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Kaivopuisto on Suomen mittakaavassa ainoalaatuinen kokonaisuus. Puiston erikoinen, pitkä
historia, rakenne ja yksityiskohdat tekevät siitä erityisen merkittävän kohteen maassamme.
Eteläiset kaupunginosat ry:llä on vuosien ajan ollut mahdollisuus arvioida puistossa suoritettuja
toimenpiteitä ja nähdä niiden konkreettiset vaikutukset. Yhdistys on tehnyt omalta osaltaan pitkään
yhteistyötä rakennusviraston kanssa, myös Kaivopuistoon liittyvien hankkeiden osalta.
Viime vuodet Kaivopuiston kohdalla osoittavat konkreettisesti, että puiston käytön linjaamisesta ja
kunnostussuunnittelusta puuttuu kokonaisvaltainen ote. Puisto on menettänyt ominaispiirteitä,
jotka ovat aiemmin tehneet siitä mielenkiintoisen kaikille sen käyttäjille. Yhdistys esittää selkeän
huolensa siitä, että puiston olemus on annettu latistua lähinnä kenttäalueiksi ja sen yleisilme
aiempaa selvästi mielikuvituksettomammaksi. Aiemmin puistoa luonnehtineet elementit kuten
historialliseen puistoon kuuluvat monipuoliset, kiinnostavat puulajit ja koristepensaat sekä puiston
luonteeseen sopiva valaistus ja penkit elävät enää valokuvissa. Yhdistys korostaa, että muutos on
tapahtunut enemmänkin kokonaisvaltaisen näkemyksen kuin esimerkiksi rahan puutteen takia.
Erityistä huomiota tulisi nyt mielestämme kiinnittää:
Kaivopuiston valaistukseen, joka on mm. lukuisten eri valaisinmallien johdosta melkoinen
tyylilajien sekoitus. Valaistuksen pitäisi olla historialliseen ympäristöön sopiva, ei liian kirkas, jotta
silmä saa levätä valaistujen kohtien välillä hämyisessä valossa. Tällaista menettelyä sovelletaan
mm. New Yorkin Central Parkissa, jossa rikollisuuden määrä väheni, kun valaistuksen
voimakkuutta vähennettiin. Valaisimet eivät saisi myöskään olla liian korkeita. Yhdistys on
mielellään mukana valaistussuunnitelmien teossa.
Puistokäytävien asvaltointi on aiheellisesti hämmästyttänyt. Kaivopuiston yleisilmeen näin radikaali
muuttaminen osoittaa mielestämme puiston luonteen ymmärtämättömyyttä. Esitämme ettei
asvaltointia missään nimessä jatketa puistossa ja että sopimattoman värinen päällyste
poistetaan ja korvataan sorapinnoituksella.
Monipuolisten puulajien ja koristepensaiden istuttamiseen ja hoitoon, jotta voidaan palauttaa se
yleisvaikutelma, joka on aiemmin tehnyt Kaivopuistosta ainutlaatuisen kulttuuripuiston.

Penkkien lisäämiseen, mikä mahdollistaa mm. iäkkäämpien henkilöiden puiston käytön. Myös
yhden ihmisen "yksittäispenkkejä" olisi sijoitettava sopiviin näköalapaikkoihin.
Iso Puistotie tulisi selkeästi sijoitetuilla liikennemerkeillä asemakaavan mukaisesti osoittaa vain
jalankulkijoille ja pyöräilijöille varatuksi kulkuväyläksi Kaivohuoneelta lähtien rantaan asti.
Kaivohuoneen vieressä oleva rappeutunut WC-rakennus tulisi kunnostaa käyttökelpoiseksi tai
korvata paikkaan arkkitehtonisesti sopivalla uudella WC:llä.
Yhdistyksen pitkään rakennusvirastolta pyytämät puiston mielenkiintoista historiaa kuvaavat
infotaulut ovat jääneet vuosi vuodelta tekemättä/ pystyttämättä. Mielestämme puiston vanhimmat
puut voisi myös varustaa infotauluilla, joissa kerrottaisiin pyrkimyksestä pitää nämä puut elossa
vielä ainakin 100 vuotta - tähän tarvitaan kaupunkilaisten tukea, puiden arvostusta ja
kunnioittamista.
Yhdistys pitää järkevänä linjaa, jossa massatapahtumat ohjataan alustaltaan Kaivopuistoa
huomattavasti soveltuvimpiin kohteisiin. Aiempien vuosien massatapahtumien jälkeiset surullisen
mittavat kunnostustyöt Kaivopuistossa ovat kunnostusmäärärahojen haaskausta.
Kannustamme tässä asiassa edelleen linjakkuuteen.
Yhdistys pitää tärkeänä korostaa, että tässä yhteydessä ei ole kyse määrärahojen lisäyksestä vaan
niiden käytön ohjaamisesta selvästi nykyistä mietitympään suuntaan puiston yleisilmeen
muokkaamisessa. Olisi suotavaa, että jatkossa Kaivopuiston kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja
hoidosta vastaisi yksi korkean osaamistason omaava virkamies, jolloin vältyttäisiin eri
virastojen välisiltä intressiristiriidoilta.
Yhdistys toivoo saavansa vastauksen esittämiinsä näkökohtiin.
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