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Eteläpuiston ”pusikoista”  

(otsikko muutettu: Väärää tietoa Eteläpuistosta) 
 

alevi Ojanen kommentoi pilkallisesti kahden Eteläpuiston säilyttämistä puolustavan 
valtuutetun näkemyksiä. (AL 8.3.2017). Ojanen halveksuu myös tosiasioita puhumalla 

”pienestä täplästä Pyynikin luonnonpuiston kupeessa”. Kaupunki on omissa selvityksis-
sään luonnehtinut Eteläpuistoa kaupungin viher- ja virkistysalueiden helmeksi ja keskus-
tan tärkeimmäksi puistoksi. Keskeinen osa puistosta on valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä, jonka historiallinen arvo on korvaamaton. ”Pieni täplän” 
rakentamisellakaan tuskin olisi kaupungin taloudelle ja kehitykselle niin suurta merkitystä, 
että kulttuuriskandaalia lähentelevää rakentamishanketta kannattaisi väkisin ajaa maaliin. 
 

Ojanen mitätöi - kaupungin edustajia peesaten - myös ELY-keskuksen lausunnon painoar-
voa. ELY-keskuksen tehtävänä on kuitenkin ohjata ja valvoa kunnan kaavoitustoiminnan 
lainmukaisuutta.  Ojanen väheksyy myös Eteläpuiston säilyttämisen puolesta kerättävää 
adressia, jonka hänen mukaansa on allekirjoittanut vain 1 -1,5 % tamperelaisista. Todel-
lisuudessa allekirjoittajia on jo yli 4 500. Kaavaluonnoksesta jätettiin 470 mielipidettä, 
pääosa vastustavia. Keskeinen osa näistä kannanotoista perusteluineen on vieläkin käsit-
telemättä. Kaavaehdotuksesta jätettiin 205 muistutusta, joiden sisältöä ei ole julkistettu 
eikä kaupungin käytännön mukaisesti julkisteta ennen kuin kaava tulee hyväksyttäväksi. 
 

”Osallistavan kuntademokratian pilottihankkeena” markkinoidussa prosessissa kansalais-
ten kuuleminen on jäänyt näennäiseksi ja muodolliseksi. Se, että kaavaan on tehty kos-
meettisia parannuksia, ei muuta tosiasiaa, että ”kompromissikaava” merkitsee historialli-
sesti arvokkaan Eteläpuiston tuhoa. Rantavyöhykkeen voisi kehittää kaupunkilaisten yh-
teiseksi olohuoneeksi muutoinkin. Myös alkuperäisten tavoitteiden mukainen määrä ra-
kentamista on sijoitettavissa alueelle sen kaikkia nykyisiä arvoja tuhoamatta. Tämä vasta 
olisi todellinen kompromissikaava ja kaupunkilaisten aitoa kuuntelemista.  Luvatut hui-
keat maanmyyntitulot ja aiempiin päätöksiin liittyvät arvovaltaseikat ovat kuitenkin es-
täneet todellisen kompromissin aikaansaamisen.  Monet nykypäättäjistä on sitoutettu 
hetken huumassa wau-arkkitehtuurilla kaupattuun hankkeeseen.  Olisikin viisasta pa-
lauttaa kaava uuteen valmisteluun ja uusien valtuutettujen päätettäväksi. 
 

Ojasen heitto Eteläpuiston ”pusikkojen” harventamisesta on myös köykäistä mielikuva-
vaikuttamista.  Se, että varsin pienet alueet ovat lähellä luonnontilaa, on vain luonnon 
monimuotoisuutta lisäävä tekijä. Niidenkin siistiminen kävisi kovin helposti ja halvalla, 
mutta arvattavista syistä kaupunki ei ole halunnut sitä tehdä. Helppo on vähätellä ”so-
rakenttien ja pusikoiden suojelijoita” vaikka todellinen suojelutarve on Hämeenpuistos-
sa ja Eteläpuiston ylätasanteella. Eikä kyseessä ole ELY-keskuksen tai yhdistyksemme 
mielipide, vaan Museovirasto on tehnyt ja valtioneuvosto vahvistanut rajauksen 
22.12.2009. 
 

Kaupunki on teettänyt 2011 Tampereen yliopistolla selvityksen Eteläpuiston kehittä-
mismahdollisuuksista. Työssä esitettiin Eteläpuiston kehittämistä viher- ja virkistysalu-
eena sekä tapahtumapaikkana. Selvitys lienee sittemmin haudattu hiljaisuudessa. 
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