
Pispalan asukasyhdistyksen vuosikertomus v. 2009 
Pispalan asukasyhdistyksen toimikunta
Yhdistyksen hallituksena toimivan toimikunnan jäseniksi valittiin vuosikokouksessa 22.3.2009 
Veikko Niskavaara, Nina Hakala (varapuheenjohtaja), Annele Virtanen, Katja Wallenius, Anni 
Lindell (sihteeri), Antti Valtakari (puheenjohtaja), Mikko Lipiäinen ja Reijo Tusa. Varajäseneksi 
valittiin Kari Laamanen. Tilintarkastajiksi valittiin Kati Lehtinen ja Tero Sandt ja heidän 
varamiehikseen valittiin Tom Härkönen ja Timo Joutsenoja. Reijo Tusa ei valitettavasti ole enää 
joukossamme. Hän kuoli syksyllä 2009.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin yleisöluento otsakkeella Puunpolton hyödyt ja haitat: 
Tehokkaat lämmitystavat ja savukaasujen suodattaminen kotitulisijojen savuhaittojen 
vähentämiseksi.

Pispalan asemakaavoitusAsukasyhdistys jatkoi osallistumista Pispalan ja Santalahden asemakaavan uudistamistyöhön. 
 Yhdistyksen toimikunnan jäseniä on mukana niin kutsutuissa osallisryhmissä: 1a-ryhmässä Veikko Niskavaara, joka edustaa lisäksi Pispalan saunayhdistys ry:tä ja Ib-ryhmässä varsinaisena jäsenenä Antti Valtakari ja varajäsenenä Katja Wallenius. 
 Katja Wallenius, Veikko Niskavaara ja Antti Valtakari ovat vierailleet vuoroin Rakennusoikeustyöryhmän kokoontumisissa. Työryhmä on koostunut pääosin kaavauudistukseen kriittisesti suhtautuvista, suuren rakennusoikeuden säilyttämistä puolustavista osallisista. Ryhmä on tuottanut suuren määrän kirjallista materiaalia, joka on luettavissa osoitteessa  www.pispala.fi/kaavoitus.
Santalahden osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalta asukasyhdistys jätti kaupungille oman 
kannanottonsa huhtikuussa 2009. 

Asukasyhdistys pitää valitettavana, että pientalorakentaminen todennäköisesti sivuutetaan 
Santalahden alueen tulevassa asemakaavassa, vaikka Tampereella on jo pitkään kärsitty pulaa 
pientalotonteista. Alue on sekä maisemallisesti että kulttuurihistoriallisesti epäsopiva pelkästään 
teollistettua asumista varten. Korkea rakentaminen Santalahdessa tuhoaisi merkittävän osan 
Pispalan ”palikkaleikkiä” niin Näsijärveltä kuin Pispalanharjun pohjoisrinteeltä käsin katsottuna, ja 
alueella jäljellä olevien vanhojen rakennusten mukana katoaisi kappale koko kaupungin historiaa.

Asukasyhdistys esittikin kannanotossaan painokkaan toiveen uudisrakennusten korkeuden 
rajoittamisesta ja alueen vanhojen teollisuus- ja asuinrakennusten säilyttämisestä.

Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa asukasyhdistyksen nettisivuilla.

Purkulupa-asiat
Vuonna 2009 Pispalan asukasyhdistys jatkoi aktiivisesti purkulupa-asioiden seuraamista. 

Maaliskuussa vastasimme korkeimman hallinto-oikeuden 17.2.2009 jättämään selityspyyntöön, 
joka koski asuin- ja talousrakennuksen purkamista osoitteessa Portaanpää 4. 

Tarkoituksena on hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen sallia purkaminen, 
sillä mainitut rakennukset on luokiteltu osaksi valtakunnallisesti arvokasta ja säilytettävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Lisäksi, kuten vastaselityksessä todettiin, purkaminen on 



äärimmäisen kyseenalaista nyt, kun uusi kaava on tekeillä ja siihen liittyvä suojelutarpeen 
selvittäminen on kesken.

Kumikanavahanke

Katja Wallenius oli 11.6. Hyhkyn koululla kuuntelemassa satamamestari Matti Joen ja 
rakennuttajapäällikkö Milko Tietäväisen tiedotus- ja kyselytilaisuutta koskien Uittotunnelin 
kumikanava –hanketta.  

Kuuman salin lisäksi tunnelma nousi ajoittain kohti kiehumispistettä. Asukasyhdistys vaatii yhdessä 
Hyhkyn kyläyhdistyksen kanssa Uittotunnelin maanpäällisen osa kaavoittamista puistoksi sekä 
kevyenliikenteen väylän kehittämistä alueella. Vastustamme kumikanava-hanketta, koska se tuo 
lasten leikkipuiston kupeeseen vaarallista traktori- ja muuta liikennettä. 

Rannansiivoustalkoot

Asukasyhdistys järjesti vapun alla perinteiset rannansiivoustalkoot yhdessä Kurpitsayhdistyksen 
kanssa. Ranta-aluetta siivottiin mukavassa kevätsäässä: Kurpitsatalolla jaettiin osallistujille 
välineitä, ja kerätyt jätteet tietenkin kierrätettiin. Talkoolaiset saivat työnsä päätteeksi nauttia kahvia 
ja voileipiä sekä grillimakkaraa. Kiitoksena jaettiin osallistujille lisäksi saunaliput.

Nettisivu-uudistus

Asukasyhdistys aloitti 2009 nettisivujensa uudistamisprojektin, joka jatkuu edelleen. Uudistettujen 
sivujen tarkoituksena on paitsi hankki uusia jäseniä ja kertoa yhdistyksen toiminnasta ja historiasta, 
myös lisätä pispalalaisten yhteishenkeä ja intoa osallistua yhteisten asioidemme hoitoon. Näistä 
tärkein on tällä hetkellä kaavoitus, joka koskee tavalla tai toisella kaikkia alueella asuvia, mutta 
haluamme aktivoida pispalalaisia myös moniin muihin pieniin ja suuriin yhteishankkeisiin. 

Toivomme, että nettisivujen uudistus johtaa elävään ja informatiiviseen foorumiin, jonka sisältöä 
voivat tuottaa ainakin kaikki yhdistyksen aktiivijäsenet. Haluamme kertoa, mitä Pispalassa 
asuminen ja pispalalaisuus merkitsee meille ja haastaa alueen asukkaita pohtimaan asiaa myös 
omalta kohdaltaan. Tarkoituksemme on tarjota jatkossa ajantasaista tietoa kaikesta toiminnastamme 
ja tehdä jäseneksi liittymisen ja yhteistoiminnan helpoksi ja mielenkiintoiseksi. Sisältöä ja 
toteutusta koskevia ideoita otetaan mielihyvin vastaan sähköpostiosoitteessa asypispala@gmail.com

UimakouluprojektiTampereen kaupunki aloitti 2009 uimarantojen kehittämissuunnitelman, joka sisältää jaon uimarantoihin ja uimapaikkoihin. Tässä yhteydessä asukasyhdistys otti kantaa Tahmelan uimarannan uimarantastatuksen puolesta ja esitti, että siellä tulisi olla hyvät pukukopit ja käymälät, mahdollisuus kehittää kioskipalveluita, hengenpelastusvälineet, ja lähistöllä soutua ja melontaa sekä niiden koulutusta palveleva laituri. Kaupungin tulisi tukea mahdollisuuksia järjestää lapsille uimakoulu Tahmelan rannassa. Asukasyhdistys teki asiaa koskevan aloitteen, ja on ajanut asiaa eteenpäin yhdessä Varalan urheiluopiston kanssa.
Puurojuhlaperinteen elvyttäminen
Asukasyhdistys järjesti 20.12.2009 puurojuhlan Rajaportin saunalla ja Pispalan teatterin tiloissa. 

Puuron syöjiä saapui ilmoitteluun nähden oikein kiitettävästi, ja puurojuhlaperinnettä aiotaankin 



jatkaa myös vuonna 2010, tällä kertaa mahdollisesti yhteistyössä alueen muiden yhdistysten kanssa.

Pispalalainen-lehti
Asukasyhdistys on vuonna 2009 edelleen osallistunut Pispalalainen-lehden tekemiseen. Lehti 
ilmestyi toukokuussa ja joulukuussa.
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