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Johdanto

Sisältö
Nämä yleispiirteiset rakentamistapaohjeet on laadittu Rovaniemen keskustan osayleiskaavatyön osa-

na keväällä 2011. Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet toimivat keskusta-alueen asemakaavoituksen
tukena ja eräänlaisena kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan laatukäsikirjana. Ohjeiden sisältö on
suunniteltu keskustan ja erityisesti sen julkisen kaupunkitilan ja asumisen, palveluiden ja kaupallisen
toimintaympäristön kehittämiseksi yhtenäisempään suuntaan Rovaniemen nykyisen kaupunkikuvan
hyviä piirteitä vahvistavaksi ja imagoa tukevaksi. Omaleimainen ja yhtenäinen kaupunkimiljöö on kuin
kaupungin käyntikortti, sillä viestitään kaupungin imagoa, identiteettiä ja kotiseuturakkautta sekä satunnaiselle vierailijalle että oman kaupungin asukkaille. Rakentamistapaohjeilla ohjataan asemakaavoitusta, toteuttamiskilpailuja ja julkisen tilan suunnittelua. Rakentamistapaohjeen avulla tavoitellaan
myöhemmän kaavoituksen kautta kaupunkikuvan yhtenäisyyttä ja kaupunkimiljöön laatutasoa ja.
Näin edistetään kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin pääsemistä muiden toimenpiteiden ohella. Rakentamistapaohjeisto osoittaa esimerkkien avulla kaupunkirakenteellisia, tyylillisiä ja toiminnallisia ideoita,
joihin jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä. Rakennustapaohjeessa esitetään kunkin osa-alueen vahvuudet ja ympäristön ominaisluonne, jota uuden rakentamisen ja korjausrakentamisen tulisi seurata ja
jatkaa uutena tulkintana. Ohjeisto on laadittu helpottamaan keskustan kaavoittamisesta ja suunnittelusta sekä laadun valvonnasta vastaavien henkilöiden työtä. Ohjeistossa kuvataan kunkin keskustan
osa-alueen nykytila, sen vahvuudet ja heikkoudet sekä jatkosuunnittelua koskeva tavoitetilan kuvaus
esimerkkeineen ja ideakuvineen. Rakentamistapaohjetta päivitetään tarpeen mukaan kaavoituksen
etenemisen myötä.
Rovaniemen keskustan kaupunkikulttuurin tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat miellyttävä ja elävä katutila, kävelykadut ja aukiot, joista merkittävimpinä uusina kehittämiskohteina korostuvat uusi tori
Koskikadun varrella, kosken rannan kehittäminen yhtenäiseksi ja laadukkaaksi virkistysreitiksi sekä
mahdollinen Valtatien yli rakennettava kansialue kaupunkirakennetta yhdistävine julkisine tiloineen.
Kaupunkikuvallisesti tärkeitä ja vaalittavia alueita ovat Alvar Aallon hallinto- ja kulttuurikorttelit sekä
yleisesti ydinkeskustan eri aikakausilta säilyneet laadukkaat rakennukset.
Kaupunkitilan tärkeitä kehittämiskohteita ovat:
•
•
•
•

Yhtenäiset katujulkisivut ja säilytettävät kaupunkikuvan ominaisuudet, esim. 1960-luvun nauhaikkunat
Yksi tärkeimpiä keskustan vetovoimatekijöitä ovat maantasokerroksen liiketilat ja palvelut, joiden
säilymistä tulee jatkossakin tukea
Julkisivujen säilyttäminen selkeinä ja tärkeiden katunäkymien säilyttäminen, mm. keskustan alueella sisäänvedettyjen parvekkeiden avulla
Keskustan alueella on nykyisin niukasti oleskelu- ja viheralueita – keskustaan halutaan jatkossa
lisää mukavia istutettuja oleskelupihoja ja vehreitä bulevardeja. Tähän tavoitteeseen liittyy mm.
nk. Keskustan Kehäkadun kohentaminen koko keskustaa kiertäväksi laadukkaaksi bulevardiksi

Keskustan rakennuskanta on nykyisellään sekoitus uutta ja vanhaa eri ajoilta, muutamista ennen sotaa olevalta ajalta peräisin olevista yksittäisistä rakennuksista 1950-2000 –lukujen asuinalueisiin sekä
pääosin 1980-2000 -luvuilla rakentuneeseen liikekeskustaan. Ydinkeskusta on kerrostalovaltaista ja
toiminnoiltaan melko sekoittunutta siten, että maantasossa on liiketilaa ja ylempänä asumista. Keskustaympäristö on tiivistä ja kaupunkimaista, rakennukset sijoittuvat kiinni katulinjaan ja ovat korkeudeltaan ydinkeskustassa suurimmaksi osaksi 4-6 -kerroksisia. Keskustaa välittömästi ympäröivä
koskimaisema rantapuistoineen sekä keskustaan kiinteästi liittyvät virkistysalueet Koskipuistossa ja
Kirkkolammella tuovat kaupunkimaiseen keskustaan luonnonläheisyyttä ja vehreyttä. Rakentamisen
ja katutilan mittakaava vaihtelee 1950-luvulta säilyneistä jälleenrakentamiskauden pientaloista ydinkeskustan tiiviiseen ja urbaaniin ympäristöön. Liikekeskustassa Koskikadun varrella mittakaava suurten
kaupallisten toimijoiden mukaisesti kasvaa.
Rovaniemen keskustan korostettavia vahvuuksia ovat erityisen kaunis sijainti vesistöjen äärellä, vaarojen katveessa sekä omaleimainen, topografiaa noudattava katuverkko. Keskustan korostettavia
kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä ovat kaupunkimaisuus, elävyys ja pienipiirteisyys eli ”pikkukaupunkihenki” sekä luonnonläheisyys. Oman lisänsä kaupunkikuvaan tuovat mm. museoiden ja kulttuurirakennusten ilmentämä kulttuuri ja taide sekä turismin ja joulunajan luoma sesongin mukainen
vaihtuvuus.
Keskustan osayleiskaavatyön yhteydessä on tarkasteltu myös korkeiden rakennusten mahdollista sijoittamista ydinkeskustaan, Erottajalle ja Lampelan itäosaan. Mahdollisia paikkoja ja korkeaan rakentamiseen liittyviä suosituksia on esitetty tämän raposrin viimeisessä kappaleessa sivulla 28.
Rovaniemen keskustan alueella pyritään hyvään kaupunkikuvaan sekä luomaan houkuttelevaa, toimivaa ja laadukasta ympäristöä. Kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin päästään mm. ohjaamalla rakentamistapaohjeiston avulla suunnittelun laatutasoa ja yhtenäisyyttä. Rakentamistapaohjeiden tavoitteena on
taata keskustan alueelle jatkossakin keskustamaista ympäristön laatua, korkealuokkaista kaupunkiarkkitehtuuria sekä suunnittelussa kokonaisuuksien hallinta ja ympäristöön sovittaminen.
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1h LAINAANRANTA
1i POHJOISRANNAN MUSEOALUE
2a KIRKKOLAMMEN ALUE
2b SAIRAALANNIEMI
3 LAMPELA
4 KOSKIPUISTON VIRKISTYSALUE
5 ETELÄKESKUS
1a-1b MUUTTUVA LÄNSIREUNA

1i
parakennusten huoltopihan limittymisellä viereisten
pienimittakaavaisten asuinkerrostalojen pihan kanssa.

Nykytila
1

Keskustan länsireuna on muuntuvaa ja uudistuvaa
reunavyöhykettä keskustaa halkovan 4-tien ja Korkalovaaran välissä. Alueen eteläosaa (osa-alue 1 B) nykyisen
torin ja linja-autoaseman tuntumassa leimaa dynaamisuus sekä liikenteen vauhti ja suuri mittakaava. Täällä
Poronsarvikaavan keskiössä kaupunkikuva on heikkolaatuista: autoliikenteen virrat risteävät, väylät ovat leveitä, eikä alue suosi kävelyä tai pyöräilyä. Rakennukset torin ympärillä ovat mittakaavaltaan suuria ja laadultaan
ja materiaaleiltaan osin väliaikaisen tuntuisia kaupan
rakennuksia. Kauppatoritoiminta ja sen vilkkaus eivät
ole kaupungin kokoa ja markkinakaupungin mainetta
vastaavalla tasolla, johtuen torin sijainnista pitkän ja
hankalan kävelymatkan päässä varsinaisesta Koskikadun
liikekeskustasta. Lapinkävijäntien alkupään rakennukset
sijoittuvat kaupunkikuvassa erittäin näkyvään paikkaan,
joten niiden arkkitehtuuriin ja kaupunkimaisemaan sulautumiseen kannattaisi panostaa nykytilannetta enemmän.
Torista pohjoiseen sijaitsee asumispainotteinen länsi3
reuna (osa-alue 1A): Lapinaukean laadukkaasti uudistuva asuinkortteli ja siitä pohjoiseen Vartiokadun ja Lapinkävijäntien varteen sijoittuva 1970- ja 1980-lukujen
laadultaan melko vaatimaton kerrostaloalue. Alueella
sijaitsee joitakin vanhempia rakennuksia, jotka tuovat
5 virkistävää ja hyvää kerrokalueelle kaupunkikuvaa
sellisuutta. Kaupunkikuva keskustan länsireunalla on
ydinkeskustaa lähiömäisempää, kahden kolmen portaan
lamellitaloineen, maantiemäisine katuympäristöineen
ja väljine ja vehreine tontteineen. Kerroskorkeudet
vaihtelevat 2-kerroksisista pientaloista 5-6 -kerroksisiin
asuintaloihin painottuen koko keskustalle tyypilliseen
4+2-kerroksiseen (maantaso-/kellarikerros, neljä asuinkerrosta ja ullakko) mittakaavaan. Lähinnä Koskikadun
ympäristössä liiketiloja sisältävät maantasokerrokset
elävöittävät alueen kaupunkikuvaa ja vastaavaan elävyyteen tulee pyrkiä myös aluetta kehitettäessä. Pysäköinti sijaitsee tonteilla maantasopysäköintinä, mikä vie
liikaa tilaa virkistyskäytöltä ja rumentaa yleiskuvaa.
Lapinkävijäntiellä kaupallisten ja julkisten rakennusten
mittakaava on muuta aluetta suurempaa. Edusaukiot
julkisten rakennusten yhteydessä ovat laadultaan tai
tiloiltaan epämääräisiä, mm. Taidemuseon kadunvarsi
sisäänkäynniltä puuttuu kunnollinen edusaukio. Revontulikeskuksen suurimittakaavaisen huoltojulkisivun
sijoittuminen Lapinkävijäntien reunajulkisivuksi tuo
ristiriitaa muuten pienimittakaavaisen asuinympäristön
kanssa. Samoin mittakaavojen ristiriitaa on torin kaup2

1a

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

2

1b
1e
1c

Nykyisellään katutilat etenkin alueen eteläosassa osaalueella 1B ovat hallitsevan leveitä, eikä kaupunkimaista
katutilaa synny kun rajaavat rakennukset puuttuvat.
Alueen eteläosa muodostaa katuverkossa koko keskus1g ja hajoittavan Poronsarvi-aiheen keskitaa hallitsevan
risteyksen, jossa viisi liikenneakselia yhtyy. Autoliikenne
on hallitsevassa asemassa sekä kadulla että pihoilla.
Huonoa kaupunkiympäristöä on, että osa-alueella 1A
sekä Lapinkävijäntie että Vartiokatu4ovat luonteeltaan
maantiemäisiä ilman jalkakäytäviä tai piennarkiveyksinä
toteutettuja kevyenliikenteen vyöhykkeitä. Hyvänä katutilan ominaisuutena voidaan mainita vehreän Vartio1f aukeavat upeat vaaramaisemat.
kadun päästä
3

1d
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KATUTILA JA LIIKENNE
1h

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Rakennukset läntisellä reunavyöhykkeellä edustavat
lähinnä 1970-1980 -lukujen arkista ja edullista rakentamista. Keskustan reunalla vaaleat ja tiilipintaiset julkisivut, 4+1 kerroksisuus ja julkisivujen osin nauhamainen
käsittely yhdistävät alueen osaksi ydinkeskustaa, vaikkakin täällä rakentamisen ja arkkitehtuurin laatutaso ja yksityiskohdat ovat keskustaa arkisempia, mm. elementti2b
rakentaminen näkyy kaupunkikuvassa., mikä huonontaa
ympäristön laatua.
Alueen arvokohteina ovat muutamat vanhemmat rakennukset, joista merkittävimmät ovat funkishenkiset
Marttiinin puukkotehdas ja entinen Ahon autoliike
1930-1940 -luvuilta sekä Alvar Aallon 1960-luvulla
suunnittelema tiilestä muurattu yksilöllinen Ahon
yksi0
100 200
tyishuvila Pohjolankadulla. Myös muutamat säilyneet
jälleenrakennuskauden omakotitalot tuovat alueelle
arvokasta ajallista kerroksellisuutta. Nämä merkit rakentamishistoriasta tuovat paikalle luonnetta ja ne tulisi
säilyttää muistumina historiasta.
4
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VIHERALUEET

Alueella on erittäin vähän viheralueita. Istutuksia on
lähinnä vain tonteilla sekä 4-tien suojaistutusalueina.
Lisäksi alueella sijaitsee pieni melko epämääräinen puistikko Koskikadun ja Vartiokadun kulmassa.

Epämääräisen leveää katutilaa torin tuntumassa.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Kauppakeskuksen suurimittakaavaiset julkisivut ja liikennerampit
tekevät katukuvasta maantiemäistä, kaupunkikuvaa tulee parantaa
istutuksin ja täydennysrakentamalla.

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Lapinkävijäntien huolittelematonta ja lähiömäistä katutilaa.

Tavoitteet

3

1

Tavoitteena jatkossa on kehittää alueen uutta rakennuskantaa osaksi keskustaa korkeatasoisella, modernilla
arkkitehtuurilla. Julkisivuissa tulisi jatkaa keskustan
vaaleaa ja selkeää linjaa uutena tulkintana. Katutasoon
tulisi sijoittaa liike- ja työtiloja katutilaa elävöittämään.
Kaupunkikuvaa rikastuttavia vanhoja rakennuksia tulee
vaalia osana paikan henkeä ja historiaa.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Keskustan länsireunalle on lähiaikoina tulossa useita
uudistuksia, kun mm. Lapinaukean kortteli rakennetaan
valmiiksi ja Taidemuseon uusi laajennusosa valmistuu. Erottajan alueen mahdollinen kansirakentaminen
valtatien päälle tulee myös vaikuttamaan länsireunan
vetovoimaisuuden lisääntymiseen ja saavutettavuuteen
myös kevytliikenteellä. Uudistettavien kohteiden osalta
täydennetään kaupunkirakennetta valtatien länsipuolella olemassa olevia rakennuksia vastaavalla kerroskorkeudella, mutta uudet korttelit voivat toki edustaa
keskustan kortteleita väljempää ja avoimempaa korttelirakennetta.
Tonttien pysäköintiratkaisuja tulee kehittää pysäköintikellareihin kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina.
Länsireunalla tulee kehittää kaupallisten ja julkisten
rakennusten edusaukioita ja sisääntuloja edustaviksi
ja rakennusten tyyliin sopivaksi sekä sopeuttaa kaupan
rakennuksia paremmin ympäröiviin asuinrakennuksiin
mm. suojaistutusten avulla.

4

Julkisille ja kaupan rakennuksille tulee rakentaa rakennuksen tyyliin
ja katukuvaan sopiva, korkeatasoinen ja riittävän tilava edusaukio,
esim. luonnonkivestä ja varustaa tyylikkäin valaisimin.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

VIHERALUEET

Kun alueen kaupunkirakennetta täydennetään, tulee
alueen puistoja lisätä ja laatutasoa kohentaa sekä yhdistää viheralueet osaksi keskustan virkistysalueverkkoa
katupuuistutetuin katulinjoin. Lisäksi Poromiehentietä
ja Koskikatua tulee kehittää osana Keskustan vehreää
kehää, joka osaltaan yhdistää viheralueita keskustan
itä- ja länsireunoilla. Myös Valtatie 4:n katetulle osalle
voidaan suunnitella toteutettavaksi alueen toimintoja
yhdistävää kaupunkipuistoa, -aukiota tai -bulevardia.

Jatkossa rakennuskantaa Länsireunassa tulisi jatkaa selkeästi jaoteltuja, vaaleaksi rapattuja tai punatiilestä puhtaaksimuurattuja
julkisivupintoja. Maantasokerroksen tulee erottua muusta julkisivupinnasta esim. isommin liiketilojen ikkunapinnoin, sisään vedettynä
arkadina tai erilaisella materiaalikäsittelyllä. Parvekkeet Länsireunalla voivat olla joko sisäänvedettyjä tai osin ulkonevia kuitenkin
korkealuokkaisin materiaalein ja yksityiskohdin. Julkisivuissa tulisi
korostaa horisontaaleja linjoja esim. nauhaikkunoin tai levein parvekkein.

Lapinkävijäntiellä tulee jatkossa tutkia, kuinka kaupunkikuvallisesti haasteellista huoltojulkisivua voidaan
kehittää paremmin asuinympäristön mittakaavaan ja
ilmeeseen sopivaksi istutusten avulla ja kaupunkirakennetta täydentävällä rakentamisella.
Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti syntypaikallaan imeyttämällä tai suodattamalla.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Katutilaa, erityisesti Koskikatua ja Lapinkävijäntietä tulee jatkossa kehittää osaksi vehreää ja bulevardimaista
”Keskustan kehää” katupuuriveineen ja laadukkaine,
keskustamaisine valaisimineen. Konseptiin kuuluvat
myös riittävän leveät jalkakäytävät ja keskustaa kiertävä, hyvin merkitty pyörätie. Nykyiset katunäkymät
osana Poronsarven ydintä ja vaaroille tulee säilyttää.
Valtatien 4 kattaminen mahdollistaa kaupunkirakennetta yhdistävien jalankulkuympäristöjen muodostamisen
länsireunan ja ydinkeskustan välille. Valtatien päälle
mahdollisesti rakennettavan kannen alueella tuleekin
tutkia laadukasta julkisen kaupunki- ja katutilan toteutusta mm. luonnonkivipäällysteisin jalkakäytävin sekä
tyylikkäin kadunkalustein ja valaisimin.

Esimerkki keskustamaisesta bulevardista katupuuistutuksineen ja
katuvalaisimineen; esimerkki Ruotsista.

Ilmakuva Lapinaukean uudesta asuinkorttelista osana Länsireunan kaupunkirakennetta. Kuva: SERUM Arkkitehdit.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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Nykytila

Alueella on istutuksia lähinnä vain tonteilla sekä Valtatien 4 suojaistutuksina. Lisäksi alueella sijaitsee keskusurheilukenttä, joka vastikään tehdyn saneerauksen
jälkeen palvelee kaikkia kaupunkilaisia keskustan monitoimipuistona.

1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Erottajan alue on muuntuvaa ja uudistuvaa keskustan
saumavyöhykettä osin keskustaa halkovan 4-tien päällä. Rakennukset keskustan puolella ovat toimistoja tai
asuin-liikerakennuksia. Lisäksi alueella on vanhasta
bussivarikosta rakennettu taidemuseo, linja-autoasema,
huoltoasemia ja muita liikenteeseen liittyvä rakennelmia irrallisina elementteinä tien itäreunalla. Aluetta
leimaa dynaamisuus, muuttuvuus ja liikenteen suuri
mittakaava sekä ympäristön laadussa osin suunnittelmattomuuden ja väliaikaisuuden tuntu.
Korttelirakenne keskustan reunalla jatkaa muun keskustan avointa ruutukaavaa ja mittakaavaa noppamaisine
yhdenportaan 4+1 –kerroksisine taloineen, mutta kääntäen koordinaatistoaan Poronsarvena jatkuvan Hallituskadun myötä luoteeseen. Alueella pihat ovat nykyisin
lähinnä pysäköintikäytössä, mikä huonontaa ympäristön
laatua. Länsireunan yksittäisten rakennusten mittakaava
on suurempaa, johtuen niiden luonteesta julkisina, liikenteeseen liittyvinä rakennuksina. Edusaukiot julkisten
rakennusten yhteydessä ovat laadultaan ja materiaaleiltaan epämääräisiä sekä huonosti rajattuja.
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VIHERALUEET
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Keskustan reunalla vaaleat julkisivut, 4+1 -kerroksisuus ja julkisivujen osin nauhamainen käsittely yhdistävät alueen osaksi keskustaa.
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TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Rakennukset Erottajan alueella edustavat keskustan
reunalla 1970-2000 –luvun heterogeenista toimitaloarkkitehtuuria ja länsireunalla vanhempaa, arvokasta ja
suojeltavaa julkista rakennuskantaa (linja-autoasema ja
taidemuseo). Keskustan reunalla vaaleat julkisivut, 4+1
kerroksisuus ja julkisivujen osin nauhamainen käsittely
yhdistävät alueen osaksi keskustaa. Länsireunan monumenttirakennuksilla on oma arkkitehtoninen, korkeatasoinen ilmeensä.

Hallituskatu on nykyisellään luonteeltaan maantiemäinen keskikaistalla ja maantietyyppisillä valaisimilla.

Edusaukiot julkisten rakennusten yhteydessä ovat luonteeltaan
epämääräisiä ja heikosti rajattuja. Kuva linja-autoasemalta.

4

´

Ilmakuva urheilukentästä ja taidemuseosta Valtatie 4:n molemmin
puolin.

Nykyisellään katutilat alueella ovat hallitsevan leveitä.
Ajorata ja jalkakäytävät on kokonaan asfaltoitu, puu- ja
pensasistutuksia ei juuri ole eikä kaupunkimaista katutilaa synny. Hallituskatu tärkeänä sisääntuloväylänä
on 2+2 -kaistainen maantiemäisellä keskikaistalla ja valaisimilla. Autoliikenne on hallitsevassa asemassa sekä
kadulla että pihoilla, mikä huonontaa ympäristön laatua. Alueen katuverkko muodostaa katuverkossa koko
keskustaa hallitsevan ja hajoittavan Poronsarvi-aiheen
keskiristeyksen, jossa viisi akselia yhtyy.
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Tavoitteet
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1

Katutilaa, erityisesti Hallituskatua tulee jatkossa kehittää osaksi vehreää ja bulevardimaista ”Keskustan kehää” katupuuriveineen ja laadukkaine, keskustamaisine
valaisimineen. Konseptiin kuuluvat myös riittävän leveät
jalkakäytävät ja keskustaa kiertävä, hyvin merkitty pyörätie. Nykyiset katunäkymät osana Poronsarven ydintä
säilytetään. Valtatie 4:n kattaminen mahdollistaa kaupunkirakennetta yhdistävien jalankulkuympäristöjen
muodostamisen linja-autoaseman ja keskustan välille.
Vt 4:n päälle rakennettavan kannen alueella tuleekin
tutkia laadukasta julkisen kaupunki- ja katutilan toteutusta mm. luonnonkivipäällysteisin jalkakäytävin sekä
tyylikkäin kadunkalustein ja valaisimin.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Alueen potentiaalina on jatkossa kehittyä Rovaniemen
portiksi ja osaksi keskustarakennetta. Erottajan alueella
on jatkossa mahdollisuus myös tutkia, kuinka kaupunkia jakavaa valtatien 4 saumaa voidaan eheyttää tietä
osin kattamalla ja täydentämällä kaupunkirakennetta.
Tavoitteena on jatkaa tielinjan länsipuolella kaupunkirakennetta keskustakorttelimaisena samalla kerroskorkeudella kuin muutakin keskustaa. Korttelit voivat
olla keskustan väljiä osia suljetumpaa ja tiiviimpää
korttelirakennetta, sillä näin muodostetaan keskustalle
asianmukaista reunavyöhykettä ja suojataan kortteleita
ja niiden pihoja paremmin mahdollisilta liikenteen häiriöiltä. Rakennukset tulee rakentaa kiinni katulinjaan,
jotta keskustamaisuus säilytetään. Tonttien pysäköintiratkaisuja tulee jatkossa kehittää mieluiten pysäköintikellareina siten, että pihatilaa voidaan kehittää
vihreämmäksi. Myös linja-autoasemaa ja taidemuseota
ympäröivien alueiden kaupunkirakennetta eheytetään
täydennysrakentamisella ja jatkamalla niiden aloittamaa yksittäisten laaturakennusten nauhaa luontevasti
4-tien varrella.
Länsireunalla ja Alvar Aallon kulttuuri- ja hallintokeskusvyöhykkeen kärjessä tulee tonteilla kehittää näiden
monumenttirakennusten edusaukioita ja sisääntuloja
edustaviksi ja rakennusten tyyliin sopivaksi, esimerkiksi
luonnonkivipäällystein, valaisimin ja kadunkalustein.
Laatutasoltaan tämän Rovaniemen ”käyntikortin” tulee
olla erittäin korkealaatuista ja omaleimaista palvelu- ja
asuinympäristöä. Katutilaan avautuvat pysäköintipaikat
verhoillaan kadun vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä, korkealla pensasaidanteella ja/tai tontin ja kadun
rajalle asennettavalla korkealaatuisella aidalla.

Keskustamaista asuinkorttelirakentamista, jollainen sopisi myös
Erottajan uusiin kortteleihin. Nk. keskustan 10-korttelin ideasuunnitelma. Kuva Arkkitehdit M3 Oy.

Viherverkoston osana toimiville kaduille istutetaan
jatkuva puurivi tai puuryhmiä kadun koko pituudelta.
Puuistutuksia voidaan täydentää pensasistutuksilla.
Reunatukena käytetään luonnonkiveä ja jalkakäytävät
päällystetään betonikivellä. Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan lopuksi tasaisen
hitaana virtana hulevesijärjestelmään.
3

Elävät maantasokerrokset ovat Rovaniemen keskustan katukuvan
vahvuus, joka tulisi säilyttää myös uusien kortteleiden rakentamisessa.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Alueen uutta rakennuskantaa tulee kehittää osaksi keskustaa korkeatasoisella, sisääntuloalueeseen sopivalla
modernilla arkkitehtuurilla. Julkisivuissa tulisi jatkaa
keskustan vaaleaa ja nauhamaista linjaa, tosin uutena
tulkintana. Katutasoon tulisi sijoittaa liike- ja työtiloja
katutilaa elävöittämään. Länsireunan monumenttinauhaa tulisi jatkaa samoin yksittäisillä, korkealaatuisilla
julkisessa, kulttuuri, -liike- tai toimistokäytössä olevilla
rakennusmassoilla.
4

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja
kasvillisuuden avulla puhdistamalla syntypaikallaan.

KATUTILA JA LIIKENNE

Julkisivuissa tulisi jatkaa keskustan vaaleaa ja nauhamaista linjaa
uutena tulkintana. Katutasoon tulisi sijoittaa liike- ja työtiloja katutilaa elävöittämään.

VIHERALUEET

Hallituskatua tulee kehittää vehreänä Keskustan kehänä, joka osaltaan yhdistää viheralueita itä-länsisuunnassa. Myös Valtatie 4:n katetulle osalle voidaan
toteutetaan alueen toimintoja yhdistävää aukiota tai
bulevardia. Urheilukentän alue säilytetään tasokkaana
urheilu- ja liikuntapalveluja tuottavana, monipuolisesti
kaupunkilaisia palvelevana toiminta-alueena. Hulevedet
käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan
lopuksi tasaisen hitaana virtana hulevesijärjestelmään.

Ideakuva urheilukenttätoiminnan ja laadukkaan viherreitin yhdistämisestä.

Julkisten rakennusten sisääntuloaukioita mm. Taidemuseon ja Alvar
Aallon hallinto- ja kulttuurikortteleiden laajennuksen yhteydessä tulisi kehittää edustaviksi, viihtyisiksi ja rakentamisen tyyliin sopiviksi.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

5

1b

4
1e

1f
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Nykytila
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KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Hallinto- ja kulttuurikorttelit muodostavat ydinkeskustan etelärajan ja kaupungin julkisivun radan suuntaan.
Kaupunkikuvallisesti erittäin korkealaatuinen vyöhyke
muodostuu lähinnä Alvar Aallon suunnittelemien yksittäisten monumentaalirakennusten ketjusta, joka
sijaitsee vapaasti avoimessa puistomaisessa tilassa keskustan ja radan välissä. Aallon suunnittelemien Lappiatalon, kirjaston ja kaupungintalon lisäksi vyöhykkeen
itäkärjen muodostavat valtion virastotalo sekä nk. Lääninhallituksen kortteli Kemijoenrannan läheisyydessä.

1d

3

2a

2b

2

KATUTILA JA LIIKENNE

Nykyisellään katutilat alueella ovat leveitä ja rakennukset sijaitsevat yksittäin tonteillaan, joten varsinaista
kaupunkimaista katutilaa ei synny. Hallituskatu tärkeänä
sisääntuloväylänä on 2+2 -kaistainen ja osin katupuiden reunustama. Alueen suuri mittakaava liittyy alueen
julkisiin toimintoihin sekä aluetta halkovien suurten
valtaväylien ja radan mittakaavaan. Vyöhyke sijaitsee
kuitenkin hyvin kävely- ja pyöräilyetäisyydellä keskustan
muusta rakenteesta ja Hallituskatu muodostaa osan
keskustaa jäsentävää kehämäistä jalankulun ja pyöräilyn
pääverkkoa. Vyöhykkeen läpi kulkee melko jäsentymättömänä tärkeä kevyen liikenteen yhteys keskustasta
radan yli etelään kevyenliikenteen siltaa myöten Kirkkolammen alueelle.

Funktionalistisen ihanteen mukaisesti muista toiminnoista erotetut, vahvasti omaleimaisiksi muotoillut
kulttuuri- ja hallintorakennukset sijaitsevat väljästi avoimessa tilassa eivätkä varsinaisesti muodosta katutilaa
Hallituskadun varteen. Aallon rakennuksia yhdistää
kokoava ”kansalaistori” kunkin rakennuksen edusaukioineen ja keskeisine istutuksineen. Pysäköinti sijoittuu
kulttuurirakennusten muodostaman kokonaisuuden
ulkopuolelle lähinnä Jorma Eton tien varteen. Valtion
virastotalo sijoittuu näkyvästi Hallitus- ja Valtakatujen
kulmaan ja muodostaa kaupunkikuvallisesti erittäin
tärkeän parin Valtakadun rannanpuolella sijaitsevan
lääninhallituksen rakennuksen kanssa. Virastotalokompleksia on laajennettu useaan otteeseen, ja se muodostaa monimuotoisen kokonaisuuden kolmen kadun
reunustamalla kulmatontilla. Pysäköinti sijoittuu tontille
siipirakennusten ja istutusten lomaan.

3

Lääninhallituksen korttelit sijoittuvat vapaasti ja väljästi
vehreään rantapuistoon. Valtakadun varteen rakennettu
3-4 - kerroksinen toimistorakennus muodostaa Hallituskadun päätepisteen. Lääninhallituksen asuinrakennusten lisäksi kortteliin kuuluu Uittoyhdistyksen funktionalistishenkinen toimistotalo Koskenrannan läheisyydessä.
Pysäköinti sijoittuu tonteille rakennusten ja istutusten
lomaan.

4

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Rakennukset hallinto- ja kulttuurikortteleiden vyöhykkeellä edustavat länsiosassa 1960-, 1970- ja 1980
-lukujen Alvar Aallon kansainvälisestikin korkeatasoista
arkkitehtuuria (Lappia-talo 1972, kirjasto
1965 ja200
kau0
100
pungintalo 1988) ja itäosassa rannan lähellä vanhempaa, arvokasta ja julkista rakennuskantaa (virastotalo
1940-1980 -luvut ja lääninhallituksen kortteli 1940luku). Lääninhallituksen korttelissa vaaleaksi ja keltaiseksi rapatut julkisivut, selkeä julkisivurytmi ja inhimillinen mittakaava yhdistävät alueen osaksi keskustaa.
Länsireunan monumenttirakennuksilla on oma arkkitehtoninen, korkeatasoinen ilmeensä, ja niitä yhdistävät
toisiinsa mm. viuhkamaiset elementit, voimakas persoonallinen muodonanto ja vaaleat kivipinnat.

Vahvasti omaleimaisiksi muotoillut hallinto- ja kulttuurirakennukset
sijaitsevat väljästi avoimessa tilassa eivätkä muodosta varsinaista
katutilaa

400

´

600
m

Avara kansalaistori yhdistää hallinto- ja kulttuurikorttelin julkisia
rakennuksia toisiinsa.

VIHERALUEET

Alueella on istutuksia tonteilla sekä katupuuistutuksina
Hallituskadun varressa. Lisäksi alueella sijaitsee Konttisen puisto kenttineen ja koko keskustaa yhteen sitova
jokiranta virkistysreitteineen ja istutuksineen.

Aallon hallintokompleksin keskeinen viheralue edustaa Rovaniemen
arvokkainta julkista edustustilaa, jonka näkymät tulee pitää avoimina, jotta hienot rakennukset näkyvät ympäristöönsä.

Hallinto- ja kulttuurikorttelien alue muodostaa kansainvälisestikin erittäin korkealuokkaisen ja ehdottomasti
ympäristöltään ja kaupunkikuvaltaan säilytettävän
korttelikokonaisuuden, jonka luonnetta leimaa laadukas
arkkitehtuuri, edustavuus ja suurehko mittakaava.

Valtion virastotalo edustaa aikansa laadukasta virastorakentamista
ja muodostaa Hallituskadulle tärkeän päätteen.
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Lääninhallituksen vehreässä korttelissa vaaleat ja keltaiset julkisivut
ja inhimillinen mittakaava yhdistävät alueen osaksi keskustaa. Puistomainen aluekokonaisuus toimii välittävänä elementtinä ydinkeskustan ja joenrantavyöhykkeen välillä.
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Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Tavoitteet
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Hallinto- ja kulttuurikortteleiden osalta tavoitteena on
säilyttää alue ennallaan ja nykyisessä käytössä. Vyöhykkeen länsikärjen osalta tavoitteena on Lappia-talon laajennus sekä nykyisen huoltoasematontin kehittäminen
alueen arvolle ja laadulle sopivalla täydennysrakentamisella. Täällä Vt4:n tuntumassa tärkeää on muodostaa
Rovaniemelle korkeatasoinen ja muistettava sisääntulo, jolloin täydennysrakentamiseen kohdistuu erittäin
korkeita vaatimuksia arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan
laadun osalta. Monumentaalirakennusten nauhan
päätteeksi ja kaupunkiin saapumisen maamerkiksi tulisi
rakentaa erittäin omaleimaista arkkitehtuuria edustava julkinen rakennus, joka samalla toimii Rovaniemen
imagorakennuksena ja käyntikorttina. Sekä vyöhykkeen
itäreunalla että Alvar Aallon kulttuuri- ja hallintokeskusvyöhykkeellä potentiaalina on kehittää näiden
monumenttirakennusten edusaukioita viihtyisämmiksi
ja kevyen liikenteen ympäristöjä toimivammiksi rakennusten tyyliin sopien. Pysäköinti- ja piha-alueiden
kunnostuksen yhteydessä voidaan pysäköintiä hajauttaa
pienemmiksi yksiköiksi ja maastouttaa niitä paremmin
ympäristöön sopiviksi istutusten avulla. Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan lopuksi
tasaisen hitaana virtana hulevesijärjestelmään.
2

tulee varmistaa riittävän laadukas suunnittelu ja toteutus tällä Rovaniemen arvokkainta kaupunkikuvaa edustavalla alueella.
4

Lappia-talon laajennuksen tulisi muodostaa maamerkki ja imagorakennus keskustalle tärkeimmän sisääntulosuunnan yhteyteen.
Esimerkkinä imagorakennuksesta Helsingin Viikin sisääntuloa merkkaava Viikin ekologinen infokeskus Korona.

VIHERALUEET

Jatkossa kun puistoalueille mm. Konttisen puistoon
tulee kunnostustarpeita, niihin tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoiset, katualueiden hulevesiä
käsittelevät rakenteet. Koskenrannan tarjoamat potentiaalit näkymissä ja toiminnoissa tulee rannan kehittämisessä hyödyntää täysimääräisesti, mm. laadukkaalla
valaistuksella, kadunkalusteilla sekä rakentamalla rantavyöhykkeelle kioskeja, kahviloita ja terasseja.

Rovaniemen keskustan maamerkiksi ja porttirakennukseksi on muodostunut Alvar Aallon Lappia-talo omaleimaisine kattomuotoineen.

KATUTILA JA LIIKENNE

Hallituskatua tulee jatkossa kehittää osaksi vehreää
”Keskustan kehäkatua” jatkuvine katupuuistutuksineen
ja laadukkaine, keskustamaisine valaisimineen. Konseptiin kuuluvat myös riittävän leveät, luonnonkivillä kivetyt jalkakäytävät ja hyvin merkitty pyörätie. Hulevesiä
voidaan jatkossa hyödyntää katupuuistutusten kastelussa. Tärkeää kevyen liikenteen yhteyttä etelään radan yli
tulee kehittää nykyistä selkeämmäksi ja keskustan kevyen liikenteen laatuverkoston osaksi.

Ote Kemijoen rannan kunnostussuunnitelmasta Konttisenpuiston ja Lääninhallituksen kortteleiden kohdalta, FCG.
Hallituskatua tulisi jatkossa kehittää osaksi vehreää ”Keskustan
kehäkatua” katupuuistutuksin ja tyylikkäin kadunkalustein.

Viherverkoston osana toimiville kaduille istutetaan
jatkuva puurivi tai puuryhmiä kadun koko pituudelta.
Puuistutuksia voidaan täydentää pensasistutuksilla.
Reunatukena käytetään luonnonkiveä, ja jalkakäytävät
päällystetään luonnonkivellä. Hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan puistoalueille
tai tasaisen hitaana virtana hulevesijärjestelmään.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena jatkossa on säilyttää alueen korkeatasoista arkkitehtuuria edustavat rakennukset ja ympäristö.
Mahdollisten täydennysrakentamiskohteiden osalta

Kehäkadun konseptiin kuuluvat myös riittävän leveät, kivetyt jalkakäytävät ja hyvin merkitty, yhtenäisenä jatkuva pyörätie.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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1e

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Rovaniemen keskustalle luo omaleimaisen rakenteen
paikallinen ruutukaava, jossa kadut mutkittelevat
kosken rannan suuntaisesti joelle viettävässä loivassa rinteessä ja luovat eri tavoin vinoja pitkänomaisia
kortteleita, vaihtelevia katunäkymiä sekä katujen selviä
päätenäkymiä.

1f

1c
1d

3

Ydinkeskustan asuinkortteleissa (osa-alue 1 e) on melko
väljä ruutukaavakorttelirakenne, jossa noppamaiset
yhdenportaan talot rajaavat katutilaa siten, että niiden
välistä 5
aukeaa näkymiä ja yhteyksiä korttelien lävitse.
Piha-alueet sijoittuvat yhtenäiseksi vyöhykkeeksi korttelin sisälle. Pääosin nelikerroksiset, osin myös kolme- ja
viisikerroksiset rakennukset muodostavat ydinkeskustalle melko yhdenmukaisen siluetin, jonka luonne tulisi
säilyttää jatkossakin matalana. Matalahkot kerroskorkeudet luovat katutiloista ja pihoista avaria ja valoisia,
mikä on tärkeä ominaisuus pohjoisessa kaupungissa.
Ydinkeskustan alueella päätoimintona on asuminen,
mutta maantasokerroksiin sijoittuu usein pienpalveluita, jotka elävöittävät katukuvaa. Ydinkeskustan aluetta
elävöittävät lisäksi julkiset palvelut, kuten koulut, virasto- ja toimistotalot sekä muut palvelut, esimerkiksi
huoltoasemat. Pysäköinti on hoidettu osin piha-alueilla
ja osin kadunvarressa.
Rantavyöhyke Valtakadun itäpuolella (osa-alue 1f) poikkeaa rakenteeltaan ja suuntaukseltaan varsinaisesta
ydinkeskustan asuinalueesta. Täällä yksittäiset rakennukset sijoittuvat kahteen riviin poikittain joen suuntaisesti siten, että rakennusten päädyt ovat joelle päin ja
ikkunoista aukeaa pitkiä näkymiä joelle ja vastarannalle.
Tätä keskustan omaleimaista asuinaluetta tulisi jatkossakin kehittää ja vahvistaa saman tyylin mukaisesti.
Pysäköinti on hoidettu osin piha-alueilla ja osin kadunvarressa.
2

2b

Ydinkeskustan asuinvyöhyke on eri aikakausia ja tyylejä
edustavista rakennuksistaan huolimatta katukuvaltaan
varsin yhtenäinen mm. keskimäärin melko matalien katujulkisivujensa ansiosta. Tiiviisti jalkakäytävän
reunaan kiinni rakennetut talot rajaavat katutilaa.
Mutkittelevat kadut luovat kiinnostavia julkisivu- ja
päätenäkymiä. Tärkeitä päätteitä ovat mm. Ruokasenkadun päätteenä näkyvä Ruokasen talo 1800-luvulta;
Rovakadun eteläpäätteenä toimiva kaupungintalo sekä
Maakuntakadun pitkä päätenäkymä etelään radalle asti
ja pohjoiseen kohti Koskikatua hallitsevaa hotellirakennusta. Katupuuistutuksia on hieman turhan hajanaisesti
0 Korkalonkadulla
100 200
400
600
Rovakadulla,
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m
Ruokasenkatu toimii tärkeänä joukkoliikennekatuna,
ja
sen varteen sijoittuu useita bussikatoksia. Tärkeän osan
kevyenliikenteen reitistöstä keskustan alueella muodostavat Valtakatu ja Hallituskatu osana keskustan kehää
sekä kosken rannan yhtenäinen virkistysreitti.

Katujen mutkittelu luo keskustaan vaihtelevia katunäkymiä.

Rantavyöhykkeellä rakennuksista aukeaa hienoja näkymiä joelle ja
vastarannalle. Muuten rannan potentiaalit keskustan ”olohuoneena” ovat vielä pitkälti hyödyntämättä.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Valtakadun muuta keskustaa suurempaa mittakaavaa.

´

3

KATUTILA JA LIIKENNE

Ydinkeskustan asuinalueen (osa-alue 1e) kadut ovat alueen sisällä keskenään melko samanarvoisia , sen sijaan
aluetta rajaavat Hallituskatu etelässä ja Valtakatu idässä
ovat leveitä 2+2 -kaistaisia keskustan sisääntuloväyliä.
Ydinkeskustan asuinaluetta rajaavat lisäksi VT4:n suuntaan julkisten toimintojen vyöhyke urheilukenttineen ja
kouluineen ja liikekeskustan rajana toimiva Pekankatu.
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2a

Valtakadun varteen sijoittuu julkisia palveluita ja toimistotaloja, ja siellä ydinkeskustan pienipiirteinen mittakaava muuttuu laajempien rakennusmassojen myötä
suuremmaksi
. Valtakatu myös katkaisee ydinkeskustan
4
katuverkon siten, että mikään asuinkeskustan kaduista
ei johda suoraan kosken rantaan, eikä rantaan myöskään avaudu montaakaan näkymää Valtakadulta tai
keskustasta. Tätä fyysistä ja visuaalista yhteyttä rantaan
tulisikin jatkossa kehittää paremmaksi.

Rovakadun tärkeä päätenäkymä hallinto- ja kulttuurikortteleille.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Rakennukset keskustan asuinvyöhykkeellä edustavat läpileikkausta koko Rovaniemen rakennuskannasta sotaa
edeltävältä ajalta 1950- ja 1960 -luvuille ja 1980-luvulta
uusimpaan arkkitehtuuriin. Eri ikäkausien rakennukset
muodostavat keskenään mittakaavaltaan riittävän yhtenäistä, pääosin 3-5 - kerroksista kaupunkikuvaa, jota
hallitsevat noppamaiset, julkisivuiltaan vaaleat tai punatiiliset kerrostalot. Liiketiloja sisältävät maantasokerrokset elävöittävät keskustan kaupunkikuvaa. Julkisivujen aukotus on pääosin nauhamaista, ja kattokerrokset
ovat useasti sisäänvedettyjä tai muodoltaan muuten
suorakulmaisesta rakennusmassasta poikkeavia.
Pekankadun ympäristöön keskittyy paljon 1950-luvun
rakentamista rapattuine tai puhtaaksimuurattuine tiilipintoineen ja laadukkaine yksityiskohtineen. 1960-luvulta olevia rakennuksia on kauttaaltaan koko keskustan
alueella, ajalle ominaista on julkisivujen vaalea sävy,
nauhamaiset ikkunat, kevyt lasinen useasti sisäänvedetty maantasokerros liiketiloineen sekä korkeatasoisten
materiaalien käyttö ja yksityiskohdat. 1970-luvulla yleistyivät elementtirakentaminen ja tasakatot. 1980-luvulla
tavoiteltiin rakennusten monimuotoisuudella ja pieni-

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Tyypillistä keskustan katukuvaa vaaleine julkisivuineen, muusta
rakennuksesta erottuvine maantasokerroksineen ja erikoisine kattomuotoineen. Ydinkeskustassa parvekkeet tulisi jatkossa toteuttaa
sisäänvedettyinä julkisivulinjojen ja näkymien säilyttämiseksi.

Valtatien päälle sijoittuvan kauppakeskuksen pysäköintihallin avoin
reuna muodostaa keskustan muuten melko inhimilliseen katukuvaan
erittäin epäviihtyisän ja ruman julkisivun, joka tulisi peittää istutusten, täydentävien seinäpintojen tai muun täydennysrakentamisen
avulla.

2

piirteisillä yksityiskohdilla kaupunkiympäristön virikkeellisyyttä. Kattomuodot olivat ennen 1970-lukua usein eri
tavoin viistettyjä ja muotoiltuja harja- tai pulpettikattoja. Asuinkeskustan alueelta löytyy sekä ulkonevia että
sisäänvedettyjä parveketyyppejä.
4

Keskustan korttelien täydennysrakentamisessa tulee
pyrkiä muun keskustarakentamisen kanssa yhtenäisen
katukuvaan mm. 3-5 -kerroksisin katujulkisivuin sekä
rakentamalla rakennukset kiinni katulinjaan. Tärkeiden
päätenäkymien ja julkisivu- ja räystäslinjojen säilymisestä tulee huolehtia.

VIHERALUEET

Keskustan asuinvyöhykkeellä on vain vähäisiä puistokaistaleita, joista Ruokasenpuisto sijoittuu kapeana
kiilana Ruokasenkadun varteen, Tapaninpuisto pitkänä
nauhana Valtakadun varteen ja Hallituskadun varteen
muutama istutusalue. Johtopäätöksenä voidaan todeta,
että asuinkeskustan alueelta puuttuu riittävän kokoinen
asukaspuisto. Lisäksi tärkeän keskustan julkisen olohuoneen muodostaa Ounaskosken rantapuisto virkistysreitteineen, joka toimii etenkin Valtakadun rannan puolella
asuvien lähivirkistysalueena.

Julkisivuissa keskustan alueella tulisi käyttää vaaleita tai tiilipintoja
sekä selkeää nauhamaista aukotusta. Parvekkeet ydinkeskustan
alueella tulisi rakentaa sisäänvedettyinä.

Tavoitteet
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Keskustan asuinvyöhykkeen osalta tavoitteena jatkossa
on säilyttää ennallaan kaupunkirakenteen olennaisimmat nykyiset ominaisuudet, mm. kerrosluvuiltaan 3-6
-kerroksen välillä vaihtelevat, pääosin noppamaiset
talot, jotka luovat alueelle avaraa ja valoisaa, ihmisen
mittakaavaista kaupunkikuvaa. Tärkeää olisi myös säilyttää asuinkortteleissa Aallon kaavan alkuperäinen ”läpihengittävyys” kortteleiden avoimuuden, yhtenäisten
pihavyöhykkeiden ja rakennusten noppamaisuuden
osalta. Jatkossa tulee katutason pelveluita ja elävyyttä
tukea mm. täydennysrakentamalla tyhjäksi jääneitä tai
käytöltään muuttuvia tontteja asumisen ja palveluiden
sekoittuneeseen käyttöön.

Jatkossa keskustan kortteleissa tulisi suosia pysäköintiä kellareissa, jolloin kortteleiden sisäiset pihavyöhykkeet voitaisiin muuttaa
vihreämmiksi ja puistomaisemmiksi tarjoten tiiviissä keskustassa
oleskelu- ja virkistystiloja asukkaille. Tämä lisää osaltaan keskustan
vetovoimaisuutta asuinpaikkana.

Pysäköinti tulisi jatkossakin sijoittaa pääosin tonteille
pysäköintikellareihin. Jatkossa myös asuinkeskustan suhdetta vetovoimaiseen koskiympäristöön tulisi vahvistaa,
mm. tuomalla kosken rantaan uusia toimintoja ja palveluita, parantamalla kulkua ja opastusta joenrantaan sekä
kehittämällä rantapuistoa suunnitellusti. Rantavyöhykkeellä tulisi näkymiä keskustasta ja asuinrakennuksista
pyrkiä avaamaan maisemanhoidollisin toimenpitein,
mikäli se virkistyskäytön ja maisemakuvan kärsimättä on
mahdollista tehdä.
Katutilaan avautuvat pysäköintipaikat verhoillaan kadun vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä, korkealla
pensasaidanteella ja/tai asennettavalla korkealaatuisella
aidalla.
Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä
tai viivyttämällä syntypaikallaan.

KATUTILA JA LIIKENNE

Kielan uuden asuinkorttelin vaaleat julkisivut ja vehreät pihat sopivat esimerkiksi keskustan laadukkaasta asuinrakentamisesta. Kuva
Kielan rakennustapaohjeista, Laatio Arkkitehdit.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Keskustan asuinvyöhykkeellä Rovakatua, Ruokasenkatua sekä alueen reunoilla Valtakatua ja Hallituskatua ja
rantareittiä Koskenrannassa tulee kehittää laadukkaina
kevyenliikenteen väylinä mm. luonnonkivisin jalkakäytävin sekä jatkuvin katupuuistutuksin ja yhtenäisin
kadunkalustein. Asuinkeskustan yhteyksiä kosken rantaan tulee kehittää mm. Konttisenpuiston kohdalla.
Ruokasenkatua kehitetään jatkossa keskeisenä joukkoliikenteen laatukäytävänä mm. päällystein, istutuksin,
kalustein ja valaisimin sekä laadukkain ja yhtenäisin
pysäkkikalustein.
Viherverkoston osana toimiville kaduille istutetaan
jatkuva puurivi tai puuryhmiä kadun koko pituudelta.
Puuistutuksia voidaan täydentää pensasistutuksilla.
Reunatukena käytetään luonnonkiveä ja jalkakäytävät
päällystetään luonnonkivellä. Hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan puistoalueille
tai tasaisen hitaana virtana hulevesijärjestelmään.
3

tai puhtaaksi muurattuja tiilipintoja sekä nauhamaisia
ikkunaratkaisuja. Parvekkeiden osalta ydinkeskustassa
tulee rakentaa julkisivupinnasta sisäänvedettyjä parveketyyppejä. Ydinkeskustan täydennysrakentamiskohteiden osalta tulee varmistaa riittävän laadukas suunnittelu ja toteutus.
4

VIHERALUEET

Tulevaisuudessa ydinkeskustan kehittämisessä tulisi
vastata keskeisten lähivirkistysalueiden vähäisyyteen
mm. kehittämällä urheilukentän ympäristöä monikäyttöisemmäksi keskuspuistotyyppiseksi viheralueeksi
sekä kohentamalla keskustan vähäisiä puistoalueita
laadukkaammiksi ja toiminnallisemmiksi. Ounaskosken
rantapuistoa tulee jatkossa kehittää suunnitelmien
mukaisesti siten, että rantaan työntyvien rakennusten
esteen istutetaan riittävästi puustoa, jotta jokimaiseman pääasiallinen rajaus muodostuu puiden eikä rakennusten avulla. Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti
imeyttämällä, viivyttäen, puhdistamalla kasvillisuuden
avulla ja johtamalla sitten hulevedet Ounasjokeen.
Koskenrannan tarjoamat potentiaalit näkymissä ja toiminnoissa tulee rannan kehittämisessä hyödyntää täysimääräisesti, mm. laadukkaalla valaistuksella, kadunkalusteilla sekä rakentamalla rantavyöhykkeelle kioskeja,
kahviloita ja terasseja.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena on säilyttää alueen eri vuosikymmenten
arkkitehtuuria edustavat rakennukset ja ympäristö.
Rovaniemen kaltaisessa uudessa kaupungissa lähes
kaikki vanhempia aikakausia edustavat rakennukset
ovat arvokkaita sinänsä ja luovat kaupunkikuvaan
tärkeää kerroksellisuutta. Siksi rakennuskannan ja
kaupunkiympäristön moninaisuuden vaaliminen on
tärkeää, tehokkuudenkin kustannuksella. Eri aikakausia
edustavien kaupunkiympäristöjen kunnostamisessa ja
kehittämisessä tulee lähteä kunkin osa-alueen omista
lähtökohdista ja pyrkiä alkuperäiseen henkeen niin mittakaavan, materiaalien kuin yksityiskohtienkin osalta.
Rovaniemelle tyypillistä maantasokerroksen elävyyttä ja toiminnallisuutta sekä huolellisesti toteutettuja
yksityiskohtia tulisi vaalia, mm. korjatessa uusimalla
yksityiskohtia alkuperäisen kaltaisilla materiaaleilla ja
ratkaisuilla. Maantasokerroksen läpinäkyvyys tulisi pyrkiä säilyttämään esim. välttämällä umpeen teipattuja
ikkunapintoja. Myös kattokerroksille tyypillisiä sisäänvetoja ja muusta rakennusmassasta poikkeavaa kattokerroksen muodonantoa tulisi tutkia täydennysrakentamisen yhteydessä. Julkisivuissa keskustan alueella tulisi
yhtenäisyyden säilyttämiseksi suosia vaaleaksi rapattuja

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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1a

1h

1g LIIKEKESKUSTA JA HOTELLIALUE
Nykytila
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Rovaniemen liikekeskusta muodostaa ydinkeskustan
tiiveimmin rakennetun osan ja läpileikkauksen kaupungista VT4:ltä Kemijokirantaan asti, eri aikakausilta
olevine rakennuksineen ja moninaisine toimintoineen.
Rakenteen liikekeskustalle luo rovaniemeläisittäin omaperäinen ruutukaava, jossa kadut mutkittelevat luoden
eri tavoin vinoja pitkänomaisia kortteleita ja vaihtelevia
katunäkymiä. Liikekeskustan korttelit ovat Rovaniemen
mittakaavassa tiiveimmin rakennettuja, rakennusten
täyttäessä usein lähes koko tonttialan. Muutamissa
asuinkortteleissa näkyy muualla ydinkeskustassa hallitseva Alvar Aallon keskustakaavan noppamainen ja väljä
ruutukaavakorttelin rakenne.

1g

1b

4

1e

1f

1c

Liikekeskusta muodostaa Rovaniemen palveluiden keskuksen, jonne ihmiset ja kaupunkielämä keskittyvät.
Varsinainen kaupallinen toiminta keskittyy erityisesti
joelle viettävälle Koskikadulle. Pekankatu palveluineen
muodostaa liikekeskustan ja enemmän asumiseen painottuvan ydinkeskustan välisen vaihettumisvyöhykkeen.
Liikekeskustan kaupunkikuvaa hallitsee kaupan arkkitehtuuri. Kerroskorkeudet vaihtelevat yhden ja kuuden
kerroksen välillä, muutamien maamerkkien luodessa
visuaalisen aksentin kaupunkikuvaan. Liikekeskustan
maamerkkejä ovat Koskikadun yläosassa valtatien
päälle rakennettu kauppakeskus, Koskikadun keskivaiheilla keskustamaiseksi kauppakeskukseksi rakennettu
Sampokeskus edusaukioineen ja sitä vastapäätä sijaitseva korkea hotellirakennus sekä Koskikadun alaosassa
jokirannan hotellikeskittymä. Toiminnoiltaan liikekeskusta painottuu kauppaan, palveluihin ja majoitukseen,
mutta myös asumiseen, eli kaupunkirakenne on toiminnallisesti sekoittunutta tarjoten hyvän ympäristön
kaupunkielämälle, matkailulle ja liikkumiselle jalan ja
pyöräillen. Koskikatu on muutettu kävelykaduksi Poromiehentieltä Valtakadulle asti. Pysäköinti liikekeskustan
alueella on hoidettu pääosin tehokkaasti tonteilla mm.
pysäköintikellareissa ja kattopysäköintinä.

1d

3

3

2a

2b

Koskikadun varren kaksi maamerkkiä, vasemmalla Sampokeskus ja
oikealla hotelli

Rovaniemen liikekeskusta muodostaa tiiviin, eheän ja
toimivan sekä kaupunkikuvaltaan rikkaan ja silti riittävän yhtenäisen kokonaisuuden, jonka luonnetta leimaa
moninainen 1900-luvun arkkitehtuuri, ihmisen mittakaava ja kaupunkielämä.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Liikekeskusta on moninaisista toiminnoistaan huolimatta katukuvaltaan varsin yhtenäinen mm. muun
keskustan kanssa yhtenevien, 3-6 –kerroksisten ka10

tujulkisivujensa ja valoisan katutilan ansiosta. Tiiviisti
jalkakäytävän reunaan kiinni rakennetut rakennukset
rajaavat katutilaa. Mutkittelevat kadut luovat kiinnostavia julkisivu- ja päätenäkymiä. Koskikatu sivukatuineen
muodostaa liikekeskustan keskeisen liikkumisakselin.
Se toimii myös linkkinä keskustasta kosken rantaan ja
muodostaa tärkeän osan koko keskustan kevyen liikenteen verkostoa yhdessä Rovakadun ja Koskenrannan
virkistysreitin kanssa. Laatutasoltaan Koskikadun kivetyt kävelykatuosuudet sekä Rovakadun keskivyöhyke
kadunkalusteineen ja shared space –ratkaisuineen
muodostavat parasta nykyaikaista kevyen liikenteen
ympäristöä. Kävelykatujen lisäksi julkista kaupunkitilaa
edustavat alueella myös Sampokeskuksen mittakaavaltaan ja ilmeeltään onnistunut edusaukio sekä Pekankadun nykyään huomaamaton pääteaukio. Pysäköinti on
liikekeskustan ydinalueilla ratkaistu tonteilla, mutta sivummalla mm. Pekankadulla ja Maakuntakadulla myös
kadunvarsipysäköintinä, mikä sopii palvelukeskittymän
kaupunkimaisuuteen. Rovakadulla ja Maakuntakadulla
sekä osin myös Valtakadulla on katupuuistutuksia.
TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Rakennukset liikekeskustassa edustavat Rovaniemen
asuinkannan koko kirjoa, erityisesti 1950- ja 1960 -luvuilta ja 1980-luvulta uusimpaan arkkitehtuuriin. Eri
ikäkausien rakennukset muodostavat keskenään mittakaavaltaan riittävän yhtenäistä, pääosin nelikerroksista
kaupunkikuvaa, jota hallitsevat väliin noppamaiset,
väliin lamellimaiset, julkisivuiltaan vaaleat tai punatiiliset kerrostalot. Liiketiloja sisältävät maantasokerrokset
elävöittävät liikekeskustan kaupunkikuvaa. Julkisivujen
aukotus on pääosin nauhamaista, ja kattokerrokset
ovat useasti sisäänvedettyjä tai muodoltaan muuten
suorakulmaisesta rakennusmassasta poikkeavia, Rovaniemelle tyypillisiä piirteitä, joita tulisi pyrkiä jatkamaan
ja säilyttämään.
0
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Vanhimmat rakennukset sotaa edeltävältä ajalta sijoittuvat Valtakadun ja Harrikadun ympärille. Täällä rakennuksissa näkyy 1920- ja 1930 –lukujen vaalea funktionalistinen tyyli. Pekankadun ympäristöön keskittyy paljon
1950-luvun rakentamista rapattuine tai puhtaaksimuurattuine tiilipintoineen ja laadukkaine yksityiskohtineen.
1960-luvulta olevia rakennuksia on kauttaaltaan koko
liikekeskustan alueella, ajalle ominaista on julkisivujen
vaalea sävy, nauhamaiset ikkunat, kevyt lasinen useasti sisäänvedetty maantasokerros liiketiloineen sekä
korkeatasoisten materiaalien käyttö ja yksityiskohdat.
1980 –luvulta eteenpäin on keskustaan rakennettu
paljon kauppakeskuksia ja hotelleja, mm. Sampokeskus
ja sitä vastapäätä sijaitseva korkeahko hotellirakennus.

Kadunvarsipysäköintiä liikekeskustassa

´

600
m päätenäkymiä vinossa ruutukaavaverkossa
Kiinnostavia

Esimerkki 1980-1990 -luvun kauppakeskusrakentamisesta: Sampokeskus Koskikadulla.

Kuva punatiilijulkisivujen osin hallitsemalta Rovakadulta

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Keskeinen liikkumisakseli Koskikatu vie alas kosken rantaan.

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Tavoitteet

1980-luvulla tavoiteltiin rakennusten monimuotoisuudella ja pienipiirteisillä yksityiskohdilla kaupunkiympäristön virikkeellisyyttä, esimerkkinä laadukkaasta ajan
toteutuksesta on Sampokeskus postmoderneine muotoineen ja luonnonkivipintoineen.
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1

VIHERALUEET

Liikekeskustassa on varsinaisia viheralueita varsin vähän,
vain kosken rannassa Jätkänkynttilän sillan kupeessa
sijaitseva Ystävyydenpuisto sekä pieni turhan hyödyntämätön puistoalue Koskenrannan reunalla, Pekankadun
päätteenä. Julkista kaupunkitilaa edustavat kävelykadut
ja aukiotilat. Lisäksi tärkeän liikekeskustan julkisen olohuoneen muodostaa Ounaskosken rantapuisto virkistysreitteineen.

Koskikadun jatkuvuutta Revontulikeskuksen luona tulisi parantaa
esim. korotetuin jalkakäytävin, kauppakeskuksen edusaukion kohentamisella ja yhtenäisten kadunkalusteiden jatkuvuudella Koskikatua
pitkin länteen Valtatie 4:n yli.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Liikekeskusta on Rovaniemen vetovoimainen sydän,
joka vetää keskustaan ihmisiä läheltä ja kaukaa, siksi
keskustan ympäristön laatutasoon kannattaa panostaa
ja sen palveluiden elinvoimaisuutta tukea. Liikekeskustan osalta tavoitteena jatkossa on säilyttää ennallaan
kaupunkirakenteen suhteellinen mataluus, mm. keskustan alueen tyypillistä katukuvaa muodostavat kolmen neljän asuinkerroksen sekä maantaso- ja kattokerroksen
muodostamat julkisivut, jotka osaltaan luovat alueelle
melko valoisia ja silti kaupunkimaisia katutiloja. Tärkeää
olisi myös säilyttää asuntopainotteisissa kortteleissa
Aallon kaavan alkuperäinen ”läpihengittävyys” kortteleiden avoimuuden ja rakennusten noppamaisuuden
osalta. Jatkossa huomioita tulisi kiinnittää myös katutason palveluiden ja elävyyden tukemiseen sekä kävelijän
ja pyöräilijän laadukkaaseen ympäristöön, mm. riittävän
levein jalkakäytävin ja shared space –tyyppisin katuratkaisuin. Pysäköinnin osalta tulisi jatkossakin pitäytyä
tonteilla hoidettavissa ratkaisuissa, mieluiten kellaripysäköintinä. Koskikadun yläosan kauppakeskuksen
(Revontulikeskus) osalta tulisi täydennysrakentamalla ja
istuttamalla paremmin maastouttaa nykyisellään Poromiehentielle suojaamattomana avautuvan parkkihallin
julkisivu. Keskustan vetovoimaisuuden säilyttämiseksi
olisi tärkeää jatkuvasti monipuolistaa liikekeskustan palvelutarjontaa ja lisätä palveluiden käyttöä tukevaa uutta
asumista keskustan alueella. Jatkossa myös liikekeskustan suhdetta vetovoimaiseen koskiympäristöön tulisi
vahvistaa, mm. tuomalla kosken rantaan uusia toimintoja ja palveluita, parantamalla opastusta joenrantaan
sekä kehittämällä rantapuistoa suunnitellusti.

Elävää katutilaa maantason liiketiloineen ja shared space -ratkaisuineen Rovakadun varressa

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden perustason laadukkuudesta huolehtiminen on erityisen tärkeää juuri liikekeskustan alueella

Katutilaan avautuvat pysäköintipaikat verhoillaan kadun
vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä, korkealla pensasaidanteella ja/tai asennettavalla korkealaatuisella
aidalla.
Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä
tai viivyttämällä syntypaikallaan.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Liikekeskustan alueella Koskikatua, Rovakatua ja rantareittiä sekä laajemmalla keskusta-alueella myös Hallituskatua ja Ruokasenkatua sekä uutta VT4:n kannen päälle
rakennettavaa katua tulee kehittää laadukkaina kevyenliikenteen väylinä mm. luonnonkivisin jalkakäytävin sekä
jatkuvin katupuuistutuksin ja yhtenäisin kadunkalustein.
Koskikadun osalta tulisi tutkia nk. Pukumiehen talon
kohdalle Koskikadun keskivaiheille, Sampokeskuksen
yhteyteen uutta torin paikkaa. Tämä elävöittäisi liikeRovaniemen keskustan osayleiskaava

Liikekeskustan kohdalla rantavyöhyke voi olla rakennetumpaakin,
rantakahvilat toisivat kaivattua elävyyttä rantaan ja vahvistaisivat
Rovaniemen keskustan asemaa matkailun vetovoimapisteenä

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Viihtyisä rantapuisto laadukkain penkein, valaisimin ja istutuksin
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keskustaa entisestään ja voisi toimia matkailuelinkeinonkin vetonaulana. Torin osalta sen pintamateriaalien
ja kalusteiden tulisi sopia ympäristössä jo käytössä
oleviin materiaaleihin ja varusteisiin. Torin tarkemmassa
suunnittelussa tulisi huomioida auringonvalon suunta ja pienilmasto, sekä torin tekninen varustelu, mm.
sähkö-, vesi- ja jätehuollon järjestelyt mahdollisimman
laadukkaasti. Myös Pekankadun päässä olevaa aukiotilaa voitaisiin kehittää osaksi keskustan aukioiden sarjaa.
Liikekeskustan yhteyksiä kosken rantaan tulee kehittää
mm. Pekankadun päästä. Samoin Koskikadun jatkuvuutta kävelyn valtaväylänä Revontulikeskukseen ja sen
ohi VT4:n yli tulisi tutkia ja parantaa esim. korotuksin,
istutuksin ja Koskikadun pintamateriaaleja ja varusteita
Poromiehentien yli jatkamalla. Myös Poromiehentien
laatutasoa ja kevyenliikenteen ympäristön viihtyisyyttä
tulisi kohentaa mm. jatkuvin katupuuistutuksin. Tämän
kevyen liikenteen väylän tärkeys korostuu erityisesti
pidemmällä tulevaisuudessa, jos kaupallisen keskustan
painopiste laajenee enemmän myös länteen, ja mikäli
valtatie katetaan ja rakennetaan osaksi keskustarakennetta.

4

VIHERALUEET

Koskenrannan hotellikeskittymän kupeessa sijaitsevaan
Ystävyydenpuistoon voitaisiin jatkossa keskittää erilaisia
matkailijoita palvelevia toimintoja kuten moottorikelkkaparkki ja jääveistokset talvisin ja tanssilava kesäisin.
Rantapuistoa tulee jatkossa kehittää suunnitelmien
mukaisesti. Pientä puistikkoa, Pekankadun kohdalla rannassa voidaan tulevaisuudessa kehittää liikekeskustasta
puuttuvaksi virkistymis- ja leikkipuistoksi. Hulevedet
käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä, viivyttäen,
puhdistamalla kasvillisuuden avulla ja johtamalla sitten
hulevedet Ounasjokeen.

Uusi tori voisi toimia toriajan ulkopuolella keskustan tapaamispaikkana.

Koskenrannan tarjoamat potentiaalit näkymissä ja toiminnoissa tulee rannan kehittämisessä hyödyntää täysimääräisesti, mm. laadukkaalla valaistuksella, kadunkalusteilla sekä rakentamalla rantavyöhykkeelle kioskeja,
kahviloita ja terasseja.

Viherverkoston osana toimiville kaduille istutetaan
jatkuva puurivi tai puuryhmiä kadun koko pituudelta.
Puuistutuksia voidaan täydentää pensasistutuksilla.
Reunatukena käytetään luonnonkiveä ja jalkakäytävät
päällystetään luonnonkivellä. Hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti viivyttäen ja ohjataan puistoalueille
tai tasaisen hitaana virtana hulevesijärjestelmään.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena jatkossa on säilyttää alueen eri vuosikymmenten arkkitehtuuria edustavat rakennukset ja ympäristö. Rovaniemen kaltaisessa uudessa kaupungissa
lähes kaikki vanhempia aikakausia edustavat rakennukset ovat arvokkaita sinänsä ja luovat kaupunkikuvaan tärkeää kerroksellisuutta. Siksi rakennuskannan
ja kaupunkiympäristön moninaisuuden vaaliminen on
tärkeää, tehokkuudenkin kustannuksella. Eri aikakausia
edustavien kaupunkiympäristöjen kunnostamisessa ja
kehittämisessä tulee lähteä kunkin osa-alueen omista
lähtökohdista ja pyrkiä alkuperäiseen henkeen niin mittakaavan, materiaalien kuin yksityiskohtienkin osalta.
Rovaniemelle tyypillistä maantasokerroksen elävyyttä
ja toiminnallisuutta sekä huolellisesti toteutettuja yksityiskohtia tulisi vaalia. Myös kattokerroksille tyypillisiä
sisäänvetoja ja muusta rakennusmassasta poikkeavaa
kattokerroksen muodonantoa tulisi tutkia täydennysrakentamisen yhteydessä. Parvekkeiden osalta tulisi
suosia mieluummin julkisivupinnasta sisäänvedettyjä
parveketyyppejä. Täydennysrakentamiskohteiden osalta
tulee varmistaa riittävän laadukas suunnittelu ja toteutus tällä Rovaniemen vetovoimaisimmalla alueella.
12

Kiinnostavat päällysteet ja kadunkalusteet tekevät uudesta torista
elävän myös toriajan ulkopuolella.

Uusi tori voisi sijoittua Pukumiehen kortteliin Sampokeskusta ja
Lordinaukiota vastapäätä.
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Kosken ranta voidaan toteuttaa osin rakennetumpanakin ympäristönä Koskikadun lähettyvillä.

Rovaniemen keskusta nähtynä kaakosta, liikekeskusta oikealla taaempana, etualalla Kirkkolammen alue ja Alvar Aallon hallinto- ja kulttuurikorttelit.
Kuvassa esitetty liikekeskustan ydin Koskikatu, liikekeskustan maamerkit sekä uudet kehitettävät kaupunkitilat, eli uusi tori ja Pekankadun pääteaukio, rantareitti sekä kaksi liikekeskustaan liittyvää rantapuistoa.
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1i
1h LAINAANRANTA

3

Nykytila

Lainaanrannan alueen arkkitehtuuri on 1960- ja 1970
–luvuille tyypillistä, pääosin korkeatasoista ja yleisilmeeltään selkeää ja raikasta rakentamista, jossa korostuu horisontaali vaikutelma. Julkisivut ovat vaaleita, ja
ikkuna-aukotus nauhamaista. Maantasokerros kadun
varressa on usein sisäänvedetty, toteutettu lasista siroin
yksityiskohdin tai nostettu pilareille. Myös kattokerroksien useasti toistuva sisäänveto keventää rakennusmassoja.

1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Lainaanranta on selkeärajainen ja omaleimainen asuinalue heti ydinkeskustan pohjoispuolella, Ounasjoen ja
Vt4:n rajaamana. Valtaosa alueen rakennuksista on rakennettu 1960- ja 70 –luvuilla. Ruutukaavaan kahteen
eri koordinaatistoon rakennettu alue kiertyy keskeisen
puistoalueen, vanhan torin ympärille. Alueen rakenne
ja kaupunkikuva on säilynyt melko ehyenä, laadukkaana ja rakentamisajalleen tyypillisenä. Ydinkeskustan
tapaan rakennukset ovat pääosin 4 + 1 - kerroksisia
ja sijoittuvat väljästi melko keskelle tonttia, jolloin
rakennusten väleistä aukeaa näkymiä. Pysäköinti sijoittuu tonteille laajoina parkkialueina, joten pihoilla on
melko vähän istutettuja alueita, mikä heikentää ympäristön laatua ja viihtyvyyttä. Sen sijaan alueen puistot
ja jokiranta tarjoavat asukkaille lähivirkistysalueita ja
upeita pitkiä näkymiä jokimaisemaan. Lainaanrannan
asuinalue muodostaa ympäristöltään ehyen ja ajalleen tyypillisen, hyvin säilyneen kokonaisuuden, jonka
luonnetta leimaavat 1960-70 –lukujen suoraviivainen,
selkeä ja laadukas arkkitehtuuri sekä tehokkaan kerrostalorakentamisen vastapainona puistojen vehreys ja
rannan läheisyys.
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TYYLI JA ARKKITEHTUURI

VIHERALUEET

Alueella sijaitsee Lainaanpuisto pienvenesatamineen,
Rantapuisto ja Vanhan torin asukas- ja leikkipuistoksi
muutettu ja sekavasti toteutettu viheralue. Lisäksi asukkaiden lähivirkistysalueena ja reittinä keskustaan toimii
koko keskustaa yhteen sitova jokiranta virkistysreitteineen ja istutuksineen.

1f

1c

2

3

KATUTILA JA LIIKENNE

Lainaanrannan alueella rakennukset sijaitsevat yksittäin tonteillaan, joten varsinaista kaupunkimaista
katutilaa ei synny. Tonttipysäköinnin lisäksi alueella on
myös kadunvarsipysäköintiä. Aluetta ydinkeskustasta
rajaava Toripuistikko on 2+2 –kaistainen Jätkänkynttilän sillalle johtava bulevardi, jossa on keskikaistalla
puuistutuksia neljänä eri jaksona. Tärkein kevyen liikenteen yhteys alueella on Lainaanrantaa keskustaan
yhdistävä rantareitti puistoineen ja pienvenesatamineen. Heti Lainaanrannan länsipuolella kulkee kaupungin sisääntuloväylänä toimiva Valtatie 4, joten liittyminen ja luonteen muutos rauhallisesta asuinalueesta
valtatien mittakaavaan ja liikenteen dynamiikkaan on
raju. Kävely-ympäristö valtatien läheisyydessä on epäviihtyisää. Meluntorjuntaa auttaa tien sijainti kuilussa
sekä luiskiin tehdyt istutukset.

2a

Lainaanrannassa on keskustan alueeksi paljon puistovyöhykettä.
Rantapuisto toimii lähivirkistysalueena ja yhdistää kaupunginosan
muuhun keskustaan.

1d

2b
Pihapysäköinnin lisäksi alueella on myös kadunvarsipysäköintiä.
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Väljää ja vehreää kaupunkikuvaa, julkisivuissa toistuu keskustalle
tyypillinen vaaleus ja nauhamaiset ikkunarivit.
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Alueen rakennuskanta on 1960- ja 1970-luvuille tyypillistä, ilmeeltään selkeää ja raikasta arkkitehtuuria.
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Tavoitteet

4

1

Kun puistoalueille (Lainaanpuisto, Rantapuisto ja vanha tori) tulee kunnostustarpeita, puistoja tulee kehittää alueen tarjoamista lähtökohdista ja arkkitehtuurin
henkeä kunnioittaen, mm. säilyttäen avoimet näkymät
ja nurmikentät. Koskenrannan tarjoamat potentiaalit
näkymissä ja toiminnoissa tulee rannan kehittämisessä hyödyntää täysimääräisesti, mm. laadukkaalla
valaistuksella, kadunkalusteilla sekä rakentamalla rantavyöhykkeelle kioskeja, kahviloita ja terasseja.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Kaupunki- ja korttelirakenteen osalta tavoitteena jatkossa on säilyttää alue ennallaan ja nykyisessä asuinkäytössä. Vyöhykkeen länsireunan osalta tavoitteena on tarvittaessa jatkossa selkiyttää asuin- ja puistoalueen rajaa
valtatien suuntaan mm. suojaavin istutuksin ja kevyen
liikenteen reittejä parantamalla. Täällä Vt4:n tuntumassa alueen potentiaalina on muodostaa Rovaniemelle
korkeatasoinen ja muistettava sisääntulo. Pysäköinti- ja
piha-alueiden kunnostuksen yhteydessä pysäköintiä
voidaan hajauttaa pienemmiksi yksiköiksi ja maastouttaa niitä nykyistä paremmin ympäristöön sopivaksi istutusten avulla.

Asuinalueen reunaa tulee selkiyttää ja suojata valtatien suuntaan
mm. suojaavin istutuksin ja vallein.

VIHERALUEET

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä, viivyttäen, puhdistamalla kasvillisuuden avulla ja
johtamalla sitten hulevedet Ounasjokeen.

Katutilaan avautuvat pysäköintipaikat verhoillaan kadun
vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä, korkealla pensasaidanteella ja/tai asennettavalla korkealaatuisella
aidalla.
Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä
tai viivyttämällä syntypaikallaan.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Toripuistikoa ja sitä itään jatkavaa Ounaspuistikoa kehitetään osaksi vehreää ”Keskustan kehää” jatkuvine
katupuuistutuksineen ja laadukkaine, keskustamaisine
valaisimineen. Konseptiin kuuluvat myös riittävän leveät, luonnonkivillä kivetyt jalkakäytävät ja hyvin merkitty
pyörätie. Hulevesiä voidaan jatkossa hyödyntää katupuuistutusten kastelussa. Tärkeää kevyen liikenteen
yhteyttä rantaa pitkin tulee kehittää ideasuunnitelmien
mukaisesti ja keskustan kevyen liikenteen laatuverkoston osaksi.

Jatkossa pysäköintiä tonteilla tulee hajauttaa pienemmiksi yksiköiksi, sijoittaa mahdollisuuksien mukaan kellareihin ja maastouttaa pysäköinti nykyistä paremmin istutusten avulla. Tavoitteena on saada
pihoista nykyistä vehreämpiä ja parempia oleskelu- ja leikkikäytöön.

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti imeyttämällä
tai viivyttämällä syntypaikallaan.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena jatkossa on säilyttää Lainaanrannan alueen
ajalleen tyypillistä, laadukasta arkkitehtuuria edustavat
rakennukset ja ympäristö. Rakennusten julkisivujen
osalta kunnostustöissä olisi tärkeää säilyttää tai palauttaa rakentamisajalle tyypillisiä yksityiskohtia, materiaaleja ja vaaleaa värimaailmaa.

Jatkossa tulee säilyttää Lainaanrannan laadukas ja rakentamisajalleen tyypillinen arkkitehtuuri ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa jo muutettuja yksityiskohtia enemmän alkuperäisen kaltaisiksi.
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1i POHJOISRANNAN MUSEOALUE

Pohjoisrannan monumenttirakennuksilla on oma
arkkitehtoninen, korkeatasoinen ilmeensä. Arktikum
on museo, tiedekeskus sekä kokous- ja kongressitalo.
Rakennuskompleksi muodostuu lähes 200 metriä pitkästä lasiputkesta, maanalaisista näyttelytiloista sekä
puolikaaren muotoisesta laajennusosasta. Rakennus
edustaa Rovaniemellä harvinaista 1980-1990 –luvuille
tyypillistä postmodernia muotokieltä.

NykytilaRAKENTAMISTAPAOHJE
AN YLEISPIIRTEINEN
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

IREUNA

Pohjoisrannan museoalue on voimakkaasti uusiutuvaa
ja arkkitehtuuriltaan erittäin korkeatasoista vyöhykettä
aivan keskustan pohjoisreunalla, Ounasjoen rantatörUURIKORTTELIT
mällä, pohjoiseen johtavien pääteiden risteyksessä. EritTTUNUT ASUINVYÖHYKE
täin näkyvällä paikalla jyrkässä rantarinteessä sijaitsevat
OTELLIALUE museo- ja kulttuurirakennukset muodostavat Rovaniemen julkisivun pohjoiseen Ounasjoelle päin ja toimivat
USEOALUE kiinnostavana maamerkkinä keskustaan pohjoisesta
siltaa pitkin saavuttaessa. Museovyöhykkeeltä avautuu
E
ainutlaatuinen maisema kahden suuren joen yhtymäkohtaan. Pohjoisrannan museovyöhyke muodostuu
tässä vaiheessa Arktikumin museon ja tiedekeskuksen
lasigalleriasta ja kaarevasta laajennusosasta rinteen alla
TYSALUE
sekä sen yläpuolella rinteessä sijaitsevasta Metsähallituksen uudesta toimitalosta näyttely- ja myymälätiloineen (Pilke). Museovyöhyke jää varsinaisen keskustarakenteen ulkopuolelle jokirantaan ja rajautuu keskustan
puolella etelässä asuinkortteleiden muodostamaan kaupungin reunaa osoittavaan rakennusmuuriin.

Pilke on Metsähallituksen uusi toimitalo Arktikumin
välittömässä läheisyydessä. Puurakenteinen toimistoja näyttelyrakennus edustaa uusinta 2000-luvun arkkitehtuurikerrostumaa Rovaniemellä.

1i

4

1a

1h

Muista keskustatoiminnoista erotetut, vahvasti omaleimaisiksi muotoillut museo- ja kulttuurirakennukset
sijaitsevat lähekkäin rinteessä, muodostaen vastaparin
Aallon aiemmin suunnittelemien kulttuuri- ja hallintorakennusten vyöhykkeelle keskustan eteläreunassa.
Rakennusten suhde toisiinsa ja lähiympäristöönsä on
jäsentymätön, vaikkakin Pilke rajaa uudella tavalla Arktikumin aukiotilaa. Paikoitus on keskitetty pysäköintialueille rakennusten läheisyyteen. Alueen mittakaava
varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolella on suurta
valtatien varren mittakaavaa, ja aluetta leimaa dynaamisuus ja muutos.

Museovyöhyke on rakennettu vehreälle rantatörmälle
lähelle luontoa, varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolelle. VT4:n reunavyöhykkeen suojaistutukset
muodostavat turhan pirstaleisen ja vaikeasti hyödynnettävän viherverkoston museoalueen lähituntumaan, museoalueen ja keskustan välille. Alueen halki
kulkee koko keskustaa yhdistävä rannan virkistys- ja
kevyenliikenteen reitti.

Pilke-talo sijoittuu jokitöyrään rinteeseen ja rajaa Arktikumin aukiotilaa länsireunalta.Kuva Teemu Lahtinen.

4
1e

KATUTILA JA LIIKENNE

Museokeskittymä sijaitsee autolla erittäin hyvin saavutettavassa paikassa pohjoiseen vievien teiden risteyksessä keskustan ulkoreunalla, ja ympäristö museovyöhykkeellä tukee henkilöautoilua, mikä toisaalta sopiikin
keskustan ulkopuoliselle vyöhykkeelle. Kevyen liikenteen ympäristö sen sijaan on heikkolaatuisempaa: reitit
keskustasta kulkevat hankalasti vilkkaan risteysalueen
läpi. Vaikkakin museokeskittymä muodostaa koko keskustaa yhdistävän rantareitin päätepisteen, se sijaitsee
niin irrallaan keskustan luontevista liikkumisväylistä,
ettei luontevaa synergiaa katu- ja keskustaelämän kanssa synny.

1f

1c
Valtatien suurta mittakaavaa suojavyöhykkeineen ja istutuksineen.
Valtatie katkaisee museoalueen luontevan yhteyden keskustaan.
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Arktikumin laajennusosa edusaukioineen. Vasemmalla Pilke-talo.

VIHERALUEET

1g

1b
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TYYLI JA ARKKITEHTUURI

2b
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Tavoitteet

4

1

Jatkossa alueelle olisi tärkeää muodostaa museorakennuksia yhdistävä, virkistysmahdollisuuksia tarjoava puisto-/pihakokonaisuus, esimerkiksi puulajipuisto tai muu
rakennusten toimintaa tukeva ympäristökokonaisuus.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Alueen potentiaalina on jatkossa kehittyä vielä edustavammaksi Rovaniemen pohjoiseksi portiksi ja liittyä selkeämmin osaksi keskustarakennetta. Alueella on jatkossa mahdollisuus myös tutkia, kuinka kaupunkia jakavan
4-tien ympäristöhäiriöitä mm. estevaikutusta voidaan
vähentää ympäristön ja kevyen liikenteen reitistön parannuksin ja istutuksin. Keskustan pohjoisreunalla myös
Arktikumia ja Pilkettä ympäröiviä alueita voidaan jatkossa täydennysrakentaa jatkamalla luontevasti niiden
aloittamaa yksittäisten laaturakennusten nauhaa joen
rannalla. Laatutasoltaan tämän Rovaniemen ”käyntikortin” tulee olla erittäin korkealaatuista ja omaleimaista
kulttuuri- ja toimistoympäristöä. Hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti syntypaikallaan.

2

VIHERALUEET

Valtatien vihervyöhykkeitä ja kevyen liikenteen reittejä keskustaan
tulisi kohentaa, jotta museoalue saataisiin luontevammin liitettyä
osaksi liikekeskustaa ja sen palveluita.

KATUTILA JA LIIKENNE

Jatkossa tärkeänä tavoitteena on kaupunkirakennetta
yhdistävien, laadukkaiden kevyen liikenteen reittien
muodostaminen museoalueen ja keskustan välille sekä
museorakennusten luonteva liittyminen koko keskustaa
yhdistävään rannansuuntaiseen kevyen liikenteen reittiin.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena on jatkossakin kehittää alueen uutta rakennuskantaa osaksi keskustaa erittäin korkeatasoisella ja
omaleimaisella, sisääntuloalueeseen sopivalla modernilla arkkitehtuurilla. Uusien rakennusten tulisi avautua kadulle ja luontevasti kevyen liikenteen reiteille.
Katutasoon tulisi sijoittaa liike- ja työtiloja ym. katutilaa
elävöittämään.

Museorakennusten yhteyteen olisi mahdollista rakentaa niiden
toimintaa tukeva yhteinen teemapuisto, esimerkiksi puu- ja kasvilajipuisto, joka samalla muodostaisi houkuttelevan päätteen rannan
ulkoilureitille.

Rovaniemen keskustan pohjoisen sisääntulon väljille vihervyöhykkeille olisi mahdollista sijoittaa museoalueen kulttuuritoimintoja symboloivaa
ympäristötaidetta. Oheinen kuva Mäntsälästä (Mäntsälän kunta).
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1e
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2a KIRKKOLAMMEN ALUE
Nykytila:
1

1d
3

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Kirkkolammen alue on rakentunut osayleiskaava-alueen
5 reunaan keskeisen Kirkkolammen ympäeteläisimpään
rille vehreiden asuntokatujen varsille 1950-luvulta lähtien. Aluetta rajaavat keskustasta rata ja Lampelasta VT4.
Alue jakautuu heterogeeniseen asuinalueeseen sekä VT
4:n länsireunaan sijoittuvaan suurempimittakaavaiseen
liike- ja teollisuustilojen vyöhykkeeseen.

2a

2b

2

Asuinalueen eteläosa on rakennettu yksittäisten kerrostalojen nauhana kahden puolen Veitikantietä kapealle
kahden lammen väliselle kannakselle. Veitikantien
asuinkerrostalot ovat rakentuneet pääosin 1980-luvulta
eteenpäin, ja ovat korkeudeltaan 3+1 -kerroksisia keskimäärin kahden portaan kerrostaloja. Väljähkön kerrostalonauhan väleistä avautuu upeita näkymiä molempiin
suuntiin, sekä etelään Harjulammelle että pohjoiseen
Kirkkolammelle päin. Pysäköinti sijoittuu kaupunkikuvaa
huonontavasti pysäköintialueille kerrostalojen kaduntai pihan puolelle sekä katutason autotalleihin, joihin on
ajo Veitikantieltä.

3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Asunalueen rakennukset edustavat useita eri vuosikymmeniä . Kannaksella Veitikantien varren asuintalot edustavat selkeälinjaista tiili- ja rappauspintaista,
tasakattoista 1960-, 1970- ja sen jälkeistä vuosituhannen loppupuolen kerrostaloarkkitehtuuria. Leimallista
on selkeä rytmi ja samanlaisten ikkuna- ja materiaalipintojen toisto sekä elementtirakentamisen myötä
korostetun ruutujakoiset julkisivut.

Asuinalueen pohjois- ja länsiosa on rakentunut Rauhankadun ja Vapaudentien varteen omakotitalovaltaisena,
tiiviinä ja idyllisenä. Rauhankadun omakotitalot on rakennettu pääosin 1950-luvulla, ja kutakin taloa ympäröi
vehreä tontti. Talot on rakennettu lähes kadunvarteen
siten, että pihat avautuvat Kirkkolammelle tai korttelin
sisälle. Pysäköinti on hoidettu tonteilla. Vapaudentien
varren 2-4 -kerroksiset asuinkerrostalot on rakennettu
1970-luvun jälkeen, ja ne rajaavat aluetta muurimaisesti
keskustan ja radan suuntaan. Kerrostalot ovat 1-2 -portaisia. Pihatilat ovat lähinnä pysäköintikäytössä.

18

KATUTILA JA LIIKENNE

´

Valtatie 4 ja rautatie eristävät nykyisellään voimaklänsireunan teollisuus- ja toimistorakentamisen vyöhykettä
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kaasti koko Kirkkolammen alueen keskustasta ja Lamm
pelasta. Asuinalueella erityisesti kannaksella kaartuva
Veitikantie sekä vehreä , puiden ja pensasistutusten
rajaama Rauhankatu muodostavat ehyen ja viihtyisän
kokonaisuuden, jonka katutilojen ja kaupunkikuvan
yhtenäisyyttä tulisi jatkossakin vaalia. Kirkkolampea
kiertävä tärkeä kevyen liikenteen reitti jatkuu näkymiä tarjoavana rantareittinä eteenpäin Sairaalanniemelle ja keskustaan ja sitoo alueen osaksi keskustan
kokonaisuutta. Länsireunassa katutilat ovat leveitä
ja jäsentymättömiä, eikä kaupunkimaista katutilaa
synny. Autoliikenne ja osittain raskas liikenne hallitsee
kaduilla ja pihoilla.

Viehättävä ja väljä asuinalue kiertyy lammen ympärille
ja muodostaa ehyen ja tunnelmaltaan omaleimaisen ja
vahvan kokonaisuuden. Kirkkolampea alueen sydämessä kiertää yhtenäinen viheralue ja kevyenliikenteen reitti. Alueen maamerkkinä toimii 1950-luvulla rakennettu
kirkko torneineen ja hautausmaineen. Asuinalueelle
luonteen antavat vehreys, keskeinen vesipeili sekä näkymät kannakselta kahteen suuntaan.

Kirkkolamman alueen länsiosa muodostuu 4-tien reunaan sijoittuvista, usealta eri vuosikymmeneltä peräisin
olevista liike-, pienteollisuus- ja toimistorakennuksista.
Täällä kaupunkikuva muuttuu dramaattisesti suurimittakaavaisemmaksi. Vapaudentien jatkeeksi keskustan
solmukohtaan radan ja VT4:n kulmaan sijoittuu 4+1

–kerroksisia asuinkerrostaloja, muutoin Vt4n reunavyöhyke muodostuu pääosin väliaikaisen tuntuisista
varasto- ja teollisuushalleista. Rakennuskanta on 1-3
- kerroksisista ja rakennukset peittävät tyypillisesti
pääosan tontista. Alueella on runsaasti asfaltoituja
ulkovarastointikenttiä ja pysäköintialueita. Kaupunkirakennetta leimaa suunnittelemattomuus, ja alueen
toiminnoista johtuen rakentamisen mittakaava on
suuri.

Veitikantien selkeästi rajautuvaa katutilaa, jonka linjausta tulisi
jatkossa vaalia. Kadulle avautuvat pysäköintitilat olisi korjausrakentamisen yhteydessä hyvä muuttaa esim. työtiloiksi, katukuvaa
elävöittämään. Aluetta korjaus- ja täydennysrakennettaessa julkisivuissa tulisi pyrkiä 1970-luvulle tyypilliseen aukotusten selkeyteen
ja materiaaleissa alueella hallitseviin muurattuihin tiilipintoihin tai
vaaleisiin julkisivuihin.

Rauhankadun pientalot vehreine tontteineen taas
edustavat laajaa kirjoa jälleenrakennuskauden
1950-luvulta aina vuosituhannen vaihteeseen. Rauhankadun lounaispään 1950-luvun pientaloasutus
muodostaa katua reunustavien vanhojen puu- ja
pensasistutusten kanssa verrattain eheän jälleenrakennuskauden pientalorakentamista edustavan rakennusryhmän, jonka ominaisuuksia tulisi vaalia ja jatkaa
ympäristössä.

Viehättävä ja vehreä asuinalue kiertyy keskeisen Kirkkolammen
ympärille. Näkymät lammelle ovat alueen tärkein maisemallinen
vetovoimatekijä, jotka tulee säilyttää myös jatkossa.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Kirkkolammen alueen länsireunan rakennuskanta on
pääosin puu- ja tiiliverhoiltuja varastohalleja ja toimistorakennuksia. Vapaudentien itäpuolella sijaitsee
muutama 3-4-kerroksinen asuinrakennus.

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Näkymä Vapaudentieltä, jonka päätteenä näkyy Kirkkolammen
aluetta hallitseva maamerkki eli kirkon torni. Jatkossakin tämän
paikallisen maamerkin tulisi säilyä alueen siluetin korkeimpana,
hallitsevana aksenttina.

4

VIHERALUEET

2

Kirkkolampi ympäröivine viheralueineen ja kevyen
liikenteen reitistöineen muodostaa alueen vihreän
ytimen. Kirkkolammenpuisto on kaupunkikuvallisesti
arvokas viheralue. Toinen tärkeä julkinen viheralue on
hautausmaan ja kirkon ympäristöineen muodostama
kokonaisuus. Kirkkolammelta itään jatkuva viherreitti
liittää alueen viherverkoston osaksi koko keskustan yhdistävää rantareittiä.

Tavoitteet
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Kirkkolammen alueen osalta kaupunkikuvalliset tavoitteet jakautuvat kahden erityyppisen osa-aluekokonaisuuden (muuttuva länsireuna ja säilyvät asuinalueet)
mukaan muuttuviin ja säilyttäviin kaupunkikuvasuosituksiin. Muuttuvan länsireunan teollisuus-, liike- ja
toimitilavyöhykkeen tavoitteena on jatkossa muodostaa
Kirkkolammen alueelle selkeä ja suojaava reunavyöhyke kaupallisten ja teollisuustoimintojen siirtyessä
jatkossa pääsoin kehittyvän Eteläkeskuksen alueelle ja
vyöhykkeen uudistuessa tiiviiksi, palvelupainotteiseksi
ja sekoittuneeksi keskustatoimintojen alueeksi. Kortteli
61 uudistuu tiiviinä palvelupainotteisena keskusta-asumisen korttelina.
Säilytettävän ja eheytettävän asuinaluekokonaisuuden
osalta tavoitteena on sälyttää kullekin kadunvarren
osa-alueelle tyypilliset kerroskorkeudet, massoittelut
ja mittakaava. Tärkeitä alueella ovat näkymät kahteen
vesipeiliin sekä lammelta katsoen yhtenäiset kerroskorkeudet ja siluetti, jotka tulisi kaikki pyrkiä säilyttämään
aluetta jatkossa hienovaraisesti kehitettäessä. Alueen
paikallisena maamerkkinä tulisi säilyä alueen koilliskulmassa kohoava kirkon torni. Veitikantien osalta piha- ja
pysäköintijärjestelyitä uusittaessa tulisi pysäköinti pyrkiä hajasijoittamaan ja maastouttaa se suojaistutuksilla
paremmin maisemaan sopivaksi. Jatkossa myös kadulle
avautuvien autotallien sijaintia tulisi tutkia uudelleen,
jos mahdollista – pääraitille avautuvat autotallit eivät
muodosta kovin korkealaatuista, elävää tai turvallista
maantason katukuvaa. Rauhankadun osalta tulisi pyrkiä
säilyttämään alueen vehreä ja pienipiirteinen kaupunkikuva.

Kirkkolammen alueen tärkeimmät maisemakuvalliset tekijät ovat
näkymäyhteys lammelle sekä kirkontorni paikallisena maamerkkinä.

KATUTILA JA LIIKENNE

Asuinalueella erityisesti kannaksella kaartuva Veitikantie sekä vehreä, puiden ja pensasistutusten rajaama
Rauhankatu muodostavat ehyen ja viihtyisän kokonaisuuden, jonka katutilojen ja kaupunkikuvan, mm. tärkeiden julkisivulinjojen yhtenäisyyttä tulisi jatkossakin
vaalia. Länsivyöhykkeelle tulisi alueen uudelleen kehittyessä luoda selkeät ja turvalliset reitit jalankulkijoille
ja pyöräilijöille keskustasta radan yli Kirkkolammelle
ja sieltä edelleen uudistuvalle Lampelan alueelle. Vapaudentien länsipäästä muodostetaan osa keskustan
yhteen sitovaa kevyen liikenteen laatuverkostoa jatkuvin katupuuistutuksin sekä yhtenäisin katuvalaisimin ja
pinnoittein. Hulevesiä tulisi jatkossa hyödyntää katuistutusten kastelussa. Uudistuvien kortteleiden osalta
rakennukset pyritään rakentamaan kiinni katulinjaan,
jolloin Vapaudentiestä muodostuu nykyistä kaupunkimaisempaa katutilaa.

Keskustasta radan yli Kirkkolammen alueelle ja sieltä edelleen Lampelaan kehitettävä kevyen liikenteen yhteys.

Katujen arkkitehtuurin tulee olla sekä tyyliltään että
laadultaan sellaista, ettei se heikennä Kirkkolammenpuiston maisemakuvallista arvoa.
3

Tärkeät säilytettävät näkymät kannakselta vesistöihin sekä kirkontorni - korkein maamerkki jatkossakin.

Säilytettävän ja eheytettävän asuinaluekokonaisuuden
osalta tavoitteena on sälyttää kullekin osa-alueelle tyypilliset arkkitehtuurin piirteet, kuten julkisivu- ja kattomateriaalit, aukotusten rytmi ja väritys. Arkkitehtuurin
tulee olla sekä tyyliltään että laadultaan sellaista, ettei
se heikennä Kirkkolammenpuiston maisemakuvallista
arvoa. Uudistuvan länsireunan osalta tavoitteena on
VT4:n julkisivuksi riittävän korkeatasoinen ja yhtenäinen katujulkisivu.
4

Veitikantien tärkeitä jatkossa säilytettäviä katukuvan elementtejä.

Katu- ja puistotilaan avautuvat pysäköintipaikat verhoillaan kadun vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä,
korkealla pensasaidanteella ja/tai asennettavalla korkealaatuisella aidalla.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

VIHERALUEET

Jatkossa ensiarvoisen tärkeää on taata julkisen rantareitin jatkuminen yhtenäisenä Sairaalanniemeltä Kirkkolammen ympäri. Pääosin puistomaisema pyritään
säilyttämään nykyisellään ja Kirkkolammelle avautuvat
näkymät tulisi säilyttää ja pyrkiä tarvittaessa avaamaan
maisemanhoidollisin toimenpitein. Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja kasvillisuuden
avulla puhdistamalla ja ohjataan lopuksi tasaisen hitaana virtana Kirkkolampeen.

Uuteen rakentamiseen liittyvät hulevedet käsitellään
luonnonmukaisesti viivyttäen ja kasvillisuuden avulla
puhdistamalla ja ohjataan sitten Kirkkolammenpuiston
kautta lampeen.
Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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1c
2b SAIRAALANNIEMI

1d

parvekkeineen ja lämpimin sävyin rapattuine julkisivuineen. Vallitsevana kattomuotona ovat eri tavoin viistetyt harjakatot, rantarivistössä harjalinja joelle päin.
Selkeälinjainen rapattu tyyli sopii yhteen aluetta hallitsevan terveyskeskuksen arkkitehtuurin kanssa.

Nykytila
1

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Sairaalan niemi eli radan eteläpuolelle Ounaskosken
rantaan eri vuosikymmeninä rakentunut asuinalue ja
siihen liittyvä terveyskeskus muodostavat keskustan
eteläisen kärjen. Terveyskeskuksen alue on väljään
rakennettua, puistomaista ympäristöä, joka avautuu
viuhkamaisesti kohti jokimaisemia ja niemenkärkeä,
kun taas 1980-2000 –luvuilla rakennetut kerrostalorivit
radan kupeessa on rakennettu keskustamaisen tiiviisti. Kerrostalojen muodostaman muurin keskelle jää
muutamia 1950-1960 –luvun omakotitaloja vehreine
pihoineen. Terveyskeskuksen rakennuskompleksia on
rakennettu useassa eri vaiheessa 1930-luvulta 1960 –
luvun laajennuksiin. Alueelle luonteen antavat vehreys,
luonnontilainen rantavyöhyke, näkymät niemeltä moneen suuntaan sekä joelle päin viettävä maasto.

2a

2b

Terveyskeskus on nelikerroksinen kapearunkoinen
ja keltaiseksi rapattu, funktionalistinen vanha lääninsairaala, jota on korotettu ja laajennettu useaan
otteeseen. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista ja
kaupunkikuvallista arvoa. Kellonsoittajankadun eteläreunalla on säilynyt ryhmä 1950-luvun kaksikerroksisia
kaupunkipienkerrostaloja, joilla on kulttuurihistoriallista
ja kaupunkikuvallista arvoa.
4

VIHERALUEET

Niemenkärjen virkistysreitti ja virkistysalue ovat tärkeä
osa koko keskustan yhteen sitovaa rantareittiä. Terveyskeskuksen kainalosta avautuu
maisemalli0 joelle
100alueen
200
sena ytimenä toimiva viherpiha.

Asuinkorttelit tehostuvat radalle päin mentäessä; uudemmat asuinkerrostalot radan vieressä rinteessä ovat
4+1 –kerroksisia keskustan tapaan, vanhemmat kauempana radasta vain 2 +2 –kerroksisia. Rannimmaisten rakennusten päädyt parvekkeineen muodostavat
joen suuntaan selkeän aiheen, joka jatkaa lähempänä
keskustaa jokirinteessä sijaitsevien rakennuspäätyjen
muodostamaa sarjaa. Pysäköinti sijaitsee pihoilla ja
rantareitin varrella joelle avautuvissa autotalleissa.
Samoin terveyskeskuksen edustalla on laaja pysäköintialue. Edusaukiot julkisten rakennusten yhteydessä ovat
laadultaan tai tiloiltaan epämääräisiä.

´

Terveyskeskuksen rakennus hallitsee niemen kaupunkikuvaa.

400

600
m

Uudempaa laadukasta asuinkerrostalorakentamista radan tuntumassa lasitettuine parvekkeineen ja lämpimine värisävyineen.

Tonttien ja puiston rajapinnat on jätetty viimeistelemättä. Täyttöihin liittyvät penkereitä ei ole muotoiltu tai
istutettu.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Nykyisellään katutila alueella on hieman lähiömäistä,
rakennusten sijaitessa noppina keskellä tontteja ei kaupunkimaista katutilaa synny. Rantakatu jatkuu näkymiä
tarjoavana kevyen liikenteen rantareittinä niemen kärjen ympäri. Valtakadun ja Sairaalakadun kulmaan kirkon
pääsisäänkäynnin eteen sijoittuu laaja pysäköintikenttä,
joka on kaupunkikuvallisesti ongelmallinen heti tärkeän
rakennuksen edustalla.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Radan varren kerrostalot edustavat vuosituhannen
vaihteen tyypillistä asuinarkkitehtuuria lasitettuine

20

Hiukan vanhempaa ja matalampaa asuinrakentamista rannan tuntumassa elementtijulkisivuineen ja erkkereineen.

Sairaalanniemi nähtynä kosken vastarannalta - siluettia hallitsevat
kirkon torni sekä korotettu terveyskeskuksen rakennus.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet

Tavoitteet

3

1

Tavoitteena jatkossa on kehittää alueen uutta rakennuskantaa osaksi terveyskeskuksen ympärille rakentuvaa
edustavaa asuinkokonaisuutta. Julkisivuissa tulisi huomioida veden läheisyys mm. lasitetuilla parvekkeilla ja
jokimaisemien suuntaan avautuvilla ikkunapinnoilla.
Puistomaiseen alueeseen sopisi selkeä ja moderni ilme,
joka ottaa aiheensa terveyskeskuksen puhdaslinjaisesta
arkkitehtuurista. Alueen yhtenäisyyden säilyttämiseksi
uusien asuinkortteleiden tyylin tulisi sopia myös radan
varren uudehkojen asuinkerrostalojen arkkitehtuuriin.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Sairaalakiinteistön potentiaalina on jatkossa kehittyä yhä
selkeämmin jokimaisemia hyödyntäväksi keskustamaisen laadukkaaksi asuinkerrostalojen alueeksi. Asumisen
kirjoa ja palveluita alueelle tuo terveyskeskuksen muuttuminen intensiivistä hoitoa vaativien palvelutaloksi
sekä väljän tontinosan täydennysrakentaminen asuinkerrostaloilla.
Alueen jatkosuunnittelussa tulisi niemenkärjen näkymiä
ja terveyskeskuksen viuhkamaista avautumista joelle
hyödyntää rakennekonseptina uusien asuinkortteleiden suuntaamisessa ja asuinrakennusten tarkemmassa
suunnittelussa mm. parvekkeiden ja aukotusten osalta.
Rantareitin varrella uusissa taloissa suositeltavaa olisi
pysäköinnin pilkkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi
maantasopysäköintinä tai kellareissa, ei kuitenkaan niin
että autohallien ovet avautuvat pääkävelyreitin varteen.
Pihajärjestelyitä uusittaessa pysäköinti tulisi hajasijoittaa
ja maastouttaa suojaistutuksilla maisemaan sopivaksi.
Kirkon ja terveyskeskuksen lähiympäristöä, edusaukioita
ja sisääntuloja tulee kehittää edustavammiksi ja selkeämmiksi.

4
Alueelle jo rakennettujen kerrostalojen muodostamaa yhtenäistä
kaupunkikuvaa tulisi pyrkiä jatkamaan tyylillisesti yhtenäisesti.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

VIHERALUEET

Viheralueiden tärkeimmät potentiaalit jatkossa ovat
rantareitin kohentaminen ja sen yhteyteen laajennettavan niemenkärkipuiston kehittämismahdollisuudet rantareitin solmupisteenä huvimajoineen ja laitureineen.
Terveyskeskukselta etelään avautuvasta viherpihasta
voidaan kehittää koko aluetta kokoava vehreä sydän
esim. senioreiden käyttöön soveltuvana esteettömänä
kiinteistöpuistona.
Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti syntypaikallaan viivyttämällä ja puhdistamalla kasvillisuuden avulla
ja ohjataan sitten Ounasjokeen.

Rakentamistapana jokirannan osalta tulisi jatkaa Kirkkolammelle ja keskustaa kohti jatkuvaa rantarakennusten
nauhaa huolehtien siitä, että pitkät näkymät jokimaisemaan rakennusten välistä säilyvät. Uusien rakennusmassojen osalta tavoitteena on yhdistää radan erottama
alue selvemmin osaksi keskustan eteläreunaa ja siluettia
joelle päin jatkamalla Kellonsoittajankadun 4-kerroksista
rakentamistapaa myös täällä. Näin terveyskeskuksen
rakennus ja sen takana kohoava kirkko säilyvät edelleen
alueen korkeimpina maamerkkeinä joelle päin. Niemen
täydennysrakentamisessa vaaditaan korkeaa laatutasoa,
sillä alue on erittäin vetovoimainen lähellä keskustan
palveluita upeiden jokimaisemien ympäröimänä ja Alvar
Aallon arvokkaan hallinto- ja kulttuurikeskuksen lähituntumassa.

Esimerkki rannan näkymien suuntaan avautuvasta laadukkaasta
asuinrakentamisesta, Gullichsen-Kairamo-Vormala Arkkitehdit.

Rantapuiston kehittämismahdollisuudet tulisi toteuttaa, niemi tarjoaa paitsi lähivirkistysalueen uusille asukkaille myös hienon rantapuiston kaikille kaupunkilaisille.

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti syntypaikallaan viivyttämällä ja puhdistamalla kasvillisuuden avulla
ja ohjataan sitten puiston kautta Ounasjokeen.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Jatkossa ensiarvoisen tärkeää on taata julkisen rantareitin jatkuminen yhtenäisenä niemen kärjen ympäri
alueen kehittyessä. Alueen tärkeimpien maamerkkien
– terveyskeskus ja kirkko – yhteyteen tulisi luoda selkeät
ja turvalliset reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Niemelle rakennettaessa tulisi näkymät joelle maksimoida mm.
lasitettujen joelle avautuvien parvekkeiden ja isojen ikkunapintojen
avulla.

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttämällä
ja ohjataan sitten viheralueen kautta Ounasjokeen.

Tyylikäs edusaukio kadunkalusteineen ja kivipintoineen korostaisi
kirkon asemaa kaupunkikuvassa.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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1g
1b

3 LAMPELA

1e

Nykytila
1

1c
1d
3
2a

2b

5

0

Lampelan alueella pihoilla hallitsee autoliikenne ja rakennukset ovat
väliaikaisen luonteisia teollisuus- ja varastohalleja.

Lampelan alue sijaitsee Eteläkeskuksen ja radan välissä keskustasta lounaaseen.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Alueen rakennuskanta on pääosin pelti- ja tiiliverhoiltuja varastohalleja. Pääosa alueesta on rakennettu
1940–1990-luvuilla. Vaihdekadun länsipäässä sijaitsee
arkkitehti Aarno Ruusuvuoren 1950-luvulla alun perin
huoltokorjaamoksi suunnittelema atriumpihaihen rakennus, jonka suojelua harkitaan. Aittatien länsipuolella
sijaitsee muutama 4-kerroksinen asuinrakennus.
4

VIHERALUEET

Rakentamaton luonnonympäristö ja viheralueet sijoittuvat Pirttilammen, Veitikanlammen ja Veitikanojan ympärille. Vesialueet ovat merkittäviä elementtejä alueen
kaupunkikuvassa. Rantojen laiduntamisen päätyttyä
alueelle on taimettunut vesakkoa, jonka valtapuuna
hieskoivu. Alueella ei ole juurikaan istutuksia. Aittatien
keskivaiheilla katualueen eteläreunalla kasvaa komea
vanha mänty ja paikoin tonttien reunoilla kasvaa puita.
22

100

KATUTILA JA LIIKENNE

Alueen työpaikka-alueen luonteesta johtuen katutilat
ovat nykyisellään leveitä ja jäsentymättömiä, eikä kaupunkimaista katutilaa synny. Alueen itäpuolella kulkee
kaupungin sisääntuloväylänä toimiva Valtatie 4. Pohjoisessa aluetta rajaa rautatie. Valtatie 4 ja rautatie eristävät nykyisellään voimakkaasti Lampelan alueen keskustasta. Autoliikenne ja osittain raskas liikenne hallitsee
kaduilla ja pihoilla.
3

1f

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Lampelan alue on usean vuosikymmenen aikana rakentunutta työpaikka-, pienteollisuus- ja varastoaluetta,
joka sijaitsee puolitoista kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen. Alueella sijaitsee nykyisin pääosin
varastohalleja ja toimistorakennuksia. Valtatie 4:n läheisyydessä ja Aittatien varrella on liikerakennuksia, joissa
toimii mm. huonekaluliike, rautakauppa ja kodinkoneliike. Rakennuskanta on pääosin 1-3 - kerroksisista, ja
rakennukset peittävät tyypillisesti suuren osan tontista.
Alueella on runsaasti asfaltoituja ulkovarastointikenttiä
ja pysäköintialueita. Aluetta leimaa suunnittelemattomuus sekä viimeistelemättömyys. Erityisesti alueen
länsiosa on heikosti jäsentynyttä, ja alueen toiminnoista
johtuen rakentamisen mittakaava on suuri.
2

4

Lampelan vesialueet ovat ympäristön kehittämisen kannalta merkittävä potentiaali.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Yleispiirteiset rakentamistapaohjeet
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Tavoitteet
1

ja ovien riittävällä tiheydellä voidaan aikaansaada elävä
katutila. Etelään ja länteen avautuvat parvekkeet tuovat
asuinmukavuutta. Parvekkeet toteutetaan pääosiltaan
julkisivulinjasta sisäänvedettyinä. Lampelan alue toteutetaan kaupunkimaisin, rapatuin ja värikkäin julkisivuin
siten, että kullekin kadulle tai korttelialueelle voidaan
jatkosuunnittelun yhteydessä määritellä oma väriskaalansa. Ensimmäinen katutason kerros pyritään toteuttamaan pintamateriaaliltaan erisävyisenä ja siihen
pyritään sijoittamaan kadulle aukeavia työ-, kerho- tai
askartelutiloja, jotka osaltaan elävöittävät katutilaa.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Lampelan asuinalue suunnitellaan Rovaniemen nykyisestä keskustasta kehittäen noppamaisen pienimittakaavaisena vehreänä asuinalueena, joka tukeutuu sekä
keskustaan että alueen omiin palveluihin. Alueelta
suunnitellaan hyvät joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet keskustaan 4-tien ja rautatien ylittävien
siltojen kautta. Alue muodostuu 4-6 - kerroksisista
asuinkortteleista ja itäreunalla Valtatie 4:n länsipuolella
palvelurakennuksista. Alueen itäosaan sijoittuu myös
uuden alueen 8-kerroksisista pistetaloista muodostuva
maamerkki ja keskuskortteli. Asuinrakennukset jäsentyvät korttelipihojen ympärille. Aittatien ja Lampelankadun risteykseen muodostuu torialue jota voivat reunustaa katutason liiketilat. Alueen itäreunassa sijaitsevan
palvelurakentamisen mittakaava on toiminnalle soveltuvasti suurempaa. Katutilaan avautuvat pysäköintipaikat
verhoillaan kadun vastaiselle rajalle istutettavalla puurivillä, korkealla pensasaidanteella ja/tai asennettavalla
korkealaatuisella aidalla.

Rakennusten julkisivut tulee suunnitella vaihteleviksi ja kaupunkimaisiksi. Kullekin kadulle tai korttelialueelle määritellään oma väriskaalansa. Katutason julkisivu pyritään käsittelemään erilaisena kuin
muu julkisivu ja sijoittamaan katutasoon liike-, työ- ja kerhotiloja
katukuvan elävöittämiseksi.

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja
kasvillisuuden avulla puhdistamalla ja ohjataan lopuksi
tasaisen hitaana virtana Veitikanojaan.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Aittatie, Varastotie ja Vaihdekatu, jotka halkaisevat Lampelan asuinalueen, tulee suunnitella ja kehittää vehreiksi kaduiksi, joilla on tilaa hyvin merkityille pyöräteille
ja katupuuistutuksille sekä laadukkaille ja tyyliltään
yhtenäisille katuvalaisimille. Alueen halki kulkeva Aittatie suunnitellaan ja kehitetään kaartuvaksi, mahdollistaen vaihtelevia näkymiä katutilassa ja komea mänty
pyritään säilyttämään. Alueen pienemmät asuinkadut
voidaan suunnitella shared space –tyyppisiksi pihakaduiksi, joilla pääpaino on jalankululla. Rakennusten
tulee seurata katulinjaa ja muodostaa selkeää katutilaa.
Rakennusten eteen rakentaan kapea etupihamainen
istutettu viherkaista tuomaan vaihtelevuutta katutilaan.
Pysäköinti tulee suunnitella kadunvarsipysäköintinä ja
rakenteellisena pysäköintinä esim. pihakansien alle.

Hulevedet alueella käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja kasvillisuuden avulla puhdistaen ja ne muodostavat olennaisen osan
Lampelan viherverkoston elementeistä.

4

VIHERALUEET

Lampelan asuinalueen viherverkko rakentuu Veitikanlampea ja Pirttilampea ympäröivistä puistoista,
kortteleiden välissä sijaitsevista hulevesisormista sekä
korttelipihoista. Pirttilammen ympäristöllä on potentiaalia kehittyä korkeatasoiseksi asuinaluetta palvelevaksi
puistoksi. Veitikanoja toimii hulevesiä kokoavana, luonnonmukaisena pintavesiurana. Veitikanojaan voidaan
liittää hidasteita, patorakenteita ja kanavamaisia jaksoja
siten, että sen ekologiset ominaisuudet säilyvät luonnonmukaisina.
Viheralueverkostoa täydentävät yksityiset korttelipihat.
Korttelipihat voidaan suunnitella korkeatasoisiksi yhteistiloiksi, jotka tarjoavat asukkaille monenlaisia toimintoja, kuten esim. puutarhoja, leikkipaikkoja, istuinryhmiä
ja istutuksia.

Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti viivyttäen ja
ohjataan lopuksi tasaisen hitaana virtana Veitikanojaan.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Uusi rakennuskanta suunnitellaan korkeatasoiseksi ja
kestäväksi. Rakennusten julkisivut tulee suunnitella
vaihteleviksi ja kadulle päin avautuviksi. Porraskäytävien

Lampelassa rakennusten tulee seurata katulinjaa kuitenkin niin, että rakennusten eteen jätetään kapea istutettu viherkaista tuomaan
vaihtelua ja yksityisyyttä katutilaan. Esimerkkikuva kansainvälisestä arkkitehtuurikilpailusta.
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1i
4 KOSKIPUISTON VIRKISTYSALUE
Nykytila
1

1a

3

Alueen mittakaava varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolella on pienimuotoista ja kevytrakenteista virkistysalueelle soveltuvaa paviljonkimaista rakentamista, ja
aluetta ja rakennuksia leimaa vapaa-ajan ja virkistyksen
hilpeä ja osin väliaikainenkin luonne.

1h

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Koskipuiston aluekokonaisuus käsittää Ounaskosken
keskustaa vastapäätä sijaitsevan rantavyöhykkeen
kosken itärannalla, Ounasvaaran juurella. Koskipuisto
toimii luontevasti rovaniemeläisten julkisena olohuo1g
neena ja keskustan virkistysalueena. Täältä keskustan
vastarannalta aukeavat upeat näkymät kohti keskustan
jokijulkisivua. Avoimen rantavyöhykkeen maamerkkinä
toimivat sillat keskustaan, erityisesti pohjoisempi, Rova1b tunnusmerkiksikin muodostunut Jätkänkynttiniemen
län silta. Koskipuiston alue muodostuu pääosin rannan
viheraluevyöhykkeestä kahden1e
sillan välissä. Avoin
puistomainen ranta houkuttelee virkistyskäyttöön, 1f
jota
tukevat myös rannan kahvila- ja leirintäaluetoiminnot.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

4

VIHERALUEET

Koskipuisto itsessään muodostaa rovaniemeläisten kannalta erittäin tärkeän julkisen olohuoneen ja keskustan
virkistysalueen heti keskustan vieressä, upean jokimaiseman äärellä. Rantavyöhykkeellä on hiekkarantaa,
nurmea ja mäntyvaltaista puustoa. Alueen halki Jäämerentien reunassa kulkee koko itärantaa yhdistävä virkistys- ja kevyenliikenteen reitti, joka rannan leirintäalueen
vuoksi ei pääse kulkemaan aivan rantaa myöten.

4

1c

Rantavyöhykkeellä sijaitsee Ounaskosken leirintäalue
kenttineen ja huoltorakennuksineen. Leirintäalueen
eteläpuolella rautatiesillan kupeessa sijaitsee vanhan
kulkutautisairaalan rakennuskokonaisuus Katajaranta,
1d
joka toimii nykyisin päiväkotina.
Entisen sairaalan pihapiiri sijaitsee kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla rannalla sillan korvassa, suurmaiseman käännekohdassa,
jossa kapeampi Ounaskoski alkaa leventyä Kirkonjyrhämän seläksi. Ennen sotaa 1930-luvulla rakennettu ko2b
konaisuus on2a
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
tärkeä, ja tuo Rovaniemellä erityisen tärkeää ajallista
kerrostuneisuutta kaupunkikuvaan. Jätkänkynttilän
sillan pohjoispuolella sijaitsee entisen meijerin tontti,
Valionranta, joka keskustan osayleiskaavatyössä on
merkitty kehittämisalueeksi. Alueelle on ehdotettu erilaisia hotelli- ja virkistyskeskustyyppisiä toimintoja. Koskipuiston pysäköinti on keskitetty parkkialueille rannan
läheisyyteen.
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Koskipuiston alue on erityisesti nuorten suosiossa ja
tärkeä paikka rovaniemeläisten lähivirkistyksen sekä
matkailun kannalta.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Koskipuisto sijaitsee autolla ja kevytliikenteellä hyvin
saavutettavassa paikassa kahden keskustan sillan välissä. Joen suuntainen Jäämerentie erottaa Koskipuiston
virkistysalueen Ounasvaaran rinteille rakentuneista
pientaloalueista. Jätkänkynttilän sillalta etelään vievä
Kajaanintie risteää aluetta. Huonona puolena yhteyksissä voidaan nähdä se, että rannan leirintäalue sulkee
osin jokirantaa kiertävän yhtenäisen kevyenliikenteen
reitistön. Laajat pysäköintikentät häiritsevät hiukan näkymiä rannan avoimessa maisemakuvassa.
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Koskipuiston maisemakuvaa hallitsevat upeat sillat keskustaan.
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Näkymä yli kosken uoman kohti keskustaa.

Tavoitteet
1

Rakennusten suunnittelussa lähtökohtana tulisi olla
luontoon ja maisemaan sopeutuva muotokieli, riittävä
mataluus ja pienipiirteisyys sekä vapaa-ajan rakennuksille sopivien luonnonmateriaalien, kuten puun käyttö.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Alueen potentiaalina on jatkossa kehittyä vielä avoimemmaksi, saavutettavammaksi ja viihtyisämmäksi
rovaniemeläisten olohuoneeksi ja keskustan lähivirkistysalueeksi. Tavoitteena on säilyttää alueen virkistystoiminnot ja kehittää niitä entisestään vastaamaan
asukkaiden ja matkailijoiden tarpeisiin. Jokirannan rakentamista voidaan hienovaraisesti jatkaa kevytrakenteisin, paviljonkimaisin ja riittävän pienimittakaavaisin
rakennuksin, jotka liittyvät kiinteästi rannan julkiseen
virkistyskäyttöön. Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin
huomioida, että alueen tärkein vetovoimatekijä vaaranrinne taustanaan on upea luonnonranta, jota ei tule
pilata liian massiivisella rakentamisella. Rakennusten
ja rannan välissä tulee niin ikään säilyttää puustoa ja
tehdä tarvittaessa lisäistutuksia. Ounasvaaran ja Jätkänkynttilän sillan tulee säilyä jokimaiseman tärkeimpinä maamerkkeinä. Rakentamisen joen puoleisessa
siluetissa ja julkisivuissa tulee myös huomioida, että
Ounaskosken tämä ranta näkyy suoraan keskustaan, ja
sen maisemakuvaa ja rakentamisen vaikutuksia siihen
tulee siten tarkastella huolellisesti jatkokehittämisen
suunnittelussa. Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti syntypaikallaan.

4

VIHERALUEET

Koskipuiston virkistysalueen tavoitteina ympäristön ja
maiseman osalta ovat jokimaiseman näkymien ja rantaelementtien hyödyntäminen entistä paremmin, mm.
jokirantaa pitkin kulkeva virkistysreitin ja siihen liittyvien
toimintojen sarjana (esim. ulkouimala, avantouintipaikka, rantasaunat jne.). Alueen maisemakuvan kokonaisuuden kannalta on tärkeää, ettei rakentamisella pilata
maiseman kannalta tärkeimpiä ja herkimpiä kohtia ja
että rakennetun ympäristön osuus maisemakuvasta jää
virkistysalueella riittävän pieneksi.
Tavoitteena Koskipuiston alueella on jatkossakin pienimuotoinen,
matala ja maastoon sulautuva rakentaminen, mielellään puusta ja
lasista. Tärkeää on näkymien avaaminen koskimaisemaan ja ympäröivään luontoon.

Laatutasoltaan tätä Rovaniemen ”julkista olohuonetta” ja tärkeintä maisemallista vetovoimatekijää tulee
jatkossa kehittää erittäin korkeatasoisella ja hienovaraisella, maisemaan sulautuvalla rakentamisella ja ympäristön käsittelyllä.
2

KATUTILA JA LIIKENNE

Jatkossa tärkeänä tavoitteena on kaupunkirakennetta
yhdistävien, laadukkaiden kevyen liikenteen reittien
muodostaminen Koskipuiston ja keskustan välille sekä
yhtenäisen rantareitin linjaaminen mahdollisimman lähelle Ounaskosken rantaviivaa. Laajoja pysäköintialueita tulee jatkossa pilkkoa pienemmiksi alueiksi ja maastouttaa paremmin maisemaan suojaistutusten avulla.
3

Koskipuiston alueelle sopisi luonnon muotoja mukaileva, luonnonmateriaaleista - esimerkiksi puusta - rakennettu arkkitehtuuri.

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Tavoitteena on jatkossa kehittää alueen uutta rakennuskantaa osaksi keskustan vastarannan maisemakuvaa
ja jokijulkisivua erittäin korkeatasoisella ja omaleimaisella, virkistysalueen luonteeseen sopivalla kevyellä ja
paviljonkimaisella arkkitehtuurilla. Uusien rakennusten
tulisi avautua jokimaisemaan ja liittyä luontevasti rannan muihin toimintoihin ja kevyen liikenteen reiteille.

Tavoitteena on, että Koskipuisto tarjoaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia, esimerkiksi avantouintia, myös talvella.

Rovaniemen keskustan osayleiskaava

Avantouintikeskuksen arkkitehtikilpailun voittanut Vesa Oivan ehdotus ”Latu” sopisi matalana ja luonnon muotoja myötäilevänä paviljonkirakennuksena erittäin hyvin Koskipuiston rantamaisemaan.
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5 ETELÄKESKUS
KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Eteläkeskuksen alue on viime vuosikymmenien aikana
rakentunutta kaupan, työpaikkojen, pienteollisuuden
ja varastojen aluetta, joka sijaitsee kolmisen kilometriä
kaupungin keskustasta lounaaseen. Alueella sijaitsee
nykyisin pääosin kaupan halleja ja toimistorakennuksia.
Alue on rakentunut Oijustien ja Vierustien / Teollisuustien sekä pienempien Suosiolankadun ja Lampelantien
varteen nykyisen Lampelan alueen kanssa samaan
koordinaatistoon. Suuri pyöreä Prisman rakennus toimii
alueen maamerkkinä Vierustien ja Oijustien kulmassa.
Rakennuskanta on pääosin 1-3 - kerroksisista ja rakennukset ja niiden parkkikentät peittävät tyypillisesti
pääosan tontista. Alueella on runsaasti asfaltoituja ulkovarastointikenttiä ja pysäköintialueita. Aluetta leimaa
suunnittelemattomuus sekä viimeistelemättömyys,
erityisesti alueen luoteisosa on heikosti jäsennettyä, ja
alueen toiminnoista johtuen rakentamisen mittakaava
on Lampelaakin suurempi.
2

1c

Rakentamaton luonnonympäristö ja viheralueet sijoittuvat alueelta pohjoiseen Pirttilammen, Veitikanlammen ja Veitikanojan ympärille. Vesialueet ovat merkittäviä elementtejä alueen kaupunkikuvassa. Alueella
ei ole juurikaan istutuksia, mutta kadunvarsilla kasvaa
paikka paikoin pensaita ja puita.

Nykytila
1

VIHERALUEET

2a

2b
Leveää katutilaa henkilöautoilun ehdoilla.

5

0

KATUTILA JA LIIKENNE

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Alueen rakennuskanta on pääosin pelti- ja puuverhoiltuja teollisuus- ja varastohalleja. Alue on rakennettu
1980-luvun jälkeen, eikä alueella ole suojeltuja rakennuksia. Alueen opastuksessa ja viestinnässä on käyttäjien tarpeesta katsottuna puutteita.

Suuri pyöreä Prisman rakennus toimii alueen maamerkkinä Vierustien ja Oijustien kulmassa.
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1d

3

Alueen luonteesta kaupan ja työpaikkojen alueena johtuen, katutilat ovat nykyisellään leveitä ja jäsentämättömiä, eikä kaupunkimaista katutilaa synny. Alueen eteläpuolella kulkee kaupungin sisääntuloväylänä toimiva
Valtatie 4. Pohjoisessa aluetta rajaa Veitikanlammen
viheralue ja sen takana Lampelan muuttuva alue. Autoliikenne ja osittain raskas liikenne hallitsee kaduilla ja
pihoilla, kevytliikenteen ympäristö on lähes unohdettu,
kaduilla ei ole jalkakäytäviä eikä pyöräteitä ja mittakaava tuntuu liian suurelta jalankululle tai pyöräilylle.
3

1f
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Tavoitteet
1

Pysäköintialueita voidaan myös korttelikohtaisin yhteisjärjestelyin ryhmitellä selkeämmiksi ja viihtyisämmiksi,
helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi rajaavien istutusten avulla. Hulevesien käsittely luonnonmukaisesti
niiden syntypaikoilla edellyttää pinta-alallisesti laajojen
rakennusten viherkattamista sekä läpäisevän asfaltin
tai kiveyksen käyttöä kovilla käyttöpinnoilla. Lisäksi osa
tontista on varattava huleveden luonnonmukaiseen
käsittelyyn imeyttämällä, suodattamalla, selkeyttämällä
ja puhdistaen kasvillisuuden avulla.

KAUPUNKIRAKENNE JA KORTTELIALUEET

Aluetta kehitetään edelleen keskustan eteläpuolisena
palveluiden ja tilaa vievän kaupan alueena, jonka sisäinen rakenne vähitellen tiivistyy.
Katuhierarkiaa jäsennellään nykyistä selkeämmäksi
opastein, värein ja kadunkalustein ja varustein sekä
muin ympäristön pikkuparannuksin. Alueelle halutaan
toteuttaa elämyksellinen porttiaihe pääsisääntuloon.
Yritysten valomainokset ja muut mainokset tonttien
pihoilla järjestellään siisteiksi ja selkeiksi kokonaisuuksiksi. Korttelien sisäisten kevyenliikenteen väylien toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä niiden liittymiseen
katualueiden kevyen liikenteen reitteihin kiinnitetään
huomiota.
2

Kajaanin Kauppapuiston yhtenäiset yritysjulkisivut edustavat laadukasta ja yhtenäiseen kaupunkikuvaan pyrkivää yritys- ja liikepuiston
arkkitehtuuria. Suunnittelu VG-Group Oy.

Alueelle on Rovaniemi Design Weekin ideakilpailun WSP:n tiimin
työssä esitetty elämyksellistä, valotaiteeseen perustuvaa porttiaihetta, joka kannattaisi toteuttaa alueelle.

KATUTILA JA LIIKENNE

Keskustasta Eteläkeskukseen johtava VT4 tieympäristö
siistitään. Vierustie/Teollisuuskatu muutetaan bulevardimaiseksi katuympäristöksi katupuuistutuksin, katumittakaavan valaisimin sekä kadunkalustein. Oijustien ja
Alakorkalonkadun katuympäristö siistitään ja valaisimet
uusitaan. Kevyen liikenteen reittejä alueella kehitetään
viihtyisämmiksi, kattavammiksi ja turvallisemmiksi ja
pyöräpysäköinti edellytetään järjestettäväksi riittävän
laajana ja korkeatasoisena pääsisäänkäyntien tuntumassa.
3

TYYLI JA ARKKITEHTUURI

Uusi rakennuskanta suunnitellaan korkeatasoiseksi ja
kestäväksi. Rakennusten julkisivut tulee suunnitella
vaihteleviksi ja kadulle päin avautuviksi. Erilaisten pintamateriaalien ja aukotusten riittävällä tiheydellä voidaan
aikaansaada elävää julkisivupintaa.
4

VIHERALUEET

Eteläkeskuksen alueen viherverkko rakentuu Veitikanlampea ja Pirttilampea ympäröivistä puistoista, kortteleiden välissä sijaitsevista vihersormista sekä tonttien
piha-alueista. Pirttilammen ympäristöllä on potentiaalia
kehittyä korkeatasoiseksi puistoksi. Liikerakennusten
piha-alueet voidaan jatkossa suunnitella nykyistä edustavammiksi ja korkeatasoisemmiksi esim. varjostavin
puuistutuksin, pensasryhmin, istuinryhmin ja valaisimin.

WSP Finlandin kilpailuehdotuksessa esitetty kauppakatujen hierarkia ja oma identiteetti, joka saadaan aikaan erityyppisillä kadunkalusteilla, valaisulla ja väriskaalalla. Ympäristön ilmeen kohentamista tämän tyyppisin pienin parannuksin tukee jatkossa tutkia Eteläkeskuksen ilmeen yhtenäistämiseksi ja kohentamiseksi.
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KORKEAT RAKENNUKSET
Keskustan osayleiskaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti 28.11.2011 tarkistaa rakennuskorkeuksia ydinkeskustassa alueella Toripuistikko
- Lapinkävijäntie - Ruokasenkatu - Valtakatu - Pohjanpuistikko sekä Erottajan ja Lampelan alueilla. ns. optiolukuna vähintään 37 metriin, mikä vastaa 12-kerroksisia
asuinrakennuksia.
Tarkastelun perusteella osayleiskaavassa on määritelty
selvitysalueet, joille voidaan sijoittaa korkeita rakennuksia edellyttäen, että asemakaavoituksen yhteydessä
voidaan osoittaa niiden sopeutuvan kaupunkikuvaan.
Korkeiden rakennusten selvitysalueet muodostavat
Lampelasta Erottajan kautta ydinkeskustaan ulottuvan
kaupunkirakenteellisen ja -kuvallisen akselin, jossa
etelässä Lampelan päässä tornit muodostavat tiiviin
ryhmän. Erottajalla niillä voidaan korostaa alueen toiminnallisesti merkittäviä kohtia, ja ydinkeskustassa ne
voivat tuoda alueelle korkeusmittakaavallista vaihtelua
kaupunkikuvaan.
Keskustan osayleiskaavan virtuaalimalliin on sijoitettu
viereiseen kuvaan merkityt 9 kpl 37 metrin korkuisia
rakennuksia todennäköisiksi arvioituihin tai kaupunkikuvallista kokonaisuutta korostaviin paikkoihin. Kokonaisuutta on tarkasteltu eri suunnista kaavaselostukseen
sisällytetyissä useissa viisto- ja katunäkymissä.

Viistonäkymä koillisen suunnasta, 9 mahdollista tornia.

Torneja Erottajalla.

Mahdollisia korkeita rakennuksia kaupunkirakenteellisella akselilla.

Torneja Lordin aukiolla ja Rinteenkulmassa.

Vuonna 2007 Espoon Keilaniemeen valmistunut 16-kerroksinen Kone Building edustaa
2000-luvun alun lasirakentamista. Rakennuksen pääsuunnittelijana oli arkkitehti Antti-Matti
Siikala.
Lähde: http://www.kone.com

Suunnittelumenetelminä korkeiden rakennusten kohdalla on suositeltavaa käyttää arkkitehtuurikilpailuja ja
vastaavia laatuun perustuvia, myös sijoittumisympäristön huomioivia arviointeja. Keskeisenä tarkastelualustana voidaan käyttää keskustan osayleiskaavatyön
yhteydessä koottua virtuaalimallia, johon vaihtoehtoja
voidaan sijoittaa tarkasteltavaksi halutuista suunnista ja
katselukulmista.
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Helsingin Itäkeskuksen maamerkki valmistui vuonna 1987.
19.kerroksisen rakennuksen
on suunnitellut arkkitehti Erkki
Kairamo. Lähde: Wikipedia.
Kuva vuodelta 2011
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Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, vuonna 1951 valmistunut
Espoon Tapiolan keskustorni on suomalaisen korkean rakentamisen
klassikkoja. Kuvalähde: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/tapiolan_maamerkki_keskustorni_50_vuotta/
(15.11.2011)

