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Suunnitelman esittely 
Tilkut sykkii pohjoispohjalaisen maiseman avointa lakeutta. Suunnitelman 
suoralinjaisuus on muistuma peltosarkojen suorista jokeen päättyvistä linjoista 
ja niiden rytmikkäästä vaihtelusta metsätilkkujen kanssa. Maanviljelyn vaikutus 
kalajokelaisessa maisemassa on näkynyt lähes siitä asti kun alue nousi Perämeren 
aalloista.

Muodot ja materiaalit
Suunnitelman muotokieli ja materiaalit ovat saaneet inspiraation Kalajoen maisema- 
ja kulttuurihistoriasta. Säntillinen sommittelu ja heinäistutukset antavat viitteitä 
maanviljelystä ja ihmistyön merkityksestä maisemaan. Lisäksi yksityiskohdissa käytetty 
teräs kertoo alueella vaikuttaneesta metalliteollisuudesta. 
Pikkupuut ja matalat pensasrivistöt jäsentävät alueen tilkkuihin, jotka päättyvät 
rantaruovikon kautta jokeen. Luonnonkasvein istutettavaa rantaniittyä käytetään 
maanpeitekasvillisuuden tavoin. Se on helppohoitoinen ja ekologisempi vaihtoehto 
nurmipinnalle. 

Toiminnot
Puiston toiminnot kytkeytyvät oleskeluun ja tapahtumien järjestämiseen. 
Yksinkertainen ratkaisu taipuu monenlaiseen toimintaan ja muuntuu helposti toriksi, 
teatteriksi, piknik-puistoksi tai opetustapahtumiin sopivaksi ulkoluokkahuoneeksi. 
Kaupungintalon työntekijöille puisto tarjoaa tilaa virkistäytyä työn lomassa tai pitää 
vaikka palavereita amfiteatterin rappusilla. Arkipäivisin parkkipaikkana toimiva 
asfalttialue taas mahdollistaa tapahtumien järjestämisen iltaisin ja viikonloppuisin.
Rantaruovikko estää pääsyn Kalajoen rantaan monin paikoin. Aivan rannan 
tuntumaan sijoitettu pergola päästää kävijät ihailemaan joen liikettä ja historiallista 
kirkkonäkymää lähietäisyydeltä.

Tilaa taiteelle
Puisto ja kaupungintalon piha antavat mahdollisuuksia erilaisten tilataideteosten 
sijoittamiselle. Puiston pergolat on mahdollista toteuttaa taideprojekteina ja 
niiden tarkoitus on rajata maisemasta erilaisia näkymiä tai sinne sijoitettuja 
ympäristötaideteoksia. Taideaukion pergolan edessä on sopiva sijoituspaikko esimerkiksi 
veistostaiteelle. Lisäksi tapahtuma-aukion asfalttia voidaan käyttää taideteoksen 
pohjana. Asfalttiteos yhdistäisi Kalajoentien parkkipaikan kautta rantapuistoon. 

Yhteisöllinen rakentaminen ja ylläpito
Puiston ylläpidossa voitaisiin hyödyntää puutarha-alan opiskelijoiden panosta ja 
mahdollisuuksien mukaan asukkaiden apua. Puutarha-alan opiskelijat saavat 
hyödyllistä oppia kasvillisuuden hoitamisesta ja viherrakentamisesta.  Puistoon on 
sijoitettu myös viljelylaatikoita, joissa on mahdollista kasvattaa hyötykasveja yhteiseen 
käyttöön. Viljelyksien hoidosta voitaisiin ottaa yhteisesti vastuuta kaupungin, 
oppilaitoksen ja asukkaiden puolesta. Talkoot ja yhteisöllinen rakentaminen tekevät 
puistosta heti asukkaiden oman ja sitouttavat asukkaita myös huolehtimaan paremmin 
yhteisestä puistostaan. 
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