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Vuonna 1997 perustetun Puutarhataiteen seuran tarkoituksena on puutarhataiteen tukeminen ja edistäminen sekä suomalaisen puutarhakulttuuriperinnön vaaliminen, mitä se sääntöjen mukaan toteuttaa mm. ajamalla Suomen historiallisiin puutarhoihin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Loviisan Vesiliikelaitoksen maisematyölupaa ja Kappelinpuistossa tapahtuvaa jätevesiviemärin uusimista ja
puiden kaatoja koskien Puutarhataiteen seura ry haluaa esittää muistutuksen ja seuraavia huomioita ja kommentteja:

Kappelipuisto on puutarhataiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä puistokokonaisuus. Puistossa on edelleen havaittavissa sekä Ruotsin että Venäjän vallan aikaista historiaa, mm. linnoituslaitteiden muotoja. Kappelinpuisto on määritelty lähes kokonaan Valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY-kohde Loviisan maalinnoitus, Museovirasto). 1700-luvun
loppupuolen ruotsalaista linnoitustekniikkaa edustava Loviisan maalinnoitus on merkittävä osa valtakunnan itärajan puolustushistoriaa.
Kappelinpuiston sommitelma on arvokas eri aikakausien kerrostumista koostuva kokonaisuus. Nykyinen katualueiden rajaama puisto on osa historiallista, laajaa viheraluetta. 1800-luvun lopulta peräisin olevaan puistosuunnitelmaan on kuulunut olennaisena osana puistoa reunustavat ja katualueita rajaavat puuistutukset. Ne on merkittävä asema niin puiston arkkitehtuurissa kuin myös Kuningattarenkadun ja Itäisen Tullikadun katuympäristöissä.
Vesiliikelaitoksen lupahakemuksen liitteenä olevassa karttaesityksessä on esitetty viemärin uusiminen nykyisen viemärin paikalle ja uusimisen vuoksi poistettavat puut. Kyseisessä karttaesityksessä
ei käy ilmi, onko siinä riittävällä tarkkuudella huomioitu kaivuun ja työmaan aiheuttamat puiden
poistot. Suunnitelman yhteydessä on mainittu ”vaihtoehtoiset reitit”, mutta niiden linjaus tai tutkitut muut vaihtoehtoiset ratkaisut eivät käy asiakirjoista ilmi.

Nyt suunnitelmassa esitetyn linjauksen vuoksi joudutaan puiston kahdelta sivulta kaatamaan arvokkaita puita, mikä aiheuttaa pitkäaikaisen muutoksen puistolle ja kaupunkikuvaan: uusitun viemärin päälle ei voida palauttaa uusia puita. Vaikka suunnitelmassa esitetyn linjauksen etuna on se,
että uusiminen ei vaadi arkeologiseen kulttuuriperintöön kajoamista, on puiston reunapuuston menetys merkittävä heikennys Loviisan arvokkaaseen kaupunki- ja katuympäristöön.
Puutarhataiteen seura esittää, että uusittavalle viemärille pyritään löytämään vaihtoehtoinen reitti,
esimerkiksi yhteensovittamalla se kadun alle muun kunnallistekniikan kanssa, jotta edellä mainitut
historialliseen kulttuuriperintöön kohdistuvat heikennykset voidaan välttää.
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