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Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisil
le. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tah
melan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mie
lipiteitä, jutunaiheita ja muuta sellaista voi toi
mittaa lehden tekijöille ja asukasyhdistyksen 
toimikunnan jäsenille. Niitä voi lähettää tai jät
tää lehden postilaatikkoon Pispalan kirjastoon, 
Tahmelankatu 14, avoinna ma-pe 14-20, la 
12-17. 

PISPALALAINEN 2/2002 
Päätoimittaja: Johanna Vehkoo 
p. 041 525 7454 
johanna.vehkoo@uta.fi 
Tähän lehteen kirjoittaneet: Reeta Heino, Vil
le Järvi, Kari Lehtinen, Esko Mäkinen, Mikko 
Mäkitalo, Jari Niemelä, Tarja Nikupaavo-Oksa
nen, Sami Sjöberg, Aino Suonio, Lotta Tuohino, 
Pasi Virtamo, Jaana Vuori 
Valokuvat: Mauri Keitto, Hanna Metso, Ilpo 
Mikkonen (kansikuva), Timo-Olavi Jalkanen, 
Elina Rudin, Johanna Vehkoo 
Piirrokset: Heikki-Pekka Miettinen 
Ulkoasu: Jussi Tuulensuu 
Sivunvalmistus: Asemointipalvelu Leinonen 
Painopaikka: PAM-Print, Tampere 2002 
Painos: 3 500 
Julkaisija: Pispalan asukasyhdistys ry. 

Pispalan asukasyhdistyksen 
toimikunta 2002-2003: 

Puheenjohtaja: Pasi Virtamo 
Kannaksenkatu 2, p. 050 3605710 
Sihteeri: Aarne Raevaara 
Rinnekatu 10, p. 041 522 4636 
Taloudenhoitaja: Pirkko Saloranta 
Tahmelankatu 11 A 5 
Lotta Tuohino 
Reino Tusa 
Tahmelan viertotie 36 B, p. 212 6366 
Johanna Vehkoo 

pääkirjoitus 

joulukuussa 

Pispala la taitaa olla nostetta, kuten 
tavataan muodikkaista asioista sa
noa. Inventointi ja kasvimaiden koh
talo ovat pinnalla. Muutenkin Pis
palaan törmää jatkuvasti, vaikka ei 
olisi Haulitomilla päinkään. Yhtey
denottoja tulee pitkin vuotta, vaikka 
Pispalalainen ilmestyy vain kahdesti 
vuodessa. 

Taannoin otin osaa kahteen eri Pis
pala-aiheiseen tutkimukseen saman 
viikon aikana. Ensimmäinen oli osa 
ympäristöministeriön laajaa asuin
ympäristöjä tutkivaa hanketta. Toi
nen, pienempi projekti, keskittyi Pis
palan kokemaan muutokseen. 

Tutkimusten tekijöille piti laver
rella leveästi Pispalan olemuksesta. 
Kysymyksiin vastailu pisti mietti
mään, miksi oikeastaan haluan vält
tämättä asua tällä mäellä. Tähän kuu
luisaan Pispalan mustaan aukkoon 
minut imaisivat ihmiset. Kyse ei lop
pujen lopuksi ole kauniista vanhois
ta taloista, jylhästä maisemasta ja ainutlaatuisesta miljööstä vaan niis
tä tyypeistä, jotka haluavat elää tässä uhanalaisessa todellisuudessa. 

Se on hyvä porukka, mutta se tarvitsee tätä paikkaa - sellaisena kuin 
se on. 

Johanna Vehkoo 
päätoimittaja 

Seuaavan lehden ilmestymistä odotellessa ajankohtaisia Pispala-aihei
sia juttuja kannattaa lukea verkossa Mansemedian Pispala-osastolla: 

http://mansemedia.uta.fi. 
Seuraa myös Pispalan sivujen uutuuksia: 

www.pispala.org/uuttanyt. htm. 
Tämä lehti löytyy verkosta pdfversiona: 

www.pispala.org/ pispalalainen. 

Muistathan maksaa Pispalan asukasyhdistyksenjäsenmaksun vuodeksi 2003. Se on vaivaiset 5 €! Tilinumero on Leonia 
800017-893796. Merkitse viestiksi "jäsenmaksu 2003" ja oma nimesi. 
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Nappi soittaa biisejä Pispalas 
Etelärinteen oma poika, karheaääninen 
laulaja-kitaristi Antti "Nappi" Tuomi
nen julkaisee uuden cd-levyn. On niin 
hyvä olla pitää sisällään seitsemän Na
pin itsensä säveltämää ja sanoittamaa 
laulua. 

Levyllä Nappi on sooloartisti, mutta 
normaalisti hän keikkailee J-P Villa
sen kanssa kahdestaan nimellä Poika
miehet. Duon toinen puolikas Villanen 
säestää bassonokkahuilullaan Nappia 
myös levyllä. 

Levyn julkistamista N appi juhlii esiin
tymällä luultavasti täpötäydessä Pub 
Kujakollissa lauantaina 14. joulukuuta. 

Levyn kappaleet kertovat Napin omas
ta elämästä Pispalassa. 

"Ne ovat sellaisia laulelmia ja balla
deja", Nappi kuvailee puhelimeen sa
malla kun kylvettää tytärtään. Puhumi-

nen ei tahdo oikein luonnistua, kun tyt
tö laulaa isäänsä suohon ja loiskuttelee 
vielä vettä päälle. "Sitä saa mitä tilaa", 
tyttö laulaa kirkkaalla äänellä. 

"Niin, pieniä episodeja elämästä", 
Nappi jatkaa hiukan kovemmalla äänel
lä. 

"Ne ovat todella suoraan omasta elä
mästä, joskus tuntuu että vähän liiankin 
suoraan. Vähän kyllä hirvittääkin jul
kaista niitä." 

Nappia voi kuunnella myös ensim
mäiseltä Musaa mäeltä -kokoelmale
vyltä, jossa Napilta on mukana bändin 
kanssa soitettu versio kappaleesta Pis
palan päättäri. Pispalalaisten muusi
koiden tuotantoa esitteleviä Musaa mä
eltä -levyjä on ilmestynyt kaksi. 

Pispalan päättäri on Napin kunnian
osoitus Pispalan kauneudelle. 

Kierrätyksen talo kunnostetaan 
Pispalan vanha Puukkoniemen kauppa 
säilyy sittenkin. Myös entisenä kier
rätyskeskuksen talona tunnetun man
sardikattoisen rakennuksen on ostanut 
tamperelainen arkkitehti Pertti Kaiha
ri, joka aikoo kunnostaa talon. 

Rajaportin saunan vieressä Pispalan 
valtatiellä sijaitseva talo on rakennettu 
1920-luvulla. Pispalan vanhan raken
nuskannan inventoinnissa Puukkonie
men kauppa on arvioitu ensimmäiseen 

Tietotuvan kuulumisia 
Pispalan atk-tietotupa on jatkanut atk
kouluttamista tehokkaasti koko vuoden. 
Kesätauon jälkeen koulutus jatkui kan
salaisen @-kortin puitteissa ja oppiaan
nettiin sekä kirjaston työntekijöille että 
asiakkaille. Koulutus on ilmaista. Uu
sia opintopiiripaikkoja vapautuu vuo
den alusta. Henkilöstökoulutus on ollut 
monipuolista vertaiskoulutusta. Atk:n 
perusteiden lisäksi on käyty läpi kuvan
käsittelyä ja nettisivujen tekoa. 

Uusia sivuja on tämän syksyn aikana 
tehty lukuisia. Sivuillamme on käy
tetty uutta tekniikkaa, josta esimerk
kinä on muun muassa Pispalan ku
vatietokanta, joka löytyy osoitteesta 
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arvoluokkaan kuuluvaksi kohteeksi. Lä
hes alkuperäisessä asussaan säilynyt ta
lo kuuluu inventoinnissa samaan koko
naisuuteen Rajaportin saunan kanssa. 

Kaiharin tarjous, 24 000 euroa, oli 
kaupungin järjestämän tarjouskilpailun 
korkein. Joku tarjosi vain yhtä euroa. 

Tarjousta tehdessään Kaihari ei ollut 
edes käynyt rytötaloksi haukutussa ra
kennuksessa sisällä. Hirsitalon todelli
sen kunnon näkee hänen mukaansa tar -

manseyhteisot.uta.fi/pispalantietokanta/ 
kuvatietokanta/index.php. 

Uusia videoleikkeitä on lisätty muun 
muassa Tuliveistos-sivulle manseyhtei
sot. uta.fi/pispala/tuli veistos/tuli veis
tos2002/tuli veistos.html. 

Ensi vuoden suunnitelmissa on muun 
muassa uusi ilmoitustaulu ja Pispalan si
vuston uudelleenjärjestelyä sekä muok
kaamista. Jos olet kiinnostunut teke
mään nettisivuja Pispalan portaille ope
tamme myös mieluusti tässä taidossa -
ota yhteyttä tietotupaan. Lisäksi juttui
deoita ja palautetta kaivataan. 

Kari Lehtinen 
Pispalan portaat -sivujen 

päätoimittaja 

Napin uutukaisen kannen on tehnyt 
valokuvaaja Timo-Olavi ]alkanen. 
]alkanen on myös tuottanut levyn. 

"Se kertoo ihan suoraan Pispalasta. 
Viidentoista päätepysäkki on mulle tär
keä paikka, jossa on tullut monta ker-

peeksi hyvin päältäkin. Hän uskoo, että 
vuoden kuluttua valtatien varressa sei
soo jo varsin siistin näköinen talo. 

Kaihari suunnittelee muuttavansa ark
kitehtitoimistoineen Puukkoniemen ala-
kertaan. Yläkertaan arkkitehti aikoo 
kunnostaa vuokrayksiöitä. Yläkerrassa 
on nyt kuusi asuntoa. Myös ullakolle 
on mahdollista tehdä asuintiloja. 

Kaiharin mukaan talon hirsirakenteet 
ovat pääosin hyvässä kunnossa. Raja-

Runon talvi kitjastossa 
Runoilijat kertovat suosikkikirjallisuu
destaan, omista töistään sekä tietenkin 
runoilevat Pispalan kirjastotalolla klo 
15 sunnuntaisin 12.1, 19.1, 26.1, 9.2, 
16.2, 23.2, 9.3, 16.3 ja 23.3. 

Paikalle saapuvat Kirsi Kunnas,Juha 
Siro, Timo Malmi, Jyrki Vainonen, 
Kai Kyösti Kaukovalta, Jussi Rusko, 
J .K. Ihalainen, Tapani Hietalahti se
kä yllätysvieraita. 

Rauhan riimuja, kirjastotalon sun
nuntait 2.2, 9.2, 2.3 ja 30.3. klo 15 tar
joavat tuokioita rauhanaatteen lähteillä, 
aiheina muun muassa Mahatma Gand
hi, Vietnamin sota ja Thich Nhat Hanh 
sekä Yrjö Kallinen. 



ta 
taa vierailtua ja haaveiltua", Nappi se
littää. "Laulussa muistellaan kavereita, 
jotka on nääntyneet tänne Pispalan rin
teisiin." 

Muut laulut eivät kerro niinkään juu
ri Pispalasta, vaan ne ovat tarinoita lä
hinnä niiden kymmenen vuoden ajalta, 
jotka Nappi Tuominen on mäellä viet
tänyt. 

Periaatteessa On niin hyvä olla on jo 
Napin kolmas oma levy, mutta taiteilija 
itse pitää aiempia kahta "harjoituskap
paleina". Uutukaisesta otetaan tuhan
nen kappaleen painos. 

"Ainakin ensi alkuun", Nappi naures
kelee. 

Pispalassa levyä myydään ainakin Ku
jakollissa ja K-Pikkolossa. Hintaa cd:llä 
on 15 euroa. 

Johanna Vehkoo 

portin saunan puoleisesta päädystä ke
hikko on tosin lahonnut, joten taloa pi
tää nostaa ja vaihtaa muutama hirsi uu
siin. Useita puutaloja kunnostanut Kai
hari aikoo remontoida rakennuksen pe
rinteisillä menetelmillä. 

Talossa toiminut Pispalan kierrätys
keskus lopetettiin reilu vuosi sitten. Ra
kennus on ollut siitä lähtien tyhjillään 
ja kylmänä. 

Johanna Vehkoo 

Terveisiä PC:stä, kabareevideoesitys 
kirjastotalolla torstaina 23.1. klo 18. Ei
ja Ahvo, Susanna Haavisto & kump
panit esittävät videolla loistavan ja kos
kettavan satiirin nykyisen tietoyhteis
kunnan "autuudesta". 

Taustatietoa tapahtumista ja osallis
tuvista runoilijoista ja muista tapah
tumien vetäjistä löytyy nettiosoitteesta 
mansey hteisot. u ta.fi/pispala/uu tta
nyt.htm. 

Tervetuloa Pispalan kirjastotalon ta
pahtumiin! 

Kirjasto on avoinna normaalisti maa
nantaista perjantaihin 14-20 ja lauan
taisin 12-17. 

Mikko Mäkitalo 

Kirjoituskilpailu Pispalan lapsille ja nuorille 

Sanat, sivut 
ja sadut 

Pispalan asukasyhdistys, Kirjastoyhdis
tys ja kumppanuusprojekti järjestävät 
keväällä kirjoituskilpailun Pispalan ja 
Tahmelan lapsille ja nuorille. Aikaa 
kirjoitusten tekemiseen on kevätpäivän 
seisaukseen 21.3. asti. 

Parhaat palkitaan hyvin, kuten kilpai
luihin kuuluukin. Osa kirjoituksista jul
kaistaan Pispalan verkkosivuilla ja me
hukkaimpia paloja esitetään myös las
ten ja nuorten kirjastopäivänä huhti
kuun lopulla. Kirjoitukset voidaan jul
kaista myös nimimerkillä. 

Kilpailussa neljä sa,jaa 

Pispalan nuorten kirjoituskilpailuun voi
vat osallistua kaiken ikäiset lapset ja 
nuoret. Sarjoja on neljä erilaista: 

A) Alle 8-vuotiaiden sadutus (lapset 
kertovat, aikuiset kirjaavat). Aihe on va
paa. 

B) 8-12-vuotiaat. Kirjoituksen aiheen 
tulee liittyä Pispalaan tai Tahmelaan. 
Odotamme kilpailuun kertomuksia, sa
tuja, näytelmiä, sketsejä, runoja, sanoi
tuksia ja asiakirjoituksia. 

C) 12-18-vuotiaat. Kirjoituksen ai
heen tulee liittyä Pispalaan tai Tahme
laan. Odotamme kilpailuun kertomuk
sia, satuja, näytelmiä, sketsejä, runoja, 

sanoituksia ja asiakirjoituksia. 
D) Erikoissarja kaikenlaisille teoksil

le, jotka yhdistävät kuvaa, tekstiä ja eh
kä myös ääntä. Verkkosivujen laajuus 
saa olla korkeintaan kolme "sivua". Sar
ja on avoin kaikille alle 18-vuotiaille. 

Raatiin kuuluu kirjoittamisen ammat
tilaisia ja harrastajia, aikuisia ja nuoria. 

Kirjoitusten viimeinen palautuspäivä 
on 21. maaliskuuta 2003. Tekstit voi 
viedä tai lähettää Pispalan kirjastoon 
osoitteeseen Tahmelankatu 14. Liitä 
mukaan nimesi, osoitteesi ja puhelin
numerosi. Raati saa kirjoitukset nimet
töminä. 

Kilpailun tulokset julkistetaan Pispa
lan lasten ja nuorten kirjastopäivänä, 
sunnuntaina 27. huhtikuuta 2003. Sil
loin kirjastolla on ohjelmaa ja tekemis
tä koko päivän. 

Lisätietoa kilpailun säännöistä, raadis
ta, palkinnoista ja kirjastopäivästä saat 
Pispalan kirjastolta, julisteista sekä Pis
palan verkkosivuilta tammikuun puo
livälistä lähtien (http:/ 
/manseyhteisot. uta. fi/pispala/). 

Jos haluat mukaan kirjastopäivän ja 
kilpailun järjestelyihin, ota yhteyttä 
kirjastolle tai Jaana Vuoreen, 
jaana.vuori@uta.fi, p. 213 1336. 

Jaana Vuori 
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kurpitsaliikkeeltä 

Mitä voi tehdä ryytimaiden 
säilymisen hyväksi 
Juuri nyt on aika valmistautua ensi 
kesään suunnittelemalla viljelijän uran 
aloittamista. Mitä enemmän viljelijöitä 
on, sitä perustellumpaa ryytimaiden säi
lyttäminen on. Eipä muuta kuin soitto 
Teiskon-Tampereen 4H -yhdistykseen 
palstajonoon. 

Muutoin on positiivinen julkisuus ai
na eteenpäin. Ruohonjuuritason juttelu 
on tehokasta, samoin kuin medioissa
kin esiintyminen. Yhdistysten jäsenyys 
ajaa aina asiaa eteenpäin. Mitä enem
män jäseniä, sitä painavampi yhdistys. 
Talkoo- tai taloudellinen apu ovat aina 
tervetulleita. 

Toivotaan kaupunginvaltuuston otta
van Tahmelan ryytimaa-asian käsitte
lyyn ja päättävän säilyttää ryytimaat 
ryytimaina. Oletan yleisen mielipiteen 
olevan ryytimaa-alueen viheralueena 
säilyttämisen kannalla. Kaavoitusta val
mistelee asemakaava-arkkitehti Mikko 
Järven alaisena pispalalainen Taru 
Hurme. Ryytimaat ovat siis hyvissä 
käsissä. Jollain tavalla alue on kaavaan 
merkittävä joka tapauksessa, kaavoitta
matta sitä ei voi jättää. Viheralue se voi 
asemakaavassa olla, vaikka suurpiirtei
semmässä yleiskaavassa olisikin pien
talovaltaista aluetta. 

Tahmelan ryytimaasta 
hyötykasvi maa 
Mitä pispalalaiset sitten haluaisivat alu
een olevan? Ainakin Kurpitsaliike ry:ssä 
olemme sitä mieltä, että koko nykyi
nen ryytimaa-alue tulee säilyttää nykyi
sen kaltaisena vuokraviljelypalsta-alu
eena tai pääasiassa sille perustuvana vi
heralueena. Siis asukkaiden virkistys
alueena, avoimena ja rakentamattoma
na. 

Kuntoon alue olisi hyvä saada, siistiä 
se. Ensin on kuitenkin päästävä tilan
teeseen, jossa kaupunki haluaa säilyt
tää alueen viheralueena. Sitten voimme 
tehdä ehdotuksia. 
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Alueen maatiaiskasvikannat täytyisi 
selvittää ja alkaa viljelemään niitä jär
jestelmällisesti. Ne voisivat olla maati
ais-hyötykasvimaan (hienosti arboretu
min) perusta. Alueella toimii jo Maa
tiainen ry:n paikallisryhmä. Hyötykas
vimaata voisivat tukea opastetaulut ja 
opastetut kävelykierrokset. Näin kaikki 
kuntalaiset ja turistitkin pääsisivät naut
timaan säilytetystä kasvimaasta. 

Mitä muuta palstalle saa tuoda, mitä 
siellä saa kasvattaa? Saako luumupuun 
istuttaa, jos ei, niin marjapensaanko 
saa? 

Myös koirapuistoa voisi kasvimaiden 
lähistölle ajatella. Keskustassa taitaa ol
la lähin koirapuisto heti juna-aseman 
vieressä. Toisella suunnalla sellainen 
erikoisuus on Lielahdessa. 

Kylän sosiaalinen 
pääoma 
Tahmelan ryytimailla kulkija törmää 
sellaiseen elävään kulttuuriin, jota ei 
ole enää missään muualla. Kuin kuvit
teellisessa vanhassa tiiviissä kyläyhtei
sössä voi ryytimaiden tienoilla helposti 
alkaa juttelemaan tuntemattomien ih
misten kanssa aivan poikkeuksellisella 
tavalla nykymaailmassa. 

Tätä yhä toimivaa sosiaalista kylä
pääomaa kuvaillessani minullakin sanat 
loppuvat ja hyvän mielen pala nousee 
kurkkuun. "Ei tätä yksi vanha Rauma 
voita", totesi eräs viimekesäinen vie
raspaikkakuntalainen kulkija. 

Tahmelan ryytimaiden tienoilla käys
kentelevän sydämen täyttää onni ja rau
ha. Ihminen ymmärtää kuuluvansa yh
teen tämän paikan ja muiden sen pääl
lä kulkijoiden kanssa. Maisemasta ja 
maasta, sen lähteistä ja mullasta, kai
kesta siellä tulee rintaan voima ja vahva 
elämisen tuntu. 

Ei ihme, että tässä kansallismaisemas
sa ovat aina viihtyneet erityisesti taitei
lijat runoillaan ja muutenkin tienoota 

Tuo julki mielipiteesi 
kasvimaiden kohtalosta 
Tampereen viheralueohjelman ylei
sötilaisuus Hyhkyn koululla 8. tam
mikuuta klo 14-20. 

Keskustelutilaisuus Ryytimaista ja 
Pispalan rakennusinventoinnista 
Haulitehtaalla 15. tammikuuta klo 
18-20. Tilaisuuksissa mukana kaa
voitus- ja puistoyksikön edustajat. 

ylistäen. Vai onko niin, että siellä olles
saan on ihmisen sisällä uinuva luovuu
den kukka puhjennut kukoistamaan. Ei 
ihme, että tänäkin päivänä kulttuuri-ih
miset kerääntyvät Pispalaan asumaan. 
En ihmettele sitäkään, että Tampereelle 
tulevat turistit kierrätetään siellä. Ryyti
maa-alue on Pispalan kohtu ja Tampe
reen kehto. 

Viheralue ei ole 
pelkkää pinta-alaa 
Kun ensimmäinen tamperelainen alkoi 
viljellä, tapahtui se epäilemättä juuri 
Tahmelassa. Alue on ollut viljeltynä ai
nakin 9000 vuotta. Millaisia piikuok
kia ja nuolenpäitä humuksen pohjille 
onkaan painunut aikojen saatossa. Ra
kentaminen ainakin tuhoaisi pohjamaan 
vaihdolla ja paalutuksillaan tuon arkis
ton. Viljelyn jatkuminen jatkaisi arkis
tointia. 

Sitä se on ollut aina meidän aikoihim-



me saakka, vaikka nykyihminen on kau
an sitten alueen kaavoittanutkin raken
tamiselle. Uskon meidän itsemme ja ai
nakin jälkeemme tulevien katuvan kat
kerasti mahdollista rakentamista. Me
nettäisimme korvaamattoman palan elä
vää historiallista kulttuurijatkumoa. 

Eikö ryytimaa voisi olla hieno elimel
linen osa tulevaa kaupunkipuistoa, jos 
sellainen päätettäisiin vielä Tampereel
lekin perustaa? Keskustan seudun hal
ki kulkeva maailmankuulu harju olisi 
luonnollinen ja mahdollisimman lähel
lä luonnontilaa oleva kaupunkipuiston 
perusta. 

Viheralueiden merkitystä selvitettäes
sä ei voida vain laskea suoraan pinta
aloja per asukas. Olisi kehitettävä laa
dullinen mittari. Tarvitaan monipuolisia 
alueita. On hyvä olla suvaitsevainen ih
misten harrastusten suhteen, vaikka it
se ei tuntisi tai harrastaisikaan kaikkea. 
Ryytimaat kuuluvat virkistysharrastus
ten pariin, jotka kuuluvat kestävän ke
hityksen mukaiseen kaupunkirakentee
seen. 

Pysytään kohtuudessa, ollaan moni
arvoisia ja suvaitaan sellaisiakin hyviä 
harrastuksia, joita ei itse ehkä harrasta. 
Alueen päälle ei saa mitään ryytimaat 
tuhoavaa rakentaa, sitä se ei kestä. 

Positiivinen julkisuus ja aika itse lie
nevät puolellamme. Ei hötkyillä, mutta 
pidetään asioita esillä ja toimitaan edel
leen pitkäjänteisesti hyvien asioiden hy
väksi. En usko, että Tahmelan ryyti
maille rakennetaan. Toivon alueen säi
lyvän kasvimaina. 

Ville Järvi 
Kirjoittaja on Kurpitsaliike ry:n tiedotta
ja. Tätä kaupunginvaltuutetuille lähe
tettyä tekstiä on lyhennetty. Sen voi lukea 
kokonaan osoitteesta www.pispala.org/ 
uuttanyt.htm löytyvästä linkistä, josta 
löytyvät myös yhdistysten kasvimaita kos
kevat aloitteet, muistutukset yms. vuosi
en varrelta. Myös KHO:n tuore päätös 
yleiskaavasta on luettavissa verkossa. 

Pispalan suunnan 
viheralueista tilaisuus 
Tampereen kaupunki laatii viheralueoh
jelmaa puistoyksikön vetämänä kaikil
le kaupungin omistamille viheralueille. 
Mukana ovat luonnonmukaiset ja ra
kennetut puistot, virkistys- ja liikunta
alueet unohtamatta kadunvieriä ja jul
kisten rakennusten pihoja. 

Valmiilla viheralueohjelmalla ohja
taan viheralueiden suunnittelua, raken
tamista ja hoitoa eli viheralueiden mää
rää ja laatua Tampereella. Viheralueoh
jelma on tarpeellinen ja ajankohtainen 
muun muassa kaupunkirakenteen tiivis
tämisen takia. Mukana laadintatyössä 
ovat kaupungin viheralueilla toimivat 
yksiköt, jotta yhteistyö ja työnjako yl
läpitäjien kesken sujuisi entistä parem
min. Myös sidosryhmiä kutsutaan laa
dintaan erillisellä kuulutuksella joulu
kuussa. 

Asukkaat voivat kertoa näkemyksen
sä asukastilaisuuksissa ja vastaamalla 
viheraluekyselyihin. Asukas tilaisuuksia 
järjestetään kaikkiaan 13 eri puolilla 
kaupunkia. Talvelle ja keväälle 2003 jää 
vielä pidettäväksi yhdeksän tilaisuutta. 
Niistä ensimmäinen koskee Ylä-Pispa
lan, Ala-Pispalan, Tahmelan, Santalah
den, Hyhkyn, Epilänja Kaarilan alueita 
sekä Pyhäjärven saaria. Tilaisuus pide
tään Pispan palvelukeskuksessa Simo
lankatu 4:ssä keskiviikkona 8. tammi
kuuta 2003 kello 14-20. 

Siellä voi poiketa itselle sopivana ai
kana tutustumassa alueen viheralueita 
esittelevään materiaaliin ja juttelemassa 

viheralueilla työskentelevien kaupun
gin työntekijöiden kanssa. Mukana on 
henkilökuntaa puistoyksiköstä, kaavoi
tuksesta ja ympäristövalvonnasta otta
massa vastaan palautetta. 

Esillä on materiaalia yleiskaavavi
heralueista, arvokkaista luontokohteis
ta, viheralueiden hoitoluokituksista, vi
heralueiden palveluista kuten leikkipai
koista, pelikentistä ja liikuntapaikoista. 
Myös ajankohtaisista viheralueita kos
kevista suunnitelmista saa tietoa: Tah
melan lähteen kunnostuksesta ja muista 
vuoden 2003 saneerattavista puistoista, 
vireillä olevista kaavoista sekä Vaakko
lammen luonnonsuojelualueesta. 

Ala-Pispalan palstaviljelyalue on mitä 
ajankohtaisin kantakaupungin yleiskaa
van palauduttua vihdoin Korkeimmas
ta hallinto-oikeudesta. Viheraluetietou
den lisäksi myös turvallisuusohjelmasta 
ja radon-tilanteesta saa tietoa. Tilaisuu
dessa voi tutustua Pispalan rakennusten 
inventointiraporttiin. 

Asukastilaisuuden aineisto on esillä 
Palvelupiste Frenckellissä viikon ajan 
tilaisuuden jälkeen. Asukkaat voivat 
vaikuttaa Viheralueohjelman sisältöön 
myös vastaamalla viheraluekyselyyn, 
jota on jaossa tilaisuudessa. Viher
alueohjelman nettisivut ovat osoitteessa 
www.tampere.fi/ytoteto/puisto/vao/. 

Tarja Nikupaavo-Oksanen 
tiedotussihteeri, Tampereen kaupun

gin ympäristö- ja 
tekninen toimi 

Kasvimaita puolustava Kurpitsaliike majailee tässä talossa. 
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Tuliveistos valaisi Tahmelan rannan jo toistamiseen 

Kekritulta kaamokseen 

On Pyhäinpäivän aaton ilta, kekri-ilta, 
ensimmäinen marraskuuta. Tahmelan 
rannassa sadoista ihmisistä koostuva 
puoliympyrän muotoinen ihmismuuri 
ympäröi komein liekein roihuavaa tuli
veistosta. 

Tunnelma muurin sisällä on arkisen 
harras. Kameroiden salamat räpsyvät, 
kännykät pirisevät ja ihastuneet huoka
ukset halkovat ilmaa. Tuli nielee vä
hävähältä patsasta, joka on rakennettu 
Tuonelan joutsenen ja Kaaroninlaivan 
symboliikan innoittamana. 

Pispalan tuliveistostapahtumassa 
muistellaan vainajia, ihaillaan taidete-

Viikon aikana "römpöteltiin" ympä
riinsä ja mahdollisesti pestauduttiin töi
hin uuteen taloon. Myöhemmin kristin
usko nappasi kekrin ja muokkasi siitä 
pyhäinmiestenpäiväivän. 

Irlantilaiset emigrantit veivät oman 
"kekrinsä" tuliaisena Amerikan mante
reelle, jossa muodostui "karkki vai kep
ponen" -tuote eli kaikkien tuntema hal
loween. 

Tulien sytyttämisen ohella vainajia 
kestittiin ruualla ja hemmoteltiin sau
nalla. "Viime vuonna meillä oli ohjel
maa myös Rajaportin saunalla, mikä 

sopi teemaan mainiosti. Nyt siihen ei 
ollut mahdollisuutta. Tuliveistos sitoi 
kaikki voimavaramme", Aho harmitte
lee. 

Tapahtuman jälkeisenä aamuna rau
kean, mutta tyytyväisen oloinen talkoo
porukka häärii alati savuavan teoksen 
raunioilla. 

Tuula kuvailee tunnelmia miellyttä
viksi. Syitä tyytyväisyyteen on roppa
kaupalla. Ankara aherrus tuotti näyt
tävän ja elämyksellisen lopputuloksen. 
Töitä paiskittiin esityspäivänä yhdek
sän tuntia tuliveistostyöryhmän ja tal-

osta ja kunnioitetaan tulen voimaa. Tahmelan rannassa riitti tunnelmaa nyt jo perinteisessä kekrijuhlassa. 
"Idea Tuliveistostapahtuman järjestä- j 

misestä syntyi, kun porukalla mietim-
me, että sellainen olisi mukavaa näh-
dä", tulityöryhmään kuuluva kuvataitei
lija Tuula Aho kertoo. Tarmokas ryh
mä ryhtyi tuumasta toimeen ja tämän
vuotinen rantatapahtuma oli lajissaan jo 
toinen. 

Pakanallista kekrijuhlaa on ryhdytty 
kasvavalla innolla herättelemään hen
kiin myös muualla Suomessa. Esimer
kiksi Kajaanissa kekrin vietto kruunasi 
paikalliset taidepäivät tänä vuonna. 

Kaupunginosan työväenluokkaisen 
historian vuoksi kekrihenkinen tapah
tuma sopii Pispalaan erityisen hyvin. 

Pakanallisessa Euroopassa kekriäjuh
littiin vuoden viimeisenä päivänä. Suo
messa traditioihin kuului monenmoista, 
kuten talosta taloon kiertämistä vaina
jaksi pukeutuneena ja uuden heilan kat
sastamista sialla ratsastaen. 

Römpöttelyä 
sadonko,juun jälkeen 
Sanonta "herrojen joulu, talonpojan ke
kri" korostaa paitsi juhlan asemaa ylei
sesti, myös sen merkitystä palvelusvä
estölle. Kekriä edeltänyt viikko "römp
päviikko" oli vapaa sadonkorjuun jäl
keen. 
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kooporukan voimin. 
Rannassa katsojia riitti useita satoja 

puhumattakaan lukuisista tiirailijoista 
vastakkaisilla rannoilla tai harjulla. "Pa
rannettavaa ja kehitettävää tietysti löy
tyy aina", Tuula toteaa vaatimattoma
na. 

Kekriperinne sisältääkin hurjasti ma
teriaalia mielikuvituksen työstettäväk
si. 

Puuntuoksuinen eloisan valoisa kekri 
näpäyttää aidolla hengellään nenulle 
muovista halloweenhömppää. 

Aino Suonio 



Mitä Pispalalle 
olisi tehtävä? 
Pispalan ryytimaiden kaavoitukseen 
liittyen nousee esiin kysymys siitä, et
tä olemmeko osallisia kehityksessä, 
jonka kulku on ihmisen ulottumatto
missa? Tämä kehitys muodostuu ih
misten toiminnasta, eikä sitä tule näh
dä omana, yhteiskunnasta eriytyneenä 
jatkumona. 

Kyse on tämän hetken arvoista. Hel
singin yliopiston professori Riitta Ni
kula kuvaa kaupunkikuvan muutosta 
muuttuvien arvojen valossa: "Kulla
kin ajalla on myös aina ollut omat 
esteettiset arvostuksensa, käsityksen
sä kauniista arkkitehtuurista ja kau
pungista, ja jokainen sukupolvi tun
tuu herkimmin väheksyvän juuri edel
täjänsä arvoja." 

"Tämä arvokonflikti on erityisen tu
hoisa kaupungeille, joissa sukupolvet 
toisensa perään suunnittelevat ja ra
kentavat samaa aluetta." 

Tampereella pyrkimys kaupunkiku
van jatkuvaan uusintamiseen on ollut 
näkyvä. Tästä esimerkkeinä Jugend
keskustan, Amurin sekä Tammelan 
puutaloalueiden muuttaminen lähes 
täysin betonirakenteiden hallitsemak
si ''kylmäksi" seuduksi. Ryytimaiden 
yhteydessä voi ottaa esille koko Pis
palan nykyisen aseman kaupunkiku
van kannalta. 

Kasvimaiden kulttuurihistoriallista 
arvoa ei juurikaan tunnusteta ja saat
taahan joillekin olla hankalaa mieltää 
palstaviljelyn mielekkyys tietoyhteis
kunnassa. Mutta asiaa ei tulekaan tar
kastella tietoyhteiskunnan tehokkuus
ajattelun kannalta, vaan osana tradi
tiota, jonka osa tietoyhteiskunnastakin 
tulee tulevaisuudessa. 

Tullakseen ymmärretyksi muunakin 
kuin hengähdystaukoa etsivien ihmis
ten kuriositeettina, tulee ryytimailla 
olla elävä ympäristö, johon ne kuulu
vat ja josta käsin niiden historiaa on 
myös mahdollista ymmärtää. Pispalas
sa on vielä vanhoja rakennuksia, mut
ta nämä hukkuvat hallitsemattoman 
täydennysrakentamiseen, jossa jokai
nen piha kapenee uuden talon verran. 

Vielä jäljellä olevia kohteita tulisi pe
lastaa suojelulla nyt eikä odottaa sii
hen asti, että niiden restaurointi tulee 
kohtuuttoman kalliiksi. Nämä raken
nukset eivät palaudu sen jälkeen kun 
ne on hävitetty. 

Pispala kestää varmasti myös hal
littua uudisrakentamista, mutta kaipaa 
sen tueksi selviä rakennusohjeita ja 
asiantuntemusta alueen alkuperäisten 
rakennusten muotokielen ja mittasuh
teiden suhteen uudisrakennuskannan 
yhtenäistämiseksi mielekkäällä taval
la nykyisen kaaoksen sijaan, jossa jo
kainen talo poikkeaa seuraavasta il
man yhdentäviä tekijöitä. 

En tarkoita, että tulisi luoda pastis
seja, vaan uuden arkkitehtuurinkin tu
lisi ottaa huomioon minkälaista tontin 
tilankäyttöä ja rakennusmassan muo
dostusta alueen vanhemmassa raken
nuskannassa esiintyy ja luoda hege
monisia kokonaisuuksia ristiriitojen 
sijaan. Tämä vaatii suunnittelijalta asi
antuntemusta ja viitseliäisyyttä. mutta 
lopuksi tässä on kysymys työmoraa
lista. 

Lisääntyvä asuntorakentaminen ei 
myöskään ole ainoa vaihtoehto alueen 
kehittämiselle, vaan erilaisia ehdotuk
sia on tehty julkisestikin. 

Yksi mahdollisuus olisi Haulitornin 
kunnostaminen ja avaaminen yleisöl
le. Uittotunnelin mahdollinen avaa
minen veneilykäyttöön olisi mielekäs 
vaihtoehto, jos Pispalan aluetta kehi
tettäisiin muutoinkin pienimuotoises
ti sisävesiveneilyn käyttöön. Tällöin 
voitaisiin harkita Pispalan liittämistä 
osaksi vesibussiliikenneverkkoa Pyhä
järvellä. 

Osittainen matkailun kehittäminen 
toisi lisää mahdollisuuksia myös pai
kalliselle yrittämiselle ja palveluille. 

Pispalassa on potentiaalia muunakin 
kuin kmiositeettina, riippuu vain mil
lä tavalla aluetta lähestytään. Mahdol
lisuuksia pohtiessa kannattaa kuiten
kin muistaa, ettei Pispala ole museo, 
vaan elävä yhteisö. 

Sami Sjöberg 
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Tapani Hieta lahti arvostaa perinnettä 

Para-aikaa Pispalassa 
Tapani Hietalahti on merkilli
nen mies. Pohjimmiltaan hän on 
rakentaja, kirvesmies, mutta ra
kentamisestakin hän on tehnyt 
taidetta. 

Hiljattain Pispalan maisemiin palannut 
Tapani Hietalahti on 30-vuotisen tai
teilijanuransa aikana hän on rakentanut 
saunoja, esittänyt performansseja ja pi
tänyt lukuisia taidenäyttelyjä ympäri 
Suomea. 

Hietalahti on julkaissut vähän aikaa 
sitten kirjan Para ja hänen taidenäyt
telynsä Para-aika oli marraskuun ajan 

Tapani Hietalahdella on käsissään ei sukset vaan Suokset. Teos on nähty myös 
Mäntän kuvataideviikoilla. 
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esillä Pispalan kirjastotalolla. 

Para on parantamista 

Kun kysyn mitä para tarkoittaa, taiteili
ja Hietalahti hymähtää paljonpuhuvasti. 
Hän on löytänyt internetistä yli 21 mil
joonaa para-alkuista sanaa. Hietalahden 
para tulee kuitenkin etupäässä suoma
laisesta kansanperinteestä. 

"Siitä on tosi paljon tarinoita. Paraan 
törmää joka paikassa, jos vähänkään lu
kee kansanperinteen vanhoja juttuja; ar
voituksia, loitsuja ja taikoja. Suomessa 
para on merkinnyt muun muassa paran
tamista", Hietalahti kertoo. 

"Täällä on ollut hyvin voimakas para
kulttuuri. Se on kehitetty monenlaisten 
käyttöesineiden ympärille, joille on an
nettu maagisia ominaisuuksia. Se ei ole 
tonttu, vaan synnytetty esine, jossa to
dellisuus ja taiat yhdistyvät. Paralla on 
yritetty parantaa elonkenttää, esimer
kiksi riista-, kala- tai naimaonnea." 

Häviävä ä 

Myytit ja kansanperinne innoittavat 
Hietalahtea. Hän pyrkii lähestymään 
muinaissuomalaisia ajattelutapoja ja on 
huolissaan siitä, että vanha kulttuuri ja 
kieli katoavat. 

"Vanhoja sanoja pitäisi palauttaa ta
juntaan. Esimerkiksi ä-kirjain häipyy 
kokonaan, vaikka se on ollut aika tär
keä suomalaisille." 

Hietalahti on sitä mieltä, että netti
vouhutus on yksi syypää vanhan suo
malaisen kulttuurin unohtumiseen. Pe
rinteen säilyttämisen teemaa hän on kä
sitellyt myös uusimmassa performans
sissaan, joka esitettiin Pispalan kirjas
totalolla. "Ihmisten narsismi ja egois
mi hävittävät kaiken vanhan. Elämän 
kunnioittaminen ja yksityisyys katoa
vat, tästä tulee aivan kummaa soppaa." 

Luonto mukaan teoksiin 

Kuvataiteen puolella Hietalahti on teh-



nyt enimmäkseen veistoksia ja kollaa
seja. Teoksissaan hän pyrkii käyttämään 
vain luonnonmateriaaleja. 

"Teoksissani voi aistia työn jäljen 
ja esi-isien perinteen kunnioittamisen, 
ja yksinkertaisesti luonnon", Hietalahti 
kertoo. 

"Monet jutut on repäisty suoraan 
luonnosta. Enimmäkseen käytän puuta, 
mutta koska on kyse paradoksaalisista 
asioista, haluan aina leikata sen jollain 
aivan muulla materiaalilla kuten metal
lilla tai muovilla." 

Hietalahti tunnustautuu saunafriikik
si. Hän on rakentanut saunoja pitkin 
Suomea, muun muassa Ravintola Tela
kan saunan. Saunoja rakentaessaan hän 
haluaa vaalia niin sanottua primitiivistä 
rakentamista. 

"Minua kiinnostaa saunaan liittyvä 
magia ja perinne. Mitä kaikkea sauna 
on edustanut entisaikoina suomalaisil
le." 

Myös Rajaportin sauna on taiteili
jalle tuttu ja läheinen. Rajaportin sau
nakahvilassa on tällä hetkellä nähtävil
lä Hietalahden teoksia. Teokset voitti
vat vuonna 1997 Mäntän taidekilpai
lun yleisöäänestyksen ja ne ovat olleet 
esillä Akseli Gallén-Kallelan museossa 
Tarvaspäässä. 

Reeta Heino 

Tapani Hietalahden tuotantoa Pispa
lan kaupunginosasivuilla osoitteessa 

manseyhteisot. uta.fi/pispala!yhdistykset/ 
kirjasto/para_aika!index.php 

PRO-Pispala 
kaipaa ideoita 
Pispalan rakennuskulttuuriohjelma 
PRO-Pispala on hanke, jonka avulla py
ritään vaalimaan yhteisen kulttuuriym
päristömme arvoja sekä edesauttamaan 
tätä tavoitetta tukevien toiminta- ja yh
teistyömuotojen syntymistä. 

Rahoituksen hankkiminen ohjelmalle 
on alkanut vuoden 2002 lopulla. Ensim
mäiset reaktiot ovat olleet rohkaisevia. 
Rahoituksesta riippumatta näitä asukas
lähtöisiä kulttuuri-ideoita pyritään ke
räämään julkaisumuotoon, kehittämään 
ja toteuttamaan. 

Oletamme oman kylän ideoista löyty
vän helmiä, joiden avulla ei pelkästään 
pelasteta kulttuuriympäristöä, vaan löy
detään mielekkäitä harrastuksia, uusia 
työllistymismahdollisuuksia ja henki
sen hyvinvoinnin pääomaa. Lähtökoh
taisesti PRO-Pispalaa on koottu seuraa
vien viiden teeman ympärille. 

PRO-Pispalan hanke- ja yhteistyö
suunnitelma - Kootaan alueen asuk
kaiden toiveista koostuva avoin lu
ettelo rakennusperinnön ja viheraluei
den käyttöön liittyvistä toimintaide
oista. Vastaavien kansallisten ja kan
sainvälisten ohjelmien kanssa verkottu
malla pyritään luomaan niin ekologises
ti kuin sosio-ekonomisestikin kestäviä 
rakennusperinnön säilymistä edistäviä 
toimintamalleja. 

Kulttuuriympäristökasvatus - Lisä
tään tietoisuutta arvokkaasta kulttuuri
ympäristöstä. Korostetaan ympäristön 
ja kulttuurihistoriallisten arvojen mer
kitystä ihmisen hyvinvointiin vaikutta
vana tekijänä. 

Perinnerakentamisen neuvontapis
teen ja rakentajapankin perustami
nen - Pyritään tekemään vanhojen ra
kennusten korjaaminen ja kunnostami
nen yhtä helpoksi kuin uuden raken
taminen. Annetaan ohjeita mittakaa
valtaan ja tyyliltään alueelle sopivalle, 
vanhaa rakennuskantaa täydentävälle 
rakentamiselle. Perustetaan vanhojen 
rakennusten neuvontapalvelu sekä sii
hen kiinteästi liittyvä perinnerakenta
misalalla toimivien käsityöläisten, pe
rinteisten materiaalien toimittajien ja 
alan koulutusta järjestävien tahojen 

yhteenliittymä. 
Rakennustavaran kierrätyskeskuk

sen ylläpito - Vanhojen rakennusosien 
kerääminen, korjaus sekä kierrätys. 
Kiinnitetään huomiota kulutustottumus
ten muuttamiseen niin, ettei turhaa jä
tettä syntyisi ja jätehuollon järjestämi
seksi niin, että kierrätys lisääntyisi. 

Kulttuuritehtaan perustaminen -
Jonkin Pispalan vanhan tehdasraken
nuksen käytöstä sopiminen ja korjaami
nen alueen kulttuurikeskukseksi. Teh
taassa voisi olla vaikka käsityöläisten 
työhuoneita. 

PRO-Pispalaan voivat 
vaikuttaa kaikki 
Ohjelman sisällön toivotaan muokkau
tuvan asukkaiden palautteen kautta. Toi
vomme että kaikki, joilla on ideoita 
oman Pispalansa kulttuuriarvojen säi
lyttämisen suhteen, toisivat nämä aja
tukset julki. Jokainen pieni ja suurem
pikin ajatus on arvokas ja tervetullut! 

Tähän haasteeseen voi vastata kirjoit
tamalla ja tuomalla ajatuksensa joko ni
mellä tai nimettömänä Pispalan kirjas
ton postilaatikkoon sisäpihan oveen tai 
kirjastonhoitajille. Palautteen voi antaa 
myös Pispalan portaat -verkkosivujen 
(www.pispala.org) kohdassa "keskus
telua" tai saapumalla 15. tammikuuta 
Haulitehtaalle keskustelutilaisuuteen. 

Pyydämme muutaman hetken aikaa 
hiljentymiselle, mikä näin joulun ai
kaan on toivottavasti kaikille mahdollis
ta, ja esittämään muiden suurten kysy
mysten ohella itselleen seuraavia: "Mi
tä minä Pispalalta odotan? Miten halu
aisin osallistua oman asuinympäristön 
toimintaan? Millaisena toivon Pispalan 
säilyvän tuleville sukupolville? Millais
ta on nykyhetken ja tulevaisuuden hy
vä elämä täällä harjulla? Mitkä ovat tar
peeni ja mahdollisuuteni nauttia kult
tuuriympäristöstä jokapäiväisenä elin
ympäristönä?", ja pyrkien vastaamaan 
kysymykseen: "Millaisia keinoja tähän 
liittyen voisi olla käytössä?" 

Anna ajatukselle siivet! 
Pasi Virtamo 
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Rakennusinventoinnin aikana katosi vanhaa 

Kuinka suojella Pispalan puut 
Pispalan vanhan rakennuskannan inven
tointi on saatu päätökseen. Inventoin
nissa käytiin läpi kaikkiaan 300 kiin
teistöä, joista uusimmatkin ovat valmis
tuneet ennen vuotta 1940. Kiinteistöjen 
nykytilan lisäksi tietoa kerättiin niiden 
historiasta ja kulttuurihistoriallisesta ar
vosta. 

Pirkanmaan maakuntamuseo julkisti 
parivuotisen projektin tulokset marras
kuun lopulla. Käytännön arviointityön 
teki filosofian maisteri Anu Eerikäi
nen. 

"Tämä on mahtava tilanne, sillä nyt 
ihmiset ovat todella heränneet keskus
telemaan. Monet ovat soittaneet ja ker
toneet lisäti_etoja vanhoista taloista. Mo
ni on myös kysellyt kiinteistöjen arvos
ta", sanoo Pirkanmaan maakuntamu
seon rakennustutkija Hannele Kuitu-

nen. 
"Ehkä tämän ansiosta mietitään uu

demman kerran vanhojen rakennusten 
purkamista, kannattaako sittenkään." 

Inventoinnissa on käyty perusteelli
sesti läpi kiinteistöjen kaikki rakennuk
set, ja arvo on sitten annettu koko kiin
teistölle. Työn tulokset olivat kutakuin
kin odotetun kaltaiset 

"Pispalassa on paljon hienoja koko
naisuuksia, ja inventoinnissa koroste
taan erityisesti kokonaisuuksia", Kuitu
nen selittää. 

Toisaalta 1970- ja 1980-luvuilla to
teutetun perusparannuskokeilun yhtey
dessä tehdyt muutokset ovat jo muutta
neet useita rakennuksia peruuttamatto
masti, ja niiden antikvaarinen arvo on 
kutistunut 

Materiaaleja, seiniä, ikkunoita, ja mit-

takaavoja on saatettu uudistaa hyvinkin 
radikaalisti. Antikvaariseen arvoon vai
kuttaa sekin, onko rakennuksen käyttö
tarkoitus muuttunut alkuperäisestä. 

Turvaisiko 
rakennusjärjestys? 
Inventointiraportti ei sinänsä velvoita 
kiinteistönomistajia mihinkään, koska 
se ei ole millään tapaa juridisesti sito
va. Työn on tarkoitus olla ennemminkin 
keskustelunavaus. 

"Toivomme tietysti, että rakennusval
vontaviranomainen puuttuisi asiaan, jos 
arvokkaisiin rakennuksiin ollaan puut
tumassa", Kuitunen sanoo. 

Raportissa todetaan, että vuoden 1979 
asemakaava ei takaa rakennusten säily
mistä eikä ohjaa riittävästi uudisraken-

Pispalan vanhan rakennuskannan inventointi kattaa harjun ydinalueiden ennen vuotta 1940 
rakennetut talot. 
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aloja 
tamista. Lisäksi rakennusoikeutta on lii
an paljon suhteessa jo olemassa olevaan 
rakennuskantaan, eli rakennuksiin saa 
tehdä lisää kerroksia ja niitä saa laajen
taa. 

"Mielestäni inventointi antaa hyvän 
kuvan Pispalasta. Raportti asettaa myös 
sen kysymyksen, pitäisikö asemakaava 
muuttaa", toteaa Tampereen kaupungin 
kaavoituspäällikkö Veikko Vänskä. 

Asemakaavan muuttaminen Pispalan 
kokoiselta, arvokkaalta alueelta saattai
si olla jopa kymmenen vuoden proses
si, jonka aikana vanhaa Pispalaa ehtisi 
taas kadota. Vänskä ehdottaakin vanho
jen rakennusten turvaamista rakennus
järjestyksellä, joka voitaisiin saada voi
maan jo vuoden aikana. 

Rakennusjärjestys on periaatteessa 
yhtä sitova kuin asemakaava. Sillä voi
daan täydentää asemakaavan määräyk
siä, kuten rakennusten sijoittelua, jos 
asiaa ei kaavassa mainita. 

Raporttia päivitetään 

Inventoinnista on jäänyt ulos JOltam 
alueita, kuten osa Tahmelaa ja Hyhkyä. 
Maakuntamuseon tavoitteena on, että 
ulkopuolellekin jäänyt alue tutkittaisiin. 
Lisäksi on tärkeää, että raportti pysyy 
ajan tasalla. Kuitusen mukaan inven
tointiraporttia täydennetään aina, kun 
inventoituja rakennuksia korjataan tai 
laajennetaan. 

"Esimerkiksi 1950-luvulla rakennetut 
kerrostalot pitäisi inventoida, vaikka ne 
eivät olekaan niin uhanalaisia kuin van
hemmat puutalot", Kuitunen uumoilee. 

Jo inventoinnin aikana rakennuskan
taan on ehtinyt tulla muutoksia. Joitain 
taloja on ehditty purkaa. Toisia taas on 
uudistettu niin kovalla kädellä, että koh
teita on ollut vaikeaa tunnistaa samoik
si. 

Museotoimi inventoi myös Santalah
den alueen muutamia vuosia sitten. 
"Santalahdessa on muutamia erittäin 
hienoja kohteita, ja alue tulee ajankoh
taiseksi varmaan taas sitten, kun sitä 
taas kaavoitetaan", rakennustutkija Kui
tunen sanoo. 

Lotta Tuohino 

Neljä erityisen 
merkittävää kokonaisuutta 
Arvoalueita löytyi neljätoista 

Inventoitu alue käsittää lähes kokonaan 
Ala- ja Ylä-Pispalan sekä Pispalan val
tatien pohjoispuolen rautatiehen saak
ka. Tällä alueella on arvokkaita koko
naisuuksia, joita määrittää jokin yhtei
nen tekijä. Sellainen voi olla historial
linen tausta, hyvä säilyneisyys tai ai
kansa rakentamisen ja asumishistorian 
hyvä kuvaavuus. 

Kohteet on sijoitettu kolmeen luok
kaan. Luokan I rakennuksia ei saa pur
kaa. Ne ovat antikvaarisesti hyvin säi
lyneitä, ja ne edustavat parhaalla mah
dollisella tavalla Pispalan rakennuspe
rinnettä. 

Luokassa II kohteet ovat yleensä hy
vin säilyneitä. Kevyitä ja pieniä laajen
nuksia voi tehdä. 

Luokan 111 rakennuksia on saatettu 
muuttaa, mutta niillä on historiallista 
arvoa tai ne ovat osa arvokasta koko
naisuutta. 

Samoin alueet on arvioitu kolmiluok
kaisella asteikolla. Luokka I on arvok
kain, ja siihen kuuluvat aluekokonai
suudet katsotaan paikallisesti ja maa
kunnallisesti merkittäviksi. Näillä alu
eilla ei ole uudisrakennuksia, mutta yk
sittäisiä, muutettuja rakennuksia voi ol
la. 

Kokonaisuus suositellaan säilytettä
väksi mahdollisimman tarkkaan. Jos 
uudisrakentamista ei voida välttää, pi
tää ottaa korostetun tarkasti huomioon 
jo olemassa olevien rakennusten mitta
kaava ja rakennustapa. 

Luokassa II on vanhaa rakennuskan
taa, mutta mukana voi olla myös muu
tamia uusia rakennuksia. Uudisraken
nusten pitäisi kuitenkin sopia ympäris
töönsä. 

Rakennuksia ja rakenteita saa purkaa 
vain pakottavasta syystä. Vähäinen uu
disrakentaminen sallitaan, jos se teh
dään vanhaa kunnioittaen. 

Luokan III maisemallisesti tai histo
riallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet 
ovat jo muuttuneet esimerkiksi raken
nuskannaltaan, tiestöltään tai pihaistu
tuksiltaan. Alueella on paljon uudisra
kennuksia, joista suurin osa sopii van
haan rakennustapaan. Tämänkään ko
konaisuuden rakennuksia ei saa purkaa 
kuin pakottavasta syystä. 

Arvoalueita löytyi yhteensä neljä
toista. Neljä niistä, Haulitomin ympä
ristö, Mäkikadun varsi, Rajaportin sau
nan ympäristö sekä Kannaksenkadunja 
Päivölänkadun risteys, ovat ylimmässä 
luokituksessa. 

Arvoluokkaa II edustaa seitsemän ko
konaisuutta, ja kolmosluokassa on kol
me kokonaisuutta. 

Pispalan rakennusinventoinnin lop
puraportti on luettavissa Pispalan kir
jastolla ja verkkosivuilla osoitteessa 
www.pispala.org/uuttanyt.htm. 

Lotta Tuohino 

lnventoidut tärkeät 
kokonaisuudet 
• Virtasen valtakunta 
• Markkinakadun ympäristö 
• Erämiehenkatu 
• Haulitomin ympäristö 
• Rimminkatu 
• Pättäränkadun ympäristö 
• Frans Simolan pihapiiri 
• Mäkikadun varsi 
• Kannaksenkadun ja 

Päivölänkadun risteys 
• Mäkikadun vuokratalojen 

kokonaisuus 
• Rajaportinkatu 
• Pispalanharju 
• Pispankadun varsi 
• Rajaportin saunan ympäristö 
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kolumni 

Sivistynyt kompromissi 
Pirkanmaan maakuntamuseo julkisti taannoin Pispalan raken
nusinventoinnin loppuraportin. Pumaska on mieluisaa luet
tavaa jo pelkästään siksi, että se on - näin uskoisin - lajis
saan ja laajuudessaan Tampereen ensimmäinen. Pispalan his
toriallinen miljöö sai mahdollisuuden olla päänavaaja vanhan 
rakennuskannan alueellisessa inventoinnissa. Olisiko jatkoa 
odotettavissa vaikkapa Petsamon, Viinikan, Järvensivun ynnä 
muiden tarkastelun muodossa? 

Maakuntamuseo siis arvotti vuosina 2001- 2002 koko Pis
palan ja Hyhkyn maisemallisesti merkittäviksi alueiksi, joil
la liki jokainen rakennus on arvokas osa kokonaisuutta. In
ventointi tuotti 14 pienempää aluekokonaisuutta, jotka arvi
oitiin kolmeen arvoluokkaan. Niillä uudisrakentamista tulisi 
välttää, rakennukset joko säilyttää tai purkaa vain pakottavis
ta syistä. 

Kaikkiaan Pispalassa tutkittiin 300 rakennusta, joista 69:lle 
eli 23 prosentille annettiin suojelusuositus "ei saa purkaa" ja 
joihin voi tehdä kohtuullisen pieniä muutoksia. Suunnilleen 
saman verran löytyi taloja, jotka museon mielestä saa purkaa 
vain pakottavista syistä, mutta joihin voi tehdä kevyitä muu
toksia. 126 kohdetta kuuluivat niihin, jotka "tulee pyrkiä säi
lyttämään" ja joissa suuremmatkin laajennukset tulisi toteut
taa ympäristön ehdoilla. Inventointi käsitti lähinnä rakennuk
set ajalta ennen vuotta 1940. 

Yhteiskunnalla pitää olla pyrkimys säilyttää vanhaa, jotakin 
sellaista historiallisesti arvokasta, joka uhkaa ajan saatossa 
kadota. Pispalan rakennusinventointi on osa tällaista ajattelu
tapaa, pehmeää suojelua, joka tähtää kulttuuritahdon tu
kemiseen: tässä tapauksessa suojelutahdon kohottamiseen 
niin viranomaistaholla kuin maan- ja kiinteistönomistajissa
kin. Asiantuntijavoimin näytettiin, mitkä osat Pispalasta ovat 
tärkeitä arkkitehtonisesti, rakennushistoriallisesti ja raken
nusperinteellisesti, maisemallisesti sekä asutus-, sosiaali- ja 
taloushistoriallisesti. 

Museon raportti ei kuitenkaan ole lakikirja. Se ei sinänsä 
pakota eikä velvoita kiinteistönomistajia mihinkään. Olisi yl
lättävää, jos kaupunki esimerkiksi ryhtyisi erityisen voimak
kain toimin puuttumaan yksityiseen omistusoikeuteen. Mutta 
toisaalta ei Pispalaa voi rakentaa miten tahtoo: joku rotihan 
on oltava. 

Museo sanoo, että Pispalan asemakaava vuodelta 1979 sal
lii suhteellisesti liian suuren rakennusoikeuden olemassa ole
vaan rakennuskantaan nähden. 

Kaupunki ei aio muuttaa koko asemakaavaa, mutta inven
toinnin pohjalta pienempien aluekokonaisuuksien osalta kaa
van uudistamista voidaan harkita. Näin viestitti kaupungin 
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kaavoituspäällikkö Veikko Vänskä rakennusinventoinnin jul
kistamistilaisuudessa. Hän myös väläytti toista mahdollisuut
ta, jota kutsuisin sivistyneeksi kompromissiksi: voitaisiin laa
tia Pispalaa koskeva rakennusjärjestys, joka asemakaavan 
pohjalta ohjaisi vanhan kunnostusta ja uuden rakentamista. 
Tätä mahdollisuutta kaupungin tulisi vakavasti pohtia. 

Odotan kiinnostuneena, millaista jatkoa inventointi saa. Mu
seon toiveenahan on jatkaa hanketta nyt vielä kartoittamatto
mien rakennusten osalta. Rakennusinventointi on myös luvat
tu tuoda internetiin, joten kannattaa seurata esimerkiksi Vap
riikin sivuja (http://www.tampere.fi/vapriikki/etusivu.shtml), 
jos sinne asiasta tulisi aikanaan infoa. 

Jari Niemelä 
päätoimittaja 

Kaupunki/ehti Tamperelainen 
melko tuore pispalalainen 



Yksi onnellinen ristikon oikein ratkaissut voi voittaa lämpöisen palkinnon! Tarjolla on kymmenen käyntikerran sarjakortti Rajaportin 
saunaan. Lähetä tai vie täytetty ristikko Pispalan kirjastoon, osoite Tahmelankatu 14. Kirjoita kuoreen "Pispalalaisen ristikko". Laita 
mukaan nimesi ja yhteystietosi. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Rajaportin 
sauna 

OTATKO 
SINÄ, LISSU, 
TÄMÄN 
JAAKON ... 

TALO ITSE -
1 NÄISYYDEN-

'" KADULLA 

JAP. KAUPUNKI 

Raskas 
vetää 

EIVÄT EROTU 
TAUSTASTA 

Toijalaa 

VAUVAN 
NENÄSTÄ 

Vesilintu 

1 "/J TELJETÄ 

Japanilaista ruokaa KAKSIRUN-
KOINEN 

VIERESSÄ Raiteilla 

-HUONE 

Susia 

Dolly 
VIISASTEN 
JUOMA 

IKÄYÖJDÄ 

SIEVÄ 
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Pispalan porukat Prahassa 

Trio Potslojon ja telttasau nan 
ihmeellinen seikkailu Tshekin 
Maanantaiaamuna 30. syyskuuta pesu-
lautataiteilija Jari Purosalmen eli Pu- :! 
ron kanssa survoimme saunan ja soitto-
tarvikkeet keikkabussiimme, kävimme 
tullissa tekemässä paperit väliaikaista 
maastavientiä varten ja ajoimme Pis
palaan Pub Kujakollin eteen. Olimme 
lähdössä Prahaan edustamaan suoma
laista eksotiikka Jiné Finsko (Muu Suo
mi) -tapahtumaan, jossa esiteltiin suo
malaista taidetta Hämeestä ylöspäin. 

Muut matkaavaiset, mandoliinitaitei
lija Tomppa Härkönen ja kumppanin
sa Hanna, rumputaiteilija Mako Kelo
kaski ja Puron vastavihitty vaimo Tuu-
la ihastelivat keikkabussiamme synkin Potslojon porukka ehti nähdä myös Kaarien sillan Prahassa. 
ilmein. Että tuollako pitäisi Prahaan asti 
päästä ja vielä takaisinkin? No, autohan 
oli muuten kunnossa, ainoastaan nelos
vaihde ei toiminut, ykkönen ja kakko
nen oli hakusessa, takaovi pysyi kiinni 
lattaraudan avulla, tankki vuosi jos oli 
täysi, toista etuikkunaa ei saanut avata 
kokonaan, sivuovi ei auennut. . . Mutta 
auton vuokraaja sanoi, että kyllä se kes
tää! 

Ystävämme ja omaisemme kokoon
tuivat ulkosalle heiluttamaan valkoisia 
nenäliinoja ja auto sai aplodit käynnis
tyttyään. Hei hei, Pispala, hei hei, rak
kaamme! 

Lautta Hangosta Rostokiin lähti klo 
21 Suomen aikaa ja seuraavana päivänä 
noin klo 17 .10 paikallista aikaa autom
me kaikki renkaat olivat Saksan asfal
tilla! Soimme itsellemme aplodit. Sata
masta lähtevä tie jatkui suorana Berlii
niin asti,joten talia pohjaan vaan! Tosin 
sillä ei ollut mitään mainittavaa vaiku-
tusta ajonopeuteen ... 

Rostok-Praha 

Olin poiminut netistä Michelinin reit
tiselosteen, karttaa ei siis tarvittu. En
nen Berliiniä piti kääntyä oikealle Pots-
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Mako ja Tomppa pystyttävät saunaa Kino Aeron pihalla. 

damia kohti, mutta tuota pikaa huo
masimmekin olevamme Berliinin kes
kustassa keskellä yötä ja eksyksissä, 
ilman karttaa. Urhoollisesti ja hermos
tumatta Puro ohjasti meitä keskellä ajo
tietä olevien rotvallienkin ylitse vääjää
mättä kohti pistettä, jossa Mako bon
gasi Dresden -opasteen. Löysimme sen 
baanan, joka vie Dresdeniin, sieltä olisi 
enää "Puronkusema" Prahaan! 

Dresdenin jälkeen Schmiedebergin 
kaupungissa kuljimme tulvan vaurioit-

tamaa joenrantatietä. Yhtäkkiä tie hävi
si kokonaan ja oikealla oli kapea, vä
liaikainen terässilta joen yli. Empimät
tä käännyimme sillalle. Kello oli ehkä 
kaksi yöllä, pimeys oli musta ja vaa
rallisen hiljainen. Elämän merkkejä ei 
näkynyt. Auto ulvoi yksinäisenä sutena 
alkavaa kilometrien mittaista ylämäkeä, 
kohti vuoristoa, jota emme tienneet sii
nä olevankaan. Pimeydestä hyökkäsi 
eteemme tiukka mutka vasemmalle ja 
heti sen jälkeen ylämäki, johon verrat-



maalla 

tuna Pispalan mäet ovat multakokkarei
ta Tahmelan kasvimailla. 

Koetin saada vielä edes vähän vauh
tia ylämäkeen, mutta keikkabussistam
me loppui vieteri. Auto pysähtyi. Ve
din käsijarrun nopeasti päälle, mutta sii
tä huolimatta liu'uimme hitaasti taak
sepäin kohti ties mitä. Hämmästyttäväl
lä onnella löysin vaihteistosta ykkösen, 
survaisin kaasupoljinta ja nostin kyt
kintä samalla vapauttaen käsijarrua. Hi
taasti ja vakaasti, mutta nyt jo haudan
takaisia ääniä päästellen bussi kohosi 
vuoristotietä ylös. Olimme kaikki erit
täin hereillä. 

Kello oli 06.15 ja päivä oli 2. loka
kuuta, kun parkkeerasin auton aamu
ruuhkaisessa Prahassa. Pari tuntia myö
hemmin nautin Makon kanssa Calva
dosta animaatio-ohjaaja Katariina Lill
qvistin keittiön pöydän ääressä. Tuula 
ja Puro olivat jo pensionaatissa ja kukin 
nukkui missä parhaaksi näki. Kuin kä
ki lakkasin minäkin kukkumasta ja nu
kahdin Katin keittiöön. 

Saunaa ja suomen kieltä 

Torstaista lauantaihin oli tehtävämme 
esiintyä ja saunottaa väkeä Kino Ae
ron, paikallisen elokuvateatterin tilois
sa. Ensimmäisenä iltana Aeron baariin 
saapui myös paikallisen ystävyysorkes
terimme, Kapitan Kajmanin rumpali 
ja klarinetisti. Hämmästyttävästi ulko
näöltään Kari Peitsamoa muistuttava 
rumpali nukahti pöytäänsä melko heti 
ja nukkuikin siinä aivan rauhassa koko 
illan. Mutta klarinetisti Mihail oli he
reillä! Innostuksen hetkillä hän huu-
<lahti ainoan suomalaisen sanan, minkä 
osasi: "Tilastokeskus!" 

Maanantaina uupumus jo valtasi ke
hojamme, mutta sauna oli saatettava 
toimintakuntoon illaksi. Pystytys sujui 
leppoisasti tuumaillessa, yhtäkään tur-

Mako (vas.) ja Esko (oik.) kohtasivat natiiveja prahalaisissa soittoruokaloissa. 

haa liikettä ei tehty. Pysyimme voimis
samme Jelenin baarin tarjoaman rasvai
sen makkaran ja erinomaisen oluen voi
malla. Pian sauna jo iloisesti lämpesi, 
joten eikun löylyyn! Tilastokeskus-Mi
hail päätti saunoa myös sekä Nykytai
teen Keskuksen johtajatar, molemmat 
ensimmäistä kertaa elämässään. Saunan 
jälkeen Mihail kertoi olevansa kuin uu
desti syntynyt ja nauru oli herkässä kai
killa punakoilla kasvoilla, myös Mihai
lin baby face' llä. 

Illan koitteessa oli jälleen aika Trio 
Potslojon suoltaa tuotteensa maailman 
kulttuurikentälle. Paikan pienuuden 
vuoksi päätimme esiintyä täysin akusti
sesti. Niin kävi, että keikka oli siihen as
tisista keikoistamme paras. Täydellinen 
akustisuus antoi mahdollisuuksia eri
laiseen liikkumiseen ja esiintymiseen, 
paikka oli pieni ja täynnänsä erinomai
sia ihmisiä. Settimme lopuksi esiin
nyimme vielä Katariinan kanssa duona, 
kunnes kaikkemme antaneina ryhdyim
me maistelemaan Klub Jelenin virkis
täviä aikuisjuomia. 

Kohtalon lapset 
palaavat kotiin 
Na Slamniku (Olkipatjalla) on suureh
ko soittoruokala Prahassa. Viimeisenä 
iltana oli tarkoitus esiintyä siellä, olim-

me erittäin väsyneitä ja pelkäsimme ai
votoimintamme katoavan. Kapitan Kaj
manin kanssa olimme sopineet esittä
vämme yhdessä Elsa, kohtalon lapsi 
-tangon. Esitys kansakuntien välisenä 
yhteistyönä sujui positiivisessa ja ra
kentavassa hengessä: Kapitan Kajman 
soitti ja Potslojo lauloi! 

Tämän myötä bändi vaihtui Potslo
joon. Paikka oli melkoisen täynnä, pöy
dissä vilahteli jo tutuksi tulleita kasvo
ja, tshekkiläinen myhäily täytti ilmas
ton. Tartuttuamme soittimiimme väsy
myksemme ja voimattomuutemme ka
tosi tyystin, aivotoiminnasta en mene 
sanomaan mitään. Kuului tilastokeskus! 
-huutoja ja kätten taputuksia, naurua ja 
bravoota, juomaa kannettiin lavalle ja 
me olimme parhaimmillamme. Ehdot
tomasti paras keikkamme siihen asti! 

Keikkamme olemus tiivistyi erään 
suurikokoisen kannattajamme lausee
seen: "You are so f ... . n' good!". Pois
tuimme lavalta suoraan vuokrakuljetta
jan ohjastamaan autoomme ja kävimme 
yöpuulle, koska aamu tulisi aikaisin. 

Seuraavana päivänä alkoi taas kahden 
päivän matka kotiin ja kahta eksymistä 
lukuun ottamatta matka sujuikin mel
kein seikkailuitta. Lokakuun 10. päivä 
klo 23 avasimme jälleen Pub Kujakol
lin tutun oven. 

Esko Mäkinen 
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Pieni tarina Pispalan kirjaston uumenista 

Kaksi varpusta muistelee 

"Muistatko, veli, kun ennen vanhaan 
kuului tai näkyi jotakin ja sitä lensi pai
kan päälle, niin aina löytyi jotakin syö
tävää, juotavaa tai muuta jännää, joko 
meille suoraan heiteltynä tai jätettynä 
jälkeen, tai jos ei mitään muuta, niin ai
nakin tapahtui jotakin maukasta ja an
toisaa?" kyseli vanhempi varpunen to
veriltaan heidän aika-istuessaan erään 
puun oksalla. 

"Juu, jos kuuli vaikkapa vierimisen 
ääntä ja lensi paikalle, saattoi nähdä 
miehen kierittämässä tynnyriä johonkin 
määrättyyn paikkaan tärkeätä tarkoitus
ta varten. Tai jos kuuli naurua ja mu
siikkia, leipä - ja pullapalat olivat var
ma nakki. Noin ylipäänsä ottaen: aina 
kun jotakin havaitsi, saattoi olla varma, 
että jos ei nyt suoranaisesi kauheasti ri
kastunut paikalle lentäessään, niin aina 

palasi takaisin kotiin jonkinlaista ko
kemusta vauraampana, jonkinlaista ra
vintoa mukanaan, hiukkasen ehyempä
nä, viisaampana ja selkeämpänä", toi
nen virkkoi takaisin. 

"Mutta nyt ei uskalla mennä edes lä
helle! Jos kuulee kolinaa, räminää ja 
pauketta, on lennettävä juuri päinvas
taiseen suuntaan! Ja sitä suuremmalla 
syyllä, mitä kovempia ääniä kuuluu, 
mitä räikeimpiä näkymiä siintää." 

"Aivan, sillä jos paikalle erehtyy, siel
tä lähtee köyhempänä kuin koskaan, 
kuivettuneena, loppuun puristettuna ja 
tyhjempänä kuin tyhjyys. Voi olla var
ma, ettei mikään ääni vastaa tyynen 
mielekästä toimintaa, mikään näkymä 
tarjoa asiaan kuuluvaa ravintoa, vaan 
kaikki aistimukset on herätetty vain 
uteliaitten typerysten päänmenoksi ja 

rahastamiseksi !" 
Näin keskustelivat varpuset jo kym

meniä vuosia sitten. Pispalan kirjastota
lolla laskemme yhteen- ja vähennyslas
kut edelleen kalankäärintäpaperiin. Us
komme ja toivomme, etteivät varpuset 
supise meistä samaa kuin ajan hengestä 
yleensä. 

Mikko Mäkitalo 

Rajaportin 
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SAUNA 
• Suomen vanhin 

yleinen sauna 
• puh. 222 3823 
• avoinna ma 18-22 

ke 18-22 
pe 15-21 , la 14-22 

• jouluna: aattona klo 18-22, 
joulupäivänä ja tapanina 
suljettu 

• uudenvuoden aatto suljettu, 
ke 1. 1. normaalisti 18-22 

• naisten ja miesten osastot 
• maksu 4,5 €, 

klo 17 asti 2,5 € 
JA MAANANTAISIN 
KOKO ILLAN 2,5 € 

• myös tilaussaunoja, 
puh. 040 776 5198 

Uusia saunatuotteita: 
• T-paitoja Rajaportti
aiheisella 

kuvalla (2 mallia ja 
väriä) - 10 € 

• kankaisia saunakasseja 
samoilla kuvilla - 10 € 

• saunapyyhkeitä: pellava
puuvillafrotee, kotimainen, 
iso, Rajaportti-tekstillä 
-30€ 

• lahjakortit (15 min hieronta, 
sauna ja pullakahvit)- 12 € 

HIEROJA 

"MASAN HIERONTA" 
• rek.hieroja Matti Nivala 
• avoinna sauna-aikoina 
• ajanvaraukset 

puh. 0400 804 217 

Pispalan valtatie 9 • www .rajaportinsauna.net 



APTEEKKI LÄHELLÄ SINUA 

PISPALAN 
APTEEKKI 

Pispalan valtatie 2 
puh. (03) 212 6962 
Avoinna ma-pe 9-1 8 

Kesäaikana 1.6.-31 .8. 
ma-pe 9.00-17.00 

KUJAKOLLI 
Tahmelan viertotie 2 

puh.2223353 

Tuula 040 775 7132 
Puro 050 320 3814 

Lahjaideat 

Herkullista ruokaa, juomaa 
ja kodikasta tunnelmaa, 
arkeen ja juhlaan. 

Tervetuloa nauttimaan 
ruokalistamme herkkuja! 

- ateria Amandan joululistalta 
- Joulukahvi tiramisu- tai sacherkakun kanssa 
- Iso-äidin glögi, lämmittävää totia, ohrapipareita 
- tauluja Aila Iivosen näyttelystä 
- lahjakortit 

Joulujuhla la 21.12. klo 17, pikkupaketti mukaan. 

Ruokatarjoilu ma-ti 11-18, ke-su 11-19, 
muina aikoina sopimuksen mukaan. 
Väentupa av. ke-la iltamyöhään. 

Pispalan valtatie 61, p. (03) 213 1207 

Muista myös juhlapalvelumme teillä tai meillä! 

Hyvää joulua! 

Hartwallin janon sammuttajat 
oluet, siiderit, lonkerot ... 

Tampereen lihajalosteen 
h er ku II i se t "h ö r i ks et" 

Avoinna: 
ma-to 15-23 
pe 15-01 
la 10-01 
su 10-23 

Tervetuloa) 
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Hae 
K-pikkolosta 

eväät 
helppoon 
jouluun! 

Joulun alla aika on 
rahaa. Ja molempia 

säästyy, kun teet 
hankinnat K-pikkolossa. 
Valmistatpa sitten joulun 
herkut itse alusta alkaen 
tai turvaudut maistuviin 
valmisruokiin, K-pikkolo 

on oikea osoite. 

PIRKKA 

Panini ja 
0,5 1 Coca-Cola 

Rukiinen ja 
. kahvi, tee tai kaakao 

Joulun kunniaksi 
lisää Plussaa 

Hyvä asiakkaamme, LisäPlussa on uusi tapa kasvattaa Plussa
pistetiliä. Saat 1.-24.12. K-ruokakaupoissa tekemistäsi 

ostoksista kaksinkertaiset Plussa-peruspisteet. lisäPlussa
pisteitä ei kerrota tauluk kokertoimilla. Keskittäminen 

kannattaa, tervetuloa! 

3 70 € Norm. 4,25 € 

Pizza-slice ja 
0,5 1 Coca-Cola . 

Palvelemme: ark: 8-21, la 9-18, su 12-16, joulukuun su 12-18 
Tervetuloa! 1 

Tahmelanviertotie 2, 
puh.2235241 , 
kauppias Merja Taupila ja 

iloinen K-pikkolon henkilökunta PIENI KAUPPA. ISO ILO. 

PIKKOLO 
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