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NYT KAIKKI LIIKKEELLE - PISPALAN KOHTALO OMISSA KÄSISSÄMME! 

Kaupungin johto on 27.10 pidetyssä tiedotustilaisuudessa tuonut 
julki, että asukkaiden sana ratkaisee Pi.spalan, Tahmelan ja Hyhkyn 
kohtalon. Mielipiteenilmaisun kanavina toivotaan käytettävän alueel
la toimivia asukasjärjestöjä, jotka edelleen voivat välittää asukkai
den kannan kaupungin johdolle. Pispalan Asukasyhdistys tulee 16.11 
klo 15.00 järjestämään Pispan koululla yleisötilaisuuden, johoh jokai
nen kynnelle kykenevä pispalalainen saapukoon sanomaan sanansa elin
ympäristönsä kehittämisestä. 

Jotta jokainen olisi selvillä, MISTÄ ON KYSYMYS, valaistakoon ti
lannetta lyhyesti: 

Pispalan uuden asemakaavaehdotuksen käsittelyä on jatkettu kaupungin 
elimissä sen jälkeen, kun asukkaat ovat esittäneet mielipiteensä kaa
vasta muistutusten muodossa. Kaupunginhallitukselle jättämässään Pis
pala-Adressissa ovat asukkaat suurella joukolla myös ilmaisseet mieli
piteensä siitä, mitkä asiat ovat pispalalaisille t ärkeitä heidän 
asuiseutuaan kehitettäessä, ja sittä, missä hengessä asemal{aavaehdo
tuksen käsittelyä tulisi jatkaa ja kaavaehdotusta edelleen kehittää. 

Pispalan suunnittelun tulevaisuus on kuitenkin käynyt kyseenalaisek
si, koska kaupunginhallitus ei ole toistaiseksi halunnut tehdä esitys
tä Pispalan alueen rakennuskiellon jatkamiseksi. Jos Pispalan suunnit-
telua halutaan jatkaa ja saada uusi asemakaava asukkaiden haluamin · 
korjauksineen voimaan, on rakennuskieltoa jatkettava. Uuden kaavan 
suunnittelu edellyttää nimittäin rakennuskieltoa k.o. alueella, joten 
rakennuskiellon lakkaaminen merkitsee käytännössä suunnittelun lopet
tamista. Tällöin voimaan astuu vanha, vuonna 1945 vahvistettu asema
kaava, jonka noudattaminen asuintonttien, katujen ja puistojen raken
tamisessa merkitsee luopumista niistä monista hyväksyttävistä peri
aatteista ja ratkaisuista, joita uudessa asemakaavassa joka tapauk
sessa on pyritty toteuttamaan. M.käli halutaan turvata alueen oma
ehtoinen uusiutuminen vanhan raRennuskannan osittainen säilyminen ' . ja peruskorjaaminen sekä ainutlaatuisen ympäristön luonteen säily-
minen, ei vanhaa asemakaavaa voida noudattaa. 

Jos rakennuskielto pysytetään edelleen voimassa ja uuden asemakaava
ehdotuksen käsittelyä jatketaan siten, että asukkaiden muistutusten 
perusteella tehdyt korjausesitykset otetaan huomioon, ei pitäisi olla 
mitään esteitä poikkeuslupien myöntämiselle rakennusten pe:ruskorjaa-



mista, 1isärakentamista ja uudisrakentamistakin varten. Näinhän on 
tähänkin asti tehty koko uuden asemakaavan suunnitte1un ajan. Raken
nuskiel1on jatkaminen ei siis vähennä asukkaiden oikeuksia vaan luo 
edellytykset se1laiselle kehityksel1e, joka turvaa pispalalaisten 
mahdollisuudet asua omilla asuinsijoillaan ja kehittää Pispalaa asuk-
kaiden tarpeista lähtien sekä säilyttää alueen omaperäiaen luonteen. 

Päätös rakennuskiellon jatkamisesta täytyy tehdä aivan lähitulevai
suudessa. Muussa tapauksessa vanha epäkelpo asemakaava astuu voi
maan heti vuoden alussa. automaattisesti. Kaupungin johto haluaa 
tietää asukkaiden kannan rakennuskiellon jatkamisesta. Edellä esi-
tetystä on käynyt ilmi asukasyhdistyksen toimikunnan kanta asias
ta. Nyt halutaan kuulla asukkaiden laaja mielipide kysymyksestä 
ja kutsumme siis kaikkia Pispalan, Tahmelan .ia Hyhkyn asukkaita 16 .11 
Pispan koululle keskustelemaan ja laatimaan suuntaviivoja omalle tu
levaisuudelleen. Mukaan saadaan myös asiantuntijoita ja kaupungin 
edustajia sekä toivon mukaan kaikki alueella toimivat asukasjärjestöt. 

Puheenjohtajan palsta 

Pispalan asukkaiden päättäväinen 
kamppailu on saanut laajaa myön
teistä huomiota kaikkialla maassa. 
Jo nyt voimme nähdä, että tuloksiin 
päästään kun joukolla lähdetään 

Kaupungin johdon myönteiseksi kään
tynyttä kantaa asukkaiden osallistu
misesta kaavan jatkokäsittelyyn on 
tervehdittävä tyydytyksellä. Kahdek
san vuoden työn heittäminen romukop
paan jättämällä rakennuskielto uusi
matta tuntuu sen sijaan käsittämät
tömältä vaihtoehdolta. Kukaan asuk

liikkeelle. Pispalalaisten ponniste- kaista on tuskin missään vaiheessa 
lut ovat tuottaneet osavoitona kau- .nitänyt vanhaa kaavaa jonain"uutena" 
punki on ottanut periaatteessa myön-
teisen kannan Pispalan kehittämi- • 
seen asukkaiden toivomalla tavalla. 
Pispala-Adressi ja sen 2300 nimeä 
ovat vaikuttaneet. Myös lehdistä 
ja radio ovat olleet tekemässä Pis
palan kysymystä tunnetuksi koko 
maassao 

Kaupunginjohtaja .Paavola on tuonut 
julki, että Pispala-Adressi ja sen 
luovutustilaisuudessa käyty keskus
telu asukkaiden kanssa on tuonut 
hänelle uusia näkemyksiä ja uutta 
tietoa asukkaita huolestuttavasta 
saneerauskysymyksestä. Mm. kaupun
gin mahdollisuudet vaikuttaa arava
lainoitukseen, peruskorjauksiin ja 
alue en palveluihin tulivat huomi
oiduiksi myönteisinä vaihtoehtoina 
Pispalan kehittämisessä. 

Pispala- Adressissa ovat asukkaat jo 
selvästi ottaneet kantaa siihen, mi
tä he toivovat Pispalan tulevai suu
delta. Pispala-Adressin vaatimukset 
on tarkoitettu vakavasti otettaviksi 
alueen suunnittelussa. Vaatimusten 
johdonmukainen linja on edelleen kes
tävä ja sen pohjalta jatketaan eteen
päin kunnes meillä Pispalassa on to
teuttamiskelpoinen asemakaava ja kau
pungin tuki takanamme. Sitä vartenhan 
me olemme kaupungin johdon paikalleen 
valinneet. 

Kaupunki olemme ensisijaisesti me, kau
pungin asukkaat. Me tätä kaupunkia 
työllämme kasvatamme ja kohennamme. 
Kaupunki asettaa meille veronmaksaji
na velvoituksia mutta myös oikeuksia. 

Asemakaavaan on tehty korjauksia pit- Meillä on sekä oikeus että velvolli
källe asukkaiden toivomaan suuntaan. suus kehittää kaupunkiamme sen asuk-
Kaava tulee korjattuna nähtäväksi kaita ta varten. Ongelmia on, mutta ne 
vielä uudelleen. Tällöin asukkaiden voidaan ratkaista kun halutaan. Ne 
tulisi voida arvioidao.kaavan yksi- pitää ratkaista ihmisten hyväks i , asuk-
tyiskohdat Hyhkyssä, Tahmelassa ja kaiden onneksi. 
Pispalassa. Tämän vaiheen jälkeen 
voidaan k a avaa alkaa toteuttaa to
dennäköisesti jo ens i vuonna. 

Anna-Marja 



KIITOS PISPALA-ILLASTA ! 

Pispala-ilta onnistui hienosti. Asukkaat saivat todeta, 
että pispalalainen kulttuuri elää ja kukoistaa yhä. Yh
teisillä ponnistuksilla ja vapaaehtoisella työllä saatiin 
aikaan viihtyisä ilta. Sieltä löytyi pispala-henkeä yh
den katon alta vaikka muille jakaa. 

X X X X 

Olli Viirin taulun voitti punainen arpa n:o 31, 
jonka omistaja ehti lähteä kotiin onnellisen tietämät
tömänä voitostaan ennen tilaisuuden päättymistä. Pal
kinnon voi noutaa Pirjo Nurmiselta, Vallikatu 2, puh. 
20 455. 

XXXXX 

PISPALASSA TUTKITAAN 

Tampereen Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosasto suo
rittaa Ylä-Pispalassa tutkimuksen, jossa pyritään selvittä
mään alueen saneerausmahdollisuuksia Pispalan ominaisluon
netta ja perinnettä säilyttäen ja asukkaiden asumismahdol
lisuudet turvaten. Tutkimukset ovatkin tässä vaiheessa tar-
peen, sillä asukkaat tarvitsevat asiantuntevaa tietoa al
kaessaan peruskorjata ja rakentaa alueella"pispalalaisit+ 
tain". Yhteistyötä syksyllä pidetyn rakennetun alueen se
minaarin pohjalta aiotaan jatkaa. Asukkaiden kannalta tämä 
luonnollisesti on myönteistä. Arkkitehdinalkuja liikkuu 
jälleen alueella. Toivomme, ettei asukkaille koidu tästä 
vaivaa ja että asukkaat antavat apuaan tutkijoille. 

X X X X X 

Entinen Pispalan asukas, taiteilija OLLI VIIRI on tehnyt 
paljon kuvia Pispalasta. Olli Viirillä on Ptspala-aihei-i
nen näyttely 12 . 11.-7.12. -75 Nykytaiteen museossa. Tai-
teilija Viiri haluaa asukasyhdistyksen kautta ilmoittaa, 
että asukkaat ovat näyttelyyn erityisen tervetulleita. 
Toivomme, että pispalalaisia saapuisi näyttelyyn yhtai
kaa 22.11. klo 14-20, jotta voisimme yhdessä keskustella 
Pispalan asi.oista. Asukkaiden kanssa keskustelu ja työs
kentely antaa virikkeitä taiteilijalle, joka pyrkii ku
vaamaan ihmisten Pispalaa. 

X X X X X 

JA SITTEN VIELÄ KERRAN ... 

TAPAAMISIIN PISPAN KOULULLA SUNNUNTAINA 16 .11.1975 klo 15.00 

ja muistakin t ulla! 



KIITOS 

Tahdomme vielä kerran kiittää niitä yksityisiä henkilöitä ja yh

teisöjä, jotka omalla panoksellaan myötävaikuttivat Pispala-il

lan onnistumiseen. Pullakahveista suurkiitos deuraaville liike

laitoksille: Mäkelä & Suominen, Puukkoniemi, Tahmelan Valinta 

sekä Osuusliike Voima. Kukista kiitokset Hanskille! 

TERVETULOA OSTOKSILLE 

E.  Kuittinen 
Pispalanharju -41 

Pispalan Kone 
Pispalanvaltatie 47, puh. 110169 

KÄYTETTYJÄ TELEVISIOITA HYVÄ VALIKOIMA 

TELEVISIO-RADIOHUOLTOA - KAIKKI MERKIT 

ISÄLLE perjantaina ja lauantaina 

herkkuja pöytään: 

MAKSAPIHVIÄ 

PORSAANKYLJYKSIÄ tai 

KI NKKU pöytään 

K - KAUPPA 

Puukkoniemi 
KERÄÄ KORIIN - KERÄÄ SETELEITÄ 

TULE JA TUTUSTU 

PISPALAN AS ASUKASYHDISTYS 

E 1 i n t a r v i k e 1 i i k e 

Mäkelä & Suominen 
-HALPOJA TARJOU KSIA 

PISPALAN VALINNASTA 
Pispalanvaltatie 54, puh. 442280 

-VOITA 

- HUOMIO KAHVI 

1/2 KG 

1/2 KG 

- YM. YM. EDULLISESTI 

5 , 50 

5,Bo 

Uutta ja käytettyä 

MYYMÄLÄKALUSTOA, KASSAKONEITA, 

BAARI- JA GRILLILAITTEITA, KYLMÄ

HUONEITA JA KYLMÄKONEISTOJA YM. 

KYLMÄMYYNTI 

J. HEIKKINEN 

Tahmelankatu 9, puh. 22579, 22575 

- perustetti in 28.05.1975 Pi spa lan j a Tahme l an asukasyhdi stykseksi 
- on kaikki en asukkai den, sekä omassa asunnossa asuvien että vuokral aist en et ujärj estö 
- kuul uu valt akunnalliseen Asukasliittoon j a paikalliseen Tampereen Seudun Asukasyhdistyksen 

Neuvottelukuntaan (puh.joht. Jyrki Jyrkämä , puh. 654 876) 
- on poliitti sesti laajapohjainen j a vaatii asukkaille päätösvaltaa asumisen ja ympöristön 

kysymyks i ssä 
- yhdistykseen voi l i i t t yä j äseneksi ilmoittamalla nimensä j a osoitteensa toimikunnan j jäse-

nille kirjeitse , puhelimi tse tai henkilökohtaisesti 
- toimikunnan jäsenet : Anna- Marja arj a Ollikainen ( puheenj ohtaja ) , Rinne katu 4 as . 6 , Alpo l Uutela 

(varapuheenj ohtaja), Pispankatu 27 B 1 , puh. 110880, Mir j a Ruokoranta (sihteeri) Tahmel ank . 
26 as . 10, puh. 21897, Keijo Ruokor anta (tal. hoit . ) ed.os . j a puh., Irmeli Sal vas , Harjun
pää 7, puh. 35584, Si nikka Saj arna, Pispankat u ?5 B 10 , Annikki Hämäläinen, Rajaportink. 7, 
puh. 29528 , Martin Gylling, Mäkikatu 21 , puh. 30307 , Pi r j o Nurminen, Vallikatu 2, puh . 
20455 , Aarne Yli- Salornäki, Vallikatu 12 C. 

Jäsenmaksu 5 mk/v 

1 


	1975-3-s01-Pispalalainen-v1
	1975-3-s02-Pispalalainen-v1
	1975-3-s03-Pispalalainen-v1
	1975-3-s04-Pispalalainen-v1

