
Ei Eteläpuiston tuhoamiselle! 

 
oulukuussa 2016 Tampereen Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Eteläpuiston 

asemakaavaehdotuksen äänin 8-3. Kaavan läpimeno tarkoittaa nykyisen 

Eteläpuiston ja sen puuston tuhoamista. Rantaan Pyhäjärven päälle täytetyl-

le kaistaleelle on suunniteltu ”korvaava viheralue” joka on kaavassa merkitty 

vihreällä. Vihreää siellä näkynee todellisuudessa vuosikymmenen jälkeen. 

Alueelle nousee 10-12 kerroksisten talojen betonimetsä, jonka kruunaa Ra-

tinanrannan suuntaan kohoava 16-kerroksinen tornitalo. Sara Hildénin mu-

seo sijoittuu talomeren keskelle, suurelta osin kahteen kerrokseen maan alle. 

Rakentamisen tehokkuudesta ei ole tingitty piiruakaan. Pikemminkin alueen 

väestötavoitetta on suunnittelun aikana nostettu 1 000:lla, peräti 2 800 

asukkaaseen. Väkiluvun määrä vastaa 1 % kantakaupungin väestötavoittees-

ta. Kyseinen asukasmäärä olisi sijoitettavissa muualle.  Miten tällainen väes-

tömäärä vaikuttaa keskustan liikennejärjestelyihin, meluhaittoihin tai ilman-

laatuun, on ratkaisematta. Liikennekaaosta mietittäneen perinteiseen ta-

paan jälkikäteen.  

Keskustan virkistysalueet vähenevät ja myös Pyynikki kuormittuu entises-

tään. Apulaispormestari Pekka Salmen mukaan Eteläpuisto on pelkkää sora-

kenttää ja pusikkoa. (AL 15.2.2017) Eteläpuiston päivittäiset liikkujat ovat 

asiasta toista mieltä, poikkeuksetta.  

Tarjolla kaupungin päättäjille (vai pormestareille) on ollut puistoalueen säi-

lyttävä Hemgårdin Puistovaihtoehto tai vaikkapa Sara Hildénin museon toi-

meksiannosta akateemikko Juha Leiviskän laatima puiston säilyttävä kaava-

vaihtoehto.  Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole otettu käsittelyyn. Ns. osallis-

tava suunnittelu ja kuuleminen on ollut pelkkää silmänlumetta.  

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on tällä erää se avainsana ja ajan muoti-

ilmiö, jolla hanketta on ajettu läpi. Kaupungin kokonaistalouteen ja -kehityk-

seen nähden kaavaillut hyödyt ovat häviävän pienet, vaikka toisin yritetään 

todistella. Lyhytnäköinen voitontavoittelu ja vauhtisokeus näyttävät ohjaa-

van päätöksentekijöiden ajattelua. Menetykset sen sijaan ovat lopullisia ja 

ainutkertaisia. Kulttuurihistoriallisen puiston tuhoaminen on kulttuuriskan-

daali vailla vertaa. 
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Päätöksentekoa on koko prosessin ajan ohjailtu kauniilla havaintokuvilla ja 

mielikuvaohjauksella. Apulaispormestari Pekka Salmikin maalailee rantaan 

piirrettyä puistoa uimarantoineen, sen nurmikenttää pallotteluun ja oleske-

lua puiden siimeksessä. Todellisuudessa Eteläpuistoa ja sen lähialuetta tule-

vat kuormittamaan seuraavien 10-15 vuoden ajan avohakkuut, maansiirto-

työt, talojen rakennustyömaat  ja  raskas työmaaliikenne.  

On ihan pakko kysyä, tätäkö me tamperelaiset oikeasti haluamme? Tämäkö 

lisää oikeasti keskustan vetovoimaa? Vastaammeko jälkipolville tästä kult-

tuuriskandaalista? Onko 100 vuotta sitten rakennetun puiston hävittäminen 

Tampereen lahja 100 vuotta täyttävälle Suomelle? Onko kaupunkiluonto 

kaikkein pienin vähemmistö, jota kukaan ei enää välitä puolustaa, eivät enää 

edes Vihreät? Ymmärretäänkö oikeasti päätösten lopullisuus ja vaikutukset? 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja ELY-keskus on ilmoittanut pitävänsä sen 

keskeisiä ratkaisuja lainvastaisina.  Hankejohtaja Tero Tenhunen pitää lau-

suntoa kannanottona ja mielipiteenä, ei millään tavoin kaupunkia sitovana!  

Kyse on Tenhusen mukaan poliittisesta päätöksestä; sellaistahan ei Tampe-

reella nähtävästi sido mikään lainsäädäntö!  

Miksihän jokainen tamperelainen, jonka kanssa Eteläpuistosta keskustelee, 

toteaa, ettei täällä päättäjille mitään voi.  Ne tekee ihan niin kuin lystää. 

Kummallista, mehän päättäjät valitsemme? Ovatko tulevat vaalit täydennys-

rakentamisvaalit?  

 

Outoa ja ihmeellistä on myös, että apulaispormestari Pekka Salmi kampanjoi 

julkisesti hankkeen puolesta Lisää Kaupunkia Tampereelle -Facebookryhmäs-

sä. Hyvän hallinnon kulmakiviä on objektiviteettiperiaate, joka edellyttää vi-

ranomaisilta asiallista ja puolueetonta toimintaa. Salmelta ovat sekä asialli-

suus että puolueettomuus hukassa. 
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