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1. JOHDANTO
Tämä selvitys on laadittu Joensuun kaupungin kaavoitusta varten korttelin 48 pohjoisosan
asemakaavan muutoksen tausta-aineistoksi. Selvitys on tilattu Arkkitehtitoimisto Torikka &
Karttuselta ja sen laati Pekka Piiparinen. Selvitysalueen sisällä painopiste oli Torikatu 10:llä ja
Torikatu 12:sta eli korttelin tonteilla 6 ja 8. Korttelin rakennusten fyysisten muutosten ja
sosiaalihistoriallisten seikkojen esiintuomisen lisäksi selvitystehtävänä oli dokumentoida
tutkimusalueen rakennukset valokuvaamalla. Selvitystyön kesto oli neljä viikkoa ajalla 22.919.10.2014.
Selvityksen lähdeaineisto on kirjava. 1800-luvun osalta merkittävää on, että korttelin 48 rakennetun
ympäristön historiaa on tutkittu jo aiemmin. Henrik Liliuksen vuonna 1972 kirjoittama ”Joensuu
1848-1890 – erään suomalaisen puukaupungin vaiheita” on laadukkain Joensuun kaupungin
rakennettua ympäristöä esittelevä tutkimus. Hyvänä apuna korttelin 48 ensimmäisten
vuosikymmenten vaiheiden selvittämisessä on ollut Jorma Palkaman kirjoittama tutkimus ”Kaksi
Rantakadun korttelia ja vähän niiden vaiheita”. Palkama on käyttänyt tutkimuksessaan
lähdeaineistona ennen kaikkea palovakuutuksia ja Joensuun maakunta-arkiston
rakennuspiirustuksia. Myös Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan lupa-arkkitehti Petri Enqvist
on tutkinut korttelin 48 varhaista historiaa, ennen kaikkea Torikatu 10:n osalta.
Arkistolähteistä tärkeimpiä ovat rakennuspiirustukset, joita on useasta eri arkistosta: Joensuun
maakunta-arkistosta, kaupungin rakennusvalvonnasta, Joensuun kaupungin tilakeskuksen arkistosta
ja kaupungin keskusarkistosta. Kaavahistorian selvittämiseksi on käyty läpi myös kaavoituksen
arkistomateriaalia. Tonttien jakamisiin ja omistussuhteiden muutoksiin liittyviä asiakirjoja on
tutkittu teknisen viraston maaomaisuuteen liittyvästä arkistokokonaisuudesta. Myös sanomalehdet,
historialliset kartat, asiantuntijoiden suulliset tiedot ja satunnaiset esiin tulleet asiakirjat ovat olleet
oleellinen osa selvityksen rakentamista.

2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA
2.1. Kuvaus
Joensuussa on kaksi korttelia, jotka kertovat kaupungin historiallisesta kehityksestä huomattavasti
enemmän kuin muut alueet. Nämä ovat ruutukaava-alueen korttelit 40 ja 48. Tässä esityksessä
esitellään korttelin 48 pohjoisosan vaiheet.
Selvitysalueen kaupunkirakentamisen historia alkaa 1840-luvun lopulta ja viimeisimmät
rakennustoimet toteutettiin 1980-luvulla. Rakennusten käyttöhistoria on jatkunut 2000-luvulle.
Suuri ajallinen perspektiivi antaa joensuulaisittain poikkeuksellisen paljon käsitystä kaupungin
arkkitehtuurista ja siihen liittyvistä historiallisista henkilöistä, tapahtumista ja ilmiöistä.
Kortteli 48 on jäänne historiallisesta puu-Joensuuta, joskin alueen eteläosaan on toteutettu modernit
kerrostalot 1950- ja 1960-luvuilla. Korttelin puurakennukset nivoutuvat samaan
kaupunkirakenteelliseen ja kulttuurihistorialliseen kokonaisuuteen korttelin 40 sekä lähellä olevien
Olssonin talon, Pakkahuoneen ja Entisen pakkahuoneen kanssa.
Korttelin 48 nykyiseen ilmeeseen ja sen historiaan liittyy läheisesti Pielisjoen ja rantapuistojen
läheisyys. Korttelin puurakennukset ovat olleet jo 1800-luvulta lähtien osa Joensuun tärkeintä
kaupunkimaisemaa joelta päin katsottuna.
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Selvitysalueen kohteilla on joensuulaisittain huomattavaa ajallista kerroksellisuutta. Sitä on paljon
myös korttelin ympäristöässä (ks. kartta jäljempänä), sillä sekä korttelia että sen ympärillä olevaa
aluetta on rakennettu noin 160 vuoden aikana. Tänä aikana kaupunkiympäristöä on suunniteltu
useiden eri yhdyskuntasuunnittelun ihanteiden ja useiden arkkitehtuurin tyylisuuntaustan
mukaisesti. Osin näiden vuoksi alueella on paljon kaupunkikuvallista ja –rakenteellista
rikkonaisuutta, jossa uudet rakennusmassa eivät välttämättä ole sopeutuneet vanhaan. Toisaalta
alueelta löytyy myös arkkitehtonista yhtenäisyyttä ja esimerkkejä siitä, miten modernia
arkkitehtuuria on pyritty suunnittelemaan ottamalla huomioon historiallinen rakennuskanta.

Korttelin 48 rakennukset viistoilmakuvassa:
1. Torikatu 10 päärakennus (1862)
2. Torikatu 10 ulkorakennus (1877)
3. Torikatu 10 piharakennus (1877)
4. Torikatu 12 päärakennus (1851 / 1909)
5. Suvantokatu 3 (1910)
6. Entinen poliisilaitoksen sosiaalirakennus (1970-luvun puoliväli)
7. Johnssonin talo (1849)
8. Entinen poliisivankila (1950-luvun alku)
9. 1980-luvun alun laajennusosa (1980-luvun alkupuoli)
10. 1950-luvun varastorakennus (1950-luvun alkupuolisko)
11. Hubbardtin talo (1890-luvun alkupuolisko)
12. Hubbardtin talon tuparakennus (1875)
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Kortteli 48 ja sen ympäristön rakennusten ikärakenne on hyvin heterogeeninen. Useilla rakennuksilla
voidaan nähdä olevan kaksikin valmistumisajankohtaa. Nämä kohteet on väritetty kahdella värillä.
Karttapohja Joensuun kaupunki, visualisointi Pekka Piiparinen
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Selvitysalueen rajaus ja siinä olevat rakennukset maastokartalla:
1. Torikatu 10 päärakennus (1862)
2. Torikatu 10 ulkorakennus (1877)
3. Torikatu 10 piharakennus (1877)
4. Torikatu 12 päärakennus (1851 / 1909)
5. Suvantokatu 3 (1910)
6. Entinen poliisilaitoksen sosiaalirakennus (1970-luvun puoliväli)
7. Johnssonin talo (1849)
8. Entinen poliisivankila (1950-luvun alkupuolisko)
9. 1980-luvun alun laajennusosa (1980-luvun alkupuoli)
10. 1950-luvun varastorakennus (1950-luvun alkupuoli)
11. Hubbardtin talo (1890-luvun alkupuolisko)
12. Hubbardtin talon tuparakennus (1875)
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Korttelin pohjoisosan kohteiden rakenteita on valmistunut noin 135 vuoden aikana ja monille rakennuksille
voidaan määrittää kaksikin valmistumisajankohtaa: kohteiden runko- ja seinärakenteita voi olla esim. 1800luvulta, mutta julkisivut ja osa seinistä on uudistettu 1900-luvun puolella. Tällaiset rakennusmassat on
väritetty kartalle kahdella värillä. Visualisointi Pekka Piiparinen
Korttelin pohjoisosan rakennuksien valmistumisajankohdat:
1. Torikatu 10: 1862, laajennuspiirustukset 1918, julkisivujen muutostöitä 1920-luvulla ja kellari
1930-luvun puoliväli
2. Torikatu 10 ulkorakennus: vanhimmat osat mahdollisesti 1854 tai 1862, mutta nykyinen muoto
viimeistään 1877
3. Torikatu 10 piharakennus: 1877
4. Torikatu 12: runko ja osa sisäseinistä 1850-luvun alusta, mittavia muutossuunnitelmia 1909
5. Suvantokatu 3: vanhimmat osat 1800-luvulta, kohteen uudistaminen 1910-luvun alussa
6. Entinen poliisilaitoksen sosiaalirakennus: 1970-luvun puoliväli
7. Johnssonin talo: 1849 ja Suvantokadun puoleinen laajennus sekä nykyinen ilme vuodelta 1924
8. Entinen poliisivankila:1950-luvun alkupuoli
9. 1980-luvun alun laajennusosa: 1980-luvun alkupuoli
10. 1950-luvun varastorakennus: 1950-luvun alkupuoli
11. Hubbardtin talo: 1890-luvun alkupuolisko
12. Hubbardtin talon tuparakennus: 1875

8

2.2. Rakennukset
NRO.

NIMI

VALM.
AIKA
1862,
nykyinen
ilme 1920luvulta

1.

Torikatu 10 päärakennus

2.

Torikatu 10 ulkorakennus

3.

Torikatu 10 piharakennus

4.

Torikatu 12 päärakennus

1851 / 1909

5.

Suvantokatu 3

1910

valmistunut
viimeistään
1877,
mahdollisesti
aikaisemminkin
1877
(mahdollisesti
vanhempikin)

KUVA
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6.

Entinen poliisilaitoksen
sosiaalirakennus

1970-luvun
puoliväli

7.

Johnssonin talon päärakennus

8.

Entinen poliisivankila

1849 /
nykyinen
ilme 1920luvun
puolivälistä
1950-luvun
alkupuoli

9.

1980-luvun laajennusosa

1980-luvun
alkupuoli

10.

1950-luvun varastorakennus

1950-luvun
alkupuoli

11.

Hubbardtin talo

1890-luvun
alkupuolisko
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12.

Hubbardtin talon piharakennus

1875

3. KORTTELIN 48 POHJOISOSAN HISTORIAA
3.1. Suunnittelun ja rakentamisen alkuajat
Korttelin 48 historia on yhtä pitkä kuin Joensuun kaupunginkin. Korttelin laajuus ja muoto ovat
tänä päivänä samat kuin mitä ne olivat Claës Wilhelm Gyldènin vuonna 1947 laatimassa ja
seuraavana vuonna hyväksytyssä asemakaavassa. Sen sijaan korttelin sisäosat olivat Gyldènin
suunnittelussa erilaiset mihin ne lopulta muotoutuivat. Asemakaavassa kortteleissa oli kuusi
tonttia.1 Tästä tonttijaosta on jäänteitä nykyisessä korttelissa 48.
Gyldèn suunnitteli kortteleiden sisälle palokujat paloturvallisuussyistä. 2 Näitä ei Joensuun
ruutukaavalla toteutettu koskaan, joskin ne otettiin huomioon rakennusten sijoittelussa.
Kaupunkisuunnittelussa palokujat esiintyivät kartoissa vielä 1930-luvun alussa.3 Palokujista
voidaan nähdä yhä pieniä jälkiä myös korttelissa 48. Palokujat kulkivat tonttien rajoja pitkin ja niitä
reunustivat ulkorakennukset.
Joensuun ruutuasemakaava on empirekauden kaupunkisuunnittelun tulosta. Suomalaisessa
kaupunkirakentamisessa vuosien 1809-1856 välisenä aikana syntynyt katutila oli leveä ja matala,
kun se oli aiemmin pyrkinyt kapeaan ja korkeaan. Empiren katutilassa talojen välit täytettiin aidoin
ja tonttien rajoille sijoitettiin lehtipuita.4 Joensuussa empiren katutilasta jäänteitä löytyy kortteleista
40 ja 48.
Korttelin 48 ilmeeseen on vaikuttanut sen alusta alkaen Pielisjoen läheisyys. Kortteli sijaitsee
alueella, jonne Gyldèn suunnitteli rantapuistojen vyöhykkeen.5 Rantapuistojen ja veden läheisyys
oli yksi tärkeä korttelin 48 vetovoimaa edistänyt tekijä. Varsinkin varakkaammat kauppiaat,
virkamiehet ja muut säätyläiset halusivat asuinpaikkansa edustaviksi mielletyiltä alueilta. Kortteli
48 oli ensimmäisiä ruutukaavan kortteleita, joka saatiin myydyksi ja rakennetuksi heti
alkuvaiheessa kaupungin perustamisen jälkeen. Kolmas kaupunginosa, johon kortteli 48 on
kuulunut kaiken aikaa, tuli 1800-luvulla muita alueita vetovoimaisemmaksi. Kaupunginosan tontit

1

Ks. Lilius 1972, 7-12 ja Joensuun maakunta-arkistossa olevat rakennuspiirustukset.
Ks. Lilius 1972, 7-12 ja Joensuun maakunta-arkistossa olevat rakennuspiirustukset.
3
Viljo Raittilan asemakaavaehdotus 31.5.1930. JKKA.
4
Lilius 1981, 364-365.
5
Lilius 1972, 30.
2
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rakennettiin täyteen 1880-luvun aikana.6 Pielisjoen ja rantapuistojen läheisyyden lisäksi korttelin
48 vetovoimaisuuteen vaikutti sen sijainti lähellä kauppatoria ja muita julkisia toimintoja.7

Korttelia 48 vuonna 1880. Kartta antaa kuvaa alueen rakennuskannasta, mutta se ei ole tarkka. Esimerkiksi
palokatuja ei avattu koskaan, myös osa rakennuksista on asemoitu karttaan hieman virheellisesti. Kartassa
olevat rakennukset ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Johnssonin talo (1849)
Johnssontin talon ulkorakennus (1849)
Solehmaisen talo (1851)
Solehmaisen talon varasto- ja ulkorakennukset
Solehmaisen talon tuparakennus (1862, vanhimmat osat mahdollisesti vuodelta 1851)
Filippoffin talo (1862)
Filippoffin talon ulkorakennus (1854 ja 1877)
Filippoffin talon tuparakennus (1877)
Acshanin talo (1852)
Aschanin talon tuparakennus (1875)
Aschanin talon ulkorakennus (vanhin osa 1854 ja uusi osa 1877)
Hälströmin talon toinen asuinrakennus (valmistumisaika tuntematon)
Hälströmin talo (1852)
Hälströmin talon ulkorakennus (vanhimmat osat tod. näk. 1852, myöhemmin laajennettu)
Neppenströmin talo (1881)
Neppenströmin talon ulko- ja varastorakennukset (vanhimmat osat 1851, myöhemmin laajennettu)

Lähde: Jorma Palkama: Kaksi Rantakadun korttelia ja vähän niiden vaiheita (2009) ja Neppenströmin talon
piirustukset vuodelta 1880. JoMa. Kartan numerointi Pekka Piiparinen

6
7

Lilius 1972, 22, 59 ja 66 sekä kuvataulut II, VI ja VII.
Lilius 1972, 61-62, 65 ja 73.
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Joensuun kaupungin alkuaikoina kaupunki luovutti tontteja huutokauppojen avulla. Vuosi
kaupungin perustamisen jälkeen kortteliin 48 oli sijoittunut neljä ruokakuntaa: kaksi käsityöläistä ja
kaksi kruunun virkamiestä. Kymmenisen vuotta myöhemmin korttelissa asui neljä kauppiasta,
kolme kruunun virkamiestä ja kaksi kaupungin virkamiestä. Vuonna 1860 kortteli 48 ja sen
eteläpuolella oleva kortteli 56 olivat ainoat ruutukaavan korttelit, joissa jokaisella kuudella tontilla
oli asukkaita. Tämä kertoo siitä, että Joensuu rakentui 1800-luvulla hyvin verkkaisesti ja uusia
katuosuuksia avattiin tarpeen mukaan. 8 Toisaalta nykyisyydestä katsoen korttelin 48 yksi
suurimmista arvoista on se, että sinne muodostui asutusta ja merkittävää rakennustoimintaa
välittömästi kaupungin perustamisen jälkeisinä vuosina.
Vuonna 1867 Joensuun ruutukaavalle hyväksyttiin uusi asemakaava korjaamaan Gyldènin kaavassa
havaittuja puutteita. Joensuun rakentamisen alkuaikoina huomattiin, miten tiiviiksi
kaupunkirakenne oli muodostumassa, ja tässä piili tulipalojen etenemisen riski. Näin vuonna 1867
hyväksytyssä uudessa asemakaavassa Joensuun kaupunkirakennetta uudistettiin ennen kaikkea
paloturvallisuuden kohentamiseksi. Uusi kaava jakoi korttelit neljään tonttiin, mutta käytännössä
Joensuuhun jäi nelitonttisten lisäksi Gyldènin kaavoittamia kuusitonttisia kortteleita. Lisäksi
kaupunkiin muodostui näiden kahden asemakaavan yhdistelmiä, joissa oli tonttijakoa kummastakin
kaavasta.9 Tätä asemakaavallista kehitystä voidaan huomata myös korttelin 48 suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Kahden asemakaavan lisäksi 1800-luvun joensuulaiseen kaupunkisuunnitteluun vaikutti myös
kaupunkien yleinen rakennusjärjestys, joka valmistui vuonna 1856. Myös Joensuun kaupungilla oli
oma rakennusjärjestys, joka hyväksyttiin vuonna 1875.10 Kaupunkien yleinen rakennusjärjestys
jakoi kaupungit neljään luokkaan. 1. ja 2. luokan kaupungeissa – kuten Helsingissä, Viipurissa tai
Kuopiossa – kaupunkien keskustoihin sai rakentaa 2–3-kerroksisia kivitaloja. Sen sijaan 3. ja 4.
luokan kaupungeissa – johon Joensuun lisäksi kuuluivat muun muassa Mikkeli, Lappeenranta ja
Kajaani – tuli tyytyä kauttaaltaan perinteiseen yksikerroksiseen puurakennuskantaan. 11 Joensuun
kaupungin oma rakennusjärjestys vahvisti tämän määräyksen paikallisella tasolla.12 Näiden kahden
rakennusjärjestyksen määräykset näkyvät selkeästi tänäkin päivänä kortelin 48 ilmeessä. Toisaalta
on huomioitava, että Joensuussa kaupungin porvaristolla ei ollut vielä 1800-luvulla taloudellisia
edellytyksiä laajamittaiseen kivirakentamiseen.13
Joensuun ensimmäinen rakennustyyli oli empire. Tämän suunnan rakennuksia Joensuussa
toteutettiin ennen kaikkea 1850-luvulla. Tähän päivään ei ole säilynyt yhtään empire-rakennusta
alkuperäisessä ulkoisessa asussaan,14 joskin nykyinen Torikatu 10 päärakennus ja Johnssonin talo
toteutettiin alun perin empiretyylisiksi. Samalla tyylisuuntauksella korttelissa 48 rakennettiin myös
1851 valmistunut Neppenströmin talo Torikadun ja Malmikadun kulmaukseen. Kohde on kuitenkin
purettu ja tänä päivänä sen paikalla on 1960-luvun alussa valmistunut asuinkerrostalo.

8

Lilius 1972, 22 ja 59 sekä kuvataulut II, VI ja VII.
Lilius 1972, 13-15.
10
Lilius 1972, 16-17.
11
Lilius, Nikula ja Wäre 1983, 129.
12
Lilius 1972, 17.
13
Lilius 1972, 93.
14
Lilius 1972, 138.
9
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Hajoava klassismi hallitsi joensuulaista rakennustaiteellista kehitystä 1860-luvulla. Tuolloin se oli
varakkaiden kauppiaiden ja käsityöläisten suosima tyylisuuntaus. Hajoava klassismi käytti pylväitä,
pilastereita ja muita klassismin koristeaiheita, mutta aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Kun
aikaisemmin klassismi oli tuonut rakennusten ulkoiseen ilmeeseen kantavien ja kannettavien
rakenteiden väliset työsuhteet, niin hajoavassa klassismissa esimerkiksi pilastereita ja muita
klassismin aiheita käytettiin vain jäsentämään seinäpintoja.15 Korttelissa 48 toteutettiin mitä
todennäköisimmin julkisivuja myös hajoavan klassismin tyyliin, mutta tämän suuntauksen kohteista
ei ole säilynyt piirustuksia.
Puuarkkitehtuurissa tapahtui vuoden 1880 vaiheilla jälleen tyylimuutos. Uutta tyyliä on kutsuttu
sorvityyliksi ja kivirakennuksissa uusrenessanssiksi. Joensuuhun sen saapui vuoden 1890
paikkeilla. Sorvityylin visuaalisia keinoja olivat muun muassa plastisuus ja epäsymmetria. 16
Korttelissa 48 nykyinen Hubbardtin talo on esimerkki sorvityylistä.17
Asuinrakennusten lisäksi 1800-luvulla ruutukaavan tonteille valmistui huomattavat määrät
kauppiaiden työrakennuksia, kuten varastoja ja aittoja. Muita ulkorakennuksia olivat tallit, navetat
ja liiterit. Joensuussa ulkorakennukset pyrittiin sijoittamaan saman katon alle muodostamalla niistä
pitkä yhtäjaksoinen rakennus. Joensuussa luonteenomainen ulkorakennustyyppi oli
vinkkelinmuotoinen.18 Tänä päivänä korttelissa 48 on jäänne vinkkelinmuotoisesta 1800-luvun
ulkorakennuksesta: Torikatu 10 tontilla olevat kaksi ulkorakennusta olivat aikoinaan samaa
yhtenäistä kokonaisuutta.

3.2. Korttelin rakentamista 1900-luvun alkupuoliskolla
Joensuun ruutukaavan rakentaminen 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla saavutti huippunsa
1920-luvun lopulla. Laman seurauksena 1930-luku oli verraten hiljaista rakentamisen aikaa, mutta
kuitenkin juuri 1930-luvun alussa ruutukaavan tontit tulivat rakennetuiksi täyteen.19 Koska kortteli
48 kuului niihin kortteleihin, jotka toteutettiin ensimmäisten joukossa kaupungin perustamisen
jälkeen, oli sen 1900-luvun ensimmäisen puoliskon rakentamistoimet edelliseen vuosisataan nähden
varsin maltillisia. Näkyvimmät muutokset koskivat rakennuksien uudistettuja ja muodistettuja
ilmeitä. Rakentaminen tapahtui edelleen pääasiassa puusta.20
Nykyinen Suvantokatu 3 oli yksi korttelin 1900-luvun alun uudiskohteista, joskin suuri osa sen
massasta ja seinistä oli valmistunut edellisen vuosisadan puolella. Suvantokatu 3:n uusi
arkkitehtoninen ilme liittyi 1800-luvun lopulta lähtien vaikuttaneeseen uuteen tyylisuuntaukseen,
josta on käytetty useita eri nimityksiä: kansallisromantiikka, jugend ja art nouveau. Yleisimmin
käytetty nimitys on jugend, ja myös tässä selvityksessä käytetään tätä termiä. Korttelissa 48 jugendtyyli toteutui Suvantokatu 3:n lisäksi myös sen vieressä olevassa Torikatu 10:n päärakennuksen
julkisivujen uudistuksessa.
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Lilius 1972, 33 ja 139.
Lilius 1972, 34 ja
17
Ks. Lilius 1972, 146. Lilius käyttää Hubbardin talosta nimitystä Aachanin talo. Jälkimmäinen tuhoutui kuitenkin
tulipalossa ja osin Aachanin talon paikalle toteutettiin Hubbard & Co:n rakennus.
18
Lilius 1972, 85.
19
Jantunen, s. 12 – 15 ja 68
20
Mm. kartta Joensuun ruutukaava-alueesta 1930-1940-lukujen taitteesta. JKKA.
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Kun kortteliin 48 muutti kaupungin perustamisen jälkeen ennen kaikkea kauppiaita ja virkamiehiä,
muuttui sen asujaimisto 1900-luvun alkupuoliskolla aiempaa heterogeenisemmaksi. Veroluettelosta
vuodelta 1938 voidaan saada käsitystä, millaisia asukkaita ja toimijoita korttelissa oli sotien
välisenä aikana. Nykyisessä Torikatu 12 tontilla (tontti numero 8) asui kahdeksan verotettavaa
henkilöä: kaksi kauppiasta, kauppa-apulainen, kaksi rouvaa, varastonhoitaja, kirjaltaja ja teknikko.
Lisäksi tontilla toimi Kenkäkauppa Turunen Oy. Nykyisen Torikatu 10 tontilla (tontti numero 8)
asui insinööri, kauppias ja putkityöntekijä.21 Kortteli oli siis edelleen aktiivisessa asuinkäytössä ja
vasta toisen maailmansodan jälkeen alkoi kehitys, jossa puutalot alettiin nähdä epäviihtyisinä
asuintiloina.

Joensuun 3. kaupunginosan tiivistä rakentamista. Kuvassa Torikatua Kalastajankadulta pohjoiseen vuonna
1909. Kuva Pohjois-Karjalan museo

21

Veroluettelo vuodelta 1938. JKKA.
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Kortteli 48 ja sen lähiympäristö 1930- ja 1940-lukujen taitteessa. Kartta kertoo, että alue oli lähes täysin
puutalovaltaista. Mustalla ympyröidyt kohteet olivat kivirakennuksia, ja näitä korttelissa 48 oli vain yksi,
Torikatu 12 autotalli. Vaaleanpunaiset rakennukset olivat asuinrakennuksia ja keltaisella värjätyt
talousrakennuksia. Kartta JKKA

3.3. Puukortteli modernin kaupunkisuunnittelun käsissä
Joensuu alkoi muuttua systemaattisesti puukaupungista kohti kivikaupunkia 1950-luvulta lähtien.
Muutos tuli rajuksi 1960-1990-luvuilla, kun Joensuusta tuli yksi Suomen nopeimmin kasvavista
kaupungeista. Kuitenkin jo ennen varsinaista modernisoitumisprosessia Joensuuhun toteutettiin ja
suunniteltiin useita rakennuksia, jotka eivät perustuneet enää vanhaan rakennussuunnitteluun, vaan
ennen kaikkea funktionalismiin. Tämä uusi tyylisuuntaus kosketti melko varhaisessa vaiheessa
myös korttelia 48.
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Korttelin 48 rakennuskanta 1950- ja 1960-lukujen taitteessa:
1. Torikatu 12 tontilla oli nykyinen päärakennus (1851 / 1909), Suvantokatu 3 (1910) sekä myöhemmin
purettuja kohteita
2. Poliisilaitos oli muuttanut nk. Johnssonin taloon vuonna 1953 ja rakennusta oli jatkettu samoihin
aikoihin kivisellä selliosastolla. Pihalle oli toteutettu vuosikymmenen alussa varasto- ja
autotallirakennus
3. Nk. Hubardtin taloon oli muuttanut maistraatti vuonna 1955. Vuosikymmenen alussa tontin
tuparakennus oli vielä asuinkäytössä
4. Torikatu 10 päärakennus oli nykyisessä asussaan, mutta nykyinen ulkorakennus oli vielä
vinkkelinmuotoinen
5. Neppenströmin talo (1881) piharakennuksineen sijaitsi Torikadun ja Malmikadun kulmauksessa
6. Hällströmin talo ulkorakennuksineen oli purettu ja tontille oli toteutettu vuonna 1958 kahdesta
asuinkerrostalosta muodostuva asunto-osakeyhtiö
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Vuonna 1936 laadittu hotellin laajennuspiirustus kertoo, miten uusi kivinen rakennusmassa sijoitettiin
Johnssonin ja Hubbardtin talojen väliin. Piirustukset vuodelta 1936. JKKA

Korttelin 48 moderni suunnitteluhistoria alkaa 1930-luvun jälkipuoliskolta. Vuonna 1936 Joensuun
Ravintola Oy tilasi tontilleen Rantakadun varteen muutospiirustukset. Uusi kivinen kohde olisi
sijoittunut Johnssonin ja Hubbardtin talojen väliin muodostuen sekä materiaaliltaan että massaltaan
poikkeavaksi korttelin 48 muuhun rakennuskantaan nähden. Vaikka uudisrakennus sai maistraatilta
rakennusluvan vuonna 1937,22 kohdetta ei lähdetty koskaan toteuttamaan.
Ensimmäinen modernia arkkitehtuuria edustava rakennus oli Suvantokadun varteen 1950-luvun
alkupuoliskolla toteutettu poliisilaitoksen putkarakennus.23 Tyylillisesti kohteen voidaan sanoa
edustavan toisen maailmansodan jälkeistä funktionalismia. Sellirakennuksen valmistuminen liittyi
siihen, että poliisilaitos muutti Johnssonin taloon vuonna 1953. Samoihin aikoihin tontin sisäpihalle
valmistui ilmeisesti poliisilaitoksen tarpeisiin puinen varasto- ja autotallirakennus.24 Tämän yhä
pystyssä olevan kohteen voidaan nähdä edustavan perinteistä rakentamisen tapaa. Johtuen kohteen
toimimisesta tontin sisäosassa olevana ulkorakennuksena, jäi sen arkkitehtuuri vaatimattomaksi ja
niukkailmeiseksi.
Modernin kaupunkisuunnittelun nouseminen suomalaisen kaavoituksen kulmakiveksi 1930-luvulta
lähtien heijastui myös korttelin 48 suunnitteluun. Vuonna 1953 valmistui Joensuun ensimmäinen
yleiskaava. Se esitti ajan hengen mukaisesti ruutukaavan saneerausta uudella rakennuskannalla.
Vanhoille puutaloilla ei annettu arvoa.25 Tästä voidaan katsoa alkaneen myös korttelin 48

22

Maistraatin Joensuun Ravintola Oy:lle myöntämä rakennuslupa vuodelta 1937; Hotellin laajennuksen
rakennuspiirustukset vuodelta 1936. JKKA.
23
Joensuun poliisivankilan rakennuspiirustukset 3.7.1952. JKKA.
24
Kohteen rakennuspiirustukset 2.5.1952. JKKA.
25
Kivinen ja Merman 1953, 50-53.
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kehitysprosessi, jossa jo vuosikymmenten ajan on punnittu alueen historiallisten rakennusten
kohtaloa.
Kun kaupunginarkkitehti Unto Tupala laati ruutukaava-alueelle uuden asemakaavan 1960-luvun
alussa, jatkoi se yleiskaavan viitoittamaa tietä. Yleiskaavan tapaa myöskään Tupalan vuosina 1962
ja 1964 vahvistetussa kaavassa ei haluttu säästää yhtään puurakennusta.26
Vuonna 1965 suuri osa ruutukaava-alueesta laitettiin kuitenkin rakennuskieltoon, johon kuului
myös kortteli 48.27 Tämä toimi oli yksi ratkaisevimmista, jolla nykyiset jäljellä olevat puutalot
Pielisjoen rannan tuntumassa säästyivät.

Korttelin rakennuskantaa ja asemakaavoitusta vuonna 1964. Korttelin eteläosaan oli jo toteutettu uudet
modernit kerrostalot (ruskean väriset kohteet) ja myös Torikatu 10 ja Torikatu 12 tonteille kaava salli
vastaavat uudiskohteet. Johnssonin ja Hubbardtin talojen tontille kaava esitti kolmikerroksista hallinto- ja
virastorakennusmassaa. Kaavan mukaiset uudet rakennusalat on väritetty kartassa punaisella ja
väritysalojen taustalla näkyvät vuonna 1964 korttelissa olleet rakennukset. Kartta vuoden 1964
tonttijakoasiakirjasta. JoKR

26

Unto Tupalan laatimat asemakaavakartat I-IV kaupunginosille 17.10.1960 ja 25.5.1962. Joensuun kaupungin
teknisen viraston kaavoituksen arkisto
27

Mm. Sven Holmbergin kirje Asunto Oy Joensuun Torikatu 12:sta 14.4.1965. JKKA.
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Kun Joensuuhun hyväksyttiin uusi asemakaava vuosina 1962 ja 1964, oli vielä suuri osa ruutukaava-aluetta
puutalojen peittämänä. Tämän selvityksen aluerajaus on merkitty punaisella. Kuva Pohjois-Karjalan museo

Vielä vuonna 1965 Suvantokadun ilme oli puukaupunkimainen. Kuva Pohjois-Karjalan museo
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3.4. Rakennukset kaupungin hallintaan ja rakennussuojelu
Nykyinen tontti numero 9 oli ensimmäinen korttelin 48 alueista, jotka siirtyivät Joensuun
kaupungin haltuun. Tämä tapahtui vuonna 1957. Tuolloin Joensuun Ravintola Osakeyhtiö luovutti
tontin sekä siinä olleet Johnssonin ja Hubbardtin talot sekä tontin ulkorakennukset kaupungille
ilman korvausta. Kaupunki oli kuitenkin hallinnut tonttia jo vuodesta 1937 lähtien.28
Tontin rakennukset kokivat merkittävät toiminnalliset muutokset jo ennen kiinteistökauppaa.
Vuonna 1953 Johnssonin talo tuli poliisilaitoksen toimitiloiksi.29 Viereiseen Hubbardtin taloon
muutti maistraatti vuonna 1955 ollen kohteessa 1970-1980-luvun taitteeseen saakka.30
Nykyiselle Torikatu 12:sta tontille suunniteltiin 1960-luvun alussa asuinkerrostaloa ja sitä varten
perustettiin asunto-osakeyhtiö. Kerrostalohanke kuitenkin kariutui rakennuskieltoon ja Asunto Oy
Joensuun Torikatu 12 ja Joensuun kaupunki tekivät vuonna 1965 vaihtosopimuksen. Siinä asuntoosakeyhtiö luovutti Torikatu 12 tontin kaupungille, joka taas antoi yhtiölle korvaavan tontin
korttelista numero 11.31 Torikatu 12 päärakennus jäi edelleen pääosin liiketilaksi, mutta muihin
tontin rakennuksiin tuli kaupungin toimintoja.
Torikatu 10 (tontti nro. 6) tuli kaupungin haltuun vuonna 1986. Myyjinä olivat Aili, Reino, Erkki ja
Yrjö Laakkonen.32 1980-luvulta vuoteen 2003 kaikissa kolmessa tontin rakennuksessa toimi osto- ja
myyntiliike, varsinaiset myyntitilat olivat päärakennuksessa. Kauppaliikkeen poistuttua tontin
rakennuksista niiden huoneet ja tilat jäivät varastotiloiksi tai tyhjilleen.33
1980-luvun puolivälistä lähtien korttelin 48 pohjoisosa ei ole muuttunut fyysisesti juuri lainkaan.
Rakennuksiin on toteutettu vain pieniä kunnostustoimia. Toisaalta Torikatu 10 rakennukset ja
Torikatu 12 päärakennus ovat kokeneet negatiivista muutosta siksi, että niitä ei ole kunnostettu ja
korjattu aktiivisesti.

Vuonna 1953 nykyisen tontin numero 9
päärakennukset olivat oheisen asemapiirustuksen
mukaan vielä majoitus- ja ravintolakäytössä.
Nykyinen tontilla oleva keltainen tuparakennus oli
edelleen asuinkäytössä, se toimi talonmiehen
talona. Kartta JKKA.

28

Joensuun Ranvitola Osakeyhtiön ja Joensuun kaupungin luovutuskirja 25.3.1957. JoKR.
Johnssonin talon inventointitiedot Acces-tietokannassa.
30
Mm. kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
31
Torikatu 12:n tontin vaihtosopimus 3.5.1965. JoKR.
32
Tontin nro. 6 kauppakirja 31.12.1986. JoKR.
33
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
29
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Joensuulaisen rakennussuojelun historia alkoi Muinaistieteellisen toimikunnan (vuodesta 1972
lähtien Museovirasto) suorittamista inventoinneista. Se toteutti Joensuun ensimmäiset
rakennusinventoinnit vuonna 1963 ja ne koskivat Rantakadun puutaloja. Seuraavana vuonna
inventointeja laajennettiin myös muualle 3. kaupunginosaan seitsemään uuteen kohteeseen.
Muinaistieteellisen toimikunnan suorittamat rakennusinventoinnit vaikuttivat siihen, että
Rantakadun rakennukset – mukaan lukien korttelin 48 kaksi päärakennusta – koettiin tuolloin
historiallisen puu-Joensuun arvokkaimmiksi säilyttämisen kohteiksi.34

Syyskuussa 1964 päivätty Muinaistieteellisen toimikunnan laatima kartta, jossa näkyvät inventoidut
ruutukaavan kohteet. Tuolloin toimikunnan luetteloon korttelista 48 pääsi kaksi rakennusta: Johnssonin talo
ja Hubbardtin talo. Kartta Museoviraston rakennushistorian osaston arkisto

Rantakadun puutalojen suojelussa aktiivinen toimija Museoviraston lisäksi oli Joensuun kaupungin
kaavoitus. Jälkimmäisen aloitteesta puutaloja esitettiin kaupungin virastokäyttöön, jolloin ne
tulisivat samalla säilytetyiksi. Merkittävä vanhojen rakennusten suojelua edistävä päätös tapahtui
vuonna 1977, kun kaupunginhallitus päätti ostaa joukon Rantakadun puutaloja kaupungin
toimitiloiksi.35 Kaavoituksen avulla kohteita suojeltiin kuitenkin vasta myöhemmin. Korttelista 48
Hubbardtin ja Johnssonin talot suojeltiin vuonna 1993 hyväksytyssä keskustan osayleiskaavassa. 36
Kun korttelissa 48 Rantakadun päärakennukset saivat säilymiseen tähdänneet edellytykset kuntoon
jo 1970-luvun jälkipuoliskolla, muodostui Torikatu 10 ja Torikatu 12 sekä niiden pihapiirien
suojelutarina toisenlaiseksi. 1970-luvun puolivälissä kaupungin maankäytön suunnittelusta vastaava
arkkitehtitoimisto pyrki säilyttämään Torikatu 12 kunnostamalla sen poliisilaitoksen tilatarpeisiin.37
Vuoden 1987 yleiskaavan suojeluluettelossa Torikatu 10 ja Torikatu 12 liitettiin Rantakadun
puutalojen kokonaisuuteen. Yleiskaavassa todetaan, että ”nykyisin liiketiloina olevat talot
34

Kertomus hum. kand. Henrik Liliuksen virmamatkasta Joensuuhun 26-27.6.1963. Matkakertomukset sekä Jukka
Ervamaan suorittamat rakennusinventoinnit vuonna 1964. Joensuu. Rakennusinventointeja. 1964 Jukka Ervamaa.
Museoviraston rakennushistorian arkisto
35
Piiparinen 2011, 88-96.
36
Piiparinen 2011, kohdeluettelot, 139-144.
37
Arkkitehtitoimiston selvitys kaupunginhallitukselle 15.1.1975. Teknisen viraston kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto,
lähetetyt kirjeet. JKKA.
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täydentävät hyvin sijoituksellaan ja ulkoisella mittakaavallaan jo peruskorjattua
virastotalokortteliosaa.” Kuitenkin vuonna 1993 hyväksytyssä keskustan osayleiskaavassa Torikatu
10 ja 12 rakennusten suojeluun otettiin ristiriitainen kanta. Vaikka kohteet mainittiin osayleiskaavan
kulttuuri- ja rakennushistoriallisessa suojelukohdeluettelossa, mainitsee kaava toisessa kohtaa, että
kaupunkikuvan parantamiseksi rakennukset oli syytä purkaa uudisrakennusten tieltä.38
Vuonna 2012 ruutukaavakeskustaan valmistui osayleiskaava ja kaksi vuotta myöhemmin
kaupunginhallitus määräsi sen suurelta osin voimaan.39 Korttelista 48 suojeltiin neljä rakennusta:
Johnssonin talo, Hubbardtin talo, Torikatu 10 päärakennus, Torikatu 12 päärakennus ja Suvantokatu
3.40 Lisäksi edellä mainitut kohteet sekä tonteilla olevat 1800-luvun ulkorakennukset on arvotettu
seudullisesti arvokkaiksi kohteiksi. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui vuonna 2005 Joensuun
seutukaavan yhteydessä ja toistamiseen vuonna 2011 Joensuun keskustan osayleiskaavan kulttuurija rakennushistoriallisen selvityksen puitteissa.41
Osa korttelista 48 kuuluu myös arvoalueiden joukkoon. Vuonna 2009 tontti numero 9 (Johnssonin
ja Hubbardtin talojen tontti) otettiin mukaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen
kulttuuriympäristöjen listalle osana Pielisjoen rantapuistovyöhykettä. Myös voimassa oleva
maakuntakaava otti korttelista saman tontin osaksi maakunnallisesti arvokasta Pielisjoen
rantapuistovyöhykettä. Vuonna 2012 suurin osa korttelia määriteltiin keskustan osayleiskaavassa
rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi miljöökohteeksi.
Tässä rajauksessa Hubbardtin ja Johnssonin tontin lisäksi mukana olivat myös Torikatu 10 ja
Torikatu 12 tontit.42
2000-luvulle tultaessa Torikadun rakennusten kohtalo alkoi puhuttaa ja huolestuttaa yhä enemmän
kaupunkilaisia. Tässä viitekehyksessä Torikatu 10 historiaan liittyy Joensuun ruutukaavakeskustan
ensimmäinen talonvaltaus vuonna 2009. Tyhjillään olevan rakennuksen valtauksen suoritti
muutama kymmenen nuorta tai nuorta aikuista, joiden tavoitteena oli rakennuksen säilyttäminen
sekä sen saaminen kulttuuritoimijoiden käyttöön ja kaupunkilaisten ”kohtaamispaikaksi”. Lopulta
Joensuun kaupunki päätti perustaa yhteistyöryhmän kaupungin ja talonvaltaajien välille.
Toimenpide johti siihen, että valtaajat saivat korvaavat tilat käyttöön kaupungilta Pielisjoen Itärannalta Jokikadulta. Valtaajat kuitenkin korostivat, että työ Torikadun rakennusten suojelemiseksi
tulisi jatkumaan.43
Uudella vuosituhannella Torikadun puurakennukset kiinnostivat myös kaupungin
luottamushenkilöstöä. Vuonna 2005 tehtiin valtuustoaloite Torikatu 10 ja 12 tonteilla olevien
rakennusten kunnostamisesta ja rakennusten vuokraamisesta kaupunkilaisten käyttöön. Aloitteen
tehneet valtuutetut uskoivat, että kunnostettaville puutaloille löytyisi tarkoituksenmukaista käyttöä,
”kunhan käytön ehdot räätälöidään eri käyttäjätahojen tarpeiden mukaan.”44

Keskustan osayleiskaava 1992, 9; liite ”Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset suojelukohteet keskustan
osayleiskaavan alueella”; Joensuun kulttuuri- ja rakennushistorialliset suojelukohteet 1987.
39
Joensuun kaupungin internetsivut, jossa kaupunginhallituksen päätös. Osoitteessa
http://www.joensuu.fi/keskustan-osayleiskaava.
40
Joensuun keskustan osayleiskaavan kaavakartta 2012. JoKA.
41
Piiparinen 2011, kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys. Kohdeluettelo, 139-144 ja 199-213.
42
Joensuun keskustan osayleiskaavan kaavakartta 2012. JoKA; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 3. vaihe, liite 1.
Internetlähde osoitteessa http://pohjois-karjala.fi/documents/557926/1511114/Liite+1.pdf/6a837f60-c40c-473db418-caf28a70f16f
43
Karjalainen 2.5.2009; Karjalainen 3.5.2009; Karjalainen 5.5.2009; Karjalainen 14.5.2009; Karjalainen 28.5.2009;
Karjalainen 2.6.2009; Karjalainen 17.6.2009.
44
Vastausluonnos Marjo Hämäläisen ym. valtuustoaloitteeseen 21.3.2005 rantakortteleiden puutalojen
kunnostamisesta ja vuokraamisesta kaupunkilaisten käyttöön. Kirjetositteet 2005. JoKA.
38

23

Samoihin aikoihin Torikadun tonteista tehtiin myös toinen aloite. SDP:n, Kansallisen
kokoomuksen, Keskustapuolueen, Kristillisdemokraattien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien
edustajat esittivät helmikuussa 2005, että korttelin lounaiskulmaan toteutettaisiin senioriasumista
palveleva uudisrakennus.45 Kummatkaan aloitteet eivät poikineet Torikadun varrella olevien
puutalojen tonteille minkäänlaisia toimenpiteitä.

4. KOHTEET
4.1. Torikatu 10 pihapiiri

Kuvaus
Osoitteessa Torikatu 10 sijaitsee korttelin 48 tontti numero 6. Tontin rakennuskanta on 1800luvulta, joskin julkisivuja on uudistettu myöhempinä aikoina. Päärakennuksen lisäksi tontilla on
kaksi ulkorakennusta.

Historia
Vuosi Joensuun kaupungin perustamisen jälkeen nykyisen Torikatu 10 tontin osti Antti Juhana
Mustonen. Vuonna 1854 hän rakennutti tontille asuintalon ja huoltorakennuksen, mahdollisesti
myös muita piharakennuksia.46 Vuodesta 1858 lähtien päärakennuksessa kauppaa piti kuitenkin
kauppias Olof Väyrynen. Vuosikymmenen lopulla talossa asui Olof Väyrysen lisäksi kauppiaan
poika, kauppapalvelija Johan Väyrynen, renki Johan Lavikainen ja kaksi piikaa: Kristina Mardikain
ja Anna Matintytär Knutinen.47

45

Vastausluonnos Marjo Hämäläisen ym. valtuustoaloitteeseen 21.3.2005 rantakortteleiden puutalojen
kunnostamisesta ja vuokraamisesta kaupunkilaisten käyttöön; Kirjetositteet 2005 sekä asemakaavan muutoksen
selostus 7.4.2010. II kaupunginosa, kortteli 206 sekä kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. JoKA.
46
Palkama 2009, 37.
47
Karjalainen 4.12.2002
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Tontin ensimmäinen päärakennus edusti tyyliltään puuempireä. Tämä tyyli tuli esiin muun muassa
vaakalaudoituksissa, seinäpinnan jakona seinä- ja ullakkovyöhykkeisiin sekä ikkunoiden
kehystämisenä.48 Tontin alkuperäisä piirustuksia ei ole enää olemassa.49
Olof Väyrynen muutti talosta todennäköisesti vuonna 1860, jolloin Antti Mustonen myi tontin
impilahtelaislähtöiselle Jakob Filippoffille. Hän perusti rakennukseen uuden kaupan, mutta jo
vuonna 1860 Filippoff purki talon ja rakennutti tilalle nykyisen rakennuksen. Kohdetta alettiin
kutsua Filippoffin taloksi. 50
Filippoffin talo valmistui vuonna 1862 ja se oli lautakattoinen hirsirakennus. Piirustusten
perusteella myös tämä rakennus edusti empireä (ks. piirustus alla). Torikadun suuntaisesti tontilla
oli lisäksi vuonna 1854 valmistunut asuin- ja varastorakennus, jossa oli myös liikepuoti. 51 On
mahdollista, että kyseessä on nykyinen Torikatuun rajautuva ulkorakennus. Lopullisen muotonsa
vinkkelinmuotoinen ulkorakennus, jonka osana olivat kaksi tänäkin päivänä tontilla olevaa
ulkorakennusta, sai vuonna 1877. Päärakennuksen ja Torikatuun rajautuvan ulkorakennuksen
lisäksi tontille valmistui vuonna 1862 tuparakennus.52 Jälkimmäinen on myöhemmin purettu.

Tontin rakennusten piirustukset vuodelta 1860. Tuolloin tontille suunniteltiin mm. vinkkelinmuotoinen
ulkorakennus, josta on jäänyt tähän päivään saakka jäljelle kaksi osaa. Päärakennus edusti empireä. Ei ole
kuitenkaan tiedossa, kuinka tarkasti näitä piirustuksia noudatettiin. JoMA.

48

Lilius 1972, 120.
Ainakaan Joensuun maakunta-arkistossa tontin rakennuskannan alkuperäisiä piirustuksia ei ole.
50
Karjalainen 4.12.2002
51
Palkama 2009, 38.
52
Palkama 2009, 38 ja 40; Rakennuksen piirustukset vuodelta 1860. JoMA.
49
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Palovakuutuksen asemakartta vuodelta 1877 kertoo tontilla olleet rakennukset. Kohde numero 1 ilmoitettiin
vuonna 1862 valmistuneeksi pärekattoiseksi asuinrakennukseksi. Numero 2 oli vuosina 1854 ja 1877
valmistunut pärekattoinen ulkorakennus. Siinä oli neljä suurta varastoa, talli, rehuvarasto, kaksi suurta
liiteriä, kellari, ruoka-aitta ja kaksi ulkohuonetta. Rakennus numero kolme oli pärekattoinen tuparakennus ja
se oli valmistunut vuonna 1877. Jorma Palkaman kokoelmat

Päärakennuksessa asui kauppias Filippoff pienen perheensä ja palveluskuntansa kanssa.53 Filippoff
ei yrityksistä huolimatta löytänyt kaupalleen jatkajaa ja hän myikin rakennuksen vuonna 1911 Juho
Hakkaraiselle. Hän oli Joensuussa huomattava tonttienomistaja ja laivanvarustaja. Nykyistä
Torikatu 10:ntä Hakkarainen käytti ilmeisesti vain asuinrakennuksena, sillä hänellä oli kauppapuoti
kadun toisella puolella.54
Noin vuonna 1880 päärakennukseen laadittiin uudet piirustukset ja sitä suunniteltiin
laajennettavaksi. Laajennus ei kuitenkaan toteutunut, mutta on mahdollista, että tässä yhteydessä
päärakennuksen aumakatto muutettiin satulakatoksi. Kohteen historiaa tutkinut lupa-arkkitehti Petri
Enqvistin mielestä nämä piirustukset kertovat myös siitä, että edelliset vuonna 1860 laaditut
suunnitelmat toteutuivat.55
Hakkarainen laajensi päärakennusta vuonna 1918 ja tuolloin se sai nykyisen muotonsa.
Laajennusosaan sijoitettiin konttorihuone ja kaksi kamaria.56 Rakennuksen ulkoinen olemus
toteutettiin pääasiassa jugend-tyylin mukaisesti. Laajennukseen muodostui kolme ullakkopäätyä,
joita Torikadulle päin hallitsi suuri viisiosainen ikkuna. Laajennus käsitti myös kolme uutta
huonetta.57
53

Palkama 2009, 40.
Karjalainen 4.12.2002
55
Petri Enqvistin tutkimukset kohteesta.
56
Palkama 2009, 39.
57
Kohteen rakennuspiirustukset 1918. JoMA.
54
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Tontin rakennukset vuonna 1918. Päärakennuksen laajennusosa näkyy oranssilla värillä. JoMA

Torikatu 10 päärakennuksen piirustuksia vuodelta 1918. Kohde muodistettiin pääosin jugend-asuun. JoMA.
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Vuonna 1921 viipurilainen Thure Sörensen laati päärakennukselle muodistetut piirustukset.
Kohteen julkisivut toteutettiin klassististen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti, joskin siihen jäi
edelleen elementtejä jugendista.58 Pohjan osalta muutokset kohdistettiin rakennuksen vanhalle
osalle, sillä Hakkarainen halusi sinne kangas- ja sekatavarakauppaansa varten yhtenäisen
myymälätilan. Tämä merkitsi seinien purkamista ja myymälätilan kantavien rakenteiden
toteuttamista pitkälti pilareiden ja palkkien varaan.59
Päärakennuksen vieressä oleva ulkorakennus koki merkittävän muutoksen vuonna 1924. Rakennus
jaettiin palomuurilla ja sen Torikadun puoleiseen päätyyn toteutettiin jugend-henkinen
julkisivumuutos. Julkisivuihin rakennettiin aiempaa suuremmat näyteikkunat. Huoneet saivat
lämmityskaminat aina palomuuriin saakka.60
Vuonna 1922 tontin osti Joensuun Rauta –niminen osakeyhtiö. Yhtiön omistajat harjoittivat
kohteessa aluksi rautakauppaa, mutta vuonna 1924 he perustivat Veljekset Pitko oy:n, jonka
toimiala oli autokauppa. Lama lopetti tämän liiketoiminnan vuonna 1932 ja tontti huutokaupattiin
apteekkarinvaimo Hellä Björklundille ja insinööri Reino Koivulehdolle. Vielä samana vuonna
tontilla avattiin Joensuun ensimmäinen Oy Alkoholiliike Ab:n viinakauppa.61
Vuonna 1928 Viljo Raittila suunnitteli päärakennuksen pohjoisosan poikkipäätyyn yhtä suuren
näyteikkunan kuin mitä oli jo toteutettu muuhun Torikadun osaan. Samalla Raittila yhtenäisti
vanhan osan ja vuoden 1918 laajennuksen julkisivut. Kohde sai nykyisen asunsa vuoden 1928
ikkunamuutospiirustuksella sekä vuonna 1936 suunnitellulla kellarirakennuksella ja
ovimuutoksilla.62
Björklund myi osuutensa kiinteistöstä Koivulehdolle vuonna 1934. Reino Koivulehto myi tontin
Olli Koivulehdolle vuonna 1956. Kymmenen vuotta myöhemmin tontti vaihtoi jälleen omistajaa, ja
nyt uudet omistajat olivat Reino, Erkki, Yrjö ja Aili Laakkonen. Näin Torikatu 10:stä käsin alettiin
harjoittamaan autokauppaa Veljekset Laakkonen –liikenimen alaisuudessa.63
Vuonna 1985 Laakkoset myivät tontin Joensuun kaupungille. Hallintaoikeus kaupungille tuli
kesäkuusta 1986 lähtien.64 Tämän jälkeen tontin kolmessa rakennuksessa toimi vuoteen 2003
saakka osto- ja myyntiliike. Liikkeen lopetettua toimintansa tontin rakennukset ovat toimineet
pääasiassa kaupungin eri hallintokuntien varastotiloina. Torikatu 10 päärakennuksen huoneissa on
ollut myös Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen varastoja ja tontin perällä olevassa
piharakennuksessa on ollut vuodesta 2007 lähtien vossikkayrittäjän varasto. Sen sijaan Torikatuun
rajautuvaa ulkorakennusta on pidetty jo vuosia tyhjillään sen huonokuntoisuuden vuoksi.65
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Kohteen rakennuspiirustukset vuodelta 1921. JoMA.
Petri Enqvistin tutkimukset; rakennuksen piirustukset vuodelta 1921. JoMA.
60
Kohteen rakennuspiirustukset vuodelta 1924. JoMA.
61
Karjalainen 4.12.2002; tontin 6 tontinmittaustoimitus 1932. JoKR.
62
Petri Enqvistin tutkimukset; kohteen rakennuspiirustukset 1928. JoMA.
63
Karjalainen 4.12.2002
64
Tontin nro. 6 kauppakirja 31.12.1986. JoKR.
65
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
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Vuoteen 1932 mennessä tontilla olevaa vinkkelinmuotoista ulkorakennusta oli laajennettu etelän suuntaan.
Päärakennus oli saanut Torikadun suuntaisen laajennusosan jo vuonna 1918. Karttaan on merkitty
punaisella värillä ne rakenteet, jotka ovat säilyneet tähän päivään saakka. Kartta vuoden 1932
tontinmittaustoimitusasiakirjoista. JoKR

4.1.1. Päärakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Harjakattoisen rakennuksen arkkitehtuuri edustaa pääosin klassismia, jossa on myös jäänteitä
jugendista. Klassismista kertoo muun muassa pilasterit, Torikadulle tuleva talon kolmiomainen
nurkkapääty ja siinä päätyyn kääntyvä katkaistu räystäänalus (nk. kissanpenkki). Taloon on jäänyt
piirteitä myös vuoden 1918 laajennussuunnitelmasta, joka liittyy arkkitehtonisesti ennen kaikkea
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jugendiin. Tästä muutoksesta kohteessa on ikkunoiden jugend-henkistä jakoa, joissa ikkunoiden
yläosissa on pieniä ruutuja. Rakennuksen pohjoispään ullakkoikkunoiden vuorilaudat viittaavat
myös jugendiin. Kuitenkin kohteen etelä- ja itäpäätyjen vuorilaudat lienevät alkuperäisiä eli
vuodelta 1862. Kohteen julkisivut ovat pääasiassa vaakalaudoitettuja. Rakennuksen perustana on
kivijalka.
Sisätilat
Suurimman huoneen (ks. kuva jäljempänä) lattiat on peitetty vinyyliasbestilaatoin, katto paneelein
ja seinät pinkopahvein.
Muissa suuren huoneen yhteydessä olevissa huoneissa seinät on vuorattu pääosin pinkopahvilla,
mutta joukossa on myös panelointia, hirsipintaa ja muovitettua pahvia. Näiden huoneiden lattioissa
on lankkua, vinyyliasbestilaattoja tai lattiat on peitetty irtolevyin. Kattomateriaaleina on
puukuitulevyjä, kapeaa panelointia tai kovalevyä. Luoteisimmassa huoneessa on kaakeliuuni.
Rakennuksen kaakkoisosassa sen siiven päädyssä on erillinen pieni huoneisto, jonka lattia on
linoleumia. Tämä alla on lastulevyä. Seinät ovat pahvia ja katto paneloitu. Huoneessa on hella.
Tämän tilan vieressä on rakennuksen lämpökeskus.
Valmistumisaika
1862, nykyinen asu kadulle päin vuodelta 1928 ja tontille päin 1930-luvun jälkipuoliskolta
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
Liike- ja asuintila
Nykyinen käyttö
Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen varastotiloina / tyhjillään
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirunkoinen
Nykytilan arviointi
Hirsirakenteet pääosin hyvässä kunnossa, julkisivujen pintarakenteiden kunto heikko tai
kohtalainen. Sisätilojen pintojen kunto kohtalainen
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Suojeltu (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Kohteet arvot
Kohteen ulkoisessa olemuksessa on kerrostumia useilta aikakausilta. Toisaalta ne kertovat vahvasti
kohteen historiasta ja näistä ulkoisista merkeistä voidaan lukea rakennuksen muutoshistoriaa.
Toisaalta julkisivujen alkuperäisyys on pitkälti menetetty.
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Sen sijaan rakennuksen massassa on huomattavia määriä alkuperäisyyttä. Kohteen vanhin osa
(eteläisin osa) on vuodelta 1862.
Joensuu rakentui 1800-luvulla ja pitkälle 1900-luvulla puukaupungiksi. Torikatu 10 päärakennus on
harvoja puu-Joensuun ajalta säilyneitä rakennuksia ruutukaava-alueella.
Rakennus on harvoja joensuulaisia kohteita, jotka kertovat kaupungin kauppiasperinteestä yli sadan
vuoden ajalta. Ehkä tunnetuimmat rakennuksessa toimineet yrittäjät ovat Laakkoset. Kohdetta
voidaan pitää melko tyypillisenä 1800-luvun ja 1900-luvun alun kauppiastalona.
Rakennus on yksi niistä Joensuuhun valmistuneita kohteita, jotka ilmensivät kaupungin asemaa
idän ja lännen raja-alueella: rakennuksessa on toiminut impilahtelainen ja ortodoksinen kauppias
Jakob Filipoff.
Muutosvaiheet
Kohteen laajentaminen ja muodistaminen jugend-asuun vuoden 1918 piirustuksien mukaan.66
Rakennuksen vanha osa seneerattiin vuoden 1921 piirustuksissa. Kohde sai klassistisen asun ja
samalla suuren osan nykyistä ilmettään.67
Vuonna 1928 poikkipäädyn näyteikkuna toteutettiin saman suuruiseksi muiden näyteikkunoiden
kanssa.68
Vuonna 1936 Viljo Raittila suunnitteli rakennuksen takaosaan kellaritilan (ks. kuva alla). Myös
nykyisinkin esillä oleva ovimuutos on toteutettu tuolloin.69 Tontin takaosa sai nykyisen ilmeensä.
1980-luvun jälkipuoliskolla päärakennukseen toteutettiin öljyn polttoon pohjautuva lämpökeskus.
Öljysäiliö sijoitettiin rakennuksen pihalle ja lämpökeskus eteläsiipeen.70

Kuvassa Torikatu 10 päärakennusta pihan puolelta. Vasemmalla on kohteen vanhin osa, jonka historia
ulottuu vuoteen 1862. Oikealla oleva rakennusosa on vuodelta 1918. Keskellä oleva matala kellarirakennus
on suunniteltu 1930-luvun puolivälissä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Kohteen rakennuspiirustukset 1918. JoMA.
Kohteen rakennuspiirustukset 1921. JoMA.
68
Rakennuksen muutospiirustukset 1928. JoMA.
69
Kellaritilan piirustukset maaliskuussa 1936. JKKA; Petri Enqvistin tutkimukset.
70
Torikatu 12:sta päärakennuksen lämmityskeskuksen piirustukset 26.8.1986. TeRA.
67
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Päärakennuksen suurinta huonetilaa. Lattiat on peitetty vinyyliasbestilaatoin ja seinät ovat pääasiassa
pahvia. Parissa kohtaa esillä on rakennuksen hirsiseiniä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Autokauppa Torikatu 10:n päärakennuksessa mitä ilmeisimmin 1970-luvun alussa. Kuva Pohjois-Karjalan
museo
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Empire-tyylisen päärakennuksen julkisivu- ja
pohjapiirustus vuodelta 1860. JoMA

Vuonna 1936 Torikatu 10 päärakennukseen
suunniteltiin kellaritila. Tämä oli viimeinen
rakennukseen kohdistunut merkittävä muutostyö.
JKKA.
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4.1.2. Ulkorakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde on satulakattoinen ja hirsirunkoinen puurakennus. Sen Torikatuun rajautuva pääty on
toteutettu liikehuoneistoksi ja sen tyylisuunta on jugend. Päädyn lisäksi ikkunoita on myös
eteläpuolisella pitkällä sivulla. Kahdella muulla sivulla näkyy jälkiä muutostöistä, kuten poistetuista
ikkunoista ja oviaukoista. Alun perin rakennus on ollut vinkkelinmuotoinen ja samaan yhteyteen on
kuulunut tontin perällä oleva nykyinen piharakennus.
Sisätilat
Rakennuksessa on kolme sisätilaa ja ullakko. Itäisimmässä sisätilassa lattiat ovat lankkuja,
keskimmäisessä tilassa lankkulattiat on peitetty muovilevyin ja Torikatuun rajautuvassa tilassa
lattiat ovat korkkimattoa. Jälkimmäinen tila eroaa muista, sillä ikkunat ovat kaksinkertaista lasia ja
seinissä ja katossa on kovalevyt. Nurkassa näkyy uunin paikka. Torikatuun rajautuvan huoneen
sisus kertoo siitä, että tila on ollut aikoinaan lämmitetty.
Ullakolla on alkuperäisiä tukirakenteita, joita on tosin lisätty sinne myöhemminkin. Ullakon lattia
on päällystetty osin lastulevyin. Ullakon seinärakenteet ovat hirrestä ja päädyt laudasta. Ullakon
sivuilla olevat ikkunat on peitetty.
Valmistumisaika
Vanhimmat osat mahdollisesti 1854 tai 1862, mutta nykyinen muoto viimeistään 1877
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
Ulkorakennus
Nykyinen käyttö
Tyhjillään / varastona

Rakennustapa ja –tekniikka
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Hirsirakenteinen
Nykytilan arviointi
Rakennuksen parhaassa kunnossa ovat hirsirakenteet. Sen sijaan pintarakenteet ovat vuosien
saatossa saaneet vaurioita. Rakennusta ei voi kuitenkaan pitää purkukuntoisena
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Kohteet arvot
Rakennus kokonaan tai osa siitä on valmistunut todennäköisesti vuonna 1854, mutta viimeistään
vuonna 1877. Näin ollen se on Joensuun vanhimpia ruutukaavan kaupunkirakenteeseen toteutettuja
rakennuksia. Samalla rakennus on harvoja jäljelle jääneitä ruutukaava-alueen ulkorakennuksia.
Kohde kertoo omalta osaltaan joensuulaisen kauppakaupungin historiasta. Kohde on siis osa
Joensuun 1800-luvulta säilynyttä osaa ja tähän pieneen alueeseen kuuluu puutaloja kortteleissa 40 ja
48.
Torikadun pääty kertoo myös joensuulaisesta kauppapuotiperinteestä, sillä päätyhuone toimi
pitkään liiketilana. Pääty on harvoja olemassa olevia puisia liiketiloiksi tehtyjä rakenteita Joensuun
ruutukaava-alueella.
Rakennustaiteellisia arvoja kohteella on sen Torikatuun rajautuvan päädyn osalta. Se on toteutettu
jugend-tyyliseksi. Kaupunkikuvallisesti rakennuksen pääty sopeutuu hyvin Torikatu 10
päärakennuksen ja Torikatu 12 päärakennuksen väliin. Rakennuksen arvoa vähentää se, että se ei
ole alkuperäisessä asussaan.
Muutosvaiheet
Viimeistään vuonna 1877 kohde oli vinkkelinmuotoinen piharakennus ja tähän kokonaisuuteen on
kuulunut myös nykyinen tontin perällä oleva piharakennus.
Vuoden 1924 piirustusten mukaan nykyinen rakennusosa saneerattiin. Tuolloin rakennuksen
Torikadun puoleinen pääty muutettiin pitkälti nykyiseen asuunsa jugend-henkisesti. Samalla se
lienee otettu liiketilakäyttöön. Rakennusosan itäpäätyyn rakennettiin palomuuri (ks. kuva alla).71
Vinkkelinmuotoisesta ulkorakennuksesta purettiin ensin nurkka palomuurin kohdalta 1960-luvun
alussa.72 Lopullisesti vinkkeliosa purettiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa ja näin muodostui tontin
kaksi nykyistä ulkorakennusta.73

71

Rakennuksen muutospiirustukset 1924. JoMA.
Tämä päätelty kohteesta otetuista valokuvista ja vanhoista kartoista.
73
Petri Enqvistin tutkimukset.
72
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Rakennuksen Torikatuun rajautuva pääty suunniteltiin vuonna 1924 liiketilaksi. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

Rakennusta pohjoisesta Torikatu 12 tontilta. Seinästä voidaan huomata, kuinka paljon rakennukseen on
tehty ikkuna- ja ovimuutoksia. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Yleisnäkymä ullakkotilasta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Lähellä Torikadun päätyä olevaa ikkunaa on ansas-tukirakenteita. Ne lienevät toteutettu vuoden 1924
suunnitelmien jälkeen. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

37

Torikadun puoleisen päätyhuoneen ikkunat ovat kaksinkertaista lasia, mikä osaltaan kertoo siitä, että huone
on ollut joskus lämmitetty. Lattiat ovat korkkimattoa ja seinät on vuorattu pääosin valkoisin kovalevyin.
Katto on peitetty ruskeilla kovalevyillä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Keskimmäisen huoneen lattiat ovat lankusta, jotka on peitetty muovilevyin. Katto on pääosin paneloitu. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)
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Ulkorakennuksen muutoshistorian yksi merkittävimmistä vaiheista osuu 1920-luvun puoliväliin. Tuolloin
kohde avattiin Torikadulle ikkunoin ja tila muutettiin mahdollisesti tässä vaiheessa liikehuoneeksi. Lämmin
ja lämmittämätön osuus jaettiin palomuurilla. JoMA.

Rakennuksessa on toiminut mm. Polkupyöräliikeja korjaamo. Torikatu 10 ulkorakennuksen
vieressä vasemmalla on entinen tuparakennus,
joka valmistui viereiselle tontille viimeistään
1860-luvun alussa. Kuva todennäköisesti 1970luvulta. Kuva Pohjois-Karjalan museo
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4.1.3. Piharakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Rakennus on harjakattoinen hirsinen ulkorakennus. Rakennuksen pohjoisosassa on kivimuuria.
Sisätilat
Lattia on levyjen peitossa, niiden alla betonilattia. Seinät ovat hirttä ja osin lankkua. Sisäosa lienee
ollut kaksikerroksinen. Seinien alaosat on tuettu tai peitetty betonivaluin. Yhden hirren seinässä
lukee ”G. Vekström 19415”.
Valmistumisaika
1877
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
Ulkorakennus, tarkempaa käyttötietoa ei ole saatu selville
Nykyinen käyttö
Varasto
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirunko
Nykytilan arviointi
Kohteen runko on hyvässä kunnossa, samoin suurin osa hirsistä ja lankkuseinistä. Rakennus on
hieman painunut
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
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Suojelustatus
Kohteet arvot
Rakennus on Joensuun vanhimpia ruutukaavan kaupunkirakenteeseen toteutettuja ulkorakennuksia.
Kohde kertoo omalta osaltaan joensuulaisen kauppakaupungin historiasta.
Kaupunkirakenteellisesti kohde on osa Joensuun 1800-luvulta säilynyttä osaa. Tähän pieneen
kokonaisuuteen kuuluu puutaloja kortteleissa 40 ja 48.
Rakennuksen arvoa vähentää se, että se ei ole enää alkuperäisessä asussaan vinkkelinmuotoisena
rakennuksena. Toisaalta jos kohdetta käsitellään omana rakennuksenaan, se lienee pitkälti
alkuperäisessä asussaan.
Muutosvaiheet
Rakennus on ollut alun perin osa vinkkelinmuotoista ulkorakennusta, toisin sanoen Torikatu 10
kaksi ulkorakennusta ovat olleet samaa kokonaisuutta.
Vinkkelinmuotoisesta ulkorakennuksesta purettiin ensin nurkka palomuurin kohdalta 1960-luvun
alussa.74 Vinkkeliosa purettiin 1960- ja 1970-lukujen taitteessa ja näin muodostui tontin kaksi
ulkorakennusta.75

Kuvassa näkyvät Torikatu 10 ulkorakennukset olivat 1960-luvun alkuun saakka samaa vinkkelinmuotoista
ulkorakennusta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

74
75

Tämä päätelty kohteesta otetuista valokuvista ja vanhoista kartoista.
Petri Enqvistin tutkimukset.
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Rakennuksen hirret näyttävät hyväkuntoisilta,
mutta itse rakennus on painunut eikä kivijalkaa
tai anturoita enää kaikilla reunoilla näy. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)

Joissakin kohtaa perustaa on näkyvissä. Se on
kiveä, jota lienee tuettu myöhemmin betonilla.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Piharakennuksen lattiat ovat betonia, mikä on
kuitenkin peitetty erilaisin levyin. Tummuneet
seinäpinnat kertovat siitä, että rakennuksessa on
ollut tulisija tai siitä, että tässä esitetty kohde on
koottu hirsistä, jotka ovat kuuluneet lämmitettyyn
rakennukseen. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksen korkeus ja poikkihirret viittaavat
siihen, että kohde on ollut kaksikerroksinen. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)

Lattian lisäksi seinien alaosat on valettu
betonista. Tämä voi viitata siihen, että tilaa olisi
käytetty eläinsuojana. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)
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4.2. Torikatu 12 pihapiiri

Kuvaus
Tontti numero 8 sijaitsee Torikadun ja Suvantokadun kulmauksessa. Tontilla on kolme rakennusta:
Torikatu 12 päärakennus, Suvantokatu 3 ja entinen poliisilaitoksen sosiaalirakennus.

Historia
Tontti myytiin ensimmäisen kerran huutokaupassa kesäkuussa 1849 ja sen huuti itselleen
maaviskaali Isak Strömmer. Hän myi sen Jefsei Solehmaiselle. Hän rakennutti tontille kuusi
rakennusta ja viisi niistä toteutettiin vuonna 1851. Asuinrakennus, jossa oli kauppapuoti, sijoitettiin
Torikadun ja Suvantokadun kulmaukseen. Torikadun varteen nousi myös tuparakennus.
Suvantokadun varteen tuli kauppamakasiini pääty kohti katua. Muita kohteita tontilla olivat saunaja panimohuone sekä varasto ja piharakennukset.76
1860-luvun alussa Solehmainen muutti pihapiiriä. Päärakennukseen oli tehty uudistuksia, siihen
toteutettiin muun muassa uusi sisustus. Torikadun varren tuparakennusta joko jatkettiin kiinni
katulinjaan tai entisen paikalle toteutettiin uusi rakennus. Suvantokatuun rajautunutta
kauppamakasiinia tai varastorakennusta laajennettiin kadun suuntaisesti ja kohteesta tuli
vinkkelinmuotoinen. Varasto- ja ulkorakennukset reunustivat nyt koko tontin itälaidan. Muutoksia
tontilla toteutettiin myös 1880-luvun puolivälissä.77
Kiinteistössä asui Solehmaisen pieni kauppiasperhe, mutta tontin rakennuksissa asui myös
vuokralaisia, kuten Solehmaisen palvelusväki. Vuonna 1886 Solehmainen myi talonsa pojalleen
Ivanille ja kohde säilyi edelleen vuokratalona. Tontilla tapahtui lyhyen ajan sisällä useita omistajan
vaihdoksia, kunnes tontin osti aviopari Tahvo ja Maikki Riikonen vuonna 1896.78 Tahvo Riikonen
toimi vähittäis- ja viinakauppiaana.79 Riikosten merkittävimpänä toimena tontilla oli Torikatuun
rajautuvan tuparakennuksen purkaminen ja sen korvaaminen uudella.80 Vuosisadan lopulla tontti oli
muodostunut jo lähes umpinaiseksi.81
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Palkama 2009, 32-33.
Palkama 2009, 33.
78
Palkama 2009, 34 ja 36.
79
Karjalainen 4.12.2002
80
Palkama 2009, 34.
81
Tuparakennuksen piirustukset vuodelta 1897. JoMA.
77
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Uuden tuparakennuksen piirustuksia vuodelta 1897. Rakennuksen pääty sijoitettiin kohti Torikatua. JoMA.

Asemapiirros nykyisen Torikatu 12 rakennuksista vuodelta 1897. Tontti oli muodostunut lähes umpinaiseksi.
JoMA.

Vuonna 1908 Tahvo Riikonen kärsi konkurssin ja tontilla tehtiin jälleen nopeita kauppoja. Vuoden
lopulla tontti tuli räätälimestari Heikki Rasin haltuun. Päärakennus purettiin niin, että entisestä jäi
jälkeen vain seinät ja talo rakennettiin pitkälti uudelleen. Tässä vaiheessa rakennukseen laitettiin
peltikatto. Merkittävää oli myös nykyisen Suvantokatu 3 toteuttaminen vuonna 1910. Hyvin
todennäköisesti Suvantokatu 3 uusi rakennus pohjautui osin vanhoihin rakenteisiin. Tästä kertoo
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rakennuksen piirustukset sekä se, että samalla paikalla sijaitsi jo aiemmin samansuuntainen
rakennusmassa. Vuoden 1910 piirustukset kertovat, että uusittuun rakennukseen tuli uunit, joten
aikaisempi rakennus lienee ollut kylmänä tilana. Tontin muita rakennuksia ei uudistettu tässä
vaiheessa. Torikatua vasten jäi pieni tuparakennus ja tontin perällä oli hirsinen ulkorakennus.82

Torikatu 12 päärakennuksen julkisivupiirustukset vuodelta 1909. Rakennus toteutui pitkälti piirustusten
mukaan. JoMA

Rasi piti uudistetussa talossa Herrain vaatehtimo –nimistä kauppapuotia. Rakennus tunnettiin myös
Pitkon nurkkana ja päärakennuksen nurkkahuoneistossa toimi Joensuun ensimmäinen hevospirssi.83
Vuodesta 1918 lähtien rakennuksessa toimi myös Heinosen hedelmäkauppa.84
Rasi myi tontin Osakeyhtiö Hallmanille vuonna 1918. Hallman oli kuopiolainen suuri tukkuliike,
joka laajensi toimintaansa Joensuuhun. Torikatu 12 päärakennukseen sijoitettiin muun muassa
Hallmanin henkilökunnan ruokala. Suvantokadun puoleinen siipi toimi vuokratiloina.85 Toiseksi
pitkäaikaiseksi toimijaksi tuli Turusen kenkäkauppa.86
Vuonna 1926 tontille suunniteltiin kivirakenteinen autotallirakennus. Se sijoitetiin Torikatuun
päättyvän tuparakennuksen jatkeeksi tontin sisäosaan.87 Autotalli toi oman osansa jo varsin
heterogeeniseksi muodostuneeseen tontin rakennuskantaan. Samalla se lienee ollut koko korttelin
ensimmäinen kivirakennus. Seuraavalla vuosikymmenellä merkittävä rakennustoimi oli uuden
varaston toteuttaminen tontin perälle. Pitkä varasto alkoi nykyisestä Suvantokatu 3:sta ja sen toinen
pääty oli miltei kiinni tontin etelälaidassa.88
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Palkama 2009, 35; Suvantokatu 3:n rakennuspiirustukset vuosilta 1909 ja 1910; Tuparakennuksen piirustukset
vuodelta 1897. JoMA.
83
Karjalainen 4.12.2002
84
Karjalainen 4.12.2002
85
Karjalainen 4.12.2002
86
Mm. vuoden 1938 veroluettelo. JKKA.
87
Autotallin rakennuspiirustukset. TA.
88
Varaston piirustukset heinäkuu 1932. TA.
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Torikatu 12 tontin rakennukset vuonna 1932 Hallmanin aikoina. Tontilla oli kolme rakennusta, joissa
asuttiin. Kauppaliikkeelle tunnusomaisesti tontin perällä oli suuri varastorakennus. Ainoa kivirakennus oli
tontin eteläosassa sijainnut autotalli. Piirustus kohteen tonttikartasta vuodelta 1932. JKKA.

Hallman toteutti rakennuksen pihanpuoleiseen osan 1950-luvun puolivälissä lastauslaiturit ja niiden päälle
katokset. Myöhemmin nämä poistettiin. Kuvan ottamisen aika ei ole tiedossa. Kuva Pohjois-Karjalan museo
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Tontin perällä ollut varastorakennus. Kuvan ottamisaika tuntematon. Kuva Pohjois-Karjalan museo

Varaston piirustukset ovat vuodelta 1932. TA.

Tontille suunniteltiin kivinen autotalli vuonna
1926. Kuvassa tallin leikkauspiirros. TA.
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Nykyisen Torikatu 12 ja Torikatu 10 pää- ja sivurakennusten päädyt muodostivat rytmikästä kaupunkikuvaa.
Kuva joko 1950- tai 1960-luvulta. Kuva Pohjois-Karjalan museo

1960-luvun alussa kulmatontille alettiin suunnitella asuinkerrostaloa ja sitä varten perustettiin
Asunto Oy Joensuun Torikatu 12. Kuitenkin vuonna 1965 suuri osa Joensuun keskusta-aluetta
laitettiin rakennuskieltoon, myös Torikatu 12 tontti kuului tähän alueeseen.89 Tämä lienee osaltaan
vaikuttanut kehitykseen, jossa Asunto Oy Joensuun Torikatu 12 ja Joensuun kaupunki laativat
vaihtosopimuksen. Vuonna 1965 tehdyssä sopimuksessa asunto-osakeyhtiö luovutti Torikatu 12
tontin kaupungille, joka taas antoi yhtiölle tontin korttelista numero 11.90
Vaihtosopimuksen aikaan nykyisessä Suvantokatu 3:ssa toimi Pielisensuun Auto Oy. Tätä auto- ja
varaosamyymälää varten rakennukseen suunniteltiin 1960-luvun puolivälissä muutostöitä.
Piirustusten mukaan rakennukseen olisi muodostettu avara myyntitila (ks. piirros alla). 91
Tontin ollessa Joensuun kaupungin hallussa yksi pitkäaikaisimmista vuokralaisista oli Jokikone. Se
toimi päärakennuksen kahdessa eteläisimmässä tilassa. 1990-luvun alussa päärakennuksen
jokaisessa katutason tilassa toimi realisointiyritys, jonka jälkeen vuonna 1994 rakennuksen
keskiosaan pitkäaikaiseksi toimijaksi tuli laukkuliike. Tämä yritys on jatkanut toimintaansa samassa
tilassa tähän päivään saakka.92
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Sven Holmbergin kirje Asunto Oy Joensuun Torikatu 12:sta 14.4.1965. JKKA.
Torikatu 12:n tontin vaihtosopimus 3.5.1965. JoKR.
91
Suvantokatu 3:n muutospiirustukset 13.4.1965. JKKA.
92
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
90

49

Päärakennuksen eteläisimpään osaan tuli vuonna 1997 venetarvikeliike ”Kipparikellari”, joka
muuttui sittemmin samojen yrittäjien toimesta Lasipetteri-yritykseksi. Tämä liike lopetti
toimintansa rakennuksessa vuonna 2005. Sen jälkeen kohteen eteläosa on toiminut varastotilana.93
Päärakennuksen risteyksessä olevaan kulmatilaan muutti vuonna 1996 huonekalujen entisöintiliike
ja sen toiminta kohteessa päättyi vuonna 2004. Tämän jälkeen tilan pääkäyttäjänä on ollut Unisef.94
Kuten tontin päärakennus, myös sen viereinen Suvantokatu 3 tuli kaupungin haltuun vuonna 1965.
Kun päärakennus on liittynyt kaupungin hallintavuosien ajan liike-elämän toimintoihin, on
Suvantokatu 3 käytetty julkisten palvelujen rakennuksena. Tämän vuoksi rakennus on liitetty
fyysisestikin 1980-luvulta lähtien naapuritontilla olevan Johnssonin talon kokonaisuuteen.
Kummatkin kohteet toimivat 1950-luvulta lähtien poliisilaitoksen tiloina ja Suvantokatu 3:ssa
sijaitsi poliisilaitoksen kanslia. Molemmat talot tulivat vuonna 1995 peruspalveluviraston käyttöön.
Vuonna 2007 Suvantokatu 3:een muutti nuorisoalan osaamisyhteisö ja vuonna 2009
asuntotoimisto.95
Tontille valmistui 1970-luvun puolivälissä parakkimainen rakennus poliisilaitoksen sosiaalitiloiksi.
Poliisilaitoksen muutettua 1980-luvun alussa korttelista 48 pois, muuttui parakkirakennus pitkäksi
aikaa kaupungin kuntatekniikan sosiaalitiloiksi. Vuodesta 2007 lähtien rakennus on ollut
nuorisoverstaan käytössä.96

4.2.1. Päärakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde edustaa jugend-tyyliä. Tämä näkyy muun muassa ikkunoiden yläosien pieniruutuisuudessa
ja seinäpintojen jakamisessa ruutuihin valkoisin laudoin. Rakennuksen päädyissä Torikadulle päin
on niukkailmeiset tympanokoristeet.
Sisätilat
Eteläisimmässä osassa on kaksi kaakeliuunia ja yksi pönttöuuni. Tilan lattiat on päällystetty
vanerilla ja seinät ovat kovalevyä. Katossa on sekä Haltexia että panelointia.
Rakennuksen keskiosassa toimii edelleen laukkuliike. Liiketilan katto on paneloitu, lattiat ovat
päällystetty vinyyliasbestilaatoin ja seinät on peitetty erilaisin levyrakentein.
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Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
95
Poliisilaitoksen saneerauspiirustukset 29.6.1982. TA; Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
96
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
94
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Ullakkotila on korkea. Ullakolla kulkemista ja tilan hahmottamista helpottaa se, että se on siistitty
roskista.
Valmistumisaika
1850-luvun alku, mittavat muutostyöt 1909, jota voidaan pitää rakennuksen varsinaisena
valmistumisaikana
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
Asuin- ja liikerakennus
Nykyinen käyttö
Liiketiloina, eteläinen osa tyhjänä
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirunkoinen ja lautavuorattu
Nykytilan arviointi
Kohteen runkorakenteet hyväkuntoisia, pintarakenteet ovat sen sijaan heikossa tai kohtalaisessa
kunnossa
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Suojeltu (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Kohteet arvot
Rakennus on säilynyt pitkälle vuonna 1909 suunnitellussa asussa, jota voidaan pitää kohteen toisena
valmistumisajankohtana. Torikatu 12 on harvoja jäljelle jääneitä jugend-tyylin puutalokohteita
Joensuussa. Rakennus kertoo hyvin joensuulaisesta kauppakaupungin historiasta aina 1850-luvulta
lähtien. Kohde on osa Joensuun kaupungin vanhinta rakennettua aluetta ja se nivoutuu korttelin
muuhun sekä korttelin 40 historialliseen puurakennuskantaan. Rakennuksen sijainti
joensuulaisittain vilkasliikenteisten Suvantokadun ja Torikakadun kulmauksessa antaa sille vahvaa
kaupunkikuvallista arvoa.
Muutosvaiheet
1909 julkisivut uudistettiin täysin. Samalla osa vanhoista rakenteista purettiin, osa jätettiin jäljelle ja
osa uusittiin.97 Kohteen nykyinen asu on pitkälti tämän muutostyön jäljiltä. Kohteessa on kuitenkin
huomattava määrä seinärakenteita 1800-luvulta.
1950-luvun puolivälissä kohdetta peruskorjattiin ja hieman laajennettiin. Tuolloin rakennuksen
takaosaan rakennettiin tavaroiden lastauslaituri ja sen päälle katos. Sisätiloissa kaupan osastojen

97

Rakennuksen piirustukset 1909. JoMA.
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välisiä aukkoja suurennettiin. Seinäpintoja oikaistiin ja niitä päällystettiin Haltex-levyillä.
Rakennuksen pohjoisosasta purettiin uunit ja palomuuri pois.98
Viimeisimmän korjaustoimet ovat vesikaton uusiminen vuonna 2013 ja julkisivumaalaus vuonna
2008.99

Torikatu 12 päärakennusta sisäpihalta kuvattuna. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen eteläisimmässä osassa on jäljellä kolme uunia, joista kaksi on kaakeliuuneja ja yksi
pönttöuuni. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

98
99

Muutospiirustukset 9.7.1955. JKKA.
Riitta Riihelän sähköposti Pekka Piipariselle 2.10.2014.
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Rakennuksen ullakkotila on korkea ja sen puurakenteet ovat silmämääräisesti hyvässä kunnossa. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)

Ullakon tukirakenteita sekä jugend-tyylistä kaarevaa ikkunaa. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Laukkukauppa sijaitsee rakennuksen keskiosassa. Tilassa on kaksi kaakeliuunia. Katto on paneloitu ja seinät
peitetty erilaisin levyrakentein. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Vuonna 1909 laadituista piirustuksista voidaan huomata, että rakennus suunniteltiin pitkälti vanhojen
rakenteiden pohjalle. Kuvassa punaisella värillä on merkitty uudet ja harmaalla vanhat rakenteet. JoMA.
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Vuoden 1955 pohjapiirros kertoo, miten Hallman oli järjestänyt päärakennuksen liiketilat. Katua vasten oli
talous- ja rautaosastot ja pihan puolelle oli sijoitettu ennen kaikkea varastotiloja. JKKA

4.2.2. Suvantokatu 3

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde on hirsirunkoinen ja satulakattoinen puurakennus. Rakennuksen pääasiallinen tyylisuunta on
jugend. Vaikka rakennus sijaitsee samalla tontilla kuin Torikatu 12 päärakennus, on Suvantokatu 3
liitetty yhteen naapuritontilla olevien rakennusmassojen kanssa. Suvantokatu 3 on linkitetty myös
poliisilaitoksen entisten sosiaalitilojen yhteyteen.
Sisätilat
Rakennuksen huoneiden lattiat on päällystetty muovilla ja seinät ja katto on päällystetty pääasiassa
kipsilevyin. Osa ovista on vanhoja, mahdollisesti alkuperäisiä.
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Valmistumisaika
1910. Rakennuksen vanhimmat osat ovat 1800-luvulta, mutta kohde uudistettiin 1910-luvun alussa.
Jälkimmäistä ajankohtaa voidaan pitää pääasiallisena kohteen valmistumisaikana
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
1800-luvulla ulkorakennuksena ja asuinrakennukseksi vuonna 1910
Nykyinen käyttö
Toimistotiloina
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirunkoinen ja lautavuorattu
Nykytilan arviointi
Kohde on hyvässä kunnossa
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Suojeltu (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Kohteet arvot
Rakennus on säilynyt pitkälti 1910-luvun alun asussaan, jota voidaan pitää kohteen toisena ja
varsinaisena valmistumisajankohtana. Suvantokatu 3 on harvoja jäljelle jääneitä jugend-tyylin
puutalokohteita Joensuussa. Rakennus kertoo erinomaisesti joensuulaisesta kauppakaupungin
historiasta aina 1800-luvulta lähtien. Kohde on osa Joensuun kaupungin vanhinta rakennettua
aluetta ja se nivoutuu korttelin muuhun sekä korttelin 40 historialliseen puurakennuskantaan.
Säilyneiden rakennuspiirustusten perusteella kohteen historian aikana sen sisäseinissä on toteutettu
paljon muutostöitä. Näin ollen sisätiloissa ei ole jäljellä juurikaan alkuperäisyyttä. Sen sijaan
ulkovuorauksissa alkuperäisyyttä (1910-luvun asu) on huomattavia määriä. Osa kohteen
runkorakenteista on 1800-luvulta.
Muutosvaiheet
Kohteen merkittävimmät muutokset suunniteltiin vuosina 1909 ja 1910. Tuolloin osin vanhojen
rakenteiden pohjalle toteutettiin uusi rakennus. Samalla rakennus vuorattiin jugend-tyyliseksi.100
Pielisensuun Auto Oy:n myyntitiloja varten muutostöitä 1960-luvun puolivälissä. Ilmeisesti
rakennuksen sisältä poistettiin huomattava määrä väliseiniä. Samalla näyteikkunat laajennettiin.101
2000-luvulla rakennus on kunnostettu.

100
101

Suvantokatu 3:n rakennuspiirustukset 1909 ja 1910. JoMA.
Suvantokatu 3:n muutospiirustukset 13.4.1965. JKKA.
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Suvantokatu 3 sisäpihalta kuvattuna. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Käytävällä on muovilattia ja seinät ja katto on
kipsilevyä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksessa olevaa pientä keittiötilaa. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksessa on Joensuun Popmuusikoiden
toimistotilat. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Ullakon ilmastointiputket on eristetty. Myös välipohja on eristeen peitossa. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennusta Suvantokadulta kuvattuna vuonna 1981. Rakennuksen näyteikkunoita suurennettiin 1960-luvun
puolivälissä. Kuva Pohjois-Karjalan museo
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Kohteen piirustuksia täsmennettiin vuonna 1910. Verrattuna vuoden 1909 piirustuksiin, rakennuksen
epäsymmetrisyyttä lisättiin ja rakennusta pidennettiin Suvantokadun suuntaisesti. Vanhoista valokuvista
päätelleen piirustuksen oikeanpuoleista poikkipäätyä ei toteutettu. JoMA

Nykyinen Suvantokatu 3:n asu on toteutettu pitkälti vuoden 1910 suunnitelmien pohjalta. Piirustus kertoo,
että osa rakenteista oli uusia ja osa jätettiin olemassa olleesta, 1800-luvulla valmistuneesta
ulkorakennuksesta. JoMA
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Vuoden 1965 julkisivusuunnitelmissa näyteikkunoiden kokoa suurennettiin huomattavasti. Samalla jugendtyyliset ikkunat katosivat. JKKA

Suvantokatu 3 muutospiirustus vuodelta 1965. Siitä voidaan huomata, että rakennuksesta olisi suunniteltu
poistettavaksi huomattavat määrät väliseiniä ja suuri osa rakennuksesta olisi toteutettu avoimeksi tilaksi.
Piirros osa kohteen muutospiirustuksia 13.5.1965. JKKA
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4.2.3. Entinen poliisilaitoksen sosiaalirakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Rakennus on satulakattoinen ja sen julkisivut on peitetty vaakapaneloinnein. Rakennuksen perusta
on neliosainen. Alimpana on betonivalu, sen yläpuolella ilmarako, sen jälkeen hirsi ja ylimpänä
rautapalkki. Kate on peltiä. Rakennus on kiinni Suvantokatu 3:ssa ja kohteen päätyyn on jätetty
vanhaa palomuuria samalla paikalla sijainneesta varastorakennuksesta.
Sisätilat
Lattiat muovia, seinät ja katto lastulevyä
Valmistumisaika
1970-luvun puoliväli (rakennuspiirustukset 9.9.1975) 102
Suunnittelija
Rakennusarkkitehti Jyrki Tapio Väänänen103
Alkuperäinen käyttö
Poliisilaitoksen sosiaalitilat104
Nykyinen käyttö
Varasto
Rakennustapa ja –tekniikka
Puuelementtirakenteinen
Nykytilan arviointi
Kohteen sisä- ja ulkotilat ovat kohtuullisessa kunnossa
Arvoluokka
-

102

Joensuun poliisilaitoksen sosiaalirakennuksen rakennuspiirustukset 9.9.1975. TeRA.
Joensuun poliisilaitoksen sosiaalirakennuksen rakennuspiirustukset 9.9.1975. TeRA.
104
Poliisilaitoksen saneerauksen rakennuspiirustukset 14.7.1982. TeRA.
103
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Suojelustatus
Kohteet arvot
Kohde on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan. Rakennus edustaa 1970-luvun tulkintaa siitä,
miten piharakennus on pyritty sopeuttamaan historialliseen puumiljööseen. Rakennuksen
arkkitehtoninen taso on kuitenkin heikko ja se lienee tarkoitettu väliaikaiseksi rakennukseksi.
Muutosvaiheet
Kohteeseen tehtiin muutossuunnitelmat jo kahden vuoden kuluttua rakennuksen valmistumisesta eli
vuonna 1977. Suunnitelmat laati 2. kaupunginarkkitehti Klaus Solanko.105

Rakennusta kuvattuna kaakosta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen perusta on koottu eri materiaaleista.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)

105

Joensuun poliisilaitoksen sosiaalirakennuksen muutospiirustukset 13.7.1977. TeRA.
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Rakennus on yhteydessä Suvantokatu 3:een.
Niiden välissä on sekä vanhaa että uutta
palomuuria. Kuvasta nähdään, että vanhaa
palomuuria on purettu. Vanha palomuuri on
jäänne Torikatu 12 tontilla olleesta
varastorakennuksesta. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

Rakennuksen halkaisee käytävä, jonka
pintamateriaaleissa on paljon alkuperäisyyttä.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksessa on tyypilliset 1970-luvun vaakaikkunat. Rakennuksen interiöörin värimaailmaan on jäänyt
paljon alkuperäisyyttä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

4.3. Johnssonin talon pihapiiri

Kuvaus
Johnssonin talon pihapiiri sijaitsee samalla tontilla Hubbardtin talon kanssa. Pihapiirit nykyisellä
tontilla nro. 9 ovat kuuluneet aiemmin omille tonteilleen ja pihapiirien rakennusten historia on myös
osin toisistaan poikkeava. Tämän vuoksi nämä kaksi pihapiiriä käsitellään tässä omina
kokonaisuuksinaan.
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Pihapiirin päärakennuksen muodostaa Johnssonin talo, johon on toteutettu eri aikakausina
laajennuksia ja muutoksia. Näkyvin laajennus on 1950-luvun alussa toteutettu entinen
poliisivankilan kivirakennus. Tämä rakennusosa käsitellään tässä selvityksessä omana kohteena.
Johnssonin talo on yhteydessä naapuritontin Suvantokatu 3:een 1980-luvun alussa valmistuneen
aulatilan avulla. Pihapiiriin kuuluu myös 1950-luvun alkupuoliskolla valmistunut vaaleanpuneinen
puinen varastorakennus.

Historia
Nykyinen Johnssonin talon tontti siirtyi Joensuun kaupungilta yksityishenkilölle vuonna 1849 kun
sen hankki itselleen kauppias Antti J. Mustonen. Jo samana vuonna hän myi sen henkikirjoittaja
Carl Alfred Johnssonille ja hän rakennutti tontille talon ja ulkorakennuksen. Kohteesta ei ole
säilynyt piirustuksia, mutta kuvausten perusteella päärakennus edusti empireä. Tästä kertoo muun
muassa se, että kohteessa oli aumakatto, talo oli matala ja julkisivupinnat melko koristeettomia.106
Talo oli Johnssonin perheen asuintalona vuoteen 1886 saakka, jolloin Carl Alfred kuoli. Tämän
jälkeen tontti rakennuksineen vaihtoi lyhyessä ajassa omistajia, kunnes rakennukseen muutti
vuosiksi 1888-1895 postinhoitaja Jakob Väinö Stenbäck perheineen.107
Vuonna 1893 puutavara-alalla toimiva englantilainen Egerton Hubbardt & Co osti tontin
rakennuksineen Stenbäckiltä ja tämän jälkeen korttelin tontit 4 ja 5 yhdistettiin ja niistä muodostui
nykyinen tontti nro. 9. Kun Johnssonin talo tuli puutavarayhtiön hallintaan, muuttui osittain kohteen
käyttötarkoitus. Päärakennus alkoi palvella konttorirakennuksena, mutta siinä asui myös yhtiön
paikallisen johdon henkilöitä. Vuosisadan taitteessa Johnssonin talon ulkoasua muutettiin, mutta
tästä muutoksesta ei ole säilynyt piirustuksia. 108 Todennäköisesti tässä vaiheessa rakennuksen
empire-asu poistettiin.

Nykyiset Johnssonin ja Hubbardtin talot olivat jo
siirtyneet vuoden 1894 kartassa samalle tontille.
Tontilla oli lisäksi 1890-luvun puolivälissä
valmistunut ulkorakennus. TA

106

Palkama 2009, 45.
Palkama 2009, 46-47.
108
Palkama 2009, 47.
107
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Vuonna 1894 vahvistettiin Johnssonin talon ulkorakennuksen piirustukset. Kohde lienee valmistunut pian
vahvistamisen jälkeen. Rakennuksen pääty tuli kiinni Suvantokatuun. Historiallista kartoista voidaan
päätellä, että rakennus purettiin joko 1920-luvun lopulla tai 1930-luvulla. JoMA

Vuosisadan kääntyessä uudeksi Johnssonin talo siirtyi kahden puutavaraliikkeen haltuun, ensin Utra
Wood & Co:n ja sitten Oy W. Gutzeitin. Konttoritoiminnasta rakennus siirtyi ravintola- ja
majoituskäyttöön vuonna 1903. Myös viereinen nk. Hubbardtin talo oli vuosisadan alussa samassa
käyttötarkoituksessa.109
1910-luvulla sekä Johnssonin että Hubbardin talot siirtyivät Joensuun Anniskelu- ja RavintolaYhtiölle. 110 Vuonna 1924 Jalmari Mölsä laati Johnssonin taloon muutossuunnitelmat.
Rakennukseen toteutettiin jatko Suvantokadun suuntaisesti. Samalla Johnssonin talon julkisivut
muokattiin pitkälle siihen ulkoasuun, jona se esiintyy tänäkin päivänä.111 Arkkitehtonisesti
kohteeseen tuli sekä klassismin että jugendin piirteitä. Klassismista kertovat muun muassa
sisäänkäynnin yhteydessä oleva päätykolmio ja pilarit sekä katutason ikkunajako. Jugendia
kohteessa on esimerkiksi listoitusten koristeellisuus, ullakkoikkunoiden epäsymmetrisyys sekä
niissä olevien ruutujen pienet koot. Johnssonin taloa ei toteutettu aivan yhtä koristeellisesti kuin
mitä se oli Mölsän piirustuksissa.112 Mölsä piirsi esimerkiksi ikkunoiden vuorilaudat
vaihtelevimmiksi mitä ne ovat tänä päivänä. On epäselvää, toteutettiinko Mölsän suunnitelmat
sellaisenaan, jätettiinkö niitä pois rakentamisvaiheessa vai karsittiinko koristeita myöhemmin.

109

Palkama 2009, 48.
Palkama 2009, 48.
111
Johnssonin talon piirustukset 15.3.1924. JoMA.
112
Tämän voi huomata sekä kohteen nykyisestä ilmeestä että vanhoista valokuvista.
110
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Jalmari Mölsä piirsi Johnssonin talolle sen nykyisen ilmeensä. Samalla rakennukseen suunniteltiin jatko
Suvantokadun suuntaisesti. JoMA
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Jalmari Mölsä suunnitteli hotellirakennuksen paraatijulkisivun Suvantokadulle. Rakennuksen nykyinen asu
ei ole aivan yhtä koristeellinen mitä se esiintyy tässä suunnitelmassa. JoMA

Turistihotelli valokuvattuna mitä todennäköisimmin sen valmistumisen jälkeen tai sen ollessa vielä
rakenteilla. Mitä ilmeisimmin kohdetta ei ole vielä maalattu. Valokuvasta ja kohteen nykyisestä ilmeestä voi
tulkita, että rakennusta ei toteutettu yhtä koristeellisesti kuin mitä Mölsän rakennuspiirustuksissa oli
suunniteltu. Valokuva Pohjois-Karjalan museo

Vuonna 1937 tonttia alkoi hallita Joensuun kaupunki ja vuonna 1957 Joensuun Ravintola
Osakeyhtiö luovutti tontin rakennuksineen lopullisesti kaupungille ilman erillistä korvausta.
Samana vuonna koko Ravintola Osakeyhtiö lopetti toimintansa.113
113

Joensuun Ranvitola Osakeyhtiön ja Joensuun kaupungin luovutuskirja 25.3.1957. JoKR.
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1950-luvun alussa Johnssonin päärakennuksessa toimi matkustajakoti.114 Aikaisemmat
inventointitiedot kuitenkin kertovat, että rakennuksessa toimi 1950-luvulla VR:n liikennejaosto.
Samojen tietojen mukaan 1940-luvulla rakennuksessa toimi kansanhuoltotoimisto. Inventointitiedot
kertovat, että ravintola- ja majoitustoimintaa rakennuksessa harjoitettiin viimeisen kerran 1930luvulla.115 Onkin mahdollista, että 1950-luvun alussa majoitustoimintojen ohessa rakennuksessa oli
muitakin toimintoja.
Vuosina 1953-1983 Johnssonin talo oli poliisilaitoksen toimitilana.116 Vuonna 1967 osa
rakennuksen ullakkokerroksesta kunnostettiin kuulusteluhuoneiksi.117 Vuonna 1973 putkaosastoa
suunniteltiin laajennettavaksi tontin pihalle päin,118 mutta tätä ei liene koskaan toteutettu.
Poliisin muutettua rakennuksesta siinä suoritettiin 1980-luvun alussa mittavat korjaustoimet.
Korjaustoimilla ei muutettu rakennuksen ulkoista ilmettä, mutta merkittävää oli, että entisen
selliosaston ja Suvantokatu 3 väliin toteutettiin pieni lisärakenne. Se suunniteltiin aulatilaksi.
Rakennuksessa tapahtuneet korjaus- ja lisärakentamistoimet liittyivät sekä kohteen kunnostamiseen
että sen muuttamiseen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin.119

Korttelin 48 julkiset toiminnot 1980-luvun alussa. Kartta on piirretty ennen muutostoimien alkamista, jossa
poliisilaitoksen tilat korjattiin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käyttöön. TA

114

Nykyisellä tontilla nro. 9 olevan ulkorakennuksen muutospiirustukset 10.4.1953. JKKA.

115

Johnssonin talon inventointitiedot Access-tietokannassa.

116

Kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
Johnssonin talon ullakon muutospiirustukset 23.1.1967. TA.
118
Poliisilaitoksen putkalaajennus 13.9.1973. TA.
119
Kohteen muutos- ja lisärakennuspiirustukset 14.7.1982. TA.
117

70

Vuoden 1982 korjaus- ja lisärakennuspiirustuksissa Johnssonin taloa, entistä selliosastoa sekä Suvantokatu
3:sta käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Piirustuksissa kahden jälkimmäisen rakennuksen välille suunniteltiin
aulatilat. TA

1960-luvun lopulla Johnssonin talon ullakolle toteutettiin kuulusteluhuoneet. Ullakon suuri tila toimi
voimistelusalina. TA
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Vuonna 1973 poliisilaitoksen putkaosastoa
suunniteltiin laajennettavaksi, mutta sitä ei liene
koskaan toteutettu. TA

Vuoteen 2007 rakennus oli kaupungin sosiaalitoimen käytössä. Tällä hetkellä Johnssonin talon
päärakennus on käytössä osittain, ja nykyisistä toimijoista pitkäaikaisin on ollut Joensuun
kaupunkikeskustayhdistys. Sen hallussa rakennuksesta on kaksi huonetta.120
Tontin nykyinen pitkä varastorakennus valmistui 1950-luvun alussa ja sen toteuttaminen lienee
liittynyt poliisilaitoksen muuttamiseen samalle tontille. Rakennukseen toteutettiin autotalliosa,
halkovaja, aitat ja käymälätilat.121 Tällä hetkellä noin kolmasosa siitä on kaupungin kiinteistöhoidon
varastotiloina ja noin 30 m2 rakennuksen pinta-alasta on kaupungin nuorisotoimen varastona.122

Suvantokadun varren ajallista kerroksellisuutta.
Kuvassa on rakenteiden osia 1800-luvun
puolivälistä 1980-luvulle. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

120

Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
Kohteen rakennuspiirustukset 2.5.1952. JKKA.
122
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
121
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Toimijat korttelin julkiseen käyttöön otetuissa rakennuksissa vuonna 2008. TA

4.3.1. Päärakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde on aumakattoinen ja vinkkelinmuotoinen puurakennus. Tyyliltään se edustaa sekä klassismia
että jugendia.
Sisätilat
Suurin osa rakennuksen huoneista on tehty toimistotiloiksi. Käytävien lattiat ovat linoleumia ja
huoneiden lattiat pääosin muovia. Huoneiden seinät on vuorattu kipsilevyin. Osa ullakkotiloista on
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otettu toiminnalliseen käyttöön. Rakennuksen länsiosan ullakkotilan lattia on puusta. Käyttämätöntä
ullakkotilaa on kohteen eteläosassa.
Valmistumisaika
1849 ja nykyinen ilme laajennuksineen vuodelta 1924
Suunnittelija
Alkuperäistä suunnittelijaa ei tunneta. Vuoden 1924 muutos- ja laajennuspiirustukset laati Jalmari
Mölsä
Alkuperäinen käyttö
Asuintalo
Nykyinen käyttö
Osittain toimistotiloina, osittain tyhjillään
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirakenteinen puutalo
Nykytilan arviointi
Sekä sisä- että ulkotilojen kunto hyvä
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Suojeltu (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Kohteet arvot
Rakennus on joensuulaisittain poikkeuksellisen laadukas arkkitehtoninen kohde.
Rakennus kertoo oman tarinansa Joensuun historiasta heti kaupungin perustamisesta lähtien.
Kohteella on hallintohistoriallista arvoa: kohteen varhaisimmassa vaiheessa siinä asui virkamiehiä
perheineen, 1950-luvulla rakennuksessa toimi poliisi ja 1980-luvulla se tuli sosiaali- ja
terveystoimen haltuun. Kohteeseen liittyy myös paikallista elinkeinohistoriaa, sillä rakennus toimi
aikoinaan Egerton Hubbardt & Co:n toimistotiloina ja myöhemmin hotellina.
Kohde on osa Joensuun kaupungin vanhinta rakennettua aluetta ja se nivoutuu korttelin muuhun
sekä korttelin 40 historialliseen puurakennuskantaan. Kaupunkikuvallisesti Johnssonin talo on
merkittävällä paikalla Rantakadun ja Suvantokadun kulmauksessa. Rakennus on myös osa
joensuulaisittain tärkeää kaupunkimaisemaa Pielisjoelta tarkasteltuna.
Muutosvaiheet
Jalmari Mölsän muutos- ja laajennuspiirustukset vuodelta 1924. Jälkimmäisen suunnittelun
yhteydessä kohdetta laajennettiin Suvantokadun suutaan.123

123

Johnssonin talon inventointitiedot Acces-tietokannassa.
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Vuonna 1956 rakennuksen itäpäädyn ullakkotilaan suunniteltiin poliisilaitoksen luento- ja
voimistelusali.124
Osa ullakosta suunniteltiin vuonna 1967 kuulusteluhuoneiksi.125
Vuonna 1982 korjaussuunnitelmat sisätiloihin. Muun muassa sisäseinät päällystettiin kipsilevyin.
Samassa yhteydessä rakennuskokonaisuutta jatkettiin aulatilalla entisen poliisivankilan ja
Suvantokatu 3:n väliin.126
Ullakkotiloja saneerattiin 1980-luvun lopulla. Ullakolle tehtiin muun muassa uusi väliseinä.127
Viimeisimmät korjaukset ovat vesikaton uusiminen vuonna 2009 ja julkisivumaalaus vuonna
2008.128

Johnssonin talon sisäpihalla rakennukset muodostavat joensuulaisittain poikkeuksellista puutalomiljöötä.
Oikealla Hubbardtin talo, keskellä Johnssonin talo ja vasemmalla 1950-luvun alkupuoliskolla valmistunut
varastorakennus. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

124

Poliisilaitoksen luento- ja voimistelusalin piirustukset 8.2.1956. JKKA.
Johnssonin talon ullakon muutospiirustukset 23.1.1967. TA.
126
Johnssonin talon muutospiirustukset 14.7.1982. TA.
127
Muutospiirustukset 13.1.1987. TeRA.
128
Riitta Riihelän sähköposti Pekka Piipariselle 2.10.2014.
125
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Johnssonin taloa Rantakadulla. Sen takana on Surakan talo (1849). Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Johnssonin talon klassistiset elementit näkyvät
ehkä parhaiten rakennuksen pääsisäänkäynnin
suunnittelussa. Tyylisuunnasta kertovat muun
muassa päätykolmio, pilarit ja pilasterit. Jugendia
sen sijaan ovat muun muassa ullakkoikkunan
epäsymmetrisyys ja julkisivuissa olevat
koristenauhat. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Käytävätilaa rakennuksen kulmauksessa. Rakennuksen käytävien lattiat ovat linoleumia. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)

Kaakeliuuni rakennuksen käytävällä. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)
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Rakennuksessa on paljon pieniä toimistoiksi
toteutettuja huoneita. Niiden lattiat ovat muovia
ja seinät kipsilevyä. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

Rakennuksen aulatilaa 1920-luvun puolivälissä
valmistuneessa osassa. Tila toimi hotellin
sisäänkäyntinä ja siitä rakennettiin myös portaat
yläkertaan. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Ullakkokerroksen salihuone on toiminut vuosien saatossa useissa eri käyttötarkoituksissa, kuten
poliisilaitoksen voimistelusalina ja sosiaali- ja terveystoimen tullessa taloon kirjastona ja kokoushuoneena.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Osa ullakkoa on muutettu toimisto- ja sosiaalitiloiksi. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Ullakkotilaa on eristetty muun muassa purulla.
Tukirakenteet ovat hyväkuntoisia. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)

4.3.2. Entinen poliisivankila

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Rakennus edustaa pelkistettyä funktionalismia. Kohteessa on harjakatto ja sen seinät ovat rapatut.
Sisätilat
Rakennuksessa on sisätiloja kahdessa tasossa. Kohteen lattiat on peitetty pääosin linoleum-matoilla.
Seinät on muurattu tiilestä ja ne on peitetty joko rappauksella tai levyillä.
Valmistumisaika
1950-luvun alkupuolisko (piirustukset 3.7.1952)129
Suunnittelija
A. Ahola / Joensuun kaupungin rakennustoimisto130

129
130

Joensuun poliisivankilan rakennuspiirustukset 3.7.1952. JKKA.
Joensuun poliisivankilan rakennuspiirustukset 3.7.1952. JKKA.
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Alkuperäinen käyttö
Poliisin putkatilat
Nykyinen käyttö
Tyhjillään
Rakennustapa ja –tekniikka
Tiilimuuraus
Nykytilan arviointi
Rakennuksen sekä sisä- että ulkopuoli hyvässä kunnossa
Arvoluokka
Suojelustatus
Kohteet arvot
Rakennus kertoo joensuulaisesta modernin arkkitehtuurin alkuaikojen julkisesta rakentamisesta.
Samalla se kertoo kaupungin poliisilaitoksen sekä sosiaali- ja terveystoimen historiasta. Rakennus
on joensuulaista 1950-luvun tulkintaa siitä, miten moderni uudisrakennus on pyritty sopeuttamaan
historiallisen puurakennuksen yhteyteen. Se, että poliisivankila toteutettiin huomattavasti
matalampana ja että se vedettiin sisään tontille kertonevat siitä, että rakennus haluttiin alistaa
arkkitehtonisesti Johnssonin taloon nähden. Sopeuttamista voidaan pitää varsin onnistuneena, ottaen
huomioon rakennuksen suunnitteluaikakauden. Kivirakennusta voidaan pitää osana korttelin 48
historiallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Rakennuksen pääpiirteet, kuten massa, julkisivumateriaali ja huoneiden jako, ovat säilyneet
alkuperäisinä. Ulkoisesti suurin muutos liittyy ikkunoihin. Entisten sellihuoneiden ikkunoita on
muutettu jälkeenpäin suuremmiksi. Samalla ikkunoiden kalterit on poistettu.
Muutosvaiheet
Alkuperäisessä rakennuksessa suurin osa kohteen ikkunoista oli peitetty kalterein. 131 Nämä on
poistettu myöhemmin.
Vuonna 1973 kohteen pihan puolelle suunniteltiin laajennus, mutta sitä ei liene koskaan
toteutettu.132
Rakennuksen muututtua kaupungin sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 1980-luvun alkupuoliskolla,
toteutettiin kohteeseen korjaustoimia ja sisätiloissa muutostöitä.133 Mitä todennäköisimmin tässä
yhteydessä rakennuksen ikkunat suurennettiin.

131

Joensuun poliisivankilan rakennuspiirustukset 3.7.1952. JKKA.

132

Laajennuspiirustukset 13.9.1973. TA.
Korjauspiirustukset 14.7.1982. TA.

133
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Entinen poliisivankilan rakennus on osa Johnssonin talon laajempaa kokonaisuutta. Kuvassa oikealla
varsinainen Johnssonin talo ja vasemmalla rakennuskokonaisuuteen toteutettu laajennusosa 1980-luvulta.
Uudemmat rakennusmassat on sovitettu varsin onnistuneesti varhaisemmin valmistuneisiin. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)

Rakennuksen yläkerran käytävää. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)
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Yläkerrassa olevaa entistä sellihuonetta.
Alkuperäiset ikkunat ovat poistettu ja tilalle on
toteutettu suuremmat. Tiilimuuratut seinät on
rapattu ja maalattu. Kuva Pekka Piiparinen

Alakerran käytävän lattiat on peitetty
linoleumilla. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksen ullakolle on jäänyt muun muassa
kohteessa toimineiden tavaroita. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)

Ullakon tiiliseinä antaa vihjettä siitä, että
rakennuksen tiilet on mahdollisesti tuotu
puretusta kohteesta. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)
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Joensuun poliisivankilan julkisivupiirustusta Suvantokadulle päin. Myöhemmin ylimpiä ikkunoita on
muutettu suuremmiksi. Ikkunoista on poistettu myös kalterit. JKKA
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4.3.3. 1980-luvun laajennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde on harjakattoinen ja pystypaneloitu aulatilarakennus. Kohde on yhteydessä entiseen
poliisivankilan rakennukseen ja Suvantokatu 3:een. Aularakennuksessa on elementtejä
postmodernistisesta arkkitehtuurista,134 joskin rakennuksen perusvireenä on modernismi.
Sisätilat
Aulatilan interiöörin toteuttamisessa on käytetty historiallisia elementtejä, kuten vanhoja ovia.
Myös kaide lienee siirretty toisesta rakennuksesta tai se on toteutettu vanhoja kaitteita mukaillen.
Rakennuksen lattiat ovat muovia ja seinät kipsilevyä.
Valmistumisaika
1980-luvun alkupuolisko (piirustukset 14.7.1982)135
Suunnittelija
2. kaupunginarkkitehti Paavo Mykkänen136
Alkuperäinen käyttö
Aulatila
Nykyinen käyttö
Aulatila
Rakennustapa ja –tekniikka
Lankku- / lautarunkoinen ja perustana teräsbetonianturat137

134

Postmodernismi syntyi vastareaktiona modernismille. Postmodernismi pyrki mm. ottamaan huomioon paikallisen
kulttuurin ja se otti vaikutteita historiasta. Aulatilassa voidaan nähdä joitakin elementtejä postmodernismista, mutta
kohde ilmentää myös paljon perinteistä modernistista arkkitehtuuria.
135
Kohteen piirustukset 14.7.1982. TA.
136
Kohteen piirustukset 14.7.1982. TA.
137
Kohteen piirustukset 14.7.1982. TeRA.
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Nykytilan arviointi
Kohde on hyvässä kunnossa
Arvoluokka
Suojelustatus
Kohteet arvot
Kohde on säilyttänyt alkuperäisen käyttötarkoituksensa. Rakennus sopeutuu erinomaisesti ympärillä
oleviin vanhempiin historiallisiin rakennuksiin ja kohde toimii arkkitehtonisesti hyvin entisen
poliisivankilan ja Suvantokatu 3:n nivelosana. Rakennus kertookin joensuulaisesta tulkinnasta siitä,
miten 1980-luvulla uudisrakennusta on pyritty sopeuttamaan historialliseen miljööseen.
Muutosvaiheet
-

Aulatilarakennus toteutettiin kolmen eri rakennuksen ja samalla kolmen eri aikakauden nivelkohtaan.
Vasemmalla on 1970-luvun puolivälissä valmistunut sosiaalitilarakennus ja 1910-luvun alussa toteutettu
Suvantokatu 3. Oikealla taas on 1950-luvun alussa valmistunut entinen poliisivankila. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)
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Aulatilaa sisältä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

4.3.4. 1950-luvun varastorakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Satulakattoinen varastorakennus. Kohde on vuorattu pystyrimalaudoituksin. Sokkeli on betonia.
Sisätilat
Seinät ovat lautaa. Keskiosan ja eteläosan lattiat ovat lautaa, kun taas kohteen pohjoisosan
autotallien lattiat ovat betonia ja seinät ja katto on päällystetty asbestisementtilevyin.
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Valmistumisaika
1950-luvun alkupuolisko (piirustukset 2.5.1952)
Suunnittelija
Rakennusmestari T.E. Sonninen
Alkuperäinen käyttö
Autotalli-, varasto- ja aittarakennus
Nykyinen käyttö
Varasto ja autotallirakennus
Rakennustapa ja –tekniikka
Lauta- ja lankkurakenteinen
Nykytilan arviointi
Kohde on sekä ulkoa että sisältä kohtalaisessa kunnossa. Rakennus lienee hieman vajonnut
Arvoluokka
Suojelustatus
Kohteet arvot
Kohde edustaa Joensuun ruutukaavan viimeisintä puurakentamisen aikakautta ja on alueella yksi
harvoista puurakentamisen jäänteistä 1950-luvulta. Rakennus sopeutuu melko hyvin ympärillä
olevaa vanhempaan rakennuskantaan. Rakennuksen ulkoinen ilme on säilynyt pitkälti
alkuperäisenä. Rakennuksen arkkitehtuuri on tyypillistä 1950-luvun varastorakentamista. Ulkoiselta
olemukseltaan rakennus on pitkälti alkuperäisessä asussaan.
Muutosvaiheet
Pieniä muutoksia 1960-luvun alussa, jolloin varaston pohjoisosasta poistettiin yksi väliseinä ja
autotallitilaa laajennettiin. Samalla toteutettiin kolmas autotallinovi.138
Muutospiirustukset vuodelta 1982. Tuolloin rakennuksen pohjoispää eli autotalliosa vuorattiin
lujalevyillä. Muu osa rakennuksesta jäi varastokäyttöön.139

138

Rakennuksen muutospiirustukset 17.3.1960. JKKA.

139

Rakennuksen muutospiirustukset 14.7.1982. TeRA.
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Kohde edustaa perinteistä puurakentamista, joten se sopeutuu hyvin ympärillä olevaan historialliseen
puurakennuskantaan. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Varaston länsireunaa. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksen kunnon puolesta heikoimmassa tilassa ovat pintarakenteet. Verrattuna alla olevaan
alkuperäiseen suunnitelmaan huomataan, että rakennukseen on lisätty jossakin vaiheessa yksi autotallinovi
lisää. Kuva Pekka Piiparien (2014)

Nykyisen varastorakennuksen alkuperäiset piirustukset vuodelta 1952 kertovat, että kohteen suurimmat tilat
suunniteltiin halkovajaksi ja autotallirakennukseksi. Lisäksi rakennukseen sijoitettiin aitat ja käymälät.
JKKA
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Kohteen pintarakenteiden kunta on osin heikko,
osin kohtalainen. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Entinen autotallitilan seinät ja katto on päällystetty asbestisementtilevyin. Lattia on valettu betonista. Kuva
Pekka Piiparinen (2014)
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Varastorakennuksen eteläisin tila. Kohteen
runkorakenteet ovat kohtalaisessa tai hyvässä
kunnossa. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

4.4. Hubbardtin talon pihapiiri

Kuvaus
Hubbardtin talon pihapiiri sijaitsee samalla tontilla (nro. 9) Johnssonin talon kanssa. Pihapiirit ovat
kuuluneet aiemmin omille tonteilleen ja pihapiirien rakennusten historia on myös osin toisistaan
poikkeava. Näistä syistä nämä pihapiirit käsitellään tässä selvityksessä omina kokonaisuuksinaan.
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Pihapiiri käsittää kaksi puurakennusta. Hubbardtin talo on pihapiirin päärakennus ja se rajautuu
idässä Rantakatuun. Tontin sisäosassa on 1870-luvulla valmistunut entinen tuparakennus.

Historia
Tontin ensimmäinen omistaja oli Antti J. Mustonen, joka osti sen maistraatin huutokaupasta vuonna
1849. Mustonen myi tontin 1852 postimestari Johan Fredrik Aschanille, joka tuli Joensuun
ensimmäisen postikonttorin hoitajaksi. Samana vuonna Ascshan rakennutti tontille
asuinrakennuksen.140
Aschanin talo poikkesi muista alueen rakennuksista siinä, että se oli osittain kaksikerroksinen.
Vuonna 1862 Aschan myi kohteen Carolina Oppmanille ja hän taas edelleen vuonna 1875
pormestari Johan Alfred Nysténille.141 Hän suoritti talossa peruskorjauksen ja tuolloin rakennus sai
sen asun, jota kohteen vanhimmat valokuvat esittävät (ks. kuva alla). Rakennus oli vaakalaudoitettu
ja siinä oli ristipääty rustikapilastereiden reunustamana. Pohjakerroksen ikkuna-aukot olivat
poikkeuksellisen suuret. Henrik Lilius kuvailee, että rakennukselle tunnusomaista oli
monumentaalisuus, yksityiskohtien niukkuus ja suurten ikkunapintojen luoma tunnelma.142

Mahdollisesti vanhin säilynyt valokuva Aschanin talosta 1800-luvun lopulta. Kuvan oikeassa reunassa on
empire-tyylinen Johnssonin talo. Kuva Pohjois-Karjalan museo

Tontin perälle rakennettiin 1870-luvun puolivälissä nykyisinkin olemassa oleva tuparakennus.
Siihen toteutettiin jo alkuvaiheessa peltikatto pois lukien kuisti, joka peitettiin päreillä. Joko
alkuperäisessä asussaan tai viimeistään 1890-luvulla rakennus oli jaettu kamariin ja tupaan.
140

Palkama 2009, 49.
Palkama 2009, 49.
142
Lilius 1972, 99.
141
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Jälkimmäisessä tilassa sijaitsi leivinuuni ja muuripata. Tuparakennuksen asukkaista ei ole tietoa.
Toinen Aschanin talon varhaisista piharakennuksista oli tontin etelälaitaan 1850-luvulla valmistunut
pitkähkö pärekattoinen ulkorakennus.143
Pormestari Nystén asui talossa vuoteen 1881 saakka, jolloin hän myi sen englantilaiselle
kauppahuone Egerton Hubbardt & Co:lle. Yhtiöllä oli hallussaan Utrassa olevat sahat laajoine
metsineen. Hubbardt & Co:lla Aschanin talo ehti olla hieman yli kymmenen vuotta, sillä 1892
rakennus paloi kokonaan.144 Ennen tulipaloa Hubbardt & Co ehti rakentaa tontille
piharakennuksen145 (ks. kuva alla).

Hubbardt & Co:n rakennukset tontilla 1880-luvun lopulla ennen tulipaloa. Kohde A oli ulkorakennus, B
tuparakennus ja C oli nimetty ”asuntokartanoksi”. Näistä kohteista tuparakennus on edelleen olemassa.
JoMA

Hubbardt & Co rakennutti tontin etelälaitaan pitkän ja näyttävän ulkorakennuksen, joka valmistui vuonna
1889. Rakennuksen koristelussa käytettiin nk. sveitsiläistyyliä. JoMA

143

Palkama 2009, 50.
Palkama 2009, 51-52.
145
Egerton & Hubbardtin piharakennuksen rakennussuunnitelma. JoMA.
144
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Palon jälkeen kauppahuone ryhtyi toimenpiteisiin uuden rakennuksen toteuttamiseksi. Sitä ei
kuitenkaan rakennettu täysin vanhan paikalle, sillä uuden rakentamisessa haluttiin noudattaa vuoden
1867 asemakaavaohjeita. Uudessa asemakaavassa korttelit oli jaettu neljään osaan ja tontteja erotti
palokujat. Uusi leveä palokuja halkoi korttelia itä-länsi –suuntaisesti ja uuden rakennuksen oli
rajauduttava ulkopuolelle tämän väylän (ks. kartta alla). Uuden palokujan vuoksi tontti kävi
pieneksi. Asiaan tuli ratkaisu siten, että yhtiö osti naapurista Carl Alfred Johnssonille kuuluvan
tontin. Näin Johnssonin talon viereen samalle tonteille toteutettiin toinen päärakennus Rantakadun
varteen. Rakennuslupa uudelle päärakennukselle, nykyiselle nk. Hubbardtin talolle, myönnettiin
vuonna 1893. Uutta palokatua ei kuitenkaan kortteliin koskaan avattu,146 mutta Hubbadrtin talon
historia kertoo omalta osaltaan palokujien merkityksestä joensuulaisessa kaupunkisuunnittelussa.
Joensuun maakunta-arkistossa olevista vuoden 1893 rakennuspiirustuksista voidaan huomata, että
Emil Gustafsson laati kohteeseen kahdet suunnitelmat. Toisessa suunnitelmassa rakennuksen
pohjoisin osa oli jätetty rakennusmassasta pois, kun taas toisessa se oli mukana. Asiakirjalähteistä
voidaan päätellä, että rakennus suunniteltiin aluksi lyhemmäksi kuin mitä toteutunut oli.
Asiakirjalähteistä ei löydy merkkejä siitä, että kohdetta olisi jatkettu myöhemmin. Toinen
merkittävä asia Gustafssonin suunnitelmissa koski kellaria. Sinne toteutettiin tiilestä holvattuja
tiloja, 147 jotka olivat Joensuussa harvinaisia. Todennäköisesti Hubbardtin talo on tässä mielessä
ainakin ruutukaava-alueella ainutlaatuinen kohde.
Rakennuksen siirryttyä Hubbardt-yhtiön haltuun, siihen tuli konttoritoimintoja. Rakennusta
käytettiin myös yhtiön henkilökunnan, kuten kirjanpitäjän ja asianhoitajan asuintalona. Lisäksi
näiden palveluskunnat asuivat kohteessa.148 Aiemmat inventointitiedot kertovat, että kohteessa asui
myös yhtiön isännöitsijä Adolph Armstrong.149

Emil Gustafssonin piirtämä asemakartta kertoo, miten Hubbardtin talo sijoittui entisen palokujan päälle ja
uuden reunaan. Kuvassa näkyy mustalla ääriviivallla myös palaneen Aschanin talon paikka, jonka päälle
Hubbardtin talo osittain toteutettiin. JoMA

146

Palkama 2009, 52-53.
Hubbardtin talon piirustukset 1893. JoMA.
148
Palkama 2009, 53.
149
Kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
147
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Emil Gustafssonin laatimat leikkauspiirrokset vuodelta 1893 kertovat muun muassa suurehkojen
kellaritilojen holvauksesta. JoMA

Vuonna 1937 tonttia alkoi hallita Joensuun kaupunki150 ja vuonna 1939 talon pihan puoleiseen
osaan sijoitettiin kaupungin kätilön työ- ja asuintiloja. 1950-luvulla tiloissa toimi kaupungin vouti ja
verotustoimisto.151 Vuosikymmenen alussa Hubbardtin päärakennuksessa toimi myös ravintola,152
joskin aiempi rakennusinventointitieto kertoo, että majoitus- ja ravintolatoiminta rakennuksessa oli
loppunut jo 1930-luvulla.153 1950-luvun alussa tontilla nykyisinkin oleva vanha tuparakennus oli
edelleen asuinkäytössä, se oli talonmiehen asuintalo.154
Toisen maailmansodan aikaan Hubbardtin talon kellaritiloja varustettiin puolustustaisteluja varten.
Rantakadun suuntaisten kivijalan tuuletusaukkojen kohdalle rakennettiin aseille tukitelineet, jotka
ovat aukkojen kohdalla vieläkin olemassa. Lisäksi rakennuksen kellariin valmistettiin eräänlaisia
juoksuhautoja (ks. kuva jäljempänä). Rakenteet liittyivät ajatukseen kaupungin puolustamisesta,
mikäli vihollinen pyrkisi etenemään länteen Pielisjoelta päin.155
Pihapiirissä tapahtui merkittäviä toiminnallisia muutoksia 1950-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna
1957 Joensuun Ravintola Osakeyhtiö luovutti tontin rakennuksineen lopullisesti kaupungille ilman
erillistä korvausta. Samana vuonna koko Ravintola Osakeyhtiö lopetti toimintansa.156 Kaksi vuotta
aiemmin rakennus oli siirtynyt maistraatin toimitiloiksi. Maistraatin olemassa olo kohteessa kesti
aina 1970-1980-lukujen taitteeseen asti.157
Maistraatin muutettua kohteesta pois, siirtyi se kaupungin virastotiloiksi. Kohteeseen muutti
asuntotoimi, liikuntatoimi ja oikeusaputoimisto. Jälkimmäinen muutti rakennuksesta pois 1990luvun puolivälistä ja liikuntatoimi vuosikymmenen alkupuoliskolla. 1990-luvun lopulla koko
rakennus siirtyi kaupungin nuorisotoimen hallintaan. Joensuun Popmuusikot ry siirtyi rakennukseen
150

Joensuun Ranvitola Osakeyhtiön ja Joensuun kaupungin luovutuskirja 25.3.1957. JoKR.
Kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
152
Nykyisellä tontilla nro. 9 olevan ulkorakennuksen muutospiirustukset 10.4.1953. JKKA.
151

153

154
155

Kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
Nykyisellä tontilla nro. 9 olevan ulkorakennuksen muutospiirustukset 10.4.1953. JKKA.

Jouni Töyrylän suullinen tieto 29.9.2014
Joensuun Ranvitola Osakeyhtiön ja Joensuun kaupungin luovutuskirja 25.3.1957. JoKR.
157
Mm. kohteen inventointitiedot Access-tietokannassa.
156
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vuonna 2008. Se muutti kohteesta läheiseen Suvantokatu 3:een vuonna 2011. 158 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä rakennuksen toisessa kerroksessa toimi Joensuun
Kaupunkikeskustayhdistys.159 Tällä hetkellä rakennus on tyhjillään lukuun ottamatta sen läntistä
siipeä, jossa toimii terveysneuvontapiste Vinkki. Rakennuksen omistaa edelleen Joensuun
kaupunki.160

4.4.1. Hubbardtin talon päärakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Puurakennus edustaa sorvityyliä / uusrenessanssia, joskin siinä myös sveitsiläistyyliset
tympanokoristeet. Rakennus on epäsymmetrinen ja vinkkelinmuotoinen. Kohteen Rantakadun
reunoissa on frontonien kattamat risaliitit.
Sisätilat
Lattiat ovat pääosin muovia, seinät kipsi- tai lastulevyä. Osa rakennuksen ovista lienee alkuperäisiä.
Aktiivista toimintaa varten toteutettuja tiloja on kahdessa kerroksessa.
Valmistumisaika
1890-luvun alkupuolisko (rakennuslupa 1893)161
Suunnittelija
Emil Gustafsson162
Alkuperäinen käyttö
Toimisto- ja asuintalo
Nykyinen käyttö
Pääosin tyhjillään. Rakennuksen läntisessä siipiosastossa on terveysneuvontapiste Vinkin toimitilat.
Rakennustapa ja –tekniikka
Hirsirunkoinen

158

Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
Jouni Töyrylän suullinen tieto 29.9.2014.
160
Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
161
Kohteen rakennuspiirustukset 1893. JoMA.
162
Kohteen rakennuspiirustukset 1893. JoMA.
159
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Nykytilan arviointi
Kohteen sisä- ja ulkopinnat sekä ullakolla näkyvät runkorakenteet ovat hyvässä kunnossa
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Suojeltu (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Kohteet arvot
Rakennus on joensuulaisittain poikkeuksellisen laadukas arkkitehtoninen kohde. Rakennus on
säilyttänyt ulkoisesti pitkälle alkuperäisen asunsa.
Kohteella on hallintohistoriallista arvoa, sillä siinä on toiminut maistraatti. Lisäksi kohteeseen
liittyy paikallista elinkeinohistoriaa, sillä rakennus toimi aikoinaan Egerton Hubbardt & Co:n
toimistotiloina ja myöhemmin ravintolana. Kohde on harvoja Joensuun ruutukaavalla sijaitsevia
rakennuksia, joihin liittyy sotahistoriallisia arvoja: toisen maailmansodan aikana Hubbadtin talon
kellaritilat varustettiin puolustustaisteluja varten. Näitä rakenteita on myös säilynyt.
Kohde on osa Joensuun vanhinta rakennettua kaupunkialuetta ja se nivoutuu korttelin muuhun sekä
korttelin 40 historialliseen puurakennuskantaan. Rakennus on osa joensuulaisittain tärkeää
kaupunkimaisemaa Pielisjoelta tarkasteltuna.
Muutosvaiheet
Rakennukseen toteutettiin alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti parveke. Ei kuitenkaan tunneta,
milloin parveke on purettu pois. Vuonna 1988 kaavoitus- ja talonsuunnitteluosasto laati parvekkeen
uudelleenrakentamiseksi suunnitelmat,163 mutta niitä ei toteutettu.
Vuonna 1949 väliseinien poistoja ja lisäyksiä. Samassa yhteydessä suunniteltiin poistettavaksi
sisäpihan pääsisäänkäynnin portaikko ja sen yläpuolella ollut katos / kuisti.164
Rakennuksen siirryttyä maistraatin palvelukseen siihen tehtiin pieniä sisätilamuutoksia, kuten
joidenkin sisäseinien poistoja ja lisäyksiä.165
1974 muutospiirustukset. Ensimmäisestä kerroksesta muun muassa poistettiin väliseiniä ja uuneja ja
lisättiin joihinkin huoneisiin lastulevyseiniä. Toisesta kerroksesta poistettiin muun muassa kaksi
uunia.166
2005 kevyitä korjaustoimia, kuten ikkunoiden tiivistämisiä ja keittiökalusteiden uusiminen.167
Viimeisimmät korjaustoimet ovat vesikaton uusiminen vuonna 2001, julkisivumaalaus 2000-luvun
alussa ja lämpöputkiremontti vuonna 2013.168

163

Parvekkeen rakentamissuunnitelma 20.6.1988. TA.
Muutospiirustukset 31.3.1949. JKKA.
165
Muutospiirustukset 23.11.1956. JKKA.
166
Kohteen muutospiirustukset 30.11.1974. TeRA.
167
Rantakatu 9 muutossuunnitelma 2005. TA.
168
Riitta Riihelän sähköposti Pekka Piipariselle 2.10.2014; Ari Korhosen suullinen tieto 30.9.2014.
164
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Rakennuksen paraatijulkisivua Rantakadulle päin. Merkittävin ulkoinen muutos julkisivussa alkuperäiseen
nähden on parvekkeen poissaolo. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennusta pohjoisen suunnasta kuvattuna. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennusta tontin sisäosasta kuvattuna. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Pääkäytävää. Useat rakennuksen ovista lienevät
alkuperäisiä. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen kaakkoisnurkassa olevaa huonetta.
Tilassa on muovimatto. Lateksilla maalatut seinät
on vuorattu kipsilevyin. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

101

Rakennuksen suurimmassa huoneessa on vanha kaakeliuuni. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Ullakkotilan tukirakenteet ovat säilyneet hyväkuntoisina. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Kellaritilassa on tukirakenteita, jotka liittynevät
rakennuksen sodanaikaisiin
puolustussuunnitelmiin. Kuva Pekka Piiparinen
(2014)

Kellarin tynnyriholvattuja rakenteita. Kuva Pekka
Piiparinen (2014)
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Rakennuksen 1800-luvun lopulla muuratut
kellaritilat ovat joensuulaisittain harvinaisia.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Vuonna 1893 Emil Gustafsson piirsi Hubbardtin talolle kahdet piirustukset. Tässä olevassa piirustuksessa
rakennuksen pohjoispuolelle on piirretty jatko-osa (vaaleampi osa piirustuksen oikeassa laidassa), kun taas
toisessa piirustuksessa tämä jatko oli jätetty pois. Talo toteutettiin kuitenkin tässä esitetyn suunnitelman
mukaisesti eli pidempänä. JoMA
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Gustafssonin suunnitelmissa julkisivut ovat hieman koristeellisemmat kuin mitä ne ovat tänä päivänä.
Suunnitelmien koristeellisuus on voimakkaampaa reunaosien frontoneissa ja ikkunoiden vuorilaudoissa.
Suunnitelmissa rakennuksessa oli myös parveke, joka myös rakennettiin. Ei tunneta, toteutettiinko
Hubbardtin talo täysin Gustafssonin suunnitelmien mukaisesti vai vähennettiinkö sen koristeellisuutta
rakentamisvaiheessa tai myöhemmin muutostöiden yhteydessä. JoMA

4.4.2. Hubbardtin talon tuparakennus

Kuvaus ja ulkoarkkitehtuuri
Kohde on hirsirakenteinen entinen tuparakennus, jota on käytetty jo vuosikymmeniä varastona.
Rakennuksessa on harjakatto ja sen kolme seinää on vuorattu lankuin ja pohjoisin seinä laudoin.
Rakennuksen kolme sivua ovat hirrestä, oven yhteydessä oleva seinä on lankuista. Kaksi
savupiippua kertovat rakennuksen sisällä olevista tulisijoista.
Sisätilat
Kohteen sisällä on kahdeksan eri tilaa. Ylimpänä on ullakko. Rakennuksen keskellä on suurin
huone, tupa. Tämän takana on kaksi kamaria. Ulko-oven edessä on eteinen. Muut tilat ovat
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komeroita tai varastoja. Tuvassa on levylattia, kun taas kamareissa on lankkulattiat. Asumiseen
tarkoitetuissa tiloissa on pahviseinät.
Valmistumisaika
1875 (palovakuutettu), jatkettu vuosina 1888 ja 1895.169
Suunnittelija
?
Alkuperäinen käyttö
Tuparakennus
Nykyinen käyttö
Nuorisotoimen varastona
Rakennustapa ja –tekniikka
Pääosin hirsirakenteinen, rakennuksen etuosa lankkurakenteinen
Nykytilan arviointi
Kohteen kunto on hyvä / kohtalainen
Arvoluokka
Seudullinen (keskustan osayleiskaava, hyväksytty 2014)
Suojelustatus
Kohteet arvot
Rakennus on harvoja 1800-luvulta säilyneitä ruutukaava-alueen rakennuksia. Varsinkin tämän
vuosisadan aikana valmistuneita ulkorakennuksia Joensuun ruutukaava-alueella ei enää juurikaan
ole. Rakennus liittyy kaupunkirakenteen ja –kuvan kannalta kortteleihin 48 ja 40 sekä Olsonin talon
ja vierasvenesataman historiallisten puutalojen muodostamaan kokonaisuuteen. Rakennus kertoo
omalla tavalla joensuulaisesta kaupunkiasutukseen liittyvästä tuparakentamisen ja –asumisen
perinteestä. Tämä perinne alkoi kaupungin perustamisen myötä ja tässä kohteessa se loppui 1950luvun alussa.
Kohteen arvoa heikentää se, että siihen on tehty muutoksia. Näkyvimmät muutokset koskevat
rakennuksen ulkovuorausta. Kohdetta on myös jatkettu, toisaalta nämä ovat tapahtuneet 1800-luvun
puolella, joten rakennus on ollut suuren osan elinkaarestaan nykyisessä muodossaan.
Muutosvaiheet
Kohdetta jatkettiin vuonna 1888 ja 1895. Jälkimmäisessä laajennuksessa kohteeseen toteutettiin
pesuhuone.170 Jossakin vaiheessa rakennuksen luonnonkivijalka on saanut tuekseen betonivalun.
Rakennus on keltamultamaalattu 1980-luvun jälkipuoliskolla.171

169

Palkama 2009, 50-53.
Palkama 2009, 50-53.
171
Jouni Töyrylän suullinen tieto 29.9.2014.
170
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Entistä tuparakennusta etelän suunnasta kuvattuna. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Entisen tuparakennuksen takaosassa on kaksi
ikkunaa, kumpikin omaan kamarihuoneeseen.
Lankuin toteutettu leveä vaakavuoraus kertoo
takaosan julkisivupinnan olevan 1800-luvulta.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Räystäitä kannattelevat konsolit viittaavat
sveitsiläistyyliin ja samalla siihen, että ne ovat
1800-luvulta. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen eteläiseen kamariin on ollut joskus
ulko-ovi. Samassa tilassa on edelleen pönttöuuni.
Tämä kertonee siitä, että rakennuksessa on asunut
enemmän kuin yksi ruokakunta. Toisen
ruokakunnan asuntoon on tehty oma sisäänkäynti.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Luonnonkivijalkaa on tuettu myöhemmin betonilla. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen suurinta huonetta, joka on ollut aikoinaan tupatilana. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Rakennuksen eteläisimmässä kamarihuoneessa on
pönttöuuni. Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Rakennuksen sisäpuolen seinää. Kuva Pekka Piiparinen (2014)
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Ullakkotilassa on paljon lintujen jätöksiä. Muuten
tilan tukirakenteen näyttävät hyväkuntoisilta.
Kuva Pekka Piiparinen (2014)

Tuparakennusta on käytetty asuintilana. Kuvassa kohteen tärkeimmät rakenteet ja huonejako. Kuvan piirros
ei ole oikeassa mittakaavassa. Piirros Pekka Piiparinen
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5. YHTEENVETO
Korttelin 48 pohjoisosa kertoo monipuolisesti Joensuun kaupungin historiasta ja yhdessä korttelin
40 kanssa sekä Olsonin talon ja vierasvenesataman rakennusten kanssa se muodostaa kaupungin
historiallisesti tärkeimmän pienalueen.
1800-luvulla kortteli 48 kuului kaupungin halutuimpaan ja vetovoimaisimpaan alueeseen, 3.
kaupunginosaan. Sekä kortteli että kaupunginosa vetivät puoleensa ennen kaikkea kauppiaita ja
virkamiehiä. Kortteli 48:ssa toimi ja asui 1800-luvulla sekä idästä että lännestä tulleita ihmisiä ja
toimijoita. Näin se kertoo omalta osaltaan Joensuun asemasta itäisen ja läntisen kulttuuripiirin rajaalueena.
Joensuu perustettiin vuonna 1848 ennen kaikkea kauppakaupungiksi. Myös 48 ilmentää kaupungin
alkuaikojen tärkeimmän elinkeinon syntyä ja kehittymistä. Kauppapuotien historia korttelissa 48
yltää tähän päivään saakka. Kaupankäynnin lisäksi kortteliin liittyy paikallista teollisuushistoriaa,
sillä Rantakadun varren rakennuksissa toimi puutavara-alan englantilainen yritys Egerton Hubbardt
& Co.
Vain harvoissa joensuulaissa rakennuksissa on näkyvissä tänä päivänä sodan ajan rakenteita. Nk.
Hubbardtin talo tässä mielessä paikallinen harvinaisuus, sillä talon kellarin osia varustettiin
puolustustaisteluja varten.
Korttelissa on myös vahvaa hallinto- ja julkisten palvelujen menneisyyttä. Korttelissa on asunut
kaupungin virkamiehiä aina pormestarista lähtien. Lisäksi kortteliin alkoi muodostua pikkuhiljaa
1930-luvulta lähtien julkisia palveluita ja 1950-luvulla neljäsosa korttelista osoitettiin julkiselle
sektorille.
Korttelissa 48 voidaan myös seurata myös kaupungin arkkitehtuurin kehitystä 1800-luvun
puolivälistä lähtien. Vaikka kortteliin 48 tuli 1800-luvulla kiinteistöjen omistajia sekä idästä että
lännestä, jäsentyi korttelin arkkitehtuuri kuitenkin läntisten vaikutusten periaatteiden mukaisesti.
Korttelin 48 arkkitehtuurin historia on joensuulaisittain ja pohjoiskarjalaisittain poikkeuksellisen
monipolvinen. Sen historia käsittää 1800-luvulla empiren, klassismin ja sorvityylin
(uusrenessanssin) ja kohteissa on viitteitä myös sveitsiläistyylistä. 1900-luvun ensimmäiseltä
puoliskolta korttelissa on elementtejä jugendista ja 1920-luvun klassismista. Kortteliin on
suunniteltu ja toteutettu myös modernistista sekä tietyssä mielessä myös postmodernistista
arkkitehtuuria.
Modernin kaupunkisuunnittelun myötä korttelin 48 puurakennuskanta tuli uhanalaiseen asemaan.
Korttelin eteläosan puurakennukset on purettu, mutta pohjoisosassa säilyneet rakennukset kertovat
tarinaa joensuulaisen rakennussuojelun historiasta 1960-luvulta tähän päivään saakka.
Korttelin 48 historiallisten puutalojen vaalimisessa ja korjaustoimissa on keskitytty
päärakennuksiin. Ne on toteutettu luonnollisesti laadukkaammiksi ja niiden ulkoiseen olemukseen
on panostettu piharakennuksia enemmän. Kuitenkin myös tonteilla olleilla ja yhä olevilla
ulkorakennuksilla on huomattavaa historiallista todistusvoimaa. Ne ovat liittyneet kiinteästi tonteilla
harjoitettaviin elinkeinoihin ja asumiseen. Toimintahistorian lisäksi ne ovat myös
kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti erottamaton osa korttelin 48 puukaupunkimenneisyyttä.
Useimmat korttelin 48 rakennukset sijaitsevat kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla.
Visuaalisesti näyttävimpien rakennusten pääjulkisivut on toteutettu avautumaan kaduille. Korttelin
kulmarakennusten kaupunkikuvallinen vaikutus on muita kohteita merkittävämpi. Samoin niiden
rakennusten, jotka ovat Rantakadun varressa. Niiden rooli on toimia osana Joensuun merkittävintä
kaupunkimaisemaa, joka avautuu kohti kaupungin keskustaa Pielisjoelta ja rantapuistoista.
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JoKR = Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön arkisto
JKKA = Joensuun kaupungin keskusarkisto
JoMA = Joensuun maakunta-arkisto
TA = Joensuun kaupungin tilakeskuksen arkisto
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