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KADUISTA KESKUSTELLAAN 
KUTSUMME KAIKKI kynnelle kykenevät pispalala iset keskustelemaan 
ja esittämään mielipiteensä tutun tavan mukaan 
Pispan koululle keskiviikkona 13.lo . kello 18. 

AIHEENA TÄLLÄ KERTAA: 

Pispalanvaltatie sekä muut alueen liikenne- ja kaavakysymykset . 

Kaupungin edustajia on kutsuttu kuultaviksi ja ennen ka i kkea 
kuulemaan pispalalaisten käsityksiä asioista. 

Kokemuksesta tiedämme, että VOIMME VAIKUTTAA, kun mei tä on paljon . 
Joten jokainen Maija ja Matti Meikäläinen, 

Asukasyhdistyksen 
toimikunta: 

Puheenjohtaja 
Ma ija Jus sila inen 
Mäkika tu 49, 113 696 

Varapuhe enjohta j a 
Ma t ti Nikkari 
Pispankatu 20 A 5, 111 119 

Sihteeri 
Ulla Kostia inen 
Pispankatu 26 A 1 

TERVETULOA 

Rahastonhoitaja 
Kai Villa 
Mäkikatu 5 as. 6 , 37 946 

Ta isto Honka nen 
Uitto t unnelinkatu 3 C, 20 798 

Tuula Da hls tröm 
Ra ija Maunula Pispal a nha r j u 14 , 37 20 5 
Pi s pankatu 49 as . 3 , 112 903 

Paula Ravi 
Tony Telford Mäkik a tu 5 as . 6 , 37 946 
Pi s pankat u 19 B, 11 4 1 53 

Sirkku Määt t ä 
Jorma Muka l a Mäkikatu 49 , 22 009 
Mäkika tu 33 B, 37 384 

Eeva Parkkinen 
Maili Ruuth Varal a nkatu 6 B, 25 929 
Mäkika tu 64 A 
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ASUKASLIITON SEMINAARI 

Lautsian kurssikeskukseen matkasi seitsemänkym

mentä asukasaktiivia syyskuun ensimmäisenä vii

konvaihteena. Perinteiseksi muodostuneessa Asu

kasliiton syysseminaarissa pohdittiin asukas

asioita, saunoteltiin ja iloiteltiin. 

Perjatai-iltana kuultiin Vantaan Koivukylän 

hienosta rauhantyöstä. Koivukylässä jokainen 

asukas on välittömästi tai välillisesti tässä 

rauhantyössä mukana. Varsinaisia aktivistejakin 

on satoja. Voisikohan Pispalan asukasyhdistys 

yltää tähän? 

Lauantaina jaettiin kokemuksia työryhmissä, 

joiden teemana oli asumiskustannukset, ympäris

tökysymykset ja vapaa-ajan vietto. Vapaa-aika 

-työryhmässä tuli esille eräs toimintamuoto, 

minkä Pispalan asukasyhdistyksRin kenties voisi 

ottaa käyttöön. Eräässä helsinkiläisessä asukas

yhdistyksessä oli kokeiltu palvelurengassystee

miä. Paikallinen Asy:n lehti välitti mm. lapsen

vahteja ja seuraa seuranhaluisille vanhuksille 

jms. Kokeillaanko? 
I 

Sunnuntaipäivän aloitti Jyrki Jyrkämä kiinnos

tavalla alustuksellaan aiheesta Mitä asuminen 

on yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja asukkaan 

näkökulmasta katsottuna. Jyrkin mukaan asumisel

la on yhteiskunnallista merkitystä: säilöntä-, 

kulutus-, kontrolli-, ideologinen ja kulttuuri

merkitys. Kyllähän Jyrki pitkään ja viisaasti 

myös selitti, mitä toi tarkoittaa. Kokonaismie

likuvaksi meikämannelle jäi, että ASUKAS on 
yhteiskunnallisesti niinku säilykepurkkiin sul

lottu tuote, jolle syötetään tavaroita, jota 

pidetään hyvin hallinnassa ja jota ohjaillaan 

joittenkin muitten kuin asukkaan omien tarkoi

tusperien mukaan."Asuminen on myös toimintaa, 

jolla ihminen muokkaa itseään ja ympäristöään! 

* * * 
Jos olet halukas esim. vierailemaan silloin 

tällöin jonkun neljän seinään sidotun luona 

tai ottamaan lapsia hoitoosi tai jos itse 

tarvitset tällaista palvelua, lähetäpä kirje 

tai kortti toiveitasi osoitteella: T. Dahl

ström, Pispalanharju 14 as. 4. Katsotaan, 

tarvitaanko tällaista palvelurengasta Pispa

lassa. 

Tuula Dahlström 



Viljelijät ovat aina pitäneet arvossa rehellis

tä väkeä. Taannoin luulin sen johtuvan yksin

kertaisesti uskosta maahan, jonkinlaisesta tii

viistä suhteesta luontoon. Viljeltyäni yhden 

kesän pientä tilkkua tuolla Tahmelan rannassa 

tiedän toisenkin syyn: toisen työn hedelmien 

anastaminen on sietämätöntä. 

Tänä kesänä kasvimaavarkaat ovat erityisesti 

suututtaneet pikkuplantaasin pitäjiä. Yhdeltä 

on pistetty järjestelmällisesti pussiin puoli 

perunamaata, toiselta viety sipulipenkki, jol

takin vain muutama sipuli, mutta joka puolella 

on pihistetty. Oma maamme säästyi isommilta ryö

väyksiltä, jokunen punajuuri kuitenkin revit

tiin. Naapureilta pitkäkynsi kaivoi jopa tillit 

ja kukat juurineen maasta. 

Saattaa olla, että verot eivät oikein tiedä, 

mitä kaikkea ihmiset tekevät saadakseen syyske

sästä pöytäänsä oman maan pettua ja porkkanaa. 

Keväällä maa käännetään, perataan ja harataan. 

Varsinkin rikkaruohojen nyppiminen ja eritoten 

juolavehnän kiskominen yksitellen juurineen 

maasta käy työstä. Selkä ja jalkalihakset ki

peytyvät tottuneemmaltakin tonkijalta sanr en 

nopeasti. Tätä puuhaa sitäpaitsi saa tehaä pit

kin kesää, jotta varsinaiset hyötykasvit pääsi

sivät kukoistamaan. 

Istutus on oma lukunsa ja hirventaminen omansa. 

Maata on myös lannoitettava, palkokasveja tuet

tava, vierusheinä niitettävä ja viljelmää kas

teltava. Harva se ilta ja viikonloppu on jokai

nen palstanviljelijä tätä kaikkea puuhaillut, 

jotta ne kasvit sitten sadollaan kiittäisivät. 

Mutta kun korjuun aika on tullut, käykin sitten 

varas saaliiseen käsiksi. Voitte kuvitella mil

tä tuntuu. 

SE, SAAMMEKO PALSTAT ENSI KESÄK-

SI, ON JO ASETETTU KYSEENALAI-

SEKSI. KAUPUNKI RATKAISSEE ASIAN 

KEVÄÄLLÄ. KEVÄÄSEEN MENNESSÄ 

SAATTAA KUITENKIN KASVIMAALLE 

SUUNNITELTU KAAVA TULLA NÄYTTEIL

LÄ, JOLLOIN SIITA VOI VALITTAA. 

KAAVAN NÄYTTEILLÄOLOAJASTA ILMOI

TETAAN TAMPERELAISISSA PÄIVÄLEH-

DISSÄ, JOITA KANNATTAA SEURATA! 

Muutenhan palstan-
viljely on ensikertalaisestakin kerrassaan haus-

kaa. Vaivannäkö on pikkuasia siihen iloon näh

den, jonka tuottaa kypsynyt herneenpalko tai 

mehevä kesäkurpitsa - omien kätten työn tulos. 

Ja kun perunat ja porkkanat ynnä muut on saa-

tu kellariin, mieli alkaa kummasti askarrella jo 

ensi kesän touhuissa; tänä kesänä toisilta opi

tuissa ihmeissä kuten C-vitamiinipaukku-kyssä

kaaleissa ja viljelynikseissä. Kompostiakin 

voisi laitella ja muiden viljelijöiden kanssa 

saada yhteistyötä aikaiseksi, niin että voisi 

tilata vaikka kuormallisen hevosensontaa ••. 

Tai esimerkiksi perustaa "Varkaat kiinni" -sa

laseuran. 

Ynnä saada kaupunki käsittämään, ettei yksikään 

innokas viljelijä halua luopua · palstastaan, jo

ka suo reippailua, harrastusta ja iloa - myös 

taloudellista iloa. Vihreyden ja kukkaloiston 

iloa myös ohikulkijoille. Täytyyhän hyvän täh

den muitakin ratkaisuja löytyä urheilukentän ja 

rivitalojen sijoittamiseksi. 

Reijo Rutanen 

SO ITETAAN PA "., 
KAU PUN G / LL f2. 

JA KYSYTÄÄN 
MITÅ SE Ol-
KElN MEI-
NAA 



PISPALANVALTATIEN 
ARKIPÄIVÄÄ 

aamusta iltaan ja illasta aamuun jatkuva 

liikenteen melu 

tiukimminkin tilkityistä ikkunoista sisä än 

tunkeutuva pöly ja saasteet 

hengenvaaralliset kadunylitykset - ylino

peuksilla kiitävä liikenne ei suojateitä 

kunnioita 

pyöräteiden puuttuessa pyöräilijät joutu

vat taiteilemaan ajokaistalla kahta rinnan 

ajavien autojen puristuksessa 

Kun Paasikiventietä rakennettiin, oltiin Pispa

lanvaltatien varrella toiveikkaita. Uskottiin, 

että ainakin läpikulkuliikenne - etenkin raskas 

rekkaliikenne - siirtyisi uudelle tielle ja Pis-

palanvaltatie rauhoittuisi. Vaan niinpä ei käy

nytkään. Asukkaiden mielestä liikenne jyrää sa

manlaisena, jopa suhteellisesti suurempana, 

kuin ennen rantatien valmistumista. 

Ky s elimme Pispalanvaltatien varrella asuvilta, 

millaisia haittoja heille on liikenteestä. 

Rouva Raija Salonen oli ulkoiluttamassa Tane

lia ja vaunuissa tuhisevaa Hetaa. Raija kertoi 

perheensä asuvan aivan kadun varrella olevassa 

kerrostalossa, ensimmä ises sä k e rroksessa. Siel

l ä l iikenteen melu ja saa s t e et h ä irits evä t to

della valtavasti. Ikkunoita ei voi kuvitella

kaan pitävänsä auki, päinvastoin, ne on tilkit

tävä moninkertaisesti kesät talvet. 

Rai ja, Taneli j a He t a Salonen 
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-Juuri tänään viimeksi juttelimme mei dän talon 

muiden äitien kanssa siitä, miten toivotonta 

liikenteen melu on vauvaikäi sten takia: vau

voja ei voi nukuttaa ulkona, sillä he säikäh

tävät äkillisiä moottorien jarrutus- ja kiih

dytysääniä, joita varsinkin isot rekat saavat 

aikaan läheisissä liikennevaloissa. Tanelin 

tarha on aivan kotia vastapä ätä , mutta leik

ki-ikäisen lapsen ja lastenvaunujen kanssa 
kadun ylittäminen tuntuu joskus mahdottomalta 

katkeamattoman liikennevirran takia. 

Tämä onkin Raijan ja monen muun äidin huolen

aihe. 

Hellä Rou.hento 

LISÄÄ JALANKULKUVALOJA 

Ka upp i as Hell ä Rouhento on hä nkin huo l issaan ka

dun ylittä mi sestä . As i a kk a at e ivä t pääs e kadun 

yli hä n e n k a uppaans a e i kä h ä n t a hdo pää s t ä vas

t apä i s e ll e buss i p ysäkil l e . Lä hin s uoj a tie on 

pa hassa pai kassa he t i ri s t eyk sen j ä lkeen, e ivä t

k ä a u tot t u nnu y h tään hil jentä vä n sen kohdalla. 

- Mo ni t ässä o n joutunut auton töytä isemä k s i, 

jopa k uollut. 



Näin toteaa kauppias Rouhento, jolla itsellään

kin on järkyttävä kokemus, kun suojatien eteen 

pysähtyneen auton takaa tuli toinen tönäisten 

hänet tien oheen. 

-Lisää jalankulkuvaloja, on hänen toivomuksensa. 

78-vuotias rouva Sylvi Andersson on asunut Pis

palanvaltatien varrella lähes kolmekymmentä 

vuotta. Hän toteaa, että liikenne on viime vuo

sien aikana aina vain kasvanut. 

-Ei rantatie siihen mitään helpotuksia tuonut, 

vaikka niin luultiin. Samanlailla rekat jyris

televät öisin kuin ennenkin. Ihan liikaa tämä 

valtatie on rasitettu. Ikkunoita ei voi pitää 

auki kuin joskus kesäisinä viikonloppuina, kun 

liikenne vähän hellittää, mutta tuplat on pi

dettävä päällä kesälläkin. Usein myöhästyn 

linja-autosta Epilään päin mennessä, kun en 

osaa varata tarpeeksi aikaa Kadun ylittämiseen. 

Seuraavan pysäkin kohdalla on alikulkutunneli, 

mutta sinne en uskalla mennä enää hämärän tul

lessa, hän kertoo. 

* * 
Rajaportilla on tällä hetkellä jalankulkuvaiot 

ja Ahjolan kohdalla alikulkutunneli. Seuraa

viin jalankulkijoille tarkoitettuihin valoihin 

Hyhkyn risteykseen onkin sitten matkaa parisen 

kilometriä. Tiheämmin asennetut jalankulkuvalot 

turvaisivat asukkaiden, etenkin lasten ja van

husten, liikkumisen ja varmasti myös.osaltaan 

ohjaisivat turhaa läpikulkuliikennettä nopeam

min vetävälle Paasikiventielle. 

Hyhkyn mutkassa Epilän suunnalta keskustaan 
suoraan Pispalanvaltatietä ja vaihtoehtoisesti 
Paasik.ivenkatua myöten 

MIK5I 
0 

LA'PJKULKUL//KENNETTÄ 
OHJATAAN 
P/5PALANVALTATI ELLE 

3 VAASA 

Pyynikintorilta Savilinnankatua ja Paasikiven
katua Vaasaan ja Porin liikenne Pispalanvalta
tielle 

m PORI 

Satakunnankadulta Hämeenpuistoa ja Paasikiven
katua Vaasaan ja Porin liikenne suoraan Pis

palanvaltatielle 

Keskustasta tultaessa Vaasaan menevä liikenne 

ohjataan opastein Paasikiventielle, mutta Po

riin menijät ohjataan 

main Epilästä tulevat 

Pispalanvaltatielle. Sa

ohjataan Hyhkyn risteyk-

sessä tarpeettomasti ajamaan keskustaan Pispa

lan kautta. 

J 



Pispalan asemakaava on monessa suhteessa var

sin hyvä kaava. Sen puitteissa on mahdollista 

säilyttää ja korjata vanhoja rakennuksia ja 

rakentaa uusia mukavia pispalalaistaloja. Kui

tenkin kaava sallii varsin monenlaisen raken

tamisen eikä itsestään takaa hyvää lopputulosta. 

Nykyisen kaavan oltua muutaman vuoden voimas-

sa ovat sen puutteet ja tarkennusta kaipaavat 

kohdat tulleet entistä selvemmin esille. Näi-

tä puutteita tarkastelemaan ja parannusehdotuk

sia valmistelemaan on asukasyhdistykseen kesäl

lä perustettu kaavatyöryhmä, joka työnsä aluksi 

on keskittynyt tutkimaan liikennekysymyksiä. 

Pispalan rinteet ovat jyrkkiä j a kadut kapeita. 

Talot ovat yleensä tiiviisti tien reunassa 

kiinni. Pispala on maastonsa ja miljöönsä takia 

erityisalue, jonne yleisten normien mukaiset 

ratkaisut eivät sovi. Erityisesti liikennejär

jestelyt on tääll ä suunniteltava tarkasti to-

dellisen tarpeen mukai s esti ja s iten, ettei ar

vok a s ympäristö hä viä autojen ti eltä . 

Mitä asemakaava määrää liikennejärjestelyistä? 
1 

Kaavassa ensinnäkin määrätään liikenneväylien 

paikat ja mitoitetaan liikennealueet, eli vara

taan tietynkokoi s et alueet kaduille ja autojen 

paikoitukselle. Lisä ksi voidaan määrätä jotkut 

alueet istutettaviksi ja jotkut kadut kevyen 

liikenteen väyliksi tai pihakaduiksi. 

YLIMITOITETTUJA 
LIIKENNEALUEITA 

Nykyisessä kaavassa on selvästi ylimitotettuja 

liikennealueita. Yhtenä esimerkkinä on Mäkikatu, 

jossa on useita liian suuria ja ylimalkaisesti , 

esitettyjä kohtia mm. kadun molemmat liittymät 

Pispalan valtatiehen (itäpäässä poistuisi kaa

va n mukaan Puukkoniemen kauppa, länsipää ssä on 

t ä ysin j äsentä mä tön s uuri p a iko i tusalue) ja mo

net epämääräisesti tien reunoille jätetyt aukot 

(jäsentymättömiä, paikoitusaluevarauksiako?). 
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Pispalassa autoliikenne kulkee pääasiassa harjun 

suuntaisesti, kun taas suuri osa kävelyliiken

teestä kulkee harjun poikki. Tästä seuraa useita 

vaarallisia risteyskohtia, erityisesti pitkillä 

harjunsuuntaisilla kaduilla, joilla autojen no

peudet lisäksi ovat luvattoman suuria. 1Esimerk

kejä tällaisista kaduista ovat Rinnekatu ja Pis

pankatu, joilla liikennettä voitaisiin myös kaa

vallisin keinoin rajoittaa, Rinnekatu voitaisiin 

kaavassa osoittaa pihakaduksi ja vaikkapa tehdä 

portaitten (tärkeimpien jalankulkuväylien) koh

dalle tiehen korokkeet, jotka hiljentäisivät au

tojen vauhtia ristyskohdissa. Pihakatu-määäräyk-

sen tavoitteena olisi säilyttää nykyinen hieno 

katu turvallisena ja miellyttävänä sekä jalan

kulkijoille että autoilijoille. 

MUUTOKSIA AUTOJEN 
EHDOILLA ? 

Pi s palan asemakaava muuttuu koko ajan, sillä 

pieniä kaavamuutoksia tehdään koko ajan. Täl

laisen muuttumisen heikkous on kokonaissuunni

telman puute. Pieniä kaavamuutoksia katselles

sa on vaikea tietää, mitä seurausvaikutuksia 

niillä on laajemmin ympäristössä. Usein muutok

s et tapahtuvat autojen ehdoilla, jotta autoilla 

olisi helpompi ajaa, Joidenkin kaavamuutosten 

syytä on vaikea ymmärtää, koska ne huonontavat 

ympäristöä. Esimerkki: kaupungin omistama hyvä 

rakennustontti, jolla on iso vuokratalo (Por

taanpää 12), kaavoitetaan puistoksi, vaikka sa

manaikaisesti aivan vieressä oleva jo aikaisem

min puistoksi kaavoitettu alue (Harmaan tukki

tien puisto) on jätetty täysin hoitamattomaksi 

joutomaaksi. Eikö alueen asukkaiden viihtyvyy

den ja myös kunnan talouden kannalta olisi jär

kevintä kunnostaa hoitamaton puistoalue ja kor

jata vuokratalo? Näin alueelle saataisiin hyvä 

puisto leikkipaikkoineen. Lisä k s i ymp ä ristö 

säilyisi e nna llaan p i spal a l aisen a - mi k ä tässä 

tapauksessa olisi erityisen tärkeätä, koska 

alueella on Lauri Viita -museo. 



PISPALAN ASEMAKAAVAN MUKAAN UUDISRAKENNUKSESSA 

ON OLTAVA: 
- KAKSI KERROSTA 

- VINOKATTOMUOTO 

• PUUJULKIS/VU 

KUVAPARI 0.50/TTAA, 

ETTÄ MAÄRÄYSTEN PUITTEISSA VOIDAAN 

TEHDÄ HYVÄÄ JA _HUONOA 

Talo on aivan liian suuri ja yhtenäinen kappale. 
Puujulkisivua on vain toisessa •kerroksessa (tun
tuu kuin talo olisi nostettu yhden kerroksen 
korkuiselie korokkeelle). Puuosat on lahosuo
jattu tervanväriseksi kun viereiset talon on 
vanhan tavan mukaisesti peittomaalattu. Lisäk
si julkisivussa on luonnonkivilaattaa, jota 
missään muualla PispaJassa ei ole. 

Kaavatyöryhmässä käsitellään syksyn kuluessa 

ranta-alueiden epäselvää tulevaisuutta ja mie

titään, miten voitaisiin estää palvelujen vä

heneminen Pispalassa ja aktivoida ympäristöä. 

Jos olet kiinnostunut näistä kysymyksistä tai 

mieltäsi askarruttavat jotkin muut Pispalan 

kehityksen ongelmat, ota yhteys kaavatyöryhmän 

jäseniin. Työryhmään ovat tervetulleita kaikkl 

ympäristön kehittämisestä kiinnostuneet pispa

lalaiset. 

Talo on sopuisasti naapurinsa kokoinen. Puu
julkisivu ulottuu alas asti ja katujulkisivussa 
on ikkuna. Näin syntyy miellyttävä ja mukava
mittakaavainen katu. Mitään outoja materiaale
ja tai mahtailevia porttirakennelmia ei tässä 
talossa ole. 

OTA YHTEYTTÄ 
KAAVATYÖRYHMÄÄN ! 

Taru Hurme: Mäkikatu 9 8 6, p. 115158 

Seija Kuusinen: Pispalanharju 8 B, p. 25918 

Ulla-Maija Peltola: -"- -"-
Jarmo Seppä: -"- -"-
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Hiilivoimalan rakentamista Epilänharjun itäpäähän on noussut vas

tustamaan kansanliike. Myös pispalalaisten olisi syytä kiinnostua 

asiasta. Jos voimalaan ei rakenneta kunnollisia puhdistuslaittei

ta, sen korkeasta savupiipusta leviää rikkiä, typpidioksideja ja 

tuhkaa muuallekin lähiympäristöön: Lielahteen, Lentävänniemeen, 

Tesomalle, Ikuriin, Kaarilaan, Hyhkyyn ja tietysti Pispalaan ! 

Tampereen uudesta voimalasta kaavaillaan Naistenlahden turvevoima

lan kokoista sähkön- ja lämmöntuottolaitosta. Sen pitäisi suunni

telmien mukaan valmistua vuonna 1987, joten päätös rakentamisesta 

on kaupungin virkamiesten mielestä tehtävä ensi kevääseen mennes

sä. 

Kysymykset voimalan sijoituspaikasta ja polttoaineesta ovat vielä 

periaatteessa auki, lopullisesti niistä päättää kaupunginvaltuusto. 

Eri vaihtoehtoja salvittelevä Tampereen sähkölaitos tuntuu kuiten
kin tehneen oman päätöksensä, jonka mukaan voimala käy kivihiilel

lä ja se rakennetaan Epilänharjun itäpäähän Porin ja Parkanon ra
tojen väliin. 

Sähkölaitos perustelee suositustaan taloudellisilla seikoilla. 

Sähkön ja lämmön tuottaminen kivihiilellä on polttoaineiden hin

taennusteiden mukaan halvempaa kuin öljyn, maakaasun tai turpeen 

käyttö. Epilänharju taas on "ainoa järkevä paikka" voimalalle, kos

ka se sijaitsee Länsi-Tampereella lähellä sähkö- ja lämpöverkkoa, 

rautateitä ja Näsijärveä, josta saadaan voimalaan jäädytysvesi. 

Ero muihin vaihtoehtoihin on sähkölaitoksen laskelmien mukaan jo

pa satoja miljoon.ia hiilivoimalan eduksi. 

Epiläläiset ovat voimalasuunnitelmista kiukkuisia. Voimalan sijoi

tusta vastustavaan adressiin, joka laitettiin kesällä kiertämään, 
on kertynyt pari tuhatta nimeä ja keräys on vielä kesken. 

Alueen asukkaita edustavat Pispalan-Epilän kiinteistöyhdistys ja 

Epilä-seura eivät vielä ole ottaneet hankkeeseen virallisesti kan- · 

taa. Pispala-Epilän kiinteistöyhdistyksen puheenjohtaja Risto Vä

limäki arvelee kuitenkin, että syksyn yleiskokouksessa suunnitelma 
tuomitaan. 

Epilä-seura .järjesti syyskuun lopussa voimalasta keskustelutilai

suuden, johon saapui noin kahdeksankymmentä länsitamperelaista 

tenttaemaan sähkölaitoksen edustajia. Paikallaolijat vastustivat 

yksimielisesti voimalan sijoittamista Epilänharjuun. Vilkkaan kes

kustelun aikana esitettiin muun muassa seuraavia perusteluja: 

-Voimalapaikka sijaitsee liian lähellä asutusta. Lähimmän talon 
seinään on tulevista hiilivarastoista vain parisataa metriä. 

-Voimalasta leviää ympäristöön rikkiä, typpioksideja, hiilipö

lyä ja tuhkaa, jotka saastuttavat vesistöjä, maata ja ilmaa 

ja saattavat aiheuttaa ihmisille hengi tyselin-, iho- ja sydän

sairauksia; 

-Hiilen kuljetuksesta ja lastaamisesta aiheutuva melu häiritsee 

lähitalojen asukkaita. 
·-Voimalaitos ja hiilivarastat ovat rumia ja pilaavat epiläläis-

ten ulkoilumaastot. 

Asukkaat pelkäävät myös, että kunhan yksi voimala on ensin saatu 

sijoitettua [pilään, on toisen voimalan rakentamista helppo puo

lustaa keskittämisen tuomilla eduilla. Ja kun jätteidenkäsittely-

laitoksen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi Tampereella, ei ole 

mitään järkeä rakentaa sitä eri paikkaan ••• 
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Sähkölaitoksen edustajat toiminnanjohtaja Pekka Rainio ja projek

tipäällikkö Esko Jarva pitävät epiläläisten pelkoa saasteista, 

melusta ja maiseman rumentamisesta "turhana hysteriana". Heidän 
mukaansa kaikki ongelmat voidaan poistaa nykyisellä tekniikalla. 

Tehokkailla suodattimilla savukaasujen rikkipäästöt voi vähentää 

olemattomiin, hiilivarastot voidaan sijoittaa näkymättömiin har-

jun uumeniin ja hiilen purkauksessa voidaan nykyaikaisin menetel

min estää hiilipölyä leviämästä "kohtuuttomasti" ympäristöön. Il

man rikkipitoisuus tulisi terveyslautakunnan laskelmien mukaan 

jopa laskemaan, kunhan tällä hetkellä toimivat pienet talokohtai

aiset öljyvoimalaitokset voitaisiin sulkea. 

MUTTA. Kaikki nämä asiat ja uusi tekniikka vaativat rahaa. Pro

jektipäällikkö Jarvan mukaan onkin harkittava, miten MIELEKÄSTÄ 

on panna rahaa tällaiseen tekniikkaan. Rikinpoistolaitteet esi
merkiksi ovat kalliita ja niiden käyttökustannukset suuret. Vie-

lä ei ole myöskään selvitetty, mitä hiilivarastojen sijoittaminen 

suljettuun tilaan tulisi maksamaan. Määrärahojen myöntämisestä 

tällaisiin tarkoituksiin päättää viime kädessä valtuusto, ja koke

muksen mukaan taloudelliset arvot syrjäyttävät ihmisten terveyteen 
liittyvät seikat tosi paikan tullen. 

Mietteliäiksi vetää voimalakysymys myös 
Pekka Rainion ja Esko Jarvan. 



Epiläläiset peräsivät vaihtoehtoja kivihiilelle: Hiilivoimalan edul

lisuutta perustellaan pelkillä kylmillä liiketaloudellisilia laskel

milla, joissa voimalan vaikutusta ihmisten terveyteen ja viihtyvyy

teen ei ole otettu huomioon. Voimalapåätöksen kiireellisyyttäkin 

epäillään, sillä tällä hetkellä kaupunki ostaa Imatran Voimalta säh

kön edullisesti, eikä sähköstä tunnu olevan Suomessa pulaa - pikem

minkin päinvastoin. Yksi esilletullut ehdotus olikin rakentaa yhdis-

tetyn voimalan sijasta pelkkä lämpövoimala. 
Vaihtoehtona kivihiilelle on väläytelty maakaasua, joka on voimalaan 

sopivista polttoaineista ylivoimaisesti saasteettomin ja käyttökus

tannuksiltaan halvin. Epiläläinen kaupunginvaltuutettu Seppo Kavala 

on muutaman muun kaupunginvaltuutetun kanssa tehnyt kaupunginhalli

tukselle aloitteen, jossa sitä velvoitetaan tutkimaan uudelleen voi
malan sijoituspaikkaa ja eri polttoainevaihtoehtoja, erityisesti 

maakaasua. 

Sähkölaitoksen mukaan maakaasu on pois laskuista, koska sitä ei ole 

Tampereella käytettävissä ja koska se on kallista. Maakaasuputken 

saamisesta Tampereelle on kuitenkin keskusteltu. Muun muassa Tam

pereen Kauppakamari oli 70-luvun puolivälissä kiinnostunut maakaa-

susta, tosin teollisuuden raaka-aineeksi.Se teki silloin Kauppa- ja 

teollisuusministeriölle aloitteen maakaasun saamiseksi Tampereelle. 

Innostus kuitenkin raukesi, kun maakaasun kustannuksista ei saatu 

tarpeeksi tietoja eikä KTM antanut mitään sitovia lupauksia. 

Tuleva voimala on asia, jossa kaikkien länsitamperelaisten - ja 

miksei muidenkin - olisi syytä yhdistää voimansa. Pispalan asukasyh

distyksen hallitus on ja ottanut kantaa hankkeeseen. Sen mukaan hii

livoimala ei sovi sisämaahan keskelle amakotiasutusta. Vaihtoehtoja 

hiilivoimalalla tulisi tutkia tarkemmin, vakavasti maakaasu huomi-

oonottaen. Asukasyhdistys on myös yhdessä Pispalan-Epilän kiinteis

töyhdistyksen kanssa järjestämässä keskustelutilaisuutta, johon 
kutsutaan tamperelaisia valtuutettuja tentattavaksi voimala-asiassa. 

Jokainen pispalalainen voi kirjoittaa nimensä voimalaa vastustavaan 

adressiin, jollaisia roikkuu muun muassa pispalelaisten ruokakauppo

jen ilmoitustauluilla. Ja kukin voi tietysti keksiä mieleisiään ta

poja painostaa sähkölaitosta ja valtuutettuja paremman vaihtoehdon 

löytämiseksi. 

Anne Brax 

KAUPUNGIN ASUKKAAT OVAT KIINNOSTUNEET SAASTEETTOMASTA 
VAIHTOEHDOSTA! KUTEN HÄMEEN SEUTUKAAVALIITOTKIN. 

MIKSI KAUPUNGIN SÄHKÖLAITOKSELLA UMMISTETAAN SILMÄT 
JA KORVAT TÄLLE VAIHTOEHDOLLE? 

Häme janoaa maakaasua 
• Maakaasuputki olisi rakennettava mieluummin 
Kouvolasta Hämeenlinnan kautta Tampereelle kuin 
suoraan Helsinkiin. Tätä mieltä ovat Kanta-Hämeen 
Päijät-Hämeen ja Tampereen seutukaavaliitot. ' 

• Ne perustelevat ehdotustaan taloudellisilla syillä ja 
alueiden kehityksen turvaamisella sekä tulevaisuu
dessa ehkä toteutuvalla suunnitelmalla maakaasun 
vetämisestä Ruotsiin asti . 

••• • 
Seutukaavaliitot patistavat 

valtiota ja Neste Oy:tä ajamaan 
maakaasuverkon laajentamista 
niin, että sen piiriin tulisivat 
ensisijaisesti sisämaan teolli
suusmaakunnat. Jos maakaa
sua ohjataan rannikolle, pitäisi 

AAMU LEHTI 

hanke toteuttaa vasta tämän 
jälkeen. Kaasupäätöksellä on 
lisäksi kiire, sillä Hämeenlin
nan ja Tampereen voimaloiden 
polttoaineesta on tehtävä pian 
päätökset. 

2.10.-82. 

- Maakaasun suuren kansan
taloudellisen merkityksen 
vuok,_si olisi valtion osallistutta
va putken rakentamiskustan
nuksiin, kuten se osallistuu 
mm. teiden, kanavien ja rauta
teiden rakentamiseen, todetaan 
Julkilausumassa. 
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HIUKAN 

VOIMALASTA 

"Näin säilöt kesän marjat" lukee kaupasta osta-

mani kilon sokeripussin kyljessä. Itse en ole 

vielä säilönyt, aleko sinä. Sokeripussin kyljen 

alaosassa lukee "sokeri on liikkuvan ihmisen ener

giaa". Ja kuten tiedämme energia on yleisnimi

tys aineille, säteilyille jne. Maailma nähkääs 

koostuu energiasta. Ja sokeri on sitä. Ihmisen 

ravinteista tiedetään sen verran, että sokeri ei. 

ole sitä. Marjat taas on, joskaan marjoja ei 

juuri enää ole. 

Tutkikaamme hiukan tätä mystistä "sokeri-ener

gia-maailma" -akselia; tokihan se on akseli? 

Nimittäin sokeri ei ole ainoa energian muoto 

ajatelkaamme vaikka rasvoja, joihin joukko 

tiedemiehiä on kiinnittänyt huomionsa. Maini-

tut riitapukarit kiistelevät siitä kumpi on vaa

rallisempaa, eläin- vai kasvisrasva. Joka ta

pauksessa se rasva, joka ihmisestä 1öytyy, on 

eittämättä eläinrasvaa. Se on energiaa, jota 

eräs toinen energian muoto liuottaa vihje 

laihduttajille ! alkoholi, erityisesti etyyli-

alkoholi. Siis energia on sokeria laajempi 

käsite. 

Ottakaamme esimerkki: Olet kävelemässä Epilässä 

päin, ja ihmettelet miksi vaatteesi tulevat 

nokisikå. Äkkipikaisuudessasi sadattelet huoli-

mattomia nokikolareita, mutta havåtset samalla 

suuren nokipilven. "Sehän on Epilän kivihiili

voimala:", huudahdat. Energiaa: Sehän on 

ENERGIAA! Meidän oma pieni kivihiilivoima1a: 

Ensi innostuksen jälkeen katsahdat taas vaattei

siisi ja sadattelet: "Että ne nokikolarit 

se on sitä nykyaikaista huolimattomuutta:" Sa

malla muistat, että energiahan on jotain sokeria, 

jota avio/avopuolisosi oli pyytänyt noutamaan. 

Mutta tullessasi kotiin sokeripussi kainalossasi 

puolisosi yllättäen huudahtaakin: (lukijan oma 

arvaus). Sinä vastaat: "En varmasti ole ollut 

katolla!" Lukija voi vapaasti antaa tapahtumaa · 

koskevien mielikuvien lipua eteenpäin ••• 
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------------ * Kuva Raine Lehtoranta 

Siis sokeri-energia-kivihiilivoimala -akseli 

olisi saatava rikki. Rikki taas on tyypillinen 

kivihiilivoimalan tuottama myrkky, jonka joutu

minen pispalalaisten elimistöön on äärimmäisen 

helposti estettävissä. Arvaako lukija miten? 

Samasta syystä kivihiilivoimalaa on äärimmäisen 

vaikea rakentaakaan Pispalan lähettyville, esi

merkiksi Epilään. Arvaako lukija mikä on tuo 

syy? 

Koska kaasuvoimalasta ja ravinteista on puhuttu 

enemmän toisaalla tässä lehdessä, en puutu siihen 

enempää. 

Akseli 

-------------Leikkaa irti 

RAUNO POIKOLAINEN 

ARK. 9- 18 , LA 9- 14 

1 



RAUUANTALKOOT 
PISPAN 
KOULULLA 
LAUANTAINA 
30.10. klo 10-13 
Pispan koulun ruokalassa on lauantaina 30.10. 
klo 10-14 RAUHANTALKOOT, jonka järjestävät 
Suomen Rauhanpuolustajat ja Pispalan Asukas
yhdistys. Sinne voi tuoda ylimääräisiä, mutta 
vielä käyttökelpoisia lastenvaatteita ja -ken
kiä. Myös muuta joutilasta tavaraa voit löytää 
kätköistäsi kirpputorilla tai huutokaupassa 

myytäväksi, millä kerätään rahaa pakettien 
postittamiseen. Tarkoitus on tehdä paikan pääl
lä valmiita postipaketteja vaatteiden lähettä

miseksi palestiinalaisiin orpokoteihin. Voit 
tuoda paketteihin tarvittavaa paperia ja narua 
mukanasi ja itse osallistua pakettien tekemi

seen. 

EDULLINEN 1 ILTAOSTOSPAIKKA 

RAJAKIOSKI 
TARJOLLA GRILLI TUOTTEITA ELIN-
TARVIKKEITA , MAKEISIA, JÄÄTELÖÄ. 

LEHTIÄ YM. 

SIIRRYIMME 
TALVIAIKAAN TERVETULOA ! 
MA-TO 16-- 24 LIISA JÄRVINEN 
J::I& -LA 16 - 01 PISPALANVALTATIE 3 
SU 14 -24 Pol.l, 114 785 

Tule hakemaan 
uusi ilme hiuk siisi 

VOLUME 82 

Salon 
karkkimaa 
hämeenkatu 30 a 2. kerros puh. 24 041 

koukkarinkatu 11 puh. 27 887 

Tilaisuudessa voit myös "adoptoida" KUMMI
LAPSEN, mikä tarkoittaa sitä että sitoudut 
antamaan tietyn rahasumman joka kuukausi vali
tun orpolapsen hoitokustannuksiin omassa maas
saan. Pispalalaiset saavat oman kummilapsen 
kuten esim. Koivukylän asukkailla Helsingissä 
on Feriel Housain -niminen beirutilaistyttö. 
Yhden kummilapsen elantoon tarvitaan 350 mk 

kuukaudessa. 

Rauhantalkoot on myös lastentapahtuma. Siel
lä on ohjelmaa, nukketeatteria, laulua ym. 

Kahvia, pullaa ja mehua on luvassa. Paikalla 
on tarjolla myös tietoa palestiinalaisasiasta-. 

Jos et pääse itse mukaan tapahtumaan, pane 
keräykseen sopivaa tavaraa laatikossa tai pus
sissa tien varteen maanantaina 25.10., josta 
ne noudetaan illalla klo 18-21 autolla. (Huom. 
laita sateella. muovia pakettien päälle.) 

Talkoisiin voi ilmoittautua Annamarja 
Ollikaiselle (puh. 35921), jolta saa myös 

tarkempia tietoja talkoista. 

VALOKUVANÄYTTELY 

fontanka foto 
• PASSIKUVISTA 5,- ALENNUSTA 

tätä ilmoitusta vastaan 30.11.82 mennessä 
joko värikuvat tai mustavalkoiset 

• TUTUSTU NOPEAAN 
MUSTAVALKOPALVELUUMME! 
Saat 15 % alennusta tällä ilmoituksella 
kaikista mv-töistä 
Löydät meidät Puutarhakadun ja 
Kuninkaankadun kulmaus -II kerros 



Helvi n kioski avoinna ark. 16-21 
PISPANKATU 2.1 la 15-21 

Elintarvikkeita , kioskitavaraa, su 9-21 
kukkia ja taimia - Tervetuloa edullisille 

ostoksille ! 

Kahvila-Baari HYHKYN PlRTTl 
Pispalanvaltatie 56 1"4'1. 44 1359 

Parturi Kampaamo 
Heljä Moberg Mirja Yli -Kovanen 
Pispalanvaltatie 10 ark. 9-17, la 8-13 
puh 29 039 ma suljettu 

KESKITÄ T • • htik kkRUUSUOS-a I u 
ltll<f&I 

ARK. 9- 19 ARK. 9- 17 
LA-SU 9-- 18 LA-SU 9- 15 
PISPALANVALTAT. 27 PISPALANVALTAT. 75 

PUH 44 22 56 

OSTO - JA MYYNTILIIKE 
KALEVI SIURO Pl5PALANVALTAT. 56 

., .. 
KOTI-IRTAIMlSTOA JA KERÄILYESINEITÄ 

TARJOA TARPEETONTA TAVARAA -

VERHOILULIIKKEESSÄ 
tapahtuu : Pispalanvaltat. 56 p. 442 006 

• erä huonekaluplyysiä tarjoushintaan 
• irtotyynykalustojen työnosuudessa roima alennus .. 

Pi SPALANVALTATIE 120 
PUH. 440 283 

EDULLINEN LOUNAS 
JOKA PÄIVÄ 

KLO 10- 1--4 

ORKESTERITANSSIT 
PERJANTAISIN-LAUANTAISIN 

. . 

KABINETISSA 
HYVÄT 

KOKOUS- JA 
JUHLATILAT 

t ANTllKKI - ja TYYLIHUONEKALUJEN entisöinnit , myös 
puuosat . Arvio ja kuljetus maksuton Pirkanmaan 
talousalueella myös iltaisin • ___________ _ 
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YLÄVOIMA 

TAMMER-l{EHYS Pispalanvalta-
tie 54 

• taiteilijatarvikkeita .. 
• taulujen kehystystä puh. 4l/l 250 

Grilli11 kioski 

PIZpala 
Pispa lanva lta-f.ie 28 
Avoinna: 11-02 

ma-to "" 
pe -la 11-04 
su 9-02 

TAHMELANVALTATIE 5 
PlJH . 114 823 

Sidontatyöt ammattitaidolla 

KONDITORIA-KAHVIO o 
PISPAL.AN VALTATIE 115 p. 44 l 213 
TAP:N YIERESSÄ 

HYVÄN KAHVIN NAUTINTAPAIKKA, 
KUIN KYLÄK AUPPA 

At4:::. '} - 1'1 , LA-SU 10 -19 

Pi Pikku l(rouvi Valli katu 5 
ark. 13-21.30 , la-su 9-21.30 

Kukkia - aina ajankohtaisia 
Rajaportin l{eidas 
Pispalanvaltatie 15 

•• 

LASITVO puh. 35569 
• lasit , peilit, • lasituksia 
• kuviolasit 
• eristyslasit, 
• tuulilasit 
• lisälasit (energiapuitteet) 

Pispalanvaltatie 47 
• myös iltaisin, puh. 432 489 

T-lähikauppa 
MAIRE NÅSI 
Pispa lan valtatie 54 

Tervetuloa / 
Tutustumaan tarjouksiimme • 

Parturi- kam paamo 
TERTTU FORSMAN 

Tahmelankatu 14 puh. 21079 
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Pispala1 Pulteri 
Plspalanvaltatle 23, puh. 25 211 TAMPERE 

Eläkeläiset ja opiskelijat t 
KOTIRUOKALOUNAS 

MA - PE KL0 13-18 

15:-
sis. lämminruoka, 

leipä, voi., maito, 
kuppi kahvia + % 

P I S P A L A L A I N E N ! 

Jos Sinulla on Pispala-ai
heisia vanhoja tai uusia 
kuvia, julisteita, kirjoja 
ym., jotka haluaisit tuoda 
Pispalan Pulterin "lukuka
binetin" seinälle, niin 
toimita ne Pulteriin 15.10. 
mennessä. 

Kaikkien materiaalia toi
mittaneiden kesken arvom
me 3 kpl kahdenhengeri SU
PERPIHVIATERIAA maailman 
ainoassa aidossa Pispala
laisravintolassa. 

PS: Odotamme kiviseinälle 
uutta näyttelyä! 

PISPALAN 
APTEEKKI 

Pispa lanva ltatie 45 
puh. 26962 

OSALLISTU UUSI ERÄ MEILTÄ: 
K-kauppoien polttopuris- K-tarjousten lisäk-

eerinneruokakilpailuun tetta. si ostoista alennus. 
,1.- 23.10. Palkintona VARAA kyl- ... 
lahjakortteja, joulu- mien ilmojen K . 
kinkku ja ym. varalle. L..J 

I• 
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