Pispalan ilme -työryhmä
Muistio 21.5.2008
Paikalla: Marita Sandt, Irma Rantonen, Annele Virtanen, Ritva Ojalehto ja Kaisa Uotila.
Tapaaminen bussin 21 päätepysäkillä klo 16.30, tästä kävely kasvimaiden ohitse Kurpitsatalolle.
Päivän teemana oli täydennysrakentaminen.
Pohdinta aloitettiin ryytimaista. Ryhmässä ollaan yksimielisiä siitä, että kasvimaat tulisi säilyttää
rakentamattomana alueena. Aluetta voisi toki kehittää s.e. se palvelee alueen asukkaita ja
viljelijöitä mahdollisimman hyvin. Kasvimaista ryhmä mietti, että alueelle sopisi kaikille yhteisiä
kävelyteitä, joiden lisäksi olisi kapeampia polkuja kasvimaiden viljelijöille. Olisi hyvä laittaa
polkujen ja teiden varsille penkkejä, joissa voisi levähtää ohikulkijat ja viljelijät. Samanlaiset penkit
koko alueella olisi parempi ratkaisu kuin jokaisen viljelijän omat penkki/tuoliversiot.
Kurpitsatalolla katsottiin Irman ottamia valokuvia, joita ryhmä oli toivonut esityksensä tueksi ja
valittiin valokuvista käyttökelpoiset.
Hirvitalon ja kaupan välissä oleva tontti (kuva alla): ehdotus kaupungille tontin käytöstä on tehty.
Ehdotuksessa oli hahmoteltu alueelle sekä asuintaloja että yleiseen käyttöön tulevia tiloja. Ryhmän
mielestä ehdotus oli hyvä ja kannatettava.

Kulmittain Hirvikadun varressa, kaupan vieressä on 2 taloa kaupungin vuokramaalla. Mitä taloille
tapahtuu? Talot ovat kaupungin vuokratontilla, talot yksityisiä. Toiveena: julkista tilaa yhteiseen
käyttöön, galleriatilaa tai taiteilijaresidenssi.

Pispalan harju 32, kaupungin omistama tontti ja talo (kuva alla). Käyttöön: taiteilijaresidenssi,
ulkomaalaisten runoilijoiden paikka. Vesi-/virkistäytymispiste turisteille.

Rajaportin saunan vieressä olevalle tontti (kuva alla). Uudisrakennuksena pispalalaishenkinen
pienen mittakaavan majoituspalveluja tarjoava gast hause, rinne puustolle, ylös portaiden viereen
näköalapaikka.

Vallikadun päässä tyhjä tontti(kuva alla). Jätetään metsäksi, luonnollinen puistotila. Olisi hyvä jos
tähän metsäpuistoon saisi toimivan kulkuyhteyden ja oikopolun Tahmelankadulta /
Kannaksenkadulta sekä Selininkadulta. Näin metsikön läpi voisi oikoa esim. koululle kiivetessä ja
metsikköön olisi ylipäätään helppo päästä.

Uittoyhdistyksen talon tontti, YIT:n tontti, yksityinen omistaa talon (2 kuvaa alla). Pihamiljöö
pitäisi säilyttää , se edustaa tukinuittokulttuuria. Talon nyt tyhjällä takapihalla voisi olla
leikkipuisto, jonka härvelit liittyvät uittoon.

Ansiokallion lakialue. Ei enää rakennuksia vaan penkki, maisemapaikka. Mahtavat näkymät
Pispalaan ja Pyhäjärvelle (kuvat alla).

Omenapuisto on tärkeä kulkureitti (kuva alla). Tahmelankadun vilkas liikenne on välillä jopa
vaarallinen, joten tämä kulkureitti on tarpeellinen: mukava, rauhallinen ja turvallinen reitti
kaupalta esim. päiväkodille.

Muistion laativat Marita Sandt, Ritva Ojalehto, Riikka Rahkonen ja Annele Virtanen, kuvat Irma
Rantonen.

