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Piirteitä Rovaniemen kaupunkikuvasta
Kaupunkikuvan analysointi ei ole eksaktia tiedettä, eikä sen laatua
voida objektiivisesti selvittää. Kaupunkikuva on kunkin yksilön oma
visuaalinen havainto tai kokemus kaupunkiympäristöstä. Koska se
on yksilön havainto, se on jokaisella erilainen ja vaihtelee myös
havaintokerroittain. Se on riippuvainen monista kokijan taustaan tai
hetkeen liittyvistä tekijöistä. Asiaan vaikuttaa kokijan kiinnostus
ympäristöstään ja esim. hänen tietoisuutensa ympäristön muotoutumisen historiasta, ehkä hänen koulutuksensakin. Samoin siihen
vaikuttaa se, onko ympäristö hänelle tuttu vai uusi, liittyykö siihen
muistoja tai kokemuksia, ja ovatko ne positiivisia vai negatiivisia.
Kokemushetken olosuhteet vaihtelevat – esimerkiksi eri vuodenajat, vuorokaudenajat tai säätilat tuottavat erilaisia kokemuksia.
Kokemus on myös hyvin erilainen sen mukaan tapahtuuko kokeminen hitaassa tai nopeassa vauhdissa.
Vaikka kaupunkikuvan viitekehys on näin vaikeasti määriteltävissä,
se ei tarkoita sitä etteikö hyvästä tai huonosta kaupunkikuvasta
vallitsisi laajaakin yksimielisyyttä. Täytyy kuitenkin muistaa että
koskaan kaikki ihmiset eivät näe asioita samalla tavalla, ja että jokainen on oman kaupunkikuvakokemuksensa kanssa yhtä oikeassa.
Kaupunkikuvan tulkitsemisessa tai kommentoinnissa valokuvin on
myös omat ongelmansa. Valokuva on rajattu ja pysäytetty kaksiulotteinen hetki tilanteesta, missä ollaan liikkeessä kolmiulotteisessa ympäristössä. Kuvan rajauksella ja kameran polttovälin valinnalla voidaan kaupunkikuvan osia sulkea pois, korostaa tai vääristää. Valokuvalla voidaan haluttaessa saada vaikutelma tilanteesta,
joka ei vastaa ollenkaan paikalla olevien kokemusta. Valokuva
manipuloi – haluttiinpa tai ei – ympäristöä ja todellisuutta muutenkin.
Kaikesta edellä mainitusta huolimatta ja rajoitukset muistaen kaupunkikuvaa tulee kuitenkin voida arvioida. Kuvia on hyvä käyttää,
koska visuaalinen viesti on pelkkää sanallista kommentointia todistusvoimaisempaa. Seuraavassa on analysoitu Rovaniemen keskustan kaupunkikuvallisia piirteitä kahden valokuvauspäivän kokemuksista ja kuvista. Näkemykset ja kuvattavat kohteet valikoituivat ympäristössä polkupyörävauhdilla liikkuen. Kuvauspäivät olivat
18.–19.8.2010. Kaupunki ei ole kokijalle tuttua ympäristöä ja hän
on pyrkinyt välittömään ja spontaaniin havainnointiin. Subjektiivisuutta ei ole siten yritettykään välttää.
Mikko Heikkilä
Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy
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Rovaniemen keskustan kaupunkikuvavyöhykkeet
Rovaniemen keskusta on jaettavissa useaan toisistaan selvästi erottuvaan kaupunkikuvavyöhykkeeseen. Vyöhykkeet on rajattu oheiseen karttaan. Sininen rajaus osoittaa alueet, joissa kaupunkikuva
on ehyt ja muotoutunut pitkän ajan kuluessa melko valmiiksi ja pysyväksikin. Punainen rajaus osoittaa alueet, jotka ovat muutostilassa ja kaupunkikuvaltaan keskeneräisiä tai muuten ongelmallisia.
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Siniset alueet
Tiivis ja eheä ydinkeskusta kattaa alueen valtatie 4:n ja joen rannan välillä, sen tiiviisti rakennetun osan. Aluetta luonnehtii rovaniemeläisittäin omaperäinen ruutukaava: kadut muodostavat suorakulmaisia tai salmiakkimaisia kortteleita, kadut mutkittelevat kulmikkaasti kortteleiden liitoskohdissa saaden aikaan vaihtelevia katunäkymiä ja kadun päätenäkymiä. Omaperäisellä verkostolla on
historiallinen taustansa, ja on onni, että se on hyvin säilynyt, vaikka
keskustan rakennuskanta uusiutui lähes kokonaan sodan jälkeen.
Uusi rakennuskantakin on varsin yhtenäistä, pääosin 4-kerroksisia
noppamaisia yhden portaan taloja, valkeita tai punatiilisiä.

Pohjoiskärjen asuntoalue on oma itsenäinen ydinkeskustasta erottuva alue Toripuistikon pohjoispuolella. Päätoiminta on asuminen
ja sen keskellä laajahko virkistyspuisto asukkaille. Myös rannan
läheisyys on alueelle leimaa-antava. Rakentaminen on aika väljää
ja yhtenäistä vaalea rakennuskantaa viime vuosikymmeniltä.

Kemijoen ranta kapeana kaistaleena aivan keskustassa kiinni on
tulevaa rovaniemeläisten olohuonetta. Rantaan on tekeillä kehittämissuunnitelma, missä rannan ulkoilu- ja virkistyskäyttö ovat
keskeisiä tavoitteita. Avoin ranta välittää tiheään rakennettua keskustaa ja jokimaisemaa. Osa rakennuksista on rakennettu pääty
joelle päin ja pohjakerrokseltaan sisäänvedettynä. Ne muodostavat
yhdessä rannan kanssa Rovaniemen keskustajulkisivun Kemijoelle
ja vastarannalle päin.

Kulttuuri- ja hallintokeskus koostuu Alvar Aallon suunnittelemista
kulttuuri- ja hallintorakennuksista: teatteri, kirjasto, kaupungintalo
sekä vielä valtion virastotalosta. Vapaasti puistomaiseen ympäristöön sijoiteltuja vahvasti muotoiltuja rakennuksia, jotka arkkitehtuuriltaan ovat kansainvälistä tasoa ja matkailunähtävyys sinänsä.
Pysäköinti sijoittuu rakennusten ja istutusten lomaan. Rakennukset
eivät muodosta kortteleita tai yhtenäistä katutilaa ja ne ovat Halliotuskadun eteläpuolella muusta kaupunkirakenteesta irrallaan.
Ne muodostavat myös keskustan selkeän reunan radan suuntaan.

Arktikumin ranta on voimakkaasti uusiutuvaa ja arkkitehtuuriltaan
korkeatasoista aluetta. Arktikum ja sen viereen valmistuva Metsähallituksen "Pilke" edustavat Rovaniemen uusinta komeaa kulttuuri- ja hallintorakentamista. Rakennusten keskinäinen läheisyys on
kuitenkin aika hämmentävä. Alue rajautuu etelässä asuinalueisiin.

Sillat ja siltojen väli – lyhyt osuus Kemijokea kahden sillan välissä
on joen urbaani osa ja tilana komea. Se avaa pitkiä näkymiä rannalta toiselle ja joen pituussuunnassa. Jokea pitkin liikkuen maisemakin on liikkeessä – keskusta hahmottuu loivasti kohoavana
kaupunkirinteenä, Ounasvaaran puoli jylhempänä ja etäisempänä
rahoittavana luonnonmuodostelmana. Kaksi ilmeeltään toisistaan
poikkeavaa siltaa ovat keskustaa paaluttavia maamerkkejä. Jätkänkynttilä on poikkeuksellisen elegantti rakenteeltaan ja komea
maisemaelementti.
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Punaiset alueet
Vastaranta on toisaalta osa keskustamaisemaa, toisaalta paikka
josta keskustaa voi tarkastella etäämpää. Avoin puistomainen ranta houkuttelee virkistyskäyttöön, tätä tukee matkailullisesti myös
rannan leirintäalue, vaikka se valitettavasti sulkeekin rantaa kiertävän yhtenäisen kävelyreitistön.

Kirkkolammen alue aivan keskustan tuntumassa on viehättävä ja
väljä asuntoalue, joka kiertyy lammen ympärille. Eteläranta on kerrostalomaista ja väljää, itäranta omakotivaltaista, tiivistä ja idyllistäkin asuntoaluetta. Sen liittyminen 4-tien reunan liike- ja pienteollisuusrakennuksiin on paikoin suorastaan dramaattinen. Lampea
kiertävä asuntoalue on pysynyt ehyenä – kiitos aluetta rajaavien
rantojen ja radan.

Eteläinen ja pohjoinen sisääntulo antavat tulijalle ensivaikutelman
kaupungista. Tulo tapahtuu pitkin moottoritiemäistä maisemaa ja
sen mukaisella vauhdilla. Laajat eritasorampit leimaavat sisääntulokohdat, ja ne määrittävät koko maiseman ilmeen ja luonteen.
Niiden välillä ydinkeskustassa – ajetaan tiekuilussa.

Eteläkärjen asuntoalue ja terveyskeskus radan eteläpuolella ovat
pohjoiskärkeä väljemmin rakennettu ja selvemmin rantamaisemaan tukeutuva pienehkö alue. Se päättyy kookkaaseen terveyskeskuksen rakennuskompleksiin, joka on rakentunut useassa eri
vaiheessa eri ajanjaksoina. Terveyskeskuksen eteläpuolella on
kaistale vapaata lähes luonnontilaista rantaa, joka on vajaakäyttöistä virkistysalueenakin.

Keskustan reuna-asutus Pohjolankadun ja Lapinkävijäntien välillä
on osa yhtenäistä keskustaa. Arkinen arkkitehtuuri on leimallisesta
rovaniemeläistä ja keskustan läheisyys tuo alueelle normaalia
asuntoaluetta enemmän sykettä. Rakennuskanta on osittain uusiutumassa.

Ratkaisu on niin liikenteellisesti kuin kaupunkikuvallisesti kyseenalainen, valtaosa liikenteestä kun on kaupunkiin tulevaa eikä läpiajavaa. Pohjoisesta lähestytään jokimaiseman kautta ja siinä on
vahvaa paikallisuutta. Etelässä maisema on rujompaa, pienteollisuus- ja market-alueen sävyttämää anonyymiä tämän ajan reunaalueiden uudisrakentamista.
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Kauppakeskus. Pohjoinen ja eteläinen sisääntulomaisema leikkaavat yhteen maantien yli rakennetussa kauppakeskuksessa. Se
on ollut rakentajilleen niin toiminnallinen, liikenteellinen kuin kaupunkikuvallinenkin haaste. Kompleksi liittyy komeasti tiemaisemaan pohjoisreunaltaan, missä kaareva yhtenäinen julkisivu aukeaa maantien katukuilun suuntaan. Tämä ei kuitenkaan ole valitettavasti keskuksen varsinainen sisäänkäyntisuunta. Eteläinen julkisivu katukuiluun on enemmän pysäköinnin ja liikenneratkaisujen
sävyttämä. Keskustan suuntaan – varsinkin Ainonkadulle – keskus
esittäytyy pysäköintilaitoksena, jonka katujulkisivuun ei juuri ole
kiinnitetty huomiota, vaikutelma on keskeneräinen betonikansineen, ramppeineen ja sisäänajoaukkoineen. Keskuksen länsisivu
ei sekään luo elämää kaupunkikuvaan. Kauppakeskuksen yksitoikkoiset, mittakaavattomat ja pääosin ikkunattomat seinä rajaavat
katutilaa ja kääntävät katuelämälle selkänsä. Keskuksen vilkkainpaan sisääntulosuuntaan, Koskikadun päätteeksi on jätetty
kauppakeskuksen vanha, ensimmäisen vaiheen julkisivu ilman
merkittävää kasvojen kohennusta. Vaikutelmaa on yritetty paikata
ylenmääräisillä mainoksilla.
Reuna-alue ja tori. Valtatie 4:n lounaisreunassa on kaksi merkittävää keskustaelementtiä, taidemuseo ja kauppatori. Taidemuseo on
taidokasta eri aikoja yhdistävää arkkitehtuuria sinänsä, mutta liikenteen ratkaisut ovat irrottaneet sen muusta keskustasta, eikä
uusi kauppakeskus paranna tilannetta yhtään. Museo on nykyisellään keskustasta katsottuna "niin lähellä, mutta niin kaukana".
Kauppatoria vaivaa sama ilmiö, fyysinen etäisyys keskustasta ei
ole pitkä, mutta yksikään matkailija ei eksy sinne vahingossa eikä
siellä voi aistia olevansa "Rovaniemen markkinoilla". Sijainti lienee
osasyynä siihen, että kauppatoritoiminta ja sen vilkkaus ei ole
kaupungin kokoa vastaavalla tasolla. Sinänsä torikauppaa tukevat
asiat, riittävä pysäköinti ja elintarvikekauppojen läheisyys eivät ole
asiassa auttaneet.
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Ratapihan alue on lähellä keskustaa sekin, mutta on tyypillisesti
väljä ja muistuttaa teollisuusympäristöä. Pihan laajuus ja raiteiden
määrä eivät vastanne enää rataliikenteen tarpeita. Ratapiha kuten
koko itä-länsisuuntainen rata muodostavat nykyiselle keskustalle
reunan, ja tulevaisuudessa – Lampelan alueen kehittyessä – jakaa
sitä. Linja-autoaseman tienoo eteläisellä sisääntuloalueella kärsii
samoista ongelmista, väljästä mitoituksesta ja loputtomista asfalttikentistä keskustan laidalla. Matkakeskusta kehittämällä – molemmat terminaalit yhdistäen – ja ympäristöä tiiviimmin käsitellen maisemalle on tehtävissä paljonkin.

Lampelan uusiutuva alue on vanhaa hyvin vajaasti rakennettua
pienteollisuusaluetta. Aikanaan se on ollut keskustan ulkopuolista
osaa, nyt jo keskustan reunaa ja jatkossa osa itse Rovaniemen
keskustaa. Sen asemakaavoitus merkittäväksi asuntoalueeksi
omina palveluineen on jo alkanut ja mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen ympäristöön tutkitaan. Aleen maisematekijöinä ovat kaksi
lampea, jotka antavat mahdollisuuksia uudenlaisen asumisen lähtökohdiksi – vastaavasti kuin Kirkkolammen alueella. Nykyinen rakennuskanta ja -tapa eivät tarjoa uudelle asumiselle tai arkkitehtuurille lähtökohtia.

Rovaniemen keskustan rakeisuuskartta
Kun kaupungin pohjakartalta häivytetään rakennuskantaa lukuun
ottamatta lähes kaikki muu graafinen informaatio, saadaan näkyviin nk. keskustan rakeisuus eli rakennetun ympäristön mittakaava.
Rakeisuuskartaltakin edellä mainitut kaupunkikuvalliset vyöhykkeet
on melko hyvin erotettavissa.
Pienistä täplistä muodostuva yhtenäinen kudos keskustan reunoilla on omakotiasutusta (esim. Kirkkolammen alue). Näitä vähän
kookkaammat suorakaiteet ovat asuinkerrostaloja – piste- tai lamellitaloina. Näistä koostuu ydinkeskusta, rantojen reunat, pohjoisja eteläkärki sekä keskustan luoteinen reuna-alue. Näitä kookkaammat vapaasti muotoillut rakennukset ovat yleensä kulttuuritai hallintorakennuksia, niiden keskittymä keskustan eteläreunalla
erottuu selvästi.

Lampelan market-alue on nopeasti kasvavaa ja uudistuvaa kaupan
aluetta. Sitä vaivaavat tutu ongelmat. Ympäristö ja liikenne on mitoitettu yksityisautoilun ja pysäköinnin ehdoilla. Leveät kadut, laajat
pysäköintikentät, kookkaat yksitoikkoiset rakennukset ovat valitettavan tuttuja vastaavilla alueilla missä päin Suomea tahansa. Rovaniemeläistä paikallistunnetta saa hakea. Alueen saavutettavuus
kevytliikenteen tai joukkoliikenteen käyttäjien kannalta on puutteellista, toivottavasti uusiutuva asuntoalue ja kasvava asukasvolyymi
antavat tulevaisuudessa mahdollisuuden jonkinlaiseen muutokseen ja maiseman pienipiirteisempään käsittelyyn. Ainakin viherrakentamisen sangen edulliset käyttömahdollisuudet tulee tutkia.
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Tiiviit kookkaiden suorakaiteiden keskittymät ovat pienteollisuutta
(uudistuva Lampela) ja kaikkein kookkaimmat laatikot, ovat matalia
kaupan rakennuksia. Kauppa keskittyy ja kasvaa, kookkaimmat
rakennukset kaupunkikudoksessa ovat lähes säännönmukaisesti
uusimpia kaupan rakennuksia. Rakennusten väliin jäävät kapeat
vapaat alueet ovat kaupunkimaisia katuja, isommat hahmottomat
rakentamattomat alueet ovat liikenteen aluetta: rata ja ratapiha sekä valtatie 4, sen katukuilu ja eritasoliittymät.
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Kaupunkirakenteen yhteenveto: vahvuudet ja
mahdollisuudet
Kaupunkimaiseman elementit -karttaan on koottu kaupunkikuvan
rakennetta ja dynamiikkaa kuvaavia osia yksittäisiä rakennuksia
laajempina kokonaisuuksina.
Rovaniemellä rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö sekoittuvat kaupunkimaisemaksi, josta on havaittavissa selviä kokonaisuuksia: reunoja, kuten topografiset reunat, rantojen maisemareunat ja kulttuurirakennusten muodostama reuna. Kaupunkirakennetta ajoneuvoilla sivuttaessa erottuu havaittavia hidastuskohtia, solmukohtia ja keskellä pysäytyskohta.
Keskustaa risteävät valtatie ja rautatie kulkevat väliin harjanteillaan, väliin kuiluissaan, Ne ovat vahvoja kaupunkimaiseman osia,
jotka risteävät solmukohdissa. Keskustan ytimessä kaupunkirakenteen intensiteetti kasvaa: rakentaminen tehostuu ja kadut alkavat
muodostaa yhtenäisiä kaupunkitiloja.
Maisemasta voi erottaa olevia dominantteja ja myös mahdollisia
uusia, jotka voivat täydentää kokonaisuutta. Hajanaisia ja tiivistettäviä alueita on runsaasti myös ydinkeskustan äärellä, ja yhdistämistarvetta katukuilun yli on melko laajalla alueella.
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YKSITTÄISIÄ HAVAINTOJA ROVANIEMEN KAUPUNKIKUVASTA

Rovaniemen ulkoisia maamerkkejä.

Rovaniemen sisäisiä maamerkkejä.
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LIITE

Kävelykeskusta on onnistunut ja kaupungin kiistaton keskipiste.

Kävelykeskustaa on rakennettu ja suunniteltu taidokkaasti.
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Intensiivistä ja kaupallisesti vilkasta kaupunkikuvaa.

Vasta kun kadulla on pääte, syntyy kaupunkitilaa. Mutkittelevat kadut ovat vielä rovaniemeläinen
lisämauste.

Keskustan merkkirakennuksia eri aikakausilta.

Alvar Aallon hallinto- ja kulttuurikeskus – erillään muusta keskustasta.
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Aalto-keskuksen ja muun keskustan liittyminen on epämääräinen. Rovakadun päätenäkymä on
poikkeus.

Onnistuneesti uudistuvaa Rovakatua.

Onnistuneesti uudistuvaa Rovakatua.

Rinteen kulman ja Revontulen sekä Anttilan kauppakeskukset nivoutuvat huonosti toisiinsa ja muuhun keskustaan.
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Valtatie halkaisee keskustan – yhteen sitominen kauppakeskuksella ei ole onnistunut toiminnallisesti eikä kaupunkikuvallisesti.

Rovaniemen keskustassa on vähän puistoja tai viherrakentamista. Rannan läheisyys korvaa muuten vähäistä luonnonympäristöä.

Uusi kauppakeskus on joka puoleltaan irti muusta kaupunkirakenteesta ja kaupunkikuvasta – kuitenkin ollaan aivan ydinkeskustassa.

Jokirantojen läheisyys korvaa keskustan vähäisiä puistoja. Tulevaa kansallista kaupunkipuistoa?
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Joen ja veden läheisyys näkyy keskustassa monella tavalla – mutta mahdollisuuksia on vieläkin
käyttämättä.

“East Side Gallery” – myös väliaikainen on kaupunkikuvaa.

Ympäristötaiteen monet kasvot – esimerkkejä.

Keskusta-asuminen perustuu eri vuosikymmenillä 4–6-kerrokseen ja noppamaisiin vaaleisiin rakennusmassoihin.
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Terveyskeskuksen niemi – passiivinen viheralue keskustassa ja rannassa.

Keskustassa on vielä runsaasti tiivistämismahdollisuuksia.

Keskustassa on vielä runsaasti tiivistämismahdollisuuksia.

Keskustaympäristön yksittäisiä vauriokohtia.
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Kauppatori on sivussa, ylisuuri, ankea ja usein autojen valtaama. Löytyisikö keskustasta sijoitusvaihtoehtoja?

Eteläinen sisääntulo ei kieli kaupunkikeskustaan saapumisesta.

Sinänsä kaunis linja-autoaseman rakennus on leikkautunut irti muusta kaupunkirakenteesta ja on
loputtoman asfaltin ympäröimää epäympäristöä.

Lampelan ja eteläisen sisääntulon nykyistä epäympäristöä.
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Lampelan ja eteläisen sisääntulon nykyistä epäympäristöä.

Lampelan nykyinen rakennuskanta tai kaupunkikuva ei anna lähtökohtia tulevaan suunnitteluun.
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