
25

3.2 Yleissuunnitelma

3.2.1 Vapaudenkadun reuna

Vapaudenkadun ja sen viereisen puistoalueen 
alle rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos, 
P-Paraati. Rakentamisen myötä Kirkkopuiston 
Vapaudenkadun puoleinen osa-alue tullaan 
kaivamaan auki ja rakentamaan täysin uudes-
taan kansirakenteen ja täyttömaan päälle.

Lähtökohtana on palauttaa historiallinen 
sommitelma uuden kansirakenteen päälle. 
Nykyistä puistohahmoa ei kopioida sellaise-
naan vaan se on lähtökohta, jota muokataan 
nykypäivän tarpeisiin ja parannellaan niiltä 
osin, joilta se on käytössä osoittanut haasta-
vaksi mm. käytäväyhteyksien sujuvuus ja istu-
tusten peittävyys.

Vapaudenkadun ajoradan leveys pidetään 
nykyisen kaltaisena. Kadun reunaan, Kirk-
kopuiston puolelle, istutetaan puurivi viher-
kaistalle. Viherkaistaa korotetaan reunakivin. 
Lähelle Kilpisenkadun risteystä varataan tila 
bussipysäkille. Pysäkki sijoitetaan viherkaistalle 
ja toteutetaan kiveyspintaisena ilman katosta. 
Viherkaistaa reunustaa toiselta puoleltaan 2,3 
metriä leveä asfalttipintainen pyörätie. Pyörä-
tien viereen tehdään 3 metriä leveä jalkakäy-
tävä, joka laatoitetaan. Pyörätie ja jalkakäytävä 
erotetaan toisistaan noppakiviraidalla.

Vapaudenkadun reunan puistoalueen tavoit-
teena on luoda avoin tila, jonka ilme on huoli-
teltu ja jossa on viitteitä 1930-luvun toteutet-
tuun sommitelmaan. Reunavyöhyke koostuu 
kolmesta eri tilasta, joita rajaavat poikittaiset 
istutuskaistat. 

Kaupungintaloa vastapäätä sijaitseva Paraati-
aukio rakennetaan vastaamaan pitkälti nykyistä 
aukiotilaa. Paraatiaukio pidetään kivituhkapin-
taisena. Kaupungintalon edustalle sijoitetaan 8 
kpl lipputankoja Vapaudenkadun suuntaisesti 
3 metrin etäisyydellä toisistaan. Juhlalippu-
tanko, joka on pystytetty Suomen 50-vuoti-
sjuhlavuoden kunniaksi, siirretään Taipaleen 
muistomerkin viereen yhdelle kirkon tärkeistä 
akseleista. Siihen liittyneet muuri ja kiveys pois-
tetaan. Aukion muut lipputangot poistetaan. 
Taipaleen muistomerkki palautetaan lähelle 
nykyistä paikkaa, tärkeiden akselien kohtaus-
pisteeseen. Muistomerkki valaistaan ja sen 
ympärille palautetaan kausikasvi-istutukset.

Muistomerkin viereen sijoitetaan symmetriset 
pensas- ja puuistutukset rajaamaan Paraa-
tiaukiota seuraavasta tilasta. Istutusten läpi 
kulkee loiva käytäväluiska, jonka aloittama 
akseli jatkuu Kilpisenkadulle saakka. Rajaavan 

puu- ja pensasvyöhykkeen jälkeen akseli 
halkoo näyttävää istutusaluetta, joka sijoittuu 
Minna Canthin muistomerkin edustalle. Minna 
Canthin istutusalueeseen valitaan erikorkuisia 
perennoja, jotka istutetaan raitoina korosta-
maan loivasti viettävää rinnettä.

Minna Canthin istutusalueen jälkeen, Vapau-
denkadun ja Kilpisenkadun kulmaan, sijoi-
tetaan paikalla sijainneesta historiallisesta 
ruusutarhasta inspiroitunut istutusalue. Ruusu-
tarha-alue rajataan muurein pyrkien mahdolli-
simman tasaiseen oleskelualueeseen. Muurien 
reunaan istutetaan pensasaidat, joita hoidetaan 
mataliksi leikattuina. Tilan reunoille sijoitetaan 
penkkejä oleskeluun ja katseluun. Keskelle istu-
tusaluetta voidaan halutessa sijoittaa veistos. 
Oleskelualueen viereen tehdään kivetty käytä-
väyhteys, joka toimii pääkulkureittinä Vapau-
denkadun suunnalta kohti Kauppakatua.

Vapaudenkadun toisella puolella, Hallintokort-
telissa, tehdään pysäköintilaitoksen porras-
huoneen vaatimat muutokset. Poistettavat 
puut uusitaan. Lisäksi Kaupungintalon parkki-
paikalta Kaupunginteatterin suuntaan syntynyt 
polku perustetaan puistokäytäväksi.

Kuva 37. Yleissuunnitelmapiirustus.  
Piirustus täysikokoisena (1:500) 
tämän raportin liitteenä.
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Kuva 38. Tarkennus ruusutar-
ha-alueesta 1:150.

Kuva 39. Havainnekuva Vapauden-
kadun ja Kilpisenkadun kulmasta 
kohti ruusutarha-aluetta. Taustalla 
kirkko.
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3.2.2 Kilpisenkadun reuna

Kilpisenkadun merkittävin muutos on puistoon 
sijoittuvan maanpäällisen pysäköintikentän 
poistuminen. Kadun ajorataa levennetään 
nykyisestä, jolloin kadulle saadaan tehtyä 1,5 m 
levyiset yksisuuntaiset pyöräkaistat molemmin 
puolin katua. Puiston puoleisen pyöräkaistan 
reunaan sijoitetaan runkolukittavia pyöräteli-
neitä istutettavien katupuiden väleihin. Kaista 
tehdään noppakivettynä ja puut istutetaan 
maaritilöihin.

Puiston puoleinen jalkakäytävä sijoitetaan 
pyörä- ja katupuukaistan toiselle puolelle, puis-
toon. Kauppakadun päässä sijaitsevaa kolmi-
onmuotoista nurmialuetta laajennetaan, jolloin 
jalkakäytävä on koko matkan saman levyinen ja 
suora kuten vastaava käytävä Gummeruksen-
kadun vierellä.

Kilpisenkadun reunan puistoaluetta kehite-
tään muuhun puistoon sopivana: nurmi, jolta 
nousee yksittäispuita. Kytkemörakennuksen 
edusta kivetään nupukivin mahdollistaen 
jatkossakin rakennuksen vaatima huoltoajo, 
mutta kiveys nurmisaumataan, jolloin vihreä 
pinta on mahdollisimman yhtenäinen.

Puistoalueen uuden puuston keskelle sijoite-
taan leikkipaikka vastaamaan kaupunkilaisten 
toiveisiin. Leikkipaikan muotokielessä nouda-
tetaan Vapaudenkadun istutusalueiden suora-
kulmaisuutta. Leikkipaikka nousee nurmelta ja 
sitä rajaa vastaava graniittimuuri kuin ruusutar-
ha-aluetta. Aidan ja leikkivälineiden valintaan 
kiinnitetään erityistä huomiota RKY-alueella. 
Välineiksi valitaan tummia, pääosin metallisia 
leikkivälineitä, jotka ovat ilmeeltään kevyitä. 
Leikkipaikan tulee palvella erityisesti alle koului-
käisiä lapsia. Aidaksi valitaan kevyt pinna-tyyp-
pinen kaide.

Kuva 40. Tarkennus Kilpisenkadun 
reuna-alueesta 1:300.
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Kuvat 41-47. Esimerkkejä leikkipai-
kan leikkivälineistä. Keinut ja kii-
peilykuutiot Lappset, liukumäki ja 
juoksuesteaidat Hags, jousikeinut 
Kompan ja maatrampoliini Puuha.
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Kilpisenkadun reunaan ulottuvan uuden kult-
tuurikeskittymän toteutuksesta ei ole tämän 
yleissuunnitelman laatimishetkellä tehty lopul-
lisia päätöksiä. Mikäli uusi kulttuurirakennus 
rakennetaan, on sillä vaikutuksia myös Kirkko-
puistoon. Oheisissa otteissa on tutkittu miten 
Kilpisenkadun reunan käsittely voisi muuttua 
Sydän-korttelin toteutumisen myötä. 

Yhtenä vaihtoehtona nähdään, että vaikutukset 
puiston puolelle olisivat vähäiset, samaan tapaan 
kuin muilla ympäröivillä merkkirakennuksilla, ja 
kohokohtana pidettäisiin edelleen kirkkoa. 

Alustavissa suunnitelmissa Sydän-korttelin 
uudisrakennus toteutettaisiin sisäänvedet-
tynä korttelin rakennuslinjasta, jolloin etualalle 
muodostuisi pieni aukiotila. Toisena vaihtoeh-
tona pidetään, että edustan aukiotila jatkuisi 
Kilpisenkadun yli puiston puolelle, luoden 
konkreettisen yhteyden puiston ja rakennuksen 
välille. Uuden rakennuksen edustalta voitaisiin 
harventaa puuriviä ja poistaa siltä pyöräteli-
neet. Vaihtoehto poistaisi tarpeen erilliselle 
suojatielle.

Kolmas vaihtoehto esittää, että kadun ylittävän 
aukion sijaan aukiomaista käsittelyä jatkettai-
siin vain puiston puolella: koko Kilpisenkadun 
reuna laatoitettaisiin Kauppakadun ja uuden 
Vapaudenkadun reunojen tyyliin. Myös tässä 
vaihtoehdossa puuriviä voitaisiin harventaa 
ja vähentää pyörätelineitä. Alueen lisääntynyt 
käyttö voisi näkyä tarpeena kivetä kytkemön 
edusta käyttöpinnaksi.

3.2.2.1 Sydän-korttelin vaikutukset Kirkkopuistoon

Kuva 48. Vaihtoehto 1. Kuva 49. Vaihtoehto 2. Kuva 50. Vaihtoehto 3.




