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YT ympäristötaide

AJATUSTEN JA TUNTEIDEN PUISTO -KALAJOKI

Ympäristötaiteella (YT) on suuri merkitys puiston 
olemuksessa. Taiteen avulla puistosta muodostuu 
kokonaisuus, jossa tunteet sekä aistit ovat voimakkaasti 
esillä.
Ympäristötaiteessa on tärkeää luoda kosketeltavia 
pintoja, mielenkiintoisia muotoja, värejä, ääniä tai jopa 
tuoksuja. Astu rohkeasti lähemmäs ja liity taiteeseen. 
Jokainen meistä luo taiteesta taidetta.

Erilaiset äänet, etenkin veden solina, saa mielen 
levolliseksi. Puro solisee hiljaa polkujen vierellä. 
Valon heijastukset soljuvat vesikasvien lomaan. 
Muutama sorsakin uiskentelee lammessa.

Pysäköintialue asfaltoidaan. Hulevedet ohjataan 
pintaohjauksella sekä salaojituksella kasvillisuusalueisiin sekä 
hulevesipainanteeseen. Pysäköintialueella järjestetään 
erilaisia tapahtumia. Puistoon laskeva nurmirinne on myös 
osa suurempaa tapahtuma-aluetta. 
�

Kasvillisuus luo visuaalista eloa puistoon. Erilaiset heinät huojuvat 
tuulessa. Pensaat kukkivat. Puut luovat varjoa ja suojaa puiston 
ylle. Erilaiset lehtien pinnat houkuttelevat tunnusteluun. 
Kasvillisuus luo visuaalisen taideteoksen ympärivuoden. Talvella 
valaistut puut ovat upea näkymä.

Puistossa on myös mahdollisuus istuskella, nauttia 
luonnon äänistä tai seurustella ohikulkevien 
kanssa. Puisto on monikäyttöinen ympärivuoden. 
ja se on suunniteltu kaikille ikäryhmille. 
Materiaaleissa on huomioitu niiden yhdistyminen 
luonnollisesti ympäröivään luontoon.

Puisto valaistaan niin että se on 
käytettävissä myös pimeän aikaan. 
Ympäristötaiteita korostetaan 
kohdevalaistuksella. Kohdevalaisimia 
voidaan laittaa mm. keskellä oleviin 
heinäalueisiin sekä suurimpiin puihin. 
Valaistus on taidetta hämärän aikaan.
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Havainnekuva pysäköintialueen tapahtumalueesta

Suunnitelman lähtökohtana oli laadukas, mutta kuitenkin kustannustehokasajattelu. 
Laatua ja tyylikkyyttä voidaan helposti lisätä esimerkiksi kivituhka-alueita rajaavalla 
reunakivellä, vaihtamalla pensasistutusten tilalle erilaisia perennoja, tai asentamalla kivetystä 
oleskelualueille. 

Puiston yhteisöllinen kehittäminen ja puiston käyttäjien osallistaminen oli myös pohjana 
suunnittelu työssä. Heidät saadaan mukaan esimerkiksi järjestämällä istutustalkoot. 
Ammattilaisen ollessa läsnä voi monessa työtehtävässä olla talkooväkeä mukana. 

Kuten alueleikkauksista käy ilmi, on alueen pinnanmuodot pyritty pitämään mahdollisimman 
samoina. Näin vältetään maa-ainesten ylimääräinen kuljettaminen. Hulevedet ja niiden 
luonnollinen kulku on huomioitu.
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