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Symmetrinen kaupunki– mitä se on? 

2. Symmetrinen kaupunkiseutu 
 
 

1. Keskustasymmetria 3. Sijainnin hyödyntäminen 
 
 
 

• uusia keskustahakuisia työpaikkoja 
• keskusta-asumisen renessanssia 
• saavutettavuutta ja liikkumisen helppoutta 
• kaupunkikulttuuria ja monikulttuurisuutta 
• kaupunkimatkailua 
• sekoittunutta kaupunkirakennetta 
• ekologista rakentamista 

 
 
 
 

• seudun suunnitelmallista  
ja hallittua kasvua 

• seudullisesti ohjelmoitua  
maankäytön toteutusta 

• Niiralan rajanylityspaikan ja  
valtatie 9:n kehittämistä 

• kaupan kasvua 
 

OHJELMA 2013-2016 RAKENNE KAUPUNKI 
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Visio  

kaupunginvaltuusto 29.9.2014 

 

Vilkas symmetrinen kaupunkikeskusta  
joen molemmin puolin luo vihreää kasvua. 

  

Sillat ja jokiympäristö aktivoivat ihmisiä, tarjoavat elämyksiä 
ja innostavat luomaan tapahtumia ympäri vuoden. 
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Monimuotoista ja laadukasta asumista 

Joensuun kaupunkikeskustassa on tarjolla koteja eri 
elämäntilanteisiin.  Asuinrakentaminen on kaunista, 

esteetöntä, energiatehokasta ja luonnonmateriaaleja 
suosivaa. Asumisen laatua lisäävät lähellä olevat 
palvelut, työpaikat, luonto- ja virkistyskohteet, 

veneilymahdollisuudet, puistot ja kaupunkitaide. 

Fiksua liikkumista 

Kaupunkikeskustaan on helppo tulla kaikkina 
vuodenaikoina, liikkuipa millä tahansa. Joensuu on 

siltojen kaupunki, jossa on houkuttelevia kävely-
ympäristöjä, kattava pyörätieverkosto, hyvin toimiva 

joukkoliikenne, älykäs pysäköintijärjestelmä ja 
toimiva logistiikka. 

Vetovoimaisia palveluja joen molemmin puolin 

Torin ympäristö on liikekeskustan ydin. Nikolaintorista 
tehdään liikekeskustan palveluja täydentävä 

ajanviettokeskus. Asukkaille ja matkailijoille on tarjolla 
monipuolisesti matkailu-, ravintola-, kulttuuri- ja 

hyvinvointipalveluja. Kävelykeskusta ulottuu 
liikekeskustasta joen yli Nikolaintorille. 

Huippuosaamista yhdistävä Euroopan 
metsäpääkaupunki 

Symmetrisessä kaupungissa on opetuksen, 
tutkimuksen ja yritystoiminnan akseleita, jotka 

yhdistävät Penttilänrannan yrityspuiston, Nikolain-
torin ja Mehtimäen kampuksen. Vihreän kasvun 

huippuosaaminen näkyy kaupungissa. Symmetrinen 
keskusta houkuttelee yrityksiä ja työpaikkamäärän 

kasvu lisää koko seudun vetovoimaisuutta. Elämyksiä! 

Puhdas vesi virtaa kaupungin keskellä. Tapahtumat ja 
kulttuuritarjonta jokiympäristössä virkistävät asukkaita 
ja houkuttelevat kaupunkimatkailijoita. Symmetrisen 

kaupungin sydämessä sykkivät Ilosaari ja valaistu 
Pielisjoki kaikkina vuodenaikoina. 
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Vision hahmottelua 
kartalla 

Huippuosaamista yhdistävä 
Euroopan metsäpääkaupunki 
• metsäbiotalouden yrityspuisto 
• Timber Tower 

Monimuotoista ja 
laadukasta asumista 
• Pielisjoen asuinranta 
• veneilyä ja virkistystä 
• luontoyhteys Pyhäselälle 

Fiksua liikkumista 
• laajentunut kävelykeskusta 
• pyöräilykehä 
• älykäs pysäköinti 

 

Vision mukainen 
kehittämisvyöhyke 
 
Huippuosaamisen solmu 
 
Opetuksen, tutkimuksen 
ja yritystoiminnan akseli 

Elämyksiä! 
• Joen Olohuone 
• valaistu virkistysympäristö 
• rantareitit ja uudet sillat 
• matkailuhelmet 
• siltojen kaupunki ja kevyen 

liikenteen kehät 
• taidekaupunginosa 

Vetovoimaisia palveluja joen 
molemmin puolin 
• Nikolaintori liikkumisen solmuna 

ja viihtymisympäristönä 
• ruokakulttuuri ja lähituotteet 
• Karjalan matkailun keskus 
• vihreää huippuosaamista 

Huippuosaamisen kampus 
Mehtimäellä 
• Luonnonvarakeskus ja EFI 
• Itä-Suomen yliopisto 
• Joensuun Tiedepuisto 
• monipuolinen kokous-, 

tapahtuma ja liikuntakeskus 

Monimuotoista ja laadukasta 
asumista 
• koteja eri elämäntilanteisiin 
• yhteys Mehtimäen 

liikuntapuistoon 
 
 

Jokiympäristön sydän 
• Ilosaari – tapahtuma- ja 

ravintolamaailma 
• kävelykeskusta laajenee  

joen yli 

Vetovoimaisia palveluja joen 
molemmin puolin 
• Torin ympäristö liikekeskustan 

ytimenä – kehittämisen 
jatkaminen 

• kulttuurikorttelit 
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MAANOMISTAJAT 

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa 

Joensuun Keskusliikenneasema Oy 

VR-Yhtymä Oy 

Liikennevirasto 

Joensuun  kaupunki: loput 

 



JOENSUUN MATKAKESKUKSEN YLEISSUUNNITELMA 2003 
 



VR-yhtymä Oy:n teettämä tontinkäyttösuunnitelma 2004 
 



• Joensuun ratapihan yleissuunnitelma 2013 
 

• liikenteenhoidon ja tavaraliikenteen järjestelytoiminnan tehostaminen 
ja ratapihan eri osien yhtäaikaisten toimintojen mahdollistaminen 

• liikennejärjestelmätasolla rautatiejärjestelmän toimivuuden ja 
täsmällisyyden parantaminen 

• henkilöratapihan palvelutason parantaminen ja saattaminen 
nykymääräysten mukaiseksi 

• liikenteen turvallisuuden ja hallinnan parantaminen 
• toiminnan kustannussäästöt 

 

• Alustava kustannusarvio noin 90 milj. euroa 
 



KASVUSOPIMUS VALTION KANSSA  
JOENSUUN SEUTU 20.12.2013 

STRATEGISET PAINOPISTEET 
• Joensuun kaupunkiseudun biotalouden innovaatiokeskittymän sekä 

innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehittämisedellytysten vahvistaminen  
• Kaupunkiseudun vetovoiman ja kilpailukyvyn lisääminen investointien 

esteitä poistamalla ja synnyttämällä kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja  
• Venäjän taloudellisen kasvun hyödyntäminen 

 
TOIMENPITEET 

1. Biotalouden innovaatiokeskittymän kehittäminen ja  
BIO-ICT-fotoniikka rajapintojen innovaatioiden edistäminen 

2. Penttilän yrityspuisto ja Penttilänrannan SmartCity 
3. Joensuun ydinkeskustan laajamittaisten investointihankkeiden 

kehitysesteiden poistaminen 
4. Kontiorannan varuskunta-alueen ja ampumahiihtokeskuksen 

kehittäminen  
5. Venäjän kasvavien markkinoiden ja ostovoiman hyödyntäminen 



5. 
Poimintoja sopimuksista – KASVUSOPIMUS 
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UUSI  

KAUPUNKIMATKAILUKOHDE 
SIRKKALANPUISTOON 

 



ASEMA-ALUEEN 

KORTTELIN 

MUUTOS; 

ASUMISTA, 

TSTO-TYÖPAIKKOJA, 

PALVELUITA 

 

 



RATAPIHAN 

KUNNOSTAMINEN 

JA 

MATKUSTAJAPALVELUIDEN 

UUDISTAMINEN 



HOUKUTTELEVA  

KÄVELY-YHTEYS  

LIIKEKESKUSTAAN,  

ITÄRANTA OSAKSI  

KESKUSTAN  

VIIHTYMISEN  

VERKKOJA 
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KÄYNNISTÄJÄT: 
• Joensuun kaupunki  kaavoitus, kehittäminen, infra, ympäristö 
• VR-Yhtymä Oy   kiinteistökehityshanke 
• NCC-Rakennus Oy  kiinteistökehittäjä 
• Pohjois-Karjalan Osuuskauppa matkailukehityshanke; investoija ja toimija 
• Joensuun Pysäköinti Oy  pysäköinti; investoija ja toimija 
• JOJO Joensuun seudun joukkoliikenne paikallisliikenne 
• TEM, VVM, OKM, LVM, YM, MMM kasvusopimus 

MUKAAN HALUTAAN: 
• liikennevirasto   ratapiha, liikennejärjestelmä, matkaketjut 
• Pohjois-Savon ELY  liikennejärjestelmä, matkaketjut 
• VR matkustajaliikenne  junaliikenne, matkustajapalvelut 
• Matkahuolto   kaukoliikenne, matkustajapalvelut 
• Taksi Pohjois-Karjala  taksipalvelut 
• lentoliikenne   matkustajapalvelut 
 -- > liike- ja palveluyritykset, uudet asukkaat, matkustajat 
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Mahdollinen nimeäminen kehittämisalueeksi (MRL 15 luku) 

• ”Kunta tai useampi kuin yksi kunta yhdessä voivat määräajaksi, enintään 10 

vuodeksi, nimetä yhden tai useamman rajatun alueen kunnasta tai kunnista 

kehittämisalueeksi.” 

• alue, jolla erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet tarpeen 

• päätös esim. kaavan käynnistämisen tai kaavan yhteydessä 

• mahdollisia erityisjärjestelyjä valittavissa: 

• toteuttamisvastuun siirto kehittämistä varten muodostetulle yhteisölle 

• kiinteistöjärjestely kustannusten ja hyötyjen jakamiseksi 

• kunnalla oikeus hyötyyn suhteutetun kehittämismaksun perimiseen 

• kunnalla pinta-alasta riippumaton etuosto-oikeus 

• mahdollisuus valtion erityisiin tukitoimiin 

• käytävä keskustelu maanomistajien kesken, myös valtion suuntaan 

• ratkaisu on viime kädessä kaupungin 

• kaupungin kannalta on olennaista turvata rahoitus 

toimivan ja hyvän matkustajaympäristön toteuttamiselle 
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Rissasen 
sormiharjoituksia 



Rissasen 
kevytversio 



Rissasen 
kevytversio 
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Rissasen 
kevytversio 



Rissasen 
hård rock 

- versio 
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Rissasen 
hård rock 

- versio 



HÅRD ROCK HAL-LE-LU-YAH! 
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