Pielisjoen rantaa Aittarannan osalla

Lähtökohdat ja tavoitteet
Asemakaavaluonnos perustuu kilpailuehdotukseen, joka voitti Joensuun kaupungin vuonna 2003 järjestämän yleisen arkkitehtuurikilpailun nimimerkillä ”Kapteeni Koukku”.
Työssä keskeisiä suunnitteluun vaikuttaneita tekijöitä olivat Joensuun
kaupunkikuvalle tärkeiden asumiselle edullisten ja houkuttelevien
ranta- ja rinnealueiden hyödyntäminen sekä rakentamisen tehokkuuden vaatimien pysäköintiratkaisujen mitoittaminen.
Kaavarunkotyössä paneuduttiin erityisesti Pielisjoen rantaraitin ratkaisuihin ja eriluonteisiin osiin. Alueen ajo- ja kevyen liikenteen
verkko tyyppipoikkileikkauksineen ja valaistussuosituksineen tutkittiin
sekä laadittiin viitesuunnitelmat alueen yleisistä alueista (3 aukiota,
8 puistoa) ja tyyppikortteleista (8 kpl).
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Joensuun kaupunki ja Bonvesta Oy
Penttilä, Joensuu
suunnittelualueen ala n. 100 ha,
suunniteltu kerrosala 226 600 k-m2
2004 – 2005
Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Ramboll Finland Oy
Suunnittelukeskus Oy Väylä
kaavarunkoraportti (A3 - 68 s.), kaavarunko ja havainnepiirustus

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Projektikortti

Kaavarunkotyön rinnalla alueelle tehtiin kunnallistekninen yleissuunnitelma. Alueen ensimmäisen toteutusalueen, Aittarannan, asemakaavatyö (004) aloitettiin myös kaavarunkotyön rinnalla.
Suunnitelma
Rakentaminen on ryhmitelty Pielisjoen, maaston muotojen ja joen yli
avautuvien näkymien mukaan. Aittarannan asemakaavoitettavalla
alueella suunnitteluratkaisuja on ohjannut alueen välitön liittyminen
Joensuun keskustan kaupunkirakenteeseen sekä olemassa olevien toimintojen ja liikenneympäristön huomioiminen. Perusrakenne
alueella muodostuu kuudesta eri tyyppisestä aluekokonaisuudesta
ja niiden välisistä viher- ja yleisistä alueista. Laajemmat yhtenäiset
viheralueet sijoittuvat alueen reunoille.

ytimen muodostavat Pielisjoen rantaan sijoittuvat rantakorttelit, niitä
yhdistävä rantaraitti ja sen varteen sijoittuvat aukiotilat, viheralueet
ja venesatama. Rantaraittiin liittyvät myös joelta alueen sisäosiin
avautuvat näkymälinjat ja Penttilän alueen virkistysreitistö. Laajojen
näkymien vastapainona alueelle tulee myös intiimejä katunäkymiä
ja korttelin sisäisiä kaupunkitiloja. Suunnittelualueen maamerkkinä
ja keskuksena toimii Pajamäki ja sen rinnettä kiertävä asuinalue.
Rakentamistavaltaan Penttilän ydinalue on keskustamainen. Rantaan
rajoittuvilla osin vertailukohtana voidaan käyttää Joensuun keskustan tiiviyttä. Keskeisillä korttelialueilla rakentamisen kerrosluku on
4-6 kerrosta. Rakentamisen painopiste on lähellä rantavyöhykettä.
Rantakortteleihin sekä kaarevan Penttilänkadun ja rannan kokoojakadun varrelle pyritään muodostamaan keskustamaisia katunäkymiä ja kaupunkitiloja. Alueen julkinen palvelurakentaminen ja liikeja toimistorakentaminen on osoitettu Penttilänkadun (kaari) varteen.
Ranta-alueiden ja rinnealueiden tehokkaassa hyödyntämisessä keskeiseksi suunnittelutekijäksi muodostuu asuintonttien autopaikkojen
sijoittaminen. Tehokkaimmin rakennettavien korttelien osalta on
päädytty kansiratkaisuihin. Näille alueille ominaista on rakennetun
kovapintaisen kaupunkiympäristön ja rakennettujen viheralueiden
suuri osuus. Muilla alueilla pysäköintiratkaisut ovat yksinomaan
maantasoisia alueiden luonteen ja kaupunkikuvan ollessa väljempi
ja vehreämpi.

Asuinkorttelialueet muodostavat omaleimaisia kokonaisuuksia. Alueen selkärangan, julkisivun Joensuun keskustaan ja toiminnallisen
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Penttilänrinteen rinnekortteli

Penttiläkaaren yhteispihaa
Havainnepiirustus
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