
Rakentamisesta ja kiertotaloudesta elinvoimaa 

 

ampereella valtaapitävän kokoomuksen, sosiaalidemokraattien, vihreiden ja va-

semmistoliiton muodostama koalitio on päättänyt suunnitteluttaa valtuustokau-

den aikana kiireellä tamperelaiseen puistokokonaisuuteen kuuluvan Eteläpuiston 

asuntoalueeksi, vaikka suuri joukko tamperelaisia voimakkaasti vastustaa hanketta! 

Hankkeen etenemisen mahdollisti nykyisen valtakoalition ”sulle-mulle”-periaate!  

Kansallisen kaupunkipuistoksikin kaavaillun alueen muuttamisesta asuinalueeksi pe-

rustellaan asukasmäärän kasvulla ja elinvoimakysymyksillä. Eteläpuiston kaavoituk-

sessa on historian tuntemus ja kunnioitus sekä eettinen konteksti hukassa. Sopivat 

kaavoittavat tilattua lopputulosta! Nyt olisi aika kierrättää rakennusyhtiöihin sitou-

tuneet puolue-edustajat pois valtuustosta ja valita tilalle sitoutumattomia kaupunki-

suunnittelun asiantuntijoita. Nykyinen koalitio odottaa kaupungin saavan Eteläpuis-

ton rakentamisesta noin 100 milj. euron tuotot ja alueelle noin 2 800 uutta asukas-

ta! 

 

Korvaavana vaihtoehtona Eteläpuiston rakentamiselle arkkitehtitiimi (Tiina Leppä-

nen, Kaarina Kivimäki, Simo Kaarsalo) on kaikessa hiljaisuudessa vienyt eteenpäin 

Kaupin kannen, Kalevan kärjen ja Pyynikin kaaren nimillä ns. epäpaikkoja tutkivia 

hankkeita, jotka toisivat keskustaan noin 2000 uutta asukasta.  Hankkeet kuuluvat 

arkkitehti Tiina Leppäsen akateemiseen ”Vaativat paikat” jatkotutkintoon Tampe-

reen teknillisessä yliopistossa.  Kaupin kansi-hankkeesta kaupunki saa uuden ”näkö-

alojen” kaupunginosan ja seitsemästä korkeatasoisesta 16-kerroksisesta tornitalosta 

uuden maamerkin. Voimassa olevan, tuoreen asemakaavan mukaisen suojavihera-

lueen, koirapuiston, muuttaminen rakennusmaaksi on kestävän kehityksen mukaista 

ja näkemyksellistä kiinteistöjalostusta parhaimmillaan.  Kohteen rakentaminen ei pi-

laa rantoja eikä turmele puistoja, vaan paikkaa ja korjaa louhitun Paasikivi-Kekkosen 

tien tunnelin suuaukon ruhjekohdan, parantaa kulkuyhteyksiä kaupunginosien välil-

lä, lisää ja täydentää viherverkostoa sekä vähentää meluhaittoja ja hiilidioksidipääs-

töjä, mihin kaupunki on sitoutunut. Kaupungin saamat kertatuotot ja säästöt Kaupin 

kansi-hankkeesta ovat noin 90 milj. euroa ja hanke tuo noin 1300 uutta asukasta! 

 

Ihmettelyä on herättänyt myös kaupungin virkamiesten ja ylimmän johdon härski 

tapa, jolla kaupunki kaavoittaa Eteläpuistoa. Samanlaisella härskillä tavalla kaupunki 

on myös yrittänyt siirtää Kaupin kansi-hankeen muille toimijoille. Tampereen kau-

punki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat vuonna 2014 tehneet allekirjoittamattoman 
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yhteistyösopimuksen, jossa Kaupin kansi-hankkeen merkittävä osa rakentamisesta 

annetaan ilman kilpailutusta Skanska Oy:lle.  Noin 56.000 kerrosneliömetrin raken-

taminen merkitsee noin 250 milj. € nettoliikevaihtoa rakennusyritykselle.   Tämä so-

pimusluonnos rikkoo Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymiä maapoliittisia 

linjauksia, kilpailulakia sekä loukkaa arkkitehtien tekijänoikeuksia.   

 

Eteläpuiston suunnitteluun on kulunut satoja tuhansia tamperelaisten veroeuroja.  

Kaupin kansi-hankkeeseen kaupunki ei ole osallistut lainkaan eikä kohdetanut siihen 

mitään resursseja.   Tähän asti täysin kuluttoman hankkeen Tampereen kaupungin 

johtoryhmä on kuitenkin siirtänyt vuosien 2019 -2020 kaavoitusohjelmaan, joten 

kaupungin saamat taloudelliset hyödyt siirtyvät neljällä vuodella. Toteutuessaan 

Kaupin kansi -hanke toisi uutta taloudellista arvoa Tampereen kaupungille noin 90 

milj. euroa, lähes saman verran kuin Eteläpuiston rakentaminen.  Hankkeen siirtä-

minen aiheuttaa lisäksi 4 milj. € korkomenetykset sekä uusien hyvätuloisten asuk-

kaiden maksamien kuntaverojen menetykset ovat noin 17,0 milj.€ vuodessa.  Siirto 

neljä vuodella merkitsee kaupungin taloudelle yhteensä noin 84 milj.€ menetyksiä! 

Tampereen kaupungin ylin johto ja johtoryhmä ovat hyväksyneet toimet, jotka eivät 

ole Suomen lakien ja valtuuston hyväksymien linjausten mukaisia!  Mikä on jälleen 

se näkymätön ja piilotettu etu/edunsaaja, joka vie hankkeen tekijöiltään, siirtää 

90 miljoonan euron tuloutuksen 4 vuodella ja aiheuttaa kaupungille 84 miljoonan 

euron menetyksen? Näitä uutisia ei Aamulehti ole halunnut julkaista!   

 

Eteläpuiston säilyttäminen puistona ei heikennä Tampereen elinvoimaa, vaan on 

merkki tamperelaisesta vastuullisesta, kulttuuria ja luontoa kunnioittavasta asen-

teesta sekä eettisestä johtamistavasta, mistä näyttää olevan suurta vajetta ja puu-

tetta virkamieskunnassa sekä kaupunginhallituksen että kokoomuksen, sosiaalide-

mokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuuston jäsenissä!  Nyt tarkkana!  

Kuntavaalissa äänestäjä saa sitä, mitä tilaa!   

 

Eteläpuiston puolesta!  Asuntoja voidaan rakentaa runsaasti muualle keskustaan, jos 

päättäjillä on tamperelaisia palvelevaa tahtoa. 
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