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SUOJELUESITYS

Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry esittää Kino Karjala – Vanha 
Jokela rakennuksen sekä siihen luonnollisesti liittyvän toiminnan suojelemista, 
rakennusperinnön suojelemisesta laaditun lain (LaRS) nojalla. Rakennuksen, sekä 
siihen liittyvän toiminnan suojelun kiirehtimiselle on erityisiä syitä.

Kohde: Rakennus Kino-Karjala -  Vanha Jokela

Kohteen sijainti: Torikatu 26, 80100 Joensuu (Joensuu)

Kiinteistön omistaja: Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö (KKES)

PERUSTELUJA JA TAUSTAA

Suojelun piiriin esitetään kuuluvaksi Aulis E. Hämäläisen suunnittelema arkkitehtoninen 
kokonaisuus, jossa on toiminut aiemmin elokuvateatteri Kino-Karjala sekä vuodesta 1939 
keskeytyksettä tähän päivään saakka liiketoimintakäytössä ollut hotelli-ravintola Vanha 
Jokela. 

Esitämme selvitettäväksi, täyttääkö kiinteistö valtakunnallisen suojelukohteen edellytykset. 

Rakennus on kokonaisuudessaan varsin hyvin säilynyt ja se edustaa 1930-luvun 
pikkukaupungille ominaista liiketilarakentamista. Aiemman omistajan tahdosta rakennuksen 
molemmat siivet (elokuvateatteri ja hotelli-ravintola) ovat lähes alkuperäisessä asussaan.

Vanha Jokela on harvoja autenttisen miljöön säilyttäneitä ja yhtä edelleen toiminnassa olevia 
kulttuuriravintoloita (vrt. Kosmos, Kairo, Tillikka, Hotelli Tammer). Alkuperäisen asunsa 
säilyttäneitä ja edelleen käyttökunnossa olevia pikkukaupungin hotelli-ravintoloita on 
Suomessa jäljellä vähän jos liene yhtäkään. 

Kaupunkikuvallisesti kiinteistö kuuluu 1930-luvulla rakennettuihin julkisiin tiloihin, joita 
kaupungissamme ei ole enää lainkaan alkuperäisessä käytössä. 

Suojeltuna ja alkuperäiseen julkisivuasuun palautettuna Kino Karjala -Vanha Jokela 
muodostaa jo suojellun ns. Inarin talon kanssa rakennushistoriallisesti arvokkaan pihapiiriin. 
Samalla tallentuu Niskakatua pitkin Pielisjoen suuntaan avautuva arkkitehtonisesti 
yhtenäinen linja.

Suojeltavaksi esitetyllä rakennuksella on monikerroksinen kulttuuri-identiteetti, jolla on 
valtakunnallista merkitystä sekä pohjois- että siirtokarjalaisuutta kokoavana kiintopisteenä. 
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Rakennukseen liittyvä kertomusperinne onkin poikkeuksellisen runsas. Hotelli-ravintolan  
merkitys rillumarei-kulttuurin sekä uudemman, valtavirrasta poikkeavan esittävän taiteen 
kohtaamispaikkana tunnetaan ja tunnustetaan laajalti. Tästä on todisteena valtakunnalliseksi 
kasvanut monituhatpäinen liike Vanhan Jokelan pelastamiseksi.

Koska kiinteistön omistaja on vastustanut osayleiskaavasuunnittelussa asiantuntijoiden 
antamaa suojelumerkintää, meillä on syytä olla huolissamme kiinteistön kunnon 
vaarantumisesta osayleiskaavan valitusprosessin tuoman viiveen takia. Tämän vuoksi 
toivomme Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen asettavan kiinteistölle välittömästi 
vaarantamiskiellon, jotta rakennuksen valtakunnallisen suojelun edellytykset pystytään 
rauhassa tutkimaan. 

Mikäli tarvetta ilmenee, Räppänä on valmis täsmentämään suojeluesityksensä perusteluja.

Joensuussa 31.12.2012

Risto Ikonen,
Räppänä ry:n puheenjohtaja

Teemu Tahvanainen
Räppänä ry:n hallituksen jäsen ja nimenkirjoittaja

LIITTEET

Yhdistyksen säännöt

Taustamateriaalipaketti
- Esitys perusteluineen
- Suojeltavaksi esitetyn kohteen kuvaus
- Pöytäkirjanote, hallituksen kokous 19.12.2012

Esitystä tullaan täydentämään yhdistysrekisteriotteella, joka on tilattu 20.12.2012. 
Nimenkirjoitusoikeus käy ilmi liitteenä olevasta pöytäkirjanotteesta.

Yhdistyksen perustiedot:

Pohjois-Karjalan rakennusperinneyhdistys Räppänä ry
Puheenjohtaja Risto Ikonen, Ketunpesäntie 44, 80230 Joensuu, p. 050 3366 548
Sihteeri Marja Nenonen, p. 050 3304 039
Sähköposti: info@rappana .fi

Yhdistys on perustettu syksyllä 2005 ja yhtenä sen päätehtävistä on toimia yhdyssiteenä 
rakennusperinteen harrastajien ja alan ammattilaisten välillä.


