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Aurajoen ja sen 
rantojen kehittäminen



OSA-ALUEET &
OMINAISPIIRTEET



VANHAKAUPUNKI

JOKISATAMA

YLÄJUOKSU

KULTTUURIJOKI



KULTTUURIJOKI

JOKISATAMA

YLÄJUOKSU

VANHAKAUPUNKI



KEHITYSIDEOITA



KURALAN SILLAN JA PUMPPUASEMAN ALUE
• uusi laituri veneiden, kanoottien laskua, 

onkimista, uintia ja oleilua varten 
• parkkipaikkoja
• kanoottien ja veneiden vaja tai säilö
• yleinen WC, pukukopit







PAASKUNTA
• uusi rantareitti vesilaitokselta kohti 

Kuralan siltaa



HALISTENKOSKI, YLÄPUOLI
• kahvila
• yleinen WC
• parkkipaikkoja
• laituri veneiden ja kanoottien 

laskua, onkimista ja oleilua varten
• kanoottien vuokraus / kanoottivaja
• parkkipaikkoja

HALISTENKOSKI ALAPUOLI
• laituri veneiden ja kanoottien 

laskua, onkimista ja oleilua 
varten

• kanoottikouru
• uusia parkkipaikkoja
• uusi ajoyhteys rantaan 

veneiden laskua varten

VESILAITOKSEN ALUE
• uusi rantareitti alueen läpi
• uusi laituri veneiden ja kanoottien 

laskua, onkimista, uimista, oleilua, 
rantautumista yms. varten 

• muita rannan mahdollisia uusia 
palveluita: kahvila-ravintola, yleinen 
WC, kanootti-/venevarastot yms.











KOROINEN
• kahvila ja tapahtumia
• uusi laituri veneiden ja 

kanoottien laskua, 
onkimista, uintia ja 
oleilua varten 

• uusia parkkipaikkoja
• uusi kanoottien ja 

veneiden vaja tai säilö
• yleinen WC, pukukopit 







NUMMENRANTA
• kahvila/ravintola
• sauna
• laituri uimista, 

rantautumista, 
oleskelua ja 
onkimista varten

• yleinen WC
• kevyen liikenteen 

silta
• Föli –vesibussin 

pysäkkiTUOMAANRANTA
• uusia laitureita 

oleskelua, onkimista 
ja rantautumista 
varten 









JOKIPUISTO
• rannan puuttuvan 

kulkuyhteyden 
rakentaminen







LÖNNROTINPUISTO

• kahvila-/ravintola-
paviljonki

• yleinen WC
• uusi infra: S,W,V,J
• veneparkki

Kiinnityksistä vapaa ranta

Yksityinen laituri

Ravintolalaivat

Vuokrapaikat, suuremmat alukset

Lyhytaikainen pysäköinti veneille

Lautat / ponttonit

Pysäkki, matkustajien nouto / jättö

Vierasvenesatama

Vuokrattavat venepaikat

RETTIGINRINNE
• Pop Up -paikka
• uusi infra S,W,V,J

BRAHENPUISTO
VÄHÄTORI









APTEEKKIMUSEO
• myyntipaikat 4 kpl
• uusi infra: S,W,V,J

TEATTERISILTA
• myyntipaikka
• uusi infra S,W,V,J

AURANSILLAN PIELI
• kahvila/ravintola
• yleinen WC
• uusi infra S,W,V,J

VOLTER KILVEN KATU JA
HÄMÄHÄKKITONTTI
• tapahtuma infra S,W,V,J

WÄINÖ 
AALTOSEN 
MUSEO

BORENAUKIO













Waterstudio.NL 
Floating restaurant Paris, France



FÖRIN PIELI
• sosiaalitilat
• yleinen WC
• myymälä/ 

kahvila/ravintola
• infra S,W,V,J

YHTEYSALUSSATAMA

CHARTER-RANTA

JAHTISATAMAN PONTTOONI
• myymälä/kioski, kahvila/ravintola, 

suihkut/sauna,  yleinen WC
• vesi, septityhjennys yms.

MARTINSILLAN PIELI
• tapahtuma-aukio
• kahvila/ravintola
• myyntipaikkoja
• yleinen WC
• uusi infra S,W,V,J

BARKERINPUISTO









Mälarpaviljongen, Stockholm







Aker Brygge, Oslo





VIERASVENESATAMA
• kelluva sauna

RANTARAVINTOLA

VULCAN SPA
• sauna ja uima-allas
• kahvila-ravintola

VARVINTORI
• tapahtuma-aukio
• myyntipaikkoja
• uusi infra S,W,V,J
• Pop-Up ranta
• ponttoni uima-allas

KALMARINAUKIO











KAARLE KNUUTINPOJAN 
RANTATIEN HIEKKARANTA
• hiekka- /uimaranta
• kahvila/ravintola
• yleinen WC
• uusi infra S,W,V,J
• Föli -vesibussin pysäkki
• veneparkki

PORT ABOA
• venesatama
• kahvila-ravintola





Sørenga Sjøbad, Oslo



RANTOJEN
ELÄVÖITTÄMISTÄ

MAAILMALLA

Otteita Vuokko Yli-Jaman diplomityöstä 2017  ”JOKI KAUPUNGISSA”
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Kiitokset!


