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Yhteenveto vastauksista 
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Puiston säilyttäjien suhteellinen osuus vastanneista 

Täysin tai melkein samaa mieltä 
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KOKOOMUS  Valtuutetut 

 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       

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. 

11 (14)  8 1 1 1 
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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. 

10 (13)  4  6   
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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. 

6 (7)  3 1 2  
 

  



YLE:n kuntavaalikone 2017        Kysymys 5.3           ETELÄPUISTO TULEE SÄILYTTÄÄ PUISTONA 
Tilanne 31.3.2017 

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 
 

 

PERUSSUOMALAISET 

 1 2 3 4 5  

Lassi Kaleva       

Tiina Elovaara   X    

Heikki Luoto       

Ilmari Rostila     X  

Pertti Virtanen       

2 (5)   1  1 
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KESKUSTA  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Anna-Kaarina Rantavii-
ta-Tiainen 

   X  Tampere on jo liikaa hävittänyt ranta-alueitaan ja vehreyttään. Etelä-
puisto tulee säilyttää puistona ja kunnostaa arvonsa mukaiseen tilaan 
kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. 

Mikko Alatalo     X Eteläpuisto on osa kaupungin keuhkoja ja kulttuurisesti tärkeä puisto 
myös tulevaisuudessa. Tampereella, esim. Teiskon suunnalla, on yllin 
kyllin tilaa rakentaa. Tampereen tiivis kaupunkirakenne on vain turha 
mantra. Sillä on minimaalinen merkitys maailman ilmastotalkoiden 
kannalta. Eteläpuiston tuhoaminen on huono eikä hyvä ilmastoteko. 
Se palvelee vain rakennusyhtiöitä. Niin kauan kuin meillä on miljardi-
en asumistukijärjestelmä, köyhtyneille maaltamuuttajille tarjotaan 
kiskurivuokrilla kalliita kaksioita. Sillä ei ilmasto pelastu. Maalla ele-
tään ekologisemmin. Edistetään työpaikkojen syntyä sinne ja pide-
tään Tampere aidosti vihreänä. Helsingissä vihreät kaatavat Meche-
linkadun lehmuksia pyöräteiden alta ja Keskuspuistoa kaavoitetaan 
kerrostaloille. 

Timo Hanhilahti      ei ehdokkaana 

Laila Koskela       

Timo Vuohensilta     X Eteläpuisto joudutaan myymään Ratikkarahojen takia, käsittämätön-
tä! 

3 (4)    1 2 
 

 

TAMPEREEN PUOLESTA  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Lasse Oksanen     X  

Mikko Leppälahti    X  Vanhan kulkutautisairaalan huonokuntoisten rakennusten tilalle voi 
rakentaa uutta hyvällä maulla ja asukkaiden toiveiden mukaan. 

Yrjö Schafeitel       

2 (3)    1 1 
 

 

KRISTILLISDEMOKRAATIT  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Leena Rauhala     X Eteläpuistoa ei tule täyttää rakennuksilla vaan jättää kuntalaisiten 
virkistysalueeksi, Tampereen viheralueita ei tule tuhota 

Satu Sipilä      ei ehdokkaana 

1 (1)     1 
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VAIHTOEHTO TAMPERE  Valtuutetut 

 1 2 3 4 5  

Aarne Raevaara     X Eteläpuisto on tuonut julkisuuteen sen ongelman, että Tampereen 
kaupunki ja kaavoitus ei lainkaan kuuntele kaupunkilaisten ja paikal-
listen asukkaiden mielipidettä. Tähän on saatava muutos. Tampere-
laisten näkemykset on otettava huomioon heitä itseään ja elinympä-
ristöään koskevissa hankkeissa. 

Jari Heinonen     X Eteläpuiston säilyttäminen puistona on tärkeää. Sitä vaatii kaupunki-
laisten enemmistö ja myös ELY-keskus. Eteläpuistosta pitäisi tehdä 
tärkeä osa kansallista kaupunkipuistoa. 

2 (2)      
 

 

 


