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ASUKASYHDISTYKSEN 
TO TOIMINTAKUULUMISIA 
Pitkästä aikaa asukasyhdistys terveh
tii Pispalan asukkaita PISPALALAISEN 
välityksellä. Paljon on tapahtunut 
Pispalassa ja yhdistyksen toiminnas
sa sitten viime numeron. 

PERUSPARANNUKSEN SARALTA 

Asukasyhdistyksen voimat ovat edel
leen kuluneet perusparannusasian pa
rissa. Asukasyhdistyksen taannoisen 
perusparannustoimiston ja muiden 

\ 

voimainponnistusten tarkoitus on saa-
vutettu: perusparannuskokeilu on Pis
palaan lopulta saatu ja kaupunkikin 
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on ryhtynyt pitämään omaa neuvonta-asemaansa. Ensim

mäiset kokeilun lainat Pispalaan tullaan myöntämään 

lähiaikoina. 

Kokeilu on tehnyt perusparannushankkeen rahoituksen 

mahdolliseksi rnonelle, joilta muuten jäisi varmasti 

rakentamatta. Kokeiluun ei voi kuitenkaan olla ko

vin tyytyväinen; ainakaan näin alussa ei vaikuta 

siltä, että valticn tuki rrenisi niille, jotka eni

ten sen tarpeessa ovat. Myös koko rakentamis- ja 

lainoitustapahtuman monimutkaisuus ja kankeus kar

kottaa monia kiinnostuneita. 

Myös muualla Suomessa perusparannusalueilla on todet

tu samoja ongelmia kuin Pispalassa. Asukasyhdistys 

on osallistunut seminaareihin ja muihin tilaisuuk

siin, joissa perusparannustoiminnan kokemuksia on 

arvioitu ja pyrkii vastaisuudessakin vaikuttamaan 

perusparannustoiminnan edellytysten luomiseen niin, 

että se vastaisi paremmin asukkaiden t.Mp:!ita ja 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 

Joskin yhdistys on saavuttanut paljon perusparan

nusasiassa, on keskittyminen näihin kysymyksiin sa

malla varmasti rrerkinnyt monien muiden tehtävien 

ja muunlaisten asukkaiden etujen laiminlyöntiä. 

Asukasyhdistykselle onkin nyt runsaasti haasteita, 

joihin tietysti pyritään vastaamaan. 

Myös katujen ja kunnallistekniikan rakentarrisen en 

kaupunki vihdoin ja viimein kaavan vahvistuttua käyn

nistänyt. Pispalan kadunrakennusongelmat eivät ole 

vallan vähäisiä, ja niinpä kaupunqin toimet etene

vät osin varsin hitaasti. Toisaalta voi tulos katujen 

rakentamistavasta olla asukkaiden kannalta epätyy

dyttävä. 

Eräissä paikoissa, mm. Ala-Pi.spalassa ovat katujen 

rakennnusasiat synnyttäneet kiivastakin toimintaa. 

Asukkaiden ristiriitaiset edut ovat synnyttäneet 

monimutkaisia tilanteita, joihin asukasyhdistyskin 

on puuttunut tuntematta tilannetta riittävästi pai

kan päällä. 

Kadunrakennusasioissa on Pispalan asukkailla paljon 

yhteisiä etuja valvottavinaan. Toisaalta ristiriitai

sissa tilanteissa olisi asukkaiden joka tapauksessa 

pystyttävä määrittelemään omat tavoi tteensa, että 

asiat saataisiin viivytyksettä etenemään. Asukasyh

distyksen tarkoituksena on koota vapaasti toimiva 

toimikunta, jcnka tehtäväksi tulisi katujen rakenta

misen seuraaminen, asukkaiden kantojen selvittäminen 

ja muotoileminen sekä kadunrakennuksen jouduttaminen. 

Kaikki tällaiseen toimintaan osallistumaan kiinnostu

neet voisivat jo ennakkoon ottaa yhteyttä yhdistyksen 
\ . 

puheenjohtajaan. Asiasta tullaan ilnoittamaan myöhem-

mln tolppailmoituksin. 

M:r& jäsenasioiden hoito en ollut jossain määrin re,ri

pallaan yhdistyksessä. Tä!ran PISPALALAISEN liitteenä 

lähetetään Postisiirtolomakkeita, joilla maksun (c:0,-) 

voi maksaa postiin tai käydä rraksamassa jollekulle 

toimikunnan jäsenelle. Heiltä saa myös lisää kortteja, 

Yksi tärkeimpiä kysymykiä Pispalan tulevaisuudes-

sa on vuokra-asuntokannan säilyminen Pispalassa. 

Tässä asiassa käytiin tärkeä kamppailu viime kevää

nä, kun tuli tietoon uhka kaupungin vuokratalojen 

myynnistä tai purkamisesta. Asukasyhdistyksen jär

jestämänä asukkaat nousivat nopeasti vvastarintaan 

kaupungin herrojen suunnitelmia vastaan. Silloin 

vielä lähestymässä olevien kunnallisvaalien ja ak

tiivisen toiminnan säikäyttärninä herrat perääntyi

vät ja asukkaat saivat voiton. Näin vaalien jäl

keen lienee kuitenkin asukkailla syytä valppauteen 

tässäkin asiassa. 

jos on tarvis. 

Vuokra-asuntokysymystä ei toki ole tällä kan'R)ai

lulla ratkaistu, vaan Asukasyhdistys pitää edel

leen yhtenä tärkeirnmiistä vaatimuksista kunnallisten 

uusien vuokra-asuntojen rakentamista Pispalaan, 

sekä vanhojen kunnostamista. 

SITTEN KAAVAN VAHVISTUMISEN ON PISPALASSA TAPAHTUNUT 

VALTAVASTI ON MYY'IY; OSTE'TTU, PUR_ETTU JA :AAKENNEl"nJ. 

PISPALAN MUUTOS ON TAPAHTUNUT NOPEASTI, EIKÄ KAIKKEA 

TAPHTUNUTI'A VOI TERVEHTIÄ ILOLLA. PISPALASSA ELÄÄ 

HUOLI OMALEIMAISUUDEN SÄILYMISESTÄ: TÄMÄ HUOLI ON ALUS-

TA ALKAEN OLLUT ASUKASYHDISTYKSEN TOIMINNAN EC[\ITIMENA. 

A5UKASYHDIS'lYS ETSII UUSIA KEJNOJA VAIKUTI'llA PISPALAN 

KEHITYKSEEN, KAIKKI TÄTÄ KOSKEVAT AJATUKSET,  EPÄVAL-

MITIKIN, OTETAAN KIITOLLISINA VASTAAN. 

ASUKASLIITTO JA SIIHEN KUUUVA PISPALAN ASUKASYHDHDISTYS KOKOAA KAIKKIA AISUKKAITA, NIIN OMASSA ASUNNOSSA KUIN VUOKFJ\IU 

ASUVIA, TOIMINTAAN HYVÄN JA HALVAN ASUMISEN PUOLESTA ASUMISELLA TAPAHTUVAA KEINOTTELUA JA VOI'IGJTAVOITTELUA VASTAAN. 
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