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JOULULAHJAKSI 
Jake Nymanilta 

11 0NNENPÄIVÄT11 

Kovakantisena 185,
Pehmeäkantisena 159,-

Saatavana: 
MEGA Epe ·s-myymälöistä 

ja hyvinvarustetuista kirjakaupoista 
Osta pois ja opi sinäkin 
pop-musiikin historiasta 

VIINI U OLUT 
TARVIKE SHOP 

KAIKKI ALAN TARVIKKEET ym. 
Av. ti-pe 10-18, La 10-1 

Pispalanvaltatie 21, 33250 Tampere Puh. 931-229 661 

Kaikki lasitusalan työt ja päivystys 
Myös peilit, lämpölasit 

Puh. 
133394 
/ 

ympärivuorokautinen 
päivystys myös 
viikonloppuisin 

PISPALASI OY Puh. 133303 
Pispalan valtatie 4 7 949238983 



ASUKASYHDISTYS 
ASIALLA 

Viime vuosikokouksessa asetettiin kysymys asukasyhdis
tyksen olemassaolon tarpeellisuudesta. Uusia yhdistyksen 

toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ei tuntunut löytyvän ja toi
mintaa vaivasi anemisuus siitä huolimatta, että Pispalan miljöön 
muutosnopeus tuntui vain kiihtyvän. Ehkäpä muutosten edessä 
asukkaat ovat kokeneet voimattomuutta. On ehkä tuntunut siltä, 
ettei vaikutuskanavia oman asuinympäristömme kehittämiseen 
ole ollut käytössä. 
Kuluva toimintakausi'on kuitenkin osoittanut, että pispalalaiset ovat sitten
kin aktiivisesti kiinnostuneita asuinympäristönsä kehityssuunnasta. 
KUNNOSTUKSEN LlSÄÄNTYMISESTÄ ori osoituksena uusien ihmisten hakeu
tuminen mukaan asukasyhdistyksen toimintaan. Ymmärtääkseni myös Pis
palan Moreeninja Pispalan-Epilän Kiinteistöyhdistyksen toiminta on ollut 
kokemassa uutta renesanssia. 

uvana vuonna on tapahtunut useita myönteisiä asioita, joihin myös 
asukasyhdistys on ollut osaltaan vaikuttamassa. 
Pispankadunja Kannaksenkadun alkupään parannustyöt ovat valmistumas
sa ja muitakin pienempiä katurakennustöitä on tehty. Rajaportin sauna 
lämpiää taas saunaseuran ansiosta. Pispalan kuuluisin rakennus Hauliteh-
das odotodottaa kunnostusta ja käyttäjiä. 
Asukasyhdistys tarjoaa yhteistyötä Pispalan Moreenille Haulitehtaan kun

nostuksessa. Talkoot on perinteinen pispalalainen työmuoto. Siinä sivus
sa tarjoutuisi laajemminkin mahdollisuus keskusteluun ja yhteistyön kehit
tämiseen niin asukkaiden kuin järjestöjenkin välillä. 
Elokarnevaalit sujuivat leppoisasti. Mutta koulun auditoriossa järjetettyyn 
muuttuvaa Pispalaa koskeneseen keskusteluun saapui kaupungin edustajis
ta vain museo toimen johtaja Martti Helin, jonka Tampereen kaupunkiku
van muutosta koskevaan huoleen osallistujat yhtyivät. 
AKTIIVISUUDEN LlSÄÄNTYMISEN myötä ovat Pispalanja pispalalaisten on
gelmat tulleet selvemmin esille. Nopea ympäristön ja sosiaalisen rakenteen 
muutos, kauppakuolemat, julkisia palveluja mm. kirjaston kehittämistä ja 
postin sijaintia koskevat uhat ja katujen kunnostukseen ja uusien teiden 
rakentamiseen littyvät ongelmat ovat puhuttaneet ihmisiä. 
KATUJEN RAKENTAMINEN kuten muukin pispalalainen rakentaminen on 
kuitenkin osoittautunut ristiriitaiseksi prosessiksi, jossa rakennetun ympä
ristön säilyttäminen ja "uusrakentaminen" vääntävät kättä. 

ukasyhdistyksen yhtenä mottona on jo vuosia ollut "Kadut kuntoon ja 
t turvallisiksi". Myönteisestä kehityksestä huolimatta on katuasiossa 

koettu selviä tappioita. Yhtään hidaskatua ei Pispalaan ole saatu. Ilunetys
tä on herättänyt myös katujen perusparannusten voimaperäisyys ja standar
dimaisuus. Tuntuu siltä kuin katurakentarnisessa ei oltaisi köyhiä eikä 
kipeitä. 

Ainakin maallikosta tuntuu siltä, että panostamalla enemmän suunnitteluun 
voitaisiin säästää sekä rahaa että katumiljöötä. 
Vireillä olevista katuasioista periaatteellisesti tärkein on kuitenkin Tahme
lanvaltatien jatkaminen kasvimaiden laitaa Viikinsaaren kadun risteykseen. 
Asukasyhdistyksen järjestämissä asiaa koskevissa tilaisuuksissa oli väkeä 
Aamulehteä lainatakseni kuin "helluntai-epistolassa". Iluniset olivat todel
la huolissaan uuden väylän rakentarnissuunnitelmista, merkitsisihän suun
nitelman toteuttaminen käytännössä uutta läpiajoväylää Pispalanvaltatiel
tä Tahmelaanja samalla se lisäisi rakentarnispaineita nykyisillä kasvimaa
alueilla. 
V AUTETTAV AA ON ERITYISESTI SE, ettei kaupungin viranomaisten kanssa 
päästy asialliseen keskusteluyhteyteen ja että kaupunki on pyrkinyt saa
maan asukkaiden rivit hajalle keinottelemalla Ala-Pispalan joukkoliiken
teen järjestämisellä. 
KAUPUNKI ON LlIKKEELLÄ Tahmelan valtatie-asiassa ketunhäntä kainalos
sa. Ei liene epäilystäkään siitä, etteikö joukkoliikennepalveluja voida jär
jestää Ala-Pispalan alueelle ilman suunniteltua uutta väylää. 
Todellisuudessa kaupunki haluaa ns. yleisen edun nimissä keventää uudel
la tieratkaisulla Pispalanvaltatien ruuhkautunutta liikennettä ja valmistel
la kasvimaa-alueen rakentamista. Maksumiehenä on Pispala. 
Tahmelanvaltatien jatkamista koskeva kunnallisvalitus on lääninoikeuden 
käsittelyssä. Asiaan palataan Pispalalaisen seuraavassa numerossa. 
Av AINASEMASSA Pispalan miljöön edes osittaisessa säilyttämisessä on 
Tampereen kaupunki ja avainkysymyksiä joilla ympäristöön voidaan vai
kuttaa ovat kaavoitus, rakennusvalvonta ja kadunrakennus. 
PISPALASSA MUUTOSTEN TAHDIN ja tahtilajin määräävät tällä hetkellä mark
kinavoimat ja rakennusoikeudet. Kaupungilla on valta ja välineet ja myös 
velvollisuus vaikuttaa kehityssuuntaan. Olisi korkea aika tarkastella kriit
tisesti sitä, miten vuonna 1976 hyväksytty kaava on ympäristön kannalta 
toiminut ja miettiä tarpeellisia korjauksia. 
TÄSMÄLUSEMMIN SANOTTUNA: Eikö pispalalaisilla kaupunginvaltuutetu
illaja muilla päätöksentekijöillä olisi aloitteenteon aika. 
Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö pispalalaiset niin ihmiset kuin järjes
tötkin olisi kiinnostuneita ja yhteistyökykyisiä asuinmiljöönsä kehityssuun
taa koskevista ratkaisuista. 
Voi perustellusti väittää, että tällaiselle toiminnalle on kuntalaisilla laajem
minkin ns. sosiaalinen tilaus. Onko Tampereen kaupunki vain kasvoton 
byrokratia vai kuntalaisten palvelija? 

D 
Pispalan Asukasyhdistys R.Y. 
Sampo Järvelä 
varapuheenjohtaja 

PISPALALAINEN ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 1989 
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Julkaisija: Pispalan Asukasyhdistys ry. 
Vastaava toimittaja: Reine Lindeman 
puh. 111 125 
Taitto ja kuvitus: Risto Vainio 
Valokuvat: Asukasyhdistyksen arkisto 
llmoitusasiat ja toimitus: 
Ari Lehtonen, Pispankatu 21 puh. 122 956 
Painopaikka: Cityoffset, Tampere 

Reine Lindeman, pj. 
Kannaksenkatu 28 
puh. 111 125 

Sampo Järvelä, vpj. 
Kannaksenkatu 11 
puh. 226 119 

Ulla-Maija Siikavire, siht. 
Vallikatu 24 B 
puh. 122 243 

Simo Aho 
Pispankatu 37 as.6 
puh.t. 156 557 
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Anne Järvenkylä 
Koukkarinkatu 13 
puh. 220 871 

Veli Järvenkylä 
Koukkarinkatu 13 

Timo Laakso 
Rinnekatu 27 B 2 
puh, 132 788 

Kari Punkka 
Päivölänkatu 16 
puh. 132 253 

Seppo Riihonen 
Kyläsepänkatu 8 
puh. 444 462 

Hannele Schielke 
Koukkarinkatu 12 
puh. 149 594 

Riitta Väre-Kuurre 
Pispankatu 23 B 
puh. 111 851 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TAISTELU TAHMELASTA 
- - - - - - - - - -

711 ALLEKIRJOITUSTA 
- - - - - - - - - -

• Tahmelan lähde kunnostettava ja säilytettävä entinen kulttuurihistoriallinen ympäristö. 
• Kasvimaat pidettävä vilieliiöiden etujen mukaisina, ei uhrattava liikenteen saastutettaviksi. 
• Tahmelan valtatie hidaskaduksi, ei läpiaioväyläksi saastuttamaan pihapuutarhoia ja melua 

aiheuttamaan. 
• Pispalan ja Tahmelan lasten on voitava vaaratta liikkua Tahmelan lähteen sekä ranta-alueen 

virkistymiskeitaassa alkuperäisen luonnon helmassa. 
Tuntuuko tutulta? Näitäkin asioita on asukasyhdistys aianut wosien varrella. Kaupunginhallitus antoi selityk
siä Tahmelan valtatien suunnitelmista tehtyihin valituksiin. 

Kaupungin lakimiesosasto esitti mm. 
seuraavaa: "Katupiirustuksen vahvistami
nen kuuluu kaupunginhallituksen toimival-
taan. Se on voitava vahvistaa kadun välittö
mässä vaikutuspiirissä olevien asukkaiden 
enemmistön mieUpiteen vastaisestikin, mi
käli se harkitaan eri näkökohdat huomioon 
ottaen tarkoituksenmukaiseksi" 

Voiko tämä olla totta Herran 
vuonna 1989. Tuntuu paremminkin siltä 
kuin olisimme taas tsaarinaikaisen pak
kovallan alla. Ei voi olla tarkoituksen
mukaista asukkaiden palstaviljelyn ja 
Pispalan historiaan kiinteästi liittyvän 
Tahmelan lähteen tuhoaminen .. Päin-
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vastoin luulisi olevan tarkoituksen- ja 
yleisen edun mukaista säilyttää ja kun
nostaa lähteen ympäristö ja ranta-alue, 
joiden koko kaupunginosalle tuomaa 

JATKUU 
hengähdystilaa ja viihtyisyyttä ei kukaan 
voine kiistää. 

Katupiirustusten osoittaman pa
lapelimallin tuominen alueelle ennakoi 
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päättäjien halua varata keinoja läpikul
kuliikenteen ohjaamiseksi Pohjanmaan 
tieltä Rosendahlin kautta Ratinan sillal
le. Vaikka päättäjät ovatkin vaikean 
tehtävän edessä liikennepaineen kasva
essa ja kiusaus rakentaa uusi läpikulku
väylä Tahmelaan on suuri, eivät hekään 
voi mitään sille tosiseikalle, että asutus 
ehti tänne hyvinkin sata vuotta ennen 
ruuhkaongelmaa. 

Tahmelan valtatien katupiirus
tusten mukainen rakentaminen aiheut
taisi saastekuormituksen huomattavan 
kasvun kadun vaikutusalueella. Pako
kaasut tappavat tehokkaasti niin kotona 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kuin puutarhassakin... Siinäpä Pispala 
sitten kenottaisi kahden vilkkaasti lii
kenneöidyn pakokaasuröörin välissä. 
Eikö loogisemmalta tuntuisi pyrkiä suun
taamaan voimavarat kauttakulkuliiken
teen ohjaamiseen kokonaan ohi keskus
tan kapeikon ja julkisen liikenteen ke
hittäminen hieman yhden-pysäkin-ki
naa kauaskantoisemmin. 

Linjan 12 päätepysäkin veivaami
selle nauravat vanhat pispalalaiset siinä 
kuin uudet vinopääaidatkin. Monet on 
kaupungin konstit päätösten läpitällää-

iseen: nyt on oikein kova kiire siirtää 
pysäkki, jonka sijainnista on keskusteltu 
läpi linjan historian. 

Ainoa kaupunginhallituksen jä
sen, jolla tuntuu olevan selkeä kokonais
käsitys asiasta on - yllätys, yllätys- Pispa
lasta. Kyseinen henkilö on jättänyt eri
ävän mielipiteen kaikkiin kolmeen vali
tuksista annettuun vastaukseen. Hän 
katsoo, että Tampereen kaupungin tulisi 
yhtyä valittajien vaatimuksiin ja kumota 
10.7.-89 tekemänsä päätös Tahmelan 
valtatien katupiirustusten vahvistamises
ta ja pyytää Hämeen lääninhallitusta pa
lauttamaan asiaa koskevat asiakirjat 
Tampereen kaupungille asian uudelleen
valmistelua varten. 

Asukasyhdistys seuraa tarkkaan 
tilanteen kehittymistä ja tulee toimi-

aan asukkaiden vaatimusten mukaises
ti. Asukkaita pyydetään oleman valppai
na ja tuomaan mielipiteensä julkisuu
teen. 

Erikoistoimittajamme haastattelee: 
KADUNHENKILÖN NÄKÖKUL-
MASTA 

Nikkari valottaa historiaa 
Kaupungin suunnitelma läpikulkuväyläs
tä Pohjanmaan tieltä Uittotunnelinka
dun kautta Tahmelaan tuli julkisuuteen 
80-luvun alussa. Jo silloin oli selvää, että 
väylää suunniteltiin kokoojakaduksi 
myös raskaalle liikenteelle. Suunnitelma 

ontui jo tuolloin, sillä oli ja on selvää, 
ettei tiheään rakennetulle alueelle saa
taisi kadusta riittävän leveätä. 
Pispalan-Epilän kiinteistöyhdistys, Tah
melan Työväenyhdistys ja poliittisten 
järjestöjen enemmistö asettuivat heti 
vastustamaan hanketta. Sen sijaan vaa
dittiin toimenpiteitä alueella jo olevan 
tiestön yleisen kunnon kohentamiseksi. 
Vastustuksen seurauksena kaupunki al
koi jäädyttää katujen kunnossapidon 
määrärahoja. Kaupunginhallitukselle 
toimitettiin joka kokoukseen hanketta 
vastustavien nimilistoja ja epäilyt uusien 
ja vanhojen asukkaiden välillä vallitse
vista näkemyseroista kumottiin kirjaa
malla nimilistoihin myös asukkaan ikä ja 
asumisaika Pispalassa. 

Kun kokonaissuunnitelma ei yk
sinkertaisesti mennyt läpi, ryhdyttiin sitä 
hiivittämään eteenpäin palapelinä, joka 
kuitenkin kumottiin kaupunginhallituk
sessa yksimielisesti vuonna -85. 

Alhainen nopeusrajoitus (30 km 
tunnissa) tuskin tulisi pitämään nopeuk
sia kurissa. Poliisin suorittamissa mit
tauksissa nykyisillä 30 km/t alueilla, jot
ka eivät ole varsinaisia läpikulkuväyliä, 
todettiin 80-90 %:n autoilijoista ajavan 
ylinopeutta. Saastevaikutusta eivät no
peusrajoituksetkaan poistaisi. 

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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Kaikenkaikkiaan suunnitelma on 
monella tapaa ylimitoitettu, kallis ja en
nen kaikkea haitallinen. 

Maija Lautsia 
Asukkaiden kanta tieasiaan on harvi
naisen selvä; nimilistoihin ilmestyi kas
vimaiden antimien puhtaudesta huoles
tuneitten nimiä sata päivässä! 
Ei voi kuin ihmetellä kaupungin tapaa 
hoitaa asioita. Pienistäkin asioista pyri
taan tekemään mammuttiprojekteja. 
Tämäkin suunnitelma saattaisi tulla ar
vaamattoman kalliiksi jo maaston vaati
mien pohjatöidenkin vuoksi. Lisäksi 
arempia asioita tavataan valmistella his
sun kissun esimerkiksi kesäloma-aikana. 
Tahmelan valtatien suunnitelma jäi het
keksi näkyvämmän Tampella -sopimuk
sen varjoon, mutta jatkotoimia kuiten
kin jo suunnitellaan läänin päätöstä 
odotellessa. 

Irmeli Siltakoski, lapset Jari 10, Karolii
na 4 ja Katri 2 vuotta. 
Päätöksenteko · kaupungin hallintoeli
missä vaikuttaa hyvin mielivaltaiselta, 
kun asukkaiden enemmistön mielipiteet 
eivät tunnu painavan missään. Varsin
kin tässä tapauksessa, kun hankkeen vas
tustus on ollut harvinaisen yksimielistä. 
Missä lienekään Tahmelan valtatien ra
kentamisen todellinen syy; luulisi että 
liikenne voitaisiin hoitaa nykyisiä reitte
jä kehittämällä. 
Erityisen raukkamaiselta tuntuvat kau
pungin yritykset saada asukkaat toisiaan 
vastaan joukkoliikenteellä vehkeilemäl
lä. Kaikki, niin pispalalaiset kuin pättä
ränperäläisetkin, haluavat joukkoliiken
teen kehittyvän, kulkuyhteyksien toimi
van ja liikennemäärien näin vähenty
vän. 

Toteutuessaan hanke nielee ve
ronmaksajien rahat, hävittää lasten 
kelkkamäet ja lisää turvattomuutta. 
Epäilen suuresti jaksaisivatko autoilijat 
noudattaa kolmenkympin rajoitusta. 0 
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VASTOIN ODOTUKSIA: 

VIHDOIN SAUNAAN! 

T käyttämättömänä 

olleen Rajaportin 

saunan uudelleen elvyttämi

seksi on ollut hilpeä ja voito

kas alusta alkaen. Kukapa nyt 

ei haluaisi säilyttää suomalai

suuden viimeistä saareketta 

(kun Pulterikin nyt "uusii il

mettään"): tukilistan allekir

joitti parisensataa henkeä. 

Mukana hengessä on ikänsä 

Rajaportilla saunoneita ja uu

sia pispalalaisia. Yksi allekirjoi

tus on saatu Singaporesta, Ra

japortin saunan vanha ja tule-

TEKSTI: PIEKKARI 

KUTSU ON KÄYNYT 

••••••••••••••••• 
Jos joku ei vielä tiedä, niin Pispalan peltilehmät jäävät nyt Rajapor
tin tykönä ilman parkkipaikkaa ja tienlevennystä. Kukapa niitä tar
vitsisikaan, kun pispalalaiset saavat sen sijaan takaisin Maailman 
Parhaan Saunan. Rajaportin yleinen sauna ottaa vieraat taas hettei
seen syliinsä joka lauantai 9. joulukuuta alkaen. 

sisätilat on kalkittu ja kiu 

saatu käyttökuntoon. 

Sauna ehti välillä jäähtyä pa

riksi vuodeksi, kun kulut kas

voivat, väki väheni eikä kau

punki suostunut korjaamaan 

putkistojen pakkasvaurioita. 

Saunan lämmittämisen vaivas-

ta ei jäänyt käteen juuri muuta 

kuin tukku laskuja. Nyt talo 

on jo varmemmalla tolalla, 

kun saunan uusi "saunamajuri" 

Hannu Suonio saatiin palkattua 

seuraavaksi puoleksi vuode 

valtion työllistämistuella. 

va asiakas hänkin. SAUNAMAKSUKSI 15 MARKKAA 

Tukea on saatu muutoinkin kuin allekirjoitusten muodossa. Saunan lämittäminen ei silti vieläkään ole ilmaista puuhaa. 

Saunaan on saatu lahjoituksina ämpäreitä, muovimattoa, limo- Kuluja yhdestä illasta tulee noin 300 markkaa: kiukaaseen me-

naatia ja pilsneriä ja muuta pientä tavaraa. Kaupungiltahan nee motti halkoja ja vesikin lämpiää kalliisti sähköllä. Joka lau-

saatiin tukena 5000 markkaa ja majailu saunassa ilman vuok- antai saunassa pitäisi käydä 20 henkeä, niin oltaisiin omillam-

raa. me. 

Kaupungin tuella ei vielä voitu tehdä kalliita putkitöitä tai ul- Vanhojen ja uusien pispalalaisten tiukka raati - mukana myös 

komaalauksia, mutta pukuhuoneet on saatu siisteiksi, saunan pian 10 000 saunakerran konkari Onska Niemi - vahvisti sau-
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namaksuksi 15 markkaa. Se ori enem• 

män kuin uimahallin saunassa, mutta 

löylytkin ovat sitten sen mukaiset ... ja 

Rajaportin saunassa saapi vihtoa! Jos 

väkeä käy tarpeeksi, voidaan saunaa 

lämmittää parikin kertaa viikossa. 

Huomautettakoon vielä, että Pispalan 

saunayhdistyksen jäsenmaksun maksaminen ei oikeuta ilmai

seen saunomiseen, mutta sillä tuet saunan toimintaa ja tulevia 

remontteja, saat tietoa postitse sauna-asioista ja pääset mukaan 

yhteisiin karkeloihin. 

Sillä tavalla on siis Pispalan saunayhdistyksellä "jalat tukevasti 

1 

,·.· 

ilmassa" niinkuin kaupungin tahot ai

van oikein epäilivätkin. Olisipa vain ol

lut sillä kissallakin, joka kävi signeeraa-

massa vastamaalatun naisten pukuhuo

neen tassunjäljillään. 

Jos haluat vielä mukaan sivous- ym. tal

koisiin tai saat hankittua lahjoituksina 

halkoja (hirttä tai koivua), persalustoja, pyyhkeitä tai.sen sel-

laista, niin ota yhteyttä seuraaviin: 

Pirjo Nikander p.120 328 

Päivi Saari p.221 518 

Jouni Piekkari p.128 944 D 

TONTIT MILJOONAHINNOISSA; 

MITEN KÄY VUOKRATALOJEN 

Tahmelan Varalanmutkassa tehtiin 

miljoonakaupat. Ansionkallion rin

eessä oleva 415 neliön tontti myy

tiin 950.000 markalla. Sijoittajat 

tuntuvat haikailevan yhä enemmän 

Tahmelan ja Pispalan suuntaan. 

Enää ei tontteja ostella suoraan asu

mistarkoituksiin, vaan bisnesmieles

sä. Rakennusten annetaan rapistua 

ja lahota pystyyn ja tilalle rakenne

taan kallista uudistuotantoa. 

Kaupungin olisi kunnostettava alu

eella o1evat vuokratalonsa ja suun-

PISPALASSA? 

niteltava yhdessä alueen asukkai

den kanssa aluetta palvelevaa ra

kentamista. Pispalassa ja Tahme

lassa asuu jo nyt paljon nuoria lap-

siperheitä, joten puistoalueiden 

leikkipaikkojen lisääminen ja kun

nostaminen olisi aiheellista. Tah-

melan uimarannan kunnostami-

7 

nen turvalliseksi lapsiperheiden 

käyttöä ajatellen on ajankohtaista, 

rannassa ja sen ympäristössä ei tar

vitse liikkua kuin jalan sekä lasten

rattailla. 
käännä 
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Seurataanpa kaupungin suunnitelnia ja painostetaan yhdessä alueen kehittämistä asukkaiden mielen mukaiseksi. Alla lista seu
rattavista tonteista: 

KAUPUNGIN PISPALASSA OMISTAMAT 
KIINTEISTÖT 

Asemakaavan mukaiset asuntotontit: 

Jylhänkuja 8 
Kannaksenkatu 2b, c ja d 
Pispalanharju 43 
Pispankatu 12 
Provastinkatu 38 
Rinnekatu 6 
Rinnekatu 10 
Tahmelan valtatie 48 
Tahmelan valtatie 42 
Vallikatu 9 

rakennettu 
rakennettu 
väliaikainen parkkialue 
rakennettu 
vuokrattu Heinoselle 
rakennus purettu 
rakennettu 
rakentamaton 
rakennettu 
päiväkodin pihana 

HEIDI-SHOP 
TAHMELANKATU 14 

COLLEGE PUVUT 
• PUSEROT 
• HAALARIT 

NELJ.LEITA 
MYOS TIL;,..USOMPELUA 
PEILI PYLV AIT Ä 
KUVIOPEILEJA 

AVOINNA 
ARK 10-18 
LA 10-14 AINA EDULLISESTI 

PISPALAN 

KAHVERI 

EIJA HONGISTO 
kampaaja 

Tahmelankatu 6 
puh. 93l- - 126129. k.490415 

Viihtyisä kahvi- ja lounas
paikka. Lounas 1f.-14.00 
Omatekoisia leivonnaisia, 
pizzoja, palapizzoja, ym. 

HUOM! NYT VEIKKAUKSIEN· PALAUTUKSET 
KAHVERIIN. MEILTÄ MYÖS ÄSSÄT JA VENTIT 

ARK. 8.30-19.30 LA-SU SULJETTU. AHJOLANKATU 2 
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KAUPUNGIN PISPALASSA OMISTAMAT 
KIINTEISTÖT 

Tontit muilla alueilla: 

Hirvikatu 10 
Isolähteenkatu 2 
Kiviaidankatu 8 
Pispalanharju 22 ja 32 
Pispalan valtatie 9 ja 11 
Päivölänkatu 4 
Rimminkatu 7 
Tahmelan valtatie 21 
Tahmelan valtatie 60 

Y-tontti 
,, 
,, 
,, 

Katualue 
osa yksityisestä tontista 
Y-tontti 
puistoalue 
Y-tontti 

KOTITURVA 
korvaa laajemmin 
• kotona ja kesämökillä 
• voimassa myös matkoilla 
• pieni omavastuu 
• edullisia lisävakuutuksia 

itsellesi, perheellesi, veneellesi ... 
Kysy myös keskittämisalennusta! 

TURVA 
ASIAKASPALVELU: HÄMEENKATU 25, 33200 TAMPERE, PUH. 193 111 

Tahmelan 
PALVELEMME • K Valinta 



Pispalan Pulteri siirtyv 1990-luvulle! 

Nyt on kuitekuitenkin tullut aika tehdä täydellinen, 
kauan odotettu remontti. 

Pulterin tuttu ovi sulkeutuu viimeisen kerran 
Siskonpäivänä, sunnuntaina 26. marraskuuta 
kello 01. Rakennusmiehet tulevat maanantai 
aamuna ja sitten ... 

Talossa tehdään ravintolan ilmettä ja toimivuutta 
merkittävästi kohentavia uudistus- ja kunnostus
töitä. Ruokatarjoilu kehittyy, ihmiset pääsevät 
lähemmäksi toisiaan, pistäytyjille tehdään tilaa, 
ilme kevenee käynti helpottuu.,. 

Uudesta Pulterista tulee leppoisa , vankkoja perin
teitään rehellisesti kunnioittava 1990-luvun 
kaupunginosaravintola pispalalaisille sekä muille 
mutkattomasta yhdessäolosta ja hyvästä ruoasta 
pitäville ihmisille . 

Remontti kestää noin kuukauden. uskomme uuden Uuden 
Pulterin uuden oven avautuvan joulun välipäivinä, 
todennäköisesti Rauhanpäivänä, 29. joulukuuta, 

Jaksakaa Ystävät. Uusi Pulteri vastaa odotuk 
siinne lämpimän tyylikkäästi, niinkuin hyvän 
ystävän pitääkin , 

HAULITORNI 
TÄNÄÄN 

Paljon on vettä virrannut ja ki
viä pyöriskellyt Pispalan rinteitä 
siitä, kun Heinäset alkoivat va
laa Tehtailija Hjortille hauleja: 
Silloin työntekijöiltä vaadittiin 
vaitiololupaus, joka piti. Toinen 
tehtailija yritti värvätä ja udella 
Heinäsiltä tietoja konjakin voi
malla, muttei onnistunut. 
Tänä päivänä torni seisoo muis
tomerkkinä enos1sta ajoista, 
mutta sen juurella olevaan teh
dasrakennukseen on Pispalan 
Moreeni R. Y. saanut kaupungil
ta käyttöoikeuden. 

Rauhallista joulua toivottaen 

Pulterin henkilöstö ja 

Eija Kivistö 
K rouvar i 

Pispalalainen seuraa haulitehtaan uuskäyttöä ja pyrkii yhdessä 
Pispalan Moreeni ry:n kanssa tiedottamaan siitä. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. ................................. 
PISPALAN 
APTEEKKI 

puh. 126 962 
Pispalanvatat. 2 
Avoinna ma-pe 

9.00-18.00 
Päivystys viikolla 

49 
ma-la 9.00-21.00 
su 10.00-18.00 

Päivystys viikolla 
1/90 

ma-pe 9.00-21.00 

RAHOLAN 
SIVUAPTEEKKI 

puh. 440 622 
Jurvalankatu 5-7 

Avoinna ma-pe 9-17 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. ................................. ................................. 

TUPUTIIKKI 
EDULLISIA 

NEULOSKANKAITA, 
TAULUJA, 

PIENTÄ LAHJARAVA
RAA 

PISPALANVALTATIE 54 
puh. 931/450 299 

HIERONTAPISTE 
VYÖHYKETERAPEUTTI 

Hierojat Ari Ahoniemi 
Marjatta Niippa 

Vyöhyketerapeutit 
Riitta Väre(äitiyslomalla 27.12.-89 alkaen) 
Riitta Koivisto 
PISPALANVALTATIE 2, AHJOLAN AUKIO 
AJANVARAUKSET p. 134 545 TAI 
KOTINUMEROSTA ILTAISIN 
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,_ -
- AUTOMAALIEN 

MAAILMAN YKKÖNEN 

DELTRON 
Ammattimiesten 
automaallt myös 
tee-se-itse -ihmiselle. 

Nyt edullisesti meiltä! 

•• • •• YKKÖSVÄRI 
PISPALANVALTATIE 40, 33270 TAMPERE 
PUH. (931)445 618 

MATKA-JA 
NAHKATAVARALIIKE 
Pispalanvaltatie 7 5 
33270 TAMPERE 

Puh. 451 585 

• 
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ETSINT ÄKUVLUTUS 

Asukasyhdistys on aloittanut asiapapereiden ja muun materiaa
lin arkistoinnin. Pyydämme pispalalaisia tutkimaan omat pii
ronginlaatikkonsa; sieltä saattaisi löytyä asukasyhdistykseen 
liittyvää materiaalia (valokuvia yms.). Kun olette harkinneet 
mistä voitte luopua, kiikuttakaapa ne toimistollemme (Pispan
katu 21) tai ilmoittakaa mistä ne voi noutaa. Erityisesti olemme 
kiinnostuneita Pispalalainen -lehden numeroista 2/84, 4/84, 1/ 
89, 2/89, Myös Pispalan kirjasto sekä maakuntakirjasto ovat 
ilmoittaneet tarvitsevansa vanhempia numeroita. -
LASTEN JA VANHEMPIENYHTEISTÄ 
T AIDEKERHOTOIMINT AA VIRITELLÄÄN 
PISPALASSA 

Tampereen kulttuuriroimisto on kiinnostunut järjestämään tai
dekerhotoimintaa Pispalan alueella yhteistyössä Pispalan asu
kasyhdistyksen kanssa. Toiminta on tarkoitus käynnistää tam
mikuun lopulla -90. 
Toimintamuotona tulee olemaan kuvataidekerho 4-10 vuoti
aille lapsille vanhempineen ja se kokoontuu kerran viikossa 
Pispalan alueella myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osallis
tujat maksavat materiaalikustannukset itse. 
Lasten ja vanhempien yhteiset taidekerhot ovat osa kulttuuri
toimiston kaupunginosatoimintaa. Ne edustavat jatkuvaa ja 
ohjattua taidekasvatusta, jonka tarkoituksena on sytyttää ja yl
läpitää elävä harrastuskipinä valittua taiteen aluetta kohtaan. 
Kerhot eivät ole mitään taidekouluja, vaan niissä perehdytään 

VARALAN 
URHEILUOPISTOLLA 
ON NYT MONIPUOLISET 

• LIHASHUOLLON JA 
• FYSIKAALISEN HOIDON 

PALVELUT 

Ajanvaraus ja tiedustelut 
puh 35 200 
arkisin klo: 8-19 
la, su klo: 9-16 

URHEILUHIEROJA 
HANNU TAPANINEN 

TAHMELAN FYSIOTERAPIA, 
VARALA 
Lääkintävoimistelija 
LEILA VANNINEN 
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esim. kuvataiteen peruskäsitteistöihin, välineisiin ja materiaa
leihin luovan leikin välityksellä. 
Kerhotoimintaan mukaan halukkaat voivat tiedustella asiaa ja 
ilmoittautua soittamalla Ari Lehtoselle, puh. 122 956. 

PISP ALAN KIRJASTO TARJOAA LEHDET 
MYÖS ENSI VUODEKSI 

Kannattaa lukea lehdet kirjastossa: Pispalan kirjastoon tulee 
tilattuna 10 sanomalehteä ja lähes 60 aikakausilehteä, lisäksi il
maislehtiä n. 40. Aikamoinen 
määrä lehtiä siis ja niistä löytynee 
luettavaa niin tietoa kuin viihdy- ISPALAN KIRJASTO · 
kettäkin etsivälle. Lehtiä vpi lu- ERÄMIEHENKATU 10 
kea kirjastossa (Pispalassa hyvät PUH : 229749 

lukutilat!), tai lainata lehden 
vanhoja numeroita kotiin: Hifit, 
käsityölehdet TM:t, Tiede 2000 
tai vaikkapa Eläinmaailman nu
merot odottavat lukijoitaan. Lai
nassa olevia lehtiä voi varata sa
malla tavalla kuin kirjojakin. 
Kirjastosta saa myös tietoa työ-
paikoista ja koulutuksesta: esim. 
kerran viikossa ilmestyy Työ
markkinat -lehti ja Avoimia työ
paikkoja -julkaisu. Myös aikuis

AVOINNA 

MA,T!,TO,PE 13·19 
KE,LA 11•15. 

KESÅLLÅ 
1.6.-31.8. MA,Tl,TO,PE 14•19 

KE 11·15 
LA SULJ. 

koulutuksesta ja kursseista löytyy KÄYTÄ LÄHIKIRJASTOASI ! 

tietoa kirjastosta. Poikkeapa kat-
somaan! 

TAHMELAN FYSIOTERAPIA, VARALA 
Syyskuussa käynnistyi Varalan Urheiluopiston 
palvelu- ja testausasemalla monipuolinen 
fysikaalisen hoidon yksikkö 
lääkintävoimistelija LEILA VANNISEN 
johdolla. 
Palveluina: • fysikaaliset hoidot 

• hieronta 
• lääkintävoimistelu 
• LASER - kipuhoidot 

URHEILUHIERONTA 
Keväästä lähtien on samoissa tiloissa saatu 
nauttia urheiluhierojan asiantuntevasta 
käsittelystä. Urheiluhieroja HANNU 
TAPANINEN on valmistunut Joensuusta ja 
työskennellyt aikaisemmin mm. Vierumäellä. 



RADONKAIVOJA PISPALAAN 

Tampereen radonhaitta-alueen muodostavat harjujen ylärin
teet ja lakialueet. Ei suinkaan ainoa, mutta vaikea yksittäinen 
seutu on Pispala. Talojen tiivistäminen ja korjaus on keino hai
tan minimoimiseksi, mutta se ei auta joka paikassa Pispalassa. 
Kaupungin on ryhdyttävä rakentamaan välittömästi radonkai
voja. Kaivojen on todettu vähentävän radonkaasuja jopa kym
menenteen osaan alkuperäisistä arvoista. Asukasyhdistys on 
seurannut radonkaivokeskustelua ja on edelleenkin mukana 
asian eteenpäin saamiseksi. -
LIIKKEITÄ TULEE-MENEE 

Herkku-Harju on lopettanut, samoin suutari Pispalasta. Suuta
r'? paikalle tuli Tuputiikki. Pispalan valtatielle on ilmestynyt 
lemmikkieläinkauppa. Heidi Shop on aloittanut Tahmelan 

mutkassa. -
VINOPÄIT Ä PISP ALASSA 

Olette varmaan huomanneet kaupungin rakentamat aidat ka
tujen varrella; mitähän loistavaa luovuutta saammekaan vielä 
Pispalan rinteillä kokea kun aidatkin ovat näin mielikuvituk
sellisia ( vai mielikuvituksettomia, onhan tämä makuasia). 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 

PISPALANVALTATIE 45 
Puh. 123 002 

Lääkintävoimistelijat: 
Ritva Hämeenoja 
Kirsti Jännes 

ARKKITEHTITOIMISTO 

saari - tanhua - kostiainen 
TAHMELANK. 5 A 33240 TAMPERE PUH 931-31022 
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ASUKASYHDISTYKSELLÄ TOIMISTO 

Asukasyhdistys on vihdoin saanut odottamansa toimistotyönte
kij än. Entinen pispalalainen, nykyisin Hervannassa asuva Ari 
Lehtonen aloitti 30.10. työnsä Pispankatu 21:ssä. Toimisto on 
avoinna maanantaisin klo 12.00-16.30, muina arkipäivinä klo 
9.00-16.30. Koska toimistonhoitajan tehtäviin kuuluu asiointi 
kaupungilla eri virastoissa ja mm. Pispalalainen -lehden ilmoi
tushankinta, hän ei aina ole toimistolla tavattavissa. Asioides
sanne ottakaa ensin yhteys toimistoajalla puh. 122 956. 
Toimistonhoitaja on itsekin ollut asukasyhdistystoiminnassa 
mukana, joten työ tuntui heti mielenkiintoiselta ja haastavalta 
eikä ennakkopaineita ole syntynyt. 
Ari toivii mahdollisimman laajaa yhteistyötä Pispalalainen -
lehden puitteissa ja muissakin Pispalan asukkaita kiinnostavissa 
asioissa. Siis toimittakaamme juttuideoita, valmiita kirjoituksia 
ja kuvamateriaalia toimistolle. Yritämme järjestää mahdollisuu
den julkaista mieltänne askarruttavia asioita. 
Koska lehtemme sivumäärä on kiinni ilmoittajistamme, emme 
voi julkaista kaikkea heti seuraavassa 
numerossa. Pyrimme kuitenkin jossain 
muodossa nostamaan kiinnostavat asiat 
esille. 
Ilmoittajiemme tuella pyrimme kehittä
mään Pispalalainen -lehteä monipuoli
semmaksi ja kiinnostavammaksi. Myön
teistä ja avointa suhtautumista asukasyh
distysasioissa toivoen: 
Ari Lehtonen 
Toimistonhoitaja 

TAPETOIKOTIJOULUKUNTOON 

Joulukuun rysäys ULKOLAISIA 
TAPETTIA OLJYVARI-

ale 50% MAALAUKSIA 
OSTA JOULULAHJAKSI 

MUOVIMATTOA KUDOTUT MATOT 
Lev. 4m 59,-/m2 140X200 ja KÄYTÄVÄMATOT 

TARJOUSHINTAAN 

TAPETTIMYYNTI Pispalanvaltatie.73 B 

TAHMELAN ELINTARVIKE
JA GRILLIPISTE 

MA-PE 16.00-24.00 
LA 14.00-24.00 

su 10.00 -24.00 
TAHMELANVALTATIE 2, PUH. 126 701 
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ASSA 
• Vaalitaan suomalaisen kodin perinteitä ja ovet ovat teille avoinna 
• Tarjotaan maukas ta ja terveellistä ruokaa ja juomaa arkeen ja 
juhlaan Amandan kammareissa 
• On kuuluisa väentupa täynnä tunnelmaa: keskustelua, pelejä, 
musiikkia, laulua ja tanssia aivan kuin entisajankin tuvassa 
• Avaamme kello 9.00 ja tarjoamme: 
-Arkilounaat 30-35 mk - Ala carte ruoat 
- Pullakahvit alk. 8 mk • A- ja B -oikeudet 

Tervetuloa 

P.S. Amandan Kuusijuhla lauantaina 16.12. 1989 kello 15.00. 
Ohjelma: Höyryävä jouluglögi 

Amandan joulupöytä ruoka juomineen + kahvit 
Musiikkia, tanssia ja tietysti joulupukki (ota nimetön lahjapaketti 
mukaan) 
Muista varata liput ajoissa, Hinta 80 mk 

Tervetuloa 
Toivotamme Teille kaikille lämmintä vanhan ajan joulua ja 
onnellista uutta vuotta ja vuosikymmentä. 
Kiitos kuluneesta vuodesta Amandan tytöt 

Marja, Raija, Sirpa 
puh. 131 207 

JOULUA ODOTELLESSA 
. • 

keskiviikko 
Kulutus- ja kevyt-
MAITO 

Ma·ke 
A\'JeS-tai 
SEI 
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