


Kodikas seurustelu- ja ruokaravintola 
keskellä kaunista Pispalaa. 
Suosittelemme kevätateriaksi: 
• Blinejä ja mätiä 
• Lohta talon tapaan 
• Valkosipulihärkää 
• Kahvi ja suklaakakkua 
Poikkea tutustumaan myös uuteen 
ruokalistaamme ja Pekka Väittisen 
taidenäyttelyyn. 
A-oikeudet 
Palvelemme Teitä myös kokouksissa, 
perhejuhlissa ja ryhmätilaisuuksissa. 
Tervetuloa yksin, kaksin tai ryhmässä 
Amandan tunnelmaan 

Tapaamisiin Amandan tytöt 

-' 

PISPALAN ELINTARVIKE- JA GRILLIKIOSKI 

PISPALANVALTATIE 21 
-TIEDOTUS-

• UUSI AUKIOLOAIKAMME ARKISIN 11.00-02.00 
su. 10.00-24.00 

• VEIKKAUKSIA VASTAANOTETAAN TO KLO. 24.00 SAAKKA 
• UUDET MONIPUOLISET GRILLITUOTTEET HALAVALLA. 

/sämpylä, makkara, muna,) . . . . • LAHJATAVARAT 
\ ananas + mausteet LIHAPAPUPATA .. .. 

• ASSAT 
• LIHAPIIRAKAT 
• HAMPURILAISET 

• PALAPIZZAT 
MAKKARAT 
YM.YM ... 
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' 
• CASINOT 

VALKOSIPULIPERUNASOSEELLA 
TAYTETYT 

LIHAPULLAT 

\ 10,- annos 

2 

• KARKIT 

•JÄÄTELÖT 
• JUOMAT 
•YM.ELIN-

TARVIKKEET 



ASUKASYHDISTYS 
ASIALLA 

PISPALAA REVITÄÄN PALA PALALTA 

Paljon on vettä virrannut Tahmelan lähteessä viimeisen 15 
vuoden aikana ja yhtä paljon ovat pispalalaiset asukkaat -
asukasyhdistys - tehneet jalanjälkiä kiiruhtaessaan harjua 
ylös ja alas milloin nimiadressin, milloin uuden kaavaesityk
sen tai muistutuksen kanssa, milloin kokous- tai karnevaali
kutsu kainalossa. Aina Pispalan puolesta ja pispalalaisten 
parhaaksi, koko 15 vuoden ajan. 

Pispalan asukasyhdistys on perustettu toukokuun 28. päivä
nä 1975 asukaskokouksessa. "Asukasyhdistys perustettiin 
pelastamaan se vanha Pispala sen omille asukkaille - yhden
nellätoista hetkellä", kirjoittaa Pispalalainen 1/84. "Puuttui 
tietoa ja taitoa, mutta oli kamala into, jos sittenkin saa tai-
siin jotain aikaiseksi." 

kyllä saivatkin. Asukasyhdistyksen ansiosta aloitettiin 
perusparannuskokeilu Pispalassa ja yhdistys perusti myös 
neuvontatoimiston sitä varten, koska kaupunki ei suostunut 
apua antamaan. Asukasyhdistyksen aloitteesta olemme 
saaneet pestä kesällä mattomme Pyhäjärven rannassa ja 
vielä toistaiseksi viljellä ryytimaa ta ja samalla sosiaalisia 
suhteita samalla alueella - aidossa, kauniissa ja ainutlaatui
sessa luonnossa. 

1990 - kongressikaupunki - Tampere on "paljon muuttunut 
elottomien korttelimuurien ajoista ... asuminen ja yrittäminen 
luonnistuvat täällä hyvin ... ja vapaa-ajan rientoja on myös 
jälkipolvillekin ... Tampereella on myös Sinun tulevaisuutesi", 
mainostavat kaupunginjohtaja Rantanen ja elinkeinotoimis
to (AL 3.2.90). 

Haulitornista tähystettynä avautuu "esteetön" näköala, lä
hellekin: Pispalalle ominaiset korttelit ovat hävinneet koko
naan; ainut jäljellä oleva on Rajaportin saunamiljöö lahoa va
na ja korjaamattomana, melkein kokonaisena. Huonokuntoi
sina - kuin peloissaan - ovat ne muutamat muutkin "kau-

r-fungin omistamat talot", joita enää on jäljellä. Rakennusfir
v nojen autoja puikkelehtii joka puolella jyrkillä rinnekaduilla 

- sitä enemmän, mitä paremmat järvinäköalat. Pispalan 
sydäntä, Pispan taloa, revitään ja se tekee kipeää - vievät 
hirretkin kuulemma Jyväskylään rakennusfirman 
edustustiloiksi ... Sattuu! 

Monta kaivinkonetta ahkeroi kasvimaalla: tekevät kuulem
ma viemäreitä. Miksiköhän? Sireeneitäkin kasvaa joka puo
lella esteenä - no, kun kauhuri kerran aukaisee kitansa niin 
kyllä ... Ja Pispalan portaat - kaikkea sitä on ennen vanhaan 
ollut aikaa väsäillä - nehän ovat pelkästään esteenä konei
den tehokkaalle työskentelylle ja autoille .. .ja pulterikiveystä 
joka paikassa: betoniharkkoja vain tilalle, niin tulee arvo
kasta, siistiä ja edustuskelpoista ... Ohikiitävistä turboista 
vaikka katsoa muutaman sekunnin tai vaikka Helsingin 
kerrojen asua ... 

On vielä muutama neliö rakentamatonta maata ja korkeut
tahan voi ihan kaavankin mukaan .. .ihan niinkuin 
tähänkin ... ja jos rupeavat pispalalaiset ryttyilemään niin 
vaihdetaan taas uudet pispalalaiset, jotka osaavat antaa 
arvoa nopeille liikenneväylille eivätkä millekåän kärryteille! 

Onneksi meillä pispalalaisilla on Haulitorni, josta on näkö
alat myös kauemmas - tulevaisuuteen ja lähde, joka pulppu
aa aina ja Pispalan rinteille asettunut sisukas porukka, joka 
on karaistunut järviltä puhaltavissa etelä- ja pohjoistuulis-
sa. D 

Reine Lindeman 

T ALLUSTELE PISPALAN KIRJASTOON 
Lukusunnuntaina 18.3.-90 klo 14.00 
SILLON NÄÄS TAPAHTUU: 
• klo 14.00 Maarit Helen kertoo Pispalan vaikutuksesta 

kirjallisuuteen. 
JA SITTEN JUODAAN KAHVIT 

• n. klo 15.00 alkaa Pispalan asukasyhdistyksen vuosiko
kous, sääntömääräisine asioineen ... 

SUAKIN SIÄLÄ 
TIÄRÄKS KAIVA TT AS! 

PISPALALAINEN ASUKASYHDISTYKSEN TOIMIKUNTA 1989 
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Julkaisija: Pispalan Asukasyhdistys ry. 
Vastaava toimittaja: Reine Lindeman 
puh.111125 
Ulkoasu: Risto Vainio 
Valokuvat: Veijo Vähätiitto, Satu Hassi , Sir
pa Samppala ja asukasyhdistyksen arkisto 
Ilmoitusasia! ja toimitus: Sirpa Samppala, 
Pispankatu 19 B 7 puh. 229 326 
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 Seppo Riihonen 
Koukkarinkatu 13 Kyläsepänkatu 8 
puh. 220 871 puh. 444 462 

Veli Järvenkylä Hannele Schielke 
Koukkarinkatu 13 Koukkarinkatu 12 
puh. 220 871 puh. 149 594 

Timo Laakso Riitta Väre-Kuurre 
Rinnekatu 27 B 2 Pispankatu 23 B 
puh. 132 788 puh. 111 851 

Kari Punkka 
Päivölänkatu 16 
puh. 132 253 
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+ 123 55 

121.50 IULLAKKOKRS! 

118 50 1 2 . KRS ) 

( 1 KRS 1 

0 

111.20 

J JULKISI V UMATERIAALIT 
1 KONESAUMATTU PELTI 

JULKISIVU LOUNAASEEN 
2 PE ITTOMAALATTU PUUVERHO US 
3 RAPATTU KEVYTSORAHARKKO 
4 TERASRLARI 

1970-luvulla hyväksyttiin Pispalaan kaava, joka on hengeltään säilyttävä. Myös yleiskaavaan Pispala on 
merkitty alueeksi, jossa korostetaan erity.isesti uusien rakennusten sopivuutta ympäristöön. Alkuun 
rakentajat ottivatkin kohtuullisen hyvin nämä seikat huomioon: taloja peruskorjattiin pieteetillä ja uudet 
rakennukset sulautuivat mukavasti vanhaan. 
Tilanne kuitenkin muuttui vähitel
len. Kaavan mahdollistamia por
saanreikiä käytettiin surutta hy
väksi. Maisemaan ilmestyivät An
sionkallion ja Vallikadun pulpetti
kattoiset "kolossit" ja eri puolille 
nousseet "alppimajat". 

Teräshallit Oy anoi talvella 1987 
rakennuslupaa omistamalleen ton
tille Pispalan portaiden alapäähän. 
Rakennuslautakunta hylkäsi ano
muksen. Päätöstään se perusteli 
sillä, että rakennus ei sovi ympä
ristöön. Tosin julkisivulautakunta 
oli aiemmin hyväksynyt suunnitel
man ja rakennustarkastaja esittä
nyt anomuksen hyväksyttäväksi. 

Rakentaja valitti päätöksestä lää
ninoikeuteen, joka viisaudessaan 
kumosi rakennuslautakunnan pää
töksen. Me tontin yläpuolella asu
vat naapurit emme halunneet kui
tenkaan jättää asiaa siihen. Vali
timme päätöksestä Korkeimpaan 
Hallinto-Oikeuteen, joka taas ku
mosi lääninoikeuden tekemän pää
töksen. Päätöksessä todettiin, että 
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"kun ottaa huomioon rakennuksen 
ulkomuotoon vaikuttavat seikat 
sekä rakennuksen korkeuden suh
teessa pinta-alaan, rakennus erot
tuu kaupunki- ja katukuvasta sekä 
korttelin rakennuskannasta siten, 
ettei rakennus täytä edellä tarkoi
tettuja sopusuhtaisuudelle ja ym
päristöön sopeutumiselle asetettu
ja vaatimuksia". 
Hylkäävän päätöksen jälkeen Te
räshallit Oy teki alkuperäisiin ra
kennuspiirustuksiin "kosmeettisia" 
korjauksia pienentäen kahden ker
roksen korkuisia ikkunapintoja ja 
vetäen parvekkeita sisäänpäin, 
mutta oleellinen eli rakennuksen 
korkeus suhteessa pinta-alaan 
sekä ympäristöön sopimaton katto
muoto jäivät ennalleen. Nyt suun
nitelma kelpasi jo rakennuslauta
kunnallekin, joka hyväksyi sen 
yksimielisesti. 
Rakennuksen vuoksi on jouduttu 
purkamaan Pispalan julkiseen 
kuvaan kuuluvia Pispalan portaita 
noin parikymmentä metriä. Ihme-
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tystä rakennuksessa herättää se, 
että autotallit on sijoitettu "kivijal
kaan" lähes n e 1 j ä n metrin kor
kuisina. Eivät kai tulevat asukkaat 
henkilökohtaisena kulkuneuvon-
aan käytä rekkaa! Uhrattiinko 
kaupunkikuvalliset seikat joiden-
kin asukkaiden esteettömään nä
köalaan Pyhäjärvelle? 

Nyt Pispalan rinteeseen kohoavaa 
torahammasta katsellessa palau
tuu mieleen erään julkisuvulauta
kunnan jäsenen myöhäisempi tote
amus: "Siinä tehtiin virheratkai
su". 

Näin nukkui julkisivulautakunta 
päätöstä tehdessään. Samaa voi
daan sanoa rakennuslautakunnas
ta. Pispalan kaavan henki on pääs
syt pahasti rapistumaan. Vai olet
ko sitä mieltä, että kuvan raken
nus kaunistaa Pispalaa? 

Ilmo Korhonen 
kul ttu urisih teeri 
Pispankatu 19 A 



KYSELIMME KOMMENTTEJA 
MUUTAMILTA OHIKULKI
JOILTA 

- Pispalassa tuntuu olevan oma 
erikoinen ilmapiirinsä, sitä ei saisi 
pilata. Pispalaa pitäisi suojella 
koko kaupungin iloksi, sanoo Sari, 
22 v hervantalainen 

- Ei voi olla totta, että tällaisia 
valtavia rakennuksia rakennetaan 
tähän kaupunginosaan, kommentoi 
Liisa, 25 v keskustasta. 

- Toivottavasti talosta tulee niin 
painava, että se vajoaa maan alle, 
heittää Janne 13 v, Pispalasta 

OVaikea sanoa vielä mitään talos-
, kun en ole nähnyt piirustuksia. 

Mutta kyllä tänne sopii niin pienet 
kuin isotkin talot, pohtii Keijo, 40 v 
keskustasta. 

- Samantekevää. Vaikka onhan se 
hullunnäköistä. Sitä ihmettelen, 
ettei rakennustyö edisty. Kai se on 
tuo uusi tyyli rakentaa. Kunhan 
on, sanoo Jussi, 40 v Lempäälästä. 

- "Törkeä", kommentoi paljasjalkai
nen pispalalainen Heikki. 

- Samantekevää, vaan tottakai se 
maisemaa rikkoo. Kai se puusta 
sentään tulee? Ei ole kiva, kun 
ostat tontin ja se piiritetään kor
keilla taloilla, tokaisee lenkillä 
oleva rouva keskustasta. 

- Muutin talosta, jonka maisemat 
ko rakennus täysin pilaa, heti kun 

kuulin, että rakennushanke vali
tuksista huolimatta toteutetaan, 
suree Pispankadun Tiina, 33 v. 

-Kolmekymppistä Veijoa Tahmelasta 
säälittää se, että Pispalassa, niinkuin 
yleensä Tampereella, rakennetaan ra
kennuksia, jotka eivät istu maisemaan. 
Talo peittää naapuritalojen näkymät. 
Nousukasmaista. Uuden rakentami
nen on OK, mutta kysymys onkin, mil
laista. 

- Entinen pispalalainen Tiina 

Rakennusliike Veikko Salonen 
Ky rakentaa Pispalan portaiden 
ala päähän närkästystä ja ihme
tystä herättäneen Ateljee-rivita
lon. Talon kokonaiskorkeudeksi 
tulee 14 metriä ja pituudeksi 20 
metriä. Salonen on ostanut ton
tin, rakennusoikeuden ja piirus
tukset vajaa vuosi sitten. 
Koska talo valmistuu, Veikko 
Salonen? 
-Ateljee-taloon tulee nejä huo
neistoa, jotka ovat valmiita ensi 
syksynä. Monet ovat ihmetelleet 
"lipputangon näköisiä" teräspyl
väitä. Taloon tulee kuitenkin 
lautavuoraus. 
Sopiiko Ateljee-talo Pispalaan? 
-Onhan Pispalaan rakennettu 
samanlaisia taloja aikaisemmin
kin. Pispala on pilattu jo ajat 
sitten. 1 

Onko huoneistojajo myyty? 
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muistelee ennen paikalla ollutta 
vaaleanpunaista(?) mökkiä ja sen 
sisällä mustia kissanpentuja. Sil
loinen asukas kylpi pihamaalla 
kylpyammeessa ruusupensaiden 
katveessa. Nykyiseen asiantilaan 
Tiina puhahtaa tympääntyneesti, 
että ei voi mitään. 

- Jotta voisin kommentoida lyhyes
ti, se vaatisi aseeksi vähintään 
raskaan singon ja ontelogranaat
tia, tokaisee Jorse. 

-Ei, mutta kyselty on. Ja voisihan 
siihen itsekin muuttaa - ainakin 
olisi komeat maisemat. 

Talo vie järvimaiseman yläpuolel-
la asuvilta... . 
-Hmm, niin .. . 
Veikko Salonen Ky rakentaa 
myös Harjunpään, bussi 15 pää
tepysäkin taakse. Tuleeko talosta 
edellisen kaltainen kolossi? 
-Tontille rakennetaan rivitalo, 
jossa on kolme 115 neliömetrin 
huoneistoa. Asunnot ovat kolmes
sa kerroksessa, mutta talosta 
tulee kuitenkin tavallisen omako
titalon korkuinen: yksi kerros on 
maanpinnan alapuolella. 
Onko Harjunpään rivitalon pii
rustuksista valittanut kukaan? 
aEi. 

Sirpa Samppala 
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• • • • 

RAJAPORTIN SAUNA LISAA 
POKKOA PESAAN 

Joulukuun puolivälissä Pispalan 
saunayhdistyksen voimin uudel
leen käyttöönotettu Rajaportin 
sauna lämpiää nyt kahdesti vii
kossa. 
Yleisön pyynnöstä lauantain li
säksi sauna on auki myös per
jantaisin klo 16 ... 20. 
Pispalan saunayhdistyksen sihteeri, 

Päivi Saari, minkä takia ruvettiin 
lämmittämään saunaa kaksi kertaa 
viikossa 

Alusta alkaen oli tiedossa, että per
jantai oli perinteinen saunapäivä Pis
palassa. Aluksi päädyttiin lauantain 
valitsemiseen saunapäiväksi, koska 
silloin saatiin pidempi yhtäjaksoinen 
aukioloaika. 

Kahdella aukiolopäivällä pyritään 
myös kävijämäärän jakamiseen tasai
semmin. 

Miltä saunayhdistyksen talous näyt
tää tällä hetkellä? 

Saunan lämmityksestä ja käytöstä 
johtuvat menot saadaan aika hyvin 
katettua tällä hetkellä saunamaksuilla 
ja jäsenmaksuilla. Ensimmäinen säh
kölasku oli kyllä hieman ikävä yllätys. 
Tasauslaskun kanssa voi tulla vai
keuksia vuoden lopussa. 

Saunayhdistyksen talouden tila selvi
ää tarkemmin 25.3. pidettävässä vuosi
kokouksessa. 

Entäs jatkossa? 
Jatkossa vaikein ongelma on uuden 

lämmittäjän löytäminen. Nykyisen 
lämmittäjän palkkaus on hoidettu 
valtion työllistämistuen kautta, eikä 
yhdistyksellä ole varaa varsinaisen 
oman työntekijän palkkaamiseen. 

Aikooko saunayhdistys pitää lomaa? 
Lämpiääkö sauna myös kesällä? 

On suunniteltu, että kesällä sauna 
lämpiäisi vain kerran viikossa ja hei-

Tämä kuponki on esittäjälleen Pulte
rissa silkkaa rahaa: 

näkuun ovi pysyisi suljettuna. 

Tuleeko mieleesi jotain muuta pispa
lalaisille tiedotettuna? 

Eräs asia tulee mieleen. Saunayhdis
tys on kovin kiinnostunut löytämään 
vanhaa kuva- ja/tai tekstimateriaalia 
Rajaportin saunasta. Kaikki, joilla on 
kuvia tai muisteluita, lähettäkää niitä 
saunayhdistykselle osoitteeseen Päivi 
Saari, Va1likatu 29 as 1, 33240 Tam
pere. 

SAUNAYHDISTYS TIEDOTTAA 

Saunayhdistyksen vuosikokous on 
Pispalan kirjastolla sunnuntaina 
25.3.90 klo 15.00 

Sauna lämpiää nykyisin sekä perjan
taisin että lauantaisin. 

Perjantain aukioloaika on klo 
16.00 ... 20.00 ja lauantain klo 
14.00 ... 21.00 

Kuvauksia 
Kuvanvalmistusta 

221667 10 markan alennus 
ruokalistan ruokien hinnasta. Yhdellä 
kupongilla etu koko seurueelle. Voi· 0 

massa 31.5.90 asti. Esitä kuponki tila· 0 

Kuninkaankatu 19 A II kerros 
Kävelykadulla 

tessasi ! 

Maailman ainoa aito pispalalaisravintola 

Pispalan Pulteri 
Pispalan valtatie 23, puh. 125 21 1, A-oikeudet auki kello 11 O 1, sunnunt. 24 

PISPALAN 
VALTATIE 3 
P. 114785 

• GRILLITUOTTEITA 
• ELINTARVIKKEITA 
• MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 

• LEHTIÄ YM. 
TERVETULOA JOULUOSTOKSILLE 
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T-LÄHIKAUPPA 

ANJA SELIN 
AVOINNA t 

ARKISIN 9.-18.00 
LAUANTAISIN 9 - 14.00 

PISPALANVALTATIE 54 PUH. 446 735 

Grillikioski 

ala 
Plspalanvaltatle 28 

Auki 24 h 



- AUTOMAALIEN 
MAAILMAN YKKÖNEN 

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

Nyt edullisesti meiltä! 

•• • •• YKKÖSVÄRI 
P1SPALANVALTATIE 40, 33270 TAMPERE 

................................. ................................. ................................. ................................. 
PISPALAN 
APTEEKKI 

puh. 126 962 
Pispalanvaltat. 2 
Avoinna ma-pe 

9.00-18.00 
Päivystys viikolla 
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Pispalan Kukka K y PUH. (931) 445 618 _ 

ma-la 9.00-21.00 
su 10.00-18.00 
Pääsiä isvi iko lla 
ma-to 9.00-21.00 

( ent. Kukka Maria) puh. 450 306 
Pispalan Valtatie 75, 33270 Tampere 

Kukkakimput - Asetelmat - Korit 
Ristiäiskimput, Morsiusvihot, Surukimput, Suruvihot 

ja Seppelet, sekä vieheet rintaan. 

Interflora -kukkavälitykset 

Auki Ma-To 12-18 

PISPALAN . 

KAHVERI 

Pe-Su 9-18 Tervetuloa 

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 

VARALAN 
URHEILUOPISTOLLA 

SAAT MONIPUOLISET 
JA AMMATTITAITOISET 

• LIHASHUOLLON JA 
• FYSIKAALISEN HOIDON 

PALVELUT 

Ajanvaraus ja tiedustelut 
puh 235 200 
arkisin klo: 8-19 
la, su klo: 9-16 
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RAJAPORTIN SAUNA 
ON AVOINNA 

PE 16-20 
LA 14-21 

PISPALAN SAUNAYHDHDIS-
TYKSEN SAANTOMAARAI
NEN VUOSIKOKOUS PIDE
TÄÄN PISPALAN KIRJAS-

TOSSA 
SU 25.3. klo 15.00 

la 9.00-21.00 

RAHOLAN 
SIVUAPTEEKKI 

puh. 440 622 
J u rvalankatu 5-7 

Avoinna ma-pe 9-17 

................................. ................................. ................................. ................................. 

TAHMELAN FYSIOTERAPIA 
VARALA 
lääkintävoimistelija 
Leila Vanninen 

• fysikaaliset hoidot 
• hieronta 
• lääkintävoimistelu 
• LASER - kipuhoidot 
• myös kotikäyntejä 

URHEILUHIEROJA 
Hannu Tapaninen 

• kokohieronnat 
• puolihieronnat 
• osahieronnat 
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Hiljainen kylätie 
Kun aikanaan katselin itselleni asuntoa Pispanka
dulta, myyjä viittoi Pyhäjärvelle ja kehui maisemia. 
Maisemathan olivat upeat, varsinkin kun oli viimei
set kymmenen vuotta tuijotellut kivimuuria. T aion 
toisella puolella oli myös jotain mukavaa ja eri
koista, tavallisesta poikkeavaa. Siitä myyjä ei välit
tänyt mainita mitään.Vähitel-len sen huomasin. 

löttivät alkukantaista elämäämme. Se ei meitä häirinnyt vaan mei
tä nauratti niin. Oli kesä ja elämä niinkuin unelma vaan. 

Sitten ilmaantuivat kadulle kovat koneet. Vanhoja rakennuksia 
alkoi kaatua ryskyen. Eivät ne kaikki enää asunnoiksi olisi kelvan
neetkaan, eivät edes peruskorjattaviksi, lahoja kun tuppasivat ole
maan. Tilalle ilmaantui miljoonataloja, joihin alkuperäisillä asuk
kailla ei ollut mitään asiaa. Ei ollut rahaa, nääs. Pispankadulle il
maantui uusia asukkaita, joista ei juuri näe vilaustakaan. Mersuis
ta ja bemareista jäävät vain pakokaasut, kun asukkaat painuvat 
ammatteihinsa. 

Meidän kuoppaista kylätietämme alettiin kestopäällystää. Aamu-
Pispankatu. Se oli silloin kuoppainen, poudalla hieman pölyävä seitsemästä koneet ja miehetjyrräsivät kujalla. Sinne hävisi elävä 

kylänraitti . Kun oli astellut asfalttikatuja ja -pihoja, oli mukavaa maanpinta, joka oli jalkaan tuntunut niin mukavalta, päällysteen 
tuntea jalka pohjassaan maanpinnan muodot. Liikenne ei paljon hai- alle. Niinhän se tahtoo olla tässä maailmassa: viljelymaatakin hävi-
tannut. Oli kuin olisi maalla asunut. Harvakseltaan kulkevia autoja ääjatkuvasti asfaltin alle. Missähän se leipä mahtuu tulevaisuudes-
pystyi hyvin väistelemään. sa kasvamaan? 

Useimpien tonttien ympärillä ei ollut aitoja. Talot olivat vanhoja Mutta ei tässä kyllin. Pihojen ympärille - turvaksi sivullisilta - il-
puurakennuksia parhaasta päästä. Niitä peruskorjattiin ahkerasti; mantuivat aidat teräväkärkisistä laudoista. Luotaantyöntävän nä-
nuoret ja vanhat olivat hommassa mukana. Suomalainen talkoohen- köisiä - mutta varmasti se on tarkoituskin? Eipä enää helpolla us-
ki kukoisti. Helvi keitti numeros- kalla naapurin pihalle. 
sa 21 talkooväelle soppaa. Pamp- Ihmisellä on kautta aikojen ollut 
sa soitteli haitaria säestykseksi. kumma vimma. Kun hän saa maa-

Siihen aikaan oli helppo poiketa kappaleen, hän aitaa senja pystyt-
naapurin pihalle. Istuskeltiin ja tää kilvet: yksityisalue, pääsy kiel-
rupateltiin niitä näitä. Oli Pesu- letty! No, niitä kilpiä ei, toistaisek-
Mattia, Pampsaa, Lepaa, Henk- si, vielä Pispankadulla näe. 
kaa ja keitä kaikkia olikaan. 
Shakkilaudat olivat ahkerassa 
käytössä. Juhannuksena lauloi 
Neuvosen Kiti Nikkarin pihassa, 
säestäjiä riitti omasta takaa. 
Kesät talvet seisoi hiekkabaarilla 
lootaan nojaten Maija. Maijalla oli 
reppu selässä ja repussa kaljapul
loja. 

Meillä kaikilla oli niin mukavaa. 
Joskus vaappui kujalla ruotsalai
nen turistibussi, josta turistit töl-

Iskelmässä lauletaan: "Kylätie or 
hiljainen, missä ennen sun naurusi 
raikui ... " Yksi ja toinen on kylärai
tilta jo häipynyt. Hiljeneekö mei
dänkin kylätiemme? 

Seppo Juhani 

PIRKANKATU 26 

KEBAB • PIZZA TAXIMAN 

CAFE 
PUH. 126 929 

. 
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PALANEN PISPALAA. JYVASKYLAAN 
Viime aikoina on herättänyt vanhojen pispalalaisten (ja 
muidenkin tamperelaisten) keskuudessa ärtymystä mm. 
se, että Pispan taloa revitään. 1800-luvun puolivälissä 
rakennettu Pispalan valtatien kupeessa sijaitseva Pis
pan tilan päärakennus on kappale Pispalan historiaa -
tamperelaisittain erittäin vanha. On vaadittu vetoomuk
sia Pispan talon puolesta ja ihmetelty, miksi kukaan ei 
ole tehnyt mitään. 
Pispan perikunta myi jo vuosia sitten uittotunnelin 
Pyhäjärven puoleiset maansa jyväskyläläiselle Ra-ken
nustyö Oy:lle. Tähän vaikutti sekin asia, että kaupunki 
keksi levittää Pispalan valtatietä Pyhäjär-ven puolelta. 
Samanaikaisesti vastapäinen Pispalan vanha markki-

pikku-puoti ark. 9-18 
la 9-13 

Pispankatu 30, puh. 129 095 

natori (nykyisin grillin pysäköintialue) jää ennalleen. 
Alueelle on jo parin vuoden aikana ilmestynyt raken
nuksia ja lisää on tulossa. Pispan talon paikalle liike
keskus ja vanhaan pihapiiriinkin on nousemassa uut
ta. Pispan talon naapurista, Provastin rälssitilalta, on 
jo purettu Pispalan vanha kestikievari, ja tilalle on tul
lut moderni liike- ja asuinrakennus. 

Pispan talon perikunnan edustajan Kimmo Pispan 
mielestä vanhan pihapiirin historiallinen miljöö kado
tettiin jo 1920-luvulla, jolloin vanha päärakennus pu
rettiin (AL 18.1.90). Pispan talon alkuperäinen pihapii
ri sijaitsi lähempänä Pyhäjärven rantaa. Pispan taloa 
ei edes mainita rakennuskulttuurikohteiden luettelos
sa, ja omistaja saa tehdä pihapiirin rakennuksille mitä 
haluaa. 
Nykyinen omistaja päättää kevään kuluessa talon koh
talosta. Ulkovuori on purettu hirsien kunnon tutkimi
seksi. Rakennusliikkeen mielestä noin 25 % hirsistä on 
lahonnut käyttökelvottomaan kuntoon. Vaihtoehtoina 
on siirtää rakennus joko kokonaisuudessaan tai vain 
terveet hirret Jyväskylään yhtiön henkilökunnan vir 
kistyspaikkaan (AL 1.3.90). 
Mahdollisuudet talon säilyttämiseksi Tampereella ovat 
vähäiset: nykyiselle paikalle talo ei voi jäädä, koska 
uusi omistaja rakentaa tontille liikekeskuksen. Kyse 
on rahasta: mistä sitä löytyisi siirtämiselle? Ja mistä 
tontti? 

Maija 

HANA-PALVELU 
Putkiasennus- ja korjaustyöt 

asiantuntemuksella 
KEIJO KOIKKALAINEN 

P (931) 134 001 
P 949 - 623 143 

PERINTEISET sei 5 95 
.................... JOGURTIT 10,- • 400g / 

.................. • 7 prk .. .... .. Kevyt L1n1a . ...... .. . 
minariini ... ········ Mallasjuoman .. . 

95 jälkiuunileipä AURINKOMEHU 
.... • 400 g .... 3 95 4 95 .. 

...................................... • pkt ·········· • 11 ·········· 

JUHLA MOKKA Tahmelan 
13 95 500g 95 ) PALVELEMME K 

Valinta 1 
9 Pispalalainen 1/90 



RAKENNUSASETETUKSEEN 
MUUTOKSIA 
Rakennusasetukseen on tullut ainakin pari muutosta, joilla arkki
tehti Olli Jokisen mielestä tulee olemaan myönteistä vaikutusta 
Pispalan rakentamiseen. Toinen näistä koskee naapurimaanomista
jien kuulemista uudisrakentamisessa ja toinen kerrosalan määrittä
misen muuttumista. 
Lupainsinööri Jyrki Kososen mielestä uuden assetuksen henki on, 
että se entistä enemmän painottaa rakennuksen soveltuvuutta 
ympäristöön sekä sen kauneutta. 
Aiemmin on naapureita täytynyt kuunnella, jos suunniteltu raken
nus on poikennut asemakaavasta. Vuoden 1990 alussa voimaan 
tulleen asetuksen mukaan naapurimaanomistajan mielipidettä 
voidaan kysyä vaikka jokaisen uuden hankkeen kohdalla. 
Asetuksen mukaan sitä ei tarvitse kysyä, jos naapureiden kuulemis
ta "pidetään tarpeettomana", mitä se Jyrki Kososen mielestä on 
silloin, jos papereista voidaan todeta, että rakennus on selvästi 
ohjeiden ja määräysten mukainen ja se soveltuu ympäristöön. On 
siis rakennuslautakunnan harkinnassa, kuullaanko naapureiden 
mielipidettä vai ei. 
Kerrosalan määrittämisen muutoksen tarkoituksena on ollut pois
taa "ominaisuusvaatimuksia alittamalla aikaansaatujen tilojen 
käyttö ulkopuolella rakennusoikeuden. Lisäksi on myös pyritty 
tulkinnan yhdenmukaistamiseen valtakunnallisesti" 
(rak.valv.viraston tiedotus 4/90). 
Uusi asetus ei koske ennen vuotta 1990 rakennusluvan saaneita 
rakennuksia. Lisätietoja voitte kysellä kaupungin rakennusvalvon
virastosta. Pispalan asioita siellä käsittelee Esa Perttunen. 

kotien, laitosten ja yritysten 
MUUTTO· A KULJETUSPALVELU 

Vuokraa muuttoosi 
kätevät, tilavat (6Qx 
40x30 cm), puhtaat, 

muoviset lainalaatikot, 
kärryt ja kantohihnal 

• KAIKKI MITÄ MUUTOSSA TARVITSET. 

Kaikki lasitusalan työt ja päivystys 
Myös peilit, lämpölasit 

Puh. 
133394 
/ 

ympärivuorokautinen 
päivystys myös 
viikonloppuisin 

PISPALASI OY Puh. 133303 
949238983 Pispalan valtatie 4 7 
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MITÄ OLEMMEKAAN TEHNEET! 
Keväällä 15 vuotta täyttävä Pispalan asukasyhdistys haluaisi järjes
tää tilaisuuden, jossa kerrotaan, ihmetellään ja kehuskellaan, mitä 
kaikkea olemmekaan vuosien kuluessa tehneet ja-kokeneet. Suunni
telmat ovat vasta alkuvaiheessa, joten kaikki ideat ja kommentit 
ovat tervetulleita. 
Toivomme kaikilta alueen asukkailta myös kaikenlaista Pispala
aiheista materiaalia, mitä vintiltä, nurkista ja kaapeista sekä pääs
tä löytyy: valokuvia, dioja, äänitteitä, tarinoita .. ; lainaksi, tottakai. 
Tiedossa onjo videofilmi vuoden 1982 karnevaaleista sekä lehtileik
keitä vuodesta 1975 lähtien. 

Ilmoita ajatuksistasi ja tavaroistasi Sirpa Samppalalle, puh 229 326. 

MUUTTOA JA VAIHTOA 
Asukasyhdistyksen toimistotyöntekijä on vaihtunut ja toimisto 
muuttanut: Arin tilalla on Sirpa Samppala ja osoite on Pispanka
tu 19 B 7 ja puhelin 229 326. 
Täällä minä istuskelen puhelimen vieressä ulko-ovea tuijotellen, 
tulisiko joku käymään tai soittelisi älynväläyksiään, vihjeitään, 
mieltä askarruttavaa,asioita ... 
Yhteydenotot olisivat tosi mukava juttu. 
On vain yksi mutta: avomieheni Markku tarjoilee yömyöhään ja 
haluaisi nukkua aamulla ainakin klo 11.00 saakka (kun on vain se 
yksi huone), joten parhaimmat yhteydenottoajat ovat klo 
11.00 ... 15.00 ja 20.00 ... 24.00 
Nähdään meillä tai muualla, soitellaan ja toimitaan. 
Sirpa 

Pispalanvaltatie 73 B 

• SOITA JA TILAA 
• NOUDA JA NAUTI . 

PUH: 131 292 
************************* 

Kahvila - Baari 
HYHKYN PIRTTI 

Pispalanvaltatie 56 puh. 441359 
Tervetuloa virkistäytymään! 

KALASTAJAN KAUPPA 
Pispalanvaltatie 75 ark 9-17, la 9-14 

Nokian moottoritiellä n. 30Dm Tampereelle 



LIIKKEITÄ TULEE, MENEE 
Pispalan elintarvike- ja grillikioski Pispalan valtatie 21 :ssä on vaih
tanut omistajaa: Jaana Luhtanen hoitelee kioskia, joka on nyt 
avoinna joka päivä klo 11.00 ... 2.00. 
Pispalan kukka ky tuli Kukkamarian tilalle Pispalan valtatie 
75:een. Tuula Kaukinen myy kukkia ma ... to klo 12 ... 18 ja pe ... su klo 
9 ... 18. 
Hannu Haasanen ja Harri Mäkinen avasivat Akvaarioliike Discuk
sen Lemmikki-Cityn seinänaapuriin. Pojat palvelevat ma .. pe klo 
11...20 ja la klo 9 ... 18 

ETSINTÄKUULUTUS JATKUU 
Edellisessä Pispalalaisessa peräänkuulutettiin asiapapereita ja 
muuta materiaalia, mikä liittyisi asukasyhdistykseenja Pispalaan. 
Kuulutus on edelleen voimassa eli tutkisitteko niitä kätköjänne ja 
jos jostain materiaalista voisitte luopua, niin toimistossa, Pispanka
tu 19 B:ssä Sirpa ottaisi niitä vastaan. Tai voihan niitä kotoannekin 

d outaa. Ilmoittakaa puh. 229 326. 
Erityiskiinnostus on vieläkin Pispalalainen lehden numeroihin 

2/84 ja 4/84. Myös P1spalan kirjasto ja maakuntakirjasto ovat il
moittaneet tarvitsevansa vanhempia numeroita. 

IHMISET, PITÄKÄÄ HUOLTA ... 
Yleensähän kasvimaapalstat on jaettu vapun jälkeen, mutta esim. 
viime vuonna ne jaettiin jo ennen vappua. Asia yllätti monia vuosia 
palstoja viljelleetkin. Ja taas näyttää siltä, että kevät tulisi aikai
semmin, joten seuratkaapa tarkasti kaupunkimme tiedotuksia, että 

r 

Jake Nymanilta 
11 0NNENPÄIVÄT 11 

Pehmeäkanfisena 159,-

11 

olisimme "oikeassa paikassa oikeaan aikaan" eli varaamassa kasvi
maapalstojamme. 

LASITAVARA KIERTOON! 
Kaikenlaisen lasitavaran keruupiste on Pispalan valtatien Ylä
Voiman parkkipaikalla. Sinnepäin voipi kiikuttaa sekä väritöntä 
että värillistä, ylimääräistä lasitavaraa. Säästetään ja kierrätetään! 

PISPALA KAUNOKIRJALLISUU
DESSA 
Viidan Moreeni on tunnetuin ja ehkä paraskin Pispala-aiheinen 
kirja. Pispala on kuitenkin innoittanut monia muitakin kirjailij_oita 
ja runoilijoita. Pispalan kirjastossa pidettävässä lukusunnuntain 
tilaisuudessa kertoo YTM Maarit Helén Pispalan vaikutuksista 
krijallisuuteen. Tilaisuus alkaa 18.3.90 klo 14.00. Luvassa on kahvi
tarjoilu, jonka jälkeen , noin klo 15.00 jatketaan asukasyhdistyksen 
vuosikokouksella. Järjestäjinä ovat Pispalan kirjasto ja asukasyh
distys. 

OLETKO MAKSANUT ASUKASYHDISTYKSEN JÄSEN
MAKSUN? HOIDA ASIA KUNTOON OHEISELLA POS
TISIIRROLLA! 

REMONTIITAITOINEN NUORIMIES HALUAA 
VUOKRATA ASUNNON PISPALASTA. ILMOITA 
PUH. 229 329 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 

PISPALANVALTATIE 45 
Puh. 123 002 

Lääki ntävoimisteli jat: 
Ritva Hämeenoja 
Kirsti Jännes 

TULE PUB 26:een 
OLO VAIHTUU 

UUTEEN 
Satakunnankatu 26 

avoinna klo 9.00-22.00 joka päivä. 

PISPALALAINEN 
OSTA 

PISPALASTA! 
Pispalalainen 1/90 



. . . . 
KUN OMAT KONSTIT EIV A T RIITA ... 

MEDICUS OY PISPALAN LÄÄKÄRIASEMA 
Pispalanvaltatie 2 U, Tampere 24. Puh. 149 522 
• lääkärinvastaanotto • laboratorio • työterveyshuolto • 
FYSIKALINEN HOITOLAITOS puh. 131 308 

1 

AVOINNA MA-PE 8-20 
LA 10-15 
su 15-19 

C: 

-

m 
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