
… SOPIMASSA VALTION KANSSA 

Tahdon … ja 
erityisesti tarkoitan, 
että aion tahtoa … 

täsmällisemmin: 
aion harkita 
tahtomisen 

aikomista… siis … 



Mitä aikomuksia on viime vuosina ollut? 
1. 

Joensuun seudun LJS-aiesopimus 2007 (M)  L 

Pohjois-Karjalan LJS-aiesopimus 2012 (M)  L 

Joensuun seudun joukko-liikenteen 
aiesopimus 2013 

  L 

PAAVO –aiesopimus 2012  A  

Joensuun seudun kasvusopimus 2013 M A L  E 

VT6 parantamisen aiesopimus 2012   L   



Mitä muita aikomuksia on viime vuosina ollut? 
2. 

INKA-menettely 2013 (M)  (L)  E 

Asuinalueohjelma Joensuussa 2013 M A L P E 

Itä-Suomen liikennestrategia 2011   L 

Joensuun kaupunkistrategia 2013 M A L P E 

Joensuun kaupunkirakenneohjelma 2013 M A L (P) (E) 

Joensuun symmetrinen kaupunki –visio 2014 M A L P E  

Kaupungin omat aikeet? 



Aikovia osapuolia ja aikomus 
3. 

Joensuun seudun LJS-aiesopimus 2007 (M)  L 

Pohjois-Karjalan LJS-aiesopimus 2012 (M)  L 

Joensuun seudun joukkoliikenteen 
aiesopimus 2013 

  L 

Itä-Suomen liikennestrategia 2011   L 

• POSELY, LIVI, Itä-Suomen maakuntaliitot 

• yhteisesti hyväksyttävät liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen linjaukset 

• tiepiiri, ratahallintokeskus, lääninhallitus, maakuntaliitto, kunnat 

• Joensuun seudun LJS:n kehittämisstrategian edistäminen yksilöidyillä toimenpiteillä 

• ELYt, LIVI, maakuntaliitto, kauppakamari, Finavia, Joensuu, Kitee, Lieksa 

• yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä ja lähivuosien toimenpiteistä 

• POSELY, LIVI, Joensuun seudun joukkoliikenneviranomainen (Joe, Kon, Lip) 

• joukkoliikenteen kehittämistoimien edistäminen liikennepoliittisen 
selonteon ja kaupungin joukkoliikennesuunnitelman pohjalta  



Aikovia osapuolia ja aikomus 
3. 

Joensuun seudun kasvusopimus 2013 M A L  E 

•Ministeriöt laajasti: TEM, VVM, OKM, LVM, YM, MMM 

•Joensuun kaupunki 

•Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 

•Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset 

•Itä-Suomen yliopisto 

•Karelia ammattikorkeakoulu 

Kasvusopimuksen tarkoituksena on Joensuun kaupunkiseudun 
kilpailukyvyn vahvistaminen yhteistyössä valtion, seudun 
kuntien ja muiden toimijoiden kesken. 



Aikovia osapuolia ja aikomus 
4. 

PAAVO –aiesopimus 2012  A  

•Ministeriöt: YM, STM, OM 

•Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 

•Raha-automaattiyhdistys RAY(!) 

•Joensuun kaupunki 

Tarkoituksena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus. 
Sopimuksella sitoudutaan yksilöidysti erityisryhmien asuntojen 
toteuttamiseen ja rahoittamiseen. 



Aikovia osapuolia ja aikomus 
5. 

VT6 parantamisen aiesopimus 2012   L   

•Joensuun kaupunki 

•liikennevirasto 

Tarkoituksena on toteuttaa yksittäinen tie- ja katuhanke. 
Sopimuksessa sitoudutaan esittämään hanketta osapuolten 
talousarvioihin ja sitoudutaan kustannusjakoon rahoituksen 
toteutuessa. 



5. 
Poimintoja sopimuksista – KASVUSOPIMUS 



5. 
Poimintoja sopimuksista – KASVUSOPIMUS 



6. 
Poimintoja sopimuksista – PAAVO-aiesopimus 



6. 
Poimintoja sopimuksista – PAAVO-aiesopimus 



7. 
Poimintoja sopimuksista – JOUKKOLIIKENTEEN AIESOPIMUS 



7. 
Poimintoja sopimuksista – JOUKKOLIIKENTEEN AIESOPIMUS 



Pohdintaa – miten kannattaa aikoa? 
8. 

Sopiako paljosta vai vähästä? 

Aikoako kahdestaan vai monen kanssa? 

Aikoako tositarkoituksella vai vain yhdeksi budjettivuodeksi?    

Sopiako aikomuksista vai toimenpiteistä?   

Sopimuksissa on paljon sellaista sanahelinää, 
jolla ei ole todellista merkitystä ja joka ei ole 
tarpeellista ollenkaan. 
 

Miten sitoudutaan todella? 

   

” Yhden sopimuksen malli on hyvä, mutta edellyttää  
sopimusten strategisuuden kirkastamista,  
vähemmän kärkivalintoja ja enemmän budjettivaikutuksia. ” 
  
Kaupunkipolitiikan Korpiseminaari, Pori, 2014 



SYMMETRINEN KAUPUNKI JA RATAPIHA 

   

PENTTILÄNRANTA (2014) 
   

• maaperä kunnostettu 
• vilkasta asuntorakentamista 

• ensimmäiset asukkaat vuonna 2013 
• 11 kohdetta valmiina tai rakenteilla 

• kevyen liikenteen silta valmistumassa 
 

KIITOS  TARKKAAVAISUUDESTA! 


