
Kirkkopuiston 
yleissuunnitelman luonnos

Nähtävilläolon aikana 17.4.-3.5.2020 saadut palautteet



Yleistä
• Kyselyssä pyydettiin merkitsemään yleissuunnitelmakarttaan seuraavia huomioita

• Vastaajia kyselyyn oli 120 henkilöä, lisäksi lähes 400 henkilöä kävivät tutustumassa kyselyyn vastaamatta 
mihinkään

• Karttavastauksia oli yhteensä 366 kappaletta
• Onnistunut ratkaisu –merkintöjä oli yhteensä 94 kpl
• Ratkaisu, josta ei pidetty –merkintöjä oli yhteensä 225 kpl – näistä noin ¾ vastusti pysäköintihallin rakentamista
• Muita huomioita –merkintöjä oli yhteensä 47 kpl

• Lisäksi annettiin 40 muuta vapaata kommenttia, jossa kysyttiin Kirkkopuiston kehittämisestä sekä kyselystä 
itsestään

• Noin puolet vastaajista vastusti pysäköintihallin rakentamista



Onnistuneet ratkaisut
• Merkintöjä koskien onnistuneita ratkaisuja saatiin 

yhteensä 94 kpl  (esitetty oheisessa kuvassa)

• Kaikkiin merkintöihin ei liittynyt selventäviä 
kommentteja

• Ne merkinnät, joihin vastaaja oli jättänyt selventävän 
kommentin, on esitetty seuraavissa dioissa



Onnistuneet ratkaisut

On lohdullista, että puiston todennäköisesti komein ja arvokkain puu, ehkä 
satavuotias tsaarinpoppeli, pyritään säilyttämään. Jos joskus myöhemmin 

todettaisiinkin, että puussa alkaisi olla lahoamisen merkkejä, niin koko puuta ei 
tulisi kaataa vaan katkaista se esim. 5-6 metrin korkeudelta jättäen komea runko 

muistoksi puiston aiemmilta vuosikymmeniltä.

Gummeruksenkadun lehmusten uusiminen oli jo tarpeen.

Parkkipaikkojen poistaminen puiston reunalta on mielestäni hyvä idea

Kirkkopuiston alle sijoittuva parkkihalli on todella hyvä idea! Kirkkopuiston 
alueelle onkin kaivattu lisää parkkitilaa. Fiksu idea!

Hissi- ja porrashuoneet sijoitettu hyvin.

Hyvä, että tapahtumatuotanto on hyumioitu.

Vihreys on tervetullutta keskustaan.

Uudet reunaistutukset kuulostavat ainakin ideana tosi hyvältä! Toivottavasti 
toteutuskin on hyvä!

Erityisen hyvä idea laittaa porrashuone myös tälle puolelle katua

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

Mikäli parkkihalli on Kirkkopuistoon pakko rakentaa, on porrashuoneen 
sijoittaminen varsinaisen puiston ulkopuolelle oikea ratkaisu.

Havainnekuvien perusteella P-Paraatin maanpäällisten porrashuoneiden 
ulkoasuratkaisun kanssa on onnistuttu. Havainnekuvissa esitelty ratkaisu on 

tyylikäs mutta myös sopivan yksinkertainen.

Onnistunut ratkaisu / 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Gummeruksenkadun 
puoleiselta reunalta



Onnistuneet ratkaisut

Liikaa valosaastetta jo nyt kirkkopuiston laidalla.

Kirkkopuiston vihersuunnitelmaa en vastusta

Hienoa, että vanhoja kuusia jätetään.

Hyvä, kun jää väljyyttä. Keskustaan on rakennettu aivan liikaa.

Kaupunkiseurakunta saisi rempata kirkon alla olevat mainiot tilat esim. julkiseen 
käyttöön. Nostaisi entisestään puiston arvoa. P-hallista ois tietysti voinut tehdä 

pikkutunnelin kirkkoonkin :).

Erittäin paha kävellä näillä sinänsä hauskoilla nupukivillä. Voisi kuitenkin jossain 
kohtaa säilyttää osan muistona menneistä ajoista , nehän on aika onnistuneesti 

hävitetty tästä kaupungista.

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

Hienoa, että Taipaleen muistomerkki säilytetään Paraatiaukiolla ja sen ympäristöä 
ja koko Paraatiaukiota siistitään. Myös elävän kuusen käyttäminen joulukuusena 

on joka jouluksi alueelle kuljetettavaa kaadettua kuusta ekologisesti ja 
kuntataloudellisesti kestävämpi ratkaisu.

Onnistunut ratkaisu / 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit puiston keskivaiheilta



Onnistuneet ratkaisut

Hienoa, että kaupungin paraatipaikalla oleva kioski kunnostetaan 
asianmukaiseksi.

Viereen rakentuva kioskiravintola on hieno juttu. Siitä tulee taatusti suosittu, sillä 
sen sijainti on poikkeuksellinen.

On ensiarvoisen tärkeää, että kirkkopuiston historiaa ja muistomerkkejä sekä 
taidetta kunnioitetaan. Puistossa tulee olla myös kauniita kukkaistutuksia kuten 

muissakin itseään kunnioittavissa kaupungeissa. Uudet esteettisesti kauniit penkit 
ja roskikset tulee löytyä puistosta. Puiston siisteydestä täytyy huolehtia jatkossa.

Istutukset ovat puistoissa aina todella kivoja

Vihersuunnitelma Minna Cantin patsaan ympärille, kuulostaa hyvältä.

Loistava paikka bussipysäkille!

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

Tämä nurkkaus on kaivannut jo pitkään kunnostusta

Uudet puut ja pieni leikkipaikka tässä lisäävät alueen monimuotoista viihtyisyyttä 
eri ihmisryhmille.

Onko kytkemön oikeasti törrötettävä puistossa? Häiritsee mm. Valtiontalon 
kuvaamista & hahmottamista puistosta käsin.

Parkkipaikkojen poistaminen on hyvä idea!

Kilpisenkadun reunan metsittäminen järkevää, muttei sen varjolla tulisi missään 
nimessä vähentää puita kirkon välittömästä ympäristöstä. Ilmastonmuutoksen 

myötä helteet lisääntyvät, joten varjostavia puita tarvitaan yhä enemmän.

Onnistunut ratkaisu / 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Kilpisenkadun reunalta



Onnistuneet ratkaisut

Kiveyksen uusiminen hyvä. Ei sitten mitään kynnystä siihen, että pyörätuolilla ja pyörällä pääsee!

Runkolukittavat pyörätelineet ovat erittäin hyvä idea!

Hienoa, että koko matkalla on nyt selkeä ja leveä jalkakäytävä..

Pyöräpaikkojen runsas määrä on hyvä asia. On tärkeää kiinnittää huomiota pyöräpaikkojen 
ympärivuotiseen käytettävyyteen.

Pyöräpaikat: loistavaa!.

Erittäin hyvä paikka suojatielle. Korotus myös tarpeen lasten leikkipaikan läheisyydessä! 
Kilpisenkadusta voisi tehdä kokonaan kävelykadun.

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

korotettu suojatie on hyvä tässsä

Jes, enemmän vaan pyöräpaikkoja!

Pyöräpaikat ovat erittäin kannatettava idea!

Kilpisenkadun puuston lisääminen on järkevää. Siitä huolimatta ei kuitenkaan tule vähentää 
korkeaa puustoa muualla puistossa, pikemminkin päinvastoin. Ilmastonmuutoksen myötä helteet 

lisääntyvät, jolloin varjostavat puut nousevat arvoon arvaamattomaan.

Puuston lisääminen on hyvä!

Lisää turvallisuutta

Onnistunut ratkaisu / 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Kilpisenkadun reunalta



Onnistuneet ratkaisut
Leikkipaikka on hyvä lisäys katukuvaan, monet perheet varmasti kaipaa sellaista. Jos kerran 

välitätte niin paljon lapsista, paras tapa auttaa heitä on pitää maapallo heille jatkossakin 
elinkelpoisena vähentämällä mm. autoilusta aiheutuvia päästöjä. Ympäristövastuullisuus on 

tärkeää myös Jyväskylän kaupungin kaltaisille suhteellisen pienille toimijoille.

Suhtauduin ajatukseen leikkikentästä kirkkopuistossa ensin varauksella mutta tämä osa puistosta 
on ollut tähän mennessä hyvin vähäisellä käytöllä, ehkäpä leikkipaikka tuo sille enemmän 

käyttöarvoa.

Leikkipuisto keskellä kaupunkia on mitä erinomaisin idea. Se mahdollistaa kaupunkiasioiden 
hoitamisen ja lapsen kanssa ulkoilun samalla kertaa.

Istutukset ovat puistoissa aina todella kivoja

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

Keskustassa ei ole lapsille leikkipaikkoja. Aika pieneltä tämä kyllä näyttää.

Leikkipaikka on erinomainen lisäys Kirkkopuistoon ja saada näin puiston profiilia 
lapsiystävällisemmäksi.

hyvä että tulee leikkipaikka puiston yhteyteen

Itse olen sitä mieltä, että kaupungin arvokkain puisto ei leikkialuetta tarvitsisi, mutta jos sellainen 
on pakko toteuttaa niin tässä suunnitelmassa esitelty ratkaisu on hyvä. Selkeästi kivimuurilla 

rajattu pienikokoinen alue alueen reunassa. Parempi ratkaisu, kuin mitä oletin, kun ensi kerran 
luin että Kirkkopuistoon suunnitellaan leikkialuetta.

Historiallinen tyyli

Leikkipaikkojen lisääminen on kiitettävä pyrkimys.

Onnistunut ratkaisu / 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Kilpisenkadun ja 
Vapaudenkadun kulma-alueesta



Onnistuneet ratkaisut

Yhtenäinen jalankulkuyhteys Kilpisenkatua pitkin ylös kadun molemmilla puolilla on hieno 
parannus kevyen liikenteen väyliin!

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän pitää kyseistä kohtaa suunnitelmassa onnistuneena

Pyöräkaista on erittäin tervetullut ja kannatettava!

Pyöräkaista on erittäin tervetullut ja kannatettava!

Loput kommentit Kilpisenkadulta



Ratkaisut, joista ei pidetty
• Ratkaisu, josta ei pidetty –merkintöjä oli 

yhteensä 225 kpl (esitetty oheisessa 
kuvassa)

• Näistä noin ¾ on pysäköintihallia vastustavia 
kommentteja

• Kaikkiin merkintöihin ei liittynyt 
selventäviä kommentteja

• Ne merkinnät, joihin vastaaja oli jättänyt 
selventävän kommentin, on esitetty 
seuraavissa dioissa

• Ensin on muita kuin pysäköintihallia koskevat 
esitykset

• Näiden jälkeen on koottuna pysäköintihallia 
vastustavat kommentit



Ratkaisut, joista ei pidetty

Näkymät eivät kaipaa avartamista, puiden poistamista tulee välttää.

On erikoista, että verrattain matalaa ja suhteellisen nuorta lehmusriviä pidetään 
huonokuntoisena. Millaiseen selvitykseen huonokuntoinen-arvio perustunee. 

Mahdollinen saneeraus pitäisi vähintäänkin toteuttaa portaittain niin, että ensin 
kaadettaisiin esim. joka toinen puu ja istutettaisiin (kookkaat) taimet näiden 

tilalle, jottei kaikki tuuheampi vehreys katoaisi yhdellä kertaa paljastaen aluetta 
kohtuuttomasti.

Koko puurivistön poisto on liioiteltua. Puiden kunto tulee arvioida asiantuntijan 
toimesta yksitellen.

Missä penkit?

Puiston reunalla olevat puut tulisi säilyttää. Ne erottavat Kirkkopuiston kauniisti 
muusta kaupungista. Puiden arvostusta ja viihtyisyyttä kaupungissa korostetaan 

yhä enemmän ja enemmän, niin miksi niitä tässä suunnitelmassa poistetaan 
runsas määrä? Puista selkeästi enemmän tulisi siis säilyttää.

Gummeruksenkadun varren vanhojen lehmusten kaataminen on valitettavaa, 
mutta ilmeisesti puiden kunnon vuoksi välttämätöntä. Hyvä, että suunnitelmassa 

on esitetty käytettävän mahdollisimman suurikokoisia taimia..

Nykyinen puusto on säilytettävä Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Kommentit Gummeruksenkadun laidalta, 
Kauppakadun puoleisesta päästä



Ratkaisut, joista ei pidetty

Tuntuu, että puistosta poistetaan ylenmääräinen määrä vanhoja puita. Uusilla 
istutuksilla täytetty puisto on tunnelmaltaan tyystin erilainen noin kymmenen 

vuotta, ja puiston yleisviihtyvyys vähenee. Voisi olla parempi poistaa ainoastaan 
selvästi ja puolueettomasti arboristin tutkinnan perusteella lahovikaiset ja vaaraa 

aiheuttavat puuyksilöt istuttaen näiden tilalle uusia puita. Puustolla on todettu 
myös terveydellisiä vaikutuksia mm. stressin vähentyminen ja lämmön ja 

kosteuden säätely kesällä.

Miksi pyritään nykyistä avoimempaan ilmeeseen? Ilmastonmuutoksen myötä 
helteet lisääntyvät, jolloin varjostavia puita tulisi suosia kaikilla puistoalueilla.

Turha, ruma pömpeli joka tulee poistaa suunnitelmasta. Paraatiaukion 
parkkihallinke on turha. Suunnitelmasta tulee luopua ja keskittyä pyöräilyyn ja 

joukkoliikenteen kehittämiseen. Keskustan elävöittämisen kannalta parkkihallilla 
on minimaalinen vaikutus. Jyväskylän tulee ottaa ilmastonmuutoksen torjunta 

tosissaan ja keskittyä kestävämpiin liikkumismuotoihin.

Porrashuoneet eivät sovi puiston arvokkaaseen miljööseen.

Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Ymmärrän paraatiaukion historiallisen merkityksen, mutta nykykaupunkilaisen 
näkökulmasta aukio on kolkko ja jäänyt todella vähäiselle käytölle. Olisiko 

mahdollista keventää aukion yleisilmettä kevyillä kalusteilla tai siirrettävillä 
istutuksilla uhraamatta historiallista kerrostumaa?

Kommentit Gummeruksenkadun ja 
Vapaudenkadun kulma-alueelta



Ratkaisut, joista ei pidetty

Suuret sata vuotta vanhat tai vanhemmat kuuset ilmeisesti kaadetaan? Haluaisin Kirkkopuistoon ja muualle 
kaupunkiin vanhoja suuria puita, kuten mäntyjä, kuusia, tammia, saarnia, jalavia tai vaahteroita. Siis 200-500 

vuotta vanhoja. Kaatamalla keski-ikäisiä puita vähän väliä puistoista tai Harjulta tämä ei toteudu ikinä. 
Kirkkopuistoonkin on tulossa puun taimia. Taimia riittää Suomessa kaikkialla, sen sijaan vanhoja suuria puita 

ei löydy juuri mistään. Ottakaahan tavoitteeksi, että osa uusista puista on paikallaan ja hyvässä kunnossa 
vuonna 2300.

Olisiko paraatiaukion hiekkaerämaasta jo aika luopua, ja ottaa sekin monipuolisempaan virkistyskäyttöön?

Parkkihallia ei pidä rakentaa paraatiaukion alle! Sen sijaan pitää lisätä puiston vihreyttä, eikä kaataa vanhoja 
puita paitsi ainoastaan aidosti lahovikaiset. Tämän voi todeta vain puolueeton arboristi tai biologi, eikä 

kaupungin oma palveluosasto, joka tätä parkkihallimuutosta käytännössä osaltaan toteuttaa

Koko puurivistön uusiminen on turhaa. Puiden kunto tulee arvioida yksitellen asiantuntijan toimesta.

Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Mitä vikaa nykyisessä kiveyksessä on? Esitän huoleni, ettei turhaan kuluteta verovaroja turhaan uusimiseen.

Trendikästä ja järkevää olisi suunnitella matalan nurmikon tilalle ainakin osittain niittyjä, joiden lajirikkaus ja 
myös maisemallinen arvo olisivat aivan toista luokkaa.

Puita kaadetaan aivan liikaa. Kirkkopuisto tarvitsee puitaan, jotta sen tunnelma, arvokkuus, ajattomuus ja 
viihtyvyys säilyvät. Kaupunkiympäristössä etenkin tulisi korostaa puiden (iäkkäiden) arvostusta.

Vanhojen puiden poisto ja uusien istutus muuttaa oleellisesti puiston identiteettiä

Kommentit puiston keskivaiheilta



Ratkaisut, joista ei pidetty

Pidän tärkeänä, että muistomerkkien paikat pidetään ennallaan. Tulkitsen suunnitelman kommentin 
'muistomerkkien sijainteja tarkistetaan' tarkoittavan niiden siirtämistä.

Tämä huoltoajaoramppiiin liittyvä liikenne aiheuttaa vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille ja 
aiheuttaa ongelmia myös naapurikiinteistöjen asukkaille (meluhaitat, pakokaasut, odottava liikenne 

ruuhkauttaa kapeaa katua.) Käsittämätöntä, ettei huoltoliikenteen rasitus tule sen tontin kohdalle, jolle 
ajetaan. Miten kaupunki on antanut luvan tälle ratkaisulle? Jo siinä alkuvaiheessa, kun koko suunnitelmaa 

käsitellään, pitää huoltoajo suunnitella realistisesti, eikä jälkeenpäin poikkeusluvilla asettaa 
naapurikiinteistöjä hankalaan tilanteeseen. Joko huonoa suunnittelua tai tahallista harhaanjohtamista? Ei 

anna hyvää kuvaa suunnittelun laadusta.

Siirtää rauhallisempaan paikkaan, pois vilkkaalta autoliikennekatu-osuudelta.

Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Eikö huoltoajo mitenkään onnistu Gummerruksenkadun rampin kautta? Ettei tarvitsisi tätä ramppia 
rakentaa ollenkaan. Ilmeisesti tälle on joku tarve, joka ei nyt suoraan käy ilmi mistään.

Näkisin tässä mieluummin avointa tilaa, ihan vapun lakituksen takia. Tai ainakin istutusten kannattaisi olla 
sellaiset, että kestävät keväällä tallontaa.

Pyörätie on liian kapea keskustan vilkkaasti liikennöidylle väylälle. Pyörätien leveyden tulisi olla vähintään 
2,5m.

Lasten leikkialueelle olisi hyvä saada yksi kiipeilypuu

Pidän leikkipaikan rakentamista tarpeettomana

Kommentit Vapaudenkadun ja 
Kilpisenkadun puoleiselta kulma-alueelta



Ratkaisut, joista ei pidetty

Piirustuksen mukaan leikkipuistossa ei ole juurikaan istutuksia tai puita. Kaupungistumisen yhä voimistuessa 
lasten luontoyhteyttä tulee vaalia myös leikkipuistoissa, joissa tarvitaan pensaita, varpuja (ei siis vain 

nurmikkoa tai asfalttialustaa) ja puita vähintään yhtä kipeästi kuin muovisia leikkitelineitä.

Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Leikkipuisto ei sovi puistoon, jossa kesäsin istuu paljon ihmisiä alkoholin parissa. Vaikka nautiskelu 
sijoittuukin pääasiassa iltaan, en itse näe Kirkkopuistoa paikkana, jonne omat lapseni haluaisin viedä 

leikkimään. Kirkkopuisto on ennemmän kaupungin keskustasta löytyvä kaunis puisto kuin lastenleikkipaikka. 
Eiköhän niille leikkipuistoille löydy paikka muualtakin.

Leikkipuistossakin tulisi olla puita ja istutuksia vähintään yhtä paljon kuin muovisia leikkitelineitä. Terveyden 
ja hyvinvoinnin kannalta olennaisen luontoyhteyden rakentaminen on tärkeää etenkin kaupunkilaislasten 

osalta.

Kirkkopuiston alueelle ei sovi leikkipaikka. Yhdistelmä kuulostaa hassulta ja se vie alueen tunnelmallisuutta. 
Lasten leikkipaikat kuuluvat paremmin muualle.

Kommentit Kilpisenkadun reuna-alueelta, 
leikkipuistosta



Ratkaisut, joista ei pidetty

Pisuaareja ei ole tarpeeksi. Keskustassa ei ole liiemmin julkisia wc-tiloja. Tapahtumien aikaan tarve korostuu.

Ratkaisut, joista ei pidetty/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Mikäli johonkin merkintään ei liity tekstiä, se johtuu siitä, ettei vastaaja ole kertonut 
tarkemmin, miksi hän ei pidä kyseisestä ratkaisusta

Huom. Pysäköintihallia vastustavat kommentit on esitetty erikseen myöhemmillä 
sivuilla

Puita ei pidä kaataa kuin pelkästään aidosta turvallisuusriskistä johtuen. Kirkkopuiston puumäärää pitää 
lisätä ja lapsille olisi hyvä olla myös kiipeilyyn soveltuvia puita.

Puun kunto ja todellinen poistotarve tulee arvioida asiantuntijan toimesta.

Kommentit Kilpisenkadun varrelta 
Kauppakadun puoleisesta päästä



Ratkaisut, joista ei pidetty

Jättämällä kirkkopuisto rauhaan. Asiantuntijat löytävät siihen kyllä hyvän 
ratkaisun. Alkaa olla Jyväskylässä kehnoja ratkaisuja jo tarpeeksi keskustan 

pilaamiseksi. On erotettu ihmiset järvestä. On rakennettu 'moottoritie' järven 
rantaan, aivan käsittämättömiä mokia! On siirretty keskustan eloisa elävyys etä-

marketteihin.. Harmittaa....

Oudolta tuntuu parkkihalli kirkkopuiston alla.

Tarpeetonta parkkihallia ei pidä rakentaa. Kehitettävä joukkoliikennettä.

Paraatiaukion parkkihallinke on turha. Suunnitelmasta tulee luopua ja keskittyä 
pyöräilyyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Keskustan elävöittämisen kannalta 

parkkihallilla on minimaalinen vaikutus. Jyväskylän tulee ottaa 
ilmastonmuutoksen torjunta tosissaan ja keskittyä kestävämpiin 

liikkumismuotoihin.

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen 

Parkkihalli on aivan typerä idea, käyttöaste parkkipaikoilla pieni muutenkin.

Ei kiitos peltilehmätallille! Parkkihallien rakentaminen lisää autoilua, mikä taas 
kuormittaa ympäristöä. Tällainen iso rakennusprojekti kuormittaa sinälläänkin 
ympäristöä turhaan. Jyväskylän kaupungin pitää edistää sen sijaan pyöräilyä ja 

julkista liikennettä.

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Jätettävä kirkkopuisto ennalleen. Ei todellakaan lisää maksullisia parkkihalleja 
keskustaan; maksullisuus tyhjentää koko keskustan.

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Kirkkopuistoon suunniteltu Parkkihalli on turha hanke. Jyväskylän keskusta tarjoaa 
parkkipaikkoja jo useissa parkkihalleissa. Näidenkin, jo rakennettujen hallien, 

käyttöasteessa on parantamisen varaa. Jyväs-Parkin 2017 laatima 
pysäköintiraportti osoittaa, että uusia hankkeita ei suositella ja jo olemassa 

olevien parkkihallien käyttöastetta pitää parantaa. Ei ole perustetta rakentaa uutta 
hallia. Hanke on tuhoisa kaupunkiviihtyvyydelle. Se lisää keskikaupungin 

liikennettä eli heikentää ilmanlaatua, johon suuresti vaikuttaa liikenteen ilmaan 
nostama tiepöly sekä renkaiden pienhiukkaset. Lisääntyvä liikenne lisää 

onnettomuusriskiä keskustassa liikkuville kevyenliikenteen käyttäjille. Kaupungin 
kestävän kehityksen lihjauksessa ja ilmastokysymyksessä hanke antaa vääriä 

singnaaleja. Tuhoisasti se kannustaa yksityisautoilemaan vaikka suunnan pitää olla 
päinvastainen. Kirkkopuiston puita ei pidä kaataa. Puusto on 

maisemakulttuurisesti arvokas. Se antaa hengähdyspaikan muuten 
yksitoikkoisessa/betonisessa kaupunkimiljöössä. Jyväskylä on kaupunkina hyvin 

sieluton juuri siitä syystä, kun suuria puita ei ole säilytetty. Jyväskylän kaupungilla 
on kumma ja ruma linjaus parturoida kaikki mikä vähänkin on kaunista. Tämä on 

kurja hanke. Sen olisi pitänyt tyssätä jo 11 vuotta sitten, kun se ensimmäisen 
kerran torpattiin jopa oikeusteitse. Mikä taho tässä ei osaa ottaa virheistä opiksi? 

Jyväskylän kaupunki junnaa pahemmanlaatuisesti paikallaan. Parkkihallia ei 
tarvita, niin yksinkertaista se on!

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Kirkkopuistoon suunniteltu Parkkihalli on turha hanke. Jyväskylän keskusta tarjoaa 
parkkipaikkoja jo useissa parkkihalleissa. Näidenkin, jo rakennettujen hallien, 

käyttöasteessa on parantamisen varaa. Jyväs-Parkin 2017 laatima 
pysäköintiraportti osoittaa, että uusia hankkeita ei suositella ja jo olemassa 

olevien parkkihallien käyttöastetta pitää parantaa. Ei ole perustetta rakentaa uutta 
hallia. Hanke on tuhoisa kaupunkiviihtyvyydelle. Se lisää keskikaupungin 

liikennettä eli heikentää ilmanlaatua, johon suuresti vaikuttaa liikenteen ilmaan 
nostama tiepöly sekä renkaiden pienhiukkaset. Lisääntyvä liikenne lisää 

onnettomuusriskiä keskustassa liikkuville kevyenliikenteen käyttäjille. Kaupungin 
kestävän kehityksen lihjauksessa ja ilmastokysymyksessä hanke antaa vääriä 

singnaaleja. Tuhoisasti se kannustaa yksityisautoilemaan vaikka suunnan pitää olla 
päinvastainen. Kirkkopuiston puita ei pidä kaataa. Puusto on 

maisemakulttuurisesti arvokas. Se antaa hengähdyspaikan muuten 
yksitoikkoisessa/betonisessa kaupunkimiljöössä. Jyväskylä on kaupunkina hyvin 

sieluton juuri siitä syystä, kun suuria puita ei ole säilytetty. Jyväskylän kaupungilla 
on kumma ja ruma linjaus parturoida kaikki mikä vähänkin on kaunista. Tämä on 

kurja hanke. Sen olisi pitänyt tyssätä jo 11 vuotta sitten, kun se ensimmäisen 
kerran torpattiin jopa oikeusteitse. Mikä taho tässä ei osaa ottaa virheistä opiksi? 

Jyväskylän kaupunki junnaa pahemmanlaatuisesti paikallaan. Parkkihallia ei 
tarvita, niin yksinkertaista se on!

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Parkkihallia ei tule rakentaa! Autoilua pitää hallitusti vähentää, eikä lisätä 
parkkihalleja. Edellisissä on vielä hyvin tilaa. Jos automarketteihin siirtyminen 
halutaan pysäyttää niin voisi nostaa kiinteistöveroa parkkipaikkojen määrään 

perustuen. Ilmastonmuutosta tulee hillitä kaikin keinoin ja ylivoimaisesti suurin 
osa autoista kulkee fossiilisella öljyllä. Lopetetaan autoilun lisätuet julkisesta 

budjetista ja kehitetään joukkoliikennettä ja lisätään vihreyttä keskustaan!

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Parkkihallien käyttöasteet ovat olleet keskusta-alueella alhaiset eikä lisää 
parkkihalleja tarvita

Jyväskylän imagoon ympäristöystävällisenä kaupunkina ei kuulu yksityisautoilun 
kehittäminen viihtyisyyden hinnalla

Miksi ihmeessä Kirkkopuiston alle pitää rakentaa parkkipaikkoja? Entisetkään parkkitalot ja 
-hallit eivät tunnu olevan täysiä juuri milloinkaan. Koittakaahan keksiä rahoillemme 

hyödyllisempää käyttöä. Julkiseen liikenteeseen panostaminen, lippujen hintojen 
alentaminen, laajemmat vaihto-oikeudet, pyöräilyreittien kehittäminen, keskustan 

palveluiden ja viihtyvyyden kehittäminen, kävelykadun viihtyvyys ja puistomaisuus, 
Yläkaupungin viihtyvyys, puistomaisuus ja palvelut. Kirkkopuisto on perinteikäs ja tärkeä 

puisto kaupunkilaisille, antaa sen kiitos olla. Mihin parkkipaikkoja tarvitaan, kun ei 
keskustaan nykyään edes ihmisiä saada. Ei ole kyse parkkipaikkojen puutteesta. Asukkaat 

toivovat Jyväskylältä jotain muuta kehityssuuntaa kuin parkkipaikkoja. Oikeasti. 
Ajateltaisiinko nyt pidemmälle tulevaisuuteen ja rohkeasti mietintään, miten Jyväskylään 

saataisiin MAHTAVA, houkutteleva, maan paras keskusta-alue. Kaupunkilaisten olohuone. 
Parkkipaikat eivät ole tulevaisuuden kaupungin keskiössä. Tällaisiin hullutuksiin ei 

rahojamme tarvitse käyttää. Varatkaa budjettia oikeasti tärkeisiin asioihin

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty
Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

- Parkkihallisuunnitelma ei tue kestävän kehityksen linjausta kehittää kaupunkia tulevaisuuden kaupungiksi, jossa panostetaan 
liikkuvuuteen niin julkisella kulkuvälineillä kuin pyörillä - ei yksityisautoilua suosien! - Tällaisen tarpeettoman parkkihallin rakentaminen on 

resurssihukkaa. Materiaaleja kaivetaan louhoksista, syntyy valtavat määrät kierrättämätöntä rakennusjätettä, käytetään valtavasti 
fossiilista polttoainetta ja luodaan ympäristön kannalta täysin ilmastonmuutosta edistävä hanke ja kaiken lisäksi pelkästään yksiyisautoille. -

Idea maan alle sijoitetusta autoparkista on huono! Rakennustekniikka on eittämättä kalliimpaa ja haitat siitä, että alueella virtaavat 
vesisuonet mahdollisesti aiheuttavat suurempiakin remontteja tulevaisuudessa tulevat rakennuskustannusten päälle. - Se, kenen etua 

hanke ajaa, on promille kaupunkilaisia. Ja huikeat kustannukset. Tälle hankkeelle ei ole edes tarvetta. Jyväs-Parkin kaupungin keskustassa 
jo olemassaolevat parkkihallit eivät ole käytännössä koskaan täynnä. Tämä on selkeä viesti siitä, että parkkipaikkatarvetta ei ole. - Jyväs-

Parkin pysäköintiraportti (2017) suosittaa olemassa olevien pysäköintialueiden tehokkaampaa käyttöä eikä suosittele uusien hallien 
rakentamista. - Hurjat haitat esteettiseen ympäristöön siitä, että upeat puut kaadetaan kauniilta Kirkkopuiston alueelta. Tämä on suuri 

vääryys! Puiden hoitoa tulee mieluummin kehittää siihen suuntaan, että arboristi (puiden hoitaja) arvioi puolueettomasti puiden kunnon ja 
ensisijassa hoitaa niitä. Yskittäisen puun kaatopäätös pitää olla varsin hyvin perusteltu. Puut luovat kaupunkikuvaan viihtyisyyttä, 

mielekkyyttä ja vehreyttä, tarjoavat varjoa, puhdistavat ilmaa sekä "aikuisikäiset" noin 100 vuotiaat puut sitovat merkittävästi hiiltä 
ilmasta. Nuoret puuthan ovat hiilen päästäjiä, joten niitä ei edes pidä suosia. Vehreät kaupungit eri-ikäisine puineen ovat paljon 

kiinnostavampia niin turisteille vierailla kuin asukkaille asua. Puistot puineen ovat kutsuvampia kohteita kuin ne, joista puut on kaadettu ja 
näköetäisyydellä on vain samankokoisia riukuja, pensaita ja tylsää nurmea. - Jyväskylän kaupungin päätökset ovat olleet hyvin vanhoillisia 

(tämä on huippuesimerkki siitä!). Kaupungilta puuttuu kunnianhimoa suunnata tulevaisuutta kohti ja tehdä merkittäviä ja kestäviä
uudistuksia päätöksenteossaan ilmaston, Pariisin ilmastosopimuksen ja hiilineutraali Suomi 2030 tavoitteiden mukaisesti. Jyväskylän 

kaupungin suunnitelmat, jotka vaikuttavat niin meidän kuin lastemme tulevaisuuteen, ovat hälyttävän huonoja ja haittaavat kehittymistä 
ilmastoystävällisempään suuntaan. Myöskään asiantuntijatahoja tai nuorekkaita kehitysideoita ei kuulla. Tuntuu, että vakivirassa olevilla 
keski-ikäisillä toimistoihmisillä ei ole edistyksellisiä näkemyksiä vaan noudatetaan totuttua kaavaa huonoin seurauksin. Ristiriitaista, että 
nyt kun dataa siitä kuinka tehdä parempia päätöksiä, on saatavilla, sitä ei käytetä. Kaupungin imago on jämähtänyt tällaisten parkkihalli-

ideoiden kehittelyasteelle. Meillä on kaikkien elämään vaikuttava ilmastonmuutos päällä ja edistyksellisiä muutoksia 
kaupunkisuunnitteluun tarvitaan! Jokaista huonoa ideaa ei tarvitse toteuttaa ja tämä maanalainen parkkihallisuunnitelma on kärkipäätä. 

Kaupunki voisi kehittää mieluummin edityksellisempiä kimppa-autovarausmahdollisuuksia ja tukea (näin korona-aikana ahdingossa olevaa) 
julkista liikennettä sekä suunnata rahansa tulevaisuuden energiaremonttiin – kunnostautua kaupunkina joka oikeasti välittää! Vaadin 

Kirkkopuiston säilyttämistä puistomaisena ja rauhallisena ympäristönä ilman että liikenne sen ympärillä lisääntyy.

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Parkkihallia ei pidä rakentaa paraatiaukion alle! Sen sijaan pitää lisätä puiston 
vihreyttä, eikä kaataa vanhoja puita paitsi ainoastaan aidosti lahovikaiset. Tämän 

voi todeta vain puolueeton arboristi tai biologi, eikä kaupungin oma 
palveluosasto, joka tätä parkkihallimuutosta käytännössä osaltaan toteuttaa.

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Paraatiaukion parkkihallinke on turha. Suunnitelmasta tulee luopua ja keskittyä 
pyöräilyyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Keskustan elävöittämisen kannalta 

parkkihallilla on minimaalinen vaikutus. Jyväskylän tulee ottaa 
ilmastonmuutoksen torjunta tosissaan ja keskittyä kestävämpiin 

liikkumismuotoihin.

Autojen paikoitus keskustan alueelle on hyvin vanhanaikainen ajatus. Käyttäkää 
osaamistanne siihen, että suunnittelette täysin autottoman keskustan. Tämä 

paikoitusratkaisu ratkaisee autoilijoiden parkkipaikkaongelmaa lyhyellä 
tähtäimellä, mutta pidemmällä tähtäimellä (yli 10 v) tämä tulee olemaan hukka 

investointi. Kirkkopuiston kunnostus on hyvä asia ja kuuluu normaaliin ympäristön 
kunnossapitoon. Viekää autot kauemmaksi Seppälään ja sieltä maalaisille 

yhteiskuljetus kaupunkiin.

Suunniteltu pysäköintitalolla tulisi olemaan suuri vaikutus julkisenliikenteen sujuvuuteen, 
mikä on vastaan Jyseli 2025 joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa. Tällä hetkellä 

joukkoliikenteen reitti kulkee vapaudenkatua pitkin suoraan uuteen Ruusupuiston 
liikenneympyrään, mikä on sujuvoittanut joukkoliikennettä huomattavasti. Parkkitalo 

toisi viivästyksiä joukkoliikenteen aikatauluihin, mikäli reitti pysyisi samana. Jos 
joukkoliikenteen reittiä muutettaisi joko yliopistonkadun tai hannikaisenkadun kautta, 

hankaloittaisi se entisestään joukkoliikenteen sujuvuutta.

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty
Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

PERUSTELUT - Parkkihallisuunnitelma ei tue kestävän kehityksen linjausta kehittää kaupunkia tulevaisuuden kaupungiksi, jossa 
panostetaan liikkuvuuteen niin julkisella kulkuvälineillä kuin pyörillä - ei yksityisautoilua suosien! - Tällaisen tarpeettoman 

parkkihallin rakentaminen on resurssihukkaa. Materiaaleja kaivetaan louhoksista, syntyy valtavat määrät kierrättämätöntä 
rakennusjätettä, käytetään valtavasti fossiilista polttoainetta ja luodaan ympäristön kannalta täysin ilmastonmuutosta edistävä 

hanke ja kaiken lisäksi pelkästään yksiyisautoille. - Idea maan alle sijoitetusta autoparkista on huono! Rakennustekniikka on 
eittämättä kalliimpaa ja haitat siitä, että alueella virtaavat vesisuonet mahdollisesti aiheuttavat suurempiakin remontteja 

tulevaisuudessa tulevat rakennuskustannusten päälle. - Se, kenen etua hanke ajaa, on promille kaupunkilaisia. Ja huikeat 
kustannukset. Tälle hankkeelle ei ole edes tarvetta. Jyväs-Parkin kaupungin keskustassa jo olemassaolevat parkkihallit eivät ole 

käytännössä koskaan täynnä. Tämä on selkeä viesti siitä, että parkkipaikkatarvetta ei ole. - Jyväs-Parkin pysäköintiraportti 
(2017) suosittaa olemassa olevien pysäköintialueiden tehokkaampaa käyttöä eikä suosittele uusien hallien rakentamista. - Hurjat 
haitat esteettiseen ympäristöön siitä, että upeat puut kaadetaan kauniilta Kirkkopuiston alueelta. Tämä on suuri vääryys! Puiden

hoitoa tulee mieluummin kehittää siihen suuntaan, että arboristi (puiden hoitaja) arvioi puolueettomasti puiden kunnon ja 
ensisijassa hoitaa niitä. Yskittäisen puun kaatopäätös pitää olla varsin hyvin perusteltu. Puut luovat kaupunkikuvaan viihtyisyyttä, 
mielekkyyttä ja vehreyttä, tarjoavat varjoa, puhdistavat ilmaa sekä "aikuisikäiset" noin 100 vuotiaat puut sitovat merkittävästi hiiltä 

ilmasta. Nuoret puuthan ovat hiilen päästäjiä, joten niitä ei edes pidä suosia. Vehreät kaupungit eri-ikäisine puineen ovat paljon 
kiinnostavampia niin turisteille vierailla kuin asukkaille asua. Puistot puineen ovat kutsuvampia kohteita kuin ne, joista puut on 

kaadettu ja näköetäisyydellä on vain samankokoisia riukuja, pensaita ja tylsää nurmea. - Jyväskylän kaupungin päätökset ovat 
olleet hyvin vanhoillisia (tämä on huippuesimerkki siitä!). Kaupungilta puuttuu kunnianhimoa suunnata tulevaisuutta kohti ja tehdä 

merkittäviä ja kestäviä uudistuksia päätöksenteossaan ilmaston, Pariisin ilmastosopimuksen ja hiilineutraali Suomi 2030 
tavoitteiden mukaisesti. Jyväskylän kaupungin suunnitelmat, jotka vaikuttavat niin meidän kuin lastemme tulevaisuuteen, ovat 
hälyttävän huonoja ja haittaavat kehittymistä ilmastoystävällisempään suuntaan. Myöskään asiantuntijatahoja tai nuorekkaita 
kehitysideoita ei kuulla. Tuntuu, että vakivirassa olevilla keski-ikäisillä toimistoihmisillä ei ole edistyksellisiä näkemyksiä vaan 

noudatetaan totuttua kaavaa huonoin seurauksin. Ristiriitaista, että nyt kun dataa siitä kuinka tehdä parempia päätöksiä, on 
saatavilla, sitä ei käytetä. Kaupungin imago on jämähtänyt tällaisten parkkihalli-ideoiden kehittelyasteelle. Meillä on kaikkien

elämään vaikuttava ilmastonmuutos päällä ja edistyksellisiä muutoksia kaupunkisuunnitteluun tarvitaan! Jokaista huonoa ideaa 
ei tarvitse toteuttaa ja tämä maanalainen parkkihallisuunnitelma on kärkipäätä. Kaupunki voisi kehittää mieluummin 

edityksellisempiä kimppa-autovarausmahdollisuuksia ja tukea (näin korona-aikana ahdingossa olevaa) julkista liikennettä sekä 
suunnata rahansa tulevaisuuden energiaremonttiin – kunnostautua kaupunkina joka oikeasti välittää! Vaadin Kirkkopuiston 

säilyttämistä puistomaisena ja rauhallisena ympäristönä ilman että liikenne sen ympärillä lisääntyy.

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty
Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Keskustan elävöittäminen ei voi olla parkkihallin rakentamisesta kiinni. Ikävää, 
että yksityisautoilua tuetaan sitomalla lasten leikkialue heidän tulevaisuutensa 

kannalta haitalliseen yksityisautoiluun. 216 "väljästi rakennettua" parkkipaikkaa 
on kohtuuttoman pieni hyöty verrattuna haittaan, joka aiheutuu kasvaneista 

ilmastopäästöistä, melun lisääntymisestä ja pohjavesien mahdollisesta 
likaantumisesta maanalaisen hallin rakentamisessa.

Kirkkopuistoon suunniteltu Parkkihalli on turha hanke. Jyväskylän keskusta tarjoaa parkkipaikkoja 
jo useissa parkkihalleissa. Näidenkin, jo rakennettujen hallien, käyttöasteessa on parantamisen 

varaa. Jyväs-Parkin 2017 laatima pysäköintiraportti osoittaa, että uusia hankkeita ei suositella ja jo 
olemassa olevien parkkihallien käyttöastetta pitää parantaa. Ei ole perustetta rakentaa uutta 

hallia. Hanke on tuhoisa kaupunkiviihtyvyydelle. Se lisää keskikaupungin liikennettä eli heikentää 
ilmanlaatua, johon suuresti vaikuttaa liikenteen ilmaan nostama tiepöly sekä renkaiden 

pienhiukkaset. Lisääntyvä liikenne lisää onnettomuusriskiä keskustassa liikkuville kevyenliikenteen 
käyttäjille. Kaupungin kestävän kehityksen lihjauksessa ja ilmastokysymyksessä hanke antaa vääriä 
singnaaleja. Tuhoisasti se kannustaa yksityisautoilemaan vaikka suunnan pitää olla päinvastainen. 

Kirkkopuiston puita ei pidä kaataa. Puusto on maisemakulttuurisesti arvokas. Se antaa 
hengähdyspaikan muuten yksitoikkoisessa/betonisessa kaupunkimiljöössä. Jyväskylä on 
kaupunkina hyvin sieluton juuri siitä syystä, kun suuria puita ei ole säilytetty. Jyväskylän 

kaupungilla on kumma ja ruma linjaus parturoida kaikki mikä vähänkin on kaunista. Tämä on kurja 
hanke. Sen olisi pitänyt tyssätä jo 11 vuotta sitten, kun se ensimmäisen kerran torpattiin jopa 

oikeusteitse. Mikä taho tässä ei osaa ottaa virheistä opiksi? Jyväskylän kaupunki junnaa 
pahemmanlaatuisesti paikallaan. Parkkihallia ei tarvita, niin yksinkertaista se on!

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Korona muutti kaiken. Siis ennen koronaa suunnitelmat tulee arvioida erittäin 
kriittisesti uudelleen. Autoilu vähentyy tulevaisuudessa,siihen korona vaikutti 

monin tavoin. Tappiollinen J-lä ei ole talousosaava,jos teettää parkkitalon,jossa
yksi paikka maksaa n.92.500€. Myös ydinkaupungin asukkaat erityisesti joutuvat 
pakokaasupäästöjen ja rengas-nastapienhiukkasten kohteeksi. Nyt on kaupungin 

panostettava veronmaksajien terveysturvallisuuteen laajasti. Ylipäätään pelattava 
ihan peruspeliä eikä sortua kerskainvestointeihin. Nyt täytyy olla viisas ja ottaa 

aivan uusi asento asioihin.

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Parkkihallia ei tulisi rakentaa ko paikkaan lainkaan. Nykyisellään puisto on kaunis, 
puusto väljää ja hitaasti kasvavat japaninmatjakuuset kauniita eivätkä ole 

huonokuntoisia. Äärimmäisen turhaa hulluutta ja haaskausta tuhota kaunista 
kasvustoa ja syytää rahaa tähän rakennusprojektiin kun talous muutenkin tiukka. 

Parkkihalleja jo useampikin korttelin päässä.

Parkkihallin rakentaminen on ekologisesti typerä ratkaisu, joka perustuu 
vanhentuneeseen kaupunkiajatteluun. Keskustassa on parkkipaikkoja tarpeeksi 

(esim. parkkihallien täyttöaste havaittiin riittäväksi 2017.) Yksityisautoilun 
kehittäminen ei ole ajanmukaista. Parkkihallin sijaan kaupungin tulisi keskittyä 

tässäkin pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistämiseen.

Jyväskylä ei tarvitse lisää parkkipaikkoja vaan palveluita

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Ratkaisut, joista ei pidetty

Tämä ilmeisesti aiottuun pysäköinihalliin , sen rakentamista vastustan 
ehdottomasti! Pysäköintitaloja on kaupungissa valtavat määrät, autoilijat usein 

satoja paikkoja tyhjillään.

Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Pysäköintihallia vastustavat/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

En ymmärrä miksi parkkihallia tarvittaisiin puistoalueelle. Toivoisin ennemminkin 
kaupungilta panostusta julkisen liikenteen parantamiseen/hintojen laskemiseen ja 
uusiin istutuksiin kirkkopuistossa repimättä suotta hyväkuntoisia puita pois sieltä.

Porrashuone tässä kohtaa pilaa Kirkkopuiston kauniin maiseman. Paraatiaukion 
parkkihallihanke on vanhanaikainen ja aikansa elänyt. Jyväskylän tulee katsoa 

suunnitelmissaan eteenpäin ja huomioida ilmastonmuutos liikkumis- ja 
kaupunkisuunnitteluratkaisuissaan.

Parkkihallia ei pidä missään nimessä rakentaa. Jo aiemmissa halleissa on runsaasti 
tilaa. Lasten leikkialuetta ei saa sitoa parkkihallin rakentamiseen! 

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran

Pitääkö todella idyllinen viihtyisä keskustan pikkupuisto tuhota jonkin parkkihallin 
takia. Kirkko tarvitsee arvoisansa paikan ja ihmiset rauhoittumispaikan. Miksei 
parkkihallia rakenneta Harjun kupeeseen tunnelina. Sitähän voisi louhia vaikka 

Rajakadulle saakka . Silloin tulisi Harjun kentällekin kunnollinen parkkihalli. tuskin 
Jyväskylä sen jälkeen enää uutta parkkihallia tarvitsisi.



Ratkaisut, joista ei pidetty
Useassa kommentissa oli vastustettu pysäköintihallin rakentamista 
– nämä kommentit on koottu yhteen

Tällaisen mittavan maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen keskustaan ei ole 
tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Tulevaisuudessa autollisten asiointi 

keskustaan tulee turvata muilla keinoin eli olemassaolevin parkkihallein, 
katuparkein, ja ennen kaikkea bussiperustaista liityntäliikennettä syrjäisemmiltä 
parkkialueilta lisäämällä. Kirkkopuisto on ainutlaatuisen arvokas paikka keskellä 

Jyväskylän keskustaa ja hallisuunnitelma muuttaisi ratkaisevasti ilmettä.

Parkkihallin rakentamisesta ei voi olla hyötyä nykyisessä ilmastotilanteessa. 
Käyttöaste ei voi olla riittävän korkea.

Pysäköintihallia ei tulisi rakentaa. Keskusta-alueella on muutenkin jo aivan 
tarpeeksi parkkihallipaikkoja. Hallin rakentaminen on paitsi turhaa, myös todella 

kallista. Lisäksi rakentaminen vaikuttaa pitkään Kirkkopuiston käyttöön 
negatiivisesti rakennusvaiheessa, eikä mahdollisia muita vaikutuksia ympäristölle 

ole mahdollista riittävästi arvioida.

Kartoille on merkitty punaisella ympyrällä ne kommentit, joissa vastustetaan 
pysäköintihallia

Lisäksi tässä esitetty tarkemmat lisähuomiot, mikäli niitä vastaaja on merkintään 
liittyen annettu, samansisältöisiä kommentteja on useassa kommentissa, niitä ei 
ole toistettu kuin kerran



Muut huomiot koskien suunnitelmaa
• Muut huomiot–merkintöjä oli yhteensä 

47 kpl (esitetty oheisessa kuvassa)

• Kaikkiin merkintöihin ei liittynyt 
selventäviä kommentteja

• Ne merkinnät, joihin vastaaja oli jättänyt 
selventävän kommentin, on esitetty 
seuraavissa dioissa



Muut huomiot koskien suunnitelmaa

Onko riittävä, kun on vaan yhdessä paikassa? Vai lähteekö tästä maakaapelit 
useampaan paikkaan esim. saatavaksi valaisin tolpista.

Miten kuljetaan kaupungintalon ja 2-suuntaisen pyörätien välillä? Ajoradan 
käyttäminen näyttää ja on nykyisinkin ainut vaihtoehto...

Kaupungintalon eteen voisi toteuttaa siistin pyöräparkin. Helpottaisi pyörällä 
käymistä esim. valtuuston kokouksissa ja olisi myös tärkeä signaali pyörällä 

kulkemisen edistämisestä ja ottamisesta vakavasti.

En pidä ehdotuksesta

Toivon riittävästi valaistusta pimeään vuodenaikaan, ettei se ole yhtä pimeä kuin 
Väinönkatu. Valo lisää turvallisuutta.

Kukkivien kasvien lisääminen alueille, joilla väki ei liiku tai istuskele olisi 
tervetullutta. Esimerkiksi alueen muuntaminen niityksi ajaisi tämän asian.

Koko Gummeruksenkadun matkalle olisi erittäin tarpeen toteuttaa uuden 
tieliikennelain mukainen 2-suuntainen pyöräily 1-suuntaisella ajoradalla. 

Säännöllisesti kuljetaan tuossa pyörällä jalkakäytävällä tai ajorataa ns. väärään 
suuntaan. Kirkkopuiston hiekkaväylillä ajaminenkaaan ei ole hyvä vaihtoehto, 

tapahtuma-aikoihin siitä ei edes välttämättä pääse tai ole mielekästä ajaa (esim. 
häät, hautajaiset).

Toivottavasti seuraavinakin vuosina kirkkopuistossa saa nauttia jouluisista ja 
tunnelmallisista valoista täällä pimeässä Suomessa. Ne tuovat kaupunkilaisille, 

turisteille ja asukkaille iloa ja turvallisuuden tuntua.

Muut huomiot/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Gummeruksenkadun 
puoleiselta reuna-alueelta



Muut huomiot koskien suunnitelmaa

Ohjaisiko suojatie tässä kohtaa käyttämään rohkeammin myös Kaupungintalon ja 
Kaupunginteatterin väliin jäävää viheraluetta? Käytännössä tien ylitys usein 

ohjautuu tähän jo nyt.

Miten pääsee toisen puolen pyörätieltä kulkemaan fillarilla tähän suuntaan tai 
toisinpäin? Pitää toteuttaa kulkuväylä. Nykyisin(kin) ainut vaihtoehto pyöräillä 

ajorataa Gummeruksenkadulta tai Kilpisenkadulta.

Miksi tähän tarvitaan uusi käytävä?

Pysäköinnin hallinta ja pysäköinnin normit Jyväskylässä -raportissa todetaan, että 
autopaikkoja on rakennettu runsaammin kuin on tarvetta. Tämä näkyy jo 
olemassa olevissa parkkitaloissa, joissa on useimmiten hyvin tilaa. Uutta 

pysäköintitaloa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle ja Jyväskylän tärkeimmälle 
puistoalueelle ei näin ollen ole tarpeen rakentaa.

Pyörätelineitä tulee jatkossakin olla tarvittava määrä.

Parkkitalo sijaitsee kehä vihreän virkistysreitin varrella tuoden 
liikenneturvallisuutta vaarantavan tekijän yleiselle virkistysalueelle, missä kulkee 

päivittäin suuri määrä ihmisiä.

Vanhojen puiden järjestelmällinen hävittäminen on barbaarista. Arboristeja voi 
käyttää ja tehdä tarkat tutkimukset puiden kunnosta. Vain lahovikaiset puut on 

poistettava.

Muut huomiot/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit puiston keskivaiheilta



Muut huomiot koskien suunnitelmaa

Eikö tätä kytkemöä voisi siirtää samalla pararaatiparkin huoltotiloihin maanalle 
pois kaupunkilaisten silmistä?

Onhan pyöräkaista ajoväylästä erillinen? Erotettu kiveyksellä / korotuksella / 
muulla vastaavalla? Ajoväylällä ajaminen tuntuu Jyväskylässä erittäin 

turvattomalta.

Kaistojen sijasta pyöräkatu vaikuttaisi Kilpisenkadulla selvästi toimivammalta 
ratkaisulta. Tämä hiljentäisi samalla moottoriajoneuvoliikenteen nopeuksia. 

Kaistojen haasteena tälläkin kadulla todennäköisesti talvikunnossapito.. Kaistojen 
talvikunnossapito ei ole toiminut varsinkaan Väinönkadulla ja Sepänkadulla juuri 
koskaan - kaistoja on pidetty lumivarastoina, ajoradan lumia ja loskia on lentänyt 

ja aurattu pyöräkaistoille, kaistoja ei ole saatu jyrsittyä tasaiseksi jne. Talvisin tulee 
itse ajettua lähinnä ajoradan urissa noilla kaduilla. Jotta pyöräkaistoja kannattaa 

käyttää, niin niiden talvikunnossapito pitäisi saada kertaluokkaa paremmaksi.

Toivottavasti tähän tulee hyviä runkolukituksen mahdollistavia telineitä, ei 
esimerkiksi yhtä onnettomia kuin nykyään on Kirkkopuiston laidalla Kauppakadun 

varrella.

Kartasta ei selviä, mitä tämä merkintä tarkoittaa. Toivottavasti Kauppakadun 
varren puita ei olla uusimassa. Puiden kunto tulee tarkistaa yksitellen 

asiantuntijan toimesta.

Tuleeko pisuaareja ja wc tiloja enemmän? Ihmiset viettävät paljon aikaa 
kirkkopuistossa, ja niille olisi varmasti kysyntää.

Huonot pyörätelineet voisi uusia runkolukitsemisen ja paremmin pyörän pystyssä 
pysymisen mahdollistaviksi. Nykyisin tulee lukittua näihin pyörää vain poikittain.

Muut huomiot/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Kilpisenkadun reuna-alueelta



Muut huomiot koskien suunnitelmaa

Kirkkopuisto on keskustan sydän. Katukahviloita ja lettukojuja lisää sinne 
ympärille. Voisko Harjun sisälle upottaa autohallia? Älkää tuhotko sitä ainoaa 
kaunista viheraluetta keskustassa! Menen aina kirkkopuiston läpi kun kävelen 

keskustassa. Asema aukiolle vois tehdä parkkitalon maan alle. Mut onko siinäkin 
pohjavesi Ongelma?

Miten varmistetaan pienen ruusupuiston viihtyvyys? Tällä hetkellä alue on 
vahvasti läpikulkuliikenteen käytössä.

Yhtäkkiä ne kaadettavat puut ovatkin kaikki huonokuntoisia?

Vapputapahtumaa varten oltava mahdollisuus saada sähköä

Leikkitelineitä, keinuja yms. myös alle 3-vuotiaille lapsille, kiitos! Leikkipaikka 
voidaan rakentaa ilman parkkihallia, eivät ole sidoksissa toisiinsa. Lasten ja 

ympäristön kustannuksella ei pidä kaupunkia "kehittää". Kirkkopuiston vanhat, 
elossa olevat puut ovat ympäristön ja historian kannalta tärkeitä, ne on 

säilytettävä!

Perennaistutuksia on havainnekuvasta hieman haastavaa hahmottaa. Miten 
istutukset selviävät jokavappuisesta Minna Canthin patsaan lakituksesta 

ihmisjoukkoineen?

Leikkialueen ympäröivän aidan tulee olla todellisuudessa tarpeeksi korkea ja 
turvallinen, koska alue sijaitsee näin ydinkeskustassa.

Muut huomiot/ 
jatkoa seuraavalla dialla…

Kommentit Kilpisenkadun ja 
Vapaudenkadun kulma-alueelta



Muut huomiot koskien suunnitelmaa

Pyörätie on tässä liian kapea. Pyöräliikenne.fi -suunnitteluohjeen mukaan 
kaksisuuntaisen pyörätien perusleveys on vähintään 2,5 m. http://pyoraliikenne.fi/

Pysäkki tässäkö on jatkossakin? Nyt ankea sijainti pysäkillä, sateessa kastuu ei 
katosta tai tuulensuojaa, viimainen paikka talvella. Kesällä hieman lehmusten alla 
ollut suojaa sateella. Jos uudet pikkupuut ne kjatkossa orvaavat niin eipä sadetta 
pitele.. Roskakoreja tulisi olla riittävästi. Onko kaadettavista ns huonokuntoisista 

puista otettu näytteet että ovat lahoja. Päällepäin ei sellaista vaikutelmaa tule!

Pyöräilyn edistämisohjelman mukaan turvallisuus on tärkeä tekijä keskustan 
pyöräilyverkostossa, minkä lisäksi ohjelman mukaan ydinkeskustan liikennettä 
rauhoitetaan. Parkkitalon rakennus toisi mahdollisesti keskustaan lisää autoja, 

mikä on tämän ohjelman vastaista.

Nykytilasta varmasti näkee, kuinka ihmiset haluavat tässä kulkea: oikaista suoraan 
kadun kulmasta Minna Canthin patsaan viereen tulevalle kirkkolle vievälle 

kulkuväylälle. Olisiko tästä oikopolusta hyvä tehdä virallisempi kulku 
kirkkopuistoon sen tältä kulmalta? Sen sijaan että kulkua puistoon entisestään 

hankaloitetaan muurirakenteilla? Puisto jää tässä piiloon eikä houkuttele lainkaan 
tulemaan sinne.

Jyväskylän Keskustavisio 2030 mukaan elävä ja sujuva keskusta tarkoittaa kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen etusijalla oloa. Puiston alle suunniteltu 

pysäköintitalo hankaloittaa näistä jokaista tuoden ydinkeskusta-alueelle 
liikenneturvallisuutta vaarantavan tekijän.

Lisää kommentteja Kilpisenkadun ja 
Vapaudenkadun kulma-alueelta



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ kehuja

• Suunnitelma on niin hyvä, että Ahti Vielmankin pitäis kiittää eikä valittaa :)
• Ihanaa, että Kirkkopuisto vihdoin kunnostetaan! Lisää puita ja uusia 

pintoja: hienoa!  … Jokatapauksessa iso kiitos, että olette ottanut työn alle 
juuri Kirkkopuiston! Se on yksi Jyväskylän helmistä

• Mahtavaa, että puistoa kehitetään! Se on Jyväskylässä asumiseni aikana 
muuttunut mielestäni ehdottomasti positiiviseen suuntaan - puisto on 
valoisampi, avoimempi ja kutsuvampi. En kaipaa pystyyn lahonneita 
valtavia lehmuksia.

• Hyvä että tätä aluetta kunnostetaan asiallisen näköiseksi. Puiston 
siisteydestä tulee huolehtia.

• Mahtavaa, että Kirkkopuistoa kehitetään



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ moitteita

• Kirkkopuiston "kehittäminen"?  Pitäisi ennenkaikkea suojella, eikä 
"kehittää", mikä siis tarkoittaa teidän tahoillanne rankkaa 
hyödyntämistä muihin tarkoituksiin kuin puistona ja kappaleena 
arvokasta luontoa. Missä enää näkyy noin mahtavia puita, jotka ovat 
myös harvinaisiakin? Kaupunkilaisen pitäisi matkustaa ja retkeillä  
kauas nähdäkseen niitä.  Kirkkopuistoa pitäisi vaalia arvokkaana 
puistona, eikä nähdä sitä tyhjänä tilana, joka on vain rahastusta vailla. 
Ikävää on tämä nykyinen "kehittämisen" suunta, sitä vielä surraan.

• Maisema arvot nyt tässä tapauksessa tuhoutuu.



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ kasvillisuutta koskevat kommentit

• Ydinkeskustan puistossa on erityisen tärkeää vaalia kaupunkilaisten luontoyhteyttä, joten 
niin oleskelualueilla kuin lasten leikkipaikoissa tulisi olla mahdollisimman monimuotoista 
kasvillisuutta, ja mm. niittykaistaleet olisivat kaunis erityispiirre. Vanhoja puita tulee 
monimuotoisuus- ja maisemasyistä säilyttää niin pitkälti kuin suinkin mahdollista. 
Korkeita, varjostavia puita tarvitaan melko tiheästi etenkin tulevaisuudessa helteiden 
lisääntyessä, kun taas laajoja, yksipuolisia nurmikkoalueita tulisi välttää.

• Ihanaa, että Kirkkopuisto vihdoin kunnostetaan! Lisää puita ja uusia pintoja: hienoa! 
• En kaipaa pystyyn lahonneita valtavia lehmuksia.
• Kirkkopuiston puusto suojeluun! Tämä olisi kaupungilta merkittävä ja edistyksellinen 

askel edistää luontoarvoja sekä kerryttää suurten puiden niin itseensä kuin maahan 
sitomaa hiilivarastoa. Suuren puun kaataminen on aina ilmastolle suuri menetys ja pahin 
ilmastoteko on käyttää puu energiaksi eli polttaa se hiilipäästöksi taivaalle. Jyväskylän 
kaupunki on yleisesti tunnettu puuvihamielisistä päätöksistä, joten imagoa olisi 
muutettava. Kirkkopuiston puut on säilytettävä.

• Puita ei saa hakata kategorisesti vanhoina pois.



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ Kirkkopuiston kehittämisen tavasta

• Kaikissa toimenpiteissä on toivottavaa ottaa huomioon Kirkkopuiston 
arvokas historiallinen miljöö ja ainutlaatuisuus jyväskyläläisille. 

• Kirkkopuistosta pitää kyllä huolehtia, mutta varovaisesti hyvällä 
maulla.



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ leikkipuisto

• Leikkipaikka on erinomainen lisäys ja houkuttelee toivottavasti myös 
lapsiperheitä puiston käyttäjiksi. Toivottavaa on, että puistoa voidaan 
kehittää perheiden kokoontumispaikaksi ja ongelmallinen 
turvattomuuttakin luova päihdekäyttö vähenee.

• Ainoastaan kehottaisin pohtimaan uudelleen leikkipuiston tarvetta 
Kirkkopuistossa. 20 vuoden aikana minulle on muodostunut sellainen 
käsitys, että Kirkkopuisto on kesäsin enemmän nuorien ja aikuisten piknik-
paikka kuin lastenleikkipaikka. En näe leikkipuistolle tarvetta. Se pilaa 
puiston kauneutta, ja on mielestäni melko turha. Jos leikkipuistoa ei ole 
erikseen toivottu, kehottaisin miettimään sen rakentamista uudelleen

• Lasten leikkikenttä on hyvä ajatus, mutta sen voisi toteuttaa 
luonnonmukaisemmin puiden ehdoilla.



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ valaistus

• Kirkkopuiston laidalla asuu paljon ihmisiä jotka kärsivät jo nyt 
valosaasteesta. Esim. Kauppakatu 17 kohdalla näkee 5. kerroksessa 
lukea kirjaa yölläkin ilman lisävalaistusta, koska valaistusta on niin 
paljon. Varmaan näyttää maan pinnalta hienolta kun puut on valaistu 
mutta se kaikki häiritsee lähistöllä asuvia. Lisäksi yöllisessä 
valaistuksessa ei ole mitään järkeä, kun kirkkopuisto öisin on 
käytännössä tyhjä. Muuten hyvä suunnitelma, mutta jos aikomuksena 
on myös lisätä keskusta-asumista, niin en ymmärrä miksei yöllisiä 
valoja voi vähentää. 



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ toiminnot, jalankulku ja pyöräily

• Kaupunki voisi kiinnittää huomiota jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuuteen. Kirkkopuisto pitäisi olla siisti ja kaiken ikäisille sopiva, ei 
kesäisin mikään sotkuinen ryypiskelyalue.

• Kirkkopuistoon elävää musiikkia, kunnon istumapaikkoja.
• Kirkkopuisto on niin hyvässä kuin pahassa historiallinen tila. Kirkon 

ympäristön tulisi olla Jyväskylän historiaa esittelevä tavalla tai toisella, 
keskittyen varhaisempiin vuosiin. Kirkko ei ikinä kilpaile Tampereen tai 
Mikkelin vastaavien tilojen kanssa, mutta esimerkiksi Porvoossa pienistäkin 
kirkoista on saatu tutustumisen arvoisia kohteita. Puisto on moneen 
tarkoitukseen liian pieni, mutta esimerkiksi kivipaasit tai jatkettuun 
todellisuuteen pohjaavat infopläjäykset voisivat tehdä alueesta uudella 
tavalla kiinnostavan. Nykymuotoisena tila palvelee parhaiten piknik-
alueena ja yhtenä harvoista paikoista missä istua.



Muut kommentit koskien Kirkkopuiston kehittämistä
/ pysäköintihallin kannattajat

• Toivottavasti eräiden takavuosien kunnallisvaikuttajien taantumuksellisista 
vaikuttamisyrityksistä huolimatta P-paraati Vapaudenkadun alittavine 
korttelin 9-huoltotunneleineen ja  Kirkkopuiston uudistuksineen saadaan 
vihdoin toteutettua; ja toivottavasti vieläpä niin että toteutus vastaa nyt 
esitettyjä tuoreimpia suunnitelmia. Kyseessä on Jyväskylän keskustan 
elinvoimaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä hanke. 

• Hei, tuntuisi luontevalta, että parkkihalli tehtäisiin niin suuri kuin 
lkuperäisessä ohjelmassa oli, koska sitä on vaikea heti isontaa, kun siitä 
tulee liian pieni.

• Puiston alle tuleva parkkihalli on myös hyvä idea, kun ottaa huomioon, 
ettei Kirkkopuiston alueella ole juuri ollut kunnollista parkkitilaa. 
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YHTEENSÄ 22 VASTAAJAN VAPAISSA KOMMENTEISSA VASTUSTETTIIN PYSÄKÖINTIHALLIA

• Harmillista kuulla, että parkkitalo rakennetaan. Olen aina ollut sitä vastaan, sillä nykyäänkin keskustan monet parkkitalot ovat aina vähintään puoliksi tyhjillään joten minkäänlaista 
tarvetta parkkitalolle ei ole. 

• Kirkkopuistoon ei saa tehdä mitään eliitin parkkihalleja! Ei tarvitse kirkkopuisto juottolaakaan.

• Parkkitaloa ei pitäisi rakentaa edellä kuvaamistani syistä!

• Kirkkopuisto on hyvä sellaisena kuin se on. Esim forumin parkkihallissa on ollut ihan hyvin tilaa. Ei tarvita mitään maanalaista parkkihallia. Nyt joku tolkku toimintaan

• Vuosikymmenien turhin ja todennäköisesti kallein hanke. Toivottavasti edes epäonnistutte kaikinpuolin niin totaalisesti että otatte opiksenne, koska meinaattee rakennuttaa 
tämän vastusteluista huolimatta 

• Mahtavaa, että Kirkkopuistoa kehitetään, mutta parkkihallin rakentaminen tulisi unohtaa. Jos keskusta-aluetta halutaan kehittää kiinnostavammaksi ja helpommin saavutettavaksi 
yksityisautoilijan näkökulmasta, olisi parempi ratkaisu muuttaa esim kadunvarsiparkkipaikkoja kiekkopaikoiksi maksullisuuden sijaan.

• Niin, tai mitä jos nuo muutamat miljoonat laitettaisiin bussiliikenteeseen ja parempiin fillarireitteihin lähiöihin, niin pääsisi täältä kauempaakin näppärästi keskustaan ostoksille 
ilman autoa? Vieläpä niin, että pääsisi viikonloppuiltoina kotiin muutaman otettua. Kaupunkia ei tarvitse pistää sekaisin jonkun alikäytetyn, himputin kalliin parkkiluolan takia. 
Kaikkialla Suomessa rakennetaan kalliit parkkihallit, jota ei käytetä koska maksaa liikaa. Turussa toriparkin työmaa pisti koko keskustan tyhjäksi. Jos haluan autolla kauppaan, 
menen Keljoon/Seppälään/Palokkaan. Keskustan tarpeet on erilaiset, eikä sinne tarvitse mennä seikkailemaan autolla. Voi kun bussit toimisi täältä kauempaa..

• Kirkkopuiston parkkihallia ei tule rakentaa. Keskusta-alueen nykyisten parkkihallien käyttöaste on valmiiksi surullisen matala, joten on hankala nähdä miten uusien paikkojen 
rakentaminen parantaisi keskusta-alueen houkuttelevuutta. Samaan aikaan parkkihallia perustellaan keskusta-alueen elävöittämisellä, mutta myös asukkaiden 
pysäköintitarpeella. Suunnitellulla 261 paikalla tuskin pystytään vastaamaan tehokkaasti kumpaankin tarpeeseen. Mistä syystä parkkihallia ollaan lopulta oikeasti rakentamassa? 
On myös todella surullista, että Kirkkopuiston kehittäminen on sidottu yhteen parkkihallin toteutumisen ja rakentamisen kanssa. Tuntuu kuin parkkihallia koitettaisiin salakavalasti 
ujuttaa mukaan. Parkkihallia ennemmin kaupungin tulisi panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen, pyöräväylästöön sekä -pysäköintiin ja kehittää keskustan elinvoimaisuutta 
näillä toimilla.

• Huonoista rakennuspäätöksistä jää ikävä ja pitkä jälki.
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• Toivottavasti parkkihallia harkitaan hyvin hartaasti miettien myös ilmastovaikutuksia sekä taloudellista järkevyyttä.

• Parkkihalli on reurssiviisauden näkökulmasta erittäin huono hanke, enkä voi ymmärtää, miten Jyväskylä voi tehdä tällaista vielä vuonna 2020. Tämä on 
käytännössä suora tuki yksityisautoilulle, kun tukea pitäisi nimenomaan joukkoliikenteen kehittymistä. Tuntuu myös siltä, että kotikaupunkiani 
kehitetään jonkun muun kuin minun tai oman paikallisen lähipiirini ehdoilla - rahan kenties? Tämä tunne on omiaan lisäämään negatiivista mielikuvaa 
kaupungistani. 

• Hanke lisää sosiaalista epätasa-arvoa, antaa väärän signaalin yksityisautoilun yhteiskunnalisesta kannattavuudesta ja on tarpeeton. Tulevaisuudessa 
nuorilla on vähemmän ajokortteja, väestö vanhempaa ja joukkoliikenne (toivottavasti) paremmin toimivaa. Parkkipaikkoja ei tarvita lisää. Tämän lisäksi 
parkkihallien käyttöaste on jo nyt ollut alhainen. Vähävaraisten mahdollisuutta virkistäytymiseen tulee tukea, eikä näitä mahdollisuuksia saa heikentää 
varakkaiden mukavuuden vuoksi. Vanhoilla puilla on kulttuurista arvoa ja näitä ei Jyväskylän keskustassa ole muutenkaan paljon verrattuna muihin 
kaupunkeihin. Lisäksi hankkeeseen liittyvät kustannukset tässä muuttuneessa taloustilanteessa ovat kestämättömät ja tämän lisäksi tuntemattomat(!). 
Jyväskylän ei tule liikuntapääkaupunkina edistää tällaista hanketta imagosyistäkään, vaan panostaa vihreään, vähäautoiseen kävelykeskustaan. 

• Yksityisautoilu keskustasta pois-mukaanlukien kaupungintalon väki

• Kirkkopuisto on hyvä sellaisenaan, parkkihalli puiston alla ei tuo minkäänlaista lisäarvoa ja vahvistaa Jyväskylän imagoa porvarikaupunkina, mitä se ei 
väestöjakauman perustella selkeästikkään ole. Tuntuu että keskustaa ei kehitetä ihmisille jotka oikeasti asuvat tai tulevat asumaan Jyväskylässä, vaan 
rikkaiden ihmisten houkuttelemiseksi. Myös opiskelijat tuovat lisäarvoa ja veroeuroja kaupunkiin.

• Parkkihalliin ei tule laittaa n 10 miljoonaa vaan tukea kestävää kehitystä eli viihtyisää kävely- ja pyöräilykeskustaa jonka olemassa olevien parkkihallien 
käyttöasteet tulee saada paljon nykyistä 50-60%:ia korkeammiksi.

• Paraatiaukion parkkihallista tulee luopua. Jyväskylän täytyy katsoa eteenpäin ja ottaa  aikamme suurin kriisi, ilmastonmuutos, huomioon kaikessa 
toiminnassaan. Parkkihallihanke on vanhanaikainen ja aikansa elänyt. Sillä ei kyetä enää keskustaa elävöittämään palveluiden jo siirryttyä 
peltomarketteihin. Jyväskylän tulee keskittyä sujuvaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

• Lieköhän halli oikeasti tarpeellinen, kun nykyisissäkin on niin paljon vapaata tilaa aina...
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• Parkkihallia vastustettiin näillä samoilla perusteilla viiden eri vastaajan kommenteissa.

• Perusteina:

• 1. ekologisuus:

• Keskustan elävöittäminen ei voi olla parkkihallin rakentamisesta kiinni. Ikävää, että yksityisautoilua tuetaan sitomalla lasten leikkialue heidän tulevaisuutensa kannalta haitalliseen yksityisautoiluun. 216 "väljästi 
rakennettua" parkkipaikkaa on kohtuuttoman pieni hyöty verrattuna haittaan, joka aiheutuu kasvaneista ilmastopäästöistä, melun lisääntymisestä ja pohjavesien mahdollisesta likaantumisesta maanalaisen hallin 
rakentamisessa. Pohjaveden taso on reilun 5 metrin syvyydessä, jonne hallin pohja suunnilleen sijoittuisi.

• 2. alhainen käyttöaste, J-Parkin pysäköintiraportissa 2017:

• "Laskennat  tehtiin  neljänä  eri  aikana  ennen  kello  7.30, 9.00,  13.00 ja klo 18.00 jälkeen. Pysäköintipaikkojen käyttöasteet maankäytön  eri vyöhykkeillä vaihtelevat,  mutta  huomion  arvoista  on  vapaiden   
paikkojen  suuri  osuus:  pysäköintipaikkojen  käyttö-asteet  olivat   päivällä  28–53  %  ja  illalla  38–56  %.” Keskustan 6 parkkihallista ainoastaan torin parkkihalli on toistuvasti melko täynnä.

• 3. poistaa puustoa kirkkopuistosta

• Yhteensä jopa 40 vanhaa puuta tultaisiin poistamaan, jolloin puiston identiteetti heikkenee merkittävästi. Ikoninen kirkkopuisto on maamerkki, jossa sen vanhat puut ovat olennaisessa roolissa. Eri ikäisiä puita voisikin 
olla, ja ainoastaan poistaa selvästi ja puolueettomasti arboristin tutkinnan perusteella lahovikaiset ja vaaraa aiheuttavat puuyksilöt istuttaen näiden tilalle uusia puita. Puustolla on todettu myös terveydellisiä 
vaikutuksia mm. stressin vähentyminen ja lämmön ja kosteuden säätely kesällä.

• 4. tuntematon hinta

• Tarkkaa kustannusta ei tietenkään voi tietää ennen kun urakkasopimus on tehty.  "P-Paraatin rakennuttamisesta vastaava Jyväs-Parkki Oy on kilpailuttanut hankkeen urakoinnin, mutta hankkeen toteuttamisesta ei ole 
vielä tehty lopullista urakkasopimusta. Leskisen mukaan P-Paraatin pääurakoinnista on  tarkoitus solmia urakkasopimus loppukevään aikana.” Viimeinen saatu arvio hinnasta oli aikoinaan 2009 yli 10 miljoonaa, jolloin 
parkkipaikan hinnaksi tulisi yli 50000e. Joukkoliikenteen talous on nyt pakkasella ja se jos jokin kaipaisi tukea joustavuuden ja tavoitettavuuden parantamiseksi.

• 5. suunnattu vähemmistön eduille

• Keskustassa on noin 32 autoa 100 ihmistä kohden. Reuna-alueillakin autojen määrä on noin 50 autoa 100 ihmistä kohti. Heille, joiden lähellä ei liiku julkista liikennettä, riittää nykyisessä infrassa yllin kyllin parkkitilaa. 
Keskustan liikenteen siirtyminen automarketteihin on vain hintalogistinen kysymys. Kaupunki voisi sitoa yksityisautoilulle varatun pinta-alan kiinteistöveron suuruuteen, jolloin hintaohjaus palauttaisi keskustan 
houkuttelevuutta. Eli esim. 100 parkkipaikkaa maksaisi 100 000e ja 1000 parkkipaikkaa progressiivisesti vaikka 5000 000e.

• 6. kaupungin imagolle haitta

• Julkisen liikenteen kehitys hidastuu kun talouden painopiste on yksityisautoilussa. Lisäksi vihreät kävely- ja pyöräilykeskustat pitävät kaupunkilaisia sosiaalisesti virkeämpinä. Näillä keskustoilla tulee olemaan enemmän 
arvoa kuin autoilukeskustoilla. 

• PARANNUSEHDOTUS:

• Parkkihallia ei rakenneta, jolloin ei tarvita sisäänkäyntiä. Lasten leikkialueen voi sijoittaa nykyiseen infraan puiden lomaan.



Kommentit koskien suunnitteluprosessia

• Kaupunki rikko hyvän hallinnon periaatteita pilkkomalla parkkihallin ja 
Kirkkopuiston kaavamuutokset eri asioiksi ja käyttää 
kaavoitusmonopoliaan väärin



Muut kommentit koskien kyselyä

• On paljon asukkaita, jotka eivät käytä nettiä. Kyselyn voisi tehdä 
kirjallisena esim. kirjastoissa, kunhan koronasta selvitään.
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