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Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhalii-
ton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 
10. helmikuuta Tampereella järjestetyillä Viher-
päivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat 
palkitun kohteen rakennuttajalle sekä suunnit-
telussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana 
olleille tahoille. 

Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta 
Hyvinkään kaupungin Tekniikka ja ympäristö, 
suunnittelusta Hyvinkään kaupungilta Terhi 
Parkkali-Reskola, Elina Ekroos ja Asako Hashi-
moto sekä toteutuksesta Hyvinkään kaupun-
gin Alueiden ja Viheralueiden kunnossapito ja 
Kiviasennus- ja saneeraus Koponen Oy. Lisäksi 
kunniakirjat luovutettiin erikoiskasveja toimit-
taneille Huhdan Taimitarha Oy:lle ja Arboretum 
Mustilalle.

Laaja ja ilmeikäs kokonaisuus
Pitkänomainen puisto ei avaudu kerralla, vaan 
tarjoaa kävijälle yllätyksiä ja uusia näkymiä. 
Puiston ilme vaihtelee vuodenaikojen mukaan. 
Puistossa on sekä kävelyreittejä että liikunta-
mahdollisuuksia kaikenikäisille ja kaikkina 
vuodenaikoina. Toiminnalliset elementit on 
yhdistetty hienovaraisesti kokonaisuuteen.

Lounatuulenpuiston kasvivalikoima on 
erittäin monipuolinen ja esimerkiksi ruskan 
värit kauniisti hyödyntävä. Puistokalusteiden 
tehostevärit, viininpunainen ja oranssi löytyvät 
myös istutuksista. Kasviteemoja ovat Hyvin-
käälle ominaiset vanhat koristekasvit ja japani-
lainen puutarha. Teemat liittyvät kokonaisuu-
teen hillitysti ja tasapainoisesti. Puistossa voi 

myös oppia, sillä hyvin sijoitetut kyltit kertovat 
kävijälle kunkin kasvin nimen.

Puistoa reunustavien talojen tontit on 
erotettu luontevasti puistosta pengerryksillä, 
luonnonkivillä ja kasveilla.

Taitavasti toteutettu hulevesijärjestelmä 
kerää sadevedet kahteen kauniiseen koristelam-
peen. Reilun kokoiset, kirkasvetisenä pysyneet 
lammet ovat ilahduttava lisä alueella, jossa on 
hyvin vähän luonnonvesiä.

Puisto valmistui vuonna 2013 Hyvinkään 
asuntomessuja varten. Asuinalueelle laadittiin 
laatukäsikirja, joka on ohjannut myös kasvil-
lisuuden suunnittelua. Puiston hoitoon on 
panostettu paljon ja se myös näkyy. Kasvilli-
suus ja samalla koko puiston taso on kehittynyt 
huomattavasti.

Tunnustus tasokkaalle ympäristölle
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena 
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristöko-
konaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella on luotu esteettisesti ja toimin-
nallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Palkinto 
jaettiin nyt 24. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina 
Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puutarhalii-
ton, Kiviteollisuusliiton, Viherympäristöliiton, 
Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen 
Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, ympä-
ristöministeriön ja lehdistön edustajat.

Vuoden Ympäristörakenne 2014:

Lounatuulenpuisto on 
moni-ilmeinen keidas 
keskellä uutta asuinaluetta

Lounatuulenpuisto Hyvinkäällä palkittiin Vuoden 2014 Ympäris-
törakenteena. Ison puistoalueen erilaiset  teemat ja toiminnot 
muodostavat moni-ilmeisen, viihtyisän kokonaisuuden, keitaan 
keskelle Metsäkaltevan uutta asuinaluetta. Puiston korkeuseroja 
hyödyntävä hulevesijärjestelmä on sekä toiminnallisesti että 
maisemallisesti onnistunut. Korkeatasoisen hoidon ansiosta 
kasvit voivat hyvin.

Lisätietoja:
Tiina Suonio, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi
www.maisemabetoni.fi
Jyri Uimonen, Puutarhaliitto ry
jyri.uimonen@puutarhaliitto.fi
www.puutarhaliitto.fi

1 Lounatuulenpuistossa on taitavasti toteutettu 

hulevesijärjestelmä, joka kerää sadevedet kahteen 

kauniiseen koristelampeen. 

2 Puistoa reunustavien talojen tontit on erotettu 

luontevasti puistosta pengerryksillä, luonnonkivillä 

ja kasveilla. 
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Vuoden Ympäristörakenne 2014: Lounatuulenpuisto on moni-ilmeinen keidas keskellä uutta asuinaluetta

An oasis of many faces in the middle 
of a new residential area 
Lounatuulenpuisto (the park of southwest wind) 
in Hyvinkää is the Environmental Structure of 
the Year 2014. The various themes and func-
tions of the large park area create a pleasant 
whole, an oasis of many faces in the middle of 
a new residential area. The stormwater drain-
age system that utilises vertical distances has 
been implemented successfully in terms of both 
functionality and landscaping. The plants are 

thriving thanks to the high standard of main-
tenance.

The park provides walking routes and exercise 
opportunities to visitors of all ages, all through 
the year. Vegetation themes include old ornamen-
tal plants typical of Hyvinkää, and a Japanese 
garden. The properties round the park are sepa-
rated from it in a natural manner by means of 
embankments, natural stones and vegetation. 

The skilfully implemented stormwater 
drainage system directs stormwater into two 

ornamental ponds. The ponds, which are quite 
large and have remained clear, are a welcome 
addition in an area where natural water bodies 
are scarce.

The competition is organised by the Confed-
eration of Finnish Construction Industries and 
Finnish Garden Association to acknowledge an 
environmental entity of high standard, where 
expert planning and implementation has resulted 
in an aesthetically and functionally sustainable, 
good environment. 
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