
Kirkkopuisto ja Paraatiaukio 
Kirkkopuisto sijaitsee keskellä kaupunkia. Kauppakadun puoleisessa reunassa on kioski, johon 
kuuluu terassialue. Kirkkopuiston ja Kaupungintalon välinen Paraatiaukio soveltuu useimpiin 
erilaisiin tapahtumiin kuten taide- ja kulttuuritapahtumiin. Muu alue soveltuu paremmin esim. 
piknik-, taide- tai muihin avoimiin tapahtumiin. 

       

Sijainti (Jyväskylän karttapalvelussa) 
Osoite: Kauppakatu 16 (Paraatiaukio Vapaudenkadun puolella)  

Suositukset tapahtumille 

• Taide ja kulttuuritapahtumat 
• Promootio ja esittelypaikat 
• Urheilu- ja liikuntatapahtumat 
• Yritystilaisuudet 
• Yksityistilaisuudet 
• Markkinat ja kirpputorimyyjäiset (vain Paraatiaukio) 
• Messutapahtumat (vain Paraatiaukio) 

Pinta-ala ja kävijämitoitus 

• Paraatiaukion pinta-ala noin 1 800 m2 

Pinnat ja rakenteet 

• Paraatiaukio ja puistokäytävät kivituhkaa 
• nurmialueita 

Käytön rajoitukset 

• Nurmialueella on kastelujärjestelmä, joten maahan ei saa laittaa tolppia tai muita 
rakennelmia 

• Puistossa on käytäviä, penkkejä, nurmialueita, puita, istutusalueita 
• Puistopolku kirkon ovelta Gummeruksenkadulle on varattu kirkollisia toimituksia varten 
• Puistossa ei saa järjestää kaupallisia promootioita 
• Ympäristössä sijaitsee asuinkerrostaloja 
• Aluetta ei ole mahdollista rajata/aidata, ei rajattuja pääsymaksullisia tapahtumia 

(puistojumppiin tms. osallistumismaksu sallitaan) 

https://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Ilmakuva&cp=6903738,486744&z=2&title=Kirkkopuisto


Käytössä huomioitavaa 

• Paraatiaukiolla sijaitsevalla muistomerkin jalustan ja sen lähialue toimivat yleisenä 
muistelukynttilän tuontipaikkana 

• Puiston keskellä sijaitsee Kaupunginkirkko, mikä tulee huomioida tapahtuman luonteessa, 
mahdollisessa äänentoistossa ja elävän musiikin soundcheckissa 

• Ympäristössä sijaitsee asuinrakennuksia 
• Puistossa sijaitsee useita veistoksia, Julkiset taideteokset Jyväskylässä 

Veden ja sähkön saatavuus 

• Alueella sijaitsee sähköpisteitä (ks. tapahtumapaikkakartta)  
esim. paraatiaukiolla voimavirta yhteensä max. 3 x 35 A.  
Tapahtumaa varten avaimet on noudettavissa Palvelupiste Hannikaisesta 

Kulkuyhteydet ja pysäköinti 

• sijainti keskustassa, matkakeskukseen 200 m 
• paikallisliikenneterminaaliin 50 m, reittiopas: http://linkki.jyvaskyla.fi/ 
• pysäköinti P-taloissa (Jyväsparkki Oy) ja kaupungin yleisillä pysäköintialueilla  
• keskustan liikennekartta www.jyvasparkki.fi/img/pdf/liikennekartta.pdf 

Alustavat paikkavaraukset ja lisätiedot 
Ennen alueen käyttöluvan hakemista on suositeltavaa tiedustella varaustilanne ja tehdä alustava 
paikkavaraus Palvelupiste Hannikaisesta, ma – pe klo 8 – 15 puh. 014 266 5025, 
palvelupistehannikainen[at]jkl.fi 

HAE LUPAA 
Lupa alueen käyttöön tapahtumalle haetaan sähköisesti https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi  
Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista (kun olet rekisteröitynyt, voit jatkossa kirjautua 
sähköpostiosoitteella ja salasanallasi).  

Keskustaluotsi yhteyshenkilönä 
Kaupunkikeskustassa tapahtuma-alueiden yhteyshenkilönä toimii keskustaluotsi, joka on 
tavoitettavissa ti – la puh. 014 266 5021 (toimintakausi huhtikuu - syyskuu). 
 
Maksut, esimerkki v.2018 
Jos tapahtuma on myynti- ja kaupallinen tai muutoin merkittävä tapahtuma, alueen käyttömaksu 
muodostuu seuraavasti:  

• Luvan käsittelymaksu 82,00 € (veroton) tai jos – tarkastus- ja valvontamaksu 163,00 € 
(veroton)/1 käynti kohteessa tai 245,00 € jos 2 tarkastuskäyntiä 

• alueen käyttömaksu jos pinta-ala 501 – 5000 m2, on 69,67 € / vrk (sis.alv 24%) 
• sähkö 10,00 €+alv 24%/vrk/myyntipaikka tai voimavirta 20,00 €+alv 24%/vrk/mp 
• hinnasto (pdf) 

Lisätietoa alueen käyttöluvista  
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa 

http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/index.html
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtuma-kartta-kirkkopuisto_0.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelupiste-hannikainen
http://linkki.jyvaskyla.fi/
http://www.jyvasparkki.fi/
http://www.jyvasparkki.fi/img/pdf/liikennekartta.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelupiste-hannikainen
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi/Event/Locations
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtumalupataksa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa

