Kävelykadun katos

Paikallisia talojen merkkejä

Valaisimet

VUOROVAIKUTUS SUUNNITTELUN AIKANA
Hanke on toteutettu avointa ja vuorovaikutteista
suunnittelutapaa noudattaen. Hankkeelle perustettiin
kaupungin internet-sivuille oma sivusto, josta asukkaat ja
sidosryhmät ovat saaneet tietoa hankkeen etenemisestä ja
jonne on voinut antaa palautetta.
Hanketta on esitelty yleisötilaisuudessa sekä suunnitelmat
ovat olleet esillä keskustassa Sampo-keskuksessa viikon
ajan.
Lisäksi hanketta on esitelty kaupungin tekniselle lautakunnalle, vammaisneuvostolle sekä muille sidosryhmille.
Hankkeesta on ollut suunnittelun aikana useita artikkeleita
paikallisissa sanomalehdissä.

ROVANIEMEN KESKUSTAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN
ROVAKADUN SANEERAMINEN JA KÄVELYKADUN LAAJENNUS
LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Kompassi Kemijoen rannassa

HANKKEEN TYÖLLISUUSVAIKUTUKSET
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 3,85
miljoonaa euroa.
Rakennussuunnittelun yhteydessä laaditun hankkeen
työllisyysvaikutusten
arviointiselvityksen
mukaan
rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat noin 80
henkilötyövuotta.
Lisäksi on arvioitu, että ydinkeskustan saneerauksen
mukanaan tuoma yritysten liikevaihdon kasvun myötä
alueelle syntyy 60 uutta työpaikkaa.

JATKOTOIMENPITEET
HENKILÖT

JA

YHTEYS-

Laaja rakennustyö vaatii kolmen vuoden toteutusajan.
Tavoitteena on, että hanke toteutetaan vuosina 2006 –
2008.
Hankkeesta antaa lisätietoja kaupungininsinööri Olli
Peuraniemi 016 – 3222 300 tai suunnittelupäällikkö Lauri
Sääskilahti 016 – 3222 321.

Rovakadun saneeraus ja Koskikadun kävelykadun
laajennustyö pohjautuu vuonna 1999 Rovaniemen
kaupunginvaltuuston hyväksymään keskustan liikennesuunnitelmaan.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Rovaniemen keskustan
matkailullista vetovoimaa, parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä luoda asukkaille
viihtyisämpi elinympäristö.
Hanke sisältyy Pohjois – Suomen tavoite I-ohjelman
toimenpidekokonaisuuteen ”Yritysten toimintaympäristön parantaminen. Suunnittelutyö sai avustusta EU:n
aluekehitysrahastosta. Hankkeessa erityistä huomioita on
kiinnitetty esteettömään liikkumiseen.

Suunnittelutyö käynnistyi kesäkuussa 2004
katusuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2005.

ja

Suunnittelutyötä on valvonut ohjausryhmä, jossa ovat
olleet edustettuina Rovaniemen kaupunki, Lapin Liitto,
Lapin ympäristökeskus, Lapin TE- keskus, Rovaseutu kuntayhtymä, Rovaniemen yrittäjät, keskustan hotellien
edustaja sekä kiinteistönomistajien edustaja.
Suunnittelutyö on laadittu Rovaniemen kaupungin
toimeksiannosta Suunnittelukeskus Oy:ssä, jossa
hankkeesta on vastannut projektipäällikkö Pirkka
Hartikainen.

SUUNNITELMA
Liikenneratkaisut
Rovakatu muutetaan kaksisuuntaiseksi Hallituskadun ja
Pekankadun välillä. Katu säilyy yksisuuntaisena
Pekankadun ja Toripuistikon välillä. Pekankadun ja
Toripuistikon välillä Rovakatu saneerataan ns.
kävelypainotteiseksi kaduksi, jossa ajoneuvoliikenne on
sallittu.
Rovakadulle rakennetaan erillinen pyörätie sekä
yhtenäinen runkopuurivi ajoradan oikealle puolelle.
Pyörätien tarvitsema lisätila saadaan kaventamalla
nykyinen 8,0 metriä leveä ajorata 6,0 metrin levyiseksi.
Rovakadulla nykyiset jalkakäytävät
pysäköintitaskut säilyvät pääosin.
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pitkittäiset

Koskikadun kävelykatua laajennetaan Rovakadun ja
Poromiehentien sekä Korkalonkadun ja Valtakadun
välille.
Ajoneuvoliikenne
ylittää
kävelykadun
Rovakadulla, Korkalonkadulla ja Valtakadulla.

Esteetön liikkuminen on huomioitu suunnittelussa mm.
seuraavasti: Kaikki reunakivien ylitykset on madallettu,
jalkakäytävällä ennen suojatietä on herätenastoitus, eri
liikkumismuotojen käyttämien alueiden pintamateriaalit
ovat erilaisia ja alueiden välissä on kiveyksestä rakennettu
ohjaava nauha. Esteettömille reiteille ei ole sijoitettu
mitään kiinteitä rakenteita.

Pintamateriaalit
Pintamateriaalien valinnassa pyrittiin huomioimaan eri
liikennemuotojen erottelu sekä periaate, että materiaalien
laatutaso kohenee lähestyttäessä ydinkeskustaa.
Rovakadulla kadun sekä pyörätien pintamateriaaleina on
käytetty perinteistä asfalttia. Jalkakäytävien ja pitkittäisten
pysäköintitaskujen pinta-materiaalina on harmaa betoninen
sauvakivi. Rytmitystä antavat luonnonkiviset mustat
poikittaisnauhat ja runkopuukaistan punainen noppakiveys.
Rovakadun
kävelypainotteisella
osuudella
pintamateriaalina on käytetty graniittikiveä.

kadun

Esteettömyys

Koskikadun uudet kävelykadun osuudet päällystetään
vastaavalla harmaalla betonikivellä kuin nykyinen
kävelykatu.

Sekä Rovakadulle että Koskikadulle on suunniteltu
esteetön reitti, jolla on kiinnitetty erityistä huomioita
aisti- ja liikuntarajoitteisten liikkumiseen.

Ympäristötaide
Uusille kävelykadun osuuksille tehdään
kiveyksistä kadun pintaan suurikokoisia
rovaniemeläisten talojen puumerkkejä.

graniittivanhojen

Puumerkkejä kaiverretaan yksittäisiin graniittilaattoihin
Rovakadun kävelypainotteisella osuudella ja Koskikadulle välillä Valtakatu – Aallonkatu. Puumerkit toistuvat myös esitetyissä katoksissa ja kalusteissa.
Koskikadun päähän Kemijoen rantaan rakennetaan aukio,
jonka keskelle sijoittuu graniittilaatoista tehty kompassi.
Graniittisessa
kompassissa
on
esitetty
Lapin
luonnonrikkaudet
Olaus
Magnuksen
mukaan.
Poromiehentien puoleiseen päähän on jätetty tilavaraus
taideteosta varten.

Kalusteet ja istutukset
Rovakadun ja Koskikadun valaistus uusitaan. Ydinkeskustassa ja kävelykadulle on suunniteltu uusi valaisin
”Rakovalkea” valoarkkitehti Roope Siiroisen toimesta.
Joulu/talvivalaistukselle on esitetty sijoituspaikat.
Lopullinen valaistus suunnitellaan ja valitaan LEDtekniikan kehityksestä johtuen myöhemmin.
Kävelykadulle on suunniteltu 4 teräsrakenteista
lasikattoista katosta, jotka voivat toimia erilaisten
tapahtumien aikana myyntikatoksina, esittelypisteinä tai
sateensuojina.
Katupuina käytetään joko lehmuksia tai koivuja.
Graniittissa
istutuslaatikoissa
kävelykaduilla
on
pilvikirsikoita.

