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1.2 Työryhmä
Kirkkopuiston yleissuunnitelman päivityksen on laati-
nut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy Jyväskylän 
kaupungin kaupunkirakenteen toimialan toimeksian-
nosta vuosien 2018-2020 aikana. Työstä ovat vastanneet 
maisema-arkkitehdit Matti Liski, Yrjö Ala-Heikkilä ja Ana 
Torres. 

Työn ohjauksesta on vastannut maisema-arkkitehti Mervi 
Vallinkoski (KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö). 
Ohjausryhmään ovat lisäksi kuuluneet:

1 Johdanto
1.1 Suunnittelualue
Jyväskylän Kirkkopuisto sijaitsee Jyväskylän 1. kaupun-
ginosassa, aivan kaupungin keskustassa, ja on kaupun-
gin tärkein edustuspuisto. Puiston ympäristöön ja sen 
alueelle kohdistuu lähitulevaisuudessa merkittäviä muu-
toksia, minkä vuoksi puiston muuttuville osille laaditaan 
uusi yleissuunnitelma. 

Yleissuunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen puis-
toalueen arvot, uudet toiminnot ja tulevat muutokset 
siten, että alueen kulttuurihistorialliset arvot voidaan 
jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja että ne säilyvät. 
Tässä raportissa on esitelty suunnittelun historiallisia läh-
tökohtia sekä uuteen suunnitelmaan johtaneita muutok-
sia alueella. Yleissuunnitelman ratkaisut on esitetty kap-
paleessa 3.

Suunnittelualueeseen kuuluu Vapaudenkadun ja Kilpi-
senkadun puoleinen osa Kirkkopuistosta sekä osa-aluee-
seen rajautuvien katualueiden ympäristösuunnittelu. 
Suunnitelmaan on otettu mukaan myös Gummeruk-
senkadun puurivin uusiminen sekä pieni osuus Hallinto-
kortteliin sijoittuvaa viheraluetta, johon pysäköintihallin 
rakentamistoimenpiteet ulottuvat. Suunnittelualue on 
esitetty kuvassa 1. 

Suunnittelualueen laajuus on noin 2 hehtaaria, josta 1,2 
ha puistoaluetta (VP/s), 0,64 ha katualuetta ja 0,16 ha 
yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Koko suunnitte-
lualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa. 
 

Jari Lohi   KRT / Liikenne ja viheralueet
Jarmo Toikkanen  KRT / Liikenne ja viheralueet
Vesa Lehtinen  KRT / Liikenne ja viheralueet 
Elisa Hillgen  KRT / Liikenne ja viheralueet
Janne Jormalainen KRT / Liikenne ja viheralueet 
Mari Kiili  KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Nana Pentti  KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Mika Koliseva  KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Timo Vuoriainen  KRT / Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Ora Nuutinen  Jyväskylän kaupunki / Elinkeinoyksikkö
Jouko Koskinen  Jyväskylän kaupuki / Rakennusvalvonta
Saija Silen  Keski-Suomen museo
Hannu Leskinen  Jyväs-Parkki Oy
Petri Maaniemi   Jyväs-Parkki Oy
Harri Valkonen  Sitowise Oy
Risto Oikarinen  Arkkitehtitoimisto Risto Oikarinen Oy
Markku Pesonen  Ramboll Finland Oy

Kuva 1. Suunnittelualueen rajaus 
vuoden 2018 ilmakuvan päällä. 
Jyväskylän karttapalvelu.
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2.1 Historia

Kirkkopuiston historia ulottuu 1800-luvulle. 
Kirkkopuisto syntyi C. L. Engelin 1837 laatiman 
Jyväskylän ensimmäisen asemakaavan myötä. 
Engelin johdolla oli vuoden 1827 Turun palon 
jälkeen alettu asemakaavoittamaan useita 
uusia kaupunkeja ja yksi niistä oli Jyväskylä, 
Keski-Suomen ensimmäinen kaupunki.

Alkuperäisessä asemakaavassa oli 21 kort-
telia, joista keskimmäinen oli nykyisen Kirk-
kopuiston kortteli. Kaupungin kirkko ei vielä 
tuolloin sijainnut nykyisellä paikallaan, vaan 
vanha kirkko seisoi nykyisen Cygnaeuksen-
puiston laidalla. Engel suunnitteli kaupun-
gille keskustan uuden kirkon ympärille. Kirkko 
suunniteltiin pienen puistikon ympäröimäksi, ja 
muutoin kortteli esitettiin toriaukiona. Kirkko-
tori oli kaavan ainoa aukio ja sen tarkoitus oli 
toimia kauppatorina.

2 Lähtökohdat

Kuva 3. Jyväskylän ensimmäisen 
asemakaavan (1837) keskiössä oli 
kirkko ja sitä ympäröivä aukiotila. 
JYX-julkaisuarkisto.

Kuva 2. Talvinen viistoilmakuva 
Jyväskylän keskusta-alueesta vuo-
delta 1926 osoittaa hyvin puiston 
alkuperäisen tilarakenteen. Rainer 
Ahonius / Suomen ilmavoimamu-
seo.
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Pitkään tori toimikin kaupungin tärkeimpänä 
kauppapaikkana. Torikauppa keskittyi nykyisen 
Vapaudenkadun reuna-alueille ja muita tapah-
tumia järjestettiin myös Gummeruksenkadun 
puoleisella reunalla. Muu kortteli muodostui 
vähitellen puistomaiseksi. Kirkon ja Kauppa-
kadun välinen osa aukiosta istutettiin puis-
toksi arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnitelman 
pohjalta vuonna 1903. Samalla aiempi nimi 
Kirkkotori alkoi vakiintua Kirkkopuistoksi. 1930-
luvulla Jyväskylään kaavoitettiin uusi kauppa-
tori ja markkinatoiminta siirtyi sinne.

Nykyinen tiilikirkko valmistui vuonna 1880, 
arkkitehtinään L. I. Lindqvist. Toinen kaupungin 
varhaisista, säilyneistä rakennuksista on 
nykyinen Kaupungintalo Kirkkopuiston etelä-
laidalla. Se rakennettiin vuonna 1899 lääninark-
kitehti K. W. Reiniuksen suunnitelmien mukaan. 
Muutoin Kirkkopuisto oli vielä tuolloin mata-
lien puutalojen rajaama. 1900-luvulla puutalot 
purettiin yksi kerrallaan ja tilalle nousi omaa 
aikakauttaan edustavia asuin- ja julkisluonteisia 
rakennuksia, mm. Alvar Aallon suunnittelemat 
Valtiontalo (1929) ja Kaupunginteatteri (1982).

Kuva 4. Torikauppaa nykyisen Kirk-
kopuiston Vapaudenkadun puolei-
sella reunalla vuonna 1885. Kes-
ki-Suomen museo.

Kuva 5. Kaupungintalon rakentu-
misen jälkeen torikauppa keskit-
tyi lähelle Kilpisenkadun risteystä. 
Valokuva vuodelta 1928. Jaakko 
Rusanen / Valokuvaamo Päijänne /
Keski-Suomen museo.

Kuva 6. Kaupungintalon edus-
tan kenttää käytettiin kokoontu-
misiin ja tapahtumiin. Valokuva 
1920-luvulta. Valokuvaamo Päi-
jänne / Keski-Suomen museo.

Kuva 7. Kauppakadun reunaan 
istutettiin 1900-luvun alussa puu-
kujanne ja korttelin pohjoisosa 
jaettiin nurmialueisiin. Valokuva 
vuodelta 1910. Keski-Suomen 
museo.

Kuva 8. Kirkkopuiston ympärillä 
oli pitkään sekaisin puu- ja kivi-
taloja. 1920-luvulla rakennettu 
Valtiontalo kunnostettiin vuonna 
2019. Valokuvaamo Päijänne / Kes-
ki-Suomen museo.

Kuva 9. Yhdet viimeisistä puuta-
loista purettiin Kaupunginteatterin 
tieltä. Aalto suunnitteli teatteri-
rakennuksen 1960-luvulla osana 
hallituskorttelia. Teatteri valmistui 
vuonna 1982. Seppo Turpeinen /
Keski-Suomen museo.
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Maisemallisesti merkittävimmät muutokset 
Kirkkopuiston historiassa tapahtuivat 1930-
luvulla, kun torikauppa siirtyi pois kirkon 
korttelista. Muutoksen myötä Kirkkopuistolle 
laadittiin puistosuunnitelma arkkitehti Kerttu 
Tammisen toimesta. Suunnitelmassa Vapau-
denkadun reuna sai nykyisen hahmonsa. 
Nykyisen Paraatiaukion paikalle suunniteltiin 
kivetty aukio, jota reunusti muotoon leikattu 
pensasaita. Aukiosta itään suunniteltiin 
kukkaistutuksin rajattu nurmipinta. Vapauden-
kadun ja Kilpisenkadun kulmaukseen esitet-
tiin kivipintaista aukiota, jonka keskellä oli 
suihkulähde. Muilta osin puistolle esitettiin 
puistomaista käsittelyä, mikä vastasi pitkälti 
sen aikaista olevaa tilaa. Suunnitelmapiirus-
tuksesta näkee mm. Vapaudenkadun reunan 
puukujanteen sekä kaarevan oleskeluaukion, 
jotka oli toteutettu jo ennen kyseistä suunni-
telmaa. Gummeruksenkadun puurivi sen sijaan 
vaikuttaisi olevan peräisin Tammisen suunni-
telmasta. Tammisen suunnitelma ei toteutunut 
kaikilta osiltaan. Kivetyt pinnat jäivät toteutta-
matta ja vesiaiheen sijaan Vapaudenkadun ja 
Kilpisenkadun kulmaan tehtiin symmetrinen 
istutusalue. 

Kuva 10. Kerttu Tammisen suunni-
telma Kirkkopuistoon 1930-luvulta. 
Jyväskylän kaupunginarkisto.
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Kuva 11. Vuoden 1934 ilmakuvasta 
näkee mitkä alueet olivat muu-
tosten kohteena 1930-luvun puis-
torakentamisen aikana. Veljekset 
Karhumäki / Keski-Suomen museo.



14

Vuonna 1998 Kirkkopuiston peruskorjauksesta 
järjestettiin suunnittelukilpailu, jossa haet-
tiin uusia ideoita, jotka ottaisivat huomioon 
puiston ajallisen perspektiivin ja historiallisen 
kerroksellisuuden. Voittajapalkintoa ei jaettu, 
vaan toteutukseen valittiin toiseksi sijoittunut 
ehdotus, Esa Kankaan ja Johanna Vuorisen 
“Chiaroscuro”. Ehdotuksen yksi keskeinen 
ajatus oli tilarakenteen kääntäminen päinvas-
taiseksi: avoin tila kirkon ympärille ja suljetumpi 
ulkoreunoille.

Puiston rakentaminen aloitettiin kesällä 2000 
ja se valmistui 2003. Peruskorjauksessa kirkon 
ympäriltä poistettiin suuri osa puista tilallisen 
konseptin mukaisesti. Paraatiaukion reunasta 
poistettiin muotoiltu pensasaita ja tilalle istu-
tettiin lehmusrivi. Toisella puolella Paraatiau-
kiota, Vapaudenkadun reunassa, oli tuolloin jo 
rivi lehmuksia. Kauppakadun reunan puuku-
janteesta uusittiin toinen puoli. Toinen puoli 
uusittiin myöhemmin, 2010-luvulla. Kytke-
mörakennuksen edustalle muotoiltiin kivituh-
kapintainen aukio. Jo tuolloin keskusteluissa 
esiintyi mahdollinen uusi kulttuurikeskus Kilpi-
senkadun varrelle, jolloin kytkemön edustan 
ajateltiin voivan toimia ns. kulttuuritorina. 
Päätettiin, että yleissuunnitelmaa päivitettäisiin 
Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun puoleisilta 
puiston osilta, kun muutokset tulisivat ajan-
kohtaisiksi. Vuonna 2013 Kangas & Vuorinen 
Arkkitehdit Oy laativat yleissuunnitelman päivi-
tyksen, jota ei toteutettu.

1930-luvun jälkeen Vapaudenkadun reuna-
alueella on tapahtunut joitakin muutoksia. 
Alueelle on muun muassa sijoitettu useita 
monumentteja. Vuonna 1940 sijoitettiin Paraa-
tiaukion reunaan Taipaleen taistelun muis-
tomerkki. Nuori Minna Canth -patsas paljas-
tettiin vuonna 1962. Vuonna 1967 sijoitettiin 
Paraatiaukion keskivaiheille muistomerkki 
50-vuotisen Suomen itsenäisyyden kunniaksi. 
Kaupungintaloa vastapäätä, nurmialueelle, on 
sijoitettu Majuri C.C. Rosenbröijerin muisto-
patsas vuonna 2013.

1950-60-luvun aikoihin Paraatiaukion ympä-
ristöä muokattiin jonkun verran. Vanhoista 
valokuvista on havaittavissa mm. uusia istu-
tuksia Paraatiaukion itäreunan portaiden 
molemmin puolin, istutettu puurivi Kaupun-
gintalon edessä sekä rivi lipputankoja Taipa-
leen muistomerkin itäpuolella. Kilpisenkadun 
puoleiselle reunalle on rakennettu noppakivi-
pintainen pysäköintialue.

Kuva 12. Suurikokoinen Taipa-
leen taistelun muistomerkki 
paljastettiin itsenäisyyspäi-
vänä 1940. Matti Hämäläinen / 
Museovirasto.

Kuva 13. Minna Canthin patsaan 
ympäristön kukkaistutukset ovat 
muuttuneet vuosien varrella. 
Antti Pänkäläinen / Keski-Suo-
men museo.
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Kuva 14. Vuonna 1952 Paraati-
aukiolla otettiin vastaan olym-
piatuli. Osa kuvan lipputangoista 
olivat väliaikaisia. Pysyvät lip-
putangot sijoittuvat Taipaleen 
muistomerkin itäpuolelle. Antti 
Pänkäläinen / Keski-Suomen 
museo.

Kuva 15. 1960-luvulta peräisin 
olevassa kuvassa näkyy hyvin 
Vapaudenkadun reunan avoi-
muus. Albin Aaltonen / Kes-
ki-Suomen museo.

Kuva 16. Vapaudenkadun ja Kil-
pisenkadun kulmauksen kukkais-
tutusalue on peräisi 1930-luvulta, 
mutta istutukset ovat vaihdelleet. 
Antti Pänkäläinen / Keski-Suo-
men museo.
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2.2 Nykytila

Kirkkopuiston nykytilan identiteetti muodostuu 
sitä ympäröivän rakennuskannan luomista 
raameista, keskellä sijaitsevasta tiilikirkosta 
ja puiston maisemallisista elementeistä. Kirk-
kopuisto ympäröivine rakennuksineen sekä 
vieressä oleva kaupungin hallintokortteli 
muodostavat kokonaisuutena valtakunnal-
lisesti merkittävän rakennetun ympäristön 
(RKY-alue). Puistoa ja sitä ympäröivää kaupun-
kirakennetta leimaa voimakkaasti kerrokselli-
suus; rakennuksia on tasaisesti eri vuosikym-
meniltä viimeisiltä 150 vuodelta.

Kirkkopuistoa koskeva asemakaava 179 01:160 
on saanut lainvoiman vuonna 2011. Koko 
kortteli on kaavassa merkitty puistoksi (VP/s) 
seuraavalla tekstillä:

”Puisto, joka on historiallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunki-
kuvallisesti arvokas. Tällä alueella suojeltaviksi 
määrättyjä rakennuksia tai portaita, muisto-
merkkejä, puurivejä ja kiveyksiä ei saa muuttaa, 
purkaa tai hävittää, niin että kohteen tai sen 
ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuuri-
historiallinen arvo vähenee. Alueelle rakennet-
tavan maanalaisen pysäköintilaitoksen maan-
päällisten rakenteiden soveltuvuuteen valtakun-
nallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympä-
ristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Alueella tehtävistä muutoksista on kuultava 
museoviranomaisia.”

Paraatiaukio on merkitty puistoalueeseen 
kuuluvaksi tapahtuma-aukioksi/puistotoriksi. 
Aukion ja Vapaudenkadun alle kaava sallii 
maanalaisen, kaksikerroksisen yleisen pysä-
köintilaitoksen rakentamisen. Sinne sisäänajo 
on merkitty ohjeellisena Vapaudenkadulta, 
teatterin kohdalta ja ulosajo Vapaudenkadulle, 
mutta lopulliset sijainnit ovat määräytyneet 
jatkosuunnittelussa.

Kirkkopuiston rakennuksille on merkitty raken-
nusalat puistoon, mutta ei omia tontteja. Kirkko 
on merkitty suojelluksi kirkolliseksi rakennuk-
seksi. Kirkkopuiston kioski ja kytkinasema on 

merkitty kaavassa suojelluiksi rakennuksiksi, 
jotka kuuluvat kaupunkikuvallisena osana Kirk-
kopuiston rakennettuun kulttuuriympäristöön. 
Kioskin laajentaminen kahvilaksi tai ravinto-
laksi on mahdollistettu kaavassa.

Kilpisenkadun puoleinen osa puistosta on 
merkitty ra -rajauksella, jonka alueelle saa 
sijoittaa puiston toimintaan liittyviä pieni-
kokoisia rakennuksia sekä rakennelmia ja 
rakenteita. Niiden soveltuvuuteen Kirkko-
puiston ympäristöön on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.

Kuva 18. Ajantasa-asemakaava 
sinisellä ilmakuvan päällä. Jyväs-
kylän karttapalvelu.

Kuva 17.  Kartta ympäröivästä 
rakennuskannasta valmistumis-
vuosittain.

 1880-1899

 1900-1919

 1920-1939

 1940-1959

 1960-1979

 1980-199

 2000-2020
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Viherrakenteellisesti Kirkkopuistolla on merkit-
tävä asema vihreänä korttelina tiiviin ruutukaa-
vakaupungin keskellä. Puisto toimii viheryhtey-
tenä kaupungin keskusta-alueen läpi liittyen 
keskustaa kiertävään Kehä Vihreään. Kehä Vihreä 
on kaupungin keskustaa kiertävä virkistys-, 
kulttuuri- ja viherympäristökokonaisuus.

Puisto on nykytilassaan erityisesti Vapau-
denkadun puolelta melko kulunut ja puiston 
kalustus, varustus ja osittain myös kasvilli-
suus ovat uudistamisen tarpeessa. Ympäröivät 
rakennustyömaat ovat vaikuttaneet puiston 
viihtyisyyteen. Puistossa on myös jonkin verran 
sosiaalisia ongelmia, mikä aiheuttaa turvatto-
muuden tunnetta ja paikoin epäsiisteyttä.

Jyväsjärvi

Vaasankatu

Kalevankatu

Yli
opist

onka
tu

Han
nika

ise
nka

tu

Vap
au

denka
tu

Kau
ppak

atu

Kilpisenkatu

Kehä Vihreä keskustaa kiertävä virkistys-, kulttuuri- ja
viherympäristökokonaisuus

keskustan nykyiset rakennetut puistot

yhteydet Kehä Vihreältä keskustan 
viherrakenteeseen

mahdollinen taskupuisto*

keskustan tärkein oleskeluakseli

vihreänä oleskeluympäristönä kehitettävä akseli

tärkeä näkymä järvelle

toiminnallinen vesialue

viihtyisämmäksi kehitettävä joukkoliikenteen
pysäkkialue

Kehä Sininen eli Jyväsjärveä kiertävä rantaraitti

kaupunkivihreän kehittämisen painopistealue

viher- ja oleskeluympäristöinä kehitettävät
kaupunkiaukiot

Green street -kadut**

kaupunkivihreän erityisselvitysalue

viherympäristönä kehitettävä pihakatu

Kehä Vihreän virkistysreitteihin kytkeytyvät
viheryhteydet

olemassa oleva julkinen taideteos

* kaupunkivihreää täydentävä pienikokoinen viheralue, joka pienimmillään
voi käsittää penkin ja viheristutuksia. Voi sijoittua julkiseen kaupunkitilaan tai
osittain yksityiselle tontille.
** Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän
infrastruktuurin keinoin. Se tuo samalla vihreyttä olemassa olevien kaupunkikeskustojen
katualueille. Katutilaan lisätään läpäisevää pintaa esimerkiksi erilaisten viherpainanteiden ja
istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen avulla vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. 

KESKUSTAN KAUPUNKIRAKENTEEN
STRATEGINEN SUUNNITELMA

1:5000 / 27.2.2017

Meidän keskusta

Vihreä ja viihtyisä keskusta

kartta
2/5

Kehä Vihreää kehitetään Jyväskylän 
keskuspuistoksi

Kaupunkivihreää lisätään istuttamalla lisää puita ja 
hyödyntämällä kattopintoja, sisäpihoja ja katutiloja. 
Uutta kaupunkivihreää luodaan taskupuistoilla

Taide tuodaan osaksi kaupunkirakennetta

Jyväskylä on valaistuksen edelläkävijä

1

2

3
4 Kuva 19. Keskustan viherrakenteen 

tavoitteita on esitelty Jyväskylän 
kaupungin laatimassa Keskustan 
kaupunkirakenteen strateginen 
suunnitelma -raportissa.

Kuvat 20-29. Nykytilan valokuvia 
vuosilta 2018-2019.
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Yksi mahdollinen puistoon vaikuttava tulevai-
suuden muutos on joukkoliikenteen pääte-
pysäkkialueen uudelleen järjestely. Käynnis-
tyvässä joukkoliikenteen paikallisterminaalin 
laajenemismahdollisuuksia tutkivassa selvityk-
sessä voi vielä ilmetä seikkoja, jotka vaikut-
tavat pysäkkijärjestelyihin myös Kirkkopuiston 
kohdalla. Yleissuunnitelmassa on varauduttu 
yhteen katoksettomaan pysäkkiin. 

kontrollia häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi 
erityisesti ilta-aikaan.

Puiston lisäksi ympäröivissä kortteleissa on 
tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia. Kirk-
kopuiston itäpuoleinen kortteli, kortteli 9, on 
puistoa reunustavista kortteleista suurimpien 
muutosten alla.

Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmassa 
sijaitsevalle tontille vahvistettiin kaavamuutos 
vuonna 2014, jonka myötä vanhan huolto-
aseman ja sitä seuranneen pysäköintialueen 
tilalle on noussut uusi asuin- ja liikerakennus 
Reimari. Reimarin arvioitu valmistumisajan-
kohta on syksyllä 2020. Reimarin vieressä sijait-
seva Valtiontalo kunnostettiin samassa yhtey-
dessä ja se on otettu käyttöön vuonna 2019.

Valtiontalosta Kilpisenkatua ylöspäin on 
suunnitteilla uusi kulttuurikeskittymä. Jyväs-
kylän Sydän -hankkeen sijaintipaikkavertai-
lussa ylivertaiseksi nousi korttelin 9 tarjoamat 
mahdollisuudet. Hanke etenee kun päätös 
sijaintipaikasta on tehty. Hankkeen tavoitteena 
on taiteen ja kulttuurin keskuksen muodosta-
minen kaupungin ydinkeskustaan. Ehdotuk-
sessa kortteliin 9 sijoitettaisiin uudisrakennus, 
johon sijoittuisivat uusi pääkirjasto, taide-
museo, käsityömuseo ja kaupunginorkesterin 
musiikkisali. Lisäksi nykyinen kaupunginteat-
terin rakennus sekä hieman kauempana sijait-
seva lyseo kunnostettaisiin kansalaisopisto- ja 
kuvataidekoulukäyttöön.

2.3 Suunnitellut muutokset

Kirkkopuiston ympäristöön on yli vuosikym-
menen ajan suunniteltu useita merkittäviä 
muutoksia. Vuonna 2011 lainvoiman saanut 
Kirkkopuiston asemakaavassa on valmistau-
duttu tuleviin muutoksiin mahdollistamalla 
mm. pysäköintihallin ja kioskin laajennuksen 
rakentamiset.

Pysäköintihallin suunnittelu on kestänyt useita 
vuosia. Nyt suunnittelun loppumetreillä oleva 
yksikerroksinen pysäköintihalli, P-Paraati, 
ulottuu kaavanmukaisesti Vapaudenkadun 
sekä Kirkkopuiston Vapaudenkadun puoleisen 
aukio- ja istutustilojen alle. Sille on suunniteltu 
kolme porrashuonetta, joista on porras- ja 
hissiyhteys maanalaisiin tiloihin. Pysäköinti-
hallin sisään- ja ulosajoramppi on suunni-
teltu Gummeruksenkadulle hallintokorttelin 
kohdalle, minkä myötä katu katkaistaan muulta 
liikenteeltä. Huoltoajon ramppi on Kilpisen-
kadulla, jolla liikenne säilyy normaalisti. Kilpi-
senkadun kautta kulkee pyöräilyn pääreitti. 
Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on 
pysäköintihallin maanpäällisten rakenteiden 
sijoittelua ja ulkonäköä sovitettu puistoon 
yhteistyössä p-hallin suunnittelijoiden kanssa.

Pysäköintihallin lisäksi merkittävä muutos 
puiston alueella on Kirkkopuiston kioskin 
laajennusosan rakentaminen. Laajennuksen 
työmaa on aloitettu syksyllä 2019 ja valmistuu 
vuonna 2020. Laajennetun kioskin odotetaan 
tuovan lisää palvelua, viihtyisyyttä ja elävyyttä 
Kirkkopuistoon ja samalla lisäävän sosiaalista 

Kuvat 30-31. Jyväskylän Sydän 
-hankkeen uutta kulttuuriraken-
nusta on suunniteltu Kilpisenkadun 
reunalle.



21

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä

1 9903 0

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset Tasokoordinaatistojärjestelmä/Korkeusjärjestelmä

N2000

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus
Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Julkisivut PORRASTORNI A
Mittakaavat1:100,
1:3,30

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Jyväs-Parkki Oy P-Paraati

Vapaudenkatu

40100 Jyväskylä

LINJA-ARKKITEHDIT OY
Kansakoulunkatu 49, 90100 Oulu
Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 Helsinki
keskus 08 311 3710, fax 08 311 3711
toimisto@linja-arkkitehdit.fi
www.linja-arkkitehdit.fi

Suunn.ala

ARK-0601 105-01

Työ numero Piirustusnumero

Juokseva no.

Päivämäärä, suunnittelija

  31.01.2020 Tapani Tommila
Tiedosto

0601 Jyväs-Parkki Kirkkopuiston porrastorni

-
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1. LASI, PEILAAVA (PL)
Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30 Taustamaalattu
musta, karkaistu ja laminoitu turvalasi, itsepuhdistuva
Puskusauma, sg saumaus
Tarvittaessa lasielementtien tausta (väri musta) levytetään.
Peilaava efekti saavutetaan maalauksella.
Ei näkyviä kiinnikkeitä!

2. LASI, KIRKAS (KL)
Pilkington Activ Suncool™ Silver 50/30 Karkaistu ja laminoitu
turvalasi, itsepuhdistuva
Puskusauma, sg saumaus
Lasielementin takana runkotolpat maalataan mustaksi,
sisäpuolisten smyygit musta metallilevytys, ainevahvuus
3mm.
Ei näkyviä kiinnikkeitä!

3. PELTI, MATTA MUSTA, ainevahvuus 3mm

4. VALAISINPOLLARI, MATTA MUSTA h.900mm

5. P-kirjain (Gill Sans MT)
Lasiin hiekkapuhallus

6. TERÄSKAIDE LATTARAUTA, MATTA MUSTA, leveys
vähintään 5mm

7. KATOS ja RÄYSTÄS, IKKUNA- ja OVIPIELET (smyygi)
lattarauta, matta musta, ainevahvuus 3mm.

8. KORTINLUKIJALAITE esim. APS 120 Cashless Pinpad
Kotelo   RAL 7012 (Basaltin harmaa)
Kotelon ovi RAL 9006 (Alumiinin valkoinen)

Julkisivut porrastorni A 1:100

1:100

Kuvat 32-33. Pysäköintilaitoksen 
porrashuoneiden julkisivumateri-
aali on peilaavaa lasia. Havainne-
kuva ja julkisivupiirustus Linja Ark-
kitehdit.

Kuva 34. P-Paraatin suunnittelu on 
edennyt rakennuslupavaiheeseen. 
Rakennussuunnitelu Arkkitehtitoi-
misto Risto Oikarinen Oy.


