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TAYSI-
•• 

IKÄISYYDEN 
KYNNYKSELLÄ 
Pispalan Asukasyhdistys täyttää tänä keväänä kaksikymmentä vuotta 

Alunperin yhditys perustettiin pakon edessä. Koko perinteinen Pispala 
oli suunnitelmissa tuhota ja rakentaa uusi asuinalue, jonka vaikutteet 
kaupungin johto oli käynyt hakemassa Ranskan Rivieralta asti. 
Pispalan Asukasyhdistys onnistui Pispalan asukkaiden yksituumaisella tu
ella hankkeen torjumaan. Pispalassa alkoi peruskorjauksen kausi.Asukas
yhdistys junaili Pispalan valtakunnalliseksi peruskorjauksen kokeilualueeksi. 
Asukkaat ottivat velkaa ja peruskorjasivat. 
Nyt on aika katsoa eteenpäin mitä tehtäviä Pispalan Asukasyhdistyksellä 
on tulevaisuudessa. Paljon on tehtävissä edelleen konkreettisen asui
ympäristön parantamiseksi. Pispalan kadut on lopultakin kunnostettava. 
Tahmelan lähteen ja Pyhäjärven välisestä alueesta on muodostettava yh
tenäinen hoidettu virkistysalue. Pyhäjärven ranta on kunnostettava kunn
olliseksi uimapaikaksi. Pyynikin halli on valloitettava veneiltä ihmisille va
paa-ajan harrastuskeskukseksi. Pispalaan on saatava kirjasto. 
Pispalan kaavoituksen suhteen Asukasyhdistyksen on otettava aloite hal
tuunsa. Kaavoitus on edennyt nurinkurisesti. Kaupungin virkamiehet ovat 
pala palalta syöttäneet pispalalaisille kaavamuutoksia, joita asukkaat eivät 
halunneet.Asukasyhdistys on parhaansa mukaan näitä hankkeita vastus
tanut. Nyt Asukasyhdistys on perustanut kaavatyöryhmän, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelma Pispalan ke
hittämiseksi ja tehdä siltä pohjalta ehdotuksia kaavamuutoksiksi. 
Tårkeä puoli Asukasyhdistyksen toiminnassa on asukkaiden kokoaminen 
erilaisten kulttuuririentojen ympärille. Pispalan karnevaalit ovat jo muut
tuneet legendaksi. Yhteiset lentopalloillat käynnityvät kevään tu Itua. Tällä 
tiellä on jatkettava.Asukasyhdistyksestä on rakennettava kaikkia pispalalaisia 
yhdistävä järjestö. Ihmiset viimekädessä tekevät asuinyhteisön, eivät talot 
ja kaavat. Mitä enemmän onnistumme lisäämään asukkaiden kanssakäy
mistä sitä parempi on Pispala asua meille kaikille . 

MattiTohka 
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Pispalan Asukas
yhdistys täyttää tänä 
vuonna 2 0 vuotta. 
Yhteisön elämän
kaarta ei liene syytä 
edes romanttisessa 
mielessä verrata 
ihmisyksilön kehityk
seen. Asukasyhdistys 
ei ole kirkassilmäinen, 
puhdasotsainen 
nuorukainen tahi 
neito taipaleensa 
alussa. Pikemminkin 
tekisi mieli mieltää 2-
kymppinen asukas
yhdistys jo vanhaksi 
kissaksi, Pispalan 
voimaelätmeksi, jolla 
on tunnetusti 7 hen
keä. Vaikka se välillä 
kituisi hen
kihieverissä, nousee 
se tarvittaessa tas
suilleen ja näyttää 
kyntensä. 

Pekka Töpö
häntä merkkaa 
reviirinsä ... 

Pispalan Asukasyhdistyksen 
perustamissopimus on päivät
ty 28.5. 1975 .. Yhdistyssään
nöissä tarkoituksen maini
taa.n olevan "järjestää koti
paikkansa asukkaitå toimin
taan asumisella tapa,htuvaa 
voitontavottelua ja keinotte
lua vastaan hyvän, halvan, tur
vallisen ja viihtyisän asumisen, 
monipuolisten palvelujen sekä 
terveellisen ympäristön puo
lesta." 

Asuk as-

yhd istys 

2 0-vuotta 

TEKSTI: TIINA HUUHTANEN 

... ja joutuu 
tappeluun ... 

Pispala oli tällöin kaavoitus
vuorossa ja kaupungin sanee
rauspolitiikan jälki oli nähty 
mm . Amurin, Tammelan ja 
Armonkallion kaupunginosis
sa. 
Pispalassa pelättiin käyvän 
sama täystuho.Aiyan erityisesti 
huolta kannettiin siksi, että 
"missään vaiheessa ei alueen 
asukkailta, ei Pispalassa eikä 
muuallakaan, ole käyty kysy
mässä, mitä he uusilta sanee
raussuunnitelmilta todella toi
voisivat" . (Asu kasyhd. arkiston 
papereita, 1. 11 .75, merkintä 
"Seura-lehdelle"). 
Asukkaat vaativat seuraavia 
periaatteita noudatettaviksi: 1) 
asumisoikeudet on turvattava 
2) Pispalan ominaisluonne on 
säilytettävä ja 3) asukkaiden 
vaikutusmahdollisuudet kaa
vaan on turvattava . ((kirjelmä 
Tampereen kaupunginhallituk
selle 16. I 1.75). 
Pispalan museointi ei ole ollut 
asukkaiden tavoite, vaan sen 
ominaisluonteen kunnioittami
nen ja hyväksyminen -aivan 
kuten yleensä minkä tahansa 
muunkin alueen omi
naislaadun oivaltaminen ja vaa
liminen sen sijaan, että nouda-

tetaan jotakin kaikki alueet 
samankaltaistavaa kaupunki
suunnittelua. 

. .. se selviää hen
gissä, nuolee 
·haavansa, nahis
telee tarvitta
essa ... 

No, Pispala nyt 20 vuoden 
kuluttua on varmasti monen 
mielestä kokenut liian rajun 
muutoksen muistuttaakseen
edes etäisesti mennyttä Pis
palaa, lapsuuden ja nuoruuden 
kotia. Varmaa on kuitenkin, 
että ilman Pispalan Asukas
yhdistyksen silloisia ponniste
luja peli olisi menetetty 6-0. 
Alkuvuosien toiminta keskit
tyi melko lailla kaavataistelun 
ja perusparannuskokeilun vai
heille. Kaupunki ei aluksi 
puoltanut perusparan
nusohjelmaa toteutettavaksi 
Pispalassa, mutta asuntohalli
tuksen tukemana Pispala pää
si sen piiriin.Asemakaavan ja 
perusparannuskokeilun käy
tännön toteutusten ja sovel
lutusten seuraaminen taas on 
työllistänyt Asukasyhdistystä 
jatkuvasti.Asukkaat osallistui
vat 70-luvun loppupuolella ja 
80-luvun alkupuolella paljon 

nykyistä monilukuisammin -
monisatapäisesti yhdistyksen 
muistiinpanojen mukaan
Asukasyhdistyksen järjestä
miin asukaskokouksiin, pa
neeleihin ja yleisötila
isuuksiin. Tällä oli varmasti -
paitsi että se antoi yhdistyk
selle voimaa ja uskoa asiaan
sa- myös se tärkeä ulottuvuus, 
että todella mahdollisimman 
monien asukkaiden mielipi
teet tulivat monipuolisesti 
kuulluiksi. 
Kaupungin kanssa oltiin napit 
vastakkain alusta asti myös 
Tahmelan valtatien laajentami
sen suhteen, ja siihen ja kasvi
maiden säilyttämiseen liittyvä 
toiminta jatkuu edelleen. 

.. ja oppii pitä- . 
mään puolensa .. 

Merkittävä tempaus BO-luvun 
lopulla oli Asukasyhdistyksen 
omapäinen Pispalanharjun lii
kenteen hidastusoperaatio -
kaupunginhallitus epäsi hidas
katukokeilun, vaikka sen omat 
virkamiehet näin suunnitteli
vat. Tällöin asukasyhdistys 
asetti omavaltaisesti kukka
laatikoita kadulle, josta koitui 
sitten poliisi juttu, päätyen kui
tenkin hidas kadun tulemiseen. 
Lienevät siellä taas kohta/. 



90-luvun alussa Asukasyh
distys otti voimakkaasti kan
taa mm. Pispalan kirjaston 
lakkauttamista ja Tahmelan 
lähteen liian voimaperäistä sa
neeraamista vastaan. Kerättiin 
adresseja, järjestettiin hiljainen 
mielenilmaus Lauri Viidan 
patsaanpaljastustilaisuudessa, 
kirjailija-solidaarisuus-tapahtu-
ma, 1ossa kirjasto -jälleen nou
dattaen rauhallisuutta ja hyvää 
järjestystä-vallattiin yhdeksi 
illaksi, ja haudattiin lopulta juh
lal l is 1n menoin pääs iäis
pass1ossa kun ei enää muuta 
voitu. Tahmelan lähteen pyörä
ti Jupakassa saatiin kuiten
kin vaikutettua myönteisesti 
suunnitelmiin: kaavailtu 3-
metrin levyinen asfalttistrada 
muuttui ympäristöön parem
min sulautuvaksi hiekkatieksi. 

.. se tulee 
bailausikään .. 

Asukasyhdistystoiminta on 
ollut toki paljon muutakin kuin 
raskasta taistelua paremman 

elinympäristön puolesta. Heti 
ensimmäisestä vuodesta läh
tien on järjestetty mel
kein Joka vuosi puurojuhlat 
joulun alla. Asukasyhdistyksellä 
on ollut lasten ja vanhus 
ten hoitorengas, elokuva
ke r ho, vi d e otyö ryhmä, 
laskiaisriehatapahtumia, kesä
retkiä Viikinsaareen, uima
rannan ja lähteen siivous
tal.koita. keväisin ja erilaista jul
ka1suto1m1ntaa, josta merkit
tävimpänä mainittakoon Kris
tiina Harjulan kirjoittama 
"Unelma Pispalasta"-kirja 
yhteishankkeena kaupungin 
kanssa sekä tietysti tämä 
Pispalalainen-lehti. 
Karnevaaliperinne lähti liik
keelle siten, että joukko 
yhd1stysaktivisteja kaipasi kai
ken tämän kirjelmien laatimi
sen ja kokoustamisen, valitta
misen ja "rähinöinnin" vasta
painoksi "edes kerran vuo
dessa jotakin hauskaa".Alku
ajan karnevaaleissa tosin oli 
aina hup(ohjelman ohella myös 
jokin as1ateema, esim. "suuri 

porkkana" kasvimaiden säilyt
tam1sen puolesta ensimmäisil
lä (vai oliko se toisilla/) 
karnevaaleilla. Karnevaalit tai
tavatkin olla tätä nykyä se asia, 
mistä Pispalan Asukasyhdistys 
laajimmin tunnetaan. 

No entä nyt, 
töpöhäntä? 

Ennen muuta Asukasyhdis
tyksen ,ovat tehneet siinä mu
kana olevat ja vaikuttavat ih
miset. Asukasyhdistyksen pa
pereita selatessa selviää, kuin
ka paljon työtä ja asialle 
omistautumista monet hank
keet ovat vaatineet. Se ei var
mastikaan ole aina ollut 
hauskaa. Aika ajoin Asukas
yhdistys"aktivistit" ovat ap
rikoineet, tarvitaanko Asu
kasyhdistystä enää, kun sen 
ympärillä on ollut hiljaista. 
Osallistuminen on kuitenkin 
osittain siirtynyt toisille alu
eille.ja Pispalassa onkin tänään 
paljon vireätä toimintaa Asu
kasyhdistyksen lisäksi. Tästä 

osoituksena ovat mm. -joita
kin mainitakseni - Rajaportin 
saunayhdistyksen ja kierrätys
yhdistyksen yleishyödyllinen 
to1m1nta sekä vilkas kult
tuuririelämä, kuten esim. 
Pispalan työväennäyttämön 
elpyminen, Pispalan kuoro, 
useat eri bändit, runon harras
tus jne. 
Asukasyhdistys puoltaa kui
tenkin p_aikkaansa hiljaisina
kin aikoina asukkaiden etu
järjestönä, jolla tarvittaessa on 
toimintavalmiudet reagoida ja 
koota voimat. Mikään itses
täänselvyys sen olemassaolo 
ei tietenkään ole eikä se elä 
pyhästä hengestä. Se toimii 
vain jos me toimimme. Kaikki 
ovat tervetulleita omilla eh
doillaan. 

Kauan eläköön 
Pispalan 
Asukasyhdistys! 
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Tampere on monessa suhtees
sa ansiokasta seutua. Tehtaat 
jyskävät ja korkeakouluissa 
viisastutaan. Monet suurmiehet 
ovat syntyneet siellä (harvemmat 
tosin kuolevat Tampereella) ja 
teatter;taide on (tai ainakin on 
ollut) hyvätasoista. Tampere on 
vaikea vallata ja siellä on oma 
murre. Hylkeet loiskivat akvaa
rion altaassa. 
Arkkitehtonisessa ja maisema/-

KUN PIENENÄ lHMETTELIN 
HAULITORNIA, lSÄNI SELITTI 
MINULLE, MITEN YLHÄÄLTÄ 
PUDOTETTU LYIJYPISARA 
JÄHMETT HAULIKSl... ... 

Oi Tampere 
/isessa mielessä Tampereen ko
meimmat seudut ovat Pispala ja 
Verkatehtaan alue kaupungin 
koskikeskuksessa. Ei liene sat
tumaa , että juuri ne on valittu 
edelleenkehmämisen ja syvälle
käyvän uudistustyön kohteeksi. 
Pispala on maisemallisesti yksi 
hienoimpia asuinalueita koko 
maassa. Eikä vanhassa Pis
palassa muuta vikaa olekaan 
kuin että siellä asuu työväestöä 

ja muuta vähävaraista poruk
kaa. Paremmat ihmiset ovat
joutuneet hakeutumaan muual
le missä aina ei ole näkö
aloistakaan tietoa. Tässä on ta
pahtunut eräällä tavoin vääryys, 
sillä yksinkertainen väki ei mai
semien päälle m;tään ymmärrä 
joten ne menevät tässä mieles
sä ikäänkuin hukkaan. 
Onneksi asia on saatu korjatuk
si. Pispalalle on laadittu uusi ase-

makaava, ja se mahdollistaa sel
laisten talojen rakentamisen jot
ka ovat tämän hienon rakennus
paikan arvoisia. Kalliiksihan ne 
tietysti tulevat, mutta näin saa
daan ajan mittaan Pispalan vi
noutunut väestörakenne korja
tuksi. 

Origo 23. I 0. I 975 

...MINÄ KÄSITIN ASIAN NIIN, 
ETTÄ TORNIN HUIPUS.SA 
HÄÄRII MIES JONKINLAI-
SEN PIPETIN KANSSA... .. 

... JA RÖÖRIN ALAPÄÄSSÄ 
TOINEN UKKO PYYDYSTÄÄ 
VALMIITA HAULEJA 
PATRUUNAN KUOREEN. 

MELKO TYÖLÄSTÄ 
TOUHUA, KUN AJAT-
TELEE, ETTÄ ENIM
MÄT HAULIT KUlTEN-
KIN ROISKITAAN 
PITKIN METSIÄ. 

ANNA TULLA 
VAAN, OSKARI! 



• • • • 

YMPARISTON 
PUOLUSTAMISESTA 

Anne Tanskanen: 

Juuri juurettomuuden tunne lisää tarvetta löytää 
kulloisenkin asuinpaikan identiteetti, samastua sen 
menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Ihmisen miljöö
aisti toimii, vaikka ihminen ei sitä tiedostaisikaan, 
ja pitää hänet kontaktissa ympäristöön. Hän 
tunnistaa itseään katukuvissa, säilyneissä historial
lisissa taloissa, torelssa, kirkoissa. Mutta miten hän 
voi nähdä Itselleen Ja lapsilleen hahmolllsen 
tulevaisuuden, Jos kaikki muuttuu liian nopeasti Ja 
liman muuta säätelyä kuin taloudelliset suhdanteet 
Ja kannattavuuslaskelmat? Jos kaikkialla vanha 
revitään pois uuden tieltä, Jos Ihminen ahdetaan 
teollisesti tuotettuihin asuinkennostoihin, jotka 

lisäksi ovat kaikki samaa sarjavalmistetta - miten 
hän voi tuntea luovaa osallisuutta miljöönsä or
gaaniseen kasvuun, joka on eräs hänen tärkeimpiä 
tarpeitaan. Lopullinen tuho on antautumisessa. 
Sinä päivänä, jolloin ihminen ei enää kykene 
reagoimaan ympäristönsä mielettömyyttä vastaan, 
kun hän on voimaton vaikuttamaan suunnittelun 
ohjaukseen, on hän myös yksilönä menettämässä 
itseytensä, kontaktin itseensä Ja olemassaoloonsa. 
Hän ei enää tunnista menneisyyttä eikä kykene 
luomaan tulevaisuutta. 

Ote Kirsi Kunnaksen kirjoituksesta "Perinteiden arvosta
misesta" kirjasta "Tampereen jugend" 

nr u:n e r n r: stn t:n nsnts::: ·n:r: :n::: r:n 

Kun kävelen sunnuntaisin 
Pispalan katuja, lep

poisa_sti käyskentelen, katse-
len ja arst:n ympäristoä, 

ei minua saa epä
toivoiseksi yksi tiiliverhoiltu 
talo, vaan tietynlainen koko
naisnäkemyksen puuttuminen 
miljöön rakentamisessa. Jos
kus peitetään pikkuteitä tar
peettomasti asfaltilla, joskus 
taas ei, vaikka olisi tarvettakin, 
kuten Tahmelan valtatie, joka 
keväisin tulvii kuravettä ja 
lipeää jalankulkijan harmiksi. 
Bussilinjat vedetään kulke
maan kasvimaan reunaa -ei 
pakokaasut ja autojen meteli 
kasvimaalle kuulu! Ylipäätään 
olisi koko Tahmelan valtatien 
alapuolelle jäävä alue pitänyt 
mielestäni rauhoittaa muulta 
autoliikenteeltä kuin pihaan
ajoilta,ja säilyttää se virkistys
alueena. 
Vanha miljöö säilyy parhaiten 
niin.että jätetään turha raken
taminen pois.Annetaan ympä
ristön muotoutua ikäänkuin 
itsestään. Kint
tupolut ja hiekkatiet kuuluvat 
oleellisesti Pispalan kylä
mäiseen miljööseen. Toki 
asfaltoituja teitäkin joissain 
kohdin tarvitaan. Uudet talot 
eivät herkkää ympäristöä pi
laa. Nekin kuuluvat tänne, kun 
suunnittelussa huomioidaan 
vanha ympäristö. Mine
riittitalot ja kerrostalot ovat 
merkkejä omasta ajastaan, ne 
kertovat meille miten ei pitäi-

si tehdä ja niiden melko vä
häinen määrä ei vielä tuhoa 
koko ympäristöä. Uskoisin pi
kemminkin tuhoavaksi ajatte
lun, että nykyaika vaatii jatku
vaa rakentamista, lisää tilaa 
autoille, parempia ja levempiä 
teitä ja lisää kerrosneliöitä. 
Tämän jo vanhanaikaiseksi jää
neen ajattelutavan jarruna 
meidän asukkaiden tulisi toi
mia. 
Jäämme odottelemaan sitä 
päivää jolloin asukkaat todel
la pääsevät vaikuttamaan 
omaan ympäristöönsä, ole-

maan asiantuntijoita sen ym
päristön suunnittelussa, jonka 
ainoita asiantuntijoita he ovat. 
As ukasyhdistyksen haasteena 
onkin saada erilaiset näke
mykset kuuluville ja yh
distetyiksi ne jotakuinkin kaik
kia miellyttäväksi kokonaisuu
deksi. Vanhusten, lasten, au
tollisten ja autottomien ihmis
ten tarpeet ovat usein han
kalasti yhdistettävissä. Eikä se 
onnistu ilman, että me asuk
kaat myös tuomme näke
myksemme esiin. Vai onko 
niin, että tietty ydinporukka 

meuhkaa suu vaahdossa omaa 
näkemystään ja muut seuraa
vat sivusta tympääntyneenä 
todeten: "hipit siellä taas 
kouhottaa". 
Ehkä meillä kuitenkin on yksi 
yhteinen päämäärä, toive sii
tä, että Pispalan ainutlaatui
nen miljöö jäisi elämään ja ker
tomaan tuleville sukupolville 
kuinka ennen elettiin. Sitä oi
keutta emme voi lapsiltamme 
kieltää. 
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JORSE MARKKULA: 

Kokoomus on ehdottomasti 
Pispalan suurin puolue! Kak
kosena tulee Vasemmistoliitto 
ja sen kanssa lähes tasa
vahvana kolmosena Vihreät. 
Vaalien voittaja ja pää
ministeripuolue SDP olisi 
Pispalan Vapaavaltiossa vasta 
neljänneksi suurin apupuolue! 
Eduskuntavaalien tulosten tar
kastelu Pispalan äänestysaluei
den osalta osoittaa, että 
Pispalan asukkaat ovat varsin 
poikkeavasti käyttäytyvää 
äänestäjäkuntaa . Jos koko 
Suomi äänestäisi kuten Pispala, 
olisi vaalien lopputulos ollut 
yllä kuvatun kaltainen. 
Pieni ero löytyy SDP:n hyväk
si, jos vertaillaan Pis
pan koulun ja Hyhkyn kou
lun tuloksia.Hyhkyssäkin Ko
koomus on ylivoimainen yk
könen, mutta demarit kirivät 
jo kakkoseksi. Vasemmisto
liiton ja Vihreitten suhteet 
ovat ennallaan. 
Voidaan siis sanoa, että keski
verto pispalalainen on äänes
täjä, jossa yhtyvät parhaimmil
laan kokoomuslainen arvo
konservatism i, vasemmistolai
nen humanismi ja vihreän
pehmeä ympäristöajattelu! 
Sen sijaan sosialidemokraatti
ne n haikailu keskiluokka
istuneen työläisromantiikan 
perään ei oikein saa vastakai
kua individualistisissa pis
palalaisissa. Ilmankos kaupun
gin virastotalon demari
virkamiehet osoittavat lieväs
ti sanoen ynseyttä Pispalan 
hankkeita kohtaan. 

Lea Minkkinen 
Pispan, Kari 
Kantalainen 
Hyhkyn 
ääniharava 

Pispalan äänestäjät osaavat 
myös valppaasti vetää kotiin
päin. Niinpä Pispalan ehdok
kaat ovat henkilökohtaisten 
äänisaaliiden kerääjiä. Pis
pan koulun ääniharava oli 
Vasemmistoliiton Lea Mink
kinen 102 henkilökohtaisella 
äänellä ja kunnioitettavat 94 
ääntä keräsi reppuunsa pari 
portaanväliä alempana asuva 
Vihreitten Satu Hassi . Muut 
ehdokkaat eivät päässeet lä-

Yispala äänestäisi 
Kokoomuksen 
suurimmaksi 
hellekään (lähimpänä oli Ko
koomuksen Irja Tulonen 66 
äänellä). 
Mainittakoon vielä, että Pro
vastinkadun tyttö Lea Mink
kinen oliVasemmistoliiton ää
niharava Tampereella, mutta 
maakunnan joukot äänestivät 
eduskuntaan Eila Rimmin ja 
Mikko Kuopan. 
Niinpä Pispala menetti toisen 
kansanedustajapaikkansa Eu
roparlamettiin siirtyneen Mar
jatta Stenius-Kaukosen luo
vuttua yrityksestä, mutta ikään 
kuin korvaukseksi saatiin 
HyhkystäArkadianmäelle Ko
koomuksen Kari Kantalainen, 
joten kansanedustajatiheys 
alueellamme säilyy! Ja ää -

nestystulosten perusteella 
Kantalainen on hyvissä väleis
sä naapurien kanssa, sillä hän 
Hyhkyn ääniharava 61 henki
lökohtaisella äänellä. Muista 
puolueista ei Kantalaista uh
kaa Hyhkyssä muu kuin Vih
reitten Satu Hassi, 53 ääntä. 
Kokoomuksen edellinen asun
toministeri Anneli Taina Her
vannasta sai Hyhkystä niin 
ikään 53 ääntä, joten hyh 
kyläiset lienevät suhteellisen 
tyytyväisiä asumiseensa. 
Vaalien suuryllättäjä, ekologi
sen puolueen kansantaiteilija 
Pertti "Veltto" Virtanen me
nestyi myös suhteellisen hyvin 
sekä Pispan (62 ääntä) että 
Hyhkyn (48 ääntä) kouluilla. 
Tyytyväisyyteen on siis Pis
palassa sekoittunut sopivassa 
määrin luovaa hulluutta ja 
protestihenkeä. 

Näissä henkilökohtaisissa ää
nimäärissä ei ole mukana Pis
palasta annettuja ennakko
ääniä, koska ne eivät näy ti las
toissa. Sen sijaan eduskunta
vaalit synnyttivät Pispalassa 
poliittisen mysteerin, joka on 
lähes 1956 presidentinvaalien 
luokkaa; Kuka antoi sen yhden 
äänen? Nimittäin , Pispalan 
omista etevistä nais
ehdokkaista huolimatta Pispan 
koululle löysi polkunsa joku 
niin ehdoton fundamentalisti
feministi, että Naisten puolue 
oli saanut yhden ( 1) äänen . 
Äänen antajaa ovat Pispalan 
krouvien poliittiset kommen
taattorit etsineet kissojen ja 
koirien kanssa , mutta toistai-

seksi turhaan. Tosin, yhtä 
miestä (?) epäillään. 
Suurin osa pispalalaisista on 
siis jo noussut luokkataistelun 
taisteluhaudoista, mutta 5 
urhoollista puolustaa vielä 
Pyykkipuiston punakaartilais
ten muistomerkin perinteitä. 
Rauhan ja sosialismin puoles
ta proletariaatin diktatuuria 
liputtava Kommunistisen Työ
väenpuolueen vaaliliitto oli ni
mittäin saanut marssitetuksi 
Pispan koulun uurnille 3 ja 
Hyhkyn koululle 2 toveria . 
Mutta - tasapainottuvatko hei
dän jotensakin painavat äänen
painonsa, kun vastavoimaksi 
löytyy sitten myös höyhenen 
kevyitä jooga-lennon kannat
tajia/ Luonnonlain puolue kun 
oli meditoinut Pispan koululle 
6 ääntä ja Hyhkyyn sen mysti
sen yhden ( 1 ). 

Naiset hivenen 
aktiivisempia -
äänestysvilkkaus 
keskitasoa 

Pispan koulun äänestysalueel
la oli äänioikeutettuja 2825*, 
joista äänioikeuttaan käytti 
74,8%*. Naiset olivat hivenen 
aktiivisempia kuin miehet, 
naisten äänestysprosentti oli 
77, 1 %* ja miesten 72,6%* 
Hyhkyssä äänioikeutettuja oli 
2274*, joista uurnilla kävi 
73,7%. Naisten ja miesten 
osallistumista kuvaavat luvut 
74,4%* ja 73,0%*. Äänestys
vilkkaus Pispalassa edusti kau
pungin keskitasoa, kaupungin 
kärkeä pitää hallussaan Kaari
la n koulun äänestysalue 
77,8%* ja hopeasijalla komei
lee Peltolammin koulu 77,3%*. 
Niin että aktiivisuudessa olisi 
Pispalan Vapaavaltiossa vielä 
parantamisen varaa! Eiköhän 
pidetä huoli, että seuraavissa 
vaaleissa Pispala vie kulta
mitalit kotiin. (*Näissä luvuis
sa ovat mukana myös en
nakkoäänet). 
Ja lopuksi vielä muutamia lu
kuja, Pispan koululta keräsi 
Kokoomuksen vaaliliitto 347 
ääntä, Vasemmistoliitto 242, 
Vihreät 236 ja SDP 210. Seu
raavia onkin sitten Veltto Vir
tasen johdolla saalistanut pien
puolueiden vaaliliitto, jonka 
haaviin jäi 89 ääntä (Veltolla 
siis 62). Uusi yrittäjä Nuor
suomalaiset menestyy oikeas
taan yllättävän hyvin, vaaliliit
to sai 52 ääntä. Uusia yhteis
kunnallisia ratkaisuja perätään 
siis Pispalassakin. 
Hyhkyn koululta Kokoomuk
sen ääni reppu lihoi 3 31 äänel
lä, seuraavina SDP 241, Va
semmistoliitto 133 ja Vihreät 
10 1 . Pienpuolueiden vaaliliit
to 74 (joista Veltto Virtanen 
siis 48). Nuorsuomalaiset 
menestyivät Hyhkyssä parem
min kuin esimerkiksi Keskus
ta keräämällä 5 1 ääntä Keskus
tan 50 vastaan. 
Näin omaperäisesti äänestivät 
siis pispalalaiset! Jos Pispalan 
ääntä Kuultaisiin laajemmin 
niin jopa olisi Suomen poliit
tinen kartta toisenlainen . 
Parempiko/ Se riippuu tietys
ti meistä itsestämme! 



TIETO LEVIÄÄ -
TAVARA A VAIHTUU Pf SP ALASSA 

Pispalan kierrätysyhdistys on 
kuluvan vuoden alusta lukien 
ollut yhteistyössä Pirkanmaan 
Jätehuolto oy:n kanssa. Kysei
nen yhtiö on pirkanmaalaisten 
kuntien omistama voittoa 
tuottamaton osakeyhtiö, jol
le Tampereenkin jätehuollon 
tehtävin hoitaminen on siirret
ty. Aiemminhan järjestetystä 
jätehuollosta vastasi ym
päristöviraston ympäristö
valvontayksikkö. 
Sopimuskumppanin vaihtumi
n en merkitsee yhdistyk
sellemme suurempaa itsenäi
syyttä, mutta myös koros
tuneempia kehittämistarpeita 
ylläpitämämme Pispalan kier
rätyskeskuksen suhteen. Nel
jäntenä toimintavuotenamme 
on yhä ilmeisempää, ettei 
pelkkä tavaroiden kier
rättäminen toteuta riittävästi 
uuden jätelain henkeä, vaikka 
tälläkin tavalla epäilemättä vä
hennetään vuosittaista ko
konaisjätemäärää ja houkutel
laan asiakkaita kierrätys
aatteen puolelle. Yhdis
tyksemme vuoden -95 tavoi
te on kehittää kierrätysksestä 
enemmänkin ympäristöva
listuskeskukseksi ja kotitalo
uksien jätehuollon neuvon
tap1steeks1. 
Pispalan kierrätyskeskuksessa 
on paljon ympäristösuojeluun 
ja jätehuoltoon liittyviä esit
teitä ja muuta tietoa jota 
arvoisat pispalalaiset yllättävän 
vähänlaisesti osaavat kysyä 
kierrätyskeskuksestamme. 

Kierrätyskeskuksessa voit tu
tustua ajanmukaiseen jäte
h uolto-oppaaseen, tieto
kansioon kodin sähkölaittei
den valitsemisesta ja kunnos
sapidosta, meiltä voit hakea 
kotitaloukselle suunnatun 
energiasäästö-oppaa n ja tie
te n ki n voit tutustua ke
raamaamme kompos
tointitietouteen (totta moo-

ses - meiltä voit ostaa mark
kinoiden edullisimman läm
pökompostorin ). 
Kansallisella Nuukaviikolla 
huhtikuun lopulla avasimme 
kengänhuoltopisteen 
kierrätyskeskukseemme: ky
seessä on nurkkaus, jossa asi
akas voi hoitaa kenkänsä ja 
josta saa mukaan kenkien hoi
to-ohjeita ja kotitekoisen 

LÄMPÖ 

KOMPOSTORIT 
-valmistettu vanhasta pakastearkusta 
- sopii ympärivuotiseen talousjätekompostointiin 

Hanki ''pakastinkompostori" 
- kierrätä kolminkertaisesti! 

1) Pakastearkut ja freonit uusiokäyttöön 
2) Talousjätteet mullaksi 
J) Myyntitulot käytetään kierrätyksen tehostamiseen 

- tavoitteena kierrätysauton hankinta 

Valmistus ja myynti: 
Pispalan Klerrätyskeskus 
Pispalanvaltatie 11 , 33250 Tampere 
p. (931) 2233 7ll 

Hinta: 200 . . . 400 mkz koko 200 . .. 500 l 
(markkinoiden edullisin lämpökompostori) 

kenkävoiteen teko-ohjeita. 
Asia on näet niin, että toistai
seksi paras tapa vähentää kan
sakuntamme jätemäärää. on 
pitää kunnossa jo hankittuja 
esineitä esim . kenkiä. jottei 
niistä pitkään aikaan synny jä
tettä. 
Pispalan kierrätysyhdistys on 
avoin kaikille kehittä
misajatuksille, ja toivom
mekin. että arvoisat pis
palalaiset kertoisivat meille 
yhdistyksen johtokunnan jäse
nille tai kierrätyspäällikölle aja
tuksiaan kierrätyskeskuksesta. 
Kierrätyskeskuksen ylläpito 
voi joistakin ihmisistä tuntua 
hieman lattealta ympä
ristönsuojelulta verrattuna 
komeiden ikimetsien tai eri
koisten eläinten suojeluun, 
kuitenkin kaupungissa asuvan 
ihmisen keskeisimpiä ympä
ristönsuojelutoimia on oman 
jätemäärän vähentäminen -
koska tämä taistelu on vähem
män dramaattista kuin isojen 
puiden suojeleminen ei siinä 
ymmärrettävästi ole saman
laista lumoa.mutta tämän tais
telun tuloksen voivat silti olla 
ekologisesti merkittävämpiä. 

Hannu Suonio 
puheenjohtaja 
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RAJAPORTIN SAUNAN 
SUOSIO KASVAA 
JA SUOJELU VARMISTUU 

Rajaportin saunan suosio 
kasvaa lumivyöryn lailla.Vii
me vuoden aikana sau
noiien kokonaismäärä ylitti 
4000 kävijän rajan. Kun sau
na lämmitettiin 80 kertaa 
vuoden aikana, merkitsee 
se keskimäärin yli 50 
saunojaa iltaa kohti. Ajoit
tain on ollut tungosta, ku
ten vakituiset käyttäjät tie
tävät. 
Niinpä saunayhdistys päät
ti vuosikokouksessaan ko
keilla toukokuun alusta al
kaen porrastettua sauna
maksua, jotta kävijämäärä 
saataisiin tasoitettua iltapäi
vän tunneille jotka koke
muksen mukaan ovat olleet 
hiljaisempia. Ennen klo 17 
saunamaksu on 10 mk ja 17 
jälkeen 20 mk. Sarjalippujen 
hmto1a nostett1m, mutta 
ennen klo 17 käytettynä 
sarjalipusta leimataan vain 
puolet jolloin yhden sauno
misen hinnaksi tulee vain 8 
mk. 
Suosituin saunomispäivä 
kuluneen vuoden aikana oli 
edelleen jouluaatto, jolloin 
joulusaunassa kävi 120 
saunojaa. Valtakunnallinen 
Suomalaisen saunan päivä 
kesäkuun 10. pnä veti Raja
portin löylyihin 94 perinne
saunan ystävää ja Tampe
reen Teatterikesän yhtey-

JORMA MARKKULA 

dessä järjestetty Tapahtumi
en yön yösauna 90 seik
kailuhenkistä saunojaa. 

Säilyttävä kaava myö
tätuulessa 

Vuoden 1994 aikana jäsen
maksun maksoi 125 jäsen
tä. Yhdistyksen keskeisin ta
voite on saunan korttelin 
suojeleminen, jota on suun
niteltu yhdessä Tampereen 
teknillisen korkeakoulun 
arkkitehti Panu Kailan ja 
kumppaneiden kanssa. 
Ahon Simon johdolla yhdis
tys jätti kaavamuutosaloit 
teen kaupungin byrokrati
aan tammikuun alussa, ja 
vuosikertomuksessa voitiin 
ensimmäisen kerran tode
ta että suojeluhanke on saa
nut virkamieskäsit
telyssä myötätuulta taak
seen . Aluetta suojeleva 
kaavamuutosesitys luvattiin 
lautakuntakäsittelyyn mah
dollisesti jo tämän vuoden 
loppuun mennessä, jolloin 
valtuusto saisi sen pöydäl
leen parhaassa tapauksessa 
o ensi vuoden alkupuolel
a! Siinäpä olisi oiva juhlan 

aihe saunan 90-vuotisjuh
laan! 
Suojeluun anottiin myös 
ympäristöministeriöstä 
asianmukaisia määrärahoja, 

ja muutenkin saunayhdistys 
on lobbaillut innokkaasti 

l'oka taholle saunan kortte
in kehittämiseksi perin

nekortteliksi,josta voisi tul
la vaikkapa kaupallisesti ja 
kulttuurillisesti huomattava 
kansainvälinen matkailu
kohde. Hankkeen työni
menä on ollut "Pispalan 
Perinnepiha". 

Saunayhteistyötä hel
sinkiläisten kanssa 

Konkreettinen toiminta al
kaa jo kesän aikana. Jean 
Lepistön entisöimis iike 
Helsingistä on allekirjoitta
nut vuokrasopimuksen 
kaupungin kanssa sauna
korttelissa olevan ns. "om
peliantalon" kunnostami
sesta ja vuokraamisesta 10 
vuodeksi.Työt alkanevat vä
littöm ästt. Saunayhdis
tykselle on luvattu tiloja ta
lon kivijalkakerroksesta, 
jonne kaavaillaan 
saunakamari- ja näyt
telytilaa.uutenkin sauna 
yhdistyksen yhteistyö
suhteissa on tapahtunut. 
Helsinkiläisen Harjutorin 
saunan kanta-asiakkaat 
ovat perustaneet sauna
yhdistyksen käyttäen mal
lisääntöinään P1spalan sau
nayhdistyksen sääntöjä.Yh
distysten välille on solmit-

tu ystävyys-, yhteistyö- ja 
avunantosopimus, jonka 
puitteissa on tarkoitus jär
jestää yhteisiä saunailtoja ja 
tukea toistensa hankkeita. 
Harjutorin porukka on vie
raillut Rajaportilla ja Pis
palan retkikunta Helsingin 
Kalliossa, ja kesän aikana on 
tarkoitus järjestää yhteinen 
saunomisretki Tallinnaan, 
jossa yleisiä saunoja on tiet
tävästi toiminnassa peräti 
parisataa! Saunaretkelle Tai
Ii nnaan voi ilmoittautua 
myöhemmin kesän aikana 
saunalla. 
Myös muualta Suomesta on 
kantautunut tietoja, että 
saunan ystävät ovat järjes
täytyneet vaalimaan ja puo
lustamaan suomalais-ugri
laista saunaperinnettä. 
Pispalan Saunayhdistys halu
aa solmia yhteistyösuhteet 
kaikkien näiden piirien 
kanssa, ja vaikuttaa siihen 
suuntaan että jos Euroopan 
Unionissa joskus aiotaan 
antaa saunadirektiivi niin 
sen sisällönmäärittelevät 
suomalaiset eivätkä ketk
ään muut! (Ja mikäli se 
pispalalaisista on kiinni niin 
direktiivin mukainen mal
lisaunahan on Rajaportin 
sauna!). 



Pispalan tinurin 
Toivo Mäkiön taidonnäyte 

11PALAAKO PUU11 -

seminaarissa. 

Kevätaamu 
Tahmelassa 

Minulle on valehdeltu! 
nehän ovat 

tasapainottomia keväisin 
katjuessaan törkeyksiään 

päälleni 
minun puissani oikovat 

luisia jalkojaan 
pihkan sisään naulattuja 
tuulien likatahroja 

en vastaa niille 
koska avaavat nokkansa 

punaisille kielille 

karjukoot 
jos huvittaa 
ihmisten muovinen 

maailma linnunaivoja 

Seppo Kuuluvainen 
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Karnevaaliohjelma 27.5.1995 
Kulkue 

Kokoontuminen klo 11.30 Lauri Viidan patsaalla, lähtö 12.00 
reitti: Pispalanharju-Provastinkatu-Pispankatu 

Pispankadulla musiikkia yms. 
13.00 Avomaan Kurkut 

-sekakuoro Pispalasta 

13.30 Seppo Kuuluvainen & Kaj Kangas 

Liisa Tavi 

Laulu- ja soitinyhtye Orastava Seitikki 

Kaks' riviset 

Trio Outolempi 

0 

14.00 

14.30 

15.00 

15.30 

16.00 Pispalalaisten taiteilijoiden kavalkadi 

" .. .luojan ikioma palikkaleikki" 

· Kujakollin edessä 

0 

12 

18.00 

19.00 

Pispalan harrastajateatteri: 

"Lentävä lautanen sieppasi pojat" 

(kesto n. 30 min.) 

Sorin sirkus esittää 

20.00 Capoeira - brasilialaista taistelutanssia 

• Kelloajat viitteellisiä, ohjelmien kestot epämääräisiä 

• 



' 

{ 

Lisäksi jatkuva ohjelma: 
Pispuisto 
karnevaalin Hyde Park Vallikadun ja Selininkadun välinen "puisto" 

Lastenohjelmaa pitkin Pispankatua 

Teatteri Kaiku: 
Tove Jansson: Muumipeikko kulisseissa 
koko perheen satunäytelmä Pispankatu 18 pihassa klo.15. 00 
(kesto n. 1.30 h.) 

Kirpputorikauppiaita 

, 

Pispalan asukasyhdistys 20-vuotta 
28.5.95 . ,..,,,...,._ 

13.00 Jalkapallo-ottelu Tahmelan kentällä (Etelärinne vastaan Pohjoisrinne) 

14.30 Pispalan Asukasyhdistyksen 20-vuotisjuhlanäyttely ' 

15.00 

auki klo. 17.00 asti 

Pispalan Asukasyhdistyksen 20-vuotisjuhla 

-juhlapuhetta 
' -juhlallinen pultereitten jako 

-esittävää taidetta 

' Ilmainen juhlasauna Rajaportilla 

• ' 
' ' 

, 

' 

' , 

' 

' 

' 

klo 17 eteenpäin... ' 
' 13 

• 

' 
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Män(y & puhelinpylväs 
Mänty 

Huomenta. naapurini. Taas tavattiin. 

Puhelin pylväs 

Taitaa olla myrsky tulossa. Pidähän varasi, ettei salama halkaise sinua. 
Tuuli ravistelee jo latvaasi. 

Mänty 
Älä huoli, minä olen nähnyt sadat rajuilmat. Mutta sääliksi käy sinua, 
pylväs. Eihän sinulla ole edes oksia. Näytät tylsältä. Minulla on vahvat 
käsivarret, kuuntele kuinka linnut tulevat laulamaan luokseni, kun sade 
taukoaa. 

Puhelin pylväs 

Mutta minustapa menee langat toiseen kaltaiseeni. Siinä vasta kon
sertti, kun linnut juoruavat ja sirkuttavat välissämme vieretysten. 

Mänty 
Teitä pylväitä ei erota toisistanne, niin samannäköisiä olette. Pintanne 
on oudon värinen. Ja yhtä koppavasti puhutte kaikki. 

Puhelin pylväs 

Sinä olet yksin. olet tainnut metsästä karata tienvarteen. 

Mänty 
Minä olen ollut tässä niin kuin maailma on ollut olemassa. Sinut on 
tuotu tänne. Olet kurja, juureton muukalainen. 

Puhelinpylväs 

Minä olen lujemmin maassa kiinni kuin sinä.Joskus tulee mies kirveen 
kanssa ja kaataa sinut pois. Kukaan ei muista ikäloppua mäntyä, kun 
tuli rätisee takassa. Muta minä en vanhene koskaan. Eikä minua pilkota 
palasiksi. 

Mänty 
Hah, sinut on karsittu, kyllästetty ja katkottu. Onkos mukavaa olla 
noin alasti? Ettet häpeä. 

Puhelin pylväs 
Minussa on vain paras aines. Mutta katso itseäsi. Kaarnasi karisee. 
neulasesi tippuvat.Voi sinua, kun olet raihnainen ja ruma. 

Mänty 

Parempi sekin kuin olla myrkkyä täynnä. 

Puhelinpylväs 

Myrkyiltä et säästy sinäkään. Happosateet putoavat pilvistä ja heiken
tävät sinut. Kuuletko, miten mäntypistiäiset jo kaivertavat sinuun 
onkaloitaan? 

Mänty 

Älä usko siihen, mitä langoilla juorutaan. Minä tunnen tämän kylän 
pilvet, ne eivät mahda minulle mitään. Olen suuri ja mahtava mänty. 
Katso, näin minä heilautan herhiläiset päältäni! 

Puhelin pylväs 

Kukin tulee uskollaan autuaaksi. 

Mänty 
Te muukalaiset ette usko mihinkään. Olisihan minun pitänyt arvata, 
että sinä olet pelkkä pylväs ja sillä siisti. Hyvästi! 

Puhelin pylväs 

Hyvästi, naapurini' 

Markku Toivonen 

• 

I 

! 

• 

. 

Le11tä vä 
lautanen 

• • sieppasi 
pojat 

Rakastetun kirjailijan Armas J. 
Pullan voittoisa avaruusromaani 
toimi innoittajana ja antoi nimen
sä Seppo Kuuluvaisen koko per
heen seikkailunäytelmälle teknii
kan maailmassa. 

Reippaat ilmailuveljeksetAimo ja 
Pekka lentelevät uudella pur
jekoneellaan kirkkaalla kesä
taivaalla, kun jotakin merkillistä 
tapahtuu. Kone putoaa pienestä 
pilvenhattarasta alas, mutta ilman 
matkustajia! Tästä alkaa tapahtu
masarja, joka vie pojat elämänsä 
seikkailulle. Ensin kuuhun, mis
sä tutustutaan kaukonäkölait-

teeseen ja atomitykkiin. Sitten 
Mars-planeetalle, jossa ilkeät 
·muurahaisihmiset suunnitte
levat maapallon valloitusta ... 
Selviävätkö pojat? Pelastuuko 
maapallo? Entä uskooko poikia 
kukaan? Miksi toimittaja Johan af 
Teräs näyttää niin kumman tutul
ta? 

Hauska näyttämöseikkailu toimii 
lapsille " jännär inä" ja aikuisille 
paluuna tulevaisuuteen . 

Näytelmän ohjaa Jari Purosalmi. 

. 



PISPALALAINEN 
ÄLÄ KAAVOIHIN 
KANGISTU ! 

Tahmelan lähteen tie
noon kaavoitusasioissa 
ollaan nyt siinä vaiheessa 
että kaupungin kaavoi
tus-arkkitehtiosaston 
piirtämä esitys hyväksyt
tiin kaupunginvaltuustos
sa tämän vuoden alussa. 
Kaavanmuutosesitys mah
dollistaa ympäristöön 
sopimattoman massiivi
sen risteyksen rakentami
sen Kannaksenkadun ja 
Tahmelanvaltatien koh
tauspisteeseen (itäpuoli). 
Pispalan Asukasyhdistys 
ry. on jättänyt muutos
ehdotuksesta valituksen 
ympäristöministeriölle, 
josta vastausta nyt odo
tellaan. 

JOUNI KOPSA 

Valituksen perustelut ovat lyhyesti seuraavanlaiset: 

1. Kaavan muutos mahdollistaa em. Pispalan herkkää 
ympäristöä pilaavan ylimitoitetun risteys-suunnitelman. 

2. Se tulisi lisäämään ja siirtämään liikennettä lähemmäs 
viljelypalstaa, ranta- ja virkistysalueita. 

3. Se toisi bussiliikenteen kapealle Tahmelanvaltatielle asuk
kaiden häiriöksi. 

4. Koko alueen kaavoitus esitellään pätkä kerrallaan. Ko
konaiskuvaa ei osoiteta vaan kaavoitus alueella tapahtuu 
taktisesti tulevaisuuden tapahtumia pimitellen.Toimenpi
teet ovat yhdistyksemme mielestä hyvän hallintotavan vas
taisia. 

5. Yksi osa kaupungin suunnitelmia on avata liittymä 
Pispalan valtatieltä Uittotunnelinkadulle. 
Se tulisi entisestään lisäämään liikennettä virkistysaluei
den välittömässä läheisyydessä. 

6. Kaikkien liikennejärjestelyiden tulisi olla vaikutuksiltaan 
liikennettä vähentäviä omakoti- ja virkistys alueiden tun
tumassa , eikä päinvastoin. 

kaavoittaa Tahmelanvaltatien eteläpuolella olevat viljely
palsta-alueet osin puistoksi, mutta suurimmalta osin 
rivitalotonteiksi. Näin ihmisiä yhdistävä ja virkistävä elä
mänmuoto katoaisi tältä osin Pispalan kartalta ikuisiksi 
ajoiksi. 

Edeltämainitut tulevaisuuden, vielä kirjoittamattomat kaa
vailut olen saanut kaupungin kaava-arkkitehtiosaston 
päälliklltö Mikko Järveltä. 

Nyt tarvitaan rakentavia ideoita ja voimakasta painostus
ta kaupungin suuntaan että edellämainitunkaltaisilta tule
vaisuuden kuvilta vältyttäisiin. 

Pispalan asukasyhdistys on perustanut erityisen kaava
työryhmän, jonka pyrkimyksenä on säilyttää ranta-alueet 
asukkaiden virkistus käytössä, eikä rakentajien raha
sampona. 

Kaava työryhmä täydentää mielellään itseään. Asiasta in
nostuneet ottakaa yhteyttä toimikunnan jäseniin. 
Osoituksina hyviin tuloksiin kaavaan vaikuttamisen mah
dollisuuksista on Saunayhdistyksen menestys neuvotte
luissaan kaupungin virkahenkilöstön kanssa. 
Rajaportin saunan säilyttävä kaava on nyt 
myötätuulessa 

7. Kaupungin suunnitelmissa lähitulevaisuudessa on Asukkaille kelvottomat kaavat takaisin 
"Valkoiseen taloon" ! 15 
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Rakentamisen sietämätön keveys tapahtuma 
pidettiin Pispalassa 6.5. 95 tapahtumapiteet olivat 
Haulitehtaal/a, Kierrätyskeskuksessa ja Rajaportin 
saunalla. 
Teemana tapahtumassa oli: Palaavatko yksinkertaiset 
rakenteet, vanhat työtavat ja perinteiset maaliaineet. 
Asuinrakennuksia on tunnetusti niin monta 
sataprosenttisesti oikeaa tapaa rakentaa kuin on 
rakentajaakin. Perinteisistä tavoista vakuuttivat 
rakentamisen ja remontoinnin osalta arkkitehti Jouni 
Töyrylä ja perinteisistä maaleista arkkitehti Panu 
Kaila. 
Moreenin Sakari Patjas kertoi Haulitehtaan 
kunnostuksesta. Oli asiaa kompostoreista. Toivo 
Mäkiö tinasi vanhasta paloruiskusta valmistamansa 
kuparikasarin ruuanlaittokelpoiseksi. lkaa/islaiset 
käsi- ja taideihmiset korjasivat vanhaa ikkunapokaa. 
Hietalahden Tapani poltti tervaa 200 litran 
öljytynnyrissä. Tervan tuoksu viihtyi saunan 
pihapiirissä päivätolkulla. Syötiin etnoruokaa ja 
lammasmakkaraa, saunottiin Koijareitten soiton 
tahdissa. Vanhan tallin oviaukossa intoutuivat 
jammaamaan saha, kitara. viulu ja 2-rivinen. 
Aloitteen tehneen Käsityöläisten Maailma ry mukana 
järjestelyissä olivat Pispalan Sauna r.y, Pispalan 
Kierrätysyhdistys r.y ja Pispalan Asukaskasyhdistys r.y 
Tunnelma oli koko tapahtuman ajan mukava ja näytti 
siltä, että vajaa satapäinen yleisö ei väittänyt 
alustajien potaskaa puhuneen. 
Arkkitehdit Jouni Töyrylä Ja Jorma lehtinen panivat 
aatoksensa oikein paperille Niitä seuraavassa. 

Mitä merkitsee tuttujen raken
nusten tai paikallisten omi
naispiirteitten katoaminen katu
kuvasta. Se merkitsee, että suh
taudumme rakennuksiin ja ympä
ristöön ikään kuin niillä olisi vain 
käytännöllinen tehtävä. Voivatko 
ne heijastaa itseasiassa mitään 
muuta kuin itsetunnon ja myötä
elämisen kyvyn. elämänuskon ja 

ilon katoamista. Ihmisen koske
tuksen katoaminen kertoo, että 
kykymme ymmärtää ympäristön 
kieltä on vajavainen. Emme toi
sin sanoen näe, että ympäristöllä 
on aina sanomansa, jonka mer
kitys alitajuntamme kautta omaan 
ymmärrykseemme on kiistaton . 

Kaikille meille on tuttua opas
kirjojen välityksellä tutustua vie
raisiin kulttuureihin, omaan 
taustaamme ja ylipäätään ihmisen 
arvomaailman kehittymiseen ni
menomaan rakennusten ja raken
netun ympäristön kautta . Raken
nukset kertovat totuudenmukai
sesti ja havainnollisesti yhdyskun
nan kehittymisestä, yhteiskunnal
lisesta järjestyksestä sekä arvois
ta. Rakennukset kertovat myös 
uskomuksista ja ihanteista samoin 
vauraudesta ja taidoista. Raken
nukset ovat ikään kuin kulttuu
rimme näkyvää historiaa. 
Rakennusten avulla voimme 
käsin koskettaen kukin omaa 
taustaamme ja ymmärryk-

seemme peilaten tarkastella ym
päristöä ja tehdä omakohtai
sia havaintoja. 

Kaikki rakennuksemme ovat pää
osin rakennetut muutamien kym
menien vuosien käyttöikää ajatel
len. Harvoin kuulee mitään ra
kennettavan pyramidien kaltai
sesti ikuisuutta varten. 

Kuitenkin jo nyt hyvin tiedämme, 
että rakennuksia ei Suomessa tul
la laajassa mittakaavassa purka
maan. Omakotitalot, yksittäiset 
kerrostalot ja kokonaiset lähiöt 
tullaan korjaamaan ja täyden
nysrakentamaan. Pääasiassa tämä 
tarkoittaa erilaisia tilakäyttö
muutoksia, laajennuksia, putkis
toremontteja, pihan parannuksia 
jne. 

Rakennusten 
"hallittu" 
vanheneminen 

Rakennusten vanheneminen on 
erityisen mielenkiintoinen ilmiö. 
Kaikki tekemämme vanhenee, 
niin mekin rakennusten mukana. 
Osa rakennusosista vanhenee, 
kuluu tai menee toimin
takyvyttömäksi nopeammin kuin 
toiset. Tässä mielessä korjaus
rakentaja tekisikin rakennuksen 



Rakennettu ympäristö ja vanheneminen 
niin. että ensin rakennettaisiin 
vahvimmat osat ja tämän ympä
rille kudottaisiin heikompien ja 
kuluvien rakenneosien verkko. 
Tällöin ensimmäiseksi kuluvat 
osat vain vaihdettaisiin kestäviin 
rakenteisiin koskematta. 

Vanhenemisen olemusta voidaan 
kuvata usealla tavalla. Suomalai-

sessa kielenkäytössä eräs kau
neimmin vanhenemista ilmai
seva sana on patinoituminen. 
Patinoitumlnen tarkoittaa vanhe
nemisen jaloutta. Rakennus tai 
rakennusosa tai kappale tulee 
vanhetessaan ikään kuin kau
niimmaksi ja paremmaksi. Pa
tinoitumisen vastakohtana on 
ränsistyminen, jolloin rakennus
osa menettää arvostaan joka vuo
si. 

Uudisrakentamiselle tärkein het
ki on aina ollut luovutuspäi
vä . Luovutushetken kiiltävissä 
puhdistetuissa ja sileissä pinnois
sa huokuu sen hetken arvo. 
Korjausrakentaja katselee asiaa 
kuitenkin toisenlaisesta näkökul
masta. Rakennuksen arvo näkyy 
vasta vuosien kuluttua pati
noitumisessa, toiminnallisessa 
mukautumisessa. kestävyydessä. 
kiintei stönhoidon kustannuksissa, 
terveellisyydessä ja uudelleen 
kor jattavuudessa. 

Rakennetun ympäristön tuhoutu
minen ja häviäminen on pitkälti 
ollut uudisrakentamisen ja kor
jaustoiminnan arvomaailman 
eroista johtuvaa. Seikka, että ra
kennus on jo olemassa, erottaa 
uudisrakentamisen korjaamisesta 
selkeästi. Vaikkakin rakennus voi
daan nähdä ja sen olemassaoloon 
voidaan tutustua, ei rakennus 
avaudu käyttäjilleen helposti. 
Asiassa onkin nähtävissä Lauri 
Viidan Moreeni-romaanista Iisak
ki Niemiselle tuttuja piirteitä. Ii
sakki Nieminen oli syytettynä 
sotaoikeudessa, jossa todettiin, 
että henkilöllisyys ei lisakilta käy
nyt selville, vaikka henkilö oli pai
kalla. Samanlainen suhde leimaa 
helposti ajattelutapaa, kun uudis
rakentamisen kaavoin lähestytään 
vanhaa rakennettua ympäristöä. 
Rakennus ei käy selville, vaikka ra
kennus on paikalla. 

Nöyryys, uteliaisuus 
ja vilpittömyys 

Leikillisesti ilmaisten voidaan sa
noa, että korjausrakentaminen 
edellyttää sellaisia ominaisuuksia 
kuin nöyryys, terve uteliaisuus ja 
vilpittömyys. Nöyryys sen takia, 
että ymmärtäisimme, että myös 
meidän tekemäämme tullaan kor
jaamaan. On luonnollista, että 
tekemämme joutuu muutosten, 
kulumisen ja korjausten kohteek
si. Mitä paremmin tämän huo
mioimme tehdessämme, sen 
kaukonäköisempinä tulevat kor
jaajat meitä pitävät. Huolto
vapaita, ikuisia ja kulumattomia 
rakenteita ei ole olemassa. 

Uteliaisuus sen takia. että 
selvittäisimme, miten rakennus 
on rakennettu, millaisia muutok
sia se on elämänkaarensa aikana 
kokenut ja miten rakennuksen 
vanheneminen on vaikuttanut nii
hin aineisiin, joista rakennus on 
tehty. Kuntoarviointi - tämän 
päivän uusi tekemisen muoto ra
kentajien vasaroissa. Jokaisen 
korjattavan rakennuksen ensim
mäisenä luonnossuunnitelmana 
tulee jatkossa olla huolellisesti 
rakennuksen ominaisuuksiin 
tutustuva kuntoarvlointi sisältä
en rakennuksen nykytilan kartoi
tuksen ja asukkaiden haastattelun. 

Vilpittömyys sen takia, että 

ymmärtäisimme korjata taloa 
niin, että kykenemme säilyttä
mään sen kosketuksen. jonka 
vuosikymmenten kädenjälki on 
rakennukseen painanut. Korjaus
rakentajan on herkästi osattava 
nähdä arvokkaiden osien säilyt
tämisen kautta tulevaisuuteen ja 
toisaalta ahdistavan kertakäyttö
rakentamisen pälväperhosiin tä
nään. 

Yksinkertainen 
pitkäikäisyys 

Yksinkertaisen rakentamisen pe
riaate korjattavuuden, pati
noituvuuden ja kestävyyden osal
ta on ylivertainen. Toteutuakseen 
sekä materiaalin että rakenteiden 
tulee olla yksinkertaisia, jotta 
luonnollisuus ylipäätään olisi mah
dollista. Valitettavaa on kuiten
kin se , että rakentamisen kehit
täminen on palvellut yleensä lii
aksi rakennusainetuotantoa itse
ään. Tällöin yksinkertaisuus jää 
liian helposti taka-alalle usei
den materiaalivalmistajien etu
näkökohtien vuoksi. Moni
kerroksellinen seinärakenne ei 
toteuta yksinkertaisen rakentami
sen tärkeimpiä reunaehtoja 
pitkäaikaisvaikutusten tun
temisesta, korjattavuudes 
ta ja patinoitumisesta. Mitä 
monimutkaisempiin raken
nusmateriaaleihin ja teknii 
koihin ajaudumme sitä huonom
min vuosien aikana tapahtuvat 
muutokset on mahdollista tun
tea, ennakoida ja korjata. 

Jalo puu 

Puu rakennusmateriaalina on täs
sä suhteessa jumalallinen. Voidaan 
sanoa. että jokainen kirjailija käy 
taistelua kielen kanssa selit
tääkseen jonakin päivänä tuon 
uppiniskaisen vastustajan. Jokai
nen kirjailija kuitenkin kuolee kes
ken tuon taistelun. Näin on asi
an laita myös puun kanssa. Puu 
on materiaalina ylivertainen. Se 
on yksinkertaista ja terveellistä. 
se uudistuu luonnollisesti, sen 
kestolkä on huima, sen pitkä
aikaisvaikutukset tunnetaan tar
kasti, puurakentamisen perinteet 
ovat erittäin vahvat Suomessa. 
puu on yleensä aina kaunista ja 
puuta on helppo käsitellä. 

Painekyllästetyn puun tulo mark-

kinoille romahdutti puura
kenteiden suunnittelun laatutasoa 
vuosiksi eteenpäin. Aiemmin puu 
kaadettiin tiettyinä vuodenaikoi
na, niitä jopa kasvatettiin erilai
siin tarkoituksiin. Puun luonnol
liset ominaisuudet osattiin käyt
tää hyödyksi. Puu pintakäsiteltiin 
siten, että puu voi hengittää ja 
säilyä terveenä. 

Rakennusmateriaalien osalta on 
valitettavaa. että tuotekehittelyä 
ei ohjaa terveellisen rakentami
sen ajatus. Myrkkyjen käyttämis
tä ei voi pitää hyvän raken
tamistavan mukaisena millään ta
solla. Puu rakennusmateriaalina. 
aivan kuin mikä tahansa muukin 
materiaali. edellyttää rakenne
suunnittelulta ilmavuutta, pitkäai
kaista kestoa, eikä missään vai
heessa epävarmuutta rakenteen 
toimivuudesta. Painekyllästetyn 
puun käyttö betonirakenteiden 
yhteydessä on liian usein merkki 
epävarmuudesta puun käytön 
suhteen. Kuiva. ilmava rakenta
minen pysyy terveenä ja voi hy
vin. 

Uusien materiaalien ja raken
tamista p oj en pitkäaikais
kestävyyden ongelmat ovat ikui
sia. sillä tuotekehittely ei ehdi tun
tea vuosikymmenten vastuutaan 
tekemisistään niin kuin kansanpe
rinne muodon osalla on tehnyt. 

Jouni Töyrylä 
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Kun muullakin 
kuin värill •• ä 

on väliä 
- mietteitä maalauksesta 

Maalin valinnassa 
usein otetaan huo
mioon vain väri ja 
hinta. Tärkeämpää 
olisi kuitenkin kiin
nittää huomiota 
maalin laatuun, 
huollettavuuteen 
ja uudelleen 
maalattavuuteen. 
Kun kiinteistön 
hoitoa ajatellaan 
pitkänä ajanjakso
na, voi halvasta 
maalista tulla hyvin 
kallis. Valitettavasti 
nykyinen ajatteluta
pa rakentamisessa 
tuntuu olevan vain 
vuosikorjausten 
mittainen. 

JORMA LEHTINEN/ARKKITEHTI 

Maalin laatu. 
Pinnat saadaan peittoon monenlaisella sotkulla. Huonoinkin maali py
syy yleensä vuositarkastusten yli tai ainakin niin kauas, kunnes "maala
rin" auton perävalot häipyvät. Maalin laatu tulee ilmi vasta vuosien 
kuluttua, kun tekijä tai myyjä ei ole enää vastaamassa. Kaikki kustan
nukset jäävät siis omistajan kannettavaksi. 

Mistä maalin laadun tuntee? 
Hyvä maali tehdään aina parhaista raaka-aineista ja siitä on oltava ko
kemusta mieluummin kymmeniä vuosia. Epäilyttää, kun jotkut maalin 
vaihtavat reseptiä vuosi vuodelta aina parempaan. Mistään sekoituksesta 
ei tule kokemusta kuin vuoden ajalta. Myös markkinoinnissa käytettä
vät monimutkaiset sanat hämärtävät olennaisen. Hyvän maalin raaka
aineet on voitava ilmoittaa myös niin että käyttäjä sen ymmärtää. 

Aina pitää kuitenkin muistaa, että laatu myös maksaa.Halvalla ei hyviä 
raaka-aineita voi saada. Mutta laatu maksaa ajan myötä itsensä myös 
takaisin halvempina huoltokustannuksina ja pidentyneenä maalausvälinä. 

Maalin aiheuttamat kustannukset. 
Maalin valinnalla saatetaan myös aiheuttaa lisäkustannuksia.Tästä ovat 
hyvänä esimerkkinä muovi- ja alkydimaalit, joita on saatu kaapla pois 
uudelleenmaalauksen tieltä. Jos alunperin olisi valittu uu
delleenmaalattavissa oleva maali.ei maalaustakin kalliimpaa kaapimista 
tarvittaisi Myös julkisivulaudan lahoaminen liian tiiviin maalin alla on 
väärällä maalivalinnalla aiheutettu kustannus. Kaiken tämän 
kustannuksen kantaa kuitenkin omistaja, eikä useinkaan maalin val
mistaja. Ikävin esimerkki viime vuodelta oli vanha puinen pienkerrostalo, 
jonka julkisivulaudoitus oli pilattu liian tiiviillä muovi maalilla Uusittaessa 
koko julkisivulaudoitus sama virhe toistettiin ja uudetkin laudat oli jo 
pohjamaalattu muovimaalilla. Näin asiantuntemattomuudesta johtuen 
julkisivupinnoitteen huollosta tulee yhtiölle kallis rasite . 

Maali ja maalarit 
Omakotitalon maalauksessa harvemmin käytetään ammattimaista työ
voimaa. Usein kannattaisi kuitenkin edes suunnitteluvaiheessa ottaa 

yhteyttä asiantuntijaan, jolla on 
kokemusta maalaustyöstä. Liian 
usein asiantuntijana toimii maali
kaupan myyjä. On kuitenkin muis
tettava, että vastuun kantaa kui
tenkin rakennuksen omistaja . 
Suuremmissa kohteissa kannattaa 
käyttää suunnittelussa ja erityises
ti työn valvonnassa ammattilais
ta. 

Vanhat konstit -
parempia kuin 
purkillinen uusia 
Perinteisissä rakennusaineissa ja 
rakennustavassa tärkeää oli laa
dun lisäksi korjattavuuden ja 
huollettavuuden mahdollisuus. Jo 
rakennettaessa tiedettiin, että 
joskus tulee eteen uusimisen aika . 
Näin myös materiaalit valittiin 
tällä perusteella. Myös säännölli
sen huollon tarpeellisuus tunnus
tettiin. Nykyisin käytettävä sana 
huoltovapaa tarkoittaa suoraan 
sanottuna kertakäyttöistä. 

Myös maalien kohdalla tämä pi
tää paikkansa. Perinteisillä maa
leilla uudelleenmaalaus onnistuu 
ilman kallista maalin poistoa eikä 
niillä saa aikaan esimerkiksi 
julkisivulaudan tai ikkunapuitteen 
tuhoutumista. Huomioitavaa on. 
että nykyiset maalin aiheuttamat 
vahingot tulivat alkydi- ja muovi
maalien mukana. 

Materiaalien arvo 
vanhoissa 
rakennuksissa. 
Vanhojen rakennusten arvo pe
rustuu usein niiden historialliseen 
arvoon. Tämä arvo muodostuu 
alkuperäisestä suunnittelusta, 
rakennustavoista sekä materiaa
leista. Korjattaessa tällaista raken
nusta, alkuperäisen materiaalin 
vaihto nykyaikaiseen vähentää 
kiinteistön arvoa. Myös maalauk
sen suhteen tämä pitää palkkan
sa. Esimerkkinä voidaan mainita 
esimerkiksi alunperin kalkki
maalatut rakennukset, jotka on 
maalattu jollain nykyajan pinta
käsittelyaineella. Odotettavissa 
oleva rappauksen uusiminen 
kalkkimaalauksineen alentaa kiin
teistön nykyarvoa. Jos maalaus 
olisi aina suoritettu kalkkimaalilla, 
olisi kiinteistön arvo säilynyt. 

Mitä sitten ovat 
perinteiset maalit 
Perinteisenä maalina voidaan pi
tää vain aidosta raaka-aineista 
vanhalla reseptillä valmistettuja 



maaleja. Nykyajan maalien vuo
sittain tapahtuva "uusiminen ja 
parantaminen" tarkoittaa yleen
sä, että on keksitty vielä halvem
mat raaka-aineet. Perinteisillä 
maaleilla pärjää kyllä kaikessa ny
kyisessä rakentamisessa ja korjaa
misessa. Myös sekä maalarin että 
käyttäjän terveyden kannalta pe
rinteiset maalit ovat turvallisia. 

Perinteisiä maaleja ovat mm. 
pellavaöljymaali, keittomaali -
mm. punamulta, kalkkimaali. 
liimamaali, jne. 

Pellavaöljymaali • 
kokemusta satoja 
vuosia 
Suomessa pellavaöljymaalia on 
käytetty 1700-luvulta lähtien. 
Etuina nykyaikaisessakin käytös
sä ovat kestävyys sekä helppo 
uudelleenmaalaus. Kuivuttuaan 
pellav;iöljymaali muodostaa kos
teutta läpäisevän pinnan eikä puu
julkisivu maalin alla pääse la
hoamaan. Myös esimerkiksi Ikku
noiden maalina pellavaöljymaali 
on kokemuksen mukaan kestävin. 
Litrahinnalta pellavaöljymaali on 
kalliimpi, mutta riittävyytensä an
siosta laskettaessa kuluja pinta
alan mukaan kestää aito pellava
öljymaali hintavertailun. 

Uusin markkinointikeino ovat 
halvat veslohentelset "ölfy"maalit. 
Ne ovat tuotteita.joiden nimenä 
käytetään öljymaalia. Tosiasiassa 
niissä sideaineena on yleisesti 
joko muovi eli lateksi tai erilaiset 
alkydit.Valitettavasti nämä maalit 
muodostavat liian tiiviin kalvon, 
joka ei toimi ulkoseinässä yhdes
sä normaalin puurakenteen kans
sa. Hyvä ensimmäinen tunto
merkki aidosta öljymaalista on, 
ettei siinä ole mitään liuotin
ainetta, ei i tärpättiä, lakka
bensiiniä tai vettä. 

Keittomaali • 
edullinen maali 
myös kaupungissa. 
Mielikuva keittomaalista on pie
nen maalaismökin punamullattu 
seinä. Tämän lisäksi keittomaa
li sopii hyvin myös kaupunki
kiinteistöjen maaliksi. Punaisen 
värisävyn lisäksi keittomaalia on 
saatavana valkoista, keltaista, vaa
lean keltaista, vihreää. jne. Etuina 
keittomaalissa ovat kertasively, 
sekä helppo uudelleenmaalaus. 
Esimerkiksi kaupunkikiinteistöjen 
puiset piharakenteet, kuten aidat 
ja erilaiset katokset yms., ovat 
hyviä kohteita keittomaalille. 

Usein väitetään. että keittomaa
li sta irtoaa väriä. Oikein val
mistetusta keittomaalista ei irtoa 
väriä. 

Keittomaali on myös luonnon
tuotteena myrkytön. 

Miksi maalaus 
epäonnistuu. 
Usein epäonnistumisen syynä on 
tiedon puute tai välinpitämättö
myys. Jos osataan valita oikea 
maali oikeaan kohteeseen ja 
maalataan se ohjeiden mukaises
ti, on epäonnistumisen riski pie
ni. Suurimmat haitat ovat koke
muksen mukaan tulleet kiireestä 
sekä täydellisestä piittaamatto
muudesta. 

Yksittäisistä syistä yleisin on uu
den liian kostean puun maalaus. 
Uusi julkisivulauta saisi vanhan 
säännön mukaan olla maalaa
mattomana vähintään vuoden. 
Silloin lauta kuivuu ja siitä haih
tuu pihka-aineita. 
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UULA 

UULA*** 
LUONNONMAALIT 

Aidot perinteiset maalit nyt myös Tampereelta: 

PELLA V AÖLJYMAALI, KEITTOMAALI, 
ROSLAGIN MAHONKI, VERNISSAA, 

•• 
TERV AA, PELLA V ATILKKEIT A, 

TYÖVÄLINEITÄ, YM. 

Satakunnankatu 7 33100 Tampere 
Puh/ Fax 931 /214 34 16 

Avoinna: Ma -Pe 9.30 - 17.00 La 9.30 - 13.00 

T:MI 
HUONEKALU 
ENTISÖINTI 
Anne T anskanen 

PUH. 931-222 5087, 211 0025 
KUNINKAANKATU 3,  33 2 1 0 TAMPERE 

FINLAYS ONIN WANHA PUUSEPÄNVERS TAS 

Tahmelan Fysioterapia 
p. 222 9295 

Tahmelanvaltatie 2 

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 
Pispalanvaltatie 45, puh. 2123 002 

Lääkintävoim.: Ritva Hämeenoja ja Kirsti Jännes 

Maukasta kotiruokaa ja omatekoisia leivonnaisia 
PISPALAN TERVETULOA 

Ahjolankatu 2 p.130046 

ma - pe 7-17 

11 

1, 

11 

11 

11 

1 
1 

1 

11 

1 

1 



Myydään 
RT-pääty 2-3 h+k+wc+alk. 42+13m2. 
Kodikas, persoonallinen Pispala-koti 
kolmessa tasossa hyvästä täysin 
peruskorjatusta puutaloyhtiöstä. Iso, 
kaunis piha, taloyhtiössä sauna; Hyvä 
sijainti harjun Näsijärven puoleisessa 
rinteessä. Hp. 270 000,-. puh. 213 2788 
Rinnekatu 27 b 2 

Aikuinen opiskelija haluaa vuokrata 
kohtuuhintaisen yksiön tai vastaavan. 
Jukka Halme puh. 368 7487 

KADONNUT 
Kihlasormus valkokultaa. 
Kaiverrus sisällä: Timo 4.9.-94. 
Toivotaan yhteyttä puh. 214 5845 

Myytävänä kaksi parvisänkyä (200-
300mk} yht. Ilpo Mikkonen puh. 2.22' 
91888 

Halutaan vuokrata 
3 h+k tai iso kaksio lapsiperheelle. 
Väliltä Pyynikki - Pispala - Hyhky. puh. 
213 2788. 
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Pyynikin 
näkötorni 
MAANKUULU 
MUNKKIKAHVILA 
avoinna joka 

. päivä 9-20 
212 3247 

. Pub Kujakolli 
Tahmelan valtatie 2 

p. 222 3353 
Av. ma-to 15-23 

pe 15-01 
la 10-01 

su 10-23 

EPILÄN TB-BUOLTO 
T.PALONEVA KY 

puh. 344 0207 

Kuninkaank.19 A II krs 
-kävely kadulla 

kå!kkimaa 

• kuvauksia 
• kuvan

valmistusta 

222 1667 

l'uh. (931) 212 4041 
Kauppakatu 15 F, 33200 Tampere 

Puh. (931) 212 7887 
Koukkarinkatu 11, 33270 Tampere 

Puh. (931) 212 6882 
Hämeenkatu 10, 33100 Tampere 

T- LÄHIKAUPPA 
ANJA SELIN 

ma-pe 8.30 - 20.00 
la 8.30 - 14.00 

Pispalanvaltatie 54 p. 344 6735 

Grillikioski 

ala 
Pispalanvaltatie 28 

Auki 24 h 

Oluet ja viinit klo 7.00 - 20.00 
joka päivä 

puh.212 7795 

Wanhat Arabia astiat 
Pispalanvaltatie 2 
ark 10 -17 
la-su 10 -14 
puh. 212 9864 

BILJARDI •TIKKA• TANSSIPARKETTl 

Pispalanvaltatie 15 
puh. 212 4581 



... jaa että missä? upeat,- -
no Sipilän Ollin ainutlaatuiset 

kodinkoneliikeen näköalat,- 
yläkerrassa joita va,n 

se on PisPispala 

voitaarjota 

Terassilla a;eat 
,,q Näsijärvinäkymät, 

_ 
Hyvaa perinteistä tanss1mus11kk1a, biljardi, tuoppeihin tunnetusti hyvää 

-Koff 111-olutta 
-kevytviinejä, siideriä 

Avoinna joka päivä 9 - 22 ... 02 

KÄYTETTYJÄ 
KESÄ- JA TRLVI -

RENKAlTA JA 
VflNTEITfl 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

T-OSAT OY -•------
PUH.(931) 2125 972, 2128 300 

PISPALANVALTATIE 24 

33250 TAMPERE 

AVOINNA ark. 9-18 la 10-14 
23 



REMONTTIMYYNTI JATKUU 
.. 

PISPALAN SILMALASISSA 

VIELÄ TÄMÄN KUUKAUDEN .. 
REMONTIN TIELTA MYYMME KAIKEN POIS 

I HALV 
KAIKKI 

SI LMÄLASI KEHYKSET 

VAIN /KPL 
.. 

MINKA TAHANSA HINTAINEN KEHYS!!! 
(silmälasien ostajalle, vain 1 kehys/silmälasit) 

PALJONKEHYSMALLEJA !!! 

AURINKOLASIT ALK. 20,- PIILOLASINESTEET -40 % 

ps. AURINKOLASIT VAHVUUKSILLA 460,-
SIS. LINSSIT (voimakkuuksin +/-6 cyl max 2.00), KEHYKSEN JA HIONTATYÖN 

Vaikka emme tee remonttia Nokian liikkeessämme, 
samat tarjoukset ovat voimassa myös siellä ! 

Pispalan Silmälasi 
Puh. 2110 430 

Pispalan Valtatie 73 B 
Avoinna ma - pe klo 9 - 18 

la klo 10 -14 

Nokian Alueoptiikka 
Puh. 3421 608 

Härkitie 8 
Avoinna ma - pe klo 10 -18 

la klo 10-14 
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