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KULUNEEN KEVÄÄN TOIMINNASTA 

Kauneimman kesän kynnyksellä tervehdys taas kaikille 
Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn asukkaille. Aikaa on jo 
ehtinyt vierähtää siitä, kun Pispalalainen edellisen 
kerran julkaistiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että asukasyhdistys olisi levännyt laakereillaan. Toi
mikunta on kokoontunut säännöllisesti. Toimikunnassa 
on edustus ' kaikilta asukasyhdistyksen alueiita, Ylä
ja Ala-Pispalasta, Tahmelasta ja Hyhkystä (kts. taka
sivu) ja toimikunnan jäsenet ovat pyrkineet pitämään 
yhteyttä oman asuinalueensa asukkaisiin. 

Pispalan asemakaava on kevätkauden ollut asukkaiden 
muistutusten johdosta paranneltavana ja sitä voidaan 
odotella uudelleen nähtäville loppukesästä - Hyhkyn 
kaava ensimmäisenä; 

Edellisessä Pispalalaisessa puhuttiin jo asukasyhdis
tyksen pyykinpesuallashankkeesta. Asukasyhdistyksen 
kaupunginhallitukselle jättämä anomus onkin saanut 
myönteisen ratkaisun ja Tahmelan rantaan saadaan mel
ko mittava pyykinpesuallas - valitettavasti kuitenkin 
vasta ensi kesäksi. Sen verran hidasta on asioiden e
teenpäinvieminen kaupungin virastoissa. 

Toinenkin asukkaiden viihtyvyyteen ja jokapäiväiseen 
elämään vaikuttava hanke on ollut valmisteilla, nimit-
täin nopeusrajoitusten alentaminen Pispalan, Tahmelan 
ja Hyhkyn alueilla. Kaduthan ovat täällä kovin kapeita 
ja rakennukset ulottuvat usein ajoradan reunaan saak
ka eikä jalkakäytäviä ole ollenkaan. Asukkaiden mieli
piteitä nopeusrajoitusten alentamisesta on henkilökoh
taisin kyselyin kartoitettu kaikissa alueen kaupungin
osissa ja sekä autonomistajat että jalankulkijat ovat 
yksimielisesti kannattaneet nopeusrajoitusten alenta
mista. Parhaana ratkaisuna on ilmeisesti yhtenäis ten 
aluerajoitusten säätäminen. Pispalan ja Tahmelan alu
eelle sopivaksi nopeusrajoitukseksi on kaavailtu 30 
km/t ja Hyhkyn alueelle 40 km/t. Myös Pispalan valta
tien nopeusrajoitusta toivotaan alennettavan nykyises
tä 60 km/t 50 km/t:iin, jolloin todennäköisesti aina
kin osa Pispalan Valtatien liikenteestä siirtyisi Paa
sikiventielle (Rantatielle), jolloin myös alueen saas 
te- ja meluongelmat vähenevät. Mahdolliset eriävät 
mieiip{teet ja ehdotukset pyydämme toimittamaan tie-

. doksi asukasyhdistyksen sihteerille (kts. takasivu). 

Heinäkuun lopussa järjestämme illanvieton tai kesä
retken. Siitä kuitenkin ilmoitetaan tarkemmin ajan
kohtien varmistuttua. 

PERUSKORJAAMAAN ! ! 

Koko Pispalan kannalta oleellinen kysymys on, miten 
rakentuminen ja uusiutuminen tulee Pispalassa lähivuo
sina tapahtumaa n. Pispalan luonteen säilymisen ja ny
kyisten asukkaiden kannalta onnellisin ratkaisu olisi 
nykyisten rakennusten mahdollisimman laajamittainen 
peruskorjaaminen. Peruskorj aamisen ohella tietenkin 
voi ja tulee tapahtua uudis- ja täydennysrakentamista, 
kuitenkin siten, että se ottaa huomioon Pispalan eri
koisluonteen ja perinteet. Laajaa kiinnostusta perus
korjaamista kohtaan onkin alueella ilmennyt. 

Peruskorjauksella voidaan lähes aina uuden raKentami
se n sijasta taloudellisesti lisätä asumismukavuutta 
ja aj ajanmukaistaa asunto. Peruskorjaaminen nen tulee uuden 
rakentamiseen verrattuna erittäin edulliseksi, sillä 
keskimäärin yhden uuden rakennuksen kustannuksilla 
saadaan kaksi vanhaa taloa korjattua ajanmukaiseen 
kuntoon. Pienemmilläkin kustannuksilla päästään hyvään 
tulokseen, jos vanhasta ei pyritä tekemään uuden ve
roista. 

Peruskorjauksen eräs etu uudisrakentamiseen verrattu
na on siinä, että sen laajuus voidaan säätää käytettä
vissä olevien varojen mukaiseksi ja kustannukset voi
daan jakaa pitemmälle ajalle. Osa töistä voidaan suo
rittaa itse ja ammattimiehiä vaativat työt voidaan a
joittaa sellaiseen vuodenaikaan, jolloin rakennusalal
la muuten on hiljaista ja työvoimaa helpommin saata
vissa. Asuntohallituksen lainoittamien pientalojen ko
hennukset erittäin puutteelliselta laatutasolta koh-

tuulliselle uudisrakennustasolle maksoivat vuoden 1972 
hintatasossa 240 mk/m2 , joten peruskorjausta on pidet-
tävä tosi edullisena asumistason kohennuskeinona. 

Peruskorjausten rahoittamiseen on saatavissa tavallis
ten pankkilainojen lisäksi valtion halpakorkoisia lai
noja. Asukasyhdistys on ollut, kevään kuluessa useam
paan otteeseen yhteydessä Asuntohallitukseen, jonka 
lainojen turvin peruskorjauksia voidaan suorittaa. A
suntohallituksesta on kerrottu, että lainojen myöntä
misessä ollaan suuntautumassa yhtenäisten aluekokonai
suuksi.en peruskorjauksiin, mikä yksinkertaistaa ja no
peuttaa lainansaantia. Pispalan peruskorjaukseen täl
laisena "pakettiratkaisuna" on Asuntohallituksessa 
suhtauduttu hyvin myönteisesti. Lainojen saamiseen 
vaikuttaa oleellisesti kuitenkin Tampereen kaupunki, 
jomka on selvitettävä alueen peruskorjaustarve ja esi
tettävä Pispalan alueen peruskorjaamista aluekokonai
suutena. 

Peruskorjattavassa talossa saa asumnon huoneistoala ol
la enintään 150 m. Taloa laajennettaessa saa kokonais
huoneistoalaksi tulla enintään 120 m. Laina-aika on 
yleensä 15-20 vuotta sekä lainan korko 3%· Peruslaina 
on enintään 30 % peruskorjaustöiden hyväksytyistä kus
tannuksista. Vähävaraisimmille lainanhakijoille asun
tohallitus voi myöntää vielä 30 %:n lisälainan, jolloin 
lainamäärä voi nousta 60 %:iin kokonaiskustannuksista. 



Asun toha l li tuksen peruskor j aus lainat on tarkoitettu o
makoti taloille, vuo.kra taloille sekä asunto-osuusku.n
nille. Näistä vaatimuksista ei kuitenkaan ki:rjaimelli
sesti pidetä kiinni. Asuntohallituksesta on annettu 
ymmärtää, että e.sim. erilaist.en yhteisomistuksessa o
levien kiinteistöjen (p.erikunnat ym.• ) kohdalla Tampe
reen kaupungin kanta olisi ratkaiseva. Niinikään · asu
kasyhdistyksen saamien tietojen mukaan Asuntohalli
tuksessa valmistellaan ohjeita, joilla myös asunto-o
sakeyhtiöt ulotettaisiin peruskorjauslainoituksen pii
riin. Erityisesti Pispalassa vuokralla asuvien, jotka 
katsovat asumuksensa olevan peruskorjauksen tarpeessa, 
tulisi ottaa yhteyttä vuokranantajiinsa ja selostaa 
heille peruskorjaamislainoituksen edullisia mahdolli
suuksia ja keskustella asiasta. 

Pispalan Asukasyhdistys ry. tulee syksyllä järjestä
mään erityisen peruskorjaustilaisuuden, johon saadaan 
kuulttavaks.i Asuntohalli tukeen, Tampereen kaupungin ja 
luotonantolaitosten edustajia sekä peruskorjauskysy
mysten asiantuntijoita. Siihen mennessä kukin tykö
nään voi pohdiskella, josko oma asumus olisi pe'ruskor
jauksen tarpeessa. Lähempiä tietoja peruskorjauskysy
myksistä s a a mm . Asuinrakennusten perusparannusoppaas
ta, jota voi tilata (myös kirjakauppojen kautta) Val
tion painatuskeskuksesta (Annankatu 44, 00100 Helsin-
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ki 1·0, puh. 539 011 ) . Peruskorjauskysymyksissä voi 
kääntyä myös asukasyhdistyksen taloudenhoitajan !1ikko 
Kalliokosken puoleen (puh. 28226). 

Tämänkin kysymyksen yhteydessä vaadi taan sitä asukkai 
den ·määrätietoista yhteisesiintymistä, joka syksyllä 
Pispala-ad·ressin muodossa käänsi kaavakysymyksen asuk
kaille edullisempaan suuntaan. Tavoitteenamme on viih
tyisä, asumis- ja sosiaaliselta tasoltaan korkealaa
tuinen, asukkaiden ehdoilla ke.hittyvä Pispala, josta 
muut voivat ottaa vaikka mallia. 

Tapaamisiini 

PS. Asukasliiton liittokokous oli 29.-30.5.1976 Lahdes
sa. Pispalan Asukasyhdistyksen edustajina paikalla oli
vat Risto Leppänen ja Mikko Kalliokoski. Lii ttokokouk
sessa hyväksyttiin mm. asuntopoliittinen ohjelma, johon 
Pispalan ,asukasyhdistyksen myötävaikutuksella tehtiin 
lisäys, jossa vaadittiin mm. ,peruskorjauslainoituksen 
antamista kaikille tarvitseville asuntojen omistussuh
teista riippumatta. Ohjelma luovutettiin asuntoministe
rille liittokokouksen jälkeen. Aaukasliiton keskustoi 
mikuntaan hyväksyttiin mm. varajäseneksi Pispalan Asu
kasyhdistyksen puheenjohtaja Ann€.-Marja Oll i kainen. 

Tampereen Puu Oy 
NAISTENLAHTI, Puh. 54 553, 54 554 

Rakentajan tavaratalo 
Varastomme käsittää mm. 

monipuolisen valikoiman sahattua ja 
höylättyä puutavaraa, rakennuslevyjä, 
ovia ja ikkunoita, keittiökalusteita ja 
kaapistoja. Tarjouksia pyydettäessä. 

Toimituksemme 
NOPEITA JA LUOTETTAVIA. 

EDULLISET KESÄTARJOUKSET: 

- kana 1.luokka 5,90 /kg 

- poss unlapa, valmiik- 10,BC / kg 
si suolattu 

- WC-kassi, 20 rullaa 13,30 

- kylmälaukku 9,90 

K - K U P 

Puukkoniemi 
Pispalan valtatie 11 

Pispalan Asukasyhdistys ry., toimikunnan jäsenet: 
Anna-Marja Ollikainen (pj) Rinnekatu 4 as.6, Kauko Riipinen (vpj,) Suuruspäänkatu 
11 puh.20196, Mikko Kalliokoski (tal.hoit.) Vallikatu 47 B puh. 28226, Mirja Ruo
koranta (siht.) Tahmelankatu 26 as.10 puh.21897, Keijo Ruokoranta. kts. ed., I r 
meli Salvas Harjunpää 7 puh.35584, Alpo Uutela Pispankatu 27 B1 puh. 110880, Pir
jo Nurminen Vallikatu 2 puh.20455, Uuno Tähtinen Suuruspåänkatu 9 puh.444629,
Pentti Koskinen Pättiniemenkatu 10 puh. 440210, Risto Leppänen Pättiniemenkatu 11 
puh.441805, Martta Siltala Pispankatu 26 A1 puh.110253, Lyydia Kauppila Umpiperä 
2 puh.29634, Hannes Peltonen Pispankatu 21, Antti Jääskeläinen Umpiperä 4 2 puh. 
23 547. 
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