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2000-luvun alku on ollut Suomen kaupungeissa suurta kävelykatujen rakentamisen aikaa, sillä
kävelykatu on rakennettu uuden vuosituhannen aikana yhteentoista kohteeseen. Yhteensä
kävelykatuja vuonna 2009 löytyi 33 kaupungista, joista vanhimmat olivat rakennettu vuonna 1966
Tammisaareen ja Raaheen. Määrällisesti eniten kävelykatuja löytyi Helsingistä (n. 1900 m) ja
lyhyin kävelykatu oli Hangossa (70 m). Seutukunnan väkilukuun suhteutettuna pisimmät
kävelykadut olivat Joensuussa, Kouvolassa ja Vaasassa. Kävelykadut painottuivat suurimpiin
keskuksiin, ja 20 suurimman kaupungin joukosta vain Seinäjoelta sellainen puuttui. Suomessa
kävelykeskustojen kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa kuin muissa Länsi-Euroopan maissa.
Myös Joensuussa kävelykadun saaminen kaupunkikeskustaan kesti vuosikymmenien suunnittelu- ja
asennemuokkaustyön.
Joensuun kaupungin kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen pitää kävelykeskustan toteutumista
yhtenä kolmesta suuresta asiasta, joilla on ollut eniten vaikutusta Joensuun kaupunkikuvaan
kaupungin historian aikana. Kaksi muuta ovat Vartiaisen mukaan itse kaupungin perustaminen ja
toinen 1960-luvun alun ruutukaavalle laadittu asemakaava.

Joensuun kävelykatua helteisenä heinäkuun päivänä vuonna 2010.
Kuva Pekka Piiparinen

Joensuun kävelykadun suunnittelu ja rakentaminen on ollut projekti, joka on edennyt pikkuhiljaa
1970-luvun puolivälistä kokonaisen kävelykeskustan rakentumiseen 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmen alussa. Suunnitelmia ja tutkimuksia on tehty vuodesta 1976 lähtien lukuisia, jotka
johdonmukaisesti esittivät kävelykadun paikaksi osaa Kauppakatua. Samoihin suunnitelmiin
kytkeytyi monesti myös kauppatorin kehittäminen ja kävelykeskustan laajentaminen pelkästä
yhdestä kävelykadusta laajemmallekin kaupunkikeskustaan.

Ensimmäinen virallinen suunnitelma Joensuun keskustaan perustettavasta kävelykadusta esiintyi
vuonna 1976 laaditussa liikennesuunnitelmassa. Kävelykadun - jota tuolloin nimitettiin
jalankulkukaduksi – paikkaksi ehdotettiin nykyisen kävelykadun paikkaa, tosin kaksi
korttelinpätkää lyhyempänä, toisin sanoen pelkästään Kauppakadulle välille Siltakatu-Niskakatu.
Suunnitelman mukaan tulevaisuudessa kävelykatua tuli jatkaa välille Siltakatu-Koskikatu.
Kävelykatuajatusta perusteltiin niin viihtyisyyden, turvallisuuden kuin keskustan toiminnallisuuden
kohentamisella:
”Suunnitelmassa muodostuu keskustaan ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettu
Kauppakatuun ja toriin tukeutuva alue. Tämä antaa uuden mahdollisuuden kehittää
keskustan viihtyvyyttä siten, että keskusta voisi toimia myös tapahtuma- ja
oleskelualueena eikä vai pelkkänä asiointi- ja työpaikkaliikenteen määräpaikkana”.

Kävelykatuajatus ei kuitenkaan saanut Joensuussa kannatusta. Kun kaupungin arkkitehtitoimisto oli
laatinut vuonna 1978 Keskustan kaavarunkoehdotuksen, jossa esitettiin Kauppakadun muuttamista
tulevaisuudessa kävelykaduksi, tyrmäsi kaupunginvaltuusto aloitteen. Kävelykadun suunnittelua ei
kuitenkaan keskeytetty, vaan seuraavan kerran siihen palattiin 1980-luvun puolivälissä, jolloin
konsulttityönä valmistui ”Torialueen ja kävelykadun yleissuunnitelma,” jonka tärkeimpänä antina
oli suositus Kauppakadun muuttamista kävelykaduksi osuudelta Suvantokatu-Niskakatu.
Suunnitelma ehdotti myös torialueen päällystämistä sekä Taidemuseon edessä olevan Keskuskujan
muuttaminen osaksi kävelykeskustaa.
Yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin myös asennetutkimus. Ns. ”tavallisista” joensuulaista - joita
haastateltiin 571 henkilöä - peräti 70 % kannatti kävelykatua Kauppakadulle, mutta ydinkeskustan
yrittäjistä sitä kannatti vain puolet.

Vuonna 1985 valmistuneen Torialueen ja kävelykadun yleissuunnitelmassa oleva havaintokuva Joensuun
kävelykeskustasta. Kuvan oikeudet omistaa Joensuun kaupunki

Kävelykatuhanke eteni pikkuhiljaa, ja sitä varten perustettiin teknisen viraston virkamiehistä koottu
kävelykatutyöryhmä, jonka työn tuloksena osa Kauppakadusta muodostettiin kesien 1987 ja 1988
ajaksi väliaikaiseksi kävelykaduksi. Vuoden 1987 kokeilusta tehtiin myös laajemmat seuranta- ja
asennetutkimukset, jotka rohkaisivat edelleen pysyvän kävelykadun toteuttamiseen. Tuolloin
myönteisesti kesäajan kävelykatukokeiluun suhtautui peräti 94 % joensuulaisista, mutta
ympärivuotiseen kävelykatuun myönteinen suhtautuminen oli huomattavasti pienempi, vain 43,4 %
kannatuksella. Vain kesäisin toteutettuna kannatus oli 53,3 %. Yrittäjien suhtautumisessa oli suuria
ennakkoluuloja: vain 17,2 % kannatti ympärivuotista kävelykatua.
Asennetutkimuksessa ilmitulleiden selkeiden käsitysten lisäksi yrittäjät laativat kaupungille
vastalausekirjelmän, jossa vedottiin kävelykatukokeilun aikana tulleisiin yrittäjien kokemuksiin,
jonka mukaan yrittäjien tulot eivät olleet kokeilun aikana kasvaneet odotetulla tavalla. Joissakin
tapauksissa myynti kävelykadun varrella oli jopa laskenut. Ensisijaiseksi syyksi vastustukseen
yrittäjät selittivät sen, että asiakkaat halusivat autonsa mahdollisimman lähelle kauppaliikkeitä,
joten kävelykatu asetti yrittäjät eriarvoiseen asemaan. Ne kauppaliikkeet, joilla oli parkkipaikkoja
liikkeittensä edustalla, nähtiin olevan huomattavasti paremmin saavutettavissa kuin toiset.
Viimeisimpänä keinona 18 yrittäjää valitti asiasta lääninoikeuteen.
Kävelykatuhanke politisoitui, kun SDP:n Joensuun kunnallisjärjestö asettui vastustamaan yrittäjien
toivomusta hankkeen katkaisemiseksi. Sosiaalidemokraatit sen sijaan olisivat halunneet jatkaa
kokeilua myös seuraavana kesänä. Konkreettisena vasemmiston toimena paikallinen
ammattiyhdistysväki keräsi 1 700 ihmisen allekirjoittaman vetoomuksen kävelykatukokeilun
jatkamisen puolesta.

Kauppakatua ennen kävelykaduksi muuttamista. Tänä päivänä tuskin kukaan
kaipaa esimerkiksi kuvassa olevan vuoden 1998 kaupunkikuvaa takaisin.
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1990-luvun alkupuoliskolla kävelykatuhanke laitettiin jäihin osittain kaupungin taloudellisen
tilanteen johdosta, osin Kauppakadulla toimivien yrittäjien vastustuksesta. Vuonna 1991
kaupunginarkkiteht Mauno Tuomisto totesikin, että keskustan elinkeinoelämä ei ollut ymmärtänyt,
miten kävelykadun myötä keskustasta tulisi turvallisempi ja myös yrittäjien kannalta katsottuna
myönteisellä tavalla elinvoimaisempi. Tuomisto pitikin Joensuun kävelykatukeskustelua
”lapsellisena jahkaamisena”.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin kaupunkilaisten asenteet olivat muuttuneet myönteisemmiksi,
ilmapiiri varsinaisen kävelykadun toteutukseen alkoi olla valmis. Kaupunginvaltuutetuista 89 %
puolsi pysyvän kävelykadun rakentamista. Yrittäjien keskuudessa oli edelleen pientä nihkeyttä, sillä
he olisivat asettaneet kauppatorin kunnostamisen kävelykadun rakentamisen edelle. Silti myös
yrittäjien keskuudessa suhtautuminen kävelykatuun oli pääsääntöisesti muuttunut myönteiseksi.
Kaupungin virkamiehet ja luottamusmiehet joutuivat pieneen hankaukseen kävelykeskustahankkeen tiimoilta vuonna 1990. Hanke pysähtyi yllättäen siihen, mikä kohta keskustasta
katkaistaisiin ja otettaisiin näin ollen ensi vaiheessa kävelyalueeksi. Kaupunginhallitukselle
tulleessa suunnitelmassa katkaisu oli tarkoitettu Kauppakadulle torin kohdalle, kun taas
kaupunginhallitus halusi tutkia vielä mahdollisuutta katkaista katu Torikadun kohdalta. Kaupungin
kaavoitus- ja kunnallistekniset osastot torjuivat kaupunginhallituksen ajatukset, ja uudessa vuonna
1991 hyväksytyssä keskustan kehittämissuunnitelmassa virkamiehet saivat tahtonsa läpi.
1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien kävelykeskustasuunnitelmiin yhdistettiin yhä tiiviimmin myös
torin uudelleenrakentaminen. Torialue alettiin nähdä saumattomana osana kävelykeskusta-aluetta.
Ensimmäinen tällainen yleissuunnitelma valmistui vuonna 1998. Siinä kävelykeskustan alueeksi
esitettiin Kauppakatua välillä Niskakatu-Suvantokatu, kauppatoria ja Keskuskujaa Taidemuseon
edessä. Suunnitelmaan kuului vielä parannetut kävelyolosuhteet Koskikadulla ja Siltakadulla.
Lopulta kaupunginhallitus päätti lähteä toteuttamaan kävelykeskustaa vain kävelykadun,
Keskuskujan sekä kahden edellä mainitun kadun saneerauksella. Toria ei voitu ottaa mukaan, sillä
torinaluspysäköinnistä ei ollut päästy yksimielisyyteen.
Kävelykeskusta valmistui 2000-luvun alussa useassa vaiheessa. Vuonna 2000 valmistui
Kauppakadun osuus katulämmityksineen. Lopullinen laajuus toteutui vuonna 2004, kun varsinaisen
kävelykadun lisäksi kävelykeskustaan liitettiin myös Keskuskuja, Siltakadun katulevennys ja
Koskikadun parannustoimet. Myös Siltakadun levennetyt kävelykeskustaosuudet saivat
katulämmityksen. Jo ennen varsinaista kävelykatukeskustaa pieni osa Kauppakadusta torin laidalla
oli muutettu kävelyalueeksi, mutta varsinaisena kävelykatuna sitä ei voitu pitää. Vaikka tämä pieni
alue muodostuikin 1990-luvun jälkipuoliskolla varsin suosituksi oleskelu- ja kohtaamispaikaksi, oli
noin 50 metrin pätkä ilmeeltään hyvin keskeneräisen ja irrallisen oloinen. Kävelykatukulttuurista ei
voitu vielä tuolloin puhua.
Tarkasteltaessa kävelykatujen pintamateriaaleja, voidaan todeta, että suurin osa Suomen
keskisuurista kaupungeista on päätynyt Joensuun kaltaiseen ratkaisuun eli betonikivien ja
luonnonkivien sekoitukseen. Sen sijaan Oulu ja Vaasa valitsivat pelkästään luonnonkiven, ja
pelkästään betonikiven valitsivat Tampere, Pori, Rovaniemi ja Mikkeli. Joensuussa vuoden 1998
kävelykeskustasuunnitelmassa todettiin, että ”kävelyalueen katupinnan materiaali- ja kuviovalinnat
ovat kalusteiden ohella tärkeimmät koko keskustalle ilmettä antavat ratkaisut.” Siinä ehdotettiin
kävelykadulle, torille ja Keskusaukiolle betoni- ja luonnonkivipintaa. Ensin mainitun osuus olisi
noin 20 % ja jälkimmäisen 80 %. Tällä periaatteella myös pinta toteutettiin. Pelkästän luonnonkiven
käyttöön ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia.

Kävelykeskustan lopulliset suunnitelmat laadittiin vuonna 2002 konsulttiyritys
Viatekin toimesta. Kuvan omistaa Viatekin ohella Joensuun kaupunki.

Kävelykeskustan valmistuminen oli menestys. Vuonna 2004 sanomalehti Karjalainen teki kyselyn
Joensuun mieluisimmasta paikasta, ja voittajaksi nousi kauppatori-kävelykatu -alue. Toiseksi
sijoittui Pielisjokivarren puistot ja kolmanneksi Hasanniemi. Joensuun kävelykeskusta huomioitiin
myös valtakunnallisesti, sillä Elävä Kaupunkikeskusta ry antoi Joensuun kävelykeskustalle vuonna
2005 Elävä kaupunkikeskusta -palkinnon. Joensuussa kävelykeskusta valmistui kuitenkin
huomattavan myöhään verrattuna moniin muihin suomalaisiin kaupunkeihin. Mauno Tuomiston
mielestä joensuulaisten piti saada ensin kokea muiden kaupunkien onnistuneet esimerkit
kävelykaduista ennen kuin oltiin valmiita rakentamaan se omaan kaupunkiin. Valmistuttuaan
kävelykadun katutasojen liikehuoneistojen vuokrat kohosivat, ja osa yrityksistä joutui hakemaan
toimitiloja toisaalta. Kävelykeskustoihin on perinteisesti hakeutunut mm. kahviloita, muotiliikkeitä,
lahjatavarakauppoja ja muita liikkeitä, joista asiakkaan ei tarvitse poistua suuren ja raskaiden
kantamusten kanssa.
Joensuun kaupunkikeskustayhdistys otti vastuulleen kävelykadun tapahtumajärjestelyt, vain
kaikkein suurimpien yleisötapahtumien lupa-asiat jäivät kaupungin hoidettaviksi. Esimerkiksi
markkinoiden aluetta laajennettiin kauppatorilta kävelykatualueille. Joensuun järjestelyä eli
kävelykadun hallinnoinnin siirtämismallia yhdistykselle on toteutettu Suomessa melko
harvakseltaan, ja suurimmassa osassa hallinnointi on jätetty kaupungin harteilla. Joensuun mallin
mukainen järjestely on luotu esimerkiksi Kouvolaan, Poriin, Lappeenrantaan ja Hämeenlinnaan.
Joensuun kävelykatu-hanke on esimerkki siitä, miten uudet kaupunkisuunnittelun ajatukset ja
käytänteet ovat saavuttaneen pikkuhiljaa kaupunkilaisten hyväksynnän. Kävelykatuasiassa
maantieteellä ei näytä olevan suurta merkitystä. Suomessa Jyväskylä (1995), Pori (1977),
Hämeenlinna (1989) ja Oulu (1987) ovat tehneet keskisuurista kaupungeista kävelykatujen
rakentamisessa pioneerintyötä, ja monet kaupungit, kuten Joensuu, ovat saaneet vaikutteita edellä
mainituista. Suomalaisten kävelykatujen rakentaminen on ollut kiivainta 2000-luvulla. Kun

Joensuussa kävelykatu avattiin vuonna 2000, niin esimerkiksi suuremmissa kaupungeissa Lahdessa
ja Turussa avaaminen toteutui vasta seuraavana vuonna. Sen sijaan esimerkiksi Seinäjoella ei 2000luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana ole vielä lainkaan päästy toteutusasteelle.
Valmistuessaan Joensuun kävelykeskusta kiilasi heti kärkipäähän kävelykatuosuuksien pituudessa.
Joensuussa kävelykatuosuuksien pituutta kertyi lopulta lähes 500 metriä, ja keskisuurista
kaupungeista vuonna 2009 (50 000 – 200 000 asukasta) vain Oulussa, Jyväskylässä ja Kouvolassa
oli pidemmät osuudet.

Kävelykatua huhtikuussa 2009. Vaikka talvella katu ei ole
viihtyisimmillään, niin kaupunkilaiset ovat löytäneet kävelykadun myös talvikauden ehkä
tärkeimmäksi kaupungin julkiseksi tilaksi.
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