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-PISPALALAINEN 2/78 
vastaava toimittaja Ritva-Liisa Kalliokoski' 

Johtopäätöksiä asemakaavakamppaifusta sekä 
· tämänhetkisestä tilanteesta . 

Pitkien ja monimutkaisten vaiheiden jälkeen on Pispalan uusi asemakaava vihdoin 
vahvistunut ja astunut voimaan. Ala-Pispalan osalta asemakaava on juuri ollut 
nähtävillä ja on menossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

Pispalan asemakaavoitus 
Muistin virkistämiseksi kertaamme: 
-Pispalassa on ollut voimassa 40-50-
lukujen vaihteesta peräisin oleva 
ympäristöä raakasti käsittelevä ase
makaava. Tämän perusteella kaupunki 
lunasti lukuisia taloja teiden alta, 
joita ei ikinä rakennettu. Luonnolli-
nen uudisrakentaminen eteni hitaasti 
asemakaavan mukaisen tontinmuodostuk
sen vaatiessa lunastuksia ja muutok
sia omistusrajoihin. Vanhat rakennuk
set eivät sijainneet ahtailla raken
nusaloilla ja siten kunnossapito 
laiminlyötiin. Pispala rappeutui. 

-60-luvulla kiivaan kaupungistumisen 
aikaan huomasi kaupungin johto Pis
palan arvon: maisema-arvoiltaan ai
nutlaatuinen alue aivan kaupungin 
keskustan kyljessä. Julistettu ase
makaavakilpailu tuotti tuloksena ku
van uudesta uljaasta Pispalasta, jo
ka muistutti Välimeren maiden teras
sikaupunkeja ja joiden kaduilla kä
velevät ihmiset eivät ainakaan nykyi
siä pispalalaisia paljon muistutta
neet. 

-Kilpailun pohjalta tapahtunut kaavan 
laatiminen kesti kauan. Lain vaatima 
maanomistajien kuuleminen otettiin 
ainakin muodollisesti huomioon. Kaa
vaa laatineen arkkitehtitoimiston 
arvion mukaan jokaisen Pispalan ton
tin osalta tehtiin keskim. 6-7 käyn
tiä arkkitehtitoimistossa. 70-luvun 
alussa kaupunki järjesti myös pari 
laajaa yleisötilaisuutta. Asemakaa
vakamppailun elementit kehittyivät. 

-Pispalalaisten osallistuminen kaa
voitusprosessiin alkoi tuottaa tu
loksia, jotka eivät olieet kaupungin 
johdon mieleen. Niinpä kaavaehdotuk
sen valmistuessa kesällä 75 kaava 
asetettiin nähtäville kaikessa hil
jaisuudessa ja parhaaseen kesäloma
aikaan. 

-Monimutkaisten vaiheiden jälkeen 
kaavaehdotus tuli neljässä osassa 
uudelleen nähtäville keväällä 77. 
Perusteellisesti uusittu kaavaeh
dotus otti monet asukkaiden esittä
mät vaatimukset huomioon. 

Asukasyhdistyksen osuus 
Vastaperustetun asukasyhdistyksen sy
liin asemakaavakamppailu tipahti ke
sällä 75 kaavan tullessa nähtäville. 
Asukasyhdistys pyrki muotoilemaan 
asukkaiden edusta lähtevät vaatimuk
set ja organisoimaan pispalalaisten 
toimintaa: pidettiin tilaisuuksia, 
lähetettiin kirjelmiä, käytiin kam
panjaa joukkotiedotusvälineissä. Eh
kä tärkein vaikuttamiskeino oli Pis
pala-adressi, joka osal taa.n korvasi 
kesäloma-ajan vuoksi käyttämättä jää
neen muistutusoikeuden. 
Lain takaaman demokraattisen oikeuden 
(maanomistajien kuuleminen) muodolli
nen täyttäminen ei ollut tuottanut 
kesään 75 mennessä kaavaan asukkaiden 
etujen mukaista tulosta. Vasta asuk
kaiden organisoitu yhteistoiminta 
muodosti poliittisen voiman, joka ky
keni antamaan kaavoitusprosessiin si
sällöltään demokraattisen elementin. 
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kanssa kehittyivät myös monet muut 
kaavaan vaikuttaneet seikat: 
-Vanhojen alueiden suunnittelua koske
vat suunnittelukäsitykset kehittyivät 
nopeasti. Kesän 75 kaavaehdotus oli 
vielä ilmentymä suunnittelusta, jota 
tarkasteltiin epämääräisen tulevai
suuden lopputuloksena'. 'valmiina Pis
palana'. Vanhojen alueiden uusiutuminen 
alettiin ymmärtää jatkuvana, olemassa 
olevassa ympäristössä tapahtuvana hi
taana prosessina. Niinikään alettiin 
ymmärtää, että suunnittelukohteeseen 
kuuluu ulkoisen ympäristön lisäksi myös 
sen asukkaat. 

-Jatkuvan ja epärealistisen taloudellisen 
kasvun kuvitelmien sijaan alettiin näh
dä entistä paremmin taloudellisen toi
minnan rajat. Vanhan korjaaminen ja 
säilyttäminen nousi sille kuuluvaan 
kansantaloudelliseen arvoon. 

-Edellisiin liittyen ja niihin vaikut
taen ympäristön suojelua ja kulttuuri
historiaa kunnioittavat demokraattiset 
liikkeet kehittyivät nopeasti. 

-Pispalaa kohtaan tunnettu mielenkiinto 
j a kansallinen ja kansainvälinen julki
suus vaikutti prosessiin. 

Kaavaan tulleet muutokset 
Asukasyhdistyksen vaikutusta kaavaan 
onkin arvioitava kesän 75 ja kevään 
77 kaavojen välisinä eroina. Ainakin 
me paljolti koemme nämä muutokset 
'omiksemme': 
-Liioitellut liikennejärjestelyt saa

t i in torjutuksi. Tarpeettomat katujen 
levennykset ja tontteja varsinkin 
Ala-Pispalassa pirstoneet kävelykadut 
poistettiin. Yhteispysäköintialueis
ta luovuttiin, jotka olisivat pakot
taneet pispalalaiset ostamaan kaupun
gilta- kalliisti rakennetut pysäköin
tipaika t. 

-Monet kymmenet kaavassa 75 katujen ja 
yle isten alueiden alle jääneet talot 
ovat vahvistuneen (ja Ala-Pispalan 
osalta nähtävillä juuri olleen) kaa
van mukaan säilytettävissä. 

- Korttelialueiden rajaus on saatettu 
paremmin vastaamaan nykyisiä omistus
rajoja. Tämä merkitsee sitä. että 
lähes poikkeuksetta erilaiset raken
nustoimenpiteet ovat toteutettavissa 
nykyisten omistussuhteiden vallites
sa, kun vuoden 75 kaava olisi pakot
tanut todella monien tonttien osalta 
hankaliin ja mahdollisesti taloudel
lisesti ylivoimaisiin lunastustoimen
piteisiin. 

-Nykyisin asumiskäytössä olevat tontit 
ovat osoitetut edelleen asumiskäyt
töön päinvastoin kuin vuoden 75 eh
dotuksessa . 

-Vuoden 75 ehdotuksessa oli osoitettu 
laajoja kortteleita, joilla edelly
tettiin yhtenäistä suunnitelmaa. Tä
mä olisi estänyt yksittäisteri tontin
omistajien vaatimattomat rakennus
hankkeet. Tämä on torjuttu. 

-75:n ehdotuksessa edellytettiin uudis
rakentamisen yhteydessä, että raken
nusoikeudesta on käytettävä vähintään 
70%. Tämä olisi estänyt pienet ja 
vaatimattomammat rakennustoimenpiteet 
turvaten siten gryndereille monopolin 
Pispalan rakentamiseen. 

-Rakennusoikeus saatiin laskemaan tont
titehokkuudesta 0.7 0.5:een. Tämä hil
litsee mahdollisesti suurrakentajien 
ja keinottelijoiden Pispalaa kohtaan 
tuntemaa mie1enkiintoa. Poikkeusluvin 
rakennetut esimerkit _osoittavat, ettei 
korkeampi tehokkuus olisi tuonut Pispa
laan hyviä ratkaisuja. Rinnetonteilla 
olisi auto- ja leikkipaikkojen kunnol
linen järjestäminen edellyttänyt kal
liita kaksikerroksisia rakenteita. 

-Rakennusalajärjestelyt, määräykset 
kattomuodoista ja materiaaleista edis
tävät kesän 75 ehdotusta paljonpa
remmin Pispalalle ominaisen rakennusta
van jatkumista. 

-Uudet kaavamääräykset sallivat perus
parannukset, vaikka rak,nnus olisi 
rakennusalan ulkopuolellakin. 

Mitä kaavakamppailu on aiheuttanut 
Kaavaan saadut perusteelliset muutok
set ovat ennenkaikkea parantaneet Pis
palan omistaja-asukkaiden mahdollisuuk
sia omiin vaatimattomiin ja itse toteu
tettuihin hankkeisiin tai talon säilyt
tämiseen. 
Alentunut rakennusoikeus saattaa jois
sakin tapauksissa aiheuttaa sen, että 
vuokraisännän kannattaa ennemmin pitää 
talonsa edelleen vuokralla kuin myydä 
se uudelleen rakennettavaksi. 
Pispalaan rakennettava uusi rakennus
kanta ja kunnallistekniikka voidaan 
tehdä halvemmalla ja se tulee olemaan 
paremmin sopusoinnussa vanhan Pispalan 
kanssa kuin jos se olisi tehty ehdotuk
sen 75 mukaan. 
Käyty keskustelu ja pispalalaisten oma 
toiminta on nostanut 'pispalatietoisuut
ta', kohottanut tietotasoa säilyttämi
sen, korjaamisen ja perusparantamisen 
tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista. 
Myös korjaushankkeiden käytännölliset 
edellytykset ovat kehittyneet myöntei
sesti. 
'Pispalatietoi s uuden' kasvu ja ripeästi 
käynnistynyt alueen kunnostus ovat ro
muttaneet kuvan Pispalan nopeasta ja 
täydellisestä uusiutumisesta. Mahdolli
sesti rakennusliikkeiden mielenkiinto 
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Pispalalla keinotteluun on tästä syystä 3 
laantunut; luksusrakentamisen vaara on 
pienentynyt. 
Liikennejärjestelyjen ym. aiheuttama 
pienomistajiin kohdistunut pakkomuutto
uhka on kokonaisuudessaan pystytty tor
jumaan. 

Miten tästä eteenpäin 
Asukasyhdistyksen voimin kerätty 2300:n 
allekirjoittama Pispala-adressi jo ai
kanaan kiteytti asukkaiden vaatimukset 
Pispalan säilyttämiseksi. 
Itse asiassa kaikki adressin asemakaavaa 
koskeneet vaatimukset ovat toteutuneet. 
Pispalalaisten asumisoikeuden turvaami
nen edellyttää kuitenkin paljon muitakin 
toimia. 
Pispala-adressia lainaten: 
" ••• suosimalla peruskorjauksia ja 
niiden lainoitusta ••• " 

-Pispalaisten taistelu alueensa 
säilyttämiseksi on nostamassa 
Pispalan asuntohallituksen perus
parannuskokeilualueeksi kaupungin 
johdon viileästä asenteesta huoli
matta. 

"säilyttämällä kaupungin vuokratalot 
ja liittämällä Pispala kaupungin arava-
tuotanto-ohjelmaan ••• " 

-Kaupungilla on runsaasti hallussaan 
Pispalassa alueita, jotka sopisivat 
asuntotuotantoon. Tämä taistelu on 
alkamassa. 

" ••• kaavoittamalla Pispalan Valtatien 
ja Näsijärven välinen alue ... " 

-Tähän asiaan asukasyhdistys on 
puuttunut jatkuvasti. Asian jarrut
tajaksi ja pispalalaisten epävar
muuden jatkajaksi tässäkin asiassa 
on kuitenkin osoittautunut kaupunki 
eikä asukasy yhdistys päinvastaisista 
väitteistä huolimatta. 

Lisäksi on jatkettava taistelua adres
sin vaa,timusten mukaisesti asukkaille 
tarkoitettujen palvelujen kehittämisek- 
si, kulttuuriperinteiden vaalimiseksi 
sekä yleisten alueiden kunnostamiseksi. 

Asukasyhdistyksen vastustajat 
Koko kaavakamppailun ajan on asukasyh
distyksellä riittänyt arvostelijoita 
ja vastustajia, jotka ovat yrittäneet 
synnyttää epäluuloja asukasyhdistyksen 
tarkoitusperiä kohtaan. Puolustaessaan 
asukkaiden etuja onkin asukasyhdistys 
joutunut polkemaan tiettyjen piirien 
varpaille: 
-kaupungin johdon ja muiden isokenkäis

ten unelma uljaasta edustuskotien Pis
palasta on romutettu 

-luksusasuntojen rakentamiseen erikois
tuneilta gryndereiltä on mennyt Pispa
la-bisnes sivu suun 

-asukkaiden tietoisuuden kehitys alu
eensa todellisesta arvosta on heikentä
nyt keinottelijoiden mahdollisuuksia 
ostaa alihintaan tontteja Pispalasta 

-tontinomistajat, joille kiinteistö 
PispalassR ei merkitse muuta kuin mah
dollisimman suurta taloudellista hyö
tyä, ovat kuvitelleet (usein virheel
lisesti) tonttiensa arvcn laskeneen 
rakennusoikeuden laskemista vastaavas
ti. Näillä ennakkoluuloilla ovat tie
tyt tiedotusvälineet keinotelleet 
asukasyhdistyksen mustamaalaamiseksi. 

Pelastuuko Pispala? 
Porvarilliset lehdet ovat kaavan vah
vistumisen jälkeen puhuneet Pispalan 
säilymisestä ja pelastumisesta. Tämä 
on kuitenkin hurskastelua. 
Vaikka pispalalaiset ovatkin kaava
kamppailussa voittaneet paljon, ei 
se ilman muuta merkitse, että Pispala 
on nyt pelastettu ja pispalalaisten asu
misoikeus Pispalassa turvattu. 
Vaikeimmin puolustettavissa on Pispalan 
lukuisten vähävaraisten vuokralaisten 
asumisoikeus. Käytössämme ei ole juuri 
keinoja, joilla voisimme estää vuokra
talojen myynnin ja purkamisen uuden 
tieltä. Monissa tapauksissa myös ennen 
pitkää välttämättä tehtävät korjaukset 
voivat tulla niin kalliiksi, ettei vä
hävaraisilla nykyisillä asukkailla olisi 
siihen varaa. 
Myötätuulessa etenevä perusparannuskokei
lu saattaa tuoda helpotusta näiden kor
jausten rahoitusongelmiin. Erityisesti 
monille asunto-osakeyhtiöille olisi 
kokeilu tuiki tarpeellinen. Eläkeläisille 
saattaisi kokeilu merkitä suoranaisia 
avustuksia. 
On selvää, että Pispala tulee jollain 
tavalla muuttumaan; mitään museota ei 
asukasyhdistys eikä kukaan muukaan ole 
halunnut Pispalasta tehdä. Pispalaan 
tullaan rakentamaan uutta, jotain pure
taan, toivottavasti paljon korjataan. 
On aivan aiheellista, että Pispala 
muuttuu: muutoksen vain tulisi olla 
sopusoinnussa Pispalan kulttuurihistori
an ja Pispalan asukkaiden etujen ja 
toiveiden kanssa. 
On päivänselvää, ettei asukasyhdistys 
eivätkä asukkaat ole kaavakamppailussa 
kyenneet ratkaisemaan kansan vähävarai-
suuden ja a sumisen sekä rakentamisen 
kalleuden välistä ristiriitaa. Nämä 
ovat suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, 



\RING!// 

aaaaao 

\UUAA!/ 
I I I / 

4 
joita ei ratkaista yksin Pispalan voi
min. Näihin kamppailuihin Pispalan 
Asukasyhdistys osallistuu mm. kuulu
malla. Asukasliittoon ja parhaillaan 
keräämällä nimiä AsukRsliiton valtakun
nalliseen adressiin asumiskustannusten 
nousun estämiseksi. 
Kansan kulutusmahdollisuuksien ja yhteis
kuntamme tuotantomahdollisuuksien väli
nen ristiriita odottaa ratkaisuaan. 
Tässä taistelussa me Pispalan asukkaat 
haluamme olla mukana. jo Pispalan 
säilymisen vuoksi. 

Mikko Kalliokoski 
Pispalan Asukasyhdistyksen pj. 

PISPALA on therocks 
Kun muutin Pispalaan, menetin koko joukon "ystäviä" 
- oikeita ystäviä ilman lainausmerkkejä saa, kun 
muuttaa Pispalaan. R. esimerkiksi - sanoi sen, mitä 
muut ajattelivat: Ethän sinä ole työtön. Ethän si
nä ole mikään työläinen. Ethän sinä ole kommunis
ti. Ethin sinä ole alkoholisti. Ulkovessassa palel
lutat talvella perseesi. 

R:lla on kolme kylpyhuonetta talossaan Ylöjärvel
lä. Siitä varmaankin johtuu, ettei R. vielä ole 
käynyt uudessa asunnossani Pispalassa. Hän pelkää 
perseensä puolesta. 

.. 

Ennen kuin muutin Pispalaan, olimme ystäviä ja au
toin häntä, kun hän. kirjoitti tohtorinväi töskir-
jaansa. R. on nykyään iso pamppu, jonka luona vie
railee säännöllisesti koti- ja ulkomaisia. isoja. 
pamppuja. 

Jokin aika sitten, kun maalasin ulko-oveani, kuu
lin kadulta R:n äänen joka englanniksi ylisti Fis
palan idylliä. R:lla oli taas kerran vieraita. 
Hienoja ihmisiä. Heille oli vain paras kyllin hy
vää. Esimerkiksi Pispala. Kuulin R:n selittävän: 
maisema, 7hdyskuntarakenne, Linna, Viita ••• 

Oho, jos on pakko, puhumme täällä Pispalassa kaik
kia kieliä. Sanoin R:n vieraille:Ja parasta Pispa
lassa on suvaitsevuutemme. R:n kaltaiset tyypit 
ajaisimme muuten kivisateessa pois täältä. Tääl
lä nimittäin synnytään sellainen kivi kädessä. 

R. ei taaskaan tajunnut mitään. R. puhuu kyllä
kin paljon huonommin englantia kuin minä. 

nimimerkki WEST 
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PERUSPARANNUSKOKEI LUA 

Monta kertaa on jouduttu toteamaan 
- eikä vähimmin asemakaavan valmis
telun yhteydessä - että hitaita o
vat kiireet, kun asukkaiden asioi
ta virallisissa elimissä käsitel
lään. Niin on perusparannuskokeilun 
käynnistymistäkin odoteltu Pispa
lassa malttamattomina. Muutaman kuu
kauden asian päällä vallinnut hil
jaisuus on jo saanut epäilevimmät 
ajattelemaan, että koko asia tai
taakin hiljaksilleen olla hautau
tumassa byrokr atian rattaisiin. To
siasia on kuitenkin, että näinkin 
suurisuuntaiseksi, lakimuutokseen 
tähtääväksi toimeksi perusparannus
asia on edennyt s uhteellisen riva
kasti. 

Kun hallitus ei ennakkokaavailuista 
huolimatta vielä kesään mennessä 
ollut antanut eduskunnalle esitystä 
kokei l ulaiksi, aloimme pelätä, että 
asiassa olisi ilmennyt uusia vaike
uksia, joiden takia se olisi jätet
ty pöydänkulmalle seisomaan. Soit
taessamme Asuntohallitukseen saimme 
kuulla, että erinäisten pikkuasioi
den tarkistaminen ennen lakiesityk
sen antamista oli pitkittänyt työtä, 
mutta ettei se missään vaiheessa 
ole pysähtynyt tai jäänyt lepäämään 
vaan esityksen kimpussa työskennel
lään t ä ysipainoisesti kaiken aikaa. 
Tavoitteena on edelleen, että laki 
saataisiin astumaan voimaan vielä 
tämän vuoden puolella, kuitenkin 
viimeistään vuoden vaihteeseen men
nessä. Samalla saimme vahvituksen 
tiedolle, että Pispala on edelleen 
vahvasti kokeilualueiden mukana kau
pungin suhtautumisesta huolimatta. 

Samalla kun lakiesitystä on kehitel
ty, on valmisteltu myös muita toi
menpiteitä kokeilua varten. Näiden 
suhteen voidaan yleisesti todeta, 
että vaatimuksissa korjausten laa
dun ja määrän suhteen on rimaa koko 
ajan laskettu. Entistäkin vaatimat
tomammat osakorjaukset hyväksytään 
lainoitettaviksi ja myös kunnossa
pitoon kuuluvia toimenpiteitä saa
daan aikaisempaa enemmän sisällyt
tää näihin. Korjausten suunnittelun 
liikkeellelähtöä on helpotettu s il
lä että on laskettu mallikustannuk
sia yksittäisille toimenpiteille, 
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kuten WC:n rakentaminen, ikkunoiden 
uusiminen, lämpimän veden laittami-
nen jne. Näiden laskelmien pohjal-
ta on jokaisen helppo arvioida omat 
korjausmahdollisuutensa, tehdä nyt 
tärkeimmät ja jättää loput myöhem
mäksi. Tämä tietää myös säästöä suun
nittelukustannuksissa, kun korjaus
ten rahoitustarve voidaan selvittää 
ilman täydellisiä piirustuksia kus
tannuslaskelmineen. 

Näitä "yksikkökustannus"tietoja on 
Valtion Teknilliseltä Tutkimuslaitok
selta (VTT) luvattu.lähettää Asukas
yhrlistykselle aivan lähipäivinä, en
nakkotiedon luontoisesti ja liikkeel
lelähtöä vauhdittamaan. VTT toivoo 
pispalalaisilta myös apua tässä kus
tannusselvitystyössä, pääasiassa eri 
toimenpiteisiin käytettävien työtun
tien arvioimisessa. Tällaisia voisi
vat olla vaikka sokkelin rappaami
nen, lattian purkamistyö tai muuta 
vastaavaa. Toivommekin, että asun
tojaan parastaikaa tai lähitulevai
suudessa korjailevat asukkaat ker
toisivat näistä hankkeistaa Asukas
yhdistyksen t6imikunnan jäsenille, 
jotta voisimme omalta puoleltamme 
edistää kokeiluhankkeen onnistumis
ta. Ja selväähän on, että mitä enem
män voimme olla avuksi kokeilun val
mistelulle, sitä varmemmin olemme 
myös itse kokeilussa mukana. 

Asukasyhdistys järjestää aivan syk
syn alussa tilaisuuden, johon VTT:n 
edustajat tulevat kertomaan kustan-
nusten arvioimisesta ja korjausten 
suorittamiseen liittyvistä käytän
nön kysymyksistä enemmänkin. Kaikki 
tähänastiset perusparannustilaisuu
det ovat olleet vilkkaita ja asioi
ta perusteellisesti selventäviä, jo
ten tervetuloa mukaan nytkin kysele
mään ja kertomaan mielipiteitä. Ti
laisuuden ajankohdasta ilmoitetaan 
sitten loppukesällä tolppailmoituk
silla tarkemmin. 

Valoisat ovat siis näkymät; kokeilu 
etenee hyvää vauhtia, kehittyy koko 
ajan realistisempaan suuntaan ja Pis
pala pysyy mukana pispalalaisten o
man aktiivisuuden ansiosta. Työtä 
tämä meiltä tietenkin vaatii senkin 



edestä, mitä kaupunki jättää teke- 6 
mättä, mutta samalla aiheuttaa sen, 
että kun käytännön neuvottelut lain 
voimaantultua aloitetaan, ovat niis
sä Pispalan asukkaat edustettuina 
tasavertaisina muiden osapuolten 
kanssa ja saavat päättää omista asi
oistaan. Kokeilua sekin, vai mitä? 

Oletko kuullut. asukasyhdistys 
lienee sairastunut perusparanoidiaan? 

\ 

. SAATIINHAN SE PYYKINPESUPAIKKA ! 
vaikka kyllä se vaati Asukasyhdistykselta jonninmoisen määrän kirjelmiä, 
lähetystöjä ja puhelinsoittoja kaupungin suuntaan. 

Mitäpäs tuumaisitte, hyvät pispalalaiset, jos järjestettäsiin pesupaikan 
valmistuttua joku kaunis päivä altailla Asukasyhdistyksen matonpesijäiset 
saavutetun voiton juhlistamiseksi. Keitettäisiin kahvia, kuunneltaisiin 
musiikkia ja muuta pikku ohjelmaa ja taitaisipa siinä sivussa muutama mat
tokin kevyesti puhdistua. Odotellaan nyt altaiden lopullista valmistumista, 
suunnitellaan tapahtumaa ja ilmoitellaan siitä sitten lähemmin tolpissa. 

Ensiluokan kukat ja sidontatyöt, 
kukkain välitys kotiin ja ulkomaille, 
kukkain kotiinkanto 

- - - tätä tarjoaa Teille 

TÄHTI KUKKA 
Pispalanv&ltat. 27, puh. 111 549 
avoinna ark. 9-19, la - su. 9-18. 

VALTATIEN VÄLIPALA 
Pispalan\alt&tie 21, puh. 111 227 

Hyvää ja vaihtelevaa kotiruokaa 
· edullisesti TERVETULOA! 

Costa Rica ½kg •.••• 
Herkkupalvikinkku ••• 
Kotim. metwursti •••• 
Camping lenkki ••••.• 
Jäätelötuuti t •..••.• 

14.50 
23.50 / kg 

2.95 / 100g 
9.ao / kg 
1. 20 

LISÄKSI TORSTAINA JA PERJANTAINA 
Kyljys ••••••.•.•.••• 16.80 / kg 
Broileri •••••....••• 9.80 / kg 

TARJDUSTEN LISÄKSI OSTOISTA ALENNUSTA 

K- KAUPPA PUUKKONIEMI 

Kulta Mokka ½ kg: •••••• 14.90 
Abba s il 1 i 1 4 5 g: • , • , , • 6 • 9 5 
Surf pesujauhe 20 dl:,, 4.50 
Pito makaroni 400 g: ••• 1,80 
Vaniljajäätelö ½ 1: .•.• 3.90 
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