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Hyvä pispalalainen 
Elämme synkkää aikaa, vuoden pimeintä. Päi
vät vielä lyhenevät aina talvipäivän seisauk
seen asti. 

Mutta muuten asiat eivät näytä niin tavatto
man synkiltä. Vasaran iloinen nakutus ja sirk
kelin ujellus kantautuvat korviin sieltä täältä. 
Pispalaa peruskorjataan ... 

Kaupunki vain ei omia talojansa kunnosta. 
Tuleepa mieleen, että kannattiko muinoin 
mokomaa kaupunkia Pispalaan liittääkään. 

Asukkaiden toiminnalla on saatu paljon 
aikaan. Aikanaan Pispalan säilyttämiseen täh
täävä asemakaava, Pispala perusparannus-
kokeilualueeksi, sittemmin torjuntavoitto Tah
melan valtatiessä ja Epilänharjun kivihiilivoi
malassa. Nyt olisi saatava kaupunki peruskor
jaamaan omat vuokratalonsa ja rakentamaan 
maisemaan soveltuvia vuokrataloja lisää Pispa
laan. 

Kaupunki voisi myös nykyistä innokkaam-

ASUKASYHDISTYKSEN 

min levittää tietoa perusparannuskokeilun tuo
mista erityiseduista. Asukasyhdistys yrittää 
tässä lehdessä omalta osaltaan antaa perustie
toja. Yhteen lehteen ei kuitenkaan mahdu kuin 
aakkoset, joten vaatikaa kaupungin perus
parannustoimistosta lisää tietoja. Jospa hyvin
kin kannattaisi kunnostaa talonsa . 

Ja sitten: hyvää joulua vaan. Mutta sitä 
ennen nähdään puurojuhlassa. 

PS. Etkö vielä ole Pispalan asukasyhdistyksen 
jäsen? Liity sinäkin ja tule mukaan toimimaan 
yhteiseksi parhaaksemme! 
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Pispalan Rauhantalkoissa oli tuisketta ja tohinaa. Tal
kooajatus oli otettu vastaan hyvin, koska lähes jokainen 
sisääntulija kysyi heti: "Mitäs täällä pitää tehdä?" Siitä sit
ten yksi rupesi myymään kirpputoritavaraa, jota muut 
kantoivat sisään, toinen ryhtyi keräämään nimiä kummi
lapsilistaan, kolmas alkoi punnita vaatteita ja neljäs kääri 
niitä pakettiin. Tekeville piisasi puuhaa. 

Ja mikä hienointa, Reem Housainista tuli Pispalan oma 
palestiinalainen kummilapsi ja tarvittava kuukausisumma 
saatiin kokoon. Yhteensä saatiin lisäksi kerättyä 18 noin 
viiden kilon postipaketillista lastenvaatteita ja -kenkiä ja 
myyntityöllä noin 900 mk rahaa. Se oli todella mukava 
tulos ja upea alku Pispalan omalle rauhantyölle! Kaikille 
osallistuneille sydämelliset kiitokset ja erityisesti Yli-Salo
mäen Arskalle, joka lahjoitti talkoisiin lujat pakettipaperit. 
Rauhanpuolustajat hoitavat postituksen keskitetysti isona 
kollina, joten talven kouriin joutuneet palestiinalaislapset 
saavat toivottavasti pian lämmintä ylleen. 

Reem Housain, 12-vuotias palestiinalaistyttö, on Pispa-
lan asukasyhdistyksen kummilapsi. Reem on syntynyt ael-al-Zaatarin pakolaisleirillä, jonka pommituksissa 

änen vanhempansa Manan ja Moustafa Housam saivat 
surmansa 12.8.1976. Reem ja hänen kahdeksan sisarustaan 
ovat siitä lähtien olleet Palestiinan Yleisen Naisliiton 
(GUPW) perustamassa ja ylläpitämässä lastenkodissa, 
aluksi Beirutissa ja viimekesäisten sotatoimien jälkeen Syy
riassa Damaskuksessa. Parhaillaan harkitaan lastenkodin 
muuttoa Tunisiaan. 

Kummilapsitoiminnan tarkoituksena on kuukausiavus
tuksin ja keräyksin kustantaa Reemin elin- ja koulutus
kulut, jotka ovat 100 dollaria kuukaudessa (noin 400 mk). 
Reem Housainin tukitili PSP TA 84710-8. Tilinhoitaja 
Tuomo Lahtinen, Vallikatu 5, tai asukasyhdistyksen toimi
kunnan jäsenet antavat lisätietoja. 

Arabikansojen Ystävyysseura on järjestänyt palestiina
laislasten kummitoimintaa Suomessa runsaan vuoden ajan. 
Kaikki kummilapset ovat Tel-al-Zaatarin lastenkodin lap
sia. Kummilapsien ylläpitoon kertyneet varat on tilitetty 
Rauhanrahaston Palestiina-tilille, jolta ne on tilitetty eteen
päin suurempina,erinä. Tällä hetkellä rahallisten avustus-aen toimittaminen on palestiinalaisten pyynnöstä toistai
eksi keskeytetty, sillä lastenkodin toiminnan jatkamisessa 

on ymmärrettäviä ongelmia. Seura toimittaa kuitenkin edel-
leenkin tiedot kummilasten tilille kertyneistä varoista pales-

PISP ALA-PELI 

tiinalaisille, jotta ne voidaan ottaa huomioon lastenkodin 
toiminnan jatkosuunnittelussa. 

Arabikansojen Ystävyysseura hoitaa yhteyksiä lasten
kotiin paitsi palestiinalaisten naisten järjestöjen ja PLO:n 
kautta myös alueella olevien seuran jäsenten ja kansain
välisten järjestöjen suomalaisten toimihenkilöiden avulla. 

Muutama viikko sitten Suomeen palannut YK-joukoissa 
työskennellyt sairaanhoitaja Teuvo Mikkonen vieraili 
lastenkodissa Damaskuksessa. Parhaillaan Libanonissa 
Yk-tehtävissä työskentelee aikaisemmin Mikkosen tapaan 
seuran lähettämänä Ain-el-Helwen -pakolaisleirissä toimi
nut lääkäri Olli Kruuna. 

Pispalan asukasyhdistyksen kummilapsen Reem Housai
nin tilille kertyneet varat siirretään eteenpäin vasta, kun 
jatkoyhteydet lastenkotiin ovat selvinneet. Sen jälkeen 
rahojen käytöstä ja Reemin elämästä saadaan säännölliset 
tiedot. 

12-vuotias tummatukkainen ja -silmäinen Reem on Pispa
lan kummilapsi. Sinä, joka et vielä tullut mukaan, ehdit 
kyllä. Reemin hyväksi voidaan tehdä se vaaditty minimi, 
mutta myös paljon enemmän. Jos vaikka kutsutaan tyttö 
Suomeen Pispalaan yksi kaunis kesä! 

kalla sijaitsevaan monttuun. Yksi heittokierros kuluu ylös kiipeämisen 
Lähtöpiste on Haulitorni. Noppaa heittämällä edetään kohti maalia yrityksiin. Vietät taintuneena yhden heittokierroksen ajan. 8. Näet ison 
Saunasaarta. Maaliin pääsee vain tasan menevällä silmäluvulla, muuten rakennusliikkeen antavan epäilyttävän ja kummallisen joululahjan kau
joutuu palaamaan aina ylimääräisten nopansilmien verran takaisin. Peli- pungin johdolle. Puraiset Paavolaa nilkkaan. Parantele hampaitasi kier
nappuloiksi sopivat vanhat napit. Peli-iloa. roksen ajan. 9. Varo liukkaita portaita! Seuraavalla kierroksella palaa 

taaksepäin nopan silmäluvun verran ja jatka tästäedes pitkin katkoviivoin 
Pelin kulku: 1. Hups! Jalka hiukan lipesi rappuselta, joten olet pika- merkittyä polkua (reitti: ensin 3 askelta taaksepäin ja sitten polulle ja 
vauhtia maassa - siirry 2 askelta eteenpäin. 2. Valtatiellä joudut miltei eteenpäin). 10. Katsot kuvajaistasi Tahmelan lähteestä. Se näyttää omi
auton nielaisemaksi. Hengähdät säikähdyksestäsi heittokierroksen ajan. toisen samealta. Lieneekö vika veden laadussa? Juokset äkkiä lähimmän 
3. Tapaat harjulla kompastelevan joulutontun (on viikonloppu). Saatte- peilin ääreen - kaksi askelta eteenpäin. 11. Saat kahvikutsun naapuriltasi. 
let häntä kappaleen matkaa, heitä siis ylimääräinen heitto. 4. Peruskor- 12. Kasvimaa! Muistelet menneen kesän kukkaloistoa ynnä vitamiinipauk
jaus käynnissä! Kannat lautoja nurkalle - askel eteenpäin. 5. Joku on kuja ja piristyt niin, että heität ylimääräisen heiton. 13. Vai niin siinä kävi. 
päästänyt leijonansa yksin ulos. Palaa äkkiä Haulitorniin ja aloita alusta! Eihän Saunasaareen vielä voi hiihtää. Palaat rantaan odottelemaan sopi-
6. Kaupunki on jälleen myynyt vuokratalon ja jäljellä on pelkkä monttu. van tuulista lentosäätä. Heitä kerran. Jos saat luvun 6, pääset suoraan 
Hyppää yli (yksi askel) ettet putoa. 7. Putoat kaupungin vuokratalon pai- maaliin, jos et, jätä seuraava kierros väliin ja jatka sitten tavallisesti. 
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PISPALASTA HIDASKATUALUE? 
Pihakatujakin puuhataan 
Saavatko pispalalaiset kaupunginosastaan ensimmäisenä 
Tampereella yhtenäisen piha- ja hidaskatujen alueen? 
Asukkaiden aktiivisen toiminnan ansiosta ovat nimilistat 
hitaamman liikenteen puolesta kiertäneet kodeissa; jo 
tämän Pispalalainen-lehden ilmestymisen aikoihin on val
mistumassa kokonaisesitys uusista katumuodoista. 

Kaduista keskusteltaessa Pispan koululla 13. lokakuuta 
oltiin kehityksen suunnasta hyvin yksimielisiä: Pispalassa 
ei valtatietä lukuunottamatta saa ajaa kovempaa kuin 
30 kilometriä tunnissa. 

Nopeudet 50:stä 30 km:iin tunnissa 

Katuasioita pohdittaessa kävi Pispan koululla selville, että 
50 kilometrin tuntirajoitusta pidetään yleisesti Pispalan 
olosuhteissa aivan liian kovana. Erityisesti koululaisten ja 
lasten selviämistä autojen seassa pidettiin tuuripelinä. Kes
kustelussa toivottiin myös poliisien joskus tarkkailevan, 
miten kovaa pispalalaiskaduilla oikein ajetaan. 

Kaupungille esitetään nyt, että suurin piirtein koko 
Pispalan kaupunginosa muutettaisiin hidaskatualueeksi, eli 
suurin ajonopeus olisi 30 kilometriä tunnissa. 

Sen lisäksi on toivomuksena saada useita pihakatuja, 
erityisesti poikkikaduille, jossa liikennettä ei muutenkaan 
ole paljon. On pidetty myös mahdollisena, että esimerkiksi 
Rinnekatu saataisiin nykyisestä nopean ajon väylästä piha
kaduksi. Pihakaduilla autojen pysäköinti on sallittu vain 
määrätyillä paikoilla. Läpiajo ei ole sallittu, vaan ainoas
taan ajo tontille. 

Pihakaduilla jalankulkijat ja autot ovat siis täysin tasa
vertaisia. Lapset saavat taas leikkiä katualueella vapaasti. 

TUUMASTA TOIMEEN 

Asukasyhdistyksen katukokouksen jälkeen valittu työ
ryhmä valmisti harjun kaupunginpuoleiseen päähän 
kyltin, jossa autoilijoita kehotetaan ajamaan hiljaa. 

Marraskuussa käynnistyi myös adressikeräys kaupun
gille tehtävän nopeusrajoitusanomuksen tueksi. Nimien
keruu keskittyy erityisesti pitkille harjun suuntaisille ka
duille, joilla autot ajavat kovimmin. 

Keräys on saanut hyvin myönteisen vastaanoton, lähes 
kaikki kysytyt ovat allekirjoittaneet adressin. Useat 
allekirjoittaneista kertoivat vaarallisista tilanteista, 
joihin ovat itse joutuneet tai joita olivat nähneet. Monet 
myös totesivat, ettei rajoitus ole rasite autoilijoillekaan, 
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Kadun luonteeseen kuuluvat myös istutukset sekä esimer
kiksi asukkaiden yhteisessä käytössä olevat penkit. 

Päätösvalta asukkailla 

Uusi tieliikennelaki suo päätösvaltaa piha- ja hidaskatu
jen perustamisessa paljon asukkaille itselleen. Pispalas
sakin on yksimielisyys tärkein peruste, kun uusia katu
muotoja halutaan. 
Myös kaupungin virkamiehet ovat alustavasti suhtautuneet 
myönteisesti pihakatuhankkeisiin. Kaupungininsinööri 
Kauko L e h t o n e n on lupaillut ensimmäisiä piha-
katuja Tampereella jo ensi vuoden alussa. Toivottavasti 
Pispalakin on jo silloin mukana! 

Lehtosen mielestä haittaa Pispalassa pihakatujen raken
tamista ainoastaan joidenkin osuuksien kapeus ja jyrk
kyys. Muuten päätösvalta jää asukkaiden itsensä käsiin. 

Hidaskatujen lisäksi puuhataan Pispalan sisäänajoteille 
näkyviä kylttejä: Pispalassa ajetaan hiljaa. Asukkaiden 
lisäksi tukea haetaan mm. Pispan koulun henkilökunnalta. 

Lokakuun katukokouksen osan
ottajia (yllä) 

Harjulainen 5-vuotias Tapio 
Y I t ä v ä on saanut 9-vuotiaan 
hervantalaisen Joni K o r p e -
/ a n vieraakseen. Tapsa menee 
ensi vuonna kouluun ja toivoo 
hänkin turvallista koulumatkaa 
itselleen ja kavereilleen . 0 

koska ajansäästö hurjastelusta on mitätön. 
Uusia nopeusrajoituksia koskeva anomus jätetään 

joulukuussa kaupunginhallitukselle. Sen jälkeen odote
taan toimia kaupungilta - nopeasti. Katuasioista on 
kuitenkin keskusteltava edelleen. Vielä kannattaa miet
tiä, voisiko joistain kapeista ja erityisen vaikeista kaduis
ta tehdä oikein kaavamääräyksellä pihakatuja (jolloin 
läpiajo kiellettäisiin ja ajonopeus olisi 20 km/h) ja millä 
tavoin Pispalassa pitäisi katuja rakentaa ja kunnostaa. 
Katuasiat ovat jatkuvasti tärkeitä, on syytä seurata valp
paasti kaupungin suunnitelmia ja tehdä itse aloitteita. 



ROHKEASTI V AAN PERUSKORJAAMAAN 
Pispala on määrätty perusparannuskokeilualueeksi vuonna 1979. Ensimmäiset peruskorjaukset pantiin alulle vuoden 
1980 aikana, jolloin kymmenkunta pispalalaista talonomistajaa ilmoittautui halukkaaksi kokeilijaksi. Seuraavana 
vuonna oli hakemusten esittäjiä saman verran ja tänä vuonna jo yli kaksikymmentä. Moni peruskorjaaja asuu jo uudis
tetussa, lämpimässä, mukavassa kodissa ja rakennusajan vaivat ja vastukset ovat unohtuneet. Vai ovatko? 

Vankkaa uskoa tarvitaan 

- Kyllä on kannattanut, toteavat Ulla ja Matti H o n k -
k i 1 a jotka ovat puolessa vuodessa korjanneet erittäin 
huonokuntoisen kaksikerroksisen talon Rinnekatu 23 :ssa. 
- Vankkaa uskoa tässä on tarvittu, varsinkin paperisota
vaiheessa, kun päätösten odottaminen hermostutti ja aina 
piti olla viemässä uudenlaisia selvityksiä ja papereita kau
pungin virastoihin, Honkkilat muistelevat. Toinen vaikea 
vaihe oli purkaminen, tavaraa tuli uskomattoman paljon ja 
kapea Rinnekatu oli lisähankaluutena. Talo osoittautui 
myös huonokuntoisemmaksi kuin mitä alun perin oli aja
teltu. Toisaalta asiantuntijan tekemä kustannusarvio piti 
melko tarkkaan paikkansa, joten ikäviä yllätyksiä ei rahoi
tusasioissa syntynyt. - Uusien peruskorjaajien kannattaa 
kyllä ottaa asiantuntija tekemään suunnitelmia ja mielel
lään sellainen neuvomaan, joka on itse käynyt saman pro
sessin läpi, sanovat Honkkilat, jotka lupaavat itse auttaa 

tarvittaessa. He kannustavat peruskorjauksen harkitsi
U ita rohkeasti tarttumaan toimeen - viihtyisä lopputulos 

palkitsee vaivat. 

Ulla Honkkila peruskorjatun kotinsa edustalla. Talon ulkokuori on 
pyritty säilyttämään alkuperäisen näköisenä. Kivijalkaan on avattu 
pispalalaisia palveleva vanhojen tavaroiden kauppa. 

Kustannusarvio asiantuntijalla 

Rakennusmestari Jukka H a r j u 1 a onitse talonsa perus
korjaaja ja myös joittenkin Pispalassa olevien peruskor
jaustyömaiden vastaava mestari. Hän painottaa kunnol
lisen, asiantuntijan tekemän kustannusarvion merkitystä. 
- Suurin murhe tässä hommassa on, että rahat loppuvat 
kesken, ja syynä on väärin tehty suunnitelma. Kunnollinen 
suunnitelma takaa sen, ettei ikäviä yllätyksiä pääse synty
mään, Harjula uskoo. - Paperisota tietysti saattaa harmit
mittaa, ja alkuun etenkin asuntohallituksen päätökset vii
pyivät hermostuttavan kauan. 

Tällä hetkellä käytännön pulmista lienee kunnollisen 
työvoiman saaminen olevan päällimmäisenä - etenkin 
kirvesmiehistä on pulaa. Mutta kyllä .Tukka Harjulakin 
yllyttää peruskorjaamaan: . - Kyllä näistä Pispalan taloista 

saa yhtä hyviä kuin uusista ja oman työn osuus tekee nämä 
uusia edullisemmiksi - ja samalla säilyy tämä pispalalainen 
miljöö ainakin jossain määrin. 

Rakennusmestari Jukka Har
jula ja peruskorjausurakan 
alussa oleva Mäkikatu 49. 

Asuntotoimisto auttaa 

Ajan ja apulaisten puutetta pahoittelee tarkastusinsinööri 
Matti T o i v o n e n kaupungin kiinteistöosaston asunto
asiantoimistosta. Hän on virkamies, joka eniten joutuu 
peruskorjaajien ongelmien kanssa painimaan. - Jo pelkäs
tään lomakkeiden täyttämisessä meidän pitäisi ehtiä autta
maan paljon enemmän - paperisota on varmasti asia, 
joka pelottaa monia peruskorjausta tuumailevia. Yleensä
kin rakentaminen on nykyään melkoista lomakeviidakkoa, 
eikä tämä peruskorjauskokeilu ainakaan ole siinä suhteessa 
helpompaa. - Kyllä täällä parhaamme mukaan autamme, 
lupaa Toivonen, ja kehoittaa pispalalaisia - myös vanhem
pia asukkaita - vakavasti harkitsemaan talonsa korjaa
mista. 

Toivonen korostaa myös sitä, ettei peruskorjauslainan 
saaminen kaikissa tapauksissa suinkaan edellytä talon täy
dellistä uusimista. - Harkinnan mukaan lainaa voi saada 
myös osakorjauksiin, jos niiden tuloksena on kohtuulli
seksi katsottava asumistaso. 

Tarkastusinsinööri Matti Toivonen saa kiitosta peruskorjaajilta; avulias 
ja myötämielinen virkamies, sanotaan. 
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Vanha Pispala on omaleimainen ja jäljittelemätön, perin
teisesti työväestön asuinalue. Omaleimaisuus alkaa jo luon
nonympäristöstä ja se tulee esiin niin syntyhistoriassa, ark
kitehtuurissa ja naapurisuhteiden tuttavallisuudessa kuin 
tiestön ja porraskatujen piharaittitunnelmassakin. 

Eniten Pispalan syntyyn asuinalueena vaikuttivat 1800-
luvun lopussa Tampereella vallinneet heikot asunto-olot 
työväestön ja käsityöläisten keskuudessa. Kaupungin ulko
puolelta, Pispalasta osoitettiin halpoja tontteja rakennet
taviksi helpottamaan tilannetta. Ja uudet asukkaat rakensi
vatkin mökkejään harjun rinteille mahdollisuuksiensa, 
mieltymystensä ja harkintansa mukaan. Myöhemmin ja 
ajoittain varsin vilkkaastikin rakennettiin alueelle myös 
vuokrakiinteistöjä. 

Niin kohosi tämä perinteinen Pispala pääosaltaan vuosi
sadan vaihteen ja 1900-luvun alun vuosikymmeninä. Nykyi
sestä rakennuskannasta onkin 72 % rakennettu jo ennen 
vuotta 1930. (Tilanne 31.12. 79 kaupungin rakennusrekis
terin mukaan) Näin ollen 3/4 alueen rakennuksista on yli 
50-vuotiaita; nämä kaikki siis kiireellisen peruskorjauksen 
ja nykyaikaisten energiataloudellisten uudistusten tarpees
sa, ellei niitä ole vielä suoritettu. 60-70-luvuilla Pispa
lassa jälleen vilkastuneen uudisrakentamisen ohessa näh
dään myös vanha Pispala arvokkaana alueena, joka halu
taan säilyttää toimivana kaupunginosana - ei museona. 

MIKÄ ON ASUNTOHALLITUKSEN PERUSPARAN
NUSKOKEILU JA MITÄ KANNATTAA PERUSPA
RANTAA? 

19 .1. 79 annettiin laki asuntojen perus parantamisesta ja 
30.11. 79 vastaava asetus. Saman vuoden kesäkuussa valtio
neuvosto vahvisti asuntojen perusparannuskokeilualueet 22 
paikkakunnalla. Tampereella kokeilualueena on käytännöl
lisesti katsoen Ylä- ja Ala-Pispalan sekä Tahmelan kaikki 
vanhat korttelit. 

Asuntohallituksen julkaisussa vuodelta -79 todetaan 
mm. että perusparantamisen tavoitteena on edistää: 
1. Olemassa olevan asuntokannan järkevää ja taloudellista 
käyttöä ja asunto-olojen parantamista 
2. Hyvän asuinympäristön säilymistä ja kehittämistä sekä 
vanhan asuinrakennuskannan omaleimaisten piirteiden 
suojelemista 
3. Alueittaisella perusparannuskokeilulla pyritään luomaan 
valmiudet kaikentyyppisten rakennusten perusparantami
sen lainoitukseen omistus- ja hallintamuodosta riippu
matta. 

Perusparantamalla voidaan siis kohottaa asumismuka
vuus nykyaikaiselle tasolle ja tähän päästään usein huomat
tavasti pienemmällä rahasummalla kuin uudisrakentami
sessa. Samalla huolellinen peruskorjaus kaksinkertaistaa 
rakennuksen iän ja alentaa ratkaisevasti lämmitys- ym. 
asumiskustannuksia. 

PERUSPARANT AMISEN RAHOITUS 

Taloudellisten kysymysten ratkaiseminen on aina minkä 
tahansa hyvän tavoitteen toteuttamisen perusedellytys. 

Perusparannuskokeilun toteuttamiseksi asuntohallitus 
myöntää hakemuksesta rakennusten omistajille perusparan
nuslainoja. Lainat eivät kata kustannuksia kuitenkaan 

8 1 

PERUSPARANTAMISEN 
AAKKOSET 

perusparannuslainoitus omistus- ja hallinta
muodosta riippumatta 
kansaneläkkeen tukiosan saajilta ei peritä kor
koa eikä lyhennystä parannetussa asunnossa 
asumisajalta 
itse rakentamiseen osallistumalla voi kattaa 
omarahoitusosuutta 

kokonaan, joten tarvitaan myös muuta rahoitusta. Perus
parannuksen kustannukset saavat yleensä olla n. 70 % uus
tuotannon kustannuksista. Seuraavassa esitetään lyhyesti 
perusparantamisen rahoitusmahdollisuuksia. 

Lyhytaikainen perusparannuslaina 
• voidaan myöntää omistus- tai hallintamuodosta riippu-

matta 
• lainan määrä on 60 % lainoitettavista kustannuksista 
• lainaa myönnettäessä ei toteuteta tarveharkintaa 
• laina-aika on noin kymmenen vuotta 
• korko kahdelta ensimmäiseltä vuodelta on 3 %/vuosi, 

seuraavilta vuosilta 7 % 

Pitkäaikainen perusparannuslaina 

• myönnetään luonnollisille henkilöille perusparantamista 
tai lyhytaikaisen perusparannuslainan takaisinmaksa
mista varten (esim. asuntoyhtiön yksittäisille osakkaille) 

• lainan määrä on 30-60 % lainoitettavista kustannuksis
ta lainan saajan tuloista ja omaisuudesta riippuen (asun
tohallitus vahvistaa tulorajat vuosittain) 

• laina-aika on noin 20 vuotta 
• korko koko ajalta on 3 %/vuosi 
• kansaneläkkeen tukiosan saajalta ei peritä korkoa eikä 

lyhennyksiä sinä aikana, jolloin asunto on lainansaajan 
omassa käytössä 

• tällä lainalla rahoitettuun asuntoon/asuinrakennukseen 
kohdistuu käyttö- ja luovutusrajoituksia 

Lainanhakumenettely 

Perusparannuslainaa haetaan asuntohallituksen painat
tamalla lainahakemuksella ennakkoon laaditun rakennus
selostuksen, kustannusarvion sekä kohteesta tehtyjen pii
rusten perusteella. Valmiita lomakkeita ja tarkempia tietoja 
lainanhakumenettelystä saa kaupungin kiinteistöosaston 
asuntoasiain toimistosta. 

Ensisijaislaina 

Koska perusparannuslaina maksetaan enintään viidessä 
erässä, suoritetun työn perusteella jälkikäteen (vasta raken
tamisen aikana), tarvitsee perusparantaja ensisijaisrahoi
tuksen järjestämiseksi myös pankkilainaa. Ensisijaislainaa 
tarvitaan myös osarahoitukseen mikäli perusparannuslaina 
ja omat varat eivät riitä täysin peittämään kustannuksia. 

Omarahoitusosuus 

Omarahoitusosuus on se määrä, jonka perusparantaja on 
itse hankkinut esim. säästämällä. Hyvin suuren osan omas
ta rahoituksesta voi kattaa myöskin rakentamalla itse. Li-

( 
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PERUSPARANTAMISEN 
AAKKOSET 

päämääränä on asuttavuuden parantaminen, 
käyttöiän lisääminen ja käyttökustannusten 
alentaminen 
myös osaparantaminen on mahdollista 
vuoden 1983 lainoitustarpeesta ilmoitettava 
asuntoasiaintoimistoon alustavasti 23.12. 
mennessä 

säksi omia varoja ovat etukäteen hankitut rakennustarvik
keet sekä mahdollisesti kohteeseen saatava energia-avustus. 
Energia-avustuksen myöntää kaupunki hakemuksesta tie
tyin ehdoin, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Energia
avustuksen osuus kokonaiskustannuksista saattaa olla 
varsin merkittävä. 

AINOITETT AV A T TOIMENPITEET 

Perusparannuslainoilla rahoitetaan asuntojen, asuinra
kennusten ja niihin liittyvien tilojen laatua ja varustetasoa 
parantavia toimenpiteitä, mikäli niillä kohtuullisin kustan
nuksin voidaan parantaa asuttavuutta. Perusparannuksella 
tulee pidentää rakennuksen käyttöikää ja saada käyttökus
tannukset kohtuullisiksi. 

Lain 4. pykälässä on lueteltu toimenpiteet joiden rahoit-
tamiseen perusparannuslainaa voidaan myöntää: 
• asuinrakennuksen tai asunnon laatu- ja varustetason nos

tamiseksi (kohentaminen) 
• olemassaolevien tilojen muuttamiseen asunnoiksi ja nii

hin liittyviksi tiloiksi (käyttötarkoituksen muutos) 
• raker.nuksen sisäpuolella tapahtuvaan lisärakentamiseen 

rakentamalla ulkovaipan sisäpuolella uusia asuntoja tai 
lisäämällä asuntoon liittyvien tilojen alaa 

• rakennuksen ulkopuoliseen lisärakentamiseen laajenta
malla asuinrakennusta tai rakentamalla erillinen asun
toon liittyviä tiloja käsittävä rakennus. Edellytyksenä on 
tällöin se, että tilantarvetta ei pystytä tyydyttämään jo 
olemassaolevia tiloja käyttämällä. 
ns. kunnossapitotöihin tietyillä ehdoilla 

PITKÄAIKAISESTA PERUSPARANNUSLAINASTA 
AIHEUTUVAT KÄYTTÖ- JA 
LUOVUTUSRAJOITUKSET 

Lyhytaikaisessa (10 v .) lainassa ei näitä rajoituksia ole. 
Monet saattavatkin olla epätietoisia kyseisistä rajoituksista 
tai suotta pelätä niitä. Todellisuudessa rajoitukset ovat 
kuitenkin varsin kohtuullisia. 

Käyttörajoitukset 

• omistusasuntona lainoitettua asuntoa/asuinrakennusta 
on käytettävä lainansaajan omana asuntona, 

• kaupunki voi hyväksyttävästä syystä antaa vuokraus
luvan enintään vuodeksi kerrallaan, 

• vuokra-asuntona lainoitettua asuntoa on käytettävä 
laina-ajan kaupungin vuokralaiseksi hyväksymän henki-
lön asuntona, 

• mikäli omistaja vapautuu lainan myöntämisen aikana 
voimassa olleesta vuokrasuhteesta, on uusi asukasvalinta 
saatettava kaupungin hyväksyttäväksi, 

• vuokra-asuntona lainoitetun asunnon alkuvuokra on 
9 % (vuositasolla) asunnon hankinta-arvosta, 

• alkuvuokran jälkeiset korotukset tapahtuvat valtioneu
voston vahvistaman korotusyleisohjeen perusteella. 

Luovutusrajoitukset 

• lainoitettu asunto/asuinrakennus saadaan luovuttaa pe
rusparannusasetuksessa vahvistettujen perusteiden mu
kaan määräytyvästä enimmäishinnasta, 

• luovutuksen saajan tulee olle kaupunki tai kaupungin 
ostajaksi hyväksymä henkilö, 

• edellä olevasta poiketen asunto/asuinrakennus voidaan 
luovuttaa lähisukulaiselle, vuokratalojen ja -asuntojen 
osalta omistusoikeuden siirrosta on ilmoitettava kaupun
gille, jolle syntyy lunastusoikeus. 

Rajoituksista vapautuminen 

Käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa laina-ajan. 
Niistä voi vapautua maksamalla takaisin lainan sekä saa
mansa korkoedun. 

LISÄHUOMIOITA 

Edelläoleva on nimensä mukaisesti varsin suppea ja pel
kistetty esitys. Sen tavoitteena onkin lähinnä kiinnostuksen 
herättäminen tai lisääminen perusparantamiseen vaikkapa 
esim. vuokratalojen omistajien tai eläkeläisten kohdalla. 
Lisätietoja kannattaa hankkia esim. tämän kirjoituksen lo
pussa mainituista paikoista tai julkaisuista. 

Perusparantamisessa kuten monessa muussakin pätee 
varmasti vanha viisaus: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Suunnittelutyö kannattaakin tehdä huolellisesti ja asunto
hallituksen, kaupungin asuntoasiaintoimiston sekä esim. 
pispalalaisten arkkitehtien asiantuntija-apua hyväksi
käyttäen. 

Lain voimaantulon jälkeen perusparannuskokeilu on 
aloitettu mainituilla 22 alueella vuonna 1980 ja tässä vai
heessa se kestää ainakin viisi vuotta; siis vuoteen 1985. 
Pispalan osalta on lainoja haettu v. 80 10:een kohteeseen, 
v. 81 11:een kohteeseen ja tänä vuonna jo 24 kohteeseen. 
Asian uutuudesta huolimatta kiinnostus on siis kohoa
massa. Em. perusparannuskohteista on nyt täysin valmiina 
kolme. Ensi vuoden lainoitukseen voi ilmoittautua kaupun
gin asuntoasiaintoimistoon vielä 23.12. saakka (ja ilmeisesti 
tästäkin ajasta voidaan hieman joustaa). Ilmoittautuminen 
sinänsä ei vielä ole sitova, joten ilmoittaudu kuitenkin ajois
sa vaikka suunnitelmasi olisivat vielä kesken tai päätöksesi 
perusparantamisesta hieman epävarma. 

Energia-avustusten hakuajasta kaupunki ilmoittaa ke
väällä tai alkukesästä erikseen. Tänä vuonna hakuaika 
päättyi kesäkuun loppuun mennessä. 

jatk. seur. s. 

9 



MIKSEI KAUPUNKI PERUSKORJAA? 
Kaupungin vuokratalot ja vuokralaiset ovat huonossa maineessa. Taloissa vietetään levotonta elämää, sanotaan. 

Tottako? Vai ennakkoluuloja ja ahdasmielisyyttä? 
Oli niin tai näin, kaikilla, myös vähävaraisilla kaupungin vuokralaisilla, on oikeus asua säällisesti, nykyajan asumis

mukavuuksista nauttien. Pispalan vuokratalojen kunto alkaa olla sellainen, ettei luulisi Pekka Paavolan niitä ylpeinä 
esittelevän. Eikä esittelekään. 

"Sen sijaan kaupunki yrittää päästä näistä häpeänpilkuistaan eroon ---- ei kunnostamalla talonsa, vaan myymällä talot 
ja tontit. 

Tällä hetkellä kaupunki omistaa 30 asuintaloa Pispa
lassa (ks. luettelo alla). Keväällähän kaupunki myi kahdek
san tonttia taloineen. Jäljellä olevista taloista kaupungin 
kiinteistöosasto suosittaa purettavaksi 9, myytäväksi tont
teineen 10 ja pidettäväksi toistaiseksi kunnossa 10 raken
nusta. 

"Toistaiseksi kunnossa pidettävä" ei tarkoita sitä, että 
kaupunki välttämättä peruskorjaisi nämä talot; vain yksi 
- Pispalanharju 22 - on päätetty peruskorjata. Toistai
seksi kunnossa pitäminen tarkoittaa normaaleja vuosikun
nostuksia, maalauksia yms. Miksi kaupunki ei peruskorjaa 
näitä taloja, siihen ei kiinteistöosastolta löytynyt vastausta. 
Kuten ei myöskään kysymykseen, miksi jotkut tontit ovat 
sopivia myytäviksi. Kenelle sopivia? Ja jos talot myydään, 
miksi ei aseteta kaupan edellytykseksi vielä hyväkuntoisten 
talojen peruskorjaamista? 

Purettavaksi suositetuja rakennuksia ei purettaisi niiden 
huonon kunnon vuoksi, vaan siksi, että ne sijaitsevat 
asemakaavan mukaisella katu- tai puistoalueella tms. 
syystä. Mutta onko kaikkien asemakaavaan merkittyjen 
katujen rakentaminen tarpeen, vai olisiko syytä tehdä 
kaavamuutosesityksiä? Onko esim. Tahmelankadun jatka-

jatk. ed. s. 

Pispalanharju 22 on päätetty 
peruskorjata, toistaiseksi 
ainoana kaupungin vuokra
talona Pispalassa (oik.). 

Marjatta M o i I a n e n on 
asunut kaupungin vuokralai
sena viiden asunnon talossa 
Jylhänkatu 8:ssa kuusi vuot
ta ja haluaisi asua edelleen
kin. Talo on suhteellisen 
hyväkuntoinen, mutta kaikki 
mukavuudet puuttuvat (vas.). 

Valtio lainoittaa peruskorjauksia myös muiden lakien 
mm. asuntotuotantolain nojalla. Näissä aakkosissa on pu
huttu kuitenkin vain perusparannuksen rahoituksesta ja 
lainoituksesta. 

Vanhan Pispalan säilyttämis- ja peruskorjausinnostusta 
toivottaen, aakkosten kokoajat ja kommentoijat 

Malla Lappalainen Matti Nikkari 

Tarkempia tietoja ja neuvoja antavat: 
Asuntohallitus, PL 870/Malminkatu 34, 00101 Helsinki 10, puh. 90-
60 931. 
Tampereen kaupungin kiinteistötoimiston asuntoasiaintoimisto, Aleksis 
Kiven katu 16 F, III kerros, 33210 Tampere 21, puh. 32 000. Avoinna 
ma-pe 8.30-15.30. Tarkastusinsinööri Matti Toivonen on parhaiten 
tavattavissa ma 8.30-15.30 ja pe 8.30-12.00. 
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minen tarpeellista? Miten on, ympäristön asukkaat? 
Miksei kaupunki peruskorjaa vuokratalojaan? Kaupun

gin olisi päinvastoin lisättävä vuokratalojaan Pispalassa 
eikä vähennettävä niitä. Pispala on perinteisesti ollut vähä
varaisten asumisaluetta. Säilyttämällä ja lisäämällä vuokra
taloja voidaan edesauttaa Pispalan moni-ilmeisyyden säily
mistä. Vai kuka haluaa Pispalasta eliittikaupunginosan? 

Kaupungin vuokratalojen asukkaat: ottakaa yhteys 
asukasyhdistyksen toimihenkilöihin (ks. nimet sivulta 3), 
niin mietitään, mitä voimme yhdessä tehdä vuokratalojen 
perusparannusten edistämiseksi ja uusien vuokratalojen 
rakentamiseksi kunnostuskelvottomien tilalle. 

KAUPUNGIN VUOKRA TALOT 
PERUSPARANNUSALUEELLA 

Maija Jussilainen 
puh. 113 696 

Kaupungin kiinteistöosaston toimenpidesuosituksia: 
Toistaiseksi kunnossa Myytäväksi sopivia 
pidettäviä rakennuksia: tontteja, joissa on 

Isolähteenkatu 2 
Rinnekatu 6 
Pispalanharju 22 
Pispalanharju 32 
Tahmelan valtatie 67 
Vieremänkatu 3 
Harjunpää 12 
Jylhänkuja 8 
Uramonkatu 9 
Rimminkatu 7 

rakennus: 
Tahmelan valtatie 60 
Kannaksenkatu 2d 
Kannaksenkatu 2bc 
Kannaksenkatu 29 
Vallikatu 9 
Vallikatu 11 b 
Provastinkatu 38 
Pispankatu 39 
Rinnekatu 10 
Päivölänkatu 7 
Päivölänkatu 9 

Purettavia rakennuksia: 

Tahmelan valtatie 21 
Tahmelan valtatie 25 
Viikinsaarenkatu Ja 
Vallikatu 13 
Pispankatu 12 
Kiviaidankatu 4 
Pispalanvaltatie 9 
Rinnekatu 16 
Päivölänkatu 14 

Asukasyhdistyksen toimikunnan Jäsenet (sivulla 3) esim. näiden aakkosten 
kirjoittajat. 

Lähteitä: 
1. ALUEITTAINEN PERUSP ARANNUSKOKEILU 

Asuntojen perusparannuslainat (moniste) 
Asuntohallitus, marraskuu 1979. 

2. Omakotitalojen peruskorjaaminen ja laajentaminen 
Asuntohallitus, maaliskuu 1982. 

3. TAMPEREEN KAUPUNGIN ALUEELLISEN PERUSPARANNUS
KOKEILUN OHJELMA/PISP ALA 
Yleissuunnitelma 
Tampereen kaupungin kiinteistöosasto/ Tampereen kaupungin tilasto
toimisto, toukokuu 1980 

4. PISP ALAN PERUSP ARANNUSKOKEILU 
Asuntojen perusparannuslainat (moniste) 
Tampereen kaupungin kiinteistöosasto, asuntoasiaintoimisto, lokakuu 
1982. 



1, PISPALALAINEN 
RAKENNATKO? PERUSKORJAATKO? 

OVIA JA IKKUNOITA ••• 
- Rauma-Repolan 

vakiomalleja ja 
- mittatyönä tehtyjä 

Remontti-Repola 
ikkunoita 

LATIIAAN ••• 

- Lamella-parketti 
- Kährs-parketti 
- Junckers-parketti 
- Saima-parketti 

- Mäntylattialauta 

PUUTAVARAA ••• 

- vuorauslautaa 

- paneeleita 
- listoja 

- höylättyä 

- kyllästettyä 

KEITTIÖÖN ••• 

- Serla 
- Petra 

- Topi 
- Marcello 

LEVYTAVARAA ••• 

- vaneria 

- lastulevyä 
- melamiinipintaista 

- puolikovaa insul. 

- Iki-levyä 

_SISUSTUKSEEN ••• 

- Halltex 
- Ensopaneeli 
- Wisapaneeli 
- Koreapanee li 

- Leotex 

ERISTEEKSI ••• 
- karhuntal ja 
- vuorivilla 
SAUMAUKSEEN ••• 
- Simsonpur-vaahto 

VAIHTOEHTOJA ON ••• 
- ja määrämittaan 

sahataan. 

- Tule itse tutkimaan 
ja löytämään tar
koitukseesi sopivat, 

SINUA PALVELEVAT ••• 
Keskusvarastolla. Hankkionkatu 5 
- Aarno Laakso, myyntipäällikkö 

Puutavaravarastolla, Hyllilänkatu 12 

-Jarmo Rinta-Opas, myyntipäällikkö 

- Seppo Laitinen -Juha Kervinen 
- Vilho Salomaa 
- Erkki Vesto 
- Pekka Pohjonen 
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•• ••••••••••••••••••••••••• 
Tutu 

• • REMONTTI 
PPI PLUS 

Vartavasten vanhoihin raken
nuksiin suunniteltu, mlllatllaus
työnä tehtävä Remontti-Sotka on 
myös omlnalsuukslltaan aito 
Kymppi Plus Ja täyttää asuntohal
llluksen vaatimukset reippaasti. 

Erä Korea · panelia, 
koko 122 x 250 cm, 
4 eri puulajia 

•• • • Käytävämatot edullisesti: • 
80 cm 1eveät matot Rautakaupan • 
alk. 25,-/jm asiantunt1ia 

Uusi muhkea puuovi sisätiloihin. Se on kunnon vanhanajan si-
säovi, joka sopii uuteen ja vanhaan asuntoon. Mäntypintaisena tai • 
valkoiseksi maalattuna. Myös lasiaukollisena ja pariovena. • 

Hovi-sisäovet täydentävät hyvin rakennettua kokonaisuutta si- • 
sätiloissa. • 

• • • • • 
1 

DD 
EKA-MARKET 
TOINEN KERROS P. 654 000 
Avoinna ark. 9-20 la 9-18 

• • • • • 

RAKENNA! KORJAA! 
Tule myyntinäyttelyymme ja valitse! 
Ammattimiehemme neuvovat ja auttavat. 

Nyt tarjoamme 
edullisesti: 

Luja
kattotiili 

lcopal
rännit 

musta 4 5" 
' 

-35 °/o 

METSÄLIITTO 
Uunikuiva 
lattia lauta 

28mm 

62mk/m2 Osuusmyllynkatu 5, Tampere puh. 630 300 
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SUORITAMME: 

• Ikkuna- ja ovikarmisaumojen TIIVISTYSTÄ 
POLYURETAANIVAAHDOLLA. 

• Rakennusten ym. LÄMPÖKUVAUSTA 
läm pövuoto jen pai kai I istam i seksi. 

• Yläpohjien PUHALLUSSELLUVILLA
ERISTYSTÄ. 

• Ikkunoiden ja ovien TIIVISTYSTÄ takuutiivis
teillä. 

• Erilaista LISÄLÄMMÖNERISTYS
URAKOINTIA tehokkailla PU-materiaaleilla. 

• Alumiinisen TR-USÄPUITIEEN myynti ja 
asennus. 

Pirkanmaan 
LÄMPÖERISTYS OY 
Hatanpäänvaltatie 40 
33100 T:re 10, Puh. (931) 33 737 
Puh.ilt. 441 070 tai 655 685 

SÄHKÖLÄMMITTIMET 
NESTEKAASULÄMMITTIMET 
INFRAPUNASÄTEILIJÄ T 
HÖYRYNKEHITTIMET 
ROUDANSULATTIMET 
LAMMITYSMUUNT AJAT 
ÖlJYLÄMMITTIMET 

PYYTÄKÄÄ TARJOUSTAMME 
SUONSIVUNKATU 24 • KATIORISTIKOISTA 

• PYÖRÖHIRSIHUVILOISTA 
• KESTOPUUST A 
• KONTIOPANEELISTA 
• MUOTO- JA KEHYSLISTOISTA 
• LATIIAPONTISTA, VUORAUSLAUDASTA 
• OVISTA, IKKUNOISTA, HELOISTA 
• RAKENNUSLEVYISTÄ 
• SAHATAVARASTA 

LISTAYKKÖNEN 

RANTAPERKIÖN PUU OY 

Lähin myyntipiste: 

Lamminpää Vaasantien varressa. 

POLTETUT PUNATIILET 
SUORAAN VARASTOSTA! 

P U U -tavaratalo 
Naistenlahdessa 

(lähinnä Pispalaa) 
Meiltä saat 
• sahatut, höylätyt ja kyllästetyt 

puutavarat 
• erilaiset rakennuslevyt ja tarvikkeet 
• ikkunat ja ovet sekä keittiökalusteet 

PS. 
PANELEISTA 
ERIKOISTARJOUKSIA 

Esim. 12 x 95 KUUSI 17,-/m2 

12 x 145 MÄNTY 27,-/m2 

• Suoritamme myös 
määrämittasahausta . 
ja lujuusluokittelua. 

Tampereen Puu Oy 
54 553 54 554 

Rakentaja - peruskorjaaja! 

3-kertaiset ikkunat 
Vakiomitat tai entisten 

mallien ja mittojen mukaan. 

puulevy ky 
Tampereent,e 
33880 SÄÄKSJÄRVI 
Puh. (931) 672 200 

Vain 
10min. 
Tampereen 
keskustasta. 



Teemme: 
rakennus-, peruskorjaus- ja LVI -
suunnitelmia 

Edustamme : 

JOULE-ik kunoita 
(myös JOULE-remontti-ikkunoita) 

DOMUS- kalusteita 
(ilmaiset kaluste- ja ikkunasuunnitelmat) 

Tervetuloa tutustumaan kalustenäyttelyymme ! 
Rakennus- ja LVI -suunnittelu 

VEIKKO MÄKELÄ 
Pirkank.3, puh. 27167, ilt. 635654 

Avoinna: 
ma - pe klo 9-17 
ta klo 9-13 

Kylpyhuoneet, 
laatoitukset, 
tapetoinnit, 
ym. remontit 
myös purkuut 

PIRKANMAAN 
RAKENNUS- JA PURKUU 

Puh. 444 077 

syv. 142 syv. 142 

\.. 

syv. 142 syv. 142 

syv.142 

syv. 142 

--LAS ITY O 
• Lasit 
• Pöytälasit 
• Peilit 
• Erityislasit 
• Kuviolasit 
• Lisälasit 
• Lasitukset 
• Hionnat 
• -energiapuitteet 

(Asennuspalvelu) 

Teemme myös ikkunaremontit, 
karmienvaihdot 
ym. ikkunakorjaukset 

ILMAINEN MITOITUS- JA ARVIOINTI
PALVELU 

Pispalanvaltatie 47 
Puh. 35 569, iltaisin 432 489 

RAKENTAJA 
REMONTOIJA 

Kun olet työssäsi edennyt sisustusvaiheeseen 
muista: 

Pispalanvaltatie 38 
Sieltä löydät Tampereen suurimman malli- ja varas
tovalikoiman teräksisiä 

astianpesupöytälevyjä 
upotettavia altaita ja 
lavuaareja 

Jo moni pispalalainen rakentaja on meiltä löytä
nyt mieleisensä tiskipöydän kannen ja HUOM. 

oman mäen väki saa alennetuista 
hinnoista vielä lisäalennuksen, 
näin kun naapureita ollaan. 

Poikkeapa siis hyvissä ajoin varmistamaan, että 
saat tarvitsemasi tuotteen! 

Hyvää Joulua ja rakennusintoa toivotellen 

PISPALAN TERÄSLEVY 
Pispalanvaltatie 38, puh. 443 314 
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Maailman 
ainoa aito 
pispalalaisravintola 

Pulteri 

Pispalanvaltatie 23 TAMPERE 
Puh. 25 211 

leikkaa mukaan 

Tällä kupongilla 
. 

SUPERPIHVI 
Pulterin tapaan 

25,- + % 

voimassa vuoden loppuun 

Suomen Hammaslääkäri
liiton jäsenet: 

PARKKINEN, EEVA 
Varalankatu 6 B 5 

ajanvaraus puh. 25 929 

RAHKO,AILI 
Tahmelankatu 28 B 6 

ajanvaraus puh. 21 041 

LUONNON LÄHEISET 
KOKOPUUTUOTTEET 

- lipastot alk. 320,-
- saunajakkara 20,-
- sohvapöytä 220,-
- kahden istuttava sohva 1.870,-

vuodemekanismi 

- sohva + laatikko + patja alk. 990,-
patjan saat haluamallasi kankaalla 

- myös nojatuoli samaa mallia 
Jatkuvasti erikoistarjouksia 
PIRKANMAAN KALUSTE 
Pispalanvaltatie 50, puh. 445 970 
avoinna ark. 10-18, la 9-13 

Vanhojen esineiden ja taiteen kauppa 
RUUSTINNA 
Rinnekatu 23 

myy ja ostaa vanhoja tavaroita 
Palvelemme pispalalaisia 

ma-pe klo 16-19, la 9-13 

Tarvitsen matonkuteita tai niiksi sopivia 
!akanoita, verhoja, päiväpeittoja yms. 
ULLA KOSTIAINEN, PispanKatu 26 A 1 

puh. 25 062 

TULE TEKEMÄÄN NUKKETEATTERIA KAUNIITAJOULUKuus1A! 
OTA YHTEYS: TUULA DAHLSTRÖM Pispalanvaltatie38(Teräslevynpiha) 
1-J SPALANHARU 14, puh. 3 7 2 0 5 Pispalaan myös kotiinkuljetus 
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