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Julkaisija: kasyhdistys ry. Pispalan su 



pilvien riippurinnat 
vanhat ja hyväilevät 
roikkuvat 
talojen katoilla 

jää Pyhäjärvessä 
synkkenee vaan ei jää 
pääsevät äijät veneillään 
kalaan 
muijat mattorantaan 
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hirvet Pirkkalan 
puolelta kasvimaita 
nyhtämään 

harakat ja muut hyönteiset 
pihalle raakkumaan 
nokkosten ja muun 
vihreyden keskelle 
kahvipannut tulelle 

TB 

päätoimitti R.Maunula 

painoi Domus Offse t 

KESÄAURINKOA! 

PS. Vielä on aikaa 
maksaa asukasyhdis
tyksen jäsenmaksu 

' • 
Hamasta Pispalan synnystä. saak-

ka ovat täällä yleiset saunat an
taneet asukkaille kunnon löylyt, 
lämmintä pesuvettä ja samalla tar
jonneet kylpijöille yhteisiä juttu-
tuokioita. Hyvin monelle yleinen 
sauna on edelleen ainoa mahdollisuus 
perusteelliseen peseytymiseen. 

Apulaisosastopäällikkö Voitto Ala
kurhile Suomen kaupunkiliitosta pitää 
kaupungin tukea selvästi mahdolliseni. 
Kunnallislaki ei välttämättä ele es 
teen &, jos sitä ei esteeksi haluta . 

Nyt saunat pinnistelevät kuitenkin 
sellaisissa taloudellisissa vaikeuk
sissa, että lopettamisuhka riippuu 
pilvenä niiden yllä. Saur.ojen yllä
pitokustannukset ovat jatkuvasti 
nousseet etupäässä öljyn hinnanko
rotusten vuoksi; niinpä saunamakru
ja on jouduttu nostamaan. Tämä. puo-
les taan vähentää käyntejä - saunan
tarvetta ei suinkaan! - ja saunojen 
ylläpito vaikeutuu edelleen. 

Mutta pispalalaiset eivät halua 
luopua perinteisestä saunakulttuu
ristaan eivätkä pinttyä liasta -
saunat on saatava säilymään. Liik
keellä on adresseja, joissa toivo
taan kaupungin tuleva.n apuun ja osal-
listumaan kustannuk s iin niin että 
yleiset saunat pystyvät j atkamaan 
toimintaansa sekä alentamaan käynti
maksuj a uimahallimaksujen tasolle. 

Kyselimme asiantuntijoilta, voiko 
kaupunki antaa Pispalan saunoille 
taloudellista tukea huolimatta sii
t ä , että kunnall i slaki periaat teessa 
kii s t ää yksity i s en liiketoiminnan t u 
kemisen - käytännön tulkinna.than voi
vat venyä. 



Edellytyksenä yksityisten saunojen 
tukemiselle on Alakurhilan mielestä 
se, että kyseessä on suurten joukko
jen yhteinen tarve. Ja sellai s estahan 
Pispalassa on kysymys, kuten meneil
lään cleva adressin keräys jo osoittaa. 
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"Kyllä kunta mielestäni voi toimi
alansa rajoissa jonkinlaista tukeaan
taa aivan sarnalla tavalla kuin kunta 
nykyään tukee yksityisiä liikennelai
toksia, jotka ottavat hoitaakseon osan 
julkisesta liikenteestä", tuumii Ala
kurhila. "Esimerkiksi Helsingin kau
punki päätti hiljattain tehdä yksi1yis
ten liikennöitsijöiden kanssa kahdek
saksi vuodeksi eteenpäin sopimuksen 
siitä, että he hoitavat Helsingin lii
kennelaitoksen bussi en oh ella kau
pungin määräysten mukaisesti kau
pungin alueella liikennettä. Tässä-
hän voisi perustella tukea samoilla 
näkökohdilla.." 

Pispalan saunojen tukeminec voisi 
apulaisosastopäällikkö Al akurhilan 
mielestä käydä myös vesimaksuja he l
pottamall a , vesiku s tannuks iinhan kuluu 
saunoilta normaalia enemmän varoja. 
"Vesilaitoksen ylläpitäminen on kaupun-
gin tehtävä. Veden kuluttajan ja kau
pungin välillä tehdään yksityisoikeu
dellinen sopimus . Vedestä on olemassa 
taksat, joista ilmeisesti voisi poi
ke ta. 

TULKINTA TAPAUS TAPAUKSELTA 

Osastopäällikkö Auli s Pöyhöne n si
sisäasiainministeriöstä katsoo, että 

HARJUN SAU-
NASSA OTET-
TIIN ADRESSI--
KERÄYS INNOL
LA VASTAAN. NI-
MIÄ TULEE NIIN 
.E:,. ETTÄ 1 SUHISEE. 

ERITYISESTI VÄ-
HÄVARAISILLE 
VANHUKSILLE l JA 
LAPSIPERHEILLE l 
SAUNOJEN Lo LO-
PETTAMINEN 
ON MELKEINPÄ 
KUIN LIKASANKO 

L NISKAAN . 

kunnan tuki yksityiselle yritystoimin
nalle täytyy ratkaista tapaus tapauk
selta. 

"Henkilökohtaisesti näkisin mielellä
ni, että kunnat pctkisivat hiukan yli 
aidan ja sitä kautta vauhdittaisivat 
kunnan toimialan kehittämistä. Kyllä 
saunatoiminnan pitäiisi sopia kunna n 
toimialaan", Pöyhönen sanoo. Joka ta
pauksessa on mahdollista, että kunta 
perustaa oman kunnallisen li saunan. 

EI SADNANTAPPAJAISIA! 

Yleiset saunat ovat j o melkein kadon
neet saunamaana mainost e tusta Suomesta. 
Kolmekymmentä vuotta sitten maassamme 
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Kenelle 
katumme 
raivataan? 

I 
On tässä viime aikoina ollut enemmän 
·tai vähemmän puhetta katujen ja muun 
kunnallistekniikan rakentamiseen liit
tyvistä asioista. Vanha3taan Pispala 
on ollut eri kaupunginosien joukossa 
lapsipuolen asemassa: tarpeellisiin 
rakennuskohteisiin ei ole saatu varo
ja. Vesi on tullut taloihin miten 
sattuu, korkeammalle ei aina ollen
kaan, talvisin on oltu pitkiä aikoja 
ilman vettä. Katujen kunnon kaikki 
tuntevat, viemärit ovat vanhoja ja 
varmasti kunnoltaan epämääräisiä. 

Kaavan vahvistuttua ovat muodolli
set esteet poistuneet ja kaupunkikin 
on vihdoin ja viimein saanut byrokra
tiansa toimiin. Toissa syksynä hy
väksytyn kuntasuunnitelman mukaan 
tullaan vuoteen -86 mennessä rakenta
maan Pispala.n kaikki kadut nykyaikai
seen kuntoon. 

Viime aikoina ovatkin kaupungin mie-
het liikkuneet tiuhaan Pispalassa: on 
mittailtu yleisiä alueita, esitetty 
asukkaille kyselyjä yleiseen viemä
riin liittymisestä jne. Myös varsi
naiseen rakentamiseen on jo ryhdytty, 
ja tähänastiset toimet osoittavat, 
että kadunrakennus tulee vaikutta
maan Pispalan muuttumiseen paljon. 
Historiaa ajatellen kaupungin puu
hat herättävät asukkaissa ymmärret-
tävää ja oikeutettua epäluuloa ja 
epävarmuutta tulevaisuudesta. 

ASUKKAAT - KAUPUNKI? 

Asukasyhdistyksen käsityksen mukaan 

I 
• 

on kndunrakennuksella Pispalan ta
pauksessa poikkeuksellisen paljon 
merkitystä ympäristön muotoutumisen 
ja siten asukkaiden viihtyvyyden kan
nalta. Tästä syystä tulisi kadut 
suunnltella yhteistyössä ja yhteis
ymmärryksessä asukkaiden kanssa. 

Asukasyhdistys on sikäli ollut 
kuulolla tässä asiassa, että on seu
rattu asioiden etenemistä kaupungin 
elimissä. Helmikuussa saimme tietää, 
että virkamiehet laativat kokonaisoh
jelmaa Pispalan kunnallisia rakennus
kohteita varten. Niinpä lähetimme 

kaupunginhallitukselle kirjeen, jossa 
edellytimme tiedotustilaisuuden jär
jestämistä asian tiimoilta, jahka 
ohjelma valmistuu esiteltävään kun
toon. Kaupunginhallitus ot nyt hy
väksynyt ohjelman,mutta katsonut, 
ettei tällaisen yhden osa-alueen ky
symysten takia "kannata" tiedotusti
laisuutta järjestää ! ! ! (Liekö kau
pungilla kiusallisia kokemuksia asuk
kaiden osallistumisesta suunnitteluun). 
Sen sijaan ovat ilmoittaneet, että yh
distyksen edustajille voidaan tiedotus
tilaisuus järjestää. 

ASUKKAIDEN LIIKENNETOIMIKUNTA 

Me emme kuitenkaan halua yhdistykses
sä tulla tällaisen salatun tiedon hal
tijoiksi. Ongelma on nyt tällainen: 
pitäisi tarkasti pystyä seuraamaan 
kaupungin toimia, ja toisaalta pitäi
si pystyä pitämään asukkaat ajan ta
salla. Jatkossa tulisi pystyä esit
tämään asukkaiden yhteiset tavoitteet 
ja toimia niiden puolesta. 



• 

• 
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KUMMAN VALTATIEN VALITSET ? 

Tarkoituksenamme onkin perustaa asuk
kaiden liikennetoimikunta, jonka ensim
mäisenä tehtävänä olisi vastaan0ttaa 
kaupungin tiedotustilaisuus kadunraken
nusohjelmasta. Siten kaikki halukkaat 
saisivat kysellä kuinka kaupunki aikoo 
katuasiat junailla. Jatkossa ideoisim
me asukkaiden kantoja Pispalan liikenne
järjestelyongelmiin sekä järjestäisimme 
yleisötilaisuuden näiden molempien asi
oiden käsittelemiseksi. 

Olemme täysin selvillä asioihin liit
tyvistä ongelmista: toisaalta tulisi 
kadut rakentaa siten, etteivät ne hou
kuttele läpiajoon (esim. Kannaksenkatu), 
toisaalta tulisi ahtaissakin paikoissa 
järjestää tilaa auraus-, öljy- ym. ka
lustolle. Kaiken lisäksi asukkaat on 
joskus helppo asettaa vastakkain näis
sä asioissa: kadunrakennus näyttää eri
laiselta kadun toiselta puolelta. 

OTA YHTEYTTÄ! 

Kutsumme kaikkia kiinnostuneita yhdessä 
työskentelemään Pispalan lilkenne- ja 
katurakennusongelmien ratkaisemiseksi 
parhain päin. Kiire on, olit asukas
yhdistyksen jäsen tai ei, soita tai käy: 

Mikko Kalliokoski 

Päivölänkatu 10 A 
puh. 28 226 

Pispalan vaikein liikenneongelma lie
nee Pispalan valtatie. Aikanaan ka
tualue on mitoitettu niin, että sii
nä on yksi ajokaista kumpaankin suun
taan sekä pysäköintikaistat molemmin 
puolin. Näin ollen ei katua voi tur
vallisesti käyttää nelikaistaisena 
ajotienä kuten nykyään valitettavas
ti on tapana. Mm. pyöräilijät tunte
vat tämän ongelman erinomaisesti. 

Autoilijoiden mielessä kaupunki 
loppuu Pyynikin hallien luona ja sen 
jälkeen huriotellaan esteetöntä ulos
ajotietä. Tässä ei kuitenkaan oteta 
huomioon, että katu on ominaisuuksil
taan täysin asuinalueen sisäinen 
tonttiliittymineen, risteyksineen, 
joissa on huono näkyvyys, kadun ylit
tävän jalankulkuliikenteen määrän 
suhteen. Tien luonnetta olisikin ke
hitettävä asuinalueen sisäisen kadun 
suuntaan. 

Hyvääki n on saatu aikaan: Ahjolan 
kohdalle saatiin aikaan jalankulku
tunneli. Turvallisuus tällä kohdin 
lisääntyi, mutta autojen entistä es
teettömämpi kulku tuottaa pahenevia 
ongelmia muualla. katua ylittäville. 
Puukkoniemen kohdalle saatiin onnek
si liikennevalot, mutta Ala-Pispa
lassa Nuorisotalcn luona on suoja
tiellä sattunut vakavia onnettomuuk
sia. Tänne olisi pikaisesti saatava 
li i kenneva lo t . 



Talvihämärissä Pispan koululle kipu
si liukkaita rinteitä väkeä perusta

maan toimintaryhmiä. Pispalan asukasyh
distyksessä ei nimittäin haluttu, etti 
tekeminen olisi jäänyt vain toimikun
nan jäseniin. Ajatuksena oli, että toi
mikunta hoitelisi niitä virallisia ja 
kuivia asioita ja asukkaat toimintaryh
missään tekisivät enemmän talkoohenki
sesti mitä lystäävät. 

Kävi niin että yli kymmenen ihmistä 
innostui "kiinteistöryhmästä". Tiedo
tuksesta kiinnostuneet kasasivat oman 
porukan, joka on tuottanut tämän leh
den ja pari tolppailmoitusta. Halukkai
ta ihmisiä riitti myös kokoontur,aan 
kadunrakennusasioissa, tekemään video
elokuvaa Pispalasta ja järjestämään 
yleisötilaisuuksia (onko muuten jälkeä 
syntynyt?) Yllättävää oli, että asu
kasyhdistyksen huvitoimikunta jäi syn
tymättä (missä olette iloiset ihmiset!) 

Kiinteistöryhmän ensimmäiseen palave
riin tuli 12 henkilöä, ei mitään liuk
kaita rakennusfirmojen kiinteistöhui
jareita vaan enimmäkseen meitä Pispa
lan hyyryläisiä. Otimme selvittääk
semme monia visaisia kysymyksiä: Mitä 
kaupunki tekee vuokrataloillaan? Mi-
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tä mahdollisuuksia on saada asukkaiden 
monitoimitalo Pispalaan? Mikä on yleis
ten saunojen kohtalo? Pari arkkitehti
opiskelijaa lupasi kaivella selvyyttä 
Pispalan kaava-asioihin. Yksi lupasi 
kysellä lakimiehiltä, mitä tapahtuisi, 
jos asukkaat kahlehtisivat itsensä 
uhanalaisiin taloihin kuin lappalaiset 
Alta-joella. 

Pispalan pahimpaan ongelmaan, miten 
vuokralaisten asuminen voidaan turvata 
ja miten asuintaloillamme keinottele
minen voidaan estää, emme toistaiseksi 
ole kiinteistöryhmässä k&ksineet lail
lista tai laitonta lääkettä. Meitä 
vuokralaisia - niin kaupungin kuin yk
sityisten - on varmasti kymmeniä, joi
den tulevaisuus Pispalassa on uhattuna. 
Emmekfhän silti yhdessä pystyisi puolus
tautumaan ainakin paremmin kuin hajal
laan. Ota siis asukasyhdistyksen ihmi
siin yhteyttä, jos kotiasi uhataan! 

Kiinteistöryhmämme on sentään jo
tain eaanut aikaiseksi: sauna-adressi 
on painettu ja nimiäkin kerätty (joko 
Sinä ja naapurisi allekirjoititte?). 
Pispalan asukastalosta, kaupungin vu
okrataloista ja tyhjilleen jääneiden 
talojen suojelusta istuttiin puhumas-
sa tuntikaupalla ja noin 30 pispala-
laisen leukaperin. 

MISTÄ SOPIVA ASUKASTALOl 

1. Kaupungilla on Pispalassa kymmeniij 
vuokrataloja, joista useimmat korjauk
sen puutteessa ränsistyvät harmaammik
si, homeisimmiksi ja vinommiksi. 
2. Monilla pispalalaisilla ei ole läm
mintä vettä, suihkua tai pesutupaa. 

Esimerkiksi näis tä kahdesta tosiasi
asta voimme perustella, miksi kaupun
gin pitäisi antaa yhden tyhjillään 
olevan tai tyhjenevän talonsa pispa
lalaisille m0nitoimita1oksi. 

Kaupunki perisi nimellistä vuokraa 
kiinteistöstäen, johon me talkoovoimin 
laittaisimme esimerkiksi pari suihkua 
ja pesukonetta sekä kuivatushuoneen 
(täytyyhän meillä olla ihmisoikeus 
fUhtauteen!). On mietitty, että täl
laisessa asukastalossa pitäisi olla 
vapaa-ajantiloja kokoontua ja harras
taa. Joku ehdotti, että asukastalossa 
saisi olla myös edullinen ruokala elä
keläisille. Mitä mieltä olet? Mistä 
sopiva talo? Millaisia tiloja ja mihin 
tarkoitukseen? 

Toteutuuko asukkaiden monitoimitalo, 
on ennen kaikkea meistä pispalalaisis
ta kiinni, riittääkö meillä intoa. 
Hankkeen kannattajat ja vapaaehtoiset 
kunnostajat, ottakaa yhteyttä. Tar
vitsemme myös vihjeitä sopivista tyh
jillään olevista tai tyhjilleen joutu
vista kaupungin kiinteistöistä. Ke
sällä asiasta voi pirauttaa Joselle 
(puh: 37 384) tai Maijalle (puh: 113 
696). Ja syksyllä palataan poruka l la 
asiaan. 

terveisin Jarmo Vesteri 



Oletteko huomanneet Mailin ja Masan 

viihtyisän baarin, Pispalan valta

tie 67. Tervetuloa nauttimaan hy
västä ruoasta ynnä muista antimista. 

ark. klo 10 -21, la 10 -17, su 9-20 

Edullinen iltaostospaikka 

Rajaportin Grillikioski 
Pispalan valtatie 3 puh. 114 785 

avoinna ark. klo 16 - 24 
lauant. 

sunnunt. 
16-011 

11 - 24 

Huom! Ravivetoa otetaan vastaan 

torstaisin klo 24:än 

LÖYLYÄ€€€ JATK. SIVULTA 3 ... 

heitettiin löylyä yli 60C yleisessä 
saunassa. Nyt Suomen Liikesaunojen liit
toon kuuluu enää vajaat 40 saunaa, jois
ta kahdeksan on Tampereella. 

Liiton pitkäaikainen sihteeri Veikko 
Kuuskoski on pettynyt kuntiin, jotka 
välinpitämättömästi antavat viimeisten
kin saunojen kuolla öljyn huikean hin
nannousun vuoksi. Hän on sitä mieltä, 
ettj kaupunki haluaa tappaa pienyritys
toiminnan. Kuuskoski joutui itse lopet
tamaan saunanpidon pari vuotta sitten 
mahdottomiksi käyneiden kustannusten 
vuoksi. 

Mitä Tampereen kaupunki oikein haluaa? 
Kuihduttaa saunaku1 ttuurin, juoks11ttaa 
Pispalan mummoja keskustan uimahallei
hin ja repiä saunattomat talot äkkiä 
maan tasalle? Vai haluqako kaupunki tur
vata tärkeän peruspalvelun, puhtauden, 
pispalalaisille tässä omassa ainutlaatui
sessa kaupunginosassa kohtuulliseen hin
taan? 

Tarja Halla ja 
Raija Maunula 

seminaari TALOJEN SUO J E -

L U S TA ja HYÖDY L LIS E S -

T Ä K Ä Y T Ö S T Ä 

keräsi koleana huhtikuisena sunnuntai
na Kalliokoskille kolmisenkymmentä 
uutta ja vanhaa pispalalaista. Pai-
kalle olimme Helsingistä kutsuneet 
"talonvaltaaja" Jaskan, Arkkiyhtei
sön jäsenen. 

Helsingin Pihlajamäessä, Toivontie 
24:ssä sijaitseva Arkki on erittäin 
valoisa ja valaiseva esimerkki siitä, 
mitä perustellulla, yhteistyöllisellä, 
uutteralla "kansalaistottelemattomuu
della" voidaan saada aikaan. 

Arkin tarina alkoi viime vuoden 
toukokuulla kun yhdeksän henkilöä 
(eli Kehitysyhteistyön ja lähiympä
ristötoiminnan tukiyhteisö - Arkki ry.) 
asettautui asumaan kaupungin omista
maan vuodelta 1924 peräisin olevaan 
hirsirakenteiseen puutaloon, jota 
paikallinen nuoriso oli alkanut hä
vittää. 

Arkkilaisten tarkoituksena on ol
lut suojella tämä peruskunnoltaan hy
vä talo ja tehdä siitä mahdollisimman 
halvalla asumis- ja toiminta- ja ko
keilupaikka. Arkkilaiset ovatkin saa
neet talon täysin asumiskelpoiseen 
kuntoon 15 000 markalla (eli kymme
nes kaupungin arviosta). 

Arkkilaiset ovat vuoden ajan käy
neet sinnikästä kamppailua kaupungin 
virkamiesten ja virastojen kanssa, 
tällä hetkellä arkkilaisilla on väli
aikainen lupa (kiitos apulaiskaupun
ginjohtaja Erkki Tuomiojan) asuttaa 
Arkkiaan kevään loppuun. Joka tapa
uksessa on Arkissa 5 - 16/6 kansain
välinen työleiri eli maalaustalkoot, 
tutustumista Helsingin vaihtoehtoil
miöihin sekä keskusteluja väkivallat
tomasta vastarinnasta ja muista vai
kutuskeinoista. 

Vielä on Pispalassa aitoja monenper
heen puutaloja, joita kaivinkoneet 
eivät ole pistäneet matalaksi teh
däkseen tilaa tänne sopimattomille 
yhdenperheenkolosseille tai kanakop
pirivitalonpätkille. Aloitetaan tyh
jien ja vajaakäyttöisten talojen asu
mis- ja muuhun yleishyödyllisee, toi
mintaan käyttöönotto kaupungin vuokra
taloista  

toivoo: Taina Bartell 



KANAN 
MUNAT 8 90 KG 

1 kg 

- Tropic appels.mehu 0.75 1 
4,50 

5,90 

8,90 - Talouspyyhe 4 rll. 

- Stroganoff Jalostajan 400g 13,90 

- Palapaisti - - 400g 13,90 

ym. tarjouksia 

TERVETULOA OSTOKSILLE! 

E. KUITTINEN 
PISPALANHARJU 41 

Tarjoukset 13.-16.5. (ke - la) 

PULTERIN 
tytöillä on uusi 

kevätmekko. Poiketkaas 

kuulkaa oikein katsomaan 

ja käyttäkää samalla 

hyväksenne erinomainen 

kuponkitarjouksemme 

P.S. 19.5. Laulu- ja sambailta 

• Pispalan Pulteri 
Pispalanvaltatie 23, puh. 25 211 

• • • 
• 
• 
• 

• 

HAMPURILAINEN 
JA COCA- COLA 
KYMPILLÄ 

• • 

KAUPPA 
PUUKKONIEMI 
VALTATIE 11. puh 20784 

Edullinen K-kauppa Pispalassa! 

Tomaatti 14.90 kg Banaani 4.?0kkg 

Kananmunat 4.20 
6 kpl rasia 

Sei 400g 4.85 pkt 

Hyvää perunaa 3.90 
2.5 kg pussi 

Hyvää 25.80 kg 
jauhelihaa 

Tarjouksien lisäksi 

ostoista alennusta! 

T u 1 e j a t u t u s t u 1 • 

Tahmelank.14 uh. 35241 
ma - pe klo 9 - 18 

kesäaikana la klo 9 - 13 

tällä kupongilla 

Pitomakaroni 1 ,85 mk 400g 

2 pussia/ asiakas 

= = = = = = = = = = = = = = = = 

tällä kupongilla 

MANU - sardiini ( tom. ja öljyssä) 

1 ,65 mk/ purkki 

3 kpl/ asiakas 
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