
Tampereelle tulossa ympäristövaalit 

Anna-Kaisa Heinämäki ja Olli-Poika Parviainen ilmeisesti kuvaavat (Al. 27.1.17) Tampereen vihreiden 

asennetta kantakaupungin täydennysrakentamiseen. He väittävät, että hajautunut kaupunkirakenne tulee 

kalliiksi veronmaksajille. Lisäksi he toteavat, että rakentaminen tulisi perustua hyvään suunnitteluun. Kysyä 

sopii, kuinka kirjoittajat kuitenkin puolustavat Eteläpuiston kaavasuunnitelmaa, joka osoittaa 

mielikuvituksellista, mutta huonoa suunnittelua. Kaavaehdotuksessahan puistoalueet hävitetään 

muuttamalla ne betoniksi ja viereen rakennetaan täysin uusi viheralue täyttämällä Pyhäjärveä 1,1 hehtaarin 

verran. Haloo, mikä viherlogiikka tässä on? Eikö tämä tule kalliiksi? 

Myös Matti Apusen täydennysrakentamista koskevassa kirjoituksessa (Al 15.1.17) on useita falskeja 

väitteitä, jotka saavat kirjoituksen näyttämään tarkoitushakuiselta rakennusteollisuuden 

kannatuspuheenvuorolta. Keskustan ahtaminen lisää Apusen mukaan tehokkuutta, kauneutta ja liikettä. 

Millähän logiikalla? Mihin on hävinnyt se totuus, että tiheys tuottaa ahtautta, saastetta ja liikenneruuhkia. 

Eikö Hervanta, kaupunki kaupungissa, ole esimerkki onnistuneesta lähiörakentamisesta? Ja ei kun paranee, 

kun sinne kohta kolistelee ratikkakin. 

Poliittisen jargonin yksi periaate näyttää olevan, että pää ei käänny tulipa vastaan millaista lausuntoa 

tahansa. Tämän todentavat sumeilematta sekä hankejohtaja Tero Tenhunen että apulaispormestari Pekka 

Salmi (Al. 15.2.17). Täydellistä jargonia edustaa Salmen toteamus siitä, että Eteläpuiston eteläpääty ja 

Pyynikin puoleinen ylätasanne ovat edustuskunnossa, muuten alue on sorakenttää ja pusikkoa. 

Puistorakentamisen puolustajat ovat useita kertoja todenneet, että betonin valamisen peruste ei voi olla 

se, että puiston suunnittelu ja rakentaminen ovat huonosti hoidettu eli kesken. Ei mene jakeluun, kun 

lähetin toimii mutta vastaanotin on suljettu.  

Eteläpuiston kaava-asia näyttää olevan lyöty lukkoon suunnitteluvaiheen osalta. Kuitenkin 

kaupunginvaltuusto päättää, mitä Eteläpuistolle ja muulle elinympäristöllemme tapahtuu. Edustuksellisessa 

demokratiassa me kuntalaiset annamme vallan valitsemillemme valtuutetuille. Valtaa voidaan käyttää 

diktatorisesti tai kuntalaisten mielipiteet huomioiden. Tampereella on nyt tarjottu piendemokratiaa, jossa 

sallitaan korkeintaan pieniä viilauksia politikkojen ajamiin hankkeisiin. Hyvä lähialueen suunnittelu ja 

muukin päätöksenteko pitäisi nojata entistä enemmän etukäteisvaikuttamiseen eli todelliseen 

lähidemokratiaan piendemokratian sijaan. Koska Tampereella panostetaan nyt rakentamiseen, näen 

kevään kuntavaalit ympäristövaalina. Millaisen asuinympäristön Tampereesta haluamme, sellainen ehdokas 

tai puolue saakoon kannatuksemme. Olisiko valtapuolueillakin pysähtymisen ja peiliin katsomisen paikka? 
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