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Kiertokävely Kirjastolta Tahmelaan Ansionkalliolle ja takaisin. Lisää valokuvia KaOs-projektin sivulla:
www.kaosprojekti.net/kavely1
Mukana olivat:
Marita Sandt, nauhoitus, Irma Rantonen, valokuvaus, Riikka Rahkonen, muistiinpanot, Veikko Niskavaara,
mukana alkumatkasta
Kävelyreitti: Hirvikatu – Uramonkatu – Varalankatu – Varalantie –Varalanmutka – Töyräskatu – Ansiokatu
– Hiidenkatu – Härkikallionkatu – Tahmelankatu
Huomioita matkan varrelta:
Alueen rakennuskanta on sekalaista, joukossa vanhaa ja taiten korjattua, rivitaloja, eri tyylisiä pientaloja ja
usean asunnon taloja. Alueella on enemmän uudehkoja taloja kuin Pispalassa. Sekalaisuudesta huolimatta on
alueella kaupunkikuvassa hienoja kohtia, paikoitellen uusi ja vanha muodostavat reipasta kontrastia.

Hirvikakadun päässä katseltiin A-killan talon suuntaan; Veikko Niskavaara kertoi, että Kasvimaa-ryhmässä
on pohdittu reittejä rantaan; alueella on pikkutikkoja ja ne pitäisi ottaa huomioon reittien linjaamisessa, ei
liian rakennettuja reittejä.

Uramonkadulla Veikko kertoi, että rantaan on yhteys, rannassa on venepaikkoja.

Varalankadulla huomioitiin, että maasto on Tahmelassa kallioista eroten Pispalan harjumaastosta. Kadun
varrella on kivimuureja, jonka todettiin sopivan hyvin kallioiseen ympäristöön; on hyvä että pulteria ei ole
joka paikassa.

Puoliympyrän muotoista parkkipaikkaa ihmeteltiin, mikähän on sen tausta? Varalankadulla tehtiin se
huomio, että rakennuskanta on niin uudistunutta, että vanhat talot ovat täällä poikkeuksia. Uudehkojen
talojen joukossa on myös oman aikansa arkkitehtuurin hienoja edustajia.
Kaarteessa katseltiin suurten uudisrakennusten yli järvelle. Rakennusryhmän vieressä on puistoaluetta, johon
voisi ehkä rakentaa portaat rantaan. Tehtiin se huomio, että tämä väli on istutettu jo melko yksityisen
oloiseksi, joten se ei nykyisellään houkuttele rantaan laskeutumaan.

Varalan urheiluopiston kohdalla huomioitiin säilyneet vanhat asuinrakennukset ja kontrasti ympäröivien
tonttien ja urheiluopiston tehokkaaseen uudempaan rakentamiseen.

Kiipesimme Varalanmutkaa ylös Ansiokalliolle. Näimme jäänteitä kivisestä kaupunginrajasta. Aidanosat
peittyvät kesällä näkyvistä kasvillisuuden sekaan.

Ansionkallion laella on rakennusinventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu alue, johon sisältyvät kallion lakialue
ja säilynyttä vanhempaa rakennuskantaa. Ansionkalliolta avautuvat upeat näkymät Pyhäjärvelle ja Pispalaan.

Pispalan suuntaan katsellessa jotkut rakennukset pistävät silmään. Toteamme, että kaukomaisemassa talon
suuri koko eikä kirkas värikään ole välttämättä silmäänpistävä vaan lähinnä epäpispalalaiset massat ja
mittasuhteet.

Pitkät autokatokset todettiin kaupunkikuvassa ongelmallisiksi.

Muistion laativat Marita Sandt ja Riikka Rahkonen, kuvat Irma Rantonen.

