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TUL E MUI{AAN VAIKUTTAMAAN SIIHEN E'ITÄ 

- PISPALA SÄILYY PISPALALAISILLA 

-
PISPALAN OMALEIMAISTA LUONNETTA EI TUHOTA 

PISPALAA KEHITETÄÄN SEN OMIEN ASUKKAIDEN 

TARPEISTA LÄHTIEN 

Mm. näiden asioiden ajamiseen voit osallistua liittymällä PISPALAN 

ASUKASYHDISTYK.SEEN, joka viime toukokuussa perustettiin Pispalan ja 

Tahmelan asukkaiden yhteiseksi etujärjestöksi. Yhdistyksen tarkoi

tuksena on järjestää kotipaikkansa asukkaita toimintaan asumisella 

tapahtuvaa voitontavoittelua ja keinottelua taan hyvän, halvan, 

turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuol en palvelujen sekä 

terveellisen ympäristön puolesta. Näiden yleisten tavoitteiden li

säksi kullakin asuinalueella on luonnollises t:i omat eri tyisongel

mansa, joista Pispalan ja Tahmelan alueella tfillällä hetkellä epäile

mättä on keskeisin ASEMAKAAVAKYSYMYS. · 

Tässä Pispalan Asukasyhdistyksen ensimmäisess ·i. julkaisussa onkin 

tarkoitus käsitellä lähinnä eräitä uuteen as .. 1akaavaan liittyviä 

ongelmia. Tulevaisuudessa on tarkoituksena 

liajoin alueen kaikkiin talouksiin kulloink 

miseen liittyviä kysymyksiä ja asukasyhdist 

aa säännöllisin vä

ajankohtaisia asu-

. en toimintaa selvit-

televä vastaavanlainen tiedote, joka itseoikeutetusti tetusti kantaa nimeä 

'. PISPALALAINEN€ • 



Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn alueen kattava uusi asemakaava oli 

Julkisesti nähtävillä varsin epäsuotuotuisana ajankohtana keskel

lä kesää. Pispalalaiset ovat kuitenkin suhteellisen aktiivisesti 

ottaneet kantaa aseaakaavaluonnokseen - määräaikaan mennessä jä

tettiin mm. noin 90 valitusta, Jotka tällä hetkellä ovat käsitel

tävinä kaavan laatineessa arkkitehtitoimistossa. 

Tuntuu kuitenkin siltä, että asemakaavakeskustelu on jäänyt paljol

ti joidenkin yksityiskohtien puimiseksi laajempien kokonaisuuksien 

Jäädessä taka-alalle. Liian vähälle huomiolle on jäänyt kysymys 

siitä Mm:IN KAAVOITUKSELLA OLISI PYRITTÄVÄ JA MILLÄ KEINOIN. Tämän 

kysymyksen esittäminen ei ole vieläkään liian myöhäistä, sillä ase

makaavaan voidaan sisällyttää erityismääräyksiä, joilla saneerausta 

voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Tämän suunnan määrittelijöinä 

pispalalaisten luonnollisesti täytyy olla etuoikeutetussa asemassa. 

Kun asemakaavan tutkiminen ja kaavoituksen seurausvaikutusten hah

mottaminen on tavalliselle kaupungtilaiselle varmastikin melko työ

lästä, eikä kaupunkikaan ole osottsanut erityistä aktiivisuutta ase

makaava-asian laajempaan selvittämiseen, on Pispalan Asukasyhdistyk-

s en tärkeänä tehtävänä pyrkiä tekemään selkoa kaavoituksesta ja s en 

mahdollisista seuraamuksista Pispalan asukkaille ja ympäristölle. 

PiSpalan kaavoitus on vaikea ja monitahoinen ongelma, jossa epäile

mättä löytyy monta •kaksipiippuista• kysymystä. UUden asemakaavan 

voidaan kuitenkin katsoa aiheuttavan eräitä varsin yksiselitteisiä 

j a perustavanlaatuisia muutoksia alueen rakenteeseen ja luonteeseen, 

PISPALALAISTEN ASUMISOIKEUDET JA -MAHDOLLISUUDET 

UHANALAISENA 

Pispalalaiset ·ovat useissa yhteyksissä ilmaisseet ha
lunsa pysyä entisillä asuinsijoillaan. Vaikka asema
kaavaluonnoksessa tällaisia päämääriä sanotaan suosit• 
tavan, voidaan eräiden asemakaavamääräysten kuitenkin 
katsoa johtavan vallan muunlaiseen kehitykseen. Tällai
nen seikka on muun muassa asemakaavaluonnoksen paikoi
tellen kohtuuttoman KORKEA RAKENNUSOIKEUS. Tällainen 
korkea rakennusoikeus suosii mm. uuden rakentamista van
han korjaamisen kustannuksella, mikä puolestaan on omi
aan houkuttelemaan alueelle tontti- ja asuntokeinotteli
joita. Asuntojen menetys uhkaa monia myös katujen leven
nysten ja suoristusten vuoksi. Joukko nykyisiä asuintont
teja on myös kaavoitettu puistoksi. 



PISPALAN OMALEIMAISEN YMPÄRISTÖN KOHTALO 

määräytyy suurelta osi n sen perusteella, pyri
täänkö vanhaa Pispalaa säilyttämään vai raken
netaanko uutta. Pispalan ainutlaatuisen kulttuu
rihistoriallisen luonteen säilymisen takaisi var
mastikin parhaiten mahdollisimman laaja vanhojen 
rakennusten peruskorjaus ja halvan rakentamisen 
suosiminen. Tällöin Pispalan nykyisellä asujaimis
tolla olisi myös käytännön mahdollisuudet jäädä 
asuinsijoilleen. Tämän ympäristöä säilyttämään 
pyrkivän näkemyksen vastaisesta kehityksestä on 
jo runsain mitoin nähtävissä esimerkkejä erityi
sesti Tahmelan ranta-alueella. 

PISPALALAISTEN ENSISIJAISET TARPEET 

eivät muutenkaan tunnu olleen suunnittelijoiden 
ja päätöksentekijöiden mielissä etualalla. Katu
jen lyhennykset ja suoristukset, kävelykatujen lu
nastukset, pysäköintitalot, aallonmurtajat ja be
tonilaiturit tuskin sijoittuvat pispalalaisten 
toivomuslistalla kärkisijoille. Julkisia varoja 
kaivataan kipeämmin viemäreihin ja vesijohtoihin , 
sähkönjakelun ja julkisen liikenteen kehittämiseen 
sekä kaupungin vuokratalcjen, vanhustentalon, las
ten päiväho:htopaikkojen, nuoriso- ja monitoimita
lojen sekä pesulan j a saunan rakentamiseen. 

Pispalan Asukasyhdistys on kuluneen kesän aikana kääntynyt kirjel
mällä mm. kaupungin johdon ja Museoviraston puoleen asemakaavakysy
myksen suuntaamiseksi palvelemaan asukkaiden etuja ja alueen kult
tuurihistoriallisen luonteen säilyttämistä. Kannanottoja on myös 
pyydetty muilta eri tahoilta. AVAINASEMASSA OLEMME KUITENKIN ME, 
PISPALAN JA TAHMELAN ASUKKAAT. PISPALAN ASUKASYHDISTYS KUTSUU NÄIN 
KAIKKIA ALUEEN ASUKKAITA YHTEISTOIMINTAAN PISPALAN PUOLESTA. VAIKU
TUSKEINOJA ON OLEMASSA. JÅRJESTÄYTYNYT TOIMINTA TUO TULOKSIA. 

TULLAAN SIIS JOUKOLLA PISPALAN ASUKASYHDISTYKSEN 

SYYSKOKOUKSEEN 
joka järjestetään keskiviikkona 10.9. klo 18.00 Pispan koululla 

SYYSKOKOUKSESSA puhutaan mm. asemakaavasta, peruskorjauksista ja 
niihin saatavista lainoista, Pispalan kulttuurista 
ja pispalalaisuudesta 

SYYSKOKOUKSESSA on kaikilla pispalalaisilla mahdollisuus esittää 
kysymyksiä ja käyttää puheenvuoroja asumisesta ja 
ennen kaikkea Pispalan kehittämisestä tulevaisuudessa 

SYYSKOKOUKSESSA esitetään asukkaiden hyväksyttäväksi PISPALA-adressi 
SYYSKOKOUKSESSA suunnitellaan asukasyhdistyksen syksyn toimintaa ja 

toivotaan asukkaiden runsaita ja hyviä ehdotuksia 
toiminnan kehittämiseksi 



LAATULIHAT YM. TUOTTEET 
LÄHIKAUPASTA EDULLISESTI 

€PORSAANKYLJYS 13,90 

- Norjan iso pakastesei 2,95 

- Aallon herkullinen hillomunkki -,50 
- Hyvä uusiperuna -,85 

Tahmelankatu 14 

puh. 25401 

LIHATARJOUS  
PAKASTAJILLE: 

SIKAA 
EDULLISESTI 7/ 

PISPALAN VALINTA 
Pispalanvaltatie 54 
puh. 442280 

- HK:n lenkki 7,40 kg 
- 1/2 kg voita 5,90 

- ym. tarjouksia 

kuluttajain 
oma 

TAHMELANKATU 5  ,JA PISPALANVALTATIE PISPALANVALTATIE 45 

Pispalanvaltatie 11 

-SUOLATTUA POSSUN LAPAA 9,80 KG 
- lisäksi meiltä ·K-kauppojen viikottaiset yhteistarjoukset 

PISPALAN ASUKASYHDISTYS 
-perustettiin 28.5.1975 Pispalan ja Tahmelan asukasyhdistykseksi 
-on kaikkien asukkaiden, sekä omassa asunnossa asuvien että vuokralaisten 
etujärjestö 

-kuuluu valtakunnalliseen Asukasliittoon ja paikalliseen Tampereen Seudun 
Asukasyhdistysten Neuvottelukuntaan(puh.joht. Jyrki Jyrkämä, puh. 654 876) 

-on poliittisesti laajapohjainen ja vaatii asukkaille päätösvaltaa asumisen 
Ja ympäristön kysymyksissä 

-Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ilmoittamalla nimensä ja osoitteensa 
toimikunnan jäsenille kirjeistse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 

-toimikunnan jäsenet: Anna-Marja Ollikainen(puheenjohtaja), Rinnekatu 4 
as.6, Alpo Uutela(varapuheenjohtaja), Pispankatu 27 B1, puh. 110880; Mirja 
Ruokoranta(sihteeri) 'I'ahmelank.26 as.10, puh. 21897, Keijo Ruokorantal (tal. 
hoit.) ed.os. ja puh; Irmeli Salvas, Harjunpää7, puh. .35 584; Sinikka Sa
jamaa, Pispankatu 25 B10; Annikki Hämäläinen, Rajaportinkatu 7, puh. 29 528: 
Martin Gylling, Mäkikatu 21, puh. 30 307 Pirjo Nurminen, Vallikatu 2, puh. 
 455; Aarne Yli-Salomäki, Vallikatu 12 c. 

Jäsenmaksu 5mk/v ·---,......._., ·
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