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NÄKYMÄKUVA KAUPUNKIAUKIOLTA

SÄRKKÄ
Särkkä on yleissuunnitelma Kalajoen kaupunkiaukion piha- ja puistoalueiden kehittämistä varten. Suun-
nitelman tarkoituksena on luoda aukiosta eloisa ja erilaisiin toimintoihin soveltuva paikka kaupunkilais-
ten käyttöön. Tavoitteena on nostaa aukion profiilia ratkaisuilla, jotka tukevat alueen monikäyttöisyyttä 
eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Keskeisen sijaintinsa ansiosta aukion saavutettavuus on hyvä, ja sitä 
parantaa entisestään aukion uudelleen suunniteltu liittyminen lounaassa sijaitsevaan Jokipuiston virkis-
tysalueeseen ja Kalajoen rantavyöhykkeeseen. Alueen suunnitteluratkaisussa pyritään yhdistämään sekä 
luonnontilainen että hoidettu viherympäristö kaupunkimaisempaan aukioon. Suunnitelman maisemalli-
nen kokonaisuus pyritään luomaan vaiheittaisella siirtymisellä rakennetusta ympäristöstä kohti luonnon-

tilaista pinnoitteiden, rakenteiden ja valaistuksen avulla. 

Kaupunkiaukio on suunnitelman keskeinen kaupunkimainen toimintaympäristö. Suunnitteluratkai-
sussa huomioidaan parkkipaikkojen järjestely ja määrän lisäys kuitenkin jättäen tilaa myös oleskelulle. 
Parkkipaikkojen sijoittelussa huomioidaan mahdollisuudet aukion käyttämiseen tapahtuma-alueena. 
Aukio on kivetty, ja pintaan luodaan erilaisilla kivillä vaihtelevia kuvioita elävöittämään kovaa kivi-
pintaa. Eloisa kivipinta luo myös shared space -efektin, eikä esimerkiksi vain kävelijöille tarkoitettua 
suoraa kulkuväylää aukion läpi tarvita. 

Aukion lipputangot ja muistomerkki siirretään keskeisemmälle paikalle. Ne sijoitetaan Kalajoentien 
varteen istutusaltaaseen, johon sopii talkoo- ja opiskelijavoimin suunniteltu ja toteutettu vuosittainen 
kesäkukkaistutus. Muistomerkki valaistaan kohdevalaisimella. Aukion kasvillisuusaihe on muurein ra-
jatut istutusaltaat. Niihin istutetaan monipuolisesti pensas- ja perennaistutuksia, joiden suunnitte-
lusta ja toteutuksesta voidaan vastata talkoo- ja opiskelijatyönä. Aukiolle istutetaan akselimaisesti 
pienehköjä lehtipuita, jotka kukkivat keväällä tai tarjoavat kauniin syysvärin. 

Istutusaltaiden muurit mahdollistavat istuskelun, jonka lisäksi aukiolle tuodaan siirreltäviä penkki- ja 
pöytäryhmiä, jotka mahdollistavat aukion sosiaalisen käytön, esimerkiksi kesäisin lounaan nauttimi-
sen. Muureihin integroidaan tunnelma- sekä kohdevalaistusta. 

Puistoalue toimii siirtymänä aukiolta kohti rantaa. Puistoon sijoitetaan vahvistetulle nurmelle ta-
pahtuma-alue, jolla voidaan pitää esimerkiksi performansseja tai tuoda väliaikaisia rakenteita, kuten 
esiintymistelttoja. Puisto pidetään melko avoimena, joka mahdollistaa vapaan tilankäytön esimerkiksi 
ympäristötaiteelle. Oleskeluportaat tapahtuma-alueen ja aukion välissä tarjoavat luonnollisen kat-
somon kohti tapahtuma-aluetta, mutta myös vapaamuotoisen oleskelualueen. Talvisin loivasti viet-
tävään portaikkoon saadaan helposti aikaan pulkkamäki. Polusto säilytetään lähes ennallaan, mutta 
esteetön reitti aukiolta puistoon avataan, ja poluston valaistusta parannetaan erityisesti tapahtu-
ma-alueen ympärillä valaisinpollareilla. 

Rantavyöhyke jätetään pääasiassa luonnontilaiseksi. Polustoa parannetaan ja rantaan tuodaan pui-
sia laiturirakenteita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa elämyksellinen kokemus veden äärellä. 
Laitureita sijoitetaan hieman eri korkeusasemiin ja yhdistetään pitkospuilla, jotta veden liikkeitä voi 
seurata myös tulva-aikaan. Rantapolusto ja -laiturit jätetään valaisematta luonnontilaisen tunnelman 
säilyttämiseksi, mutta mikäli valaistus katsotaan tarpeelliseksi toiminnallisuuden kannalta, voidaan 
niitä valaista hienovaraisin keinoin. 
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Kaupunkiaukio kivetään ja siihen 
tehdään kuvioita erisävyisillä, 
-kokoisilla ja -materiaalisilla kivillä.
Asemapiirros on viitteellinen, kivien 
ladontasuunnat ja tarkemmat omi-
naisuudet suunnitellaan ja sovite-
taan ympäristöön paikan päällä. 
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