
PISPALALAINEN 3/76 

Kesä on ohi ja on taas aika tarttua toimeen asu

miskysymysten tiimoilta. Jo keväällä ilmestyneessä 

PISPALALAISESSA puhuttiin peruskorja.usasioista ja ke-

hoitettiin asukkaita. tutkailemaan a.sumustensa kuntoa 

ja harkitsemaan, josko olisi syytä ryhtyä korjaustoi

miin. Kuten jo on tullut kerrottua, suhtaudutaan Asun

toha.llituksessa. - joka myöntää halpakorkoisia lainoja 

myös peruskorja.usta.rkoituksiin - hyvin myötämielisesti 

Pispalan laajamittaiseen peruskorjaukseen. Asuntohalli-

tuksen taholta on jopa tuotu esille mahdollisuus kor

jata Pispalaa yhtenä aluekokonaisuutena, mikä olisi 

omiaan helpottamaan lainansaantia sellaisissakin ta

pauksissa, jolloin säännöt ja pykälät tulevat tielle 

(esim. yhteisomistuksessa olevat kiinteistöt ja asu nt o

osa.keyhtiöt). Asuntohallituksen edustajat, ylitarkas

taja Luukkonen ja kaksi pientalotoimiston arkkitehti a, 

saapuvat tutustumaan Pispalan tilanteeseen ja ovat mu

kana. asukasyhdistyksen järjestämässä peruskorjaustilai

suudessa. 

KAIKKI PERUSKORJAUKSESTA KIINNOSTUNEET MUKAANJ MIETTIKÄÄ VALMIIKSI KYSYMYKSIÄl 

ll lJ S ll,J IJ S I PERUSKORJAUSTILAISUUS S IJIJS 
PISPAN KOULULLA 1.10.1976 klo 18.00 

Mukana asiaa selostamassa ja. yleisön kysymyksiin vastaamassa; 

o Asuntohallituksesta ylitarkastaja. Luukkonen ja. arkkitehdit Miettinen ja Tuhka.nen 

o Suomen Työväen Säästöpankista pankinjohtaja Kaarlo Honkasalo 

o Rakennuttajan kannalta asiaa esittelemässä rakennusmestari Otto Viitanen Hyhkystä 

o Lupatarkastusinsinööri Pekka. Pussinen kaupungin rakennustarkastuksesta 

o Pekka. Huvi kaupungin kiinteistöosastolta 

Asuntohallituksen edustajat selvittävät mm. lainoi-

no i tuksen yleisiä edellytyksiä ja lainan hakemisen 

käytäntöä sekä peruskor'jauksen asemaa ja. merkitystä 

tämän päivän ja tulevaisuuden saneerauspolitiika.ssa. 

Tilaisuuteen on lupautunut myös luotonantola.itoksen 

edusta.ja kertomaa.n lainoituksesta. ( vähintäänkin 30% 
lainasta joudutaan ottamaan normaalina pa.nkkilaina

na. ). Peruskorjauksen käytännön korjaustyötä on pyy

detty selvittelemään korjaustoimintaa ammatikseen 

harjoittavia henkilöitä ja peruskorja.uksesta koke

musta. omaavia asukkaita. Kysymyksiin ovat lupautuneet 

vastailemaan myös kaupungin kiinteistöosaston edusta

ja ja rakennustarkastuksen asiantuntija. Jokaiseen 

peruskorjausta. koskevaan ongelmaan löytynee näin ol

len vastaus - eikä yksin peruskorjausta vaan myös pie

nempimuotoista korjailua koskeviin kysymyksiin. Kaik-

ki asuntojensa kunnosta kiinnostuneet asukkaat siis 

Pispan koululle 1.10. klo 18.00 ! 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asukasyhdistys on jättänyt kaupunginhallitukselle 

rropeusra.joitusten alentamista koskeva.n anomuksen, 

jonka on allekirjoittanut myös Epilän-Pispa.la.n kiin

teistöyhdistys. Jos anomus hyväksytään, merkitsee se 

jälleen uutta askelta kohti "ihmisperäisille mittasuh

teille"rakentuvaa Pispalaa, jossa asukkaiden viihty

vyys ja turvallisuus on kehityksen keskeinen päämäärä. 

Nyt on sitten taas aika olla tarkkana asemakaavaky-

symysten suhteen - Hyhkyn kaava on nimittäin aivan 

lähiviikkoina tulossa näytteille. Asukasyhdistys pyr

kii saamaan kaavan aluksi näytteille kokonaisuutena. 

Pyrimme informoimaan asukkaita kaavasta jo ennen sen 

näytteille tuloa ja kaavan ollessa näytteillä järjes

tetään kaavaa koskevaa. neu:vontapalvelua. 

NÄKEMIIN PERUSKORJAUSTILAISUUDESSA 



OLETKO HANKKIMASSA 
LATTIANPÄALLYSTEITÄ 
TAI TAPETTEJA? 
Vaikka meillä onkin uudistetulla matto- ja tapettiosastolla 

remontti kesken, palvelemme normaaliin tapaan. 

KORJAA SYYSSATOA K-KAUPASTA: 

+ Viinirypäle 2,45/kg 
+ Edam-juusto 12,90/kg 
+ Broileri 9,90/kg 

uudistettava matto• ja tapettiosasto si-
jaitsee Puutarhakadun myymälämme toi
sessa kerroksessa. Siellä tulet näkemään 
yhdellä kertaa niin lattiapäällyste- kuin kuin 
tapettivalikoimiemmekln runsauden. On 
ruutua ja raitaa, yksiväristä ja kirjavaa, 
millaiisla sitten itse haluatkin. Suurimpi
en valmistajien aidot tuotteet ja tuoteku-
vastot ovat tutkittavanasi ja vertailtava- <: 
nasi. Tule tekemään omat löytösi Vahva-
Jussin mahtavista valikoimista. 

RCKJOHANN 
Myymälä: Puutarhakatu 17, puh. 31 330 
Avoinna: ma-to 8-17, pe 8-18, 1a 8-14 ff 

H L P O J T A R J O U K S I 

Mäkelä & Suominen 
Pispankatu 30, puh. 27961 

+ Karjalanpaisti 14,80/kg 
+ Perunat 19,50/ 25 kg:n säkki 
+ Porkkanat, punajuuret ja lantut 

14,00/ 10 kg:n säkki 
+ Polttopuristeita 15,50/ 30kg:n säkki 

K-kauppa PUUKKO NIEMI 
Pispalanvaltatie 11 

o LÄHIKAUPASTA LAATULIHAT EDULLISESTI 

POSSUA PALA KUIN PALA 12,12,80/kg 
o YM. TARJOUKSIA 

TAHMELAN VALINTA 
Tahmelankatu 14, puh. 25401 

PISPALAN VALINNASTA 

EDULLISESTI: 

o Talouskide 4,50/kg 
o Porsaankyljykset 15,60/kg 
o HK:n sininen lenkki 7,60/kg 
o Pakastesei 400g 3,50 

Pispalan Valtatie 54 

E. KUITTINEN, Piepalanharju 41, puh.35001 

Kultamokka 8.95 /Tropic mehu 0.751 4.95 
Vaasan Kruunu vehnäjauho 5 kg 9.60 
Heinz Ketsup 2.90 / Talouspyyhe 3.00 

TERVETULOA KAIKKI PERUSKORJAUSTILAISUUTEEN ! 

ASIASTA VOI MUULLOINKIN KYSELLÄ TOIMIKUNNAN JÄSENILTÄ 
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