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Joensuun keskusta 2040
• Lumoava kaupunkiretkeilykohde

• Moderni teknologia ja perinteet yhdistyvät 
karjalaisella otteella

• Vieraillaan, viihdytään, viivytään

• Työskennellään, asutaan, harrastetaan



Haluamme
palata
juurillemme, 
kohdata
toisiamme ja 
vahvistaa
perinteitä



Joel-palvelu

• Eri toiminnot ja palvelut 
integroiva kokonaisuus
• Tiedon ja keskustan 

saavutettavuus
• Varausjärjestelmä
• Maksutavat
• Älykäs reitti- ja 

kohdeopastus
• Helppo vaihto 

kulkuvälineestä toiseen
• Teemareitit
• Joustavuus ja osallistaminen



Kulkuvälineet

• Liikkuminen kaupungissa
• Yhteiskäyttö

• Vanhusten sähkömopo

• Joka vuodenajan 
sähköpotkukelkka

• Sähköavusteiset minisukset



• Varattava venematka

• Rantaraitin hiihtolatu





• Liikkuminen
kaupunginosasta toiseen
• Kutsupalvelu ja reitin

optimointi

• Itseohjautuva sähköinen
robottibussi



• Liikkuminen kuntien välillä
• Ilmajuna

• Suurille matkustajamäärille 
suunniteltu joukkoliikenne-
järjestelmä

• Junat kulkevat sähkömoottoreilla, 
jotka ottavat sähkön raiteiden 
välissä olevista virtakiskoista



Liikkumispeli • Uusi reitti ja kutsuohjatut alueet

• Palvelevat asiaamme paremmin

• Kutsuohjatut alueet helpottavat
liikuntarajoitteisten liikkumista

Lähtöpaikka Matka-
aika 
ennen 
uutta 
reittiä

Matka-
aika 
reitin 
jälkeen

Saavutettu 
aika hyöty

Niinivaara 9 min 5min 4min

Rautatieasema 8min 4min 4min



Retkelle kaupunkiin

• Keskustan elävyyden keskiössä 
teemaretkeily ja –reitit

• Kokonaisvaltaisia elämyksiä

• Karjalainen kulttuurimatkailu

• Ihan hämärä taskulamppuretki

• Historian havinaa etsimässä

• Suosittu ruoka – ranking listat

• Oudot lenkkeilyreitit



Karjalan Tupa ja retkeilykeskus

• Kestävä kehitys
• yhteisöllisyys

• tasa-arvo

• kohtaaminen

• kestävä rakennus

• esteettömyys

• Lämpöä, varjoa, lähiretket, 
tilaisuudet, tapahtumat





• Elämyksellisyys

• Valotaide

• Osallisuus

• Uusiutuvat materiaalit

• Veden ja energian säästö







• Joensuu on karjalainen kaupunki, joka vetää
puoleensa matkustajia maailmalta.

• Vetovoimatekijöitä:

• Perinteet näkyvät ja löytyvät, luontoaktiviteetit
kaupungissa, metsäpääkaupunki, yhteisöllisyys, 
aitous, puhtaus, aktiivinen talvielämä, neljän
vuodenajan luontoelämykset, turvallisuus

• Joensuun vahva vetovoima tekijä kiteytyy siihen
että Joensuu on noudattanut kaikissa toimissa
kestävän kehityksen periaatteita hioessaan
palvelukokonaisuuksia asukkaille ja matkailijoille



Kiitos! 



Lähteet

Dia 4. https://kartta.jns.fi/ims/; https://joensuu.digitransit.fi/; https://www.visitjoensuu.fi/fi-FI; https://www.vr.fi/; 
https://www.tier.app/fi/; 
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/liikenne_palveluna_%28maas%29

Dia 7. https://fi.pinterest.com/pin/271060471300537604/

Dia 8. https://tekniikanmaailma.fi/suomalainen-robottibussi-aloittaa-kyyditykset-espoossa-kyytiin-paasee-ilmaiseksi/

Dia 9. Talven kuvia | Yle Uutiset

Dia 10. https://marketplace.secondlife.com/p/SkyTrain/6243400

Dia 11. https://www.puukarinpysakki.com/

Dia 13. https://yssi.fi/toimitilat/kokkolahden-kota/; https://www.openstreetmap.org/#map=12/63.0672/29.8821

Dia 14. https://www.glicerink.com/the-worlds-largest-ice-rink-goes-eco/; 
https://www.instagram.com/p/B6vhyaFHNT6/?utm_source=ig_embed&ig_rid=45265c44-8c08-48d5-9135-
a8bb8b01664a

Dia 15. https://fi.pinterest.com/pin/271060471300537604/

Muut kuvat kuvapankki ja Maija Bäckman


