CARELICUM
Joensuun säästöpankki alkoi suunnitella nykyisen Carelicumin rakennuksen paikalle
uudisrakennusta 1960-luvun lopulla. Tuolloin rakennuksen arkkitehtisuunnitelmat laati Heikki
Suvitie. Uudisrakennus valmistui korttelinosan yhdelle tontille. Koko korttelin pituinen uusi
Säästöpankin rakennus valmistui vasta 1985 arkkitehtitoimisto Malmivaara & Toivanen Oy:n
suunnittelemana. Tähän Kiinteistö Oy Pohjois-Karjalan maakuntataloon sijoittui Säästöpankki sekä
joukko pienempiä liikeyrityksiä. Uudisrakennuksen tieltä purettiin puisia rakennuksia, mm. pitkään
kaupunkikuvassa ollut Tokoksen rakennus. Tämä puinen kaupparakennus oli valmistunut Tori- ja
Koskikatujen kulmaukseen aivan 1900-luvun alussa.

Maakuntapankkitalon rakentamista vuonna 1985. Kuva Pohjois-Karjalan museo

Carelicumin rakennuksen edessä on vuonna 1968 valmistunut kauppahalli. Kuva on vuodelta 1998.
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Torin eteläreunalle suunniteltu koko korttelin pituinen uudisrakennus aiheutti kuitenkin
kaupunkikuvaa koskevia ristiriitoja. Julkisivujen katselmusmiesten (nykyinen julkisivutoimikunta)
kokouksessa maaliskuussa 1984 otettiin poikkeuksellisen kielteinen kanta rakennuksen
suunnitelmiin, jotka kuitenkin pitkälti toteutettiinkin. Katselmusmiehet pitivät uudisrakennusta
massiivisena ja monoliittimaisena kokonaisuutena. Toteutuneet julkisivujen kulmien pyöristykset
todettiin korostavan rakennuksen ylisuurta massavaikutelmaa. Kokouksessa todettiin, että
rakennusta oltiin suunnittelemassa kaupungin tärkeimmän julkisen ulkotilan - kauppatorin –
reunalle. Rakennus oli valmistumassa torin reunalle kortteliin, jossa kaksi tonttia yhdistettäisiin
koko korttelin matkalle sijoittuvalle uudisrakennukselle. Julkisivujen katselmusmiesten
kokouksessa nähtiin kielteisenä, että yhdenmukainen uudisrakennus levittäytyisi koko korttelin
pituudelle. Katselmusmiehet edellyttivät, että ruutukaavalla olisi noudatettava vanhaa tonttijakoa,
joka oli nähtävissä myös torin pohjoisella reunalla. Tonttien yhdistämiseen yhdelle rakennukselle
otettiin näin ollen tiukan kielteinen kanta. Asemakaavan muutos rakennukselle hyväksyttiin
kuitenkin marraskuussa 1982.
Kiinteistö Oy Pohjois-Karjalan maakuntatalo – jota alettiin 1990-luvun lopulta alkaen kutsua
Carelicumin rakennukseksi – on eräänlainen 1980-luvun kasinotalouden ja arkkitehtuurin
vapautumisen pohjoiskarjalainen symboli. Tuota aikaa on osuvasti kuvannut Erkki Helamaa: ”…
arkkitehdit tunsivat olevansa kuin irti päästetyt vasikat keväisellä niityllä pitkän pimeän jälkeen.
Nyt suunniteltiin erkkereitä, ulokkeita, kaaria, lasikattoja ja muita virityksiä. Selviä ylilyöntejä
sattui ja muodon köyhyydestä jouduttiin nyt muotokaaokseen, kun tehtiin sekaisin uusvanhaa ja
postmodernia.”

Rakennuksen muotokieli on vähintään monimuotoinen. Kuva vuodelta 2005. Kuva: Pekka Piiparinen.

Joensuussa pitkään elänyt ajatus Pohjois-Karjalan museon siirtämisestä pois Ilosaaresta toteutui,
kun Carelicumiksi nimettyyn kulttuuri- ja matkailukeskukseen valmistui vuonna 1998 museon
uudet perusnäyttelyt, Pohjois-Karjalan ja Joensuun matkailu- ja lippupalvelupiste, kahvila ja
matkailutuotekauppa. Rakennukseen sijoittui myös runsaasti Joensuun kaupungin virkamiesten
työskentelytiloja.
Kun 1990-luvun jälkipuolella joensuulaisille tehtiin kaupunkisuunnittelun yhteydessä kysely
kaupungin keskustan kauneimmista ja rumimmista rakennuksista, jakoi Carelicumin rakennus
kaupunkilaisten mielipiteet. Rakennus äänestettiin keskustan toisiksi rumimmaksi rakennukseksi
kauppahallin jälkeen. Uudemmasta rakennuskannasta Carelicum taas valittiin toiseksi
kauneimmaksi kaupunginkirjaston mentyä edelle. Myös asiantuntijoiden lausunnoissa rakennus on
saanut rakentamisen jälkeenkin negatiivista palautetta. Konsulttien laatimassa ”Joensuun keskustan
kehittäminen” -suunnitelmassa vuodelta 1997 todetaan, että ”tummat materiaalit ja heikko valaistus
tekevät tilasta synkän ja heikosti kaupallisesti toimivan.”
Vuonna 2010 käynnistettiin Carelicumin uudistamishanke, jolla pyrittiin hakemaan rakennukselle
lisää toiminnallisuutta ja vetovoimaa. Vaikka pitkälti kulttuuri- ja matkailupalveluihin keskittyvä
rakennus onkin sijainniltaan mitä loistavin kaupungin ydinkeskustassa, voi rakennuksen jossakin
määrin luotaantyöntävä ulkoinen olemus nousta keskuksen menestymisen suurimmaksi esteeksi.
Carelicumin rakennuksen visuaalisen ilmeen ja sen sisällön välillä on joka tapauksessa mittava
identiteetillinen ja imagollinen ristiriita. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi rakennus tulee
estämään torin eteläreunan esteettisesti korkeatasoisen kaupunkikuvan kehittämisen. Ehkä
tulevaisuudessa tuleekin ratkaistavaksi, puretaanko ”monoliittimainen” rakennus vai tullaanko se
muotoilemaan uudelleen visuaalisesti korkealaatuisempaan ulkoasuun. Ei toki pidä unohtaa sitäkään
mahdollisuutta, että tulevat sukupolvet arvostelevat rakennusta uusin silmin ja uusin ajatuksin,
jolloin sen säilyttäminen ja jopa suojelu mahdollisimman alkuperäisessä olemuksessa tulee olemaan
hyvinkin selkeä tavoite esimerkkinä 1980-luvun massiivisesta keskisuuren kaupunkikeskustan
liikerakentamisesta.
Pekka Piiparinen 9.2.2010
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