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KOKOOMUS 1 2 3 4 5 

Valtuutetut 0 9 1 1 1 

Ehdokkaat 11 19 1 20 7 

YHTEENSÄ 11 28 2 21 8 
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KOKOOMUS 

 1 2 3 4 5  

Leena Kostiainen  X    Ranta-aluetta pitää kehittää puistona. Alueelle sopii maltillinen ja 
korkeatasoinen rakentamista. 

Ilkka Sasi  X    Kaakinmaalle tullaan joka tapauksessa rakentamaan muodossa tai 
toisessa. Jos Kaakinmaalle rakennetaan, Koskipuiston rannan levyi-
nen rantaväylä tulee turvata. 

Peter Löfberg (RKP)       

Reetta Ahonen  X    Eteläpuiston alueella tulee säilyä puistoa ja ranta-aluetta, mutta 
alueelle tulee myös rakentaa, jotta keskustan alueelle saadaan hou-
kuttelevia asuinalueita. Tällä hetkellä alue ei ole arvoisessaan kun-
nossa ja aluetta tulee kehittää. 

Harri Airaksinen      ei ehdokkaana 

Erkki Axén       

Matti Höyssä     X Puistoja, varsikaan Eteläpuistoa ei saa uhrata rakentamiselle. 

Anna-Kaisa Ikonen  X    Yhtenäinen laaja puistoalue on varmistettava, mutta nyt tarkastelus-
sa oleva alue on laaja alkaen Nalkalasta ja alueelle mahtuu myös 
täydennysrakentamista. Eteläpuisto on tamperelaisille hyvin herkkä 
alue ja siksi toivon, että sen kehittämisestä olisi löydettävissä jon-
kinasteinen yhteisymmärrys. 

Antti Ivanoff  X    Kannatan keskustan tiivistämistä ja asuinalue Ratinan sillan tason 
eteläpuolelle on enemmän kuin tervetullut. Itse olen valtuustoryh-
mässämme kannattanut hanketta sen alusta alkaen. Uuden asuinalu-
een rantamille on suunniteltu puisto-alue, joten Eteläpuiston puisto-
alue käytännössä hieman siirtyy, mutta muuttuu virkistyskäyttöön 
paremmin sopivaksi pois liikennemelualueelta. On hienoa että saa-
daan asuntoja parille tuhannelle uudelle asukkaalle hyvään paikkaan 
nykyisten palveluiden piiriin! Itse olen kylläkin pettynyt siihen että 
Laivapuiston leikkipaikan päälle tulee rakennuksia. Myös autopaikoi-
tustilanne koko keskusta-alueella heikkenee, muodostaen haasteen 
keskustan nykyisille asukkaille. 

Harri Jaskari      ei ehdokkaana 

Aleksi Jäntti  X    Ilmakuvista on helppo todeta, että Eteläpuisto on kiinteä osa Tampe-
reen kaupunkikorttelirakennetta. Sen sijaan on varmistettava, että 
rakennettaessa jätetään riittävä ja nykyistä viihtyisämpi viheralue 
rakennetun alueen ja Pyhäjärven väliin. 

Riitta Koskinen      ei ehdokkaana 

Jouni Markkanen  X    Eteläpuistoa kehitetään parhaalla tavalla siten, että rakennamme 
sinne nykyistä toimivamman virkistysalueen (puisto) ja mahdollis-
tamme rakentamista alueella. Samalla virkistämme koko keskustan 
länsipuolta, joka on viime vuosina selvästi menettänyt viehätysvoi-
maansa. Löydämme varmasti hyvän tasapainon puistoalueen ja ra-
kentamisen välillä! 

Seppo Silvennoinen   X    

Elina Siren  X    Maltillisella kaavoituksella alue saadaan kaupunkilaisten käyttöön, 
nyt on turvattomana joutomaana. 

Irja Tulonen    X  Eteläpuistoa pitää hyödyntää monella tapaa.Asian käsittely kes-
ken,olen valmis miettimään kaavan kerroslukujen alentamista jotta 
puistoaluetta säästyy 

Sofia Vikman  X    Sopiva ja maltillinen täydennysrakentaminen on paikallaan, koska 
Eteläpuistossa on mm. hiekkakenttä, jolla ei juuri ole käyttöä. Puisto-
ja tarvitaan myös, ja niitä on kaupungissa säilytettävä riittävästi. 
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KOKOOMUS  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Aattela Elisa       

Airaniemi Markku       

Arvonen Tero X      

Astren Antti       

Erma Lauri       

Eskelinen Riina-
Eveliina 

 X     

Eturautti Kyuu  X    Nytkin Eteläpuisto suljetaan asukkailta tuon tuosta konserttien vuok-
si, eli mikään yleinen puisto se ei ole. Pyynikkiin ei saa koskea, mutta 
Eteläpuiston voi mielestäni rakentaa, kunhan ranta-alue pysyy avoi-
mena kaikille. 

Gröönroos Tarja     X  

Helke Lauri  X    Eteläpuiston suunnitelma sisältää sekä puistoa että korkeatasoista 
asumista, mikä myös turvaa kaupallisten palvelujen kysyntää. Etelä-
puisto ansaitsee paremman käyttötarkoituksen kuin nykyiset hiekka-
kentät. 

Hietaniemi Ilkka       

Hokkanen Juri X     Kaupunki kasvaa ja keskustaa pitää tiivistää. Jos rantaan jätetään 
puistoa voi Eteläpuistoon tulevien talojen korkeutta kasvattaa erityi-
sesti Hämeenpuiston eteläpään kohdalla. 

Holm Jens X     Eteläpuistolla on alueena mahdollisuus olla Tampereen yksi arvok-
kaimmista asuinalueista. Tämän kehittäminen asutukselle toisi valta-
vasti uutta pääomaa kaupunkiin kuin myös työtä. Tampereella on 
lukuisia puistoalueita enkä näe Eteläpuistoa välttämättömänä ylläpi-
tää. 

Hursti Satu    X   

Jussila Anna-Mari X     Monimuotoinen toteutus; puisto, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja 
asuntoja/toimistotiloja. 

Juutila Jami    X  Nykyinen kaavoitusehdotelma on sopiva. Puisto jää viihtyisäksi ja tila 
saadaan paremmin käyttöön. 

Järvelä Wäinä       

Järvenpää Elina    X  Eteläpuisto tulee uudistaa virkistysalueeksi! Puistomaiset osat tulee 
säilyttää kannattavalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. Jo ennestään 
rakennetut ja joutomaa-alueet (kuten vanha kulkutautisairaala ym-
päristöineen) voidaan valjastaa asuin- ja liiketilakäyttöön. Myös hiek-
kakenttäalueet voidaan hyödyntää esimerkiksi virkistyskohtein. Van-
han puuston kaataminen kerrostalojen tieltä ei ole ainoa uudistus-
vaihtoehto. 

Kallio Marko  X    
Pusikoitunut ja huonokuntoinen ranta ei ole käyttäjien mieleen. Jos 
ranta-alueita rakennetaan harkiten ja maltillisesti, voidaan varsinai-
nen ranta jättää yhteiseksi hyvin hoidetuksi, valaistuksi ja puistomai-
seksi virkistysalueeksi. Asuintalot lisäävät samalla koko alueen turval-
lisuutta. 
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KOKOOMUS  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Kallio-Kokko Hanna       

Karintaus Katja    X  Mielestäni Eteläpuiston uudistaminen on kuitenkin tarpeen. Hiekka-
kenttä, rantapusikot yms. ei palvele juuri ketään. Uudistaminen pitäi-
si mielestäni tehdä niin, että ranta-alue säilyy puistomaisena virkis-
tysalueena, mutta alueelle voidaan myös rakentaa. Rakentaminen 
pitää kuitenkin tehdä niin, että rantapuisto on luontevasti kaupunki-
laisten käytössä. (Ei muurinomaisia ratkaisuja vrt. Ratinanranta). 

Karjalainen Erno  X    Eteläpuistoon sopii rakentaa uusi asuinalue, jossa on myös laajat 
puistoalueet rannassa. 

Karvonen Jussi  X    Mielestäni Eteläpuiston hyötykäyttö puistona ja nykyisenkaltaisena 
alueena ei ole isossa kuvassa sellaista, että suunniteltu kaavoitus, 
uudisrakentaminen ja rannan käyttö uusien asuntojen ja asukkaiden 
hyödyksi, kannattaisi suorilta heittää romukoppaan. Näen mahdolli-
seksi sen, että uudis- ja kehitysrakentamisesta huolimatta alueella 
voidaan säilyttää puisto- ja virkistysaluetta ja rantaa voidaan hyödyn-
tää myös uintiin ja Hernesaarenrannan kaltaiseen pienvenesatama-, 
ravintola- ja tapahtumatoimintaan. 

Kaur Surinder       

Kekki Arto  X    Kunhan huolehditaan alueen riittävä vapaa-ajan käyttömahdollisuus 
kaikille, esim. rantaan rakennettavalla kulkuväylällä ja tarvittaessa 
rannan käyttömahdollisuudella. 

Kekoni Helena       

Koivisto Susanna    X   

Koivula Timo       

Kokkonen Esa       

Korhonen Ilmari       

Koskinen Markus       

Kummola Kalervo    X  Sinne voidaan rakentaa myös reilusti, vaikka puisto säilytettäisiin 

Kuortti Jussi X      

Kuusela Aki     X  

Kärkimaa Milja  X     

Lager-Ruuti Kaisu       

Lampinen Sinikka  X    Eteläpuistoon mahtuu puistoa ja asuntoja. 

Lampu Taina    X  Eteläpuisto tulee rakentaa kohtuudella, luontoarvot huomioiden. 
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KOKOOMUS  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Leppänen Risto  X     

Lindberg  Veikko    X  Eteläpuistoa tulee kehittää niin, että siellä oleville tarpeettomille 
hiekkakentille voisi rakentaa asuinrakennusta, mutta Ratinan tapaista 
täyteen rakennettua aluetta ei Eteläpuistosta saa tehdä vaan siihen 
täytyy jäädä myös kaikille avointa puistoaluetta. 

Linna Petri  X    Viheralueet on tärkeitä ympäristön kautta. Aluetta voidaan kehittää 
ja miettiä sopiiko sinne rakennuksia. 

Loikkanen Terhi       

Markkola Kari    X   

Mesiä Tarja       

Mäkelä Hanna X      

Mäkelä Matti J. 
 

     
 

Mäkelä Ulla-Kaarina 
    X 

Kaupunki tarvitsee myös viheralueita. Se on osa Hämeenpuistoa. 

al-Nassar Islam 
     

 

Ngo Tiny 
     

 

Nordfors Marita 
     

 

Nordström Pia 
    X 

Puistoalueelle ei tule rakentaa. Puistot on hyvä säilyttää puistoina 
kaupunkilaisille. Reuna-alueet, joissa vaikuttaa olevan rekkaparkkeja 
yms., voidaan harkita jonkinasteiselle rakentamiselle. 

Nurminen Maggie X     Tiivis asuminen lisää tuottavuutta ja säästää ympäristöä. Kaupungis-
tuminen on megatrendi, jonka vaikutukset kannattaa ottaa vastaan 
hallitusti. Ihmiset haluavat asua yhä enemmän kaupunkien keskus-
toissa, ja tarjonnan lisääminen pitää hinnat kurissa. Eteläpuiston 
rakentaminen tukee tätä ajattelua. Nykymuodossaan puisto on vä-
häisellä käytöllä, erityisesti rannassa. Eteläpuiston suunnitelmissa on 
paljon viheralueita, jotka ovat käytettävyydeltään merkittävästi pa-
rempia kuin nyt. 

Olli Roope    X   

Orava Juha-Pekka    X  Mielestäni tässä asiassa voitaisiin asumis- ja puistoratkaisut yhdistää. 
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KOKOOMUS  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Peltola-Styrman Niina  X    Eteläpuistossa voidaan varmasti säilyttää puisto, mutta todellakin 
entisestään tehostaa sen käyttöönottoa. Sinne mahtuu niin yrityksiä, 
asuntoja tai palveluita siinä missä puistokin. 

Peltonen Mirja  X     

Pennala Viivi       

Petronen Esa    X   

Pietarinen Samir X     Nykyinen kompromissi on hyvä: rantaa laajennetaan, ja se on yhteis-
käytössä. 
Eteläpuiston osan muuttaminen asunnoiksi säilyttää hienoimmat 
osat Pyynikkiä ja Tammerkosken kävelyväylät. 
Täydennysrakentamisen myötä Tampere tarjoaa haluttuja asuntoja, 
mikä edesauttaa meidän kilpailukykyä. 

Raiskio Hannu    X   

Rajala Petri   X   Puistoa ja rakentamista ei tule asettaa vastakkain. Eteläpuistoon 
mahtuu sekä rakennuksia että puistoa - näiden välillä tulee löytää 
sopiva tasapaino. 

Rantanen Ilpo  X    Ei voi suojella sellaista mitä ei ole. Eteläpuistossa nyt parkkipaikka ja 
hiekkakuoppa. Voisi olla paljon muutakin, mm.asumista ja silti voitai-
siin säilyttää alueen vihreys ja puistomaisuus. 

Rikala Jarkko  X    Sinne mahtuu myös uusia asuntoja. 

Roth Pia-Christina       

Sajakorpi Aku-Paulus    X  Nykyisellään osa Eteläpuistosta on joutomaata ja sitä on kehitettävä. 
Alue voisi olla avara alue, jossa on hyvin hoidettua puistoa, laaduk-
kaita koteja, uimalaitos ja uimaranta keskellä kaupunkia, kahviloita ja 
työpaikkoja... 

Salo Petri X     Eteläpuistoon mahtuvat sekä rakennukset että puistoalue. Tämä on 
osa kokonaissuunnittelua, johon mahtuvat vihreät arvot mainiosti. 

Salonen Juha       

Sipola Antti     x  

Strömberg Hannele    x  Liian tiivis keskustarakentaminen ei ole mielestäni hyvä. Ihmisillä 
täytyy olla riittävästi luontoa ja viheralueita myös kaupungin sydä-
messä. 

Suur-Askola Kristiina    x   

Syrjäniemi Lauri  x    On hyvä, että uutta suunnitellaan, eikä suuret puistot ole tätä päivää. 
On tietenkin ajateltava myös ulkoilua ja rantamaisemaa, ja jättää 
esimerkiksi rantaan väylä liikkumiselle ja lenkkeilylle. 

Sällylä Anne    x   

Taina Anneli    x  Kaavaehdotusta on muutettava kevyemmäksi ja Pyynikin sairaalan 
alue rakennettava tehokkaasti. 
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KOKOOMUS  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Talonen Minna       

Talvitie Jarmo       

Tihveräinen Raimo    x  Eteläpuistoa tulee kehittää asukkaiden ehdoilla. 

Tolonen Janne  X     

Tuomola Wille X     Eteläpuisto hävisi olemasta silloin, kun Tampereen valtatie rakennet-
tiin. Nyt "puiston" voi pelastaa vain riittävän kunnianhimoinen kaa-
voitus, jolla keskusta saa riittävästi uutta väkeä ja työpaikkoja ja toi-
mitiloja. 

Turunen Risto     x  

Uusitalo Pekka       

Valaja Minna    x  Eteläpuisto on osa sitä aluetta jonka itse haluaisin säilyttää Pyynikin, 
Pispalan ja Hatanpään maisemien lisäksi. 

Valento Eero x     Kyllä asutusta tarvitaan, mutta mielestäni on mahdollista yhdistää 
sekä luontoarvot että rakentaminen siten, että kumpaakin toteute-
taan kohtuullisesti. Ryteikköhän nykyinen Eteläpuisto on.Ja yhteys 
Hämeenpuistoon katkesi jo Tampereen Valtatien tullessa käyttöön. 

Virtanen Heidi       

Vuorijärvi Mari     x  

Westenberg Eija  x    Eteläpuistoon voi rakentaa, mutta hieman maltillisemmin kuin nykyi-
nen suunnitelma on. 

Wickman-Viitala Tiina  x    Eteläpuiston ranta-alueen ja kaava-alueen kehittäminen on tärkeää. 
Kulttuurihistoriallisesi arvokkaat kohteet tulevat paremmin esille, kun 
ympäristö rakennetaan ja elävöitetään asumisella ja asukkaiden toi-
minnalla. Toki puistoakin ja rantaviiva on säilytettävä ja alueen ar-
vokkaasta puistomaisuudesta huolehdittava. 

Winberg Sanna       

 


