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Kaupungin
johtajat kylässä 

Pispankadun remontti tulee mitä todennäköisimmin kaupungin ensi 
vuoden budjettiin. Pispalanharjun liikenteen rauhoittamiseksi aset
taa kaupunki kadulle viisi tukevaa, betonista kukkalaatikkoa, 
joiden hoidosta vastaa harjun asukkaiden muodostama työryhmä. 
Muiden katujen J(unnostus hoidetaan pikku hiljaa vuoteen 93 men
nessä. 

Mm. näitä asioita lupasivat kaupungin johtavat virkamiehet, jotka 
kävivät 26.4. katsastamassa Pispalaa paikan päällä asukasyhdistyk
sen toimikunnan opastamina. Katselmuksessa olivat mukana mm. vs. 
kaupunginjohtaja Vesa Kauppinen; apulaiskaupunginj ohtaj at Suuri pää 
ja Zilliacus, kaupungininsinööri Lehtonen, suunnittelupäällikkö Ko
lari sekä liikenne- ja kaavoitusasioista vastaavat insinöörit. 

Asukasyhdistyksen toi-
mikunta oli valmistellut neu
vonpitoon joukon papereita 
Pispalan ajankohtaisista 
asioista. Virkamiehille esitet
tiin myös Asunto Oy Pis
palanmäen asukkaiden tekemä 
ehdotus liikenneolojen paran
tamiseksi Ala-Pispalassa sekä 
Tahmelanvaltatien ja Kan
naksenkadun asukkaiden ve
toomus katujen ongelmista. 

Kaupunginhallituksen ko
koushuoneessa juotujen 
kahvien ja keskustelun jälkeen 
siirryttiin vielä paikan päälle 
Pispalaa katsomaan. Reitti 
kulki harjulta Pispankadulle, 
Tahmelanvaltatielle, Kan
naksenkadulle ja rantaan. 

Pispankatu viimeinkin 
kuntoon - muut kadut perässä 

Pispankadun kunnostus on 
todennäköisesti tulossa 
kaupungin ensi vuoden bud
jettiin. Piirustukset ovat jo 
olemassa. Niiden mukaan 
katua alennetaan ja se 
päällystetään. Lisäksi raken
netaan parkkipaikkoja ja 
nopeusrajoituksen noudat
tamista edesautetaan 

tekemällä katuun muutamia 
mutkia ja pengerryksiä. 

Bussiliikenne on tois-
taiseksi kielletty Pis-
pankadulla. Lopullisia turis
tiliikenteen järjestelyjä pohdi
taan. 

Ensi vuoden budjettiin 
ehdotetaan myös varoja Tah
melankadun ja Kan
naksenkadun kunnostukseen, 
mutta ehdotuksen läpimeno ei 
ole varma. Lähivuosina on 
joka tapauksessa tarkoitus 
kunnostaa koko Pispalan 
alueen ongelmalliset kadut. 
Näin luvataan Pispalaa 
koskevassa kaupungin vu
sivuotissuunnitelmassa. 

Kaupunki kustantaa harjun 
hidaskadun 

Tämän lehden ilmestyessä 
on Pispalanharjulle jo toden
näköisesti ilmestynyt v11s1 
tukevaa betonilaatikkoa istu
tuksineen. Laatikkojen määrää 
on vähennetty edellisvuodesta, 
koska osa niistä aiheutti turhaa 
haittaa liikenteelle. Puiset 
laatikot olivat myös liian 
hentoisia. 

Kaupunki kustantaa sekä 
laatikot että istutukset. 
Asukasyhdistyksen kanta 
onkin ollut, ettei asukkaita saa 
laittaa maksamaan liiken
neturvallisuudesta aiheutuvia 
kustannuksia. Asukkaiden 
työksi jää istutusten huolto. 
Laatikot ovat paikalla 
kesäaikaan. 

Ranta pitäisi perata 

Tapaamisessa keskusteltiin 
myös tulevan Lauri Viidan 
muistomerkin sijoituspaikasta. 
Asukasyhdistys ehdotti mah
dollisiksi paikoiksi Viidan 
museon lähistöä sekä Pis
palanharjun alkupäätä: sieltä 
patsaalla olisi hieno näköala 
alas rinteelle. 

Asukasyhdistys muistutti 
virakamiehiä myös siitä, että 
ranta-alue pitäisi perata, sillä 
pohjassa on romua. 

Kasvimaiden todettiin 
odottavan hyvässä kunnossa 
kevättöitä. Ainakaan tulevan 
viisivuotiskauden aikana niitä 
ei uhkaa uudelleen kaavoit
taminen. 



20-luvun taloudellinen nousukausi oli Pispalan rakentamisen kiihkeää aikaa. Pispalanharju n. 
1928. (Tampere-Seuran kuva-arkisto) 

Pispalan pystytys 
Keskiajalla Turun piispan hallintoalue ulottui aina 

Pirkkalaan, jossa oli kirkolle kuuluvia tiloja. Tällaisten 
tilojen velvollisuus oli majoittaa piispaa aina silloin, kun 
tämä teki matkoja maaseudulle. Nykyinen Pispala oli 
osa Pirkkalaa, ja piispan majoitustaloa alettiin kutsua 
Pispaksi. Kun piispalla tarkastusmatkoillaan oli mukana 
myös tuomiorovasti, majoitettiin tämä taloon, joka 
puolestaan sai nimekseen Provasti. Vanhan Pirkkalan 
historian mukaan vielä 1869 Pispalassa oli ainoastaan 
nämä kaksi tilaa ja Hyhkyssä, Pispalasta länteen, 
puolestaan viisi tilaa. Viime vuosisadan lopussa Pispan 
talossa oli 129 alustalaista, joten melko suuresta tilasta 
on ollut kysymys. Voionmaan mukaan jo 1630-luvulla 
oli Pispalan kylä ollut vilkas kauppa- ja markkinapaikka. 

Pirkkalan naapuri, Tampereen kaupunki, oli suo
malaisista kaupungeista ensimmäinen, jossa teollistu
misen aika koitti voimallisesti. Skottilaiset teollisuus
miehet tulivat koettamaan onneaan kaukaiseen 
Suomeen, laajensivat pohjoiseen maahan kapitalistista 
teollisuustuotantoa. Skotit eivät "saaneet hallintaansa" 
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koko maata, vaan yhden kaupungin, jonne tuotiin 
Englannista ammattitaitoista työväkeä työnjohtote
htäviin saattamaan teollisuuslaitokset käyntiin. Skotit 
olivat tottuneet tekstiiliteollisuuteen, ja niinpä 
Tampereelle syntyikin suurimittaista puuvilla-, pellava
ja verkateollisuutta. Tämän teollisen kehityksen ensim
mäisen vaiheen aikana, 1800-luvun puolivälin molem
min puolin, Pispala oli lähinnä ohikulkupaikka, jonka 
kautta maalaiset kuljettivat tuotteitaan Tampereen 
torille. 

Huoneiden pykääminen alkaa 

Harjun pohjoisrinnetta ja Näsijärven rannan 
suuntaa seuraili Pispalan valtatie. Sen varrella levisi 
Pispalan kylän asutusta, joka oli täysin maalaismaista. 
Tosin myös kaupungin puolella elettiin enemmän 
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maalaismaista kuin urbaania elämää. Kaupunkilaisten 
lehmillä oli tapana yrittää Pispalan puolelle 
Rajaportista, veräjästä, joka erotti nämä kaksi aluetta ja 
samalla Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan 
toisistaan. 

1890-luvulla teollisuuden vetovoima Tampereella 
kasvoi ja muuttoliike lisääntyi. Tehdastyöväen asun
toalueeksi muodostuneet Amurin kaupunginosa, 
Armonkallio ja Kyttäläkin kävivät ahtaiksi. Pispala veti 
väkeä Kyttälästä häädetyistä, Amurin ahtauteen 
kyllästyneistä ja Porin radan rakentamiseen osallistu
vista työläisistä. Ratatyöt oli aloitettu 1890. Näsijärven 
ranta-alueelle Pispalan alapuolelle alkoi syntyä uutta 
teollisuutta, joka myös kaipasi työvoimaa. Pispalan 
naisväki sijoittui alueen tulitikkutehtaaseen ja trikoo
tehtaaseen. 
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Pispalan rakentamisen vilkkaus 

Hävitetyt rakennukset eivät ole luvuissa 

mukana. 

Pispalalaisesta maalaiskylästä alkoi muodostua 
tamperelainen esikaupunki. Hänen keisarillinen 
majesteettinsa oli 1856 antanut asetuksen, jonka 
toisessa pykälässä on määräyksiä Pispalan kaltaisista 
esikaupunkialueista mm. seuraavasti: 

"-- ja pitää ensimmäisen ja toisen luokan 
kaupungeissa, niinkuin myös niissä muissa, jos tarvis ja 
asianhaarat niin vaativat, kaupungin ulko-linjain tykönä 
ja jos niin sopii tehdä, erillensä muusta kaupungista, 
avonaisten vähinnä 60 kyynärää leviliin ketoinlakeutten 
kautta hankittaman soveliaita tontteja, jotka kaupuyngin 
hallituksen peräänkatsoessa ja vaarinottaen mitä tässä 
jälkeenpäin sen suhteen vielä eteenkirjoitetaan ovat 
annettavat persoonille, jotka tahtovat pykätä huoneita 
pienimmästä avaruudesta, kuin ne, mitkä muualla 
kaupungissa ovat luvalliset." 

Ahtaiden olojen alkutaival 

Pispalan pohjoisrinteiden tultua 1900-luvun alussa 
varsin täyteen ra_kennetuiksi siirtyi kiinnostus harjun 
päälle, joka va1ke1den maastosuhteiden vuoksi oli ollut 
asumattamaton ja metsän peitossa. Rosenlewin ja 
Reposaaren tukkitiet olivat harjun päällä kulkevat 
maastomerkit. Pispala sai vesijohdon 1907 ja tämä 
vilkastutti rakentamista. Enää ei tarvinnut kantaa vettä 
Näsijärven rannasta tai kaupungin kaivosta. Pispalaan 
muuttajien enemmistö oli sekatyömiehiä, raken
nustyömiehiä eli ulkotyöläisiä ja käsityöläisiä perhei
neen. Teollistumisen toisen vaiheen pispalalaiset olivat 
melko varattomia ja elivät keskimäärin alle 45-
vuotiaiksi. 

1900-luvun alussa Tampereen asunnoista noin puo
let oh 1-2 hengen asuntoja. Snellmanin vuonna 1909 
tekemän tutkimuksen mukaan oli 41 prosentilla 
pispalalaisperheistä yhden huoneen asunto. Pispalan 
oloja kritisoitiin lehdistössä ja aluetta pidettiin lähinnä 
slummina. 

Itsenäisyyden alussa Pispala oli punakapinan jäjiltä 
runneltu ja poltettu, ja nälänhätäkin vaivasi asukkaita. 
Asumistiheys oli suuri, tulipalot tavallisia ja kulkutaudit 
rehottivat. 

Kiihkeän rakentamisen kausi muovaa 
Pispalan nykymalliin 

Vuosien 1922-28 välillä koettiin Suomessa 
taloudellinen nousukausi. Teollisuustyöväestön määrä 
nousi maassa 117 000:sta 169 000:een. Tämä johtui ni
menomaan puunjalostusteollisuuden laajentumisesta. 

Pispalanharjun etelärinne oli pitkään 
rakentamatonta metsää. Kuva Tahmelan 
mäeltä n. 1900. (Tampere-Seuran kuva
arkisto) 



Tultaessa kansalaissodan kautta itsenäisen Suomen 
aikaan Pispalan asutus oli jo saanut muualta kuin 
harjun päältä ja etelärinteeltä vakiintuneen muodon. 
1920-luku olikin nimenomaan Ylä-Pispalan raken
tamisen kiihkeätä aikaa. Uudisrakennukset sijoitettiin 
pääasiassa harjun laelle ja rinteiden yläosiin. Uudet 
rakennusalueet sijaitsivat rinteen jyrkimmillä paikoilla. 
Jo ennestään rakennettujen kortteleiden pienille ton
teille rakennettiin usein lisärakennuksia pihan puolelle. 
Paitsi yksityisten perheiden taloja, rakennettiin tähän 
aikaan myös vuokrataloja. Tältä ajalta on lähinnä 
peräisin se maine, joka Pispalalla on sekä Tampereella 
että yleensä koko maassa. 

RanjaAukee 

Llihteet: 
Koskiaho, Briitta: Pispala, kappale suomalaisen 
yhteiskunnan sosiaalihistoriaa. Teoksessa Sosiaali
huollon näköaloja. Acta Universitatis Tamperensis, Ser. 
A Vol 127. Tampereen yliopisto, Tampere 1981, s. 117-
145. 

Pispalan alueen talojen rakennusajat 

Santa- Ala- VIA- Tahmela 

lahti Plspala Plspala 

ennen 1891 3 24 22 8 
1891-1900 7 26 26 42 
1901-1910 6 41 38 24 
1911-1920 7 45 62 19 
1921-1930 10 50 145 35 
1931-1940 4 17 52 10 
1941-1950 2 2 3 
1951-1960 2 3 8 14 
1961-1965 5 16 
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Nyberg,' Teuvo: Pispalan asutuksen kehitys. Teoksessa 
Helin, Martti (toim.): Tampereen kaupungin museot. 
Vuosikirja 3. Tampereen Kaupungin museolautakunta, 
Tampere 1978, s. 6-20. 

Pispalan väestön ja Tampereen teollisuusväestön 

kasvu 

Joutselan veljesten talo tukkitien varrella. Kauppa oli talossa 1930-luvun lopulle saakka. 
(Tampere-Seuran kuva-arkisto) 
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Niitä muistoja 
olisi niin . .. 
Rauha Sand on entinen pispalalainen, kuusilapsisen 
perheen viides, itsellä yksi lapsi. 

Hän viettää vanhuuden päiviään Koukkuniemen 
vanhainkodissa· Koivulan talossa. 

- Voi, minulla on niin paljon tarinoita Pispalasta. Se 
on minulle tyynni tuttu ja rakas paikka. Sitä tulee van
hana sellaiseksi, ettei muista muita asioita, mutta kaikki 
entiset kyllä. 

0 P ispalassa asuin lapsuuteni, nuoruuteni ja vuosia 
vielä naimisiin mentyänikin. Lähdimme Pispalasta 
mieheni kanssa isomman asunnon perässä Pin-
ninkadulle. Minulla olisi nytkin oma asunto Itsenäisyy
denkadulla, mutta vasen jalka ja käsi ovat niin 
paisuneet, että tulin tänne Koukkuniemeen, omaan 

,huoneeseen ja hyvään palveluun. 
Alunperin minä olen Rauha Mäkinen. Isä olin ensin 

Mansikkamäki. Hän sai pilkkanimen "Makonen Mäki
nen", joten hän jätti mansikan pois. Sand minusta tuli 
avioliiton kautta. 

Pispalassa minä asuin monessa paikassa. Ensin 
Posti-Heinon talossa haulitornin luona ja sitten Mäki
tiellä poliisi Lauhen talossa. 

Isä oli kirvesmies ja kovin ankara. Solkipää heilui 
usein. Minä taisin olla hänen lempilapsensa, hän tykkäsi 
kun lauloin niin kauniisti. Isä kuoli keuhkotautiin 
nuorena, jo vuonna 1914. Aiti teki työtä auringon 
noususta auringon laskuun, elätti koko porukan. Hän 

0 siivosi Emmauksessa ja jossain sairaalassakin. Ei men
nyt uudelleen naimisiin, vaikka tulijoita olisi kyllä ollut. 
Siitä mun on mieleni hyvä, että hoidin hänet hyvin, kun 
hän oli vanha. 

Enoni piti harjun saunassa terveysiltoja. Hän keitti 
vedessä katajia ja suopursuja ja muitakin yrttejä, heitti 
veden kiukaalle ja siitäkös tuli hyviä höyryjä. Kaupungin 
herratkin kävivät vossikalla saunassa hoitamassa ter
veyttään. 

Ei lapsia ennen siistitty niinkuin nyt. Räkä poskella 
me juostiin littaa ja kuurupiiloa. Kesällä leikittiin 
voikukilla kauppaa ja etsittiin roskatunkiolta posliinin 
palasia. Sen muistan hyvin, kun Tahmelan rinne oli vielä 
synkkää metsää, ei yhtään taloa. Me juostiin kiviä pitkin 
lähteelle saakka. Sotien jälkeen taloja nousi kuin sieniä 
sateella. 

Monella oli eläimiä, sikoja ja kanoja, lehmiä ei tain
nut olla kellään. V esikelkoilla vedettiin sianruuat 

kaupungista. Kaikki näyttää nyt ihan toisenlaiselta. Uu
sia taloja ja leveempiä teitä. Maantie oli mun lapsuu
dessani kapea ja Pispalan tori iso ja idyllinen. Tie oli 
aina kuravellissä ja rattaat vajosivat puolilleen. 

Elämä oli köyhää, kun ei ollut avustuksia. Mutta 
hyvä sopu oli, kun toinen toistaan jelpattiin: sää autat 
mua, niin mää autan sua. Mutta sotien aikaan oli oli 
kankeeta. Monet piileksivät vinteissä ja kellareissa, 
jotka eivät halunneet lähteä mukaan. 

Kaikille taisi silti käydä elämässään hyvin. Munkin 
sisaruksilla meni ihan hyvin. Ei se ihan niinkään ole, 
kun kommunistit laulaa, että nälkä meillä aina 
vieraanamme. 

Minä olin työmiehen tytär, mutta monet ystävät
täristäni olivat rikkaista taloista. Jostakin syystä he 
hyväksyivät. Minä lauloin Harjun kirkkokuorossakin, 
jossa oli aina Pispalan kerma, Kaarilat, Simolat, opet
taja Nieminen ja muut. 

Heti kun me tytöt saatiin muutama markka lähdet
tiin Mokka-puistoon Takan nurkille. Juotiin kahvia ja 
kuunneltiin musiikkia lehtipuiden varjossa. 

Kaksitoistavuotiaana menin töihin Tampereen 
trikooseen. Aluksi ompelin tupsulakkeja ja siitä siirryin 
trikookoneelle. Palkan vein aina äitille. Raholan maati
lalla olin myös nuorena likkana perunatöissä. Tuo taulu 
tuossa huoneeni seinällä on tehty senaikaisesta pe
runasäkistä ... Näitä tarinoita olisi vaikka kuinka paljon ... 
hyvät lapsuusmuistot mulla on. 

Marianna Laiho 
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Pispalan villit 
asukkaat 

Kun ryhdyin tähän tekstiin, oli taakse jäämässä päivä, 
jonka lintuharrastaja tunsi dramaattiseksi. Aamun vihlova 
valkeus oli vaikeasti uskottavissa. Yöllä oli lisätalvi kat
tanut kuraisen kevään tuiskulla. Aluksi se havahdutti 
epäilemään, oliko lumi unta vai oliko unta ollut edesmen
nyt alkukevät. Todellisuus osoittautui vielä pahemmaksi, 
sillä mennyttä oli sekä kevät että uni ja jäljellä vain lumi -
jota tuli yhä lisää. Iltapäivällä taivas seestyi ja 
auringonvalo oli kirkkaampi kuin koskaan. Kävin seuraa
massa lintujen nälänhätäilyä Tahmelan lähteellä. 
Taivaalta kuului pakenevien kiurujen ja kuovin kutsu
huutoja; kuovilla oli toivoa selvitä lumesta nokkansa 
avulla, mutta huonompi oli niiden pikkulintujen jama, 
jotka ennättivät palata etelästä kotikonnuilleen. Tahmelan 
lähteen reunamaat pitävät pintansa sulana niin pakkasta 
kuin luntakin vastaan ja nämä pälvet, maiseman mustat 
aukot, vetivät pikkulintuja puoleensa. Pälvillä tungeksi 

\ peippoja, punarintoja, västäräkkejä, rastaita, rautiainen, 
pajusirkkuja ja hyvin varhain palannut tiltaltti. Surkea 
sakki, takatalven tuomitsema - punarinta lauloi kaunista 
surumielistä itkuvirttään kuin iin päältä. 

N aurulokki modernin Pispalan asukas 

Tahmelan lähdelammessa sukelteli jokakeväinen 
telkkäpari talvisten pullasorsien seurassa, äärellä liehakoi 
parvi häiritsevästi remuavia naurulokkeja. Nykyään 
riekkuen rääkyvä naurulokki on jokapaikan vitsaus, mutta 
vuosisadan alussa, jolloin Pispalaa ensi kerran rakennet
tiin, oli naurulokki suurharvinaisuus. Edellä mainittujen 
vesilintujen lisäksi olen lähteellä havainnut vain uivelon, 
joka "taivaasta tipahtaneena" vietti pari päivää sulassa 
keskellä hyykylmää tammikuuta -86. Seuraavana talvena 
lähteelle kulkeutui lumessa harhaileva piisami, jonka oli 
matkalle häätänyt talvitelakalle tulvinut skandaalimainen 
talvisade. 

Lähdelammesta laskee Pyhäjärveen roskainen oja, 
joka hoidettuna voisi olla kaunis puro. Ojaa vierustavat 
osin kookkaat komeat lepät, osin tuuhea pajukko. Pajujen 
kissaisuus olisi ranta-Pispalan keväinen kaunistus, mikäli 
ahnaat ja ajattelemattomat ulkoilijat malttaisivat jättää 
oksat repimältä. Viime kesänä näissä pajukoissa lauloi 
harvinainen viitakerttunen, yksi Suomen laululintujen su
perhuippulaisista; sen mestarilliseen monipuoliseen 
improvisaatiolauluun verrattuna kuulostaa satakielikin 
sorsalta. Satakielen puutteen Tahmelan ja Ala-Pispalan 
linnustossa odotan ja oletan korjaantuvan lähikesinä. 

PÖNTTÖLINNUN PÖNTTÖ 
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28mm : 
- sinitiainen 
- ki kirjosieppo 

32mm: 
-talitiainen 

45mm: 
- varpunen 

- leppälintu 

El laulu-
tikkua ! 

pienin sisämitta > 12 cm. 

Kiinnitä pönttö tukevasti. 
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Muhkeatpuuvanhukset 

Pispalasta katsottuna Pyhäjärvi vaikuttaa vähä
lintuiselta. Vain huhti-toukokuussa, jäiden alkaessa 
lähteä, houkuttelee pikasulava rantavesi kiinnostavia 
vieraita: useat vesilintulajit, joskus jopa merellinen 
haahka - joskus ehkäpä joutsenkin - viivähtävät sulalla. 
Merellisistä kahlaajista olen rannalla havainnut tyllin ja 
meriharakan - jokavuotisia muuttovieraita ovat töyh
töhyyppä, isokuovi ja rantasipi. Keväällä 85 saalisteli 
korea kalasääski rannansuuntaisen sulan yllä kunnes 
harmaalokit saivat häädettyä saaliittoman sääksen 
sivummalle. 

Uimarannan vieressä rehottaa toinen Pispalan 
rauhoitetuista "luonnonmuistomerkeistä", pollea kynä
jalava. Toinenkin pispalalainen rauhoitettu "luonnon
muistomerkki" on puu: vajaan kilometrin kynäjalavasta 
vastapäivään, Raholanlahden rannalla, törröttää vanhuut-



taan viimeistelevä muhkea nelihaarainen lehmus. Viime 
vuodet ovat sortaneet yhden sen suurista haaroista 
rantaan. Komea puuköriläs ansaitsisi suojaavat puitteet 
vanhuuden turvakseen. 

Alava rantamaa on Pispalan luonnon rehevä keidas ja 
monilajisin osa. Lehtolintuja alueella edustavat pikkutikka 
ja mustapääkerttu, viljelymaiden linnustoa taas fasaani, 
keltasirkku ja punavarpunen. Joutomaiden satumainen 
tikli on jokakeväinen riemastus, lepissä hyörivät viher
varpuset taas arkipäiväinen näky. 

Esiurbaani harjun linnusto 

Kuuluisa Pyynikin metsä Pispalan kaakkoispuolella on 
yhä reilu metsä, joskin osin puistomaiseksi kulunut. Sieni
ja marjaharjuna Pyynikki on verraton. Metsälintuja 
Pyynikillä edustavat kuusi-, töyhtö- ja hömötiainen, 
puukiipijä, hippiäinen, käpytikka ja metsäkirvinen. 

Pispalan harjun linnusto on luonteeltaan esiurbaani. 
äkyvimpiä lajeja ovat varis, varpunen, pulu, harakka ja 

talitiainen, kesällä lisäksi kala- ja naurulokki sekä ter
vapääsky. Tavanomaisia harjun pesimälintuja ovat edel
listen lisäksi (lokit poislukien) harmaa- ja kirjosieppo, 
leppälintu, viherpeippo, peippo, pajulintu ja hernekerttu 
sekä västäräkkki. Räkätti- ja punakylkirastas ovat 
vähälukuisia pesimälintuja, mutta syksyllä rastas on 
runsas mikäli marjasato Pispalan pihlajissa on runsas - ja 
näinhän on poikkeuksellisen usein. Eläköön pihlaja Pis
palassa! Pihlajanmarjoissa riemuloivat räkättirastas- ja 
tilhiparvet on moni havainnut - ellei muusta niin silvottu
jen marjojen törkyämistä puunalusista. Parhaita marja
vuosia ovat kunnioittaneet läsnäolollaan sekä taviokuurna 
että kirjosiipikäpylintu, perin epätavallisia turisteja 
kumpainenkin. Talven kauneutta popularisoi punatulkku, 
joita Pispalassa näkee suhteellisen paljon. Hyvin kylmänä 
toissatalvena kävi kanahaukka lähes päivittäin harjulla 
motivoimassa paikallisia puluja ripeän liikunnan harras
tajiksi, viime talvena vain alkutalvesta. V arpushaukan 

olen silloin tällöin nähnyt tarjonneen vaihtoehtoa 
pispalalaisvarpusten yksitoikkoiselle elämälle. 

Pispalan satunna1s1sta lintuvieraista olen havainnut 
kerran sekä palokärjen että pohjantikan. Toissa kesänä 
lauloi harjun lämpimämmällä kyljellä idänuunilintu 
(parhaimmillaan kaksikin), mutta puolisoa ei tämän 
harvalukuisen pioneerin laulu tavoittanut. Viime syksynä 
viivähti siperialainen vaellusvieras, pähkinähakki, hetken 
koulun tv-antennilla. Saapumisestaan se ilmoitti huvit
tavalla kutsuäänellään, joka kuulostaa narisevalta 
varikselta. 

Pyhät kissat ja pomppiva nakki 

Kottarainen, joka ennen pesi yleisenä pihapöntöissä, 
on taantunut nopeasti ja enää vain muutama pari pesii 
Ala-Pispalassa ja Tahmelassa. Rahan hallitseman raken-

nusmuutoksen myötä myös pulu käynee Pispalassa ns. 
harvaksi. Toivoa voi, että ne, jotka ovat rakentaneet 
talonsa pikkulinnunpitäviksi, suovat pihapöntöissä asuin
sijan kumppaneilleen. 

Muuan mainitsemisen arvoinen murhe Pispalassa 
pesivien pikkulintujen elämässä ovat kissat, pispalalaisten 
pyhät lehmät. Niiden takia - ainakin - ei Pispalassa juuri 
elä maassa pesiviä lintulajeja. Muutkin linnut ovat 
kesäkuun jälkipuoliskolla erityisen allergisia kissoille, sillä 
tällöin pesänsä jättävät lentokyvyttömät linnunpojat. 
Kissoille niiden rääkkääminen on vastustamaton riemu, 
jota ne harrastavat omistajiltaan salaa aamujen varhaisina 
tunteina. Tällöin tuhoutuu kerralla koko poikue. Valis
tunut kissaihminen (?) varustakoon maskottinsa heli
sevällä tiu'ulla, edes. 

Villejä nisäkkäitä Pispalassa esiintyy yllättävän 
monisorttisesti. Pienimmästä päästä on päästäinen; niitä 
on, kuten myyriä ja lepakoitakin, ainakin ajoittain useita 
lajeja. Hiiriä ja rottia näkee harvoin talvisin, jolloin kissat 
ovat kotieläimiä, kuten pitääkin. 

Lumikon olen Pispalassa nähnyt kahdesti. Tämä 
utelias ja vikkelä "pomppiva nakki" jäljittää pikkujyrsijöitä 
rakennusten liepeiltä. Kärppää en ole nähnyt, vaikka 
niitäkin täällä epäilemättä käy. Lievänä luonnonihmeenä 
pidän sitä, ettei yksikään harhaileva villiminkki vielä ole 
löytänyt Tahmelan lähteen pullavaa sorsastoa nälkäänsä. 
Oravia Pispalassa on, samoin siilejä; autot yliajavat niitä 
yhä harvemmin. Piisamin oleskelu on ajoittaista, mutta 
metsäjäniksen alituista. Hirviä Pispalassa vierailee 
keskimäärin joka toisena kesäkuuna - tavallisesti vuotias 
vasapari, jonka emo on vastikään vierottanut itsenäisyy
den uhriksi. Nämä eivät tajua olevansa sopimattomia Pis
palassa hirvittäen ihmisten lisäksi itseään. Vierailujen 
vähäiset hirvivahingot kärsii kasvillisuus, jonka herkkä 
hipiä ei siedä sorkkimista. 

Karuuden hillitty charmi 

Leimallisinta Pispalan luonnolle on karu kasvillisuus, 
sillä soran kattava kasvattava karikekerros on ohut ja 
haavoittuva. Ihmisen kulutus on avannut eroosiolle sarkaa 
kautta harjun. Tilannetta pahentaa Pispalan itäpuolella 
sauhuavan Tampereen talouslähiön sekä liikenteen huu
ruinen hönkäys. Pispalan valtatien varren männyistä on jo 
kovin moni kelopäitä - eikä perhosten määräkään ole 
enää edes kuin tuskin pikkuosanen Entisestä. 

Pispalan harkun kasvillisuuden tyyli on karu hillitty 
charmi. Perinteisesti on villeillä kasveilla ollut paikkansa 
niin pientareilla kuin tonteillakin - alkuperäiskasvilli
suuden säilyttäminen siellä, missä se on mahdollista, on 
taatusti tyylikäs ja istutuksia vaivattomampi vaihtoehto. 
Trooppista keidasta matkivat istutukset tai kenttämäiset 
nurmikot moreeniharjulla näyttävät yhtä pöhköiltä kuin 
kukkapuskat keskellä katua. 

Vesa Salonen 



PISPALAN 
ELOKARNEVAALIT 

KUKKA-JA 
TAIMI MYYNTI 
AVOINNA KESÄKUUN LOPPUUN! 

MA-PE 9-18 
LA-SU 9-16 

TAHMELAN VALTATIE 3-5 
PUH. 114 832 

10 

• 

KYLÄSEPPÄ 
TAKOTYÖT 

SAVENVALAJAN KAUPPA 
 Pispalanvaltatie 95 p. 450 O 838 

TAHMELAN ELINTARVIKE
GRILLIPISTE ark. 16-24 

la 14-24 
P. 126 701 su 10-24 



PISPALAN SUUTARI 
Pispalanvaltatie 54, 33270 TRE 
Puh. 443 554 

AVOINNA: TI-LA 
(MA .SULJETTU) 

T-LÄHIKAUPPA 

ANJA SELlN 
AVOINNA : 

ARKISIN 9. -18.00 
LAUANTAISIN 9 - l-'1.00 

PISPALANVALTATIE 5\ PUH. 446 735 

ELINTARVJKEKIOSKI 
P. ESKELINEN, HYHKYNKATU 12 

ELINTARVIKKEITA 
JUOMIA 
JÄÄTELÖÄ 
MAKEISIA 
GRI LLITUOTTEITA 
VIDEOITA 

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 13-21.20 

PIZ Grillikioski 

ala 
Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 
Nyt myös elintarvikkeet 
ja TKL:n kuukausitarrat 

HIUKSIISI UUSI SÄVY 
Effecton 30 -tehosävytteellä ja koko olemuksesi uudistuu! 
Soita tai pistäydy ja varaa aika itsellesi. 

KAMPAAMO TITULEE 
Tahmelankatu 14 

ma- pe 9.00-17.00 WELLA 

121 079 

Pesun ja leikkauksen yhteydessä sävytys veloituksetta! 
(15.6. asti) 

KESÄKUKAT 
YRTTIEN JA VIHANNESTEN TAIMET 
TILAUKSESTA MYÖS PUIDEN JA 
PENSAIDEN TAIMIA 
(HARVIALAN TAKUUTAIMET) 

PISPALANHARJU 48 
TI-PE KLO 14-18 
LA-SU KLO 10-14 

MATKAMUISTOJA 
GRAFIIKKAA 
KERAMIIKKAA 

TERVETULOA 

PISPALAN 
VALTATIE3 
P. 114785 

HIEROJA 
Asko Peltoniemi 
Varalankatu 36 
Urheiluopisto 
puh. 121 431 

• GRILLITUOTTEITA 
• ELINTARVIKKEITA 
• MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 

• LEHTIÄ YM. 
TERVETULOA ILTAOSTOKSILLE 

ma- to 16- 02, pe 16- 03, 
la 17-03, su 14-01 



Amanda p. 131 207 
on 

kauniissa 
ja kuulussa 

PISPALASSA 
Amandan kamareissa, terassilla ja väentuvassa 
on romanttista ja kodikasta tunnelmaa. 
Tarjoamme RUOKAA ja JUOMAA 
arkeen ja juhlaan. 
TERVETULOA MAISTAMAAN ... 

Maankuulu 
munkki ja kahvi 
Häränseläke 
kahvi 
A- ja 8-oikeudet 

yksi osoite, 

kaksi kerrosta, 

tuhat tunnelmaa 

Pispalan valtatie 61, 33250 Tampere 

9,-
48,-

KAMPAAMO 
KRISTIINA LARSEN 
Pättiniemenkatu 14 
Puh. 443 741 

Av . ti-pe 9-17 
la 9-13 
ma sulj. 

Schwarzkopf, kesällä la sulj . 

PEHMANENTTI 180,-
(sis . pesu+leikk .+kamp.) Pitkät hiukset+ 30,-

TERVETULOA! 

MEILTÄ SAAT 
TAMPEREEN NOPEIMMAN 

MV-KEH ITYSPALVELUN 

PUH. 221 667 
ARK: 8-17 
LA: SULJETTU 

Kuninkaankatu 19 A, 2. kerros 33210 Tampere 
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