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PISPALAN ASUKASYHDISTYKSEN r--f-7 
TOIMIKUNTA '--V 

Tahmelan valtatien ja siihen 
liittyvän Uittotunnelinkadun katu
piirustusten käsittely alkaa ase
makaavan hyväksymisestä. 

Hyhkyn, .Ala-Pispalan, Ylä-Pis
palan ja Tahmelan asemakaavat hy
väksyttiin vuonna 1978 •. Ui ttotun
nelinkadun k atupiirustukset val
mistuivat ensimmäisen kerran v. 
1980. , 

Katupiirustuksista jätettiin 
jo tuolloin muistutuksia eikä 
katupiirustuksia hyväksyttykään, 
koska muistutuksissa osoitettiin, 
että katupiirustukset eivät vas
taa asemakaavaa. Kaupunki teki 
tämän jälkeen asemakaavan muutok
sen Hyhkyyn. 

Tekeillä olevista Tahmelan 
valtatien ja Uittotunnelinkadun 
katupiirustuksista keskusteltiin 
kaiken aikaa kaduilla, toreilla, 
kodeissa ja järjestöissä. Jotta 
keskustelu .olisi saatu mahdolli-
simman avoimeksi ja julkiseksi, 
järjesti Pispalan Asukasyhdistys 
viime vuoden marraskuussa (22.11.) 
yleisötilaisuuden, johon alusta
jiksi kutsuttiin kaupunginhalli
tuksen edustajia ja suunnittele
via virkamiehiä. Kaikille pispa
lalaisille ja tahmelalaisille ih
misille ja järjestöille osoitet
tua kutsua saapua tilaisuuteen 
kuuli n. 200 alueen asukasta. 

Maija Jussilainen, puh.joht. 
Vallik. 5 A, 113 696 

Marianne Kankainen 
Pispalanharju 7, 110 892 

Ulla Kostiainen 
Pi spank. 26 A 

Raija Maunula 
Pispank. 49 as 3, 112 903 

Sirkku Määttä 
Mäkik. 49, 22 009 

Matti Nikkari 
Pispank. 20, 111 119 

Maili Ruuth 
Mäkik. 64 A 

Tony Telf'ord 
Pispank. 19 B, 114 153 

Tilaisuuden kanta voitaisiin 
tiivistää seuraavasti: "Haluamme 
tien parannusta, mutta emme läpi
kulkuliikennettä." 

Tilaisuus herätti myös joukko
tiedotusvälineet, jotka ovat sen 
jälkeen seuranneet tiiviisti Pis
palan katukysymyksiä. 

Uittotunnelinkadun piirustuk
set tulivat joulun jälkeen nähtä
ville (31.12.81 - 14.1.82). Pii
rustuksista jätettiin kaikkiaan 
11 muistutusta, joista 9 oli ka
dun rakentamista vastustavia ja 
kaksi kiirehtiviä. Katupiirustuk
set muistutuksineen ja kunnallis
teknisen viraston lausuntoineen 
menevät seuraavaksi, ehkä jo hel
mikuussa, kunnallistekniseen lau
takuntaan. Sen jälkeen asia me
nee kaupunginhallitukseen. 

Tahmelan valtatien piirustuk
set tullev:at helmi-maaliskuussa 
nähtäville. Pispalalaiset jär
jestöt järjestävät tänä nähtävil
läoloaikana vastaavanlaisen avoi
men yleisötilaisuuden kuin oli 
marraskuussa. Toivomme kaikkien 
kynnelle kykenevien asukkaiden 
saapuvan paikalle ' ja esittävän 
kantansa. 

Maija Jussilainen 
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Helmi - maa
liskuussa pitäisi tam
perelaisissa lehdissä ol
la kuulutus, jossa kerro
taan milloin katupiirus
tukset ovat nähtävillä se
kä nimetään kyseessä ole
va katuosuus. 

Tietä koskeva muistutus 
täytyy tehdä piirustusten 
nähtävilläoloaikana. Tässä 
on malli siitä, kuinka 
muistutus aloitetaan: 

Tampereen Kaupunginhalli
tukselle 

Muistutuksena Tampereen 
kaupungin kunnallistekni
sen viraston toimistossa 
x.x.-x.x. (ks. kuulutus) 
välisenä aikana nähtävillä 
oleviin Tahmelan valtatien 
katupiirustuksiin esitämme/ 
esitän seuraavaa: 
1. xxx (asiat on hyvä 

numeroida) ••.• 

!Kuuset kumoon? Tierakermus haukkaisi pe-
rinteikkään Pispan talon puutarhaa, joka 
saisi osalleen bussin päätepysäkin. 

Muistutukset tulee toi
mittaa osoitteella Kunnal
listekninen virasto, Kir
jaamo, Puutarhak. 2, Tre 10. 

Marraskuussa pidetyssä, Tahme
lan valtatien laajennusta koske
vassa kokouksessa kysyttiin kau
punginhallituksen puheenjohtaja 
Arvo Sipilä ltä Tahmelan kasvimai
den kohtalosta. Sipilä selitti, 
että paikalle tulee urheilukenttä, 
ja sitten hän väitti olevansa tie
tämätön yksityiskohdista. 

Kuitenkin kaavoitusvirastossa 
k ä vi ilmi pari viikkoa myöhemmin, 
että suunnittelijoille oli tullut 
kaupunginjohtaja Pekka Paavolalta 
kehotus tutkia alueen käyttömah
dollisuuksia tarkoituksena raken
taa rivitaloja! 

Suhtaudumme tähän hankkeeseen 
kielteisesti. Asuntotarve tietysti 
on tyydytettävä - mutta koskematta 
kaupunkilaisten omistamaan virkis
tysalueeseen, jolla on niin kau
nis sijainti, että vain harvat 
voisivat maksaa sen huimaavan hin
nan. Jos todella on vielä tarpeel
lista saada uusi urheilukenttä, tu 
tulisi ensin kuitenkin kehittää jo 
olemassa.olevia kenttiä uimarannan 
luona ja hyppyrimäen alapuolella. 
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Juuri Tahmelan kasvimaat pitäi-
si säilyttää nykyisessä käytössä. 
Ne ovat korvaamattomia. Pyhäjär
ven läheisyyden takia halla esiin
tyy näillä mailla neljä viikkoa 
myöhemmin kuin esimerkiksi Ikuris
sa. Maa myös lämpenee nopeammin 
keväällä hyvän maaperän vuoksi ja 
vesi nousee lähelle maan pintaa. 
Tämä viimemainittu tekijä varmas
ti aiheuttaa ongelmia rakentami
selle mutt a on ihanteellinen kas
veille. 

Ravintoasiantuntijoiden neuvon
nan ansiosta syömme nykyään run
saammin kasviksia. Kuitenkin ku
luttaja on huolestunut tuotteiden 
laadusta ja lisäaineista. Monille, 
joilla on pari aaria kasvimaata 

-

ja mahdollisuus käyttää maakella-
ria, ratkaisu on kasvattaa omia 
kasviksia biologisesti ja säilyt
tää ne tuoreina yli talven. 

Kasvimaan hoitoa pidetään 
myös luovana harrastuksena, ta
pana liikkua ja päästä talviläs
kistä irti sekä tapana rentoutua 
luonnossa. Siksi olemme sitä 
mieltä, että Tahmelan kasvimaat 
pitäisi säilyttää kokonaan. 

KASVIMAAT OVAT ELINTASOA ! 
Tämän kaupungin nykyisistä 

teknokraateista tällainen kan
nanotto tuntunee vanhoilliselta, 

onhan luontaistaloudesta ja ta
lonpoikaiselämäntavoista luovut
tu jo vuosikymmeniä sitten, ja 
vallankäyttäjät uskovat kehityk
sen jatkuvan samaan suuntaan tu
levaisuudessakin - Ruotsin elin
taso kiinni vuoteen 2000 mennes
sä, vai? 

Toisaalta moni tiedemies us
koo Suomenkin joutuvan kärsimään 
samoista ongelmista kuin Länsi
Euroopan jälkiteollisuusmaat, ja 
tyHttömyys näyttää vain kasvavan 
automaation myötä. Kun vallan
käyttäjät eivät kykene tarjoamaan 
työpaikkoja, on monissa maissa 
ollut seurauksena levottomuuksia. 

Onneksi vihreällä Tampereel
la on ·vielä tilaa luovempaan toi
mintaan. Kasvimaiden häviäminen 
olisi lyhytnäköistä ja perustui
si näkökantaan joka on jo käy
mässä vanhanaikaiseksi. 

Etsimme keinoja puolustaa kas
vimaitamme ja pyydämme palstojen 
haltijoita ja myös muita kiinnos
tuneita ottamaan yhteyttä alla
oleviin puhelinnumeroihin. Lähi
aikoina teemme kaupunginhallituk
selle kaavavastaehdotuksen ja tar
vitsemme siihen kaikkien tukea. 

Tony Telford 

114153 Tuomela/Telf'ord 
113696 Jussilainen 
112903 Maunula 
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-MYYTÄVÄNÄ 
Tampereen kaupunki on myymäs

sä Pispalasta kahdeksaa omista
maansa taloa tontteineen. 

Asukasyhdistys on esittänyt 
kaupunginha.lli tukselle, että 
myytävänä olevien kiinteistöjen 
vuokralaiset saisivat etuosto-oi
keuden siihen kiinteistöön, jos
sa asuvat. Samoin on esitetty, 
että kaupunki myöntäisi vuokra-
laisille halpakorkoista lainaa 
ostoa varten (kaupungin budjet
tiin varattaisiin määräraha tä
hän tarkoitukseen}. 

Tämä meidän kulttuurihistori
allisesti arvokas Pispala aio
taan hävittää Tahmelan valtatien 
laajennuksella. Ettei Pispalalle 
kävisi samoin kuin historialli
sesti arvokkaalle Amurille on jo 
käynyt jossa betonimuurit muis
tuttavat enemmän vankilaa kuin 
kotia. Noustaan yhdessä vastus
tamaan samaa kohtaloa. 

Muutenkin on taas syytä patis
taa kaupunkia vuokratalojensa 
kunnostukseen. Mm. lämpimät huo
neet ja sisävessat kuuluvat nyky
aikaan. Kaupunginjohtajillakin 
on sellaiset. Miksipä he eivät 
soisi niitä meillel 

Toivomme, että kaikki kaupun
gin vuokrataloissa asuvat ottai
sivat yhteyttä asukasyhdistyk
seen, kehen . tahansa toimikunnan 
jäsenistä. Näin saamme pontta 
puuhaan. 

Autoilijat jotka eivät pärjää 
Pispalan kapeilla, mäkisillä ja 
mutkaisilla kaduilla on syytä 
mennä autokouluun ruostunutta 
ajotaitciaan paikkaamaan. Sillä 
huono autoilija liikenteessä on 
hengenvaarallinen ei vain itsel
leen vaan jokaiselle tienkäyttä
jälle. 



Kaikkien tavoitteena kai on, 
että tiet ovat turvallisia. 
Mutta merkitseekö katupiirustus
ten mukainen Uittotunnelinkadun 
rakentaminen ja Tahmelan valta
tien leventäminen turvallisuu
den lisääntymistä.· Sitä sopii 
itse kunkin miettiä. 

Ne ryhmät jotka tarvitsevat 
Pispalan neuvolaa, äidit lapsi
neen ja vanhukset. Heidän puoles
taan teen ehdotuksen kaupungin 
päättäjille, tuotakoon ne yhteis
kunnankin palvelut tarvitsijoi
den lähelle, ettei heidän tarvit
se hakea niitä. Neuvola Tahme
laan. Tämä olisi lisäksi halvem
pi vaihtoehto meille veronmaksa
jille kuin Tahmelan valtatien ja 
Uittotunnelinkadun rakennuskus
tannukset bussilinjan saamisek
si em. ryhmille. 

Savolaisten laulussa sanotaan: 
"Jos kielin voisi kertoa näkönsä 
vanhat puut". Uimarannalla on ky
näjalava, sen tiedetään olevan 
satoja vuosia vanha. Usein olen 
istunut, tai seissyt sen juurel
la ja yrittänyt fantasiasilmin 
nähdä sitä samaa mitä se puu on 
nähnyt. 

Ensimmäiseksi olen nähnyt rak-

kaimman teemani, rakkauden: kak
si nuorta rakastavaista kävele
mässä käsi kädessä, heidän per
heen perustamisensa ja kuinka 
mies rakentaa sen rakkauden suo
jaksi perheelleen oman kodin. Tä
tä on myös Lauri Viita kuvannut 
Moreeni-kirjassaan. Näitä katuja 
kulkiessani ovat näiden vanhojen 
talojen seinät huokuneet vastaa
ni tätä teemaa. 

Kaikki muu elämässä katoaa, 
mutta ei koskaan rakkaus. Se mi
tä me kätemme tai henkemme työl
lä rakennamme, jää meistä pienek
si piirroksi historian lehdille, 
tuleville sukupolville. Siksi 
suojelkaamme sitä mitä tähän as
ti on rakennettu. Ihminen niin 
tärkeä .kuin onkin on pian alkuai
netta, maan tomua. Elämän kierto
kulku jatkuu, uudet astuvat ti
lalle. 

Mutta tätä arvokasta Pispalaa, 
sen taloja, teitä, pulteriaitoja, 
puutarhoja jne ei enää ole ole
massa jos ne nyt hävitetään. As-
tu yhteiseen riviin ettei näin käy. 

Monien Pispalaa ja sen ilmet
tä, ainutkertaisuutta puolusta
vien puolesta. 

Maili Ruuth 

SAUNATONTTUILUA 
Vastauksena Pispalan Asukas

yhdistyksen viime lokakuun puo
livälissä luovuttamaan adressiin 
kaupunki lupasi laatia selvityk
sen siitä, miten kaupunki voisi 
tukea Pispalan yleisiä saunoja. 

No, selvitys saatiin. Tai pi
kemminkin kuivakka ja tylynpuo
leinen kirje, joka sisälsi yhden 
lauseen: kaupunginhallitus on 
päättänyt, että kaupungin kiin
teistöissä sijaitsevat yleiset 
saunat säilytetään käytössä, mut
ta taloudellisen tuen myöntämi
seen ei kaupungilla ole mahdolli
suuksia. 

Kävi ilmi, että "selvitys" 
olikin pelkkä luettelo kaupungin 
omistamista saunakiinteistöistä 
joita nyt ylipäätään Tampereella 
sijaitsee sekä niiden vuokraajis
ta ja vuokrien suuruudesta. Ei 
sanaakaan Pispalasta eikä asuk
kaiden tarpeista. 

Merkillistä, varsinkin kun ad
ressia luovutettaessa kaupungin 
taholta todettiin, että saunojen 
taloudellinen tuki ei hievauttai
si kaupungin taloutta mitenkään. 
Kunnallislaki ei myöskään estäi
si tukemista. 



1 

• 

Ilmeisesti kaupunki haluaa pi
tää Pispalan sauna-asiaa periaa
tekysymyksenä - ei etuoikeuksia 
kenellekään. Mutta mikäs harvi
nainen etuoikeus peseytyminen, 
henkilökohtainen hygienia on? 
Kaikki eivät jaksa kulkea uima
halleissa edestaas. On muutenkin 
kohtuutonta osoittaa niitä pai
kallisen, jo olemassaolevan vaih
toehdon tilalle. Olemmeko me pe
riaatteita vai normaalisti li
kaantuvia ihmisiä? 

Ajatushan oli, että tuen myö
tä käyntimaksuja voitaisiin hel
pottaa ja ihmiset pääsisivät kyl
pemään, saunat pyörisivät. 

Asukasyhdistys on pyytänyt 
uutta, perusteltua selvitystä. 
Tahmelan Työväenyhdistys on myös 
ottanut esille yleisten saunojen 
pulmallisen tilanteen. Tarkoi
tuksena on, että nämä pispalalai
set järjestöt ryhtyvät yhdessä 
tutkimaan asiaa, JOKA EI JÄÄ 
TÄHÄN. 

Raija Maunula 

1 PISPALAN ASUKAS-
YHDISTYKSEN ELOKUVA-
KERHOLLA 
vielä neljä näytöstä 

2.2. 

7.3. 

21 • 3. 
18.4. 

Seikkailija Tom . 
{lastennäytös, ilmainen!) 
Niskanen: 
Seitsemän surmanluotia 
Suomalaisia lyhytfilmejä 
Wajda: 
Tuhkaa ja timantteja 

Pispan koululla sunn. klo 16.00 
Kerhokortti vaivaiset viisi mk 
Tervetuloa eläviin kuviin! 

Parturi i Avoinna: 
. 

Heljä Moberg ark. 9.00-17.00 
la 8.00-13.00 

t ma su tu 

pikku-puoti Kampaamo 
-Pispank. 30, puh. 29 095 Mirja Yli-Kovanen 

Flora ••••••••• • 6.50 
K ananmunat ••••• 9.90 
Vammalan Pispalanval ta- i 

tie 10 löylylenkki ••• 12.90 
. puh. 2 9 0 9 

******************* 
************************ 

i Tähti kukka i 
b 

Pi spalanval ta tie 27 1..J. ..W 
puh. 111 549 

h 
Pispalanval tatie 75 
puh. 443 220 

******************************************: 

KUKILLE UUDET EVÄÄT! 

Nouda mullat ja lannoitteet 

Tahmelan
valtatie 5 
puh. 114 823 

Pispalan Kirja 
-

Pispalanvaltatie 41 

** kirjat edullisia tarjouksia 
ympäri vuoden 

**lehdet** 

**konttori tarvikkeet** 

**lelut** 

**runsas kortti valikoima** 

**veikkausten vastaanotto** 
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LAULUILTA 
MALLIIN 
H HERNEKEITTOA 
ILMAISEKSI ! 

LASKIAISTIISTAINA ISTAI 
23. 2. 82 KLO 19.00 

TERVETULOA! 

Pispalan Pulteri 
Pispa1anvaltatie 23, puh. 25 211 

Synttäriviikolla 22.-27. 2on myymälässämme tosi paljon 1 

MAISTIAISIA ja EDULLISIA TARJOUKSIA ! Lisäksi tors-
taina 25.02 vierailee Mikko Alatalo klo 14-16 
ja arpoo om \8 levyjään. 

PAL VE L EMME 
dl k 9 1 / 30 
pe 9 18 
la 9 14 


	1982-1-s01-Pispalalainen-v1
	1982-1-s02-Pispalalainen-v1
	1982-1-s03-Pispalalainen-v1
	1982-1-s04-Pispalalainen-v1
	1982-1-s05-Pispalalainen-v1
	1982-1-s06-Pispalalainen-v1
	1982-1-s07-Pispalalainen-v1
	1982-1-s08-Pispalalainen-v1

