
bk-1

bk-1

kt

bk-2

asf

2 inva-ap

inva-ap

LT

inva-ap

bk-2

+10.00

+9.00

+8.00

+7.00

+6.00

+5.00

LT

pylväsvalaisin

Penkki

Penkki

kt

kivituhka

kivituhka

Suunnitt
elualueen ra

ja

Uusi kevyenliikenteen reitti

Leveät istuskeluportaat, joilla puisia
istuintasoja . Portaiden leveys 
1000mm ja korkeus 200mm.

pollarivalaisimet

tilaa jakavat 
valaisinpylväät

maalattu asfaltti

Uudet pensasistutukset 
rajaavat julkisen ja 
puolijulkisen tilan toisistaan 

Kukkivia pikkupuita

Koivukuja

Uusi kulkuyhteys
puistoon

Kirjastoauton ajolinja

20 pp

14 pp

Opaste

Muistomerkki

Kuntoilu

20 pp

8 ap

4 ap

8 ap

6 ap

10 ap

25 ap

Leikkaus A
-A

Leikkaus B-B

12 ap
lumenkasa

us

LT

+10.00

+10.50

+10.50

+9.74

+10.50

+11.00

11 ap

4 ap

Opaste

Opaste

Jalankulkuväylät 
valaistaan maahan
upotettavin led-valoin

Kevytrakenteinen 
silta 

Varaus ympäristö-
taiteelle

Varaus ympäristö-
taiteelle

Näkymä 1

JOKIPUISTO

KALAJO
ENTIE

JUSSI KURIKKALAN PUISTO

TAPAHTUMA-AUKIO
Oleskelu ja tapahtuma-aukio.
Kaupunkiaukion ilmettä 
voidaan muuttaa tapahtuman 
mukaan katosten, valaistuksen 
ja liikuteltavien kalusteiden 
avulla.

SISÄÄNTULOAUKIO
Aukio on helppo kohtaa-
mispaikka kaupunkilaisille. 
Siellä voi istahtaa hetkeksi 
tai polkea kuntopyörää 
virastossa asioinnin
yhteydessä.

Kivituhkakäytävä rakennuksen 
vieressä ja pensasistutukset 
keyenliikenteen väylän vieres-
sä uusitaan

PENSASISTUTUKSET
Pensasistutukset virastotalon 
ja kaupungintalon seinustoilla 
kunnostetaan ja täydennetään 
tarpeen mukaan käyttäen 
rakennusten aikakaudelle 
ominaisia ja alkuperäisen 
suunnitelman mukaisia 
kasvilajeja.

NURMIALUEET
Nurmialueet uusitaan.
Nurmea rajaava reunakivi 
upotetaan maanpinnan
tasoon. Vanhojen huonokun-
toisten koivujen tilalle istute-
taan uusi koivurivi.

UUSI TULVAPAINANNE
Uusi painanne toimii osana luonnon-
mukaista tulvasuojelua Kalajoen ran-
nalla sekä viivyttää puiston hulevesiä.
Painanteen reuna tuetaan kiveyksin 
kuten vanhassa painanteessa. Istutuk-
sissa käytetään ympäristöön soveltuvia 
kosteikkokasveja.

VANHA TULVAPAINANNE
Olemassa oleva painanteen istutuksia 
kunnostetaan ja yhdenmukaistetaan. 
Painanteen ympärillä olevat pensasis-
tutukset poistetaan. 

Kalajoen uusi kaupunkiaukio tuo Kalajoen kaupungintalon ja viras-
totalon tiiviimmäksi osaksi kaupunkirakennetta ja kaupungin pal-
veluja. Se palvelee kaupunkilaisia niin päiväsaikaan kuin iltaisin ja 
viikonloppuisinkin. Päivisin suurin osa aukiosta on varattu ajoneu-
vojen pysäköintiin, mutta tilaa on myös jalankulkijoille. Iltaisin aukio 
vapautuu kaupunkilaisten käyttöön ja voi toimia tarpeen mukaan 
tapahtumapaikkana niin myyjäisille, pienille konserteille, kesäteat-
terille kuin juhannustansseillekin.

Kaupunkiaukion tilaa jakavat kahden pysäköintikamman välissä 
olevat valaisinpylväät joihin voidaan kiinnittää myös kevyt katos tai 
tilan ylle levittäytyvä juhlavalaistus. Istuskelulle ja oleskelulle löytyy 
paikkoja aukion reunoilta, jonne voidaan sijoittaa esimerkiksi liiku-
teltavia penkkejä. Aukiolta avautuu laaja puiston puiden rajaama 
näkymä joelle päin. Leveät istuskeluportaat, jotka laskevat alas Jo-
kipuistoon toimivat oleskelupaikkana sekä katsomona Jokipuiston 
tapahtumille.
 

Jalankulkuyhteyksiä rakennusten sekä Kalajoentien ja Jokipuiston 
välillä selkeytetään, jotta liikkuminen alueella helpottuu. Raken-
nusten välistä kaupunkiaukiota jaksottavat suojatiet, joita korostaa 
maahan upotetut led-valot. Jalankulun ja kevyenliikenteen väylät 
erottuvat muista liikenneväylistä kiveyksen avulla.

Pysähtymispaikkoja ja kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja on tar-
jolla myös päiväsaikaan. Sisääntuloaukio tarjoaa mahdollisuuden 
istahtaa hetkeksi tai vaikka ottamaan pienen taukojumpan muun 
asioinnin lomassa. Liikuntavälineet on pyritty valitsemaan siten, 
että kaikki kaupunkilaiset kokevat tilan houkuttelevana. Esimerkiksi 
leuanvetotanko sopii aktiiviliikkujalle, kun taas puolestaan penkin 
eteen asennettua polkulaitetta on kaupungin senioreidenkin help-
po käyttää.

Kaupungintalon ja virastotalon suoralinjainen muotokieli sekä ajan 
henkeen sopiva kasvillisuus on pyritty säilyttämään suunnitelmassa. 
Rakennuksia reunustavat istutukset kunnostetaan ja täydennetään 
käyttäen samaa kasvilajistoa. Suorat ja vinoon kääntyvät linjat jat-
kuvat läpi rakennusten välisen tilan aina uudelle kaupunkiaukiolle 
ja Jokipuistoon saakka. Jokipuistoon ulottuva ja pienen taitteen te-
kevä koivukuja rajaa kaupunkiaukion tilaa maisemasta ja antaa sille 
tuulensuojaa.
 
Jokipuiston olemassa oleva tulvapainanne toimii osana luonnon-
mukaista tulvasuojelua Kalajoen varrella sekä huolehtii myös osasta 
puiston hulevesiä. Rannan muotoilu useasta kohdasta voisi viivyttää 
alueen hulevesiä laajemmalta alueelta ja auttaa hillitsemään mah-
dollisia tulvia. Puiston vierailijat voivat samalla tutustua kosteikko-
kasvillisuuteen opastaulun avulla sekä seurata joenpinnan korkeu-
den vaihteluita.

NÄKYMÄ  1 Saapuminen kaupunkiaukiolle.

KALAJOEN KAUPUNKIAUKIO
suorat linjat

YLEISSUUNNITELMA 1:500
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Näkymä 2

Näkymä 3



Tapahtuma-aukio ja pysäköinti
Tilaa jakaviin valaisin pylväisiin voidaan kiinnittää 
tapahtumaan mukaan katos tai juhlavalot.Kulku  Jussi Kurikkalan puistoon

LEIKKAUS B-B 1:150

+9.74

+9.00

+10.00

Pensasistutukset ja uusi koivurivi
rajaavat julkisen ja puolijulkisen 
tilan

+10.00
+9.60

+9.00

Istuskeluportaat, leveys 1000mm ja askelman korkeus 200mm.
Portailla puisia istuintasoja. Pollarivalaisimet rajaavat aukion portaista.

Tapahtuma-aukio ja pysäköinti. Aukion laidalla
on siirreltäviä penkkejä

LEIKKAUS A-A 1:150

Kukkivia pikkupuita
sisäänkäyntien yhteydessä

Kulku Jussi Kurikkalan puistoon

MAISEMAN TILALLISUUS

Saavuttaessa Jussi Kurikkalan puiston läpi Jokipuistoon maisema avautuu ja 
näkymät ulottuvat pitkälle molempiin suuntiin jokea. Tästä puistoyhteydes-
tä muodostuu ensimmäinen maisematilaa rajaava linja. Toinen linja muo-
dostuu kulkuyhteydestä kaupunkiaukion, sen jatkeena olevan koivukujan 
ja Jokipuiston välillä. Nämä kaksi linjaa muodostavat suunnat, jotka rajaavat 
kaupunkiaukion tilaa maisemassa.

REITIT

Jalankulun yhteydet ja reitit on korostettu kiveyksellä ja valaistusyksityiskoh-
din, jotta liikkuminen alueella olisi turvallista myös, kun se on ajoneuvojen 
käytössä.

TOIMINNOT

Kaupunkilaisille tarkoitetut tilat ja palvelut kerrotaan sekä saapumisen että 
virastotalon toisen sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevissa opasteissa. Puis-
ton puolella on lisäksi lisätietoja hulevesiaiheiden toiminnasta ja kasvillisuu-
desta. Pyöräpaikkoja ja penkkejä on sijoitettu kaupungintalon ja virastota-
lon sisäänkäyntien yhteyteen. Kuntoilulle varattu tila sijaitsee virastotalon 
sisäänkäynnin yhteydessä.

VALAISTUS

Pylväsvalaisimien luoman yleisvalaistuksen lisäksi aukiolla on erityyppisiä 
kohde- ja huomiovalaisimia. Kaupunkiaukion etelä-reuna on rajattu Joki-
puistosta pollarivalaisimin, aukion poikki kulkevat jalankulkuyhteydet ovat 
korostettu maahan upotetuin led-valaisimin ja saapumisaukion reunalla 
oleva muistomerkki on valaistu kohdevalaisimin. Tämän lisäksi pysäköinti-
alueen jakaa valaisinpylväiden rivi, johon voidaan ripustaa myös juhlavaloja 
tapahtumien ajaksi.

NÄKYMÄ  2 Jokipuisto

NÄKYMÄ  3 Tapahtuma-aukio talviaikaan.
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