Valionranta kyselyn tulokset
1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

Rovaniemen matkailun vetovoimaa lisäisi persoonallinen
hyvän olon kylpylähotelli joka huomioi paikallisuuden ja
kestävän kehityksen. Hotellikonsepti tulisi olla tasokas ja
kansainvälien, mutta suunnitella niin että sinne löytävät
turistien lisäksi myös paikalliset asukkaat.

Ekologisuus hotellin kaikessa toiminnassa rakentamisesta
lähtien. Materiaali ja työvoima ensisijaisesti Lapista.
Energiatehokkuuteen erityishuomiota. Hotellin
lämmistysmuodoksi maalämpö + aurinkopaneelit. Hotellin
sähkö olisi uusiutuvalla energialla tuotettua ja valaistus
engergiaa säästävä. Hanat niinikään vettä säästävää mallia,
sekä tehokas jätteiden kierrätys. Hotellissa tarjottava ruoka
olisi myös mahdollisimman pitkälle paikallista. Kaikki tämä on
markkinointimahdollisuus ja tulisi näkyä hotellin asiakkaalle.

Kylpylähotelli tai vähän sellainen "erämaa"-tyyppinen
pelkistetty hotelli. Avantouintikeskus ja yleinen sauna
olisivat tervetullut lisä.

Käytetään maalämpöä ja mahdollisuuksien mukaisesti
aurinkopaneeleja, toisaalta ei ole niin paljon kapasiteettia
kun näin pohjoisessa ollaan.

Kierrätettyjä tekstiilejä ja biohajoavia jäte- ja
roskapusseja.

Harmaata lautaa ja hirttä. Aula tms.tiloiin liuskekivitakkoja tai
vastaavia. Matalaa rakentamista ja värityksen tulisi olla hillittyä

Kylpylähotelli. Kylpylähotelli Valion rantaan toisi
Rovaniemelle lisäarvoa ja tunnettavuutta koska meiltä
puuttuu kylpylähotelli.
Pienimuotoinen kylpylähotelli talviuintimahdollisuudella.

Jäteveden puhdistuslaitteet. Kemijoki pidettävä puhtaana
sinne ei lasketa jätevesiä.

Jätteiden lajittelukeskus.

Ei ainakaan Tornihotellia ei Pilvenpiirtäjää rakenneta. Maan
läheiset värit.

Revontulikaupunki toisi kesäksi auringon laskunähtävyyden
Ounasjoelle? Matkailukaupunki tarvitsee yhden
arkitehtuuriltaan houkuttelevan hotellin keskustaan.
Aallon arkkitehtuuri tarvitsee jatkoa, Jätkänsillan,
Arktikumin, Keskuskentän katsomonlle jatkoa. Tehkää
mailman kiinostavin, hienoin puuarkitehtuuri Hotelli
kohde. Katsomolle jatkoa

Osa huoneistoista osakehuoneistoiksi, mutta asukkaat
sitoutuva sesongiksi joulu-tammikuulle vuokraamaan
huoneen hotellin käyttöön. Näin saataisiin käyttöaste 80-90
%:iin Puu materiaalina kiinteistössä. Hotelli sitoutuu
maakunnasta tarjottuihin materiaaleihin ja ehdottamasti
lähiruokiin.

Edellisessä jo vastattu, mutta osakehuoneistot voisi
suunnitella että osa huoneistosta voisi tarjota
vuokralle ilman että huoneiston haltijan tarvitsee
poistua. Huoneistot ilman saunaa, mutta katolla
hirsirakenteinen sauna ja hyvinvointi huone.

Materiaali puu ja väri ounasvaaraan sulautettu kesäaikaan ja
valoilla talvella uudet kasvot hotellille.
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Turismin ja paikkakuntalaisten kohtaaminen nyky
hotelleiden sijainnin takia on vajavaista Rovaniemellä.
Konsepti, jossa hotelli ja vakituinen asuminen kohtaisi
jollain tavalla.

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
Suunnittelussa tulisi ehdottomasti välttää paljaita
betonipintoja. Hotellin pääasiallinen rakennusmateriaali voisi
olla puu, osa ulkopinnoista muurattavaa luonnonkivitiiltä tai
liuskekiveä. Kylpyläosastolle voisi tulla lasikate, jossa jollain
tavalla toistuisi jätkänkynttiläsillan piirteitä. Kylpylästä olisi
hyvä olla myös esteetön näkymä Kemijoelle. Perinteistä
laatikkomaisuutta tulisi välttää, mutta myös liian
"arkkitehtuurisia" muotoja. Sellaiset kestävät harvoin aikaa,
eivätkä sen enempää sovellu Lappilaiseen maisemaan.
Esimerkkiä voisi ottaa vaikkapa Metsähallituksen Pilke toimitalosta ja Hotel Levi Panoramasta.

Matalampaa rinnerakentamista/ rinteen hyväksikäyttöä sekä
jo olemassaolevien omakotiasustuksen huomioimista. Tyyli
voisi olla Aallon aloittamaa tunturi/ vaara mukaelmaa sekä
väritys lumi/ jää, materiaali kivi/puu.

Lappi on vahvaa metsätalousaluetta, joten
päärakennusmateriaalina olisi kiva nähdä puu.
Puurakentaminen on muutenkin vahvasti esillä
valtakunnallisesti.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

Hotellissa hyvätja nykyaikaiset kokous- ja kongressitilat.
Mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen
vuodenajasta riippumatta. Puistoalue, minne voivat myös
kaupunkilaiset tulla vuodenajasta riippumatta.
Talviuintipaikka, huomioiden suomalaisen saunakulttuurin
(yleinen sauna)

Maalämpö, huomioiden kalliosta ja joesta saatava energia.
Autojen paikotusalue. Alueelle ei moottorikelkka-aluetta

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
Tulevaisuuden suunnittelijat (nuoret) kilpailuun mukaan
suunnittelemaan Mahdollistetaan ohjusryhmään
Rovaniemeläiset nuoret ihmiset, tehdään tulevaisuutta. Ei
betonihökkeliä. Materiaalina ehdottomasti puu ja lasi (muovit
pois)

Rovaniemi mielletään Lapin portiksi. Kaupunkikuva ei
kuitenkaan tue tätä mielikuvaa. Valionrannan keskeinen ja
näkyvä paikka voisi kiillottaa tätä Lappi-teemaa. Paikalle
sopisi esim. lasi-iglut tai "lapin kylä" eli kotatyyppiset
majoitukset, joissa olisi kuitenkin kaikki mukavuudet.
Tällaisia on tehty pohjoisessa. Sen sijaan, että
paraatipaikalle tulisi kerrostalo hotellihuoneineen, voisi
paikka olla yksi valokuvatuimmista paikoista keskustassa
Jätkänkynttilän lisäksi.
Rovaniemen 1. ja 3. kaupunginosien asukasyhdistykset
pohtivat yhdessä kyselyä ja tarkastelivat Valionrantaa
kaupunkilaisten näkökulmasta sekä ottivat huomioon
asukkaiden ja matkailijoiden kohtaamiset. Tavanomainen
hotellirakentaminen ei tuo lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan, siksi emme jatkossa puhu
"hotellikonseptista", joka ei ole sama asia kuin majoitus ja
matkailukonsepti. Omaan peräpohjalaiseen
kulttuuriperinteeseen pohjautuva ja sitä kunnioittava,
ekologinen matkailukonsepti puuttuu Rovaniemeltä.

Uuden sukupolven, ekologisesti kestävä matakailu- ja
majoituskonsepti on pienimuotoista ja luonnonympäristöä
kunnioittavaa. Monia erilaisia pieniä toimijoita (hostellit,
kodin vaihdot yms.), eikä suuria monotonisia säilytyspaikkoja.
Ekologisesti kestävää on perinnepuurakentaminen, jonka
osaaminen on Suomesta miltei kadonnut. Rovaniemi voisi
elvyttää! Pienimuotoisuus viestii kohtuullisuutta; ei kalliisti
lämmitettyjä kylpyläaltaita ja asfaltoituja autopaikkoja.
Vuodenajat vahvuutemme, kesällä lämpimät uimavedet,
talvella avannot ja tietysti yleinen sauna - kaikki avoinna
kaikille.

Majoitusmalli olkoon pienimuotoista
puurakentamista, johon puumateriaali ja työ Lapin
alueelta. Kiertotalous ei aidosti toteudu, jos
Valionrannan puistomaista luonnetta ei kunnioiteta.
Mikä on hyväksi asukkaille , on hyväksi myös
vierailijoille.

Rovaniemeltä puuttuu hotelli, jonka yhteydessä olisi oikea
kylpylä, jossa olisi myös talvella talviuintimajdollisuus myös
kaupunkilaisille. Samoin kesällä Rovaniemeltä puuttuu
kunnos rantasauna. Esim Helsingistä löytyy loistavia
esimerkkejä , Löyly , jossa saunoja ja uintimahdollisuus.
Turussa on Samppalinnan maauimala. Nykyään
arvostetaan enemmänkin iglumaisia
yöpymismahdollisuuksis, miksei niitäkin voisi olla ison
hotellin asemasta.

Puuarkkitehtuuri sopisi parhaiten Valionrantaaan. Igluja.

Hotelli jossa on perheet huomioitu erillaisilla aktiviteeteillä
esim. kylpylä
Kylpylä ja uimarantauimala ja talvella "häkitetty"
avantouimala.

Rovaniemi on ennemmin peräpohjalaista perinnemaisemaa
kuin arktista aluetta, selkeät vuodenaikojen vaihtelut ovat
vahvuutemme ja myös matkailuvalttimme, on elämyksellistä
uida luonnonvesissä niin kesällä kuin talvellakin. Lähtökohtana
luonnonkauniin rantamaiseman kunnioitus, mahdollisten
rakennusten tulee sopeutua luonnonympäristöön ja olla
ihmisen mittaista (korkeintaan 2-3 krs.) arkkitehtuuria. Tärkein
on yleinen sauna, saunakulttuuri savusaunoineen yms.
puuttuu kaupungista. Mahdollisten majoitusrakennusten
lähtökohtana perinnerakentaminen, malleja entisen
Rovaniemen taloista (Konttisen kartanao yms.)

Kierrätys

Maalämpö on lähellä , kallio pinnassa. Vesistölämpö on
lähellä, joki huilaa vieressä.

Ei mitään liian mahtipontista

Eri vuodenajat olisi hyvä huomioida materiaaleissa ja
rakennuksen muodossa. Ei rakenneta maata vasten eikä
käytetä muoveja.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

Valitettavasti mikään muu ei toisi lisäarvoa ja huomiota
Rovaniemelle hotellikonseptin kautta, kuin että hotelliketju
olisi jokin maailmalla tunnetuista suurista hotelliketjuista.
Nämä suomalaiset "ABC-hotelliketjut" ei vät tuo yhtään
mitään lisäarvoa/tunnettuvuutta. Päinvastoin vievät sen
vähänkin tunnettavuuden pois tasapäistämällä omiin
brändeihinsä (vrt. Hotelli Pohjanhovin nimen
poistaminen/muuttaaminen Cumulus Rovaniemeksi)
Valionranta on liian keskeinen Rovaniemelle jotta se
annettaisiin vain hotellitoimintaan ja yksittäiselle
hotelliyrittäjälle. Hotelli Valionrannassa ei tuo lisäarvoa
Rovaniemen matkailutarjontaan. Rovaniemeltä puuttuu
ulkoiluun ja hyvinvointiin liittyviä palveluita, joiden
kohderyhmänä on sekä matkailijat että asukkaat.
Valionranta palvelisi paremmin kaikille avoimena
puistoalueena, jossa olisi paljon hotellia
pienimuotoisempaa palvelutarjontaa: saunoja, kahviloita,
ravintoloita, ulkoilua, hyvinvointipalveluita, kuntopuistoja,
pallokenttiä, luistelukenttiä, suksivuokraamoita, tanssilava.
Valionrannasta pitäisi tulla kansallisen kaupunkipuiston
näkyvä keskus, josta on hyvä yhteys Ounasvaaralle ja
jokireiteille. Siitä voisi tulla todellinen matkailukohde.
Hotelli ei ole matkailukohde. Rovaniemi tarvitsee
”arktisena” kaupunkina luontokohteita keskustan hotellien
matkailijoille. Pohjoisen luonnon pitäisi näkyä enemmän
kaupungin keskustassakin.

Painottaisin Valionrantaa (sekä uimarantaa ja leirintäaluetta)
laajempaan matkailulliseen käyttöön, joka ilahduttaisi ja
hyödyttäisi myös asukkaita ja matkailijoita laajemmin kuin
yksittäinen hotelli. Ekologisinta olisi jos alueen palvelut voisi
tuottaa useampi kuin yksi yrittäjä. Eikä missään nimessä
hengetön ja sieluton ketju, kuten tapaus Pohjanhovi-Cumulus
osoittaa.

Monitoimikylpylän ja hotellin yhdistelmä. Samaan
kompleksiin myös uimahallin ja talviuintipaikan
rakentaminen.--> vesielementin monipuolinen ja laaja
käyttö ympärivuotisesti ja paikallisille sekä turisteille

Rakentaminen puusta ja vain paikallisista materiaaleista, jos
mahdollista.

Kylpylähotelli

Rakennusmatetiaalina puu

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Hotelli sijaitsee joen rannalla. Hotellissa käytetään
WC:n huuhteluun runsaasti vettä. Rovaniemellä se WC
jätösten huuhteluvesi on ehkäpä maailman
puhtaimpia pohjavesiä. Miksipäs ei rakennettaisi
järjestelmää, jossa Hotellin WC:n huuhtelu vesi olisi
joesta pumpattua vettä. Ja näin säästettäisiin
arvokkaita pohjavesivarantoja. Hotellin muu käyttövesi
olisi tietenkin tuota puhdasta pohjavettä.

Julkisivuverhoiluissa ja piharakenteissa toivoisin käytettävän
luonnokiveä ja kelottunutta/kelotettua puuta. Koska rakennus
tullee näkymään kauas eri suuntiin, pyydän huomioimaan
julkisivu rakentamisen kokonaisuutena, tällä tarkoitan esim.
vesikatolle tulevia ilmanvaihtohuuvia/hajoittajia, että ne
olisivat esim. katon värisiä, mutta eivät ainakaan auringon
valossa kirkkaana kiiluvia pellin värisiä.

Ei nykyisin vallitsevaa "arktista" arkkitehtuuria eli
elementteihin pohjautuvaa ”Kiela-arkkitehtuuria”. Tämä on
todellinen uhkakuva. Mutta kuten alussa jo mainitsin, hotelli
Valionrannassa ei palvele Rovaniemen matkailua kuten
palvelisi Valionrannan alueen avaaminen laajempaan matkailu, ulkoilu- ja virkistyskäyttöön. Esikuvana alueen palveluille voisi
olla Helsinkiin avattu omaleimainen Löyly, sauna-ravintola.
Enemmän sellaisia ja sen näköisiä palveluita Valionrantaan.

Fossiilisten polttoaineiden ja kaikenlaisen muovin
välttäminen rakentamisessa. Ravintoloiden
elintarvikesivuvirrat biokaasutukseen Louelle
(Rovaniemelle jos laitos rakennetaan). Paikallisten ja
uusiutuvien materiaalien käyttö. Hotelli- ja
vesikompleksin energiankulutuksen ja CO2- päästöjen
julkinen seuranta, vesien lämmittäminen
puuenergialla (jos kaukolämpö ei riitä),
lämmöntalteenottoa, lämpöpumppuja. Sähköautojen
latauspisteitä, hotellin autot ja moottorikelkat
sähköversioina, biokaasubussishuttle lentokentän ja
hotellin välillä. Ja niin edelleen.

En osaa sanoa, ei mitään porojuttuja kuitenkaan

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Rovaniemi mainostaa olevansa arktinen kaupunki, joka
tarjoaa ulkomaisille turisteille elämyksiä. Se mikä tätänykyä
puuttuu on turvallinen talviuintikeskus. Siinä olisi arktista
elämystä niin turisteille kuin paikallisillekin! Nykyisellä
Ounasvaaran ladun ylläpitämällä
(talkoovoimin)avantopaikalla käy paljon ulkomaalaisia
keskiviikkoisin, kun silloin on telttasauna ja turisteja käy
paljon myös ihmettelemässä "rovaniemeläisiä karpaaseja,
jotka pulahtavat hyiseen Kemijokeen". Huomattava osa
avannossa kävijöistä on "karpaasimummoja", jotka
haluavat pitää terveydestään huolta. Olen ikäihmisten
kanssa jutellut ja aika monella pelottaa esim. polun ja
laiturin liukkaus,jonka takia terveellinen harrastus jää. On
hienoa että OuLa on talkoovoimin mahdollistanut sen, että
avantouinti on Roissa mahdollista. Mutta kyllä Roi kpgin
pitäisi ottaa tästä koppi ja vastuu, että Rovaniemellä voisi
harrastaa terveyttä ylläpitävää lajia, joka takuulla toisi
lisäarvoa ja tunnettavuutta arktisena kaupunkina itseään
mainostavalle Rovaniemelle. Talviuintikeskus palvelisi sekä
paikallisia että turisteja, puhumattakaan matkailuyrittäjiä!
Jos olisi turvallinen talviuintipaikka, matkailuyrittäjät
saisivat uuden "arktisen elämyskonseptin ja
ohjelmanumeron, minne voisivat tuoda turisteja kokemaan
turvallisesti samaa lajia kuin lappilaiset ja karaistuneet
"karpaasimummot ja -papat". Jos ja kun
talviuintikeskuksessa olisi sauna, palvelisi myös niitä jotka
haluavat vain saunoa. Niitäkin takuulla löytyy.

Jotain tyypillistä lappilaista tulisi muotoilussa ja
arkkitehtuurissa näkyä & että sulautuu/sopii hyvin ympärillä
olevaan luontoon. Taannoin tehty suunnitelma
talviuintikeskuksesta oli minusta tosi tyylikäs.

Ei mitään ketjuhotellia,Lapland Hotels ja muut yksilölliset
pienet on enemmän kuin ok.
Kylpylähotellin, jossa hyvinvointipalveluina erilaisia hoitoja Luomuruokaa, riistaruokia,
ja kauneuspalveluja. Avantouintimahdollisuus. Useita
erilaisia ruokaravintoloita.

Ei enää näitä rumia laatikkoja.Hirttä ja keloa,kiveä eikä rumia
harkkoja.Tunnelmaa!!
Valkoinen kivirakennus

Tasokas kylpylähotelli. Arktinen puurakenteinen kylpylä.

Puurakentaminen ja kotimainen puu.

Kaikkea puuhun ja metsiin liittyvää.

Kylpylä, avantouinti, uimaranta, erilaisia saunoja

Maalämpö, kierrätys, lähiruoka, paikallisuus joka osa-alueella Kts.edellinen vastaus
kunniaan, myös rakennusvaiheessa

Puu, pilkkeen jatkumo. Biotalouden jatkumo.
Hirsi, lappiteemat

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Uuden hotellin olisi hyvä kuulua kansainväliseen
hotelliketjuun, esim Hiltoniin, koska tämä lisäisi koko
kaupungin uskottavuutta high-eng matkahkohteena. Olisi
tyylikästä jos hotelli niin muotonsa kuin värimaailmansa
puolesta näyttäisi keskustasta katsottuna nivoutuvan
Ounasvaaran maisemaan. Osa hotellin seinistä voisi olla
esimerkiksi kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ja
paikallisten taiteilijoiden suunnittelemia ja yhdessä
toteuttamia metsämaisemallisia muraaleja. Myöhemmin
näitä metsämuraaleja voitaisiin levittää ympäri kaupunkia
ja Rovaniemi voisi olla kuuluista "The trees of Rovaniemitematiikastaan". Esim applikaatiosta voisi etsiä
Rovaniemen "metsämuraalit" talojen seinistä. Double Tree
by Hilton olisi konseptiin sopiva hotelliketju.

Ekologiset arvot olisivat erityisen merkityksellisiä uudessa
hotellissa. Hotelli voisi esimerkiksi lahjoittaa
lounnonsuojelualeuiden perustamiseen YLä-Lappiin jokaista
metsämuraalia kohden joka sen seiniin rakennetaan. Olisi
merkityksellistä että rannassa olisi esimerkiksi urheilupaikka
koko kaupungille eikä vain hotellin vieraille.

Ylijäämäruoka voitaisiin ohjata kansalaisjärjestöille.

Hotellin seiniin voitaisiin rakentaa metsäisiä muraaleja ja
hotellin pinnan muodot voisivat olla rikkonaiset niin, että
maisema kaupungista katsottuna uppoutuisi Ounasvaaran
profiiliin. Alueelle voitaisiin tehdä puisto jonne
alkuperäiskansojen edustajat voisivat tehdä pysyvät veistokset
esimerkiksi luontosuhteestaan. Lisäksi puiston viereen
voitaisiin tehdä pienempi lasten alue, jonne samasiet taiteilijat
tekisivät veistokset omaa elinaluettaan kuvastavasta eläimestä.

Kylpylähotelli sisältäen uuden uimahallin.

Maalämpö, aurinkoenergia, harmaavesi

Biomassapoltolla lämmitys

Hirren käyttö

Mielestäni tuolle paikalle ei tule rakentaa hotellia, parempi Kts edellinen vastaus, ei hotellia tuolle paikalle
paikka hotellille olisi esim Arktikumin parkkihalli

KTS ensimmäinen vastaus, ei hotellia tuolle paikalle

Kts ensimmäinen vastaus, ei hotellia tuolle paikalle.

Konferenssi- ja kylpylähotelli sekä toimistohotelli innopolikonseptin mukainen yrityshautomo. Konferenssitilat
täydentäisivät lappiareenan messutiloja, tarjoten
mahdollisuuden usean päivän mittaisille
koulutusseminaareille, jonka yhteyteen tulisi mahdollistaa
saumaton majoittautuminen keskusta-alueen hotelleissa ja
kylpylähotellissa itsessään illanviettomahdollisuuksin joen
molemmin puolin. Paikallisen yritystoiminnan, niin
matkailun, teknologian että teollisuuden, toimijoille
vuokrattavat toimistotilat tukisivat myös paikallisten
innovaatioiden kehitystä ja näihin liittyvää
seminaarikysyntää, yhteistyössä Lapin yliopiston ja AMK
kanssa.

Joen hyödyntäminen sekä lämmityksen että jäähdytyksen
lähteenä siten, ja loppu tarvittava sähkö olisi vesivoimaa.
Näin energiataloudellisesti kompleksi käyttäisi koeteltua
tekniikkaa lämmön talteenottamiseksi että luovuttamiseksi
maaperään ja teoreettisesti edelleen Kemijoen voimaloissa
tuotettua sähköenergiaa.

Konsepti hyödyntää veden energian- ja veden
lähteenä kattavasti, käyttäen tarvittavia teknologioita
veden tehokkaan kiertokulun ja pyrkien ympäristön 0kuormittavuuteen ja toimien samalla
pilottiympäristönä suurteho maalämpökeskuksille,
joka toimisi esimerkkinä tulevaisuuden
kaukolämpöenergialle. Mikäli pilotti toimisi
ylijäämäisesti, voitaneen lähialueen talojen
kaukolämpö tuottaa kompleksi suorasta ja hukkaenergiasta (Pullin- ja mäkirannan linjat).
Energian lisäksi toimistohotellin innovaatio-yritykset
voisivat keskittyä kiertotalouden innovaatioihin ja
järjestää näihin liittyviä seminaareja rajoittumatta
paikallisiin mahdollisuuksiin.

Valionrannassa rakennukseen kohdistuu äärimmäisiä
sääilmiöitä yöttömästä yöstä jäätäviin sateisiin ja ankariin
pakkasiin. Muotokieli tulisi olla vahvaa paikalliset olosuhteet
huomioivaa käytännöllisyyttä: riittävää sisäänkäyntien suojaa,
kestävä ja hengittävä ulkopinta huoltomahdollisuuksin, kattoja pintavesien huolellinen ohjaus ja kierrättäminen.

Täältä puuttuu kylpylä ja samaan yhteyteen kannattaa
sijoittaa myös uimahalli ja talviuintikeskus. Hotellin ja
kylpylän oikea paikka on uimarannan vieressä
Koskipuistossa

Nämä ratkeavat varmastikin sitten, kun hotellitoimija löytyy

Nämä ratkeavat varmastikin sitten, kun hotellitoimija
löytyy

Nämä ratkeavat varmastikin sitten, kun hotellitoimija/investori löytyy. Rakentaja/investori/hotellioperaattori eivät
nykypäivänä voi tehdä huonoa tuotetta, koska silloin
asiakkaista ei olisi ja bisnes ei kannattaisi.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

Kunnollinen kylpylähotelli, mallia voi ottaa Vantaalla
sijaitsevasta Flamingo Spa kylpylähotellista.

Hotelli johon mahdollisimman monilla olisi varaa. Ei siis
mitään 4-5 tähden luksusta

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Mahdollisimman monipuolinen ympärivuotinen
palvelutarjonta. Käyttömahdollisuus kaikille
kaupunkilaisille ei pelkästään turisteille.

Luonnonmukaiset värit ja materiaalit. Puurakentamista sekä
kiveä tasapainoisesti.

Hotelli voisi huomioida kaikki kestävän matkailun elementit ja Erillaisia pitkään kestäviä lapin tuotteita joiden arvo
markkinoida myös vihreän linjan edustajana.
säilyy.

Vaikka itse päärakennus varmasti rakennetaan kivestä voisi
mahdollisimman moni muu rakennus ja rakenteet olla
esimerkiksi puisia etenkin hirsipuuta. Alueen rantaan voisi
rakentaa useamman laavun joista yksi voisi olla kota/laavu jota
vuokrattaisiin mutta kuitenkiin niin että muut laavut alueella
olisivat ihan yleisessä käytössä niinkuin kaupungin muutkin
julkiset laavut.

Kaiken Kaikkiallisen Maailmankaikkeuden Universumin
Linnunradan Aurinkokunnan Maapallon Euroopan Suomen
Lapin Rovaniemen Kemijoen Valioranta Angry Birds Muumi
Poro Tonttuhotellit monialainen hybridi keskittymä Future
Dreams Plans Nokian tehostama digitaalinen toimintojen
ratkaisu
Kylpylähotelli toisi Rovaniemelle lisää perheitä. Myös
ulkomaalaiset turistit saisivat vaihtelua Rovaniemen
tavanomaiseen hotellielämykseen.
Kunnon kylpylähotelli joka tois niin kotimaisia kuin
ulkomaisia asiakkaita kaupunkiin ympäri vuoden.
Unohtamatta paikallisia.

Materiaaleissa ja ravintolan käytössä olevat ruuat sekä
jatkojalostus. Lappilainen ruoka, luonnon raaka-aineet.

Iso rantasauna vähän niinku löyly Helsingissä, pääsisi
paikallisetkin käyttämään sitä. Santa's sauna

Aurinkopaneelit katolle

Hotellitarjonnasta puuttuu pilvenpiirtäjä-hotelli, jonka
tornista näkisi talvella revontulet ja kesällä keskiyön
auringon. Tehdään siitä niin luksus, että sheikit kilpailee
sviiteistä. Samaan yhteyteen Lappi-teemalla kylpylä,
talviaikaan myös avantouinti. Jos itse tulisin vieraaksi
Lappiin, niin haluaisin istua pakkasella ihanan lämpimässä
paljussa shampanjalasi kädessä ja katsella taivaan täydeltä
revontulia (mikäli tuo korkeusrajoitus on noin surkea, ettei
tästä Rovaniemen vetonaulaksi ole, niin laitettakoon
paljut/poreammeet hotellin katolle, jotta valosaaste olisi
vähäisempää). Ulkonäöltään rakennus saisi olla puuta ja
lasia.

Palju-/uima-allasveden voisi ottaa joesta, jos se on
Buffeteista yli jääneet ruuat voisi myydä eteenpäin
ekologisempi vaihtoehto kuin hanavesi. Luomuruokaa, Lapin (vrt. ResQ Helsingissä).
alueella tuotettuna. Rakennus- ja sisustusmateriaaleina
mahdollisimman paljon lappilaista puuta ja kiveä, hotelli voisi
istuttaa yhtä monta uutta puuntaimea kuin on puita kaatanut.

Runsaasti kirkasta lasia ja lisäksi ruskeaa/mustaa puuta.
Rakkakiveä.

Kylpylä.

Luomueuoka. Lähiruoka. Vihreä sähkö.

Jotain puusta ja todella näyttävää. Keloa? Onko sitä vielä???

Arctic Light hotellista mallia.

Tukemalla paikallisia yrittäjiä, ostamalla tuotteet
läheltä.

-

kelohotelli ja sauna. Ei ole mitään sen lappilaisempaa
materiaalia kuin kelo

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Valionranta olisi erittäin hyvä paikka hotellille, jossa voisi
nauttia Kemi- ja Ounasjoen suomista ainutlaatuisista
maisemista ja luonnon valmiiksi meille antamista
mahdollisuuksista. Hotellin ei tarvitsisi olla suurkaupunkien
tyyliin rakennettu ”design-boxi”, vaan mieluummin
suomalaista hirsirakentamista hyödyntävä kokonaisuus.
Muotokieltä voisi hakea vaikka entisen Rovaniemen
kirkonkylän ja kauppalan rakennuksista. Alueelle voisi
rakentaa erillisen saunaosaston lähemmäksi rantaa tai
rantasaunoja, sillä ne ovat kaikkein tyypillisintä
suomalaisuutta. Saunaosaston yhteyteen tulisi
luonnollisesti uintipaikka, joka toimisin myös
talviuintipaikkana, jota paikalliset käyttäjät ja ihmettelevät
turistit kaipaavat. Turistit ovat avantouinnista aivan
innoissaan. Alueelle sopisi veneily, onginta, pilkkiminen
ym. ja kauniit auringonlaskut ja revontulet ovat
esteettömästi nähtävillä. Arvostetaan sitä, mitä meillä jo
on.
Kylpylähotelli, kulttuuri/luontokeskus

Alue on kaupungin aurinkoisin, joten aurinkosähkön
hyödyntäminen on alueella luonnollinen vaihtoehto.
Mahdollisesti maalämpöäkin voitaisiin alueella hyödyntää.
Puun käyttö rakentamisessa on sekä ekologinen että
esteettinen valinta. Luonnonvalo ja luonnonmateriaalit ovat
asioita, joita monet arvostavat nykyaikana. Niistä ollaan myös
valmiita maksamaan.

Kaikkien jätteiden lajittelu ja kierrätys on hoidettava.
Mahdollisesti ainakin osittain kuiva-/biokäymälät esim.
erillisrakennuksiin, sillä perinteinen ”huussi” on myös
elämys ulkomaalaisille.

Hirsi, sekä maaväreillä maalattu että ajan patinoima
maalaamaton, on kestävä ja suomalaiseen maisemaan sopiva
materiaali. Puurakentaminen on jäänyt Rovaniemellä kovin
vähäiseksi, joten tässä olisi hyvä tilaisuus korjata tilanne.
Harjakatto sopii suomen luontoon paremmin kuin
pulpettikatto, jota nyt rakennetaan kaikkialle.

Ekologinen sähkö, kotimaiset tuottajat ja ravintoloihin
kotimaista lähi ruokaa.
Aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä sekä viherseiniä ja
kattopuutarha.

Käsityöläisiä

Luonnonläheinen, avoin, uutta innovatiivista teknologiaa. Ks.
Norjan design autiotalo
Paljon valoa ja skandinaavista kauneutta. Lasia, kiveä ja
puupintaa. Kemijoki keskeisenä elementtinä.

Luxus hotelli kylpylöineen ja monipuolisine harrastus
mahdollisuuksineen.
Oikein kunnon kylpylä. Yksi poreallas ja uima-allas ei vielä
täytä aivan turistien käsitystä kylpylä-kokemuksesta.

Iso kylpylähotelli, jossa myös kaupunkilaiset voisivat käydä. Kunnollinen kierrätys.
Ei mitään hotelleja valionrantaa pilaamaan.

Ekologista siitä ei tule tekemälläkään jos hotellia halutaan
rakentaa. Annetaan se olla sellaisenaan kun se on nyt!

Hotelleja on ihan tarpeeksi muutenkin. Menee
valionranta pilalle, kun turistit valloittavat sen ja
mekastavat yötä päivää.

Hyvä tasoiset mökit. Nyt hotelleja ja camping jo
keskustassa.

Lämmitysmuoto. Jätteen keräys. Rakennusmateriaalit.
Kulkuyhteydet ja rannan läheisyys.

Rakennusmateriaalit ja sisustus kiertomateriaaleista.

Iso Kylpylähotelli. Uimahalli 50m allas (Ounasvaara
Talviuintikeskus, uimahallipalvelut, kylpyläpalvelut. Ekologista Raha pitää panna poikimaan ja "kiertämään" jotta ei
hylättävä), kylpylä monipuolisine palveluineen,
hyvinvointia paikallisille ja turisteille.
joka vuosi tarvi leikata tai nostaa veroja.
kesätapahtumille alue (sirkus, festivaali,jutajaiset, wanhat
markkinat, kesätori ym), talviuintikeskus kulku tunnelia
pitkin joenrantaan, Autoparkit vaaran sisään kulku tunnelia
pitkin hotelliin.
Kylpylä- uimahalli
EHDOTTOMASTI kunnon kylpylähotelli isoilla
Maalämpö ja Aurinkoenergia, kierrätys, Rovaniemiellä kun
kongressitiloilla. Samaan yhteyteen ulos kuumat palmut ja kerätään jo muovikin talteen.
poreallas ja avantouintikeskus. Kylpylästä isot ikkunat
joelle, onko parempaa paikkaa?! Helppo myydä ulkomaille
revontulien katseluun ja kesällä yön auringosta
nauttimiseen. Tonttia EI SAA tuhlata asuinkäyttöön.
Kaupunki tarvii kylpylän ( kunnon) jotta kaikki turistit eivät
mene Leville ym.

Luonnon värit, kelohonka tai muu puu, mutta ei mustaa tai
synkkää harmaata!
Nykyinen valionranta on hyvä sellaisenaan kun se on.

Hirsi, matalat rakennukset, vuolukivi, valkoisen, harmaan ja
ruskean sävyt.
Korkeat rakennukset ja eritasoiset katot. Valkoinen alaosa ja
revontulivärinen yläosa

Puu.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

Toivon, että uusi hotellikonsepti toisi yhteen Rovaniemellä
paikalliset asukkaat sekä matkailijat, joka tukisi myös
matkailun puolella kasvavaa ns. "travellers meet locals" teemaa. Majoituskapasiteetin lisäksi hotellissa tarjottaisiin
uinti/avanto- + saunapaikka sekä kahvila-ravintola, joihin
myös paikallisten olisi helppo tulla esim. siltojen lenkin
jälkeen nauttimaan päiväkahvit. Valionrannalla on
sijaintinsa puolesta ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää
jokinäkymä (iso terassi joen puolelle & mahdollisuus tulla
myös veneellä paikan päälle), hyvää mallia tästä esim.
Lapland Hotelsin kesärafla Saunasta. Lisäksi keskustan
läheisyys on plussaa, myös matkailijat löytäisivät helposti
esim. yleisen avantouintipaikan. Tärkeää on, että palveluja
ei rajattaisi vain matkailijoille / hotellissa majoittujille vaan
uudessa hotelli konseptissa tärkeänä kohderyhmänä olisi
myös paikalliset asukkaat, joka mahdollistaisi kaikille
oikeuden nauttia hotellin upeasta sijainnista / palveluista.

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
Helsingissä esim. ravintola Löyly edustaa mielestäni myös
Valionrantaa soveltuvaa mielenkiintoista arkkitehtuuria ja on
myös saanut paljon kehuja / näkyvyyttä osakseen. Hotellin
tulisi olla moderni ja ajaton, mutta ei kuitenkaan liian "överi
luksus", jotta se ei karsi paikalisia kävijöitä eikä mikään liian
pereinteinen Lappi -teema, joka on jo erittäin nähty.
Mielestäni Rovaniemen uusi Cafe-Hostel Koti on onnistunut
raikkaassa ja nuorekkaassa ulkoasussa, heidän tavoin
kannattaa hyödyntää suunnittelussa Lapin yliopiston
taiteidentiedekunnan opiskelijoita.

Laadukas kylpylähotelli joka palvelee paikallisia ja
matkailijoita. Day spa-palvelut ja ympärivuotinen
"avantouinti" täydentävät konseptia.

Tämä ei ole kovin oleellista. Kunhan hotelli on nykyaikainen,
on se automaattisesti myös riittävän "vihreä".

Kylpylä jossa myös perinteinen osuus, eli savusaunoja,
vihtoja, saunatonttukin ehkä... taattua suomi-konseptia.
Yleinen sauna jonne olisi helppo päästä. Ei mitään
saunanvuokrausta rälläysporukoille vaan kulttuuriperintöä
koko perheelle. Ei-niin-perinteisessä kylpylässä tulisi
ehdottomasti olla allas jossa lasikatto, tai isot seinät joelle
(tähtiä), värivaloja hiljaisuuden altaassa... tarjoamme siis
kokemuksia, ei vain pulikointia liukumäessä. Jos tämä
hotelli/kylpylä tehdään, sen tulee olla maan paras.
Lapsiperheiden huomiointi on tärkeää, samalla myös
mahdollisuus rauhoittua. Hintojen tulee olla kohtuulliset,
kaupunkilaiset voisi huomioida hinnassa.

Yksinkertaisuus. Kierrätys. Puumateriaalia, pihapuisto jossa
esillä ekologista rakentamista. PIhalla voisi olla jotain
toimintaa, esim. puutarhanhoitoa, konseptiin voisi ottaa
mukaan erilaisia therapy-elementtejä, kuten "Metsämieli",
puutarhaterapia jne.

Korkea hotelli. Rovaniemen täytyy lopettaa sössöttäminen
"kivasta pikkukaupungista". Kaupungistumisen ollessa
tosiasia vain suuret tulevat säilymään. Tästä on hyvä
aloittaa rovaniemen kasvu oikeaksi kaupungiksi.

Suositaan lähiruokaa ja kasviksia, käytetään paljon puuta ja
muita luonnonmateriaaleja itse rakennuksen viihtyisyyden
rakentamisessa.

Rovaniemellä matkailija on yhtäaikaa Lapissa, Suomessa,
pohjoismaissa. Rovaniemi on Alvar Aalto -kaupunki. Se on
käyntikortti. Aallon hengessä soisi syntyvän myös uutta. Ei
Aaltoa tarvitse hokea, mutta se voisi tuntua ja olla
koettavissa.

Luonnonmateriaalit. Maa, vesi, ilma ja tuli -elementtien
samanaikaisuus. Esteettiset kierrätyspisteet osana
arkkitehtoonista kokonaisuutta. Hajuhaitoille nollatoleranssi.
Karikkeet käytössä biojätteille so. Kompostointia ei tunkioille.
Nopea kierto.

Enpä osaa sanoa.

Nyt on tuhannen taalan paikka maailmanluokan wauarkkitehtuurille. Pakkautuneen ahtojään muotoja mukaileva
hotelli voisi työntyä rannasta pitkälle jokeen ja sen yläpuolelle.
Jokakeväinen tulva osaksi hotellin tarinaa ja arkkitehtuuria.
Maailmalla on hyviä esimerkkejä myös rakennuksista joiden
julkisivu vaihtaa reaaliajassa väriä mukaillen taivasta ja tekee
rakennuksesta "näkymättömän".

Puun käyttäminen merkittävissä määrin sisärakentamisessa.
Hotellin värinä toimisi varmasti jokin luonnonläheinen väri. Ei
kuitenkaan tehdä hotellista ruskeaa.

Äskeisessä oli jo tähän sopivaa. Kiertotalousideaan
sopisi kulttuurinen koherenssi. Valio, ounaskoski ja
Uitto ja vanha niittytalous sekä muinainen porotalous
ovat paikan historiaa. Se voisi olla koettavissa.
Kompostoivat ulkohuussit. Multa hyötykäyttöön.
Huolellisesti hoidettava systeemi.

Aalto-kaupungin design. Minulla mielestäni mahtava idea
jonka toteutuskelpoisuutta voisi kartoittaa. Olkaa yhteydessä,
mikäli kiinnostaa.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kylpylähotelli jossa voisi uida myös kemijoessa. Terassi
rakennelma jota voisi käyttää myös talvella hyväksi,
ranraravintola ja venesatama. Tähän saataisiin myös hyvä
avantouintipaikka.
Ei hotellia. Moderni kaupunkipuisto kaikelle kansalle.
Puistossa erilaisia aktiviteetteja. Rantareitti ja puisto
Suutarinkorvan sillalle asti. Hotelli pilasi maiseman ja olisi
liian pysyvä ratkaisu kauniille paikalle. Hotelli ennemmin
Ounasvaaran rinteeseen Pisretalojen ja Jätkänkynttilän
väliin. Paremmat maisemat korkeammalta ja kaunis puisto
jokirannassa.
Suomalainen urbaani mutta luonnonläheinen ilme.
Hintataso mielellään majoituksessa laaja jotta palvelisi
monenlaisia matkailijoita.

Ekologiset materiaalit kokonaisvaltaisesti rakennusten
rakenteista sisustukseen ja liinavaatteisiin, kasvispainotteinen
ravintola/ kahvila, aurinkopaneelit/ maalämpö tms. vihreät
energiamuodot.

Suomalaista suunnittelua ja suomalaiset tekijät.
Puuarkkitehtuuria, isot ikkunapinnat joelle ja taivaalle. Ei
mökkimäistä tyyliä, vaan urbaania modernia arkkitehtuuria
luonnonmukaisilla materiaaleilla, myös sisustuksessa.

Toistan tätä ehkä hieman turhan usein kysymyksissä,
mutta hotellitarjonnasta puuttuu pohjoislapin kaltaiset
luonnon kanssa sopusoinnussa elävä hotelli. Mahtavinta
olisi hirsinen/ puinen hotelli, joka eläisi yhteydessä jokeen
ja ympäröivään luontoon. Se erottuisi positiivisesti muusta
hotellitarjonnasta. Hotellikonseptina ekologisuus itsessään
on monen nuoren ja miksi ei vanhemmankin väen
kiinnostuksen kohde. Suomeen ja lappiin tullaan
nimenomaan luonnon ja luonnomukaisuuden perässä,
mutta rovaniemeltä tätä ei vielä voi löytää. Puinen, ehkä
jopa hieman vanhahtavan tyylinen hotelli toisi suomalaista
kulttuuria esiin aivan uudella ulottuvuudella ja se on juuri
sitä mitä matkailijat haluavat. Kulttuuria ja suomalaista
elämäntapaa, luonnonmukaisuutta ja puhdasta luontoa.
Silloin matkailijat jotka haluavat yhdistää kaupunkiloman ja
tietyn maalaishenkisyyden saisivat kaiken kerralla, yhdessä
paketissa, eikä niin kuten nyt että täytyy käydä pohjoisessa
ja matkustaa erikseen kaupunkiin useamman sadan
kilometrin päästä.

Kierrätys, paikallisten tuotteiden käyttö, energian minimointi,
ruokajätteen minimointi, veden viisas käyttö,
rakennusvaiheessa ympäristöystävälliset ja ihmisystävälliset
materiaalit = luonnolliset materiaalit, sähkön minimointi
esimerkiksi yöaikaan ( keskustassakin näkyy revontulia, joten
matkailijat todennäköiseti vain pitäisivät tästä) Kelkka yms.
safarien sijasta luontoretkiä ounasvaaralle. Ekologiset
pesuaineet niin matkailijoiden kuin henkilökunnankin
käytössä.

Hirsinen hotelli, joka samaa tyyliä kuin pohjois- lapin hotellit
tai esim puumajat napapiirillä. Hotelli, joka on yhteydessä
luontoon keskellä kaupunkia. Valoa, luontoa, puuta ja
suomalaisuutta. Keskusta artic light hotellin tyylinen, eli
klassisen tyylikäs, mutta silti hieman vanhahtava ja
suomalaista ja erityisesti lappilaista perinteistä muotoilua.

Kunnollinen kylpylähotelli, kuten esim. Levillä. Santasport
ei ole kylpylä, vaan melko pieni uimahalli. Talvella rantaan
voisi järjestää avantouintipaikan, jonne pääsisi myös
kylpylästä.
Kylpylähotelli, jossa talvisin mahdollisuus avantouintiin.
Tämä olisi niin suuri vetonaula, muualla kun näitä
avantouimapaikkoja tuntuu löytyvän, paitsi Rovaniemeltä.
Aulatiloihin ehdottomasti hirttä näkyville käytettävänä
materiaalina. Revontuliteemaa voisi myös hyödyntää. "Näe
revontulia käydessäsi avannossa".

Uusiutuvat energialähteet käyttöön.

Puu materiaaliksi, mallia Pilkkeestä. Väriä saa olla, mutta ei
mitään räikeää.

Käyttämällä esimerkiksi hirttä osana rakentamista.
En osaa sanoa.
Ekologisuus näkyisi myös ostamalla kaikki tekeminen
paikallisilta. Hotelli/kylpylässä voisi muovin käyttöä vähentää.
Kaikkea mahdollista uusiutuvalla energialla tuotettua ja
ekologisesti kestävää tuotetta hotellissa voisi käyttää.

Hirsi, vaaleat värit. Pohjoinen design.

Kylpylähotelli, ulkoaltaat, luonnon veden
käyttömahdollisuus, ala carte ravintola, tarvittavat
lisähotellihuoneet

Ekologisesti tuotettu lämmitys maalämmöllä, energiaa
auringonkeräimillä katolla kuin ikkunoissa.

Lumi, jää, revintulet, yötön yö. Valkoinen selkeä graafinen tyyli
isoilla ikkunoilla. Porrasmainen rakennelma.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

Kylpylähotelli. Talviuimala, avantouintikeskus. Niin että
nämä kaikki palvelevat myös rovaniemeläisiä,
edullisemmat hinnat vrt Levin kylpylä, jonne paikalliset
pääsevät edullisemmin.
Kylpylähotelli
Kylpylähotelli
Rovaniemeltä puuttuu korkeatasoinen kylpylähotelli.
Mielestäni kylpylähotellissa tulisi yhdistää riittävän
monipuolinen sisäkylpylä sekä muutamia ympärivuotisesti
auki olevia ulkoaltaita. Hotellin ei tarvitsisi olla valtavan
suuri. Tilojen tulisi olla monikäyttöisiä Kaikissa huoneissa
tulisi olla parveke. Näkymä suurimmasta osasta huoneista
tulisi olla joelle päin. Suositeltavin konsepti olisi Itävallan
Öztalin laaksossa sijaitseva Aqua Dome. Aqua Domen
internetsivujen kautta voi katsoa hotellin tiedot ja kuvat:
https://www.aqua-dome.at/de/. Koska Valionrannasta on
varsinaiseen keskustaan noin 0,5 km matka sillan yli, tulisi
hotellilta olla jatkuva sähkö-tai robottibussiyhteys
keskustaan. Ihannetilanne olisi se, että hotellikylpyläkokonaisuuteen kytkettäisiin Rovaniemelle
suunnitteilla oleva kansainväliset mitat täyttävä 50 m uimaallas. Uintikeskus olisi siis hyvä toteuttaa samaan
yhteyteen. Paljon puhetta herättänyt talviuintipaikka
joessa tulisi kytkeä kylpylähotelli -uintikeskuksessa.

vähintäänkin jätteiden lajittelu helposti hotellihuoneissa ja
yleisissä tiloissa.

Iglu, poronsarvi, vaaleat värit, isot ikkunat joelle päin,
kylpylään lasikatto, josta voi ihailla revontulia ja keskiyön
aurinkoa. Kylpylä auki myös myöhäällä.

Lähiruokaa, ekologisia pesuaineita ja liinavaatteita
Aurinkopaneelikatto, lähiruokaa
Lämmityksessä tulisi hyödyntää jokivedestä lämpöpumppujen
avulla hyödynnettävää lämpöenergiaa, tontilta kerättävää
maalämpöä sekä hotellin katolle ja mahdollisesti seiniin
asennettavien aurinkopaneelien kautta saatavaa
lämpöenergiaa. Jokivedestä ja maalämmöstä käänteisesti
voidaan tarvittaessa tuottaa myös jäähdytystä. Edellisessä
kohdassa mainittiin sähkö- tai robottibussit, joilla hoidetaan
asiakkaiden kyydit keskustaan, rautatieasemalle ja jopa
lentoasemalle.

Alvar Aalto
Joen muotoja myötäilevä rakennus
Suosittelen puun käyttöä sekä muita luonnon materiaaleja.
Rakennuksen tulisi olla ns. paikalleenrakennettu ja välttää
elementtirakentamista. Längenfeldtin Aqua Domen
https://www.aqua-dome.at mukainen rakennustyyli olisi
minusta soveltuva myös Valiorantaan.

Rovaniemeltä puuttuu korkea tornihotelli. Tällainen
tornihotelli sopisi erinomaisesti Valionrannalle. Hotellin
ylimmässä kerroksessa voisi olla lounge/baari/kahvila, josta
olisi hienot näkymät keskustaa kohti. Vaikutteita voisi
saada esim: https://www.tivolihotel.com/ tai
https://www.sokoshotels.fi/fi/tampere/solo-sokos-hoteltorni-tampere/ravintolat

Ympäristöystävälliset ja ekologiset tuotteet. Ravintolassa
tarjolla lähiruokaa ja luomuruokaa. Hotellin tiloissa voisi olla
sisäilmaa puhdistavia viherseiniä. Lisätietoa viherseinistä:
https://www.naava.io/fi/naava-original

Edellä on esitetty energiatehokkuusmahdollisuuksia.
Kiertotalouden yksityiskohtainen suunnittelu on syytä
jättää myöhemmän suunnittelun varaan.
Kiertotalouden ratkaisuissa on syytä hyödyntää
parasta käytössä olevaa teknologiaa, Best Available
Techonology.

-

Tasokas kylpylähotelli.

Uimahalli-kylpylä-hotelli-konsepti samaan, eli
Ounasvaaralle suunniteltu uimahalli tähän yhteyteen.
Lisäksi avantouinti-paikka tähän, ja kylpylään erilaisia
saunoja: tavan sauna, höyrysauna, savusauna, telttasauna,
turvesauna... Paljuja, josta voisi jopa revontulia nähdä.
Ylipäätään uinti- ja saunakeskus. Valionrannassa olisi
mahtava sijainti sekä kaupunkilaisille että matkailijoille. Ja
samaan yhteyteen talviuintikeskus. Keskuksessa olisi
saatavilla myös erilaisia hoitoja, joissa käytettäisiin
paikallisia raaka-aineita.

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Muotokieli: yksinkertaista, graafista, sulavalinjaista. Värit:
hillityt, valkoista.

Virtaava vesi

- Kierrätys, maalämpö, aurinkolämpö, energiatehokkuus,
huolehtiminen, että jätevedet ovat asianmukaisesti
puhdistettuja, paikallisten ja lappilaisten tuotteiden
suosiminen hoidoissa sekä tarjottavissa ruuissa.

Maalämpö, toimiva lajittelu ja kierrätys, ei yksittäispakattuja
tuotteita

Mitäköhän tämä kiertotalous oikein tarkoittaa...
Ilmeisesti sitä, kuinka kestävyys huomioidaan....

Lasi ja ylipäätään se, että paljon luonnon valoa ja pohjoisen
upeaa valon vaihtelua tulisi esille, kivi ja puu myös lasin lisäksi
päärakennusmateriaaleina.

Arktista designia uskottavaan tyyliin edustaisivat kunnollinen
sauna- ja talviuintiosio, jotka olisivat kaikkien käytettävissä
(vrt. Helsingin Löyly).

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

Kylpylähotelli, jossa mahdollista uida kylmässä
Lähiruoka, jätteiden kierrätys, sähköautot ym. kulkupelit ja
luonnonvedessä. Myös kaunis arkkitehtuuri puuttuu
polkupyörät asukkaiden käyttöön.
useimmista hotelleista.
Hotellin yhteyteen tulee ehddottomasti rakentaa kylpylä
joka kaupungista puuttuu mikä on merkittävä epäkohta
matkailun näkökulmasta. Kylpylähotellin oheen tulee
rakentaa myös uimahalli jossa yhdistyy synergiat
majoituksen, kylpylän ja uimalan muodossa, mm.
kunnallistekniikan osalta jolloin kylpylän ja uimahallin
rakentemisessa voidaan hyödyntää samoja vesi- viemäri- ja
sähköverkkoja. Kylpylä-hotelli-uimahalli -yhteiskonsepti
olisi valtakunnankin tasolla harvinainen ja joka on osa
Ounasvaaran kehittämistä vaaran juurella. Kaikkea ei tule
ahtaa jo nyt ahtaalle Urkan alueelle joka nyt kipuilee tilan
puutteesta ja liikenneongelmista. Uimahallin sijoittaminen
Urkalle edellyttää myös erittäin kalliiden
liikenneratkaisujen toteuttamista, mikä poistuu uimahallikylpylä-hotellikonseptissa.
Keskihintainen perhehotelli.

Rakennustekniikka ja toiminnot kuten lämmitys, sähkö yms.
voisi toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti.
Puurakentamisen kokeilua?

Talvella avantouintimahdollisuus ja kesällä iso venelaituri
sekä rantaterassi
Hotelli, jonka palveluja käyttäisivät luontevasti myös
Aurinkoenergian käyttö mahdollisuuksien mukaan.
paikalliset asukkaat. Ajattelen lähinnä talviuimalan
Maalämmön hyödyntäminen.
sijoittamista tälle alueelle. Kunnollinen talviuimala toisi
eksoottisen lisän turisteille, mutta palvelisi luontevasti
myös paikallisia. Ehkäpä itsekin innostuisin kokeilemaan. :)
No se kylpylähän Rovaniemeltä puuttuu. Sen ei välttämättä Muotiahan on aurinkopaneelit, maalämmitys, energian
tarvitse olla tässä Valionrannassa. Yhtä hyvin se voi sijaita talteenotto ilmasta ja vedestä yms.
vaikka Napapiirillä. Jotenkin minulla on sellainen tunne ja
käsitys, että kunnollista kylpylähotellia tähän rantaan ei
saa mahtumaan. Kaupunkiin tarvitaan kokoluokaltaan
suuri laadukas hotelli, jolla on vetovoimaa. Hotellissa voi
olla uima-allasosasto, kuntoilutiloja ja jopa esimerkiksi
kasino, ylipäätänsä aktiviteetteja.

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Matala, rinnettä ja rantaa myötäilevä. Puuta ja lasia.

???

Paikalle sopivat monenlaiset tyylit.

Näkyvästi toteutettu kierrätys.

Kokovalkoista ja lasia. Kaunis maisema joelle suurin ikkunoin.
Talviajan ulkopuolen valaistukseen tulisi kiinnittää erityistä
huomiota. Tasakattoratkaisut kiellettävä, mutta ei kuitenkaan
alppimaja-tyyliä. "Säihkyvä jäälinna"- kuvastaa ehkä parhaiten
sitä mitä tarkoitan.

Vaikea kysymys. Rakennusmateriaalivalinnoissa tämä
on huomioitava. Suunnittelussa huomioitaisiin
rakennuksen muunneltavuus.

Haluaisin, että kaupungista hotellia katsottaessa julkisivusta
katto osaltaan mukailisi Ounasvaaran silhuettia. Julkisivulasia
tulisi käyttää reippaasti eri värejä.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kierrätysmateriaalien käyttö sisustuksessa. Lähiruokaa
ravintolassa. Hotellilla oma "keittiöpuutarha". Kompostointi.
Valtava puutarha hotellin ympärille, jossa kaupunkilaisetkin
voisivat käyskennellä kesäiltaisin. Talvella lumibaari rannassa
kelkkareitin varressa.

Puusta rakennettu hotelli. Pieni, eksoottinen, persoonallinen,
ylellinen kaikennähneille maailmamatkaajille

Valionranta on Kemijoen rannalla, joten hotellin yksi
perusta olisi vesi, mutta ei perinteinen kylpylä.

Piha-alue olisi rakennettu huomioiden mm hulevesien
kulkemiset ja luonnonmateriaaleja käyttäen, ei esim teollisia
betonikiviä. Parkkipaikat ja tiet voi olla asvalttia, mutta
muulla pintamateriaaleilla katettaisiin kävely- ja
oleskelualueiksi tarkoitetut osat. Kasveissa vieraslajit
valittaisiin tarkoin, esim kulleron viljeltyjä muotoja voisi
käyttää, koska niittykullero on meillä luonnonlaji, samoin
voisi käyttää kurjenpolvia, koska niitä kasvaa meillä myös
luonnossa. Tuotaisiin esiin rovaniemeläistä ympäristöä, ei
kopioda etelän kaupunkeja. Piha voisi olla seikkailu- ja
toimintapuisto, mutta ei Lappsetin tms välineillä.

Vesi, puu, kivi (suomalainen kivi, ei esim marmori). Metsä,
kala. Pilkkeelle kaveri. Talvella jää ja lumi.

Perinteitä esiin tuova.

Maalämpö ymv.

Kylpylähotelli, jolla on oma talviuintipaikka ja halukkaille
ohjaus avaintouintiin. Oletettavasti moni muukin kuin
hotellivieras olisi kiinnostunut niin kylpylästä
kuintalviuinnista

Kerrätys, vain likaiset pyyhkeet yms pestään

Kaikki se, mikä on jo tunnettua

Kun kyseessä on Jätkänkynttilän ja -patsaan seutu, niin
rakennuksen tulee huokua samaa perinnettä - metsä- ja
uittotöitä. Tämä tulee osata ottaa huomioon materiaaleissa,
väreissä ja muodoissa.
Maisemaan sulautunet niin muodoltaan kuin väreiltään. Ei
voine olla kovin korkea. Aaltomaista ajattomuutta väritys
mieluummin vaaleata kuin tummaa tai mustaa. Ei
klitteriä,casinomaisia värivaloja, kimallusta vaan tyylikkyyttä
huomioden että rakennus on joulupukin kotikaupungissa.

Kylpylä hotelli,;vähän erillaisine saunoineen. Jokien
yhtymäkohdassa jossa yöllistä auringon laskua voi ihastella
ikkunoista välkkyvän joen yli kohti santavaaraa
Valionrantaan tulisi rakentaa Kylpylähotelli jonka
yhteyteen tulisi myöskin talviuinti- keskusja uusi Uimahalli
joka olisi lähellä keskustaa ja turistienki suosimaa
jokivarren puistomaisemaa. Suunnittelussa tulisi tarkasti
harkita uimahallin kokoa minkälaiselle uimahallille meillä
täälläolisi tarvetta, näin halli sijaitsisi kävelymatkan päässä
Urheiluopistosta eikä toisi mukanaan suuria
liikenneongelmia Ounasvaaralle.Pitäisi ottaaa järkikäteen
jos sitä on käytettävissä. Äly hoi älä jätä.
Rovaniemeltä puuttuu tanssilava, joten hotellin yhteyteen Lämmitusmuotona maalämpö. Kåytettäis
olisi saatava suuri tanssisali. Hotellin yhteydessä olisi myös rakennusmateriaaleina paikallisia rakennusmateriaaleja.
kylpylä ja talviuintikeskus, jotka olisivat kaikkien
Työvoimana olisi hyvä käyttää paikallisia työntekijöitä.
käytettävissä.

Rakennusmateriaaleina hirsi-kivi ja Tornion teräs.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kylpylähotelli Spa-palveluineen. Talviuintikeskus. Lisäarvoa
ja tunnettavuutta toisi hotellin aidosti omaleimainen
toteutustapa, joka hyödyntää paikan arvoja: Ounasvaaran
silhuetti takana, rannan näköalat, paikan historia (Valion
maitobaari aulassa?).

Matala ja tiivis rakennusmassa kammion lailla suojassa
Rakennusmateriaalien uusiokäyttö.
viherkaton alla Arktikumin alkuperäisen konseptin mukaisesti. Kierrätysmateriaalien käyttö. Perinnekalustojen,
Katolla mahdollisuus kävellä ja pysähtyä katsomaan
tekstiilien ja esineiden käyttö sisustuksessa.
maisemia. Nollaenergiatalo eri passiivi- ja aktiiviratkaisuja
käyttäen.

Materiaali: Mahdollisimman vähän työstettyä Lappilaista
puuta ja kiviä sekä ulkona että sisällä. Väri: Hillittyä harmaa ja
ruskeaa. Yllättäviä väriläiskiä ja designtuotteita saa olla sinne
tänne. Muotokieli: Voiko tunturipuro virtaa rakennuksen läpi?
Revontulibongaushuone. Luonnonvalon muutoksia
hyödyntävä design. Värilasi-kattolyhdyt antaisivat yllättäviä
värivaloilmiöitä lattialle kun aurinko paistaa.

Kylpylähotelli, ilman muuta.

kestävän kehityksen mukainen vesi- ja lämmönkierto.
Maalämmitys?

jätteenkäsittley, siivous, kiinteistönhuolto ja
pesulapalvelut.

paikalliset materiaalit, työtapa ja tekijät

Talviuimala ehdottomasti hotellin yhteyteen! Ulkona
uimiseen mahdollisuun kesällä ja ehdottomasti talvella
sekä savusauna. Meidän talvikaudesta pitää osata ottaa
kaikki irti markkinoinnissa ja hyödyntää talven kylmyyttä
myös kesällä...

Maalämpö, kierrätys, rakennusmateriaalina puu...koivu yms

voiko jokea käyttää jotenkin hyväksi lämmityksessä
yms.

Ei mitään liian modernia rakennustyyliä, vaan kaupunki kuvaan
sulautuvaa ja maastoa mukailevaa rakentamista joka ei peitä
koko aluetta.

Kylpylähotelli lapsiperheille, sekä muita talvi- ja
kesäaktiviteettejä
Ei hotellia

Hotellirakennus korkea kerrostalo jonka ensimmäiseen
kerrokseen uimahalli kylpylä ja
saunaosastoineen.Uimaaltaalta Kemijokeen
yhteysputki(lasinen)josta pääseen pulahtamaan
jokeen.Uimahallin lämmitys ja käyttökustannukset
puolitetaan kaupungin ja hotellin omistajan kesken.Näin
on uimahalli kaikkien saatavilla eikä tarvitse alkaa
rakentamaan nelikaistaisia teitä.

Kylpylähotelli, joita on jo rakennettu pikku kyliinkin Lapissa
ja muualle Suomeen 1970 -luvulta lähtien, kuten Sallaan,
Sirkkaan, Olokselle jne. Ovat paikallisten käytössä
palvelujen lisänä ja turistit suosivat niitä erityisesti
huonolla säällä. Nimenomaan kylpylä/uima-alla, jossa voi
tosiaankin uida, kuten Siilinjärvellä, Ylläksellä jne.Ei
kuitenkaan saman laista kuten Kuusamon Ropiikki tai
Oulun Eeden joissa ei ole kunnon uimarataa. Aikuiset
kuntoilijat eivät viihdy niissä.

Ekologinen hotelli on rakennettu lähiseuduilta saaduista
materiaaleista. Hotelli käyttää lähiruokaa, paikallisia siivousja pesulapalveluita. Kylpylähotellin pitäminen näillä
leveysasteilla ei ole ekologista.

Peräpohjalainen talo, sen värit malli ja materiaalit on sopiva
esikuva hotellille. Arktinen desing voi nykyään tarkoittaa
kaikkea mahdollista turvekammin ja lasipalatsin väliltä.

Näkymät Lainaanrannalle, josta keskiyön aurinko nousee. Sitä
turistit tulevat tänne ihailemaan.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Muunneltavuus vuodenaikojen mukaan. Talvella jää- ja
lumimajoja, kesällä teltta- ja kevytrakenteista
kaupunkimökkeilyä. Rantasauna ja uinti/ avantouinti
ympäri vuoden.

Asiakkaan hotellissa asumisen hintaan vaikuttaisi
matkustamiatavan ekologisuus: edullisinta omalla
lihasvoimalla liikkuminen (esim. pyöräily), sitten yleiset
kulkuneuvot, henkilöauto, lentäminen.

Aurinkovoima yms uusiutuvan energian käyttö.
Asiakkaan laskuttaminen hänen käyttämänsä energian
mukaan. Esim. vesi, lämminvesi, huoneen lämpötila,
saunonta, aamupalan hinta syödyn määrän mukaan.
Kuntosalin laitteet tuottavat sähköä hotellin käyttöön.

Puurakentaminen, hirsirakentaminen, sääolosuhteiden
huomioiminen suunnittelussa - vrt. kattojen vuoto-ongelmat
Lappiatalossa ja Korundissa. Paikalliset materiaalit ja työvoima,
tai edes suomalaiset. Modernin ja perinteisen muotokielen
yhteensovittaminen. Näkymien huomioiminen niin sisältä ulos
kuin ulkoa sisään. Keski-Eurooppalaisen alppikylän (tai
muunkaan ulkomaisen tyylin) apinoinnin välttäminen.

Perhehotelli "Family Resort", jossa olisi kylpylä
Lapsiperheille sopivasti toimintaa, vesiliukumäkiä sisällä
(mallia Levistä), valoefekteinä revontulia, vesiliukumäki
voisi olla myös ulkona sekä lämmitettävä allas ulkona.
Lasten kerhot "mallia aurinkorannat" Uudenlainen
ulkoleikkipuisto yhteistyössä Lappsetin kanssa joka olisi
Lappi aiheinen

Ulkoaltaan lämmitämisessä ja muulallakin voisi hyödyntää
uusituvaa energiaa esim. aurinkoenergia

Pohjoisen maiseman ja kulttuurin huomioiminen

Monipuolinen kylpylähotelli tarjoamaan lisää majoitustilaa esim. puusta
kasvavaan matkailuun
Kylpylähotelli puuttuu Rovaniemeltä
uusituvat tai muuten egologiset energia vaihtoehdot

Harjakatto, ei liian monimutkaisia rakenteita ja vinkkeleitä,
ettei katot vuoa vettä

Kylpylä/kylpylähotelli/talviuintikeskus Matkaparkki
karavaanareille. Roskien tyhjennys, sähkö, ja kemssan
tyhjennys edullisella maksuautomaatilla,jolloin villi
majoittuminen lieveilmiöineen saadaan vähenemään.

Lämmitys lämpöpumpulla Kemijoen vedestä. Ilmastoinnin
poistoilmasta lämmöntalteenotto. Koko rakennuskompleksi
soveltuvin osin lappilaisesta puusta Pilkkeen tapaan.
(hiilinielu)

Jätteiden lajittelu ja kierrätykseen ohjaaminen.
Puiset rakenteet: liimapalkit hirret yms. Talojen ulkonäkö
Rakenteet puusta. Varalämpö kaukolämmöstä, joka on lappiatalon tapaan pyöreillä muodoilla.
uusiutuvalla energialla toimiva.

Hotellin yhteyteen kylpylä. Lisäksi konseptiin kuuluisi
avantouintikeskus ja yleinen sauna. Nämä kaikki esim.
yrityspohjaisia.

Hotelli puusta/hirrestä eli tehdään rakennuksesta
malli/esimerkki, miten rakennetaan julkinen rakennus
ekologisesti kuten Pudasjärven koulu.

Lauhdeveden hyödyntäminen esim. maauimalan
käytössä ja auringon hyödyntäminen.

Kylpylähotelli ja lapsiperheet huomioiva hotelli puuttuu
Rovaniemeltä.

Maalämpö ja voiko joen "laudevettä" jotenkin hyödyntää,
aurinkoenergiaa...

Hotellin ulkoasussa hyödynnetään lappilaista kulttuuria, esim.
"kotamalli tms." ja rakennuksesta Lapin olosuhteisiin
soveltuva. Väreinä valkea, sininen ja revontulen värit.
Materiaaleina puu ja mahdollisuuksien mukaan luonnon kivi.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Hotellissa ja sen lähipiirissä olisi mahdollisimman paljon
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä käytössä
tapahtumia ja toimintaa, jotka olisivat suunnattu sekä
painotetaan ekologisia arvoja.
kaupunkilaisille että matkailijoille. Rovaniemi ei ole vielä
myöhässä kehittämään jo muualla Suomessa levinnyttä ja
suosion saanutta saunakulttuuria. Tähän kokonaisuuteen
oleellisena kuuluu talviuintimahdollisuus. Molemmat
lisäävät Rovaniemen mainetta arktisenA
matkailukaupunkina. Lisäksi nykyiset matkailijat
enenevässä määrin haluavat nähdä ja tutustua paikallisten
ihmisten arkeen. Lumiaktiviteetteja kuten liukumäki ym
lapsille niin paikallisille kuin turisteille. Talvipuisto!

Puu ja lasi materiaalina. Puu on perinteinen ja lasi tuo
arktisuuutta. Paikka on upea joten suunnittelussa ei kannata
tinkiä.

Tietysti kylpylähotelli!!! Olisko avantouintikeskus tähän
yhteyteen hyvä
Ehdottomasti kylpylähotelli, Rovaniemi olisi sitten
matkailukaupunki nro 1.

Voisiko siinä hyödyntää kotimaista puurakentamista?

Lapin olosuhteet huomioon ottaen voi olla AD:nia

Puu rakennusmateriaaalina oli egologinen jos on ylipäänsä
mahdollista toteuttaa

Kunhan ei liian mahtipontista arkkitehtuurisesti ja muistetaan
lapin olot, ettei sitten tule sisäilmaongelmia jos on vaikeita
katto jne rakenteita! Kylpylästä voisi näkyä Kemi- ja Ounasjoki,
myös revontulet näkyisi taivaalla, miksei revontulia voisi
käyttää myös valoefekteinä sisällä.

Avantouintipaikka ja SAUNATILAT. Talvikaupunki vesistöjen Hirsirakenne (esim. Pilke mutta kauniimpi),
kanssa, eikä ainuttakaan kunnollista avantosaunaa..
kierrätysmateriaalit.

yleinen kävelytie kaikkien käytettävissä Pullinrannasta
Katajarantaan asti

Hirsi, skandinaavinen design, suomen lapin luonto (valokuvat,
sisustuselemetit). Ja sen tulisi sulautua ympäristöönsä.

ei hotellia !

Terveyskylpylä,mihin voisi yhdistää avoterveydenhuollon
Voisi yhtenä vaihtoehtona harkita hirsirakentamista?!?tai
palveluita,lapsi-sekä ikäihmisille toimiva,lisäksi avantouinti muita ekologisia ratkaisuja
mahd.
rakentamisessa,sisustusmateriaaleissa sekä ympäristö
huomioiden

Lumi,taustalla Ounasvaara -ei saa jäädä varjoin. Jätkänkynttilä
myös lähellä...Lapin luonnon materiaalit...rakkakivet...valo ja
varjot...

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kaikenkattava. Paikka hyvien yhteyksien varrella. Ottaa
huomioon sekä talvi- että kesäurheilijat. Kesään voisi
panostaa enemmän, koska sille ajalle voi saada lisää
asiakaskuntaa. Talvella huomioitava moottorikelkkailijat,
hiihtäjät, luistelijat, avantouinnit. Mahdollisuuksia on
paljon, tiedä mihin kannattaisi keskittyä. Tähän vastaavat
varmasti alueen yrittäjät paremmin. Kesällä vesiurheilu,
ulkouintimahdollisuudet, vesipuisto. Paikasta saisi helposti
uuden keskuksen Rovaniemelle. Jokien risteys symboliikat
kehiin yms. Lapin taika. Yksi idea voisi olla myös kunnon
kasino.

Luultavasti tulisi keskittyä tietenkin veden
käyttöön/hyödyntämiseen, kun joen varrella ollaan. Kierrätys
oltava tehokasta. Pystyisi sadevettä ja lunta hyödyntämään
tehokkailla menetelmillä. Teknologia ja nämä ilmaiset
tuotteet käyttöön.

Rakennuksessa ottaa huomioon puun käyttö,
Tähän voisi kiteyttää muutamalla substantiivilla: puu ja
kestävyys ja mikä Suomesta saadaan. Edelleen veden lumihiutale.
hyödyntäminen. Ilmastoinnin suunnittelu mitä
käytetäänkin jo kokeellisena lämpimissä maissa, mutta
sovellettuna meille talven lämpötiloihin. Käytetään
hyödyksi ihmisten tuottama lämpö yms. Lämpö tulee
lattiasta tai sen tasolta.

Rovaniemeltä puuttuu korkeatasoinen kylpylähotelli.
Mielestäni kylpylähotellissa tulisi yhdistää riittävän
monipuolinen sisäkylpylä sekä muutamia ympärivuotisesti
auki olevia ulkoaltaita. Hotellin ei tarvitsisi olla valtavan
suuri. Tilojen tulisi olla monikäyttöisiä Kaikissa huoneissa
tulisi olla parveke. Näkymä suurimmasta osasta huoneista
tulisi olla joelle päin. Suositeltavin konsepti olisi Itävallan
Öztalin laaksossa sijaitseva Aqua Dome. Aqua Domen
internetsivujen kautta voi katsoa hotellin tiedot ja kuvat:
https://www.aqua-dome.at/de/. Koska Valionrannasta on
varsinaiseen keskustaan noin 0,5 km matka sillan yli, tulisi
hotellilta olla jatkuva sähkö-tai robottibussiyhteys
keskustaan. Ihannetilanne olisi se, että hotellikylpyläkokonaisuuteen kytkettäisiin Rovaniemelle
suunnitteilla oleva kansainväliset mitat täyttävä 50 m uimaallas. Uintikeskus olisi siis hyvä toteuttaa samaan
yhteyteen. Paljon puhetta herättänyt talviuintipaikka
joessa tulisi kytkeä kylpylähotelli -uintikeskuksessa.

Lämmityksessä tulisi hyödyntää jokivedestä lämpöpumppujen
avulla hyödynnettävää lämpöenergiaa, tontilta kerättävää
maalämpöä sekä hotellin katolle ja mahdollisesti seiniin
asennettavien aurinkopaneelien kautta saatavaa
lämpöenergiaa. Jokivedestä ja maalämmöstä käänteisesti
voidaan tarvittaessa tuottaa myös jäähdytystä. Edellisessä
kohdassa mainittiin sähkö- tai robottibussit, joilla hoidetaan
asiakkaiden kyydit keskustaan, rautatieasemalle ja jopa
lentoasemalle.

Edellä on esitetty energiatehokkuusmahdollisuuksia.
Kiertotalouden yksityiskohtainen suunnittelu on syytä
jättää myöhemmän suunnittelun varaan.
Kiertotalouden ratkaisuissa on syytä hyödyntää
parasta käytössä olevaa teknologiaa, Best Available
Techonology.

Suosittelen puun käyttöä sekä muita luonnon materiaaleja.
Rakennuksen tulisi olla ns. paikalleenrakennettu ja välttää
elementtirakentamista. Längenfeldtin Aqua Domen
https://www.aqua-dome.at mukainen rakennustyyli olisi
minusta soveltuva myös Valiorantaan.

Rovaniemeltä puuttuu oikea kylpylähotelli, kuten
esimerkiksi Levillä on mielestäni kohtuu onnistuneesti
toteutettu kylpylähotelli. Santasport ei täytä nyt, eikä
tulevissa uimahallisuunnitelmissa kylpylähotellin kriteerejä.
Rovaniemen kylpylähotellista tulisi tehdä konseptiltaan:
"Kaikkia palveleva kylpylähotelli". Kesän yötön yö ja talven
pakkaset revontulineen luo hyvät mahdollisuudet tarjota
lapin eksotiikkaa. Sinne voisi rakentaa sekä elämyskylpylän
puolen porealtaineen ja kattoikkunoineen, että kunnon
avantouintipaikan. (Palvelee erityisesti turisteja ja toki
paikallisiakin). Toisella puolella olisi isoa allasta ja
lastenaltaita. (Palvelee sekä vanhempia ihmisiä, että
lapsiperheitä..Vesijuoksumahdollisuudet, vesijumpat jne..)
Siksi eri puolet, jotta elämyspuolella olisi hieman
rauhallisempaa, mutta toki vapaa kulku puolelta toiselle.
Ravintoloihin ja niiden sisustukseen satsattaisiin,
paikallisuus pääteemaksi. Silloin siellä tarjottaisiin palvelua
matkailijoiden lisäksi myös paikallisille ihmisille.

- Hotellin ja allasvesien lämmityksessä käytettäisiin uusia
energiatehokkaita ratkaisuja: maalämpö, ilmalämpöpumput,
aurinkoenergia.. - Hotellin ravintoloissa tarjottava ruoka olisi
paikallista/lähellä tuotettua ruokaa. - Rakentamisesta alkaen
huomioitaisiin uusiutuvia raaka-aineita, puuta paljon.

Puurakentaminen. Puusta ja kierrätyspuusta
valmistettujen kalusteiden käyttö. Tekstiilit, astiat,
paperit joita hotelli käyttää olisi mahdollisimman
pitkälle valmistettu kierrätysmäteriaaleista.

Puuta (hirttä), lasia ja luonnonkiveä yhdistämällä saadaan
aikaan loistava lopputulos. Etenkin kelopuuta kannattaisi
käyttää rakennuksen yksityiskohdissa.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kylpylähotelli avantouinnilla, jonka kylpyläpalvelut myös
kuntalaisten käytettävissä

Aurinkopaneelit ja maalämpö, jolloin myös kylpylän
energiankulutus pienemmät.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys. Esim.Harmaan veden
hyödyntäminen alempien kerrosten wc huuhtelussa.

Kapea korkea hotellissa huonemäärän mahdollistaen edes
myös matalamman kylpyläosan osittaisen kannattavuuden. Ja
lasipintainen kuten nykyään kuuluukin olla jolta näyttäisi edes
poikkeavalla.
"Jäinen" olemus joissain yksityiskohdissa. Upeat kaamoksen
sinertävät / vihertävät / punertavat värit, tuntureiden
muotoja, paikallisten valokuvaajien kuvia. Mukavia
nurkkauksia, missä voi nauttia pohjoisen hiljaisuudesta, eikä
törmää koko ajan turistimassaan ja puheensorinaan.

Hyvä jätteiden lajittelu. Pyöriä, mitä voi ilmaiseksi lainata
kaupunki alueella.

Hyvä ylpylähotelli, jonka kylpyläosastossa olisi kunnollinen
uima-allas, jossa voi vesijuosta, pitää vesijumpparyhmiä
ohjatusti. Lapsien käyttöön vesileikkeihin sopivia
faciliteetteja. Ulkoaltaat jokeen, joista yksi talviuintiin
tarkoitettu talvisin.
Kongressikeskus. Kokoustilat selvästi erillisessä siivessä,
kylpylähotellin yhteyteen. Tätä Rovaniemellä TARVITAAN.

Maalämpö lämmitysenergiaksi, sekä aurinkopaneelit joilla
altaiden vesi lämmitettäisiin suurimmaksiosaksi. Käytettäisiin
lähiruokaa ja lapin luonnonyrttejä .

Itse 4 lapsen perheellisenä vietetään lomia
kylpylähotelleissa (Levi, Kuusamo, Oulu jne), eli
ehdottomasti kylpylähotelli, moni lapsiperhe meidän lisäksi
valitsee sen mukaan kohteen. Myös muut aktiviteetit
hotellin sisällä ja ulkoalueella olisi plussaa.

Perhekylpylä puuttuu rovaniemeltä kokonaan, joten
tasokas kylpylähotelli olisi tarpeellinen. Koska uusi
uimahalli palvelee lähinnä urheilijoita ja kuntouimareita,
eikä lapsiperheitä, niin kylpylälle olisi tilausta. Se olisi
vaihtoehto esim. Levin ja Saariselän kylpylöihin lomalle
meneville turisteille sekä rovaniemeläisille.
Ulkouimala/avantouinti/saunamaailma olisi kaikki
mahdollista toteuttaa ja niille on kysyntää. Hotelliin
perhehuoneita, joissa olisi tilaa isommallekin perheelle,
kuin 2+2. Hotelliin suksivuokrausta turisteille ja ladut
hotellin edestä jäälle. Rantaan laavu/tulistelupaikka. Nämä
olisi käytössä niin turisteille kuin rovaniemeläisille.
Todellakin kannattaa suunnitella toiminnot niin että
turistien lisäksi myös rovaniemeläiset hyötyy ja ovat
tervetulleita paikalle.

Kannustaminen ulkoiluun, liikuntaan ja luontoon. Tähän
En tiedä mitä Kiertotaloudella tarkoitetaan, joten
ideaa sopii oivallisesti ne hiihtoladut, kesäisin luontopolku,
tähän en osaa kommentoida.
uiminen kylpylässä/avannossa. Kierrättämisen hyödyntämistä
esim. rakennusmateriaaleissa/sisustuksessa. Hirsirakennus
homeongelmien vältämiseksi :), tuetaan samalla PohjoisSuomalaisia hirsirakennus yrityksiä, eikä oteta mitään minkä
halvimmalla saa Virosta ja on jo susi syntyessään.

Edellä mainitsemani hirsi sopisi rakennusmateriaalina
loistavasti: hengittävä, hillitty väri maailma, ei homeongelmia.
Tähän sopii myös se rantaan tuleva hirsilaavu hyvin. Lämmin
henkinen sisustus ja arkkitehtuuri, ei liian modernia, kylmää.
Takkatulta ja mahtavia maisemia joelle, poron taljoja, kaunista
valaistusta ulkona ja sisällä talvisin

Kylpylähotelli. Saunakeskus erilaisine saunoineen
ympärivuotiseen käyttöön sekä uintimahdollisuus joessa.

Aurinkoenergian ja maalämmön tehokas hyödyntäminen.
Hukkalämmön kierrätys.

Puu ja kivi päämateriaalit. Ei korkeaa rakennusta
jokimaisemaan.

Ruokahuollossa pyritään hankkimaan raaka-aineet
Lapin alueelta.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Ei hotellia Valionrantaan.

Ei hotellia Valionrantaan.

Ei hotellia Valionrantaan.

Ei hotellia Valionrantaan.

Kylpylä-hotelli, jossa olis myös ulkona uima-altaita ja
talvella tietenkin myös avantouinti mahdollisuus. Isot
terassit ja vaikka erillinen iso ulkosauna. Myös
rantaravintola saunarakennuksen ja terassien yhteyteen,
jolloin se palvelisi myös kaupunkilaisia.

Käytettäisiin mahdollisimman paljon paikallisia/ lähialueen
tuotteita. Seinissä voisi olla aurinkopaneeleita. Pihalla voisi
kesällä kasvattaa yrttejä, salaatteja ja muita kasviksia, joita
hyödynnettäisiin esim hotellin aamiaisella.

Luonnon materiaalien eli lähinnä puun runsas käyttö, sekä
mahdollisuuksien/ järjen puitteissa viherseinien tai vastaavien
käyttö ja kaikessa on otettava huomioon myös valo ja sen
käyttäytyminen/kulmat eri vuoden aikoina. Puutakaan ei tulisi
maalata, mutta kuitenkin se tulisi käsitellä, luonnollisesti
harmaantunut puu alkaa kuitenkin jossain vaiheessa näyttää
hieman epäsiistiltä.

Pieni tuulivoimala joka voisi esim. pyörittää
Rakennetaan puusta tai kelosta.
avantouintipaikkaa auki koko talven, jossa voisi esim. pitää
avantouinnin mm- kisat vuosittain. Aurinkopaneelit jotka voisi
huolehtia uima-altaiden vedenlämmöstä.

puu, kivi, harmaa, ruska ja revontulet

isot kongressitilat jotka täyttää kansainväliset vaatimukset
Kylpylähotelli johon samaan talviuintipaikka.

Tarvitsemme ehdottomasti korkeatasoisen kylpylähotellin, Aitoja materiaaleja, ei muovia.
missä on myös kuntountimahdollisuus ja hyvä ravintola.

Käyttökelpoinen ruokajäte jaettavaksi esim.järjestöille, Arkkitehdit tietävät parhaiten, mutta esim. jääpuisto talvisin
käyttökelvoton ruokajäte eläinten ruuaksi.
hotellin ulkopuolelle, samoin hyvin hoidettu talviuntipaikka
Kemijokeen rantasaunoineen.

Ei enään yhtään hotellia keskestaan tai sen tuntumaan,
uudet hotellit ja ravintolat keskitettävä Napapiiri-PukinkyläLentokenttä alueelle. Jokiranta kokonaisuudessaan ulkoilu
ja virkistyskäyttöön, jo olemassa olevat rakennelmat voisi
purkaa pois ja vaalia luonnonkaunista ( ainoaa) aluetta
keskustassa. Ounasvaaralle suunnitellut rannushankkeet
pois ja suunnataan nekin Napapiirille.
ei ole tarvetta tuhota hotelli tai muullakaan rakentamisella. katso edellinen.
Kyllä vaatii rovaniemi oikean 5 tähden kylpylä hotellin.
Lisäksi muita hyvinvointipalveluita samaan taloon.

Aurinko paneelit,maalämpö (ainakin osittain), 100% led
valaistus, kompostointi jätteen kerääminen.

Hotellin pitäisi perustua vesielementin ympärille ja olla
Varmaan voidaan käyttää maalämpöä ja voidaanko
myös kaupunkilaisten käytettävissä, esim ei pelkkä kylpylä virtaavasta jokivedestäkin saada jotain hyötyä, kaikki uudet ja
vaan siinä pitäisi olla jonkunlainen kuntouintimahdollisuus, järkevät ideat käyttöön
jos ja kun uimahalli viedään kaupunkilaisten
ulottumattomiin. Ja ehdottomasti nyt pitää tulla myös
talviuintimahdollisuus!

mikä ihmeen kiertotalous?

täyttä hölynpölyä.
Ei kuutio mallinen, voisi vaikka ounasvaarasta hakea muotoa.
Värit lumesta, jäästä, revontulista. Kesää ei voi unohtaa eikä
ruskaa. Valoilla voisi pimeän aikana toteuttaa väritystä.
Puurakennus, luonnonkiviä ja tietenkin lasia nykyaikaisessa
muodossa vesi- ja vaaramaisema huomioiden

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Rauhaa ja alkuperäisyyttä korostava, täkäläiset materiaalit, Luonnolliset rakennusmateriaalit, kierrätystuotteet,
design, tekstiilit ym. Talossa osittainen lasikatto ja - seinät lähiruoka, paikalliset suunnittelijat...
Ounasjoen suuntaan, minne aurinko laskee ja revontulet
näkyvät parhaiten laajalla taivaankannella.
Hiihtomahdollisuus joella ja Ounasvaaralla, avantouinti
saunoineen, kelkkailu, myös potkukelkkailu, luistelurata
Lainassaaren ympäri, koiravaljakkomahdollisuus, kesällä
jokiveneet, onginta, uinti joessa, yleinen sauna Helsingin
malliin, marjastus ja sienestys ym. retket Ounasvaaralle,
paksupyöräily jne jne

Tämä kiertotalouden idea on tällaiselle maallikolle
vielä vähän hahmottumaton käsite. Mutta
ensimmäisessä ja toisessa kohdassa jo peräänkuulutin
jotain siihen viittaavaa, luullakseni.

Ei torneja!! Ounasvaaran silhuetti pitää näkyä. Se on meidän
oma kansallismaisema! Rakennus voisi noudattaa
Ounasvaaran muotokieltä, pohjoista, pehmeälinjaista
vaaramaisemaa. Rakennusmateriaali maisemaan soveltuvaa
puuta, iso ikkunaseinä/ osittain lasikatto joelle päin!

Hotellit pos keskustasta ja parhailta, kauneimmilta
paikoilta, hotellin asukaat nukkuvat ja syövät hotelissa,
muut elämyset ja nähtävyydet etenkin luontoarvot
nautitaan ulkona puhtaassa ilmastossa joka on vielä meillä
täällä mahdollista ihan kaupungin keskustassakin kun ei
nyt rakenneta ja tupata kaikkia paikkoja täyteen.

Jos välttämättä on hotelleille todellista tarvetta, niin
rakennetaan yhteen paikkaan hotelli / ravintola kompleksit eli
vähän niinkuin tunturikeskuksissa on tehty. Esim
Vennivaaraan tai vaikka Pöyliövaaraan.

Ei mitään, koska Valion rantaan ei tule rakentaa
mitään vaan se on säilytettävä kokonaisuudessaan
Leirintäalueelta asti mahdollisimman luonnontilassa
paikallisten ja turistien ulkoiluharrastusten käyttöön.

Kylpylähotelli

Suositaan paikallista ja lähiruokaa

Jätkänkynttilän kanssa samaa tyyliä. Ei mitään hirsirakennuksia

Arktisen pääkaupungin tarjonnasta puuttuu se
Paikallisuutta tuotteissa, työväessä... Tilojen monipuolista
avantouintipaikka. Tehkää hyvät ihmiset se! Matkailualalla käyttöä, etteivät olisi tyhjän panttina.
työskennellessäni moni asiakas kyseli mahdollisuutta ja
paikkaa päästä kokeilemaan uintia. Paikallisille sen pitäisi
olla tällä alueella yksi peruspalvelu. Rovaniemeläisyys ja
pohjoisuus saa näkyä hotellissa kaikkinensa. Ei välttämättä
niitä poronsarvia ja keloja, mutta esimerkiksi metsäistä
maisemaa sisälle, luonnon/jokien/vaarojen teemaa,
vuodenaikojen vaihtelua, jokimaisemaan laajat näkymät
(=elävä taulu)...

Maisemaan sulautuvat värit ja muodot. Puurakentamista
mahdollisimman pitkälle. Merkkejä tai vivahteita Pullinpuolen
historiasta.

mökki ja iglumajoitus, jossa luonto on lähellä. Ei
siis hotelli on tulossa kumminkin?
pilvenpiirtäjiä, niitä on maailmalla tarpeeksi. Ei hotellia
kuitenkaan Valionrantaan.
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus matkailijoiden ja paikallisten Rakennuksessa ja sisustuksessa käytettävä paikallisia ja
välillä, oikeaa kylpyläähän ei koko kaupungista löydy,
kestäviä materiaaleja, tekniikoita ja osaajia.
edullisemman tason elämysmatkailu, turvallinen ja helposti
lähestyttävä avantouinti ensikertalaisille ja lapsille, uiminen
lämpimässä vedessä ulkona.

tämäkin kysymys on johdatteleva, onko päätetty että
sinne tulee hotelli eikä esimerkiksi talviuintikeskus

Täältä puuttuu kylpylä. Kylpylän yhteyteen kannattaa
Näitä ei kannata tässä vaiheessa miettiä eikä laittaa
toteuttaa myös kaupungin uimahalli ja talviuintikeskus.
vaatimukseksi. Tärkeintähän on että hotelli toteutuisi.
Luonnollinen paikka kylpylähotellille on uimarannan
vieressä. Valionrantaan kannattaa toteuttaa asumista sekä
rakentaa ranta kaikkien käyttöön.

Sama vastaus kuin yllä

mikä on arktista designia?

Paikalliset materiaalit, kuten puu ja kivi. Valionrannan upea
jokinäkymä ehdottomasti hyötykäyttöön. Ulkonäkymän
muuttuminen päivärytmin ja vuodenaikojen huomioiminen
sisätiloissa, esimerkiksi valojen himmentäminen pakkasäällä
kun mahdollista nähdä tähtiä ja revontulia. Mahdollisuuksien
mukaan arkkitehtuurin ja sisustuksen suunnittelu paikallisten
toimesta - meiltä löytyy mm. Lapin yliopistosta sisustus- ja
tekstiilialan opiskelijat. Sisätiloihin esille paikallisten
taiteilijoiden ja käsityöläisten töitä. Lähiruokaa ja Lapin
panimon oluita. Myymälään aitoja lappilaisia tuotteita eikä
madeinchinaa.
Sama vastaus kuin yllä. Liian kovat vaatimukset estävät koko
hankkeen käynnistymisen, kuten aiemmin järjestetyistä alueen
toteuttamiskilpailuista on nähtävissä

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

- "koko perheen hotelli", joka huomioi oikeasti sekä lapset
että isovanhemmatkin - luksusta löytyy jo tarpeeksi huoneet voisivat olla yksilöllisiä, kodikkaita, iloisia

-Kasvispainotteinen lähi- ja luomuruoka -paikalliset toimijat ja
tavaran toimittajat -puurakenteet

Rovaniemeltä puuttuu kylpylähotelli, tähän yhteyteen
myös turisteille sekä kaupungin asukkaille avantouinti
paikka ja ulkosauna. Perushotelli mut sen erikoisuutena
kylpylä ja ulkouinti paikka, ulos myös rantasauna.

Käytetään rakentamisessa puuta mahdollisimman paljon,
Puun käyttö, luonnontuote ja kierrätettävissä. Betonia Puuta paljon, ainakin julkisivussa. Kelomaista ja kotamaista
rovaniemeltä puuttuu myös puurakennuksia. Paikallisia raaka- vain kantavissarakenteissa (piilossa).
tunnelmaa.
aineita myös ruoassa ja hotellin sisustuksessa.

Kylpylähotelli jossa voidi avsntouintia harrastaa talvella.

Bussireitti kulkisi hotellilta tai yhteiskuljetus maakunista
kohtuuhintaan

Hyvä tontti johon aurinko paistaa.Keskustan terassit
Lämmitys maalämmöllä eli kemijokeen vedetään putkisto ja
varjossa ja mieluummin sitä auringossa istuis.Tuossa jos
aurinkopaneelit katolle tuottamaan sähköä ja lämmintä vettä.
olisi iso terassi ja sellainen tanssiravintola johon mahtuu
talvella 1000 henkeä ja kesällä pääty auki ja iso teltta jossa
esiintyisi nimekkäitä solisteja jotka vetää väkeä.seuraavaan
kerrokseen mm. ruokaravintola isolla
parvekkeella.Joulupukillekkin voisi oman tilan laittaa ja
muutama pieni lasten touhupaikka eri teemoilla erimaan
kansalaisille.

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
-Puurakenteita -luonnonmuotoja - rakennus ja ympäristö
toimivat kokonaisuutena ja vuorovaikutuksessa -paikallisia
toimijoita ja tuottajia sisustukseen -Lappikliseitä tulisi vältellä

Kotamallinen hotelli. Sinivihreät värot ja paljon puuta
rakentamiseen

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
Ei ainakaan revontulen kaltaista peltilaatikkoa. Muotoilussa
voisi käyttää tunturiteemaa ja väreissä luontoteemaa esim.
puita, poroja, pöllöjä jne.
Puu,luonnon värit,keloa voisi olla julkisivussa ainakin.
Ulkoapäin rauhallisen näköinen, lappilaiseen maisemaan
sopiva, vanhaa kunnioittava,erähenkinen, ei liian futuristinen
tai moderni. Sisätiloissa voisi huomioida neljä vuodenaikaa
jotenkin.

Kylpylä, joka tulisi sekä matkailijoiden, että kaupunkilaisten Energiansäästöön perustuva laitteisto. Aurinkopaneelit.
virkistyskäyttöön.
Kylpylähotelli, ulko-/talviuintimahdollisuudella. Teema
voisi olla arktisuus ja lapin luonto, esim kylpylän hoidot
luonnontuotteilla lappilaisia perinteitä mukaillen. Ei
muovipalmuja kuten kylpylässä tavallisesti vaan
erämaahenkinen somistus.

Rakennusvaiheesta alkaen ekologiset arvot,kuten esim pilketalossa. Luonnonmateriaalin käyttö,läheltä,jotta asiakkaan on
mahdollista tietää mistä mikäkin on tullut, tarinat hotellin
esineiden, huonekalujen jne takana.

Kierrätys- uusio- ja luonnonmateriaalien käyttö niin
laajalti kuin mahdollista. Yhteistyökumppaneiden
valinta niin, että myös he jakavat samat arvot. Voisiko
hotellin ylijäämäruokia jakaa, kuten nyt tehdään
koulujen ylijäämäruuille?

Spa-hotelli.

Lämmitys jossa mukana kalliolämpö》aurinkolämpö ym.

Jokiveden käyttö erilaisissa toiminnoissa

Hotelli, joka olisi rakennettu osin veden alle. Mahdollisuus
kurkistaa kemijoen sisään.
Hieno hotelli joka sisältäis "kota" majoituksen tai iglu
majoituksen. Ja ois kylpylä ja vaik avanto.

Energiaomavarainen hotelli

Hotellin sisään koski josta tulee vesi kemijoesta.

.. hyödyntäis jokea..

.....

Lasi-ikkunaa seinän leveydeltä joelle päin,kunnon kylpylä
josta käynti talvisin avantoon. Kylpylä jossa saa erilaisia
hoitoja, kevyttä hierontaa yms. Vähän luksusta keskustan
läheisyyteen ja kaikille mahdollistaen.

Puurakennus, hirttä! aurinkopanelia

Ympäristömerkki perustoiminnassa. Ruuassa huomioisi lähija kasvisruuan. Kiertotalouden huomioiminen. Hotellista voisi
vuokrata moottorittomia liikkumisvälineitä luontoon + sieltä
olisi helppo lähteä erilaisille luontoreiteille. Hotelli kannustaisi
myös hiljentymään ja hissuttelemaan, ts. pitäisi olla tiloja
missä voisi tassutella villasukkasillaan. Miksipä ei myös jokin
suomalaisia käsitöitä kokeilemaan kannustava kotoisia
toimintahuone.

Ehdottomasti kylpylähotelli. Rantaan saunamaailma joka
olisi avoinna maksua vastaan muutaman kerran viikossa
myös kaupunkilaisille. Kesällä eteläeuroopan malliin
rantabaari joka voisi läpivuoden palvella ravintolana ja
kesällä pientä suolaista ja jäätelöä sekä juotavaa. Rantaalueesta avoin kohtaamispaikka kaupunkilaisille
ravintoloineen ja saunamaailmoineen. Mikäpä jottei
avantouinti mahdollisuus lisäksi talvella.

Puurakentamista. Lähiruokaa.

Oisko joku sellanen rakennus että se olis sen joen kanssa
sopusoinnussa.. ja ottais jossain esiin vaika isoja hirsi keloja.
Luksus rustiikkia. Ei isoa "laatikko" rakennusta.
Lasi-ikkuna/seinä joelle, siinä kohtaa kylpylä. Olisi mahtava
istua poreammeessa ja ihailla ounasjokea. Tämä olisi
myyntivaltti!! Luonto ja arktisuus tulisivat näin lähelle hotellia
ja sen käyttäjiä

Laadukas kylpylähotelli, kuten Levillä. Jotain ihan uutta ja Maalämpö, paikallisen sähköyhtiön sähkö, mahdollisimman
speciaalia, lumeen, talveen, jouluun, Lapin taikaan liittyvää vähän kertakäyttötuotteita (kuten laudeliinoja)
sinne kylpylään!

Ympäristöystävällisyyteen panostava ja ympäristöönsä, eli
luontoon sulautuva hotelli.

Lumikiteiden muotoa mukaan.. Lapin alueen rakennus-ja
korukivien käyttöä Kivimosaiikki taulut..(Suomessa tunnettu
tekijä)suihkulähteisiin korukiviä ym. Kävelysilta joka ulottuu
osaksi joen päälle..sieltä olisi hienot näkymät sillalle ja
kaupunkiin.
Virtaava vesi ja revontulten liike teemana

Lasi, sopivasti metallia ja paljon paikallista puuta. Vaikutteita
Alvar Aallosta!

Paikallisiin oloihin sopivien vaatteiden vuokraaminen.
Ylijäämä/Hävikkiruuan halvempi myynti/jakaminen.
Hotellitekstiilit toimijalta joka panostaa jo
kiertotalouteen (esim. suomalainen Lindström).
Jätehuolto- ja energiaratkaisut optimoitu.

Luontoon sulautua muotokieli. Puurakentaminen. Luonnolliset
värit.

Puuta oleva saunamaailma ja kaareva muotoja. Puupintoja.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Eko hotelli. Aurinkoenergiaa ja vettä hyödyntävä. Maisema
huomioiden, kehtäväkehitys huomioidaan jo
suunnitteluvaiheessa sekä jatkon huolto ja käyttötoimissa.
Hotellin on hyvä sointua maisemaan, ettei pistäisi kuin
tikku silmään. Hotellin yhteydessä voisi olla kylpylä.
Kylpylästä pääsy ulkoaltaalle, mikä olisi osa jokea. Katolle
upea viherkatto / terassi / oleskelualue, jonne kahvila.
Monimuotoisia oleskelualueita, joita voisi hyödyntää
erilaiset ryhmät.

RHuomioidaan luonnonvalo kesällä, talvella mahdollistaisi
revontulien katselun. Viherkatto. Aurinkoenergiaa. Kalusteet,
sisustusmateriaalit kierrätysmateriaaleista. Lähiruokaa
listalle. Voisiko osaan lämmitystä hyödyntää maalämpö, ellei
jopa kokonaan (vrt Suomen latu Kiilopää) joko poraamalla tai
joenpohjaan putket. Erityisesti suora yhteys luontoon, joelle
sekä Ounasvaaralle. Roskan ym kierrättäminen on tietenkin
itsestäänselvyys.

Voisi olla pieniä yrittäjiä mukana.. shoppi tai
useampikin (ei matkamuistokrääsää) ,
kauneudenhoitopalveluja, yhteistyötä mm
matkailuinstituutin, ravintolakoulun kanssa..
Uimahalli, kylpylä, ravintola, kahvila.

Ekologisuutta on myös se että valitaan kestävät materiaalit.
Puujulkisivua pitää huoltaa ja uusia suhteellisen tiheään.
Kivinen rakka ja metsäisät rinteet kuvastavat Rovanimeläistä
maisemaa. Harmaata kiveä ja esim Corten teräs, toisi ruskan
väriä pintaan. Paljon ikkunaan josta näkisi ulos, mutta se myös
heijastaisi ulkopuolliselle katsojalle kauniin joki ja ja vaara
maiseman takaisin. Voisiko rakennuksen muoto olla esim
tunturijono, tai vaaramaisema? Ei laatikkomaista, kiitos. Jos
mennään laatikkomaiseen, sitten pitää olla ULTRA moderni.
Sekin toimisi paljolla lasipinnalla.

-

maisemaan sopiva.
Juhlasaliin lapin kivistä tehty taideseinä.

hyvä moderni kylpylähotelli
jokiuima-allas
Vaöllionrannan hotellista liukuhissi Ounasvaaralle. Näin
Lämmitys jokivedellä lämpöpumpulla. Uimahalli ja siihen
saataisin suorayhteys hiihtostadionille ja Juhannuskallioille. liittyvä huvikylpylä. Uimahallin sijoittaminen Valionrantaan
loisi mahdollisuuden yhdistää myös turistikylpylä.
Kylpylähotelli
terveys kylpylä avantouinti mahdollisuudella.
Hotellin naapurissa voisi olla uintikeskus, joka on samalla
Rovaniemen kaupungin uimala, avantouinti
mahdollisuudella sekä kunnon uimarannalla.

mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa

paljon puuta/hirttä

Hotellit tulisi lämmetä maalämmöllä. Aurinko ja tuulivoima
voisi olla huomioituna jotenkin. Rakennus voisi
ollapuurakentamista parhaimmillaan. Hotellin naapurissa
olevaan uimalaan pääsisi kaupungista kävellen. Egologinen
toimintatapa on kokonaisuus, jossa rakentaminen on
laadukasta ja sitoo hiilidioksidia ja sijainti vähentää
yksityisautoilua. Uimahalli tulisi olla jo egologisten syidenkin
vuoksi lähempänä kaupungin keskustaa.

Jätteiden kierrätys, kunnolliset pyörän säilytys paikat, Puurakentaminen.
kameravalvonnalla. Kaupunkipyöriä voisi olla tarjolla,
mikäli niille saadaan investoijaksi, jokin yksityinen taho.

Arktinen kylpylähotelli, kongressikeskus

Energiaa auringosta. Lämpöä, jäähdytysta joesta. Ei
kertakäyttöisiä tavaroita. Passiivienergigiatalo. Paikallisten
rakennusmateriaalien käyttäminen. Lähiruoka. Jätteiden
hyötykäyttö.

Jätteiden hyötykäyttö energiaksi tai muuten.
Materiaalien uusintakäyttö.

Puu, hirsi, lasi, kivi. Suomalainen / skandinaavinen /
saamelainen design.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

Esimerkiksi suurena vaihtuvana taidenäyttelynä toimivat
käytävät ja osa pienemmistä aulatiloista toisivat ilmettä ja
houkuttelisivat väkeä. Tästä hieno esimerkki löytyy
Firenzestä, Hotel Milusta. Mahdollinen ratkaisu hieman
samaan ideaan olisi konsepti, missä hotellin keskusta olisi
taidemuseo/aktiviteettiparkki tai vastaava, ja keskustaa
ympäröisi kauttaaltaan lasiseinä. Lasiseinä mahdollistaisi
näkymän keskusalueen tiloihin varsinaisen hotellin
käytäviltä, jotka kiertäisivät keskustaa. Hotellin asiakkailla
olisi mahdollisuus päästä samaan hintaan nauttimaan
myös museon tai muun tarjonnasta. Muille se olisi
maksullista, ja toisi kuitenkin muitakin kuin hotellin
asiakkaita tiloihin. Myös modernilla fuusiokeittiökonseptilla saataisiin vetävyyttä. Hotellissa voisi olla
ravintola, joka erottuisi selkeästi muusta kaupungin
tarjonnasta sisustukseltaan ja ruokalistaltaan.
Ruokaideoiden hullussa päässä voisi toimia sellainenkin
versio, missä asiakkaat saisivat kylpyläravintolassa
eräänlaisiin "kuutioihin" ruuat niin, että he itse istuisivat
suurimmaksi osaksi veden alla ja ruoka tuotaisiin joko
kelluvissa tarjoiluastioissa tai keskellä kuutiota olisi
vakaampi perustaso. Seinät voisivat olla interaktiiviset ja
niissä voisi tarkastella revontulia tai Lapin maastoa.

Toivottavasti tuleva hotelli toteutetaan Rovaniemen
matkailuidylliä mielessä pitäen. mitään rumaa
betonimöhkälettä tuohon paikkaan ei missään nimessä sais
rakentaa. Rakennus tulee olla maamerkki rovaniemelle.
Myös kaupunkilaiset täytyy ottaa huomioon hotellia ja
rakennuksia suunniteltaessa. "kylpylä" joka osaksi joen
puolella olisi mahtava sekä kaupunkilaisille että
matkailijoille. paikalliset tuskin kauheasti käyttävät
majoituspalveluita, joten paikalla pitäisi olla jotain myös
paikallisille.

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?
Selkeä, skandinaavista modernia arkkitehtuuria edustava
yleisilme. Kulmikkuutta ja hivenen kontrasteja materiaaleissa
(esim. hirsi ja ruostutettu tumma metalli) ja ainakin yksi iso
elementti isoilla lasipinnoilla ja orgaanisemmalla,
tunturimaisemalla ilmeellä. Arktisen modernin arkkitehtuurin
tyyliä voisi ammentaa esimerkiksi Tromssan rakennuskannasta.

Tottakai suunnittelussa täytyy ottaa huomioon energian
kulutus, mutta ei missään nimessä siten että halvalla
rakennetaan ja kalliilla korjataan. Kun kerran lapissa ollaan ja
mm. hirsikouluista ollaan saatu hyviä kokemuksia ja
kerrostalojakin puusta väsätään, olisi luonnollista että
hotelli/rakennus olisi päämateriaaliltaan puuta. Myös avotuli
kuuluu lappilaiseen miljööseen ja sitäkin tulisi käyttää hyväksi.

Esimerkiksi sade- ja sulamisvesien käyttö vessan
vetenä. On järjetöntä että kiinteistöissä maksetaan ja
käytetään sama vesi vessan vetämiseen kuin
juomiseen ja kokkailuun.

Lappilaiseen kulttuuriin kuuluu puu, tuli, puhdas luonto ja
revontulet. Olisikin mahtavaan jos rakennus olisi puu/hirsi
rakennus ja kattona ruoho/sammalkatto. Suunnitelmassa tulisi
olla myös avotuli elementtinä mukana.

Esimerkiksi kylpylähotelli

Hirsi kävisi julkisivuun, revontulet jollain tavalla mukaan.

Kylpylä ehdottomasti mukana ja avanto uinti kekskus
Valion rannasta on helppo lähteä ulkoilemaan
Ounasvaralla niin kesäisin kuin talvisinkin ja rantaan kaikille
avoin kävelyreitti
Talviuintikeskus ja virkistysuimala, molemmat palvelisivat Ympäristö tulee hyvin huomioitua esimerkiksi sillä, että
yhdessä hienosti matkailijoita ja paikallisia asukkaita.
saavutettavuus on erinomainen. Lähellä matkailijoita ja
lähellä keskustaa. Ei tarvita erikseen uusia liikenneväyliä eikä
autoja päästöineen.
Kylpylä, avantouinti ja teemapuisto
Vettä säästävät hanat, pyykin vähentäminen,
muovipakkausten välttäminen, tarkkaan mietitty ruoan
kulutus ja ruokalista

Puu rakentamista hirsiä aurinkon värejä

Puu on suomalainen materiaali, hirsi, ikihonka kestävät
ikiaikoja, eikä hyvintehtyinä ole homeongelmia.

Kompostointi ja oma kasvihuone tms.

Revontulien värit ja lasi, vaalea rappaus. Metsän värit.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

hotellin voisi rakentaa raviradan seutuville sellanen 5
tähden kylpylähotelli

lämmitys joka huoneseen kakluunilla

ei hotelli valion rantaan pilaa näkyvyydebn haittaa
matkailua

mallia voisi ottaa notre damen kirkosta ja rakentaa
samanlainen samasta materiaalista

Kylpylähotelli!

Sen tulisi suosia paikallista työvoimaa ja lähiruokaa!

Kohtuuhintainen, arktinen ja lappilaisuutta ja historiaa
esille tuova. Eli hotelli joka olisi rovaniemeläinen eikä
samnlainen kuin kaikki muut

Puurakentamista esim. Hirsirakennus. Käytetty hyväksi
paikallistne oppilaitosten osaamista ja tutkimuksia.

Loppuun käytettyjen tavaroiden kierrätys teollisuuden Ruska, Aaltomainen muotoilu
eraaka-aineeeksi
Järkevästi energiaa ja käyttää ympäristöä
Puu. Pitää olla luonnetta eikä vain talo. Kaupunkilaiset ja
innovatiivisesti hyväksi. Esimerkkejä löytyy esim.
lappilaiset mukaan jollain tapaa.
Japanista

Kylpylähotelli, avantouintipaikka, vähintään 8-kerrosta,
gondolihissi Ounasvaaralle(hotellilta vähintään
urheiluopiston kohdalle).
Kylpylä hotelli, jossa Kuntoutus ja hoitopalvelut. Ikäihmiset
ja muutkin joutuu matkustamaan muualle hoitoon.

Kemijoen vedenvirtauksen hyödyntäminen lämmityksessä ja
jäähdytyksessä.

Lapin värikkäiden luonnonkivien käyttö. Kilpailutus
nykyarkkitehdeillä. Raharikkaille luksus huoneita.

Hotellin ja vesialueiden lämmitys voidaan ottaa ns maalämpö
joesta. Säätöjä valtavasti.

Valkoinen lumikylpylä teema.

Aidosti paikallisuuteen pohjaava hotellikonsepti, jossa
unohdettaisiin kaikki Lappi-kliseet, ja lähestyttäisiin
pohjoisuutta ja arktisuutta tyylikkäämmällä ja
kestävämmällä tavalla. Paikallisten ja turistien
törmäyttäminen palvelukonseptin avulla, yhteisiä
toimintatiloja/tapahtumia, voisivat olla myös paikallisten
eri alojen ammattilaisten järjestämiä workshopeja/retkiä
ym ym.

Rakennustapa ekologinen, miksi ei myös jopa
perinnerakentamiseen/puutakentamiseen pohjaava,
käytettävien ratkaisujen avaaminen myös yleisölle projektin
edetessä, avoin suunnittelu. Materiaalivalinnat,
kalustevalinnat, tarjottavat ruoat ja juomat mahdollisimman
lähituotantoa. Kierrätysmahdollisuudet kartoitettu pienintä
yksityiskohtaa myöten, ja tehty asiakkaalle mahdollisimman
helpoksi toteuttaa myös omalta osaltaan.

Jätteen hyödyntäminen, sisustuksen ja kalustuksen
rakentaminen niin, että elinkaari mahdollisimman
pitkä (esim. kunnostettavissa olevat kiinteät kalusteet
(puu?), elinkaariajattelu jo suunnittelun alkuvaiheissa:
kuluvien osien/tuotteiden korvattavuus ja
kierrätettävyys selvillä jo hankintavaiheessa jne.

Projektiin olisi hyvä sitouttaa paikallista osaamista edustava
monialainen työryhmä arkkitehtejä, puuseppiä, metalliseppiä,
teollisia muotoilijoita, sisustus- ja tekstiilimuotoilijoita,
palvelumuotoilijoita jne., erityisesti henkilöitä, jotka ovat
toimineet arktisen muotoilun käsitteen parissa. Materiaalit,
värit ja muotokieli voivat olla hyvinkin moninaiset: arktisesta
muotoilusta on kuluneiden vuosien aikana kirjoitettu myös
tieteellistä tekstiä sekä kerätty alueen asukkaiden näkemyksiä
esimerkiksi Lapin yliopiston ja Rovaniemen Kehityksen
toimesta, näitä materiaaleja olisi hyvä hyödyntää alustavassa
kartoituksessa. Esim. Miettinen, Laivamaa, Alhonsuo 2014.
Designing Arctic Products and Services. Ko. teksteistä löytyy
myös osaavien tekijöiden tietoja. Arktisen muotoilun ja
arkkitehtuurin osaamisen luotettavuuden takaamiseksi
projektissa olisi hyvä hyödyntää myös paikallisia oppilaitoksia,
joissa aihetta käsitellään hyvin paljon päivittäisessä työssä.
Myös kuvataide ja soveltava kuvataide, esim. ympäristötaide
voivat olla tärkeä osa konseptin muotoutumista.

Kauniit Alppi-tyyliset rakennukset, kuten Levillä.

Hotelli voisi olla puusta ja hirrestä, kuten Pilke tiedekeskus.

Rakennusmateriaalit Lapista, sisustusmateriaalit,
kuten verhot, sohvat jne kierrätysmateriaalista
valmistettu, luonnollisesti Lapissa. Lapissa tehtyä
tavaraa ja ruokaa tarjolla, jos ravintolassa ylijäämää,
sitä voidaan myydä Internet-sovelluksen kautta
lounaan tai päivällisen jälkeen edullisemmin
ulkopuolisille. Lasi- ja muovipullojen kierrätys,
biojätteet erikseen. Sähköautojen
vuokrausmahdollisuus vaikka muutamaksi tunniksi.
Myös pieni kauppa tai kauppoja tulisi olla lähettyvillä.

Levillä on asia toteutettu kauniisti, mallia on otettu Alpeilta,
mutta toteutus on kauniisti hirrestä. Luonnolliset värit ovat
parhaat, ei räikeät.

- vaikeita kysymyksiä, altaalta tämäkin?

Valoefektit talvisin.

Auringonlaskun näkyvyys huippua kesäiltoina! Alueelle
- toiset tietää nämä paremmin. Uimahallin puolelta löytyviä
eteläpäätyyn avantouinti,pohjoiseen kahvioravintola,
ratkaisuja?
penkkejä ja ulkoilmanäyttämö näytelmä-ja
laulutilaisuuksille. Mikä tunnelma auringonlaskujen aikaan!
Myös entisajoista kertovaa alueen historiaa ehkä
rakennuksessa tai alue kehitetään kesäisin jätkäkulttuurin
ympärille.Talvella taaslumirakentamisen.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Joki ja sen vesi osaksi hotellin palveluita
Korostakaa paikallisuutta, luontoa, puhtautta. Arktiset,
suomalaiset elementit; avanto, lumi, jää, sauna,
revontulet, yötön yö, metsä, puhdas ilma ja ruoka.

Puusta tehty. CLT.

Iso kylpylä, valitettavasti Santasport ei vastaa mitenkään
kylpylää.

Asiakas käyttöön ekologisia ja luonnon tuotteita. Hotelli voisi
toimia yhteistyössä suomalaisten/lappilaisten maatalouksien
kanssa ja kannustaa myös muita suosimaan pienyrittäjiä.

Kylpylähotelli. Katolle näköalatasanne.

Päälämmitys maalämpöpumpulla ja aurinkopaneeleita
järkevästi sijoitettuna.

Yhdistetty kulttuuritalo ja hotelli

Omavaraisuus energian suhteen, puurakentaminen,
paikallisen ruuan tukeminen

Kaupunkiviljelijöiden puutarha osana kokonaisuutta,
Puurakentaminen, inspiroituminen paikallisesta luonnosta,
jätteetön hotelli (kaikki kierrätetään mieluiten suoraan valo ja akustiikka estetiikan lisäksi olennaisina osina
käyttöön sellaisenaan)

Hotellissa pitäisi olla esim 6 hengen sviittejä, joissa esim 6
hengen perhe tai kaksi pariskuntaa lapsineen voisi
majoittua ja viettää aikaa. Tarvitaan yksityiset oleskelutilat
ja minikeittiö. Sesongin ulkopuolella nämä voisivat olla
esim opiskelijoille vuokrattuina.

Lämmitykseen maalämpö tai ilmalämpöpumput.
Harmaavesien kierrätys wc-pönttöihin. Säteilylämmittimet
kiinalaisille, jotka muutoin haluavat 24 asteen
huonelämpötilan. Ranta-alueelle julkinen sauna ja
avantouintikeskus. Rantaviivaan kävelytie. Katolle
näköalaterassi, jonne ilmainen pääsy kaikille. Terassin
yhteyteen baari, josta saa esim kuumaa mehua ja kaakaota ja
jos laki sallii, niin terävämpiäkin lämmikkeitä. Paikallista
lähiruokaa. Ei mitään fine dining piperryksiä, vaan
suomalaista, puhdasta ja aitoa. Pieni putiikki, jossa vain
Suomessa valmistettuja tuotteita. Lappilaisuus etusijalle.

Osa huoneista airbnb-verkostoon. Osa tontista voisi
olla varattuna erilaisia tapahtumia varten. Turisteille
vuokrattavaksi lumikenkiä, potkureita, hiihtosuksia,
polkupyöriä. Yksi tila, johon matkailijat voivat jättää
ylijäämänuudelinsa ja esim kirjojenvaihtopiste. Hylly,
josta saa ottaa ja johon saa jättää. Ko tilaan
ilmoitustaulu, jossa paikalliset voivat ilmoittaa
palveluistaan. Ilmoitustaulu voi olla vaikka sähköinen.

Puupinta. Isot näköalaikkunat. Muotokieli Alvar Aallon
hengessä.

Keskustan tuntumassa tulee olla kylpylä uimala ja
valionranta olisi siinä paras paikka, samalla siihen voi
yhdistää talviuintipaikan.
Hostellikin jo perustettiin, niin eikähän täälä jo muutama
ole. Onko useammalle muka (ympärivuotista) tarvetta?
Camping alue, jos yrittäjä aikoi lopettaa edellisestä
kaupungin kanssa tapeltuaan?

Keskeinen paikka

Maalikkolle outoja seikkoja.

Maalikkolle outoja seikkoja

Materiaalit, kierrätys, pesuaineet yms., hävikkiruoka, oma
puutarha, oma lehmä....

?

Camping alue. Pysyy luonnollinen luonto ja saapahan kutsua
elämykseksi.

kunnon kylpylä hotelli, ulkoaltaineen
Kylpylähotelli, joka sisältää täysimittaisen uima-altaan 25
m , lämpimän ulkoaltaan, kylmän ulkoaltaan sekä
avantouintimahdollisuuden luonnonvedessä

Ettei olis niin korkea, että peittää ounasvaaran
maalämmön hyödyntäminen Kemijoesta sekä laajat
aurinkopanelit kylpylän ylläpitoenergiaksi

Voishan nuo astiat tiskata
mahdollisimman pitkälle puurakentamista

tarpeeksi näyttävä
Riittäisi että kylpylä/rakennus on kooltaan huomiotaherättävä
ja näyttävä ja sitä kautta houkutteleva käyntikohde.
Iglutyyppinen design jha riittävän iso.

Kylpylähotelli

Energiaa omasta tuulivoimalasta sekä aurinkokeräimistä

Jääkuutioiden ryhmä. Muodoltaan siis.

Ettei mikään toiminta kuormittaisi luontoa.

Värit ja materiaalit voisivat kuvastaa Lapin luonnon puhtautta.
Luonnonkiviä ja kelohonkaa.

Paljon lasipintaa ja tummahkoa puumateriaalia mukaillen
keskuskentän pääkatsomon tyyliä. Rakennuksessa voisi
käyttää uudehkona rakennusmateriaalina tunnettua CLTpuuta.

Valkoinen jäätä ja lunta jäljittelevä julkisivu

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Koko Lapista puuttuu huippumoderni ja houkutteleva
Materiaalit mahdollisimman läheltä - pohjoista puuta
kylpylä-hotelli! Sellainen toisi niin kaupunkilaisille,
näyttävästi esille!
lappilaisille kauempaakin kuin matkailijoille uutta nähtävää
ja elämyksellistä koettavaa. -Kylpyläaltaat, jotka
huomioivat upeat maisemat: yöttömän yön ja revontulet.

Luontoa kunnioittavaa rakentamista - kylpylähotellista tulisi sulava osa Ounasvaaraa ja
jokimaisemaa. Kylpylän veden puhdistiminen ja
lämmittäminen olisi suunniteltu uusimman
teknologian mukaan mahdollisimman tehokkaasti ja
ympäristöystävällisesti.

Puu pääosassa, lisänä graniitti, teräs ja lasi. -Rakennuksen tulisi
ikään kuin kasvaa maisemasta. Se voisi olla samalla myös
näyttävä, mutta luontoa kunnioittava. Rakennuksen tulisi
myös kuvastaa rovaniemeläistä perinnettä ja historiaa - uittoja
tai villinä vaeltaneita lohia. Rakennuksen nimenä voisi olla
KOJAMA. Arkkitehtoonisena esimerkkinä Helsingin Löyly.

Jotain muuta,kuin iänikuista poronsarvea ja vaatimatonta Iso pinta-ala vaikka nykyaikaisten aurinkopaneelien
rimpula/kökkömöhkö-arkkitehtuuria. Esimerkiksi todella
hyödyntämiseen,korkea tuulivoimaan ja matala vesivoimaan!
tukevasti osittain jokeen upotettu ja maalla
maksimikorkeuteen yltävä loivasti nouseva,tyylikäs ehkä
jopa Alvar Aalto-tyyppinen,pyöristetty,suunnilleen
muurahaispesän muotoinen rakennus. ikkunat
jokimaisemia kohti ja katolle katettava uima-allas ja
näköalatasanne baareineen. Jokeen uppoavassa osassa
saunaosastolla veden alla lasiseinä,mistä suora näkymä
pinnan alta valaistulle avantouintipaikalle. Kesällä paikalla
sijaitsee rajattu jokiuimala. Hotellin pitkissä laitureissa
vuokrattavat vesijetit,retkiveneet ja saunalautta.Talvella
moottorikelkat. Pitkässä betonilaiturissa on tilaa myös
virtaavan veden ihasteluun,tai jopa kalastukseen. veden
virtausta voisi hyödyntää johonkin näyttävästi pyörivään
energialaitteeseen,mistä ei välttämättä olisi varsinaisesti
hyötyäkään,mutta kuvastaisi kemijoen valjastusta ja
uusiutuvaa energiaa. voisihan sillä kustantaa esimerkiksi
vedenalaiset huippukirkkaat valot! Hotelli itsessään olisi
modernin pelkistetty,mutta hyvin tyylikäs ja nykyaikainen
tekniikaltaan. vaaleat värit luonnonvärisine tehosteineen.
Ei revontuli-,eikä muitakaan ns.feikkikoristeita. Kaikki
perustuisi aitoon luontoon ja puhtauteen. Tärkeää olisi
myös,ettei hotelli isona kokonaisuutena pilaisi jo tuttua
rovaniemi-maisemaa,vaan korostaisi ja parantaisi sitä. Siksi
hotellin loivasti kohoava etuosa on kauttaaltaan lasinen.
Lasi heijastaa ympäröivän maiseman ja korostaa
jätkänkynttilän siltaa. Pyöreä muoto taas sulautuu
ounasvaaraan. Hotellista katsottuna viisto lasiseinä tuo
huoneisiin mahtavat näköalat ja talvella myös revontulet
olisi mahdollista nähdä suoraan hotellin sängystä.

Runko voisi olla suomalaista puuta! Hirrestä tehty
hotelli on helppo hengittää! sisäkalusteet,koristeet
yms, mahdollisesti kemijoen uppotukeista
valmistettuja. samalla puhdistettaisiin joen pohjaa
vanhoista uittotukeista. kartoituksella mahdolliset
muut vanhat ihmisen tuottamat esineet joen pohjassa.

Arktinen design meillä on luonnon puolesta. Sitä myötäillen
mitään korostamatta ja lisäämättä syntyy paras lopputulos.
Järkevintä onkin antaa myös muille sama mahdollisuus valita
omien mieltymysten mukainen kokemus. Liiallinen
tuputtaminen ja rahastaminen saa vain negatiivisen
teennäisen kuvan meidän hienosta luonnosta.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kylpylä ja talviuintikeskuskeskei

Keskeinen sijaintit

Talvi uintikeskus olisi virtaavan veden äärellä

Kylpylä, yleinen sauna missä saisi käydä myös paikalliset ja
muut turistit, rantaravintola/terassi joelle päin, uinti
mahdollisuus kesät talvet, perinnehoidot saunan
yhteyteen, turvehoidot/ luonnontuote kylvyt

Kierrätys, paikalliset materiaalit, luonnolliset pesuaineet

Ounasvaaran takamaisemaan soveltuva.Kiveä ja puuta osa
jopa meloa.Rii
Puu, kelo, harmaa, kivi, vihreä

Lataus alueen sähköautoille,rakennuksen ulkoasu. ..

Kaupungin parhaalla paikalla. .katto terassi. .yötön yö,kelo,
luonnonmukainen piha. ..

Kylpylähotelli
Jossa yhdistyy kesäaktiviteetit,venelaituri veneilijöille,
turisti veneretket, maauimala, uusi uimahallin paikka...
Jos Valionrantaan pitää hotelli rakentaa, sen tulisi olla
pienehkö ja sellainen, että se hyödyttäisi palveluillaan
kaupunkilaisia (esim. Rantaan tukeutuva kahvila ja
ravintola).
5 tähden kylpylähotelli. Katolle Revontuli-lasikatteella
varustetut tilat; huoneita, ravintola jne. Hissi hotellin
katolta Ounasvaaran huipulle. Talvi uintikeskus jokeen.
Joulumaata unohtamatta.
Rovaniemelle tarvittaisiin kestäviä arvoja edustava hotelli,
joka sopisi erityisesti 30-45 -vuotiaalle kohderyhmälle.
Henki kuin Koti-hostellilla, mutta suunnattu ihmisille, jotka
haluavat hotellitason palveluita ryhmämajoituksen sijaan.
Lisähuomiota ja markkinointiarvoa voisi saada tekemällä
puuhotellin.

Luonnonmukainen piha,kunttaa. .kiveä jne...

Hotellin tulisi sopeutua maisemaan ja olla mieluusti
Hirsirakenteisuus sopisi paikalle hyvin.
moniosainen. Ahdas ja liikenteelisesti hankala sekä
maisemallisesti arka paikka sinänsä on sellainen, ettei se
oikein tunnu tukevan ekologisia arvoja.
Ympäristö arvot mahdollisimman hyvin huomioon. Joulupukin
avustuksella.

Hirsirakenteisuus, moniosaisuus ja maisemaan sopeutuvuus
olisivat oivallista arktista designiä.

Hotellin pitäisi huomioida kestävän kehityksen periaatteet
kaikissa toimissa. Jätteiden ja hiilijalanjäljen minimointi,
sesonkien huomioiminen ruokatarjonnassa (myös
aamiaisessa), vähän sähköä kuluttavia ratkaisuja. Tekstiilit,
kuten pyyhkeet, ekologisesti kestävämmistä kuiduista kuten
hampusta tai kierrätetyistä materiaaleista.

Rakennuksen pitäisi sulautua maisemaan, eikä erottua siitä. Se
olisi myönnytys kaikille vastapäisellä rannalla ja vesillä
kulkeville, joiden näkymän uusi rakennus muuttaisi vähemmän
harmoniseen suuntaan. Puurakentaminen, pehmeät muodot,
maanläheiset värit.

Esimerkiksi kierrätetystä materiaalista valmistettuja
tekstiilejä,

Takana olevaan vaaramaisemaan sopiva. Puurakenteinen.
Joulumaa aiheinen.

Kongressihotelli, tuo lisää oikeasti maksavia asiakkaita.
Monipuoliset virkistysuimahallipalvelut hotellin
yhteydessä. Nämä palvelut tulisi olla tarjolla myös
kaupunkilaisille kohtuuhintaan. Erityisenä kohderyhmänä
alueen ja palvelujen suunnittelussa voisi olla lisääntyvä
senioriväestö.
Kylpylähotelli idea on mainio. Se voisi erottautua etenkin
talviuintimahdollisuudella. Kylpyläpuolen olisi tärkeää
palvella myös itse kaupunkilaisia. Saataisiinpa vaihtoehto
heillekin joille uimahalli Ounasvaaralla on ajatuksena
mahdoton.
Kylpylähotelli, jonka katolta kaapelirata Oukun laelle.
Hotellirakennukseen toivoisi myös hyvää
ravintolavalikoimaa, joten se kannattaisi eriyttää
hotellinpitäjästä riippumattomaksi. Hotellin katosta julkista
kuntalaisten ja matkailijoiden kohtaamisen tilaa. "Löylytyylinen" pääsy katolle. Maailmanpyörä katolle yksityisellä
rahalla? Kelkkaparkki pihalle.
Laadukas ja monipuolinen kylpylähotelli puuttuu
talvikaupungista. Se palvelisi niin matkailijoita kuin oman
kaupungin asukkkaitakin.
Strippiklubi puuttuu!

Maalämpö lämmitysratkaisuna, aurinkoenergian
hyödyntäminen kesäkaudella, ruokatarjonnan perustana
lähiruoka,

Pohjoista puuta ja kiveä tasapainoisessa suhteessa, joki ja
Ounasvaara sekä revontulien väriloisto huomioitu
rakennuksissa/rakennelmissa

Rakennus voisi olla suomalaisesta puusta ja sisustuksessa
voisi olla hyvä suosia kierrätettyjä materiaaleja. Rakennus
pitäisi kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.

Kierrätetyt materiaalit, matalaenergiarakennus.

Vaalea ulkonäkö ja puu rakennusmateriaalina.

Vesivoimaa virtauksesta hotellin edestä.

Termin olisi voinut avata.

Laavu muotoinen hotelli sopii jätkänkynttilän kylkeen. Pääsy
Oukun puolelta katolle.

Muovijätettä vähentämällä

--

Luonnonkivi ja puu, mm. hirsi. Värityksessä tai kohteen
valaistuksessa pitäisi käyttää värejä jotka kesäaikaan
ilmaisevat ruskaa ja talvisin revontulia.
Ihan normaali hotelli

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Todennäköisesti eniten lisäarvoa Rovaniemelle toisi
kansainväinen tunnettu hotelli, mutta sellaisen investointi
/ mielenkiinto on haasteellinen asia. Hotelli toimiala on
oma liiketoiminta ja sillä on omat lain alaisuudet.
Rovaniemelle parasta olisi saada vähintään 300 huonetta
oleva hotelli joka myös matkailun lisäksi erikoistuisi
erilaisten seminaarien pitopaikaksi.

Paikallista ruokaa ja raaka-ainetta sekä myös kaikki
materiaalit mahdollisimman läheltä kohdetta.

Maalämpö yhdistettynä aurinko lämpöön ja kaikkiin
muihin "vihreisiin" arvoihin konkreettisesti ml
työvoiman eettisen toiminnan käytön ja ohjauksen. Ei
mitään kertakäyttöä vaan kaikki kierrätyksen kautta
uudelleen käyttöön.

Nykyään uusia kerrostaloja tehdään puusta, niin uutta hotellia
voisi myös ajatella puu rakentamisen pilotti kohteeksi jos se
liiketoiminnan kannalta on järkevää.

Kylpylähotelli/maauimala työpaikkoja monelle eri alalle
lisää; vaikutus on positiivinen Rovaniemelle ei kaikki
mahdu yöpymään kylpylähotellissa, jonne turistiryntäys on
varmaan suuri, joten Pohjanhovi/muut hotellit lähellä
hyötyvät tästä....
Ns kylpylä hotelli,voisi hyödyntää täysi mittaisella altaalla
ja talviuinti keskuksella moninkin tavoin niin kaupunkilaisia
kuin matkailijoitakin.Sopivin njärjestelyin myös
kelkkaparkkina,niin lähtö kuin paluu
"terminaalina"Ympäristö voisi palvella kaupunkiolaisten
"olohuoneena" ja rantareitit jotka noudattelisivat joen
rantoja voisivat lähteä hotellilta molempiin joen
suuntiin.Venelle ns vieras laituri palvelisi myös tavallaan
myös matkailullisesti "Kemijoen Helmen
risteilyt"Mielikuvitusta ja luovaa ajattelua peliin,ilman
ennakkoluuloja.

Puusta rakennettu, hengittävä. Lasipintoja;säästää
sähköä,auringon valo+lämpö Lasinen katto josta näkee
talvella tähdet ja revontulet joista kiinalaiset ovat erittäin
kiinnostuneita

Veden puhdistaminen/kierrättäminen; järjestelmä.....

Puu;lasi- materiaalina.... väri sulautuu maastoon/luontoon

Maa lämpö joki vesineen vieressä putket jokeen keräämään
energiaa.Uskomattoman paljon energiaa virtaa ohi.

Pankaa nuoret tekemään omia suunnitelmiaan ja toiveitaan.

Elämys- ja liikuntahotelli: esim. kuntosali ja siihen kuuluvat Lähiruokaa, kierrätetään, ylimääräiset ruoat lahjoitetaan
jutut, sauna ja paljut katolle, kiipeilyseinä, kävelypolkuja
pois,kuntomatolla ja -pyörällä sähköä talteen,
rantaan, beach volley kenttää, ulkona kesäisin ohjattua
aurinkopaneelit katolle jne.
joogaa, kahvakuulaa jne.
Arktinenkaupunki tarvitsee mahdollisuuden talviuintiin.

Maanläheiset värit, puuta hyödyntäen

Apartementos-tyyppinen

Siivous ja liinavaatteiden vaihto pyydettäessä, maalämpö,
Sopisiko kuvaan puuvuoraus? Junarata on lähellä,
voisko lämmön otossa hyödyntää virtaavaa jokea.
jotain siihen tyyliin sopivaa. Kiskobussiliikenne
Monikerroksinen, jolloin edullisinta asumista ja lyhyet matkat kaupunkiin, retrovaunut.
portaisiin ja hissille, aamiaishuone keskikerroksessa.

No, ainakin puuvuoraus, lasikatto terasseille ja keskusaulaan
revontulien katsomista varten. jollakin tavalla valaistuksessa
voisi huomioida revontulien katsomisen. Takkoja tai ainakin
puukiuas johonkin saunaan. Värinä varmaan lumenvalkoinen
joelle päin ja tummat metsän värit tielle päin.

Kylpylähotelli olisi paras ja ainoa vaihtoehto, joka
Rovaniemeltä puuttuukin.

Ei tule nyt mieleen, mutta oikea suunta.

Normaali jätekierrätys ainakin.

Porokuvioita, vähän samoja kuin on lentokentällä. Valkoiset ja
revontulimaiset värit ovat parhaita, hyvällä maulla sijoitettuja.

Puu.

Puu.

Puu.

Jään hyödyntäminen talvella ja aurinkoenergian
hyödyntäminen mahdollisimman paljon. Maalämpö?
Hotellipyörät matkailijoille.

Uusiomateriaalit tekstiileissä ja ainakin osittain
rakennusmateriaaleissa.

Luonnonkivi ja lasi pääosassa. Revontulien muoto. Talvella
avantopaikan ympäristössä jäästä tehdyt tilat ym. Valo
luonnollisena, ei neonvaloja!

Kylpylähotelli, jossa talvella avantouintipaikka.

Näkisin mielelläni funkkistyylisen valkoisen rakennuksen jossa
isohkot ikkunat varsinkin tänne keskustan suuntaan.
Rakennuksessa voisi olla pyöreitä muotoja ja eri korkuisia
kerroksia, jonka takaa vaaramaisema pilkottaisi.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kylpylähotelli arktisilla mausteilla. Kylpylästä avautuisi isot, Rakennusmateriaali (esim. osittain hirsi),
avarat ikkunat kohti Kemijokea. Uskoisin että turistit
rakennustarvikkeiden paikallisuus (tervolan sahat, muut
pitäisivät värjöteltyään päivät ulkona. Ulkona voisi olla
paikalliset yrittäjät), muu paikallisuus.
myös avantouintimahdollisuus tai vaihtoehtoisesti
lämmin/kylmä ulkoallas. Lämmin ulkoallas kylmässä
Rovaniemellä voisi toimia.

-

Paikallinen materiaali (hirsi). Yhtä asiaa olen ihmetellyt
pitkään. Suomessa on kaksi yliopistopohjaista taiteiden
tiedekuntaa, toinen Helsingissä ja toinen Rovaniemellä.
Käyttäkää muotoiluun/sisutukseen heitä. Uskomattoman
taitavia ihmisiä, joitaei käytetä. Helsingissä he ovat monessa
mukana, Rovaniemellä ei.

Rovaniemi ei olisi kovin ihmeellinen ja kaunis kaupunki
ilman jokia ja jokisuistoa. Koko jokiranta rautatiesillalta
aina valionrantaan tulisi jättää virkistyskäyttöön niin
paikallisille kuin matkaajillekkin, alueella on mm
vanhimmat ja hienoimmat puut mitä kaupungista löytyy.
Hotelleille kyllä löytyy paikkoja esim Mätyvaaraan ,
Nivankylän, Ylikylän tai vaikka pöykkölän- Pöyliovaaran
aluielta, kulkuyhteydet nykyään pelaavat sen puolesta.

Kierrätetään se hotelli ( hotellit) vähän kauemmas
keskustasta

Tehdään hotellit kokonaisuudessaan maan sisään esim
Pöyliovaaraan ja jätetään maisema mahdollisimman
alkuperäiseksi niin suu´relta osin kuin mahdollista.

Siirretään hotellihankkeet kauemmas sydän keskustasta (
alueella niitä on jo liikaakin).

Kylpylähotelli hemmottelupalveluineen puuttuu.
Muovin käyttö aivan minimiin ravintoloissa ja kaikissa hotellin Ei kertakäyttöastioita tai muita -tuotteita.
Santasportin uimahalli tulee olemaan täynnä uimakouluja, palveluissa. Paikallisia tuotteita. Jätteiden kierrätys.
opiskelijoita ja kilpauimareita, niin kylpylässä voisivat
käydä matkailijoiden lisäksi kaupunkilaiset kuntouimarit ja
seniorit allasjumppaamassa. Rantaan myös laituri ja
terassiravintola kesäisin sekä avantouintipaikka talvisin.
Hotelli voisi tarjota hemmotteluhoitoja ja mm. hierontaa,
jota toteuttaisivat kaupungin olemassa olevat tai uudet
yrittäjät/yrittäjä.
Ehdottomasti kylpylähotelli, jossa myös laadukkaat ja
riittävän isot kokoustilat (300 hengen).

Alvar Aalto, (mm. Lappia talon katon kuviot) värit (Lappia ja
kaupungintalo) kivi

Kylpylähotellikonseptia tukisi esim. ekologiset viherseinät
sekä uusiomateriaalirakentaminen, sisustuksessa voisi myös
miettiä ekologisuutta. Hotelli voisi tarjota ekologisia
hyvinvointipaketteja, jossa kyseinen toimintapa olisi
huomioitu niin hoidoissa kuin ruuassakin.

Ei hotellia vaan uimahalli !!!
Laadukas kylpylähotelli puuttuu! Santasport on
Maalämpö, jos se olisi mahdollinen?
sporttihotelli, ja sen uimahallikin on vain uimahalli, eikä
mikään spa. Sellainen kylpylä olisi hakusessa, jossa olisi
omat puolet aikuisille ja lapsiperheille, vähän Vantaan
Sokos Hotel Flamingon tyyliin. Laadukas ja tyylikäs spa sekä
kuntosali, joista näkymät joelle. Sellainen, ettei
rovaniemeläisten tarvitsisi lähteä kylpylöimään Leville tai
Ouluun, koska täällä olisi kilpailukykyinen paikka!

en osaa sanoa

Olisiko puinen design-rakennus Rovaniemen parhaalle paikalle
otollinen? Esimerkiksi Inarin Sajoksesta voisi ottaa mallia
muotoilussa. Siinä on upea puinen rakennus! Mikäli lähdetään
tekemään kylpylähotellia, olisi hienoa, jos spa-puolen seinä
olisi lasinen joelle päin, jotta voisi nauttia näkymistä.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Korkeatasoinen kylpylähotelli, jossa joen suuntaan olevat
huoneet ovat erittäin korkeatasoisia ja kaupunkikuvaan
suuntaavat ikkunat keskihintaisia. Voitaisiin toteuttaa esim
siten, että välissä on teknisiä tiloja ja esim. tilaussauna.
Ranta-alueelle laituri jokiristeilyille ja avantouinnille. Näin
saataisiin jatkettua Rovaniemen matkailukautta, kun
turistit pääsisivät tutustumaan kaupunkiin joelta. Rannasta
voisi lähteä myös luistelureitti silloin, kun jää on riittävän
kantavaa. Luistelukeskuksen vuokraamoksi rantaan voisi
rakentaa paviljongin, joka toimisi myös esittämäni
laivaristeilyn lipunmyynnin paikkana ja rantaravintolana.

Puu on ekologinen rakennusmateriaali. Missään tapauksessa
ei tuulivoimaa, sillä se on täyttä puppua ja rumaa. En
myöskään usko aurinkoenergiaan Rovaniemen korkeudella,
sillä suurimman sähkönkulutuksen aikaan ei aurinko paista.
Rantaan voisi tietenkin rakentaa savusaunan. Puutahan
Suomessa riittää ja metriset koivuhalot ovat ainakin
Helsingissä turistien ihmetys, kun niitä näkee esim. Harjutorin
saunassa Kalliossa.

Kun tehdään hotellia, niin vihertävien aatteiden kanssa
pitää olla maltillinen. Mieluummin jättäkää
rakentamatta, jos halautte opettaa siellä
ulkomaalaisille turisteille lajittelua ja itsensä
kiduttamista jopa turhanpäiväisyyksiin menevässä
säästämisessä. Puu on lähes ainoa kiertotalouden
järkevä muoto hotellissa. Luokaa
ympäristöystävällisyyden kuva Arcusvelomobileilla
http://arcusvelomobile.com/ Suomalainen tuote, jolla
turistit pääsevät kevyesti polkemaan viileämmässäkin
ja sateisemmassakin säässä moikkaamaan Joulupukkia.
Toimii samalla myös hotellin, risteilyjen ja muiden
kyseisen paikan liiketoimintojen mainoksena, kun
turisti polkee kauniisti teipatulla velomobililla (joka
kulkee myös kevyesti).

Puu, kauniisti suunnitellut kodat, jotka istuvat kohteessa
tarkoin harkittuna. Lapin luonnonkivestä tehty aita.
Revontulien näkeminen huoneista, mikäli mahdollista.
Kuitenkin ikkunat näkisin mieluummin pienempien ruutujen
ikkunoina, eikä pelkkänä isona lasipintana. Lappiin ei istu
"sveitsiläinen alppimaja", vaan mieluummin kaunis
suomalainen muotokieli. Harjakatto istuu myös
korkeampaankin rakennukseen, jos rinnerakentamista
käytetään hyväksi kellarissa.

Rovaniemeltä puutuu korkeatasoinen kylpylähotelli, jonka
yhteyteen voitaisiin rakentaa myös talviuintikeskus

Lämmitys voitaisiin toteutaa maalämmöllä (tai
lämmitysenergia otetaan vedestä)

Rakenteissa ja ulkoverhoilussa voitaisiin käyttää merkittävästi
lappilaista puuta ja esim Lokan kvartsiittikiveä

Rovaniemeltä puuttuu kylpylähotelli
Arktinen kylpylä/talviuintikeskus ehdottomasti sen
Maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntäminen. Käytetään
yhteyteen.
paljon puuta (CLT-rakentaminen).
Rovaniemeltä puuttuu kunnollinen laadukas maailman
Nykytekniikka täysimääräisesti käyttöön.
luokan kylpylähotelli, jossa olisi muitakin monipuolisia
virkistysmahdollisuuksia (vrt. Katinkulta). Rovaniemi haluaa
olla ympärivuotinen matkailukaupunki ja tällainen säistä
riippumaton hotellikonsepti edesauttaisi matkailun
kehittymistä. Hotelli tulee upealle paikalle, joten
arkkitehtuurin tulisi olla kiinnostavaa ja näyttävää.

Puuta ja lasia
Isot joelle avautuvat lasipinnat, jotka tuovat upean luonnon ja
ympäristön esiin. Lasipinnat heijastelevat ympäristön värejä,
joten se sulautuisi automaattisesti maisemaan ja eri vuoden
aikojen väritykseen. Muiden kiinteiden pintojen värityksen
pitäisi olla mahdollisimman neutraali.

Ehottomasti Kylpylähotelli !!

Aurinkopaneleita katoille,sekä maalämmöstä energiat.

Vesikierto.

Kirkhaat Revontulimuotoja,sekä värejä.

Selkeä tarve on kylpylähotellille, esimerkkinä Levin
tunturihotelli. Jos hyvä ja varakas investoija löytyy, voisi
kylpylä+huvittelukeskuksen koko olla niin merkittävä ja
varustettu jollain erikoisuuksilla, että kuuluisana paikkana
houkuttelisi väkeä myös kesäisin. Esimerkiksi joen yllä
oleva iso ponttooni tai paalutettu terassi saunoineen ja
altaineen voisi palvella matkailijoita ympäri vuoden. Myös
kasino voisi olla sellainen.

Hotelli ottaisi lämmön joesta keruupiirillä. Sähkö olisi lähellä
tuotettua vesivoimaa sekä katot olisivat aurinkopaneeleilla
peitetyt. Toki lasikattoja revontulien katseluun tarvitaan
myös.

Voitaisiin käyttää kierrätysmateriaaleja ja puuta paljon Hotelli voisi lähteä joen yllä olevalta osalta ja nousta
rakentamisessa.
valkoisena ylös vaaran kylkeä kerros luvun kasvaessa
portaittain. Kesällä väritys voisi muuntua vihreäksi
heijastavista pinnoista.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Siisti hyvätasoinen kylpylähotelli, johon on myös matala
kynnys paikallisilla tulla. Miksei uimahalli joka tarjoaisi
kylpyläpalvelut-,uimahallipalvelut hotelliasiakkaille ja
kuntalaisille. Talviuimareita unohtamatta. Eli jokien
halkomalle Rovaniemelle "petomainen vesikeskus"
keskeiselle paikalle upeaa Kemijokea.

Ei mitään kertakäyttöistä esim ei; pyyhkeet, astiat... Tekstiilit
luonnon materiaaleista eettisin periaattein tuotettu.
(turvallisuus huomioitu tietenkin) Sisustus mahdollisimman
paljon lasia, puuta ( koivu, kuusi...ei mäntyä) Lattiamateriaalit
kiveä, linoa... Tietysti kylpylä sinne kuuluvin materiaalein.
Kylpylä-uimahalli monikäyttöisyys huomioiden

Esim. hyvätasoinen rakennusjäte käytetään hyväksi
niiltä osin kun se on mahdollista rakentamisessa.
Jätteen lajittelu osin jo hotellihuoneessa. Uimahallin
pukuhuoneissa. kahvioissa. ym. Ruokajätteen jako ei
biojätteeksi. Muuten täysin lajittelu. Kylpylä-uimahalli
veden puhdistus/kierrätys ja ei viemäriverkostoon
vaan esim. pystyykö pesula veden hyötykäyttämään
esipesussa?? Kestävän kehityksen periaatteet.

Materiaaleina esim; koivu, kuusi, kivi, marmori, lasi,...Mutona
revontulet. Väreinä joissakin kohti maltillisesti revontulet.
Kosket ja joki. Myös hopea, kulta kuvastaen tähtiä,
aurinkoa..kirkas sininen kuvastaen vettä.. ylellisissä huoneissa
turkista... valkea, avaraa valoisaa tilaa, ruska voi räjähtää
jossakin silmille upeudessaan...

Kylpylähotelli, jossa on myös avantouintimahdollisuus.
Sopisi arktiseen asemaamme hienosti.

Lämmitysjärjestelmänä voisi olla jokin ekologinen paikallinen
systeemi ja tietenkin palveluissa voisi Lappia olla runsaasti
tarjolla,(perinteisiä vaihtoehtoja), joita ei muualla ole.

-

Puu- ja kivirakenteet

Kylpylähotelli, jossa myös avantouinti mahdollisuus.

Hotellin voisi rakentaa puusta, ei homeongelmia. Luonto
hotellin ympärillä jätettäisiin mahdollisimman
luonnontilaiseksi, ei nurmikenttiä.
Rovaniemen hotellitarjonnasta puuttuu kylpylähotelli, joka Luontoa kuormittamatta.
on hintatasoltaan sellainen,johon valtaosalla matkailijoista
on varaa. Ei enää luksusmatkailun kohteita, joihin on varaa
vain harvoilla. Kylpylähotellin tulisi palvella myös
kohtuullisin hinnoin kaupungin asukkaita.

Luontoon sopiva hirsi/puu rakenteinen, puun värinen ei liian
korkea rakennus. Muodoltaan vaikka tunturia jäljittelevä.
Designin lähtökohdat ja elementit tämän alueen luonnosta.
Lumi ja jää, jonka vastapainona tulen lämpö ja kesän vihreys.

Yksikään hotelli ei ole suoranaisesti perheystävällinen.
Valionranta on rauhallinen paikka. Keskustassa kauhea
meteli, hotelliloman rennosta olosta ei tietoakaan.
Täysin ekologinen toiminta

Maalämpö, aurinkopaneelit, kierrätys, luomutuotteet

Kts edellinen. Mahdollisiman omavarainen.

Puurakennus, väritys luonnon omilla väreillä

Ehdottomasti KYLPYLÄ VALION RANTAAN Samaan rantaan
voisi olla mahdollista Avantouintipaikka.

Normi säännökset ottaen huomioon, Veden nousut ja laskut Ei pelkkä Hotelli. Kylpylä palvelisi, Myös Täällä asuvia
Hirsi ulkovuori värit jokimaisemaan sointuvat värit.
ettei käy niin kuin Arktikumin home vuotava rötiskö vaatii
Veronmaksajia.jotka pitävät Kaupungin pystyssä myös
jatkuvaa korjausta tulee aika arvokasta ja ketkä sen maksaa ei hiljaisina aikoina kun ei ole Turisteja.
ainakaan turistit vaan asukkaat.

Arktinen kylpylä lisäisi kaupungin vetovoimaa.

Materiaaleina kiveä ja hirsirakentamista pitäisi suosia.

Isompi kylpylähotelli, jonka yhteyteen rakennettaisiin
talviuintikeskus. Kaikki olisi hyvien liikenneyhteyksien
päässä.

Puu- ja hirsirakentaminen. Huomioidaan väri ja muotokielessä
kaikki 4 vuodenaikaa. Lumi, jää, pakkaset, revontulet.. Väreinä
vähän kevättä ja ruskaa.

1. Uuden hotellin halutaan tuovan lisäarvoa Rovaniemen
matkailutarjontaan. Mitä Rovaniemen hotellitarjonnasta
puuttuu? Minkälainen uusi hotellikonsepti toisi lisäarvoa
ja tunnettuvuutta Rovaniemelle?

2. Uuden hotellin halutaan huomioivan ekologiset arvot.
Mitä esimerkkejä ekologisista toimintatavoista
hotellikonsepti voisi sisältää?

3. Uuden hotellin toivotaan huomioivan ja
hyödyntävän kiertotalouden mahdollisuuksia. Mitä
kiertotalouden ideoita Valionrannan hotellikonsepti
voisi pitää sisällään?

Kongressihotelli, muuneltavine tiloineen, iso kongressisali
(Jyväskylän paviljonki, Seinäjoki areena). Tähän yhteyteen
voisi kaupunki miettiä uimahalli-kylpylä konseptia;
kaupungin mukanaolo uimahallissa välttämätön jottei
yksityinen toimija rahasta paikallisia pihalle. Kaupungin
tulisi muuttaa kehityssuuntaansa innovatiiviseksi ja
muitakin alueita kehittäväksi kuin tuo Ounasvaaran laita..

Maa- tms. uusiutuvaan enrgian käyttöön perustuvat
ratkaisut, syntyvän lämmön hyödyntäminen, veden
kierrättäminen

Nykytekniikan avulla energian kulutus minimoitaisiin ja Jää ja lumi, keän valoisuuden hyödyntäminen lasiseinillä jne.
kaikki syntyvä hukkaenergia hyödynnettäisiin,
materiaali valinnoissa huomioidaan mm. puu, jätteitä
ei juurikaan synny ja kompleksi käsittelee omat
jätteensä ja hyödyntää niitä esim. kompostointi jne.

Tasokas kylpylä-talviuinti-hotelli.

no comments

no comments

Kunnon kylpylähotelli

Uusiutuvalla osaksi omavaraisella energialla pyörivä.
Rakennusmateriaalit Pilkkeen tapaan luonnon puusta jne.

Kunnon kylpylähotelli täältä puuttuu. Ei tarvis lähteä
Kuusamoon tai Ouluun
Kylpylähotelli, jossa myös modernit kokous- ja
kongressitilat - kaikkea 10 hlön kokouksista isompiin
tapahtumiin. Talviuintimahdollisuus houkuttelisi
eksotiikallaan matkailijoita!

4. Uuden hotellin toivotaan kuvastavan arktista designia ja
arkkitehtuuria. Mitkä asiat (esim. materiaali, väri ja/tai
muotokieli) kuvastaisivat Valionrantaan sopivaa
arkkitehtuuria ja arktista designia?

Kyllä arkkitehdit tietävät

Uusiutuvalla osaksi omavaraisella energialla pyörivä.
Rakennusmateriaalit Pilkkeen tapaan luonnon puusta jne.
Lappilaista tyyliä

Lähiruokaa mahdollisimman paljon! - sopimukset lappilaisten
toimittajien kanssa jättäisi rahan maakuntaan myös tällä
saralla. Puhtaan luonnon antimet ovat yksi
vetovoimatekijämme matkailussa.

Jätteen syntymiseen ja kierrättämiseen kiinnitetään
huomiota jo suunnitteluvaiheessa ja kaikissa
materiaalivalinnoissa. Suositaan kestäviä ja
luonnonmukaisia materiaaleja, silloin kun se suinkin
on käyttökohteen puolesta mahdollista. Kiinnitetään
huomiota tilojen muunneltavuuteen, jotta ne ovat
mahdollisimman monikäyttöisiä. Miten uusiutuvaa
energiaa voitaisiin hyödyntää uudessa hotellissa?

klassinen kylpylähotelli Peurangan tapaan. Iso uima-allas
kaiken kansan käyttöön, eksotiikkaa ulko-osalla, lisäksi
avanto-osa. Katolle tasanne revontulien tai maisemien
katseluun. Monitoimitila kokoustamiseen tämänpäivän
äänentoistolaitteineen (Turun Lokomossa on malli
toimivasta monitoimitilasta).

Hyödynnetään lappilaisia huippuosaajia suunnittelussa,
suositaan luonnonmateriaaleja "muovisten ketjukonseptien"
sijaan. Vaaleaa, ajatonta sisustusta,jota ei tarvitse olla parin
vuoden päästä muuttamassa muodin muuttuessa.

Rantamaisemaan ja vaarankylkeen sopiva, pyöreyttä,
luonnonläheisiä värejä, luonnonkiviä ja puuta, lasia. Ei turhan
korkea rakennus mutta semmoinen että näkyy.

Uimahalli
Hotelli + kylpylä, samaan kompleksiin myös ravintola ja
kahvila. Ei mitään ryyppypaikkoja ! Ympärille viihtyisä
puistoalue. Lapsille leikkipuisto. Ehdottomasti EI mitään
esiintymislavoja, jotka kesäisin aiheuttavat häiritsevää
melumölöä ympäristöön, myös vastakkaiselle rannalle.

Uimahalli

Uimahalli

Uimahalli

Luonnon lähellä sijaitseva rauhallinen hotelli, josta voi
käydä lenkillä Ounasvaarassa tai joenrannalla sekä nauttia
kauniista näkymistä. Erityistä arvoa Rovaniemelle toisi
talviuitikylpylä saunoineen: eksotiikkaa ja terveyselämystä
kaikille kaupunkilaisille sekä kaikille alueella vieraileville
turisteille

Jätteiden lajittely ja kierrätys. Käyttöveden hallittu käyttö.
Paikallisuuden (lappilaisuuden) ensisijainen huomioiminen
kaikkissa hankinnoissa.

Luonnonmukaisten materiaalien käyttö sekä
rakenteissa että sisustuksessa.

Pohjoiset luontoarvot tulee huomioida siten, että vesi- ja
kaupunkinäkymät hyödynnetään mahdollisen laajasti
hotellisuunnittelussa. Hirsi -ja puurakennus sopisi erityisen
hyvin alueelle. Tiedekeskus Pilke hyvä esimerkki!
Puurakennukset sopivat hyvin Ounasvaaran kupeeseen.
Metsäiset luonnonvärit sopivat, ei kirkkaita värejä tai valkoista.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Yleiskaavaa tulisi vielä miettiä. Mielestäni Valionrannan
Lappilaisia arvoja.
jokimaisemaan sopii paremmin väljä rakentaminen.
Edellisten suunitelmien Havainnekuvissa esiintyneet
hotellin eteläpuolelle suunnitellut kerrostalot tekisivät
alueesta varsin täyteen ahdetun näköisen. Mielestäni tämä
alue sopisi paremmin virkistyskäyttöön. Sen sijaan hotellin
pohjoispuolelle voisi kaavailla hotellin ilmeeseen sopivia
puurakenteisia luhti- pari - ja omakotitaloja.

Aktiivista, luonnonläheistä, rauhallista ja rentouttavaa.

Ympärillä oleva asutus ja liikenneyhteydet. Jollain tavoin
Puhdasta ja raikasta Lapin luontoa ja monipuolisia
oltava "monitoimikeskus" eli kaikelle kansalle avoin ja
mahdollisuuksia täällä napapiirillä.
mahdollisuus käyttää monipuolisesti aluetta vaikka olisikin
hotelli. Ulos voitaisiin rakentaa leikkipuisto nuorille ja
vanhemman väen käyttöön. Pieni luistinrata tai -kenttä
sekä vuokrattavat välineet lisäisivät lapsiperheiden
ulkoliikuntaa.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka mm.
avantouintiharrastajille ja yleisen saunan käyttäjille sekä
kohtaamisia ulkomaalaisten ja paikallisten kanssa.

Sen käyttötarkoitus sovelluttava pakkakuntalaisten sekä
lomalaisten käyttöön. Rovaniemeläisenä toivon
Kylpylähotellia Valio rantaan.
Hotellin ympäristön luonnollisuus/ luonnonvaraisuus (
kaunis puistoalue), hotelliin tulevilla luonto ja aktiviteetit
lähellä. Yksi kaupungin parhaista tonttipaikoista.

Että sinne on Tervetulleita paikalliset ja lomailijat.

Asukkaiden turistin virkistäytymisen käytössä olevan
Kylpylähotellin joka täyttää kaikkien käyttäjien toiveet.
Tervetuloa Kylpylähotelli Valio rantaan.
Hyvä yhteiselo hotellia ja aluetta kaukaakin ihastelemaan
tulleilla ja alueen asukkailla, alueesta voisivat osittain
nauttia myös paikalliset ihmiset.

Talviuintipaikka ehdottamasti vaikka Arkkitehti Viirin
suunnitelman mukaisesti

Yhtenäinen Arkkitehti Viirin suunnitelman
mukaisesti pienin muutoksin. Tarjoaa asukkaille ja
matkailijoille liikunta mahdollisuudet eri
vuodenajoille.

Maisemaan istuvaa

Tasokas uimaranta sekä kesä- että talvikäyttöön.
???
Jokien kaupungista se puuttuu. Talviuimareita on jo
nyt paljon ja turisteista lisää. Arvona
toimintatarmoa, iloa, terveyttä iästä riippumatta.
Turvallisesti jokeen ja ylös. Vesielementtiin voisi
luoda monenmoista palvelua kaupungin asukkaille ja
vierailijoille. Jääelementti ja talvi myös (taidetta ym)

Kaupunkilaisten vapaa ranta-alueen käyttö.

Yhteisöllisyys ja ekologinen näkökanta.

Hienon paikan luontoarvoja, ajaton ja
korkeatasoinen muttei kuitenkaan ns luxuxsta.

Elävä missä ihmiset kohtaavat ja viihtyvä aktiivisesti ei
pelkästään kauniilla ilmalla. Luottamushenkilöt luottakaa
ammattilaisiin eikä meihin kaupunkilaisten mielipiteisiin
koska emme ole kouluttautuneet kaupunkisuunnitteluun. Ei
kaikkia voi miellyttää, mutta luottakaa päättäjät
ammattilaisiin he näkevät hieman pitemmälle.

kansainvälinen ja monikulttuurinen kohtauspaikka.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Autojen paikotusalue ei maanpäällinen (kallioparkki
vastakkaiselle puolella) Monipuolisuus vuodenajasta
riippumatta, huomioiden kaupunkilaiset ja matkailijat.
Yhteys Ounasvaaraan ja tulevaisuuden rantabulevardiin.
Vuodenaikojen vaikutus (valo ja luonto).

Moderni, arktinen, toiminnallinen, matala kynnys
rovaniemeläisten ja matkailijoiden tulla alueelle.

Vuorovaikutteinen ja aktiivinen vuodenajasta riippumatta.
Kohteen ympärille mahdollisuus hyödyntää yötön yö, kaunis
kevät ja talvi sekä pimeä aika. Knserttilava sekä talvisaikaan
jäälle erilaisten aktiviteettien mahdollisuus (mm luistinrata).
Yleinen sauna ja yleensäkin sauna kulttuurin
hyödyntäminen. Mahdollistaa tulevaisuuden
Rantabulevardin tuleminen (suunnittelussa huomioitava)

Oman kulttuuriperinnön ja luonnon ympäristön
kunnioittaminen Perinnerakentamisen tietotaidon
vaaliminen ja kehittäminen. Kohtaaminen ja
yhteisöllisyys: vieras saa kontaktin asukkaisiin.
Valionrantaan ei ylisuusrta majoitusrakentamista,
joka veisi Pullin puolen muiden yrittäjien
mhdollisuudet, vaan maltillinen konsepti, joka toisi
synergiaetua kaikille yrittäjille. Tulevaisuuden
yrittäjyyttä: monta pientä toimijaa ja osuuskuntia.

Edellä mainittujen arvojen mukaisesti asukkailla ja
vierailijoilla on oltava tilaa ja luontoa kohdata toisensa
saunomisen, uimisen ja eväsretkien parissa. Toivomme, että
Valionranta on osa Rovaniemen kansallista kaupunkipuistoa.

Ynpäristö ja vihreys. Parkkipaikat pitäisi piilottaa maan alle.

Lainaanrannan suunnasta katsottuna Valionrannan tulisi
säilyttää puistomainen ilmeensä. Rannan tuntumaan
rakennettavien sauna- ja huoltorakennusten on oltava
matalia ja sijoituttava kauniin koivurivistön taakse.
Valionranta on osa Pullin puolen rantakokonaisuutta, jonka
voi yhdistää rantapolulla siltojen alitse uimarannan ja
leirintäalueen ohi aina Katajarannan Punaiselle tuvalle asti.
Koko alue oltava ehdottomasti kaikille avoin virkistysalue!
Ympärivuotinen sauna- ja uintimahdollisuus on taattava
niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

Valionranta pitäisi säilyttää niin kaupunkilaisille kuin
Luontoarvot, puhdas ilma, yhdessä eläminen.
matkailijoille. Se on hieno avoin tila. Vrt esimerkiksi
Berliinissä Temperhofin lentokentän kohdalle ei rakennettu
taloja, ei hotelleja vaan jätettiin se kaupunkilaisten
olohuoneeksi. Se onkin kesäisin upea keidas kaupungin
keskellä. Eikö Valionrannassa ole jotain samaa, muisto
entisestä Valiosta .mutta asioita, joista on iloa sekä
kaupunkilaisille että matkailijoille.

Ihmiset tulisivat sinne nauttimaan . Kesäisin ja talvisin
uimaan.Saunomaan. Ihailemaan upeaa auringonlaskua ja
hiljentymään veden äärelle.

Joki

Perheiden hyvinvointia

Tulisi paljon uusia työpaikkoja ja saataisiin asukkaita nyt
enenemässä määrin oleviin tyhjiin asuntoihin

Yhteydet kaupungin puolelle on ratkaistava hyvin.

Terveellistä puhdasta hiljaista modernia Lappia.

Valionranta on tulevaisuuden Rovaniemeä. On huomioitava
tulevaisuuden nuorten toiveet haastamalla tämän päivän
nuoria hankkeen ohjausryhmään.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Valionrannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että
ranta on oltava rakentamisenkin jälkeen kuntalaisten
vapaassa virkistyskäytössä.

Rentoa lappilaista elämäntyyliä johon on kuulunut
vahvasti esim. jokamiesoikeudet luonnon suhteen
mutta samalla myös luonnon arvostus.

Koska Ounaskosken rannat joen molemmin puolin on
ikäänkuin Rovaniemen kaupungin keskuspuisto, toivon, että
myös hotellin rakentamisen jälkeen kaupunkilaisilla on
vapaa kulkuoikeus Valionrannan ja Ounaskosken rannoilla.
Toivoisin, että rantavyöhykkeellä kulkisi jalankulku väylä ja
että alueella voisi edelleen esim. onkia ja veneillä jne.

ks. kohta 1.

Paikallista omaleimaisuutta, Rovaniemen luonnosta
ja historiasta kumpuavaa näkemystä.

Valionrannassa olisi ulkoilijoita ympäri vuoden.
Rovaniemestä tulisi viimeinkin "norjalainen"
ulkoilukaupunki, jossa hyötyliikutaan, ulkoillaan ja
retkeillään kaupungin keskustasta käsin, kukin voimiensa
mukaan. Sauna- ja avantopalvelut olisivat ainutlaatuisen
tunnelmalliset, sekä matkailijoille että asukkaille. Pohjoisen
kasveista saisi erikoislaatuisen puiston ruskaväreineen ja
talvitunnelmaa jäälyhtyineen. Turistit voisivat kokeilla
hiihtämistä tasamaalla, paikalliset kansoittaisivat
viikonloppuisin latukahvilan terassin kuin tunturikohteessa
ikään. Kesäisin myös! Jääladut ja Ounasvaaran mäkiset
hiihtoladut ovat viikonloppuisin täynnä kansaa, hiihtoretken
kruunaisi kahvilapalvelut. Kuutamohiihdot. Kesäisin olisi
pallokenttiä lento-, ranta- ja jalkapallon harrastajille.
Kuntopuisto. Asukkaita kannustetaan tulemaan alueelle
omin jaloin, kuten keskustan asukkaat lähietäisyydeltä hyvin
voivat tullakin. Rovaniemen maine ympärivuotisena ulkoiluja luontokohteena kasvaisi. Patikointireitit Ounasvaaralle
lähtisivät Valionrannasta, pisimmät reitit olisivat 20 km,
kunnon päiväretkiä. Oppaan kanssa tai ilman. Toiminnalliset
palvelut tuottaisivat enemmän lisäarvoa Rovaniemen
matkailulle kuin yksittäinen hotelli näin keskeisellä paikalla.
Tällä tavoin Valionranta palvelisi myös olemassa olevia
hotelliyrittäjiä. Ja muitakin matkailuyrittäjiä.

Joen monipuolinen hyödyntäminen suunnitellusti

Lapin ja Rovaniemen lämmin (myös vesi) sydän

Ks. kohdat 1 - 6

Kaupungin asukkaat käyttäjäryhmänä, parkkitila

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Turistien ja paikallisten rovaniemeläisten tarpeet, että
Mentäisiin luontoarvojen mukaan.
palvelisi molempien tarpeita. Talviuintikeskus olisi sellainen.

Kulkuyhteydet.

Puurakentaminen, puhdas vesi, arktinen kylpylä.

Hyötykäyttö sekä paikallisille että turisteille, voisiko
Rovaniemen uimahalli olla samassa konseptissa?

Paikallisuus

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Talviuintikeskuksessa friskassa Kemijoessa pulahtelevat
hymyssä suin turistit ja paikalliset ja saattavat samalla myös
raatailla. Erityisen iloisen ja leveän hymyn näen
karpaasimummojen ja -pappojen kasvoilla, jotka haluavat
harrastaa terveellistä lajia😄 T. Vastaaja, joka ei ole
ikäihminen, mutta on useaan otteeseen raataullut
karpaasimummojen kanssa nykyisellä avantopaikalla.
Hienoa, että mielipidettä kysytään kaupunkilaisilta!

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Olisi syytä varmistaa että ranta pysyy edelleen
kaupunkilaisten käytössä. Aluelle olisi syytä saada avoin
puisto, ja olisi upeaa jos metsämansikoita voisi kerätä vielä
hotellin valmistuttuakin.

ympäristöystävällisyyttä, yhteisöllisyyttä,
alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamista,
arktista kestävää kehitystä. Lapsiystävällisyys olisi
myös merkittävä asia.

Hotellin tiedostavat vieraat ja kaupunkilaiset mahtuisivat
samalla alueelle, jossa järjestettäisiin tilaisuuksia,
muotoilukilpailuja sekä lastentapahtumia.

Saada homma aikaiseksi lappilaisella työvoimalla

Kestävää käyttöä vuosikymmeniksi,
rakennusvalvonnan täsmentäminen
rakennusvaiheessa ettei kiinteistöä
korjausrakenneta heti kymmenen vuoden päästä

Noin lähellä keskustaa mitä vaan. Muutakin kuin
massiporukkaa

Ohjelmapalvelyrityksille kelkkaparkit
Aktiivista, paikallisille tarkoitettuja palveluita

Liikennejärjestelyt sekä lentokentän että keskustan
suunnasta, sekä yhteys lappiareenan suuntaan. Vierailijana
yhteyksien tulee olla ehdottoman sujuvia ja riittävän
tiheästi liikennöityjä. Alueen pk-yritysten mielipiteen
huomioiminen erityisesti konferenssi- ja
yrityshautomotoiminnan osalta.

Koskipuiston ja Valionrannan ranta pitää rakentaa yleiseksi
liikkumis- ja oleskelualueeksi. Valionrantaan
asuinrakentamista ja Koskipuistoon kylpylähotelli
ravintoloineen ja ehkä myös kongressikeskus. tarvittavat
parkkipaikat Koskipuiston takana olevaan puistoon, josta
skeittiparkki ja tenniskentät voi siirtää urheiluopiston
yhteyteen.

Kestävää energiataloutta, 0-ympäristökuormitus,
innovaatiokeskus sekä paikallisten ja globaalien
ideoiden kehittämiseksi "if it works in Finland, it
works everywhere" hengessä. Turvallinen, hauska ja
urheilullinen.

Yrityksiä innostavaa ja kannustava, yhteisön omaksi kokema
aluekokonaisuus, virikkeellinen ja eksooottinen
konferenssiympäristö, jonka helmi kyseinen kompleksi olisi.
Alue mahdollistaisi myös edullisen ajanvieton paikalliselle
väestölle mestähallituksen kanssa yhteistyössä tehdyn
virikkeellisen ympäristön kera. Tätä tukisi mahdollisesti kesäja talviuintikeskuksen ympärille rakennettu paikallinen
kokonaisuus, joka olisi paitsi paikallisten suosima, myös
eksoottinen näyteikkuna ja kokemus vieraille.

Paikalliset, turistit ja urheilijat käyttäisivät Koskipuistoa ja
Valionrannan rantavyöhykettä ympärivuotisesti.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Ranta-alueen muokkaus niin että vesialueen käyttö
voidaan hyödyntää: veneilijöille, vesiskoottereiden kesäisin
ja talvella kelkkailijoille hiihtäjille sekä perheille lapsineen
ja koirineen. Talvella avantouintipaikka, kesällä kesäkahvila
ja kesäteatteri. Kunnollinen kävelykatu rantaa pitkin,
pyöräilyreitti rannan alueelta "siltojen lenkin" ympäri.

yhteisöllisyys ja turvallisuus. Jatkuvuus toivottavasti
tästä alkaa historiallinen kausi Rovaniemen
historiassa, rakentaminen arvokkaasti niin, että
seuraavat sukupolvet vielä 100 vuoden päästäkin
voivat ylpeänä katsoa ja käyttää tätä aluetta.
Unohtakaa äkkiratkaisut ja halvalla toteuttaminen.

Yhteinen olohuone kaupunkilaisille ja matkailijoille.

En usko että Rovaniemi tarvitsee enempää mitää "öky"
turismille suunnattua vaan turismin määrä, laatu,
vaihtelevuus sekä erillaisten palveluiden ja tuotteiden
kysyntä kasvaa mitä useammalla tänne on varaa tulla.

Kestävän matkailun ja ekologisesti esimerkillinen

Toivon että osa alueesta olisi edelleen auki myös paikallisille

Lappia,Rovaniemen ja Lapsiperheitä houkuttelevana Lapsiperheet huomioon ottava.
Kylpylän.
Liikenne.

Elävää.

EI HOTELLIA!!! Puistoalue kaupunkilaisille! Avantouinti
paikka tähän saunoineen, muu puistoaluetta kuten
uimarannan alue!!! Ehkä kioski voisi menestyä paikalla
kesäisin!

Yhteistä ulkotilaa johon olisi helppo sijoittaa vaikka
beach volley kenttää ja siellä olisi tilaa heittää
kunnolla myös frisbeetä! Rannat tulee jättää
vähintään vapaaksi puistoalueeksi eikä hotellin
omistamaksi!
Paikallisille joku palvelu mitä meillä ei vielä ole, rantasauna Elämän iloja ja elämästä nauttimista.

Puistomaista rentoa oleskelua.

Hyöty paikallisväestölle: mitä toimintoja, joita paikallisetkin Lappilaista kunnianhimoa ja pyrkimystä
voisivat käyttää? Kylpylä, savusaunat, avantouinti?
maailmankartalle.

Lappilaista luksusta.

Nopea rakentaminen. Tämän kaupungin ainut vika ja paha
sellainen, on ainainen vitkastelu!!!!

Vilkasta, hauskaa ja näyttävää.

Eteenpäin menoa ja kaupunkimaisuutta.

iloista ja yhteistä

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?
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hankkeen toteutuksen jälkeen?

Valionranta on helposti tavoitettavissa niin autolla,
polkupyörällä kuin jalkaisin keskustasta. Liikenteen osalta
ei tarvittaisi suuria muutoksia, kunhan bussiliikenne
rautatieasemalta ja lentokentältä pitää saada sujuvaksi.
Kohteen suunnitteluun ja projektin valvontaan tulee
satsata riittävästi.

Kaunis jokimaisema on jo arvo sinänsä. Taustalla
oleva tumma Ounasvaara korostaa joen kauneutta.
Toivon, että Valionrantaa ei pilata massiivisella
maisemaan sopimattomalla rakennelmalla. Kemijoki
ja Ounasvaara kuvastavat uusiutuvuutta ja
pysyvyyttä. Ne olivat täällä meitä ennen ja ovat
olemassa vielä vuosisatojenkin kuluttua.

Toivon Valionrannalle pitkäikäistä ja onnistututta
kokonaisuutta, josta kaupunkilaiset ja matkailijat nauttivat
yhdessä. Toivon, että Valionranta olisi meidän aurinkoinen
ylpeyden aiheemme. Kohde, jota tullaan katsomaan
kauempaakin.

Asekkaat ja paikalliset,

Eettisyys, suomalaisuus, luonnonläheisyys,
luonnonsuojelu.
Puhtautta.

Kulttuuria, rantakahvio/terassi, kylpylä?

Huonontaa arvoja ja pilaa maiseman.

Toivottavasti ei tulisi hotellia, koska se pilaa maiseman.

Alueen rauhallisuus ja ekologisuus tulisi säilyttää.

Miksi kaikkialle pitää tunkea jotain. Miksei valioranta saa
olla sellainen kun se on nyt?

Väljyys, tonttia ei saa tupata täyteen.

Hyvä ja kestävä rakentaminen. Ei tornitaloa tai
vilkkuvaloja. Ei suuren suurta parkkipaikkaa.

Hyväntuulinen ja avoin.

Toivoisin, että Kemijoen rannassa kulkisi kaikille avoin
maisemaan sopiva kävely-/pyörätie. Reitti voisi olla
kevytrakenteinen "hiekkatie".
Rauhallinen mökkielämä.

Uimahalli 50m allas (Ounasvaara hylättävä, tuetaan
Rahaa ja rikkautta rovaniemeläisille veronmaksajille. Hyvinvoipaa kaikille kuntalaisille ja vieläpä siinä sivussa
kylpylää), kylpylä monipuolisine palveluineen,
Turisteilta.
turisteille. Pohjanhovi nimi on näköjään hylätty niin voisi
kesätapahtumille alue (sirkus, festivaali,jutajaiset, wanhat
kylpylä olla kuuluisa. POHJANHOVI Työt käyntiin HETI
markkinat, kesätori ym), talviuintikeskus kulku tunnelia
pitkin joenrantaan, Autoparkit vaaran sisään kulku tunnelia
pitkin hotelliin.

Työllistävä ja myös kaupunkilaisille palveluja tarjoava.
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Hienoa, että kaupunki kuulee myös paikallisten mielipiteitä
Valionrannan suunnittelussa. Tärkeää on rohkeus tehdä
päätöksiä asian suhteen, kehittää kaupunkia ja tarjota
uusia palveluita. Tärkeää on huomioida kohderyhmänä
matkailijoiden / hotellissa majoittuvien lisäksi myös
paikalliset asukkaat ja se, että kaikki pääsevät halutessaan
nauttimaan kohteen palveluista esim. avantouinnin /
kahvilan merkeissä.

Nyt kerrankin Rovaniemi jotain muuta kuin tavanomaista!

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Mielestäni Rovanimellä ei ole hyödynnetty ollenkaan upeaa
Kemijokea, joka sijaitsee kiven heiton päässä keskustasta.
Paikallisille ja matkailijoille olisi paikallaan palvelut joen
rannalla (esim. kahvilat puuttuvat kokonaan). Toivon, että
tilanne muuttuu uuden Valionrannan hankkeen myötä ja
jokialue hyödynnetään paremmin käyttöön. Olisi myös
hienoa, jos saataisiin tulevaisuudessa siirrettyä kauppatori
nykyisestä syrjäistä sijainnista vanhalle paikalleen (vanhalle
torille), joka entisestään toisi Lainaanrannan alueelle
elämää ja toimisi kohtauspaikkana niin matkaijoille kuin
paikallisisille. Kauppatorin nykyinen syrjäinen sijainti on
varmasti syynä siihen, ettei Rovaniemellä ole ns.
tunnelmallista torikulttuuria, mikä löytyy isommista
kaupungeista. Tori nivoutuisi hyvin yhteen myös
Valionrannan hankkeen kanssa ja toisi lisää elämää
keskustan / joen rannan tuntumaan, joka nyt uupuu
kokonaan Rovaniemeltä.

Kansainvälisyyttä. Wellnessiä. Laatua. Nykyaikaa.

Erilaista kaikkina vuodenaikoina mutta silti vilkasta. Talvella
jääreitti keskustasta hotelliin on elämys matkailijalle ja
kesällä venekuljetus hotellin laituriin tuo elämää joelle.
Hotellin hyvinvointipalvelut profiloivat sen vahvasti myös
täydentämään Ounasvaaran alueen liikunta- ja
luontomatkailupalveluita.

Kulttuuriperinnön vaaliminen. Kestävyys, sitkeys,
puhtaus, ystävällisyys.

Olisi ihanaa lähteä yksin tai perheen kanssa saunomaan
joen rannalle, viedä sinne etelän turisteja ja sukulaisia.
Myös rentouttava spa-henkinen värivaloinen allas toisi
rentoutusta työpäivän jälkeen.

Rovaniemen kasvua ja edistystä. Huippuosaamista
vaaditaan muotoilussa, kuin myös matkailun saralla.
Onhan meillä taiteiden tiedekunta ja matkailun
koulutusta amk,yliopisto ja ammattikoulu tasolla.
Paikallisille ja vieraille tarkoitettu paikka. Turisteilke
pelkästään tsrkoitetut hotelli- ja virkistysmahdollisuudet
tekevät kaupungista vähitellen paikallisille etäisen.
Venetsiasta pakenevat paikalliset turismi on tuhonnut
kaupungin.

Kunnioittamisen Arvo. Luonnon, paikallisuuden,
rauhan, kauneuden, hiljaisuuden

Voisi käydä uimassa kesällä ja talvella. Savu- ja rantasaunat.
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7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Paikka jossa alueen asukkaat voisivat viettää vapaa aikaansa
upeasta maisemasta nauttien. Paikka johon voisi ylpeänä
viedä ulkopaikkakuntalaisia tutustumasn

Yhteisöllisyys. Alueella voisi olla myös avoimia,
yhteiskäytössä olevia tiloja (uimapaikat, sauna, puisto,
esiintymislava, ravintola/ kahvila joen rannassa/ veden
päällä jne.) jotka palvelevat kaikkia ihmisiä, ei vain
hotellivieraita. Prosentti taiteelle huomioiden.

Laadukas kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus,
suomalaisuus, ekologisuus, luonnonläheisyys,
avoimuus.

Hotellin sopiminen alueen muuhun asutukseen. Ei
silmiinpistävää rakennusta, joka poikkeaa räväkkyydellään
tms. muista alueen rakennuksista. Ei mitään muita
korkeampaa tai turhan selkeitä värjeä. Ei turhaa luonnon
hukkaamista- tarkoittaen että kaikkea ympärillä olevaa
luontoa ei tarvi raivata. Vain se mitä oikeasti tarvitaan.

Puhtautta, tyylikkyyttä, luontoa,
luonnonmateriaaleja, tietynlaista skandinaavista ja
pohjoista idylliä keskellä kaupunkia.
Luonnomukaisuutta, ekologisuutta.

Rauhallista. Ei esimerkiksi yökerhoa hotellin yhteyteen.
Keskustassa on niitä jo tarpeeksi. Tosin anniskeluoikeudet
sinänsä eivät haittaa.

Rantaa pitkin voisi olla julkiset kävelyreitit ja piha-alue voisi Luonnonläheisyys, viihtyisyys sekä matkailijoille että Vilkasta mutta rauhallista.
olla puistomainen. Eli luontaista jatkumoa Valdemarin
kaupunkilaisille.
rannalle.
Tehkää kerralla hyvä ja kunnollinen, ja jättäkää halvimmat
tarjoukset huomiotta. Tehkää laatua, josta Rovaniemi voi
olla ylpeä pitkään. Vähän niinkuin jätkänkynttilästä on
tullut maamerkki, kylpylää voisi hyödyntää myös tässä
konseptissa.

Ekologisia ja paikallisia, jätetään valittajat huomiotta. Rauhallista ja että myös paikallisilla on mahdollisuus
hyödyntää mahdollista rantaa ja kylpylätoimintaa edullisin
hinnoin.
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Liikennejärjestelyt. Jäämerentie on jo nyt ruuhkainen.

Palvelee sekä vieraita ja paikallisia.
Ruokatarjonnassa paikallisten ja lähialueiden
tuottajien tuotteita.

Rauhallista. Rannassa pyörätie. Ulkoiluaktiviteetteja kesäksi
esim. Beach volley kenttä, minigolf rata, talveksi
avantouintikeskus kunnon saunoilla ja pukeutumistiloilla.

Rentoa
Paikkaan tarvitaaan tyylikäs toteutus. Suunnittelussa tulisi
pyrkiä monikäyttöisyyteen. Ympäristöön ja
puistomaisuuteen ja ympäristön valaistukseen tulisi
panostaa.

Rovaniemeltä puuttuu laadukas kylpylä. Valionrantaan
hotellin yhteyteen voisi rakentaa tasokkaan kylpylän, joka
houkuttelisi hotellivieraiden ohella myös kaupunkilaisia
käymään siellä.

Luksus, omaperäinen, tasokas, palveluita tarjoava.

Elämä Valionrannassa olisi vetovoimaisempaa ja se
houkuttelisi sekä paikallisia että turisteja.

Joki voitaisiin myös hyödyntää kylpylähotellissa, esim.
avantouintipaikkana ja mahdollisesti yleisenä saunana.
Olisi upeaa, jos Valionrannasta pääsisi mahdollisen hotellin Paikallisuus, ympäristöystävällisyys, kestävyys,
asukkaat suoraan hiihtämään. Tai hiihtolenkiltä voisi
ekologisuus.
pulahtaa avantoon virkistäytymään - tämä olisi mahtavaa!
Että paikalliset voisivat hiihtää kylpylään, käydä kylpylässä
tai avannossa. Olisi hienoa lisäksi, että rannassa menisi
vaikka kevyen liikenteen väylä, jota pitkin voisi pyöräillä ja
lenkkeillä.

Vilkasta: paikallisten ja matkailijoiden virkistäytymis- ja
kohtaamispaikka. Tämä olisi upea mahdollisuus
Rovaniemelle tulla kuuluisaksi Napapiirin ja Joulupukin
kylpyläpaikkana ja talviuinti- ja saunakeskuksena. Hienoa,
että olette lähteneet kyselemään myös meidän paikallisten
mielipiteitä tähän! Seuraan mielenkiinnolla, miten hanke
etenee.
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Opasteet kuntoon joka suuntaan ja usealla kielellä.

Kauneusarvoja ja ekologisesti kestäviä.

Kaupunkilaiset ja vieraat sulassa sovussa rennosti yhdessä.

Kaupungin asukkaille myös jotain, vaikka sitten se kylpylä.

Elinvoimaisuutta ja edelläkävijyyttä.

Myös kaupungin asukkaat huomioiva, ei meteliä vakituisten
asukkaiden riesaksi.

Joenrantatontilla tulisi tietysti sijaita myös venelaituri ja
mahdollisuus sijoittaa alueelle kesäaktiviteetteja. Esim.
rantalentopallokenttä ja minigolf tms. Nämä myös
kaupunkilaistenkin käyttöön.

Toivoisin, että se näyttäisi turisteille ja muille
Sellaista, että sinne olisivat tervetulleita niin paikalliset, kuin
kävijöille kuvan kaupungista, jossa matkailu ja
turistitkin.
paikalliset asukkaat elävät sulassa sovussa samalla
alueella. Yhtenä arvona myös, ettei kaunista
maisemaa anneta runnella rumalla rotiskolla. (vaikka
kauneus onkin katsojan silmässä...)

Kaupunkilaisilla tulisi säilyä kulkumahdollisuus rannassa

Valionranta olisi uniikki. Me kaupunkilaiset olisimme
siitä ylpeitä. Se hivelisi silmää. Toiminnot
Valionrannassa olisivat kannattavia taloudellisesti
eivätkä floppaisi. Kylpylää sinne ei välttämättä
tarvitse rakentaa, jos se ei sinne sovi. Kaikkea hyvää
sinne ei voi sijoittaa.

Kannattaisi muistaa, että juhannuksena keskiyön aurinko
paistaa hoenosti valionrantaan. Jossain aikaisemmassa
hotellisuunnitelmassa oli koko rakennuksen laajuinenn
betoniseinä suoraa pohjoiseen. Tämmönen "pikkujuttu"
kannattaisi arkkitehtien huomioida kun rakennuksia
alueelle sijoitetaan.

Toivoisin, että siellä rannassa olisi siisti toimiva rakennus,
jossa matkailijat ja myös kaupunkilaiset viihtyvät. Rakennus
tuo lisää toimeliaisuutta kaupunkiin vuosikymmeniksi
eteenpäin ja se kestäisi tulevaisuuden haasteet. PS
Valdemari, uimaranta ja leirintäalue ei saa koskea.
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Ehdottomasti paikalliset asukkaat, ei vain turistit.
Paikallisille asukkaille tarjottavat palvelut tuovat
turisteillekin esiin paikallista identiteettiä ja
omaleimaisuutta. Tarjonta olisi rovaniemeläistä, ei
lappilaisuutta.

Paikallisuutta

Rovaniemeläisten olohuone

Koko alueen teeman tulee liittyä metsä- ja uittotöiden
merkitykseen

Kukaan ei moiti tulosta

Liikenne on rauhalista

Liikennekulku ja paikoitusalue

Luontoa kunnioittava sekä ulkonäöltään että
toiminnoiltaan.

Sekä asukkaita että turisteja palveleva tyylikäs, aidosti
asiakkaita palveleva paikka. Talviuintimahdollisuus
saunoineen kaikkineen sekä asukkaille että kylpylähotellissa
oleville, rannassa mahdollisuus kävelemiseen

Uimalallin/ Kylpylähotellin sijoittaminen Valionrantaan
mahdollistaisi kaikenikäisten ihmisten esteettömän
kylpylän käytön ilman kulku ja liikenneongelmia

Käytön monipuolisuutta ja
näyttävyyttä.kaupunkikuvan uutta ilmettä myöskin
turistien ja muiden ulpuolisten ihmisten silmin
katsottuna

Näyttävää ja monipuolista

Moottorikelkkareitti säilytettävä rannassa. Minulle
mieluisin vaihtoehto olisi kun hotelli ym. rakennukset
jätettäisiin rakentamatta ja alueelle tehtäisiin puisto.
Rovaniemeltä puuttuu yhä kaupungin keskustassa oleva
puisto paviljonkeineen, kukkaistutuksineen ja puistossa
istuvine ihmisineen. Katsokaa mallia vaikka Kuopion
kirkkopuistosta, Väinölänniemestä ja Piispanpuistosta.

Rakennuskompleksin pitäisi olla tarpeeksi suuren, jotta ei
tarvitsisi heti alkaa suurentamaan.

Iloisia tanssivia ihmisiä, rentoutuneita kylpylän käyttäjiä ja
tyytyväisiä turisteja
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Elämyksellinen rantapolku keskustaan on oltava.
Sunnuntaikävelyn taukopaikka. Veneiden, kelkkojen ja
hiihtäjien rantautumispaikka. Turvallinen Jäämerentien
ylitys ja polku Ounasvaaraan. Koko alueen maisemointiin
(maisemaojitus, rannan käyttö jne.) tulee kiinnittää
erityistä huomiota.

Laadukasta omaleimasta arkkitehtuuria, ei
maailman tornihotellien kopioita.

Toivon että Valionrannan hankkeen toteutuksen jälkeen
osataan entistä enemmän arvostaa arkkitehtuurin tuomaa
lisäarvoa.

Arvokasta ranta-aluetta tulisi ajatella ja kohdella tulevia
sukupolvia ajatellen. Ranta-alueelle suunniteltavat
rakennukset matalapiirteisiä, ympäröivää maisemaa
kunnioittavia ja puurakenteisia.

Ekologisuutta, yhteisöllisyyttä ja esteettisyyttä

Jokiranta-alueelle tulee suunnitella ensinnäkin jokea
myötäilevä rantareitti, jonka jälkeen Valionrannan alueelle
voisi ajatella talviuintipaikkaa pienimuotoisine
huoltorakennuksineen, ympärivuotista rantakahvilaa ja
puistoa leikkivälineineen jne. Tämä ilahduttaisi sekä
asukkaita että matkailijoita, olisi lähellä keskustaa. Suosio
tulisi olemaan varmasti samaa luokkaa kuin
Konttisenkentän (Anry Birds-leikkikenttä), jolla on
ympärivuotinen käyttäjäkunta. Erityisesti ulkomaalaiset
lapsiperheet ovat ihmeissään ja iloissaan tällaisesta tilasta ja
toiminnasta.

histotrian havina mukaan jollakin tavalla.

ympäristöä mukaileva,

myös ihmisten koteja siihen alueelle. Joukkoliikenne
toimivaksi. Luotoreitit kohdilleen. Olisi ihana siltojen lenkki,
pysähdyspaikka kaiken ikäsiille.
Vihreä keidas kaupungin läheisyydessä, missä voi nauttia
myös vesielementeistä ja tasokkaasta hotelli/rantakahvila
tunnelmasta juoden kahvia ja leivoksista nauttien.
Mielellään tulisin viettämään iltaa
rantakahvilaan/ravintolaan nauttien lasin viiniä ja hyvää
ruokaa hyvässä seurassa.

Kaikilla aukkailla pääsy rantaan ja mahdollislle lähi- viher
Kaupungin arvo nousee sekä matkailijoiden että
alueille hotellin läheisyydessä. Jonkinlainen
paikallisten asukkaiden silmissä.
lautta/vene/gondooli yhteys hotellille keskustasta...jatkuen
esim Ounasvaaralle

En kannata mitään hotellia Valion rantaa. Tärkeää on, että
kaupunkilaiset ja turistit voivat edelleen kulkea rannalla.
Yleinen sauna ja avantouintimahdollisuus on loistava idea.
(LK mielipidekirjoitus 9.2.)
Riittävästi tilaa kulkuneuvoille.

Lapin eksotiikkaa, kuten keskiyön aurinkoa ja
ruskamaisemaa.

Kulttuurisesti rikkaan, jossa turistit ja paikalliset voivat
tutustua toisiinsa ja jossa varsinkin lapsiperheet viihtyvät.
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Valionrannan käyttö virkistysalueena myös kaupunkilaisille. Tasapaino kaupunkilaisten ja turistien intressien
Esim. rantaviivan alue kevyelle liikenteelle.
välillä. Matkailijoiden eristäminen paikallisista ei
edistä kiinnostusta Lappiin matkailukohteena.

Vilkkaampaa, muttei äänekkäämpää. ( kelkkasafarit tai
vesijetit tms. )

Lapsiperheet

Lapsilla tekemistä ja viihtyvät, silloin aikuiset nauttivat
lomasta

Yhteisöllisyys

Paikalliset- ja matkaijoiden lapsiperheet

Lasten iloa ja riemua, kaikilla hyvä mieli

Puistomaista suunnittelua erinlaisia aktiviteettejä
paikallisille ja matkailijoille, tama on niin uniikki kohde
ettei pilata liian täyteen rakentamalla. Ei mitään korkeita
monumenttejä, mieluummin hyvin alueeseen ja maastoon
sulautuvia
Rannan käytömahdollisuus säilytettävä kaikille vapaasti.
Savottaperinne, uitto.
Karavaanareille matkaparkki. Palvelee myös Ounasvaaran
talvikäyttöä. Paikalle voitava tulla myös kelkalla ja veneellä.

Paikalliset ja matkailijat nauttivat alueesta sulassa sovussa
esim. paistamalla laavuilla makkaraa, retkiluistelemalla,
hiitämällä jäällä ja sen jälkeen pulahtavat kylpylään ja
mahdollisesti myös avantoon.

Leikkipuisto ympärivuotiseksi, esim. pulkkamäki. Laavuja ja
erilaisia akvitiviteettejä, esim. talvella lähistölle
luistelurata, hiihtolatu, pilkkimismahdollisuus ja erilaisia
jääigluja tms. joissa voisi yrittäjät myydä paikallisia
tuotteita.

Valionrannan kehittäminen toisi matkailun ympärivuotiseksi
ja erilaisten aktiviteettien luominen lisäisi kiinnostavuutta.
Lisäksi alueen hyödyntäminen toisi työtä ja yrittäjyyttä.

Valionranta paikkana lähellä keskustaa ja loistava
sijainti. Alueesta eräänlainen pienoismalli Lapista.
Talviakvititeettien lisäksi kesämatkailussa
hyödynnettäisiin läheinen leirintäalue, ravintola,
uimaranta, beachvolley sekä tukkilaisperinne.
Kesällä iltaaurinko paistaa myöhään iltaa, jonka
ympärille erilaista toimintaa esim. rakennettaisiin
alueelle lava, jossa voisi pitää erilaisia konsertteja,
tansseja ym. sekä kesällä yrittäjille liikuteltavia
myyntipisteitä ympäristöön.

Ei kerrostaloja ja muutakaan asumusta Vain kylpylä, hotelli Viihtyisä
ja matkailupalveluja on riittäviä alueelle

Urheilu, virkistys, majoitus.

rakentaminen tuo työpaikkoja ja sen jälkeen kylpylä ja
hotelli ja matkailu toiminta :) Kylpylähotellin myötä
Rovaniemen imago kotimaassa ja ulkomailla nousee!
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Paikka ja monipuolisuus toiminnallisesti kohderyhmänä
kaupunkilaiset ja turistit.

Hyvinvointi, arktisuus, moderni, toiminnallisuus,
matala kynnys osallistua ja käydä.

Vilkas, vuorovaikutteinen ja aktiivinen läpi vuoden. Aurinko
myös suosii ko puolen rantaa joten yöttämän yön
hyödyntämisen mahdollisuus. Leveä joki jo itsessään on
nähtävyys ja rauhoittava, meditatiivinen. Tiiviisti rakennettu
kaupunki sulkee sen pois. Sauna,jonka lauteilta avautuu
upea kaupunki, joki, talvimaisema ja yötön yö. Sellaisen
elämyksen haluaisin kokea itse sekä tarjota kotimaisille ja
ulkolaisille vierailleni.

Myös vihreätä ja lapsille jotain leikkipaikkaa ulos

Työpaikkoja tulisi paljon kylpylähotellin myötä, näin
työttömyys vähenisi ja hyvinvointi kasvaisi

Viihtyisyys (ulkoporealtaat jne), ulkoktiviteettaja esim.
lapsiperheille

Kaunis, aikaa kestävä terve rakennus.

Avointa ja yhteisöllistä.

Rovaniemeltä puuttuu kokonaan kiinteä, siisti
avantouintisauna. Tämä olisi todella tärkeää Rovaniemen
imagolle ja vaikuttaisi kuntalaisten hyvinvointiin
positiivisesti. Valionranta olisi tähän tarkoitukseen loistava,
lähellä kaupunkia ja helposti niin paikallisten kuin
turistienkin saatavilla. Olen muuttanut hiljattain
Rovaniemelle Joensuusta ja olen Joensuun huikean
avantouintisaunan jälkeen melkein järkyttynyt siitä, että
Rovaniemellä, arktisessa kaupungissa ei ole lainkaan
kiinteää avantouintisaunaa. Minusta tämä on suorastaan
noloa ja toivon, että asialle tehtäisiin pian jotain. Mallia
voisi ottaa muiden kaupunkien, muun muassa Joensuun,
Turun ja Tampereen saunoista. Kannatan siis yleisen,
perinteisen avantouintisaunan rakentamista
Valionrantaan!!
toiveeni olisi,että koko Rovaniemi ei olisi hotelleja täynnä.
Turistit pitävät myös luonnon kauneudesta ja heille on
annettava mahdollisuus rentoutua muuallakin, kuin
Ounasvaaralla,keskustassa tai hotellihuoneissaan.

toivoisin,että Valionranta olisi ihmisien
rentoutumispaikka,jossa ihmiset voivat
lenkkeillä,käydä piknikeillä,uida Kemijoen kauniilla
rannoilla ja nauttia luonnon kauneudesta
keskustankin lähettyvillä. Ei pilata Rovaniemen
kauneutta ylimääräisilä hotelleilla.

Saavutettavuus,liikenneyhteydet/liikennejärjestelyt,autojen Ekologisuus,kaupunkistrategian
paikoitus,esteettömyys,terveyden edistäminen,voisiko
arvoja,yhteisöllisyys,yhteisvastuullisuus
toinen puoli olla lapsiystävällinen,toinen puoli
aikuisille,ikäihmisille,erityisryhmät huomioiden, Lapin
luonto,revontulet,matkailu

toivoisin,että elämä olisi rauhalista myös Valionrannassakin.
En toivo,että koko Rovaniemi olisi pelkkiä kerrostaloja ja
hotelleja täynnä. Säillyttäkäämme kauniita näköala,lenkkeily- ja rentoutumispaikkoja myös keskustankin
läheisyyteen.
Lapsiperheet viihtyisivät paremmin
Rovaniemellä,Terveyskylpylä palvelisi kaupunkilaisia ja
matkailijoita terveyden edistämisessä,kaupunkikuva
ehostuisi,kylpylä yhdistäisi keskuksen ja Ounasvaaran
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Alueen yrittäjät ja mitä he voisivat antaa alueelle. Palvelut
yms. Ranta/laituri/veneilymahdollisuudet. Sähkökelkkailu,
muut tankkausmahdollisuudet. Riittääkö jokien risteyksen
virtaus omavaraiseen energiantuotantoon.

Kansainvälisyys/globaali, lappilaisuus
(vieraanvaraisuus) eli niin läheltä kuin kaukaakin.
Puhtaus. Rohkea.

Kuhina päällä, kansainvälistä ja kaikille avointa.

Paikallisuus, lappilaisuus, ekologisuus.

Kaupunkilaisilla ja matkailijoilla olisi mahdollisuus yhdessä
nauttia laadukkaan kylpylähotellin palveluista lähellä
keskustaa.

Paikkaan tarvitaaan tyylikäs toteutus. Suunnittelussa tulisi
pyrkiä monikäyttöisyyteen. Ympäristöön ja
puistomaisuuteen ja ympäristön valaistukseen tulisi
panostaa.

Nyt olisi oikea aika ottaa ihmisten toiveet huomioon Tässä
on uskomattoman hyvät mahdollisuudet yhdistää
paikallisia ihmisiä ja matkailijoita palvelevia asioita yhteen
paikkaan ja yhdellä rakentamisella. - Rovaniemen
ykköspaikkoja, jätkänkyttilän vieressä. - Joen rannalla, olisi
hölmöä jättää avantouintimahdollisuus hyödyntämättä
tässä yhteydessä. - Avantouintipaikkaa voisi hyödyntää
ulkoaltaana kesäaikaan. - Pilke on onnistunut rakennus
ounasjoen rannan tuntumassa, siitä mallia
puurakentamiseen
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Tärkeintä kuitenkin että todellinen investoritaho hankkeen Tyylikäs viihtyisä matkailukaupungin arvolle sopiva
takana, oli kiinalainen tai suomalainen kunhan vaan
myös asukkaita palveleva kylpylähotelli.
toteutuisi.
Ehdottomasti talviuintikeskus, mitä myös kaupunkilaiset
(kausimaksu) ja kulkijat (kertamaksu) voivat käyttää.

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Vilkasta matkailuelämää kelkkailijoineen ja
avantouimareineen talvella. Kesäisin veneet, uimarit,
lenkkeilijätänään sekä viihtyisä ulkoterassi keskiyön
auringon ihailun.
Tyylikästä, rentoa, turvallista.

Paikallisille asukkaille ulkoilumahdollisuus ranta-alueella.

Alue voisi tarjota monipuolisesti ulko aktiviteettejä (esim. Perhe, luonto, paikallisuus
avaintouinti, leikkipuisto, minigolf, skeitti, pienimuotoinen
fresbeegolf, Joulu teema/Lappi teema) esim. Lappi pienois
koossa, luontotaidetta eri muodossa Otettaisiin luonto ja
lappi suunnittelussa huomioon, suunnittelussa voisi
hyödyntää Lapin yliopiston osaamista (taiteet, matkailu, AK
jne) Kerrostaloja tai muuta asutusta ei välttämättä tarvitse
enää tälle alueelle, sitä kaupungissa on rakennettuna ja
suunnitelmissa jo ihan tarpeeksi tälle asukaspohjalle.

mukavaa yhdessä tekemistä kaupunkilaisille ja turisteille

Riittävät/toimivat paikoitustilat, mitkä ei rumenna
maisemaa. Eli ei pelkkää laajaa parkkikenttää. Joko
osittain, esim. hotelliin majoittujille, maan alle ja sitten
osittain maan pinnalle, ei suoriin riveihin, vaan jotenkin
kaareviin muotoihin (poronsarvet) niin, että väleihin jää
viheraluetta ja puita/pensaita. Muutenkin maisemallisesti
vihreys täytyy säilyttää: puita ja pensaita/istutuksia ei ole
koskaan liikaa. Leikkipaikka lapsille pihalle.

Asiakas lähtöisyys, perheiden lämmin vastaanotto.
Luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen. Ehkä
niitä moottorikelkkoja ei sitten kannattaisi liittää
tähän konseptiin, ennemmin vaikka porokyydit.

Turistit ja paikalliset sulassa sovussa nauttimassa uimisesta,
ulkoilusta, hemmottelemassa itseään kauniissa maisemassa.

Ei kerrostaloja vaan Lapin maakuntaa esittelevä
luontokeskus

Puhdasta vettä, ilmaa ja kiireetöntä elämää.

Paikallisten ja turistien sopuisaa yhteiseloa.
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Valion rantaan tulisi suunnitella uusi monitoimihalli, jossa
olisivat uimahalli ja liikuntahalli. Mikäli mahdollista
laitoksen yhteyteen tulisi rakentaa maauimala joka
palvelisi talviuimareita. Laitos palvelisi parhaiten
rovaniemiläisiä kuntouimareita ja liikuntatiloista on aina
pulaa. Iso liikuntahalli kiinteine katsomoineen
kävelymatkan päässä keskustasta olisi lottovoitto pitkän
odotuksen jälkeen.

Suomessa on malleja monitoimihalleista mm
Varkaudessa, jossa uimahalli ja liikuntahalli
erotetaan toisistaan upealla lasiseinällä. Kaunis,
upeaan jokirantaan sopiva laitos lienee suhteellisen
helppo suunnitella nykyajan tason ja vaatimusten
mukaan.

Varttunut väki kunto- ja terveysuintia ja nuoriso kilpailu- ja
terveysliikuntaa on paras yhdistelmä Valionrantaan joka on
liian upea helmi uhrattavaksi pelkästään matkailun
käyttöön.

Se että kokonaisuus palvelisi mahdollisimman hyvin myös Luontoa, valoa ja energiaa. Ei ankeaa kylmää
kaupunkilaisia, jolloin käyttöaste pysyisi myös koko vuoden betonia ja metallia.
mahdollisimman hyvänä. Alueesta ja palveluista pitäisi tulla
koko kaupungin "takapiha"/ "olohuone"

Energistä, ympärivuotista, terveellistä

Omistus tai ylläpito voisi olla Santa Sportin mihin on
Ilo, terveys, kauneus ja kulttuuri lappilaisuutta
suunniteltu uimahallia, mutta se tulisin tähän joka palvelisi kohtaan.
vielä paljon suurempaa osaa kaupunkilaisia. Vesihiisi
pysyisi, koska moni ikäihminen sitä omista asiakkaista
käyttää kuten itsekin. Urheiluopistolle voisi suunnitella
lisää parkkitilaa nykyisille toiminnoille.

Avointa, rehellistä ja edullista, jotta mahdollisimman moni
pääsisi käyttämään palveluja.

Sopiva "pistäytymispaikka" myös kaupunkilaisille, ei
pelkästään turisteille.

Näyttävä, ekologinen kokonaisuus, josta koko
Rovaniemi voi olla ylpeä!

Vilkasta, mutta kuitenkin seesteistä.

mitä mielipiteitä Rovaniemen päättäjät on tähän asti
ottanut huomioon?

kaupungin johtoon asiallisia ja ammattitaitoisia
hahmoja.

Valionrannan hävittämisen jälkeen kehittäminen niiltäkin
osin loppuu.

Talvinen lumiliikuntapuisto tms

Hankkeen toivon palvelevan kaupunkilaisia yhtä
lailla kuin matkailijoita

Toivon, että kaupunkilaiset voivat käyttää palveluja
mutkattomasti ja kustannuksiltaan kohtuullisin hinnoin,
esim porrastamalla uinti- ja kylpylähintoja, hiljaisempina
tunteina edulliset hinnat kaupunkilaisille
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Ei sotketa joulupukkia tähän juttuun. On täällä muutakin,
kuin joku keksitty "tonttu" , joka tosin myy hyvin. Mutta
niin varmaan myy myös rauha, luonnonmukaisuus ja läheisyys. Aitous!

Luonnon ja tämän alueen perinteisen elämäntavan
kunnioitusta. Joki on meille elämän valtasuoni.
Ilman jokea ei olisi koko kaupunkia. Siitä kaikki irti.
Ja Ounasvaaran luonnosta myös, sitä luonnollisesti
kunnioittaen.

Toivoisin, että ranta kuhisee elämää ja että se on avoinna
myös kaupunkilaisille eikä vain hotellivieraille. Paikka on
fantastisen kaunis. Se kuuluu kaikille!

Koko alueen komea, arvokas ja vanha tulisi suojella koko
rannan alueella, etenkin leirintäalueella todella arvokkaita
vanhoja puita.

Toivottavasti järki ja tulevaisuuden ajattelu voittaa
ja alue / ranta jätetään tosiaan rakentamatta ja
suojellaan jatkoakin ajatellen.

Kaikki pääsisivät nauttimaan pienestä palasesta
rakentamatonta, suojeltua ja luontoarvoja korostavasta
alueesta nyt ja kauas tulevaisuuteen. Mielestäni juuri rantaalue leirintäalueelta valion rantaan on ehdottomasti
Rovaniemen hienointa ja arvokkainta aluetta, ei
kaupungissa ole todellakaan liikaa viheralueita eikä väljyyttä.

Käsittämätön hölmöys arktiselle pääkaupungille on
avantouintipaikan puuttuminen. Se tulee ehdottomasti
liittää hotellin yhteyteen, kun sitä ei näköjään saada
rakennettua uimarannan tuntumaan. Valionrannan tulisi
säilyä kaiken kansan kohteena, ei vain hotelliasiakkaiden
käytössä.

Paikallisuutta, luonnonmukaisuutta, maisemallisia
arvoja, avoimuutta kaikille.

Sellaista, että sinne voisi jokainen kokea olevansa
tervetullut ja olisi vapaa liikkumaan Valionrannassa edelleen.

olisi aivan loistava talviuintikeskus, joka kiinnostaa
varmasti turisteja, kunhan se brändätään ja suunnitellaan
sopivasti
Hotellin on sulauduttava ympäristöön.

luontoelämyksiä

yhtä rauhallista kuin tähänkin asti

Lappilaisuutta, luonnonmukaisuutta,
kansainvälisyyttä, tyylikyyttää ja persoonallisuutta,
kestävää kehitystä.

Sellaista, että siellä on helppo sekä paikallisten että
matkailijoiden vierailla. Kenen tahansa. Alue olisi viihtyisä
käydä vaikka lenkkimatkalla, jonka ansioista koko alue
vilkastuisi. Leikkipuistot tai koirapuistot rannan yhteyteen
tai hyvät pilkkimahdollisuudet.

Asukkaat

Gondolihissi keskustasta Koskipuistossa sijaitsevaan
kylpylähotelliin, siitä urheiluopustolle ja edelleen
Ounasvaaran huipulle. Kaupungille tämä olisi erittäin
kannattava sijoitus ja ekologinen kulkuväline turisteille ja
paikallisille. Urheiluopiston väkikin pääsisi uimahallille
parissa minuutissa.

Ympärivuotinen kylpylä, uimahalli ja hotelli Koskipuistossa,
Valionrannassa viihtyisä asuinalue.
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-yhteys luontoon: joki, Ounasvaaran maasto talviuintipaikka, "yleinen sauna", ulkoilu- ja kävelyreitti
penkkeineen ja ulkokonserttilava toisivat hotellille
lisäarvoa -liikenne
Ajateltaisiin myös kaupungin adukkaiden tarpeita eikä
ainoastaan turistien. Asukkaiden tarpeeseen vastaisi
kylpylä ja ulkouintikeskus ja lisäksi muuta vapaata
ulkoaluetta (sillan läheisyyteen).

-tehemmä yhessä -kaupunki kantaa vastuun
ympäristöstä

paikallisten ja vierailijoiden yhteyksiä

Lappilaisuutta, tätäpäivää, kehittyvää rovaniemeä.

Rovaniemen kaupungin kehittymistä, jonka vuoksi tämä olisi
taas hieman parempi paikka asua. Myös uusia työpaikkoja
asukkaille.

Liikuntarajoitteisten kulkeminen ja pääsy hotelliin ja
Ikäihmisten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Yhdesdä
aktiviteetehin. Myös mahdolisuutta osallistua nin ettei
tekemisen meininkiä
tarvittaisi aina rahaa. Esim kerran viikossa ilmainen yinti tai
vastaava
Rovaniemeltä puuttuu kokonaan avantouintipaikka, jossa
on yleinen sauna. Yleisellä saunalla tarkoitan suomalaista
koko kansan saunaa, josta hyvin toteutettuja esimerkkejä
löytyy mm. Joensuusta
(http://www.joensuunjaakarhut.fi/fi/etusivu/), Turusta
(http://www.visitturku.fi/saaronniemen-talviuinti_fi) ja
Tampereelta (https://www.talviuimarit.fi/). Etelä-Suomen
saunat ovat paitsi laajan kansanosan suosiossa, myös
unohtumaton elämys ulkomaalaisille turisteille, joista
saunan lauteille löytää iso joukko. Rovaniemi, joka on
noussut maailman kartalle talven, lumen, revontulten,
eksotiikan ja arktisen elämän porttina, jää häpeään
Suomen muiden kaupunkien rinnalla. Yhä useampi
matkaaja etsii matkoiltaan kokemuksia. Tällä hetkellä
reppanat vaihto-opiskelijat änkeytyvät Oulan ylläpitämään
telttasaunaan näiden kokemusten perässä. Harva tohtii
avantoon ilman saunan lämpöä, joten on pakko tukeutua
tuohon nuhjuiseen kokemukseen, jotta voi laittaa kuvan
Instaan; "uimassa jäiden seassa # RealFinland". Muita kuin
vaihtareita telttasaunassa ei tieten juuri olekaan.
Valionranta olisi täydellinen paikka koko kansa saunalle,
kun omaa autoa ei tarvitse, ja näin paikka olisi aidosti
kaikkien saavutettavissa: sen tavallisen rovaniemeläisen
opiskelijatytön, tsekkiläisen omatoimimatkaajan,
reumaansa avannosta apua hakevan mummon tai Lapin
urheiluopiston tulevaisuuden lupausten, joille avantouinti
on erinomainen keino palautumiseen. Kaiken ei tarvitse
olla suurta ja hienoa, tähän elämykseen tai arjen
nautintoon ei tarvita keskuksia tai saunamaailmoja, eikä
myöskään satoja tuhansia euromääriä. Tarvitaan
hirsimökki, useampi metri saunan laudetta ja kolikoilla

Rauhallista. Lapsiystävällistä

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Riittävästi pysäköintipaikkoja autoille ja rantaan voisi
rakentaa ulkoilureitin kävelijöille/lenkkeilijöille.

Sen pitää korostaa Lappi-teemaa.

Toivottavasti siitä tulee paikka, jossa sekä paikalliset, että
matkailijat viihtyvät muutoinkin kuin sisätiloissa.

Pysäköinnin suunnittelu niin että tilaa on riittävästi, mutta
suuri parkkialue ei vie huomiota vaan voi keskittyä luonnon
rauhaan. Maisemointi, parkkitalo tai jopa pysäköinti maan
alla?

Lappilaisuus, lapin luonto, sen puhtaus ja suojelu.
Kaunis ja luonnonläheinen paikka jonka toivoisin olevan
Vanhan arvostaminen, tavat, ruuat, perinteet,
kaupunkilaisten ilon ja ylpeyden aihe.
rakentaminen... modernisti perinteinen. Erämaan ja
arktisuuden tuominen lähelle keskustaa, niin
turistien kuin paikallistenkin elämykseksi.

Piha-alueelle tilavaraus pienille erikoistavaramarkkinoille ja Pitkälle energiaomavarainen ja paikallisuuteen
näyttelyitä varten tilaa.. Auringonottopaikat johonkin
perustuvia ratkaisuja.
tasanteelle. Kävelysilta joen päälle..

Toiminnallista

Unohtaa lyhytnäköinen voiton tavoittelu

Puhdas luonto

Arkinen Nähtävyys

Liikenne ja parkkipaikat tulevaisuudessa. Jos parkkipaikoja
tulee niin ei tee liian pientä.

Ekologisia arvoja.

Rentoo ja raikasta.

Rovaniemelle tarvitaan asianmukainen avantouintikeskus! Nykyaikainen, ekologinen, sekä turisteja että
Nykyinen telttahökötys on oikeasti tosi nolo paikka esitellä kaupunkilaisia palveleva elämyskohde.
turisteille, joita käy siellä paljon! Avantouintikeskus voisi
olla yhteydessä kylpylään, mutta niin, että sinne voisi ostaa
halutessaan erillisen sisäänpääsyn/ kausikortin eikä
tarvitsisi maksaa kallista kylpylän pääsymaksua avantoon
päästäkseen.

Paljon turisteja ja paikallisia yhdessä nauttimassa
monipuolisista kylpylähotellin ja avantouintikeskuksen
palveluista.

Alueen toimintojen tulisi ottaa huomioon niin paikalliset
Ekologisia ja inhimillisiä. Kulttuurien kohtaamista
kuin turistitkin palveluntarjonnassa. Esim. yleistä saunaa ja paikallisessa lappilaisessa kontekstissa.
talviuintipaikkaa hyödyntäisivät molemmat.

Aktiivista ja kohtaamisiin rohkaisevaa. Elämän perusasioista
kuten hyvästä ruuasta, seurasta ja rentouttavasta yhdessä
tekemisestä nauttimista.

Ei vain matkailun käyttöön vaan avoin ja tarjonnaltaan
kutsuva ja palveleva paikka myös kaupunkilaisille.

Eloisaa, vilkasta, rentoa.

Yhteisöllisyys, rentous, toisten kohtaaminen

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Liikenne ja sen sujuvuus. Palveluja myös kaupunkilaisille
turistien lisäksi. Voisiko se toimia kongressikeskuksena
Lapin alueella? Mietiään myös ulkotilat ja niiden
soveltumineen rakennettavaan hotelliin kuin rantaankin.
Voisiko sillekin puolelle jokea rakentaa kevyenliikenteen
raitin, jota kaikki voisivat käyttää ns rantaraitti? Pieni
vierasvenesatama myös. Venekahvila. Ulos voisi tuoda
vaikkapa kuntoilulaitteita joita kaikki voivat käyttää.
Petangue kenttä, lentopallokenttä, yms.

Kestävänkehityksen arvoja. Luontoa huomioiva.
Hyvinvointia edistävä.

Aktiivista, iloista, rentoa, mukavaa, kaikki huomioivaa
(tarkoitan eri ikäryhmiä sekä erityistarpeita vaativia mm.
esteettömyys) Toiminnat jaotellaan siten, että alueesta ei
kuitenkaan tule mikään "sirkus" Vieressähän asuu ihmisiä,
tehdään niin kiva juttu, että he eivät ole ollenkaan
pahoillaan hotelliin yms sinne tulemisesta, vaan
houkutellaan heidätkin mukaan alueelle toimimaan,
liikkuman, syömään, kahville...

Tulevaisuuden matkaajat haluavat nähdä muitakin kuin
Rovaniemeläisten luontosuhdetta - kuten norjalaiset Kaupunkilaisena toivoisin voivani viipyillä ranta-alueella,
toisia turisteja ja keinotekoisia ohjelmapalveluita.
tuntureillaan.
siellä kansainvälisen joukon jatkona.
Voitaisiinko vihdoinkin rakentaa tilaa jossa me arkea elävät
kaupunkilaisetkin oltaisiin mukana - ei vain
mahdollistajina.Itsekin lähden ulkomaille nähdäkseni
paikallisia ihmisiä touhuissaan. Nyt voitaisiin Valionrantaan
rakentaa kaupunkilaisten sauna talviuintipaikkoineen ja
kesäisin oleskelurantoineen (piknikille
Valionrantaan)pienellä esiintymislavalla ja kahvilalla. Ihan
meidän omilla verorahoilla, eikä kytkettynä hotellin
kannattavuuteen.
liikennejärjestelyt

modernia viihtyisää aluetta

nykyisenkaltaista.

uusiutuvaa energiaa
Se uimahalli!!

Rovaniemi on ihmisen kokoinen kaupunki, joka
arvostaa lähiliikuntapaikkoja, jotka ovat kaikkien
saatavilla niin kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.

Kunnolinen kongressikeskus. Monipuolinen kylpylä, jonne Ympäristöystävällisyys. Perhe. Matkailu. Viihde.
tullaan viettämään aikaa. Erilaisia saunoja, ulko-allas.
Vastuullisuus.
Kulkutunnisteilla sähköinen kulunvalvonta. Julkinen avantouintipaikka. Kylmä- ja kuuma-altaita...

Perheiden ja matkailijoiden virkistyspaikka.

Rovaniemen vetovoimoisuutta lisäävää, vilkasta ja talouutta
edistävää toimintaa

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

Kaupunkilaiset ja paikalliset eikä pelkästään matkailun
näkökulmasta.

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Modernisuutta, eläväistä kaupunkikulttuuria,
uskallusta.

Eläväistä ja myös paikallisia vetävää.

Kestävää kehitystä. Nykymeno, jossa tehdään
halvalla on järjetön, koska koko elinkaaren
kustannukset ovat paljon isommat kuin hyvin
toteutettu.

Paikka rauhallisille tapahtumille ja toisaalta satunnaisille
yleisötapahtumille. Sijainniltaan paikalla voi järjestää vaikka
mitä kunhan miljöö saadaan kuntoon.

Yhteistyön tulos kaikkia kuunnellen

Siellä niin kuntalaiset kuin muut kaupungin ulkoa tulevat
voisivat yhdessä nauttia Valionrannan hankkeista ja olla
tyytyväisiä yhteisesti toteuttaviin hankkeisiin

Valdemarinranta/uimaranta voitaisiin jättää ennalleen.
Paitsi se talviuimala olisi tarpeen. Palvelee turisteja ja
paikallisia tällä hetkellä. Ei varmasti ole tarve raiskata
kaunista ulkoilu/leirintäaluetta.
Palvelemaan niin kuntalaisia kuin turisteja

Pohjoisen ihmisen ja luonnon suhde - kunnioitetaan
luontoa mahdollisimman paljon.

Uimahalli Valionrantaan. Tulee vähemmän
liikennejärjestelyjen uusimista ja lähempänä keskustaa. Ei
nousua.

Kaupunkilaisille ja matkailijoille tarjontaa.
Avantouintipaikka.

Vilkasta.
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pääsy vain jalkaisin vähentään hiilijalan jälkeä

teema olis hyvä tyylin keskitysleiri toisi majoittujia
saksasta ja israelista tärkeää että henkilökunta
palkkaisiin syyriasta
Ympäristön kunnioittaminen, siitä tulisi tulla myös
kaupunkilaisten virkistäytymis alue
Yhteisöllisyys, ekologisuus, paikallisuus ja
historia(vanha meijeri tontti miten kuvastaa
lappialaista maaseutua ja sen historiaa)

kunno ravintoilta auki kellon ympäri

Lappilaista hulluutta.

Sellaista että turistin viihtyy sillä alueella ainakin viikon,
jossa on kaikki tarpeellinen paikalla.

Talviuinti keskus
Auto paikoitus, kun ei ole hienoa jos on vain
isoparkkipaikka niin egologisuus ajattelu katoaa.
Uimahallille hyvä sijainti mutta mukaan hotelli ja kylpylä
toiminnot.
Valaistus: sisällä ja ulkona. Rannan käyttö kesällä ja
talvella. Pelikasino.

Rauhallista ja rentoa
Rentoa, ympäristöä kunnioittavaa, monikäyttöistä. Kaikille
eikä vain rikkaille.

Talvi uinti joessa ja venelaituri vieraille.

Nautinnollista ja rentouttavaa oleskelua jokimaisemassa.

Hotellikonseptin tulisi sopia kaupunkikuvaan, mutta myös Ympäristölähtöisyys, paikallisuus, laadukkuus,
osaltaan luoda Rovaniemelle kestävää rakennusperinnettä, viihtyvyys, arktisuus, mahdollisesti myös Lapin
joka tällä hetkellä puuttuu lähes täysin katukuvasta.
pääkaupungin kyseessä ollessa arktinen urbaanisuus.
Alueen toiminnallisuus olisi hyvä suunnitella niin, että se
palvelee paitsi matkailijoita, myös paikallisia.

Sekä paikallisia että matkailijoita palveleva
hotellikokonaisuus, jossa hotellia ympäröivällä luonnolla ja
sinne sijoittuvilla elämyspalveluilla on suuri merkitys.
Hotellin lisäksi alueelle mahtuisi myös erilaisia pienempiä
toimijoita, tilat erilaisille pienille pop up -tapahtumille,
ulkoilmakonserteille/kesäteatteriesityksille jne jne...

Matkailijat haluavat päästä jäälle, joten sinne tulisi
järjestää oma polku ja aktiviteetteja.

Puhdas luonto ja ulkoilma aktiviteetit

Edelleen rauhallista, mutta kauniisti hoidettuja rakennuksia
ja palveluja myös vakituisille asukkaille.

Liikenne ehdottomasti ettei Jäämerentie puuroudu.

Kaikenkansan keskeinen kulttuuri-ja virkistyspaikka
näyttämöineen.

Kivaa, rentoa kesäiltafiilistelyä ilta-auringossa kahvitellen
jätskin kera ja kuunnellen erilaisia esityksiä, esim.
yhteislauluja tai matalan kynnyksen esiintymisiä. Talvella
alueella erilaista lumirakentelua turistienkin iloksi. :-)
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Paikallisille myös palveluita!
Rantaan talviuintipaikka, hotelli ja ehkä se uimahalli, jos
sitä ei tehdä Ounasvaaralle.

Suomalaisuutta ja luonto mutta myös designia

Vilkasta ja rentoa. Talvella jäälle enemmän ihmisiä.
Aktiivista, kaikille avoin paikka.

Lappilaisuutta ja puhtautta

Luontoa kunnioittavaa

Liikennejärjestelyt.

Sen, että rakennus sulautuu hienosti maastoon
pilaamatta arvokasta tonttia ja on ulkonäöltään
moderni ja lämmin.

Turistit ja ulkopaikkakuntalaiset innostuisivat hotellista ja
sen käyttöaste olisi hyvä. Rovaniemeläisille löydyttävä
hotellista aktiviteettejä. Esim. laadukas ravintola
jokinäkymällä ja aktiivista tapahtumien järjämisiä sekä
kaupungin johtava illanviettopaikka baareineen.

Että alue toimii valmistuttuaan myös paikallisten
asukkaiden olohuoneena: kulttuuritalona sisältä,
puistomaisena ulkoa

Yhteisöllisyyttä, taiteen läsnäoloa

Eläväistä, yhteisöllistä, leppoisaa

Turistien ja paikallisten kohtaamispaikka

Yhteys luontoon, lappilainen elämäntapa, puhtaus,
avoimuus, rehellisyys.

Vilkasta paikallisten ja vieraiden yhteistoimintaa,
kulttuurinvaihtoa ja iloisia kohtaamisia.

Luonto

Asukaskeskeinenkin

Kaikille jotain.

En edelleenkään usko, että sellainen on ollenkaan tarpeen. Luonto, tasa-arvo,
Mutta onpahan kaupungilla ollut aiemminkin rahaa survoa
ikuisiin rahareikiin. Ennemmin koulut/päiväkodit/työpaikat
rakenteellisesti kuntoon ja turvallisiksi paikoiksi olla.
Etenkin lasten kohdalla en ymmärrä vitkuttelua, heissä se
tulevaisuus on! Eikä jossain hotellissa.

Enpä tiedä, millaista se siellä nyt on?

Tarpeeksi näyttävä
pohjoisia,
rakentaminen tiulisi ulottaa joen uoman päälle. Näinollen Joulupukin kaupungin , revontulien arvoja
ranta-alue tulisi otettua täydellisesti käyttöön ja saataisiin
riittävää erikoisuutta. Näköala suoraan altaasta joelle.
Kapea kevyenliikenteen väylä olisi hyvä olla rakennuksen ja
veden välissä , joko rakennuksen rakenteissa tai maavallilla
riippuen rakentamistavasta.

vilkas ja palion turisteja
visuaalisesti keskustaan liittyvä iso kokonaisuus jota viitsii
kävellä keskustasta katsomaan ja jossa ihmiset viihtyvät

Nopea aloitus ja asioiden turha venyttäminen lopetettava

Vilkasta

Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen on
tärkeä arvo, jotta voimme kilpailla matkailijoiden
tuomista euroista
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Upea maisema! Kylpylässä tulisi olla ulkoaltaita kuten
Reykjavikin Blue Lagoonissa. Samoin sen tulisi olla
vuoropuhelussa Jätkänkynttilän kanssa.

Arktisuutta, kestävyyttä, luonnonkauneutta ja
moderniutta.

Toivoisin tämän arvopaikan osalta huomioitavan, kuinka
merkityksellinen se on niin tavallisille rovaniemeläisille kuin
kaupungin arkkitehtoonisen ilmeen kannalta. -Se on yksi
näkyvimpiä rakennuspaikkoja, ja sen tulisi palvella koko
kaupunkia. Siitä tulisi muodostua uusi Rovaniemen
vetonaula niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, paikallista
hyvinvointia ja kulttuuria arvostaen ja huomioiden.

Erityisesti meidän oma luonto ja maisema. Olisi hyvä,jos
kaikki kaupunkilaiset voisivat olla ylpeitä hienosta
maisemaan sulautuvasta hienosta hotellista ja samalla
rauhallisin mielin hotellin luonnonvirtauksien
rasittavuuteen. Lappilaisuuden hengenravintoa nauttivien
asiakkaiden luulisi olevan rauhallista väkeä,joten siinäkään
suhteessa tuskin tulisi ongelmaa.

Uutta modernia lappilaisuutta. Kaiken eksotiikan ei
tarvitse olla poronsarviin perustuvaa vanhaa
näkemystä nuhjuisista väreistä ja
pakkasenpolttamista sormista,eikä varsinkaan
koskenkorvasta. kaupunkikuvassa voi olla hienoja
autoja,tyylikkäitä veneitä,korkea-arvoisia
turisteja,ym. Erityisesti kasvavat Kiinan markkinat
tuovat monenlaista kulkijaa katukuvaan.
Perinteikkyys silti kunniaan,eikä mahdollisia muita
yrittäjiä,tai asukkaita häirittäisi tulevilla toimilla.

Liikenne varmasti tulee lisääntymään alueella,joten teiden
uudelleensuunnittelu on paikallaan. Kasvava turismi toisi
myös uusia ulottuuksia jo olemassa olevaan uimarantaan
leirintäalueen tuntumassa,sekä jätkänkynttilän ylittävää
jalankulkua,minkä näkisin vain positiivisena seikkana.

Jätkänkynttilän pohjoispuolella olevalle hiekkarannalle ei
saa rakentaa vaan se tulee säilyttää kaupunkilaisten
uimarantakäytössä. Ranta on melko syvä ja siten soveltuu
erityisen hyvin aikuisille ja vanhemmille lapsille
uimarannaksi. Se on erityisesti Pullinpuolen asukkaiden
ahkerassa käytössä kesäisin. Mahdollinen hotelli tulee
lisäämään liikennettä Jäämerentiellä. Alueen
liikennejärjestelyissä tulisi pystyä ratkaisemaan
Mäkimiestenrinteellä asuvien ongelma: erityisesti ruuhkaaikoina on hyvin vaikea päästä autolla kääntymään
Jokkerinpolulta tai Jyrkännoususta Jäämerentielle
Jätkänkynttilän suuntaan pitkien autojonojen vuoksi.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
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Riittävät parkki alueet.Käyttäjiä tulee paljon myös
Talouden arvo Rovaniemelle ja ehkä myös koko
henkilöautoilla.
Lapille on riittävä arvo sinänsä.Toivoisi
Toivottavasti tuleva konsepti palvelwe myös paikallisia. Nyt Paikallisuus, ekologisuus
paikalla oleva uimaranta on rovaniemen parhaita

Toivoisin näkeväni kokonaisuuden josta voisin olla yhtä
ylpeä kuin Rallista.
Vilkas toimiva sauna/kylpylä/luontaihoitoja/ranta terassi
jossa viihtyy turisti kuin paikallinen

Paikalliset ihmiset. .hiihtäjille latu pihaan...veneilijöille
kunnon rantautumis laituri. .paikalliset voisi käyttää
palveluita. ..
Hotellin tulisi olla myös kaupunkilaisten palveluja lisäävä.

Lappi, ounasvaara, yötön yö,talvi,ruska. ..

Laadukas, aktiivinen ,paikalliset ,asukkaat huomioon ottava.
..

Ympäristöön sopeutumista ja puurakentamista.

Elämää kaikille avoimessa ja rantareitiltä saavutettavassa
hirsirakenteisessa rantakahvilassa.

Rovaniemi on Joulumaan keskus ja vilkas turistikohde ja
konferenssipaikka.

Valionrantaa ei pidä rakentaa täyteen, vaan suunnitelmiin
pitää mahduttaa myös kaupunkilaisille ja luonnolle tilaa.
Rovaniemen erityispiirre on luonnon läheisyydessä, eikä
sitä pidä heikentää.

Kestävän kehityksen arvoja sekä luonnon
kunnioittamista. Ei luontoa syrjäyttäen vaan sen
mukana eläen.

Valionrannan toivoisi olevan käytössä ympärivuotisesti,
esimerkiksi juuri kaupunkilaisille avoinna olevan
talviuintipaikan muodossa. Sen tulisi olla turistien lisäksi
avoinna myös kaupunkilaisille. Keskustan puolelta ei oikein
pääse veteen veneettä, joten Valionrannasta voisi tulla
kaupungin vesiharrasteiden sydän.

Arvokkuus, tasa-arvoisuus, jatkuvuus

Hyväksyttvyys asukkaiden silmissä. Ettei tässä rakenneta
vain hotellia matkailijoille vaan tuotettaisiin iloa ja hyötyä
myös kaupungin asukkaille.

Ekologisuutta, lappilaisuutta ja puhtautta.

Olisi hienoa jos paikka voisi toimia kauunkilaisten ja
matkailijoiden kohtaamispaikkana.

Kuntalaisten ja turistien kohtaamisen areena.
Ennakkoluulottomuus, maailmannäyttelyhenki
Ennakkoluuloton asenne. Yhteistyö poikkihallinnollisestikin
toimimaan.

Vilkas kohtaamispaikka luonnon ja kaupungin risteyksessä.

Luonto (joki) pitää hyödyntää mahdollisimman hyvin.
Köysirata Jätkän patsaalta hotellille ja edelleen
Juhannuskalliolle (Ounasvaara).
Lähialueen asukkaat, liikenneyhteydet

Paikka olisi "täynnä elämää" yhdessä turistien ja lasten
(lapsiperheiden) kanssa. Unohtamatta myöskään
iäkkäämmille tarkoitettuja palveluita.
Samanlaista

Alue pitää suunnitella niin, että siellä on mukava
kaikilla rovaniemeläisilläkin vierailla.
Lappilaisuutta
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hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Suosia ratkaisuja joissa liikkuminen paikasta toiseen voisi
Kestävää ja pysyvää ja sellaista jota tultaisiin
toimia hyvin myös ilman autoa. Toimintoja jotka myös
katsomaan mallina myös muille.
vetäisi paikallisia asukkaita sinne ja siitä voisi tulla yhteinen
puisto / kokoontumispaikka/ kaupinkilaisten yhteinen
Vapaa-ajan rento viettopaikka/olohuone, jossa voidaan
seurustella ja harjoittaa erilaisia aktiviteettejä.

Elävää paikkaa jossa viihtyvät turistit ja paikalliset ja jossa
on aina jotain touhua ja aktiviteettiä.

Huomioida turistit, paikkakuntalaiset linja-autoille kunnolla kestävänkehityksen arvot huomioida...
p-paikat
esim.sähköt..valot syttyvät/sammuvat kun
huoneissa ei olla tms....

Puistokuja.. vehreyttä vihreää, kukkia......lapset, nuoret
huomioida tarvikkeineen esim leikkipuisto
liikennejärjestelyt tässä kohden uusiksi... turvallisuus
kaikille...

Kaupunkilaisten voiihtyvyyden lisäys.Kaiken kansan ranta.

Näyttävyyttä ja monipuolisuutta.Joulun ilmettä
tavallaan ja valon ja vuoden aikojen
vaihtelevaisuutta.

Kaupunkilaisten "koti"

Luontoa ja lappilaisuutta

Sellaista että siellä käy myös paikalliset ja että voi osallistua
eri hotellin tarjoamiin juttuihin (tarvitaessa maksua vastaan,
riippuen asiasta) ilman, että yöpyy hotellissa

Talviuintia harrastaville pysyvä paikka myös kyseiselle
alueelle.

Pysyvää ja kaunista, joki ja vaaramaisemaan sopivaa. Olisihan se mukava jos silmä lepäisi kyseisessä
rakennuksessa ja ylipäätään koko alueessa, kun on kyseessä
noin arvokas ja keskeinen paikka.

Se paljon puhuttu avantouintipaikka rantaan ja
mahdollisuus edulliseen kahvitteluun ja ruokailuun sen
lähelle.Asukkaat voivat käydä avannossa huonehintaan.

Huolenpitoa ja välittämistä.

Tien toisella puolella olevat asunnot. Heidän näkymää
joelle ei saisi estää, jottei asuntojen arvo laske.

- Suvaitsevaisuus, ekologisuus. Palveluun on
panostettava, henkilökunnan on oltava ystävällisiä ja
palveluhaluisia.
Luonnonläheisyyttä ja monipuolista maankäyttöä.
Toivoisen alueen olevan selkeästi myös paikallisten
käytössä. Kaupungin on aika osoittaa paikka
talviuintikeskukselle.

1. Talviuintikeskus. 2.Jokin roti kaiken maa-alan
kaavoittamiselle generiseen moderniin
asunto/hotellituotantoon ja asvalttipäällysteeseen.
Kaupungissa pitää olla myös tilaa lepuuttaa katsetta ja
puiden kasvaa. Valionrannasta on arvokas, avara
virtavesimaisema, joka on kaikkien rovaniemeläisten
omaisuutta.
Ounasvaaran kauneus taustalla. Se ei saa peittyä
värikaaokseen. Luonto tulee sulautua osaksi rakennuksia
kauempaakin katsottaessa.

Luonto ja ylpeys lappilaisesta innovatiivisesta
ajattelusta. Ekologisuus, esteettömyys ja lähiruoka!

Saisi olla kerrostaloasuntoja myös, nin turisteille olisi
kontaktimahdollisuuksia rovaniemeläisten kanssa.

Täynnä iloisia matkailijoita niin maailmalta kuin kotimaasta.
Paikallisillekin hyviä palveluita esim avanto, kylpylä, hyvä
ruokapaikka ja erityisesti ylpeyden aihe hienona
ympäristönä.
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ottaa huomioon?
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-

Luonnollisuus, Lapin eksotiikka. Tänne ei sovi Las
Vegas-tyyppinen hotelli.

Vireää, toisi varmasti paljon eri asioita Rovaniemelle ja
rovaniemeläisille.

Koko alue virkistys käyttöön ja mahdollisiman
luonnonmukaiseen tilaan, alueen kaikki vanhat puut tulisi
rauhoitaa rautatiesillalle asti.

Luontoarvoja, antavan sellaisen vaikutuksen
Kaikki voisivat olla, liikkua ja nauttia ulkoilusta sekä ihailla
ihmisille , että täällä herkässä pohjoisessa todella
kaunista luonnon mukaista Kemijoen rantaa.
arvostaaan luontoa ja halutaan säilyttää niitä
tulevillekkin sukupolville ihan kaupungin alueellakin.
Joen vastakkaisella rannalla on jo ihan tarpeeksi
betonipunkkeria.

alueen asukkaat ja ulkoilumahdollisuuksien lisääminen
/ylläpito

Kestävä kehitys, ekologisuus, vieraanvaraisuus,
suvaitsevaisuus, huippupalvelualttius, ystävällisyys

Sujuvat liikennejärjestelyt, ehkä jopa liikennevalot.
Arktisuutta, lappilaisuutta, uusiutuvuutta,
Nykyään esimerkiksi Pullinrannasta ja Lossitieltä on ruuhka- modernismia, laatua, luonnollisuutta, elävyyttä,
aikoina tosi vaikea päästä Jäämerentielle tai toisinpäin.

Niin rauhallista kuin tällaisen hankkeen jälkeen voi olla
(asukkaiden huomioiminen), mutta myös uusia
mahdollisuuksia ja vetovoimaisuuden nostoa

Toivoisin, että se olisi sellainen "relaxing haven" sekä
paikallisille kuin turisteillekin. Sinne voisi tulla
rentoutumaan, vaikka ei hotellissa yöpyisikään. Esimerkiksi
cocktailille näköalakahvilaan, hierontaan, dayspahan tai
uimaan. Olisi hauskaa, jos hotellin joenpuoleinen piha tai
terassi olisi yleistä aluetta, johon voisi esim. kesällä tulla
naapurustosta viettämään aikaa.
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ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
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Rovaniemen kaupunki ei valitettavasti ole erityisen kaunis, Lappia, vläjyyttä. Rovaniemen korkeudelle tuleva
mutta Valionrannan hotelli voisi olla "ravintolakeidas"
turisti haluaa enemmän saamelaisuutta, kuin
myös sellaisille turisteille, jotka haluavat käyttää
suomalaisuutta.
ravintolapalveluja, vaikka eivät yövy. Samoin lähteä
risteilylle joelle.

Menestyvä hotelliliiketoiminta, joka toimii kaupallisin
ehdoin, mutta sallii yöpymättömänkin henkilön tulla
rannalle ja käyttämään oheispalveluita.

Maisemaan hyvin sopiva arkitehtuuria, joka ei peitä
kaupungin puolelta Ounasvaaran näkymiä

Ekologinen konsepti ja myös kaupungilaiset
huomioitu

Rento, kaikki osapuolet huomioitu

Kunnollinen talvi-uinti paikka.

Maan ja Rovaniemen kulttuuria.

Uusi kokonaisvaltainen Kylpylähotelli toi Rovaniemelle uusia
matkailijoita,jotka toisivat lisää Firmoja ja kauppoja.

Ounasvaaran laskettelu- ja hiihtokeskusta pitäisi kehittää
roimasti. Lahden seudulta alkaa talvet hävitä niin olisi hyvä
aika alkaa kehittää Rovaniemestä uutta talviurheilun
mekkaa Suomeen ja jopa pohjoismaiden mittakaavassa.
Lisäksi liikenneyhteydet lentokentän, kaupungin ja
Ounasvaaran suuntaan tulee kehittää toimiviksi.
Ounasvaaran pitää saada kehittää ja rakentaa yksityisellä
rahalla eikä kaupunki saa olla siinä kaavoituksellisesti
esteenä. Samoin Napapiirin ympäristöä. Myös toisaalta
koskemattoman luonnon läheisyys tulee osata hyödyntää.
Rovaniemi on ainutlaatuinen paikka, jossa yhdistyy
kaupunkipalvelut, puitteet urheiluun ja harrastamiseen
sekä lähes erämaaluonto. Kaikille löytyy haluajansa ja moni
matkailija ottaa varmaan kaikkea näitä sopivissa määrin.

Toteuduttuaan hanke olisi alkuräjähdys Rovaniemen Silloin Rovaniemellä olisi hulppea hieno hotelli ja
kehittämikseksi turisti- ja talviurkeilukaupunkina.
huvittelukeskus, johon tullaan kaukaakin ympäri vuoden.
Talvikisat/olympialaiset 2030-luvulla olisivat
seuraava etappi.

Olisi hyvä jos rantaan tulisi muutakin kuin pelkkä hotelli,
jotakin myös paikkakuntalaisten käyttöön.

Avantouintikeskuksen sijoittuminen kylpylähotellin
yhteyteen. Sujuvat yhteydet kesän ja talven
harrastusmahdollisuuksien pariin (laduille,
moottorikelkkailemaan, veneilemään, laskettelemaan,
poro- ja huskyajeluihin jne). Köysirata-/kondoliyhteys
Ounasvaaralle. Laadukkaat ravintolapalvelut.

5. Mitä muita asioita Valionrannan suunnittelussa tulisi
ottaa huomioon?

6. Mitä arvoja toivoisit Valionrannan kuvastavan
hankkeen toteutuksen jälkeen?

7. Minkälaista elämän toivoisit olevan Valionrannassa
hankkeen toteutuksen jälkeen?

Näytetään, että täällä arvostetaan oikeasti
luontoarvoja. Eli ei rakenneta siihen mitään.
Laitetaan kaunis virkistäytymispuisto, jossa viihtyy
sekä kaupunkilaiset että turistit. Lapsille
luontoonliittyvä leikkipuisto. Torni, josta voi
tähystellä lintuja ja voisihan siinä olla pieni
kahvilakin. Polut niin hyvät, että siellä pääsee
kulkemaan liikuntarajoitteisetkin. Pieni kenttä
pelaamiseen. Ja ne vanhat kauniit puut on
säilytettävä ehdottomasti!!!!

Piknikkejä ja rauhallista yhteiseloa.

Liikenneyhteydet ovat hankalat nykyisillä kulkureiteillä.
Maanalaista kulkureittejä, huolto, parkkitilat. Joki jota ei
saa enää enempää pilata.

Pohjoisen taivasta, luontoa, värejä, rauhaa,
seesteisyyttä...tunturien lakeja..kuruja....

Huomiota herättävä, uljaan kaunis ja vilkas keskus jossa
sulassa sovussa maailman eri kansojen matkalaiset ja
paikalliset voivat nauttia upeista elämyksistä ja palveluista
samanaikaisesti. "Jossa jo sisään astuessa mennään eri
atmosfääriin"

Ympäristön suunnittelu toimivaksi

Kaunista joki- ja vaaramaisemaamme. Onhan
vieressä Suomen suurimmat joet.

Laatua ja vilkasta käyttöä, jota kehuskeltaisiin ympäri
maailman. Maine tekisi hyvää Rovaniemelle, koska olemme
olleet nykyään paljon tapeetilla.

Valionrannan suunnittelussa tulee huomioida alueen
käytön mahdollisuus myös kaupunkilaisille. Miksi kaikki
parhaimmat ja luonnonläheisimmät asiat pyhitetään
turisteille? Rantaan kävelytie kaikille (vrt. Rantaraitti
Jyväskylässä).

Luonnonläheisyys, ihmisläheisyys.

Yhteisöllistä ja aktiivista turismin ja kaupunkilaisten hyvää
yhteistyötä.

Ranta pitäisi jättää myös kaupunkilaisten käyttöön.

Yksinkertainen on kaunista. Luonnon arvostus
rakennuksessa.
Aitoa Rovaniemeä ei mitään Joulupukin
mainostamista se löytyy Napapiiriltä

Kansainvälistä, olisi myös kaupunkilaisten olohuone.

Lappilaista eksotiikkaa, joka lisää kaupungin
vetovoimaa ulkomaalaisten turistien silmissä.

Alueelle olisi hienoa saada suuri kylpylähotelli joka
houkuttelisi matkailijoita kotimaasta ja ulkomailta.

Kaupungin asukkaiden käyttöön tuleva ja myös matkailua
palveleva kokonaisuus.

Maisemaan soviva malli ei mikään tornitalo laatikko mallia
niitä on jo tarpeeksi täällä

Hyvät yhteydet liikkua paikasta a paikkaan b. Esteetöntä,
jouhevaa. Aika pelkistetty ympäristö. jättää Ei liian paljon
kaikkea sinne tänne, rauhallisuutta ja erämaata jättää

Tyytyväisiä Rovaniemen veronmaksajia paikalliset
Asukkaatkin olisi viimein otettu huomioon.
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Rannan tulisi palvella myös kaupungin omia asukkaita... nyt Luonto, luonnossa liikkuminen virkistäytyminen,
tahtoo kaikki suunnittelu keksittyä vain matkailijoiden
pohjoisuus
palvelemiseen

Kaupunkilaisia yhdistävä, sopiva ja kutsuva paikka
tulotasosta riippumatta

Ympäristön viihtyisyys ja laajuus, käytettävyys 'kaikille'
ainakin kauniina alueena. Valdemarin heittäminen hiiteen
C-luokan viihdepaikkana keskellä upeaa kaupunkikuvaa.

UUDISTUMISTA, ilman Tikkalaa ja Annanpaloa!!!

Iloista rauhallisuutta

Hyvät parkkitilat.

Lappilaisia arvoja jotka palvelisivat sekä paikallisia
että kasvavaa turismia

Avantouintikeskus kylpylähotellin yhteyteen

Hienoa

Toimivat liikennejärjestelyt ko. alueella. Paikalliset
huomioidaan myös tulevana käyttäjäkuntana.

Lapin ja arktisen alueen ainutlaatuisuus, kestävä
kehitys.

Niin matkailijat, kokousvieraat kuin paikalliset asukkaatkin
käyttävät vetovoimaisen, lappilaisuutta korostavan hotellin
palveluja mutkattomasti ja toimivia mobiilivaraussovelluksia
hyödyntäen. Matkaketjut on mietitty kuntoon ja
liikennejärjestelyt alueella toimivat.

Asukkaille mahdollisuus rannan käyttöön (avanto-osa),
kävelyreitti teemaan sopivin valoin rantaan. Hotellin tulee
olla uniikki, ei mikään rakennusliikkeen/hotelliketjun
vakiomalli.

Luonnonläheisyyttä, kauneutta, rauhallisuutta semmoista missä mieli ja siulu lepää!

Uimahalli

Uimahalli

Uimahalli

1. Liikennejärjestelyt, (nyt ruuhkaa arkiaamuina ja arkiiltoina) 2. Rantaan kävelytie istutuksineen ja penkkeineen
ja valaistuksineen. 3. Kahvila, mihin myös kaupunkilaiset
voivat tulla nauttimaan kävelyretkillään. 4. Alueen
historian huomioiminen (kivikautisesta ajasta lähtien
asutusta alueella)

"Slow down" toimintamalli tässä rauhattomassa
maailmassa. Hotellialueen rantavyöhyke oli myös
kaupunkilaisten virkistysalue.

Kaikilla kuntalaisilla olisi oikeus kulkea ranta-alueella
(+virkistyskäyttö) ja nauttia kauniista ympäristöstä kaikkina
vuodenaikoina. Hotelli olisi turisteille rauhoittumisen
paikka, ei menomesta, jolloin alue pysyisi myös
asukkukkaiden kannalta rauhallisena. Liikenne alueelle tulisi
olla sujuvaa!

