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1. Kokouksen avaus
Sakari Trög toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden esittäytyminen
Puheenjohtajana toimi Sakari Trög ja ohjausryhmän sihteerinä Tarja Outila. Asialista hyväksyttiin.
Osallistujien kesken suoritettiin esittelykierros.
3. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
4. Sahat ja uitto, Kristiina Vuopala, Metsähallitus
Kristiina Vuopala oli estynyt tulemaan paikalle. Kaisu Kuusela luki Vuopalan lähettämän tekstin
saha- ja uittokulttuurin merkityksestä Rovaniemen historialle. Päätettiin liittää teksti kokouksen
liiteasiakirjoihin.
5. Poronhoidon historiaa Rovaniemen alueella
Kaisu Kuusela piti lyhyen alustuksen, jossa todettiin, ettei poronhoidon historiaan liittyvää tietoa
ole kunnolla kerätty Rovaniemestä. Esityksestä kävi lisäksi ilmi, että poronhoito on paikkakunnalla
edelleen elossa oleva elinkeino, joka halutaan poromiesten taholta sellaisena pitää.
Päätettiin selvittää poronhoidon historiaa myöhemmässä vaiheessa.

6. Katsaus metsänkäytön historiaan Ounasvaaralla
Kaisu Kuusela esitteli selvityksen metsänkäytön historiasta. Selvityksestä kävi ilmi muun muassa se,
että Rovaniemen ympäristö on yksi Suomen vanhimpia ihmisen asuttamia seutuja ja että
Ounasvaaran käyttö on esihistoriallisilta ajoilta viime vuosisadan alkuun ollut hyvin arkista. Viime
vuosisadalla on aluetta alettu arvostaa ja käyttää vapaa-ajan ja virkistyksen ympäristönä. Alueen
metsiä ei ole viime vuosina voitu hoitaa sen epäselvän statuksen vuoksi.
7. Selvitys kaavatilanteesta kaupunkipuiston alueella
Kaisu Kuusela esitteli laatimansa katsauksen kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueen
kaavatilanteeseen. Todettiin, että pääosin kaavatilanne on hyvä muutamaa haastavaa kohtaa
lukuun ottamatta. Avattiin keskustelu kaupunkipuiston kriteereistä ja niiden riittävyydestä
kyseisellä alueella.
Ympäristöministeriön J-P Flander piti alustuksen kriteereistä.
Mervi Autti kyseenalaisti valitun selvitysalueen rajauksen ja pyysi huomioimaan Salmijärven
ympäristön jatkotyöstössä.
8. Katsaus muiden kaupunkien kansallisiin kaupunkipuistoihin
Kaisu Kuusela esitteli muiden kaupunkien kaupunkipuistokokemuksia. Puiston kanssa eläneiden
kokemukset ovat olleet positiivisia.
J-P Flander jatkoi tarkentaen eri kaupunkien kaupunkipuistoteemoihin ja aluerajauksiin sekä
erilaisiin kehittämishankkeisiin puistoissa sekä niiden lähistöillä.
9. Muut asiat
J-P Flander esitteli kansallisen kaupunkipuiston mallin menestystä muualla maailmassa erityisesti
kestävän kaupunkisuunnittelun ja –rakentamisen edistäjänä. Esityksen lyhennelmä liitteenä.
10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Sovittiin, että asia viedään seuraavaksi kaupunginhallitukseen syksyllä 2012 ja sitä ennen pidetään
lyhyt kokous, jossa käydään läpi tarveselvityksen tulos.
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