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1

JOHDANTO

Kaupunkikuvaselvitystyön keskeinen sisältö on ollut laatia osayleiskaavatyön
lähtötietoraportin kaupunkikuvallista analyysiä ja kulttuuri- ja rakennushistoriallista selvitystä
täydentävä yleiskaavatasoinen selvitys kaupunkimaisemasta, sen historiasta ja
nykytilanteesta kokonaisuutena sekä keskeisistä ominaispiirteistä. Tehtyjä selvityksiä on
täydennetty mm. analysoimalla kaupunkikuvan kannalta merkittävät aluejulkisivut,
reunavyöhykkeet, näkymät, maamerkit sekä maisemarakenteen ominaispiirteet ja avaamalla
niiden merkitys kaupunkikuvalle. Kaupunkiluonnon osalta laaditaan erillinen selvitys.
Selvitystyö on laadittu konsulttityönä Joensuun kaupungin teknisen viraston toimeksiannosta.
Selvitystyön ohjausryhmässä ovat toimineet kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen ja
kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka. Konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy, josta
selvityksen ovat laatineet maisema-arkkitehti Saija Vihervuori ja arkkitehti Jari Mäkynen. Työ
on tehty kesän 2012 aikana.
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2

OMINAISPIIRTEET JA ARVOT

2.1

Maisema

Selvitysalue sijaitsee Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnassa Pohjois-Karjalan
järviseudulla. Järvi-Suomelle on tunnusomaista mannerjään sulamisvaiheessa syntyneet
laajat järvialtaat, alangot ja tasangot sekä niitä ympäröivät reunamuodostumat.
Maisemarakenne suuntautuu kaakosta luoteeseen ja korkeuserot ovat suhteellisen pieniä
(yleensä alle 50 metriä). Kylät asettuvat järvien ja jokirantojen tuntumaan. Maaperä on
viljavaa ja maa-alasta on metsää suhteellisesti suurempi osuus kuin muualla Suomessa.
Selvitysalueeseen sisältyy osia Pielisjoesta, joka yhdistää Suur-Saimaaseen kuuluvien
Pielisjärven ja Pyhäselän järvialtaat. Joensuun keskusta sijoittuu Pyhäselän pohjoispäähän
alavalle Pielisjoen suistoalueelle, jota reunustavat kaakossa kohoavat Tikkamäki ja Niinivaara,
luoteessa Noljakanmäki sekä laajemmassa maisematilassa jääkauden aikaiset
reunamuodostumat (mm. Jaamakangas, Utranharju ja Iiksenvaara).
Pielisjoki saarineen ja kanavineen on koko Joensuun seudun keskeinen maisemallinen
elementti. Pielisjoki laskee selvitysalueen itäreunalla koillisesta lounaaseen Pyhäselkää kohti.
Maisemallisia solmukohtia alueella ovat Pielisjoen ja Pyhäselän yhtymäkohta sekä kanavan–
Ilosaaren–Niskasaaren ympäristö. Maisemarakenteeltaan selvitysalue on alavaa lukuun
ottamatta luterilaisen ja ortodoksisen kirkon kukkuloita.

2.2
2.2.1

Kaupunkirakenne
Kaupungin rakentuminen 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa

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.
Tontit koettiin pian liian pieniksi ja asemakaavaa uudistettiin 1867. Ferdinand Öhmanin
laatimassa kaavassa neljään tonttiin jaetut korttelit korvattiin kuusijakoisilla. Näin syntyi
tämänkin päivän kaupunkikuvassa näkyvä vaihteleva tonttijako. Öhmanin kaava uudisti myös
akselisommitelmaa: poikkiakselista muodostettiin koko ruutukaavan halkaiseva julkisten
tilojen ja rakennusten akseli, joka on tänä päivänäkin ruutukaavakeskustan kaupunkikuvaa
hallitseva piirre kaupungintalolta Urheilutalolle ja Ystävyydenpuistoon.
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.
(Piiparinen 2011)
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. (Piiparinen 2011)
2.2.2 Kaupungin kehittyminen 1950-luvulla
Seuraavan kerran kaupunkirakenteen periaatteita tarkasteltiin laajemmin vasta vuoden 1953
Otto-Iivari Meurmanin ja Kivisen yleiskaavassa, joka leikkasi rakennusoikeuksia, mutta säilytti
vanhoja periaatteita: Silta-, Koski- ja Rantakatujen varsille sallittiin korkeampi rakentaminen
ja kulmatonttien rakennusoikeus pysyi suurempana kuin välitonttien. Liikekeskustan ajateltiin
ulottuvan koko Koski- ja Siltakatujen pituudelle. Uutena elementtinä Pielisjoelle avautui
urbaani nelikerroksisten pistetalojen muodostama katujulkisivu.
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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. (Piiparinen 2011)
2.2.3 Kehitys 1960-luvulla
1960-luvulle saakka Joensuu oli eräs maamme yhtenäisimmistä puukaupungeista. 1960-luvun
alussa tehty asemakaava merkitsi suurinta kaupunkirakenteen muutosta ensimmäisen
asemakaavan jälkeen. Joensuun väestö kasvoi voimakkaasti, keskusta haluttiin mitoittaa
kasvua vastaavasti ja määritellä rakentamisen tapa entistä yhtenäisemmäksi. Uudessa
kaavassa huomioitiin myös ensimmäistä kertaa yksityisautoilun tuomia vaikutuksia
kaupunkirakenteeseen. Muutamia itä-länsi -suuntaisia katuja ehdotettiin muutettavaksi
pysäköintialueiksi. Asemakaava määritteli tarkemmin erikseen mainittujen
kaupunkikuvallisten korttelien rakennustapaa. Monumentaaliakselia reunustavien talojen
korkeus määriteltiin 4–5 kerrokseen.
Vuosina 1962-1964 hyväksytystä uudesta asemakaavasta muodostui Joensuun nykyisen
kaupunkirakenteen runko. Asemakaava uudistettiin, koska kaupunkikuva uhkasi muodostua
liian epäyhtenäiseksi: vanhat rakennusjärjestykset olivat sallineet ylimitoitetun
rakennusoikeuden, tonttien käyttötarkoituksia oli tulkittu liian vapaasti ja säännökset
rakennusten sijoitteluista tonteille olivat vanhentuneet. Lisäksi Joensuun väestö kasvoi
voimakkaasti ja keskusta haluttiin mitoittaa kasvua vastaavaksi.
1960-luvun asemakaava laadittiin olemassa olevan rakennuskannan päälle. Liikekeskustaa
haluttiin kehittää umpikorttelimaisena ja muu osa avokortteliperiaatetta noudattaen.
Rakennukset vedettiin pois katulinjoista ja risteysalueet jätettiin avonaisiksi. Suunnitelmassa
huomioitiin ensimmäistä kertaa myös yksityisautoilun tuomia vaikutuksia
kaupunkirakenteeseen, ja mm. muutamia itä-länsi -suuntaisia katuja ehdotettiin
muutettavaksi pysäköintialueiksi.
Vanhaa puukaupunkirakennetta ryhdyttiin korvaamaan uudella kerrostalorakenteella 1950luvulta lähtien ja muutosvauhti voimistui 1960-luvulle tultaessa. 1950-luvulla asuinkerrostalot
sijoitettiin usein kortteleiden sisään ja suuntaus jatkui 1960-luvun puoliväliin saakka, jonka
jälkeen kerrostalot sijoitettiin pitkä sivu katujen suuntaisesti.
1960-luvulla koettiin tarpeelliseksi käynnistää kaupunkiseudun yhteinen rakennuskaavoitus.
Tämän pohjaksi laadittiin Joensuun seudun kuntien yhteinen yleissuunnitelma, joka valmistui
1968. Yleissuunnitelma piti kahden ja kolmen kerroksen korkuista rakentamista vanhan
kantakaupungin ruutukaavaan sopivana mittakaavana. Puistojen vähyys koettiin ongelmaksi
ja vihreyttä ehdotettiin lisättäväksi mm. kadunvarsien puuistutuksin ja sekä korttelien yhteisin
keskuspihoin. Kerrostalorakentamisen suuntaaminen kantakaupunkiin koettiin suotavaksi
mm. palveluverkoston kapasiteetin ja liikenneverkon kuormituksen kannalta.
2.2.4 Kehitys 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla
Vuoden 1968 Joensuun seudun kuntien yhteistä yleissuunnitelmaa tarkennettiin Joensuussa
vuonna 1974 kaupunkisuunnitelman maankäyttöä koskevaksi osasuunnitelmaksi.
Maankäyttösuunnitelmassa ruutukaava-alueen avara ja vehreä luonne haluttiin säilyttää, ja
ensimmäistä kertaa tuotiin esiin ajatus keskustan jalankulkualueista.
Vuoden 1987 yleiskaavan keskeisiä kaupunkirakenteen kehittämisen keinoja olivat
peruskorjaaminen ja täydennysrakentaminen. Ensi kertaa huomio kiinnittyi olemassa olevan
ympäristön ominaisuuksiin ja arvoihin sekä näiden vaalimiseen. Kulttuuri- ja
rakennushistoriallisesti merkittäviksi ympäristöiksi osoitettiin mm. pääosa rantapuistosta ja
Rantakadun alueesta, kaupungintalolta taidemuseolle ulottuva julkisten rakennusten ja tilojen
vyöhyke, Kirkkokatu ja kanava-alueet. Katuverkossa näkyy ajatus keskustan kehäväylästä ja
pysäköinnin keskittämisestä sen varteen.
Vuosien 1993 Joensuun keskustan osayleiskaavan ja vuoden 1996 Joensuun yleiskaavan
keskeisiä teemoja olivat keskustan täydennysrakentaminen, kaupunkikuvan kehittäminen,
kävelykeskustan rakentaminen ja rakennussuojelu. Rakennusoikeutta keskitettiin tonttien
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kadunpuoleisille sivuille ja erityisesti kaupunkikuvallisesti tärkeää katua painottaen.
Ruutukaava-alueen osalta korostuivat laadulliset tavoitteet: elävyys ja viihtyisyys.
Kaavoilla mahdollistettiin mm. kortteleiden sisäisten katettujen kauppakujien muodostuminen.
Kauppakujien on tarkoitus liittyä kävelykatuun, jollaiseksi on osoitettu Kauppakatu
Koskikadulta puoliväliin sekä Niskakadun ja Yläsatamakadun välisiä kortteleita. Liikenne- ja
pysäköintijärjestelmä perustuu keskustan kehään ja sen varrelle keskitettyyn
pysäköintijärjestelmään. Keskeinen tavoite on kestävää kehitystä tukeva keskitetty
kaupunkirakenne, ja täydennysrakentamiskohteiksi on osoitettu I ja IV kaupunginosien
avokorttelit.
2.2.5 Nykyinen kaupunkirakenne
Joensuun ydinkeskusta on kehittynyt ja muuttunut voimakkaasti parin viimeisen
vuosikymmenen aikana. Pääsääntöinen kehityssuunta on ollut keskustan kaupallisten
palvelujen ja asumisen lisääminen. Elävää ja tiivistä keskusta-aluetta pidetään
yhdyskuntarakenteen ja kaupungin elinvoimaisuuden kannalta tärkeänä ja tämän vuoksi
myös keskustan asukasmäärää on johdonmukaisesti pyritty lisäämään.
Ilosaaren ja yliopistokampuksen välisen julkisen kaupunkitilan ja julkisen rakentamisen
akselin itäpäässä painottuvat julkinen kaupunkitila ja kulttuuripalvelut, ja länsipäässä liikuntaja koulutuspalvelut. Kaupalliset palvelut keskittyvät erityisesti julkisen akselin itäosaan
Pielisjoen rannan, Yläsatamakadun, Koulukadun ja Suvantokadun rajaamalle alueelle.
Kaupallisten palvelujen aluetta ympäröivät korttelit ovat asumispainotteisia, mutta silti
potentiaalisia palvelujen laajenemisalueita.
Asumispainotteiset I ja IV kaupunginosat toteuttavat edelleen vuoden 1962 asemakaavan
avoimen korttelirakenteen ideaa. Kun keskustan nykyistä rakennetta verrataan vuoden 1848
ruutukaavaan, on poikkeuksia alkuperäiseen rakenteeseen nähtävissä lähinnä julkisen
kaupunkitilan akselin, rantapuiston ja evankelis-luterilaisen kirkon eteläpuolisella alueella.
Ruutukaava onkin yksi Joensuun ydinkeskustan kehityshistorian parhaiten säilyneistä
ominaispiirteistä, jonka perusluonnetta ei tulisi jatkossakaan merkittävässä määrin muuttaa.
Pielisjoen rantapuisto ja Ilosaari ovat virkistyspainotteista aluetta. Rantapuisto on vaihtelevan
levyinen ja osin hyvin kapea. Puistoon sijoittuvaa rantaraittia pitkin on kuitenkin mahdollista
kulkea jalan koko keskustan pituus Hasanniemestä Siihtalaan saakka. Keskustan
asumispainotteisissa osissa ei ole julkisia puistoja, mutta useimmat kadut ja asuntokorttelien
pihat ovat puistomaisen vehreitä. Vapaa-ajanpalvelujen tarjonnan ja viheralueiden
kehittämisen näkökulmasta suurin potentiaali on Hasanniemen-Linnunlahden alueella, jota on
mahdollista kehittää luontevana Pielisjoen rantapuiston jatkeena.
Voimakkaimmat kaupunkirakenteen muutokset ovat tapahtuneet julkisen kaupunkitilan
kehittämisen ja uudisrakentamisen kautta, ja ne keskittyvät selkeästi keskustan kehäkatujen
rajaaman alueen sisäpuolelle sekä itä-länsisuuntaiselle monumentaaliakselille. Näiden
alueiden ulkopuolella muutoksia on tehty varsin vähän.
Erityisesti I ja IV kaupunginosan asuinkortteleihin ei keskustan asukasmäärän kasvutavoite
ole toistaiseksi vaikuttanut juuri lainkaan. Lisärakentamistarpeen täyttämiseen ovat riittäneet
ydinkeskustan kortteleiden tiivistäminen ja Pielisjoen itäpuolen uusi asuntorakentaminen.
Osaltaan muutosten vähäisyyteen vaikuttanee myös se, että olemassa olevien
asuinkortteleiden täydennysrakentaminen on yleensä uudisrakentamista monimutkaisempi
tapahtuma: käytännössä se edellyttää usein mm. kiinteistönmuodostuksen ja asemakaavan
muuttamista sekä pysäköintijärjestelyjen uudistamista.
Toiminnallisia muutoksia suunnittelualueelle on tulossa lähinnä keskustaa ympäröivillä alueilla
vireillä olevien hankkeiden myötä. Liikenteen järjestämiseen ja asukkaiden
toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat merkittävästi mm. Sirkkalan sillan, Toriparkin ja
matkakeskuksen sekä Penttilänrannan ja Linnunlahden alueiden toteutuminen, joista
aiheutuvat muutokset kaupunkirakenteeseen ovat merkittäviä lähinnä II ja III
kaupunginosissa. Keskustan asumispainotteisilla osilla em. hankkeiden vaikutukset jäävät
vähäisemmiksi.
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2.3

Kaupunkikuva

2.3.1 Kaupunkikuvan kehittyminen
Ruutukaava, katuleveys ja rakennusten kerrosluvut määrittävät keskustan katujen
mittakaavan. Korttelit ovat suorakulmaisia ja samankokoisia, mistä seuraa vahva
säännönmukaisuus ja toistuvuus katutilarakenteessa. Öhmanin vuoden 1867 asemakaavalla
muodostunut korttelirakenteen itä-länsisuunnassa halkaiseva julkisten tilojen ja rakennusten
akseli on edelleen kaupunkikuvaa hallitseva piirre kaupungintalolta Urheilutalolle ja
Ystävyydenpuistoon ulottuvalla vyöhykkeellä.
1960-luvulla I ja IV kaupunginosien pääasialliseksi asuinrakennustyypiksi muodostui yhden tai
useamman porrashuoneen nelikerroksinen lamellikerrostalo, jonka ensimmäinen kerros on ns.
maanpäällinen kellarikerros. Rakennusalat on sijoitettu pääsääntöisesti korttelien pohjoisetelä-suuntaisille sivustoille ja autopaikat tontin poikkikadun puoleiseen reunaan siten, että
katua vasten sijoittuu katos ja pihan puolelle avopaikkoja. Rakennusten päädyt ovat yleensä
aukottomia tai pienet päätyikkunat ovat yleensä lähellä rungon keskustaa. Tonttien kulmaan
jää tällöin usein mahdollisuus täydennysrakentamisen liittämiseen vanhaan rakennuskantaan.
Suurin sallittu rakennustehokkuus vaihtelee yleensä välillä e=0,6-0,9.
Joensuun ruutukaavakeskusta on Pohjois-Karjalan selkeästi urbaanein alue. Siellä on säilynyt
eniten rakennuksia eri vuosikymmeniltä, jotka muodostavat maakunnallisesti merkittävimmän
rakennetun kulttuuriympäristön. Rakennetussa ympäristössä voidaan nähdä runsaasti eri
aikakausien rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun ideologioita ja tyylisuuntauksia. (Piiparinen
2011)
Suuri muutos kaupunkikuvassa oli kävelykeskustan toteuttaminen vuosina 1999 – 2003.
Tuolloin Kauppakatu muutettiin kävelykaduksi ja Siltakatu joukkoliikennekaduksi. Myös
Koskikadun ja Kirkkokadun katutiloja kohennettiin. Rakennuskannan osalta muutos käynnistyi
torin laidalle sijoittuvasta As Oy Torinhelmestä ja päättyi Sokos Hotel Vaakunan kortteliin
vuonna 2010. Muita positiivisia mielikuvia herättäneitä uudiskohteita ovat mm. Siltakatu 22
(Koulukadun kulmassa) sekä korttelin 55 täydennysrakentaminen Malmikadun eteläpuolella
Kauppakadun ja Torikadun välissä. Näillä rakennushankkeilla on myös onnistuttu
paikkaamaan kaupunkikuvallisia aukkoja ja vauriokohtia, kuten esimerkiksi avoimiksi jääneitä
kortteleiden kulmatontteja tai rakentamatta jätettyjä tonttien nurkkia.
Suunnittelualueen eteläosa ja Hasanniemen alue muodostuvat ruutukaavasta selvästi
erottuvaksi puisto-, virkistys-, matkailupalvelu- ja venesatama-alueeksi. Alueen
rakennuskanta on pientalovaltaista, mutta rantavyöhykkeellä on runsaasti myös
rakentamatonta ja jäsentämätöntä aluetta.
2.3.1 Kaupunkikuva ja täydennysrakentaminen
Lännen suunnasta keskustaan saavuttaessa Joensuu näyttäytyy yliopiston ja
kouluttautumisen kaupunkina, ja tätä vaikutelmaa haluttaneen jatkossakin vahvistaa.
Kajaanintien suunnasta keskustaan saapuminen ei näy kaupunkikuvassa riittävän selkeästi.
Koulukadun kaupunkikuvallista sekavuutta korostaa rakennusten epäyhtenäinen sijoittuminen
kadun varren tonteilla.
Kaupunkikuvallisesti keskustan selkein reuna, kaupunkikuvallinen "käyntikortti", on Pielisjoen
rantaviiva, johon keskusta idässä rajautuu. Pielisjoen rantapuisto on julkista tilaa, jossa on
maamerkkimäisiä rakennuksia ja veden ääreen kuuluvia palveluita. Kokonaisuuteen
kuuluvaksi mielletään myös historialliset pienimittakaavaiset puutalokorttelit kehittyvine
palveluineen. Lyhyellä aikavälillä Pielisjoen rantamaisemaan ja kaupunkikuvaan tulevat
merkittävästi vaikuttamaan jo toteutusvaiheessa olevan Aittarannan ohella mm.
Penttilänrannan alueen rakentuminen sekä uudisrakentaminen Siltakadun pohjoispuolelle
sijoittuvissa Postitalon ja Piimälinnan kortteleissa.
Kaupunkikuvaa jäsentää Pielisjoen ohella myös Ilosaaren ja yliopistoalueen välinen korttelin
levyinen akseli, jota puistoalueet, puukujanteet, muuta keskustarakentamista korkeammat
8

rakennukset, rakennusten sijoittuminen korttelin keskiosaan ja rakennusten julkiset toiminnot
korostavat.
Vuoden 1962 asemakaava on varsin pitkälti toteutunut kaupunkikuvan kannalta tärkeiden
korttelien rakennustavan ja monumentaaliakselia reunustavien rakennusten korkeuden
suhteen. Keskustan kehittämishankkeen tuloksena on syntynyt kävelykeskusta ja
joukkoliikenteen ratkaisut ovat kehittyneet. Torin ympäristössä ja erityisesti sen
pohjoispuoleisissa kortteleissa on toteutettu huomattava määrä uutta liikerakentamista.
Elävä ja vilkas liikekeskusta kävelyalueineen on keskeinen viihtymisen, vapaa-ajan ja
kuluttamisen alue. Liikekeskustan tuleva täydennysrakentamisen potentiaali on erityisesti
torin eteläpuoleisissa kortteleissa. Kävelypainotteisten katujen lisääminen kehäkadun
sisäpuolella on todennäköistä ja se mahdollistaa myös kivijalkatilojen ja katutilan
kaupunkikuvallisen kehittämisen.
II kaupunginosan kaupunkikuvaa leimaavat työpaikkarakentaminen sekä erilaiset virastotalot.
Alueen rakennukset eivät muodosta yhtenäisiä katuja seuraavia linjoja, mistä johtuen
kaupunkikuvallinen ilme jää muuta ruutukaava-aluetta epämääräisemmäksi.
Ruutukaava-alueen keskeinen kaupunkikuvallinen piirre ovat pitkien katunäkymien linjat
etenkin pohjois-eteläsuunnassa. Orientoitumista hankaloittaa katujen päätteiden puuttuminen
lähes koko alueella: tällä hetkellä selvästi tunnistettavia päätenäkymiä muodostavat vain
kirkot sekä länsi-itäsuuntaisten katunäkymien päätteinä Pielisjoen vastarannalla kohoavat
rakennukset.
I ja IV kaupunginosissa rakentaminen on toteutunut kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä ja
melko lyhyen ajanjakson aikana. Näillä alueilla katutasolle tyypillinen piirre ovat
asuinrakennusten maanpäälliset kellarikerrokset, jotka tekevät kaupunkikuvasta vaisumman.
Erityisesti IV kaupunginosalle ovat leimallista yhtenäisten puuistutusten reunustamat kadut.
Puukujanteet pehmentävät kaupunginosan muutoin monotonista ja karuakin kaupunkikuvaa.
Ruutukaavakaupungin vahvaan luonteeseen kuuluvat rakennusten täsmällisesti rajaamat
kortteleiden reunat ja kulmat. Kaupunkikuvallista epämääräisyyttä muodostavat
rakentamattomat korttelineljännekset ovat useimmiten pysäköintialueiksi varattuja tontteja.
Alueen täydennysrakentaminen tarjoaa tilaisuuden kaupunkikuvan eheyttämiseen.
Keskustan liikenneverkkoa ollaan kehittämässä ja ajoneuvoliikennettä pyritään ohjaamaan
nykyistä voimakkaammin tietyille kaduille. Pysäköintiä pyritään ohjaamaan kootusti laitoksiin,
mikä vapauttaa tonttimaata keskustan tiivistämiseen ja antaa mahdollisuuksia katutasoon
sijoittuvien tilojen ja kevyen liikenteen järjestelyiden kehittämiseen.
Vaikka Joensuun keskustan historiallinen perusrakenne (ruutukaava) on säilynyt hyvin, on
alueen rakennuskanta kuitenkin varsin tuoretta eikä suojelukysymyksiä ole ratkaistu vielä
riittävän kattavalla ja sitovalla tavalla. Kulttuuriympäristön suojelu onkin perusedellytys
kaupungin ajallisten kerrostumien ja kehityshistorian säilyttämiseksi.

2.4

Kulttuuri- ja rakennushistoria

Tässä selvityksen osassa esitetyt kuvaukset ovat pääasiallisesti tiivistelmiä Joensuun
keskustan osayleiskaavatyöhön liittyen laaditusta kulttuuri- ja rakennushistoriallisesta
selvityksestä. Selvityksen on laatinut filosofian maisteri Pekka Piiparinen vuonna 2011.
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2.4.1 Ruutukaavakortteleiden kehittyminen
Tässä kohdassa esitetyt kuvaukset ovat tiivistelmiä Joensuun keskustan osayleiskaavatyöhön
liittyen laaditusta kulttuuri- ja rakennushistoriallisesta selvityksestä. Selvityksen on laatinut
filosofian maisteri Pekka Piiparinen vuonna 2011.
Puu-Joensuun häviäminen kadotti suljettuja korttelirakenteita. Joensuussa
umpikorttelirakentaminen on ennen kaikkea 2000-luvun ilmiö.
Rakentaminen 1950-luvulla koko Joensuun kaupunkialueella oli vielä voimakkaasti
puutalovaltaista ja se jatkui vilkkaana vielä 1960-luvullakin. 1950-luku oli ruutukaavalla
viimeinen periodi, kun alueelle rakennettiin suuremmassa määrin pientaloja. 1950-luvun
pientalorakentamisesta ei 2000-luvulla ole enää paljoakaan jäljellä.
Joensuun ruutukaavalla alettiin toteuttaa 1950-luvulta lähtien avointa rakentamisen tapaa.
1950-luvulla ja 1960-luvun alussa monet uudet kerrostalot sijoitettiin kortteleiden sisään niin,
että vain talojen pääty osoitti kadulle päin.
1960-luvun puolivälissä kaupungin arkkitehtitoimisto alkoi muuttaa kortteleita
säännönmukaisemmiksi ja samalla hieman umpinaisempaan suuntaan. Pitkittäiset lamellitalot
alkoivat kulkea ruutukaavalla pääasiassa pitkin pohjois-etelä -suuntaisia katuja. Näiden
rakennusten ensimmäiset kerrokset olivat kellarikerroksia. Käytännössä asuinkerrostalot
tulivat nelikerroksisiksi. Kehitys johti ruutukaavan laajojen yhtenäisten puutaloalueiden
katoamiseen lähes tyystin 1970-luvulle tultaessa.
Monissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa katutiloja levitettiin pienillä pätkillä 1950- ja
1960-lukujen aikana. Katuja levennettiin lähinnä autojen paikoitustarpeita varten. Joensuu
välttyi hyvin pitkälti tältä kaupunkikuvaa suuresti rikkovalta menettelyltä.
Keskisuurten suomalaisten kaupunkien joukossa Joensuuta voidaan pitää kaupunkina, jonka
kaupunkisuunnittelussa räystäskorkeuksien linjoilla on ollut erityisen suuri merkitys.
Ruutukaava onkin muodostunut toisaalta tasapainoiseksi ja kerroskorkeuksiltaan rauhallisen
yhtenäiseksi, toisaalta sitä on moitittu liiasta yksitoikkoisuudesta.
Verrattuna moneen muuhun kaupunkiin, näkyy Joensuun liikekeskustan kaupunkikuvassa
voimakkaana elementtinä rakennusten ylimpien kerrosten sisäänvedot. Sisäänvedoilla on
haluttu pitää kaupunkikuva varsin matalana ja rauhallisena, sillä sisäänvetojen myötä
yksittäinen rakennus hahmottuu kaupunkikuvan kokijalle hieman matalampana kuin mitä se
todellisuudessa on.
2.4.2 Liikekeskustan kehitys
Kauppatori on ollut aina Joensuun liikekeskustan ydin, mutta se on toiminut myös keskustan
jakavana tekijänä. Esimerkiksi vuosituhannen taitteessa arvioitiin, että tori kykeni
yhdistämään liikekeskustan osat toisiinsa vain kauppatorin aukioloaikoina.
Kaupungin perustamisesta lähtien aina 1900-luvun puolelle kaupungin liikekeskusta oli III
kaupunginosassa kauppatorin eteläpuolella. Toisen maailmansodan jälkeen liikekeskustan
painopiste alkoi kuitenkin siirtyä pikkuhiljaa torin pohjoispuolelle. Esimerkiksi 1980-luvun
lopun suuret keskustasuunnitelmat käsittivät lähes yksinomaan torin pohjoispuolisia
kortteleita ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä näiden kortteleiden rakentaminen
konkretisoitui.
Vuonna 1993 hyväksytty keskustan osayleiskaava asetti tavoitteeksi mm. terveellisen
ympäristön ja korkealaatuisen kaupunkikuvan kehittämisen. Myös kaupunkikuvan
kohentaminen ja rakennussuojelu otettiin kaavassa vahvasti huomioon. Osayleiskaava tähtäsi
myös kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Tiivistämisellä pyrittiin mm. poistamaan rumentaviksi
tiloiksi koettuja paikoitusalueita, joita Joensuun liikekeskustassa oli runsaasti. Osayleiskaava
asetti tavoitteiksi myös keskustan asukasmäärän laskun pysäyttämisen, kävelykadun ja
kokonaisen kävelykeskustan rakentamisen sekä kortteleiden sisäiset katetut kauppakujat.
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1980-luvun puolivälissä valmistui ”Torialueen ja kävelykadun yleissuunnitelma”, jossa
suositeltiin Kauppakadun muuttamista kävelykaduksi osuudelta Suvantokatu-Niskakatu, myös
Keskuskuja tuli muuttaa kävelyalueeksi. Kävelykeskustan ja torialueen yleissuunnitelma
valmistui 1998. Kävelykeskusta valmistui 2000-luvun alussa useassa vaiheessa ja
ydinkeskustan kaupunkikuva koki mullistavan muutoksen.
2.4.3 Puistot
Joensuun kaupungin suunnittelustrategioissa kaupunkikuvan ja kaupungin viihtyisyyden
osalta viheralueet ovat näytelleet jo kauan hyvin merkittävää osaa. Pielisjoen jokivarsimaisema on katsottu olevan kaupungin eräs vetovoimatekijä ja se on kuulunut
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen listalle vuodesta 1993 lähtien. Joensuun
rantapuistovyöhyke muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen alueen,
jossa julkisten rakennusten sijoittelu perustuu empirekaavaan. Rantapuistovyöhyke sijoittuu
ruutukaava-alueen ja Pielisjoen väliselle kaistaleelle. Kaupungin matkustajasatama on
puistoalueen etelälaidassa. Pielisjoen kanavointihankkeeseen kuulunut ensimmäinen kanava
Joensuun sulku vuodelta 1877 rajaa puistoa ja on oleellinen osa kaupunkikuvaa.
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.
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. Lähihistoriassa Vapaudenpuiston merkittävimmät keskustelut ovat
liittyneet suurien ja vanhojen havupuiden kohtaloon.
2.5

Julkiset kaupunkitilat

Pielisjoen rantapuistovyöhyke ja julkisten tilojen ja rakennusten akseli Vapaudenpuistosta
Ystävyyden puistoon on Joensuun viher- ja virkistysalueverkoston kulmakiviä.
Joensuun julkiset kaupunkitilat koostuvat kovapintaisista aukioista ja kävelykaduista sekä
torista, sekä vehreämmistä puistoista ja puistomaisista kaduista. Kovilla materiaaleilla
pinnoitetut alueet sijaitsevat etupäässä voimakkaammin kulutetuilla alueilla eli
ydinkeskustassa. Kaupungin toiminnallinen ydin on tori ja Kauppakadun keskeisimmällä osalla
sijaitseva kävelykatu. Viheraluekokonaisuuksista merkittävin on Pielisjoen
rantapuistovyöhyke. Puistokaduista muiden yli nousee luterilaisen ja ortodoksisen kirkon
yhdistävä Kirkkokatu nelirivisine koivuistutuksineen.
Joensuun liikekeskustan alueella on seitsemän puistoa: Vapaudenpuisto, Keskuspuisto,
Pohjoinen rantapuisto, Eteläinen rantapuisto, Eliel Saarisen puisto, Pötkänniemenpuisto ja
Kanavapuisto. Viisi jälkimmäistä mielletään usein Pielisjoen rantapuistoksi. Liikekeskustan
ulkopuolella ruutukaava-alueella on myös puistoja, kuten Ystävyydenpuisto ruutukaavan
länsiosassa. Jääkärinpuisto ruutukaavan kaakkoisosassa on alueellisesti lähellä Pielisjoen
rantapuistojen vyöhykettä. Sekä luterilaisen että ortodoksisen kirkon yhteydessä on omat
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävät puistonsa.
2.5.1 Julkisten puistojen, aukioiden ja rakennusten akseli
Vapaudenpuisto kaupungintalon edustalla ja Ystävyydenpuisto akselin toisessa päässä antavat
symbolisesti merkittävät päätteet julkisten puistojen, aukioiden ja rakennusten akselille.
Niiden tämänhetkinen kunto ei ole samalla tasolla kaupunkirakenteellisen sijainnin
merkittävyyden kanssa. Vapaudenpuisto on luonteeltaan edustuspuisto, jota käytetään myös
oleskeluun. Ystävyydenpuisto on tällä hetkellä lähinnä kevyen liikenteen väylien risteysalue.
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Joensuun toiminnallinen sydän on tori. Sen nykyinen pintamateriaali on asfaltti.
Toriympäristön kunnostamiseksi on tehty juuri valmistunut yleissuunnitelma (Ramboll 2011).
Vielä on avoimena torin alle mahdollisesti rakennettavan pysäköintilaitoksen kohtalo.
Keskuspuisto ei ole kaupunkirakenteessa niin merkittävä kuin Ystävyyden- ja
Vapaudenpuistot, mutta se merkitsee monumentaaliakselin ja kirkkojen välisen akselin
yhtymäkohdan ollen puistomainen poikkeus rakennusmassojen keskellä. Puistolla ei ole
selkeää luonnetta.
2.5.2 Rantapuistovyöhyke
Pielisjoen rantapuistovyöhykkeen merkitystä Joensuun kaupunkikuvalle ei voi olla
korostamatta. Nykytilassaan se sisältää kuitenkin jaksoja, joilla ei ole selkeää luonnetta,
kuten esimerkiksi Siltakadulta selvitysalueen koillispäätyyn sekä Malmikadun ja Eteläkadun
välisellä osuudella. Rantapuistovyöhykkeen tärkeintä antia on kaikille avoin pääsy joen äärelle
läpi vuoden.
Hasanniemi sijaitsee Joensuunniemen eteläisimmässä kärjessä selkeästi eristyksissä
keskusta-alueesta, mutta kuitenkin aivan ruutukaava-alueen vieressä. Hasanniemen
ominaisluonteeseen kuuluvat puurakennukset ja keskeneräisen ympäristö, jolloin alueesta saa
sopivan rosoisen vaikutelman.
2.5.3 Ilosaari ja Niskasaari
Ilosaari, Niskasaari ja kanavan ympäristö liittyvät tiiviisti Pielisjokeen, ja ovat kunnostamista
vaille. Ilosaaren osalta on tehty visuaalisen ilmeen ja toiminnallisuuden kehittämiseen
tähtäävä yleissuunnitelma (Ramboll 2008). Niskasaaren ja Ilosaaren erottama Kaluvirta on
pensasmaisen puuston peitossa.

Kuva 1. Ilosaaren ja Niskasaaren erottama Kaluvirta on pensasmaisen puuston peitossa.

2.5.4 Kävelykatu
Joensuun keskustan viime vuosikymmenten merkittävin kaupunkikuvallinen muutos on ollut
Kauppakadun keskeisimmälle osuudelle rakennettu kävelykatu. 2000-luvun alkupuolella
rakennettu kävelykatu on muuttanut Joensuun keskustaa ihmisläheisemmäksi. Kävelykatu ja
Siltakadun levennetyt jalkakäytävät ovat muun muassa luoneet mahdollisuuksia ravintola- ja
kahvilakulttuurille.
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2.5.5 Puistokadut
Ruutukaava-alueella on useita puistokatuja. Eniten niitä on I ja IV kaupunginosissa. Suurin
osa puistokaduista on koillinen–lounas -suuntaisia. Luode–kaakko -suuntaisilla kaduilla on
joitakin puurivejä, mutta yleisimmin puut ovat tällöin tonttien puolella. Luode–kaakko suuntaiset katutilat ovat keskimäärin leveämpiä niihin kohtisuorassa oleviin katuihin nähden.
Merkittävimpiä puistokatuja ovat Kirkkokatu, Siltakatu ja Koskikatu. Kirkkokatu on komeiden
koivurivien rajaama. Koskikadun luonne julkisten tilojen ja rakennusten akselin rajaajana ei
ole yhtä vahva kuin Siltakadun luonne. Pääasiassa tämä johtuu eroissa katuja rajaavien
lehmusten iässä ja määrässä. Siltakadun lehmukset ovat vanhempia ja rivejä on paikoitellen
useampia, jopa neljä rinnakkaista.
I kaupunginosassa kadunvarsien puusto on nuorempaa ja pienikokoisempaa kuin esimerkiksi
IV kaupunginosassa. Puistokatujen yhtenäiset lehtipuurivit ovat erittäin tärkeitä Joensuun
kaupunkikuvalle ja helpottavat orientoitumista sekä tekevät näkymistä viihtyisiä.

Kuva 2. Siltakadun puustoa.

2.6

Tärkeät reunat, reunavyöhykkeet ja portit

Tärkeitä reunoja ovat ruutukaavan raja-alueet ja liittymiset ympäristöön. Näistä
kaupunkikuvallisesti merkittävin on Pielisjoen rantapuisto reunavyöhykepuustoineen sekä sitä
rajaavan Rantakadun julkisivut. Pielisjoen vastarannalta katsottuna rantapuiston puusto
peittää Rantakadun julkisivut erityisesti kesäisin.
Merkittävin julkisivureuna muodostuu julkisten puistojen, aukioiden ja rakennusten akselille.
Julkisivulinjan tulisi torin ympäristössä olla mahdollisimman vahva ja selkeä, ja näin onkin
torin pohjoispuolella. Portti ruutukaava-alueelle syntyy kaakosta ja idästä Suvantokadulle
saavuttaessa. Huomaamattomin sisääntulo on koillisesta Nurmeksentietä Rantakadulle.
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Kuva 3. Torin pohjoispuolen julkisivulinjassa Siltakadulla erottuu Sokoksen muita matalampi rakennusmassa.

2.7

Tärkeät maamerkit

Maamerkit voidaan jakaa kaukomaisemassa sekä lähimaisemassa näkyviin kohteisiin.
Selvitysalueen maamerkeistä enemmistö on rakennuksia, mutta myös Pielisjoen ylittävät sillat
toimivat sellaisina. Merkittävin maamerkki on kuitenkin itse Pielisjoki. Selvitysalueen
korkeimmille kohdille sijoitetut kirkot helpottavat orientoitumista: luterilainen kirkko
kaukomaisemassa ja ortodoksinen kirkko lähimaisemassa. Aseman suunnasta kaupunkia
lähestyttäessä erottuu kaukomaisemassa kaupungintalon torni. Alueen maamerkkejä
lähimaisemassa ovat monumentaaliakselilla pankkitalo, Torin Helmen rakennus sekä
taidemuseo ja Rantakadun varressa konservatorio (tyttökoulu).
Suunnittelualueen ulkopuolisia, mutta sille hyvin näkyviä maamerkkejä ovat Tiedepuiston
torni, Joensuun Areena, Yliopiston Aurora -rakennus, As Oy Tähtitorni ja Tikkamäen
keskussairaala.
2.8

Merkittävät näkymät

Ruutukaava-alueella on paljon pitkiä näkymälinjoja katuja pitkin. Kaupunkikuvallisesti
merkittävimmät näkymät kaupunkirakenteen sisällä syntyvät Kirkkokadulla ortodoksisen ja
luterilaisen kirkon välillä sekä Siltakadulla ruutukaava-alueelle saavuttaessa rautatieaseman
ja Kuopion suunnista.
Ruutukaava-alueen ulkopuolella merkittäviä näkymiä ovat Pielisjoen ylittäviltä silloilta
avautuvat näkymät. Tärkeitä ovat myös näkymät selvitysalueen ulkopuolisille maamerkeille,
kuten keskussairaalalle tai Pielisensuun kirkolle sekä As Oy Tähtitornille Suvantosillan
kupeeseen.
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Kuva 4. Kirkkokatu Ortodoksikirkolta luterilaiselle kirkolle.
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3
3.1

KEHITTÄMISPERIAATTEET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET
Maisema

Pielisjoki saarineen ja kanavineen on koko Joensuun seudun keskeinen maisemallinen
elementti, ja sen asemaa tulee vahvistaa entisestään alueen identiteetti- ja
vetovoimatekijänä. Joensuun sijainti joen suulla ja Pielisjoen sijainti Joensuun keskustassa
tulee näkyä ja kuulua kaupunkikuvassa ja -elämässä ympäri vuoden.
Selvitysalueen maisemarakenteen hierarkisten kohokohtien eli kirkonmäkien asema tulee
säilyttää niin fyysisesti kuin toiminnallisestikin.
Maisemarakenteen solmukohtien merkitystä toiminnallisina solmukohtina tulisi voimistaa
erityisesti Hasanniemen alueella, mutta myös Ilosaaren sekä kanava-alueen käyttöä
monipuolistamalla ja ympäristöä kunnostamalla.

3.2

Kaupunkirakenne ja kaupunkikuvan kehittäminen

3.2.1 Kaupunkirakenteen muutokset
Merkittävimpiä kaupunkikuvaan vaikuttavia kaupunkirakenteen muutoksia ovat
liikekeskustaksi tunnistettavan alueen laajentuminen ja korkeamman täydennysrakentamisen
myötä keskustan urbaanin ilmeen vahvistuminen.
Liikekeskustan ytimeksi vahvistuu keskustan kehän muodostavien katujen rajaama alue,
mutta liikekeskustan osiksi muodostuvat myös Suvantokadun eteläpuoliset ja Yläsatamakadun
pohjoispuoliset korttelit Rantakadun ja Koulukadun välillä.
Asuinkortteleiden nykyistä neljää kerrosta korkeampi täydennysrakentaminen liittää erityisesti
kaupunginosat I ja IV sekä liikekeskustan mittakaavaltaan nykyistä yhtenäisemmäksi, vahvan
urbaaniksi kaupunkikuvalliseksi kokonaisuudeksi.
Puistojen ja julkisten rakennusten muodostaman keskusakselin asema kaupunkirakenteessa
säilyy keskeisenä. Harkittu julkisten toimintojen täydennysrakentaminen ja puistoalueiden
kehittäminen korkeatasoisesti toteutettuna vahvistaa akselin asemaa entisestään. Akselia
rajaavien katujen julkisivurivistöjen mahdollisimman yhdenmukainen mittakaava vahvistaa
kaupunkitilallista hierarkiaa.
3.2.2 Ruutukaava-alueen täydennysrakentaminen
Joensuun vahvaa ruutukaavakaupunkiluonnetta voidaan edelleen vahvistaa. Kortteleiden
täydennysrakentaminen jatkaa 2000-luvulla toteutunutta ruutukaavailmeen
kaupunkikuvallista vahvistamista ja kaupunkikuvan eheyttämistä katutilojen yhdenmukaisia
reunoja kehittämällä. Pysäköinnin ohjaaminen laitoksiin nykyisiltä kortteleiden
pysäköintikentiltä mahdollistaa myös tätä kehitystä. Periaate vahvistuu sekä II ja III
kaupunginosien liikekortteleissa että I ja IV kaupunginosien asuinkortteleissa.
Kaupunkikuvallisilta vaikutuksiltaan vahvistuminen on erityisen merkittävää Rantakadun
varren kortteleissa Siltakadun ja Sairaalakadun välillä. Koskikadun eteläreunan
täydentyminen Torikadun ja Kirkkokadun välillä on keskusakselin kaupunkikuvalle
merkittävää.
Erityisesti kaupunginosien I ja IV asuinkortteleiden merkittävin täydennysrakentamisen
potentiaali on niiden lyhyillä, avoimilla sivuilla. Uudisrakentamisessa on suositeltavaa
noudattaa ruutukaavakaupungin periaatteita ja täydentää korttelialueen reunoja siten, että
korttelin sisään jää mahdollisimman paljon yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Rakennukset
muodostavat nykyisin tiukan yhdenmukaista, korttelista toiseen samanlaisena toistuvaa
kaupunkirakennetta. Huolellisesti suunniteltu täydennysrakentaminen voisi rikkoa
monotonista ilmettä ja luoda paremmin tunnistettavia paikkoja kaupunkirakenteeseen. Myös
alueella toistuvien maanpäällisten kellarikerrosten uudistamista aktiivisemmiksi käyttötiloiksi
tai asunnoiksi kannattaa arvioida täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä. Myös
suunniteltu asuntokatujen rauhoittaminen antaa mahdollisuuksia ensimmäisten kerrosten
nykyistä laajempaan asuinkäyttöön. Asuinkortteleiden täydennysrakentamisen yhteydessä
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kannattaa pyrkiä kehittämään myös useampien kiinteistöjen yhteisiä vehreitä piha-alueita,
joilla saataisiin parannettua ulkoalueiden käytettävyyttä ja viihtyisyyttä oleskelupihoina.
3.2.3 Mittakaava ja kaupunkisilhuetti
Kortteleiden kerroslukuihin on sovellettu eri vuosikymmeninä vaihtuvia periaatteita.
Keskustan osayleiskaavassa liikekeskustan suositeltavaksi kerrosluvuksi vahvistuu kuusi, jota
kuitenkin yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä tarvittaessa tarkistetaan alaspäin,
jotta uudisrakentaminen saadaan sovitettua kokonaisuudeksi nykyisen rakenteen kanssa.
Asuinkerrostalokortteleiden yhdenmukaisesta nelikerroksisuudesta johtuvaa monotonisuutta
voidaan vähentää täydennysrakentamisen viisi- tai kuusikerroksisilla rakennuksilla.
Kaupunkikuvallinen muutos on helpommin hallittavissa, kun korkeammat rakennukset
sijoitetaan nykyisten autokatosten paikalle korttelien lyhyempiin päihin. Erityisesti näkymät ja
valoisuus nykyisten asuntojen ja niiden parvekkeiden osalta tulee suunnittelussa ottaa
huomioon huolellisesti. Nykyisten nelikerroksisten rakennusmassojen korottaminen on
suunniteltava huolellisesti, jotta korttelien pidempien sivujen kattolinjat pysyvät harmonisina
ja hallittuina. Täydennysrakentaminen tulisi suunnitella mieluimmin kokonaisina kortteleina.
Viime vuosikymmeninä käytetty periaate korkeimpien rakennusten ylimpien kerrosten
vetämisestä sisään julkisivulinjasta on perusteltu jatkossakin. Periaate mahdollistaa
julkisivujaksoille harmonian kannalta riittävän yhtenäisyyden saavuttamisen ja toisaalta se
mahdollistaa rakennusten korkeuksissa variaatiota, joka elävöittää kaupunkikuvaa. Erityisen
hyvin periaate soveltuu asuinkerrostalokortteleissa nykyisten rakennusten korottamiseen,
jolloin kaupunkikuva voidaan säilyttää harmonisena, vaikka korotukset tapahtuvatkin
vaiheittain pidemmällä ajanjaksolla.
3.2.4 Katuverkon muutokset
Keskustan liikenneverkon kehittäminen ja ajoneuvoliikenteen ohjaaminen nykyistä selvemmin
tietyille vilkasliikenteisille pääkaduille ja keskustan kehälle sekä suunnitellut kiertoliittymät
parantavat toistuvan ruutukaavarakenteen hierarkisuutta ja siinä orientoitavuutta.
Kiertoliittymät jaksottavat pitkiä suoria katulinjoja muodostaen niille erilaisia päätteitä ja
tunnistettavia paikkoja kiertotilan keskialueen käsittelystä riippuen. Vähäliikenteisempien
asuntokatujen jalankulun ja pyöräilyn ympäristön kehittäminen palvelee samoja em.
tavoitteita sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä. Myös urheilutalon korttelin
täydennysrakentaminen tuo variaatiota katuhierarkiaan luomalla ruutukaavassa harvinaisen
pääterakennuksen Sepänkadulle.
3.3

Kulttuuri- ja rakennushistoria

Osayleiskaavassa vahvistettavat miljöökohteet säilyttävät kaupunkikuvan kannalta
merkittävimmät kulttuuri- ja rakennushistorialliset kokonaisuudet. Merkittävimpien
yksittäisten kulttuuri- ja rakennushistoriallisten kohteiden osoittaminen osayleiskaavassa
säilytettäviksi on yksittäisten arvorakennusten säilyttämisen lisäksi merkittävää
kaupunkikuvan historiallisen kerroksellisuuden vaalimiseksi.
Mittakaavaltaan yksittäisiä kulttuuri- ja rakennushistoriallisia kohteita suurempi
täydennysrakentaminen on suunniteltava erityisen huolellisesti asemakaavan muutosten
laatimisen yhteydessä.
Rantapuistovyöhykkeen kulttuurihistoriallisia arvoja voisi tuoda alueella paremmin esille esim.
taiteen ja infotaulujen avulla.
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Kuva 5. Ortodoksisen kirkon edustan pysäköintialuemaista tunnelmaa tulisi muokata kutsuvammaksi ja paremmin
rakennukseen sopivaksi.

3.4

Julkiset kaupunkitilat

3.4.1 Julkisten puistojen, aukioiden ja rakennusten akseli
Molempien päätepuistojen, eli Ystävyyden- ja Vapaudenpuiston, toiminnallista ja visuaalista
ilmettä tulee kohentaa. Sijainnin suomat mahdollisuudet tulisi hyödyntää paremmin. Puistojen
ilme tulee säilyttää vihreänä. Häiritseväksi koettua puustoa voidaan kuitenkin tarpeen
mukaan poistaa. Vapaudenpuistossa kaupungintalon ja torin välisellä akselilla sijaitsevat
männyt tulisi kaataa, sillä ne peittävät yhden selvitysalueen merkittävimmistä rakennuksista
ympärivuotisesti torin suunnasta nähtynä.
Ystävyyden- ja Vapaudenpuiston pinta-alaa ei saa merkittävästi supistaa, jotta julkisten
puistojen, aukioiden ja rakennusten akselilla on selkeä puisto molemmissa päissä.
Toiminnallisuuden vahvistamiseksi Ystävyydenpuiston itäpäähän voidaan sijoittaa
paviljonkimainen rakennus. Rakennus voisi muodostaa akselin rakennusten sarjalle
kaupunkikuvallisesti nykyistä laadukkaamman päätteen. Ystävyydenpuiston tulee kuitenkin
säilyttää selkeä itsenäisen puiston luonteensa.

Kuva 6. Vapaudenpuistossa olisi sijaintinsa puolesta potentiaalia keskeiseksi oleskelupaikaksi. Torilta katsottuna männyt
peittävät kaupungintalon.
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Kuva 7. Ystävyydenpuisto Sepänkadun ja Koskikadun risteyksestä katsottuna.

3.4.2 Rantapuistovyöhyke
Rantapuistovyöhykkeen tärkeimpiä ominaisuuksia on julkisuus, ja avoin pääsy rantaan,
puiston laajuus ja sijainti kaupungin keskellä. Hienoa on myös yhtenäinen,
reunavyöhykemäinen puusto. Toivottavaa olisi, että vyöhyke käytäisiin kohta kohdalta läpi
sopivina kokonaisuuksina. Alueiden luonnetta tulisi vahvistaa ja käyttöä monipuolistaa.
Erityisesti suunnittelua tarvitaan etelässä Malmikadun ja Eteläkadun välisellä osuudella, sekä
Siltakadulta pohjoiseen selvitysalueen koillispäätyyn saakka. Rantapuistovyöhykkeen
yhtenäisyys ei saa katketa kapeissakaan osissa, ja tästä tulee huolehtia muutoskohdissa,
joissa rakentaminen lähestyy rantaa. Myös kanavan ympäristössä olisi potentiaalia viihtyisäksi
oleskeluympäristöksi.
Penttilänrannan toteuttamisen yhteydessä rakennetaan kevyen liikenteen siltayhteys III
kaupunginosan kaakkoiskulmasta joen yli. Samalle alueelle Papinkadun ja Kalastajankadun
diagonaalisti yhdistävälle Rantakadulle esitetään muutosta, jonka mukaisesti Rantakatu
päättyisi Kalastajankatuun, ja Rantapuisto laajenisi. Tämä vahvistaa ruutukaavaa ja
Rantapuistoa sekä vähentää autoliikenteen häiriöitä puistotoiminnoille.
Joensuun keskeisten ranta-alueiden kehittämisen osalta on käynnissä Joen olohuone -projekti.
Se on osa ENPI-hanketta, joka on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan
tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Projektissa keskitytään erityisesti alueen
toiminnalliseen kehittämiseen.
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Kuva 8. Rantapuistovyöhykkeen kapein kohta. Puiston jatkuminen alueen läpi on varmistettava.

3.4.3 Kävelykadut
Osaa Siltakadusta ja Niskakadusta on suunniteltu nykyisen kävelykadun laajennukseksi.
Kävelykeskustan laajentaminen yhtenäisenä uuden keskustan liikenteellisen kehän
sisäpuolella lisää viihtyisyyttä sekä vahvistaa liikekeskustan imagoa ja vetovoimaa.
Kävelykatuvyöhykkeen jatkoksi suunnitellut jalankulku- ja pyöräilypainotteiset kadut
täydentävät kevyelle liikenteelle priorisoitua liikekeskustaa.
3.4.4 Puistokadut
Puistokadut voidaan luokitella merkittävyydeltään kolmeen tavoiteluokkaan:
Luokka I: Kirkkokatu, Siltakatu, Koskikatu
Luokka II: Länsikatu (IV kaupunginosa), Sepänkatu (IV kaupunginosa), Merimiehenkatu (IV
kaupunginosa) ja Kalevankatu (IV kaupunginosa)
Luokka III: Länsikatu (I kaupunginosa), Sepänkatu (I kaupunginosa), Merimiehenkatu (I
kaupunginosa) ja Kalevankatu (I kaupunginosa)
I luokkaan kuuluvat Joensuun tärkeimmät puistokadut. Kaduilla on tai tulisi olla monirivisiä
puuistutuksia (jopa 4 vierekkäistä riviä) ja yhtenäiset, kadun merkittävyyttä ilmentävät
valaisimet ja kadunkalusteet. Puulajeina on koivu tai lehmus. Puuistutukset ovat
kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävät.
II luokan puistokaduilla on kookkaat puuistutukset ja vihreä yleisilme. Puurivejä on vähintään
kaksi. Puulajeina on koivu tai lehmus. Puuistutukset ovat kaupunkikuvallisesti merkittävät.
Erityisesti katujen pysäköintijärjestelyjen muutoksissa tulee varmistaa, että yhtenäinen,
molemminpuolinen puukujanneilme säilyy. Puuistutusten tiheyttä voidaan tarvittaessa
vaihdella nykyisestä esimerkiksi niin, että korttelijakson keskellä puut ovat harvemmassa ja
risteysalueiden lähellä tiheys säilytetään ennallaan. Muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa
huomioon myös kujannejaksojen uudistuminen vaiheittain.
III luokan puistokaduilla on yhtenäisiä puuistutuksia vähintään yhdessä rivissä. Puulajeina on
koivu, lehmus tai pihlaja. Puuistutukset ovat kaupunkikuvallisesti tärkeät. Katujärjestelyjä
uudistettaessa voidaan perustelluissa paikoissa hyväksyä muutoksia, kuitenkin niin että
katujen yleinen puukujaluonne säilyy. Muutoksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös
kujannejaksojen uudistuminen vaiheittain ja puurivien yhtenäisten linjojen säilyminen.
Lisäksi alueella on paljon muitakin puistomaisia katuja, mutta yllä oleviin luokkiin kuuluvat
kadut ovat niistä merkittävimmät. Mikäli keskustan alueella on paineita lisätä pysäköintiä,
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tulisi sitä suunnitella muiden kuin luokkiin I-III kuuluvien katujen varsille. Luokkiin I-III
kuuluvien puistokatujen puustosta ja yhtenäisestä ilmeestä tulee erityisesti huolehtia.
Puuistutusten tiheyttä voidaan tarvittaessa vaihdella nykyisestä esimerkiksi niin, että
korttelijakson keskellä puut ovat harvemmassa ja risteysalueiden lähellä tiheys säilytetään
ennallaan.
Koski- ja Siltakatujen kaupunkikuvallista roolia keskeisen julkisten tilojen ja rakennusten
akselia rajaavina katuina tulisi pohtia tarkemmin. Koskikadun kaupunkikuvallista luonnetta
tulisi vahvistaa. Koskikatu on nykyiseltä merkittävyydeltään II luokkaa, mutta sen tulisi
kuulua I luokkaan. Kohennustoimenpiteitä voisi tehdä esimerkiksi panostamalla yhtenäiseen
kadunkalustukseen, kuten penkkeihin ja valaisimiin. Katujen ilmeessä tulisi pyrkiä kadun
tunnistettavuuteen ja yhtenäisyyteen sekä oman luonteen löytämiseen.
3.5

Tärkeät reunat, reunavyöhykkeet ja portit

Julkisten puistojen, aukioiden ja rakennusten akselilla olisi loogista olla vahvat, julkisivujen
rajaamat reunat. Torin pohjoispuolen julkisivulinja on selkeä, mutta eteläpuolella voisi pyrkiä
yhtenäisemmän julkisivulinjan luomiseen. Erityisen huolellisesti täydennysrakentaminen on
suunniteltava Taitokorttelissa, jossa korttelin Rantakadun puoleiset, säilytettävät rakennukset
ovat matalia. Toria reunustavan Carelicumin ja Kauppakadun länsipuolen kortteleiden
kaupunkikuva selvästi kaipaa korkeaa rakentamista.
Ruutukaavan liittymiset ympäristöön tulee pitää selkeinä, ja ympäristön tulisi erota
ruutukaava-alueesta esimerkiksi mittakaavallaan tai muulla keinoin. Ranta-alueiden
reunavyöhykepuuston säilyttäminen yhtenäisenä on kaupunkikuvallisesti erittäin tärkeää.
Orientoitumista helpottaa ja kaupunkikuvallista imagoa vahvistaa, jos ruutukaava-alueelle
saapumisen tunnistaa positiivisessa mielessä. Ruutukaava-alueen sisääntuloa koillisesta
Nurmeksentietä Rantakadulle tullaan vahvistamaan korkeamman maamerkkirakennuksen
avulla (Senioripihan tontti Rauhankadun ja Rantakadun kulmassa). Luoteesta ja lännestä
Siltakadulle tultaessa tai koillisesta ja pohjoisesta Koulukadulle saavuttaessa sisääntulon
porttimaisuutta voisi kehittää mm. maisemarakentamisen keinoin. Lisäksi keskustan alueelle
toteutettavat kiertoliittymät luovat katujen risteysalueille omaa identiteettiä.

Kuva 9. Maisemassa ja kaupunkikuvassa merkittävä rannan reunavyöhykepuusto.
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Kuva 10. Katkonainen julkisivulinja torin eteläpuolella. Torikadulle on suunniteltu kevyeen liikenteeseen
painottuvaa osuutta torin kohdalla.

3.6

Tärkeät maamerkit

Perinteisesti maamerkkirakennukset ovat olleet julkisia rakennuksia. Suunniteltaessa uusia
maamerkkien paikkoja alueelle olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä pyrkiä saamaan näille
rakennuksille
muitakin
käyttötarkoituksia
kuin
asuminen.
Ruutukaava-alueen
maamerkkirakennusten tulisi erottua ympäristöstään ensisijaisesti kunnianhimoisemman
muotokielensä ja erityisen korkean arkkitehtonisen laatunsa ansiosta, ei niinkään muita
rakennuksia suuremman kokonsa vuoksi.
Keskustan osayleiskaavan ratkaisussa on luontevia uusien maamerkkirakennusten
paikkoja. Ystävyydenpuiston itäreunalla on rakennuspaikka (PY-korttelialue), joka
muodostaa päätteen Sepänkadulle ja aloituskohdan julkisten rakennusten akselille. Muita
maamerkkirakennusten arkkitehtonisia ominaisuuksia omaavia rakennuksia olisi luontevaa
synnyttää keskustan liikennekehän risteysalueille, joissa kiertoliittymät korostavat paikan
erityisluonnetta. Tällainen paikka on esimerkiksi Koulukadun ja Suvantokadun risteysalue.
3.7

Merkittävät näkymät

Ruutukaava-alueella korostuvat suorat näkymät, joten näkymien päätteet on m ietittävä
huolella. Erityisesti
voisi
kehittää
ruutukaava-alueen
eteläosan
näkymälinjoja
Hasanniemen-Linnunlahden alueella. Koivuniemen puistoon voisi avata Pielisjoelle
suuntautuvia näkymiä.
Yhteyttä ortodoksisen ja luterilaisen kirkon välillä tulee ylläpitää niin avoimena kuin
koivurivit sen mahdollistavat. Tällä hetkellä Kirkkokadun näkymiä peittämään on
kasvamassa kuusi-istutuksia luterilaisen kirkon edustalla. Ne olisi hyvä poistaa.
Penttilänrantaa rakennettaessa syntyy uusia päätteitä Pielisjoelle suuntautuville kaduille.
Lisäksi uusia näkymiä syntyy alueelle rakennettavilta silloilta. Postitalon ja Pielisjoen väliin
mahdollisesti rakennettava lisärakennus tulee osittain peittämään Yläsatamakadun ja
Kettuvaarantien yhdistävältä sillalta kaupungintalolle syntyvät näkymät.
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Kuva 11. Näkymä luterilaiselta kirkolta Kirkkokadun koivukujanteelle. Edustalle on kasvamassa kuusiryhmä.
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