
Ryhmänvetäjien palaveri Haulitehtaalla 30.1.2008
Pispalan asemakaavoituksen työryhmät

Muistio ryhmänvetäjien palaverista 30.1.2008, Haulitehtaalla klo 18.00-20.30

Paikalla Ulla Tiilikainen (Tre kaupunki, suunnittelupalvelut/Tiedotus), Antti Leskinen (Tre 
kaupunki, kuntademokratiayksikkö), Veikko Niskavaara (Tiedotus/Rakennusoikeus), Jenni Partanen
(TTKK/Monimuotoisuus), Aarne Raevaara (Pohjoisrinne/Rakennusoikeus), Antti Ivanoff 
(Rakennusoikeus), Tiina-Liisa Aalto (Ranta ja kasvimaat), Annele Virtanen (Pispalan ilme), Mårten 
Sjöblom (Rakennusoikeus/Ranta ja kasvimaat) ja Irma Rantonen (Tiedotus).

Muistion tekijä Irma Rantonen toivoo läsnäolleilta palautetta, jos jokin asia on kirjattu väärin. Tämä
muistio on tehty samalla periaatteella kuin ko. ilta eli KISS (Keep It Short and Sexy).

Odotukset tälle illalle

Tilaisuus oli Jonas Buechelin koolle kutsuma. Jonas halusi kuulle, kuinka ryhmien toiminta on 
käynnistynyt Pamaus-kaupunginosakonferenssin jälkeen.

Jonas pyysi jokaista kertomaan lyhyesti, mitä tavoitteita kullakin on tälle illalle. Valitettavasti 
muistion laatija ei kirjannut kaikkia tekstejä seinältä, mutta tietoa kaivattiin seuraavista asioista: 
missä mennään, mitä seuraavaksi, millaisia ongelmia eri ryhmillä on ollut? Lisäksi kaivattiin uusia 
ideoita, yhteisiä toimintatapoja ja keskustelua ryhmien välille.

Ryhmät kertoivat tilanteestaan

Jenni Partanen / Monimuotoisuus

-ryhmällä 1 tapaaminen
-tavoitteena arkkitehtoninen, sosiaalinen ja toiminnallinen monimuotoisuus Pispalaan
-muita teemoja tulossa, tähän mennessä puhuttu turismista, karttatyöskentelyä tulossa
-KaOs-projektiin liittyvä vaiheittainen työskentelytapa ryhmille
-jokaiselle ryhmälle jaettiin paperi, jossa on ehdotuksia ryhmien työskentelyä varten
-ohjeeksi, (ei ole pakko noudattaa) mutta paperin mukaan työskentelty tuottaa tehokkaasti sopivan 
tyyppistä aineistoa suoraan KaOs-hankkeen käyttöön.
-paperin saa sähköisenä Ulla Tiilikaiselta, tulossa myös nettiin

Ulla Tiilikainen Tre kaupunki, supa/Tiedotus

– Kaavoitukseen osallistumista varten on haettu EAKR-rahaa (Euroopan aluekehitysrahasto) 
Kaaos-projektin nimellä, hakemus on jätetty 15.1.2008. Tampereen kaupunki on varannut projektiin
50%:n omarahoitusosuuden. Projekti on kaupungin suunnittelupalvelujen alainen, 
projektipäällikkönä Ulla Tiilikainen. Virallinen päätös projektirahoituksesta tulee ilmeisesti 
maaliskuussa, mutta projektia aloitellaan vähitellen omalla riskillä, ilmeisesti projekti on kasassa 
noin kuukauden kuluttua.
-Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on liitetaulukko, josta näkyy KaOs-projektin ja 
asemakaavoituksen välinen suhde. KaOs-projektin alle tulevat työryhmätyöskentely, 
vuorovaikutteinen internet-sivusto sekä asukaskyselyn järjestäminen.
-Projektin tuotoksena syntyy Pispalan kehityskuva / visio Pispalasta. Asemakaavalla ei kaikkiin 
asioihin voi vaikuttaa, mutta tietoa kootaan samalla myös muiden kaupungin yksiköiden sekä 
asukkaiden omaehtoista kehittämistyötä varten.
-Ensi viikolla alkaa kilpailutus, jonka perusteella projektiin valitaan sosiaalisen ja toiminnallisen 
ympäristön analyysien tekijät sekä asukasosallistumisprosessin ohjaaja. Projektiin palkataan myös 
puolipäiväinen paikalliskoordinaattori, jonka tehtävänä on olla ryhmien yhdys- ja tukihenkilö, 
hoitaa paikallista tiedotusta ja projektin nettisivuja sekä osallistua asukaskyselyn tekemiseen.
-Projektitiedotteita tulossa, joissa esim. pyydetään ryhmiltä kysymyksiä yhteiseen asukaskyselyyn.



Aarne Raevaara / Pohjoisrinne ja Rakennusoikeus

– jäseniä ryhmässä ollut 5, ryhmän tavoitteena on luoda oikeudenmukaisuutta Pohjoisrinteen 
suunnitteluun Santalahti vs. Pispala
-ryhmässä mietitään mm. kulttuuriympäristön suojelu vs. viereen rakennettavat elementtikerrostalot

Antti Ivanoff / Rakennusoikeus

-Ryhmä syntyi Pispalan pamauksessa, jonka jälkeen ryhmä on jakautunut pienryhmiin, jotka ovat 
hakeneet tietoa monista lähteistä
-Tavoitteena tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, rakennusoikeus tasa-arvo
-Keskusteluissa esiin nousseita asioita on viety eteenpäin mm. kannanottojen myötä (löytyvät 
Pispalan kirjastotalolta ja netistä)

Tiina-Liisa Aalto / Ranta ja kasvimaat

-pidetty 1 kokous ja sovittu että jatkossa kokouksia on noin kerran kuukaudessa
-joukossa 2 jäsentä kaupungilta
-tärkein esiin noussut asia on: Ei täydennysrakentamista kasvimaiden alueelle!
-tavoitteena jakautua pienempiin työryhmiin, jotka valmistelisivat asioita etukäteen
-karttatyöskentelyä tulossa

Annele Virtanen / Pispalan ilme

-2 tapaamista, joissa on hahmoteltu ryhmän asioita
-tärkeitä teemoja mm. rakennusoikeus – vaihtoehtoiset määritystavat, kikkailun minimointi
-rakennustapaohjeisiin halutaan vaikuttaa.

Irma Rantonen / Tiedotus

-ryhmä kokoontunut 2 kertaa
-koetettu löytää keinoja, kuinka tieto kulkisi kaavoittajan ja alueella toimivien välillä paremmin
-nettisivut on avattu koekäyttöön, nyt toivotaan palautetta, miten niitä voitaisiin kehittää 
käyttäjäystävällisemmiksi, tämän illan aikana tulleet toiveet laitetaan käytäntöön
-tulossa info-pisteitä Frenckellin lisäksi Pispalan kirjastotalolle ja pienemmät pisteet Rajaportin 
saunan kahvioon sekä Ylävoiman taloon.
-Palautetta ja ehdotuksia otetaan vastaan

Antti Leskinen / kuntademokratiayksikkö

-toivoo mielipiteitä ja ideoita asukkaiden osallistumiseen liittyen antti.leskinen (at) tampere.fi

Keskustelun yhteenvetoa ja tulossa olevia tapahtumia

* Nettiin selvästi erottuva päätaso ja kommentit alemmalle tasolle.
* Kaikille ryhmien vetäjille ja muille halukkaille julkaisuoikeudet nettiin, ryhmissä päätetään 
kenelle/keille julkaisuoikeudet tarvitaan
* Kommentteja ja mielipiteitä netissä julkaistuihin materiaaleihin voi antaa kuka tahansa ja 
julkaisuoikeudet voi pyytää Mikko Lipiäiseltä. mikko.lipiainen[at]gmail.com
* Karttoja tai muita materiaaleja ryhmien työskentelyä varten saa Ulla Tiilikaiselta ulla.tiilikainen 
(at) tampere.fi
* Mikäli tarvitaan perusselvityksiä esim. pohjaselvityksiä tms. pyynnöt esitetään Ullalle, joka 
hankkii ne.
* Jonas ehdotti, että tällaisia ryhmänvetäjien tapaamisia olisi jatkossa esim. kerran kuukaudessa, 
jotta ryhmät voisivat jakaa ajatuksiaan
* tavoitteena yksi Pispalan Pamauksen tyyppinen isompi tapaaminen ennen kesälomia ja 
”loppupamaus” vuoden 2008 loppupuolella.
* Sandwich-kävelyjä on myös tarkoitus jatkaa
* 5.2. klo 17-19 Avoimet ovet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta palvelupiste Frenckellissä, 
kaavoittajat paikalla



* 13.2. klo 17.30-20.00 Pormestarin asukasilta Pispan palvelukeskuksessa
* 21.2. klo 18.00 alkaen Maakuntamuseon järjestämä inventointi-ilta, mukaan toivottu myös 
kaavoittajan edustaja

Jonas kiitti ryhmiä aktiivisuudesta ja toivoi positiivisen ja keskustelevan hengen jatkuvan.
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