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VASEMMISTOLIITTO 1 2 3 4 5 

Valtuutetut 0 2 0 1 2 

Ehdokkaat 0 4 2 25 39 

YHTEENSÄ 0 6 2 26 41 
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VASEMMISTOLIITTO  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Mikko Aaltonen  X    Minusta Eteläpuistoon voi rakentaa myös asuntoja mutta myös puis-
toa pitää säilyttää. 

Sirkkaliisa Virtanen    X  Vanhan puiston ja rannan osalta suunnitelmat on palautettava uudel-
leen valmisteluun. 

Ulla-Leena Alppi     X Tulen toimimaan edelleen aktiivisesti Eteläpuiston säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi puistona. Missään sivistyneessä maassa ei rakenneta 
vanhoja kulttuurihistoriallisestikin arvokkaita puistoja. Olisi kohtalo-
kas virhe tuhota ja betonoida Eteläpuisto! 

Kalle Hyötynen     X Eteläpuiston kaavassa voidaan turvata noin 100 000 km2 uudisraken-
taminen, vaikka ranta-alueen ja Hämeenpuiston välinen alue rauhoi-
tettaisiin asuntorakentamiselta ja kehitettäisiin aluetta puisto- ja 
virkistysalueena. 

Varpu Jutila      ei ehdokkaana 

Anna Kontula      ei ehdokkaana 

Minna Minkkinen  X    Puistoa pitää säilyttää, mutta alueelle pitää myös rakentaa asuintalo-
ja. Keskusta asuminen pysyy kalliina niin kauan, kun asuntoja on 
vähemmän kun kysyntää. Keskustaan on saatava lisää asuntoja, jotta 
mahdollisimman monella olisi halutessaan mahdollisuus asua keskus-
tassa. 

5 (5)  2  1 2 
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VASEMMISTOLIITTO ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Aalto Juuso     X Ranta-aluetta voisi kehittää viihtyvyyden lisäämiseksi ja luoda sinne 
erityistä kaupungin virkistäytymisaluetta. 

Aatsinki Ulla     X Eteläpuisto on merkitty maakuntakaavaan puistoalueeksi, ja se pitää 
säilyttää puistoalueena. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö puis-
toa voisi kehittää mm. rakentamalla sinne vaikkapa museon, uima-
rannan ja muuta vapaa-ajanviettopaikkoja. 

Ahmed Zafar       

Ahola Liisa     X Eteläpuisto on Tampereen viimeinen vapaa rantaa-alue kahden suu-
ren sisämaajärven välissä. Se on varattava virkistymistä varten niin 
luonnonmukaisena kuin kaupunkipuisto voi olla. Puhdas hengitysilma 
keskustan tuntumassa on kallisarvoinen aarre. Puistossa kasvaa van-
hoja arvokkaita puita. Se merkitsee vanhoille tamperelaisille muisto-
ja. Eteläpuistossa toteutuu luonnon hoitavat elementit. Sen lisäksi se 
on korkeuseroiltaan sopiva vammaisten ja vanhusten ulkoilualueeksi. 
Kaikilla ei ole kesämökkiä maalla. 

Ahponen Tatu    X  Keskustelua seurattuani ja suunnitelmiani tarkasteltuani uskon, että 
on löydettävissä malli jossa voidaan yhdistää hallittu rakentaminen ja 
puiston olennaisten osien säilyttäminen. 

Airila Marjo     X Kaikki puistot pitää säilyttää puistoina eikä niitä saa tuhota rakenta-
misen kustannuksella. Kaupunki tarvitsee myös puistoja, paikkkoja 
jossa voi levähtää, virkistäytyä ja olla hetken irti arjesta ja keskustan 
hälinästä. 

Ansio Pekka     X  

Asikainen Johannes  X    Kannatan Eteläpuiston maltillista rakentamista, jossa puisto itsessään 
säilytetään mahdollisimman koskemattomana ja uudet rakennus-
hankkeet toteutetaan puistoa kunnioittaen, sillä Eteläpuiston ranta 
on harvoja vielä rakentamattomia rantoja keskustassa. 

Brandt Christina    X  Kyllä sinne asuntojakin mahtuisi mutta ei pelkkiä kalliita asuntoja 
rikkaille. Miljöö tulisi säilyttää puistomaisena ja avoimena kaikille 
kaupunkilaisille. 

Campos Nadja       

De Santana Fabio       

Halttunen-Riikonen 
Elina 

   X  Olisin jonkinlaisen välimallin kannalla jos sellainen löytyisi vastaus-
vaihtoehdoista, rakentamista kokonaan en kannata. 

Hanhela Milka    X  Kaupunki tarvitsee asuntoja, ja katson, että Eteläpuistosta osa tulee 
kaavoittaa rakentamiselle. Säilyttäisin puistosta kuitenkin suurem-
man osan kuin mitä tähän asti on suunniteltu. Kannatan Eläköön 
Eteläpuisto ry:n vaihtoehtoista kaavasuunnitelmaa Eteläpuistolle, 
joka on nähdäkseni hyvä kompromissi ja sekä suojelee Eteläpuistoa 
että täyttää toivotut asuntorakentamistavoitteet. 

Hanhisalo Tuija     X Totta hitossa eteläpuisto täytyy säilyttää! Siihen ei saa koskea eikä 
ole mitään syytä koskea. 

Heinonen Tiina     X  

Hirvikorpi Toni  X     

Ilmakari Aaron  X    Tampereen väkiluku kasvaa erittäin kovaa vauhtia, joten asuntoja 
tarvitaan lisää. Eteläpuisto tulee kuitenkin kaavoittaa siten, että sinne 
jää riittävästi puistoaluetta, joka on kaikkien kaupunkilaisten käytös-
sä. Viheralueet lisäävät asuntojen arvoa pitkällä aikavälillä eikä ole 
mitään järkeä sulkea keskustassa olevia viheralueita pois kaupunki-
laisten käytöstä. 
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VASEMMISTOLIITTO ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Ilomäki Pirjo       

Inkinen Riina     X Tampereella ei ole nykyiselläänkään liikaa puistoalueita keskustassa. 
Kannatan kansallispuistohanketta. Eteläpuiston alapuolella olevaa 
jättömaata voisi toki kehittää joko puistomaisemmaksi tai jopa ra-
kentaa järkevällä ja ympäristöön sopivalla tavalla samalla kehittäen 
rantaviivan alue virkistyskäyttöön. 

Iso-Lähteenmäki Lauri     X Tästä ovat kaupunkilaiset antaneet selkeän mielipiteensä adressina. 
Eteläpuisto on osa kaupunkikuvaa, ja ei sitä voi korvata kerrostalojen 
välissä olevillä ruoholäiskillä. 
Myös paine pyynikinharjun maastoon kasvaisi kohtuuttomasti. 

Jalava Ari    X  Saattaisin lämmetä esimerkiksi Sara Hildénin taidemuseon siirtämi-
selle Eteläpuistoon. Kovin täyteen Eteläpuistoa ei missään nimessä 
tule rakentaa. Eteläpuistossa tulee olla puistoa ja ranta pitäisi olla 
kaikkien kaupunkilaisten käytössä. 

Jokiranta Petri       

Juusola Mirja     X Keskusta alueella tulee olla myös viheralueita. 

Järvelä Ilkka       

Kangas Toni     X Etelärannan rakentamiselle ei ole mitään merkittäviä perusteita. 
Eteläranta luo ihmisille enemmän viihtyisyyttä ja hyvinvointia kun se 
säilytetään puistona. 

Kanniainen Jari-Pekka     X  

Karikko Wilhelmina    X  Kaupunki tarvitsee asuntoja, ja katson, että Eteläpuistosta osa tulee 
kaavoittaa rakentamiselle. Säilyttäisin puistosta kuitenkin suurem-
man osan kuin mitä tähän asti on suunniteltu. Kannatan Eläköön 
Eteläpuisto ry:n vaihtoehtoista kaavasuunnitelmaa Eteläpuistolle, 
joka on nähdäkseni hyvä kompromissi ja sekä suojelee Eteläpuistoa 
että täyttää toivotut asuntorakentamistavoitteet. 

Karinen Anne       

Kaven Ilmari   X    

Kunnari Janika    X  Osan Eteläpuistoa - eritoten rantaosuuden - tulee säilyä yhteisessä 
virkistyskäytössä. Kannatan kuitenkin maltillista rakentamista osalle 
alueesta. 

Lahtinen Timo       

Laitinen Veijo    X  Hyväksyn Eteläpuisto-liikkeen esityksen mukaisen suunnitelman. 

Lehtinen Mika     X Kaupunki tarvitsee keuhkoja ja puut /puistot ovat niitä. 

Lehtomäki Emilia       

Lehtonen Johanna     X Ei tämä tarvitse perusteluja edes. Rikkaiden statusasuntoja on jo 
Härmälänrantakin täynnä, säilytetään Tampereella vihreyttä ja va-
paata tilaa edes Eteläpuiston verran. Suuresti vihatun parkkipaikan 
tilalle voitaisiin rakentaa street art / skeitti -puisto. Voisiko tuolle 
pläntille olla parempaa käyttöä kuin tarjota nuorille virikkeellinen, 
(aikuis)vapaa-ajanviettomahdollisuus? 

Leinonen Satu Susan-
na 

    X  

Liinalaakso Emmi     X  
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VASEMMISTOLIITTO ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Lindfors Juhapekka     X Kun Tampereen keskustan aluetta tarkastelee, ei puistoalueita tai 
yleisesti rauhallisia ulkoilualueita ole todellakaan liikaa. Tämän histo-
riallisen puiston tuhoaminen asutuskäyttöön olisi mielestäni järjetön 
teko. Ennemmin kehittäisin tämän viheralueen elävöittämistä ja 
säilyttäisin sen puistona. 

Linnanen Terjo     X Päätös Eteläpuiston kohtalosta on erittäin tärkeä. Tampere sijaitsee 
vesistöjen välissä, mutta Eteläpuiston etäisyydeltä keskustasta ei 
enää mistään löydy yhtä laajaa ja yhtenäistä, hienoa viheraluetta. Jos 
tila nyt valjastetaan sinänsä tärkeälle asuinrakentamiselle, päätös on 
peruuttamaton. Eteläpuistoa ja sen käyttöä tulee kyllä kehittää, mut-
ta nimenomaan huomioiden alueen puistomaisuus ja julkinen luon-
ne. Tässä hengessä hyväksyisin alueelle rakennettavan esimerkiksi 
puheenaiheena olleet uudet tilat Sara Hildenin museolle, mutta liian 
monet rannat Tampereen ydinkeskustasta on jo nyt rakennettu (tai 
niitä ollaan rakentamassa) ranta-alueiksi varakkaiden ihmisten asua. 
Ei Eteläpuistoa, se on säilytettävä! Asuntokaavoittamiseen löytyy 
kyllä tontteja esimerkiksi rakenteilla olevan raitiotielinjan varrelta, 
tulevaisuuden hyvien julkisten yhteyksien päästä. 

Lozic Ismet       

Luosujärvi Jonna    X  Eteläpuisto on tamperelaisille tärkeä virkistäytymisalue. Mikäli ra-
kennetaan, se tulee erityistä harkintaa käyttäen ja alueen kauneutta 
kunnioittaen niin, että ainakin osa säilyy edelleen virkistyskäytössä. 

Machaal Mahmoud       

Marchant Aedo Javiera       

Martti Marja-Riitta    X  Ylipäänsä Tampereella tulee säilyttää myös luonnontilaista luontoa ja 
puistoaluetta ja rakennusprojekteissa on tärkeää huomioida kohde-
ryhmä kenelle rakennetaan. Kalliit lukaalit eivät palvele enemmistöä. 

Minkkinen Lea  X    Puistoa pitää säilyttää, mutta alueelle pitää myös rakentaa asuintalo-
ja. Keskusta asuminen pysyy kalliina niin kauan, kun asuntoja on 
vähemmän kun kysyntää. Keskustaan on saatava lisää asuntoja, jotta 
mahdollisimman monella olisi halutessaan mahdollisuus asua keskus-
tassa. 

Mustila Jouni       

Myllykoski Sini       

Mäenpää Janne       

Mäkinen Jaana     X Ehdottomasti ja puistoalueen kehittämiseen voisi kysyä mielipidettä 
kuntalaisilta, ei siihen sitten mitään kalliita arkkitehteja yms. tarvita. 

Niemi Aapo    X   

Niemi-Pynttäri Olli       

Niittymäki Marja-
Leena 

      

Niskanen Timo    X  Parkkihallin sisäänmeno ei juurikaan puistoa pienennä eikä muuta 
muutenkaan merkittävästi. 

Nurminen Kirsi       

Peltomaa Tapani     X Asuntorakentamiseen löytyy muualtakin tonttimaata. Eteläpuisto 
pitää siistiä ja sitä voidaan kehittää. Mustalahti, Näsinkallio, Hä-
meenpuisto, Laukontorin alue ja Eteläpuisto voitaisiin ottaa koko-
naissuunnitteluun ja tehdä siitä Tampereelle oma vihreä kan-
nas/keidas. 
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VASEMMISTOLIITTO ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Perera Sudath     X  

Pikkarainen Jukka     X Puistot ovat tärkeitä virkistys paikkoja joita saa muuttaa kaavoituk-
sella toisenlaiseen käyttöön. 

Porttikivi Ilkka    X  Eteläpuistoon saa rakennettua hyvän ja halutun asuinalueen. Nykyis-
tä puistoa ja suurinta osaa vanhoista puista ei tarvitse kaataa asunto-
jen tieltä. On esitetty paljon toimivampia kaavoja, kuin mikä nyt on 
ollut esillä. 

Puskala Jarmo       

Puusniekka Juho     X Viheralueita ei ole tampereella liiaksi. 

Päimä Pekka     X  

Rantanen Sampsa    X  Lisärakentamista voidaan harkita, kunhan tamperelaisten ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuudet eivät kavennu. 

Rask Virva-Mari    X  Eteläpuistoa on hyvä kehittää, muttei nyt suunnitellulla asuntomas-
salla. Vähemmän rakennuksia, enemmän puistoa. Yhteistä virkistys-
aluetta kaikille Tamperelaisille. 

Riestra Aedo Simon       

Rodriguetz Leena    X  Eteläpuistoa tulee kehittää koko kansan puistona. Jonkin verran on 
mahdollista rakentaakin. 

Ropponen Anu    X  Eteläpuisto tulee kehittää niin ,että virkistyskäyttöön jää tarpeeksi 
tilaa, eikä sitä rakenneta ihan tukkoon. Toivoisin että siitä tulisi alue, 
jossa ihmiset oikeasti viettäisivät aikaa ja viihtyisivät. 

Rossi Ville    X   

Salminen Jani    X  Eteläpuistoon voidaan sekä rakentaa asuntoja että jättää puistoalu-
etta. Viheralueita ei ole Tampereen keskustassa liikaa. Asuinalueen ja 
puiston kompromissi on vain tahdon kysymys. 

Salonen Antti     X Eteläpuistoa tulee kehittää luomalla siitä kuntalaisten vihreä olohuo-
ne. 

Savonrautia Pirjo       

Seppä Hannu       

Silonkaari Eeva-
Kaarina 

      

Silvennoinen Tommi     X Puistot ovat osa oikeata kaupunkia. Puistot ovat myös ei-inhimillisten 
tamperelaisten koti. 

Siren Jouni     X Alueelle voidaan rakentaa kohtuullisesti, mutta Eteläpuistoa tulee 
kehittää ensisijaisesti puistona ja yhteisenä tilana. Ylätasanteen his-
toriallinen puistoalue tulee säilyttää. 

Sirkesalo Sohvi     X  

Skogberg Peter     X Haluan, että ne vanhat puut ja puisto säästetään ja sitä tilaa kehite-
tään muulla tavalla, kuin rakentamalla ne nykysuunnitelman mukai-
set kerrostalot. Haluan kuitenkin, että alueelle rakennetaan, kuten 
yleisestikin keskustaan tiiviin asumisen hengessä - kunhan se ei ta-
pahdu puisto- ja viheralueille. Mielestäni vaihtoehtokaavakin näyttää 
paremmalta, kuin nykyinen. Nykymuotoisen hankkeen kannattajat 
vois myös vetää välissä vähän eteläpuistolaista happee ja rauhottua 

Streng Tapani     X Kyllä. Ranta-aluetta myöskin parannettava virkistys- ja vapaa-
ajankäytön osalta, erityisesti kesäaikaan. Tuolla varmasti myös mat-
kailullista merkitystä. 

Säämäki Seppo    X  ELY-keskuksen lausunnon linjoilla, puiston arvokkaat osat tulee suo-
jella. 
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VASEMMISTOLIITTO ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Taatila Erkki     X Viheralueita ei muutenkaan ole liikaa varsinkin kun rantatien alue 
tulee asuinkäyttöön. 

Tamminen Miika       

Tapaila Birgitta     X  

Tapio Noora    X  Eteläpuisto ei ole tällä hetkellä parhaimmillaan, joten puistoa tulee 
kehittää eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan. Hyväksyn myös mal-
tillisen asuntorakentamisen Eteläpuistoon, mutta rannan kuitenkin 
tulee pysyä jokaiselle saavutettavissa olevana virkistysalueena. 

Tiainen Turkka     X Tampereen kaupungin tulee päätöksenteossaan ottaa huomioon 
Pirkanmaan ELY-keskuksen kannanotto Eteläpuiston säilyttämisen 
puolesta. Alueelle on mahdollista rakentaa nykysuunnitelmien mu-
kainen määrä asuntoja ilman puiston tuhoamista (Eläköön Eteläpuis-
to -liikkeen vaihtoehtoinen suunnitelma). 

Tilvis Leila    X  se on keskustassa oleva ainoa ulkoilumaasto. Säilytettää se tuleville 
sukupolville sellaisenaan, koska esim. Näsijärvenranta alkaa olla lähes 
täyteen kaavoitettu asuntoja 

Toljola Annu     X jättäkää edes jotakin..Kyllä MEILLÄ MAATA RIITTÄÄ....X 

Tolonen Johannes     X Tampereen keskusta-alueen puistot ja erityisesti vähäiset rantakais-
taleet tulee ehdottomasti säilyttää kaikille avoimina virkistymispaik-
koina. 

Torkkola Sinikka     X Eteläpuiston on kulttuurihistoriallisesti arvokas puisto, joka on osa 
kansallista kaupunkipuistoa. Tampereen keskustassa tarvitaan mys 
riittävän suuria puistoja. Jo nyt Tampereen keskustassa on viheraluei-
ta tuntuvasti vähemmän kuin valtakunnalliset suositukset edellyttäi-
sivät. Asuntopulan vuoksi puistoa ei tarvitse rakentaan. Sama määrä 
asuntoja voidaan rakentaa puistoa tuhoamatta. 

Tuominen Päivi       

Tyni Päivi    X  Eteläpuiston on kulttuurihistoriallisesti arvokas puisto, joka on osa 
kansallista kaupunkipuistoa. Tampereen keskustassa tarvitaan mys 
riittävän suuria puistoja. Jo nyt Tampereen keskustassa on viheraluei-
ta tuntuvasti vähemmän kuin valtakunnalliset suositukset edellyttäi-
sivät. Asuntopulan vuoksi puistoa ei tarvitse rakentaan. Sama määrä 
asuntoja voidaan rakentaa puistoa tuhoamatta. 

Vallenius Niko    X  Eteläpuistoon voidaan rakentaa maltillisesti, mutta aluetta pitää 
kehittää myös virkistäytymisalueena. 

Vuoluterä Katja    X  Aluetta tulee kunnostaa virkistyskäyttöön. 

Vuorikivi Petteri   X   Mikäli alueelle tehdään uskottava suunnitelma, niin että alueella on 
sekä puistoaluetta että asuntoja, en vastusta ajatusta. Nykyisellään 
alue ei ole säilytettävän arvoinen. 

Ylänen Heidi     X  

Ylänen Jarkko     X Eteläpuistoon ei saa rakentaa se tulee säilyttää. 

Yrjönen Antti     X Tampereen väkiluku kasvaa vuosittain 2000–3000 henkilöllä. Kau-
pungin kasvu edellyttää isoja investointeja sekä palveluiden tarvit-
semiin tiloihin että kaupunkirakenteeseen. Tampereella tarvitaan 
lisää kohtuuhintaisista asuntoja ja edullisia vuokra-asuntoja. Viihty-
vyyden kannalta on kuitenkin tärkeää turvata viheralueiden ja va-
paan kaupunkitilan säilyminen. Vastustan nykyistä maakuntakaavan 
vastaista suunnitelmaa Eteläpuiston rakentamisesta. 

 


