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uistot ja muut viheralueet ovat orgaaninen osa urbaaniympäristöä. Toisin kuin kalseat 

nukkumalähiöt, puistot kuuluvat kaupunkikeskustoihin. 

Eteläpuisto yhdistää Pyynikin, Ratinan ja Hämeenpuiston vihervyöhykkeitä. Sen si-

jainnin Hämeenpuiston eteläpäässä on kaavoittanut jo vuonna 1830 Helsingin kuuluisa ra-

kentaja, C. L. Engel.  

Puisto ei ole järin suuri: sen kokonaispinta-ala on nykymuodossa 27 ha, suunnitellun alla ole-

van rakennusprojektin toteutumisen jälkeen yleiseen virkistyskäyttöön jäisi (valitun projekti-

variantin mukaan) viheraluetta vain 10 ha. Tämä on hyvin vähän, sillä ei ainoastaan viheralu-

eiden määrä, vaan myös niiden laatu ja koko ovat ratkaisevassa roolissa kaupungin ja kau-

punkilaisten hyvinvointia nähden. Vertailun vuoksi, Helsingin Kaivopuiston pinta-ala on 45 

ha. Tuskin kenenkään mieleen on juolahtanutkaan muuttaa sitä asuinalueeksi. Helsingin Kes-

kuspuisto, jonka reuna-alueiden rakentamisesta tosiaan nykyään kiistellään, on tällä hetkellä 

700 ha laajuinen. Euroopan vireät keskustapuistot ovat suuria, jopa satojen hehtaarin kokoi-

sia tyyssijoja tiheästi rakennettujen kaupunkien keskellä. Ne ovat kaupunkien helmiä ja suu-

ren ylpeyden aiheita. 

Sen sijaan, että Eteläpuisto tuhottaisiin, sitä olisi syy laajentaa alkuperäiseen kokoonsa ja yh-

distää se orgaanisesti Hämeenpuiston eteläpäähän. Kaupunki sekä sen asukkaat tarvitsevat 

tilaa hengittää. Varsinkin nykyään, kun sisäpihat ovat muuttuneet parkkipaikoiksi, on julkis-

ten viheralueiden merkitys kasvanut. Niitä tarvitaan, jos kaupungin on lähivuosikymmeninä 

paisuva puolitoistakertaiseksi. Jo nyt ylikuormitettu Pyynikki ei kestä haviteltujen uudisasuk-

kaiden määrää. 

Valistuneen kaupunkirakentamisen trendi on nykyään pikemmin uusien viheralueiden perus-

taminen ja vanhojen suurentaminen kuin olemassa olevien, historiallisten puistojen hävittä-

minen, varsinkin jos niissä kasvaa kaupungin vanhimpia jalopuita. Puun aika on eri kuin ihmi-

sen. Satavuotias puu on vasta elämänsä alkutaipaleella. Täysikasvuinen puu tuottaa monen-

kertaisesti enemmän happea, sitoo enemmän vettä, antaa enemmän suojaa ja varjoa kuin 

esikasvatettu puuntaimi. Ei ole mitään perusteita kaataa terveitä aikuisia puita ja vaihdattaa 

ne nuoriin valmispuihin. Edes kaupungin päättäjät eivät jaksa odottaa, kunnes nämä kasva-

vat aikuisiksi. Myös nurmialueiden uudelleen perustaminen vaatii aikaa ja vaivaa, kunnes 

ruohomatosta tulee vahva ja elinvoimainen. Puolivillaisia yrityksiä ja aneemisia tuloksia ovat 

nähtävillä ympäri kaupunkia. Esimerkkeinä olkoot Ratinan suvannon onneton nurmialue tai 

Hämeenpuiston epäonnistuneet viherkaistaleet. 
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Olemassa olevien vanhojen kaupunkipuistojen hävittäminen kielii historian ja jatkuvuuden 

tärkeyden ymmärtämättömyydestä, nurinkurisesta arvoasteikosta, silkasta junttiudesta. 

Tampereen kaupunki on kuitenkin päättänyt rakentaa Viiden tähden keskustansa uuden ja 

vanhan päälle, perinnemaisemista ja erikoisesta, jännittävästä kaupunkikuvastaan piittaa-

matta. Kaupungin ennusteiden mukaan tänne muuttaa vuoteen 2040 mennessä 110 000 

uutta asukasta. Keskustaan pitäisi saada 15 000 uutta asuntoa. Tässä vallitsee kuitenkin jän-

nittävä epäkohta: tänne muutetaan töiden perään, töiden, joita ei ole olemassa. Tampereen 

työttömyysaste (18,9 %) on Suomen kuuden suuren kaupungin korkein, se ylittää reilulla 4 

prosenttiyksiköllä maan keskitason. Kenelle siis rakennetaan keskikaupunki täynnä kalliita 

asuntoja? Asuntoja tulee Kannen päälle, tunnelin täyttömaalle, Santalahteen, jne. Etäämmäl-

le Lentävänniemeen nousee kokonainen uusi kaupunginosa. Asuintaloja tulee myös tulevan 

raitiolinjan varteen. Onko todella tarpeen rakentaa vanhimpia keskustapuistoja umpeen ra-

kennuksilla, jotka ovat kauneimmillaan havainnekuvissa? Haaveillaanko todellakin, että 

Tampereesta kehittyy kahden vuosikymmenen aikana uusi ja mahtava New York vai tyydy-

täänkö Helsingin nukkumalähiön osaan? Miksi halutaan tuhota sitä aitoa ja omaperäistä, jo-

ka tähän toistaiseksi ”järvenrantakaupunkiin” edelleen vetää ihmisiä?  

Pikakypsytetyt kaupunginosat ovat yhtä heikkoja ja juurettomia kuin puuplantaasit. Jälkimäi-

set ovat kaukana siitä, mitä metsä todellisuudessa on, edellisissä ei ole aitoa kaupungin tun-

tua, ei genius locia – paikan henkeä. Esimerkkinä olkoon Ratinanranta, kolkon steriiliyden ja 

elottomuuden esikuva, keskustalähiö ilman joukkoliikennettä ja ainutta ruokakauppaa, epä-

ystävällinen ja luotaantyöntävä pakollinen läpikulkuväylä juoksumatkalla keskustasta Hatan-

pään Arboretumiin. Jos Eteläpuiston rakennushanke toteutuu ja ylätasanne rakennetaan täy-

teen asuntoja (2 800 uutta asukasta), yleiseen käyttöön jää vain 20 – 90 metrin levyinen 

puistovyöhyke, sekin rakennettu osin täyttömaan päälle. Se on naurettavan vähän, se ei ole 

mitään. 

Kaupunki esittää, että asemakaava laadittaessa tarkasteltiin vaikutusta Tampereen talouteen 

sekä yleisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten työllisyyttä ja rahavirtoja. Vaikuttaa, että 

loppujen lopuksi ei ajateltukaan muuta kuin rahaa, nopeaa voittoa, jota havitellessaan lähde-

tään myymään sitä viimeistäkin maanpätkää omien jalkojen alta. Eteläpuiston ja sen ympä-

ristön valtakunnallisesti korvaamaton kulttuurihistoriallinen arvo, sen tärkeä ja tulevaisuu-

dessa yhä kasvava merkitys kaupungin pohjois-eteläisen ja itä-läntisen vihervyöhykkeen yh-

distävänä alueena ja Pyynikin puskurialueena eivät lopulta kiinnostaneet tarpeeksi. 

Eteläpuisto on kaupunkilaisille tärkeä. Sitä todistaa jätettyjen kommenttien määrä (470), 

joista suuri enemmistö vastusti suunniteltuja muutoksia eli puiston tuhoamista. Lähihistori-

asta löytyy lukuisia esimerkkejä, kuinka kaupungin asukkaat ovat nousseet puolustamaan 

ympäristöään päättäjien ylimielistä itsevaltaisuutta vastaan.  

Tampereen kaupunki peräänkuuluttaa avointa ja reilua suunnittelua. Päättäjien olisi syytä 

kuunnella ihmisten ääntä ja mielipidettä, ja demokratian jalojen periaatteiden mukaan valita 

avarakatseisuus sekä historian ja luonnon kunnioittaminen ennen lyhytnäköistä voiton- ja 

arveluttavan kaupunkikasvun tavoittelua. Sekä nykyiset asukkaat että tulevat sukupolvet 

ovat heille siitä kiitollisia. 


