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PISPALALAINEN 3/78 
vastaava toimittaja Ritva-Liisa Kallio koski 

I TIETOA lllJ S PERUSPARANTAMISESTA I S S ; 
. 

ASUKASYHDISTYKSEN NEUVONTAPISTE AVATAAN 1].11. 
Kuten jo v11me Pispalalaisessa kerrot
tiin, tulee laki perusparannuskokeilus
ta.voimaan todennäköisimmin vuodenvaih
teessa, ja Pispala tuntuu edelleen py
syvän tiiviisti ehdotettujen kokeilu
alueiden joukossa. 

Kokeilun saaminen ja sen mukanaantuoman 
rahan tehokas hyväksikäyttö edellyttää 
kuitenkin. että asukkaille voidaan jär
jestää perusparannusneuvontaa, apua 
kustannusten laskemiseen ja suunnitel
mien tekemiseen. Koska kaupungin tahol-
ta on moneen kertaan todettu, ettei 
sieltä löydy varoja tämänkaltaisen toi
minnan järjestämiseen, on Pispalan Asu
kasyhdistys nähnyt ainoaksi mahdollisuu
deksi ryhtyä asiassa toimiin ja avata 
Mäkikatu 17:ssa, entisen Saarisen kau
pan tiloissa tällaista neuvonta- ja 
suunnitteluapua antavan "toimiston", 

MIKSI TOIMISTO AVATAAN JO NYT, VAIKKA 
KOKEILU ALKAA VASTA VUODENVAIHTEESSA? 

Jos aikoo olla ensimmäisetn joukossa 
anomassa valtion lainoja ja avustuksia, 
on syytä käynnistää suunoitelmien ja 
kustannusarvioiden laatiminen ajoissa. 
Työ vaatii aikansa. ja sitä saat taa 
joissakin tapauksissa hidastaa vielä 
se, ettei talosta ole lainkaan enti

siä piirustuksia, vaan talo on mitatta-
va, Tämä tulee eteen varsinkin laajem
pien perusparannus- ja laajennushankkei
den kohdalla, Vaikka anomusten laati
mista kokeilualueilla onkin helpotettu, 
on selvää, ettai niitä vallan tuulesta 
voi tempaista. 

Toinenkin asia vaatii toimintaa jo täs 
sä vaiheessa. Valtion energiakorjaus
avustusten viimeinen jättöpäivä onni 
mittäin jo 21.11,78, ja Asukasyhdi s tys 
on halukas antamaan apuaan myös näiden 
anomusten laatimisessa. Tästä asiasta 
on enemmän tietoa vielä toisaalla täs 
sä lehdessä. 

Pispalassa on myös joitakin taloja, joi 
hin voidaan anoa lainoja jo ennen kok e i 
lun voimaantuloa; näitä ovat omakoti -, 
osuuskaunta- ja vuokratalot. Kannattaa 
tulla tutstumaan näihin "normaaleihin " 
lainamahdollisuuksiin, joista myös on 
toimistossa tietoa. 

Myös uusien talojen rakentamista suun
nitteleville toimistomme tarjoaa palve
luksiaan. Olemme kiinnostuneita kaikes
ta Pispalassa tapahtuvasta rakentamises 
ta ja valmiita tarjoamaan kaiken ammat 
titaitomme käytettävä ksi Pispalan pa
rantamiseen ja elinolbsuhteiden koh en
tamiseen, 

PERUSPARANNUSTQIMISTON AVAJAISET PIDE 
TÄÄN MAANANTAINA 13,11.78, KELLO 18 . 
MÄKI KATU 1 7 : SS A 

SIITÄ ETEENPÄIN ALKAA NEUVONTAPÄIVYS 
TYS PYÖRIÄ SÄÄNNÖLLISESTI: 
- TIISTAISIN KELLO 9 - 16 
- KESKIVIIKKOISIN KELLO 12 - 19, 

TERVETULOA avajaiskahville, tu t ustumaan 
toimintamuotoihin, katselemaan , kuun t e 
lemaan ja kyselemään ! 



MINKÄLAISTA ASIANTUNTEMUSTA TOIMISTO 
TARJOAA? 

Toim\stossa päivystetään Asukasyhdistyk
sen ja Teknillisen Korkeakoulun Arkki
tehtiosaston arkkitehtien ja arkkitehti
opiskelijoiden voimin. Moninaisten on-
gelmien edessä varmaan joudutaan toisi
naan toteamaan, etteivät asiat ratkea 
aivan helposti; neuvot eivät tipu kuin 
apteekin hyllyltä ainakaan ensi alkuun. 
Monissa tapauksissa asioiden perusteel
linen yhdessä selvittäminen onkin par
haaksi kaikille osapuolille. Ja eikö
hän toimiston vanhetessa myös neuvoji
en ammattitaito kasva. 

• 
Toimistoon on yritetty kerätä kaikki 
mahdollinen aineisto, josta rakennus-
ja korjaustoimenpiteisiin tarvittavaa 
tietoa on saatavissa; lainoitustietojen° 
lisäksi meillä on runsaasti suunnitte
luteknistä tiedostoa. Meillä on myös 
nähtävillä vahvistuneet asemakaavat 
(Ala-Pispalakin vahvistui sitten loka
kuun lopussa) niihin liittyvine selos
tuksineen sekä Teknillisessä Korkea
koulussa tehdyt piirustukset. selvityk
set ja suunnitelmat. joista monille var
maan löytyy ihan suoraan käyttökelpois
ta ma te ri a ali a • 

Meillä on toimistossa myös kopiokone, 
Jolla voidaan kopioida otteita asiapa
pereista ja ohjeista omakustannushintaan. 

MITEN TOIMINTA RAHOITETAAN ? 

On selvää, ettei Asukayhdistykse!lä 
ole minkäänlaista mahdollisuutta rahoit
taa neuvonta- ja suu·nnitteluapua, jonka
laisen Tampereen kaupunkikin katsoi it
selleen ylivoimaiseksi. Päivystys pe
rustuu siis kokonaisuudessaan vapaaeh
toiseen työhön, jota tekevät Pispalan 
säilyttämisestä ja kehittämisestä kiin
nostuneet suunnittelijat. 

Olemme ottaneet lähtökohdaksi. että 
neuvonta, karkea esisuunnittelu ja yli
malkaiset kustannusarvioinnit olisivat 
ilmaisia, jottei kenenkään korjaushanke 
kariutuisi siihen, ettei ole varaa men
nä kysymään neuvoa. Mutta jos näillä 
selvityksillä todetaan, että korjaus
hankkeista kannattaa yrittää totta ja 
varsinaisia suunnitelmia, lainoitus
kelpoisia kustannuslaskelmia ja muita 
virallisia papereita ruvetaan tekemään, 
on tämä luonnollisesti työtä, josta 
suunnittelijan on jonkinlainen palkkio 
saatava. Tämä asia ei kuitenkaan kuulu 
enää Asukasyhdistykselle, vaan näistä 
asioista voidaan sopia suoraan suun
nittelijoitten ja tilaajien kesken: Em
me myöskään voi edellyttää, että suun
nittelija pitäisi valita toimistossa 
neuvontaa hoitavista; toteamme vain. 
että ·toimistossa kertyvää ammattitai
toa on ilmeisesti syytä arvostaa. 
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YRITETÄÄN YHDESSÄ 

Puhelin olisi toiminnan kannalta mel-
kein välttämätön, mutta sellaista ei 
Asukasyhdistyksellä ole varaa hankkia. 
Mahtaisiko Pispalsta löytyä tarpeetto
man puhelimen haltijaa. joka vuokraisi 
sen toimistolle halvalla? Myös vuokra 
ja lämmitys aiheuttavat kulunsa. joi
den pei ttämisessä haluais.imme vedota 
Pispalalaisten hyväntahoisuuteen. Yh
distys voi ottaa vastaan lahjoituksia, 
pienten rahallisten avustusten lisäksi 

s ime esimerkiksi ks i h a 1 o t o lis i v a t ta rp e a l li -
si a. 

Ajattelimme laittaa toimistoon myös 
rahalippaan, johon apua saaneet asiak
kaat voivat oman mielensä mukaan jon
kin kolikon sujauttaa. Tässä täytyy 
olla sellaisella "katsotaan"-mieli
alalla, lähteä rohkeasti liikkeelle 
ja toivoa, ettei rahan puute muodostu 
toiminnalle ylivoimaiseksi esteeksi. 

KAIKKI VIHJEET JA TIEDOT TERVETULLEITA 

Toiveittemme mukaan toimistos·ta muodos
tuu kaiken pispalalaisen rakennus- ja 
korjaustiedon keskuspaikka. Toivomme 
siis myös asukkailta kaikkea mahdollis
ta tietoa mm. hyvistä korjausmiehis-
tä ja edullisista tavaranhankintamah
dollisuuksi s ta sekä kokemuksia niiltä, 
jotka jo ovat parantaneet talojaan. 
Jatkuva vuorovaikutus asukkaiden ja 
suunnittelijoiden välillä varmastikin 
koituu eduksi Pispalan kohentamiselle. 
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MYÖNNETAAN AVUSTUKSIA 

Valtio on tänä syksynä alkanut myöntää avustuksia asuntojen 
lämpötaloutta parantaviin ja energiaa säästäviin toimenpi
teisiin. Homma on käytännössä saatu liikkeelle vasta loka
kuun puolivälin paikkeilla ja avustusten viimeinen anomispäi
vä on 21 marraskuuta. Kiirettä olisi siis pidettävä, jos mie
lii mukaan tämän vuoden rahanjakoon. 

Hakemus on onneksi helppo täyttää, eikä vaadi tuekseen minkään
laisia piirrettyjä suunnitelmia. 

Esimerkkeinä avustussummista mainittakoon, että uusiin ikku
noihin saa avustusta 100 mk ikkunaa kohti ja ulko-oviin 200 
mk ovea kohti. Jos laittaa yläpohjaan lisälämmöneristystä, 
vaikkapa 20 cm mineraalivillaa, saa siihen avustusta 8 mk 
ne li ö l le ja a u 1 ko s e i n i e n 1 i s ä 1 ä mmö ne lisälämmöneristämiseen s t ä mi s e e n s a a 1 0 - 30 mk 
neliölle, eristeen paksuudesta riippuen. Edellisten lisäksi 
on runsaasti muitakin avustettavia kohteita, mutta kuten nä
kyy. ei toimenpiteiden yleensä kovin ihmeellisiä tarvitse olla. 

· Perusteellisemmin korjattavassa talossa tämä tietää kaikkiaan 
useamman tuhannen markan avustusta, eikä tätä summaa vähennetä 
muuten mahdollisesti saatavasta valtion perusparannuslainasta. 
Myös aivan pieniin korjauksiin kannattaa harkita avustusten 
anomista. Sitä ei kuitenkaan myönnetä sellaisiin, joissa 
avustussumma jäisi alle 500 mk:an. 

Anomuskaavakkeita saa kaupungin asunnonhakutoimistosta, joka 
on Virastotalossa, Aleksis Kiven katu 14 0, ensimmäisessä ker
roksessa, sekä saman talon kiinteistöosastolta, kolmannesta 
kerroksesta tuomari Mäkiseltä. 

TERVETULOA KAAVAKKEIDEN KANSSA TOIMISTOON KATSOMAAN, MINKÄLAI
SIA AVUSTUSMAHDOLLISUUKSIA ON TARJOLLA. TÄYTETÄÄN KAAVAKKEET 
YHDESSÄ. 

AJATUS LASTEN PARKKIPAIKASTA ON HERÄTETTY 

Asukasyhdistykseltä on moneltakin tahol
ta tiedusteltu, voisiko yhdistys organi-
soida kerran pari kuussa tapahtuvaa las-
ten leikittämistä, jotta muuten kiinni 
olevat vanhemmat voisivat muutamaksi tun
niksi päästä vapaasti hoitelemaan asioi
taan. 

Yhdist s on suorittanut tiedusteluja ja 
vapaaehtoisia leikittäjiä on löytynytkin. 
Myös jonkinlaista vanhempien kesken jär
jestettävää vuorotteluperiaatetta olisi 
syytä harkita. Tilakysymys on vaikeamri 
ratkaistava ja epäselvää on myös, minkä
laisina aikoina tätä parkkipaikkaa eni
ten tarvittaisiin, 

Parasta olisi varmaan, että asiasta kiin
nostuneet kokoontuisivat neuvottelemaan 
jolloin kaikki mahdolliset näkökohdat tu
lisivat esille. Kokoonnutaan siis näissä 
merkeissä perusparannustoimistossa, Mäki
katu 17 torstaina 16.11. kello 18,· 
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NÄMÄ MAINOKSET TEKEVÄT MAHDOLLISEKSI PISPALALAISEN JULKAISEMISEN 

JA SITEN PISPALAN ASUKKAILLE TARPEELLISTEN TIETOJEN LEVITTÄMISEN 

JOKAISEEN PISPALALAISEEN KOTIIN. 
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KUKKIA - SEPPELEITÄ - SIDONTAA 
edullisesti 

TUULA KAITALA 
Pispalanval taie 27, puh. 28 34 
Pispalanvaltatie 27, puh. 28 347 

E L I N T A R V I K E L I I K E 

S IJ SUOMINEN I 
PISPALALAINEN LÄHIKAUPPA 
Pispankatu 30, puh. 27 961 

RAKENTAJA! 
KAHVILA BAARI murkina 
T-LÄHIKAUPPA: HYVÄN LIHAN OSTOPAIKKA  

- TÄLLÄ VIIKOLLA -

p:orsaankyljys •••••••••• 16.30 /kg 
Kesti Mokka kahvi •••••• 13.40 /0,5kg 
Valion vaniljajäätelö ••• 3.95 /0,5 1 

vm. hyviä tarjouksia 

TAHMELAN VALINTA 
Tahmelankatu 14, puh. 25 401 

Päärynä Legiponte •••••• 2.90 /kg 
Peruna, 2 kg pussi ••••• 2.50 
Väinön rievä ••••••••••• 1.65 
.Juhla Mokka •••••••••• • 13.95 /0,5kg 
Vaniljajäätelö ••••••••• 3.50 /0,5 l 
PERJANTAINA JA LAUANTAINA: 
possunleike •••••••••••• 2.50 /kpl 
possun lapa, suolattu.12 .80 /kg 
LISÄKSI ELINTARVIKEOSTOISTA 

ALENNUSTA 
polttopuriste, 30 kg säkki 

HUOM. •• . . 14 • 

K-KAUPPA PUUKKONIEMI 

. Pispalanvaltatie 66. 

tOIKKEAPA KAHVILLE JA PULLALLE 

suolaistakin saa jos vaan maittaa 

Ensiluokan kukat ja sidontatyöt, 
KUKKAIN VÄLITYS KOTI- JA ULKOMAILLE 

kukkain kotiinkanto 

- - - tätä tarjoaa Teille - - -

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

RUNSAAT VALIKOIMAT OMAN KYLÄN KAUPASTA 
naisten, miesten ja lasten alus- ja 
yöasuja, villapuseroita, takkeja 
verhokankaita, villalankoja 
naisten asusteita, vauvan asuja yms. 

Toivo NIEMI Pispalanvaltatie 21. 
puheli• 26 391 

PIKKU KROUVI 
Vallikatu 5. 
RUOKA- JA KAHVIANNOKSIA 
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