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Eteläpuiston suunnittelun kipupisteitä 

Lähtökohdat lyöty lukkoon liian aikaisin ja tiukasti 
• Kilpailun tulos päättyi  yleiseen euforiaan: saatiin kosolti enemmän kuin haluttiin. 
• Eteläpuistosta olikin tulossa kaupungin rahasamp. 
• Ratkaisun kriittinen arviointi ja julkinen keskustelu jäi tekemättä 
• Asia oli sovittu jo ennen kaavaprosessin käynnistämistä. 
 

Asiallinen, arvioiva ja analysoiva keskustelu jäi käymättä 
• ”Jo sovitun” haastaminen ei ollut yhteistyöryhmässä sallittua. 
• Todellista kompromissia ei ollut lupa edes hakea 
• Vuorovaikutuskonsultin osaksi jäi näennäisosallistamisen teeskentely. 
• Hankalat puheenvuorot (mm. ELY-keskus) vaiettiin kuoliaiksi 
• Luonnosvaiheen 470 mielipidettä sivuutettiin ilman vakavaa käsittelyä. 

 

Ylikireä aikataulu ja suhteettomat odotukset sävyttäneet prosessia. 
• Käsittelyyn tuotu lukuisten konsulttien keskenään ristiriitaisia selvityksiä. 
• Edes tilaaja ei ole ehtinyt kahlata niiden virheitä läpi – saati osalliset. 
• Nähtävilläpidetty kaavaehdotus on pakkotahdilla synnytetty keskonen, jonka läpi runttaaminen 

olisi vastoin kaikkia suunnittelun ja hallinnon hyviä periaatteita.  
• Mistä tämä holtiton kiire? 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

Väite on epätosi. 
• Liikkeessä on laaja yksimielisyys puiston säilyttämisestä. 
• Mihinkään muihin hankkeisiin ei  ole otettu kantaa. 

Puiston puolustajat vastustavat kaikkia kehittämishankkeita Tampereella. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 

Väite on totuudenvastainen ja ohjaa huomion sivuun pääasiasta. 
• Tavoitteena on säilyttää ylätasanteen historiallisesti arvokas puisto ja kehittää koko aluetta 

viher- ja virkistysalueena. 
• Rantavyöhykkeen kehittäminen ei edellytä nykyisen puiston hävittämistä. 
• Rantavyöhyke on tarkoituksella pidetty nykytilassa. 
• Kaupunki olisi voinut tai voisi koska tahansa rakentaa alatasanteelle viihtyisän kaupunkilaisten 

olohuoneen erilaisine aktiviteetteineen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Väite on totuudenvastainen ja ohjaa huomion sivuun pääasiasta. 
• Tavoitteena on säilyttää ylätasanteen historiallisesti arvokas puisto ja kehittää koko aluetta 

viher- ja virkistysalueena. 
• Rantavyöhykkeen kehittäminen ei edellytä nykyisen puiston hävittämistä. 
• Rantavyöhyke on tarkoituksella pidetty nykytilassa. 
• Kaupunki olisi voinut tai voisi koska tahansa rakentaa alatasanteelle viihtyisän kaupunkilaisten 

olohuoneen erilaisine aktiviteetteineen. 
 
 
 
 
 
 

Puiston puolustajat haluavat suojella ankean sorakentän ja arvottoman rääseikön. 
 
Puiston puolustajat haluavat suojella ankean sorakentän ja arvottoman rääseikön. 
 



Rakentaminen ei uhkaa sorakenttää eikä pysäköintialuetta. 
Kaikkea muuta kylläkin! 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 

Väite on totuudenvastainen. 
• Hyvällä suunnittelulla alueelle on sijoitettavissa lähtökohtaisen kilpailuohjelman mukainen 

asukasmäärä. 
• Kaupunki ei ole sallinut tällaisen ratkaisun kehittämistä kaavaprosessin aikana. 
• Vaihtoehtotarkastelujen estäminen on lain ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaista. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Väite on totuudenvastainen. 
• Hyvällä suunnittelulla alueelle on sijoitettavissa lähtökohtaisen kilpailuohjelman mukainen 

asukasmäärä. 
• Kaupunki ei ole sallinut tällaisen ratkaisun kehittämistä kaavaprosessin aikana. 
• Vaihtoehtotarkastelujen estäminen on lain ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaista. 

 
 
 
 
 
 

Puiston puolustajat haluavat estää kaiken rakentamisen alueella. 
 
Puiston puolustajat haluavat estää kaiken rakentamisen alueella. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

Väite on epätosi. 
• Puiston säilyttämistä vaatii laaja kansanliike.  
• Puiston säilyttämistä puoltavassa adressissa on lähes 4 500 allekirjoittajaa kaikista 

kansalaispiireistä. 

Puiston puolustajat ovat NIMBY-henkisiä lähiasukkaita. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on epälooginen ja epärelevantti. 
• Säästyvät luonnonalueet kaupungin ulkokehällä eivät korvaa menetettävää 

historiallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokasta keskustan kaupunkipuistoa. 
• Keskustan viheralueet ovat hupeneva niukkuustekijä, ulkokehän luonnonalueet 

eivät. 

Puistoon rakentaminen säästää luontoa moninkertaisesti kaupungin 
ulkokehällä. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on katteeton mielikuva. 
• ”Kaupungin tärkeimmän puiston” ja ”viher- ja virkistysverkoston helmen” 

rakentaminen asuntoalueeksi  ei lisää todellista vetovoimaa. 
• Se haaskaa Eteläpuiston kehittämispotentiaalin kaupunkipuistona ja esimerkiksi Sara 

Hildénin museon sijoituspaikkana. 
• Olevien arvojen ja paikallisidentiteetin hyödyntäminen vetovoimatekijänä on 

tehokkaampaa kuin niiden korvaaminen ulkokohtaisilla muotikliseillä. 
 

Eteläpuiston tehorakentaminen lisää keskustan ja koko Tampereen 
vetovoimaa. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on totuudenvastainen. 
• Keskustan strategisessa osayleiskaavassa on reserviä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
• Sillä, tuleeko Eteläpuistoon 1 800 vai 2 800 asukasta, ei ole merkitystä kaupungin 

kehityksen tai talouden kannalta. 
• Kiistanalainen 1 000 asukasta on  3 % keskustan ja 0,8 % kantakaupungin 

suunnitellusta väestönlisäyksestä vuoteen 2040 mennessä. 
• Ero häviää kaikkien ennusteiden virhemarginaaleihin. 

Alueen tehorakentaminen on välttämätöntä Tampereen kehityksen kannalta. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on sinänsä tosi mutta ei perustele puistoon rakentamista. 
• Laskelmista puuttuvat täysin palveluiden investointi- ja käyttökustannukset. 
• Keskustan eheyttäminen voi tapahtua vajaakäyttöisillä tai entisestä käytöstä 

vapautuvilla alueilla -  menetykset suhteessa hyötyihin pieniä. 
• Historialliseen ja merkittävään puistoon rakentaminen edellyttää pakottavaa tai 

erityisen painavaa syytä. Halpa hinta ei ole tällainen, kun vaihtoehtoja on. 
• Esimerkiksi Vuoreksessa  on infra- ja palveluinvestointeja vajaakäytöllä; kilpaileva 

asuntotuotanto toisaalla hidastaa niiden täyttä hyödyntämistä. 

Kaupungille on halvempaa sijoittaa uusi asukas olevaan rakenteeseen kuin 
sen ulkopuolelle. 



Eteläpuiston ja lähialueen asemakaavoitus                         13.2.2017                                                      Eläköön Eteläpuisto ry 

Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Päätelmä on virheellinen 
• Ihmisistä 11 % haluaa asua ison kaupungin keskustassa, pikkukaupungeissa tai 

taajamissa 28 %, maaseudulla 30 % (YLE, Taloustutkimus  10/2016) 
• Minkään kaupungin keskustaan ei kuitenkaan voida rakentaa enempää kuin sinne 

asiallisesti mahtuu. 
• Kaikki halukkaat eivät millään mahdu minkään kasvavan kaupungin keskustaan. 

Ihmiset – myös lapsiperheet haluavat asua keskustassa. Pakko rakentaa lisää 
keskustaan. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on perusteeton mielikuva. 
• ”Enemmän asukkaita jotta niitä voidaan palvella” on loputon kehäpäätelmä.  
• Asukkaiden siirtely paikasta toiseen ei luo uutta kysyntää, se vain siirtää sitä. 
• Suunniteltukaan väestöpohja ei riitä luomaan ympärivuotista kysyntää etelärannan 

kaavailluille ravintoloille ja kahviloille. 
• Palveluiden luonteva painopiste on Nalkalan puolella, jossa nykyinen asukaspohja 

tukee niiden kehittämistä. 

Vain riittävä väestöpohja mahdollistaa riittävät palvelut alueella. 
 



Mielikuvamarkkinointia  parhaimmillaan... 
Mistä oikeasti ympärivuotinen kysyntä kymmenelle ravintolalle ja kahvilalle Etelärannassa? 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on totuudenvastainen. 
• Kesäisin sekä puistossa että Nalkalan kentällä on runsaasti vapaamuotoista 

liikkumista, pelailua ym. virkistystoimintaa.  
• Puisto palvelee ympärivuotisesti kaupunkilaisia vihervyöhykkeenä ja viherverkoston 

solmupisteenä. 
• Monelle kaupunkilaiselle Eteläpuisto on ainoa kohtuudella tavoitettava lähipuisto.  
• Pyynikki ei sovellu kaikille väestöryhmille maastosuhteidensa johdosta. 

Eteläpuiston on ankea eikä siellä ole ihmisiä. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on epälooginen ja totuudenvastainen. 
• Samalla perusteella myös Hämeenpuisto pitäisi hävittää. 
• Alueella säännöllisesti liikkuvat eivät koe liikennemelua virkistyskäytön esteeksi. 
• Sama, vielä lisääntyvä liikennemelu rasittaa suunniteltua ”uutta modernia 

muotopuutarhaa” ja Etelätoria; näiden kohdalla melua ei ole todettu ongelmaksi. 

Liikennemelun johdosta ylätasanteen puistolla ei ole merkitystä 
viheralueena. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on liioitteleva ja menetyksiä paisutteleva. 
• Valtatie on heikentänyt kevytliikenteen yhteyksiä ja tieramppi on leikannut osan 

puiston itäpäästä. 
• Vanhaa virhettä ei voida korjata uudella. Jäljellä on elinkelpoinen osa ylätasanteen 

puistoa. 
• Kevyen liikenteen tilannetta voidaan parantaa ilman tehorakentamistakin. 
• Ramppialuetta voidaan käyttää esimerkiksi rakentamiseen; menetykset suhteessa 

hyötyihin jäävät pieniksi.  

Ylätasanteen muotopuutarha on pilattu jo Tampereen valtatien rakentamisen 
yhteydessä 1960-luvulla. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on totuudenvastainen. 
• Virkistysalue vähenee todellisuudessa  8 240 neliömetriä. 
• Näennäisesti sitä paikataan muuttamalla 7 230 m2 katualuetta puistoksi 

Hämeenpuistossa.  
• Kyseessä on hallinnollinen kikkailu, ei todellinen puistoalan lisäys. 
• Rannan täyttö on viitesuunnitelmassa selvästi pienempi kuin kaavakartassa. 

Ilmoitettu 1,6 ha:n pinta-ala ei vastaa suunnitelmaa.  
• Puiston pinta-alan määrää vääristellään tietoisesti. 

Uusi kaava luo nykyistä enemmän viher- ja virkistysaluetta. 
 



Eteläpuiston asemakaavaehdotus 
Näennäiset viheralueiden ”lisäykset” 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on harhaanjohtava. 
• Viher- ja virkistysalueiden kehittäminen on yhtä lailla mahdollista ilman 

ylätasanteen arvokkaan puiston hävittämistä. 
• Viherkaista ei ole viheralue. 
• Kokonaisen puiston kaventaminen viherväyläksi tai –kaistaksi on selvä heikennys. 

Uusi kaava luo nykyistä paremmat viher- ja virkistysalueet. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 

 
 
 
 
 
Väite on totuudenvastainen ja harhaanjohtava. 
• Asukasluku on 1 500 yli kilpailuohjelman minimitavoitteesta 
• 1 000 asukasta yli maksimitavoitteen. 
• Kilpailuehdotuksesta mitoitus on vielä kasvanut  545 asukkaalla. 
• Vielä viime vaiheissa tehokkuutta on pyritty kaikin keinoin lisäämään. 
• Rakentamista on siirretty rannan rakentamiskelvottomalta täyttömaalta toisaalle. 
• Tämä on järkevää - ei kuitenkaan radikaali myönnytys viheralueiden hyväksi. 

Kaavaratkaisu on kompromissi säilyttämisen ja rakentamisen välillä. 
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Tehorakentamisen puolesta esitettyjä perusteluja 
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Näkökohtia puiston säilyttämisen puolesta 

Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
• Asemakaava  C L Engel 1830, C A Edelfelt 1866 
• Eteläpuisto on Pohjoismaiden pisimmän esplanadi-puistoakselin eteläinen pääte 
• Rakennettu 1915-1929 
• Valtioneuvoston hyväksymässä ohjelmassa RKY 2009 mukana keskeinen osa Eteläpuistoa 
• Asema turvattu voimassa olevassa maakuntakaavassa 
• Keskustan strategisessa yleiskaavassa ”sekä rakennetaan että säilytetään” 
• Eteläpuisto olisi itsestään selvä osa vireillä olevaa kansallista kaupunkipuistoa 
• Eteläpuisto on Tampereen viher- ja virkistysalueverkoston keskeinen solmupiste 

 
 
 
 
 



                   

                  Pirkanmaan 1. maakuntakaava, virkistysalueen rajaus 
     Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö  RKY 2009 
                                         
                   



Puistovaihtoehto 
Maisemasuunnittelu Hemgård 
Anttinen Oiva Arkkitehdit 



Tähän kaupunkilaiset  ei ole sallittu ottaa kantaa. 
 

Alkuperäiset tavoitteet täyttävä ratkaisu. 

Pienellä työpanoksella tuotettu suunnitelma – jatkokehittelyä ei sallittu. 

Vaikutusten arvioinnissa 

 

Tähän kaupunkilaisten ei sallittu ottaa kantaa. 



Tähän kaupunkilaiset  ei ole sallittu ottaa kantaa. 
 

Arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskän suunnitelma Sara Hildénin säätiölle 
 

Alkuperäiset tavoitteet täyttävä suunnitelma. 

Sara Hildénin museolle arvoisensa paikka – vetovoimaa aidosti lisäävä ratkaisu. 

Pienellä työpanoksella tuotettu suunnitelma. 

Ei otettu vakavasti tutkittavaksi ja kehitettäväksi. 



Kaupunkilaisilla on oikeus: 

• ottaa perusteltua kantaa suunnittelun lähtökohtiin, 

tavoitteisiin ja vaihtoehtojen arviointiin; 

• edellyttää avointa, julkista ja argumentoivaa keskustelua 

vaihtoehdoista ja reilua käsittelyprosessia; 

• huomauttaa, jos alkuperäiset tavoitteet hukataan. 
 

Kohtuullisuuden ja avoimuuden vaatiminen ei ole kaiken 

vastustamista. 

Kohtuullisen vaatiminen ei ole kohtuutonta. 
 

Olemme perustellusti todenneet, että Eteläpuiston 

asemakaavaa ei ole harkittu kaikilta puolilta loppuun saakka. 

 

Lopuksi 



Kaava on nyt viimeistä sinettiä vailla. 
Olisiko vihdoin aika aloittaa vakava keskustelu? 



Eteläpuisto kiittää! 


