, kadut ja asutus päättyvät kosteaan metsään. Maamerkkejä ei erotu lukuun ottamatta
luoteiskulman Pekkalan valtatiesiltaa, mutta Iiksenjoen ja Pielisjoen yhtymäkohta sekä Karsikon uimaranta erottuvat Pielisjoen
laajemmassa maisemassa.
Karsikosta ei löydy samanlaista vihersormilla kulkevaa kevyenliikenteen verkostoa, kuin monilla muilla Joensuun asuinalueilla.
Metsiköissä kulkevat polut ovat enimmikseen ”kinttupolkuja” ja viherkäytävät kosteita purolaaksoja, joiden rooli on pikemminkin
ekologinen kuin virkistyksellinen. Tilallisuuden kannalta ne ovat tosin tärkeitä etenkin uusilla korttelialueilla. Virkistykseen soveltuvia
viheralueita on metsäisestä miljööstä huolimatta melko vähän, ja vehreä ilme johtuu ennemmin piha- ja katualueiden sekä pienten
viheraluelaikkujen puustosta. Valtatie 6:tta ja Ilomantsintietä reunustavat viheralueet eristävät melulta ja pienhiukkasilta melko hyvin ja
ovat tässä tarkoituksessa erittäin tarpeellisia. Osittain ne toimivat myös läheisen asutuksen virkistystarpeisiin.
Avoimia tiloja ei juuri ole, lukuun ottamatta muutamaa hiekkakenttää. Karsikon uimaranta, sekä kaupunginosan keskellä sijaitseva
puisto, ovat hoidettuja urbaaneja puistoja. Alueella ei ole varsinaista keskustaa.
Identiteetin kannalta merkittäviä paikkoja ovat: 48: Pekkalan vanha kartano, jossa on nykyisin mm. taidetoimintaa. Rakennukset
pihoineen muodostavat idyllisen ympäristön. 49: Karsikon uima- ja veneranta, joka on myös urbaani puisto ja alueen ainut,
kaupunkirakenteeseen yhdistyvä avoin julkinen ranta. Hyvät näkymät Ranta-Mutalaan ja Rantakylään. 51: Karsikon keskellä sijaitseva
urbaani puisto ja leikkipuisto ovat julkista, avointa tilaa kaupunginosan sydämessä. 50: Kettuvaaran omakotitaloalueen kadut ovat
pienipiirteisyydessään viehättävän kujamaisia. Rakennukset rajaavat katutilaa. Kettuvaaran mäen korkeusvaihtelut voimistavat tilallista
vaikutelmaa. 52: Kulhontien Iiksenjoen ylittävä silta on selkeä rajapyykki kaupungin ja maaseudun välissä. Multimäen jokirantojen
avoimet kulttuurimaisemat (53) ovat harvinaisuudessaan merkittäviä, mutta luovat myös selkeän tilallisen muutoksen taajamasta
maaseutuun. Viehättävänä erityispiirteenä voidaan pitää myös omakotitaloalueiden kaduilla käytetyt kiertohidasteet, joihin on istutettu
koristepuita ja –pensaita.

Toimintojen jäsentyminen

10: Multimäki
Maisemakuva ja maisemarakenne

Multimäki on Karsikosta, Iiksenjoen itäpuolella alkava maaseutumainen haja-asutusalue. Kulhontien Iiksenjoen ylittävä silta on selkeä
rajapyykki kaupungin ja maaseudun välillä. Vanhat maalaistalot pihapiireineen peltojen reunoilla nostavat entisestään tämän
kulttuurimaiseman arvoa viehättävyydellään. Ne yhdessä pienten metsäpalstojen kanssa jäsentävät maiseman kauniiksi tilasarjaksi.
Iiksenjoelta Pielisjoelle kulhontietä seuraava peltoaukeiden sarja näkyy Pielisjoen vastarannalle Rantakylään ja Utraan. Se on yksi
harvoista Joensuun avoimista maisemista.
Maasto on hyvin tasaista ja alavaa. Mustamäessä erottuu pienehkö metsäinen moreenikumpu, jolle on myös keskittynyt asutusta.
Kumpua ympäröivä metsä on hyvin monimuotoista ja rehevää, paikoin jopa lehtoa. Muutoin metsät ovat pääosin kangasmetsää.
Asutus seurailee väljästi Kulhontietä ja koillisessa Purolantietä. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta talot sijoittuvat perinteisesti
metsän reunaan. Kulhontietä voikin pitää maisemareittinä idyllisen maiseman ja tilallisen jäsentymisen ansiosta. Joki on vahvasti läsnä
maisemassa.
Varsinaisia virkistys alueita tai reittejä ei Multimäestä löydy vaan metsät ovat metsätalouden käytössä. Suurin osa metsistä sijoittuu
ojitetulle suolle. Metsätalous näkyy maisemassa myös Putaansaaren kohdilla. Siellä sijaitsee Utran kanavaan liittyvä saari sekä
laskupaikka tukkien uittoa varten. Putaansaarta voisi Utransaaren tavoin käyttää myös virkistykseen. Identiteettiä luovat maisemat: kts.
Karsikko.

Toimintojen jäsentyminen

11: Karhumäki - Ketunpesät
Maisemakuva ja maisemarakenne

Alue sijaitsee Hukanhaudan ja Ilomantsin junaradan eteläpuolella ja rajautuu lännessä Pyhäselkään, idässä Iiksensuohon ja etelässä
Haapajoen suistoon sekä Ketunpesien eteläpuolisiin metsiin. Se muodostuu kolmesta erillisestä osasta: alava Pyhäselän ranta, joka
rajautuu radan länsipuolelle niemien sarjaksi, rautatien itäpuolinen ja Valtatie 6:a ympäröivä alue on metsävaltaista, sulkeutunutta
maisemaa, jossa uusi asutus valtaa alaa. Ketunpesät taas sijoittuvat luode-kaakko-suuntautuneelle kulttuurimaisema-akselille.
Karhumäen ja ketunpesien maastossa erottuu muutamia matalahkoja kumpuja.
Karhumäen sekä Valtatie 6:a ympäröivien metsien asutus ja avoimet tilat ovat sirpaleisia ja eristyneitä. Maasto on melko tasaista lukuun
ottamatta muutamia matalia metsän peittämiä mäkiä. Karhumäen uuden asuinalueen rakennustyöt ovat vielä kesken (kesällä 2012) ja
sen maisemakuva on siksi jäsentymätön. Myös asuinkortteleita ympäröivät viheralueet ovat täysin vailla muotoa ja luonnetta. Maisema
on paljas. Alueen luoteisnurkassa oleva vanhempi kortteli sen sijaan on ryhmittynyt kauniisti pienelle kummulle ja muodostaa kauniin
julkisivun vanhan valtatien suunnasta.
Kukkolan kartano (61) Vanhan valtatien varressa on erityisen viehättävä miljöö. Vanhan maalaispihapiirin lisäksi tilalta löytyy kaunis
pieni näyttelypuutarha, puulajipuisto, hevoshaka, Antti Kukkosen muistoksi rakennettu Hiljaisuuden huone, metsäpolku ja kota.
Puulajipuiston läheisyyteen rakennetut uudemmat asuintalot sopivat perinteisen yhtenäisen puuarkkitehtuurinsa ansiosta erinomaisesti
maisemaan ja yhdessä tilan kanssa ne muodostavat kylämäisen kokonaisuuden. Kukkolaan avautuu kaunis julkisivu Vanhalle
valtatielle. Tien varressa, alueen luoteisnurkassa sijaitsee myös toinen viehättävä kartano pihoineen (60), muuta se on metsän peitossa
ja sen avoimet tilat ovat kasvamassa umpeen.
Rannassa rautatietä sekä sen viertä kulkevaa tietä voi pitää maisemareittinä. Tieltä avautuu aavoja näkymiä Pyhäselälle. Metsäiset
niemet rytmittävät avausten sarjaa ja peittävät taakseen rannan asutuksen. Myös avoimet niityt jäsentävät rantamaisemaa kauniisti.
Ketunpesien asutus ryhmittyy väljästi kulttuurimaiseman keskellä kulkevan tien varteen matalille pienialaisille kummuille ja saarekkeille,
mikä tekee maisemasta pienipiirteisen. Puusto- ja asutussaarekkeiden välistä avautuu pitkiä näkymiä. Uudet asuinrakennukset
sulautuvat melko hyvin maisemaan, ja vanhat maalaistalot pihapiireineen koristavat viehättävää maisemareittiä.

Toimintojen jäsentyminen

12: Reijola
Maisemakuva ja maisemarakenne

Reijola ja Niittylahti muodostavat tarkastelualueen eteläisimmät taajamat. Alue rajautuu Pyhäselkään lännessä, Haapajoen laaksoon
pohjoisessa ja idässä. Reijolasta etelään päin alkaa kumpuilevampi Pyhäselän kankaremaa. Maisema on suuntautunut voimakkaasti
luode-kaakko-suuntaisesti. Reijolan taajama sijoittuu matalalle kumpareiselle selänteelle. Julkisivua muodostuu avoimesta maisemasta
taajamaan päin katsottaessa sekä Mulonväylää pohjoiseen päin tultaessa Reijolan keskustamaista risteystä kohti. Pyhäselän rannassa
on loma-asutuksen julkisivua.
Reijolan maisemaa hallitsevat laajat käytävämäiset peltoakselit, joista tärkein on keskimmäinen, Reijolan taajaman länsipuolinen aukea,
Mulossa (63). Se on koko Joensuun tarkastelualueen merkittävin avoin kulttuurimaisema. Aksiaalisuutta korostaa avoimen maiseman
keskellä kulkeva rautatie. Maisematila avautuu luoteeseen päin. Pitkät näkymät jatkuvat Pyhäselälle Joensuun satamaan asti.
Maiseman tekee erityisen arvokkaaksi harvinaisen laaja avoin tila, pitkät näkymät, vanhat kylämiljööt sekä maisemallinen yhteys
vesistöön. Järven ja avoimen kulttuurimaiseman yhtymäkohtaan sijoittuu myös idyllinen Rantalan tila, ja paikkaa voi pitää yhtenä
maiseman solmukohdista. Muutoin rannat asutuksineen ovat metsän peitossa.
Rantalan lisäksi Mulossa on monia muitakin vanhoja tiloja kuten Pekkala, Kettula ja Tössilä, jotka sijoittuvat peltoaukean ja metsän
reunavyöhykkeelle. Lukuisien vanhojen maatilojen ja kartanoiden pihapiirit muodostavat idyllisiä miljöitä. Aukeaa halkovat pitkittäiset ja
poikittaiset tiet ovat maisemareittejä. Taajaman länsikyljessä sijaitsee viehättävä, pienipiirteinen kylämiljöö (64), joka yhdistää
taajamarakennetta kulttuurimaisemaan. Vanha kylätie jatkuu taajamaan tultaessa kevyen liikenteen polkuna.
Avoimen tilan keskeltä pohjoiseen päin katsottaessa horisonttia orientoi myös Pohjois-Karjalan keskussairaala. Aukean keskellä
sijaitsee pienellä selänteellä maamerkkinä toimiva Ollilan maitotila, jonka kohdilla aukea on kapeimmillaan. Maitotila sijoittuu myös
lähelle keskiakselia ja sen vierestä kulkee korkea, rautatien ylittävä silta, joka katkoo pitkittäisnäkymää. Silta itsessään on erinomainen
näköalapaikka. Paikka on tärkein yhtymäkohta Reijolan taajamaan ja se on yksi maiseman solmukohdista.
Reijolalla on väljä palvelukeskittymä Vanhan valtatien, Mulonväylän ja Reijolanraitin risteyksessä. Sieltä löytyy koulu, kirjasto, kauppoja,
huoltoasema sekä muita kaupallisia palveluita. Kirjaston läheisyyteen rakennetaan uutta kerros- ja pientaloasutusta. Keskus on

maisemaltaan jäsentymätön ja paljas käynnissä olevien rakennustöiden ja risteystä ympäröivien joutomaiden vuoksi. Risteys on lähellä
uuden valtatie 6:n liittymää ja maisemallisessa yhteydessä sen itäpuoliseen avoimeen kulttuurimaisemaan, mikä tekee tilasta
solmukohdan. Keskuksen eteläpuolella, Mulonväylän varressa on maatila, jossa lehmien laidun ulottuu hyvin lähelle keskustaa. Toisella
puolella tietä Laitilan talo pihapiireineen kruunaa idyllisen maalaismaiseman (65).
Asutus keskittyy Reijolassa matalalle selänteelle nauhamaisesti. Viherkäytävät ryhmittävät pientalokortteleita. Etelään päin leviävän
uuden asuinalueen tilaa jäsentävät kauniit pienipiirteiset kangasmetsäiset kumpareet. Rantavyöhykkeellä on paikoin tiivistäkin lomaasutusta. Pieni uusi asutuskeskittymä löytyy myös Niittylahden opiston yhteydestä. Uudet asuinalueet olivat kesken kesällä 2012 eikä
niiden maisemakuva ole vielä jäsentynyt.
Taajaman kaupunkitilaa jäsentävät metsiköt ovat lähivirkistysalueina täysin muotoutumattomia. Kevyenliikenteen reittejä niissä kulkee
melko vähän. Esimerkiksi Reijolan taajaman keskelle sijoittuva laajahko metsikkö on vaikeakulkuista ojitettua soista talousmetsää.
Taajaman pohjoisosan kapeilla viherkäytävillä kulkee polkuverkosto. Muutoin kevyenliikenteen reitit seuraavat teitä ja katuja. Reijolan
luoteispuoleisella rannalla sijaitsee viihtyisä, kauniisti muotoiltu uima- ja veneranta (62), mutta se on melko eristynyt
taajamarakenteesta. Rannan ja taajaman välisessä kuusimetsässä ei kulje polkuyhteyttä rannalle, paitsi Mulonniementien viertä
kulkevalla kevyen liikenteen väylällä.
Reijolan itäpuolinen leveähkö peltoaukea (68) on läsnä taajaman pohjoisosan maisemassa mm. katujen päätenäkymänä, mikä jäsentää
ja orientoi maisemaa. Länsipuolinen kulttuurimaisema taas on melko eristynyt taajamarakenteesta pieniä pilkahduksia lukuun ottamatta.
Ainoastaan Kumpulan länsireunalla, Pekkalan tilan eteläpuolella, uusi asutus puhkaisee metsäkaistaletta ja asettuu onnistuneesti
reunavyöhykkeelle avoimesta maisemasta katsottuna. Toisaalta on hyvä, ettei arvokas ja herkkä kulttuurimaisema häiriinny liiemmin
taajaman rakennuskannasta.
Reijolan korkein kohta, 112,6 mpy. nouseva kartiomainen kumpare orientoi kaupunginosaa Kumpulassa, (66). Kumpu on erinomainen
näköalapaikka etenkin talvella, jolloin tiheä lehvästö ei peitä näkymiä. Sitä ympäröivässä puistossa kulkee myös pururatoja ja
ratsastusreitti. Kummun historiasta ei löytynyt tietoa, mutta se saattaisi olla jopa jonkinlainen muinaisjäännös tai kulttipaikka.
Niittylahden opiston ympäristö (67) on rakennus- ja puutarhahistoriallisesti merkittävää maisemaa. Opiston päärakennus on rakennettu
vuonna 1927. Niittylahden ympärille kaartuvalle pienipiirteiselle peltoaukealle muodostuu pitkittäistä näkymäakselia. Reijolan ja
Niittylahden väliin jää pieni asutuskeskittymä vanhan rautatieaseman tuntumaan. Reijolan ja Niittylahden kulttuuriympäristöstä tehtiin
erillinen selvitys keväällä 2012.
Toimintojen jäsentyminen

Lähteet:
Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Joensuun keskeisissä kaupunginosissa, Mika Ahonen 29.5.2009
JOENSUUN KAUPUNKI, JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA, Kaupunkikuvaselvitys, Luonnos 27.6.2012 (RAMBOLL)
Marjala, EHDOTUS ASEMAKAAVOJEN LAATIMISEN TAVOITTEIKSI, Joensuun kaupungin tekninen virasto, Kaavoitus, 19.2.2004
MARJALAN POHJOISOSAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS, Soile Turkulainen ja Jari Hietaranta 22.10.1999
MARJALAN LÄNSIOSAN LUONTOSELVITYS, Joensuun kaupunki, Ympäristönsuojelutoimisto , 2003
MARJALAN-ONTTOLAN-PILKONPUNTARINKOSKEN ALUEEN OSAYLEISKAAVOITUS, LUONTO- JA MAISEMASELVITYS, Jaakko
Pöyry Infra, Maa ja Vesi Oy, Jari Hietaranta Pasi Halme, suunnittelupäällikkö ympäristösuunnittelija, 19052003
JYTY maankäyttö, Marjalan-Onttolan-Pilkon alueen osayleiskaavoitus, Luonto- ja maisemaselvitys, Raportin täydennys 6.5.2003, Soile
Turkulainen, Pöyry Infra, Maa ja Vesi Oy
JOENSUU - Reijolan osayleiskaava – Kulttuuriympäristöselvitys, Raportti 30.4.2012, Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, Mikkeli, Tilaaja
Joensuun kaupunki
Joensuu – Multimäen osayleiskaava - Luontoselvitys, 1.12.2008, Jukka Haltilahti, maankäytön suunnittelija
Joensuun kaupunki, Pielisjoen Utran ranta-alueen ja Utran metsä- ja, puutalousoppilaitoksen alueen luontoselvitys, 7/2006, TOIMI –
Ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta
Joensuun kaupunki - Repokallion asemakaavan maisemaselvitys, 6.7.2012, Eriksson Arkkitehdit, maisema-arkkitehti Maarit
Suomenkorpi

Ympäristötaito Oy. (2006). Joensuun seutu, maisemarakenne ja viheraluejärjestelmä. Joensuu

