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Symmetrinen kaupunki
•

Joensuun kaupunki tavoittelee kaupunkikeskustan
kasvua Pielisjoen molemmilla rannoilla. Tavoite on
saanut nimen Symmetrinen kaupunki.

•

Jo nyt ovat nähtävissä valmistumassa olevat sillat
ja kasvava Penttilänrannan alue. Mutta vielä
enemmän ja parempaa tavoitellaan.

•

Symmetrisen kaupungin myötä Joensuu on
ottamassa merkittävän kehitysharppauksen
käynnistämällä Pielisjoen itäpuolella olevan alueen
laajamittaisen kehittämisen.

•

Joensuun uuden ydinkeskustan alueelle tulee
6 000 uutta asukasta, 3 500 uutta työpaikkaa ja
investointeja yli miljardin euron edestä vuoteen
2030 mennessä.

•

Kaupungin ydinkeskustasta muodostuu
symmetrinen - joki on keskellä kaupunkia.
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Vihreä kasvu
•

Vihreä kasvu on uuden liiketoiminnan synnyttämistä uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntämällä ja eri
toimialojen vahvuuksia yhdistämällä - innovatiivisilla ja ekologisesti kestävillä tavoilla

•

Joensuussa vihreän kasvun voima on metsäbiotaloudessa ja muissa vahvoissa osaamisalueissa kuten
teknologiassa, ICT-ohjelmistotuotannossa, fotoniikassa ja uusiutuvassa energiatuotannossa
•

Joensuu on vihreä kärkiosaaja ja metsäklusterin terävä kärki

•

Vihreä kasvu on myös yhdyskuntarakenteen
kehittämistä kestävällä tavalla maankäyttö,
asuminen, palvelut, liikenne ja elinkeinot
yhteen sovittaen

•

Vihreä kasvu näkyy kaupunkiympäristössä
visuaalisina ja elämyksellisinä ympäristöinä,
luonnonmateriaalien käyttönä
rakentamisessa ja liikkumisvalintojen
vihertymisenä
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Visio
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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Asuminen
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.
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Liikenne
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.
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Kauppa ja palvelut
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.
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Elinkeinotoiminta
Huippuosaamista yhdistävä Euroopan metsäpääkaupunki
Symmetrisessä kaupungissa on opetuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan akseleita,
jotka yhdistävät Penttilänrannan yrityspuiston, Nikolaintorin ja Mehtimäen kampuksen.
Vihreän kasvun huippuosaaminen näkyy kaupungissa.
Symmetrinen keskusta houkuttelee yrityksiä ja työpaikkamäärän kasvu lisää
koko seudun vetovoimaisuutta.
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Virkistys ja matkailu
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
Monimuotoista ja laadukasta
asumista

Vetovoimaisia palveluja joen
molemmin puolin

• Torin ympäristö liikekeskustan
ytimenä – kehittämisen
jatkaminen
• kulttuurikorttelit

• koteja eri elämäntilanteisiin
• yhteys Mehtimäen
liikuntapuistoon

• Nikolaintori liikkumisen solmuna
ja viihtymisympäristönä
• ruokakulttuuri ja lähituotteet
• Karjalan matkailun keskus
• vihreää huippuosaamista

Luonnonvarakeskus ja EFI
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun Tiedepuisto
monipuolinen kokous-,
tapahtuma ja liikuntakeskus

Jokiympäristön sydän

• Ilosaari – tapahtuma- ja
ravintolamaailma
• kävelykeskusta laajenee
joen yli

Fiksua liikkumista

• laajentunut kävelykeskusta
• pyöräilykehä
• älykäs pysäköinti
Vision mukainen
kehittämisvyöhyke
Huippuosaamisen solmu
Opetuksen, tutkimuksen
ja yritystoiminnan akseli

Joen Olohuone
valaistu virkistysympäristö
rantareitit ja uudet sillat
matkailuhelmet
siltojen kaupunki ja kevyen
liikenteen kehät
• taidekaupunginosa
•
•
•
•
•

Vetovoimaisia palveluja joen
molemmin puolin

Huippuosaamisen kampus
Mehtimäellä
•
•
•
•

Elämyksiä!

Monimuotoista ja
laadukasta asumista

Huippuosaamista yhdistävä
Euroopan metsäpääkaupunki

• metsäbiotalouden yrityspuisto
• Timber Tower

• Pielisjoen asuinranta
• veneilyä ja virkistystä
• luontoyhteys Pyhäselälle
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Vision muodostamisprosessin vaiheet
1) Tavoitteet ja sisältö
2) Benchmarking -vertailukohteet
3) 1. Visiotyöpaja 13.5.2014
4) Visiokysely sidosryhmille 28.5. - 6.6.2014
5) 2. Visiotyöpaja 10.6.2014
6) Kansalaiskysely 18.6. - 3.8.2014
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LIITE 1

Tavoitteet ja sisältö
•

Tehtävänä oli muodostaa visio uudistuvasta ja vetovoimaisesta Joensuun ydinkeskustasta
Pielisjoen itä- ja länsipuolella
•

koottiin yhteen ydinkeskustaa koskevat suunnitelmat ja hankkeet

•

selkiytettiin ydinkeskustan toiminnallisia kehitysnäkymiä

•

sovitettiin yhteen eri intressiryhmien tarpeita ja odotuksia

•

Vuorovaikutteisessa ja avoimessa vision muodostamisprosessissa luotiin kaupungin
päättäjien, elinkeinoelämän edustajien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa
yhteinen näkemys tulevasta Joensuun ydinkeskustasta vuonna 2030

•

Visio laadittiin Joensuun kaupungin toimeksiannosta huhti-elokuussa 2014.
Toimeksiantajan puolelta työtä ohjasivat kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen sekä
työn ohjausryhmä, johon kuuluivat Anu Näätänen, Risto Väänänen, Ari Varonen ja Tero
Toivanen Joensuun kaupungista, Aki Gröhn ja Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy:stä
sekä Pekka Nuutinen Josek Oy:stä

•

Visio laadittiin Sweco Ympäristö Oy:ssä, jossa työstä vastasivat Kimmo Vähäjylkkä,
Kimmo Koski, Susanna Harvio, Johanna Lehto ja Noora Reittu. Alikonsulttina työssä toimi
Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula, josta työhön osallistui Anna Brunow.
14

1

2

3

4

5

6

LIITE 2

Benchmarking - vertailukohteet
• Kansallisia ja kansainvälisiä vertailukohteita, joiden kehittämiseen liittyvistä
kokemuksista olisi opittavaa
• Vertailukohteiksi valituissa keskustoissa pyrittiin löytämään erilaisia kehitysteemoja
KOUVOLA – matkakeskus,

WOLFSBURG – ”vihreä teollisuus”,

liikkuminen, kävelykeskusta

teollisuusalueiden uudistaminen

HYVINKÄÄ – kauppa, imagon ja

HAMBURG, MITTE ALTONA –

brändin kehittäminen

SPOORZONE DELFT –

estevaikutuksen poistaminen

asemaseudun kehittäminen

HAMBURG, HAFEN CITY-

ydinkeskustan laajeneminen,
matkailu, virkistys
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Kouvolan keskusta
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Hyvinkään keskusta, Willa
•

Hyvinkäälle vuonna 2012 avattu kauppakeskus
Willa on palkittu vuoden kauppakeskustekona.
Kauppakeskus Willaa on kiitelty Hyvinkään
keskustan onnistuneesta uudistamisesta.

•

Willa on tiivistänyt Hyvinkään kaupunkirakennetta kaupallisen keskustan ympärille ja
lisännyt keskustan vetovoimaisuutta.

•

Kauppakeskuksessa kävi ensimmäisenä vuonna
noin neljä miljoonaa asiakasta. Liikkeitä siellä on
noin sata ja uusia työpaikkoja se on luonut 600
kappaletta.

•

Kauppakeskuksen paikkaa pohdittiin pitkää,
mutta se haluttiin kuitenkin kaupungin
keskustaan.

•

Yhteinen keskustakorttelin kehittämishanke
(Keko) sitoi Willan omistajat ja Hyvinkään
kaupungin tiiviiseen yhteistyöhön.

•

Myös hyvinkääläiset sitoutettiin hankkeeseen
mm. viestinnällä, nimikilpailulla ja avoimella
keskustelulla.

•

Willan vaikutusalueella asuu 175 000 ihmistä

•

Aiemmin Hyvinkään asukkaiden ostovoima virtasi
suurelta osin naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle

•

Willan avaamisen myötä tilanne muuttui täysin
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Hyvinkään keskusta, Willa
Vuosi 2000

•
•
•
•
•

Willa suunniteltiin keskustakortteliksi
Kaupungin palvelut ovat Willan vieressä
Hyvinkään kaupunki teki muutoksia mm.
liikennesuunnitteluun
Kaupungin viheralueiden parantaminen ja koko
keskustan uudistaminen käynnissä
Keskustakortteliin rakennettiin myös korkeatasoisia
uusia asuntoja

Vuosi 2014

•

Willan suunnittelussa on otettu huomioon
ympäristöarvoja mm. seuraavin teoin:
•
•
•
•

Sijaitsee kaupungin keskustassa
Saavutettavissa kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuvälineillä
Vanhoja Willan tontilla olleita tiloja on hyödynnetty uuden
rakentamisessa
Rakennettu ja toteutettu energiavastuullisesti
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Wolfsburg
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Wolfsburg
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Bencmarking, Wolfsburg
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Wolfsburg
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Wolfsburg
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Hampuri, Mitte Altona
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Hampuri, Mitte Altona
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Hampuri, Hafen City
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Hampuri, Hafen City
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LIITE 2

Spoorzone Delft

•

Spoorzone projektin toteuttaminen aloitettiin vuonna
2009. Toteuttaminen vie yli 10 vuotta

•

Nyt rautatie erottaa kaupunginosia

•

Spoorzone Delft -hankkeessa olemassa oleva rautatiesilta
korvataan 2,3 km pitkällä tunnelilla

•

Koko projekti käsittää seuraavat: rautatietunneli,
rautatieasema (jossa kunnan toimisto), 1 200 asuntoa,
useita toimistorakennuksia, kaupungin puisto,
vesielementtejä, pyöräily-, pysäköinti- ja tietilat
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Spoorzone Delft
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Bencmarking, Spoorzone Delft
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Spoorzone Delft
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LIITE 3

1. Visiotyöpaja 13.5.2014
Kutsutut
• Joensuun kaupunginhallitus
• Pohjois-Karjalan Kauppakamari ry
• Joensuun kaupunkirakennelautakunta
• Joensuun yrittäjät ry
• Joensuun kasvustrategian seurantaryhmä
• Saimaan satamat Oy
• Fortum Joensuu
• Symmetrisen kaupungin kehitysvisiotyöryhmä
• Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
• Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesko Oyj
John Deere Oy
Josek Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Valio Oy
UPM, Joensuun vaneritehdas
Joensuun Pysäköinti Oy
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry
Itä-Suomen yliopisto
Karelia ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

• 3 työryhmää
• Tehtävä:
•

Muodostakaa valintojen pohjalta hahmotelma visioksi – kuvailkaa, millaiseksi haluatte
Joensuun ydinkeskustan kehittyvän
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LIITE 3

1 Visiotyöpaja
Työpajan pohjalta laadittiin 1. visioehdotus, josta pyydettiin näkemyksiä visiokyselyssä:
Joensuun ydinkeskusta on elinvoimainen ja vilkas symmetrinen kaupunki, jossa joki yhdistää luovalla
tavalla ja monipuolisesti eri alueiden vahvuudet luoden elämyksellisen, palvelevan ja liiketoimintaa
aktivoivan keskustaympäristön.
Monimuotoinen ja laadukas asuminen. Joensuun ydinkeskustassa ja jokivarressa on tarjolla viihtyisiä ja laadukkaita
asuinmahdollisuuksia eri elämäntilanteisiin. Asumisessa korostuvat lähipalvelujen sekä luonto- ja virkistyskohteiden
helppo saavutettavuus. Asuinrakentaminen on esteettistä, energiatehokasta ja luonnonmateriaaleja suosivaa.
Asuinympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota viherrakentamisen ja taideteosten avulla.
Fiksu liikkuminen. Joensuun ydinkeskusta on eri kulkutavoilla helposti saavutettava alue, jossa logistiikka on toimivaa.
Keskustassa on panostettu kävely-ympäristöihin, kevyen liikenteen verkostoon, joukkoliikenteeseen ja älykkääseen
pysäköintiin kaikkina vuodenaikoina.
Vetovoimainen liikekeskusta ja profiililtaan erilainen Nikolaintorin palvelujen alue. Joensuun nykyinen liikekeskusta on
kehittynyt ja monipuolinen kaupan ja palvelujen keskus. Nikolaintorin ympäristö on matkailu- ja ruokapalveluja sisältävä
viihtymiskeskus ja lähipalvelujen alue. Liikekeskustan ja Nikolaintorin yhdistää elämyksellinen ja osittain katettu kauppaakseli.
Joensuu profiloituu huippuosaamista yhdistävänä Euroopan metsäpääkaupunkina. Joensuun ydinkeskustassa on
vihreän kasvun ja huippuosaamisen myötä syntyneet sekä matkailun ja palvelusektorin uudet työpaikat. Penttilänrannassa
on metsäbiotalouden, fotoniikan ja muun kärkiosaamisen ympärille syntynyt yrityspuisto, joka on osa yliopiston ja
Tiedepuiston muodostamaa osaamisen ja liiketoiminnan akselia.
Elämyksiä tuottavat matkailu- ja virkistyspalvelut. Joensuun ydinkeskusta tarjoaa ainutlaatuisia, luontoon, kulttuuriin ja
tapahtumiin pohjautuvia matkailu- ja virkistyselämyksiä. Symmetrisen kaupungin sydämessä on elämyksellinen ja
valaistu, ympäri vuoden matkailu- ja virkistyspalveluja tarjoava Ilosaari ja muu jokiympäristö. Joensuun ydinkeskusta on
Karjalan matkailullinen keskus.
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Visiokysely sidosryhmille 28.5. - 6.6.2014
Kyselyn kohdetahot
• Joensuun kaupunginhallitus
• Pohjois-Karjalan Kauppakamari ry
• Joensuun kaupunkirakennelautakunta
• Joensuun yrittäjät ry
• Joensuun kasvustrategian seurantaryhmä
• Saimaan satamat Oy
• Fortum Joensuu
• Symmetrisen kaupungin kehitysvisiotyöryhmä
• Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
• Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesko Oyj
John Deere Oy
Josek Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Valio Oy
UPM, Joensuun vaneritehdas
Joensuun Pysäköinti Oy
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry
Itä-Suomen yliopisto
Karelia ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

• Pyydettiin ottamaan kantaa 1. visioehdotukseen
• Kysely toteutettiin karttapohjaisen eHARAVA -työkalun avulla
• Vastauksia saatiin 29
• Noin 80 % vastaajista piti visiotekstiä sekä sen elementtejä kuvaavia tekstejä
hyvinä sellaisinaan, mutta muutoksiakin ehdotettiin
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Visiokysely
Kyselyn pohjalta laadittiin 2. visioehdotus, jota käsiteltiin toisessa visiotyöpajassa:
Joensuun ydinkeskusta on vilkas symmetrinen kaupunki, jossa joki keskellä kaupunkia yhdistää ihmisiä ja
toimintoja. Elinvoimainen keskusta muodostaa kehittyvän, elämyksellisen sekä liiketoimintaa aktivoivan ja
palveluja sisältävän keskustaympäristön.
• Monimuotoinen ja laadukas asuminen. Joensuun ydinkeskustassa ja jokivarressa on tarjolla viihtyisiä ja
laadukkaita asuinmahdollisuuksia eri elämäntilanteisiin. Asuinrakentaminen on esteettistä, esteetöntä,
energiatehokasta, laadukasta ja luonnonmateriaaleja suosivaa. Asumisessa korostuvat lähipalvelut, luonto- ja
virkistyskohteiden helppo saavutettavuus sekä veneilymahdollisuudet. Joki keskellä kaupunkia korostuu
viherrakentamisen ja taideteosten avulla.
• Fiksu liikkuminen. Joensuun ydinkeskusta on eri kulkutavoilla helposti saavutettava alue, jossa logistiikka on
toimivaa. Keskustaan on luotu kävely-ympäristöjä, toimiva kevyen liikenteen verkosto ja joukkoliikenne sekä älykäs
pysäköinti kaikkina vuodenaikoina. Joensuu on siltojen kaupunki, jossa pyöräily- ja kävelyreitit yhdistävät
ydinkeskustan toimintoja
• Vetovoimainen kaupan ja palvelujen keskusta. Joensuun nykyinen liikekeskusta on kehittynyt ja monipuolinen
kaupan ja palvelujen keskus. Nikolaintorin historiallinen ympäristö on matkailu- ja ravintolapalveluja sekä kulttuurija hyvinvointipalveluja tarjoava viihtymisen alue. Liikekeskustan ja Nikolaintorin yhdistää elämyksellinen ja osittain
katettu kauppa-akseli.
• Joensuu profiloituu huippuosaamista yhdistävänä Euroopan metsäpääkaupunkina. Ydinkeskustassa uusia
työpaikkoja syntyy vihreästä kasvusta sekä matkailun ja palvelusektorin laajenemisen kautta. Penttilänrannassa on
metsäbiotalouden, fotoniikan ja muun kärkiosaamisen ympärille syntynyt yrityspuisto, joka on osa yliopiston ja
Tiedepuiston osaamisen ja elinkeinojen akselia.
• Elämyksiä tarjoavat matkailu- ja virkistyspalvelut. Joensuun ydinkeskusta tarjoaa kulttuuriin, tapahtumiin ja
luontoon pohjautuvia elämyksiä asukkaille ja matkailijoille. Symmetrisen kaupungin sydämessä Ilosaari ja
jokiympäristö muodostavat taidevalaistun ympärivuotisen kohteen palveluineen. Joensuun ydinkeskusta on
Karjalan matkailullinen keskus, johon sisältyvät kaupunkipuisto, kulttuurikorttelit ja veneilypalvelut.
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Visiokysely - visiokartta
Harava-kyselyn tehtävä
•

Kommentoi ja täydennä alueiden
profiilitekstejä

•

Täydennä visiokarttaan muita
huomioita asumisen, liikkumisen,
kaupan ja palvelujen,
elinkeinotoiminnan sekä matkailun ja
virkistyksen näkökulmista
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2. Visiotyöpaja 10.6.2014
Kutsutut
• Joensuun kaupunginhallitus
• Pohjois-Karjalan Kauppakamari ry
• Joensuun kaupunkirakennelautakunta
• Joensuun yrittäjät ry
• Joensuun kasvustrategian seurantaryhmä
• Saimaan satamat Oy
• Fortum Joensuu
• Symmetrisen kaupungin kehitysvisiotyöryhmä
• Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
• Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesko Oyj
John Deere Oy
Josek Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Valio Oy
UPM, Joensuun vaneritehdas
Joensuun Pysäköinti Oy
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys ry
Itä-Suomen yliopisto
Karelia ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

• Kaksi ryhmätyöskentelyosiota
•

Visioehdotusta ja sen elementtejä koskevien tekstikuvausten tarkastelu ”paljasjalkaisten,
junan tuomien ja elinkeinoelämän” kannalta katsottuna

•

Visioehdotuksen hyvien ja huonojen puolien arviointi eri rooleista katsottuna (nuori asukas,
työssäkäyvä asukas, senioriasukas, matkailija, alueen yrittäjä ja ulkopuolinen investori)
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2. Visiotyöpaja
Työpajan pohjalta laadittiin 3. visioehdotus, josta pyydettiin näkemyksiä kansalaiskyselyssä:
Vilkas symmetrinen kaupunkikeskusta joen molemmin puolin luo vihreää kasvua. Sillat ja jokiympäristö
kokoavat ihmisiä, luovat elämyksiä ja aktivoivat liiketoimintaa.
• Monimuotoista ja laadukasta asumista. Joensuun kaupunkikeskustassa on tarjolla sopivia koteja eri
elämäntilanteisiin. Asuinrakentaminen on kaunista, esteetöntä, energiatehokasta ja luonnonmateriaaleja
suosivaa. Asumisen laatua lisäävät lähellä olevat palvelut, luonto- ja virkistyskohteet, veneilymahdollisuudet
sekä puistot ja kaupunkitaide.
• Fiksua liikkumista. Kaupunkikeskustaan on helppo tulla ja siellä on sujuvaa kulkea kaikkina vuodenaikoina,
liikuitpa 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. Liikekeskusta laajenee ja monipuolistuu. 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. Vihreä kasvu luo merkittävästi uusia työpaikkoja
metsäbiotalouden, fotoniikan ja muun kärkiosaamisen ympärille. Symmetriseen kaupunkiin tehdään
opetuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan akseleita, jotka yhdistävät Penttilänrannan yrityspuiston,
Sirkkalan-Nikolaintorin työpaikka- ja osaamiskeskittymän sekä Mehtimäen kampuksen.
• Elämyksiä! Joki, monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonta, tapahtumat sekä kaupunkikeskustan
viherympäristö ja läheinen luonto virkistävät asukkaita ja houkuttelevat matkailijoita ympäri vuoden.
Symmetrisen kaupungin sydämessä sykkivät Ilosaari ja valaistu Pielisjoki kaikkina vuodenaikoina.
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Kansalaiskysely 18.6. - 3.8.2014
• Pyydettiin ottamaan kantaa 3. visioehdotukseen
• Vastauksia saatiin 441

VISIOEHDOTUS
Vilkas symmetrinen kaupunkikeskusta joen molemmin puolin luo vihreää kasvua.
Sillat ja jokiympäristö kokoavat ihmisiä, luovat elämyksiä ja aktivoivat liiketoimintaa.
Vastaajat olivat….

•

Suurin osa vastaajista piti visioehdotusta hyvänä - se antaa kuvan modernista ja nuorekkaasta
kaupungista, jossa tapahtuu ja jossa viihdytään

•

Kävelykeskustan laajeneminen on hyvä asia

•

Joen molempien ranta-alueiden kehittäminen on huomioitava (jokiranta on kauneinta aluetta)

•

Uhkana nähtiin viheralueiden väheneminen ja nykyisen keskusta-alueen reuna-alueiden näivettyminen37
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Kansalaiskysely
VISIOEHDOTUS
Vastaajien tyytyväisyys visioehdotukseen…

Visioehdotuksia
•

Vilkas, Pielisjoen molemmille puolille ulottuva symmetrinen kaupunkikeskusta luo pohjan vihreälle
kasvulle. Sillat ja joenrannat kokoavat ihmisiä elämään, kokemaan ja tuntemaan.

•

Siltojen yhdistämä kahden keskustan elävä ja virkeä kaupunki Pielisjoen suulla. Jokiympäristö antaa virtaa,
tarjoaa elämyksiä ja luo vihreää kasvua.

•

Vilikas ja vihree on kaapunki ympäri jokkee.

•

Vilkas ja kestävä kaupunkikeskusta kasvaa symmetrisesti joen molemmin puolin.

•

Symmetrisen vilkas kaupunkikeskusta joen molemmin puolin luo vihreää kasvua.

•

Vilkas symmetrinen kaupunkikeskusta joen molemmin puolin tuo elävää kaupunkiympäristöä.
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Kansalaiskysely
VISIO TOIMINNOITTAIN – ASUMINEN
Monimuotoista ja laadukasta asumista
Joensuun kaupunkikeskustassa on tarjolla sopivia koteja eri elämäntilanteisiin. Asuinrakentaminen on
kaunista, esteetöntä, energiatehokasta ja luonnonmateriaaleja suosivaa. Asumisen laatua lisäävät lähellä
olevat palvelut, luonto- ja virkistyskohteet, veneilymahdollisuudet sekä puistot ja kaupunkitaide.
JOENSUUN SYMMETRISESSÄ KAUPUNKIKESKUSTASSA
2. Asuinrakentamisessa tulee huomioida kaiken ikäiset asukkaat
3. Osan taloista tulee olla puurakenteisia
4. Palvelujen tulee sijaita kävelymatkan päässä asunnoista
5. Asumisviihtyvyyttä voidaan lisätä taideteoksilla
6. Laituripaikkoja ja veneilypalveluja tulee lisätä
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Kansalaiskysely
VISIO TOIMINNOITTAIN – LIIKENNE
Fiksua liikkumista
Kaupunkikeskustaan on helppo tulla ja siellä on sujuvaa kulkea kaikkina vuodenaikoina, liikuitpa millä
tahansa. Joensuu on siltojen kaupunki, jossa on houkuttelevia kävely-ympäristöjä, kattava pyörätieverkosto,
hyvin toimiva joukkoliikenne, älykäs pysäköintijärjestelmä ja toimiva logistiikka.
JOENSUUN SYMMETRISESSÄ KAUPUNKIKESKUSTASSA KEHITETÄÄN ENSISIJAISESTI
2. Henkilöautoliikenteen sujuvuutta
3. Viihtyisiä kävely- ja oleilualueita kauppa-, kahvila- ym. palveluineen
4. Kattavaa ja ympärivuotista kävely- ja pyörätieverkostoa
5. Hyvin palvelevaa joukkoliikennettä
6. Älykästä pysäköintijärjestelmää
7. Toimivia lentoliikenne-, rautatie- ja satamayhteyksiä
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Kansalaiskysely
VISIO TOIMINNOITTAIN – KAUPPA JA PALVELUT
Vetovoimaisia palveluja joen molemmin puolin
Liikekeskusta laajenee ja monipuolistuu. Nikolaintorista tehdään liikekeskustan palveluja täydentävä
ajanviettokeskus. Asukkaille ja matkailijoille on tarjolla monipuolisesti matkailu-, ravintola-, kulttuuri- ja
hyvinvointipalveluja. Kävelykeskusta ulottuu liikekeskustasta joen yli Nikolaintorille.
JOENSUUN SYMMETRISESSÄ KAUPUNKIKESKUSTASSA
2. Liikekeskustan kehittämistä jatketaan edelleen
3. Nikolaintorista kehitetään matkailu-, ravintola-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja sisältävä
ajanviettokeskus
4. Kävelykeskusta toteutetaan joen molemmille puolille
5. Osittain katettu ja myynti- ja palvelupisteitä
sisältävä silta yhdistää liikekeskustan ja
Nikolaintorin
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Kansalaiskysely
VISIO TOIMINNOITTAIN – ELINKEINOTOIMINTA
Huippuosaamista yhdistävä Euroopan metsäpääkaupunki
Vihreä kasvu luo merkittävästi uusia työpaikkoja metsäbiotalouden, fotoniikan ja muun kärkiosaamisen
ympärille. Symmetriseen kaupunkiin tehdään opetuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan akseleita, jotka
yhdistävät Penttilänrannan yrityspuiston, Sirkkalan-Nikolaintorin työpaikka- ja osaamiskeskittymän sekä
Mehtimäen kampuksen.
JOENSUUN SYMMETRISESSÄ KAUPUNKIKESKUSTASSA
2. Muodostetaan opetusta, tutkimusta ja yritystoimintaa yhdistäviä ja kokoavia keskittymiä
3. Penttilänrantaan luodaan uusi, työpaikkoja sisältävä yrityspuisto
4. Nikolaintorin aluetta kehitetään myös työpaikkojen alueena
5. Joensuun vihreä kasvu perustuu erityisesti
teknologiaan, metsäbiotalouteen ja luovan alan
teollisuuteen
6. Metsäpääkaupunki-imagon tulee näkyä
Joensuun kaupunkirakenteessa
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Kansalaiskysely
VISIO TOIMINNOITTAIN – MATKAILU JA VIRKISTYS
Elämyksiä!
Joki, monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonta, tapahtumat sekä kaupunkikeskustan viherympäristö ja
läheinen luonto virkistävät asukkaita ja houkuttelevat matkailijoita ympäri vuoden. Symmetrisen kaupungin
sydämessä sykkivät Ilosaari ja valaistu Pielisjoki kaikkina vuodenaikoina.
JOENSUUN SYMMETRISESSÄ KAUPUNKIKESKUSTASSA
2. On tarjolla vetovoimaisia kulttuuritapahtumia ympärivuotisesti
3. On tarjolla vetovoimaisia liikuntatapahtumia ympärivuotisesti
4. Joensuuta kehitetään erityisesti kesäkaupunkina
5. Joensuuta kehitetään erityisesti talvikaupunkina
6. Ilosaari ja ympäri vuoden valaistu Pielisjoki ovat
kaupungin matkailun sydämiä
7. Jokea ja sen rantoja hyödynnetään laajasti jokiristeilyjen, kalastuksen ja rantakahviloiden paikkana
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