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Ristiin rastiin Pispalan seutua 
Tunnetko Pispalan seudun katuja, rakennuksia, maantieteellistä nimistöä? Kokeile! Ristikon kahdelle riville muodostuu koti
seutua kuvaava nimitys. Jos et muuten selviä, puhelinluettelon kartta auttaa . 

1. Vain muisto jäljellä mäestä, jonka lempinimi oli -
2. Jyrkkä katu koululta Pispalan valtatielle 
3. Mahdoton määrä askelmia taivasta kohti 
4. -kallio Tahmelassa 
5. Lasten määränpää arkiaamuisin 
6. Kahvila ja kioski 
7. Vuorenmaan -
8. Urheiluopisto 
9. Siitä on harju jääkaudella muodostunut 
10. Reikä harjun kyljessä 
11. Naapuriharju idässä 
12. Pistää 12:n bussikuskin kääntämään rattia 
13. Asui ja kirjoitti täällä, ja sai oman museon 
14. Tärkeä kulttuurilaitos kansalaisopiston vieressä 
15. -metsä, puisto harjun päällä 
16. Uudet talot Pyhäjärven rannalla, Pispalan -
17. Kaupunginosa moottoritien kainalossa 
18. Pohjaveden vanha ottopaikka, sorsien koti 
19. -katu Vallikadun ja Tahmelan valtatien välissä 
20. Talvisten hiihto-ja kävelyretkien kohde 
21. Kansalaisopisto 
22. -katu, entinen Koulutie 
23. Naapuriharju lännessä 
24. -lahti, kaistale rantaa 
25. 30-vuotias kauppa Valtatiellä 
26. Matalampi osa Pispalaa 
27. Pispalan valtatien ja Näsijärven välissä 
28. Tästä alkaa Pispala, ja saunakin on täällä 
29. Ennen täältä käsin suojeltiin taloja tulelta, nyt tehdä 
30. Näsijärven lahti huuhtoo Pispalan rantaa 
31. Kohoaa maamerkkinä ja muistona entisajoilta 
32. Aitojen ja pengerten aines, kohtauspaikkakin 
33. Vaikkakin matala, kesäleikkien paras paikka 
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Velvollisuus ja ilo 
Lohduttomalta on tuntunut katsella, kuinka pispalalais

ten vuokra-asuntojen joukko pienenee vähä vähältä, vaikka 
asukasyhdistys on ponnistellut vuosia parhaansa mukaan 
niiden säilyttämiseksi. Pienomistajille on talojen kunnosta
minen edes osittain vuokra-asunnoiksi nykyisellään useim
miten mahdotonta. Kaupungille vuokralaisistaan huolehti
minen on velvollisuus. Asukasyhdistyksen mielestä sen täyt
täminen voisi tuottaa päättäjille ja virkamiehille iloa ja 
tyydytystä. 

Tampere tuntuu yhä pitävän velvollisuuttaan rasitteena. 
Kun toisessa yhteydessä hanakasti kehutaan kaupungin hy
vää taloudenpitoa ja rikkautta, valitellaan toisessa vuokraa 
asuntojen ylläpidon kalleutta. Kuitenkin kaupungin tulot 
rakennuttamistaan tai omistamistaan taloista ovat suurem
mat kuin se summa, joka satsataan omana pääomanaa uu
disrakentamiseen tai vanhan asuntokannan korjaamiseen. 

Asukasyhdistys on yhä uudelleen vaatinut, että kaikki 
korjattavissa olevat kaupungin vuokratalot Pispalassa kor
jataan. Tänä keväänä kiertää asukasyhdistyksen kokoama 
joukko arkkitehtejä ja rakennusinsinöörejä katsastamassa 
talojen kuntoa. Osa niistä on päästetty niin huonoon kun
toon, ettei korjaaminen kannata. Loppujen korjauksesta on 
tehtävä korjaussuunnitelma. Ja sitten hommiin, hoputtaa 
asukasyhdistys. Samalla saisi joukko rakentamisen ammat
tilaisia töitä. 

Kysymys on kuitenkin enää vajaasta parista kymmenestä 
talosta. Siksi poistuvien vuokra-asuntojen tilalle on saatava 

uusia muilla keinoin. 
Kaupungin budjetissa on tänä vuonna varattu rahaa pien

asuntojen ostamiseen vapailta markkinoilta reilu miljoona 
markkaa; sillä saadaan toistakymmentä hyväkuntoista yk
siötä tai kaksiota. Se ei ole paljon, ja siksi summaa onkin 
korotettava tuntuvasti. 

Rahat käytetään asuntojen hankkimiseen ympäri kau
punkia. Se on oikein. Mutta asukasyhdistyksen mielestä on 
kohtuullista, että sitä piisaa Pispalaankin. Sanotaan nyt 
vaikka ensi alkuun siinä määrin, että kaupungin vuokralais
ten määrä säilyisi vähintään viime vuotisella tasolla. 
Vuonna -82, viisi vuotta sitten, kaupungin kiinteistöjä oli 
vielä 44. Nyt niitä on 26, joista kaupungin arvion mukaan 
on toistaiseksi kunnossa pidettäviä enää 10. Peruskorjattuja 
taloja on yksi. 

Viime keväänä asukasyhdistys ehdotti kaupungille koko
naisen suuren vuokratalon ostamista. Tarjous tehtiinkin, 
mutta kaupunki hävisi tällä kertaa yksityiselle, joka kor
jauttaa talon osakkeiksi. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja 
Ranja Aukee lupaa, että pispalalaiset ovat jatkossakin sil
mät auki ja korvat kuulolla, josko sopivia kiinteistöjä löy-
tyisi kaupungin ostettavaksi. 

Asukkaiden uusia ideoita ei saa hyssyttää hiljaisiksi, sa
noo puheenjohtaja. Hän toivoo, että myös viranomaiset oli
sivat aktiivisempia ja aloitteellisempia asukkaiden suuntaan 
kuin tähän asti. 

Pispalalainen, käsi sydämelle 

Millainen on Sinun suhteesi 
- katuihin ja kujiin, joilla astelet päivittäin 
- entä seiniin ja kattoon, jotka suojaavat kotiasi 
- entä naapuritaloihin, kortteleihin, suojateihin ja liiken-

valoihin 
- entä autoihin, polkupyöriin, mopoihin ja potkulautoihin 
- entä kaikkiin niihin ihmisiin, joihin törmäät bussissa, 

kaupassa, koulussa, Ahjolassa, Pulterissa, kirkossi, ka
dulla, rannalla tai kotona? 

Tutkiskele näitä kysymyksiä sydämessäsi ja päässäsi. Jos 
tunnet kolkutusta, pistosta, suhinaa tai värinää, tule 

ASUKASYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 

PISPAN KOULULLE 

sunnuntaina 22.3. klo 16 

Vapaa pääsy, arkipuku, ei mitään pakkoja. Tervetuloa! 

Oletko kuullut huhuja, että asukasyhdistyksen johtokunta 
on pieni sisään lämpiävä porukka? Olet kuullut puoliksi oi
kein: porukka on nimittäin liian pieni. 
Pispalan palvelukseen halutaan: 
- liikenne- ja katuasioiden ajajia 
- miljöön ja ympäristön suojelijoita 
- hauskojen juhlien järjestäjiä 
- Pispalainen-lehden tekijöitä ja jakajia 
- taloudenhoitaja 
- vuokra-asuntojen säilyttäjiä 
- kaupungin suunnitelmien vartijoita 
- Pispalasta ja pispalalaisten yhdistyksestä huolehtijoita 
- pienten, käytännöllisten mutta niin tärkeiden hommien 

hoitajia 
- kaikkien niiden asioiden ajajia, joita asukasyhdistyksen 

mielestäsi pitäisi hoitaa nykyistä paremmin. 

Jos haluat mukaan, tule vuosikokoukseen ja ilmoittaudu. 
Jos et kehtaa esittää itseäsi, mikä on kyllä turhaa ujoutta, 
pyydä mukaan joku tuttusi ehdottamaan sinua johtokun
nan jäseneksi. Lisätietoja saat Ranjalta puh. 114 567 tai Oi
palta puh. 114 888. 
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Pyhäjärven rannassa seisoo vielä suoraryhtinen kaupungin vuokratalo - ainakin toistaiseksi. Peruskorjausta ei ole suunniteltu. 

Vuokralaiset hupenevat 
Pispalasta 

Kannaksenkadulla, ylämäen puolivälissä seisoo 
yksinäisen näköinen tölli, ikkunat viistosti järvel
le päin tuijottaen. Se on kaupungin vuokra
asunto. Talo on määrätty purettavaksi ja tontti 
myytäväksi. Mummolla on muutto edessä. 

Vuokralaisia ja vuokra-asuntoja on Pispalassa 
yhä harvemmassa. 

Tampereen kaupungin tilastotoimistosta ei löydy laskel
maa, joka osoittaisi, paljonko vuokra-asunnot ovat vähen
tyneet Pispalassa esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Mutta jonkinlaista suuntaa näyttää Tampereen yli
opistossa tehty tehty tutkimus, jonka mukaan vuosina 
1979-1984 peruskorjatuissa rakennuksissa oli ennen kor
jausta 102 vuokra-asuntoa ja korjauksen jälkeen enää 14. 
Kun tähän lisätään kaupungin myymät kiinteistöt ja ne ta
lot, jotka seisovat mädäntyneenä ja tyhjillään pystyssä, voi 
vain arvailla, että vuokra-asuntokanta on huimassa 
laskussa. 

Ei kannata 
Pispala on yleisesti tunnustettu kulttuurihistoriallisesti 

merkittäväksi ja miljööltään omaleii:naiseksi alueeksi. Se on 
ainoa maassamme joinkuin säilynyt esimerkki kaupunkien 
ulkopuolelle syntyneestä järjestäytymättömästä esikaupun
kiasutuksesta. Pispala on inspiroinut monia kirjailijoita ja 
kuvataiteilijoita ja samalla tullut kuuluisaksi heidän töiden
sä kautta. 

Tampereen kaupunki ei ole koskaan pitänyt Pispalan 
kulttuurihistoriallisuutta kyllin merkittävänä. 

Tarkoitus oli hajottaa 1970-luvulla Pispala maan tasalle 
ja rakentaa tilalle huvila-asuntoja. Vuonna 1978 vahvistettu 
asemakaava mahdollisti kuitenkin Pispalan säilyttämisen. 
Pispala liitettiin myös valtion peruskorjauskokeiluun, jon
ka ansiosta asuntoalueen ilme on kyetty säilyttämään. 

Vuokra-asuntoja halpa peruskorjauslaina ei ole kuiten
kaan tuonut. Tampereen yliopiston tutkijat kirjoittavat: 
"Se, että vuokra-asunnon kunnostamisesta tulisi taloudelli
sesti kannattava tai houkutteleva vaihtoehto, vaatisi ilmei
sesti muutoksia itse perusparannusjärjestelmään sekä kun
nan asuntopoliittisiin ratkaisuihin''. 

Katseet kääntyvät kaupunkiin. Kaupungin vuokratalot 
on annettu lahota ja tontteja myydään yksityisille. 
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Apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripään mukaan ei 
ole mitään syytä korjauttaa kaupungin vuokrataloja. 

- Jos talot korjataan perinjuurin, ne maksavat enem
män kuin uusien rakentaminen. Se on liian kallista kaupun
gille. Pispalan kohdalla on hyvä säästää: myydään tontit 
yksityisille ja rakennetaan sillä rahalla halvempia vuokra
asuntoja muualle, sanoo Suuripää. 

Yksi talo on korjattu kaupungin toimesta, jonka kalleu
teen Suuripää yhä vetoaa, vaikka toiminnan virheet on pui
tu jo julkisuudessakin. Remontin hinta nousi mittavaksi, 
kun yhtä taloa varten hankittiin ammattimiehet, kuorma
autot jne. 

Kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jossa työ suunniteltai
siin huolella ja vuokra-asuntoja korjattaisiin useita kerralla 
ei kaupunki ole suostunut laatimaan asukasyhdistyksen ve
toomuksista huolimatta. 

Samoin kaupunki ei ole nähnyt tarpeelliseksi laatia selvi
tystä siitä, minkälaisessa kunnossa vuokratalot todella ovat 
ja mitkä niistä olisivat mahdollisesti korjauskelvollisia. 

- Kyllä sen vähemmälläkin näkee, ettei niitä kannata 
korjata, sanoo Suuripää. 

Kannattavuus tarkoittaa tässä rahallista kannattavuutta, 
mitään muita arvoja kaupunki ei suostu Pispalalle 
myöntämään. 

Omaan 
asuntoon 
ei ole varaa 

Lähes kymmenen vuotta vuokralla asumista Tampereella 
on takana opiskelija Kari Vuorisella (31 ). Härmälää ja Her
vantaa seurasi Pispala vuonna 1983, jolloin Kari muutti 
Mäkikadulle. Viime kesänä tuli eteen siirtyminen Pispan
kadulle. 
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Kannattaako kuitenkin? 
Pispalalle on ollut aina ominaista monipuolinen väestöra

kenne ja vilkas kanssakäyminen asukkaiden kesken. Niin 
huonompi- kuin parempiosainenkin ovat sopineet asumaan 
rinnakkain. 

Omasta mielestään kaupunki säästää putsaamalla vuok
ralaiset kokonaan tietyistä kaupunginosista ja rakennutta
malla heille omat asuntoalueet. Monesti vuokra
asuntoalueiden yhtäkkinen paisuminen ja muuton aiheutta
mat sopeutumattomuudet lisäävät sosiaalisia ongelmia niin 
paljon, että maksuja maksetaan kuitenkin lisääntyvinä 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina. 

Kunnan asuntopolitiikasta on paljolti kiinni se, että Pis
palassa voisi edelleenkin asua myös vuokralla. Jäljellä ole
van vuokra-asuntokannan säilyttämiseksi on tehtävä kaikki 
mahdollinen. Kaupungin pitäisi olla valmis tarjoamaan ver
tailukelpoinen hinta kokonaisista vuokrataloista, sikäli kun 
niitä tulee myyntiin. Ehkä kaikkein tärkeimpänä ja vielä 
mahdollisena asukasyhdistys pitää pienten asuntojen osta
miseen tarkoitettua määrärahan lisäämistä ja osan siitä 
suuntaamista tietoisesti juuri Pispalaan. 

Marianna Laiho, Jaana Vuori 

Vuokralaisena bleminen oli kymmenen vuotta sitten Ka
rille lähes itsestäänselvyys, sillä vuokra-asunnon saanti oli 
varsin helppoa ja vuokrat pieniä. Lisäksi osa vuokra
asunnoista oli työsuhdeasuntoja. 

Nykyään tulevaisuus vuokralaisena ei näytä kovinkaan 
hyvältä. Yleinen suuntaus Pispalassa, niin kuin muuallakin 
Tampereella, on vuokra-asuntojen väheneminen eikä vuok
ralla-asumista voi Karin mielestä sen vuoksi enää pitää py
syvänä olotilana. 

- Aiemmin kun olin vielä naimisissa ja töissä, ei oman 
asunnon hankkiminen olisi ollut vaikeaa, sillä arava
lainoitus olisi järjestynyt helposti. Vuokralla-asuminen oli 
kuitenkin sen verran yksinkertaista, ettei asiaa tosissaan 
edes mietitty. Nyt omaan asuntoon ei enää olisi varaakaan, 
toteaa Kari. 

Talo kylmillään 
Ennen muuttamistaan nykyiseen asuntoonsa Pispanka

dulla Kari asui kolme vuotta Mäkikadulla talossa, joka on 
nyt ollut puolisen vuotta asumattomana. 

- Edellisen talon asukkaat häädettiin. Häätö perusteltiin 
vuokralaisten pitämisen kannattamattomuudella. Talo jä
tettiin kylmilleen, joten tämän talven jäljiltä se on sellaises
sa kunnossa, että uudisrakentaminen on edessä, enna_koi 
Kari. 

Hän ihmettelee miksi vuokra-asuntojen pitäminen ennen 
oli kannattavampaa kuin nykyisin. Mahdollisesti aiemmin 



ei ollut muita sijoitusmahdollisuuksia yhtä paljon kuin ny
kyään tai sitten vuokra-asuntojen tuotto yksinkertaisesti oli 
parempi kuin nykyisin. 

Kuka vuokraa? 
Karin mielestä yhteiskunnan olisi periaatteessa huolehdit

tava vuokra-asuntojen riittävyydestä, mutta toisaalta myös 
yksityisillä pitäisi olla jonkinlainen vastuu asunnoista. 

- Jotakin on vialla siinä, että ihmiset maksavat verora
hoillaan kaupungin vuokra-asuntoja samanaikaisesti kun 
keinottelijat ansaitsevat yksityisillä markkinoilla pitämällä 
asuntoja tyhjillään, Kari sanoo. 

Kaupungin vuokra-asuntöpolitiikassa Kari löytää korjaa
mista. Nykyisellään kaupunki keskittyy liiaksi suurten 

vuokrakolossien rakentamiseen eikä edes harkitse pienem
piä ratkaisuja. 

- Nykyinen systeemi on joustamaton ja byrokraattinen, 
esimerkiksi remonttien teko on kaupungin vuokrataloissa 
hidasta ja hankalaa. Miksi vuokrataloja ei voisi perustaa 
vaikkapa osuuskuntaperiaatteella niin, että asukkaat itse pi
täisivät talot kunnossa, Kari ehdottaa. 

Nimenomaisesti Pispalan vuokratalot pitäisi Karin mie
lestä säilyttää ja pitää kunnossa jo kulttuurihistoriallisista 
syistä. Kaupungin olisi hyvä muistaa Pispalan ainutkertai
suus ja merkitys vaikkapa turistikohteena. 

Sirpa Piekkari 

Asuminen vain osa elämää 
- Omilla vanhemmillani on ollut elämässä päämääränä 

oma asunto ja sitten pääsy suurempaan. Itse en osaisi kuvi
tella, että eläisin omistusasunnossa. Kun työ on samalla 
harrastus, se kertoo jotain myös tulotasosta. En haluaisi 
läiskiä töitä niska limassa pelkän rahan takia. Sitä laskee 
elämässä muunkin kuin pelkän asumisen päälle, kertoo Ulla 
Lahtinen, nelihenkisen perheen äiti, käsityöläinen. 

Ulla ja Repe Reilin asuvat viidettä vuotta yhdessä Pispan
kadulla. Ensin oli huone ja keittiö, nyt myös viereinen hella
huone on liitetty asuntoon. Lisäksi Ullalla on pieni piha
mökki työtilana. Kun vajaa kaksivuotias Aino ja vielä ihau 
pikkuinen pikkusisko kasvavat, käyvät paikat varmasti 
ahtaiksi. 

Mukavuudet eivät tekisi haittaa 
Asunnossa on sekä puulämmitys että sähköpattereita. 

Vaikka vuokra tuntuukin monista kyselijöistä halvalta, pi
tää siihen lisätä toinen mokoma lämmityskuluja. 

Ulla ja Repe ovat tehneet pikkuhiljaa pientä remonttia si
sällä. Ulla kiittelee vuokraisäntää siitä, että tämä on suhtau
tunut asunnon korjaamiseen myönteisesti ja maksanut tar
vikkeita. Vesi tulee ja menee, mutta huussi on vielä pihan 
perällä. Tiskipöytä on postimerkin kokoinen ja komeroita 
on tasan kaksi. 

- Olen elänyt aiemmin kerros- ja omakotitalossa, ja kai
paan mukavuuksia. Mutta itsepähän elämänsä valitsee, 
naurahtaa Ulla. 

Aiemmin hän ajatteli, että se on kova paikka, jos joutuu 
lähtemään Pispalasta, mutta siihenkin ajatukseen on täyty
nyt totutella. Ne tuttavatkin, joilla lähiympäristössä on ol
lut samanikäisiä lapsia, ovat joutuneet muuttamaan, kuka 
mistäkin syystä. - Kun vuokra-asuntoja häviää joka päivä, 
se pistää ajattelemaan. Mutta ei arkena ehdi pohtimaan ra
haongelmia tai muuten, miten tästä eteenpäin selviää. 

Vaikka asunnosta puuttuu mukavuuksia ja piha on lapsil
le pieni ja ankea, on Ulla kiintynyt Pispalaan. Palsta kasvi
maalla tekee elämisen maanläheiseksi, naapurustossa on 
tuttua väkeä ja kissallakin on oma salainen elämänsä piha
piirissä. Ulla kehuu oikeaa talonmiestä, joka pitää paikat 
oivassa kunnossa. Pispala on myös niin lähellä keskustaa, 
että matka sujuu mukavimmin kävelemällä. 

Ullan unelmakoti olisi kuitenkin ehkä muualla kuin Pis
palassa. Se olisi vanha suuri talo Tampereen lähiympäris
tössä, jossa olisi paljon tilaa työlle ja lapsille. 

Jaana Vuori 
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