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SOSIALIDEMOKRAATIT 1 2 3 4 5 

Valtuutetut 0 4 0 6 0 

Ehdokkaat 1 18 2 24 15 

YHTEENSÄ 1 22 2 30 15 
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SOSIALIDEMOKRAATIT  Valtuutetut  

 1 2 3 4 5  

Pekka Salmi  x    Alueelle pystytään rakentamaan laadukas ja hieno rantapuisto ja 
samalla kaavoittaa asuntoja. Asia ei ole mustavalkoinen. 

Atanas Aleksovski    x   

Aila Dundar-Järvinen    x  Mielestäni ei ole hyvä asia, että Eteläpuisto ahdetaan täyteen 
rakennuksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan kaava ei täytä kaik-
kia maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia valtakunnallisesti mer-
kittävän Hämeenpuiston kulttuuriympäristön huomioon ottamisen 
osalta. ELY-keskus katsoo myös, että asemakaavaehdotus heikentäisi 
merkittävästi Tampereen keskusta-alueen virkistysaluekokonaisuut-
ta. 
Pirkanmaan ELY-keskus edustaa valtiota, ja sen tehtävänä on ohjata 
ja valvoa kaavoitusta. Eteläpuiston kaavasta tehtiin yli 200 muistutus-
ta ja lausuntoa. Kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa 
ovat mukana mm. Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakunta-
museo ja Pirkanmaan liitto. Kaavasta tehdään lopullinen kaavaehdo-
tus, minkä jälkeen se on hyväksyttävä yhdyskuntalautakunnassa, 
kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Pirkanmaan ELY-
keskuksen kanta on mielestäni merkittävä eikä sitä voi ohittaa. 

Jukka Gustafsson    x   

Tarja Jokinen      ei ehdokkaana 

Ulla Kampman    x  Alueen puistomaisuus tulee säilyttää rakentamisen ohessa. 

Anneli Kivistö       

Anne Liimola     x  Täydennysrakentamista kortteleihin. Puistoa hoidettava paremmin. 
Mutta ei niin tiivistä ja ahdasta kun suunnitelmissa. Puistoa kunnioi-
tettava . 

Johanna Loukaskorpi  x    Eteläpuiston alueelle voidaan rakentaa asuntoja, mutta huolehditaan 
siitä, että pyritään säilyttämään vanhaa puustoa ja että myös puisto-
aluetta jää riittävästi. Kasvava kaupunki tarvitsee kuitenkin myös 
asuntoja.. 

Sanna Marin  x    Kannatan Eteläpuiston kehittämistä siten, että sinne tulee sekä asu-
mista, palveluita että puistoa. Ranta-alue pitää jättää ihmisten virkis-
tyskäyttöön. 

Tero Mattila       

Riitta Ollila       

Jarmo Rantanen      ei ehdokkaana 

Seppo Salminen      ei ehdokkaana 

Ilpo Sirniö  x     

Piia Viitanen    x  Eteläpuisto tulee säilyttää ja kehittää puistona. Sitä pitää parantaa 
nimenomaan tässä mielessä: ranta-alueet saatava kaikkien ihmisten 
mielekkääksi virkistys- ja ulkoilualueeksi, yhteys Hämeenpuistoon 
tehtävä selkeämmäksi, harrastusmahdollisuuksia lisättävä. Rakenta-
mista tulee tehdä vain soveltuviin osiin niin, että puisto säilyy ja ke-
hittyy. On hyvä, että suunnitelmia on jo tässä vaiheessa kevennetty 
alkuperäisestä. Jatkokehittelyäkin tehtäessä on tarkkaan katsottava, 
ettei rakentaminen ole liian raskasta ja että koko alue kehittyy niin, 
että em. virkistysmahdollisuudet paranevat nykyisestä. Tämä kaikki 
tulee tehdä jatkuvassa vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa, hei-
dän mielipiteitään kuunnellen ja ideoitaan hyödyntäen. 
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SOSIALIDEMOKRATIT ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Anttila Pekka    X  Puistomaisuus pitää säilyttää virkistysalueena, rakentamisen määrää 
pitää vähentää nykyisestä suunnitelmasta. 

Anttonen Martti       

Arbelius Marja     X Kaikki tarvitsevat metsää. Ruohikko ei ole osa kaupungin keuhkoja. 
Eteläpuiston kentälle tekojäärata!!! Näsijärven puolella on jo silmän-
kantamat maisemat tuhoutumassa. Säilytetään parempi puoli kau-
pungin rantaa eli eteläinen osa vapaana meille kaikille!!! 

Auvinen Jarkko  X     

Backström Rainer    X  Keskustan rannat (ne rakentamattomat !) tulee mielstäni säilyttää 
kaupungin keuhkoina ja kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena. 
En kannata Eteläpuiston kovin tiivistä rakentamista. 
Se on kaupunkikuvallisesti todella herkkää aluetta ja 
vastapainona Ratinan aluelle , se tulisi säilyttää KOHTUULLISEN puis-
tomaisena ja osana esim. suunniteltua kaupunkipuistoaaluetta . 
Meillä on vastuu myöskin tuleville sukupolville rakennetun kaupun-
kiympäristömme visuaalisesta ja määrällisestä rakentamisen kulttuu-
rista ! 
Siksi en kannata Eteläpuiston kovin tehokasta rakentamista ! - Ra-
tinanniemen vastapainona pitää olla mielestäni väljää sirrtymä-
vyöhykettä Pyynikin suuntaan. 

Burhan Midia     X  

Erola Tomi       

Flinck Tero       

Halonen Jukka       

Heikkilä Arto       

Heino Leena  X    Ainakin pitää selvittää miten se saadaan säilytettyä mahdollisimman 
käyttökelpoisena puistona. 

Herranen Pentti     X Ranta- alue siistittävä 

Hiitti Antti  X    Eteläpuisto on hyvä paikka asuntorakentamiselle, ja Tampereella 
tarvitaan lisää asuntoja. On kuitenkin tärkeää, että Eteläpuistoa ei 
rakenneta liian täyteen ja ainakin ranta säilyy avoimena virkistysalu-
eena kaikille tamperelaisille. 

Ilomäki Risto    X  Tästä en tosin ole ihan varma. Puiston käyttö on ollut pitkään horju-
vaa, vaikka Pyhäjärvi on puhdistunut. Asuminen sillan molemmin 
puolin tuntuu tarkoituksenmukaiselta. Puistomaista rantaa löytyy 
Pispalan suuntaan vielä runsaasti. 

Jousi Asser       

Julin Sofia    X  Rakentaminen itsessään luo työpaikkoja, mutta puistoalueet ovat 
tärkeitä kuntalaisten virkistyspaikkoja ja sen vuoksi niitä tulee olla 
myös jatkossa. Erityisesti Eteläpuisto on ollut kuntalaisille mieleinen 
puisto. 

Järvinen Kati  X     
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SOSIALIDEMOKRATIT ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

       

Kaivonen Kirsi    X  Eteläpuiston tilannetta tulee katsoa laajalla näkökulmalla, huomioi-
den alueen virkistys- ja kulttuuriarvot. 

Kajanto Risto    X   

Kamppuri Eija    X  Puistoalueita tarvitaan virkistykseen. 

Kanerva Esa  X    Eteläpuistoon voidaan ohjata hallitusti täydenysrakentamista. Alueen 
puistomaisuus ja viheralueet on säilytettävä kaikille kuntalaisille 
avoimina virkistyspaikkoina. 

Keränen Jyri     X Eteläpuiston alueella on joitakin tontteja joille voi rakentaa, mutta 
kokonaista kaupunginosaa sinne ei tarvitse ahtaa. Suunnitellut tiivis-
tämisrakentamiset ovat aivan liian suuria. Kaupunki ja kaupunkilaiset 
tarvitsee keuhkonsa - viheralueensa. Tampereella on kyllä tilaa ra-
kentaa ihan ilman puistojen tuhoamistakin. Kun siihen kerran raken-
netaan kerrostalot, ei siihen enään koskaan puistoa takaisin saa. 

Kilpinen Lilli  X    Tampere on kasvukunta ja keskusta-asuminen on suosittua, siksi 
kannatan Eteläpuiston osittaista rakentamista. 
Kaavoituksessa tulee kuitenkin huomioida luontoarvot sekä se, että 
Hämeenpuistosta olisi esteetön näkymä Pyhäjärvelle ja järvikaistale 
jää puistoalueeksi. 

Kinnunen Katja   X    

Kivekäs Pekka       

Knuuttila Vesa       

Koivisto Sirpa       

Korhonen Auli    X  Eteläpuisto on luonnollinen jatkumo Hämeenpuistolle ja Pyynikille. 
Suunnittellut asukasmäärät kuormittaisivat liikenteellä ja ihmismää-
rillä kaikkia näitä puistoalueita. Vihreitä alueita tarvitaan ihmisten 
viihtymiseksi. Hiekkakenttäalue voidaan kunnostaa ja jokin julkinen 
rakennus rantaan mahtuisi. 

Koskinen Jyrki   X    

Koskinen Vesa     X Mielestäni riittävä määrä puistoja tulee säilyttää, Eteläpuisto kuuluu 
niihin. 

Kuitu Pilvi       

Kuusinen Marie    X  Puistoa pitää tosin kunnostaa ja pieni rakentaminen on ok, kunhan 
puistomaisuus ja jokaisen kuntalaisen oikeus sitä käyttää säilyy. 

Kähkönen Henrik       

Laaksonen Raimo  X    Eteläpuistoa on kehitettävä. Nykysuunnitelmissa puisto- ja bulevardi-
alue rannassa on lähes 100m leveä. Mielellään näkisin alueen kehit-
tyvän kuntalaisten toiminnalliseksi alueeksi. Sijoittaisin alueelle Sara 
Hildenin taidemuseon. 

Lahdentausta Pekka       
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SOSIALIDEMOKRATIT ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Lahtinen Raisa-Tiina     X  

Lammi Anu     X  

Laukkanen Aapo     X  

Lehtimäki Joni  X    Puisto ja rakennukset sopivat mainiosti yhteen 

Leino Joanna    X  Tehdyt suunnitelmat näyttävät kuitenkin säilyttävän myös puistoalu-
eita ja aluesuunnitelmat näyttävät viihtyisiltä. Eteläpuiston alue fes-
tareille on kuitenkin vailla vertaa keskeisen , mutta silti sopivan syr-
jäisen sijainnin vuoksi. En ole täysin vakuuttunut siitä,e ttä kaikkien 
pitäisi päästä keskustaan asumaan, vaikka ymmärränkin tiiviin raken-
tamisen edut. 

Leppänen Marjut       

Leppänen Pekka       

Lignell Birgit    X  Eteläpuistoon voisi sijoittaa enemmän kaupunkilaisia palvelevaa 
virkitystoimintaa. 
 

Liikka Jyrki  X    Kyllä sinne yksi taidemuseo mahtuisi. 

Lotta Mia-Estelle       

Luhtalampi Mari    X   

Lyly Lauri    X   

Lyytikäinen Riitta  X    Kyllä minun mielestäni Eteläpuiston alueelle voi rakentaa, mutta ei 
ihan rantaan kiinni. Nykyisellään alue ei ole viihtyisä. Uimaranta, 
sinne liikuntalaitteita ja vaikka joku julkinen rakennus sopisi sinne 
hyvin. 

Majava Paula    X   

Mattila Maija     X Eteläpuistoon ei sovi korkeat asuinrakennukset, eikä kaupunkia tule 
tiivistää puistojen kustannuksella. Eteläpuiston asunnot olisivat vain 
harvojen, erittäin hyvätuloisten, saatavilla. Sen sijaan puisto pitäisi 
kunnostaa. Sinne voisi rakentaa joitakin matalia rakennuksia puiston 
ehdoilla, mutta en tiedä onko se tarpeen, jos alueelle ei rakenneta 
asuinrakennuksia. 

Mettinen Tero       

Myyryläinen Markku       

Nevala Eija       

Niemelä Anita       

Niemenmaa Marjo     X  

Nieminen Helena    X   
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SOSIALIDEMOKRATIT ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Niiniharju Janne     X Ainoita keskustan puistoja, joiden pitää ehdottomasti säilyä käytössä 

Nurmi Touko       

Paulamäki Jari    X  Ranta pitää jättää rakentamatta. 

Peltola Ville     X Puistot kuuluvat kaupunkiin. Mikäli kaikki sopet keskustan alueella 
täytetään rakennuksilla, viihtyisyys laskee ja kaupungin identiteetti 
heikentyy. Nämä "turhat" alueet ovat tärkeitä kaupunkilaisten hyvin-
voinnin kannalta. 

Penny Kaisa  X    Eteläpuistossa tulee säilyttää puistoalueita ja yleisiä, julkisia tiloja. 
Nykyinen suunnitelma on juuri sellainen. Nykyisellään valtaosa Etelä-
puistosta on parkkipaikkana tai muutoin hukkatilana, joiden muut-
taminen asunnoiksi ja hoidetuksi puistoalueeksi on hyvä asia. 

Piltonen Ida  X    Kasvavassa kaupungissa olemassaolevan infrastruktuurin hyödyntä-
minen on järkevää, mutta tulee myös huomioida minkälaisen virkis-
tysalueen haluamme säilyttää. 

Pitkänen Jari       

Pohjola Tuula       

Rainio Matti  X     

Rinkari Inka     X  

Rinta-Kiikka Mikko       

Rokosa Inna    X  Eteläpuisto on tärkeä, mutta melko vähällä käytöllä ollut alue. Alueel-
le voi ja varmastikin kannattaa rakentaa asuntoja, mutta puistoaluet-
ta ja rantaa kunnioittaen. 

Ruoholahti Lauri    X  Puisto pitää säilyttää ja sitä pitää kehittää, mutta tämä ei poissulje 
maltillista täydennysrakentamista. 

Saarinen Marko X     Keskustaa voidaan tiivistää rakentamalla korkeampia taloja. Kaupun-
kia voidaan tiivistää myös rakentamalla keskustan ulkopuolelle, mikä 
aiheuttaa keskustan laajenemista. Kaupungissa pitää kuitenkin olla 
myös puistoja. Eteläpuistoa pitäisi kuitenkin kehittää puistona. Jopa 
Manhattanilla, kapitalismin kehdossa, on tilaa monen neliökilometrin 
keskuspuistolle, vaikka tonttimaa niillä tienoin on melkoisen kallista. 

Sandt Marita       

Seesvuori Reino       
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SOSIALIDEMOKRATIT ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Sirniö Ilpo  X     

Soipio Mikko  X    Eteläpuistoon voidaan rakentaa sopivasti asuntoja ei kuitenkaan 
täyteen. Nykyisellään Eteläpuisto on tehoton. 

Solja Petri  X    Eteläpuistoa on syytä kehittää, mutta ei tiiviiksi kaupunki rakentami-
seksi. Nettikyselyidenkin perusteella alueelle toivotaan laajoja viher-
alueita ja liikunta mahdollisuuksia. Alueen maisemasta ja historiasta 
ei saa tulla asuinalueen yksinoikeus vaan se on säilytettävä kaikille. 

Suominen Jaakko    X   

Surakka Tommi  X     

Säily-Syvänen Johanna       

Tauriainen Tapani    X  Tässä asiassa pitäisi ottaa useamman vuoden - ehkä jopa vaalikauden 
mittainen aikalisä, koska nykyiset suunnitelmat eivät tyydytä edes 
valvovaa viranomaista. 

Tervo Anne    X   

Tuhkanen-Mattila 
Marja-Sinikka 

   X  Kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa on otettava huomi-
oon mm. lähiliikuntamahdollisuudet. Rakennettu ympäristö tuo ar-
keen elinvoimaa. Monikäyttöisiä lähiliikuntapaikkoja on sijoitettava 
kaikkien asuinalueiden yhteyteen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että 
tiivisrakentaminen ei vie puistoja ja että, rantarakentamisessa mm. 
rantapuistotiet ovat julkisessa käytössä ja että viihtyisiä puistoja on 
edelleenkin kaupungissa. 

Wallenius Antti  X     

Vesa Unto     X  

Wigelius Ari    X  Ranta tulee säilyttää vihreänä, mutta kaavaan mahtuu myös asunto-
ja. 

Viljanen Iida       

Viljanen Kirsti     X  

Virolainen Paula    X  Kaunis puisto, johon mahtuu esim. museo tai muu julkinen matala 
rakennus, 

Vuorinen-Vilen Päivi       

  


