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Kirkkopuiston yleissuunnitelman luonnos oli 
nähtävillä 17.4.-3.5.2020 välisen ajan. Suunnitel-
ma-aineisto oli tutustuttavissa internet-sivuilla, 
erityinen asukaskysely toteutettiin Maptionnai-
re-nimisellä nettipohjaisella kyselyohjelmalla.

Lisäksi muutamia kommentteja saatiin myös 
muita kanavia pitkin, nämä on nostettu esiin 
kappaleessa ”Muut palautteet”.

Kappaleen viimeisessä osassa on lyhyt kuvaus 
siitä, miten suunnitelmaa on kehitetty nähtä-
villä olon aikana saatujen lausuntojen ja palaut-
teiden pohjalta.

3.3.1 Saadut lausunnot

Lausuntoja pyydettiin erityisesti Keski-Suomen 
museolta sekä Jyväskylän seurakunnalta, ja 
molemmilta myös saatiin lausunnot. 

Keski-Suomen museo
Tähän on tehty tiivistetty kooste museon 
lausunnon keskeisistä huomioista:
• Museo edellyttää erityisen huolellista suun-

nittelua pysäköintitalon porrashuoneiden 
sekä linja-autopysäkkien suunnittelussa, 
museo ei puolla katoksellisia pysäkkejä 
puiston puolelle.

• Leikkipuiston suunnittelussa tulee olla 
myös erityisen huolellinen, museo ei puolla 
pintamateriaalivaihtoehtona esitettyä 
tekonurmea.

• Museo pitää Jyväskylän Sydän – hankkee-
seen liittyvän kulttuuri- ja taidekeskuksen 
edustan käsittelyä koskevista vaihtoeh-
doista parhaana vaihtoehtoa 3, jossa syntyy 
aukio kulttuuri- ja taidekeskuksen eteen ja 
lisäksi luodaan avoimempi yhteys Kirkko-
puistoon kiveysratkaisujen ja harvemman 
puurivi-istutuksen avulla.

Jyväskylän seurakunta
Jyväskylän seurakunnan kiinteistö- ja hautaus-
toimen johtokunta toteaa Kirkkopuiston suun-
nitelman olevan huolella tehdyn ja tukevan 
seurakunnan toimintoja.

3.3.2 Asukaskyselystä saadut palautteet

Maptionnaire-kyselyssä saattoi merkitä suunni-
telmakarttaan huomioita koskien onnistuneista 
ratkaisuista sekä ratkaisuista, joista ei pitänyt. 
Lisäksi saattoi antaa muita huomioita koskien 
suunnitelmaa. Karttamerkintöjen lisäksi saatiin 
noin 40 muuta, ei karttaan sidottua kommenttia 
koskien Kirkkopuiston kehittämistä ja kyselyä. 
Osa kommenteista koski myös sitä osaa Kirkko-
puistosta, jota tämä yleissuunnitelman päivitys 
ei kata.

Vastaajia asukaskyselyyn oli 120 henkilöä. 
Lisäksi kyselyyn kävi tutustumassa lähes 400 
henkilöä kuitenkaan vastaamatta yhteenkään 
kysymykseen. Karttamerkintöjä kyselyssä kertyi 
yhteensä 366 kappaletta. Onnistuneita ratkai-
suja kartoilla merkittiin 94 kappaletta, ja ratkai-
suja, joista ei pidetty, yhteensä 225 kappaletta. 
Muita huomioita kartalle saatiin 47 kappaletta.

Merkittävä osa vastaajista vastusti pysäköin-
tihallin rakentamista. Esimerkiksi karttavas-
tauksista (ratkaisu, josta en pidä) noin 3/4 oli 
erilaisia pysäköintihallin rakentamista kriti-
soivia vastauksia.

Itse puiston kehittämistä koskevista kommen-
teista merkittävä osa kohdistui vanhojen puiden 
poistamiseen. Puiden kaatoja vastustettiin ja 
kyseenalaistettiin useassa kommentissa. 

Kommenteista on tehty erillinen esitys, 
tähän kappaleeseen on koottu kooste niistä 
kommenteista, jotka koskivat puiston suunni-
telmia. Eli tässä ei ole mukana pysäköintihallia 
vastustavia kommentteja. Kooste noudattaa 
samaa rakennetta kuin alkuperäinen kyselykin, 
mutta joitakin saman kaltaisia kommentteja ei 
ole tuotu esille kuitenkaan joka kohdassa.

Onnistuneet ratkaisut
Onnistuneina ratkaisuina suunnitelmassa 
esitettiin erityisesti istutukset sekä säilyvät ja 
uudet puuistutukset. Uutta leikkipuistoa pitivät 
useat vastaajat tervetulleena lisänä Kirkkopuis-
toon. Useita mainintoja saivat myös Kilpisen-
kadun varrelle esitetyt pyöräpysäköintijärjes-
telyt. Muistomerkkien ja taiteen huomioiminen 
tuotiin esille parissa kommentissa. Lisäksi yksit-
täisiä mainintoja saivat mm. Gummeruksen-
kadun lehmusten uusiminen, tapahtumatuo-
tannon huomioon ottaminen, pysäköintihallin 
porrashuoneiden sijoittelu, elävä joulukuusi, 
uusi bussipysäkki puiston reunalla sekä yleisen 
väljyyden säilyminen.

Ratkaisut, joista ei pidetty
Erityisesti isojen puiden kaataminen keräsi 
lukuisia vastustavia kommentteja. Toivot-
tiin, että nimenomaan vaalittaisiin vanhimpia 
puita. Ylipäätään esitettiin, että puiden koko-
naismäärän tulisi Kirkkopuistossa mieluummin 
kasvaa kuin vähentyä. Muutamissa 
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vastaajat pitivät hienona, että puistoa kunnos-
tetaan ja kehitetään. Useassa kommentissa 
kuitenkin epäiltiin puiston ilmeen ja tunnelman 
tuhoutuvan (pysäköintihallin rakentamisen 
vuoksi). Pari kommentoijaa toi esille, että kehit-
tämisessä on historiallinen miljöö otettava 
huomioon ja se tulee tehdä varovaisesti hyvällä 
maulla.

Kasvillisuutta koskevia kommentteja oli tässäkin 
kohdassa useita, suurin osa koski vanhojen 
puiden kaatamisen vastustusta, mutta joukossa 
oli myös yksi, joka totesi, ettei kaipaa vanhoja 
lahoja lehmuksia.

Leikkipuistoa pidettiin hyvänä lisänä puistoon, 
ja Kirkkopuiston uskottiin muuttuvan myös 
perheille houkuttelevammaksi sen myötä. 
Toisaalta epäilevä kommentti toi esille, että 
koska Kirkkopuisto on perinteinen aikuisten 
ja nuorten kokoontumispaikka, ei leikkipaikka 
sinne sovi. Yhdessä kommentissa toivottiin 
puistolle luonnonmukaisempaa ilmettä.

Muutamissa kommenteissa kannettiin huolta 
Kirkkopuiston turvallisuudesta yleensä, muuta-
missa kommenteissa toivottiin alueelle lisää 
palveluja ja tapahtumia. Yksi kommentoija toi 
esille, että puistoa voisi sisällöllisesti kehittää 
mielenkiintoisemmaksi, ja tässä voisi olla apuna 
esim. jaetun todellisuuden sovellutukset, joilla 
voisi jakaa tietoa vaikkapa puiston historiasta.

Muut karttamerkinnät koskien 
puistosuunnitelmaa
Pyöräilyreitit ja pyöräpysäköinti oli esillä muuta-
massa kommentissa. Muun muassa Kaup-
pakadun varrella toivottiin pyörätelineiden 
uusimista toimivimmiksi. Parissa kommentissa 
esitettiin tarkempia toiveita mm. runkoluki-
tuksen mahdollistavista telineistä. Pyöräpysä-
köintiä toivottiin lisää kaupungintalon edustalle 
sekä Kauppakadulle. Gummeruksenkadulle 
toivottiin kaksisuuntaista pyöräilyreittiä. Kilpi-
senkadun osalta toisaalta kannatettiin pyörä-
katu-ajatusta, ja toisessa kommentissa taas 
toivottiin ajoväylästä eroteltuja pyöräkaistoja.

Muutoin muut karttamerkinnät koskettivat 
erilaisia yksittäisiä huomioita kuten valais-
tuksen riittävyyttä tai toisaalta liiallista valo-
saastetta, tapahtumasähkön riittävyyttä eri 
puolilla puistoa, kulkureittien sujuvuutta 
eri puolilla suunnittelualuetta sekä katujen 
yli, leikkipuiston välinevalintoja sekä aidan 
korkeutta, ruusutarhan viihtyvyyden varmista-
mista tai väliaikaisen bussipysäkin epäviihtyisiä 
olosuhteita.

Muut kommentit kyselyssä
Karttamerkintöjen lisäksi kyselyssä oli mahdol-
lisuus antaa vapaasti kommentteja suunnitel-
mista ja Kirkkopuiston kehittämisestä. Muuta-
massa kommentissa annettiin suunnitelmasta 
kehuja, ja vastaavasti monessa risuja. Jotkut 

kommenteissa oli lueteltu myös perusteita: 
puiston viihtyisyys, identiteetti ja tunnelma, 
puiden merkitys pienilmasto-olojen säätelijänä 
sekä ilmastonmuutos. Useat kommentoijat 
vaativat, että puiden kaatamisratkaisuissa tulee 
käyttää asiantuntijaharkintaa ja perusteel-
lisia puiden kuntotutkimuksia. Mikäli puita on 
uusittava, sitä toivottiin tehtävän vaiheittain.

Leikkipuiston toteuttamista vastusti muutama 
henkilö, sen nähtiin soveltuvan mieluummin 
toisen tyyppiseen puistoon kuin Kirkkopuisto. 
Parissa kommentissa toivottiin leikkipuistoon 
myös enemmän istutuksia. Parissa kommen-
tissa pohdittiin, onko Minna Canthin patsaan 
ympäristöön esitetty liikaakin istutuksia 
ajatellen tapahtumakäyttöä. Parissa komment-
tissa tuotiin esille, että esitetty Vapaudenkadun 
varren pyörätie on liian kapea. Pari kommen-
toijaa toi esille myös kysymyksen vessojen 
riittävyydestä suositussa puistossa. Pysäköin-
tihallin porrashuoneiden ei nähty sopivan puis-
toon useassa kommentissa.

Paraatiaukion kolkkous sai pari mainintaa, sinne 
toivottiin esim. siirrettäviä istutuksia. Yksittäisiä 
kommenteja saatiin lisäksi mm. nurmikoiden 
korvaamisesta niityllä, kiveyksien turhasta uusi-
misesta Hallintokorttelissa tai muistomerkkien 
säilyttämisestä nykyisillä paikoillaan.

3.3.3 Muut palautteet

Nähtävilläolon aikana saatiin muutamia 
palautteita sähköpostitse, postitse ja puhe-
limitse. Näistä muutamissa vastustettiin 
pysäköintihallia.

Parissa kommentissa oltiin huolissaan vanhojen 
puiden kaatamisesta. Viesteissä oli pitkiä perus-
teluja, niissä mainittiin muun muassa puiden 
merkitys hiilensidonnan, viihtyvyyden, ilman 
puhdistumisen, viilennyksen ja stressin lievit-
tämisen kannalta. Tuotiin myös esille se, että 
vain huonokuntoisempia puita tulisi poistaa 
huolellisten, asiantuntijan tekemien kuntoarvi-
ointien pohjalta. Lisäksi toivottiin mieluummin 
lisättävän kuin vähennettävän puiden määrää 
Kirkkopuistossa.  

Yhdessä kommentissa tuotiin esille, että puis-
tossa tulee olla sipuli- ja kesäkukkia sekä 
kukkivia pensaita. Yksi soittaja toivoi, että 
diagonaalisia kävely-yhteyksiä sujuvoitettai-
siin Ruusutarhan kohdalla, hänen mielestään 
jalankulkijoiden reittejä ei ollut riittävän hyvin 
huomioitu.
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näiden toteuttaminen on kiinni käytettä-
vissä olevista resursseista.

• Myös muita pieniä tarkistuksia yksityiskoh-
tiin tarkennetaan jatkosuunnittelussa, esim. 
koskien tarkempia kaluste- ja varusteva-
lintoja niin leikkipuistossa kuin vaikkapa 
pyöräpysäköinnin osalta.

3.3.4 Suunnitelmaan tehdyt muutok-
set nähtävilläolon jälkeen

Keski-Suomen museon lausunnon perusteella 
on lopulliseen yleissuunnitelmaan jätetty Jyväs-
kylän Sydän -hankkeeseen liittyvän kulttuuri- ja 
taidekeskuksen osalta ainoastaan yksi vaihto-
ehto (nähtävilläolovaiheen vaihtoehto 3).

Muiden palautteiden pohjalta suunnitelmaan 
on tehty seuraavia tarkistuksia:
• Kirkkopuistoon istutetaan vähintään yhtä 

monta uutta puuta kuin mitä niitä joudu-
taan poistamaan. Uudet puut istute-
taan osin samoihin paikkoihin kun aiem-
minkin, osin eri paikkoihin. Istutettavat 
uudet puut tutkitaan tarkemmin yleis-
suunnitelmavaiheen jälkeen tehtävässä 
rakennussuunnitteluvaiheessa.

• Vanhojen puiden kaatotarpeita ja vaiheis-
tuksen mahdollisuuksia tutkitaan myös 
lisäselvityksin. Esimerkiksi Gummeruksen-
kadun reunassa kasvavia lehmuksia on 
hoidettu kymmeniä vuosia sitten leikkaa-
malla siten, että ne voivat olla lahovikaisia 
ylempää, ja tämä vaatii vielä tarkempaa 
asiantuntijan selvitystä puiden kunnosta. 
Puurivi uusitaan – mahdollisesti vaiheittain 
– siinä vaiheessa, kun kuntotutkimuksessa 
se katsotaan tarpeelliseksi.

• Monia muitakin huomioita koskien istutusten 
luonnetta tai määrää (esim. Minna Canthin 
patsaan ympäristössä) pohditaan vielä 
tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa.

• Paraatiaukiolle sijoitetaan mahdollisuuk-
sien mukaan siirrettäviä kausi-istutuksia, 

3.4 Jatkosuunnittelu

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen 
puistosta laaditaan toteutukseen tähtäävät 
rakennussuunnitelmat. 

Suunnitelmassa esitetyt muutokset on suunni-
teltu toteutettavan kahdessa vaiheessa; ensin 
Vapaudenkadun puoli sekä muut pysäköin-
tihallin rakentamisen myötä välttämättömät 
muutokset, ja sen jälkeen Kilpisenkadun reuna-
alue. Gummeruksenkadun puurivi uusitaan 
kun se kunnon puolesta on tarpeen. Puiston 
toimenpiteet linkittyvät suoraan muihin 
alueella tapahtuviin muutoksiin ja voivat elää 
niiden mukaan.

Ensimmäinen toteutusvaihe ajoittuu P-Paraatin 
rakentamisen jälkeiselle ajalle. Suunnitelman 
laatimishetken aikataulun mukaan puistoa 
alettaisiin rakentamaan aikaisintaan vuoden 
2022 keväällä.

Kuva 56. Havainnekuva Vapauden-
kadun ja Kilpisenkadun kulmasta 
kohti ruusutarha-aluetta. Taustalla 
kirkko.
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