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1. LÄHTÖKOHDAT 

Jyväskylän Asema-aukio sijaitsee Keskustan (1.) kaupunginosassa. Suunnittelualue on 

asemakaavassa katuaukio/tori. 

 

Jyväskylän kaupunki on tehnyt päätöksen nykyisen kauppahallin yhteydessä sijaitsevan torin sekä 

toritoimintojen siirtämisestä Vapaudenkadun – Asemakadun - Hannikaisenkadun rajaamalle 

Asema-aukiolle. 

 

Jyväskylän uudesta torista luodaan kutsuva paikka monipuoliselle torimyyntitoiminnalle ja -

tapahtumille. Tori toimii sisääntulona keskustaan saapuville. 

 

Torin siirto Asema-aukiolle on alustavasti ajoitettu tapahtuvan 2019 - 2020, 

yleissuunnitteluvaiheen jälkeen laaditaan erikseen rakennussuunnitelma. 

 

Asema-aukion yleissuunnitelma on laadittu keväällä ja syksyllä 2018 Rambollin Espoon ja Oulun 

toimistoilla. Työtä ovat ohjanneet Jyväskylän kaupungilta rakennuttajainsinööri Tapio 

Koikkalainen Liikenne- ja viheralueet yksiköstä, maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, Paula Julin 

ja Mauri Hähkiöniemi asemakaavoituksesta, projektipäällikkö Pirkko Flinkman elinkeinoyksiköstä, 

liikenneinsinööri Timo Vuoriainen sekä hoidon ja kunnossapidon vastaava Tuula Smolander. 

Konsultin työryhmässä on ollut mukana maisema-arkkitehdit Lauri Axelsson ja Tuulikki Peltomäki 

sekä liikennesuunnittelija Erkki Sarjanoja.   

 

Lähtötietoaineistona on hyödynnetty suunnittelualueelle aikaisemmin laadittua alustavaa 

hahmotelmaa torialueen toiminnoista (Jyväskylän kaupunki, 2016), Liikennetarkastelua (Trafix, 

2016), Ajoväylähahmotelmaa (WSP, 2017), kantakartta- ja johtokartta-aineistoja ja ilmakuvia. 

Sketchupilla tehdyn 3D-havainnemallin lähtötietoina hyödynnettiin Jyväskylän kaupunkimallia. 

Maastokäynnit suunnittelukohteeseen on tehty 20.3.2018 ja 3.5.2018. 
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2. SUUNNITTELUALUEEN ANALYYSI 

 

2.1 Kaupunkikuvallinen analyysi 

 

Asema-aukio on osa Jyväskylän keskustan suorakulmaista kaupunkirakennetta ja sen reunat 

muodostavat erityyppisiä rajoja aukiotilalle. Lehtipuurivi aukion koillisreunassa erottaa aukiotilan 

selkeästi Asemakadusta. Muutoin aukio rajautuu heikommin ympäristöönsä. Aukion 

suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota aukiotilan hahmottumiseen rakenteiden ja kasvillisuuden 

avulla.  

 

Asema-aukiota rajaavat rakennukset ovat valmistuneet viimeisen reilun sadan vuoden aikana ja 

ne edustavat useita eri tyylisuuntia. Niistä neljä muodostavat erityiset maamerkit aukion laidoille. 

Nikolainkulma on 1898 rakennettu puutalo, joka on yksi harvoista Jyväskylässä säilyneistä 

julkisista puurakennuksista. Asema-aukion kaakkoiskulmassa sijaitseva vanha puinen 

rautatieasemarakennus on osa Jyväskylän vanhan rautatieaseman valtakunnallisesti merkittävää 

rakennettua kulttuuriympäristöä. Rautatieaseman miljöö on rakennettu vuosina 1890-1921. 

Rakennus kehystää Asema-aukiota lämpimän keltaisella puujulkisivullaan Asemapuiston rinnalla. 

Asema-aukion kaukomaisemassa näkyvä maamerkkirakennus on 10-kerroksinen Hotelli Milton, 

joka on valmistunut vuonna 1963. Aukion pohjoislaidalla sijaitseva pavilijonkimainen ja puinen 

ravintolarakennus on aukion uusinta rakennuskantaa ja se erottuu ympäristöstään sen pyöreällä 

muodolla lämpimänsävyisellä puurimoituksella. 

 

Suunnittelualueen läpi pitkin Asemakatua kulkee pitkä näkymälinja, jonka kaakkoispäässä on 

vanha puinen rautatieasemarakennus ja luoteispäässä Jyväskylän Lyseon lukio. Jyväskylän 

keskustan ruutukaavan on suunnitellut C.L. Engel ja tämä keskeinen näkymälinja tulee ottaa 

huomioon uutta toria ja sen puuston massoittelua suunniteltaessa. 

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen kaupunkikuvallisessa analyysissä on tunnistettu alueen tärkeimmät näkymät, 

maamerkit ja kaupunkitilan hahmottuminen. 
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2.2 Toiminnallinen analyysi 

 

Asema-aukio toimii tällä hetkellä pysäköintialueena. Aukiolle ajetaan Asemakadun kautta ja sen 

läpi ajetaan ympäröiviin kiinteistöihin autopysäköintilaitoksiin. Aukiolla on myös huomattava 

määrä polkupyöräpysäköintiä sekä mopo- ja moottoripyöräpysäköintiä.  Aukio on suosittu 

jättöpaikka niille, jotka saavat autokyydin Jyväskylän keskustaan. Asema-aukio on myös suosittu 

pyöräpysäköintialue pyörällä keskustaan saapuville. Aukiolle saavutaan kävellen ja pyörällä niin 

rautatieaseman suunnasta kuin etelästä pitkin Hannikaisenkatua sekä pohjoisesta Asemakadun 

kävelykatuosuudelta. 

 

Aukiolla on tällä hetkellä heikot mahdollisuudet oleskelulle, mutta kesäkaudella aukiota 

reunustavien ravintoloiden terassit tuovat istuskelijoita erityisesti aukion aurinkoisimmalle 

reunalle. Aukion suunnittelun haasteena on sovittaa yhteen eri liikkumismuodot ja niiden 

pysäköintitarpeet sekä mahdollisuudet rauhalliselle julkiselle oleskelutilalle.  

 

Aukion pinnantasaus laskee kohti sen länsi- ja eteläreunaa. Aukion hulevedet pyritään ohjaamaan 

suunniteltavan kasvillisuuden käyttöön.  

 

 

 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen toiminnallisessa analyysissä on tarkasteltu alueen eri liikkumismuodot ja niiden reitit 

sekä hulevesien päävalumasuunta. 
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2.3 Aukion ympäristön palvelut 

 

Asema-aukion reunassa on asuin- sekä liikekiinteistöjä, joiden yhteydessä on pysäköinti- ja 

huoltotiloja. Kaaviossa esitetyt palvelut on dokumentoitu maastokäynnillä maaliskuussa 2018. 

Suurin osa aukiota reunustavista palveluista koostuu ravintoloista ja kahviloista, joita on 

erityisesti aukion itäpuolella Asemakadun varressa. Asemakadun terasseilla varustetut ravintolat 

ja kahvilat ovat sijoittuneet ilmansuuntiin nähden suotuisaan paikkaan aukion aurinkoisimmalle 

itäseinustalle. Aukion ylälaidassa Vapaudenkadun varressa on paikallisliikenteen terminaali sekä 

kauppakeskus Forum ja sen pysäköintilaitos.  

 

Aukion yhdessä maamerkkirakennuksista sijaitsee Hotelli Milton, ja toinen hotelli sijaitsee 

Hannikaisenkadulla. Aukion länsireunalla palvelut ovat monipuolisempia ja niihin kuuluvat mm. 

autokoulu, kauneus- ja terveyspalvelut, seurakunnan palvelut sekä vaatekauppa. 

 

Aukion yläreunassa sijaitsee omassa rakennuksessaan kahvila-ravintola, joka liittyy kiinteästi 

aukion laitaan portaiden ja tasanteen välityksellä. Asemakadun päässä sijaitsee vanha 

rautatieasemarakennus ja ratapiha sekä lyhyen kävelyetäisyyden päässä Jyväskylän 

Matkakeskus.  

 

Aukiolle suunniteltu torimyyntitoiminta tulee elävöittämään ja monipuolistamaan alueen palveluja. 

Aukion suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti ravintoloiden ja kahviloiden tarve 

terasseille ja terassien asema osana uutta toria. Aukiota reunustavat palvelut houkuttelevat 

paikalle ihmisiä myös niinä aikoina, kun torimyyntiä ei ole.  

 

 

 

 

 

Kuva 3. Asema-aukion ympäristön rakennusten palvelut on dokumentoitu maaliskuussa 2018. 
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3. VAIHTOEHTOTARKASTELUT 

Torille tehtiin kolme vaihtoehtoista yleissuunnitelmaluonnosta, jotka erosivat toisistaan 

toimintojen ja reittien sijoittelulla sekä kaupunkikuvallisilla ominaisuuksillaan. Torin kiveys on 

kaikissa vaihtoehdoissa esitetty seinästä seinään. Auto- ja pyöräpysäköintipaikkojen määrä 

vaihtelee vaihtoehdoissa. Liikennetekniset ratkaisut Hannikaisenkadulla eroavat toisistaan kaikissa 

vaihtoehdoissa. Liikenteellisistä ratkaisuista kerrotaan enemmän kappaleessa 3.4. 

 

3.1 Vaihtoehto 1 

 

Ensimmäinen vaihtoehto jatkaa Engelin asemakaavan suorakulmaista muotokieltä. Puurivit 

rajaavat toritilaa. Myyntipaikat on sijoitettu riveihin. Torin kiveys saa inspiraationsa raidallisestä 

räsymatosta. Kiveyksen raidat rytmittävät tilaa ja merkkaavat myyntikojujen ryhmittelyä. Torin 

pohjoispäähän on esitetty leveä portaikko, jonka ylätasolla on tilaa esimerkiksi esiintymislavalle. 

Autopaikat on sijoitettu torin eteläreunalle kolmen paikan ryhmiin puurivin lomaan. Puurivin 

lomassa on myös wc-rakennus ja jätepiste. Pyöräpaikat on sijoitettu kahteen 50 paikkaiseen 

torniin torin pohjoislaidalle. 

 

 

 

Kuva 4. VE1 esitettynä torimyyntikojuilla ja ilman. 
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3.2 Vaihtoehto 2 

 

Toisessa vaihtoehdossa torin läpi kulkeva pääkävelyreitti kulkee torin keskeltä vetäen aseman ja 

keskustan suunnasta saapuvat kävelijävirrat torille. Raidallinen kiveys ja polveileva 

myyntipaikkojen sommittelu merkkaavat reittiä. Raidallinen kiveys rytmittää myyntipaikkojen 

sommittelua. Monilajiset puuryhmät rajaavat toritilaa. Autopaikat ja jätepiste on sijoitettu torin 

länsireunalle. Maantasoinen pyöräpaikoitusalue sekä wc-rakennus on sijoitettu torin 

kaakkoiskulmaan.  

 

 

 

Kuva 5. VE2 esitettynä torimyyntikojuilla ja ilman. 
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3.3 Vaihtoehto 3 

 

Kolmannessa vaihtoehdossa toripaikat on sijoitettu riveihin. Kiveys piirtää aaltokuvion torin 

pintaan. Maantasoiset pyöräpaikat ja jätepiste on sijoitettu torin länsireunalle. 

Autopysäköintipaikat ovat torin eteläpäädyssä omana alueenaan wc-rakennuksen rinnalla. 

Monilajiset puuryhmät ja istutussaarekkeet rajaavat kevyesti toritilaa ja autopysäköintialuetta. 

 

 

 

Kuva 6. VE3 esitettynä torimyyntikojuilla ja ilman. 
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3.4 Liikennetekniset vaihtoehtotarkastelut 

 

Suunnittelun aikana tarkasteltiin kolmea eri liikenneteknistä vaihtoehtoa, joissa risteys 

Hannikaisenkadulle on ratkaistu eri tavoin. Torin läpi on tarve autoväylälle sen ympärillä olevien 

autopysäköintialueiden ja -hallin takia. Torin koillisreunalla on palveluliikenteen pysäkkejä. Lisäksi 

tarvitaan reitit huoltoliikenteelle torin jätepisteelle ja tilaa torimyyjien huoltoajolle 

myyntipaikoilleen. 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa torille liitytään kahdesta risteyksestä Hannikaisenkadulta. Tällöin 

torialueesta muodostuisi pitkä yhtenäinen alue. Toisessa ja kolmannessa vaihtoehdossa on yksi 

risteys Hannikaisenkadulta eri sijainnissa. Näissä vaihtoehdoissa toritila jakaantuu yhteen isoon ja 

yhteen pieneen tilaan.  

 

 

 

Kuva 7. Kolme eri vaihtoehtoa liikenneteknisestä näkökulmasta. 
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4. OSALLISTAMINEN 

Kolmea yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisölle pop-up -tapahtumassa Asema-aukiolla 

3.6.2018. Tapahtumassa haastateltiin vapaamuotoisesti noin 30-40 kaupunkilaista. 

Haastateltavissa oli edustajia monista eri ikäryhmistä, mutta kaikki olivat kuitenkin yli 20-

vuotiaita. Haastattelujen tarkoituksena oli kuulla kaupunkilaisten toiveita uudesta torista ja mitä 

mieltä he ovat Rambollin kolmesta suunnitelmavaihtoehdosta. Muotoilutoimisto Nuan fasilitoi 

kyselyn uudesta torista ja koosti tapahtumassa saadut kommentit. 

 

Vastaajat toivoivat monipuolisia torimyyntikojuja ja -kahviloita, lähellä tuotettuja tuoretuotteita ja 

käsitöitä. Monet vastaajista toivoivat myös esiintymispaikkaa tai lavaa, joka mahdollistaisi paikan 

erityyppisille esityksille. Torimiljöön toivottiin olevan laadukas ja helposti saavutettava matalan 

kynnyksen julkinen ulkotila. 

 

Monet vastaajista toivoivat yhdistelmää kolmesta eri suunnitelmavaihtoehdosta. VE1:sen portaat 

keräsivät kiitosta ja kiveyksen räsymattoideasta pidettiin. VE2:sen torimyyntipaikkojen 

polveilevasta sijoitteluista pidettiin ja tilankäyttö keräsi kiitosta. VE3:sessä miellyttivät monilajiset 

istutukset. Vaihtoehto 2 herätti eniten keskustelua ja positiivisia kommentteja ja vaihtoehto 3 

taas vähiten.  

 

Suunnitelmia esiteltiin syksyn 2018 aikana myös muissa sidosryhmätilaisuuksissa. 

 

 

Kuva 8. Kolmea yleissuunnitelmavaihtoehtoa esiteltiin yleisötapahtumassa Asema-aukiolla. (Kuva: 

Muotoilutoimisto Nuan, 2018) 
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5. YLEISSUUNNITELMA 

Yleisötilaisuuden sekä sidosryhmien ja ohjausryhmän kommenttien perusteella kolmesta 

luonnoksesta koostettiin yksi yleissuunnitelma jatkosuunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelmaan 

valittiin yhden liittymän ratkaisu VE3 hieman muokattuna. Liittymää siirrettiin keskemmälle toria, 

jotta risteyksistä saadaan sujuvampia. Kahden liittymän ratkaisua ei voitu valita, sillä se olisi 

luonut tarpeen kahdelle liikennevaloristeykselle vilkkaasti liikennöidyltä Hannikaisenkadulla.  

 

 

 

Kuva 9. Yleissuunnitelman asemapiirros 

 

5.1 Rakenteet ja toiminnot 

 

Tori tarjoaa istuskelupaikkoja puuryhmien lomassa sekä portaikossa torin pohjoispäässä. 

Portaikon ylätasanteella on tilaa esityksille. Torin myyntipisteiden paikat on sijoitettu polveilevasti 

torin halki kulkevan pääkävelyreitin varrelle. Toritoiminnalle tärkeä jätepiste on sijoitettu torin 

länsireunalle. WC-rakennus on sijoitettu autopysäköintipaikkojen yhteyteen torin eteläreunalle. 

 

5.2 Pintamateriaalit  

 

Torin pintamateriaalina on punertava sekavärinen luonnonkivilaatta. Kivilajeina käytetään esim. 

Viitasaaren punaista, Viitasaaren vaaleaa sekä Korpilahden vaaleanpunaista. Torin läpi kulkevaa 

pääreittiä merkkaa punertava luonnonkiviraidoitus, jonka kivilajeina ovat esimerkiksi Taivassalon 

punainen ja Liedon punainen. Portaissa materiaalina on punertava luonnonkivi ja kivilajeina samat 

kuin toripinnan raidoituksessa. 
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5.3 Kasvillisuus  

 

Toria reunustavat monilajiset puuryhmät. Puulajeina ovat esimerkiksi metsävaahtera, 

siperianlehtikuusi, taalainkoivu ja purppuratuomi. Torin eteläkulmassa luonnonkivimuurein rajatut 

monilajiset ja kukkivat istutusalueet rajaavat autopysäköintialuetta ja toimivat samalla 

istuskelureunana. Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella mahdollisuutta ohjata hulevesiä 

puuryhmien ja istutusalueiden kasvualustoille. 

 

5.4 Autoliikenne ja pysäköintipaikat 

 

Torin läpi pääsee ajamaan P-halliin ja -alueille. Hannikaisenkadun liittymässä on liikennevalo-

ohjaus ja suojatie on vain liittymän pohjoispuolella. Hannikaisenkadun liittymän kaistajärjestelyt 

säilyvät nykyisenkaltaisina. Vapaudenkadun liittymän periaate ja sijainti säilyy pääpiirteissään 

nykyisellään. Asemakatu muuttuu pihakaduksi, jonka kautta ajetaan huoltoajoa, 

palveluliikennettä sekä yksityisautoilua P-alueille. Ajoväylät torin läpi on rajattu madalletulla 

reunakivellä (näkymä 40/60 mm), jotta kävely ja pyöräily torin läpi on mahdollisimman sujuvaa. 

 

Torin eteläpäähän sijoitetaan 16 autopysäköintipaikkaa. Paikat on tarkoitettu ensisijaisesti 

torimyyjille sekä lyhyeen asiointiin alueella. 

 

 

 

Kuva 10. Näkymä Hannikaisenkadulta kohti uutta toria. 
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5.5 Kävely ja pyöräily 

 

Torialue on käveltävissä kauttaaltaan, eli ratkaisut on tehty lähtökohtaisesti jalankulkijan ehdoilla. 

Esteetön pääreitti kulkee kuitenkin torin keskeltä, myyntikojujen välistä. Ajoväylät torin läpi on 

rajattu madalletulla reunakivellä, jotta kävely ja pyöräily torin läpi on mahdollisimman sujuvaa. 

Torin tasaus kallistuu keskimäärin 2 %. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa tarkemmin huomioon 

näkövammaisten tarpeet kiveyssuunnittelussa sekä esteettömän liikkumisen reitit torin läpi. 

 

Pyöräilyn pääyhteys on torialueen pohjoisreunassa, mutta alue on pyöräiltävissä kauttaaltaan. 

Pyöräpysäköinnille on varattu paikat eri puolille aluetta. Kaksi pyöräpysäköintitornia sijoitetaan 

torin koilliskulmaan. Niihin mahtuu yhteensä 100 pyörää.  Kattamattomia maantasossa olevia 

runkolukittavia pyöräpysäköintipaikkoja on lisäksi 118 kpl kuudessa ryhmässä torin laidoilla.  

 

Pyörätornien arkkitehtuurista tehtiin vaihtoehtotarkasteluja ja ohjausryhmä valitsi vaihtoehdon 

M3 jatkosuunnittelun pohjalle.  

 

 

 

Kuva 11. Pyöräpysäköintitorneista valittu vaihtoehto. 
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Kuva 12. Pyöräpysäköintitornista laadittiin kymmenen idealuonnosta. 
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5.6 Julkinen liikenne 

 

Vapaudenkatu on keskustan tärkein paikallisliikenteen yhteys. Paikallisliikennekeskus eli 

pääpysäkit katoksineen sijaitsevat Asemakadun liittymän eteläpuolella, torin lounaispuolella. 

Niihin ei tässä esitetä muutoksia.  

 

Asemakadulla on lisäksi palveluliikenteen pysäkkejä, jotka säilyvät nykyisillä paikoillaan. 

 

 

 

Kuva 13. Näkymä Vapaudenkadun suunnasta uudelle torille. 
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