KESÄKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3/2016
PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

Rahalle saadaan varmaan vastinetta, mutta miten vastikkeellisuutta uskottavasti mitataan. Kyselyissä ja arvottamisessa
pitäisi olla vahvasti mukana käyttäjänäkökulma ja sosiaalinen
ulottuvuus. Siihen voisi saada potkua Green Flag -hankkeesta,
jonka puitteissa Lepaalle on myönnetty Suomen ensimmäinen status. Hankkeesta on infotilaisuus Lepaalla elokuun messujen yhteydessä.

V

ihervuoden päätapahtumaa vietettiin Hämeenlinnassa
hyvissä puitteissa. Vihervuoden suojelija presidentti Tarja
Halonen nosti puheessa hyvin esiin viheralueiden merkityksen viitaten ympäristön kauneusarvoihin, terveydellisiin vaikutuksiin sekä myöskin kansantaloudelliseen merkitykseen.
Päivän aikana avattiin myös Kaurialan liikennepuisto, jonka rakentamisessa on sovellettu kestävän ympäristörakentamisen
periaatteita.
Kestävä ympäristörakentaminen on myös yksi Viherympäristöliiton hankkeista, jota viedään kuluvana vuonna eteenpäin.
Teema on hyvinkin ajankohtainen ja näitä periaatteita on
varmaan huomaamatta noudatettu jo vuosikymmenien ajan
kuntien ympäristörakentamisen hankkeissa. Monilla työmailla
kierrätetään maa-aineksia, käytetään uusiomateriaaleja, hyödynnetään vanhoja kivimateriaaleja uudelleen jne.
On kuitenkin hyvä, että kestävä ympäristörakentaminen saatetaan laajempaan tietoisuuteen ja sille saadaan yleisesti hyväksytyt periaatteet ja kriteerit. Tällöin asiasta tulee uskottavampi.
Viheralan tilastokysely on myös valmistumassa. Tilastojen
mukaan kuntien ja kaupunkien viheralan nettokäyttökustannukset ovat lähes 2 miljardia euroa. Laskelma perustuu olettamukseen, että viheralueiden ylläpitoon ja rakentamiseen
käytetään rahaa keskimäärin 36 €/ asukas. Tällä rahalla ylläpidetään lähes 150 000 hehtaaria rakennettuja puistoja ja maisemanhoitoalueita sekä yli 430 000 hehtaaria kuntien omistamia metsiä.

Yhdistyksen puitteissa olemme suunnittelemassa ulkomaanmatkaa syksylle 2017. Alustavaksi kohteeksi olemme hallituksessa pohtineet Kööpenhaminaa ja Malmön kaupunkia.
Ne ovat hyvin saavutettavissa ja molemmissa kohteissa on
toteutettu hienoja ympäristörakentamisen hankkeita. Matkan
suunnittelu alkaa nyt kuluvan syksyn aikana ja jos teillä on tiedossa näihin kohteisiin liittyviä kontakteja tai hankkeita, niin
olkaa allekirjoittaneeseen yhteydessä.
Hyvää kesää kaikille ja tavataan runsain joukoin Kuopiossa elokuun lopussa.

Timo Koski

Timo Koski

puheenjohtaja
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GREEN FLAG AWARD -edistämään puistojen
arvostusta ja monipuolistamaan käyttäjien
osallistumismahdollisuuksia
Lepaan kampuksen puistolle on myönnetty Suomen ensimmäinen Green Flag Award. Julkistaminen tapahtui Vihervuoden pääjuhlassa Hämeenlinnassa 2.6.2016.
Green Flag Award eli Vihreä Lippu -järjestelmä on kehitetty
olemassa olevien erilaisten viheralueiden, puistojen ja hautausmaiden auditointiin puutarha- ja puistokulttuuristaan
tunnetussa Isossa-Britanniassa 20 vuotta sitten. Tällä hetkellä
Vihreä lippu liehuu yli 1 200 puistossa Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Hollannissa, Uudessa-Seelannissa ja Arabiemiraateissa. Järjestelmän hallinnointia hoitaa Keep Britain
Tidy -organisaatio (http://www.greenflagaward.org.uk/).
Arvioinitikriteeristössä on kahdeksan pääkohtaa, joiden perusteella alan ammattilaiset, koulutetut vapaaehtoistuomarit
arvioivat kohdetta. Arvioinnissa tarvitaan kohdekohtainen
strateginen hoito- ja käyttösuunnitelma, joka kokoaa alueen
ylläpidon tavoitteet. Lisäksi alueen käyttäjät ja heidän aktivoiminen on keskeinen tekijä. Prosessi tuottaa kansainvälistä tietotaidon vaihtoa sekä benchmarkkausta, ja sitä kautta sitoutumista tavoitteisin. Green Flag Award -auditointia haetaan
vuosittain. Kustannus on kokonaisuudessaan n. 800 euroa
(500 puntaa).
Hämeen ammattikorkeakoulu Lepaa on pilotoinut Green
Flag Award -prosessin keväällä 2016 ja lehtori Sari Suomalainen on hankkinut tuomarikoulutuksen auditointiin. Suomessa
on nyt tämän kokemuksen ja saadun tiedon ansioista helppoa
hakea auditointia. Kohteen strateginen kokonaissuunnitelma
(management plan) voidaan tarvittaessa työstää ohjauksessa
opiskelijoiden projekti- tai opinnäytetyönä. Tässä vaiheessa
tarvitaan suomenkielinen ja englanninkielinen versio.
Tiedotustilaisuus Green Flag Awardista (medialle ja asiasta
kiinnostuneille) järjestetään Lepaalla 10.8. klo 10.00-10.45
Rikala -salissa. Sen jälkeen on mahdollisuus tutustua Lepaan
kampuksen puistoon ja tarkemmin Green Flag Awardin sisältöön osallistumalla opastettuun puistokierrokseen.

Ohjelma
10.00-10.15
		
10.15-10.30
		
10.30-10.45

Koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi: Green
Flag Awardin merkitys Lepaan kampukselle
Lehtori Sari Suomalainen: Green Flag
prosessista Lepaan kampuksella
Kesäjuomat ja keskustelua

10.45-11.45
		

Opastettu kierros puistossa
Green Flag Awardin merkeissä

Ilmoittautumiset lehtori Sari Suomalainen, p. 050 574 3617
		
sari.suomalainen@hamk.fi
Lisätietoja
koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi
		
p. 040 832 0842

Rakkaudella Kuopiosta
Selailin juuri käsiini osunutta uutta Kuopion kaupungin markkinointiesitettä, tuostahan vaikka voisi löytyä joitain ajatuksia
tätä juttua varten. Esite on täynnä värikkäitä sivuja, missä kerrotaan kuvin ja sanoin miksi Kuopio on paras vaihtoehto myös
sinulle, onhan suosittelijoita jo yli 100 000. Ai niin, esitteen
nimi on tietenkin Rakkaudella Kuopiosta.

”Oman ikäistä seuraa, paljon puistoja ja leikkipaikkoja, turvalliset pyörätiet ja piha-alueet…”
Vuoden 2015 lopussa Kuopiossa oli 112 117 asukasta. Kuopiossa on asemakaavoitettuja viheralueita noin 1500 ha eli noin
134 m2 asukasta kohden. Kantakaupungin alueella on yli 60
leikki- ja lähiliikuntapaikkaa, joiden hallinta muuttui takavuosina organisaatiouudistusten myötä toimijalta toiselle. Elokuussa 2016 nämä toiminnot ovat jälleen palaamassa ”kotiin”
– kaupunkiympäristön palvelualueelle. Tämä muutos mahdollistaa paremmin pitkäntähtäimen suunnitelmien laatimisen.
Leikkipaikkojen lisäksi on tietenkin paljon myös muita puistoja. Snellmaninpuisto on Kuopion vanhin puisto. Vuosikausia odotettu peruskorjaussuunnittelu on herättänyt tunteita
laidasta laitaan. Puistossa oleva tekniikka on vuosikymmeniä
vanhaa, joten esim. kuivatukseen liittyvät rakenteet ovat jo
osin toimimattomat. Myös huonokuntoista puustoa on jouduttu poistamaan vuosien saatossa reilusti, eivätkä täydennysistutukset yrityksistä huolimatta ole onnistuneet. Tuleva
miljoonaurakka alkanee aikaisintaan syksyllä 2018.
Puijo on kuopiolaisten ylpeyden aihe, joten mielipiteitä ja intohimoja sen kehittämiseksi löytyy varmaankin se yli 100 000.
Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma vahvistui toukokuussa 2015. Yleissuunnitelman vaiheittainen tarkentuminen toteutussuunnitelmiksi on vasta alussa. Puijo on urheilulaakson
lisäksi myös paljon muuta mm. luonnonsuojelualue, matkailunähtävyys, harrastus- ja ulkoilualue sekä maamerkki.
Kaikilla kuopiolaisilla on vene. Näin voisi ainakin helposti kuvitella. Venepaikat ovat kysyttyjä, joten satamia syntyy ympäriinsä kovaa vauhtia. Onneksi myös rantoja on paljon. Aivan
kaupungin keskustassa on Maljalahti, jonka rannoille rakentuu korkeatasoista asumista. Uusimmissa suunnitelmissa sinne tullaan esittämään viheralueiden lisäksi mahdollisuuksia
myös muille vapaa-ajan palveluille.

”… tule tekemään tulevaisuuden Kuopiota!”
Tai tule ainakin käymään Kuopiossa kesäluentopäivillä
24.-26.8.2016 – ilmoittautuminen on auennut osoitteessa
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

Matti Nikoskelainen

Kesäluentopäivien ohjelma seuraavalla sivulla.

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KESÄLUENTOPÄIVÄT
VALTAKUNNALLISET KESÄLUENTOPÄIVÄT
AVA
A LU S T
KUOPIOSSA 24.-26.8.2016
JELMA

Ferdinand von Wright. Teeret kaatuneen puun rungolla, 1881
Kuopion taidemuseon kokoelma. Kuva Hannu Miettinen.

OH
Luentopäivien teemana on kaupunkisuunnittelu ja viherarvot. Viihtyisä ympäristö vaikuttaa positiivisesti mm. asumisen laatuun. Laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu ympäristö lisää myös alueen vetovoimaisuutta.

Keskiviikko 24.8.2016

Pretour - Sisävesiristeily Kallavedellä, M/S Ukko
klo 17.00-21.00, lähtö matkustajasatamasta
Kuopiossa järvi ulottuu kaupunkiin. Risteilyn aikana kierretään eri kohteita ja tarkastellaan kaupunkirakennetta ja sen
vehreyttä vesistön suunnalta. Järveltä avautuu maisema mm.
Maljalahteen, jonne on rakentumassa teollisuusalueesta moderni asuinalue. Lisäksi ihailemme Saaristokaupunkia, jossa
yhdistyvät suomalainen unelma ’koti järvenrannalla’ sekä kantakaupungin läheisyys. Yhteys kaupungin keskustan ja Saaristokaupungin välillä on maisemallisesti hieno kokonaisuus
siltoineen ja maisemaan sopivineen ympäristönsuunnitteluratkaisuineen. Risteilyllä tutustumme myös eri aikakausien
rantarakentamiseen – kaikkialla vihreys ja luonto on säilytetty
osana asuinaluetta.
Retkelle lähdetään matkustajasatamasta ja risteillään
Alahovin viinitilalle. Matka päättyy matkustajasatamaan.
Lisätietoa kohteista:
			
			

www.saaristokaupunki.fi
www.roll.fi
www.alahovi.com

Torstai 25.8.2016
Sokos Hotel Puijonsarvi, Puijonsarvi-sali klo 9.00-17.00
9.00

Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn
tutustuminen
10.00
Luentopäivien avaus
10.00
Viherrakenteet kolmen kaupunkijärjestelmän
mallissa, kaupunkitutkija, yliarkkitehti
Leo Kosonen (60 min)
11.00
Savilahti-projekti,
kaavoitusarkkitehti Mari Piipponen (30 min)
11.30-13.00 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00
Viihtyisä ja vetovoimainen kaupunkiympäristö,
kaupunkitutkija Anu Besson (60 min)
14.00
Kuopion viherverkoston yleissuunnitelma, kaavoitusarkkitehti, maisema-arkkitehti
Heli Laurinen (30 min)
14.30
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
15.00
Snellmaninpuisto - Kuopion vanhimman puiston
peruskorjaus, suunnitteluhortonomi
Sirpa Nieminen (15 min)
15.20
Puijon monet kasvot, kaupungin kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen (20 min)
15.40
Kävelykeskusta-projekti, projektipäällikkö, suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen (15 min)
15.55
Päivän yhteenveto
16.00-17.00 Kaupunginpuutarhurien seura ry:n vuosikokous
(luentotilassa)

18.00

Lähtö illalliselle kävellen ja valokuvaus Snellmaninpuistossa, matkalla muistopuun istutus
Väinölänniemellä.
19.00-00.00 Juhlaillallinen Peräniemen Kasinolla.
Pukukoodi: Smart casual
http://peraniemenkasino.ravintolamestarit.net

Perjantai 26.8.2016
Sokos Hotel Puijonsarvi, Puijonsarvi-sali klo 9.00-10.30
9.00-10.00 Näyttelyyn tutustuminen ja huoneiden luovutus
10.00-10.30 Luennot, Kävelykierroksen kohteiden esittely 30
min
n. 10.30
Tutustutaan Kuopion kävelykeskustaan ja puistoihin, lähtö kävellen hotellin edestä (käytössä on
myös bussi)
13.00
Keittolounas ja pullakahvit matkustajasatamassa
14.00
Kesäluentopäivien päätös, bussikuljetus rautatieasemalle
HINNAT
Vihervuoden 2016 kunniaksi Pretour on ilmainen päiville osallistujille. Osallistumismaksu on 290 €.
MAJOITTUMINEN
Sokos Hotel Puijosarvessa on 100 huoneen kiintiö ajalle 24.
- 26.8.2016. Varaustunnus KPS mainittava varauksen teon yhteydessä. Huonevaraukset ovat voimassa 27.7.2016 asti.
Huonevaraukset puhelimitse numerosta 010 762 9500
tai sähköpostitse sales.kuopio@sokoshotel.fi
Standard-huoneen hinta on 98 €/1hh/vrk ja 118 €/2hh/vrk.
Superior- ja saunalliset huoneet lisämaksusta.
Huonehintaan sisältyy aamiainen
PYSÄKÖINTI
Hotellissa yöpyville paikoitusmaksu on ulkopaikoitusalueella
8 €/vrk ja pysäköintihallissa 19 €/vrk.
Päiväkokousasiakkaille pysäköinti hotellin ulkopaikoitusalueella on maksuton. Auton rekisterinumero tulee syöttää
hotellin aulassa olevaan järjestelmään, jotta saa pysäköinnin
veloituksetta. Autopaikat täyttyvät tulojärjestyksessä.
LISÄTIETOJA
matti.nikoskelainen@kuopio.fi
seppo.hiekkala@mestar.fi
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi

