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Kuva 35. Havainnollistava aksono-
metriakaavio suunnitelmaluonnok-
sesta.
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Kirkkopuistoa käsitellään vihreänä korttelina, 
poikkeuksena keskellä kaupunkia. Vihreää 
ruutua korostetaan rajaamalla puisto kaduista 
yhtenäisin puurivein. Puistoon sijoitetaan uusi 
toiminto, leikkipaikka. Vapaudenkadun ja Kilpi-
senkatujen pyöräilyväylät vaikuttavat puistoon.

Puiston kohokohta on sen keskellä sijaitseva 
kirkko. Päänäkymälinjat kirkolle tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa. Vuoropuhelu hallin-
tokorttelin julkisten rakennusten kanssa tunnis-
tetaan. Historiallinen kerrostuma aukiotilasar-
jasta Vapaudenkadun reunassa uudistetaan.

Katumaailma ympäröi puistoa joka sivulta. 
Huoltoajon tarpeet otetaan huomioon suun-
nittelussa. Puiston suunnittelussa varaudutaan 
bussipysäkkiin Vapaudenkadun reunassa.

3.1 Suunnittelun tavoitteet

Yleissuunnitelman tavoitteena on sovittaa 
yhteen puistoalueen arvot, uudet toiminnot ja 
tulevat muutokset siten, että alueen kulttuu-
rihistorialliset arvot voidaan jatkosuunnitte-
lussa ottaa huomioon ja että ne säilyvät. Suurin 
puistoa koskeva muutos on suunnitteilla oleva 
pysäköintilaitos P-Paraati, joka sijoittuu pääosin 
puistoalueen alle.

Oheiseen kaavion on koottu suunnittelun 
alussa tunnistettuja tavoitteita ja lähtökohtia. 

3 Suunnitelma

Kuva 36. Suunnittelun alussa tunis-
tetut tavoitteet koottuna kaavioksi.
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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.

P
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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 Kirk-
kopuistoon. Yleissuunnitelman yhteydessä on 
tutkittu alustavasti miten Kilpisenkadun reunan 
käsittely voisi muuttua Sydän-korttelin toteu-
tumisen myötä. 

Sydän-korttelin luonnoksissa uusi rakennus 
on suunniteltu toteutettavan sisäänvedet-
tynä, jolloin sen edustalle jää pieni aukiotila. 
Aukiomaista pintaa voitaisiin jatkaa myös 
puiston puolella: koko Kilpisenkadun reuna 
laatoitettaisiin luonnonkivilaatoin Kauppa-
kadun ja uuden Vapaudenkadun reunojen 
tyyliin. Puuriviä uuden kulttuurirakennuksen 
kohdalla harvennetaan, minkä lisäksi edus-
talta jätetään pyörätelineet pois tärkeän 
näköyhteyden tieltä. Puiston puolella sijait-
seva nykyinen pisuaari poistetaan tai siirretään 
uuteen paikkaan uuden kulttuurirakennuksen 
toteutumisen myötä. 

3.2.2.1 Sydän-korttelin vaikutukset 
    Kirkkopuistoon

Kuva 48. Puiston käsittely 
Sydän-korttelin toteutuessa.
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3.2.3 Periaatteet koskien materiaaleja, rakenteita ja kalusteita

Puiston nykyinen pintamateriaalimaailma on 
kirjava, minkä vuoksi uusittavilla alueilla pyri-
tään käyttämään muualla puistossa jo esiin-
tyviä materiaaleja.

Puiston erikoisuus on sen käytävämateriaali, 
joka on perinteisen harmahtavan kivituhkan 
sijaan punaista. Kaikki uudet kivituhkapinnat 
ja mahdolliset pintakunnostukset tehdään 
samalla punaisella kivituhkalla. Kaikki käytävät 
lukuun ottamatta Paraatiaukion, Minna Canthin 
ja Ruusutarha-istutusalueiden välisiä käytäviä, 
reunustetaan nupukivikouruin muun puiston 
tyyliin. 

Nupukiviä käytetään myös kytkemön edustan 
kiveämiseen. Nupukiveys nurmisaumataan. 
Luontevaa olisi jatkaa myös korotettu suojatie 
mustin ja valkoisin nupukivin.

Vapaudenkadun reunan puistoalueelle on 
esitetty useita kivettyjä alueita, mm. jalka-
käytävä, bussipysäkki sekä luiskat ja porras-
huoneiden edustat. Näiden kulkupintoina 
käytettävien kiveysalueiden pintamateriaalina 
käytetään luonnonkivilaattaa. Käytettävä laatta 
on punainen 300 x 600 mm kokoinen graniit-
tilaatta, jota on käytetty myös Kauppakadun 
kioskiaukiossa. 

Katualueita reunustavat kivetyt pinnat, jotka 
eivät ole tarkoitettu kulkuun, päällystetään 
noppakivin. Samoin Kilpisenkadun reunan 
pyöräpysäköintipaikkojen alusmateriaalina 

käytetään noppakiveä. Kivenä käytetään 
graniittista punaista vakionoppakiveä, jota on 
käytetty myös muualla puistossa. 

Vapaudenkadun Hallintokorttelin puolella 
jalkakäytävän pintamateriaalina on nykyisin 
käytetty harmaata noppakiveä kaariladottuna. 
Noppakiveys pyritään säilyttämään ja uusitaan 
niiltä osin, joilta se joudutaan purkamaan.

Vapaudenkadun pyörätie tehdään asfaltti-
pintaisena. Katujen ajoradat ovat asfalttia, 
pyöräkaistat erotellaan ajoratamaalauksin/
pintauksin. Kilpisenkadun Valtiontalon 
puoleinen jalkakäytävä pidetään asfalttipintai-
sena kuten nykyisin.

Uutena elementtinä Vapaudenkadun reunan 
puistoalueelle sekä leikkipaikan ympärille on 
suunniteltu muureja ja portaita. Rakenteiden 
materiaalina käytetään punaista graniittia, 
joka on yhteensopiva muiden kivimateriaalien 
kanssa.

Leikkipaikan pintamateriaalin tulee sopia histo-
rialliseen ympäristöön mahdollisimman hyvin. 
Ensisijainen pintamateriaalivaihtoehto on kivi-
tuhka ja turvasora putoamisalueilla. Hiekkama-
teriaalin värin tulee olla samaa kuin käytävillä. 
Leikkipaikan kalusteiden ja välineiden yleisvä-
ritys on mustanharmaa.

Puiston kalusteissa noudatetaan kaupungin 
linjauksia. Peruspenkkinä käytetään samaa 

historiallista mallia, jota on käytetty muualla 
puistossa. Mallin tulee sopia puistoon ja väri-
tyksen muistuttaa punatiilisen kirkon väriä.

Kilpisenkadun katupuut istutetaan maariti-
löihin, jotka sopivat ilmeeltään Vapaudenkadun 
istutuslaatikoihin, malli esim. Milford ’Sahara 
Tree Grill’. Puiden väleihin sijoitetaan runkolu-
kittavia pyörätelineitä. Varusteiden väritys on 
mustanharmaa.

Kuva 49. Ideakuva kytkemön edus-
tan nurmisaumatusta kiveyksestä. 
Kuva Johanneksenpuistosta Hel-
singissä. 

Kuva 50. Puiston pinnoissa pyri-
tään käyttämään siellä jo esiinty-
viä materiaaleja. Kuvassa laatoitus 
kioskiaukiolla.

Kuva 51. Ideakuva leikkipaikan 
kaiteesta ja välineiden värimaail-
masta. Kuva Kapteeninpuistikosta 
Helsingissä.

Kuva 52. Puistossa käytetään 
samaa historiallista penkkimallia 
kuin nykyäänkin.
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3.2.5 Maastonmuotoilun periaatteet 

Puiston tasaus pysyy pääpiirteittäin nykyisen-
laisena. Paraatiaukion tasausta muutetaan 
siten, että se viettää tasaisesti eikä jyrkempiä ja 
loivempia kohtia ole. Ruusutarha-istutusalueen 
oleskelualue tasataan mahdollisimman tasai-
seksi muurien ja portaiden avulla. 

Leikkipaikka sijoitetaan Kilpisenkadun reuna-
alueelle kohtaan, jonka nykyinen kaltevuus on 
noin 6%. Leikkipaikan alue tasataan enintään 
1,5% kaltevuuteen graniittimuurien avulla. 

Alustava tasaus on esitetty yleissuunnitelmapii-
rustuksessa sekä tarkemmin ruusutarha-alueen 
ja leikkipaikan osalta osa-aluetarkennuksissa.

Pysäköintihallin alueella olevat kaivot ja johdot 
tullaan uusimaan. Johtosiirrot suunnitellaan 
pysäköintihallin suunnittelun yhteydessä. Siir-
roissa on otettava huomioon puiston säilyvä 
kasvillisuus ja uusi yleissuunnitelma. Paraati-
aukion kuivatus hoidetaan salaojituksilla P-Pa-
raatin suunnitelmien mukaan. Puiston muu 
kuivatus ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Kirkkopuisto rajataan katumaailmasta yhte-
näisin puurivein jokaiselta sivultaan. Kilpisenka-
dulle istutetaan uusi puurivi rajaamaan puistoa 
kadusta. Vapaudenkadun puurivi uusitaan 
kadun reunaan pysäköintihallin rakentamisen 
jälkeen. Gummeruksenkadun puurivi uusitaan 
kun se kunnon puolesta on tarpeen. Uusissa 
puuriveissä käytetään puistolehmuksia, jotka 
istutetaan 7,5-10 metrin välein. Istutusväli on 
Vapaudenkadulla 10 m, Gummeruksenkadulla 
9 m ja Kilpisenkadulla 8 m. Katupuut istute-
taan Vapaudenkadulla reunakiven verran koro-
tetulle nurmikaistalle, Gummeruksenkadulla 
myöskin nurmelle ja Kilpisenkadulla kiveys-
pinnan tasoon maaritilöihin.

Kaikki nykyinen kasvillisuus tulevan pysäköin-
tihallin alueelta poistetaan. Alueella pyritään 
nykyistä avoimempaan ilmeeseen ja uusissa 
istutuksissa suositaan perenna- ja pensasis-
tutuksia. Pensasistutukset toteutetaan leikat-
tuina muistumana puiston aiemmista vaiheista. 
Paraatiaukion ja Minna Canthin istutusalueen 
väliin istutetaan aukean ainoat puut, käytetään 
näyttävää jalopuulajia, esim. tammi.

Paraatiaukion kirkon puoleiselta nurmialueelta 
poistetaan lehmusrivi parkkihallin rakenta-
misen tieltä. Pysäköintihallin ponttiseinä raken-
netaan 3 metrin etäisyydelle Paraatiaukion 
reunasta, ja se tuetaan rakentamisvaiheessa 
puiston puolelta. Kaivanto- ja tuentatoimen-
piteissä pyritään varomaan säilytettäviksi osoi-
tettuja puita. Mikäli pysäköintihallin rakentami-
sessa puita joudutaan poistamaan suunniteltua 
enemmän, tulee säilyviksi merkityt puut uusia.

Kilpisenkadun reunan puistoaluetta kehitetään 
puustoisena. Lähtökohtana on 1990-luvun 
lopussa Kirkkopuiston suunnittelukilpailun 
voittanut ehdotus, jota on toteutettu vaiheit-
tain. Suunnitelmassa kirkon ympäristö avataan 
puilta ja reunavyöhykkeet metsitetään.

3.2.4 Kasvillisuuden kehittämisperiaatteet
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Kuva 53. Yleissuunnitelman alue-
leikkaukset 1:500.



P
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Kuva 54.  Valaistuksen periaatteet 
kartalla. Valaisinten sijoittelu ja 
valon määrä suuntaa-antava. 

 Pollarivalaisin 

 
 Puistovalaisin

 
 Maavalo

 
 Kohdevalaistus

 
 Katuvalaistus

3.2.6 Valaistuksen periaatteet

Kirkkopuiston valaistus on uusittu 2000-luvulla. 
Puiston säilyviltä osin valaistuksen periaatteet 
pysyvät muuttumattomina, mutta koko puiston 
valaistustekniikka vaihdetaan led-tekniikkaan.

Puiston muuttuvien osien valaistus noudat-
telee puiston hillittyä valaistuslinjaa. Puistoa 
reunustavat puurivit valaistaan maavaloin ja 
muilta puilta maavalot poistetaan. Puiston 
sisäiset käytävät valaistaan pylväsvalaisimin 
säilyvien käytävien tyyliin. Kirkkopuiston muis-
tomerkit on pääosin valaistu kohdevaloin, ja 
vastaava lisätään myös Taipaleen muistomer-
kille. Muuten valaistus Paraatiaukiolla pide-
tään maltillisena, vain lipputangot valaistaan 
maavaloin. Paraatiaukion pohjoispuolisella 
nurmialueella sijaitsevalle kuuselle asennetaan 
kausivalot talviajaksi, kun siirrettävä irtokuusi 
ei enää jatkossa ole käytäntö. Kilpisenkadun 
puoleisella reunalla uusi leikkipaikka valais-
taan hyvin ja kytkemön rakennus pidetään 
valaistuna.

Kuva 55.  Kirkkopuiston valais-
tus on uusittu 2000-luvulla. Kuva 
kirkolle johtavasta käytävästä 
Jyväskylän kaupungin Valon kau-
punki -sivustolta.




