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VIHREÄT  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Anna-Kaisa Heinämäki  x    Alueella voi olla sekä puistoa että rakentamista, jolla vastataan kas-
vavan keskustan asuntotarpeisiin. Kaavaluonnos sisältää jo leveät 
virkistysalueet rantaan, vaikka alue täydennysrakennetaan. Kaavan 
kokonaisuutta ja viheralueiden turvaamista mahdollisimman katta-
vasti osana kaavoitusta on tärkeää vielä tarkastella ennen lopullista 
hyväksyntää. 

Jaakko Mustakallio  x    Kysymyksen asettelu on huono - puistoa ei menetetä! Erityisesti 
Eteläpuiston vanhan hiekkakentän alue saadaan parempaan käyt-
töön rakentamisella ja ranta-alueille jätetään yli Koskipuiston levey-
den virkistysalueita. Puistoaluetta on kuitenkin hyvä vielä kasvattaa. 
Eteläpuistoon tulee taas vihdoin uimaranta sekä avantosauna! 
Alueesta saadaan elävä asuinalue tuhansille uusille kaupunkilaisille ja 
alueen palvelutaso paranee huomattavasti ja saamme lisää työpaik-
koja. 

Olli-Poika Parviainen    x  Olen kannattanut Eteläpuiston alueen täydennysrakentamista sillä 
edellytyksellä, että riittävät puisto- ja viheralueet turvataan kaikkien 
käytössä eikä aluetta rakenneta tukkoon. Eteläpuiston rakentamis-
suunnitelmat ovat kehittyneet mutta niitä kannattaa jalostaa edel-
leen siten, että tarpeellisen täydennysrakentamisen ja viherkäytävän 
turvaamisen välille saadaan aikaan toimiva kokonaisuus. 

Hanna Hakko      ei ehdokkaana 

Satu Hassi      ei ehdokkaana 

Maija Kajan       

Irene Roivainen       ei ehdokkaana 

Kirsikka Siik    x  Eteläpuiston rannassa (kuten myös muilla rannoilla) tulee olla leveä 
puustoinen vyöhyke sekä maiseman, viihtyisyyden että virkistyskäy-
tön vuoksi. Eteläpuistossa tulee siis olla jatkossakin puistoa. Mutta 
kyllä alueelle mahtuu hyvin myös rakentamista. Puiston muotopuu-
tarhaosuus ei ole nykyisellään liikennemelun vuoksi oleskeluun hou-
kutteleva, käyttäjiä on vähän. Myös toiminnallisesti Hämeenpuiston 
eteläpääte kaipaa kehittämistä. Rakentamisella on mahdollista pa-
rantaa aluetta nykyisestä. Se tulee kuitenkin tehdä alueen vanhoja 
rakennuksia (Klingendahl, De Gamlas Hem) kunnioittaen. 

Juhana Suoniemi  x    Eteläpuistoon tarvitaan jatkossakin puisto. Haluan rantaan myös 
laadukkaan viher- ja kevyenliikenteen yhteyden Laukontorilta Pyyni-
kille. Haluan säilyttää vanhaa rakennuskantaa. Samoin nykyiset park-
kipaikat ja sorakentät on paikallaan muuttaa puistoksi, uimarannaksi, 
pelinurmiksi ja Hämeenpuistosta rantaan johtavaksi puistoalueeksi, 
jonka vieressä on merkittävä julkinen rakennus, esimerkiksi Sara 
Hildénin uusi museo. Tämä kaikki rahoitetaan rakentamalla alueelle 
koteja kasvavan kaupungin tarpeisiin. Kuitenkin suunnitelmaa olisi 
minusta paikallaan tarkistaa siten, että alueella voisi säilyä enemmän 
vanhoja puita ja uusien rakennusten aukotusta Klingendahlin suun-
nasta voitaisiin hieman lisätä. 

Oras Tynkkynen   x   Eteläpuistossa tulee säilyttää viihtyisiä viheralueita kaikkien tampere-
laisten käytössä. Nykyisiä puuvanhuksia pitää pyrkiä säilyttämään 
mahdollisimman paljon - ja tähänastisia suunnitelmia enemmän. 
Hyvin sijoitettuna alueelle mahtuu kuitenkin myös asuntoja ja palve-
luja nopeasti kasvavan kaupungin tarpeisiin. 
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VIHREÄT  Uudet ehdokkaat 

 1 2 3 4 5  

Aho Matti  X    Nykyiset kaavailut eteläpuiston alueen hyödyntämiselle ovat melko 
järkeenkäypiä, ja niihin on on sisällytetty puistoaluetta hyvin. Kaavai-

lua jatkettaessa on siksi tärkeää pitää eteläpuiston kulttuurillinen 
arvo korkealla. 

Backman Henri    X  Eteläpuistoon tarvitaan muutosta. Se on unohdettu mutta hieno alue 
Tampereella. En kannata nykyistä suunnitelmaa, vaan sitä pitäisi 

suunnitella paremmin, että viheralueet ja puisto pääsevät paremmin 
oikeuksiinsa. 

Caglayan Merve    X  Eteläpuiston täydennysrakentamisen yhteydessä tulee säilyttää puis-
to- ja virkistysalueita. 

Eneh Emmanuel     X  

Eskola Vesa     X Meillä ei ole Tampereella kunnon puistoja, joten Eteläpuisto tulee 
säilyttää. Alueen reunamille, ja joutomaille voisi harkita ympäristöön-
sä sopivaa rakennuskantaa, museoita, yhteistä tilaa ihmisille. 

Friman Väinö-Pekka   X    Eteläpuiston alueelle rakentamisen hyödyt painavat vaakakupissa 
haittoja enemmän. 

Haapa-aho Olga   X    

Hallamaa Matti    X  Eteläpuisto on oleellinen ja tärkeä osa kaupunkipuistoverkostoa joka 
yltää Näsinpuistosta Pyynikille. Näin tulee olemaan aina. Eteläpuis-
tosta pitää kehittää terveempi ja elinvoimaisempi alue kuin se on 
nykyisellään; käyttämätön, saasteinen, epäkäytännöllinen välitila 
jossa kauneinta ranta-aluetta hallitsee parkkipaikka ja hiekkakenttä. 
Kestävällä ja kannattavalla suunnittelulla alueesta saadaan viihtyisä, 
houkutteleva ja käytännöllinen asuinalue, jonka ranta-alueesta tulee 
kaikkien hyvinvointia lisäävä virkistävä puisto. 

Harmaala Sonja    X  Eteläpuistoon voi myös rakentaa, mutta pääpainopiste tulee olla 
kaupunkilaisten yhteisenä puistoalueena. Kaikkia järvimaisemia ei 
tule tukkia kerrostaloilla ja luonnon moninaisuutta tulee kunniottaa. 

Heikkinen Salla    X  Mielestäni Eteläpuistoon saa rakentaa, mutta luontoa ja puistoa 
säilyttäen. 

Helimo Matti  X    Tampere on elinvoimainen ja kasvava kaupunki. Hyvin suunniteltu 
rakentaminen Eteläpuistoon on siten mielestäni perusteltua. Siellä on 
ns. joutomaata olemassa. Tiiviin rakentamisen vastapainoksi on kaa-
vaehdotuksessa osoitettava riittävän laaja rantavyöhyke kaupunki-
laisten puisto- ja virkistyskäyttöön. Ympäristövaikutusten tarkkaa 
arviointia on jatkettava koko hankkeen ajan. On tärkeää, että hank-
keen vastustajien ja kannattajien näkemykset on pyritty ottamaan 
mahdollisimman hyvin huomioon. 

Hietikko Kim       

Hiltunen Petteri   X   Puistoa on säilytettävä niin paljon kuin mahdollista, mutta rakenta-
minen vajaakäytössä olevalle alueelle on myös aivan perusteltua. 
Henkilökohtaisesti säilyttäisin ylätasanteen vanhat puut, jotka tä-
mänhetkinen suunnitelma hävittäisi. Asuntorakentamisen määrä on 
kuitenkin mielestäni oikea, eikä rakennusten koossa tai korkeudessa 
ole ongelmia. 

Hollanti Taru    X  Osa alueesta tulee säilyttää puistona, mutta täydennysrakentamista-
kin on järkevää tehdä. 

Hyvärinen Aimo    X  Jotakin sinne voi rakentaa, kauniisti ja hyvällä maulla, mutta tärkeintä 
on säilyttää puistomaisuus ja sen yhteys Pyynikille. 

Jaatinen Tuila  X    Eteläpuistoa voisi kehittää hallitusti puistomaisuutta unohtamatta. 

Jama Jama       
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VIHREÄT  Uudet ehdokkaat 
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Jarvanne Tiina    X  Tiivistysrakentaminen on tärkeää, mutta Eteläpuiston tulisi säästyä 
niin pitkälti kuin mahdollista. Jos alueelle on pakko rakentaa, se tulisi 
tehdä siten, että puisto ja puusto säilyy. 

Joki Juha    X  Eteläpuiston virkistyskäyttö puistona tulee säilyttää, mutta samalla 
alueelle pitää rakentaa uusi asuinalue kaupungin tavoitteiden mukai-
sesti. 

Jokinen Laura    X  Rakentaminen Eteläpuistoon tulee sallia osittain, mutta luonnon 
moninaisuutta tulee myös suojella ja taata kaupunkilaisille riittävät 
puistoalueet. 

Jokinen Petri    X  Eteläpuisto ei valitettavasti ole puisto, vaan joutomaata. Parasta olisi, 
että siitä oikeasti tehtäisiin puisto, ja nykyinen hanke kuopattaisiin. 

Jokinen Tommi    X  Eteläpuiston kaava-alue käsittää suuremman alueen kuin vain nykyi-
nen puisto. On tärkeää että keskeiset osat puistoa sekä Pyhäjärven 
ranta-alueet säilytetään kaupunkilaisten käytössä, mutta alueelle 
mahtuu silti rakentamistakin. Tällä hetkellä alueen suunnittelu on 
vasta valmisteluvaiheessa ja pidän vanhan puistoalueen säilyttämistä 
tärkeänä. 

Joutsio Saila     X Eteläpuistoa tulee uudistaa, mutta ei missään nimessä rakentaa täy-
teen niinkuin nyt suunnitellaan. Jätetään kaksi korttelia pois suunni-
telmasta Koulukadun alapäästä niin hieno viheralue säästyy. 

Jurvelin Anna       

Jussila Perttu  X    Kannatan Eteläpuiston rakentamista, mutta esimerkiksi rannan käve-
lytie tulisi säilyttää ja samoin vanhat puut. Mielestäni rakennusideak-
si tarjottu malli on liian täyteen ahdettu. 

Järvinen Pertti    X  Nykyinen muotopuutarha tulee säilyttää. Kilpailuohjeella ei olisi saa-
nut pienentää nykyistä muotopuutarhaa. Vaikka nykyinen muoto-
puutarha säilytetään alueelle saadaan sijoitettua haluttu asukasmää-
rä. 

Kaakinen Janne     X Puistoja ja virkistysalueita keskustan lähistöllä ei koskaan voi olla 
liikaa. 

Kahra Heljä       

Kaipainen Jouni  X    Eteläpuistoon tulee voida rakentaa siten, että osa Eteläpuistosta ja 
Pyynikinharjusta muodostaisivat hyvin suunniteltuna puistomaisen 
virkistyspaikan keskustassa. 

Kallio Raine     X Puistoa voi lisätä ja vanhat puut säästää. Tyhjille tonteille voi raken-
taa jotain. 

Kallio Sami  X    Kaupunki kasvaa yli 3000 asukkaalla vuodessa. Mieluummin rakenne-
taan asuntoja lähelle keskustaa, kuten Eteläpuistoon, jonne mahtuu 
2000 asukasta ja sen lisäksi puisto, kuin kaupungin laidoille, jossa 
joudutaan tuhoamaan vielä suuremmat alueet metsää, asutus on 
harvempaa, kunnallistekniikka on kallista ja liikennehaitat suuret. 

Kantele Martta  X    Eteläpuisto voidaan rakentaa luonto- ja viheralueita kunnioittaen. 
Keskusta-alueelle tarvitaan lisää asuntoja. Asuminen hyvien joukko-
liikenneyhteyksien äärellä mahdollistaa vähäpäästöisen elämänta-
van. Uusien asuntojen rakentaminen lisää asuntotarjontaa ja vähen-
tää siten keskusta-alueen hintojen nousua. 

Kareinen Jussi  X    Nyt ehdotettu kaavamuutos on hyvä. Siinä on kuunneltu kuntalaisia 
ja rakennustiheyttä on väljennetty. Eteläpuistoon mahtuu asuintaloja 
ja tonttivaraus taidemuseota ( Sara Hildén ) on erinomainen 

Karjalainen Miisa    X  Eteläpuistoon voidaan rakentaa jossain määrin, mutta se pitää säilyt-
tää pääosin puistona. 

Karvonen Petri       
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Kiiskinen Juuso  X     

Klöf Markus     X Alue tulisi säilyttää puistomaisena ja sinne mahdollisesti tehtävä 
rakentaminen vähäisenä ja aluetta kunnioittavana (vanhat puut ja 
reitit tulisi ehdottomasti säästää) esim. Puutalo rakentaminen. Alu-
een käyttöastetta voitaisiin myös parantaa ja elävöittaa tarjoamalla 
siellä erilaisia ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia kuten kajakointia 
ym. toimintaa. Sielutonta elementtirakentamista tulisi välttää viimei-
seen asti ja alueen henki ja kulttuuri tulisi säilyttää ja suojella! Kau-
pungin kasvaessa ja väestön lisääntyessä tälläiset puisto-alueet tule-
vat tärkeään rooliin kaupungin viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden 
kannalta (esim central park new york isossa mittakaavassa) harvoin 
puistoja aletaan raivaamaan jälkikäteen lisää asutuksen keskelle, eli 
jos ne menetetään niin ne ei tule takaisin. 
 

Koivunen Tarja    X  Eteläpuistoa ei tule rakentaa umpeen, mutta sen alueelle voidaan 
osin rakentaa. 

Korhonen Kata       

Kreivi Eetu       

Lehti Milla       

Lydén Erik    X  Asia elää edelleen ja nyt keskustellaan kaavasta, joka ei ole vielä 
lopullinen. Mielestäni Eteläpuistoa tulee kehittää nykyisestä tilan-
teesta, jossa alue ei ole kaikilta osin parhaassa mahdollisessa käytös-
sä. Tampereen rantamaa on tärkeää niin kaupunkiluonnon kuin asu-
misenkin kannalta. Hallittu rakentaminen yhdistettynä kaupunkiluon-
toa kunnioittavaan puistoalueeseen on hyvä kompromissi. Kaikkia 
näkemyksiä on kuultava ja seuraavalla valtuustokaudella tarvitaan 
hyvää yhteistyötä alueen kehittämiseksi kaikkia kaupunkilaisia hyö-
dyttäväksi. 

Martikainen Maire    X  Keskustan vähäisiä viheralueita ei saisi rakentaa asuinalueiksi. Ne 
pitäisi jättää kaupunkilaisten ulkoilu- ja virkistysalueiksi. Eteläpuisto 
olisi pitänyt kunnostaa upeaksi kaupunkipuistoksi. En ole alkuunkaan 
käsittänyt, miksi se piti kaavoittaa asutukselle. 

Matswetu Takura       

Maula Janna     X Eteläpuisto on säilytettävä kaupunkilaisten vihreänä virkistysmaasto-
na lähellä keskustaa. Viheralueita, puistoja tai viihtyisiä ajanvietto-
paikkoja ulkosalla ei Tampereen keskustassa liiemmälti ole. Etelä-
puistoa voisi kenties hyödyntää luonto- ja eräretkeilyn näkökulmasta. 

Miettinen Heili    X  Eteläpuisto ensisijaisesti virkistyskäyttöön sekä puistotilana kaikille 
kaupunkilaisille. 

Moilanen Anna       

Myllylä Susanna   X    

Nisumaa-Saarela Katja   X          

Norberg Aarne    X  Eteläpuiston tuntumassa on tarvetta sekä täydennysrakentamiselle 
että puistolle. Puistoa tulee kehittää ja parantaa sen yhteyttä Lau-
kontorille, jolloin Pyhäjärven rantaan syntyy vihreä kävelyreitti Pyyni-
kin uimarannalle saakka. 
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Ohtonen Tero    X  Eteläpuistoa tulisi kehittää nykyiseltään johonkin kiinnostavampaan 
ja lähestyttävämpään suuntaan. Pienimuotoinen rakentaminenkin 
Eteläpuiston läheisyyteen olisi perusteltua mutta puistomaisuus on 
säilytettävä mahdollisimman suurissa määrin. 
Nykytilanne ei kuitenkaan ole hyvä. Eteläpuistosta ei saada irti sitä 
hyötyä mitä siitä voisi saada. 

Pajunen Veikko  X    Eteläpuisto ei tällä hetkellä ole kuin osin puisto. Osin se on hiekasta 
koostuvaa jättömaata. Siksi Eteläpuistoa pitäisi myös kehittää koko-
naisuutena. 

Pancy Tiina       

Paukkeri Jouko  X    uudistuksessahan on myös puistot 

Pekkanen Tuomo  X    Eteläpuiston rakentaminen viherarvot turvaten on asuntotarjonnan 
ja länsikeskustan kehittymisen kannalta olennainen keskustan kehi-
tyskohde. 
Alueelle jää viheralueita, puustoa ja puita sekä Hämeenpuiston au-
koitus ja viheralueiden laajuus tulee jopa lisääntymään nykyisestä. 
Viherarvot ja täydennysrakentaminen on yritettävä sovittaa mahdol-
lisimman hyvin yhteen. 
Paremminkin alue voitaisiin kaavoittaa ja toteuttaa. Esim. Pyynikkiä 
reunustava vanha männikkö täytyy suojella ja jättää pystyyn. Raken-
nuksille pitäisi voida vaatia myös viherkattoja. 
Päätökset tästä asiasta taitavat silti tehdä nykyiset valtuutetut, eivät-
kä tuleva... 
"Kun kaupunkia rakennetaan tiiviimmin, jää tilaa lähimetsille ja luon-
nolle. Turvataan Kauppi-Niihaman asema kaikkien kaupunkilaisten 
ainutlaatuisena kaupunkimetsänä. Kehitetään myös muun muassa 
Pyynikin, Hervannan ja Tohlopin lähimetsiä virkistyskäyttöön luonnon 
monimuotoisuus turvaten. Rakennetaan esimerkiksi Eteläpuiston 
aluetta luonto- sekä virkistysarvoja nostaen ja tuodaan luontoa lä-
hemmäs keskustan alueella esimerkiksi viherkattojen avulla. Lisätään 
luonnonsuojelualueiden määrää ja perustetaan koko kaupungin kat-
tava kaupunkipuistoverkosto." 
(Tampereen vihreiden vaaliohjelma 2017) 

Pennanen Satu 
     

 

Pesonen Sami 
   X  

En säilyttäisi puistoa nykyisessä muodossa, puistoa tulisi jatkokehit-
tää. Mielestäni asuntorakentaminen puistoon on OK kunhan riittävät 
viheralueet siellä säilytetään ja yhteys Hämeenpuistoon ja muihin 
puistoihin pysyy toimivana. Vanhan puuston säilyttäminen mahdolli-
suuksien mukaan ja turhat hiekka-kentät ja parkkipaikat sieltä pois. 

Pihlaja Katri 
   X  

Ei keskusta-alueella ole liikaa vihreetä. 

Piitulainen Hannele 
     

 

Pispa Kaija 
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Puikkonen Arto    X   Eteläpuistossa pitää olla puisto, mutta se ei tarkoita, että puisto tulisi 
säilyttää juuri nykyisellään. Rannassa oleva hiekkakenttä tulee kehit-
tää parempaan käyttöön ja samalla on tilaisuus miettiä koko alue 
uusiksi niin, että puistokokonaisuus paranee ja samalla hukkatila 
saadaan käyttöön. 

Päivärinta Hannele       

Pärssinen Lasse       

Ranta-Meriläinen Anneli       

Rincon Salazar Natalia    X  Eteläpuisto on erittäin tärkeä alue Tampereella, historiallisesti ja 
luonnoltaan. Sen sijainti ja kaunis maisema on jotain, joka pitäisi 
säilyttää. Kun aluetta kehitetään, tulisi ottaa huomioon riittävä tasa-
paino luonnon ja asuntojen välillä, mutta suunnittelu tarvitsee kansa-
laisten osallistumista suunnitteluprosessissa. Eteläpuisto on ikoninen 
paikka ja sen takia valittujen suunnitelmien tulee hyödyttää enem-
mistöä. 

Roihuvuo Johanna  X    Epäselvä kysymys. Eteläpuiston olennaiset viherpuistoalueet ja histo-
rialliset rakennukset tulee tietenkin säilyttää. Joutomaan, hiekka-
kenttien ja parkkipaikkojen tilalle sen sijaan on järkevää rakentaa 
asuntoja. Tampereen väkimäärä kasvaa koko ajan, ja haluan mie-
luummin lisärakentaa keskustaa kuin perustaa uusia kalliita ja epä-
ekologisia kaupunginosia kauas kaupungin laitamille. 

Rossi Kirsi    X  Mielestäni Eteläpuiston rakentamisessa pitäisi huomioida luonto ja 
virkistyskäyttö paremmin, niin että mahdollisimman moni kaupunki-
lainen pystyisi nauttia siitä. Eteläpuistoa ei myöskään pidä rakentaa 
liian täyteen vaan mieluummin tehostettaisiin rakentamista esimer-
kiksi keskustassa korottamalla rakennuksia tai täydennysrakentamal-
la muilla alueilla. 

Rouvinen Joel       

Saarikangas Sanna  X    Eteläpuistossa tulee säilyttää ja ennen kaikkea kehittää kaikille avoi-
mia virkistys- ja luontoalueita. Alueen täydennysrakentamisella luo-
daan kuitenkin Tampereen keskustaan haluttua uutta asuntokantaa, 
joka osaltaan pitää myös muiden asuntojen hinnat kurissa. 

Salo Hanna  X    Eteläpuisto tulisi täydennysrakentaa niin, että tarpeeksi laajat virkis-
tysalueet säilytetään kaikille kaupunkilaisille. 

Sankala Alisa    X   

Sarantis Alexios     X  

Silius-Haouari Nina    X  Ehdottomasti vehreänä ja vihreänä, vanhaa puukantaa säästäen. 
Kannatan julkisia, katkeamatta jatkuvia rantareittejä. Rakentamisessa 
edellyttäisin suunnitelmien istumista maisemaan. 

Sinkkonen Anne  X    Eteläpuistoa tulee kehittää sekä rakentamalla asuntoja, että virkistys- 
ja puistoalueita. Nykyisellään se ei ole puistonakaan järkevästi hyö-
dynnetty. 

Siuro Petri     X Pelastetaan Eteläpuisto, ja tehdään siitä osa kansallista kaupunkipuis-
toa! Eteläpuisto on Pyynikin jatke. Puiston hävittäminen on lyhytnä-
köistä. Tarvitsemme kaupungin tiivistyessä enemmän puistoja! 

Stenhäll Jaakko    X  Puiston ohella Eteläpuistoon voidaan sijoittaa myös asumista. 

Suomela Iiris       
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Tahvola Atte    X  Eteläpuiston kaavoitusta koskevat suunnitelmat ovat parantuneet 
kaavaprosessin aikana. Uusimmat ehdotukset mahdollistavat sekä 
täydennysrakentamisen että puistoalueen säilymisen Pyhäjärven 
rannassa. Eteläpuiston tulee siis olla jatkossakin puisto, mutta alueel-
le mahtuu myös täydennysrakentamista. 
Ratinassa ja Ranta-Tampellassa tehtyjä virheitä ei saa toistaa EteläX-
puiston kohdalla. 

Takala Maarit     X  

Tukiainen Katri     X  

Tuohiniitty Hannes    X  Eteläpuistoa tulee kehittää niin, että viheralue säilyy. Lisärakentami-
nen muualla kuin puistoalueella on mahdollista, mutta ensisijaisesti 
kyse ei tulisi olla suuresta asuinalueesta. Viheralueita syövä tiivis 
keskustasrakentaminen ei tee viihtyisää keskustaa. 

Tynkkynen Ville  X    Tampereelle tarvitaan kipeästi uusia asuntoja keskustan läheisyyteen 
ja Eteläpuistoon rakentaminen vastaa osaltaan tähän kysyntään. 
Rakentaminen tulee kuitenkin tapahtua luontoarvoja kunnioittaen. 
Joitain osia Eteläpuistosta olisi hyvä säilyttää viheralueina ja esimer-
kiksi vanhoja puita tulisi pyrkiä säilyttämään. 

Tähtinen Marja    X  Eteläpuiston kaavaa ei mielestäni ole harkittu kaikilta puolilta lop-
puun saakka. Kaavaillulle aluelle voidaan rakentaa jonkin verran, 
mutta pääosa saisi olla hyvin hoidettua, vanhaan miljööseen sopivaa 
puistoa. Ei riitä, että rantaan jätetään parin metrin levyinen kaistale 
kävelyä varten. 

Ulvila Marko  X    Toki Eteläpuiston alueelle on syytä jättää viihtyisä puistoalue, mutta 
alueelle mahtuu hyvin myös asuntoja, kun Tampereen keskustan 
asumista tiivistetään. 

Urhonen Amu X     Olen tyytyväinen nykyiseen suunnitelmaan. Alue on hyvällä paikalla, 
joten sinne kannattaa rakentaa asuntoja. Suunnitelmassa on riittä-
miin ulkoilualueita ja kaupunkiluontoa. 

Vaittinen Anssi  X    Rakentaminen pitää toteuttaa siten, että se parantaa Eteläpuiston 
virkistyskäyttöä. 

Valtonen Virpi    X  Eteläpuiston puistomaisuus tulee säilyttää mutta harkittu ympäristöä 
kunnioittava rakentaminen tässä vaiheessa kaavoitusta on tärkeää. 

Vanhala Eino    X  Eteläpuisto tulee pitää kyllä vihreänä ja vehreänä, mutta tällä erää 
siellä on aivan liikaa tyhjänpanttina lojuvaa hiekkakenttää ja asfaltti-
viidakkoa. Tätä aluetta voidaan hyvin kehittää niin, että mukana on 
edelleen puistoa ja uusia asuintaloja. 

Veijola Juho  X    Eteläpuisto on päässyt vuosien saatossa niin huonoon kuntoon ja 
Tampereen valtatien läheisyys on häiritsevää, joten en usko että 
puistoa saadaan kohennettua ilman jonkinlaista lisärakentamista. 
Sitä tehtäessä pitää kuitenkin suojella vanhat rakennukset ja mahdol-
lisimman paljon vanhaa puustoa. Mielestäni uusimmat esitykset, 
joissa puiston osuutta on lisätty ja rakennetun alueen pienennetty, 
ovat oikeansuuntaisia. 

Veiström Ilkka    X  Eteläpuistoa voidaan kehittää ja siitä voidaan ottaa alueita käyttöön 
ilman, että sen puistomaisuudesta ja viherkäytöstä joudutaan liiaksi 
tikimään. Tottakai olisi hienoa säilyttää alue sellaisenaan, mutta Ete-
läpuiston kehittämisessä on kaupungin keskittävä siitä saatavaan 
parhaaseen hyöty-haittasuhteeseen. 
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Viljanen Ville  X    Vaikka Eteläpuisto onkin aivan keskustan tuntumassa, niin sitä ei 
tarvitse kansoittaa pelkäksi betoniviidakoksi. Sen sijaan sitä voisi 
luontevana harjualueen jatkona hyödyntää entistä enemmän virkis-
tysalueena. 

Warto Alex     X  

Ylipihlaja Sami X      

 

 


