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Ideasuunnitelma on laadittu kohdealueelle Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Val-
linkosken, maisemasuunnittelija Mari Kiilin, viherpalvelupäällikkö Tuija Pajusen ja liikuntasuun-
nittelija Mikko Pajusen ohjauksessa VSU maisema-arkkitehdit Oy:ssä. Tavoitteena suunnittelus-
sa on ollut parantaa kohteessa viheralueen ja Kehä Vihreän jatkuvuutta sekä toiminnallisuutta. 
Kohde kuuluu Kehä Vihreälle laaditun taidekonseptin perusteella Aistipolku-alueeseen, jossa 
taideteoksien tulee olla eri aistein koettavia (Art Impact, Polku - Kehä Vihreä taidekonsepti). 
Suunnittelun alussa pidettiin alueen toimijoiden kanssa ideointityöpaja.

Suunnitelmassa kohdealuetta kehitetään uusilla toiminnoilla, istutuksilla ja taiteella sekä valais-
tuksella. Lisäksi reitistöjen linjauksia tarkennetaan.

Kehä Vihreän pääreitin jatkuvuutta parannetaan orientoivan taidekuvion avulla, joka on jat-
kosuunnittelusta riippuen esimerkiksi asfaltin pintaan toteutettava kuvio tai tukimuuriin tehty 
graafinen aihe.  Taidekuviot sijoitetaan Kehä Vihreän pääreitin varteen risteyskohtiin ja alikulun 
kohdalle. Tuomiojärven puolella Kehä Vihreän pääreitin kääntymiskohdassa olevaa risteysaluet-
ta kehitetään ohjaavammaksi ja luontevammaksi kulkea kaikkiin suuntiin. Risteyksessä mahdol-
listetaan oleskelu istumiskorkuisen tukimuurin avulla. Risteykseen istutetaan puita, joita myös 
valaistaan. Kehä Vihreän pääreitti kulkee Taulumäentien alitse. Alikulkuun sijoitetaan orientoi-
va taidekuvio ja alikulkua elävöitetään myös valotaiteen keinoin. Alikulussa huomioidaan myös 
äänimaailma osana taide-elämystä. Tämän johdosta Taulumäentielle asennetaan melua torjuvat 
kaiteet. Kehä Vihreän pääreitin kääntyessä kohdealueelta Tourujoen suuntaiseksi orientoiva tai-
dekuvio tai muu taiteen keinoin luotu elementti viitoittaa jälleen kulkijan matkaa. 

Ideasuunnitelmassa kehitetään Tuomiojärven puoleisia reittejä. Tuomiojärven rantaa kiertävä 
reitti linjataan hieman mutkittelevammaksi ja siihen muodostetaan oleskeluvyöhyke, johon si-
joitetaan pöytäpenkkiryhmä. Matala tukimuuri toimii istuskelutasona. Rantareitti nousee poh-
joisessa kauemmas rantaviivasta kiertääkseen kohdealueen luoteispuolelle tulevan vesiliikunta-
keskuksen. Rantareitin varrella kasvillisuutta kehitetään lähiruokateemaisesti lisäämällä alueelle 
hedelmäpuita ja marjapensaita sekä rajaamalla niittyalueesta erillinen villiyrttialue sekä mah-
dollinen kaupunkiviljelyalue luonnon monimuotoisuutta lisäävällä lahopuuaidalla. Mahdollinen 
kaupunkiviljelyalue tehdään kohdealueelle yhteistyömallilla erillisen toimijan kanssa. Alueelle 
istutettavia lajeja ovat mm. omenapuut ja herukat. Rantareitin varteen sijoittuu hoidetun nur-
men alue mm. piknik-toimintaa varten. Rantaan linjataan erillinen rantapolku sekä sijoitetaan 
kalastus/oleskelulaituri. Tauko/grillipaikka sijoitetaan laiturin luokse. Rantapuuston lävitse ava-
taan harkituista kohdista näkymiä mm. nostamalla puiden runkokorkeutta poistamalla alaoksia 
ja harventamalla vesaikkoa. Olevan rantapallokentän aitoja kunnostetaan/uusitaan.

Taulumäentien alikulun kasvillisuutta uusitaan ja alueelle istutetaan mm. uusia puita kuten jala-
via. 

Koskenharjun kentän läheisyyteen sijoitetaan kuntoilu- ja oleskelupaikka, jossa on joitakin yh-
teisöllisiä kuntoiluvälineitä (esimerkiksi kiipeilyyn, parkouriin ja voimisteluun sopivia välineitä) 
sekä istuskelupaikkoja. Alue rajautuu ns. aistikasvi-alueeseen, johon istutetaan mm. eri tuoksui-
sia, eri värein kukkivia, eri värisiä ja tuntuisia lehtiä kasvattavia lajeja, niin puita, pensaita kuin 
perennoja. Tällaisia voivat olla mm. kurjenpolvet, pihajasmike, purppuratuomi ja tuurenpihlajia. 
Koskenharjun kentän reunalle istutetaan monimuotoinen pensasalue.

SUUNNITELMASELOSTUS

Esimerkki kuntoiluvälineestä (Denfit)

Esimerkkejä kasviljeista
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PERIAATEKUVAT

Orientoiva taidekuvio muurissa risteysalueella Kehä Vihreän pääreitillä, risteysaluetta 
korostetaan myös valaistulla puulla  ja istutuksilla.

Valaistava yksityiskohta, esim. kaunis luonnonkivi, rantapolulla.

Yrttiniitty lahopuuaidalla (pystytolpat, risutäyttö) rajattuna.




