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Kirkkopuiston
Riistakatu –
Louhenkatu välisen
lohkon
perusparannussuunnit
elma –
Suunnitelmaselostus
Kirkkopuiston Riistakatu-Louhenkatu välisen lohkon perusparannuksen tavoitteena on kohentaa puiston yleisilmettä
aiemmin laaditun yleissuunnitelman (26.11.2002) mukaan. Suunnitelma noudattaa samoja periaatteita ja materiaaleja kuin
aiemmin laadittujen Kirkkopuiston lohkojen Ilvolankatu – Riistakatu sekä Pohjolankatu – Karjalankatu
rakennussuunnitelmissa on esitetty.
Iisalmen Kirkkoaukion, Kirkkopuiston ja Otavan puiston muodostama akselisommitelma on historiallisesti, symbolisesti ja
kaupunkikuvallisesti kaupungin ydinkeskustan merkittävin kokonaisuus (RKY).
Riistakatu – Louhenkatu -lohkon erikoisuutena ovat kaksi muistomerkkiä; Kauppis Heikin patsas ja Juhani Ahon patsas.
Kullakin Kirkkopuiston lohkolla on oma luonteensa/ teemansa. Tällä lohkolla pääpaino on veistoksissa ja oleskelussa.
Iisalmi täyttää tänä vuonna 130 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Iisalmen Kulttuuripalvelut on ideoinut toteutettavaksi
puistoon iisalmelaislähtöisten merkkihenkilöiden esille tuomista jollakin uudella tavalla. Tähän työhön on kuulunut
muistomerkin ideointi ja teoksen sijoitus puistoon. Muistomerkin jatkosuunnittelusta vastaa myöhemmin projektiin
kiinnitettävä taiteilija.

Pinnoitteet ja tasaukset
Perusparannuksen keskeisimpiä toimenpiteitä on puistokäytävien rajauksen ja linjausten täsmentäminen sekä
pinnantasauksen parantaminen. Pääkäytävä rajataan nupukivikouruilla ja käytävästä levennettävälle oleskelualueelle sekä
veistosten ympärille asennetaan nupukiveys. Oleskelualueelle sijoitetaan penkkejä.
Eteläreunan kapeamman käytävän linjausta suoristetaan, ja sen varteen istutetaan pensaita, aukotonta sokkelia vasten
korkeampia pensaita ja matalampia lähemmäksi Louhenkatua.
Diagonaalista käytävää Louhenkadulta puiston keskikäytävälle levennetään ja linjataan kulkemaan Juhani Ahon veistoksen
vierestä. Käytävän reunoille asennetaan nupukiviä riviin.
Tällä hetkellä puiston pinta viettää kohti eteläosan rakennuksia. Perusparannuksen yhteydessä tasausta muutetaan niin, että
rakennuksilta päin tulee vastakaato puistoon.
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Kalusteet, varusteet ja valaistus
Puiston penkkityyppinä käytetään olemassa olevaa mallia, mutta puuosat maalataan valkoiseksi. Lisäksi puistoon sijoitetaan
kaksi 100 L roska-astiaa.
Pääkäytävän valaistus uusitaan samalla valaisinmallilla kuin jo aiemmin peruskorjatuilla lohkoilla. Valaisimet asennetaan
käytävän molemmin puolin rytmittämään kulkua.

Kasvillisuus
Puiston erikoispiirre on koko matkaltaan tiheät koivurivit. Koivurivejä täydennetään paikoista, joista niitä on jouduttu
kaatamaan pois huonokuntoisuuden takia. Kauppis Heikin sekä Juhani Ahon veistoksen taustaksi istutetaan havukasveja.
Lisäksi puiston kukkaistutuksista tehdään monipuolisempia. Kesäkukkien lisäksi penkkeihin istutetaan perennoja, mm.
tarhapäivänliljoja, syysleimuja sekä astereita.
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