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teläpuiston tehorakentamiseen tähtäävä asemakaava ja sitä vastustavat pyrkimykset 

todellisen puiston säilyttämiseksi ilmentävät juridista ja ideologista ristiriitaa. Se on 

juridista ristiriitaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n yleispyrkimyksen (kaa-

van ajantasaisuus ja asuntorakentamisen tarpeen huomioon ottaminen) ja MRL:n 54 §:n si-

sältövaatimusten välillä (luonnonympäristön vaaliminen ja siihen liittyvien arvojen säilyttä-

minen, riittävien puistoalueiden olemassaolo, elinympäristön laadun heikkenemisen estämi-

nen). Se on myös valtapoliittista ristiriitaa: Kehitetäänkö aluetta yhteiskunnan eliitin talou-

dellisten ja statuksellisten intressien vai laajan kaupunkilaisjoukon elinolosuhteiden säilyttä-

misen ja parantamisen ehdoin? 

KAAVAMUUTOKSEN AVOIMET ARGUMENTIT 

Asemakaavamuutosehdotus on kansainvälisestikin poikkeuksellinen, koska se mahdollistaa 

arvokkaan kaupunkipuiston tuhoamisen ilman että siihen olisi mitään pakottavaa tai paina-

vaa syytä. Kaavamuutosta on perusteltu erilaisin argumentein. Tarkastelen tässä eräitä ylei-

simpiä, jotka pyrin osoittamaan vääriksi: 

Tampereen tulevaisuuden visioinnin lähtökohtana on kaupungin asukasluvun ennakoi-

tu huomattava kasvu tulevina vuosikymmeninä. Kasvun vuoksi ekologisesti perusteltu-

na ratkaisuna on pidetty kaupungin keskustan tiivisrakentamista siten, että suuren joukon 

palvelut olisivat lähellä ja periferiassa asuville raitiovaunulla tai muulla julkisella liikenteellä 

saavutettavissa. Eteläpuiston kaavaehdotus voidaan ymmärtää osana tätä visiota. 

Tiivisrakentaminen ei ole mustavalkoinen käsite. Siihen perustuen voidaan täydennysraken-

taa mielekkäästi, mutta sitä voidaan käyttää myös massiivisen, asumisen muut kvaliteetit 

hylkäävän, lopulta asuinkelvottoman rakenteen luomiseen. Tiivisrakentamista tukevasta Pe-

ter Newmanin ja Jeffrey Kenworthyn 1980-luvun klassikkotutkimuksesta lähtien käydyssä 

keskustelussa ja suoritetuissa tutkimuksissa ei ymmärtääkseni ole löytynyt tiivisrakentami-

sen ekotehokkuudesta erityistä näyttöä. Esimerkiksi Suomessa huomiota herätti pari vuotta 

sitten Juudit Ottelinin, Jukka Heinosen ja Seppo Junnilan tutkimus, joka osoitti uusien tiiviisti 

rakennettujen alueiden asumisen paljon ilmastopäästöjä aiheuttavaksi. Tiivisrakentamisen 

ekotehokuutta ei tutkimusten valossa voi pitää pätevänä kaavamuutoksen argumenttina.  

Ekologista tarkastelua ja koko kaupunkisuunnittelua Tampereella vääristää outo käsitys siitä, 

että palveluja tuotetaan ja myös työtä tehdään muutaman vuosikymmenenkin päästä suurin 

piirtein nykyisellä tavalla. Siis lähiöstä tullaan raitiovaunulla Hämeenkadun kivijalkakauppoi-
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hin ostoksille ja näiden kauppojen olemassaoloa pitää siis tukea myös äärimmäisen tiivisra-

kennetulla ympäristöllä. Kuitenkin joskus 15-20 vuoden kuluttua ehkä 80 % Tampereen vä-

hittäiskaupoista on tarpeettomina hävinnyt. Digitalisaation ja robotisaation kehitys mullistaa 

tavara- ja palvelutuotannon. Kauppa käydään lähes kokonaan verkossa, ja fyysisillä etäisyyk-

sillä on yhä vähemmän merkitystä. Tämä muutos on tietysti jo käynnissä. Katoamassa olevia 

jakelumuotoja on siis turha tukea tuomalla niiden lähelle suuri asukasmassa. Jotta työpaikka-

liikenne kyettäisiin minimoimaan ja lähipalveluina tulevaisuudessakin säilyvät toiminnat (siis 

vaikkapa kahvilat, parturi-kampaamot ja puistot...) olisivat olemassa ja kehittyisivät koko 

kaupungin alueella, pitäisi päinvastoin lisäväestöä nimenomaan asuttaa lähiöiden aluekes-

kuksien tuntumaan. Ajatusharhaan liittyy myös kaavassa implisiittisesti ja eksplisiittisesti esil-

lä oleva mielikuva urbaanista kaupungista, joka muistuttaa enemmän 1800-luvun lopun 

Manhattania tai sen myöhäisjäljitelmiä (esimerkiksi Dubai 2000-luvulla) kuin sitä posturbaa-

nia kaupunkia, jollainen 2000-luvun loppupuolen Tampereen pitäisi olla ja jonka olemusta ja 

rakennesuhteita ei ole missään vielä edes määritelty ja kuvailtu.  

Toinen tiivisrakentamisen perusargumentti on se, että on huomattavasti edullisempaa 

rakentaa alueelle, jossa infrastruktuuri on jo valmiina. Tämä onkin pääpiirteissään tot-

ta. Uusi asukas Vuorekseen on kalliimpi kuin uusi asukas Tammelaan. Sitten kun Vuoreksessa 

on vaikkapa 50 000 asukasta, tilanne on kuitenkin jo toinen. Tämän ajattelun soveltaminen 

Eteläpuiston kohdalla on ongelmallista. Eteläpuiston asukasmääräksi kaavaillaan jotain 3 000 

henkeä eli suurin piirtein Tampereen asukasluvun vuosittaista nettolisäystä. Varsinaisesti inf-

rastruktuuriargumenttia voidaan käyttää vain jos a) Tampereella ei ole Eteläpuiston lisäksi 

muita potentiaalisia rakentamisalueita, jossa olisi valmis infrastruktuuri ja b) Tampereen seu-

raavan 20 vuoden nettoasukaslisäys on yhteensä vain noin 3000 henkeä. Kuitenkin sekä a) 

että b) ovat ilmeisen epätosia. 

 Media korostaa ja Tampereen kaupunkisuunnittelussakin uskotellaan, että ihmiset 

haluavat asua erityisesti suurten kaupunkien keskustassa, lähellä palveluja (=?).  Syksyl-

lä 2016 julkaistu Ylen Taloustutkimuksella teettämä tutkimus osoittaa, etteivät ihmisten 

asenteet ole erikoisemmin viime vuosina muuttuneet. Vain 11 % haluaa asua suurten kau-

punkien keskustassa ja esim. 30 % maaseudun haja-asutusalueilla. Keskustahalukkuutta on 

mediassa ilmeisesti painotettu kaupallisin tavoittein.                                                                                                

Pragmaattisena argumenttina esitetään myös, että Eteläpuisto on tarpeeton, koska 

Pyynikki on lähellä ja Eteläpuisto on sotkuista joutomaata. Historiallisesti, kulttuurihis-

toriallisesti, ekologisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti arvokkaan Eteläpuiston alasajohisto-

ria on erikoinen. Puiston, jonka olennainen osa kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ra-

kennettuun kulttuuriympäristöön, hoito ja siisteys on laiminlyöty, sitä on ikään kuin valmis-

tettu purkukuntoon. Samanaikaisesti Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hankevalmis-

telu pysähtyi ja vesitettiin Eteläpuiston puiston statusta uudessa keskustan strategisessa 

osayleiskaavassa. 

Puistojen ja muiden viheralueiden terveysvaikutukset, joista on paljon tutkimusnäyttöä, kyllä 

yleisesti tunnustetaan. Pyynikin luonnonpuiston ekologinen merkitys on toki tärkeä, ja mo-
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nelle kuntoilijalle se on sopiva toimintaympäristö. Luonnonpuistona se ei kuitenkaan voi olla 

mikään toiminnallinen oleskelupuisto. Keskustan asukkaista on suuri osa suhteellisen iäkkäi-

tä. Monille heistä - ja myös monille vammaisille - Pyynikki korkeuserojensa vuoksi on mahdo-

ton alue liikkua. Kun Aleksanterin kirkkopuisto on ensisijaisesti hautausmaa, varsinaisia laa-

jahkoja oleskelu- ja toimintapuistoja keskustassa voivat olla vain Eteläpuisto ja Näsinpuisto.  

Jo nyt Tampereen keskustassa on viheralueita tuntuvasti vähemmän kuin valtakunnalliset 

suositukset edellyttäisivät.  Jos keskustan väkiluku kuitenkin täydennysrakentamisen myötä 

kasvaa suunnitelluilla 15 000 asukkaalla ja Eteläpuisto hävitetään rannan viherkaistaletta lu-

kuun ottamatta, voidaan perustellusti ihmetellä, toteutuuko enää MRL 54 §:n vaatimus riit-

tävästä puistojen määrästä.  Tätä kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan. 

KAAVAMUUTOKSEN PIILEVÄT ARGUMENTIT 

Eteläpuiston Seelake-suunnitelmaan pohjautuvan ratkaisun vaihtoehdoksi on tarjottu mm 

Eläköön Eteläpuisto -liikkeen taholta suunnitelma, jossa alkuperäisten tavoitteiden mukai-

nen asukasmäärä voidaan sijoittaa alueelle tiivistämällä esim. ruutukaava-alueen rakenta-

mista ja näin puisto voitaisiin säästää. Tämän tiivisrakentamisen ja puiston säilymisen yhdis-

tävän pyrkimyksen luulisi olevan ihanteellinen ratkaisumalli. On oireellista, että kaupunki on 

takertunut kehittämään vain Seelake-suunnitelmaa. Se kertoo kahdesta asiasta a) Ekologi-

nen tiivisrakentaminen ei ole kaavamuutoksen todellinen perusargumentti ja b) Valta kaava-

ratkaisusta otetaan itseasiallisesti pois kaupunginvaltuustolta, koska valtuutetuille - eikä 

kaupunkilaisille - tarjota useampia kehitysvaihtoehtoja. 

Konstruoimatta mitään salaliittoteoriaa pidän ilmeisenä, että kaavamuutoksen piilevät tosi-

asialliset pääargumentit ovat seuraavat:  

Kaavamuutos antaa Tampereen kaupunkisuunnitteluun ja politiikkaan voimakkaasti 

vaikuttaville suurille rakennusliikkeille loistavan ansaitsemismahdollisuuden. Itse talon 

rakentamisen kustannukset Eteläpuistossa ja esimerkiksi Multisillassa eivät olennaisesti eroa 

toisistaan, mutta asuntojen neliöhintojen ero on valtava. Vaikka asuntoa kohden jyvitetään-

kin hintaan muutama kymmenentuhatta euroa kalliimmasta maapohjasta, mahdollisimman 

tiivis rakentaminen houkuttelevimmalle mahdolliselle alueelle, suuren kaupungin keskustan 

järvenrannalle, tuo rakennusliikkeelle muhkean voiton. Ja vaikka kallista maaomaisuuttaan 

myyvä Tampereen kaupunki pääsee prosessissa kertaluonteisesti rahanjaolle, Eteläpuiston 

asemakaavamuutosehdotus ilmentää nimenomaan rakennusliikkeiden tahtotilaa.  

Kalliit asunnot tarvitsevat myös ostajia. Yhteiskunnassamme on käynnissä voimakas 

eriarvoistuminen ja keskiluokkaisen väestön hiipuminen. Kananmunan mallinen yh-

teiskuntarakenne muuttuu tiimalasimalliksi, jossa on pieni taloudellista ja poliittista valtaa 

sekä asiantuntijavaltaa käyttävä luokka. Sen jäsenet sulkeutuvat omaa elämäntapaansa elä-

väksi yhteisöksi. Koska etenkin ylempään keskiluokkaan kuuluvien täytyy koodien perusteella 

osoittaa kuuluvansa tähän eliittiin, asumisalueiden voimakas segregaatio on kiihtynyt Suo-

messakin, varsinkin suurimmissa kaupungeissa. Täytyy asua alueella, joihin ei köyhillä eikä 

edes keskituloisilla ole mitään mahdollisuutta sijoittua. Erilliset alueet voidaan myöhemmin 
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muuttaa yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien kärjistyessä suljetuiksi ja vartioiduiksi ja jon-

kinlaisina myönnytyksinä tehdyt rajaukset (alueella myös vuokra-asuntoja, kapea rantakais-

tale julkisessa käytössä) poistaa. Eteläpuistosta on Tampereella tarkoitus muodostaa Ratinan 

ja Ranta-Tampellan tavoin tällainen yläluokan erillisalue. On tietysti poliittinen ja ideologinen 

kysymys, pitääkö eriyttävää rakentamista mitenkään suosia. Eteläpuiston kohdalla tämä ar-

vottaminen on vielä tärkeämpää, koska erona tyhjempiin tiloihin rakennettui-

hin/rakennettaviin eliittialueisiin on kuitenkin se, että Eteläpuiston rakentaminen edellyttää 

tosiasiallisesti julkisessa käytössä olevan arvokkaan puistoalueen lopullista ja peruuntuma-

tonta tuhoamista.   

Katson, että kaavaehdotuksen perusteiksi esitetyt argumentit 1-4 eivät ole päteviä. Ehdotus-

ta voidaan ymmärtää vain piiloargumenttien 5 ja 6 perusteella. MRL 51 §:n kaavan ajan-

tasaistamista ja asuntorakentamisen tarpeita ei kuitenkaan voida toteuttaa kaavalla, jonka 

ensisijaiset perusteet ovat rakennusliikkeiden voittojen maksimointi ja sellainen sosiaalisesti 

eriytyneen ihmisryhmän intressi, jonka toteutuminen aiheuttaa pysyvää merkittävää haittaa 

paljon suuremmalle joukolle kaupunkilaisia. Kaavoituksen ja hallinnon yleisten avoimuus- ja 

julkisuusperiaatteiden mukaan päätösten tulee perustua julkilausuttuihin ja julkisesti arvioi-

taviin argumentteihin. Todellisten päämäärien piilottelu ei tähän sovi. 

Kaavaehdotus tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomi-

oon myös Eteläpuiston kehittäminen keskusta-alueen tärkeänä virkistys- ja oleskelupuistona 

sekä sen kulttuuriarvojen säilyttäminen ja lisääminen. 


