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PALAUTTEISTA JA LAUSUNNOISTA



• Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos 
(hks) on ollut nähtävillä 4.10. – 18.10.2021 Tampereen verkkosivuilla, 
Tampereen palvelupisteessä sekä virastotalolla järjestetyn näyttelyn yhteydessä.

• Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosta esiteltiin näyttelytilassa 6. ja 7.10.2021 ja 
lisäksi verkkosivulla julkaistun esittelyvideon avulla.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen 
nähtävilläolo
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• Hoito- ja käyttösuunnitelmasta oli mahdollisuus antaa palautetta e-lomakkeella 
ja Tampereen kaupungin kirjaamoon.

• Hoito ja käyttösuunnitelman luonnoksesta kansalaispalautetta antoivat 
seitsemän yksityishenkilöä ja yksi yhdistys (Eläköön Eteläpuisto ry).

• Viranomaislausunnot saatiin Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan 
maakuntamuseolta, Tampereen kaupungin liikunnan ja nuorison 
palveluryhmältä sekä Tampereen kaupungin infraomaisuuden hallinnalta.

• Kaikki saatu palaute ja lausunnot huomioidaan osana hoito- ja 
käyttösuunnitelman jatkosuunnittelua. Eläköön Eteläpuisto ry:n palautteeseen 
annetaan vastine.

Kansalaispalaute ja viranomaislausunnot
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• Kysymys yleisvaikutelmasta: ”Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa on huomioitu alueen 
hoito, käyttö ja kehittäminen”. 3 henkilöä koki tavoitteen onnistuneen melko hyvin ja 2 henkilöä 
hyvin. 2 henkilöä ei antanut vastausta.

• Yksityishenkilöiltä saadusta palautteesta valtaosa kommenteista ei suoraan liittynyt hoito- ja 
käyttösuunnitelman sisältöön. Monet palautteista liittyivät yksittäisiin kohteisiin. Esiin nousivat 
muun muassa huoli Iidesjärven luontoarvojen säilymisestä, Eteläpuiston säilymisestä puistona ja 
Heinäpuiston tilanne. Näistä Heinäpuisto rajautuu kansallisen kaupunkipuiston ulkopuolelle 
hakemusvaiheessa. Palautteet, jotka eivät liittyneet suoraan hoito- ja käyttösuunnitelman 
sisältöön, välitetään eteenpäin tiedoksi kunkin alueen suunnittelijoille.

• Hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvissä palautteissa suunnitelman sisältö nähtiin 
pääsääntöisesti olevan asianmukainen ja hyvä. Erityistä kiitosta tuli erityisten arvojen (luonto-, 
kulttuuri- ja virkistysarvojen) esiin nostamisesta. Palautteissa toivottiin, että toimet ekologisten 
tavoitteiden suhteen olisivat riittävän järeitä ja rakennusperintöön ja kulttuuriperintöön tai 
virkistyskäyttöön liittyvät tavoitteet eivät mene ekologisten tavoitteiden edelle.
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Kansalaispalautteiden yhteenveto



• Liikunnan ja nuorison palveluryhmän lausunnossa todettiin, että hoito- ja käyttösuunnitelma on 
kattava, ja siinä on hyvin huomioitu liikkuminen ja harrastamisen mahdollisuudet. Liikkumisen 
ohella tulee huomioida urheilun mahdollisuudet ja rakennetun urheilun olosuhteiden 
käyttömahdollisuudet. Olemassa olevat liikunnan ja urheilun olosuhteet tulee säilyttää ja lisäksi 
tulisi huomioida liikunnan palveluverkkosuunnitelman toteuttamisen mahdollistaminen.

• Pirkanmaan liiton lausunnossa pidetään tärkeänä, että Tampereen kaupunki on nyt hakemassa 
kaupunkirakenteen kannalta keskeiselle, monimuotoiselle ja kaupungin historiallista 
kehitystarinaa tukevalle puisto- ja virkistysaluekokonaisuudelle kansallisen kaupunkipuiston 
statusta. Lisäksi Pirkanmaan liitto näkee, että hoito- ja käyttösuunnitelma voi toimia yhtenä 
konkreettisena työkaluna luonnon monimuotoisuuden tukemisessa. Pirkanmaan liitto toteaa, 
että suunnitelmaan kirjatut yleiset tavoitteet ovat kaikki linjassa Pirkanmaan liiton sekä 
Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Pirkanmaan liitto pitää kansallista 
kaupunkipuistohanketta erittäin tarpeellisena, ja siihen liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa 
onnistuneesti laadittuna kokonaisuutena.
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Liikunnan ja nuorison palveluryhmän & Pirkanmaan liiton 
lausunnot:



• Pirkanmaan maakuntamuseo katsoo, että hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on 
keskeneräisyydestään huolimatta kokonaisuutena pääosin onnistunut ja huolellisesti 
valmisteltu kokonaisuus. Maakuntamuseo keskittyy lausunnossaan erityisesti hoito- ja 
käyttösuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä linjaaviin lukuihin IV ja V (sivut 25-96), 
jotka ovat ympäristöministeriön hyväksyttäväksi tulevat hoito- ja käyttösuunnitelman 
osat.

• Yksityiskohtaisemmat huomiot hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta Pirkanmaan 
maakuntamuseo on kirjannut luonnoksen pdf-tiedostoon, joka on toimitettu kansallisen 
kaupunkipuiston suunnitteluryhmälle lausunnon liitteenä.

• Lopuksi Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa, että kulttuuriympäristön alueellisena 
vastuumuseona se näkee kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman toteuttamisen erinomaisena mahdollisuutena tehdä näkyväksi 
alueen kulttuuriympäristön arvoja – myös sellaisia alueita ja kohteita, joiden 
kulttuuriympäristön arvoja ei aiemmin ole erityisemmin huomioitu.
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Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto:



Tampereen infraomaisuuden hallinta toteaa lausunnossaan seuraavaa:

• Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on kattavasti huomioitu Tampereen viheralueiden erityiset arvot, 
niitä vahvistavat ja heikentävät tekijät niin luontoarvojen, viherverkostojen kuin alueiden 
virkistyskäytön näkökulmista. Myös alueiden kehittämistavoitteet ja toimenpiteet on listattu 
kattavasti.

• Lausunnossa todetaan puutteita ja parannusehdotuksia, jotka pystytään jatkossa huomioimaan 
hoito- ja käyttösuunnitelman taitetussa versiossa (teemakartat, luettelot ja liitteet esimerkiksi 
LUMO-ohjelman aikatauluihin liittyen). Korjausehdotukset ja puutteet on eroteltu tarkemmin 
lausunnossa.

• Olennaisena korjausehdotuksena luonnokseen Tampereen infraomaisuuden hallinta mainitsee, 
että lopullisessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulisi varmistaa, että kunnossapidon laatu ja 
riittävä resurssointi, peruskunnostustarpeet sekä puhtaanapidon merkitys on huomioitu kaikilla 
kansallisen kaupunkipuiston alueilla vahvistavina ja heikentävinä tekijöinä vaikkakin kirjausten 
tarve ja vaikuttavuus lienee suurin nimenomaan keskustan alueella.
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Tampereen infraomaisuuden hallinnan lausunto:



Palautteessaan Eläköön Eteläpuisto ry esittää, että:

• kaupunkipuistohakemuksen täydentämiselle määritellään selvä ja sitova aikaraja

• lykkäyspyynnön perusteena esitettyjen maankäyttöhankkeiden suunnittelun eteneminen kirjataan valmisteilla 
olevaan kaavoitusohjelmaan

• hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjataan pormestariohjelmien 2017 ja 2021, Eteläpuistoa koskevat linjaukset 
sekä puuttuvat tiedot RKY-alueesta ja Tampereen läntisen keskustan visiosta 2040

• hoito- ja käyttösuunnitelmasta poistetaan kaikki viitteet vuonna 2017 hylättyyn Eteläpuiston 
rakentamissuunnitelmaan

• kaupunki antaa kohtuullisessa ajassa selvän ja yksitulkintaisen vastauksen, kuinka nämä esitykset otetaan 
huomioon

• vastauksessaan kaupunki antaa selvityksen myös tapahtuneista poikkeamista hallinnon julkisuusperiaatteesta ja 
hyvän hallintotavan vaatimuksista sekä ilmeisen tarpeellisista korjaavista toimista toimintatavoissa sekä 
asiakirjajulkisuutta ja hyvää hallintotapaa koskevassa ohjeistuksessa.

Palautteeseen on laadittu erillinen vastine, jonka tiivistelmä on seuraavalla sivulla.
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Eläköön Eteläpuisto ry:n palaute



Vastine Eläköön Eteläpuisto ry:n palautteeseen Tampereen kansallisen 
kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta, tiivistelmä

• MRL:n 70 §:n mukaisesti hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun tulee tapahtua vuorovaikutuksessa niiden tahojen kanssa, joiden oloihin asia saattaa 
huomattavasti vaikuttaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristöministeriö. Laissa ei määritellä tarkemmin vuorovaikutusprosessia vaan sen 
kaupunki voi toteuttaa prosessiin sopivalla tavalla. Hakemuksen sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen on voinut osallistua monin eri tavoin 
hankkeen aikana. Suunnitteluprosessia on viety eteenpäin yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

• Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemuksen täydentämisen aikataulu on riippuvainen lisäaikapäätöksessä (KH 4.10.2021 §450) mainittujen 
alueiden suunnittelun etenemisestä. Hakemuksen täydennystarpeet koskevat Tampereen kansallisen kaupunkipuiston alueen arvojen turvaamisen 
varmistamista asemakaavoilla. Viinikanlahden, Sara Hildénin taidemuseon, Hämeenpuiston, Kunkun parkin, Alasjäven länsipuolen (Ruotula) ja Eteläpuiston 
asemakaavat on aikataulutettu asemakaavaohjelmassa vuosille 2022-2024. Hankkeiden aikataulut tarkentuvat suunnittelun edetessä sekä 
asemakaavaohjelman päivitysten yhteydessä ja voivat täten muuttua.

• Hoito- ja käyttösuunnitelmaan lisätään maininnat pormestariohjelmien Eteläpuisto-linjauksista. Eteläpuiston muotopuutarha sisältyy hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa mainittuun RKY-alueeseen ”Hämeenpuisto”, mikä tulee ilmenemään havainnollisemmin lopullisen version kartta- ja liiteaineistosta. 
Tampereen läntisen keskustan visio 2040 ja sen pohjalta laadittu Läntisen keskustan toimenpideohjelma (KH 21.6.2021) lisätään hoito- ja 
käyttösuunnitelman lähtötiedoksi, ja niiden tavoitteet kirjataan hoito- ja käyttösuunnitelmaan soveltuvilta osin.

• Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kirjatut toimenpiteet Eteläpuisto-Viinikanlahden muutosalueelle liittyvät Kaupunginhallituksen antamaan erillismääräykseen 
ja hakemuksessa linjattuun muutosalueen rajaan. Hoito ja käyttösuunnitelmaa päivitetään tämän kohteen osalta, kun hakemusrajaus ja muutosalueen 
maankäytön suunnitelmat tarkentuvat. Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma ei nojaa Eteläpuiston vuoden 2016 
kaavaehdotukseen. Eteläpuiston uusi asemakaava on aikataulutettu asemakaavaohjelmassa vuodelle 2024 ja sen tavoitteet pohjautuvat 
pormestariohjelman linjaukseen.

• Oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista, asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen 
suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista säädetään julkisuuslaissa. Ennen julkiseksi tulemista tiedon antaminen asiakirjasta on viranomaisen 
harkinnassa. Mikäli pyydettyä asiakirjaa ei anneta, tiedon pyytäjälle ilmoitetaan kieltäytymisen syy, ja hänelle annetaan pyynnöstä valituskelpoinen päätös 
asiassa. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Vastineessa viitatun muistion osalta todetaan, että sen osalta päätöstä ei ole pyydetty. 
Pyynnöstä päätös voidaan tehdä, jolloin asia on saatettavissa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 

• Tampereen kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja toimii hyvän hallinnon mukaisesti. Kaupunki on ohjeistanut työntekijöitään 
julkisuuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, ja mm. julkisuuslakia koskevaa koulutusta järjestetään säännöllisesti.
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