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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN KÄYTTÖOPAS

Rovaniemen kävelykadun käyttöoppaan tehtävänä 
on ohjata kävelykatualueen ympärivuotista ulkotilan 
vuokraus- ja tapahtumakäyttöä.

Käyttöoppaasta löytyy 

• ohjeet paikan (tai kadunosan) vuokraamiselle 
kävelykatu-alueelta

• ohjeet kävelykadun tapahtumien sekä väliaikaisten 
toimintojen järjestelyä sekä lupien hakemista ja 
myöntämistä varten.

• toimenpiteet ja vastuutahot kolmelle vuosikalenterin 
mukaiselle kaudelle:

1. Joulutalvi (11-03 eli marras-maaliskuu)

2. Kevätkesä (4-8 eli huhti-elokuu)

3. Syksy (9-10 eli syys-lokakuu)

• kehittämistoimenpiteet kävelykadun laajentamiselle 
Koskenrantaan 

Käyttöopas ohjaa pystytettävien rakenteiden laatua ja 
rakennustapaa Rovaniemen oman design-ilmeen ja 
yhdenmukaisen kaupunkikuvan saavuttamiseksi. 
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYS

1. Ohjeet 

kävelykatualueen 

vuokraukselle

2. Tapahtuman 

järjestäminen 

kävelykadulla

3. Käyttö- ja lupa-

ohjeet

4. Väliaikaiset 

rakenteet

5. Vuosikalenteri-

jaksot

6. Joulutalvi

7. Kevätkesä 8. Syksy 9. Kävelykadun 

laajentaminen

Koskenrantaan
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ROVANIEMEN KÄVELYKATUALUE (n.21200 m2)

1. Ohjeet 

kävelykatualueen 

vuokraukselle

Alueen valinta

Valitse sopiva alue

-tilavaatimukset eli koko 

(ruudukkoa) ja kesto 

(päivää/vkoa/kk)

-huolto ja kunnossapito

Yhteys alueen 

haltijaan

-alueen varaus ja 

varaustilanne: 

https://www.rovaseudun

markkinakiinteistot.fi/

• vihreä:      vapaa

• oranssi:     alustava 

varaus

• punainen: vahvistettu 

varaus

-varmista tilanne  Rova-

seudun Markkinakiinteis-

töt Oy / Risto Saukkoriipi

040-5720523

Vuokrasopimus 

ja luvat 

Tee vuokrasopimus ja 

selvitä tarvittavat luvat

-hae luvat (ks. lupaoh-

jeet s.8) 

(https://asiointi.rovanie

mi.fi/ePermit/) ja 

-toimita luvat RoMa

Oy:lle

Vuokrauksen 

aikainen toiminta

Tiedotus kaupunkilaisille 

ja matkailijoille sekä 

huollon ja kunnossapi-

don järjestäminen:

-jätehuolto

-mahd. yleisö-WC

-vartiointi?

-huomioi mahdollinen 

ilkivalta 

Vuokra-alueen 

ennallistaminen

Rakenteiden purku, 

siivous ja mahd. vahin-

kojen ennallistaminen
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LUMENKERÄYSPAIKAT (6 kpl)

VUOKRA-ALUEET

ROVANIEMEN KÄVELYKATUALUE (n.21200 m2)

VOIMAVIRTAPAIKAT (+ verkkovirtapisteet valaisinpylväissä)

-Sampokeskuksen edessä kantavuus 8 tonnia (vaalea) 

JOULUKUUSET (3 kpl)

-4x4m ruudukko

-lumi poistettava 48 h kuluessa

TERASSI

KAUSIMYYNTI

URHEILU

MUSIIKKI

Vapaa Alustava varaus Vahvistettu varaus
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2. Tapahtuman 

järjestäminen 

kävelykadulla Valitse tapahtumalle sopiva 

alue

-tilavaatimukset eli koko 

(m2) ja kesto (h/pvää)

-aiheuttaako melua?

-sähköntarve

-turvallisuus ja 

esteettömyys

-huolto ja kunnossapito

Tee vuokrasopimus ja 

selvitä tarvittavat luvat

-hae luvat (ks. lupaoh-

jeet s.8) 

(https://asiointi.rovanie

mi.fi/ePermit/) ja 

-toimita luvat RoMa

Oy:lle

Tiedotus kaupunkilaisil-

le ja matkailijoille sekä 

huollon ja kunnossapi-

don järjestäminen:

-jätehuolto

-yleisö-WC:t

-järjestyksenvalvonta

-väliaikaiset liikennejär-

jestelyt

Rakenteiden ja väliai-

kaisten järjestelyjen 

purku, siivous ja mahd. 

vahinkojen 

ennallistaminen

ROVANIEMEN KÄVELYKATUALUE (n.21200 m2)

Alueen valinta
Yhteys alueen 

haltijaan
Tapahtumajärjeste-

lyt

Vuokra-alueen 

ennallistaminen

-alueen varaus ja 

varaustilanne: 

https://www.rovaseudun

markkinakiinteistot.fi/

• vihreä:      vapaa

• oranssi:     alustava 

varaus

• punainen: vahvistettu 

varaus

-varmista tilanne  Rova-

seudun 

Markkinakiinteis-töt Oy 

/ Risto Saukkoriipi

040-5720523

Vuokrasopimus 

ja luvat 
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN KÄYTTÖOHJEET

1. Vuokraaja on vastuussa toiminnasta, sen vaikutuksista ja 
sen edellyttämien lupien hakemisesta sekä 
suunnitelmien ja selvitysten laadinnasta.

2. Vuokra-alueella tapahtuva toiminta tarvitsee aina
aluetta hallinnoivan Rovaseudun Markkinakiinteistöt 
Oy:n luvan.

3. Väliaikaisen rakenteen pystyttämiseen tarvitaan aina
aluetta hallinnoivan Rovaseudun Markkinakiinteistöt 
Oy:n lupa. Lisäksi rakenteelle tulee hakea hyväksyntä tai 
lupa Rovaniemen rakennusvalvonnasta ( ja Lapin pelas-
tuslaitokselta), mikäli rakenteet ovat 8 m etäisyyttä lä-
hempänä rakennuksia (paloturvallisuus).

4. Muista varata riittävästi aikaa lupaprosesseille ennen toi-
minnan aloittamista!

5. Vuokraruutujen ulkopuolella tulee huomioida esteettö-
mät kävely- ja pyöräilyreitit, rakennusten pelastusreitit ja 
huoltoajo. 

6. Keskustele ennakkoon sopivasta paikasta/alueesta 
Rova-seudun Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa 
(varaustilanne, toiminnan laatu ja kesto, sähkön 
saatavuus ja käynnissä olevat työmaat).

7. Tiedota ennakkoon lähialueen toimijoita, kiinteistön-
omistajia ja asukkaita. 

8. Kävelykadun vuokraajan tulee huolehtia alueen siistey-
destä toiminnan aikana ja sen päätyttyä. 
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN LUPAOHJEET
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VÄLIAIKAISET RAKENTEET

YLEISTÄ

Rovaniemen kävelykatualueelle sijoitettavien rakennelmien 

• tulee vahvistaa Rovaniemi Arctic Capital - arktisen pääkau-

pungin ilmettä ja luoda paikallista ja selvästi tunnistettavaa 

rovaniemeläistä muotokieltä kävelykadulla. 

• yhtenäisen materiaali- ja väripaletin tehtävänä on sitoa 

yhteen ja rauhoittaa muuten kirjavaa kävelykadun varren 

rakennusten arkkitehtuuria.

• Kävelykatualueelle sijoitettavat rakennelmat eivät saa 

muo-dostaa estettä liikkumiselle eikä haitata kunnossa- tai 

puh-taanapitoa.

• Mahdollisten ulkokalusteiden tulee metallirunkoisia, 

turval-lisia ja laadukkaita. Kaikkien kalusteiden tulee olla 

värityk-seltään keskenään yhdenmukaisia. Kalusteiden 

väritys tulee valita ulkokalusteiden värikartasta.

• Brändin, logon tai markkinointimateriaalin väritystä tai il-

mettä ei ole rajoitettu, mutta se ei kuitenkaan saa olla 

yleisilmeessä hallitsevampi kuin pääasiallinen väri. Irralli-

sia mainostelineitä ei sallita. Mahdollisista muista mainos-

laitteista tulee sopia erikseen rakennusvalvonnan kanssa.

Rovaniemen kävelykatualueelle sijoitettavat väliaikaiset 

rakenteet on jaettu kolmeen luokkaan: 

1. siirrettävät myyntikojut, 

2. kausikioskit ja 

3. väliaikaiset rakennelmat. 
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VÄLIAIKAISET RAKENTEET

1. SIIRRETTÄVÄT MYYNTIKATOKSET

Kävelykatualueelle sijoittuvan väliaikaisen myyntikatoksen 

tu-lee olla laadukas (kestävyys, ekologisuus ja vastuullisuus) 

ja ilmeeltään hillitty. 

• Materiaalien ja pintojen tulee olla siistissä kunnossa.

• Helposti liikuteltavissa oleva telttamainen rakenne.

• Katosta ei saa kiinnittää katupintaan.

• Mahdolliset katokset tai markiisit tulee olla yksivärisiä. 

Materiaalina tulee käyttää markiisikangasta.

• Myyntikatoksen pääasiallinen väritys tulee valita 

myyntikatoksen värikartasta tai sen tulee olla vastaava.

Hox! Tapauskohtaisesti hyväksyntä

MYYNTIKATOKSEN VÄRIKARTTA

ULKOKALUSTEIDEN VÄRIKARTTA

10/18

21.4.2021



ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VÄLIAIKAISET RAKENTEET

2. KAUSIKIOSKIT

Kävelykatualueelle sijoittuvalla kausikioskilla tarkoitetaan 

esim. joulu- tai matkamuistomyyntikojua tai jäätelökioskia. 

• Materiaalien ja pintojen tulee olla siistissä kunnossa.

• Seinäpinnat tulee olla metalli- tai puupaneeliverhoiltuja. 

Lasiset seinäpinnat ovat sallittuja. 

• Kioskin tai kojun tulee olla nopeasti ja helposti siirrettävissä 

esimerkiksi nosturiautolla.

• Kausikioskin pääasiallinen väritys tulee valita kausikioskin 

värikartasta tai sen tulee olla vastaava.

• Myyntikojun ulkonäölle tulee hakea hyväksyntä ja kioskille 

toimenpidelupa Rovaniemen rakennusvalvonnasta.

• Jakokaapit ja vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava 

rakennuksiin tai erillisinä siten, etteivät ne haittaa kadun 

käyttöä tai kunnossa- ja puhtaanapitoa eivätkä häiritse 

kaupunkikuvaa.

• Ympäristön siisteydestä tulee huolehtia. Asiakkaille varatut 

roska-astiat tulee mahdollisuuksien mukaan integroida 

myyntikojuun.

MYYNTIKATOKSEN VÄRIKARTTA

ULKOKALUSTEIDEN VÄRIKARTTA
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VÄLIAIKAISET RAKENTEET

3. VÄLIAIKAISET RAKENNELMAT

Kävelykatualueelle sijoittuvalla kausikioskilla tarkoitetaan 

esim. infopistettä, paviljonkia tai ruokakioskia. Sen tulee olla 

ulkopinnoiltaan laadukas (kestävyys, ekologisuus ja vastuulli-

suus) ja ilmeeltään hillitty. Materiaalien ja pintojen tulee olla 

siistissä kunnossa.

• Seinäpinnat tulee olla metalli- tai puupaneeliverhoiltuja. 

Lasiset seinäpinnat ovat sallittuja.

• Rakenteen pääasiallinen väritys tulee valita värikartasta tai 

sen tulee olla vastaava.

• Myyntikojun ulkonäölle tulee hakea hyväksyntä ja kioskille 

toimenpidelupa Rovaniemen rakennusvalvonnasta.

• Jakokaapit ja vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava 

rakennuksiin tai erillisinä siten, etteivät ne haittaa kadun 

käyttöä tai kunnossa- ja puhtaanapitoa eivätkä häiritse 

kaupunkikuvaa.

• Ympäristön siisteydestä tulee huolehtia. Asiakkaille varatut 

roska-astiat tulee mahdollisuuksien mukaan integroida 

väliaikaisen rakenteeseen.

MYYNTIKATOKSEN VÄRIKARTTA

ULKOKALUSTEIDEN VÄRIKARTTA
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VUOSIKALENTERIJAKSOT

Kävelykatualueen vuosi jakautuu kolmeen sesonkikauteen, 

joka määrittää kausirakenteiden siirron/vaihdon aikataulun ja 

visuaalisen ilmeen. Myös vuokrattavien alueiden 

ominaisuudet koon ja keston osalta vaihtelevat hieman 

kaudesta riippuen. 

Rovaniemen kävelykatualueen kolme sesonkia ovat:

1. Joulutalvi marraskuu – maaliskuu

2. Kevätkesä toukokuu – elokuu 

3. Syksy syyskuu - lokakuu
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ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VUOSIKALENTERIJAKSOT

JOULUTALVI 1.11. – 31.3. (5 kk)
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Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Muuta huomioitavaa

1. Joulukuuset 3 kpl RoKa / Metsäpalvelut Pystytys 44 vko Kuusen minimikork. 12 m, täydellinen kapea 

2. Jouluvalot & Musiikki Roka / Yhdyskuntatekniikkaasennus Vko 44
Kaupungin jouluvalaistus kävelykadulla purku 9 

vko.

3. Lumihuolto Alltime Oy 48 h
Lumikasojen poiskeräys 2 vrk:n kuluessa 

lumensatamisen jälkeen.

4. Joulunavaus
Yrittäjät / Visit Rovaniemi /  Roma 

Oy
Vko 45 Lauantai Valmistelun aloitus vko 40 (Lokakuun 1.vko)

5. Joulutori Yrittäjät / Roma Oy Aloitus vko 45 Lauantai
Joulukojut ja talvimyyntikioskit, Seimivaja 

Lordinaukiolle purku 10-11, 

6. Artic Rally / Tunturiralli RoiUA RY / Roma Oy Vko 5 to-su Lähtö ja maalintulo Lordiaukiolla

7. Rovaniemi 150 Polarguide&logistics / Roma Oy Vko 7 pe-su Ultralajin maalintulo lordiaukiolla

8.

9.

10. Porokilpailu Roma Oy Vko 12 perjantai-ilta Koskenrannasta Kalotinlinnan kulmalle



ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VUOSIKALENTERIJAKSOT

KEVÄTKESÄ 1.5. – 31.8. (4 kk)
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Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Muuta huomioitavaa

11. Kevätsiivous Alltime / Taloyhtiöt / Yrittäjät Vkot 16-17 Hiekanpoisto ym. Siivous lumitilanteen salliessa

12. Ulkoterassit Yrittäjät Asennus vko 17
Ulkoterassien asennus yrittäjien toimesta 

sopimusten mukaisesti purku vko 38

13. Kesäkauden avaus (Ja Rollo
Wappu)

Rovaniemen Yrittäjät ry / LIKI-Liike 30.4 – 1.5 
Wappu kävelykadulla? (Rollo-wappu Angry Birds-

puistossa)

14. Kevätkatselmus
Roma Oy / Roka, 

yhdyskuntatekniikka
Vko 20-21

Kukkalaatikoiden ja kävelykatupenkkien 
sijoituskatselmus

15. Kasvilaatikot ja penkit Roka / Yhdyskuntatekniikka Asennus vko 22

Huom! Kasvilaatikoiden ja istutusten koko tulee  
olla kävelukadun mittakaavaan riittävän kokoisia. 

Keäskuun ensimmäinen tai toinen viikko säistä 
riippuen poisto vko 39

16. Kesämyyntikojut – ja katokset Yrittäjät Asennus vko 18 
Kojujen ja katosten käyttöaika vuokrasopimusten 

mukaisesti purku vko 35

17. Kesätapahtumat Yrittäjät / RoMa Oy Vkot 17 – 39 Tapahtumat pitkin kesää pääasiassa viikonloppuisin

18. Elossa Rovaniemi Yrittäjät / Kulttuuripuoli / RoMa Oy Vko 32  tai 33 Kulttuuripainotteinen tapahtumaviikko keskustassa



ROVANIEMEN KÄVELYKADUN VUOSIKALENTERIJAKSOT

SYKSY 1.9. – 30.10. (2 kk)
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Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Muuta huomioitavaa

19. 

20.Kesämyyntikojut – ja katokset
Yrittäjät Purku vko 35

21. Ulkoterassit Yrittäjät Purku vko 38 Ulkoterassien asennus yrittäjien toimesta 
sopimusten mukaisesti purku vko 38

22. Kasvilaatikot ja penkit Roka / yhdyskuntatekniikka Purku vko 39

23. Syystapahtumat Ennakkoon ei tiedossa olevat tapahtumat



NYKYINEN KÄVELYKATUALUE (SOPIMUSALUE)

LAAJENNUSALUE KOSKENRANTAAN

9. ROVANIEMEN KÄVELYKATU: VISUAALISEN ILMEEN KEHITTÄMINEN
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YSTÄVYYDENPUISTO

TAIDEPUISTO
17/18



ROVANIEMI-
NIMI

JÄTKÄNKYNTTILÄN RGB-
VALAISTUS

TULVALAITURIT

9. ROVANIEMEN KÄVELYKATU: VISUAALISEN ILMEEN KEHITTÄMINEN

PORONSARVI –KAAVAN 
VALAISTUS

RINNEKUKITUS

DESIGNCAFE/BAR

LORDIPYLONIN 
TEHOSTEVALAISTUS

MUOTOISTUTUKSET –
(LAATIKOT)

21.4.2021

KÄYTTÖTAIDETEOKSET + 
TALVELLA JÄÄVEISTOKSET
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