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PIRAATTIPUOLUE 1 2 3 4 5 

Valtuutetut 0 0 0 0   

Ehdokkaat 2 5 1 4 3 

YHTEENSÄ 2 5 1 4 3 
 

PIRAATTIPUOUE 

 1 2 3 4 5  

Hokkanen Kim    X  Eteläpuistoa voi mielestäni kehittää, kunhan kunnioitetaan sen 
nykyistä tarkoitusta virkistysalueena ja merkittävänä 
kulttuurihistoriallisena sijaintina. Tämä tietysti tarkoittaa, että 
muutosten ja rakentamisen tulee olla melko vähäistä ja ulkoasultaan 
olemassaolevaan sopeutuvaa. 

Impiö Antti X      

Karvinen Juho    X  Eteläpuisto ei tällä hetkellä ole oikein puistoa eikä asutusaluetta. 
Aluetta on kehitettävä. Nykyisten hiekka-alueiden tilalle mahtuu 
uusia asuntoja ja puistoa niin, että alueesta tulee viihtyisämpi ja 
samalla saadaan keskustan tuntumaan kaivattuja asuntoja. 

Kivistö Harri  X    Kannatan Eteläpuiston kehittämistä käyttöasteen ja viihtyvyyden 
lisäämiseksi. Pieni asuinalue kyljessä sopisi minusta hienosti 
kokonaisuuteen. 

Kivistö Johanna  X    Kun sinne rakennetaan, pitää ottaa huomioon, että ranta-alue jää 
kaikkien kaupunkilaisten saavutettaviin. 

Lattu Jarno     X Kaupungissa tulee olla myös virkistysalueita. 

Luoma-Nirva Jarno X      

Malinen Tiina    X  Näkisin Eteläpuiston mieluiten kaikille kauunkilaisille toimivana 
vapaana tilana nykyisen aution hiekkakentän sijaan. Talojen 
rakentaminenkaan ei ole poissuljettu vaihtoehto, mutta joka 
tapauksessa puistoa täytyy jotenkin kehittää nykyisestä. 

Morri Maria  X    Eteläpuistoon voi rakentaa taloja säilyttäen puistomaisen ympäristön 
ja suunnitellen talojen väleihin toimivia viheralueita. 
Kaupunkisuunnittelussa tulee muutenkin käyttää yhä enemmän 
urbaania vihreyttä ja pyrkiä edistämään esimerkiksi kaupunkiviljelyä 
ja viherkattoja ja muunlaista kaupunkitilan ja viheralueen 
sulautumista yhteen. Ylipäätään kaupungin hankinnoissa on 
huomioitava ekologisuus ja eettisyys oleellisina hankintaperusteina. 
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PIRAATTIPUOLUE  jatkoa 

 1 2 3 4 5  

Mäkihannu Taneli    X  Aluetta voisi kehittää moneen suuntaan, ja samalla säilyttää 
puistoalueet. 

Räsänen Joni     X  

Salminen Timo  X    Alueen jonkinlainen kehittäminen tekisi siitä lähinnä viihtyisämmän. 

Salo Juho  X    Eteläpuisto on vajaakäytöllä, lähes parkkipaikkana. Eteläpuiston 
kaavassa on tarkoitus säilyttää puistosta osa ja tuoda uutta 
rakennuskantaa, sekä luoda rannasta enemmän lähestyttävä mm. 
uimarannalla. Hahmoteltu uusi rakennuskanta voisi olla 
laadukkaampaa ja korkeampaa, ja myös kunnan vuokra-asuntoja 
ennemmin kuin puolen miljoonan kämppiä. Kerran rakennettu talo 
seisoo helposti yli 50 vuotta, jolloin Tampereen hintataso ja 
asukasmäärä voi olla ihan muuta, ja silloin lähinnä nauretaan sille, 
että joku tekee vain 5-kerroksisia taloja keskustaan. 

Stenbäck Mark     X Kaupunkien viher- ja puistoalueet ovat tärkeässä roolissa alueen 
viihtyvyyden ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Ei 
kaikkea voi eikä pidä rakentaa umpeen vaan avoimia luontoalueita 
tarvitaan jatkossakin. 

Yltävä Jarmo   X    

 

 


