
”RAILO” LUO KIINNOSTAVAN JA OMALEIMAISEN LIIKUNNALLISEN 
KAUPUNKIKORTTELIN

Rovaniemen kaupunki on järjestänyt keskuskenttää ja Poromiehentien aluetta koskevan 
arkkitehtuurikutsukilpailun.

Kilpailualue on käsittänyt keskuskentän nykyisen alueen vanhoine katsomoineen sekä 
Poromiehentien keskuskentän ja valtatie 4:n välisellä alueella, joka on uudessa 
osayleiskaavassa merkitty keskustan asuin- ja liikealueeksi. Kilpailualueen koko on 
noin 3,0 hehtaaria.

Keskuskenttää on viime vuosina korjattu ja uudistettu monipuoliseksi liikunta- ja 
virkistysalueeksi.

Kilpailun tavoitteena on ollut suunnitella kentän palveluita täydentävät arkkite-
htonisesti korkeatasoiset toimitilat ja katsomot sekä ideoida uudisrakentamisen 
massoittelu kenttäalueen ja valtatie 4:n väliin.

Rakennussuunnittelu on käsittänyt reilun 1000 neliömetrin kokoisen monitoimi- 
kiinteistön, johon on liittynyt noin 1500 neliömetrin kokoinen pääkatsomo 2000 
hengelle sekä myöhemmin toteutettavissa oleva itäkatsomo noin 1000 hengelle.

Kilpailun tuloksen pohjalta Rovaniemen kaupunki tulee laatimaan alueen asemakaava-
muutoksen ja toteutussuunnitelmat keskuskentän uudisrakentamista varten.

Kilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena ilmoit-
tautumiskutsukilpailuna. Ilmoittautuneiden joukosta kilpailuun kutsuttiin neljä 
työryhmää. Kilpailuaika oli 7.12.2011-2.2.2012.

Kilpailutöitä vertailtaessa päätti palkintolautakunta yksimielisesti asettaa ensim-
mäiselle sijalle ehdotuksen № 4 nimimerkki ”RAILO”, jonka on laatinut helsinkiläinen 
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.

Ehdotuksessa on muodostettu arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus katsomo- 
monitoimikiinteistöstä ja erillisistä liike-asuinrakennusyksiköistä hienon ”railo-
maisen” ulkotilasarjan avulla. Katsomo-monitoimirakennus on huolellisesti ja 
hallitusti tutkittu tiloiltaan ja rakenteiltaan. Katsomon puinen pilaripalkisto 
rytmittää raikkaasti ja ilmavasti sekä valtatie 4:n puoleista sisäänkäyntien katu-
tilaa että kentälle avautuvia katsomotiloja.

Muita ehdotuksia ei asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen.

TIEDOTE
julkaisuvapaa 28.2.2012 klo 13.00

ROVANIEMEN KESKUSKENTTÄ
Arkkitehtuurikutsukilpailu



Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
• Jarmo Lohela, liikuntalautakunnan puheenjohtaja
• Martti Anttila, apulaiskaupunginjohtaja
• Vesa Haapala, kaupunginvaltuutettu, liikuntalautakunnan jäsen
• Tapio Pahtaja, palvelupäällikkö
• Jukka Ylinampa, liikuntapaikka-asiantuntija
• Tarja Outila, kaavoituspäällikkö
• Jorma Korva, kaupunginarkkitehti
• Vesa Oiva, arkkitehti SAFA, kilpailijoiden valitsema arkkitehtijäsen

Palkintolautakunnan puheenjohtajana on toiminut Jarmo Lohela ja sihteerinä Jorma 
Teppo arkkitehti SAFA.

Palkintolautakunta kuuli asiantuntijoina seuraavia henkilöitä:
• Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri
• Jorma Leskinen, yksikön päällikkö, liikennejärjestelmä ja suunnittelu, Lapin 

ELY-keskus
• Pave Mikkonen, arkkitehti SAFA, kaupunkikuvatyöryhmän jäsen
• Matti Antikainen, DI, Rimako Oy, teknistaloudelliset arviot

Kilpailun tulos julkaistaan tiistaina 28.2.2012 klo 13:00 alkaen Rovaniemen kau-
pungintalon 1. kerroksen näyttelytilassa, jossa kilpailutyöt ovat nähtävillä kahden 
viikon ajan.

Kilpailuun liittyvää materiaalia on saatavissa tulosten julkistamisen jälkeen  
Rovaniemen kaupungin Kaavat ja kiinteistöt –sivustoilta osoitteesta:
http://www.rovaniemi.fi

Lisätietoja:
Palkintolautakunnan sihteeri
Jorma Teppo, arkkitehti SAFA
p. 0400 682 345
toimisto@jteppo.fi

Liitteenä voittajatyön ”RAILO” kuvamateriaalia.

Voittaneen ehdotuksen ”RAILO” on laatinut työryhmä, jonka ovat muodostaneet:
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi ja Hannu Tikka
Pääavustajat: Kuisma Rasilainen ja Jussi Vakkilainen
Rakenneasiantuntija: Pontec Oy/Pertti Määttä

Palkintolautakunta
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