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KORJATAANKO NIITÄ TEITÄ KOSKAAN ? 

Saimme viikko, pari sitten lukea lehdistä, että 

kaupunginjohtaja Paavola on jäädyttänyt Pispalan 

tiemäärärahat 1,1 miljoon::i,a markkaa kaiken 

kaikkiaan. Mistä on kysymys? Kysyimme asiaa 

kunnal1isteknisestä virastosta ja lcaupunginjohta

jal ta itseltään. Näin meille selvitettiin: . 

Kaikkiaan Pispalan tiehankkeisiin on tälle vuo

delle varattu kaksi miljoonaa markkaa, josta siis 

1,1 miljoonaa markkaa on nyt jäädytetty. Jäljel

le jää 900.000 mk. Jäädytetyt 1,1 miljoonaa mark

kaa oli tarkoitettu Uittotunnelinkadun ja Tahmelan 

Kävimme yhdessä Pispalan-Epilän kiinteistöyhdis

tyksen kanssa kysymässä Paavolalta ta jäädytyspäätök-

sen tarkoit tusta lykkääntyvätkö kaikki Pispalan 
katukunnostustyöt. 

Hän vastasi: Koska valtatie -asiassa ei saatane 

tänä vuonna ratkaisua, on tarkoituksenmukaista 

siirtää rahat ·muualle, esimerkiksi muiden kaupun

ginosien hyväksi. 

Pispalalaisten kannalta vastaus on outo, sillä 

kaupungin suunnitelmiin kuuluu Pispalan katuver

koston korjaus. Siten on jopa kaupunginvaltuusto 

päättänyt, ja tästä on pidettävä kiinni. 

Esitimme kaupuncinjohtaja Paavolalle, ettei tie-

hankkeita turhaan viivytettäisi, vaan asukkaiden 

tarpeet ja Pispalan erityisluonne muistaen Pispa

lan tiet kunnostettaisiin. Tiet olisi kunnostet
tava pispalalaisten hyväksi, eikä läpikulkuliiken

nettä varten. Lisää läpikulkuteitä emme alueelle 
halua! 
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KATU- VESIJOHTO-JA VlEMÄRITÖITÄ VUONNA 1982 

TUKKIRÄNNINKATU . 

- perustamistyö, jäte- ja sadevesiviemäri, sähkötöitä 

TAHMELAN VALTATIE välillä Harmaan tukkiten puisto - Tukkimie
henkatu 

- vesijohto, jäte- ja sadevesiviemäri 

TAHMELAN VALTATIE välillä Tukkiränrrinkatu - Viikinsaarenkatu 

- vesijohto, jäte- ja sadevesiviemäri 

MÄKIKATU välillä Kannaksenkatu - Harmaan tukki tien puisto 
(puiston länsireunaan asti) 

- vesijohto, jäte- ja sadevesiviemäri 

TAHMELAN VALTATIE välillä Hirvikatu - Jalajakatu 

- jäte- ja sadevesiviemäri 

PISPALAN PORTAAT välillä Vallikatu - Pispankatu 

- viemäri, jäte- ja sadevesiviemäri, portaiden kun-
nostus 

PISPALAN PORTAAT välillä Pispankatu - Provastinkatu 

- jäte- ja sadevesiviemäri 

VARALANKATU 

- päällystystyö, luovutus yleiseen käyttöön 

TAHMELANKATU välillä Hirvikatu - Jalajakatu 

- perustustyö, jäte- ja sadevesiviemäri 

VARALAN MUTKA 

- viimeistely, jäteviemäri 

PORTAANPÄÄ välillä Harmaan tukki tien puisto - Portaanpää 

- ajoradan päällystäminen 

PÄIVÖLÄNKATU välillä Pispalan valtatie - Portaanpää 

perustaminen ja päällystäminen 

TORPANKATU välillä Pispankatu - Provastinkatu 

jäte- ja sadevesiviemäri, vesijohto 

TORPANKATU, noin 50 m. Pispankadusta pohjoiseen 

- päällystäminen 

HIRVIKATU välillä. Tahmelanvaltatie - Vallikatu 

- jäte- ja sadevesiviemäri 
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D Pul terien välistä nähtynä 
Pul tereilla.kin on korvat 

O Pul terein eristetyn seinän takaa 
OPulterin vinkkelistä 
OPulteristain on puolet sinun 

Pulteri kädessä nääs 
0 Pul tereille valta 
Onpas otsaa kuin pulteriTla 
Pult teri t vallattomina 
OEiköhän oteta taas 

Siinäpä rinnan seistä möllöttävät, kuin aurinko ainakin. 

Se on kesä tullu jo vähän tännekin. 
Joo, on viimeisetki muuttopulut tulleet kurnuttaan. 

Ei pulut mitään muuta, nyt on isäntä erehtynyt, ei muuta. 
Jutellaan leppoisasti Helvin kioskilla. Kesä, aurinko ja kärpäset 
ne on kaikki ihan kasvimai ta ja rantaa myöten. Ja on kuuma, välis-

tä niin kuuma, että harjun sauna ihan muistuu. 

Se on toi saunaki jo sitte suljettuna. 

Niin on, liian kauan. Tässä tuntee jo ittensä likaiseksi. 

Vaikka onhan sitä tullut sisäkautta vähän desinfioitua. 

Joo, on tuo ulkoinen pesu jäänyt enemmän matonpesuksi. 

Saispa olla Pispala - saunat, rannat, pyykkilai turi t ja kaikki. 
Polkupyörän kellon kilinä keskeyttää. Joukko lapsia pyörineen 
vetäytyy kadun reunaan. Niin tekee isäntäkin. Turistibussi tulee. 

Piennar tutajaa raskaan auton alla. 

Saisivat nuo turistit kulkea kävellen mieluummin. Trusti vapaas

ti, sano. Eihän tuolta bussista nääs nää. Näkee järvet, muttei ••• 
Kuule otetaan, ja lähdetään tuonne Pyhäjärven rantaan paistatte
lemaan • 

••• niin pultereita. Sen väliä, otetaan si. 
Niin sitä otetaan ja lönkytellään hiljalleen rantaa kohti. 

Jutellaan säästä, mäkäristä, monitoimitalosta ••• 

Mikä? 
Moni toimi talo, se on sellanen, jossa on vähän kaikkea. 
Joo, semmosiahan nää Pispalan talot on vähän olleet • 

. ote laajemmasta kokonaisuudesta ... 
·· toirn. koruta 

Asukasyhdistyksen Rahastonhoitaja Sirkku Määttä 
0 

toimikunta Kai Villa Mäkik. 49, 22 009 
Mäkik. 5 as. 6, 37 946 Eeva Parkkinen Puheenjohtaja 

varalank. 6 B, 25 929 0 Maija Jussilainen 
Vallik. 5 A, 113 696 Raija Maunula Taisto Honkanen Pispank. 49 as. 3, 112 903 Uittotunnelink. 3 c, 20 798 .. 
Varapuheenjohtaja Tony Telford Tuula Dahlström 

0 
Matti Nikkari Pispank. 19 B, 114 153 64 B, 37 205 Pispank. 20 A 5, 111 119 Mäkik. 

Jorma Mukala 
Sihteeri Mäkik. 33 B, 37 384 Paula Ravi 0 1 

Mäkik. 5 as. 6, 37 946 0 

Ulla Kostiainen Maili Ruuth 
Pispank. 26 A 1 Mäkik. 64 A 

0 .. 
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