Pinta-alat, pinnat ja rakenteet

Vesi ja jätevesi

Aukion pinta-ala: n. 1700 m , käytettävä ala n. 1400 m
Pinta katukiveystä, joka pidetään sulana myös talvella.
Alueella on kiinteitä penkkejä, joiden poistaminen tapahtumaajaksi on maksullista
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Alueella on Rotuaarin pallo –taideteos, joka on tarvittaessa
suojattava

ROTUAARIN
AUKIO

Aukiolla on esiintymislava:
• koko on noin 10,5 ˣ 5,5 m
• lavapohjan korkeus 1 m
• vapaa korkeus: 4,5 m
• takaosassa on invaluiska

KIRKKOKATU 17
Rotuaari on Oulun keskustan kävelykatualue, johon
alueen ostos- ja ravintolapalvelut ovat keskittyneet.
Alue ulottuu Kirkkokadulla sijaitsevalta Rotuaarin
aukiolta Kauppurienkatua pitkin Kauppatorille saakka. Rotuaarin aukiolla järjestetään ympäri vuoden eri
mittaluokkien tapahtumia. Aukion esiintymislava tarjoaa
valmiit puitteet, joita jokainen tapahtumajärjestäjä voi
hyödyntää tapahtumalle sopivalla tavalla.

Käytössä erityisesti huomioitavaa
• Aukio on osa Oulun ydinkeskustan Rotuaari-kävelykatualuetta
• Aukiolta on kulku yhden taloyhtiön parkkipaikalle (7 autopaikkaa). Kulku
järjestettävä tai tarjottava vaihtoehtoinen pysäköinti Kivisydämestä.
• Rotuaarin huoltoliikenteelle varattava kulkureitit klo 6–11
• Pelastusliikenteen väylä jätettävä vapaaksi
• Nostimien, vaihtolavojen tai rakennustelineiden alla on käytettävä pehmikkeitä tai vahvaa vaneria kiveyksen vahingoittumisen estämiseksi
• Kiveys ja katulaitteet tulee suojata nostimen tai koneiden alta suojamatolla
mahdollisten iskujen tai öljy- yms. vuotojen varalta
• Nosturit, henkilönostimet sekä vaihtolavat yms. on rajattava kevytsuoja-aidalla
• Rotuaarin lavan takaseinässä oleva Loistonäyttö on päällä joka päivä klo 7–22.
Näytön pimentäminen tai käyttö omaan tapahtumaan on maksullista, ja siitä
voi olla yhteydessä: www.loistomedia.fi
• Tapahtumanjärjestäjä vastaa alueen jätehuollosta ja siivouksesta
• Rotuaarin alueella pidetään alku- ja loppukatselmukset

• lavan alla on 2 pukuhuonetta (á 10 m2) sekä erillinen wc,
mutta ei keittiötilaa

Alueelle soveltuvat
tapahtumat

Alueella ei ole vesipisteitä.
Rotuaarin lavan alla huoltotiloissa on wc ja pieni talousvesipiste

Sähköpisteet ja valaistus
Esiintymislavalla on kaksi sähkökaappia
• Sähkökaappi vasen: 3 ˣ 63A + 4 ˣ valovirta
• Sähkökaappi oikea: 3 ˣ 63 A + 4 ˣ valovirta
• Aukiolla on lisäksi 6 kpl 32A voimavirta-liitäntöjä
• Sähkön käytöstä veloitetaan käytön mukaan.
Lavalla on loisteputkin toteutettu perusvalaistus sekä värilliset
somisteseinäpesimet (punainen ja valkoinen). Aukiolla on valaisinpylväitä.

Teleyhteydet
Internet-yhteys käytettävissä erikseen sovittaessa

͙͙ Konsertit

Perusvuokra ja
käyttöhinnasto

͙͙ Festivaalit

Perushinnasto

͙͙ Näyttelyt

Tarvittavat luvat

͙͙ Pienet yhteisölliset tapahtumat

͙͙ Promootiot

Yhteystiedot
Oulun Liikekeskus ry | Oulun Narikka Oy
p. 08 374 976

Kulkuyhteydet ja pysäköinti
Rautatieasema 500 m
Bussiliikenne kulkee alueen lähistöltä.
Pysäköinti Oulun keskustan pysäköintilaitoksissa

Käyttölupahakemus
tehdään Oulun liikekeskus ry:lle

Esiintymislavan piirustus

Pohjakuva Rotuaarin aukiosta

