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AITTARANNAN ASEMAKAAVA

AAR&

Pielisjoen rantaraitin vyöhykkeistä rakentamista

Suvantosillan eteläpuoleiset alueet muuttuvat olennaisesti. Välitön 
sillan ympäristö ja alustatila on hyödynnetty 2–tasoisten pysäköinti-
rakennusten korttelialueina sekä Suvantosillalta johdettavien, kevyttä 
liikennettä palvelevien uusien porras- ja hissiyhteyksien sijoituspaik-
kana. Välittömästi Suvantosillan eteläpuolella oleva rakentaminen 
on korkeaa pistetalomaista rakentamista. Merkittävin koko muotou-
tuvan alueen maamerkki on ehdotettu 14 –kerroksinen asuintorni, 
joka on keskustasta nähtynä Suvantokadun päätteenä. 

Aittarannan kaupunkitilallinen solmukohta kehittyy Vallilanaukiolle, 
joka jatkuu puistona ja oleskeluportaikkona Pielisjoen rantaan. Puis-
tomaiseksi rakennettavasti Jokikadusta ja Vallilanaukiosta muodos-
tuu yhdessä rantaraitin ja siihen kytkeytyvien puistojen kanssa kau-
punkimainen julkisten alueiden ja kulkuyhteyksien verkosto.

Aukiotilaa rajaava asuinrakentaminen yhdessä aukion kautta kul-
kevan kevyen liikenteen yhteyden kanssa auttaa tuomaan alueelle 
ympärivuorokautisen sosiaalisesti viihtyisän ympäristön. Aittarannan 
alueen eteläisin osa kerrostuu kolmeen asumisen vyöhykkeeseen, 
joista lähinnä Pielisjokea oleva matala rivi- /pienkerrostaloasumisen 
vyöhyke kytkeytyy tiiviisti rantaraittiin.

Pysäköintijärjestelyt on pääsääntöisesti ratkaistu tonttien yhteisinä 
LPA –korttelialueina, joissa paikoitus sijoitetaan pihakansialueiden 
alle. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kaavoitustyö alkoi yhtäaikaisesti Penttilän ydinalueen kaavarunko-
työn kanssa maaliskuussa 2004. Kaavarunkotyön lähtökohtana toi-
mi alueen yleisen arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus.

Asemakaavatyön myötä Aittarannan entinen teollisuus-, varasto- ja 
lastaustoimintojen alue muuttuu kantakaupunkimaiseksi kaupun-
ginosaksi, jonka keskeiset alueet on suurimmaksi osaksi osoitettu 
asuinkäyttöön. Olennainen osa suunnitelmaa on yleisten alueiden 
ja kevyen liikenteen verkoston uudistaminen ja parantaminen. Ase-
makaavalla kehitetään myös liikenteellisiä edellytyksiä tulevaa sa-
han alueen rakentamista silmällä pitäen. 

Tavoitteena alueen kaupunkirakenteen kehityksessä on entisen teol-
lisuus- ja varastotoiminnan jäljiltä olevan, mittakaavaltaan epäviih-
tyisän ympäristön muuttaminen laadukkaaksi ja korkeatasoisesti 
toteutetuksi kaupunkiympäristöksi. Aluetta jo ympäröivän raskaan 
infrarakentamisen, rata-alueen ja massiivisen Pielisjoen ylittävän 
Suvantosillan, sekä toisaalta mahdollisuuksia tarjoavan rannan ra-
kentamisen, päivittäistavarakaupan ja työpaikkatoimintojen yhteen-
sovittaminen toi suunnitteluun oman haasteensa.

Suunnitelma

Asemakaava-alue jakaantuu toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
kahteen erilaiseen osaan. Suvantosillan pohjoispuolinen alue säilyy 
kaupunkikuvallisesti pitkälti entisellään. Uutta liike- ja toimitilara-
kentamista on osoitettu Suvantosillan kupeeseen. 



Arkkitehdit AnttilA & rusAnen Oy  - PrOjektikOrtti   004 - 2(2) AAR&

Kaavarunkoalue pohjoisesta, Aittarannan etualalla

Kaavarunkoalue lännestä

Kaavarunkoalue idästä, Aittaranta oikeassa reunassa


