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1. Johdanto
Inventointi liittyy asemakaavan muutokseen, joka koskee ennen kaikkea Tulliportinkadun koulujen
aluetta. Inventointialue sijaitsee Joensuun kaupungin Otsolan kaupunginosassa. Tarkemmin alue rajautuu
idässä Tulliportinkatuun, lännessä Siltakatuun, etelässä Länsikatuun ja pohjoisessa Tulliportinkadun 1950luvun omakotitaloihin.
Inventointi käsittää sekä alueen yleisen rakennetun ympäristön muutoshistorian kuvauksen että
tärkeimpien rakennusten inventoinnit. Yksittäisiä rakennuksia on inventoitu 15. Pieniä piharakennuksia,
kuten autotalleja ja jätekatoksia, ei inventoinnissa ole käsitelty. Alueelta on purettu vain yksi merkittävä
rakennus, niin kutsuttu Domino-talo. Tämä kohde esitellään luvussa Purettuja rakennuksia.
Inventointialueen eteläosa on Itä-Suomen yliopiston käytössä ja alueen rakennukset omistaa Suomen
Yliopistokiinteistöt Oy. Pohjoisosassa on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistamaa
rakennuskantaa.
Tämän selvityksen tilaajana on Joensuun kaupunkirakennepalvelut ja tuottajana Arkkitehtitoimisto
Karttunen Ky. Toimistossa inventointityön on laatinut Pekka Piiparinen. Inventointiin liittyi yksi
inventoinnin
seurantapalaveri
25.1.2017.
Siihen
osallistuivat
Juha-Pekka
Vartiainen
(kaupunkirakennepalvelut), Simo Vaskonen (kaupunkirakennepalvelut), Osmo Karttunen
(Arkkitehtitoimisto Karttunen Ky) ja Pekka Piiparinen (Arkkitehtitoimisto Karttunen Ky). Inventointi
valmistui 31.1.2017.
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Asemakaavan muutoksen suunnittelualue. Kartta
Joensuun kaupunkirakennepalvelut.

Inventointialue näkyy kartassa punaisella rajattuna. Se on hieman pienempi kuin varsinainen kaava-alue.
Karttapohja Joensuun kaupunki, visualisointi Pekka Piiparinen.
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2. Alueen kehitys
2.1. Maankäytön suunnittelun historia
Vuoden 1953 Joensuun seudun yleiskaavassa Otto-Iivari Meurman ja Olli Kivinen suunnittelivat
inventointisalueen siten, että sen eteläosa määriteltiin yleisten (julkisten) rakennusten alueeksi ja
pohjoisosa kerrostaloalueeksi.1 Selvitysalue kuuluu Otsolan kaupunginosaan, johon ensimmäinen
asemakaava laadittiin vuonna 1947. Kaavassa määriteltiin paikka Itä-Suomen seminaarille
Tulliportinkadun eteläpäästä.2
Tulliportinkatu oli pitkään yksi neljästä historiallisesta Joensuuhun johtavasta päätiestä.3 Vuoden 1953
yleiskaava esitti Tulliportinkadun poistamista Joensuun sisääntuloväylistä. Uuden Kuopioon suuntaavan
tien tuli lähteä Siltakadun päädystä4 ja uusi valtatie toteutettiin 1960-luvun lopulla. Näin silloinen ItäSuomen seminaarin sekä tuleva ammattiopiston alue tuli rajautumaan tiukasti Kuopiontien (nyk.
Siltakadun) ja Tulliportinkadun väliselle alueelle. Tielinjaukset vaikuttivat myöhemmin kummankin
koulualueen rakentumiseen, sillä uudisrakennukset sijoitettiin tonteille huomattavan tiiviisti.
Kuopiontien alittava kevyen liikenteen tunneli valmistui vuonna 1977.5 Se yhdisti Joensuun korkeakoulun
kampusalueen vanhimman osaa uuteen, tuolloin vielä rakentamattomaan alueeseen. Ensimmäinen
korkeakoulurakennus Tulliportinkadun alueen ulkopuolella valmistui vuosina 1978–1979. Tuolloin
Martikkalantien (myöh. Yliopistokadun) varteen valmistui biologian ja kemian laitosten käyttöön
tarkoitettu rakennus.6 Tämän jälkeen yliopistokampus rakentui juuri Yliopistokadun varteen, josta tuli
kampuksen ydinalue Tulliportinkadun alueen jäädessä siitä hieman sivuun.

Selvitysalueen yleispiirteinen sijainti vuonna 1953
otetussa ilmakuvassa. Alue käsitti ennen kaikkea
metsää ja peltoja. Pohjois-Karjalan museo.

1

Meurman ja Kivinen 1954. Kaavakartta.
Vuoden 1947 kaava on kadonnut Joensuun kaupunkirakennepalveluista, mutta vuonna 1958 laaditusta uudesta
Otsolan asemakaavasta käy ilmi edellisen kaavan suunnittelualue Itä-Suomen seminaarialuetta varten.
3
Meurman ja Kivinen 1954, 34.
4
Meurman ja Kivinen 1954. Kaavakartta.
5
Kuusisto 2007, 302.
6
Elsinen 1998, 178.
2
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Vuonna 1968 otetussa kuvassa
näkyvät seminaarin alue ja taustalla
ammattikoulun alue. Joensuun
kaupunkirakennepalvelut.

Vuonna 1958 Joensuun kaupunginarkkitehti Unto Tupala laati Otsolaan ja Kanervalaan uuden
asemakaavan. Siinä seminaarin alue sijoitettiin edelleen Tulliportinkadun ja Länsikadun kulmaukseen.
Seminaarin tuleville rakennuksille ei määritelty rakennusaloja, sen sijaan jo rakennettu nykyinen Educan
länsisiiven rakennus (1956) ja puutarhurin asuintalo (1950-luvun jälkipuolisko) oli merkitty karttaan.
Seminaarin alueen pohjoispuolelle sijoitettiin pieni Seminaarinpuisto, jonka pohjoispuolella taas oli
Otsonpuisto Tulliportinkadun kupeessa. Puiston länsipuolelle Kuopiontien varteen tehtiin aluevaraus
henkilöautojen huoltoasema-alueelle. Nykyinen Pohjois-Karjalan ammattiopiston alue oli puistoaluetta,
joka nimettiin kaavassa Ahmanpuistoksi.7 Näin asemakaava muutti yleiskaavan linjausta siten, että
selvitysalueen pohjoisosan kerrostaloalueen suunnittelusta luovuttiin ja se määriteltiin puistoksi.
Vuonna 1960 laaditussa asemakaavassa varattiin tontti kaupungin ammattikoululle. Vuoden 1965
kaavassa poistettiin huoltoasemarakennusten alue. Näin 1960-luvun alkupuoliskon kaavoituksen
tuloksena hahmottui nykyisen Tulliportinkadun koulualueen sijainti.8 Vuonna 1980 laaditussa
asemakaavassa tätä koulualuetta laajennettiin hieman sen pohjoisosasta ammattikoulun laajennustarpeita
varten.9
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Otsolan ja Kanervalan asemakaavan muutos 14.1.1958. Joensuun kaupunkirakennepalvelut.
Otsolan (korttelin 139) asemakaavan muutos 2.2.1960; Otsolan, Linnunlahden ja Kanervalan asemakaavan muutos
10.6.1965. Joensuun kaupunkirakennepalvelut.
9
Otsolan ja Kanervalan asemakaavan muutos 3.112.1980. Joensuun kaupunkirakennepalvelut.
8
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Unto Tupalan vuonna 1958 laatimassa
asemakaavassa seminaarin aluetta oli jo alettu
toteuttamaan ja koululle varattiin edelleen
kortteli Tulliportinkadun ja Länsikadun
kulmauksesta. Sen sijaan koulukorttelin
pohjoispuolella olleet alueet Tulliportinkadun
varrella määriteltiin puistoiksi ja huoltoasemien
alueiksi. Kartta Joensuun
kaupunkirakennepalvelut.

Osa Joensuun kartasta todennäköisesti vuodelta
1966 tai 1967. Siinä näkyvät kahden oppilaitoksen
varhaisimmat rakennukset: Itä-Suomen seminaarin
ja Joensuun ammattikoulun. Kartta Joensuun
kaupungin keskusarkisto.
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2.2. Yliopiston alue

Itä-Suomen yliopiston Tulliportinkadun alueen tärkeimmät rakennukset ja rakennusten kokonaisuudet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regia (1965)
Educan länsisiipi (1956)
Educan itäsiipi (1960)
Länsikadun koulu (1977 ja 2005–2007)
Tulliportin koulu (1975 ja 2003)
Taitola (1991)
Entinen puutarhurin asuintalo (1950-luvun jälkipuolisko)

Ilmakuva © Blom 2014, visualisointi Pekka Piiparinen.

Tulliportinkadun varressa oleva Itä-Suomen yliopiston käytössä olevien rakennusten ryhmä on Joensuun
yliopistoalueen vanhin osa. Sen historialliset juuret ovat Joensuun korkeakoulussa sekä Sortavalan
seminaarissa ja Wärtsilän suomalaisessa reaalilyhteiskoulussa.
Lakiesitys Joensuun korkeakoulusta vahvistettiin eduskunnassa vuonna 1969 ja varsinainen
korkeakouluopetus käynnistyi syksyllä 1970. Samana vuonna Itä-Suomen seminaari lakkautettiin ja sen
tilat ja opettajat siirtyivät korkeakoululle. Aloitusvuonna käynnistettiin peruskoulun luokanopettajien
koulutus sekä otettiin ylioppilaita suorittamaan kandidaatin tutkintoja suomen kielessä, historiassa,
matematiikassa ja fysiikassa. Arvosanaopetusta annettiin myös kasvatustieteessä, biologiassa ja
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maantieteessä.10 Joensuun korkeakoulun hallinto ja toiminta sijoittui ennen kaikkea Tulliportinkadun
alueelle. Joensuun korkeakoulu muutettiin Joensuun yliopistoksi vuonna 1984.
Vuonna 1945 Sortavalan seminaari muutettiin Itä-Suomen seminaariksi ja se aloitti toimintansa
väliaikaisesti Raumalla ja Hämeenlinnassa. 1950-luvulla Suomessa perustettiin useita
opetusharjoittelukouluja, normaalilyseoita, useille paikkakunnille. Joensuuhun Itä-Suomen seminaari
muutti kesällä 1953 ja se alkoi kouluttaa kansakoulunopettajia.11
Joensuussa seminaari sai käyttöönsä sairaalan heikkokuntoiset rakennukset, joissa toimivat ruokala,
oppilasasuntola ja kanslia. Opetustiloja seminaari sai parista oppikoulusta. Musiikkiluokkana toimi
kaupungin valtuustosali, mutta soittokopit sijaitsivat poliisilaitoksella. Seminaarin toisena
toimintavuotena se muutti vanhaan kansakoulurakennukseen.12
Tulliportinkadulle seminaari sai uudet ja modernit rakennukset 1950- ja 1960-luvuilla. Seminaarin
päärakennus (nyk. Educan länsisiipi) valmistui vuonna 1956, harjoituskoulun rakennus (nyk. Educan
itäsiipi) 1960 ja ruokala-asuntola-rakennus (nyk. Regia) vuonna 1965.13 Kokonaisuudesta tuli ulkoiselta
olemukseltaan yhtenäinen ja kaikki edellä mainitut rakennukset suunnitteli arkkitehti Erik Lindroos.14
Sortavalan seminaarin lisäksi Tulliportinkadun yliopistorakennusten historiaan liittyy Wärsilän
suomalainen reaaliyhteiskoulu (1907–1915), jonka nimi muutettiin myöhemmin Wärtsilän yhteiskouluksi
(1915–1944) ja Wärsilän keskikouluksi (1931–1940 ja 1943–1944). Sodan jälkeen koulu siirrettiin
Joensuuhun ja sen toiminta alkoi tilapäisissä tiloissa. Koulun nimeksi tuli Joensuun keskikoulu. Vuonna
1957 se sai käyttöönsä tyttölyseon rakennuksen Rantakadun varrelta.15
1950- ja 1960-lukujen taitteessa koulu koki merkittäviä muutoksia. Se muuttui kahdeksanluokkaiseksi
yliopistoon johtavaksi oppikouluksi eli Pielisensuun yhteislyseoksi. Koulu sai uuden rakennuksen vuonna
1960 Niinivaaran Tikkamäeltä. Vuonna 1962 Pielisensuun yhteislyseo muutettiin normaalikouluksi, joka
huolehti opettajien auskultoinnista.16
Harjoittelukoulun yläaste ja lukio muuttivat vuonna 1975 Niinivaaralta Tulliportinkadulle korkeakoulun
ja ammattikoulun väliselle tontille. Koulunkäynti uusissa tiloissa alkoi seuraavana vuonna. Luokat 3–6
sijoitettiin uudisrakennukseen Tulliportinkadulle seminaarin entisen harjoittelukoulun viereen. Sen sijaan
luokat 1–2 saivat tilat niin sanotun LEA-koulusta, joka sijaitsi Mehtimäellä. LEA-koulun ideana oli
integroida lastentarha, esiopetus, ja alkuopetus sekä niihin liittynyt opettajankoulutus. Koulun toiminta
siirtyi Tulliportinkadulle Länsikadun koulun yhteyteen vuonna 2007.17
Joensuun korkeakoulun perustamisen jälkeen seminaarin harjoittelukoulu jatkoi työtään korkeakoulun
kansakouluna. Vuonna 1973 perustettiin Joensuun korkeakoulun harjoittelukoulu, joka muodostui jo
aiemmin perustetuista seminaarin harjoittelukoulusta ja Joensuun normaalilyseosta. Näin
opettajankoulutus siirtyi kokonaisuudessaan Joensuun korkeakoulun alaisuuteen. Vuonna 1978 koulun
nimi muuttui Joensuun normaalikouluksi.18
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Elsinen 1998, 177.
Elsinen 1998, 136, 168.
12
Elsinen 1998, 168.
13
Elsinen 1998, 168.
14
Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet 1995, 38.
15
Kuusisto 2007, 12-14.
16
Kuusisto 2007, 14, 128 ja 155 ja 296; Elsinen 1998, 136–137.
17
Kuusisto 2007, 14, 128 ja 155 ja 296; Elsinen 1998, 136–137.
18
Kuusisto 2007, 18.
11
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Joensuun korkeakoulun rakennukset 1970-luvun jälkipuoliskolle saakka olivat samat, mitkä olivat Itä-Suomen
seminaarin käytössä vuonna 1965. Kuva 1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Seminaarin rakennuksia vuonna 1965. Etualalla päärakennus (nyk. Educan länsisiipi), joka valmistui vuonna 1956
ja taustalla ruokala-asuntolarakennus (nyk. Regia), joka valmistui vuonna 1965. Pohjois-Karjalan museo.
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2.3. Ammattiopiston alue
Vuonna 1958 annettiin asetus ammattioppilaitoksista. Sen mukaan kaupunki- ja kauppalakunnissa, joissa
oli yli 20 000 asukasta, tuli olla ainakin metallityö-, konekorjaus-, sähkö-, puutyö-, rakennus-, ompelu- ja
ravintolaosastot käsittävät yleinen ammattikoulu. 1960-luvun alussa Joensuun kaupunki päätti perustaa
oman ammattikoulun, mutta varasi opiskelijoille lakisääteisiä opiskelupaikkoja myös Pohjois-Karjalan
keskusammattikoulusta.19 Viime mainitun koulun valtio oli perustanut Joensuuhun vuonna 1947.20
Pohjois-Karjalan ammattikoulujen kuntainliitto perustettiin vuonna 1963 ja se toteutti alkuvaiheessa
ammattikoulut Joensuuhun, Lieksaan ja Kiteelle, myöhemmin toimipaikkojen verkosto laajeni. PohjoisKarjalan ammattikoulun toiminta alkoi vuonna 1965, mutta esimerkiksi Joensuussa väliaikaisissa tiloissa
Karsikossa ennen omien tilojen valmistumista. Joensuussa aloitetut linjat olivat sähköasentaja,
rakennusmies, teollisuusompelija ja keittäjä.21 Tulliportinkadulle ammattikoulun pääasiallinen toiminta
siirtyi vuodesta 1966 lähtien.
Vuonna 1971 Joensuun kotiteollisuuskoulu liitettiin ammattikoulun kuntainliiton alaisuuteen. Koulu on
yksi Joensuun vanhimmista oppilaitoksista. Alun perin sen nimi oli Joensuun Rouvasväen yhdistyksen
käsityökoulu. Sen jälkeisiä nimiä olivat Joensuun naiskäsityökoulu, Joensuun naiskotiteollisuuskoulu,
Joensuun kotiteollisuuskoulu ja Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuuskoulu.22 Vuonna 1987 koulun
nimi muutettiin Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseksi.23
1970-luvulla käsi- ja taideteollisuuskoulun opetusvalikoima laajeni. Vuonna 1974 koulussa alkoi
matkailupalvelukurssi ja seuraavana vuonna kouluun liitettiin puutyöosasto. Jälkimmäinen opetus
aloitettiin Mutalassa. Vuonna 1979 alkoi metalliosasto väliaikaisena Kuurnankadulla, kunnes sen toiminta
vakinaistettiin vuonna 1983.24
Vuonna 1975 ammattikoulussa alettiin opettaa myös yleisaineita.25 Seuraavalla vuosikymmenellä koulun
opetustarjonta laajene edelleen ja uusia aloja olivat esimerkiksi kiviseppäartesaani ja kuvataiteilija.26
1970-luvun lopulla ammattikoulujen kuntainliitto muutti nimensä Pohjois-Karjalan ammatillisten
oppilaitosten kuntainliitoksi ja vuonna 1993 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymäksi. Myös koulun
nimi on kokenut muutoksia. Joensuun ammattikoulusta tuli Joensuun ammattioppilaitos ja 2000-luvun
alussa koulun nimeksi tuli Pohjois-Karjalan ammattiopisto.27 Vuonna 1995 Pohjois-Karjalan
keskusammattikoulu yhdistettiin koulutuskuntayhtymään.28

19

Elsinen 1998, 146–147.
Esim. Siltana tulevalle 1994, 21.
21
Elsinen 1998, 147.
22
Elsinen 1998, 147 ja 160.
23
Siltana tulevalle 1994, 71.
24
Elsinen 1998, 160–161.
25
Elsinen 1998, 160–161.
26
Siltana tulevalle 1994, 71.
27
Esko Tahvanainen 26.1.2017; Siltana tulevalle 1994, 30 ja 95; Esko Tahvanaisen sähköposti 30.1.2017; Elsinen 1998,
147.
28
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
20
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Pohjois-Karjalan ammattiopiston rakennuskantaa Tulliportinkadun alueella:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entinen kotiteollisuuskoulun talo / rakennus H (1971)
Entinen sähköosaston talo / rakennus G (1975)
Entinen ravintolatalousosaton talo / rakennus F (1975)
Entinen päärakennus / rakennus A (1967)
Rakennus B (1966)
Rakennus C (1966)
Rakennus D (1966)
Entinen kivialan koulutusrakennus / rakennus E (1980- ja 1990-lukujen taite)
Käsi- ja taideteollisuusalan uudisrakennus / rakennus I (1985)

Ilmakuva © Blom 2014, visualisointi Pekka Piiparinen.

Joensuun kaupunki luovutti vuoden 1966 alussa ammattikoulujen kuntainliitolle tontin Tulliportinkadun
varresta. Rakennustoiminta käynnistyi nopeasti ja jo lukuvuosi 1966–1967 voitiin aloittaa osittain uusissa
tiloissa. Niihin tulivat seuraavat linjat: sähköasentaja, rakennusmies, viilaaja-koneistaja, koneistaja,
autonasentaja, autonhuoltaja, kirvesmies ja betonimies. Tytöille tarkoitetut linjat jatkoivat toistaiseksi
Karsikon kansakoululla, jossa työskenteli myös oppilaitoksen hallinto.29
Tulliportinkadun ammattikoulurakennukset suunnitteli joensuulainen arkkitehti Martti Hakala ja ne
rakensi Rakennusliike Mikko Repo. Joensuun ammattikoulun rakennusten vihkiäisjuhla pidettiin
lokakuussa 1968.30 Kokonaisuus käsitti kuusi rakennusta: päärakennus toteutettiin Tulliportinkadun
varteen ja sen taakse tontin sisälle valmistui kolme työhallia. Tontille toteutettiin myös paritalo, johon
29
30

Elsinen 1998, 147.
Siltana tulevalle 1994, 15–16.
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suunniteltiin rehtorin ja talouspäällikön asunnot.31 Tulliportinkadun varteen suunniteltiin myös opiskelijaasuntolaa, mutta tätä ei toteutettu.
Koulu on rakennuttanut uudistiloja alueelle vuosikymmenten saatossa aina 2000-luvun ensimmäiselle
vuosikymmenelle saakka. Ensimmäiset merkittävät ammattikoulun uudisrakennukset toteutettiin 1970luvulla. Kotiteollisuuskoulun talo valmistui vuonna 1971 ja vuonna 1975 valmistuivat rakennukset
ravintola-alan peruslinjalle ja sähköosastolle.32 Viimeisin uudisrakennusmassa toteutettiin entisen kivialan
koulutusrakennuksen yhteyteen 2000-luvulla.

Kuvassa keskellä ammattikoulun rakennuskantaa 1960-luvun jälkipuoliskolta. Etualalla Linnunlahden asuinaluetta
ja taustalla Otsolan kaupunginosaa. Joensuun kaupunkirakennepalvelut.

31
32

Esim. Joensuun arkkitehtuuria 1960–1978 -näyttelytaulu. Joensuun kaupunginarkisto.
Mm. Elsinen 1998, 147.
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3. Yliopiston rakennukset
Educan länsisiipi

Kuvaus ja historia
Rakennuksen päämassa on kolmikerroksinen, harjakattoinen ja sen pitkät ulkoseinät ovat pääasiassa
punatiilivuorausta. Tiilipintaa jäsentävät vaaleat rappauspinnat ja ikkunoiden puusäleiköt. Rakennuksen
päädyt on rapatut. Interiöörin huomattavin tila on korkea ja avara aula. Rakennus on harjakattoinen.
Päämassan luoteispuolella on matalampi siipiosa, jossa on auditorio- ja sali. Siipiosan seinät on vuorattu
punatiilein, mutta pääty on rapattu valkoiseksi. Siipiosan perustus on päällystetty liuskekivin ja
rakennusmassan pihalle päin suunnatut suuret ikkunat on peitetty puusäleiköin. Kadun puoleisen
julkisivun punatiilipintoja rytmittää rapatut pilasterit. Myös siipiosan katemuoto on harjakatto.
Rakennus valmistui vuonna 1956 Itä-Suomen seminaarille ja kohteen suunnitteli arkkitehti Erik Lindroos.
Rakennuksessa oli toimintoja viidessä kerrostasossa. Kellarikerrokseen sijoitettiin muun muassa
varastotiloja, talonmiehen työhuone, harjoitussoittohuoneet sekä talon huoltoon liittyen kattila- ja
pumppuhuone. Kellarikerroksen kapeaan siipiosaan sijoitettiin voimistelusali. Rakennuksen
pohjakerrokseen tuli tiloja puu- ja metallikäsitöille. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin muun muassa
rehtorin toimisto, kanslia, lainakirjasto, kaksi lukusalia, opiskelijoiden oleskelutilat, kaksi
koesoittohuonetta ja opetustiloja. Kapeaan siipiosaan toteutettiin juhlasali. Toiseen kerrokseen tuli
huoneet fysiikan ja kemian kokoelmille, fysiikan ja kemian laboratorio, piirustussali, luonnontieteiden
oppisali ja muita luokkahuoneita. Ullakko jäi pääosin tyhjäksi, joskin sinne sijoitettiin ilmanvaihtokeskus.
Ullakon merkittävä funktio oli pääaulan valaisussa. Rakennuksen interiöörin merkittävimmäksi
elementiksi tuli kaksi kerrosta korkea aulatila.33
1970-luvulla rakennus oli monipuolisessa käytössä, sillä siinä sijaitsi korkeakoulun hallinto rehtorin
työhuoneineen, opetustiloja, opetusstudio, auditorio, monitoimitila, laulusali, soittohuoneita ja
henkilökunnan työhuoneita.34 Rakennuksesta tuli Joensuun korkeakoulun päärakennus. 35 1990-luvulla

33

Rakennuspiirustukset. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto; Kuusisto 2007, 18; Joensuun kulttuuri- ja
rakennushistorialliset kohteet 1995, 38.
34
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
35
Kuusisto 2007, 18.
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rakennuksessa sijaitsi kasvatustieteiden tiedekunta, kasvatustieteen laitos, erityiskasvatuksen laitos,
luokanopettajankoulutus, aineenopettajan ja oppilaanohjauksen koulutus sekä sosiologian laitos.36

Muutokset
Ensimmäiset muutokset tehtiin vuonna 1968. Tuolloin rakennuksen edessä ollut valkoiseksi rapattu
tiilimuuri purettiin. 1970-luvun alkupuoliskolla rakennus liitettiin väliosalla nykyiseen Educan itäsiipeen.
Myös muita korjaus- ja muutostöitä tehtiin, ennen kaikkea sisätiloihin. Educan länsisiipi varustettiin
koneellisella ilmanvaihdolla ja sisätiloja jäsenneltiin uudelleen. Vuosikymmenen puolivälissä julkisivuja
kohennettiin, muun muassa sileärappaukset kunnostettiin. 1990-luvun puolivälissä kellaritilat
peruskorjattiin, myös ensimmäiseen kerrokseen tehtiin pieniä muutoksia.37

Nykyinen käyttö
Rakennus toimii väistötilana ja siihen on sijoitettu tilapäisesti kaksi tiedekuntaa Metria-rakennuksen
peruskorjauksen tieltä. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen tiedekunnan alaisuudessa
rakennuksessa on musiikin osasto ja yhteiskunta ja kauppatieteiden tiedekunnan alaisuudessa ovat
historia- ja maantieteiden laitos sekä yhteiskuntatieteiden laitos. Lisäksi rakennuksessa on yliopiston
tietotekniikkapalvelujen yksikkö ja kellarissa on musiikin soittokoppeja. Rakennuksen luoteissiivessä on
auditorio ja luentosali.38

Arvot
Vuoden 1987 ja vuoden 1996 yleiskaavassa kaikki entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset arvotettiin
II luokkaan (rakennusten kohdeluettelossa, mutta toisaalta esiteltiin kokonaisuutena). Se tarkoitti
paikallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita tai miljööseen
huomattavasti vaikuttavia rakennuksia. Ohjeena oli, että rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua
saa olennaisesti muuttaa. Korjaustoimenpiteitä suoritettaessa on rakennusten historiallinen asu pyrittävä
säilyttämään.
Voimassa olevassa Joensuun seutukaava 2020:ssä entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset on
arvotettu seudullisesti arvokkaiksi kohteiksi.
Educa-rakennus on suojeltu asemakaavalla.
Rakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt pitkälle alkuperäisenä, myös sisätiloissa on paljon alkuperäisiä
elementtejä. Rakennus kertoo Joensuun sivistys- ja kouluelämän historiasta. Rakennus liittyy ennen
kaikkea opettajankoulutuksen historiaan, mutta kohteella on merkitystä myös Joensuun korkeakoulun ja
sittemmin yliopiston historiassa. Kohde omaa merkittävää hallintohistoriaa, sillä rakennuksesta käsin on
johdettu Itä-Suomen seminaaria ja sen jälkeen Joensuun korkeakoulua. Rakennus edustaa
pohjoiskarjalaisittain aikansa laadukasta koulurakentamisen arkkitehtuuria. Ulkoasunsa puolesta rakennus

36

Joensuun yliopiston kampusalueen opasviittojen uusiminen 23.4.1996. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen
arkisto.
37
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet
1995, 38.
38
Mm. Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
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liittyy saumattomasti ympärillä oleviin Regian ja entisen seminaarin harjoittelukoulun (Educan itäsiipi)
rakennuksiin.

Educan länsisiiven pihanpuoleista julkisivua. Pekka Piiparinen.

Kohteen luoteispäätyyn toteutettiin päämassaa kapearunkoisempi osa, johon sijoitettiin voimistelusali ja juhlasali.
Pekka Piiparinen.
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Koulurakennusta Tulliportinkadulta katsottuna. Pekka Piiparinen.

Educa-rakennuksen länsisiiven pääaulatila on yksi
merkittävimmistä Joensuussa olevista 1950-luvun
interiööreistä. Pekka Piiparinen.
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Juhlasaliksi valmistunut tila on säilyttänyt pitkälle alkuperäistä ilmettään. Pekka Piiparinen.

Leikkauspiirros vuodelta 1954. Rakennuksen kerrokset olivat: kellarikerros, pohjakerros, ensimmäinen kerros,
toinen kerros ja ullakko. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Rakennuksen ensimmäinen kerros vuoden 1954 rakennuspiirustuksessa. Vasemmalla kapearunkoisessa
siipirakennuksessa oli juhlasali. Päämassan merkittävin sisätila oli korkea aula. Sen ympärille oli sijoitettu ennen
kaikkea luokkahuoneita. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Rakennuksen siipiosan pihanpuoleista julkisivua. Alemman kerroksen (alun perin voimistelusalin) lasitiilet on
vaihdettu myöhemmin tavalliseen ikkunalasiin. Yläosan ikkunoiden edessä on puusäleiköt. Kuva todennäköisesti
1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Educan itäsiipi

Kuvaus ja historia
Kaksikerroksinen rakennus muodostuu kahdesta massasta ja ne molemmat ovat pääosin tiilivuorattuja.
Pohjoisemman rakennusmassan julkisivuissa on ikkunoiden nauhat kahdessa kerroksessa. Kohteessa on
osin harja- ja osin pulpettikatto. Punatiilijulkisivuja jäsentävät vaaleat rappauspinnat. Rakennus on liitetty
fyysisesti kiinni Educa-rakennukseen ja Länsikadun kouluun. Suuremman massan eteläpuolella on
kapeampi massa. Kapean siiven julkisivut ovat Tulliportinkadun puolella lähes täysin punatiilivuorattuja,
mutta pihan puolella tiiliverhouksen lisäksi on laajoja ikkunapintoja. Rakennusmassassa on harjakatto.
Kohde valmistui vuonna 1960 Itä-Suomen seminaarin päärakennuksen viereen. Rakennuksen suunnitteli
arkkitehti Erik Lindroos.39 Rakennuksessa toteutettiin opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu.40
Rakennukseen sijoitettiin muun muassa piirustus- ja laulusali, opettajakokelaiden oleskeluhuone,
opettajienhuone, kokoelmahuone, luonnontieteenluokka ja muita luokkahuoneita. Rakennuksen sisälle
pitkittäissuunnassa suunniteltiin kaksikerroksinen aulamainen käytävä. Ullakko jäi pääosin tyhjäksi, joskin
sinne sijoitettiin ilmanvaihtokeskus. Rakennuksen eteläosaan toteutettiin kapeampi siipi, johon valmistui
voimistelu- ja juhlasali. Saliin valmistui myös näyttämö.41
Seminaarin lakkautuessa vuonna 1970 rakennus toimi Joensuun korkeakoulun harjoittelukouluna. 42
Sittemmin rakennus tuli yliopiston normaalikoulun ala-asteen käyttöön43 ja se on osa Länsikadun koulua.

Muutokset
Vuosina 1977–1978 kouluun kunnostettiin tilat käsitöille, kuvaamataidolle, oppilashuollolle,
erityisopetukselle sekä tiloja opetusharjoittelijoille. Luokkahuoneita muutettiin pienemmiksi
toimistohuoneiksi. Koulun entisestä liikuntasalista tehtiin opetussudio, jossa opetusta oli myös
mahdollista videoida opetusharjoittelun tarpeisiin. Osa liikuntasalista muutettiin seminaarisaleiksi.

39
40

Mm. Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet 1995, 38.

Kuusisto 2007, 18.
Rakennuspiirustukset. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
42
Kuusisto 2007, 294.
43
Mm. rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
41
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Julkisivujen osalta rappauspintoja korjattiin ja kapeamman rakennusmassan ensimmäisen kerroksen
ikkuna-aukkoaja suurennettiin pihanpuolelta.44
Vuonna 2005 rakennuksessa toteutettiin peruskorjaus. Sen jälkeen rakennuksessa toimi
terveydenhoitajan, kuvataiteen, teknisen käsityön, tekstiilityön ja kielten opetuksen tilat. Jo aikaisemmin
1970-luvulla entinen harjoittelukoulun rakennus oli liitetty katoksella samaan rakennusmassaan Educan
itäsiiven kanssa, mutta uuden vuosituhannen alussa rakennus liitettiin koulurakennuksia yhdistävällä
uudisrakennusmassalla Länsikadun kouluun.45

Nykyinen käyttö
Rakennus on Länsikadun koulun käytössä.

Arvot
Vuoden 1987 ja vuoden 1996 yleiskaavassa kaikki entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset arvotettiin
II luokkaan (rakennusten kohdeluettelossa, mutta toisaalta esiteltiin kokonaisuutena). Se tarkoitti
paikallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita tai miljööseen
huomattavasti vaikuttavia rakennuksia. Ohjeena oli, että rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua
saa olennaisesti muuttaa. Korjaustoimenpiteitä suoritettaessa on rakennusten historiallinen asu pyrittävä
säilyttämään.
Voimassa olevassa Joensuun seutukaava 2020:ssä entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset on
arvotettu seudullisesti arvokkaiksi kohteiksi.
Rakennus on suojeltu asemakaavalla.
Rakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt pitkälle alkuperäisenä, myös sisätiloissa on paljon alkuperäisiä
elementtejä. Rakennus kertoo Joensuun sivistys- ja kouluelämän historiasta. Rakennus liittyy ennen
kaikkea opettajankoulutuksen historiaan, mutta kohteella on merkitystä myös Joensuun korkeakoulun ja
sittemmin yliopiston historiassa. Rakennus edustaa pohjoiskarjalaisittain aikansa laadukasta
koulurakentamisen arkkitehtuuria. Ulkoasunsa puolesta rakennus liittyy saumattomasta läheisiin Regian
ja Educan länsisiiven rakennuksiin.

44

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.Kuusisto 2007, 302; Tarja Harjulan ja Seija
Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
45
Kuusisto 2007, 307;
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Entinen seminaarin harjoittelukoulu sisäpihalta kuvattuna. Koulu on fyysisesti yhteydessä sekä Educan
länsisiipeen että Länsikadun koulumassoihin. Pekka Piiparinen.

Rakennusta Länsikadun ja Tulliportinkadun kulmauksesta. Kuva joko 1960- tai 1970-luvulta. Pohjois-Karjalan
museo.
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Rakennus on pääosin pulpettikattoinen, mutta sen pohjoisosassa on myös harjakattoinen alue. Kuva 1960- tai
1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Rakennuksen leikkauspiirros vuodelta 1956. Rakennuksen keskiosaan sijoitettiin rakennusta halkova kahden
kerroksen korkuinen aulamainen käytävä. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Rakennuksessa on kaksikerrosta korkea
aulatila, jonka ympärille on sijoitettu
työskentelytiloja. Valoa aulaa tuovat muun
muassa pulpettikattoon sijoitetut ja länteen
suunnatut ikkunat. Pekka Piiparinen.

Muuntamo

24

Kuvaus ja historia
Muuntaja sijaitsee Tulliportinkadun varressa Educa länsisiiven edessä. Muuntajan lisäksi rakennukseen
sijoitettiin sähköpääkeskus ja puutarhatyökaluvarasto. Muuntamo on suorakulmaisen särmiön muotoinen
ja sen katto ja se on vuorattu punatiilein. Kattomuoto on viistokatto, katemateriaali on pelti. Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Erkki Helasvuo vuonna 1974.46

Nykyinen käyttö
Rakennus toimii Tulliportinkadun aluemuuntamona.47

Arvot
Voimassa olevassa Joensuun seutukaava 2020:ssä entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset on
arvotettu seudullisesti arvokkaiksi kohteiksi. Rakennuksiin kuuluu myös aluemuuntaja.
Rakennus kertoo alueen infrastruktuurin historiasta. Rakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt
alkuperäisenä. Kohde on sopeutettu punatiilijulkisivunsa puolesta muuhun ympärillä olevaan
rakennuskantaan.

Regia

Kuvaus ja historia
Kohde muodostuu kahdesta rakennusmassasta. Toinen on kaksikerroksinen, harjakattoinen ja
punatiilivuorattu. Sen julkisivupintaa jäsentävät kapeat rappauspinnat. Toinen rakennusmassa on
yksikerroksinen ja harjakattoinen. Sen julkisivut on rapatut, joskin ikkunarivistöjä on paikka paikoin
jäsennelty puupaneelipinnoilla. Kummassakin rakennusmassassa on kellarikerros.
46
47

Rakennuspiirustukset 25.6.1975. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
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Rakennus valmistui vuonna 1965 Itä-Suomen seminaarin asuntola- ja ruokalarakennukseksi.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Erik Lindroos. Kaksikerroksinen rakennusmassa suunniteltiin
opiskelijoiden asuntolaksi ja sen kumpaankin kerrokseen sijoitettiin kahden hengen huoneita (15 m2).
Myöhemmin kaksikerroksisessa rakennuksessa toimi muun muassa Joensuun yliopiston hallinto.48
Yksikerroksinen pitkä rakennusmassa osoitettiin virka-asuntoja varten ja siihen sijoitettiin vahtimestarin,
emännän, siivoojan ja apulaisen asunnot. Samaan rakennukseen tuli tilat myös ruokalalle, kerhohuoneelle,
talonmiehelle ja valvojalle. Lisäksi rakennukseen tuli paljon huoltotiloja, muun muassa kellaritilaan.49
Myöhemmin rakennuksen asuntoja käytettiin Joensuun yliopiston vierasmajoituspaikkoina. Asumiseen
tiloja ei ole käytetty enää vuosiin.50
Yksikerroksisen pitkän rakennusmassan länsipuolella oli erillinen asuinrakennus. Siihen sijoitettiin ItäSuomen seminaarin rehtorin virka-asunto, jonka pinta-ala oli 140 m2.51 1990-luvun alussa entinen rehtorin
asuinrakennus nivellettiin osaksi muuta Regian rakennusta.
Rakennusta kutsuttiin pitkään T-taloksi. Esimerkiksi 1990-luvulla T-taloon oli sijoitettu Joensuun
yliopiston hallintopalvelut. Tuolloin rakennuksessa oli myös kirjaamo, arkisto, tiedotus, opiskelijapalvelut
ja Verola-ravintola.52

Muutokset
Matalan ja pitkän rakennusmassan julkisivujen rappauspinnat on uudistettu.53 1970-luvun puolivälissä
Regia-rakennus peruskorjattiin. Yksikerroksiseen rakennuksen osaan sijoitettiin musiikin koulutusta ja
sinne toteutettiin muun muassa soittohuoneita. Rakennukseen sisällytettiin edelleen asuntoja. Johtajan
(rehtorin) asuintalon rappaus korjattiin. 1990-luvun alussa asuinrakennus nivellettiin uudisosalla osaksi
muuta yksikerroksista rakennusmassaa ja kohteeseen sijoitettiin kirjapaino. Samalla entinen asuintalo
peruskorjattiin.54
1990-luvun jälkipuoliskolla Regia peruskorjattiin jälleen. Ulkoisia muutoksia oli vähän, joskin
kaksikerroksiseen hallintorakennukseen toteutettiin kaksi uutta katosta. Matalan rakennusosan rappaus
uusittiin osin.55

Nykyinen käyttö
Suurin osa rakennuksesta on tyhjillään. Rakennuksessa toimii vuokralaisena ISS-Palvelut Oy. Entisen
yliopistopainon tiloissa toimii kouluterveydenhoitaja. Itä-Suomen yliopistolla rakennuksessa ei ole enää
toimintaa.56
48

Kuusisto 2007, 18; Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset kohteet 1995, 38; rakennuspiirustukset. Itä-Suomen
yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
49
Rakennuspiirustukset. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
50
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
51
Rakennuspiirustukset. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
52
Joensuun yliopiston kampusalueen opasviittojen uusiminen 23.4.1996. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen
arkisto.
53

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
55
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
56
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
54
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Arvot
Vuoden 1987 ja vuoden 1996 yleiskaavassa kaikki entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset arvotettiin
II luokkaan (rakennusten kohdeluettelossa, mutta toisaalta esiteltiin kokonaisuutena). Se tarkoitti
paikallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita tai miljööseen
huomattavasti vaikuttavia rakennuksia. Ohjeena oli, että rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua
saa olennaisesti muuttaa. Korjaustoimenpiteitä suoritettaessa on rakennusten historiallinen asu pyrittävä
säilyttämään.
Voimassa olevassa Joensuun seutukaava 2020:ssä entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset on
arvotettu seudullisesti arvokkaiksi kohteiksi.
Rakennus on suojeltu asemakaavalla.
Rakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt pitkälle alkuperäisenä. Rakennus kertoo Joensuun sivistys- ja
kouluelämän historiasta. Rakennus liittyy ennen kaikkea opettajankoulutuksen historiaan, mutta kohteella
on merkitystä myös Joensuun korkeakoulun ja sittemmin yliopiston historiassa. Rakennuksesta käsin on
johdettu Joensuun yliopistoa. Rakennus edustaa pohjoiskarjalaisittain aikansa laadukasta
koulurakentamisen arkkitehtuuria. Ulkoasunsa puolesta rakennus liittyy saumattomasta läheisiin Educan
länsisiiven ja Educan itäsiiven rakennuksiin. Edellä mainittuihin kohteisiin nähden Regian arvoa
vähentävät sisätiloissa toteutetut muutokset.

Etualalla on entinen asuintalo, joka nivellettiin 1990-luvun alussa osaksi muuta Regian rakennusmassaa. Pekka
Piiparinen.
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Regia-rakennusta Tulliportinkadulta kuvattuna, todennäköisesti 1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston
toimitilapalvelujen arkisto.

Vasemmalla näkyy asuinhuoneistoja ja oikealla entinen rehtorin asuintalo. Kuva todennäköisesti 1970-luvulta.
Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Korkeamman rakennusmassan toista kerrosta vuonna 1963 laaditussa rakennuspiirustuksessa. Pääasiassa
rakennuksen molempiin kerroksiin sijoitettiin 15 m2:n kokoisia opiskelijoiden kahden hengen huoneita. Keskellä
kumpaakin kerrosta oli pitkä käytävä. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Rehtorin asunto vuoden 1963 piirustuksen mukaan. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Yksikerroksisen siiven asunnot sijaitsivat rakennuksen länsipäädyssä. Sinne sijoitettiin vahtimestarin, emännän,
siivoojan ja apulaisen asunnot. Sisäänkäynti niihin tapahtui rakennuksen eteläpuolelta. Itä-Suomen yliopiston
toimitilapalvelujen arkisto.

Entinen puutarhurin asuintalo

Kuvaus ja historia
Rakennus on satulakattoinen ja rapattu talo. Se on valmistunut 1950-luvun jälkipuoliskolla ennen kaikkea
seminaarin puutarhurin asuintaloksi, mutta siihen sijoitettiin myös puutarhatoimintoja. Yksikerroksisessa
rakennuksessa on kellarikerros ja ullakko. Rakennuksen yhteydessä oli ”kokoelmahuone” ja kaksi
kasvihuonetta. Nämä rakennuksen osat on purettu. Asunnon läheisyydessä sijaitsi lavatarha.57

57

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta. Rakennus näkyy vuonna 1958 piirretyssä
asemakaavakartassa.
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Aikoinaan oli tavallista, että opettajankoulutuslaitosten yhteyteen toteutettiin kasvitarhoja opetuskäyttöä
varten. Myös Joensuussa Itä-Suomen seminaarin yhteyteen toteutettua kasvitarhaa käytettiin
opettajakoulutuksessa.58
Asuminen rakennuksessa loppui viimeistään 1980-luvun puolivälissä, jolloin kohde muutettiin pääasiassa
toimistotiloiksi.59
2000-luvun alussa rakennusta on kutsuttu myös nimellä Toonika, sillä tuolloin kohteessa harjoitettiin
musiikin opetusta ja siellä sijaitsi myös musiikin opettajien työhuoneita. Yliopiston käytössä rakennus ei
ole ollut enää vuosiin.60

Muutokset
1980-luvun puolivälivälissä rakennus muutettiin pääasiassa toimistotiloiksi. 1990-luvun jälkipuoliskolla
kohde peruskorjattiin.61

Nykyinen käyttö
Rakennus on Juvenes Print – Yliopistopaino Oy:n ja Viestintätoimiston Kirjokannen käytössä.

Arvot
Vuoden 1987 ja vuoden 1996 yleiskaavassa kaikki entiset Itä-Suomen seminaarin rakennukset arvotettiin
II luokkaan (rakennusten kohdeluettelossa, mutta toisaalta esiteltiin kokonaisuutena. Puutarhurin
asuintalo on nimetty ”kasvihuoneeksi”). Se tarkoitti paikallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai
rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita tai miljööseen huomattavasti vaikuttavia rakennuksia. Ohjeena
oli, että rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua saa olennaisesti muuttaa. Korjaustoimenpiteitä
suoritettaessa on rakennusten historiallinen asu pyrittävä säilyttämään.
Rakennus kertoo joensuulaisen opettajakoulutuksen alkuaikojen historiasta ja se on Itä-Suomen
seminaarin toiseksi vanhin rakennus Educan länsisiiven jälkeen. Rakennus kuuluu arkkitehti Erik
Lindroosin suunnittelemaan neljän koulu- ja opetusrakennuksen kokonaisuuteen, jotka valmistuivat ItäSuomen seminaarille vuosina 1956–1965. Rakennuksen ulkoinen olemus on säilynyt alkuperäisenä.

58

Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
60
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
61
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
59
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Entinen puutarhurin asuintalo on hieman erillään alueen muista kouluhistoriaan liittyvistä rakennuksista. Pekka
Piiparinen.

Rakennuksen länsiosasta kolme rakennetta on myöhemmin purettu: kaksi lasitettua kasvihuonetta ja niin kutsuttu
”kokoelmahuone”. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

32

Korkeakoulun aluetta todennäköisesti 1970-luvulta. Lindroosin suunnittelema puutarhurin asuintalo sijaitsi
hieman erillään muista seminaarin rakennuksista. Puutarhurin asuintalon yhteydessä olivat kasvihuoneet ja
lavatarha. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
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Puutarhurin asuin- ja työskentelytalon
leikkauspiirrokset vuodelta 1955. Itä-Suomen
yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Puutarhurin asuintalon eteläistä julkisivua vuoden 1955 piirustuksissa. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen
arkisto.
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Puutarhurin asuintalo ja sen yhteydessä olleita työskentelytiloja vuoden 1955 piirustuksissa. Kuvan tiloista
kokoelmahuone, kurkkuhuone ja tomaattihuone on myöhemmin purettu. Itä-Suomen yliopiston
toimitilapalvelujen arkisto.
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Tulliportin koulu

Kuvaus ja historia
Kohde muodostuu kahdesta rakennuksesta. Suurempi, kaksikerroksinen massa, rajautuu lähelle
Tulliportinkatua. Rakennuksen pinta-ala on suorakaiteen muotoinen. Pienempi rakennusmassa on tontin
sisällä ja se on osin kaksikerroksinen ja osin yksikerroksinen. Rakennuksia yhdistää toisiinsa katos.
Kummassakin rakennuksessa pääasialliset julkisivumateriaalit ovat punatiili ja harmaat metallikasetit.
Ensimmäisten kerrosten ikkunoiden alla on slammattuja betonipintoja.
Rakennuksiin sijoitettiin niiden valmistumisvuonna 1975 normaalikoulun lukio ja yläaste. Rakennuttajana
toimi rakennushallitus ja suunnittelijana yliarkkitehti Matti E. Hirvonen.62
Kaksikerroksiseen rakennukseen sijoitettiin luokkatiloja yhteensä 24 kappaletta, juhlasali, oppimaisema,
kirjasto, laboratoriotiloja, kielistudio, opetus- ja jakelukeittiö ruokailutiloineen, auditorio, opettajien
työhuoneita, harjoittelijoiden tiloja ja kaksi asuntoa.63 Yksikerroksiseen rakennukseen sijoitettiin 600
neliön voimistelusali, musiikkiluokka ja yksi asunto.64
Valmistuttuaan normaalikoulun rakennukset olivat aikansa moderneinta koulusuunnittelua. Erityisesti
uutta oli mediateekki eli oppimaisema, noin 900 neliömetrin kokoinen avoin tila, jonka ympärillä luokat
sijaitsivat. Oppimaisema suunniteltiin toimivan muun muassa ryhmätöiden pitopaikkana ja
mahdollistavan useampien luokkien työskentelyn yhtä aikaa omissa soluissaan. Oppimaiseman yhteydessä
oli lasiseinällä erotettu lukusali.65

Muutokset
Vuosien saatossa koulussa tehtiin pieniä pintaremontteja, joissa muun muassa seiniä maalattiin ja
kokolattiamattoja poistettiin.66
Koulun laaja remontti valmistui vuonna 2003.67 Sen suunnittelusta vastasi Ilkka Kärnä (Arkkitehtitoimisto
Esa Piirainen) ja rakentamisesta Rakennusliike Purmonen Oy. Remontti toi kouluun lisää valoisuutta ja
62

Kuusisto 2007, 297; kaupungin kiinteistötietojärjestelmä.
Kuusisto 2007, 297.
64
Kuusisto 2007, 297.
65
Kuusisto 2007, 297.
66
Kuusisto 2007, 299.
67
Kuusisto 2007, 128.
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avaruutta. Luokkiin lisättiin ikkunoita ja suuremman rakennuksen auloihin toteutettiin molemmat
kerrokset käsittävä valoaukko. Julkisivuissa pinnoitetut pellit korvattiin harmailla metallikaseteilla. Myös
katteisiin tehtiin muutoksia: rakennuksiin toteutettiin ulkonevat puulaudoitetut räystäät. Laajan remontin
yhteydessä koulua hieman korotettiin.68

Nykyinen käyttö
Rakennuksissa toimii normaalikoulun yläkoulu (perusasteen 7–9 luokat) ja lukio. Koulun nimenä on
Tulliportin koulu.69

Arvot
Rakennus kertoo normaalikoulun ja pohjoiskarjalaisen opettajakoulutuksen historiasta. Koulu kertoo
monipuolisesti, millaisia oppimisympäristöjä tavoiteltiin sekä 1970-luvulla että 2000-luvun alussa.

Koulun kaksi rakennusmassaa sopeutuvat sekä julkisivujen että korkeuksiensa puolesta alueen muuhun
rakennuskantaan. Ilmakuva © Blom 2014.

68
69

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Kuusisto 2007, 306-307.
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
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2000-luvun alun peruskorjauksen yhteydessä rakennusten julkisivut kokivat muutoksia. Tuolloin muun muassa
peltivuoratut seinäpinnat korvattiin harmailla metallikaseteilla. Rakennus sai myös näkyvät ja selvästi seinäpinnan
ylittävät räystäät. Rakennuksia korotettiin hieman. Pekka Piiparinen.

Normaalikoulun yläasteen ja lukion suurempaa rakennusta todennäköisesti 1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston
toimitilapalvelujen arkisto.
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Länsikadun koulu

Kuvaus ja historia
Rakennuskokonaisuudessa on yksikerroksisia ja kaksikerroksisia rakennusmassoja. Pääjulkisivumateriaali
on punatiili.
Länsikadun koulun vanhin osa valmistui vuonna 1977 sen suunnitteli joensuulainen arkkitehti Georgios
Fasoulas Arkkitehtitoimisto Erkki Helasvuo Ky:stä. Rakennus mitoitettiin noin 300 oppilaalle ja siihen
sijoitettiin normaalikoulun luokat 3–6.70
Rakennukseen suunniteltiin neljä ulko-ovea, joista eri ikäkausien oppilaat kulkivat sisään. Eri-ikäiset
oppilaat viettivät myös välituntinsa omilla pihoillaan. Tämä vähensi oppilaiden keskinäistä kiusaamista ja
helpotti välituntivalvontaa.71
Kuten Tulliportin koulu, myös Länsikadun koulu oli aikansa moderneinta koulusuunnittelua ja
molempiin rakennuksiin käytiin tutustumassa sekä kotimaasta että ulkomailta.72 Perinteisten luokkatilojen
ohella uudessa koulussa oli ryhmätyöskentelytila jokaista kolmea luokkaa kohden sekä lisäksi kaikille
yhteinen oppimaisema, johon sijoitettiin muun muassa kirjasto. Rakennuksessa sijaitsi myös
musiikkiluokka, luonnontieteiden laboratorio, voimistelusali, monistushuone, opettajien tilat,
jakelukeittiö ja ruokailutila. Syntyneiden ongelmien ja opetustilan puutteen vuoksi 750 neliön suuruinen
oppimaisema muutettiin myöhemmin erillisiksi luokiksi. 73

Muutokset
Uusittu ja laajennettu Länsikadun koulu otettiin käyttöön vuosina 2005–2007. Saneeraus oli melko
perusteellinen, sillä koulusta uudistettiin noin 85 %. Vuonna 2006 kouluun toteutettiin uusi liikuntasali
Länsikadun kupeeseen ja entisen liikuntasalin paikalle valmistuivat ruokala, musiikkiluokka sekä normaalija erityisluokat. Seuraavana vuonna sisä- ja julkisivuseinät sekä lattiat purettiin ja uusittiin. Uutta pintaalaa koulu sai 1 100 neliötä. Uusi merkittävä elementti koulussa oli laboratorion, kirjaston ja kasvihuoneen
käsittävä luontokeskus ja siinä opetettiin fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja teknologiaa. Länsikadun koulun
70

Kuusisto 2007, 300.
Kuusisto 2007, 301.
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Kuusisto 2007, 300.
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saneerauksen suunnittelusta vastasivat Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto sekä Päästy ja Siistonen Oy.
Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Martti Aittapelto. Länsikadun koulun laajennuksen ja uudistuksen
yhteydessä lakkautettiin Mehtimäen koulu.74
Koulun piha valmistui vuonna 2007 ja sen suunnittelussa olivat mukana opettajat, opiskelijat ja
opettajaopiskelijat. Koulun pihan liikuntapaikat ovat olleet sekä koulun että kaupunkilaisten käytössä.
Arkipäivisin koulun auki ollessa ulkoliikuntapaikkoja ovat käyttäneet koululaiset ja koulun sulkeuduttua
niitä ovat voineet käyttää kaupunkilaiset.75

Nykyinen käyttö
Rakennuksissa toimii normaalikoulun alakoulu (Länsikadun koulu).

Arvot
Rakennus kertoo normaalikoulun ja pohjoiskarjalaisen opettajakoulutuksen historiasta. Koulu kertoo
monipuolisesti, millaisia oppimisympäristöjä tavoiteltiin sekä 1970-luvulla että 2000-luvun alussa.

Länsikadun koulun massoittelu on vaihtelevaa ja fyysisesti se on liitetty myös vanhaan harjoittelukouluun eli
Educan itäsiipeen. Ilmakuva © Blom 2014.
74
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Kuusisto 2007, 128 ja 307-308.
Kuusisto 2007, 128 ja 307-308; Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017.
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Kuva sisäpihan puolelta. Ovien eteen toteutetut betoniset portaalit valmistuivat 2000-luvun alun peruskorjauksen
yhteydessä. Pekka Piiparinen.

Etualalla Länsikadun varteen vuonna 2006 valmistunut liikuntasali. Pekka Piiparinen.
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Normaalikoulun ala-astetta todennäköisesti 1970-luvulta. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Länsikadun koulun pohjapiirustus sen valmistumishetkeltä. Piirustus teoksesta Arkkitehtitoimisto Erkki
Helasvuo Ky: suunnittelutehtäviä 1970–1980.
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Taitola

Kuvaus ja historia
Taitola on osin yksikerroksinen ja osin kaksikerroksinen ja nämä osat jakaa toisiinsa rakennuksen
halkaiseva lasikatto, jonka yhteydessä on kapeat lasi-ikkunapinnat rakennuksen kummallakin sivustalla.
Taitolan pääjulkisivumateriaali on punatiilivuoraus. Tyylillisesti rakennus edustaa maltillista
postmodernismia.
Rakennus valmistui vuonna 1991 ja sen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Esa Piirainen Oy. Rakennukseen
sijoitettiin normaalikoulun taito- ja taideaineiden opetustiloja ja Joensuun yliopiston opettajakoulutuksen
tiloja. Rakennukseen valmistui muun muassa seuraavia tiloja: maalaus- ja grafiikkatila, savipaja,
kudontaluokka, metallityösali, metallikonesali, puukonesali, puutyösali, huone kone- ja sähköopiskeluun
ja tekstiilikäsityöluokka. Taitolaan tuli myös opettajien työhuoneita.76

Muutokset
Rakennuksessa on toteutettu hyvin vähän muutostöitä.

Nykyinen käyttö
Rakennus on normaalikoulun taito- ja taideaineiden sekä Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen
yhteiskäytössä.

Arvot
Rakennus on säilynyt hyvin pitkälle alkuperäisessä asussaan. Kohde kertoo Joensuu normaalikoulun ja
pohjoiskarjalaisen opettajakoulutuksen historiasta.

76

Kaupungin kiinteistötietojärjestelmä; rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
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Taitola sijaitsee melko huomaamattomalla paikalla Siltakadun (ent. Kuopiontien) kupeessa. Ilmakuva © Blom
2014.

Rakennuksen pääjulkisivua pihan puolelle. Rakennuksen eteen on toteutettu muuri betoniharkoista. Pekka
Piiparinen.
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Rakennuksen keskiosan interiööriä, jonka
merkittävin arkkitehtoninen elementti on katolle ja
seiniin toteutetut kapeat ikkunapinnat. Pekka
Piiparinen.

4. Ammattiopiston rakennukset
Entinen päärakennus / rakennus A
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Kuvaus ja historia
Rakennus sijaitsee Tulliportinkadun varressa. Sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Kohteessa on
nauhaikkunat ja rakennuksen horisontaalisuutta korostavat pitkillä julkisivuilla olevat kahdessa
kerroksessa kulkevat betoninauhakentät. Rakennuksessa korostuvat suorakulmaiset muodot, mutta
lähempää tarkasteltaessa julkisivujen kulmakohdissa on pieniä kaarevia pintoja: rakennuksen päädyissä ja
pilasteri-pinnoissa. Kaarevat pinnat on toteutettu muototiilien avulla. Kohteessa on tasakatto, joskin
rakennuksen päissä kattomuoto kohoaa hieman. Rakennuksen kantavina rakenteina ovat betonipilarit ja
-palkistot.
Martti Hakalan suunnittelema ja Rakennusliike Mikko Revon toteuttama Joensuun ammattikoulun
päärakennus valmistui heinäkuun lopussa 1967. Rakennukseen valmistui muun muassa luokkahuoneita,
oppilaskunnan kokoontumistila, rehtorin ja opettajien työhuoneet, opetuskeittiö, liikuntasali,
opiskelijoiden oleskelutila, myymälä ja baari sekä ruokasali. Rakennuksen toiseen kerrokseen suunniteltiin
talonmiehen asunto, josta on julkisivussa näkyvissä parveke.77
1980-luvulla rakennuksessa sijaitsi ammattikoulun liikuntatiloja ja ravintotalousosasto. Lisäksi
rakennuksen tiloja käytettiin yleisaineiden opiskelussa.78 Talonmies asui rakennuksen toisen kerroksen
päätyhuoneistossa 1980-luvun lopulle.79
Koulutuskuntayhtymän hallintoa sijaitsi osittain rakennuksen eteläpäädyn toimistotiloissa ja osittain
hajallaan eri osoitteissa vuoteen 1998 saakka, minkä jälkeen hallinto keskitettiin viereiseen Frakennukseen. 2000-luvun alussa ravintolatalous siirrettiin rakennuksen toisesta kerroksesta Niskakadun
yksikköön. Samaan aikaan myös ensimmäisessä kerroksessa sijainnut yleisökahvila Otso lakkautettiin.
Näiden toimien jälkeen suuri osa rakennuksesta jäi tyhjilleen.80

Muutokset
Vuosien myötä rakennukseen on tehty paljon pieniä remontteja ja korjauksia. Rakennuksen ulkoinen
olemus on kuitenkin kokenut melko vähäisiä muutoksia. Suurin niistä on 1980-luvun lopulla toteutettu
valmistuskeittiön laajennusosa, joka muutti hieman rakennuksen Tulliportinkadun puoleista julkisivua.
Keittiön laajennus toi rakennuksen pääjulkisivun keskiosaan yksikerroksisen kylkiäisen, joka pyrittiin
sopeuttamaan materiaaliensa ja rakennustapansa puolesta alkuperäiseen rakennusmassaan. Kylkiäisen
suunnitteli arkkitehti Heikki Hoppania Arkkitehtitoimisto Arcadiasta.81
1990-luvun puolivälissä rakennuksen katolle toteutettiin suorakaiteisen särmiön muotoinen
ilmanvaihtokonehuone. Se vuorattiin punatiilein. Samoihin aikoihin saneerattiin rakennuksen keskiosasta
ravitsemusalan tilat. 2000-luvun alussa rakennuksen eteläpäädyn sisäänkäynnin vanha katos purettiin ja
sen tilalle toteutettiin uusi. Samalla sisäänkäynti sai betoniportaalin. Uuden vuosituhannen alussa
rakennuksen katolle toteutettiin toinen ilmanvaihtokonehuone. Alun perin rakennuksen Tulliportinkadun
puoleiseen julkisivuun tehtiin kolme suurehkoa syvennystä, mutta 2000-luvun alussa yksi syvennys
täytettiin lähes kokonaan lisärakennusmassalla. Se vuorattiin punaisilla kuitusementtilevyillä. Uuden
vuosituhannen puolella kahvila- ja myymälätilat uudistettiin, myös toimistotilat kokivat muutoksia.82
77

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Siltana tulevalle 1994, 16 ja 23.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
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Nykyinen käyttö
Rakennuksessa sijaitsee opiskelijaravintola. Suurin osa rakennuksesta on tyhjillään.

Arvot
Rakennus liittyy merkittävällä tavalla joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiaan ja
se on ammattikoulutuksen yksi merkittävimmistä symboleista joensuulaisessa rakennetussa ympäristössä.
Ammattikoulun päärakennus edustaa aikansa laadukasta paikallista arkkitehtuuria. Rakennuksen ulkoinen
olemus on säilynyt pitkälle alkuperäisenä.

Rakennuksen pitkissä julkisivussa korostuu horisontaalisuus. Kuvassa näkyy myös pihan puoleinen sisäänkäynti.
Pekka Piiparinen.
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Rakennuksen päädyissä kattomuoto
hieman kohoaa. Kuvassa näkyvä
parveke liittyi alun perin
talonmiehen asuntoon.
Rakennuksen pohjoispäätyyn
sijoitettiin myös lämpökeskus, josta
päädyn julkisivussa kertoo piippu.
Pekka Piiparinen.

Ammattikoulun päärakennuksen yleinen olemus on suorakaiteisen särmiön muotoinen. Rakennus sopeutuu
muihin ympärillä oleviin punatiilivuorattuihin ja suurin piirtein saman korkuisiin rakennuksiin. Ilmakuva © Blom
2014.

48

Ammattikoulun aluetta 1970-luvulla. Kuvassa näkyvät vuosina 1966–1967 valmistuneet rakennukset ja vuonna
1971 valmistunut kotiteollisuuskoulun rakennus. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Rakennus B

Kuvaus ja historia
Rakennus on viistokattoinen ja sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Julkisivuissa on myös
lautaverhousta, ikkunalasipintoja ja betonipintoja sekä pieniä muototiilien avulla toteutettuja kaarevia

49

pintoja (rakennuksen kulmissa ja kevyesti hahmottuvissa pilasteriaiheissa). Julkisivujen osalta rakennus
sopeutuu ammattiopiston muihin vuosina 1966–1967 valmistuneisiin rakennuksiin. Rakennukset B, C ja
D suunniteltiin lähes toistensa kaltaisiksi.
Rakennus on valmistunut vuonna 1966 ja sen on suunnitellut joensuulainen arkkitehti Martti Hakala.
Rakennukseen sijoitettiin konekorjausosasto sekä muun muassa opettajien huoneita, hitsaushuone,
sosiaalitiloja ja varastohuoneita. Myöhemmin rakennuksessa on toiminut muun muassa
autonasentajaosasto.83

Muutokset
Kohteeseen tehtiin remontti 1990-luvun jälkipuoliskolla. Tuolloin julkisivuihin tehtiin pieniä muutoksia,
kuten muutaman ikkunan ja oven poisto. Rakennuksen länsipäätyyn tehtiin pieni laajennusosa, varasto.84

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa sijaitsee ammattiopiston talotekniikan (LVI) ja kiinteistöhuollon opetus.

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiasta. Rakennuksen vanha
osa on säilynyt pitkälle alkuperäisenä.

Rakennuksen
merkittävimmät
muutostyöt
toteutettiin
1990-luvun
jälkipuoliskolla.
Tuolloin
rakennus sai
varasto-osan,
joka näkyy
kuvassa
rakennuksen
vasemmassa
laidassa.
Ilmakuva ©
Blom 2014.
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Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; kaupungin kiinteistötietorekisteri.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
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Rakennuksen pääjulkisivua kohti kaakkoa. Kuva Pekka Piiparinen.

B-rakennuksen julkisivua luoteesta kuvattuna. Rakennuksen päätyyn 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutettu
varasto-osa sopeutettiin vuonna 1966 valmistuneen rakennuksen päämassaan. Kuva Pekka Piiparinen.
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Rakennus C

Ilmakuva Blom@2014.

Kuvaus ja historia
Rakennus on viistokattoinen ja sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Julkisivuissa on myös
lautaverhousta, ikkunalasipintoja ja betonipintoja sekä pieniä muototiilien avulla toteutettuja kaarevia
pintoja (rakennuksen kulmissa ja kevyesti hahmottuvissa pilasteriaiheissa). Julkisivujen osalta rakennus
sopeutuu ammattiopiston muihin vuosina 1966–1967 valmistuneisiin rakennuksiin. Rakennukset B, C ja
D suunniteltiin lähes toistensa kaltaisiksi. Rakennus on liitetty myöhemmin lisäosalla rakennus D:hen.
Rakennus on valmistunut vuonna 1966 ja sen on suunnitellut joensuulainen arkkitehti Martti Hakala.
Rakennukseen sijoitettiin metallityöpaja ja sähkötyöpaja. Lisäksi rakennuksen tuli muun muassa
luokkahuoneet ja varastotilat.85
2010-luvun alkupuoliskolle saakka rakennuksessa oli myös audiovisuaalisen linjan koulutusta.86

Muutokset
Vuonna 1995 rakennus muutettiin rakennustekniikan ja kivirakentamisen koulutuskäyttöön. Samalla
kohteeseen tehtiin peruskorjaus ja laajennus. Tuolloin C- ja D-rakennus yhdistettiin toisiinsa uudisosalla.
Vanhaan rakennukseen lisättiin muutama ikkuna. Rakennuksen alkuperäinen olemus kuitenkin säilyi.87

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa toimii käsi- ja taideaineiden kuvallisen ilmaisun opetusta, lisäksi rakennuksessa on pieniä
tiloja rakennusalan ja maanrakennusalan tarpeisiin.88

85

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; kaupungin kiinteistötietorekisteri.
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
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Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
88
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
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Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiasta. Rakennuksen vanha
osa on säilynyt pitkälle alkuperäisenä.

C-rakennuksen pääjulkisivut ovat säilyneet pitkälle alkuperäisenä. C- ja D-rakennukset yhdistävä laajennusosa
toteutettiin kuvassa näkyvän rakennuksen taakse. Pekka Piiparinen.

C-rakennus etelästä katsottuna. Pekka Piiparinen.
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Vuonna 1995 toteutettu
lisäosa yhdisti C- ja Drakennukset toisiinsa. Pekka
Piiparinen.

Rakennus D

Ilmakuva Blom@2014.

Kuvaus ja historia
Rakennus on viistokattoinen ja sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Julkisivuissa on myös
lautaverhousta, ikkunalasipintoja ja betonipintoja sekä pieniä muototiilien avulla toteutettuja kaarevia
pintoja (rakennuksen kulmissa ja kevyesti hahmottuvissa pilasteriaiheissa). Julkisivujen osalta rakennus
sopeutuu ammattiopiston muihin vuosina 1966–1967 valmistuneisiin rakennuksiin. Rakennukset B, C ja
D suunniteltiin lähes toistensa kaltaisiksi. Rakennus on liitetty myöhemmin lisäosalla rakennus C:hen.
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Rakennus on valmistunut vuonna 1966 ja sen on suunnitellut joensuulainen arkkitehti Martti Hakala.
Rakennukseen sijoitettiin kirvesmiesten työpaja ja rakennustyöpaja sekä muun muassa luokkahuoneita,
sosiaalitiloja ja varastotiloja.89 Rakennukseen tuli myös ammattikoulualueen keskusvarasto.90

Muutokset
Vuonna 1995 rakennus muutettiin rakennustekniikan ja kivirakentamisen koulutuskäyttöön. Samalla
kohteeseen tehtiin peruskorjaus ja laajennus. Tuolloin C- ja D-rakennus yhdistettiin toisiinsa uudisosalla.
Rakennuksen alkuperäinen olemus kuitenkin säilyi. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
jälkipuoliskolla julkisivuja kohennettiin, muun muassa puupaneloinnit uusittiin ja kohteeseen toteutettiin
kaksi uutta ikkuna-aukkoa.91

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa toimii rakennusalan opetus.92

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiasta. Rakennuksen vanha
osa on säilynyt pitkälle alkuperäisenä.

Rakennusta kaakosta kuvattuna. Oikealla näkyy betonijulkisivuista vuonna 1995 toteutettua laajennusosaa, jossa
C- ja D-rakennukset yhdistettiin. Kuva Pekka Piiparinen.

89

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
91
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
92
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
90
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Rakennuksen pohjoista julkisivua. Kuva Pekka Piiparinen.

Entinen kotiteollisuuskoulun talo / rakennus H

Kuvaus ja historia
Rakennus on pitkälle suorakaiteen muotoinen ja tasakattoinen. Sen pääjulkisivumateriaalit ovat punatiili,
betoni sekä joidenkin ikkunoiden välissä ja alapuolella oleva puupanelointi. Rakennus on horisontaalinen
muun muassa nauhaikkunoiden ja valkoisten betonialojen johdosta. 1990-luvun länsiosan laajennuksen
yhteydessä rakennus sai uudisosaan postmodernistia aiheita. Toisaalta uudisosaa pyrittiin sopeuttamaan
olemassa olleeseen vanhaan osaan.
Pohjois-Karjalan Kotiteollisuusyhdistys ylläpiti Joensuun kotiteollisuuskoulua ja yhdistys rakennutti
koulutalon Tulliportinkadun ammattikoulun tontille. Rakennuksen suunnittelivat rakennusmestari Mauri
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Lemmetyinen ja rakennusmestari Marja-Leena Mustonen Arkkitehtitoimisto Hakala–Helasvuo Ky:sta.
Opiskelu rakennuksessa alkoi vuonna 1971. Seuraavana vuotena koulu siirtyi kuntainliitolle.93
Valmistuttuaan rakennukseen sijoitettiin muun muassa kutoma- ja kehruusali, ompeluluokka, muita
luokkahuoneita, luentosali, toimistotiloja, lämpökeskus, keittiö ja varastotiloja.94
Rakennusta on aikoinaan kutsuttu myös nimellä Vaatetustalo. 1980-luvulla rakennuksessa sijaitsi
vaatetusosasto ja elektroniikkaosasto. Rakennuksen tiloja käytettiin myös yleisaineiden opiskelussa.95

Muutokset
1990-luvun puolivälissä rakennusta laajennettiin sen länsiosassa. Uudisosa sopeutettiin julkisivujen osalta
vanhaan, mutta uuteen rakennusmassaan toteutettiin myös uusia arkkitehtonisia elementtejä, kuten pieni
päätykolmioaihe länsiosan sisäänkäynnin korkeimpaan kohtaan. Uudisosan tiilijulkisivuihin toteutettiin
kevyet pilasteriaiheet. Toinen uusi sisäänkäynti tuli uudisosan pohjoispuolelle. Vanhan osan julkisivujen
osalta puupanelointi uusitiin. Muutos- ja laajennustyöt suunnitteli Arkkitehtuuritoimisto Lappalainen &
Korjonen.96
1990-luvulla valmistuneeseen uudisosaan sijoitettiin muun muassa luokkahuoneita ja opettajien
työhuoneita. Myös vanhan osan sisätiloja järjestettiin uudelleen.97

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa sijaitsevat liiketalouden ja hallinnon koulutus.98

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen sekä pitkän joensuulaisen
käsityöalan opetuksen historiasta.

93

Siltana tulevalle 1994, 19 ja 69; rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Arkkitehtitoimisto
Erkki Helasvuo Ky, 4.
94
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
95
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
96
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
97
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
98
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
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Kuvassa vasemmalla rakennuksen vanhaa osaa ja oikealla 1990-luvun puolivälissä toteutettua uutta osaa. Pekka
Piiparinen.

Rakennus sopeutuu massansa, julkisivumateriaaliensa ja korkeutensa puolesta hyvin alueen muuhun
rakennuskantaan. Ilmakuva © Blom 2014.
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Entinen sähköosaston talo / rakennus G

Kuvaus ja historia
Rakennus on punatiilivuorattu, tasakattoinen ja pinta-alaltaan suorakaiteen muotoinen. Se on osin
kaksikerroksinen ja osin yksikerroksinen.
Rakennus valmistui ammattikoulun sähköosaston tarpeisiin vuonna 1975. Kohteen suunnittelivat
arkkitehti Georgios Fasoulas ja rakennusinsinööri Riitta Koikkalainen joensuulaisesta Arkkitehtitoimisto
Erkki Helasvuo Ky:stä. Rakennukseen toteutettiin muun muassa auditorio. 1990-luvulla rakennukseen
sijoittui maanmittausalan koulutus.99

Muutokset
Rakennukseen on tehty vuosikymmenen aikana pieniä muutoksia. Auditorio muutettiin 1990-luvulla
opetusluokiksi.100

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa on huolto- ja projektitiloja. Rakennus on puoliksi tyhjillään.101

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiasta. Rakennuksen
ulkoinen olemus on säilynyt pitkälle alkuperäisessä asussaan.

99

Siltana tulevalle 1994, 20 ja 25; rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Arkkitehtitoimisto
Erkki Helasvuo Ky, 16.
100
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
101
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
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Pinta-alaltaan suorakaiteen muotoinen ja tiiliverhottu rakennus jää melko huomaamattomaksi kohteeksi muiden
ammattiopiston rakennusten keskellä. Ilmakuva © Blom 2014.

Entinen ravintolatalousosaton talo / rakennus F

Kuvaus ja historia
Rakennus on vinkkelinmuotoinen ja sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Pohjoisempi rakennuksen osa
on yksikerroksinen ja eteläisempi kaksikerroksinen.
Rakennuksen vanha yksikerroksinen osa valmistui vuonna 1975 ja sen suunnittelivat arkkitehti Georgios
Fasoulas ja rakennusinsinööri Riitta Koikkalainen joensuulaisesta Arkkitehtitoimisto Erkki Helasvuo
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Ky:stä.102 Rakennukseen toteutettiin ravintola-keittiö, ravintolasali ja kahvila. Harjoitusravintola sai nimen
Oppipoika.103
Vuonna 1998 rakennukseen sijoittui Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinto. Uudisosaan
sijoitettiin muun muassa ammattiopisto palvelujen rehtorin toimisto.104

Muutokset
Vanha rakennuksen osa koki radikaaleja muutoksia 1990-luvun lopulla ja vuonna 1998 rakennus
muutettiin ammattiopiston hallintorakennukseksi. Rakennuksessa toimineet ravintolatalousosaston tilat
muutettiin toimistotiloiksi. Rakennuksen ulkoinen olemus koki myös muutoksia, esimerkiksi ikkunaaukkoja laajennettiin ja rakennuksen luoteiselle julkisivulle toteutettiin muuta rakennusmassaa korkeampi
päätyaihe. Länsisivun sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin uusi katos.105
Vuonna 1998 vanhan rakennuksen eteläpuolelle toteutettiin kaksikerroksinen uudisrakennus ja yhdessä
vanhan osan kanssa uudisosa muodosti vinkkelinmuotoisen rakennuskokonaisuuden. Uudisosan
pääjulkisivumateriaalit olivat punatiili ja harmaat kuitusementtilevyt. Uudisosaan sijoittui muun muassa
ammattiopiston rehtorin toimisto. Sekä vanhan osan saneerauksen että uudisosan suunnitteli
joensuulainen Arkkitehtuuritoimisto Lappalainen & Korjonen.106

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinto ja lisäksi muun muassa
ammattiopisto palvelujen rehtorin toimisto.107

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen historiasta.

102

Arkkitehtitoimisto Erkki Helasvuo Ky, 16.
Siltana tulevalle 1994, 20 ja 25.
104
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
105
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
106
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
107
Esko Tahvanainen 26.1.2017; Esko Tahvanaisen sähköposti 30.1.2017.
103
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Rakennuksen uudisosaan sijoittui kuntayhtymän hallintotilojen lisäksi muun muassa Pohjois-Karjalan
ammattiopisto palvelujen rehtorin toimisto. Pekka Piiparinen.

Uudisosan jälkeen rakennuksesta tuli vinkkelinmuotoinen. Ilmakuva © Blom 2014.
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Käsi- ja taideteollisuusalan uudisrakennus / rakennus I

Kuvaus ja historia
Kohde on vinkkelinmuotoinen ja sen pääjulkisivumateriaali on punatiili. Rakennuksen Tulliportinkadun
puoleinen massa on kaksikerroksinen ja pohjoinen siipi on yksikerroksinen. Kohde edustaa
postmodernistista arkkitehtuuria ja siinä on muun muassa runsaasti muotoja ja erilaisia ikkuna-aukotuksia.
Rakennuksen näyttävin sisäänkäynti on suunniteltu Tulliportinkadulle päin. Sisäänkäynnin yhteydessä on
lippa ja sen yläpuolella on korkeat ja kapeat ikkunapinnat. Rakennuksen sisätiloissa on näyttävä aula ja
auditorio.
Rakennus valmistui vuonna 1985 ja sen suunnitteli joensuulainen arkkitehti Erkki Helasvuo.
Rakennukseen sijoitettiin Joensuun kotiteollisuuskoulun tekstiilialan koulutus, taideaineiden opetus,
metallikäsityöosasto ja puutyöosasto. Lisäksi sisätiloihin tuli auditorio.108

Muutokset
Rakennukseen ei ole tehty juurikaan muutoksia. Myös rakennuksen talotekniikka on alkuperäinen.109

Nykyinen käyttö
Rakennuksessa sijaitsee puualan, metallialan ja tekstiilialan käsityökoulutus sekä taideaineiden opetus.
Lisäksi rakennuksessa on muun muassa opintotoimisto, kokoustila, auditorio ja ammattiopiston
hallintotiloja.110

108

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Siltana tulevalle 1994, 71.
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
110
Esko Tahvanainen 26.1.2017.
109
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Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen sekä pitkän joensuulaisen
käsityöalan opetuksen historiasta. Rakennus on säilynyt sekä ulkoiselta olemukseltaan että interiöörien
osalta alkuperäisessä asussaan. Rakennus edustaa laadukasta aikansa paikallista arkkitehtuuria.

Rakennusta pihan puolelta. Pekka Piiparinen.

Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu Tulliportinkadulle. Pekka Piiparinen.
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Rakennuksen aulatilaa. Pekka Piiparinen.

Auditorio sijaitsee rakennuksen eteläpäädyssä. Pekka Piiparinen.
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Entinen kivialan koulutusrakennus / rakennus E

Kuvaus ja historia
Rakennus on osin kaksikerroksinen ja osin yksikerroksinen. Sen keskiosassa on poikkipääty. Rakennuksen
pääjulkisivumateriaali on punatiili ja pienempiä aloja on päällystetty vuolukivellä, betoniharkoilla ja
puupaneloinnilla. Vuolukivipinnat ja rakennuksen länsiosan poikkipäädyn kiviset koristeaiheet viestivät
ulospäin rakennuksen menneestä käyttötarkoituksesta.
Rakennus valmistui kivialan koulutusta varten 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Uudisrakennuksen
runkona käytettiin vuonna 1966 valmistunutta paritaloa, jonka oli suunnitellut arkkitehti Martti Hakala.
Ammattikoulun rehtori asui pohjoisemmassa asunnossa 1980-luvun lopulle saakka. Uuden rakennuksen
suunnitteli Arkkitehtitoimisto Helasvuo & Co Oy. Uudet rakennusosat valmistuivat vanhan
rakennusmassan keski- ja pohjoisosaan. Uusi rakennus valmistui yksikerroksisena, lukuun ottamatta
rakennuksen poikkipäädyn omaavaa keskiosaa. Rakennukseen sijoitettiin muun muassa korukiviluokka,
teorialuokka, opettajien huone ja lukuisia työtiloja. Työtiloista merkittävin oli kivityösali.111

Muutokset
Rakennus koki radikaalin muutoksen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Tuolloin
valmistui uusi, suurempi kivityösali entisen rinnalle. Rakennuksen pohjoisosa korotettiin
kaksikerroksiseksi. Sen pääjulkisivumateriaaliksi tuli punatiili, mutta kuten 1980- ja 1990-lukujen
laajennuksessa, myös nyt julkisivupinnoissa käytettiin hieman vuolukiveä. Vuolukivilaatoin vuorattiin
muun muassa rakennuksen kulmia. Vanhaa eteläistä siipeä muutettiin, muun muassa pihan puolen
suurinta ikkuna-aukkoa laajennettiin, katteeseen toteutettiin leveät räystäät ja sisäänkäynnin yhteyteen
valmistui uusi katos ja portaali. Sen sijaan Siltakadun puoleiselle julkisivulle jäi jäänteitä vuoden 1966
paritalon toteutuksesta, kuten ikkuna-aukot ja niiden välissä oleva puupanelointi. Eteläsiiven massa jäi
suurin piirtein entiselleen. Sen sijaan vuonna 1966 valmistunut pohjoisempi asunto on purettu muutosten
yhteydessä kokonaan.112

111
112

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Esko Tahvanainen 26.1.2017.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Esko Tahvanainen 26.1.2017.
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Nykyinen käyttö
Rakennus on pääosin tyhjillään, mutta siinä on jonkin verran opettajien työtiloja sekä satunnaista käyttöä.

Arvot
Rakennus kertoo joensuulaisen ja pohjoiskarjalaisen ammattiopetuksen sekä pitkän joensuulaisen
käsityöalan opetuksen historiasta. Rakennuksen ulkoasu on suunniteltu siten, että se viestii sen
käyttötarkoituksesta.

Etualalla eteläistä siipeä,
jonka runko valmistu
vuonna 1966 paritaloksi.
Keskiosan
kaksikerroksinen
poikkipäätyosa valmistui
1980- ja 1990-lukujen
taitteessa ja taustalla
oleva pohjoissiipi 2000luvun puolella. Pekka
Piiparinen.

Martti Hakala
suunnitteli
ammattikoulun
alueelle
paritalomaisen
rakennuksen.
Kohde valmistui
vuonna 1966 ja se
muodostaa rungon
kivilinjan
koulutustalolle.
Alkuperäisestä
rakennuksesta on
jäljellä vain vähäisiä
merkkejä. Joensuun
kaupunginarkisto.
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5. Purettuja rakennuksia
Ensimmäinen Joensuun korkeakoulun käyttöön tullut uusi rakennus oli vuonna 1974 valmistunut niin
kutsuttu Domino-talo. Sen suunnitteli kuopiolainen Arkkitehtitoimisto Kaj Michael. Rakennus
suunniteltiin väliaikaisiksi tiloiksi.113 Rakennus sijaitsi lähellä silloista Kuopiontietä (nyk. Siltakatu) ja se oli
Regia-rakennuksen yksikerroksisen massan länsipuolella.
Rakennus oli yksikerroksinen, joskin rakennuksen keskellä oli kaksi korotettua osaa, joiden ikkuna-aukot
lisäsivät sisätilojen valaistusta. Domino-talon pääjulkisivumateriaalit olivat lautapanelointi ja lasi.
Julkisivuissa korostui rakennuksen seinäelementtien sarjallisuus. Valmistumisen jälkeen rakennukseen
sijoitettiin muun muassa kirjasto, kielistudio, seminaari- ja luentosaleja, toimistotiloja ja kahvio.
Toimistohuoneet sijaitsivat rakennuksen pitkillä sivuilla ja seminaari- ja luentosalit rakennuksen keskellä.
Tiloja erottivat toisistaan aula ja kaksi pitkähköä käytävää.114 1990-luvulla rakennuksessa oli ortodoksisen
teologian laitos, psykologia, täydennyskoulutuskeskus ja lastentarhanopettajankoulutus.115 Rakennus
purettiin vuonna 2001.116

Domino-taloa todennäköisesti 1970-luvulla. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

113

Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta; Elsinen 1998, 178.
Rakennuspiirustukset. Joensuun kaupungin rakennusvalvonta.
115
Tarja Harjulan ja Seija Martikainen-Hautaluoman suullinen tieto 23.1.2017; Joensuun yliopiston kampusalueen
opasviittojen uusiminen 23.4.1996. Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.
114

116

Tarja Harjulan suullinen tieto 23.1.2017.
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Rakennuksen sisäänkäyntiä. Kuva Itä-Suomen yliopiston toimitilapalvelujen arkisto.

Domino-talon sijainti on merkitty punaisella
ympyrällä vuoden 1980 peruskarttaan. Kartta
Maanmittaushallitus.
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6. Alueen arvot ja yhteenveto
Inventointialueella kolme rakennusta on suojeltu asemakaavalla: Educan länsisiipi (1956), Educan itäsiipi
(1960) ja Regia (1965). Voimassa olevassa seutukaavassa näiden rakennusten kokonaisuus –
aluemuuntamon lisäksi – on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi kohteeksi. Ensimmäisen kerran entisten
seminaarin rakennusten kokonaisuus nostettiin arvokkaiden kohteiden listalle vuoden 1987 Joensuun
yleiskaavassa.
Alue on historiallisesti arvokas ympäristö, sillä se kertoo Joensuun ja jossakin määrin myös koko PohjoisKarjalan koulu- ja opiskeluelämän historiasta. Alueella alkoi Joensuun korkeakoulun (1969) toiminta, josta
tuli myöhemmin Joensuun yliopisto (1984). Vuoden 2010 alusta Joensuun yliopisto yhdistyi Kuopion
yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopistoksi. Ennen kaikkea yliopiston johdosta kehitys johti siihen, että
viimeistään 1990-luvulla Joensuusta oli tullut suomalaisittain merkittävä koulu- ja opiskelukaupunki.
Tulliportinkadun alueen opetusharjoittelukoulujen historialliset juuret ovat Sortavalan seminaarissa ja
Wärtsilän suomalaisessa reaalilyhteiskoulussa. Itä-Suomen seminaari perustettiin Joensuuhun vuonna
1953 ja se toimi vuosina 1956–1965 valmistuneissa Tulliportinkadun varren rakennuksissa. Nämä olivat
myös Joensuun korkeakoulun päätoimitilat aina 1970- ja 1980-lukujen taitteeseen saakka. Näin ItäSuomen seminaarille valmistuneet rakennukset kertovat monipuolisesti sekä seminaarin toiminnasta että
korkeakoulun alkuajoista. Rakennuksiin liittyy myös merkittävää hallintohistoriaa: Educan länsisiivestä on
johdettu Itä-Suomen seminaaria ja Joensuun korkeakoulua ja Regiassa sijaitsivat aikoinaan Joensuun
yliopiston hallinnon tilat.
Inventointialue on joensuulaisittain ajallisesti melko kerroksellista. Siellä on rakennuskantaa jokaiselta
vuosikymmeneltä 1950-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle saakka. Kuitenkin alue on
kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti rikkonainen ja ennen kaikkea sen pohjoisosa on jossakin määrin
epämääräinen alue. Tämä johtuu pitkälti siitä kehityksestä, että koulurakennuksia on jouduttu sijoittamaan
ahtaasti Siltakadun (ent. Kuopiontie) ja Tulliportinkadun väliselle alueelle.
Kaupunkikuvassa inventointialueen rakennukset erottuvat melko heikosti. Suurin osa rakennuksista on
sisällä tonteilla, eivätkä ne näy kaduille. Rakennusten kaupunkikuvallista näkyvyyttä heikentävät
Tulliportinkadun runsaat puuistutukset. Selkeimmin kaupunkikuvassa hahmottuu Länsikadun koulun
liikuntasali (2006). Myös Educan länsisiivellä (1956), Educan itäsiivellä (1960), ammattikoulun entisellä
päärakennuksella (1967) sekä käsi- ja taideteollisuusalan uudisrakennuksella (1985) on kaupunkikuvallista
merkitystä. Selkeimmin rajattu ja kaupunkikuvallisesti yhtenäisin alue on entisen seminaarin pihapiiri ja
rakennusten näkymät Tulliportinkadulle.
Yhtenäisyyttä inventointialueelle tuovat punatiilijulkisivut ja matala rakentamisen tapa. Punatiilijulkisivuja
on kaikissa sekä yliopiston että ammattiopiston rakennuksissa. Ilmiöön lienee vaikuttanut Itä-Suomen
seminaarin ja ammattikoulun ensimmäiset rakennukset, joihin myöhemmin toteutunut rakennuskanta on
haluttu sopeuttaa. Yhtenäisyyttä alueelle tuovat myös rakennusten korkeudet ja lähes kaikki alueen
rakennuksen ovat joko yksikerroksisia tai kaksikerroksisia. Vain Educan länsisiivessä kerrosluku on
suurempi, kolme.
Arkkitehtonisesti korkeatasoisimmat rakennukset sijaitsevat Tulliportinkadun varrella. Näitä ovat Educan
länsisiipi (1956), Educan itäsiipi (1960), Regia (1965), ammattikoulun entinen päärakennus (1967) sekä
käsi- ja taideteollisuusalan uudisrakennus (1985). Laadukkain rakennusten ryhmä on vuosina 1956–1965
valmistuneet entisen Itä-Suomen seminaarin rakennukset. Ulkoiselta olemukseltaan ne muodostavat
harkitun, toisiinsa sopeutuvan ja tasapainoisen kokonaisuuden. Merkittävin alueen interiööri sijaitsee
Educan länsisiivessä. Rakennuksessa oleva kahden kerroksen korkuinen aulatila on mahdollisesti
Joensuun korkeatasoisin 1950-luvulla toteutettu ja tähän päivään säilynyt sisätila.
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Suurin osa inventointialueen rakennuksesta on suunnitellut joensuulainen arkkitehti, rakennusinsinööri
tai rakennusmestari ja inventointialue kertookin omalta osaltaan paikallisesta julkisten rakennusten
suunnitteluhistoriasta. Tunnetuin alueella vaikuttanut rakennussuunnittelija tuli Joensuun ulkopuolelta.
Hän oli Erik Lindroos (1906–1980), joka suunnitteli Itä-Suomen seminaarin 1950- ja 1960-lukujen
rakennukset. Lindroos tunnetaan ennen kaikkea Helsingin keskustan Posti- ja lennätintalosta (1938),
jonka hän suunnitteli yhdessä Jorman Järven ja Kaarlo Borgin kanssa.

Rakennusten
valmistumisajankohdat
vuosikymmenittäin.
Joensuulaisittain
Tulliportinkadun
koulualueen
rakennuskanta on
ajallisesti melko
kerroksellista. Siellä on
rakennuskantaa
jokaiselta
vuosikymmeneltä
1950-luvulta aina
2000-luvun
ensimmäiselle
vuosikymmenelle
saakka. Kartta
Joensuun kaupunki,
visualisointi Pekka
Piiparinen.
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