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On jälleen se ai a vuodesta, että siat katselevat hermostuneina ympärilleen 
ja mitä ihmettä ! Pi pa alainen ilmestyy. Kaksitoista kuunkiertoahan ehti pyö
rähtää edellisestä numerosta. Yhteiset asiat eivät kai loppuneet, mutta haluk
kaat lehden tekijät. 

Nyt on löytynyt muutama uusi ihmo joiden mielestä Pispalaisen kaltainen 
yhteydenpitoväliae, muistutusvihko ja tapahtumien kirjaaja on hyödynnettävä. 
Intoa uudella porukalla - konkarien, puheenjohtaja Jouni Kopsan ja Tuula Koso
sen lisäksi - näin alussa ainenkin on. Yhtenä päämääränä häämöttää, neljä nu

eroa vu essa. Silloin olisi helpompi useampienkin sanoa mielipiteensä, lä
hettäå runo tai kuva julkaistavaksi. Toinen päämäärä :Jatkuvuutta keskustelulle 
kaupunginosamme iloista ja piloista. 

Mielipidesivu on perustettu vapaalle sanalle, hiljaiselle enemmistölle. Nuo
riso ja vanhat harjulaiset eivät ole toimituskunnassa edustettuina, joten miettikää
hän asiaa, Te puhutellut. 

Etusivulta jo näitte että tämä numero haluaa juhlistaa Rajaportin Sauna
yhdistyksen ja saunan kunniakkasta merkkipäivää. Samalla meidän kaikkien 
pispalalaisten - kävimme sitten saunassa tai emme - on lausuttava kiitos Sauna
yhdistyksen aktiiveille, jotka voittivat kaupungin tuulimyllyt. Saunamiljöö säilyi 
ja mansikkana kiitoskakussa professori Panu Kaila ehdotti Rajaporttia jopa 
Unescon suojeltavien kohteiden listalle. Oiva esimerkki osallistumisen ja 
kylädemokratiani mahdollisuuksista juuri hetkellä kun poliittiset päätökset pa
kenevat Rysselin mustaan aukkoon . 

Asukasyhdistyksen työ on puurtamista ja ajankohtaiset aiheet säilyvät niinä 
vuosia. Kirjastosta on keskusteltu kauan. Tässäkin numerossa . Nyt on myön
teistä kerrottavaa. Vapaaehtoistyö on siinäkin projektissa kantanut luettavan 
hedelmän. 

Sivuilla 10 -12 kirjailija Jaan Kaplinskin ajatuksia Pispalasta, perinteestä ja 
kiinalaisista runoista. Kirjastoasiassa emme kysyneet hänen mielipidettään. 

Pispalan valtatie levenee, nääs! Onko siinä leveiltävää? Mitäs siihen sanot
te hyvät kanssa-asukkaat? Hyi hitto, on moni todennut. Ja pikku- projektin pe
ruste: linja 26 :n sujuvampi kulku kaupunginosamme läpi. Alkää naurako. Itse 
Unioni antoi rahaa! Totta . Sisäsivuilla asiasta tarkemmin. 

Entä mikä arvo meille on kasvimailla? Korvat hörölle ja kantaa ottamaan 
palstaviljelijät ja muutkin luontoa rakastavat. 

Lasten sivut ovat tällä kertaa tehneet Ahjolan iltapäivä kerhon lapset. 

Kuulumisiin. 

Jyrki Kaipainen 
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Ensi kesänä Tampereen 
kaupunki aikoo raken
taa Pispalan valtatielle 
uusia lin1a-auto- ja 
henkilöautokaisto;a. 
Liikenneministeriö on 
saanut EU:lta rahaa 
joukkoliikenteen olojen 
parantamiseksi ja 
Suomessa (kolrteita 
yhteensä 10 kuudessa 
maassa} kohteeksi on 
valittu - niin merkilli-
seltä kun se kuulos-
taakin -
Pispalan valtatie, 
eritoten linja 26. 

Mitä lisäkaistat merkitsevät kadun varren 
asukkaille ja kuinka Capture- (cars to public 
transport in th'e urban environment) projekti aio
taan toteuttaa', siitä seuraavilla riveillä . 

Ehkä ennen noita tosiasioita olisi mietittävä 
sitä, miksi kohteeksi on valittu juuri Pispalan val
tatie, katu jonka läpi jyrisee päivittäin yli 20 000 
läpiajajaa ja jonka välittömässä läheisyydessä 
asuu tuhansia ihmisiä. 

Toimenpid esuu nn itelmasta vastaava 
liikenneinsinööri Risto l.aaksonen kaupungin tek
nisestä virastosta ei osannut mielestäni vastata 
perustellusti miksi valinta oli juuri Pispalan valta
tie. Hän sanoi kulkeneensa pari kertaa linja-auto 
22:lla ja matka ei ollut oikein sujunut ja toiseksi 
pyörätiet ovat talvella käyttö kelvottomat. Lisäksi 
Toimenpidesuunnitelmassa, joka on hyväksytty 
teknisessä lautakunnassa ja on siirtyny 
toteuttajalle eli katuvirastoon Matti' Kolarille to
detaan että ruuhkat hidastavat busseja noin ylei
sesti. 

Riittääkö tuo perusteeksi, hyvät lukijat? Tus
kin. Tuntuu kovin tuulesta temmatulta, että juuri 
P1spalan valtatien tulisi olla Euroopan Unionin 
joukkoliikennetuen kohde. 

On varmasti totta, ettij ruuhkat hidastavat 
busseja. Aamuhuipputunnin aikana bussikyyti 
Vaitinaron kadulta Satakunnankadulle kestää 
useita minuutteja kauemmin kuin esim. kello yh
deksän. Matka taittuu silti aina sujuvasti noin vii
dessä tai kuudessa minuutissa ilman kummem
pia jonossa seisomisia. Lisäkaistoille ei siis voi 
olla tarvetta, jos ajatellaan vain joukkoliikennettä 
johon EU rahat nimenomaisesti on kohdistettu. ' 

Tilanne on toinen iltapäivän neljän ruuhkan 
aikaan. Silloin samainen bussimatka keskustas-
ta poispäin saattaa kestää puolikin tuntia . Se on 
ainoa lyhyt tovi päivästä joka kaipaisi linja-auto
jen näkökulmasta jotain muutoksia. 

Helppo selitys 
Mikä sitten on syynä että matka kestää puoli 

tuntia? Ovatko lisä kaistat ainoa mahdollinen tai 
mitenkään mielekäs ratkaisu noin yhden tunnin 

viisi kertaa viikossa kestäviin ruuhkiin? 
Ruuhkahan syntyy yksinkertaisesti liian suu

resta Pispalan ja Hyhkyn läpi ajavien henkilöau
tojen määrästä . Eikö ratkaisua voitaisi etsiä siitä 
kuinka läpiajajien määrää vähennettäisiin? Kun 
läpiajajien määrä vähenisi linja-autojen ei tarvit
sisi hidastaa henkilöautojonossa. Samalla asuin
kadun luonne muuttuisi hieman 
inhimillisemmäksi. 

Tämä logiikka tuntuu ainenkin olevan jokai
sella ihmisellä, jonka kanssa olen keskustellut 
asiasta. Lii_kennettä. on liikaa jo nyt toteaa rmyös 
Teknisen viraston siunaama Toimenpideselvitys. 

Rantahan on jo pilattu moottoritiellä, miksi lä
pikulkuliikennettä ei ohjata sinne. Ja jos siel lä on 
tukkoista kymmenen vuoden kuluttua liikenteen 
lisääntyessä, rakennettakoon lisäkaistoja. Sa
manaikaisesti kun liikenne seisoo iltapäivisin 
Pispalan valtatiellä, rantatiellä vauhti on 70 km 
tunnissa. Ohjaus sinne olisi varmasti myös pal
jon halvempi ratkaisu kun lisäkaistat. Läpiajokielto 
Pispalan valtatielle Nokian moottoritieltä (mah
dollisuus mainittu toimenpideselvityksessä) sekä 
Satakunnankadulta vähentäisi liikennettä ehkä 
jo riittävästi. 

Mutta tämä ei ole ollut kaupungin liikenne
suunnittelijoiden logiikka . Heidän mielestään 
Pispalan valtatielle on rakennettava kaupunkiin 
päin yksi lisäkaista linja-autoille sekä Raja portille 
asti nelikaistainen katu eli bussikaista molempiin 
suuntiin. Uusista kaistoista johtuen pyörätie aio
taan siirtää jalkakäytävälle kadun etelä reunalle. 

Menemättä vielä suunnitelman yksityiskoh
tiin ja mahdollisiin seurauksiin ensin valtatien 
tämä hetkisestä luonteesta ja tilanteesta. 

Nykytila 
Pispalan valtatie ei ole, kuten hyvin tiedäm

me, valtatie vaan katu jonka varrella asuu paljon 
ihmisiä. Kaupungin Insinööritoimisto A-TIE Oy:llä 
teettämässä toimenpideselvityksessä kadun ny-

kytilanteen ongelmat ja haitat asukkaille määri
tellään erinornaisen tarkasti - melkein kuin joku 
p1spalalainen olisi sen tehnyt. Jää kysymyksek
si, miksi näitä tosiasioita ei sitten ole lainkaan 
otettu huomioon kadun muutossuunnitelmassa. 
Toivomme saavamme vastauksen viimeistään 
asukaskokouksessa 

Seuraavat poiminnat ovat siis suoraan -ob
jektiiviselta - insinööritoimistolta (toimenpide
selvitys sivut 3 ja liite 6). 

- Tie kulkee tiiviin pientalovaltaisen asuin
alueen läpi aiheuttaen merkittäviä viihtyisyys on
gelmia. 

- Ympäristäongelmat johtuvat pääasiassa(?) 
suuresta liikennemääräs ä. 

- Tehokas ja maisemakuvaan sopiva melun
torjunta erittäin hankala järjestää. Melualuee!la 
myös kaksi päiväkotia. 

- Päästöt, kasvava liikennemäärä ja ruuhkau-
tuminen pahentavat tilannetta. 

-Väylän h.1ontee een ja viereiseen maankäyt
töön nähden ( tarkoittanee meitä asukkaita) läpi
kulkul11kennettä on liikaa ja liikennemäärä muu
toinkin on sopimattoman suuri. Keskimääräinen 
liikennemäärä on 22 000 ajon./vrk. 

- Estevaikutus on suuri ja lähtömelutaso kor
kea eli noin 72 dB. Jalankulkijoille kadun ylittämi
nen on ongelmallista. Monin paikoin turvallinen 
ylityspaikka puuttuu tai on niin kaukana, ettei sitä 
käytetä. 

- Autoilevien asukkaiden kannalta merkittä
vä ongelma on liittyminen sivu-suunnalta pää
suuntaan ruuhka -aikana. Ruuhkat lisäävät myös 
pakokaasu-päästöjä. Siteerauksen loppu. 

Lisää läpiajajia? 
Meidän pitäisi -melkein- olla kiitollisia, että 

kaupunki on teettänyt näin seikkaperäisen tutki
muksen kaupunginosiemme - Pispala, Hyhky -
viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen niin ko-
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vasti vaikuttavasta kadusta. Sanon melkein, kos
ka nuo tekijät eivät ole kuitenkaan lopulta vaikut
taneet rakennussuunnitelmaa n. 

On sen sijaan ennakoitavissa, että jos emme 
estä lisäkaistojen rakentamista, vaikka ne 
rakennetaankin busseille, läpiajajia tulee entistä 
enemmän ja kaikki edellä luetellut haitat pahene
vat. Sehän olisi suoraan sanoen hävytöntä. Onko 
huonossa omassatunnossa syy siihen, ettei mei
tä ole informoitu uusita suunnitelmista. Tekninen 
virasto ei myöskään vaivautunut vastaamaan las
tensa turvallisuudesta huolissaan olleen 
pispalalais-äidin valtatien muutoksia koskeviin 
kysymyksiin Aamulehden mielipidesivulla . 

Toimituksen kysymykseen läpikulun kasvami
sesta liikenneinsinööri Laaksonen vastasi, että 
hänen mielestään uusilla kaistoilla ei houkutella 
lisää henkilöautoja, koska kaupungista tullessa 
linja-autopysäkit pysyvät edelleen ajoradalla. 
Luettuani toimenpideselvityksen näin, että asia on 
päinvastoin. Vain yksi pysäkki jää ajoradalle ja 
muille rakennnetaan levennys. Muuten hän ei 
perustellut läpiajon vaikeutumista. 

Toimenpidesuunnitelmassa todetaankin -
läpiajajan silmin - että ajoradalle 

pysähtyneet bussit haittaavat liikennettä. Ai
noa liikennettä haittaava pysäkki jää 
Hyhkynkadun kohdalle .Eli suomeksi, ajorata
pysäkit jarruttaisivat läpikulkevaa henkilöauto
liikennettä ja se asia pitää korjata. 

Uusien kaistojen ja pysäkkien lisäksi busseille 
rakennetaan muita etuisuuksia risteyksissä ja 
pyöräilijät erotellaan autoliikenteestä sekä teh
dään liittymistä vasemmalle kääntyminen jousta
vammaksi. 

Julkiselle liikenteelle lisää oikeuksia. Hyvä 
niin, mutta samoin kuin uudet pysäkit myös 
kääntymiskaistat risteyksissä on suunniteltu sik
si, että kääntyjät eivät haittaisi läpikulkuliikennet
tä. Asia toistetaan useaan otteeseen toimenpide
suunnitelmassa. Jälleen ei ole yksin kyse julki
sen liikenteen tilanteen parantamisesta vaan 
myös henkilöautoliikenteen sujuvoittamisesta . 

Suunnitelman mukaan Epilästä tultaessa 
Pispalan valtatielle johtaisi yksi bussikaista ja yksi 
tavallinen kaista . Näin ohjattaisiin henkilöauto
liikennettä Pispalan valtatieltä Paasikiven tielle .] 
Kuinka kummassa, kysyn Vain . Nyt Epilästä päin 
tulee yksi kaista ja jos kaistoja on kaksi, vaikka 
toinen olisikin bussikaista, sehän ei mitenkään voi 
Nohjata liikennettä] pois vaan päinvastoin. 

Jos yksityisautojen läpiajo helpottuu, eikö ole 
itsestään selvä ä, että se houkuttelee lisää läpi-

ajajia! Hyväksytty suunnitelma helpottaisi ilmisel
västi henkilöautojen läpiajoa ja toisaalta se ei 
mitenkään vähentäisi läpikulku- katumme aihe
uttamia merkittäviä kielteisiä tekijöitä. 

Kaupungin omissa ennusteissa läpiajajia oli
si vuonna 2010 n. 23% enemmän (27000 ajon./vrk)) 
kuin tällä hetkellä. Pelkkä ajatuskin puistattaa. Sit
ten olisi kai rakennettva neljännet ja viidennet 
kaistat?!! 

Hylätty ehdotus 
Suunnitelmassa on mainittu mahdollisuus, 

että Nokian moottoritieltä kääntyvää liikennettä 
voitaisiin rajoittaa esim. läpiajokiellolla. Tuo vaih
toehto on kuitenkin hylätty. Hylätyssä ehdotuk
sessa tutkittiin myös mahdollisuutta kaventaa 
koko noin 11 metriä leveä Pispalan valtatie 7 met
riä leveäksi. Ja vapautuva tila osoitettaisiin ke
vyelle liikenteelle. Bussit pysähtyisivät 
ajoratapysäkeillä mikä vähentäisi yksityis
autoilijoiden intoa käyttää Pispalan valtatietä 
lä piku lkureittin(sivu.5). 

Kaksikaistaisesta ratkaisusta ja 
ajoratapysäkeistä luovuttiin, sillä ne hidastaisivat 
myös joukkoliikenteen sujuvuutta. 

Jalankulkijat unohdettu 
Jalankulkijat Toimenpidesuunnitelmassa on 

täysin unohdettu, jos ei lasketa kahta uutta suoja
tiekoroketta. Lapsia ei uskalla päästää kylään 
kadun toiselle puolelle. Se on liian vaarallista. 
Entä sitten kun kaistoja on kolme tai neljä?? Ka
dulla on sattunut jalankulkijoiden yliajoja jopa 
suojatiellä. Suojatievaloja suunnitelmassa ei mai
nita . 

Kysyin jalankulkijoihin kohdistuneiden onnet
tomuuksien määrää Pispalan valtatiellä läntisen 
alueen vastaavalta poliisi lta ylikonstaapeli 
Niemeltä, mutta hän ei tiennyt vastausta. 

Etelän puoleinen jalkakäytävä jaettaisiin ja
lankulkijoiden ja kahteen suuntaan kulkevien pyö
räilijöiden kesken , siksi katua jouduttaisiin 
leventämään pariin otteeseen etelään päin. 
Levennystä tehtäisiin Tahmelan valtatien, Raja
portin, Pispalan kirkon ja Pirkankadun kohdalla. 
Eikö katu ole jo nyt liian lähellä asuntoja !? 

Jalkakäytävällä tulisi ahdasta . Nykyinen 
pyörätie on talvella käyttökelvoton koska sitä ei 
mm. viime talvena aurattu lainkaan. Muutenhan 
se toimii mainiosti. 

Vaikeuksia meille pyöräilijöille tulee vasta kun 

pyörätie loppuu Pirkankadun jälkeen. Mitä vaa
ratilanteita syntyykään jos nykyisellä osin hyvin 
kapealla etelänpuolen jalkakäytävällä toisiaan 
väistelevät pyöräilijät, jalankulkijat ja risteyksis
sä kääntymistä odottavat autot. 

Toimenpideselvityksessä ratkaisu sivu
suunnalta tulevien autoilijoiden liittymiseen 
pääsuuntaaan ruuhka-aikana on, että Amandan 
ja Pulterin edessä kielletään pysäköinti kadun vie
ressä. Näin näkyvyys paranisi . Tuleeko ruuhkiin 
myös enemmän rakoja tällä tavalla, kysyy tyhmä? 
Nehän olisivat se todellinen helpotus jota kaiva
taan! Entä mitä sanovat ravintoloitsijat? 

Asukaskokous 
Toimenpidesuunnitelma, jonka perusteella 

Pispalan valtatietä aiotaan rakentaa, on ristirii
tainen. Euroopan Unioni tuskin myöntää julkisel
le liikenteelle tarkoitettua rahaa projektiin, jonka 
lopputuloksena jo nyt todistetusti liian suuri 
henkilöautoliikenne ja sen mukanaan tuomat hai
tat Pispalan valtatietä reunustavissa tiheästi 
asutuissa kaupunginosissa kasvaisivat entuudes
taan. On aika puuttua suunnitelmiin. 

Päivittäiset 22000 autoa kansal-
lismaisemassa, kauniissa Pispalassa, on jo louk
kaus ei ainoastaan asukkaita vaan myös tätä lu
kuisia vierailijoita virkistävää viehättävää maise
maa kohtaan. 

"Tampereen kaupungin valtuusto hyväksyi 
1994 ympäristöpoliittisen ohjelman, jonka ensim
mäisenä tavoitteena on kehittää Tamperetta ym
päristön suojelun kärkikaupunkina". (Lainaus 
ympäristöpäällikkö Harri Kallio, Aamulehti 
9.11.1996). Miten tuohon päämäärään soveltuu 
tuhansien läpiajajien rallipolku asuinkadulla koko 
Suomenkin kannalta ainoalaatuisessa kulttuuri
maisemassa?? Eikö kadun rakentamisen suun
nan pitäisi olla vaikutuksiltaan päinvastainen? 

Läpikulkijoiden määrä on viime vuosina kas
vanut - ja kasvaa - keneltäkään lupaa kysymättä. 

Kuinka helppoa olisi ohjata Satakunnan
kadulta, Nokian moottoritieltä ja Epilästä tuleva 
tuleva läpiajoliikenne juuri heille, läpiajajille, 
rakennetulle Paasikiventielle. Linja-autojen on
gelmat Pispalan valtatiellä poistuisivat ja EU-raha 
voitaisiin käyttää mielekkäämmin jossakin muu
alla. 

Asiasta pidetään asukaskokous ( Pispan kou
lulla, joulukuun 10. klo 19.00), johon kaupungin 
vastaavat virkamiehet voivat tu 11 a kertomaa n kan
tansa. Paikalle kutsutaan myös eri puolueiden 
edustajat. Pispalalaiset kunnallisvaltuutetut ovat 
jo vahvistaneet osallistumisensa. 

Jos suunnitelma ei muutu Asukasyhdistys on 
valmis ottamaan ensin yhteyttä seuraavaan 
portaaseen eli liikenneministeriöön valittaakseen 
asiasta. Jos se ei auta - Euroopan Unionin rahan
antajat ovat varmasti ympäristötietoista porukkaa 
- niin kirjoitamme heille kauniin kortin Pispalasta. 

Jyrki Kaipainen 

ASUKASKOKOUS Joulukuun 10. 1996 
Pispan koululla kello 19 .00 

Asia: Pispalan valtatien leventäminen 
Lisääntyykö läpiajo?!! 

Paikalle kutsuttu valtuustoryhmien edustajat 
sekä kaupungin vastaavat virkamiehet 
T ERVETULOA Asukasyhdistys 



90-vuotias 

Kaavalla suojeltu 
Pelko siitä, että sauna jonakin päivänä jou

tuisi väistymään parkkipaikan tieltä, kuten v. -78 
asemakaava määräsi, on nyt aiheeton. Asema
kaavan muutos on toteutunut. Sen mukaan "sau
na ympäristöineen suojellaan kulttuuri
historiallisin ja maisemallisin perustein" ja 
"uudisrakennusta tai olemassa olevaan raken
nukseen tehtäviä muutoksia suunniteltaessa on 
kiinnitettävä huomiota alueen kulttuurihistorial
listen ja maisemallisten arvojen säilyttämiseen" 
(Ympäristötautakunnan päätös asemakaavan 
muutoksesta 17.9.96). 

Talot kuntoon 
Tampereen kaupungin kaavoituspäällikkö 

Jyrki Laihon mukaan mitään rakennuksia ei pu
reta, vaan saunan ja saunan miljöön suojelussa 
pyritään iatkuvaan kunnossapitoon, jotta raken
nukset eivät pääsisi huonoon -huonompaan- kun
toon. Samaa tähdentää arkkitehti Sakari Leino
nen, joka on laatinut kaava muutoksen; miljöö py
ritään pitämään ennallaan ja korjaukset suorite
taan mahdollisimman hienovaraisesti. 

Kaupungin kiinteistöisännöitsijä Juha Mäki
nen pitäisi tärkeänä, että ns. ompeliantalon lisäksi 
muitakin rakennuksia -eritoten vanhan Puukko-
niemen, nykyisen kierrätyskeskuksen taloa- ryh
dyttäisiin kunnostamaan viiden vuoden kulues
sa. Määrärahoja tähän ei tosin toistaiseksi ole 
budjetoitu. Ompeliantalon korjausta Mäkinen pi
tää rajatapauksena sen suhteen, onko kyseessä 
purku vai peruskorjaus. 

' 

Rajaportin saunii on sulkenut 
kuumaan syliinsä kylpijöitä jo 
monta sukupolvea. 
Avautumisensa jälkeen vuonna 
1906 se on ollut tiettävästi 
kylmillään vain pari vuotta, 
v.1987-89. ltsenäisy1.späivänä 
1989 se lämpeni ensi kertaa 
tauon jälkeen Pispalan sauna
yhdistyksen toimesta, ja niin 
1tsenä1syyspäivästä on tullut 
myös Ra1aportin saunan oma 
juhlapäivä. 
90-vuotissyntymäpäivän 
kunniaksi on saatu Rajaportin 
asemakaavan muutos, 1ossa 
sauna.ympäristöineen 
suojellaan 
kulttuurihistoria/lisin perus ein. 
Näin eräs tavoite, jonka 
saunayhdistys asetti aloittaes
saan toimintansa seitsemän . -
vuotta sitten, on saavutettu. 
Tulevalle toiminalle näfymiä 
avaa prof. Panu Kailan lausun
to, jonka mukaan Rajaportin 
sauna lähiympiiristö,neen on 
kelvollinen Unescon maailman
perintökohteeksi. 

Ompeliantalo 
kurssi kohteena 

Ompeliantalon korjaus on jo aloitettu kaupun
gin palkkaaman urakoitsijan toimesta. Urakkaan 
kuuluu talon puuosan runkotyöt, vesikatto ja 
ulkoverhous. Kun talon ulkoasu on siistitty, alkaa 
25.11 Kansan Sivistystyön Liiton KS L:n ja Tampe
reen työttömien toimintakeskuksen järjestämä 
työllisyyskurssi, "Puurakennusten korjaus- ja 
entisöintikurssi", joka jatkaa remontin loppuun ja 
korjaa myös talon siipirakennuksen huusseineen 
entiselleen. 

Arkkitehti Mika Suihko, joka on tehnyt 
ompeliantalon korjauspiirustukset, on eräs kurs
sin vetäjistä. Hän painottaa, että kyseessä ei ole 
urakointi, vaan Tampereen työvoimatoimiston ra
hoittama koulutusprojekti. Projektin yhtenä osa
puolena kaupunki vastaa materiaali
kustannuksista, mutta työvoimakustannuksia 
kaupungille ei näin koidu lainkaan. Sekä 

kaavoituspäällikkö Laiho että arkkitehti Suihko 
ovat tyytyväisiä tila keskuksen ja kurssin järjes
täjien yhteistyöhön. Ensimmäisen kurssin loput
tua tarkoitus on katsoa, löytyisikö mahdollisuuk
sia jatkaa korjauskursseja Raja portilla tai muual
la Tampereella . 

Perinnekeskus vai 
peräti maailmanperintö? 

Tilakeskus ei vielä ole lyönyt lukkoon 
ompeliantalon tulevaa käyttöä. Kuten kaavoitus
päällikkö Laiho totesi, on parasta ensin rakentaa 
seinät ympärille ja kartoittaa sitten käyttötarpeita. 
Suunnitelmien mukaan kuitenkin ylin kerros kor
jataan asunnoksi, ja alakertaan on suunniteltu 
liikatila, jota tilakeskus vuokraisi pienyrittäjälle, 
esim. käsityöläiselle, hierojalle tms. 

Pispalan saunayhdistyksen varapuheenjoh
taja n Veikko Niskavaaran mukaan sauna
yhdistyksen ja muiden Pispalan yhdistysten pii
rissä on keskusteltu paljonkin Rajaportin talojen 
tulevasta käytöstä. Haaveena on jonkinlainen 
perinne- ja kulttuurikeskus, johon saunan ohella 
voisivat kuulua naapurirakennuksissa toimivat 
erilaiset hieronta ym. hoitotilat, käsityö- ja 
tajöeverstaat, kirja/kulttuurikahvila, atk-tietotupa, 
kierrätys/ympä övalistus-keskus, perinteisten 
rake nustapojen ja entisöivän korjaus
rakenta isen neuvontapiste jne. Näitä toiminto
ja voisivat kehitellä kaupungin myötävaikutuksella 
alueen y distykset sekä yksityiset amrnatinhar-
joittajat, jotka mahdollisesti voisivat järjestäytyä 
myös jopkinlaiseksi työ- ja palveluosuuskunnaksi. 
Joka tapauksessa Rajaportin rakennukset kai
paavat suunnitelmaa niiden tulevasta äytöstä. 
Suunnittelu voisi tapahtua esim. kaupu gin aloit
teesta muodostettava n työryhmän toimesta, esit
tää Niskavaara. 

Arkkitehtiprofessori Panu Kaila, joka on toi
mi n ut Unescon asiantuntijana maailman
perintökohteitten arvioinneissa, on lausunnos
saan maininnut mm. seuraavaa: 

"Mielestäni Rajaportin saunalla on suomalai
sen yleisen saunan vanhimpana edustajana erit
täin huomattava yleismaailmallinen arvo, Unes
con maailmanperintökriteerien mukainen 
outstanding universa/ value. Se täyttää ehdotto
masti vaatimukset myös materiaalisen ja toi,min
na llisen autenttisuuden sekä ympäristö
kokonaisuuden osalta. Olisi toivottavaa, että Suo
mi ymmärtäisi velvollisuutensa saunaperinteen 
suojelijana ja pyrkisi saattamaan Rajaportin sau
nan lähiympäristöineen Unescon maailman
perintökohteeksi Suomenlinnan, Vanhan Rauman 
ja Petäjäveden puukirkon rinnalle". 

Meille saunan asiakkaille lienee tärkeintä, 
että sauna säilyy ja löylyttää meitä jatkossakin. 
Ja jos toivoa saa, soisi sen säilyvän pitkälle ensi 
vuosituhannelle tuleville sukupolville kuin 
kuiskauksena kaukaa, historian hämärästä. 

Onnea, Rajaportin sauna! 
Tiina Huuhtanen 



Juhlasauna 
6.12.1996 

Itsenäisyyspäivänä, 
perjantaina, 6.12, 

sauna on poikkeuksellisesti auki jo klo 
1 3 1 ähtien klo 21 asti. 

Sauna on ilmainen kaikille halukkaille. 
Tervetuloa! 

RAJAPORTIN SAUNAN VALSSI 

san. Juhani Vallikari 
säv. Ja sov. Jari Purosalmi 

1 Dm I Am I EI Am 

Am E 
Vuonna nollakuus loppui lohduttomuus 

Am 
kun savu Rajaportilta nousi. 

Am E 
Se perisuomalainen kateellisuus 

Am 
pitkin hämäläistä kansaa sousi. 

C G 
Siellä ne telmivät Pispalan kupeella 

Dm Am 
löylyn lyöminä miehet ja naiset 
C G 
Siellä ne vihloivat saunan lavolla 

Dm Am 
luitaan lämmöllä vaivaiset. 
E Am 
Siellä se porukka sateella, paisteella 
E Am 
unohtaa ongelmat maiset. 
Dm Am 
Siellä se porukka sateella, paisteella 
E Am 
unohtaa ongelmat maiset. 

Kun punaiset, valkoiset yhtehen otti 
ja lapio vaihtui kivääriin, 
silloin Rajaportin kiuas kuumotti 
sokeana hihanauhojen väriin. 

Siellä ne telmivät ... 
Ja neljäkymmenluvulla, kun Venäjän nalle 
löi niin että korvissa kolisi. 
Silloinkin saunasta Pispalan taivaalle 
lasten, äitien kalkatus sotisi. 

Siellä ne telmivät ... 

Ja vieläkin nousee piipusta savu; 
kesällä viuhkana, talvella pylväänä. 
Hulluhan se on joka tänne ei saavu 
nahkaa naurattamaan saunapyhänä. 

Siellä ne telmivät ... 

"viittiks pestä mun selän?" 

Rajaportin saunan 90-vuotispäivää 
juhlistaa saunahistoriikki, jonka ovat kirjoit
taneet Sanna Kivimäki ja Marianna Laiho. 
Ajatus saunan tarinoiden taltioimisesta 
muhi vuosia. Marianna haastatteli eläkkeel
le siirtynyttä saunanpitäjää Lahja Mäkistä 
lehtijuttua varten, ja huomasi, kuinka pal
jon arvokasta tietoa on yksinomaan ihmis
ten muistin varassa. Monet saunan asiak-
kaat olivat jo iäkkäitä ihmisiä, ja tarve kerä
tä tietoa talteen oli ilmeinen. Opetusminis
teriön vuonna -95 antama apuraha varmisti 
hankkeen etenemisen. 

Kirja koostuu kahdesta osasta. Sanna 
on tutkinut enimmäkseen arkistoja ja kirjal
lisia lähteitä, Marianna on tehnyt suurim
man osan henkilöhaastatteluista ja 
taltioinut näin muistitietoa taaksepäin aina 
20-luvulle asti. 

Näin kirjan rakenne ja työnjako muotou
tui kummankin koulutuksen ja kiinnostuksen 
mukaan lähes luonnostaan. Kumpikin saat
toi tehdä itsenäisesti työtänsä, tosin tietty 
eriaikaisuus vaivasi jonkin verran. Tähän 
vaivaan puhelin tarjosi parhaimman konstin 
keskustella yhteisestä projektista. Sähkö
posti olisi helpottanut yhteydenpitoa huo
mattavasti, mutta siihen ei tekninen 
varustetaso yltänyt. 

Yhteisenä periaatteena kirjoittajilla on 
ollut tietoisuus siitä, että kirjan aihepiirit; 
sauna ja Pispala, ovat paljolti romanttisin 
mielikuvin kyllästettyjä, kliseitä, ja voivat 
herkästi johtaa hymistelyyn ja kaunisteluun. 
Kirjoittajilla oli tarkoitus luoda 
toisenlaistakin kuvaa saunasta, kuin tämä 
totuttu kansallisesta "pyhästä paikasta". 

Miesten ja naisten kokemukset eroavat 
toisistaan. Miesten muisteluissa korostuu 
pitkän illan vietto porukalla saunoen ja 
filosofoiden: 

"-Niin on. Huumori puheet pudottavat 
kireimmäinkin saunojan istumaan tukevas
ti lauteilla . Jos ihminen ajattelee pelkkiä 
synkkiä tosiasioita ilman tunnetta, elämä 
käy raskaaksi. Ihmisen rakenteet eivät 
semmosta kestä. Aattele ny, kun tarttee pie
nessä tilassa paljastaa ittensä, riisua ihan 
alastomaksi. Huumori ja jonkinasteinen 
nöyrtyminen, ne kuuluvat saunakulttuuriin." 

Naisilla taas on 
arkipäiväisempiä 
muistoja: 

"Ylipäätään en usko, että saunomi
nen Rajaportin, Harjun tai missään 
muussakaan yleisessä saunassa oli nai
sille mikään valtava nautinto. Kylpeminen 
oli välttämättömyys, jossakin piti pesey
tyä. Meteii kaikui kovana ja ison perheen 
-neljän ja viidenkin lapsen pesu melkoi
nen urakka." 

"Jos oikein rehellisesti sanon, niin 
itteäni en jaksanu enää kuurata -enkä 
kerinnykään, kun täyty ruveta pukeen 
muksuja. Heitin vaan ämpärillisen vettä 
päälleni ja sillä hyvä." (lainaukset kirjas
ta) 

Yleiset saunat olivat aiemmin välttä
mättömiä pesupaikkana. Saunomisen 
luonne lienee muuttunut noista päivistä 
- harvalle yleisen saunan asiakkaalle 
sauna on henkilöhygienian ja puhtauden 
kannalta välttämätön. Voisikin ajatella 
saunomisen pääpainon siirtyneen pesu
huoneesta löylyn, vilvoittelun ja seurus
telun puolelle. 

Nykyään naisetkin tulevat hakemaan 
yleisestä saunasta hyvää oloa ja yhtei
syyttä, lasten kanssa tai ilman. Varsin 
moni isä pesee ja pukee muksunsa 
saunalla melkeinpä siinä missä äitikin. 

Ajat muuttuvat, sauna pysyy. Monta 
sukupolvea on saunassa ähkinyt, monta 
selkää on pesty viikon pölystä, monet ju-
tut kierrätetty. Edelleen herkkäkorvainen 
voi virittyä kuulemaan peltiämpäreitten 
kolajavan vaimeasti vuoskymmenten ta-
kaa, vaikka nykyisin on takuulla vain muo-
visia käytössä. Nyt historia elää, paitsi 
saunassa, myös kirjan kansien välissä. 

Kirja ilmestyy 3.12.96 ja sitä on saa
tavana Rajaportin saunalla, mutta myös 
mm. Tahmelan valinnasta. Sitä voi tiedus
tella myös Sanna Kivimäeltä, puh. 
2127149. 

Tiina Huuhtanen 



Pilven päällä nyökyttelee hyväksyvästi Irwin. 
Laskeutuu tikapuille näyttämön reunalle, miettii: 
"Ralli elää vaikka ruumis kasvaa nuorta koivikkoa". 
Hyräilee mukana, "tänne itkien tullaan ja lähde
tään, esileikkiä elämä on vaan". 

Kanttori Hanneli Grönlund on sovittanut Emil 
von Reteen sanoittaman ja lrwinin aikanaan 
tulkitseman biisin gregoriaanisen psalmilaulun 
soinnuin Sekakuoro Avomaan Kurkuille. Syntyi 
lopullisen kaunista jälkeä. Kuolemasta. 

Sekakuoro Avomaan Kurkut lauloi melkein 
kuin enkelten äänin ja suurella menestyksellä 
marraskuussa Teatterimontussa Esko "Mitä Sa
noo" Mäkisen johdolla ja yhteistyössä Katariina 
Lillqvistin varjoteatterin, diojen ja videokuvien 
kanssa teoksen "Kuolemaa kohti valssin tahtiin." 
Aamulehden teatterikriitikolta loppuivat 
ylistyksen sanat. 

Nelikymmenpäinen pispalalais-tamperelais
talkooryhmä - mukana muutama avain-ammatti
lainen mm. valosuunnittelija Kai Kangas - loihti 
lavalle viisi monisärmäistä, omaperäistä esitys
tä. Aiheena tuo vaiettu, kammoksuttu ja laitok
siin karkoitettu elämän edellytys. "Tehkäämme 
kuolemasta elämänmyönteisempi", lausuu useim
mat kappaleet sovittanut Mäkinen. 

Runoilija 
Lauri Viidan 

• syntymästä 
80 vuotta 

Meksikossa kuolleet ovat läsnä. Istuvat 
muistopäivänä pöytään. Tanssivat kanssasi vals
sin. 

Kuoro ja Katariina uusivat teoksen viimeis
tään ensi kesänä Tampereen Sävel tapahtumas
sa. Sen jälkeen suunnitelmissa on kiertue Baltia, 
Puola, Tsekki, Berliini, jos vain rahoitus järjestyy. 
Hyvää matkaa ja Kiitos! 

toivoo Viikatemies 
valokuvat Anssi Mellblom 

Syntyi 17.12.1916 Pispalassa, kirvesmiehen 

poikana. Asui tärkeimmät kehitysvuotensa 

Pispalassa aina esikoisteoksen ilmestymi
sen 

jälkeiseen vuoteen saakka. 

17.12.1996 sytytämme kynttilät Lauri Vii

dan patsaalla kello 18.00. Ohjelma: 

Vapaata runon lausuntaa. 

"Kaikki mitä minussa tapahtuu, tapahtuu 

Pispalassa" Lauri Viita radiohaastattelussa 

12.5.1961. 

Kaikki olisi myös voinut tapahtua entisai

kojen markkinoilla,nokeentuneen taika/yhdyn 

heittäessä kuviaan marraskuun seinään. Kuole-

masta on laulettu aina. Viikatemies on hyräillyt 

kehdon pääpuolessa ja vinguttanut piikkilankoja 

liejuisten hautojen yllä. Se on hakenut punakaar-

tin morsianta tanssiin ja viheltänyt virsiä palat-

sin parvekkeen alla. 

Nyt me seisomme eteisessä ja koristamme 

salia sähkölinjaan lentäneen joutsenen siivillä, 

puhallamme pölyä hauraasta luuranko-

marionetista ja arvuuttelemme sen lapsen ni-

meä,joka nukkea tanssitti kaksisataa vuotta sit

ten. Ovi edessämme on vielä tiukasti kiinni mut-

ta kynnyksen alta vetää jo; niin aloitamme tä

män valssin pysyäksemme elossa. 

(Katariina Lillqvist käsiohjelmassa) 

Legenda 
Hyvä, hän sanoi. 
Jaa mikä on hyvä? 
Jaa mikä on mitä? 
Jaa mitä? 
Ja kaikki he riensivät kummul/e ja sanoivat: 
Näytä meille se, mikä on hyvä! 

Mutta kuinka hän olisi voinut sen 
heille näyttää, 
koska kukaan ei kyntänyt enää 
Ja niin he tarttuivat häneen ja 
pystyttivät kummulle krusifiksin. 

Ja he sanoivat: 
Tämä on hyvä. 
runokokoelmasta Kiippyräinen 



ma laajempi artikkeli. 

Pispalan harjulla kaupunki aikoi leventää ka
tua, koska talviauraus oli annettu yksityiselle fir
malle eikä tämän käyttämä aurauskalusto oikein 
mahtunut _kadulla operoimaan. Lähes sata pro
senttisesti kadunvarren kiinteistönomistajat ryh
ty1vat vastustamaan levennyshanketta . Puolitois
ta vuotta on kulunut valituksesta, eikä vielä ole 
mitään kuulunut levennyssuunnitelman toteutuk
sesta, lieneekö katu osasto unohtanut koko jutun. 
Kannattaa siis nousta vastustamaan suunnitel
mia jotka ovat asukkaiden ja alueemme etujen 
vastaisia . Mutta ei nuolaista tässä asiassa ennen 
kuin tiphtaa. Varalankadun ja Pispankadun asuk
kaat ovat jo pitkään taivutelleet Kaupungin Tek
nistä virastoa muuttamaan ko. kadut 
hidaskaduiksi. Kummankin kadun eri
tyisominaisuuksiin kuluu lukuisat leikkivät lapset. 
Tuloksia on saatu kadunvarren asukkaiden 
aloitteisuudella ja sinnikyydellä. Varalankadulle 
on myönnetty määrärahat tämän vuoden budje
tissa h1daskadun rakentamiseksi. Koska hanke to
teutuu sen tietää vain taivas ja katuosasto. 

Pispankadun liikennenopeuksia ja -tiheyksiä 
tullaan mittaamaan lähiaikoina ja toimenpiteisiin 
ryhdytään saatujen tulosten perusteella kertoo 
kaupungin katusuunnitelija Jukka Myrrrä. 
Tahmelan Valtatiestä kaupungin tekemä kaava
muutos esitys on hyväksytty Ympäristö
ministeriössä. Asiasta teki valituksen kaksi yksi
tyistä sekä asukasyhdistys. Asukasyhdistyksen 
piireissä katsottiin ettei päätös muuttuisi Korkeim
massa Hallinto-oikeudessa. Asiasta on kuitenkin 
jättänyt valituksen edelleen toinen yksityisistä 
valituksen tekijöistä. Tilanne seisoo edelleen tä
mänkaltaisena noin kaksi vuotta. 

Uittotunneli? Kaavoitusosastolta kertoi Sakari 
Leinonen että noin 300 metriä pitkän uittotunnelin 
mahdollisuuksia kevyenliikenteenväyläksi tutki
taan. Alustava kustannusarvio on noin 250 000 
markkaa. 

Ilmoitustaulut Pispalan kaduille! Nykyisen 
kaunginjärjestyssäännön mukaan tolppa
ilmoittelu on kaupunkialueella kielletty. Alueen 
yhdistykset ovat jättäneet asukasyhdistyksen ni
missä esityksen 9 ilmoistusytaulun pys
tyttämisestä keskeisimmille paikoille. 

Puistoalueet 
Pispalan asukasyhdistys ry. on käynyt kes

kusteluja Pispalan ja Tahmelan puistoalueilla ta
paht_uvista toimenpiteistä puitsoyksikön Marjaan 
Tuoriniemen kanssa.Yhdityksestä keskusteluissa 
olivat mukana Tuula Kosonen, Jouni Kopsa ja 
Hannu Purhonen. 

Koira puisto oli suunitteilla ja kohteita oli yh
teensä kolme joista vanhan hapan alastulorinne 
ei soveltunut koska se kuuluu Pyynikin luonnon
suojelualueeseen. Jalajan kadun tuntumassa ole
van V-tontin käytön kielsi Kiinteistövirasto. Jäljelle 
jäi lsonlähteen laskuojasta länteen jäävä 
palstaviljelyssä ollut tontti . Mielipiteitä kyseltiin 
kaduilla ja kujilla sekä käyttäjiltä. Mielipiteet oli
vat kiistatta koira puistoa vastaan. Perustelut oli
vat mm. seuraavanlaisia: 

-Paljolti lapsiperheiden käytössä olevan 
Tahmelan rannan virkistysalueen läheisyyteen ei 
tul1s1 rakentaa koirapuistoa, sillä alueella sijait
see mm. lasten leikkikenttä, lasten uimaranta ja 
urheilukenttä. Koirapuisto palvelisi etenkin
isokokoisia koiria ja näitä isoja "otuksia" eivät 
halueen vanhemmat haluaisi liikkuvan lastensa 
leikkipaikoilla. 

-Pispalassa on keskusteltu koirien 
"kakkaongelmasta", mutta nähdäksemme koira
puisto ei poista tätä ongelmaa, vaan lisää sitä 
koirapuiston läheisyydessä ja sinne johtavilla 
kulkureiteillä. 

-Koirapuisto toisi koirien ulkoiluttajia myös 
kaupungin muista osista Pispalan kapealle ran
takaistaleelle, mikä lisäisi alueen liikennettä 
parkkeeraus-, pakokaasuja meluongelmia . 

Otteita puistojen toimenpiteistä koskevista 
muistiosta 18/08/96 

1.Tahmelanniemestä sovittiin, että asukkaat 
miettivät käyttötarkoitusta ja tekevät aloitteita 
polusta tai muusta rantakäytöstä sekä 
raivauksesta. Puistoyksikkö ei tee toimenpiteitä 
tulevana talvikautena -96 - 97, ennen kuin 
asukasyhdisys on antanut palautetta asiasta. 

Todettiin, että tilanne puuston suhteen on ylei
sesti melko hyvä. Pohjakasvillisuus on 

paikoin lehtomaista. Eteläreunassa ja A-killan 
pohjoispuolella on hieman ylitiheää nuorta 
puustoa, joka soveltuisi asukasyhdistyksen 
talkookohteeksi. Samalla voisi raivata puustaan 
polku-uran Varalankatu 30 ja 32 välistä alas ran
taan mikäli se katsotaan tarpeelliseksi . 

Varalankatu 24 ja 26 välissä olevalta 
levikkeeltä johtaa portaat alas puistoon. 
Talkootöiden yhteydessä voisi umpeen kasvaneet 
portaat ottaa esille, jotta kulku myös sitä 
kautta puistoon olisi mahdollista . 

2. Lorisevanpuistossa tutkittiin olemassa ole
via kulkureittejä sekä reitin kunnostamis
rakentamistarvetta Jalajankadun ja uimarannan 
välille. Nykyinen polku on alavan sijaintinsa ja 
lähteikköisyyden vuoksi paikoitellen vetinen. To
dettiin, että ranta polkua ei tulisi rakentaa tehok
kaasti. Mikäli sen kulkukelpoisuutta ei voida pa
rantaa vähäisillä, luontoon sopeutuvilla toimen
piteillä, on tutkittava kapeahkon puistoväylän ra
kentamista törmän yläpuolelle rantapuuston ja 
palstaviljelmien väliin. Marjaana selvittää vielä 
Myrrältä hänen kauttaan tulleita asukkaiden toi
vomuksia. Myös pintamateriaalin levittämistä 
talkootyömä selvitellään. 

3.Tahmelan lähteen viimeiset maisemointityöt 
ovat tekemättä. Uutta betonista tukimuuria 
pehmennetään asettamalla luonnonkiviä sen 
lähteenpuoleiselle sivulle. Sillan kulmaukseen 
tallatulle alueelle tuodaan kivijalkakivi penkiksi. 
Maanpintaan katetaan luonnon singelillä tai 
seulanpääkivillä . On selvitettävä asiantuntijoiden 
avustuksella samean veden kirkas
tamismahdollisuudet. 

Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen 
l1mnologi Reijo Oravaiselta pyydetään vesi
tutkimus ja lausunto Tahmelan lähteen tilasta ja 
mahdoll1s1sta to1menp1te1stå. 

Jouni Kopsa 

sivulle 18 ... 



Sama 
Jaan Kaplinski, virolainen kirjailija -runoilija, 

esseisti, kääntäjä-, luennoi kevätkaudella -96 
Tampereen yliopiston vieraana aiheesta "Runo
us ja kulttuurin murros". Tampereen aikansa hän 
asui Pispalassa. Luentojen sekä Kaplinskin muun 
tuotannon innoittamana ehätimme pyytämään 
häneltä haastattelua "Pispalalaiseen". Olihan 
tässä oivallinen tilaisuus tutustua mielenkiintoi
seen ajattelijaan sekä saattaa häntä näin laajem
minkin pispalalaiseen tietoisuuteen. 

Jaan Kaplinski on syntynyt v. 1941 Tartossa. 
Hän opiskeli Tarton yliopistossa romaanista 
filologiaa ja kirjallisuutta. Ensimmäisen runoko
koelmansa hän julkaisi v. 1964, minkä jälkeen usei
ta hänen teoksiaan on käännetty myös suomen 
kielelle - mm. esseekokoelmat "Olemisen avara 
hiljaisuus" 1982, "Rajalla jota ei ole" 1992, "Tita
nic" 1995 ja runokokoelmat "Sama meri kaikissa 
meissä" 1984 ja aivan uusi "Rukous, mantra, 
runo" 1996. 

Kaplinskin kirjallisen tuotannon sekä hänen 
filosofiansa luonnehdinta ei onnistu muutamalla 
sanalla, ja luovummekin sovinnolla yrityksestä 
hahmottaa 'syväluotaavasti ja tyhjentävästi' tätä 
puolta. Toivomme sen sijaan haastattelun herät
tävän lukijassa kiinnostusta itse tutustua hänen 
käsityksiinsä ihmisen luonto- ja kulttuuri
suhteesta , runoudesta , ekologiasta, 
taolaisuudesta. 

Tapasimme eräänä huhtikuisena iltana Jaan 
Kaplinskin ja hänen kirjailijavaimonsa Tiia 
Toomet'in. 

Ohessa tunnelmia tapaamisestamme: 
JK - Jaan Kaplinski 
TT - Tiia Toomet 
K- Kimmo 
T - Tiina 

Ilmalaivalla runon 
maailmaan 

K Miten susta tuli runoilija ja mitkä asiat vai
kutti siihen? 

J.K Vaikea sanoa, ei niitä ympäristö
vaikutuksia tainnut olla niin paljon, se piti olla jos
sakin sisällä. Minun suvussani on kyllä yksi kir
jailija ja taiteilija Puolan puolelta; isäni oli puola
lainen, mutta minulla ei ollut minkäänlaisia yhte
yksiä isäni kanssa, hän kuoli Venäjällä vanki
leirillä . Kotona meillä oli kirjoja, äitini oli kääntä
jä, mutta vähän virolaisia kirjoja ja hyvin vähän 
runoja . Olin ihan tavallinen koulupoika, tosin vä 
hän vaitelias, minua kiinnosti myös autot ja len
tokoneet ja sotavehkeet ja tämmöinen tekniikka, 
yritin rakentaa radionkin . Sitten yhtäkkiä murros
ikäisenä löysin runouden. Se oli venäjänkielinen 
runo, muistan sen hyvin, Lermontovin Ilmalaiva 
tai Lentävä la iva 

K Millä tavalla se sitten vaikutti? 
J.K Vaikutti sillä tavalla että mä itkin, se oli 

• 
shokki, kummallinen elämys! Ja siitä lähtien on 
ollut elämäni sinetöity tällä tavalla, aina jotain olen 
lukenut ja kirjoittanut. Vaikka musta on väärin 
määritellä ihmistä että hän on, että minä olen, 
runoilija; että se olis jonkinmoinen ihmisen ole
mus, että hän on runoilija . Mä kirjoitan runoja ja 
kaikenlaista muuta. Virossa nyt ei runoilijoita 
usein kunnioiteta, meidän kulttuurissamme suh
tautuminen on aina ollut vähän ambivalentti. Lat
viassa ja Venäjällä runoilijat ovat profeettoja tai 

hyvin tärkeitä henkilöitä, mutta ei Virossa, ei sillä 
tavalla. Vaikka tietyt naisrunoilijat, heitä on kyllä 
kunnioitettu ja heillä on erikoisasema kuten Lydia 
Koidula, Marie Under ja Betti Alver 

T Olikohan heillä jo eläessään tämmöinen 
asema? 

J.K Oli, UnderiUa ja Alverilla oli jonkinlainen 
kultti 

K Milloin ensimmäinen runosi syntyi ja mil
laiseen tilanteeseen? 

J.K Sitä mä en muista. Muistan hyvin tämän 
Lermontovin ilmalaivan miten mä sen löysin ja luin 
ensimmäisen kerran. Olin kirjoittanut jonkinlaisia 
riimattuja rivejä ehkä jo aikaisemmin, tämmöistä 
hölynpölyä mutta että olis ollut jokin yksi runo ja 
siitä olis kaikki alkanut .. 

Boheemia kapinaa 
K Milloin ensimmäinen runokokoelmasi sit

ten ilmestyi? 
J.K Verraten myöhään, mä olin 24-vuotias 

mutta runoja oli olemassa kokonainen kokoelma 
jo 4-5 vuotta aikasemmin, mutta niinä aikoina 
Neuvostoliitossa semmoista runoutta kuin minä 
kirjoitin ei julkaistu 

K Se oli radikaalia? 
J.K No, se oli tämmöistä ehkä eniten 

symbolismia, romantiikkaa ja kyllä se oli 
kapinallistakin 

T Oliko teitä Tartossa jokin runoilijapiiri vai 
olitko yksin? 

J.K Alussa mä olin täysin yksin, mä en ha
lunnut näyttää niitä äidilleni. Kirjoitin yksin ja myö
hemmin yliopistoaikana tuli henkilöt joiden kans
sa me yhdessä ehkä vähän keskustelimme kirjal
lisuudesta ja muutamat niistä ovat nytkin tunnet
tuja, Paul-Erik Rummo ja Andreas Ehin. Hän asui 
Raplassa ja on jatkuvasti kirjoittanut 
surrealismista 

T Olikohan se tietoista suuntautumista vallit
sevaa 'sosialistista realismia' vastaan vai tuliko 
se ihan vaan .. ? 

J.K Sekä jaa että ei. Varmaan nuori ihminen 
aina kapinoi järjestelmää vastaan, niin minäkin, 
mutta ei mua viehättänyt ainoastaan se opposi
tio vaan myös vapauden tunne ja itse asia 

K Yliopistoa joista vielä, oliko teillä mitään leh
tiä tai julkaisukanavaa? 

J.K No ei ollut, kyllä yliopistolehti jotakin jul
kaisi mutta sekin oli yliopiston puolue piirin äänen
kannattaja, siinä oli enemmän tälläista virallista 
tekstiä. Muistaakseni jotain siinä on julkaistu, ei 
paljoa 

K Koitteko te olevanne radikaaleja voimak
kaasti ja systeemin vastaisia kun aloititte tai 
löysitte toisenne? ja oliko teillä tällaista tietoisuut
ta että ehdottomasti järjestelmää vastaan? 

J.K No ei, jonkinmoista tämmöistä boheemia 
kapinaa meissä oli, me keskusteltiin myös politii
kasta ja olimme kyllä neuvostovastaisia mutta ei 
kaikki . Muistan miten me väiteltiin, myöhemmin 
hänestä tuli demaripuolueen johtaja ja sosiaali
ministeri, Marjut Lauristinin kanssa, ja hän oli kyllä 
niihin aikoihin vielä neuvostovallan puolella tai us
koi että se voi kehittyä oikeaan suuntaan, mutta 
minä en uskonut. Hän oli silloin vasemmalla, myö
hemmin hän siirtyi oikealle ja nyt mä olen varmaan 
vasemmistolaisempi kuin hän ... 

• 
K Kiinnittikö yliopiston johto tai mikään viral

linen taho huomiota teidän runoiluunne tai teks
teihin? 

J.K No ei runoihin, mutta siitä että me pari 
kertaa kävimme tämän Andreas Ehinin luona ja 
keskustelimme modernista kirjallisuudesta, siitä 
oli jonkinlaiset huhut ja meillä oli vaikeuksia kai
kenlaisia. He olivat kiinnostuneita, että miksi mo
dernia kirjallisuutta? 

T Tartohan oli pitkään suljettu, sotilas
tukikohta? 

J.K Ulkomaalaiset tarvitsivat erikoisluvan ja 
niitä annetti in hyvin harvoille 

K Miten Tartossa ylipäätään sai ulkomaista 
runoutta? 

J.K 50-luvulla Stalinin kuoleman jälkeen hy
vin pian alkoi tulla kirjoja ulkomailta, kirjeitä ja 
kaikki yhteydet taas. Ja meillä oli 20-30 luvulta 
kirjoja yliopiston kirjastossa 

Loitsua ja uhmaa 
K Piditkö itseäsi runoilijana ensimmäisen 

runokirjan ilmestyttyä? 
JK En muista miten mä itse suhtauduin asi

aan mutta todellinen ensimmäinen kokoelma jo
hon olen täysin tyytyväinen nytkin ilmestyi pari 
vuotta myöhemmin (1967), tämä "Pölystä ja vä
reistä", "Tolmust ja värvidest" 

T: Onko se suomennettu? 
J.K Ei kokonaisuudessaan. Siinä on paljon 

riimattuja runoja ja on harvinaista että joku pys
tyy niitä kääntämään ja suomen kieli ei sovi kun
nolla tähän. "Pölystä ja väreistä" nytkin jotkut pi
tävät parhaana kokoelmana. Ehkä myöhempi ke
hitys on mennyt eteenpäin, sitä pidetään ehkä va
litettavana että en kirjoita enää tällaisia runoja 

K Miten se poikkesi myöhemmästä 
tuotannostasi? 

J.K Siinä oli tämmöistä kapinaa ja uhmaa ja 
se oli voimakkaasti romanttinen .. mitä sä Tiia 
sanoisit? 

ta 
T.T Se oli kuin loitsua, shamanistista runout-

J.K Ja uhmaa, se tuli hyvin monella tavalla 
T Niin, kun ajattelee, nuori mies ja ne olot 
J.K No, aina on yritetty tulkita tietyt asiat 

allegorisina, protestirunoutena neuvosto
todellisuuma vastaan, mutta ei se nyt aina ole 
totta 

K Aika moni runoilija, esim. Rimbaud, on nuo
rella iällä tehnyt voimakkaita runoja, mikä siihen 
vois liittyä että se ikä on jonkinlainen tekijä? 

J.K Näin on varmaan, runo on ennen muuta 
ainakin eurooppalaisessa perinteessä nuoren ih
misen tyypillinen ilmaisumuoto. Tässä kokoel
massa mä olen onnistunut luomaan jonkinlaisen 
oman maailman, toisen todellisuuden, vähän 
shamanistista loitsumaista siinä oli 

K Syntyivätkö ne nopeasti? 
J.K No parin vuoden sisällä kirjoitettuja ru

noja. Ne syntyy tavallisesti siten että on joku yk
sityiskohta, se voi olla kuva tai kielellinen ilmaisu 
ja sen ympärille kiteytyy jotain. Teknisesti se pro
sessi on tavallisesti näin että on muistikirja johon 
kirjoitan ne ensimmäiset rivit, jotain, että muista
isin. Näin mä muistan tämän sanattoman jonkin
laisen kuvan tai idean ja palaan siihen. Myöhem
min sitten kirjoitan puhtaaksi, tai valmiiksi, nämä 



tekstit 
T Onko sulia aina muistikirja mukanasi? 
J.K Ei, olen kirjoittanut niin vähän runoja vii

me aikoina. Minusta tuntuu että kaikki on jo kir
joitettu enkä haluaisi toistaa 

T Että itse omasta puolestasi olet jo kirjoitta
nut vai että yleensä ottaen on jo kirjoitettu kaik
ki? 

J.K No minä itse, se olisi vähän väkivaltaista, 
että miksi mun pitäisi; mä olen runoilija, siis mun 
pitää kirjoittaa - mä tunnen että ei ole mitään tär
keää sanottavaa, vaan että runoja on muutenkin 
liikaa, kaikenlaista taidetta on minusta liiaksi 

Luonto ja tiede 
K Sun runouteesi liittyy luonto vahvasti, onko 

luonto lapsuudesta lähtien ollut merkittävä? 
J.K Hm ... en tiedä mitä se luonto oikeastaan 

on ... lapsuudessani se ei ollut näin tärkeä, se on 
niin luonnollinen asia, kaikki kesät maalla. Aidil
läni oli vankka usko että lapsen pitää olla maalla 
kesät. Mä en ollut mikään maalaislapsi. Kyllä mä 
pystyin tekemään enemmän tai vähemmän ne työt 
mitä maalla tehtiin mutta mä olin aina vieraana 
siellä. Mä olin hyvin ujo, minua ei uskallettu lä
hettää kylän eläimiä paimentamaan. Todellinen 
kiinnostus kasvoi kun olin ylioppilas, isoisästäni 
olisi voinut tulla luonnontieteilijä, hänellä vain ei 
ollut kyllin koulutusta. Hän aina puhui luonnosta 
ja luki siitä ja se jonkinlainen suotuisa ilmapiiri 
oli; äidin puolelta oli filologia ja kirjallisuus, ja iso
isän puolelta luonto ja luonnontiede, ja minulle 

k a i ' k ' i s s a 
' .. mezssa 

se on aina ollut hyvin 
paljon tällainen tieteel
linen asia, minua kiin
nostaa luonnontiede 

T.T ... mä halusin 
kuulla minkälaisen ku
van Jaan tahtoo antaa 
itsestään .. . 

J.K Ei minulla ole 
kuvaa itsestäni 

T.T ... mutta kyllä 
Jaanilla on silmä luon
toon ·ja kiinnostus, hän 
tietää kaikki nimet ja 
kasvit ja linnut, ei se ole 
niinkuin hän itse sanoo 
ettei hän tiedä mikä se 
luonto nyt oikein on, 
hän tietää kaiken sen, 
ja kun olemme maalla, 
hän on luonnollisessa 
ympäristössään 

J.K Olen yrittänyt 
lukea yleisesti ekologi
asta ja sitten tuollaista 
yleistä biologista tietoa 
keräilin; ja historia mua 
kiinnosti; ihmisen ja 
ympäristön välit kautta 

aikojen. Miten se tapahtui että ihminen alkoi tä
män tuhoisan laajentumisen ja ympäristön hyväk
sikäytön ja mikä oikein esti ihmistä? 

Budhha on tyhjä sana 
K Olet tutkinut paljon kiinalaista kulttuuria, 

buddhalaisuutta ja taolaisuutta 
J.K En riittävän paljon. Minua viehättää se ja 

se ei ole eksotiikkaa . Minusta eksotiikka perus
tuu aina jonkinlaiselle harhaluulolle. Useimmat 
kiinalaiset sekä taolaiset ja zen-buddhalaiset 
mestarit ovat korostaneet sitä, että 
buddhalaisuudessa ihminen ei etsi Buddhaa tai 
jonkinlaista totuutta jostain omalta tai vieraalta 
maalta. Hän etsii itse ymmärrystä, haluaa ymmär
tää itseään paremmin. Siinä mielessä Kiinasta on 
paljon opittavaa. Ei siksi että se on kiinalainen tai 
jännä ja vieras maa, vaan että siellä todella on 
ihmistuntemuksessa saavutettu monta asiaa . 
Sekä taiteissa että filosofiassa, uskonnossa, psy
kologiassa. Lin tse, zen-mestari, on sanonut, että 
te etsitte buddhaa, tai armoa, totuutta, mutta 
buddha on tyhjä sana, etsikää itseänne. Ja se on 
minusta se viehättävä asia siinä että ihminen pyr
kii löytämään oman henkilökohtaisen totuuden. 
Lännessä on ollut jo Platonista lähtien, että to
tuus on jotain abstraktia, ideoiden maailmassa 
joku asia ja tämmöistä psykologista, katse on ol
lut aina ulospäin. Kyllä muuallakin on yritetty 
kääntää katse niinkuin - sisään, mm. 
ortodoksimystiikassa se on tavallista. On paljon 
yhteyskohtia ortodoksilaisuuden ja kiinalaisen 

ajattelun välillä, tai buddhalaisen tai taolaisen. 
K Mitä länsimaiden pitäisi oppia, pitäisikö ih

misten oppia tuntemaan itsensä,vai mitkä on 
meillä ne ongelmat tulevaisuudessa, jos nyt aja
tellaan yhdentyvää Eurooppaa? 

J.K On liian paljon sanottu mitä länsimaiden 
pitäisi oppia. Jos joku kysyy, voisin suositella sitä 
mitä itse ehkä olen oppinut. Minulle se on ollut 
todellinen ilo ja uskomattoman kaunista. En ole 
säännöllisesti lueskellut ja kääntänyt kiinalaista 
tekstiä, mutta se on yksinkertaisesti minulle ollut 
kaunein asia jota olen koskaan tavannut, paitsi 
luonto ja metsä. Juuri tämä Lin-tse esimerkiksi 
tai jotkut buddhalaiset tekstit, siinä yhtäkkiä tun
sin, että mä olen täysin tyytyväinen, että se on 
nyt minu1 Minunkaltaiselle kirjoitettu . Ois ehkä 
väärin sanoa, että ihmisten pitäis tutkia. Voi olla, 
että muille ihmisille toisenlaiset tekstit on hyvin 
tärkeitä . Tämä on minulle, minä olen sellainen 
ihminen, että nämä tekstit puhuvat minulle pal
jon paremmin kuin mikään muu, paljon paremmin 
kuin esimerkiksi Raamattu. 

T Oletko lukenut Raamattua sillä tavalla, 
keskittyneesti? 

J.K No kyllä, vaikka en ole ollut uskovainen 
tai kristitty, olen hartaasti sitä lukenut nuoruudes
sa. Se on vähän semmoista militanttia, aina siinä 
taisteltiin. Vanhassa testamentissa tapettiin loput
tomasti jumalan nimissä ja uudessa testamentis
sa Kristus kokoajan varoittaa ja saarnaa kostoa 
ja rangaistuksia, aina kaikki heitetään liekkeihin 
ja näin. 

Pispala on tullut minulle hyvin tärkeäksi pai
kaksi. Ehkä tämä on paras paikka, missä olen kos
kaan asunut paitsi oma maatalo. Ja että näin lä
hellä Tampereen keskustaa on paikka, jossa on 
säilynyt jotain näin paljon. Ehkä tässä on yhteyk
siä oman lapsuuteni kaupungin maiseman kans
sa. Joka tapauksessa olen viihtynyt täällä. Jos 
tulevaisuudessa joskus asuisin Suomessa, halu
aisin asua Pispalassa, ei missään muualla. 

Pispala -
mieluisa paikka asua 

Minä en pidä Helsingistä. Minusta suurin pet-
tymys Suomessa on ollut tämä ns. suomalainen 
arkkitehtuuri . Inhimillistä arkkitehtuuria, joka luo 
ihmiselle mukavan ja viihtyisän ympäristön, on 
Suomessa valitettavan vähän. Pispala on tällai-
nen paikka. Ekologiasta löysin tieteelliset perus-
telut sille, että ihminen ei pysty luomaan itselleen 
täydellistä ympäristöä. _Ympäristö on paljon mo-
nimutkaisemp1 asia kuin ihminen. P1taa luottaa 
luontoon, luontoympäristöön. Tarvitsemme sitä. 
Se on mahdollista todistaa matemaattisillakin 
menetelmillä. Toinen asia on, että ihmisen pitää 
luottaa perinteeseen. lhmisäly ei pysty keksimään 
uutta ja parempaa ympäristöä kuin se mitä oli ai
kaisemmin. Me voimme sitä täydentää ja lisätä 
jotain, mutta on hullu ajatus, että meidän on pu-
rettava kaikki, mitä on ollut. No esimerkiksi Cor-

käännäppäs sivua ... 



busierin teoriat, jossa tuli saneerata Pariisia . 
Kaikki tämä on puhdasta hulluutta, niin ekologi
sesti kuin antropologisestikin mahdotonta. Täm
möinen keinotekoinen ihmisälyllä keksitty ympä
ristö, sanotaanko sitä sitten funkkikseksi tai jok
sikin muuksi, on paljon köyhempi ja 
epäinhimillisempi kuin perinteinen ympäristö. 

Kaksi asiaa: luonto ja perinne, ovat erittäin 
tärkeät, ja niitä ei ole mahdollista korvata 
minkäänlaisilla keksinnöillä tai arkkitehdin kou
lutuksella tai teorioilla. Pispalassa onneksi on 
säilynyt paljon luontoa ja perinnettä ja täällä ih
minen itse on pystynyt luomaan ja rakentamaan 
pikkuhiljaa itselleen oman ympäristön. Kaikenlai
sia tämmöisiä pikkurakennuksia. Aina täällä on 
jotain tehty. Ihmisen pitää vähän rakentaa itse-

11 kin. Pispalassa se on ollut mahdollista. Sekin on 
autoritaarisen arkkitehtuurin tekemä ajatus, yksi 
perusajatuksista, että ihminen e1 saa itse raken-
taa, kyllä arkkitehti tietää paremmin, mitä ihmi
nen tarvitsee. No eihän hän tiedä . 

Kiitos haastattelusta! 

Tiina Huuhtanen 
Kimmo Uotila 

Järvet on maan saaria 
saaret päiviä lumessa 
kalastajat ovat mustia pisteitä 
valkoisella 
mustia pisteitä valkealla lumella 
valkealla jäällä 
piste ei ole piste piste on 
jokin kovin kaukainen jokin 
vailla sisintä on vain ulkopuoli 
jonka sisäistä liikettä ei näe 

lähempänä huomaa 
että joillakin pisteillä on sisin 
kasvot nimi tarina 
pisteet sulautuvat hahmoksi 
Antti, 54, työtön metallimies 
Kari 66. eläkkeellä oleva autokuski 

' ' yksinäisiä suomalaisia hiljaisessa 
vuoropuhelussa 
itsensä ja huolettomien vedenalaisten 
kalojen kanssa 

Pisteistä jää jäljelle viivat 
hiihtäjien jäljet 
kaiverrus ei maalaus 
valkeita viivoja valkoisella 
jota ei ole missään muualla 
viivoista jää jäljelle pisteet 
pienet valopisteet sinisissä 
maailmoissa 
jotka ovat pusertuneet 
olemattomuuden rajalle 
ja sen yli 
tummansiniselle taivaalle järven yllä 
nollan ja äärettömyyden välille 
samanaikaisesti 
yön sydämessä 

Jaan Kaplinski, helmikuu -96 Pispala. Engl. 
kielestä kääntänyt Tiina Huuhtanen. 
Ps. Englannin runoilijaliitto valitsi jaan 
Kaplinskin runokokoelman syksyn kirjaksi. 



Pispalalaiset pääsevät 
käyttämään kirjastoa 
kotikulmillaan, kunhan 
lahjoituksina saadut 
va1aat 5000 kirjaa on 
saatu luokiteltua ja 
muovitettua. Tutustumaan 
kirjastoon pääsee jo nyt, 
mutta lainaamaan ehkä 
kevättalvella. 

Keväällä alkanut Ahjolan tilojen remontointi, 
kaluston hankkiminen ja kirjojen kerääminen 
urakoitiin valmiiksi syksyn aikana - kirjasto näyt
tää kirjastolta. Hyllyjä on eteiseen asti ja ne ovat 
täynnä . Jopa niin täynnä, että kirjastoa uhkaa 
tilanpuute. 

- Liian pieni tämä on jo syntyessään, Kari 
Tolonen, yksi kirjastoyhdistyksen puuha
henkilöistä, on huomannut. 

Tilannetta helpottaa se, että monesta kirjas
ta on saatu useampi kappale ja ylimääräiset pää
tyvät varastoon. 

- Kaiken kaikkiaan tilanne on yllättävän hyvä. 
Syyskuussa myönnetty työvoimapiirin 
omatoimisuusavustus mahdollisti kirjastoalan 
ammattilaisen palkkaamisen hoitamaan kirjojen 
luokittelun ja syöttämisen lainausjärjestelmään. 
Samaan syssyyn avustuksen kanssa saimme tie
tokoneen Euro-Konttorilta ja Tampereen Konttori
kulmalta. PrettyLib-kirjasto-ohjelman oli PrettyBit 
software lahjoittanut jo aikaisemmin, Kari Tolo
nen kiittää. 

Lastenkirjoja 
kaivataan lisää 

Järjestelmää kasaamaan palkattiin Anneli 
Toimela. 

- Suurin osa kirjoista on kaunokirjallisuutta, 
erityisesti jännitystä. Lastenkirjoja on yllättävän 
vähän, erityisesti niitä kaipaamme lisää. Toki 
otamme ilolla vastaan kaikkia kirjoja kuten myös 
ääni- ja cd-levyjä, videoita ja lehtiä, Anneli 
Toimela tilaa. 

Lahjoituksina kirjasto on saanut myös ilmei
sen harvinaisia kirjoja . Esimerkiksi Volkswagenin 
saksankielisen korjausoppaan vuodelta 1920. 

- Tästä valikoimasta ammattitaitoinen 
antikvariaatinpitäjä voisi tehdä löytöjä, jos kirjat 
olisivat myynnissä, arvelee Kari Sipilä, joka on 
kirjastossa työllistämispalvelun puolen vuoden 
pestillä maaliskuun loppuun saakka. 

Päämääränä 
kulttuurikeskus 

Pispalan kirjastoyhdistyksen päämääränä ei 
ole kehittää ainoastaan lainaamiseen 
keskittynyttä laitosta, vaan tavoitteena on 
pispalalaisten oma kulttuurikeskus, joka tarjoaa 
tiloja ja tilaisuuksia kaikille eri järjestöille ja 
yhdistyksille, Kari Tolosen mukaan suunnitteilla 
on luento- ja keskustelutilaisuuksien sarja esimer
kiksi kansalaistoiminnan eri muodoista. 

Vaikka Pispalan kirjasto ei vielä lainaakaan 
kirjoja, voi siihen käydä tutustumassa ja ajan 
riittäessä osallistua talkoisiin. Työnä on muun 
muassa kirjojen pesu, muovitus, lajitte-
lu ja tarroittaminen, ikkunoiden pesu ja 
muukin siivoaminen. Työhön tarjoutuvan 
kannattaa varmistua siitä, että työtilaa 
on riittävästi. Kirjaston puhelinnumero 
on 223 9654. Henkilökuntaa on paikalla 
varmuudella arkisin kello 10- 16. Henki
lökunta ottaa vastaan toiveita ja ideoita 
niin kirjaston toiminnasta kuin luentosar
jan aiheistakin. 

Pispalan kirjastolle voi lähettää vies
tejä myös internetissä, sähköpostiosoite 
on Pispala@sci.fi. Kotisivu avautunee 
lähiaikoina osoitteella http://www.sci.fi/ 
-pispala. 

Osoite 
pankkisiirtoon 

Kirjasto on avoin kaikille, lehtiä ja 
käsikirjastoa pääsee lukemaan jokai
nen, mutta kirjoja lainaamaan pääsevät 
vain yhdistyksen jäsenet. Liittyminen 
onnistuu maksamalla 30mk Pispalan 
kirjastoyhdistyksen tilille PSP 800022-
13936213. Alle 15-vuotiailta peritään 
10mk:n jäsenmaksu vasta kun 
lainaaminen on mahdollista. Jäseneksi 
liittyvän kannattaa kirjoittaa pankki
siirron tiedonanto-osaan oma nimensä 

Pieni jo syntyessään, Kari Tolonen on huomannut 
Pispalan kirjastosta. Silti hän ei peittele 
tyytyväisyyttään kulttuurikeskuksen valmistumisesta. 

ja osoitteensa, muuten niitä ei saada jäsen
rekisteriin. He, jotka ovat maksaneet jäsenmak
sun ilmoittamatta osoitettaan, voivat soittaa kir
jastoon ja täydentää puuttuvat tiedot. Varsinai
sen kirjastokortin saa kirjastosta lainaus
toiminnan alettua. 

HANNU PURHONEN 

Pispalan kirjasto on Ahjolan alakerrassa, Haulitornin 
ja rautatien puoleisessa kulmassa . 



Onko 

Näillä kysymyksillä - tai kannanotoilla, miten 
vain haluatte- johdatteli valtakunnallinen Radio 
Mafia (12.11 .96) myös utsjokelaiset ja imatralai
set keskusteluun siitä, saako Pispalassa raken
taa toisen talon eteen ja jos rakentaa onko se 
maisemallisesti, kulttuurisesti ja moraalisesti oi
kein? Keskustelun medioissa oli marraskuun alus
sa aloittanut Aamulehti. 

On perusteltua mutta osin yllättävää, että 
tällaisistä "itsestäänselvyyksistä" keskustellaan 
noin suuren yleisön edessä. Perusteltua koska 
Pispalan kaltaista maisemaa ja puutalo
romantiikkaa saa etsiä Suomestamme. 

Itsestäänselvyyksistä - tai nykykäytännöstä 
- siksi, että "eihän kellään pitäisi olla mitään sa
nottavaa jos rakennuttaja on noudattanut lain ja 
kaavan pykäliä - vain pienin poikkeusluvin", ku
ten kyseessä olevan talon omistaja Tamsoil Oy:n 
toimitusjohtaja Jaakko "Harrin veli" Holkeri radio
haastattelussa totesi . Samaa mieltä? 

Radiossa haastateltu Asukasyhdistyksen pu
heenjohtaja Jouni Kopsa kertoi historiaan jää-

ne estä käytännöstä. "Ennen on ollut tapana ettei 
toiselta viedä näköalaa." Asukasyhdistys olisi ai
kaisemminkin sanonut mielipiteensä mutta talon 
mitat ja sijainti paljastuivat vasta rakennusvai
heessa. Naapureilla ei ollut valittamista piirustuk
sissa, joten niistä tai tontin kaava muutoksesta ei 
keskusteltu . 

Voitaisiin kysyä Jaan Kaplinskin ajatuksia lai
naten: ken tietää paremmin, minä joka asun ja 
elän tässä vai kaavavastaava apulais-asemakaa
va-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen? Kumpi on 
viisaampi luonto ja perinne vai arkkitehti . 
Kaplinski ei tietysti henkilöinyt sanomaansa (ks. 
h a a statte I u). 

Aamulehden MORO-liitteen, Yleisradion toi
mittaja Leena Peltokankaan ja ehkä muutaman 
muunkin ihmisen ajatus mahdollisesta kulttuuri
skandaalista heräsi huomiosta, että jos kirjailija 
Lauri Viita tänä Herran puhtoisena päivänä 
katsoisi ulos ikkunastaan, nykyisestä Lauri Viita
museosta, hänen inspiraation lähteensä ei olisi 
Pyhäjärven maisema vaan korkeahkot 

betoniseinät, jotka on vuorattu ulkoa laudoilla, siis 
em. Talo. 

Aamulehden toimittajien parissa talon raken
tamista oli seurattu ja artikkelia kypsytetty kesäs
tä lähtien ja kieli sen myötä terävää. "Historialli
nen maisema on siirtynyt naapurin olohuonee
seen"." Nyky-kirvesmies tekee ex-kirvesmiehelle 
(Viita) kepposen ja pistää tämän rakkaan maise
man piiloon". Tai "Kulttuurimaisema tökkää luksus
talon seinään". Mitä tuohon lisäämään. 

Meitä Asukasyhdistysläisiä - etenkin 
haastateltua Yhdistyksen rahastonhoitajaa Tuu
la Kososta - Moro-artikkelissa ainoastaan 
jurpsaisi, että kirjoittaja oli kysymättä, kiittämättä 
lainannut juttuunsa Tuulan maininnan L.Viidan 
runosta jonka Pispalalainen aikoi julkaista. Runo 
alkaa:" Minä katselin kauan maisemaa ... " Anteek
si annettu . Keskustelu Pispalan kulttuuri
maisemasta, perinteen arvosta ja hyvistä tavois
ta rakentamisessa sai tuulta. MOROlle kiitos. 
Yleisradio seurasi, varmaan me pispalalaiset 
perässä./Jyrki Kaipainen 



Viime viikkoina on taas kerran 
keskusteltu kiivaastikin siitä, 
miten Pispalaan tulisi rakentaa. 
Keskustelun on virittänyt -
kuten monesti aikaisemminkin
jo toteutunut uudisrakennus. 
Yksittäisten rakennusten ja 
rakentajien 
jälkikäteisarvostelun sijasta 
voitaisiin miettiä myös, miten 
voisimme vaikuttaa asiaan 
ennaltaehkäisevästi. Eli uusien 
rakennusten suunnittelijooille ja 
rakennusluvan myöntätälle 
pitäisi saada selkeämmät ja 
tiukemmat määräykset siitä, 
miten Pispalan ainutlaatuisessa 
miljöössä saa rakentaa. 

Pispalan rakentamista säätelee vuonna 1978 
hyväksytty asemakaava ja sen rakentamista kos
kevat määräykset sekä niitä täsmentävät 
rakentamisohjeet ("Rakennustarkastajan ohje"). 

Tehokkuutta 
alemmas? 

Asemakaavamääräyksistä ehkä oleellisin on 
tonttitehokkuusluku, joka (karkeasti sanottuna) 
määrää, kuinka paljon asuinneliöitä tontille saa 
rakentaa suhteessa tontin pinta-alaan. Pispalan 
kaavassa tämä luku on 0.5 eli esim. tuhannen 
neliön tontille saa rakentaa 500 asuinneliön ta
lon. Tämä tehokkuusluku on monien mielestä lii
an suuri. Pari vuotta sitten tekivätkin Sakari Patjas 
ja Pispalan Moreeni kaupungille aloitteen luvun 
pienentämisestä 0.3:een. Ehdotus tyrmättiin sil
loin kaupungin elimissä "epätasapuolisena". Tu
levien rakentajien pitäisi päättäjien mielestä saa
da rakentaa yhtä prameasti kuin tähänkin saak
ka on ollut mahdollista. 

Nelikerroksinen 
porsaanreikä 

Kerroksien lukumäärä on asia, joka aiheut
taa usein ihmettelyä. Kaavamääräyksissä ilmais
taan ensin ykskantaan, että Pispalan 
uudisrakennusten pitää olla kaksikerroksisia . 
Mutta vähän myöhemmin tarkennetaan, että tä
män lisäksi voidaan rakentaa erilliset ullakko- ja 
kellarikerrokset, joissa voi olla asuintilojakin 
50%:n alalla rakennuksen pohjapinta-alasta. Ja 
hupsista, näin voidaankin rakentaa torni, joka 
maallikon silmissä onkin nelikerroksinen ainakin 

alarinteestä katsottuna. 
Pispalan alueen rakennuslupa-arkkitehti Esa 

Perttunen kaupungin rakennusvalvonnasta tote
aakin, että käytäntö on pikemminkin sellainen, 
että Pispalan rakentamisessa kaksi kerrosta on 

parempikin, että rakennus nousee enemmän 
ylöspäin kuin esim. leviää yksikerroksisena peit
tämään puolet tontista, sanoo Perttunen. 

Soveltuvuus 
miljööseen? 

Asemakaava sanoo myös, että "tulee huo
lehtia siitä, että hanke soveltuu katu-, kortteli- ja 
pihakokonaisuuteen ja että rakentamisessa käy
tettävät rakennusaineet, värit ja kattamisaineet 
soveltuvat kaupunkikuvaan". Rakentamisohje pi
tää tätä määräystä "Pispalan kaupunkikuvallisen 
tulevaisuuden kannalta eräänä oleellisimpana, 
mutta samalla vaikeimmin arvosteltavana seik
kana, johon tullaan kiinnittämään erityistä huo
miota rakennuslupa-asiakirjoja arvosteltaessa." 
Ohje jatkuu: "Suunnittelussa tulee ottaa huomi
oon, että alueelle ominainen mittakaava säilyy. 
Tästä syystä tulisi useimmissa tapauksissa täy
den rakennusoikeuden mukainen rakennus
ohjelma jakaa useammaksi erilliseksi 
rakennukseksi." Viimemainittu ohje lienee unoh
duksissa niin rakentajilta kuin rakennusluvan 
myöntäjältäkin. 

Naapurusto 
voi vaikuttaa 

Perttusen mukaan Pispalan rakennus
hankkeita arvioidaan rakennusvalvonnassa aina 
myös miljööseen soveltuvuuden kannalta, mikä 
on kuitenkin hankalaa, koska kysymyksessä on 
paljolti tyyli- ja arvostuskysymykset. 

-Tässä tilanteessa pidämme erityisen tär-

keänä uuden rakennushankkeen naapureiden 
mielipiteitä. He ovat oman lähimiljöönsä parhaim
pia asiantuntijoita, ja siksi naapuritonttien omis
tajia kuullaankin aina jo suunnitteluvaiheessa. 
Uudisrakentaja hankkii heiltä kirjalliset 
suostumukset hankkeelleen tai sitten järjestetään 
alku katselmus, jossa hanke esitellään naapureille 
paikan päällä ja mahdollinen kritiikki kerätään. 
Mikäli rakentaja ja naapurusto ovat hankkeesta 
erimielisiä, pyrimme me sovittelemaan ja löytä
mään kompromissin. Aina siihen ei päästä, ja 
rakennusluvasta on silloin mahdollisuus valittaa 
lääninoikeuteen ja aina korkeimpaan hallinto-oi-

s 
keuteen asti. Näin on Pispalassakin käynyt aina
kin yhdessä tapauksessa, kertoo Perttunen. 

Kaavamuutoksesta 
yhteisaloite? 

Naapurien kuuleminen on tietenkin sinänsä 
myönteinen asia, mutta ei välttämättä riittävä. On 
kuitenkin sattumanvaraista, miten aktiivisesti 
naapurit missäkin haluavat ympäristönsä kehit
tymiseen puuttua . Pispalan miljöö on laajempi 
kokonaisuus, jonka säilyttämiselle täytyy löytää 
nykyistä tarkemmat normit. Nykyiset löysät 
kaavamääräyksetja omistajanaapureiden kuule
minen ovat osoittautuneet riittämättömiksi. 

Alennetaanko tehokkuuslukua? Poistetaanko 
porsaanreikä, joka mahdollistaa jopa nelikerrok
siset tornit? Rajoitetaanko rakennuksen 
kokonaiskorkeutta ja/tai kerroskorkeutta? Pitäi
sikö ylisuuret rakennuskokonaisuudet jakaa 
useammaksi rakennukseksi, jos täysi rakennus
oikeus halutaan hyödyntää? Miten tulkittaisiin tiu
kemmin kaavan määräystä Pispalan miljööseen 
soveltuvuudesta? 

Tässä muutama kysymys, jotka kaipaavat 
jatkokeskustelua. Pispalan Moreenin kaava
muutosaloite tulisi uusia laajennettuna ja tarken
nettuna em. kysymysten pohjalta. Asia tarjoaisi 
oivallisen mahdollisuuden yhteistyön. 
virittämiseen Pispalan asukasyhdistyksen, 
Moreenin, muitten Pispalan yhdistysten ja kaik-
kien Pispalan kansalaisten välille . 
Alkuverryttelynä voitaisiin tyrmätä kaavoitus
viraston haaveet kasvimaiden rakentamiseksi. 
Ympäristömme on yhteinen - yhteistyössä ja yh-
teisellä aloitteella kaupungin suuntaan voisimme 
ehkä vaikuttaakin sen säilymisen puolesta. 

Veikko Niskavaara 
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Meidän kerhossa pelataan, 
leikitään, tehdään läksyjä, 
askarrellaan, tehdään retkiä 
mahdollisuuksien mukaan ja 
muuta mukavaa. Lisäksi 
olemme suunnittelemassa 
e rityiske rh oja ilta päiviksi 
Ahjolan kansalaisopiston 
kanssa, joita toteutetaan pää
asiassa taiteen perus
opetuksen opetussuunni
telman mukaisesti. Näihin 
osallistuminen on tietenkin 
vapaaehtoista. 

Ahjolan iltapäiväkerho, 
joka arkipäivä klo 12.00 -
16.30. 

KUVATEKSTI: Sählyilijät oikealta: Hannu Lähteenmäki, Juuso Tuomen puro, Jaakko Oksanen, Mikko 
Kovero, Joona Mörsky 

(0 
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VÄRITÄ I PARTURI-KAMPAAMO 
Pispalanharju 41 
puh. 223 9671 
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TERVETULOA! TOIV. BIRGI 

Joulu- ja tammikuun tarjous 

- Permanentit-20% 
- Uudet hellävaraiset 

aurinkoraidat 
Hiustenhoitotuotteet edullisesti. 

Myyn myös pieniä lahjaesineita ja koruja. 

HAKANIT ' HAKANIT Schwarzkopf 
Ti - Pe 9.00 - 17.00 
La 9.00 - 13.00 
Tai sopimuksestaa, Ma suljettu 

' 
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Haavoitusta ja 
kaavoitusta 

Kaupunki ilmoitti yllättäen AL:ssä 
(15.11 )Tahmelan palstaviljely-alueen asemakaa
van muutos-suunnitelmista. Aikomuksena olisi 
rakentaa Pyhäjärven rantaan rivi- ja 
kerrostaloja.Alue ei kuitenkaan ole vain ryytimaa 
vaan luontoa.viimeinen tyhjä tila rannassa ja sa
malla osa suurempaa.arvokasta kulttuuri- ja 
maisema kokonaisuutta. 

Vuosikausia on osattu odottaa ja pelätä 
pispalaisille rakkaaksi käyneiden viljelypalsta
alueiden kaavoittaminen rakennus tonteiksi. Näin 
osoittautui oikeaksi pispalaisten, tahmelalaisten 
ja Pispalan Asukasyhdistyksen arviot siitä mitä 
kaupungin isät ja virkamiehet tavoittelivat 
nakertaessaan pikkuhiljaa kadunrakentamisilla, 
pohjaveden pudottamisilla ja kaavamuutoksilla 
palsta-alueen lähiseutuja. Asukasyhdistys vaati 
jo vuosia sitten asukaskokouksessaan kaupun
gin virkamiehiltä kokonaisvaltaista tietoa siitä, 
mitä alueelle aiotaan tehdä. Selvää ja suoraa tie
toa virkamiehiltä ei ole saatu missään vaihees
sa. ASY:n edustaja kävi kahta päivää ennen uuti
sen julkaisemista Kaupungin Kaavaosastolla 
tiedustelemassa palsta alueiden kohtalosta. Saa
tu informaatio oli vähintäänkin kitsasta. Nopeas
ti oli asia sitten kaavailtu, kun jo parin päivän 
päästä asiasta saatettiin Aamulehdessä kirjoit
taa. En ihmettele jos kansalaisilta menee luotta
mus päätöksentekokoneistoon.Tampere-radion 
haastattelussa 26.11 Kaupungin kaava-arkkitehti
osaston johtaja Mikko Järvi sanoi,että kaupun
gilla on niin monta kaavoituskohdetta,ettei niistä 
voi,eikä ole tarve tiedottaa erikseen. Vasta
kysymys hänelle:Montako kulttuurihistoriallises
ti arvokasta kohdetta Tampereella on vielä jäljel
lä? Eikö Pispala ole yksi niistä harvoista? Eikö tuon 
lukuisien ulkomaistenkin arkkitehti-ja vierailija
ryhmien arvostaman alueen kaavoituksesta tule 
keskustella hieman laajemmin kuin Lielahden 
Rumakylän laatikkomallisen Peltomarketin laa
jentamisesta?? Eikö voisi olla mahdollista, että 
luonto ja tyhjä tila on yhtä tärkeä osa Pispala
Tahmelan omaleimaisuutta- siis perinnettä, jota 
ei tule tuhota-kuin talojen kirjo ja maiseman 
komeuskin? 

Kaavoitusosasto perustelee ratkaisuaan kan
takaupungin asutuksen tiivistämisellä. Herää ky
symys: Miksi täytyy tiivistää ja missä? Onhan se 

jo monasti todettu, että ahtaus aiheuttaa vain 
pahoinvointia monella eri tavalla . Perusteluissa 
puhutaan myös taloudellisuudesta. Kenelle tämä 
ratkaisu tuo taloudellisuutta muille kuin 
rakennusfirmoille. Kaupunki saa tietysti 
markkansa kassaan myydessään tontit, mutta 
mitä se menettää. Samaisessa artikkelissa perus
teltiin kaavamuutosta ns. kestävän kehityksen 
periaatteella. Mitä se sitten mahtaa tarkoittaa 
tässä tapauksessa, moniko ihminen tietää? Täy
tyy myöntää ,ettemme ole aivan perillä tästä 
termistä, mutta jotain juolahtaa mieleen. Kun tie
tyllä kaupunginosa-alueella asujaimiston täytyy 
asua, tehdä työtä, harrastaa, pystyä sosialiseen 
kanssakäymiseen mahdollisimman rikkaasti jne., 
niin täytyy myös olla mahdollisuus toimia eri ta
voin mahdollisimman luonnonmukaisessa ympä
ristössä. Kaupungin oikeutena ja velvollisuutena 
on säilyttää riittävästi viher- ja virkistysalueita. 
Mielestämmie kestävää kehitystä on se, että ih
m i si 11 ä on mahdollisuus monimuotoiseen, 
virikkeelliseen ja turvalliseen elämään ympäris
tössä, jossa on tilaa hengittää.Eikö kestävä kehi
tys termi ole lähtöisin ympäristöliikkeestä ja aja
tuksen perusta eritoten luonnon ja perinteen kun
nioittaminen ja säilyttäminen, ei elävän kaupun
ginosan tiivistäminen ja luonnon puistottaminen 
ja nitistäminen! 

Kaupunginvaltuusto on tehnyt hyviä periaa
te-päätöksiä, joiden mukaan edellisenkaltaiset 
elinolosuhteet on turvattava kuntalaisille. "Poh
jana Tampereen kaupungin ympäristöasioiden 
hoidolle on kaupunginvaltuuston vuonna 1994 
hyväksymä ympäristöpoliittinen ohjelma: Ympä
ristöpolitiikan ensimmäisenä tavoitteena on ke
hittää Tamperetta ympäristönsuojelun kärki
kaupunkina" (AL 09/11/96). Näiden päätösten on 
toteuduttava Tahmelan viljelypalstojen kohdalla. 
Aluetta ei saa rakentaa rivitaloille! Jos kaupunki 
saa yhdestä tonttikaupasta hetkeksi hieman 
käyttövaroja, se ei mielestäni ole kestävää kehi
tystä! Eikö kaavoitusosasto ajattele yhtään kau
punkikuvaa ja kaupunkikuvan kestävää kehitys
tä . Tämän alueen rakentamisella ei ratkaista 
asuntopulaa, mutta pilataan perinteikästä 
kulttuurimiljöötä. Pispalan maisemalla on oma, 
koko Suomen mittakaavassa ainoalaatuinen arvo. 
Tuohon maisemaan kuuluu erottamattomasti 
lehtivihreä ja luonto, eli vielä rakentamattoma 
rannat kuten Tahmelan palsta-alue.Jos Pyhä
järven ranta rakennetaan täyteen taloja maise
ma tuhoutuu korjaamattomasti.Jos viimeiset tyh-Uusi · 
leipomo 
Pispa-
lassa 

Entisen Puukkoniemen tiloihin (Pispalan val
tatie 53) muutti mennä kesänä Järvensivun leipo
mo lidesmotarin rantamailta. Matti Ojasen (ku
vassa) johtaman leipomon yhteydessä toimii 
myös konditoria-kahvila, jossa emännöi kahvilan
pidon ammattilainen Carita Niva. Konditoriasta 
kahvilla käydessäsi saat tuoreet leivät, pullat, 
leivokset jne. Myös rajattu määrä elintarvikkeita 

jät tilat täytetään taloilla, sanotaan samalla hy
västit kansainvälisestikin kuuluisalle kulttuuri
maisemalle. Näsijärven puoli harjusta on jo ra
kennettu . Moottoritie on tukkinut rannan 
käyttökelvottomaksi.Onko nyt pilattava myös 
Pyhäjärven ranta?? Miksi kaavaosastolla ei näh
dä millainen säilyttämisen arvoinen helmi 
tahmelalaisilla ja pispalalaisilla on näissä vihan
neksia, juureksia, kukkia ja sosiaalista elämää 
kihisevissä viljelypalsta-alueissa. Viljelypalstat 
antavat kymmenille siellä ahertaville keväästä 
syksyyn korvaamatonta iloa, terveellistä ruokaa 
ja voimia jaksaa nykyään jo koviksi tunnettuja elä
misen paineita. Palsta-alue tuo elämänlaatua kai
kille alueemme asukkaille ja rannan seuduilla 
liikkujille, viljelypalstat ovat jo arvo sinänsä! Ala
pispalan ja Tahmelan alueita on jo aiemmin tii
vistetty rankalla rivitalo rakentamisella ja Pis
palan kanta-asujaimistokin on pääosin tiivisti ra
kennettua. Uskallamme väittää että asukkaat 
alueellamme lähes sataprosenttisesti eivät hy
väksy eivätkä kaipaa rivi- eikä kerrostaloja 
virkistysalueilleen. Ja kuten jo painotimme kysy
mys on huomattavasti laajempi. Ei ole kyse vain 
meistä itsekkäistä-ja itsepäisistä-asukkaista. 

Pispalan arvokasta kulttuuri miljöötä on onnis
tuttu tuhoamaan vuosien varrel la paljon. 
Voimassaolevat kaavamääräykset ja niiden tul
kinnat ovat mahdollistaneet harvinaislaatuiseen 
ympäristöönsä täysin sopimattomien talojen ra
kentamisen. Kadun rakentamisessa olisi luullut 
löytyvän Pispalan kyläilmeeseen paremmin 
sointuvia ratkaisuja . Nyt ollaan kaventamassa 
asujaimmiston oikeuksia jälleen kerran. Kaupun
ginisien ja -äitien tulee vakavasti harkita myös 
eettisesti miten tuhoisat seuraukset Tahmelan 
palsta-alueiden rakentamisesta syntyy. 

Pispala ja Tahmela on niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin tunnettu kaunis, harvinaislaa
tuinen ja arvokas alue. Kuinka Tampereen Kau
punki kohtelee omaansa, onko se ylpeä 
helmestään vai tahtooko se vain rahastaa? 
Peseekö Tampereen Kaupunki Pispalan kasvoja 
lipeällä vai saako täällä posket rusottaa? Me, 
pispalalaiset ja tahmelalaiset emme tule hyväk
symään nyt suunniteltuja toimenpiteitä. Pispalan 
Asukasyhdistys ry. tulee tekemään enemmän kuin 
voitavansa ettei tätä koko Suomellekin arvokkaan 
kulttuuriympäristön runtelua tapahtuisi. 

JouniKopsa 
Jyrki Kaipainen 

löytyy kylmähyllystä. Leipomo ja kahvila tarjoa
vat myös erikoistuotteita mittatilaustyönä. Mai
nittakoon, että leipomon kondiittori leipomon 
kondiittori Mika Järvinen oli nuorten suomenmes
tari kondiittorikisassa muutama vuosi sitten. Kaik
kiaan leipomo työllistää 8 henkilöä. 
Kahvio-konditoria on avoinna jokainen arkipäivä 
klo 6.00 - 16.00. 

POIKKEA PISPAIAN 
APTEEKKIIN 

Avoinna ma-pe 9-18 

RAHOLANAPTEEKKI 
Jurvalankatu 8, 

Avoinnama-pe 9-17 
Aurinkoista ja iloista palvelua! 

Kysy viikon tarjousta! 



-

Kosteikkoa ovat sen viimeisellä toimipaikalla 
pitäneet yli 30 vuotta "Matu" ja "Aili", oikeilta 
nimiltään Katri Maarita Kosteikko ja Aili Rajala, 
joiden persoonallinen huulenheitto on totisesti 
tullut tutuksi Kosteikon kioskin vakituisille tai 
satunnaisille asiakkaille. Mutta niinpä kahvia, 
hampparinmakkaraa, maitopurkkeja tai tupakkaa 
on myyty joka päivä klo 9-21 joulupäiviä lukuun
ottamatta. Pienet flunssat tai muut arkipäivän 
vaivat eivät ole tätä rouva paria estäneet pitämäs
tä kioskia auki. Niinpä Matu viimeisinä aukiolo
päivinä veisteli, että "nyttaitais olla matkustami
sen vuoro, evvaan ole viälä päättäny että min
ne ... ". 

Kioskin perusti sisarusten isä Verneri 
Kosteikko v. 1925. Kosteikon veljeksiä oli tullut 
Vaasasta Pispalaan alunperin neljä. Veljekset 

perustivat ensin linja-autoliikkeen, mutta se ei 
oikein menestynyt. Verneri avasi kioskin, joka si
jaitsi nykyisen tien kohdalla . V. 1966, kun Pispalan 
teitä uudistettiin, jäi vanha koppi tien alle ja uutta 
varten rakennettiin nykyinen lisäsiipi tontilla si
jainneen asuintalon länsipäätyyn. Ja siitä asti 
siellä onkin Matu tai Aili toivottanut asiakkaalle 
"moro", eikä ainuttakaan sairaslomaa ole pidet
ty! 

ili 

Pispan jatkokoulussa 
Suomen ensimmäinen 
liikelinja 

Aili kertoi "Pispalalaiselle", että hyvästijättö 
kioskille on oikeastaan ollut riemullista, kun van
hat koulukaverit ja muut tutut ovat pitkästä aikaa 
tulleet morjestamaan. Aili on aito Pispan koulun 
kasvatti. V. 1945 perustettiin Pispan kouluun en
simmäinen jatkokoulun liikelinja Suomessa, ja sen 
Aili kävi. Kaksivuotisen jatkokoulun jälkeen tie vei 
Haapalinnan kukkakauppaan myyjäksi ja seppe
leen sitojaksi. "Olen sitonut kymmeniä seppele
itä pispalalaisille vainajille",kertoi Aili. Jatko
koulussa oli oppiaineena oikein ruotsin kielikin, 
"helppo juttu", sanoi Aili, eikä silloin purnattu 
pakkoruotsia vastaan yhtään. 

Eniten ehkä kosteikkoa jäävät kaipaamaan 
linjan 15 onnikankuljettajat, joilta meni 
päätepysäkin kahvipaikka. Kuskit olivatkin muis
taneet Kosteikkoa jäähyväislahjoilla, joihin sisäl
tyivät mm. leikkilinja-autot Matulle ja Ailille. 

Iris ehti viedä Simolan 
Heikiltä hevosenpaskat! 

Kosteikko on aina ollut täyden palvelun kios
ki, josta "mattimyöhäset" ovat hakeneet 
varustetäydennystä muiden myyntipaikkojen 
suljeuduttua. Eräs sulhaskandidaatti oli menos
sa naisiin ja tarvitsi vanhasta kioskista paidan ja 
kravatin -ja sai sen. Yhtä onnekkaasti ei kuiten
kaan käynyt Simolan Heikille, jonka talo sijaitsi 
Pispankadun yläpäässä Pispan koulun luona. 
Heikki nimittäin näki, kun vanhan kioskin edessa 
hevonen laski lannoitekasan tielle. Heikki säntäsi 
hakemaan talostaan kihveliä ja lapiota pelastaak
seen lannoitteet ruusupuskilleen, mutta Iris 
Gauffin, jonka talo oli nykyisen 15:n kääntöpaikan 
kohdalla suuren puutarhan keskellä, oli nopeam
pi. Iris korjasi hevosenpaskat puutarhaansa, ja 
kun Heikki palasi takaisin ja noitui:" Kyä mää sen 
näin että hevonen tähän paskansi mutta mihin 
ihmeeseen ne paskat jo on häipyny", niin Iris 
huikkasi puutarhastaan: "mää kerkisin jo!" 

Jorse Markkula 

Se on sitten Kosteikkokin 
kuivunut! Yli 70 vuoden perin
ne katkesi, kun Kosteikon 
kioski sulki ovensa lokakuun 
lopussa. Pisp alan harju menet
ti viimeisenkin elintarvikkeiden 
myyntipisteensä, ja elämä 
P1sp alassa hiljenee yhä enem

ån nukkuma ähiön suuntaan. 

Pispalan historiaa tämäkin! 
Rajalan Aili Liikeväen 
kerhon missinä 1950-

luvulla ! Liikeväellä oli kerho 
Tampereen puolella 

Sukkavartaankadulla ja 
siellä järjestettiin 

naamiaisia, joissa paras 
puku palkittiin. Aili oli 
Pispalan pultereiden 

innoittamana pukeutunut 
kivikauden naiseksi, ja tällä 
asulla hän voitti ensimmäi

sen palkinnon. 



Joka kolmas äänesti 
kokoomusta Pispalassa 
- protes
toijat jä · ät 
kotiin tai 

kaljalle 

l 

 

I V 

Yli 300 sellaista pispalalaista, jotka äänesti
vät v. 1995 eduskuntavaaleissa, jättivät äänestä
mättä lokakuun kunnallisvaaleissa ja Euro-parla
menttivaaleissa. Pitkäaikaistyöttömyyden ja la
man aiheuttama protesti purkautui siis mitä ilmei
simmin passiivisuutena. Sopivaa protestikanavaa 
ei nähtävästi ollut minkään vaaliliiton ehdokas
asettelussa. 

Vaalituloksen kuumimmaksi uutisaiheeksi yli
päänsä nousi alhainen äänestysvilkkaus, jonka 
kaiken järjen mukaan pitäisi antaa puolueille vies
ti kansalaisten epäluottamuksesta parlamentaa
riseen demokratiaan. Sitä tosin puolueiden pu
heenvuoroissa vaalien jälkeen ei -ehkä opposi
tiota lukuunottamatta- ole tunnustettu, vaan syi
tä on etsitty kaikesta muusta: naurettavimpana 
yrityksenä huonon sään syyttäminen. 

Pispalassa ja Hyhkyssä äänestysvilkkaus ti
pahti edellisistä vaaleista yli 10 prosenttiyksikköä, 
vaikka Pispalasta oli oikeastaan ennätysmäärä 
ehdokkaita. Pispan ja Hyhkyn koulujen äänestys
alueiden äänestysprosentti kunnallisvaaleissa oli 
sama eli 62,7% (vastaavat luvut v.-95 vaaleissa 
74,8 ja 73,7% ! ). Alhainen äänestysprosentti mah
dollisti Kokoomukselle kaikkien aikojen vaalivoi
ton Pispalassa: Pispan koulun uurnilla Kokoomus 
sai annetuista äänistä 30, 1 % ja Hyhkystä peräti 
37,3%. Nukkuvien äänestäjien tyytymättömyys 
verotti eniten Vihreitten kannatusta, joka nyt oli 
miltei tasavahva SDP:n kanssa -Vihreät 16,4% ja 
SDP 15,3%. 

RKP ponnahti Pispalan 
puoluekartalle 

Kunnallisvaalien kiistaton voittajahan oli tie
tenkin Kokoomus, mutta suhteellisesti Pispalan 
äänestysalueilla voitti eniten Ruotsalainen Kan
sanpuolue, joka sai Pispan koulun alueelta 24 
ääntä ja Hyhkystä 9. Bättre folketin komealle tu
lemiselle kelpaa selitykseksi se, että RKP:n uusi 
valtuutettu, dipl.insinööri Peter Löfberg asuu 
Pispalassa . Hän lienee innostanut naapurinsa 
äänestämään yli puoluerajojenkin, koskapa on 
nostanut Pispalan toiseksi "ruotsalaisimmaksi" 
äänestysalueeksi Tampereella. "Ruotsalaisin" on 
Pyynikin alue, josta Löfberg keräsi 27 ääntä. 

Uudessa valtuustossa Pispala on muutenkin 
hyvin edustettuna, sillä Pispalan asukkaita istuu 
valtuustossa kaikkiaan 4: Vasemmistoliiton teho
rouvat Marjatta Stenius-Kaukonen (kaupungin 
äänikunigatar ja koko valtakunnan nelonen) ja 
Lea Minkkinen sekä Vihreitten Satu Hassi edellä 
mainitun Löfbergin lisäksi. 

Pispalan Kokoomukselle luettakoon 
häpeäksi, että se upeista äänimääristään huoli
matta ei äänestä omia asukkaitaan valtuustoon, 
kunnallispolitiikassa kun monet asiat lienevät 
kuitenkin enemmän yhteisiä saman alueen asuk
kaille kuin valtakunnan politiikassa . 
Pispalalaisittain onkin kiinnostavaa nähdä, mitä 
Kokoomus vaalivoitollaan tekee . Asukas
yhdistyksen vieno toivomus olisi, että Kansallinen 
Kokoomus käyttäisi saamaansa mandaattia 
kansallismaiseman säilyttämiseen eikä esimer
kiksi maapohjan rahastamiseen, valtuustolla kun 
joka tapauksessa kaavoitusmonopolin hallitsija
na ja rakennusluvan myöntäjänä on näissä kysy
myksissä valta .. /Jorse Markkula 

Bir_git 
jatkaa 
kam
paamo 
Minnaa 

Pispalan harjun kampaamoa on elokuusta 
lähtien pitänyt Birgit Terenius. Minna lähti jatko
opiskelemaan. Birgit aikoo kuitenkin pitää tutun 
nimen. Hänellä on ensin kahden vuoden vuokra
sopimus joka mahdollisesti jatkuu pitempään. 

"Ihan hyvin on mennyt. Jotkut asiakkaat ovat 
käyneet jo kolme -neljä kertaa ja tuntuu joukossa 
olevan muutama aivan uusi asiakaskin tässä 
kampaamossa·; kertoo Kaukajärvellä asustava 
Birgit. 

Birgit muistuttaa, että kiinteiden aukiolo
aikojen lisäksi hänen kanssaan voi joustavasti 
sopia muistakin ajoista. Jos käytte koko perheen 
voimin, 10 käynnin jälkeen yhdestoista 
hiustenleikkuu on ilmainen. Koko perheen käyn
nit lasketaan. Birgit toivottaa pispalalaiset terve
tulleeksi! 



FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

PIRKKA-HOITO OY 
PispalanvaJtatie 45, puh. 2123 002 

Lääkintävoim.: Ritva Hämeenoja ja Kirsti Jännes 

EPILÄN TB-HUOLTO 
T.PALONEVA KY 
puh. 344 0207 

-Juhlaan kuinjuhlaan
Hiukset Clipsistä koko erheelle! 

Av. ma-pe 9-17 la 9-13 
+ sop. mukaan 

KÄiYTETTYJÄ 
KESÄ- JA TALVI--

RENKAITA JA 
VANTEITA 

Runsaasti erilaisia 
alumiinivanteita 

T-OSATOY 

PuH.(931) 2125 972, 2128 300 

PISPALANVALTATIE 24 

33250 TAMPERE 
AVOINNAark. 9-18 la10-14 

Pyynikin 
näkötorni 
MAANKUULU 
MUNKKIKAHVIIA 
Toivottaa 
Hyvää Joulua 
avoinna joka 

· päivä 9-20 
Jouluaattona 9-13 
212 3247 

************ 
Rajakioski 

·GRILLITUOTTEITA 
·ELINTARVIKKEITA 

-MAKEISIA - JÄÄTELÖÄ 
€LEHTIÄ YM. 

Meiltä myös huurteiset mukaan! 
ma-to 14-01, pe 14-02 

1a 17-02, su 14-24 

************ 
PUB PISPALAN PAVILJONKI 

Pispalanvaltatie 39, puh. 010196030 

Upeat Näsijärviväköalat, biljardi, terassi, Happy Hours 
... ja hanasta tulee Koff lll:sta 

AUKI JOKA PÄIVÄ KLO 9 - 22 ... 02 

TOIVOTTAA 
PISPALALAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA 

PÄIVYSTYS 24 t 
2120960 

PISPALANVAVTATIE 61 



• kahvia 
sämpylöitä 

• lounasruokaa 
212 

Avoinna ma-ti 5.30-22.00 • grilli- ym.tuotteita 
ke-su ympäri vuorokauden • kebab 

GRILLIPIHVI I GRILLIPIHVI I GRILLIPIHVI 
1 (KOKOLIHA) (KOKOLIHA) (KOKOLIHA) 

PIPPURI· PIPPURI· PIPPURI· 
1 KASTIKE 25.· 1 1 KASTIKE 25.- I I KASTIKE 25 1 

ajalla ajalla ajalla • 
klo 17 .00--06.00 klo 17 .00-06.00 klo 17 .00--06.00 

2/kuponki 2/kuponki 2/kuponki 

PARTURI-KAMPAAMO 

Tiina Sirén 
Nyt reipasta ryhtiä 
pikkujouluhiuksiin! 

MIESTEN J,9 NAISTEN 
HIUSTENLElKKAUS 

75 MK 

TERVETULOA! S 2133276 
PYYNIKINTORI 

PYYNIKINTORI 1, TAMPERE 23, P. 222 4597 

TUTUSTUMISEN ARVOINEN! 

Viihtyisä & edullinen kahvilakonditoria 
ja lounas aikka 

bilPOiDI 
mikrotietokoneet ja oheislaitteet 

Pyynikintori 4-6 33230 TAMPERE 
puh. 2110877 fax. 2110855 http://www.bitpoint.fi 

PYYNIKINTORIN 

PARTURI 
' PUH.2130 086 

PYYNIKINTORI 4 

Kaija Riikonen-Schumacher 

Parasta kuljettajakoulutusta 1 vuodesta 1928 

Autokoulu 
PIRKKA 
- kurssit A B ja C 
- päivä- tai lltaluennot 
- Joustavat maksuehdot 

TULE KÄYMÄÄN TAI SOlTA 

L 

1 
1 
1 

1 
1 
1 Pyyniklntorl 1 

Puh. 21 2 451 3 

Pyynikintorin Fysioterapia- ja Hieronta 
Pyynikintori 4 

- fysikaaliset hoidot myös ilman lähetettä 

- lahjakortit, CuroPlus-terveystyynyt 
- vuokraamme kotiin kirkaslampun 7vrk/300,-
- hierontaöljyvalikoimissamme 19 erilaista öljyä, 

joista voit valita mieleisesi tilanteen mukaan 
p. 222 9295, avoinna ma, ke, pe 9.00-16.00, 

ti-to 10.00-18.00 

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT! 

Järvensivun Leipomo Ky tuoreet leivät, pullat, 
leivokset 
kahviokonditoriasta 

Pispalan valtatie 53 
Kahviokonditorio 

av. ark 6.00 - 16.00 

TERVETULOA 
Ahjolankatu 2 p. 213 0046 ark. 7 - 17 

PITOPALVELUA 



EU-parlamentin naisten 
oikeuksien valiokunnan 
puheenjohtaja Nel van 
Dijk vieraili syyskuun 
lopussa Suomessa ja 
Raja portilla. 
Van Dijk totesi, että tasa-arvo etenee EU:ssa ko
vin hitaasti. EU:n ministerineuvosto on hyväksy
nyt tähän mennessä 7 tasa-arvoa edistävää 
direktiiviä koskien työelämää, perhettä ja sosiaa
liturvaa. Naisten mahdollisuuksia työmarkkinoil
la pyritään parantamaan mm. koulutuksen avulla 
Esim. Yhteistyöaloite NOW:n puitteissa tuettavien 
hankkeiden minimi kesto on kaksi vuotta ja kes
keistä on ns. Bottom-up periaate eli lähellä kohde
ryhmää-periaate. 
Kenties juuri bottom-up periaatteen mukaisesti 
van Dijk kävi Rajaportin saunassa. Löylyn i:rin
omaisuus ja saunomisjärjestelyjen tasa-arvoinen 
toteutus sai valiokunnan puheenjohtajan hyväk
synnän ja kiitokset/Ritva Ojalehto 

Pispalan 
päivää 
vietettiin 
Hauli
tehtaalla 
lokakuun 
viidentenä 
Kotiseutuyhdistys Moreenin järjestämään joka 
vuotiseen Pispalapäivän vastaanottoon saapui 
koko salillinen entisiä ja nykyisiä pispalalaisia. 
Iloisissa jälleennäkemisen merkeissä syötiin 
pernasoppaa ja muisteltiin menneitä. Puheenjoh-
taja Patjas toivotti joukon tervetulleeksi. Pauli 
Räsänen lauloi . 
Seppo Inkisen alumiinista valmistamat erin_omai
sen elävät näköisveistokset Pispalan ka1kk1en 
tuntemista entisistä Njulkkiksistai loivat tunnel
maa ja herättivät muistelemaan. 
Veistoksissa poikamies Pispan Matti ajaa selkä 
kenossa mopollaan, lääkäri Arvo Mäkelällä on 
hattu kädessään kuten aina - myös talvisin -
elinaikanaankin, pelastusarmeijalaiset laulavat ja 
Vehkasen Kalle työntää kottikärryjään. 

Seitikit 
Petroskoissa 
Naurettava pispalalaisyhtye Orastavat Seitikit 
tanssitti kesällä menestyksekkäästi Petroskoin 
karjalais-ja venäläiskansaa. Uusia kutsuja ensi 
kesäksi tuli ainenkin Petroskoihin ja Pietariin. 

Hyh hyh 
Hyhkyn valintaa ei enää ole. Eläköön automarketit 
ja uljas tulevaisuus!! 
(Mutta mitä me autottomat? Tämä suunnitelma 
ei voi olla aukoton? ) 

Pispalasta 
Bufevardille 
Pitkän linjan työmarkkina poliitikko, valtakunnan
sovittelija Jorma Reini julkaisi lokakuussa elä
mänkerran NPispalasta Bulevardillel. Tarinoita 
hänen kotiharjun kupeesta Pispalasta sekä poli
tiikan kabineteista. 

Lentopalloa 

Lyö lentoon pallo jo rentoutuu kallo. 
Vanhoja kaivataan uusia tarvitaan. 
Tiistaisin 20 - 21.30 Pispan koululla. 
Tervetuloa toivoo As. Yhdistys. 

Lahtelaiset 
kylässä 
Linja-autollinen Lahden Anttilanmäen asukas
yhdistyksen jäseniä kävi Pispalan asukas-
yhdistyksen vieraana syyskuussa. Anttllanmak1 
on Lahden viimeinen (osin säilynyt) puutalo
kaupunginosa. Vieraita kiinnosti Pispalan perus
korjaus ja 
muu kehitys. Tietoa kaupunginosamme histori
asta ja nykytilasta jakoivat arkkitehti Taru Hurme, 
Pispalan sosiaalisen rakenteen muutokse_sta va1-
töskirjan tehnyt Ossi Eskelinen sekä P1spalan 
asukasyhdistyksestä Tiina Huuhtanen ja Jouni 
Kopsa. 

Valokuvia 
etsintä-
kuulutetaan 
Fatima Burgundin rinsessa ja henk1vart1Jansa 
Ahmatti vierailivat Bispalan karnevaaleilla Armon 
vuonna 1995 nyt kaipaavat VALOKUVIA muis
toksi he . Jos siis kuvasit em. Vuoden 
karnevaaleilla itämaan ihmeitä, voisitko ystäväl
lisesti ottaa yhteyttä Fatimaan eli Peppiin eli 
Riikkaan p. 2229985 Burgundin suunta. Pientä 
palkitsevuutta voidaan suorittaa. Shokran 



AlueOptiikasta 
Pahus kun on pimeetä! 

Tule AlueOptiikkaan näkemään valo 
.. 

- UUSILLA LINSSEILLA, .. 
MUODIKKAILLA KEHYKSILLA 

Aina markkinoiden 
parhaat muovilinssit: 

yksiteholinssit 

alk. 71, - kpl 

kaksiteholinssit 

alk. 228, - kpl 

moni teho linssit 

alk. 341, - kpl 
+ valmistustyö 

Luku lasit 
puolikehyksellä 

alk.3 9 5, -
Verenpainemittari 

Markkinoiden nopein, varmin ja edullisin 

vailn 385 ,-

Kun haluat 
nähdä ilman laseja! 

PIILOLASIT 
Kuukausilinssit Kuukausilinssit 

59,- pari 289,- 6 paria 
Normaalit pehmeät Premier yhden päivän 

piilolinssit kertakäyttölinssit 

280,- pari 20,- pari 
+ piilolinssien sovitusmaksu 

Kaikki kehykset 

vain 50,-
.. . 450,-

Ostaessasi kehykset + linssit 

TARJOUKSET VOIMASSA VUODEN LOPPUUN 

Pispalan AlueOptiikka 
Pispalan valtatie 73 B, puh. 2110 430, avoinna ma - pe 10 - 14 
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