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Palvelemme aina
sunnuntaisin 12 -21!
Aina edullisesti

SILLIT
210/120 g
(8,65-16,58/kg)
Norm. 2,75 (11,96/kg)

TORTTUTAIKINA
500 g
(3,20/kg)

1,60

KOKONAINEN
PUNAJUURI
850/560 g (3,55/kg)
Norm. 2,55 (4,55/kg)

TURUN SINAPPI
275 g (5,78/kg)
Norm. 1,95 (7,09/kg)

1,99 1,99 1,59

TÄHTITORTTU
LUUMUMARMELADI
300 g (2,97/kg)

0,89

S-Etukortilla Joulukuussa

CREAMY JÄÄTELÖT
0,9 l (2,88/l)
Norm. 2,79 (3,10/l)

2,59

JUMBOPUSSIT
325-400 g (4,98-6,12/kg)
Norm. 2,39 (5,98-6,83/kg)

1,99

PISPALA
Pispalan valtatie 2 U,
puh. 010 767 2070
sale.pispala@sok.ﬁ
4318 7001 2345 6789
4318

MEIKÄLÄINEN MAIJA
P IIRK
R K ANMAAN
A N M A A N OK 1130
1 13 0 123456
12 345 6

Bonus jopa 5 %
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Edullinen. Tuore. Helppo.

MA–PE 7–21
LA 7–18
SU 12–21

Pispalan
asemakaavan
muutos
Pispalalaisen suuri kaavoitusnumero
pureutuu asemakaavan muuttamiseen
pispalalaisten näkökulmasta.
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Kaavoitus
Teksti: Irma Rantonen
Kuva: Asko Parkkonen

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto päätti 28.5.2007,
että Pispalan asemakaavan muuttaminen aloitetaan.

Tule, tule hyvä kaava –
älä tule paha kaava

K

aupunginOsa - KaOs -projekti on ollut Pispalan asemakaavatyön tukena vuoden verran.
Projektin käynnisti Pispalan Pamaus kaupunginosakonferenssi joulukuussa
2007. Projekti päättyy vuoden 2009
alussa kun kaikki analyysit on saatu
valmiiksi.

lun ja tiedottamisen käytäntöjä täytyy
silti hioa jatkossa.
Myös tässä lehdessä on haettu vuoropuhelua talonlaajennusesimerkin
avulla, Jouko Seppänen vastailee ryhmissä nousseisiin kysymyksiin omassa
haastattelussaan ja keskiaukeamalta
löytyy juttu Pispalan Palapelistä.

Työryhmät keskiössä

Kaavoitusprosessi
jatkuu

Tärkein työ projektissa on tehty Pamauksessa syntyneissä työryhmissä, jotka
esittelevät työtään tulevilla sivuilla.
Työryhmien työ on ollut vapaaehtoista ja itseohjautuvaa. Vaikka projekti
päättyy, ryhmät voivat jatkaa toimintaansa. Toivottavasti keskustelut jatkuvat ja yhteystiedot säilytetään, sillä
asemakaavoitus jatkuu vielä vuosia ja
ryhmien on hyvä tarkkailla, kuinka
mielipiteet on otettu huomioon kaavoituksen eri vaiheissa.
Työryhmien työssä on noussut
esille monia asioita, jotka eivät ole yksin kaavoituksen avulla ratkaistavissa.
Nyt yhdistysten ja yritysten pitäisi paneutua työryhmien töihin ja miettiä,
mitä kehittämis- tai hankeideoita sieltä löytyisi. Onko tilatarpeet huomioitu? Löytyykö toimintasuunnitelmiin
uusia painotuksia? Mitä hankkeita
voisi tehdä yhdessä toisten kanssa?

Vuoropuhelua tarvitaan
Vuoropuhelun kannalta on ollut tärkeätä, että suunnittelijat ovat osallistuneet työryhmien työhön. Keskuste-
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Kaavoittajat kertovat kuinka kaavoitusprosessi jatkuu. Mukaan tulee uusia
suunnittelijoita ja uusia kaava-alueita,
mm. Santalahti. Mm. osallisryhmiä
ollaan kokoamassa näille alueille.
Suunnittelijat ovat lahjakkaita ihmisiä, mutta ajatuksenlukijoita
he eivät ole. Sen vuoksi mielipiteitä
täytyy esittää jatkossakin pienistä ja
suurista asioista. Joskus on helpompi
kirjoittaa itse omista näkökulmistaan
katsoen, mutta usein on hyötyä siitä,
että mietitään asioita porukalla. Yksi
tapa ilmaista mielipiteensä on vastata
asukaskyselyyn. Mielipiteenä ei-sana
on siinä mielessä huono, että seuraava
ehdotus voi olla vielä huonompi. Selkeät ehdotukset siitä, kuinka asioiden
pitäisi olla, ohjaavat paremmin suunnittelutyötä toivottuun suuntaan.

Projek�n tekijät
Projektin päällikkönä on toiminut
Ulla Tiilikainen ja paikalliskoordinaattorina Irma Rantonen. Osallistumiskonsulttina on ollut Jonas

KaOs-Projekti on eri alojen
asiantuntijoiden, viranomaisten
ja paikallisten toimijoiden välinen
yhteistyöhanke. Projektin tarkoituksena on tuottaa Pispalan kehityskuva/visio asemakaavoituksen
ja Pispalan ja Tahmelan alueiden
yleisemmänkin kehittämisen tueksi.
Projektin rahoitus tulee puoliksi
Pirkanmaan ympäristökeskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja Suomen
valtiolta ja puoliksi Tampereen
kaupungilta. Projektia hallinnoi
Tampereen kaupungin Suunnittelupalvelut ja osatoteuttajana toimii
Pispalan kumppanuus-verkosto.
Projektin sivut:
www.kaosprojekti.net
Tampereen kaupungin pispalasivut:
www.tampere.ﬁ/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/asemakaavoitus/
pispala.html
Työryhmien keskustelualue
laajenee!
Tulossa keskustelua ja seurantaa:
www.pispala.ﬁ/kaavoitus
Büchel assistenttinsa Outi Palorannan kanssa, Jonas on vastannut mm.
kaupunginosakonferensseista. Tampereen teknillisen yliopiston EDGE
kaupunkitutkimuslaboratorion Jenni
Partanen ja Riikka Pylvänen ovat tehneet taustatyötä mm. kehityspolkuja
varten. Ramboll Finland Oy:n tekemä
Rakennusoikeustarkastelu ja lehden
välissä oleva asukaskysely ovat myös
projektin tilaamia.

Monimuotoisuus -työryhmä
yhteyshenkilö Ari Sirén
kuva: Irma Rantonen

Pispalan

monimuotoisuus
Monimuotoisuusryhmän
keskeinen tavoite on Pispalan
säilyminen monimuotoisena
niin toiminnallisesti, sosiaalisesti, arkkitehtonisesti kuin
historiallisestikin.

Monimuotoisia rinneratkaisuja.

Matkailun, yrityselämän
ja kul�uurin kehi�äminen
Esimerkiksi erilaisille kohderyhmille
suunnatut kävelyreitit mahdollistaisivat uusien ravitsemus- majoitus- ja
myyntipalvelujen (käsityöläisten tuotteet ym.) syntymisen Pispalaan. Veneilymahdollisuus, esim. Härmälän
leirintäalueelta tukisi tavoitetta.
Yhteistyötä Pispala-Pyynikin yrittäjien kanssa on kehitettävä. Internetin avulla voitaisiin edistää pieniä
työtiloja tarvitsevien yhteistoimintaa
yhteisten tilojen hankkimiseksi jne.
Ryhmässä on keskusteltu Pispalan valtatien yritysten saavutettavuuden parantamisesta (pysäköinti, nopeudet)
ja mahdollisuudesta saada matkailun
myötä ravintola- ja myyntipalveluja
myös ylös harjulle.
Kulttuuria olisi mahdollista tukea
muodostamalla Pispalan portaiden
alapäähän kokonaisuus, johon kuuluisivat kirjasto, taiteilijatalo ja uutena
esim. kirjailija- ja kulttuuritalo Tahmelan torpan pihapiirin rakennuksiin.

Pientoimijoiden kuten käsityöläisten
toiminnan tukeminen edistäisi monimuotoisuutta.

Lähijunia liikenteeseen
Liikenteen osalta pidettiin toivottavana Pispalan rataosuuden saamista
myös lähijunakäyttöön. Pysäköinti
tulee toteuttaa pieninä erillisinä pysäköintialueina, koska suuret pysäköintialueet hallitsisivat liikaa Pispalan
maisemaa. Maanalaista pysäköintiä
on mahdollista harkita tulevaisuudessa, jos se ei tuota laajojen umpiseinien
kaltaista huonoa ympäristöä. Pispalanharjun itäpään bussipysäköintiä tulisi
kehittää erottamalla selkeä bussiruutu
turistibusseja varten.

Moni-ilmeistä rakentamista ja asumista
Rakentaminen Pispalassa tulee toteuttaa niin, että arkkitehtuuri on moniilmeistä ja historiallinen kerrostuneisuus säilyy. Vanhojen rakennusten
säilyttämistä ja laajentamista tulee

tukea esim. rakennusoikeuteen liittyvin kannustimin. Purkamisella ei tule
saada lisärakennusoikeutta.
Mahdollisuus rakentaa piharakennuksia,
pienillä tonteilla rajaan kiinni, tukisi
monimuotoisuuden säilymistä myös
rakennusten koon osalta.
Rakentamattomia alueita, myös luonnonvaraisia, tarvitaan tiiviin rakenteen henkireikinä. Kasvimaa-alue tulisi jättää joko kokonaan (enemmistön
mielipide) tai pääosin rakentamatta.
Myös Pyhäjärven ranta-alueiden, Tahmelan lähteen alueen, Puukkoniemen
ja Rinnekadun välisen alueen sekä Ansionkallion rakentamatta jättäminen
saivat ryhmässä kannatusta.
Asumisen osalta monimuotoisuutta tukisi se, että asuntoja olisi tarjolla
monenlaisille asunnontarvitsijoille.
Myös pieniä vuokra-asuntoja tarvitaan, niiden syntymistä olisi mahdollista tukea kaupungin omistamien
tonttien luovutusehdoilla.
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Kaavoitus
Rakennusoikeus -työryhmä
yhteyshenkilö Antti Ivanoﬀ

Pispala – toimiva asuinalue
myös tulevaisuudessa!
Pispala on Tampereen keskustan läheisyydessä sijaitseva monimuotoinen asuinalue, jolla sijaitsee rikas ja mosaiikkimainen rakennuskanta. Pispalan perinteisiin kuuluvat loistavat maisemat, iloiset ihmiset, mukavat yhdessä olon alueet sekä rakentamisen ja remontoinnin vapaus.
Pispalan Näsi- ja Pyhäjärven välisessä harjumaastossa ei mielikuvitusta ole rakentamisessa liikaa rajoitettu ja siitä onkin muodostunut alueen tunnusmerkki.

P

Kuva: Irma Rantonen

arhaillaan laaditaan Pispalaan
uutta asemakaavaa tulevaisuutta varten, ja se kiinnostaa kaikkia meitä tamperelaisia. Pispalassa on
arvolatautunut alue, jossa on puistoja,
maisemapaikkoja ja ulkoilumaastoja.
Pispalassa, kuten muillakin kerrostalo- ja pientaloalueilla, on myös kaikenikäisiä asunnonomistajia, jotka
seuraavat kiinnostuneina oman asuinalueensa ja asuntonsa arvoon vaikuttavaa keskustelua.

Vapaus remontoin�in
ja laajennuksiin mo�voi
vanhan rakennuskannan säily�ämiseen
Talojen omistajien tarpeelliseksi näkemät kunnostamistyöt, muutostyöt
ja laajennusrakentaminen ovat keino
mahdollistaa Pispalan kulttuuriympäristön vanhojen rakennusten säilyminen tulevaisuuteen. Laajennukset
mahdollistavat myös uusien asuntojen
syntymistä alueelle.
Uhkakuvana koko alueen vanhalle rakennuskannalle ovat museotoimen näkemykset, joissa korostuu ”alkuperäisyys” ja ”antikvarisuus”. Pieni
ränsistynytkin tönö tai ulkovaja voi
olla ulkoa söpö, mutta asunnoksi perheelle se ei kuitenkaan sovellu. Mikäli
vanhan rakennuksen tarpeelliset muutokset estetään, jää se helposti omistajalleen rasitteeksi ja hoitamattomaksi
autiotaloksi, joka muodostaa riskin
myös lähiympäristölleen. Tämän kal-
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Pispalan monimuotoista rakennuskantaa.

taisia esimerkkejä ei Pispalaan enää
kaivata.
Mitä enemmän vapautta ja porkkanoita remontointiin annetaan, sitä
suurempi osa rakennuskannasta voi
myös säilyä. Yhteiskunnan kehittyessä
asumiselle asetettavat laatu- ja terveellisyysvaatimukset kasvavat ajan myötä
jatkuvasti – tämä vaatii paitsi pintakorjauksia myös laajempia muutoksia
ja modernisointeja, joskus myös rakennuksen purkamisen ja uuden rakentamisen. Uudistuksia vastustavien
museoihmisten tulisi nähdä remontti
aina mahdollisuutena - mitä suurempi remontti, sitä pidempään omistaja
suunnittelee talonsa säilyttävän.

Täydennysrakentamistarpeet mahdollista ratkaista Pispalassa
muutoin kuin puistoihin
rakentamalla
Kasvavassa kaupungissa tarvitaan lisää
asuntoja, pulaa on sekä pientalotonteista että vuokra-asunnoista. Täydennysrakentaminen Pispalaan on perusteltavissa paitsi kaupunkirakenteen
eheyden myös ekologisten ja taloudellisten syiden kautta.
Luontevin, ja Pispalalle tyypillinen
ratkaisu täydennysrakentamistarpeeseen, on palapelimäinen, ajan myötä

kuva: Antti Ivanoff

Pispalassa kohtaavat eri aikakausien rakennustyylit.

tapahtuva
täydennysrakentuminen
nykyisillä asuinrakennustonteilla olemassa olevan rakennusoikeuden puitteissa. Moni vajaasti rakennettu tontti
on esimerkiksi mahdollista jakaa kahteen osaan. Jo pelkästään asemakaavoituksen ensimmäisellä, Ylä-Pispalan
alueella, on selvitysten mukaan tilaa
uusille asunnoille 200:n perheen tarpeisiin.
Pispalassa kaavoittaja on asuntoongelman ratkaisemisen sijasta valitettavasti pahentamassa sitä – ilmassa
on pelko rakentamismahdollisuuksien
vähenemisestä sekä rakentamisen rajoitteista. Paradoksaalista tilanteessa
on, että samalla kun yksityisen asunnonomistajan remonttivarat sisältävää
lompakkoa anastetaan kulttuuriympäristön suojelun varjolla, on kaavoittaja iskenyt ahneen silmänsä Pispalan
puisto- ja viheralueisiin ja jopa parkkipaikkoihin. Näin ei kai voi tilanne
Tampereella olla todellisuudessa?
Rakentamisen mahdollinen ohjaaminen puistoihin romuttaa Pispalan viihtyisän miljöön lisäksi myös
monen ihmisen talouden perustaa.
Toivokaamme, että kaavoittaja päätyy
oikeudenmukaisen, lailliseen ja yhdenvertaiseen kohteluun perustuvaan
ratkaisuun asemakaavassa.

Pispalan miljöö on laaja
kokonaisuus
Pispalan alue muodostuu Pyhä- ja
Näsijärven välisestä harjualueesta. Tämän alueen kehittäminen tulee nähdä
yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat Ylä-Pispala, Santalahti, Ala-Pispala, Tahmela, Hyhky ja Ansionkallio.
Hyvään ratkaisuun ei ole mahdollista
päästä rajaamalla ”arvoalue” vain osaksi tätä miljöötä. Toimivaan ratkaisuun
on päästävissä vain kohtelemalla tätä
koko aluetta yhdenvertaisesti.
Yhden alueen rakentaminen
bunkkerimaisesti vähentäisi koko Pispalan merkitystä. Kaikkien osapuolten intresseissä on Pispalan säilyminen
laajempana viehättävänä ja rakennuskannaltaan rikkaana kokonaisuutena.
Alueelle laadittavan rakennustapaohjeen tulee myös olla siinä määrin yleisluontoinen, että se jättää tilaa koko
Pispalan rakentamisen spektrille.

Rakennetaan yhteistyössä monimuotoista
tulevaisuu�a
Pispalan asemakaavoituksessa etsitään
ratkaisua, joka tulee olemaan voimassa vuosikymmeniä. Kaavan tulee antaa vastauksia tulevaisuuden rakentamisen kysymyksiin. Mikäli Pispalassa
jäädään peruutuspeiliin katsomaan,
ajaa muu maailma Museo-Pispalan
ylitse.
Rakennusoikeus-ryhmä, joka on
syntynyt osana Tampereen kaupungin
KaOs –projektia, on esittänyt keinoja,
joilla Pispala säilyisi ja kehittyisi viihtyisänä, visuaalisesti nykyisen kaltaisena asuinalueena, jonka historiallinen
syvyys ja eri aikakausien kerrostumat
tuovat lisäarvoa katukuvaan. Näiden
arvojen toteutumisen keinona ovat remontoinnin mahdollisuudet ja asuinrakennustonttien arkkitehtoonisesti
korkeatasoinen täydentämisrakentaminen nykyisen rakennusoikeuden
puitteissa. Tämän lisäksi toivotaan
mm. kevyen liikenteen väylien kehit-

tämistä, autojen ympäristöön sopivaa
paikoittamista tonteille sekä liikuntapaikkojen kehittämistä.
Tärkeää on, että yhdessä rakennetaan Pispalaa, jossa meidän kaikkien
on hyvä asua ja vierailla. Tavoitteena
tulevaisuudessakin Pispalassa on tarjota turvallista asumista, monipuolisia
palveluita, hyvää elämänlaatua, luontoa sekä sopivasti kulttuuria – työkaluna tähän oikeudenmukainen ja toimiva asemakaava.
Rakennusoikeus-ryhmän toiminnan painopistealueet:
·Yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kaavaratkaisun löytäminen.
·Nykyisen rakennusoikeuden tulisi
tonteilla säilyä, uuden kaavan tulisi
tarjota vastaavan arvoiset tilojen
rakentamismahdollisuudet.
·Kaavalla ei saa liikaa sitoa vanhojen talojen kunnostamista.
·Pispala on tärkeää nähdä Pyhäjärvestä Näsijärvelle ulottuvana
kokonaisuutena.
·Muutokset ja laajentamiset tulee
olla mahdollisia kaikkiin rakennuksiin.
·Omistajien mielipide ja toiveet tulisi huomioida kaavoituksessa, rakennuksia ei saa pakolla suojella.
·Pispalan täydennysrakentamistarpeet ovat toteutettavissa olemassa olevilla asuinrakennustonteilla
puistojen rakentamisen sijasta.
Rakennusoikeus-ryhmän keskeiset
ajatukset on koottu jo huhtikuussa
julkaistuun Pispala Visioon.
Lisätietoja: http://www.pispala.ﬁ/
kaavoitus/?cat=8

9

Kaavoitus
Pohjoisrinne -työryhmä
yhteyshenkilö Aarne Raevaara
kuva:Aarne Raevaara

Valtakunnallises�
merki�ävä
kul�uuriympäristö
Pispalan asemakaavojen laatimisten hyvänä tavoitteena on tukea Pispalan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilymistä ja kehittymistä.

Pohjoisrinteen
kaavoitus
Pispalan sijainti maailman korkeimmalla moreeniharjulla, kahden järven välisellä kannaksella luo perustan
Pispalan ainutlaatuisuudelle. Usein
unohtuu, että perinteisen Pispalan
kokonaisuuteen kuuluu myös harjun
pohjoisrinteen alaosa, Santalahti.
Santalahden ja Ryytimaan osalta
on olemassa hyvin ristiriitaisia odotuksia tulevalta kaavoitukselta. Jos päättäjät eivät ole tarkkana Santalahden
asemakaavoitusvaiheessa, korkeat kerrostalot tulevat peittämään maisemat
Pispalan harjulta Näsijärvelle. Samalla
turmeltuu Pispalan valtakunnallisesti
merkittävän kulttuuriympäristön kokonaisuus. Siihen kuuluu oleellisesti
muun mukana avoimet maisemat molemmille järville.
Pispalan asemakaavoitusta ei voida perustella kulttuuriympäristön säilyttämisellä, mikäli kulttuuriympäristö tuhotaan kerrostalorakentamisella.

Kaavoite�ava
kokonaisuutena
Pispalan harjun alaosaan Santalahteen
ollaan eräissä suunnitelmissa lisäämässä valtavasti uutta rakennusoikeutta
samaan aikaan kun rinteen yläosassa
suunnitellaan vähennettävän rakennusoikeutta olemassa olevilta asuintonteilta. Tämä ei ole hyväksyttävää.
Kysymys on sekä kulttuuriympäristön
säilymisestä että yhdenvertaisuudesta.
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Kaavoittajan alkuperäisessä visiossa Santalahden rakennukset peittäisivät näkymän Pispalan
valtatieltä Näsijärvelle. Korkeusasemat 132 ja
128 esiintyivät osayleiskaavassa.

Pispalan asemakaavoitukset tuleekin toteuttaa yhdensuuntaisesti sekä
Pispalan harjun yläosassa että harjun
alaosassa Santalahdessa. Samansuuruinen rakennustehokkuus ja yhteiset
rakennustapaohjeet harjun ylä- ja alaosassa takaavat kulttuuriympäristön
säilymisen koko harjualueella. Tässäkin tulevalla valtuustolla on tärkeä
rooli toimia Pispalan kokonaisuuden
ja kulttuuriympäristön turvaajana.

Hävi�äminen
vai säily�äminen
Pispalan alueella on saanut laajaa kannatusta kanta, ettei uuden kaavoituksen pidä ohjata vanhojen rakennusten
purkamiseen.
Vanhojen rakennusten säilyttämiseen tulee ohjata kannustimin, ei
kielloin ja sanktioin. Rakennuksen voi
käytännössä suojella vain sen omistaja.
Mahdollisuus kunnostaa ja laajentaa
vanhaa rakennusta on taattava tulevaisuudessakin. Vanhan rakennuksen
kunnostus- ja laajennusmahdollisuus
takaa, että Pispalan vanha rakennuskanta säilyy. Laajennustyöt tulee tehdä vanhaa rakennusta ja ympäristöä
kunnioittaen.
Pispalan uuden laadittavan asemakaavoituksen pitääkin asettaa vanhan
rakennuksen säilyttävät kunnostus- ja
laajennustoimenpiteet vähintään samanarvoiseen asemaan uudisrakentamiseen verrattuna, ja ehdottomasti
parempaan asemaan kuin vanhan rakennuksen purkaminen.

Pispala
suojelukohteena
Tampereen kaavayksikön tulisi hyväksyä Pispalan säilyminen paikallisten
asukkaiden toiveiden mukaisesti. Pispalan harjulta on suojeltava vähintään
harjun ainutlaatuiseksi tekevät ominaispiirteet: esteettömät maisemat Näsijärvelle ja Pyhäjärvelle, harjumiljöö
kokonaisuudessaan järveltä järvelle,
rakentamattomina säilyvät kaupungin
omistamat puistomaiset alueet sekä
perinteinen, tehokas ja vanhaa säilyttävä rakentaminen olemassa olevilla
asuintonteilla.
Pispalan suojelutarve ei ole lähtenyt yksittäisten rakennusten erityisestä suojelutarpeesta vaan tarpeesta
varmistaa Pispalan ainutlaatuisen kokonaisuuden säilyminen.
-Pispalan asemakaavoitukset tulee
toteuttaa yhdensuuntaisesti sekä
Pispalan harjun yläosassa että harjun alaosassa Santalahdessa.
-Yhdenvertainen rakennustehokkuus ja yhteiset rakennustapaohjeet harjun ylä- ja alaosassa takaavat kulttuuriympäristön säilymisen.
-Santalahden on säilyttävä myös
tulevaisuudessa osana Pispalan
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Pispalan ilme -työryhmä
yhteyshenkilö Annele Virtanen

Pispalan ilme –ryhmässä olemme keskittyneet miettimään sitä,

Mikä tekee Pispalasta Pispalan?

O

lemme pohtineet pispalalaisten ominaispiirteiden
arvoa ja tapoja, joilla niiden
säilymistä voisi edesauttaa. Pispala on
omaleimainen monelta eri kannalta.
Harjun jyrkät rinteet, vanhat rakennukset, kapeat kujat sekä rinteillä limittäin ja lomittain asuvat erilaiset
ihmiset antavat oman lämminhenkisen ilmeensä kaupunginosallemme.
Toivomme ympäristömme säilyvän
edelleen sellaisena.
Toivomme myös, että alueesta ei
tulevaisuudessa muodostuisi passiivinen nukkumalähiö, vaan että erilaisilla toimijoilla kuten yhdistyksillä,
osuuskunnilla ja yrittäjillä sekä heidän
tuottamillaan palveluilla ja ylläpitämillään palvelutiloilla olisi jatkossa
entistä enemmän mahdollisuuksia pitää Pispalaa virkeänä alueena.

Kaavoituksella tärkeä
asema ilmeen kannalta
Miten näihin tavoitteisiin sitten voisi
päästä? Näemme, että kaavoitus on
ensiarvoisen tärkeässä asemassa, kun
Pispalan omailmeinen ja historiallinen
ilme halutaan säilyttää. Kaavoituksen
avulla on mahdollista edesauttaa vanhojen rakennusten säilymistä, uusien
rakennusten sovittamista olemassa
olevaan rakennuskantaan ja alueen

Kuva: Irma Rantonen

-kaavassa tulisi säädellä rakentamista siten, että miljöön säilyminen taataan
-ei ainoastaan 1. luokan suojelukohteita, vaan koko alue tulisi lähtökohtaisesti suojella ja katsoa sitten erikseen tonttikohtaisen suojelun aste
-Hanna Lyytisen laatimat rakennustapaohjeet ovat pääasiassa kannatettavia ja kannatamme
niiden noudattamista
-jos kaupungin omistamille tyhjille tonteille rakennetaan, tulisi rakennusten olla sellaisia, että
niillä olisi jotain yleishyödyllistä arvoa: nuorisotiloja, vuokra- tai opiskelija-asuntoja, työ- ja toimitiloja käsityöläisille ja muille – mieluusti palvelualojen - yrittäjille
-kasvimaat tulisi säilyttää rakentamattomina
Kuva: Irma Rantonen

toiminnallisen
kehittämistä.

monimuotoisuuden

Omaleimainen miljöö
arvon taustalla
Näkemyksemme mukaan alueella olevien kiinteistöjen ja tonttien taloudellinen arvo ei muodostu yksinomaan
tonttien rakennusoikeudesta ja tähän
asti vallinneesta rakentamisen löysästä
säätelystä. Se muodostuu ensisijaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta
ja omaleimaisesta miljööstä ja alueen
erinomaisesta sijainnista kasvavan
kaupungin kainalossa. Tämän vuoksi
taloudelliseltakin kannalta katsottuna
uudessa kaavassa tulisi taata miljöön
säilyminen.
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Kaavoitus
Ranta ja kasvimaat -työryhmä
yhteyshenkilö Tiina-Liisa Aalto
Kuva: Osmo Sounela

Rakennetaanko kasvimaat?
Tiesitkö, että Pispalan kasvimaille saatetaan rakentaa
taloja? Uuden asemakaavatyön puitteissa asia
kuitenkin vielä punnitaan. Asukkaiden mielipiteillä on merkitystä.

O

sa Pispalan kasvimaista on
merkitty nykyiseen yleiskaavaan täydennysrakentamisalueeksi. Mikäli tämä vahvistetaan nyt
tekeillä olevassa tarkemmassa asemakaavassa, kaupunki myisi omistamansa maan rakennusliikkeelle ja sinne rakennettaisiin 80-100 pientaloasuntoa.
Tekeillä olevassa uudessa asemakaavassa asia on mahdollista kuitenkin
vielä harkita uudelleen. Lopullinen
päätös kasvimaista tehdään kaavatyön
viimeisessä vaiheessa, joka alkaa vuonna 2010. KaOs-projektin puitteissa
perustettu ranta- ja kasvimaatyöryhmä toivoo kasvimaiden säilyttämistä
rakentamattomana. Sitä puoltavat
myös muut työryhmät.

Tilanne muu�unut
Kun kasvimaille rakentamisesta aikoinaan päätettiin, perusteluna oli kaupungin kasvaminen. Yleiskaavan lähtökohtana oli, ettei kantakaupungin
ulkopuolelle kaavoiteta uusia asuntoalueita. Vaihtoehdoksi jäi siis tiivistäminen eli täydennysrakentaminen.
Tällaiseksi alueeksi merkittiin myös
osa Pispalan kasvimaista.
Tampereen asukasmäärä kasvaa
kuitenkin nopeammin kuin tuolloin
arveltiin. Näin ollen tilanne on muuttunut; uusia isoja asuinalueita tarvitaan sittenkin. Tällaisiksi kaavoitetaan
esimerkiksi Nurmi-Sorila ja Vuores.
Työryhmän mielestä täydennysra-
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kentamisalueilla ei ole enää aiempaa
merkitystä, joten ne tulisi arvioida uudelleen. Kasvimaiden rakentaminen ei
mielestämme ratkaise Tampereen kaupungin tonttipulaa. Huomionarvoista
on myös se, että pehmeälle ja märälle
maaperälle rakentaminen on kallista,
joten pientalojen rakentaminen ei ole
järkevää. Rakentaminen pahentaisi
liikenneongelmaa entisestään. Pispala on jo nyt tiiviisti rakennettu, joten
kaikille yhteistä virkistysaluetta tarvitaan sen vastapainona.

Osa Tampereen imagoa
Satoja vuosia viljelty Pispalan ranta-alanko on tärkeä osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta maisemakokonaisuutta. Sen muodostavat tiiviisti
rakennettu soraharju ja avara lehtomainen viljely- ja puistoalue Pyhäjärven kainalossa. Harvinainen musta
multa on siemenpankki vanhoille
kasveille. Rannalla kasvaa suojeltuja
kynäjalavia ja pesii kaupunkialueella harvinaisia lintuja, kuten satakieli.
Kasvimailla on myös merkittävä sosiaalinen ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttava merkitys.
Alue on tärkeä kaikkien tamperelaisten virkistyspaikkana ja matkailumielessä sen kehittäminen on vasta
alussa.

Tulevaisuus
Työryhmämme on visioinut alueen
tulevaisuutta kokonaisuutena pispalalaisia, tamperelaisia ja matkailijoita
ajatellen: alueen käyttöä kaikille tulisi helpottaa kävelyreiteillä ja poluilla.
Kasvimaa-aluetta voisi jäsentää ja kehittää, mutta vapaa luovuus saisi edelleen kukkia.
Kunnostettu Kurpitsatalo alueen
keskellä toimisi kesäkahvilana, juhlaja kurssitilana. Viereisellä tontilla olisi
puistomainen puutarhaa, lasten seikkailupuisto ja mallipuutarha. Avantosaunaa toivotaan Uittotunnelin niemeen, laituria kanooteille ja veneiden
vuokrausta. Uimalaitureita ja Tahmelan uimarannan kehittämistä myös
toivotaan.
Monissa Keski-Euroopan maissa
Pispalan kaltaiset alueet ovat erityisen
suojelun ja vaalinnan kohteena. Jos
kasvimaa-alue nyt tuhotaan lyhytnäköisin perustein, sitä ei saa enää takaisin.
Asukaskyselyssä
tiedustellaan
myös näkemyksiä kasvimaiden rakentamisesta. Työryhmämme toivoo, että
Pispalan asukkaat perehtyisivät aiheeseen ja ottaisivat asiaan kantaa. Asukkaiden mielipiteellä on vaikutusta!

Työryhmän yhteenvedot
http://kaosprojekti.net/syyskuu/rantakasvimaa.pdf
http://www.kaosprojekti.net/kysely/viljelijakysely.pdf

Kuva: Tiina-Liisa Aalto

KYSELY PALSTAVILJELIJÖILLE

R

anta ja kasvimaatyöryhmä teki
kesän 2008 aikana kyselyn viljelijöille. Palstoja on alueella
yhteensä 288 ja kyselyyn vastasi 120
henkilöä.
Alle puolet, 47% viljelijöistä, asuu
Pispalan ja Tahmelan alueella. Muut
eri puolilla Tamperetta ja ympäristökuntia. Tahmelan ryytimaat ovat keskusta-alueen ainoa palstaviljelyalue.
Viljelyajat vaihtelevat yli 30 vuodesta uusien viljelijöiden ensimmäiseen kesään. Tavallisimmin palstalla
on yksi viljelijä, mutta palstan tuotoksista nauttivat koko perhe ja ystävät.

Kasvimaiden merkitys
Erityistä Pispalan kasvimaassa on järven läheisyys, horisontin näkyminen ja
rauhallinen puhdas ympäristö. Moni
viljelijä mainitsee satakielen laulun,
fasaanit, perhoset sekä jänikset.
Kasvimaa on erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kohtaamispaikka, jossa ystävystytään ja tavataan tuttuja.
Tuntemattomienkin kanssa on helppo
puhua. Viljelykulttuuri elää: siemeniä,
taimia ja tietoa viljelykonsteista vaihdetaan. Kasvimaa yhdistää myös perheitä. Lapsille halutaan opettaa viljelyä - lasten on hyvä tietää, mistä ruoka
tulee; nähdä kasvun koko kaari.
Kasvimaa on henkireikä, jonka
hoitaminen toimii kerrostaloasumisen
ja stressaavan työn vastapainona.
Fyysisen ja psyykkisen terveyden
lähteenä kasvimaa mainitaan lähes
joka vastauksessa. Se tuo iloa, rentouttaa ja karkottaa huolet. Itsetunto kasvaa, kun näkee omien kättensä jäljen.
Maan kääntäminen, istuttaminen,
kitkeminen ja veden kantaminen käyvät liikunnasta. Monessa vastauksessa
korostetaan luomuviljelyä ja lähiruuan tärkeyttä sekä korostetaan sadon
taloudellista merkitystä eläkeläisen tai
pienipalkkaisen arjessa.

”

ntea olonsa onnelliseksi, he
tun
i
vo
lä
kel
kes
n
ide
ma
Kasvi
sa joka
. Ei voi elää alueella, jos
tua
tou
ren
ja
i
ast
pa
va
tää
git
ttu, ihmiiteltu, hallittu ja rakenne
kohta on tarkkaan suunn
s elärilleen. Jos järki ja tarkoitu
pä
ym
aa
til
ä
vä
elä
see
vit
tar
nen
Mullassa
n, löydän ne kasvimaalta.
mässä pääsevät hukkumaa
elämää, ei tarvitse miettiä
osa
nsa
va
ole
tea
tun
i
vo
ä
möyriess
Kasvien
koitus on itsestään selvä.
mitään sen pidemmälle, tar
kaikki
un sadon korjaamisessa on
kasvamisessa ja itse kasvatet
järki ja ihanuus.”

”

Meillä ei ole kesämökkiä, joten palstaviljely on minulle erittäin tärkeää. Siellä tapaa naapuriviljelijöitä, joiden kanssa voi
vaihtaa kuulumisia, saada vinkkejä viljelyyn ja uusia ideoita.
Olen saanut palstani kautta monta hyvää ystävää. Myös rahallisessa mielessä palstalta saadut yrtit, kasvikset ja kukat ovat tärkeitä. Maultaan ne ovat aivan erilaisia kuin kaupasta ostetut. Myös
satakielen tarjoama ilmaiskonsertti keväisin on vailla vertaa.”

”

ikkunoista ei näy
Palsta on minulle henki ja elämä. Kodin
alla on parkkipaikkoyhtään puuta, ei juuri taivastakaan. Pih
on iltaisin levotonta,
ja ja roskapönttöjä. Keskustan puistoissa
eellistä, lisäaineetonta
telttajuhlat pauhaa. Palstalta saa terv
Kanssaviljelijät ovat
kasvisruokaa. Pöydässä on aina kukkia.
ät juttelemaan. Joku
mukavaa sakkia ja ohikulkijat pysähtyv
nassa, niemennokasta
soittaa joskus kesäiltaisin viulua ran
elle on upea. Palskuuluu kivaa rummutusta. Näköala järv
a kotiin. Palstalleni
talta tulee väsyneenä mutta uudistuneen
lä. Matkaa on 3 km.
kuljen kävellen, pyörällä tai soutuveneel
liikuntaa. Kotoa tulee
Viljely ja matkat palstalle ovat hyvää
rä. En ole sairastellut
lähdettyä ulos lenkille, kun on päämää
itella elämää ilman
lainkaan aloitettuani viljelyn. En voisi kuv
pikku palstaani.”
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Kaavoitus
Liikenne -työryhmä
yhteyshenkilö Pertti Pulkki

Kiskoja pitkin keskustaan
Pispala on kannas, jonka läpi kulkee vilkas liikene. Etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikoihin niin Paasikiventiellä, Pispalan valtatiellä kuin Tahmelan viertotiellä/Kannaksenkadulla
liikkuu enemmän autoja kuin Pispalan luontainen “kantokyky” ja alueen asukkaiden sietokyky
sallivat. Seurauksena on suurta ilmasto-, melu- ja turvallisuushaittaa.

Pyörähissille olisi
täällä käyttöä!

P

aasikiventien
leventäminen
kuusikaistaiseksi ei ratkaise ongelmia, vaan tarvitaan muunlaisia toimenpiteitä liikenteen vähentämiseksi ja sitä kautta haittojen
minimoimiseksi.

Raideliikenne
Raideliikennettä kehittämällä vähennetään yksityisautoilun tarvetta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
Tampereen keskustasta tulisi olla hyvät kiskoyhteydet lähiympäristöön.
Pispalan kohdalla hyvä kiskoyhteys
merkitsee kolmannen raideparin rakentamista Sepänkadun liittymästä
Lielahteen asti. Sopivat seisakkeet sijaitsisivat Rajaportin ja kirkon alueilla.
Seisakkeilta pitää vastaavasti rakentaa
hyvät kulkuyhteydet yli- ja alikulkuineen Santalahteen ja Pispalaan.

Linja-autoliikenne
Pispalan valtatie ja Paasikiventie ovat
keskeiset väylät. Läpikulkuliikenne,
erityisesti kaukovuorot ohjataan Paasikiventielle. Pispalan Valtatielle jäisi
riittävä linja-autojen paikallisliikennetiheys. Tahmelan Viertotiellä ja Pispalanharjulla linja-autovuorot jatkaisivat nykyisellä reitillä.
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Linja-autoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi niiden pitäisi liikkua
ilmastonmuutosta hillitsevällä bio- tai
maakaasulla.

Kevyt liikenne ja
jalankulku
Kevyen liikenteen väyliä pitäisi kehittää siten, että niistä tulee jatkuvia ja
turvallisia. Keskeisin ongelma on ollut kunnollisten itä-länsi suuntaisten
pääväylien ja poikittaisväylien puutuminen. Ratkaisuksi Pispalan valtatien
kehnolle pyörätietilanteelle esitämme,
että rautatien eteläiselle reunalle rakennetaan kokonaan uusi pyörätie.
Pyhäjärven rannassa Uittotunnelin
eteläpuolelta alkava kevyenliikenteenväylä jatkuisi rannasta Jalajakadulle ja
sieltä edelleen Varalankadulle, josta
voisi valita Pyynikintien tai näkötornin suunnan.
Turvallisuuden kannalta olisi tehtävä rakenteellisia parannustöitä (mm.
levennyksiä ahtaimpiin kohtiin) Pyynikintiellä ja Vesilinnantien yhtyessä
Pirkankadun pyörätiehen.

Kuvitus: Olli Hietala

Kolmenkympin alueella ”normaali nopeus
40km/h”
Törkeitä ylinopeuksia tulisi hillitä
pujottelua vaativilla hidasteilla (erityisesti Pispalanharjulla) sekä läpiajon
houkuttelevuutta hillitsevillä maisemoinneilla. Tavoitteena voisi pitää
ajonopeutta 20 km tunnissa harjun
kapeilla kujilla. Vastaavasti Pispalan
valtatien läpiajoliikennettä tulisi vähentää liikennevaloilla. Sopivat valopaikat olisivat Mäkikadun läntinen
liittymä (Amandan kohta) ja Päivölänkadun risteys (Ahjolan kohta).
Nämä yllä mainitut ja monet tässä
jutussa mainitsematta jääneet ehdotukset ovat toteutettavissa, jos vain
asenne on kohdallaan.

Yhteiset tilat ja ympäristö -työryhmä
yhteyshenkilö Mikko Lipiäinen

Pispalan kehi�yvät keskustat
Kuva: Irma Rantonen

Pispalan keskustat
Tahmelankadun mutka
Kaupallisten, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja
Mm. Kirjastotalon, Hirvitalon, K-kauppa
Tahmelan ja Pub Kujakollin muodostaman palvelukokonaisuuden toimintaa ja
kehitystä olisi kehitettävä. Alueen keskipisteenä voisi toimia nyt vielä hoitamaton puistoalue, Tapahtumatori tai Karnevaaliaukio.
Rajaportin saunan seutu
Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja

Uittoyhdistyksen talo olisi loistava paikka korjausrakennuskeskukseksi.

P

ispalalaisten yhteisten tilojen
luonnetta ja käyttöä pohtimaan
perustettu työryhmä lähti alun
perin liikkeelle hyvin konkreettisista
ehdotuksista. Ensimmäisessä ryhmän
muotoilemassa luonnehdinnassa esille
nousi tarve ns. sosiaalikeskukselle, jossa olisi yhteistä ja ilmaista tilaa kaikille
monimuotoisen, asukaslähtöisen ja
epäkaupallisen toiminnan järjestämiseen.
Työryhmä keskittyi lopulta tarkastelemaan vanhassa asemakaavassa olevia Y-, eli yleisten rakennusten
tontteja, sekä ennen kaikkea jo pispalalaisten oman toiminnan kautta
yhteisiksi kehittyneitä tiloja, kuten
Pispalan kirjastoa, Kurpitsataloa ja
seurakuntien tiloja, joiden luontevaa
kehitystä tulisi jatkossa tukea.
Pispalasta hahmotettiin keskustoja, joiden kaikille yhteistä, monien
keskenään verkostoituneiden toimijoiden muodostamaa ja julkista luonnetta haluttiin korostaa, ja joka tulisi
ottaa huomioon kaavoitustyössä.

Tiloja kohtaamisille
Pispalassa tarvitaan jatkossa monenlaisia yhteistä ja yleishyödyllistä toimintaa tukevia tiloja. Tarvetta on niin
majatalolle ja taiteilijaresidenssille
kuin avantouintipaikalle ja erilaisille
pienille liiketiloillekin.
Lisäksi kaivataan kahvilaa ja toria
sekä myyntikojuja. Myös lapsille haluttiin turvallisia ja viihtyisiä ulkotiloja
ja viheralueiden kunnostusta. Ikääntyvä väestö tulisi myös huomioida.

Korjausrakentamiskeskus Pispalaan
Myöhemmissä kokouksissa syntyneistä ideoista mainittakoon ehkä
tärkeimpänä ehdotus korjausrakentamiskeskuksen perustamisesta Pispalaan. Mm. korjaustoimintaan liittyvää
koulutusta, neuvontaa ja näyttelyitä
tarjoava keskus hyödyttäisi sekä paikallisia asukkaita että kaikkia tamperelaisia palvellen monipuolisesti
vanhan rakennuskannan säilyttämistä
alueella.

Rajaportin saunan alueessa otettava
huomioon myös Santalahden kehitys.
Ratakatu 5:stä majatalo? Talo palaneen
tilalle?
Ahjolan seutu
Kaupallisten, kulttuuristen, hyvinvointia
tukevien ja koulutuspalveluiden tuottaja
Rautatien hyödyntäminen paikallisliikenteessä olis kehitysruiske alueelle. Lapset
ja nuoret otettava huomioon liikkumisen
kehittämisessä.
Pyhäjärven rantavyöhyke ja kasvimaiden alue
Virkistys-, kulttuuri-, vapaa-ajan ja hyvinvointipalveluiden tuottaja
Kurpitsataloa viljelijöiden ja rannan
käyttäjien toimintakeskuksena tuettava.
Kasvimaat voisi avata hienovaraisella
polkuverkostolla kaikkien nautittavaksi.
Virkistystoimintaa ranta-alueella voisi
kehittää esim. WC- ja uimakoppien kunnostamisella sekä soutajien ja melojien
palveluja lisäämällä ja paremmin jäsentämällä.
Katso lisää osoitteesta
www.pispala.ﬁ/kaavoitus
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Kaavoitus
Teksti: Hannu T. Sepponen
Kuva: Asko Parkkonen

Rakennustapaohje säätelee
välikauden rakennuslupia

Rakentamista Pispalassa säätelee ennen uuden asemakaavan laatimista väliaikainen rakennustapaohje. Se nojautuu voimassa olevaan asemakaavaan, mutta pyrkii varmistamaan, ettei
rakentaminen olisi ristiriidassa tulevan asemakaavan kanssa. Ohje tulee voimaan alkuvuodesta kaupungin päätöksellä.

R

akennustapaohje oli asukkaiden kannanottoja varten
nähtävillä marraskuun puoleen väliin asti. Erästä kannanottoa on
ollut laatimassa kaavoitusprojektiin
liittyvän Rakennusoikeus -työryhmän
jäsen Antti Ivanoﬀ. Hän ja ohjeen
luonnoksen laatinut arkkitehti Hanna
Lyytinen kävivät loka-marraskuussa
Aamulehden palstoilla väittelyä ohjeen
vaikutuksista lähiajan rakentamiseen.
Pispalalle on ominaista rakentamisen säännöttömyys, joka on merkinnyt rakennustavan huomattavaa
vaihtelua, pien- ja kerrostalorakentamista, aikanaan vuokrakasarmeja,
nykyisin myös rivitaloalueita. Tämän
rakennustavallisen ja aikakausien kirjon huomioiva uudisrakentaminen on
suuri haaste.
Ohjeessa otetaan vahvasti kantaa
rakennusmassaltaan suuriin, syvärunkoisiin, kartanotaloiksi sanottuihin
uudisrakennuksiin.
Rakentamisen
ollessa tehokastakin tulisi tontin päärakennuksen noudattaa tiettyä suorakaiteen muotoista, proﬁililtaan kapeahkoa ja ylöspäin korostuvaa hahmoa.
Uudisrakennuksen ulkomitoille annetaan enimmäismitat yhden perheen ja
useamman asuinhuoneiston tapauksissa.
Rakentamista suositellaan enenevästi myös erillisiin piharakennuksiin sekä laajennusosiin, siipirakennuksiin. Tämä koskee myös jo
rakennettuja tontteja, joilla on vielä
käyttämätöntä rakennusoikeutta. Kui-
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tenkin tuolloin olisi ensisijaisesti tarkistettava, onko valmiin rakennuksen
sisällä, vintti- ja kellaritasoissa käyttämätöntä rakennusmahdollisuutta.

Kellarikerros?
Ohjeessa kiellettäisiin Pispalaan viime
vuosina yleistynyt tapa rakentaa maanpäällinen kellarikerros, jota ei luettu
rakennusoikeuden piiriin, sekä neljännen kerroksen korkeudelle nousevat vinttikerrokset. Kellarikerrokseen
olisi sijoitettava asuinkäyttöä ainakin
pääosin, samoin vinttikerros olisi rakennettava asuinkäyttöön. Varasto- ja
työtiloja tulisi puolestaan osoittaa piharakennuksiin, joiden rakentamista
ohje suosittelee myös tonttien ”ryhdin” kannalta. Perinteisestihän on rakennettu tonttien reunoille, mikä on
myös rajannut ja luonut Pispalan perinteisen pihailmeen.
Rakennustapaohjeen keskeinen
sisältö on saanut Antti Ivanoﬃn arvioimaan, että lopputuloksena monella
tontilla rakentamisen vapaus, laajennusmahdollisuudet ja myös kiinteistöjen arvo kärsivät.
Hänen mielestään Pispalan rakentamisen ilme ja rinnemäisen maaston
muodot ovat muutenkin niin kirjavat,
että liian tarkka yleisohje ei toimi, vaan
täytyisi pystyä huomioimaan tonttikohtainen tilanne rakentamisessa.
Sen lisäksi kiinteistön omistajia
nyppii, että pitkin Pispalaa tontteja on
rakennettu hyvinkin erilaisilla tehok-

kuuksilla, on kerrostaloja ja isoja rakennusmassoja, isohkoja vuokrataloja
ja sitten vajaasti rakennettuja pientalotontteja, joita nyt sitten uudella
tiukalla ohjeistuksella ja tehokkuusluvuilla pidettäisiin eniten kurissa.
Ivanoﬀ, uunituore kaupunginvaltuutettu (kok) on julkisuudessa arvioinut, että uudet ohjeet johtaisivat jo
rakennetuilla tonteilla laajentamistapauksissa rakennusoikeuden tosiasialliseen leikkaamiseen. Sama koskee
uudisrakennusten kellarikerros- ja
vinttikerrossääntöä. Jäisivät syntymättä ja hyödyntämättä ns. piiloneliöt,
jotka vaikuttavat myös kiinteistön
arvoon. Vaikka nuo neliöt ovatkin rakennusoikeuden ulkopuolista alaa, ne
ovat tarpeellisia aputiloja, työhuoneita, varastoja, kodinhoitohuoneita sekä
teknisiä tiloja.

Tehokkuus ennallaan?
Arkkitehti Hanna Lyytinen torjuu
arvostelun. Rakennusoikeutta ja –tehokkuutta ei ole vähennetty, mutta
erilaisen lisätilan ja uudisrakennuksen kohdalla suositaan kylläkin piharakennuksiin sijoittamista. Lyytinen
kylläkin myöntää, että joissakin tapauksissa rakentamismahdollisuudet
voivat nyt pienentyä. Hän väläyttää
omana mielipiteenään, että yleistä
0.5 rakennustehokkuutta voitaisiin
nostaakin. Ivanoﬀ on Lyytisen kanssa
samaa mieltä – rakennustapaohjeen
suositusten noudattaminen edellyttäi-

si lisärakennusoikeutta.
Itsekin vanhaa rakennusta Pispalassa
saneeraava Ivanoﬀ toteaa, ettei käytännön tilanteessa vanhojen tilojen
uuskäyttö asumisessa ole aina yksinkertaista ja on sitäpaitsi usein varsin
kallista. Kuitenkin tulevaisuuden asumistaso ja –tarpeet edellyttävät varmasti remontteja ja lisärakentamista.
Asuintilojen hajauttaminen erilliseen
piharakennukseen ei ole aina järkevää
asukkaiden kannalta. Sama koskee
aputiloja. Etenkin kun noiden rakennusten sallittua enimmäiskokoa ollaan
tiettävästi pienentämässä.
Maanpäällisten, ikkunattomien
kellarikerrosten rakentamisen tuloksena Pispalaan on syntynyt ikäviä betonikujia, sanoo Lyytinen. Nyt pyritään
palauttamaan kivijalka-asumista ja
toimitiloja, julkisivun puolen ikkunoilla katutilan elävyyttä. Konsultin
mielestä tärkeä merkitys tulee olla
myös kaupunkikuvallisilla tavoitteilla,
ei pelkästään sinänsä ymmärrettävillä
tontinomistajien intresseillä.
Sinänsä katutason ilmeen koheneminen olisi Ivanoﬃstakin tarpeel-

lista. Hän kuitenkin kysyy, mikä tulee
jatkossa olemaan kellarikerrostason
asuinkäytön vaatimus ja tulkinta,
myös rinnetonteilla. Ivanoﬃn mielestä edelleen tulisi voida rakentaa käytännössä nelikerroksisia rakennuksia,
kuten jo 1900-luvun alusta on tehty.

Parvekkeet ja terassi?
Rakennustapaohjeessa on lukuisasti
tärkeitä yksityiskohtia ja määräyksiä,
joista Ivanoﬀ nostaa esille hyväksyttävät parvekkeet ja terassit. Hänen
mielestään kerroksessa sijaitsevan parvekkeen enimmäiskoko, metri kertaa
kaksi, on aivan liian pieni ja epäkäytännöllinen. Lyytisen mukaan koko
on tuuletuskäyttöön riittävä, mutta
muuten hän suosisi maanpinnan tason terasseja, jotka tehostaisivat pihan
muodostumista ja käyttöä.
Ivanaoﬀ arvostelee myös rakennusten mittojen ohjetta. Yhden perheen talon ulkomitat 7 kertaa 15 metriä ovat syvyyden puolesta aivan liian
pienet. Sisällä tilan syvyys jäisi vain
kuuteen metriin, joka nykyasumisessa

ei riitä kahden rinnakkaisen huoneen
sijoittamiseen. Useamman perheen talon ulkomitat saisivat olla 9 kertaa 25
metriä.
Keskustelussa Pispalan ”oikeasta”
tai edistettävästä ilmeestä hyviä argumentteja löytyy puolesta ja vastaan.
Ivanoﬀ kärjistää, että monet pystyssä
olevat vanhatkin pispalalaistalot jäisivät rakentamatta, jos niihin sovellettaisiin käsiteltävää ohjetta. Lyytinen
puolestaan toteaa, että Pispalan moniilmeisyys on tosiaan syntynyt osittain
sääntelemättömyyden tuloksena. Valitettavasti viime vuosina rakennusmuoti toi Pispalaan runsaasti tietynlaisia
varsin massiivisia rakennuksia. Ivanoﬀ
taasen kertoo isojenkin rakennusten
olevan osa perinteistä Pispalaa.
Arkkitehtikin haluaa torjua vanhan ajan rakennusten imitoinnin,
häneltä saa pyyhkeet myös innostus
”uusvanhaan” rakentamiseen. Aikakausien kerroksellisuus saisi näkyä
myös tämän päivän korkeatasoisen
arkkitehtuurin muodossa, josta on
myös esimerkkejä nykypäivän Pispalassa.
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Kaavoitus

Kaavoi�ajien katsaus
Pispalan asemakaava etenee vaiheittain ja osa-alueittain. Uudet kaava-auleet tulevat mukaan vuoden 2009 alussa. Kolmas
ja viimeinen vaihe aloitetaan vuonna 2010.

I vaiheeseen kuuluu Ylä-Pispalan alue jaettuna pohjois- ja eteläpuoleen
II vaiheeseen kuuluvat Pispalan valtatien varsi
ja osia Ylä- ja Ala-Pispalasta
III vaiheeseen kuuluu Ala-Pispalan Pyhäjärven ranta ja Tahmela

I-vaiheen ja yleistarkasteluvaiheen selvitykset
Selvitysaineistoista saatu palaute analysoidaan ja laaditaan kooste, josta selviää kuinka paljon palautetta mistäkin
aineistosta ja aihepiiristä tuli. Saatua
palautetta käsitellään osallis- ja ohjausryhmissä.
Palauteraportti vastineineen viedään kaupungin internetsivuille. Siellä ovat ennestään luettavissa myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelman
palautekooste sekä elokuussa 2008
järjestettyjen kävelykierrosten yhteenvetoraportti.
Tämän jälkeen tehdään korjaukset aineistoihin. Pispalan ja Tahmelan
väliaikainen rakennustapaohje on tavoitteena saada viimeisteltynä hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2009 alkupuolella.
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Rakennusoikeusselvitystyötä
jatketaan Tampereen kaupungin Suunnittelupalveluissa Pispalan ja Tahmelan
uuden kaavan rakennusoikeusperiaatteen määrittelemiseksi. Kaupunki on
lisäksi tilannut hyönteistutkimuksen
esiselvityksen Pispalan ja Tahmelan
alueilta. Esiselvitys valmistuu tammikuun 2009 loppuun mennessä.
Selvitys pohjustaa ja aikatauluttaa
myöhemmin laadittavia hyönteisselvityksiä.

Pispalan Visio

ryhmät. Osallisryhmät kokoontuvat
kaavoitusprosessin aikana oleellisissa
vaiheissa tarpeen mukaan yhdessä tai
erikseen. Ryhmien jäsenten tehtävänä
on esittää sidosryhmänsä näkemyksiä, mielipiteitä ja kommentteja ja
toisaalta välittää tietoa suunnittelun
edistymisestä edustamilleen tahoille. Ensimmäinen kokoontumiskerta
ajoittuu vuoden 2009 puolelle, kutsut
lähetetään postitse.

II-vaiheen kaava-alueet

II kaupunginosakonferenssissa laadittu Pispalan visio koostetaan loppuraportiksi vuoden 2009 alkupuolella,
työn tekee Tampereen Teknillisen
yliopiston Edge-kaupunkitutkimuslaboratorio. Loppuraportti sekä sen
pohjana ollut analyysiaineisto sekä
työryhmien omat tuotokset esitellään
yhdyskuntalautakunnalle ja mahdollisesti myös kaupunginhallituksen
suunnittelujaostolle.

II-vaiheen kaavamuutostyö Pispalan
valtatien varrella ja osassa Ylä- ja AlaPispalaa (katso kartta) alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella sekä selvitysten tilaamisella.
Ensimmäiset aloitettavat selvitykset
ovat rakennusinventoinnin päivitys ja
melu-ja tärinäselvitys. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville vuoden 2009 alussa ja selvitystyöt
aloitetaan mahdollisimman pian sen
jälkeen.

Osallisryhmät

Santalah�

Osallisia
haetaan
kuulutuksella
19.12.2008 mennessä I-vaiheen, IIvaiheen ja Santalahden kaava-alueiden osallisryhmiin, ilmoittautuminen
oli mahdollista myös toisessa kaupunginosakonferenssissa.
Tampereen kaupunki kokoaa ilmoittautuneista
mahdollisimman
edustavat ja toimintakykyiset osallis-

Santalahden osayleiskaavan pohjalta
alkaa alueen asemakaavoitus osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuuluttamisella ja nähtävillepanolla, joka
ajoittunee vuoden 2008 loppuun tai
2009 alkuun. Santalahden osayleiskaava laadittiin melko yksityiskohtaisena ja se määrittelee monelta osin
asemakaavan sisältöä. Santalahden

osayleiskaavan asiakirjat ovat nähtävissä internetissä Tampereen kaupungin
kotisivulla osoitteessa: http://www.
tampere.ﬁ/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/yleiskaavoitus/santalahti.html
Santalahden asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet poikkeavat hyvin monelta osin Pispalan asemakaavoittamisesta jo paikan olosuhteiden
kuin kehityshistoriankin vuoksi. Tästä
huolimatta on Santalahden asemakaavoituksessa ratkaistava useita Pispalan
näkökulmasta merkittäviä tavoitteita,
kuten esimerkiksi rautatien sähköistettyä katkenneet yhteydet Näsijärven
rantaan.

I-vaiheen kaavoituksen
eteneminen
Luonnosvaihe
Tavoitteena on saada Ylä-Pispalan asemakaavamuutosalueiden kaavaluonnokset oheismateriaaleineen nähtäville
keväällä 2009. Luonnoksia laadittaessa
kaavanlaatijoilla on pohjana laaja selvitysaineisto, aikaisempien vaiheiden
palautteet sekä tukena Pispalan Visio.
Luonnosaineisto käsitellään ennen
nähtäville asettamista osallisryhmässä
ja ohjausryhmässä. Nähtävilläolosta ja yleisöesittelyistä tulee kuulutus
kaupungin ilmoituslehtiin ja tiedote
kaupungin internet-sivuille, osallisia
tiedotetaan myös kirjeitse.
Aineisto asetetaan nähtäville

Pispalan kaavoituksen vaiheistus ja tavoiteaikataulu

Frenckellin palvelupisteeseen, Pispalan
kirjastolle ja kaupungin internetsivuille. Lausunnot pyydetään kaupungin
eri toimialoilta ja viranomaistahoilta.
Mielipiteitä voi jättää kirjaamoon kirjallisena tai sähköpostitse nähtävilläoloaikana.
Kaavamateriaalin muutostarpeet
saadun palautteen pohjalta käsitellään
osallis- ja ohjausryhmissä ja laaditaan
vastineet, josta selviää aiheuttavatko
ne muutoksia suunnitelmaan.
Ehdotusvaihe
Edellisissä vaiheissa tuotetun aineiston
ja saadun palautteen pohjalta laaditaan
asemakaavaehdotukset ja tehdään tarvittavat korjaukset oheismateriaaliin.
Aineisto käsitellään osallis- ja ohjausryhmissä ja viedään yhdyskuntalautakuntaan, joka asettaa kaavamateriaalin
yleisesti nähtäville, nähtävilläolopaikat ovat samat kuin luonnosvaiheessa.
Nähtävilläolosta ja yleisöesittelyistä
tulee kuulutus kaupungin ilmoitus-

Suunnittelupalveluissa kaavoja valmistelevat:
kaava nro 8256, Ylä-Pispala, pohjoispuoli
projektiarkkitehti Riikka Rahkonen
p. (03) 565 65567, 040-8012724
kaava nro 8257, Ylä-Pispala, eteläpuoli
arkkitehti Jorma Hakola
p. 040–8016100
vaihe II, Pispalan valtatien varren asemakaavamuutos
projektiarkkitehti Jouko Seppänen
p. 0400-846275
vaihe II, osia Ala- ja Ylä-Pispalasta sisältävä asemakaavamuutos
arkkitehti Katariina Laine
p. (03) 565 66230

lehtiin ja tiedote kaupungin internet-sivuille. Kaavoitusviranomainen
eli kaavatyön tilaaja pyytää tarvittavat
viranomaislausunnot.
Ehdotusten selostuksista selviää,
miten jätetyt mielipiteet ovat vaikuttaneet suunnitteluun. Ehdotuksista
on mahdollista jättää muistutuksia.
Muistutuksiin laaditaan vastineet,
jotka kirjataan selostuksen tai vastineluetteloon.
Mikäli muistutukset eivät aiheuta teknisiä tarkistuksia suurempia
korjauksia, kaavaehdotus viedään yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta valtuustoon hyväksyttäväksi. Hyväksytystä kaavasta voi
valittaa MRL:n mukaisesti.
Edellä kuvattu kaavoitusprosessi
on monivaiheinen ja sisältää runsaasti mahdollisuuksia osallistumiseen.
Tampereen kaupungin tavoitteena on
sujuva ja avoin prosessi. Osallisryhmiä
tullaan hyödyntämään tiedotuksen ja
yleisöesittelyjen suunnittelussa.

Pispalan, Tahmelan ja Santalahden asemakaavojen tilaaja/
kaavoitusviranomainen:
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen/
maankäytön suunnittelu
asemakaava-arkkitehti Sakari Leinonen
p. 040-7015792
Tampereen kaupungin internetsivuilla Pispalan kaavoitusasiat
ja kuulutukset löytyvät seuraavista osoitteista:
http://www.tampere.ﬁ/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/asemakaavoitus/pispala.html
http://www.tampere.ﬁ/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/kuulutukset.html
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Kaavoitus
Teksti: Irma Rantonen
Kuvat: Jouko Seppänen ja Jyrki Ristilä

Haasta�elussa
Jouko Seppänen
Pispalan asemakaavan toisen
vaiheen suunnittelija, alueena
Pispalan valtatien varsi.
Olet ollut tekemässä Santalahden
osayleiskaavaa. Santalahti ja Pispala
liittyvät toisiinsa tiiviisti, vain rautatie on välissä. Kuinka Santalahden
Pispalan ja asemakaavoitus kytketään
toisiinsa?
Rautatien rakentaminen vuonna
1893, Rantatien rakentaminen 194050-luvulla ja lähes moottoritietyyppinen Paasikiventie 1970-luvulla ovat
muuttaneet Santalahden ja Pispalan
kehitystä erilaiseen suuntaan.
Rautatien sähköistyksen yhteydessä vuonna 1980 poistettiin rautatien
ylittäneet tasoristeykset, joiden kautta
Pyhäjärven ja Näsijärven rannat olivat
kulkuyhteydessä toisiinsa. Sähköistetty rautatie on jyrkkä toiminnallinen
raja Pispalan-Pyynikin harjulla. Kulkuyhteyksien palauttaminen PispalaPyhäjärven ja Santalahti-Näsijärven
välille on tärkeä molempien alueiden
asemakaavoituksen yhteen sovitettava
tekijä.
Santalahdessa on toukokuussa
2008 lain voiman saanut yksityiskohtainen osayleiskaava asemakaavatyön
pohjana. Aikaisemmat kaavat eivät
salli Santalahteen yhtään asumista.
Uusi asuinkortteli Santalahteen toteutui 1990-luvun lopussa poliittisen
päätöksentekokoneiston myöntämällä
poikkeusluvalla. Pispalassa asemakaavan muutoksen tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaaliminen. Nykyistä
voimassa olevaa asemakaavaa lukuun
ottamatta ei ole muuta oikeusvaikutteista selvityksellistä perustetta kaavatyölle.
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Pispalan kaavatyössä on noussut
monia asioita, jotka on mahdollista
huomioida Santalahden kaavoituksessa. Kaavatyöt ovat kuitenkin erilaisia:
Pispalassa on satoja maanomistajia
Santalahdessa vain kymmenen. Pispalan kaava ei edellytä tonttikohtaisia rakennussuunnitelmia, mutta Santalahdessa ne ovat välttämättömiä. Vaikka
alueet ovat luonteiltaan erilaisia, kulttuuriympäristönäkökulma on molemmissa mukana.
Menevätkö alueiden kaavoitusaikataulut yhteen?
Santalahden asemakaavan laatimisen
aloittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan lähiaikoina,
joten aikataulussa on samanaikaisuutta. Kaavojen samanaikaisuus toisaalta
helpottaa Pispalan ja Santalahden kokonaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämistä.
Pohjoisrinne työryhmä on ollut huolissaan siitä, että Santalahti on erotettu Pispalan suunnittelusta. Ryhmän
toivoisi Santalahden säilyvän myös
tulevaisuudessa osana Pispalan valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Mitä vastaatte tähän?
Valtioneuvoston
valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen
päätöksen 1993 jälkeen valtioneuvosto
vahvisti Pirkanmaan 1. maakuntakaavan 29.3.2007, joka ohjaa yleiskaavaa

ja sitä kautta asemakaavoitusta. Maakuntakaavan luonnoksessa Santalahti
oli mukana kulttuuriympäristörajauksessa, mutta museoviraston esityksestä
rajaus ulottuu maakuntakaavassa nyt
rautatiehen ja eikä Santalahti kuulu rajauksen alueeseen. Santalahden
osayleiskaavatyön yhteydessä selvitettiin asiaa ja rajaus säilyi Santalahden
eteläpuolella rautatiessä. Santalahden
sijainti valtakunnallisesti merkittävän
kulttuuriympäristön vieressä, vaikuttaa monilta osin myös Santalahden
kaavoitukseen.
Liikennetyöryhmä on huolissaan
Pispalan läpiajoliikenteestä ja miettii mm. raideliikenneratkaisuja asian
korjaamiseksi. Mitä hankkeita Santalahden yleiskaavan yhteydessä on
ollut esillä ja miten ne vaikuttavat
Pispalan läpiajoliikenteeseen?
VR:llä ollut pitkään suunnitelma kolmannesta raideparista Porin radalle.
Selvityksessä Raideliikenteen hyväksikäytöstä Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikenteessä oli Santalahden
entisen seisakkeen tienoille suunniteltu ns. pikaratikkaa varten pysäkki.
Pikaratikka tarvitsisi omat kiskot eli
neljännen raideparin. Nämä kaikki on
huomioitu Santalahden osayleiskaavan raideliikennealueen mitoituksessa
ja liikenneyhteyksissä. Lisäksi osayleiskaavassa huomioitiin Rantaväylän eli
Paasikiventien kehittäminen tunneleineen ja liittymineen.
Ajatukset raideliikenteestä ovat
mukana kaupunkiseudun rakennemallityössä ja ne tulisi huomioida

Kaavanlaatijat
potretissa:
(vas.) Jorma Hakola,
Katariina Laine,
Riikka Rahkonen ja
Jouko Seppänen

sekä Pispalan pohjoisosan että Santalahden asemakaavatöissä. Tiehallinnon Tampereen tiepiiriltä valmistuu
joukkoliikenne-etuisten bussikaistojen suunnitelma Paasikiventielle. Osa
Pispalanvaltatien raskaasta liikenteestä
jää pois, kun läpiajavia bussivuoroja
siirtyy Paasikiventielle. Myös läntisen
kehätien odotetaan vähentävän keskusta-alueen läpimenevää liikennettä.
Pispalan ilme työryhmä on toivonut,
että uudessa kaavassa säädeltäisiin
rakentamista siten, että miljöön säilyminen taataan. Miten tähän vastataan asemakaavassa Pispalan pohjoisrinteen ja Santalahden osalta?

Monimuotoisuus työryhmä on toivonut yrittäjien näkökulman huomioimista kaavoituksessa. Esim. Pispalan
valtatien varrella on paljon yrittäjiä,
miten heidät otetaan huomioon kaavoitusprosessissa?
Pispalan valtatien kehityshistoria ja
Pispalan markkinapaikan ikiaikainen
rooli tukevat yritys- ja liiketoiminnan
säilymistä luontevana osana Pispalaa tulevaisuudessakin. Tulevat kaavat eivät saa sitä estää. Santalahden
osayleiskaavassa on Rantatien varteen
ja alueen molempiin päihin osoitettu

mahdollisuus yritys- ja liiketoiminnan
sijoittumiselle. Yrittäjät ovat myös
osallisia.
Rakennusoikeus työryhmän mukaan
kaavalla ei saa liikaa sitoa vanhojen
talojen kunnostamista ja laajentamista tai muuten on vaarana, että
vanhat talot ränsistyvät ja lopulta ne
puretaan pois. Millaisia porkkanoita
kaava voisi sisältää, jotta vanhat talot
Pispalan ja Santalahden alueella säilyisivät?
Pispalan tämän hetken asemakaavoituksen keskeinen tehtävä on
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaaliminen ja turvaaminen. Mikäli tässä onnistutaan, koko
alueen arvo nousee ja kaikki osapuolet
hyötyvät siitä. Kaavaprosessissa tarvitaan yhteistyötä, jotta tähän päästään.
Seppänen haluaa antaa yli 30-vuoden
kokemuksensa ja osaamisensa pispalalaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön, jotta vaivalloista kaavatyötä ei
pidettäisi turhana vaan sen tavoitteet
toteutuisivat.

Pohjoisrinne kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön
ja asemakaavan laatimisen keskeinen
tavoite on kulttuuriympäristön vaaliminen ja säilyminen. Santalahdesta on
tehty kolme rakennus- ja miljööinventointia. Santalahden osalta on suojelutavoitteet jo melko tarkasti merkitty
osayleiskaavaan. Vastaavaa määrittelyä
ei ole vielä Pispalan pohjoisrinteen
osalta olemassa.
Santalahden pitkä kaavoitusprosessi hämärsi alueen tulevaisuuden
näkymiä ja myös heikensi radikaalisti
kohtaloaan odottavien rakennusten
kuntoa. Santalahden osayleiskaavassa suojelumerkinnällä osoitettu pieni
mökki ei vaan palanut, vaan ilmiselvästi sen joku villin alueen kulkija harmiksemme tarkoituksella poltti.
Piilokuva, etsi Santalahden kerrostaloalue.
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Teksti ja kuvat: Veikko Niskavaara

- Rakennusoikeudet ennallaan

Kaavaan porkkanoita
vanhan suojeluun
- Ei museointia

Pispalan uuden asemakaavan päätavoite on rakennetun
ympäristön suojelu eli vanhojen talojen ja muun ympäristön
säilyttäminen tulevillekin polville. Kaavan pohjustukseksi
maakuntamuseo on tehnyt rakennusinventoinnin, jossa rakennuksia, pihapiirejä ja pienalueita arvioidaan eri arvoluokkiin. Jatkuvasti täydennettävää inventointia käytetään
yhtenä tärkeänä perusteena asemakaavassa annettaville rakennusten ja laajempien ympäristöjen suojelumerkinnöille.

K

iinteistönomistajien
keskuudessa on herättänyt hämmennystä se, miten suoraan
inventoinnin tulokset ja vaatimukset
heijastuvat kaavan suojelumääräyksiin.
Jotkut pelkäävät että museon I-luokan
inventointikohteille antama tiukahko
suojelusuositus merkitsee kaavassa talon tai koko tontin museointia, kaiken
laajentamisen ja täydennysrakentamisen kieltoa. Tarkastelemme tilannetta
yhden etelärinteen I-luokkaan inventoidun tontin kautta.
Pispalan etelärinteessä, osoitteessa
Selininkatu 12, sijaitsee uudemman
rakennuskannan keskellä vanhalle Pispalalle tyypillinen pikkumökki. Keltainen kapearunkoinen mansardikattotalo seisoo aikaa uhmaten tontillaan
pienen kivirakenteisen pihasaunan
kanssa. Rakennukset ja koko tonttikokonaisuus on inventoitu I-luokkaan.
Museon toimenpidesuositukset ovat:
”Rakennukset ja pihapiiri kokonaisuutena tulisi säilyttää mahdollisimman
tarkkaan. Rakennuksia ja rakenteita tulisi purkaa vain pakottavasta syystä,...
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Tontilla olevien rakennusten sijoittelun
periaatetta ei tulisi muuttaa...
Uudisrakentamista tulisi välttää.
Rakennusten mahdolliset muutokset tai
laajennukset tulisi tehdä ensisijaisesti
vaipan sisällä ja välttää rakennusten
rungon laajentamista. ”

”Museoin�”
omistajan uhkana
Kiinteistön omistavan perikunnan
edustajan Seppo Mattilan mielestä
museon vaatimukset ovat kohtuuttomia.
-Asuinrakennus on nykyvaatimuksiin nähden kohtuuttoman pieni, vain
n. 50 neliötä. Myös kunto on päässyt huonoksi. Vesikatto on vuotanut
sekä lappeeltaan että piipun juuresta,
kellarissa ja alapohjassa on kosteuden
aiheuttamaa sienikasvustoa jne. Korjaus tulisi kalliiksi. Talo ja pihasauna
sijaitsevat tontilla niin että toimivan
laajennuksen suunnittelu taloon on
hyvin vaikeaa, pohtii Mattila.

Jos tontti suojeltaisiin kaavassa museon vaatimusten mukaisesti, merkitsisi
se Mattilan mukaan sitä, että omistajalta viedään mahdollisuudet tontin
käyttöön normaaliin, nykyajan vaatimusten mukaiseen asumiseen.
-Talon pitäisi olla ensisijaisesti
mieluisa koti asujalleen, eikä silmänruokaa ohikulkijoille. Asuttavuuden
tulee olla ensisijaista. Perikunnan tavoitteena onkin, että kaavan pitää
sallia tontin ja sillä olevan rakennusoikeuden vapaa hyödyntäminen. Se
tarkoittaa myös sitä että vanhat ja
huonokuntoiset rakennukset saisi tarvittaessa purkaa, toteaa Mattila.

Rakennustutkija:
Suojelu kaikkien asia,
sovi�elua tarvitaan
Pispalan rakennusinventointia ohjaa
Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Hannele Kuitunen. Hänen
mielestään on tärkeää nähdä että rakennussuojelu ei ole vain museon asia
ja tavoite. Vaikka inventointia on tehnyt museo, ei tavoitteena ole Pispalan
museointi vaan elävän kulttuuriympäristön säilyttäminen.
-Nykyinen lainsäädäntö velvoittaa rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimiseen
mm. kaavoituksessa. Lain mukaan
asemakaavan tulee olla sellainen, ettei
rakennettuun ympäristöön liittyviä
arvoja hävitetä. Erityisen tärkeää tämä
on Pispalassa, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Museon ja
kaavoittajan velvollisuus on toteuttaa
tätä lainsäädäntöä.
-Inventoinnissa ja sen suosituksissa museo on tuonut esiin oman
ideaalinäkemyksensä siitä miten rakennetun ympäristön arvot säilyisivät
mahdollisimman hyvin. Tiedostamme
kyllä, että tämä on vain lähtökohta.
Eri kohteessa lopputulokseksi tulee
varmaankin kompromisseja, joissa
kaavoittaja joutuu sovittamaan yhteen
kiinteistönomistajan, museon ja muiden tahojen näkemyksiä.

Seppo Mattila pitää huolta perikunnan omistamasta pikkutalosta ja pihapiiristä, mutta toivoo että kaava ei kahlitse liikaa tontin tulevaa käyttöä.

-Uskomme siihen, että ihan tonttikohtaisella harkinnalla löydetään hyvät ratkaisut vanhojen rakennusten
säilyttämiseen ja myös täydennysrakentamiseen, sanoo Kuitunen.
Museon inventoijat ja kaavoittajat
ovatkin jo yhdessä käyneet läpi kaavan
ensimmäisten osa-alueiden tontteja.
Myös Selininkatu 12 on ollut käsittelyssä. Museo pitää kiinni rakennusten suojelutarpeesta, mutta hyväksyy
myös sellaisen kaavaratkaisun joka
sallii hyvin toteutetun ja alkuperäistä
rakennusta kunnioittavan lisärakentamisen tai jopa laajennuksen teon suojeltuun taloon.
-Realiteetit on otettava suojelussakin huomioon ja kun rakennusoikeutta tontilla on runsaasti käyttämättä
on se huomioitava. Jos arvokkaita
vanhoja rakennuksia voidaan tontilla
pelastaa sallimalla myös kohtuullinen
lisärakentaminen, se on monessa tapauksessa ympäristön arvojen kannalta
kohtuullinen kompromissi. Toisaalta viranomaisten selkeä näkemys on,
ettei nykyisen rakennusoikeuden säilyttäminen voi olla ainoa kaavan lähtökohtainen tavoite, muistuttaa Kuitunen.

- Haluaisin vielä korostaa, että vanhoihin rakennuksiin, rakennusperintöön,
sitoutuu runsaasti kulttuurista ja taloudellistakin arvoa. Ne arvot ovat
olemassa paljolti vain vanhan rakennuksen materiaaleissa, joten merkitys
ja arvot katoavat, jos rakennuksen
korvaa uudella ja “samannäköisellä”.
Yhä useammat tavalliset kansalaiset
arvostavat nykyään tätä rakennusperintöä, siis oikeasti vanhoja taloja ja
ovat valmiit niitä hankkimaan ja työläästikin kunnostamaan. Tämä nostaa
myös Pispalan vanhojen talojen arvoa
myyntimarkkinoillakin ja sen toivoisi
osaltaan innostavan nykyisiä omistajiakin suojeluun, toivoo Kuitunen
lopuksi.

-Vaikka tontilla on kaksikin I-luokkaan inventoitua rakennusta, jotka
kaavassa ovat lähtökohtaisesti suojeltavia, on tontin täydennysrakentaminen hyvinkin mahdollista. Tontilla on
nykyisen laskentatavan mukaan käytetty vain 50 m2 rakennusoikeuden
sallimasta 142 m2:sta. Jäljellä olevan
rakennusoikeuden sallima uudisrakennus tai laajennus nykyiseen sopii
tontille. Kaavatyössä tutkitaan, onko
mahdollista edistää suojelua siten, että
kaikkia vanhojen rakennusten tiloja
ei tarvitsisi laskea rakennusoikeutta
kuluttaviin neliöihin. Tämä toimisi ”porkkanana” suojelurakennusten
omistajille. Harkinnassa on vielä se,
arvioidaanko tätä tonttikohtaisesti
esim. suojeltavan talon kunnon mukaan vai tasavertaisuuden nimissä
jonkin yleisen linjan mukaan, kertoo
Hakola.
Hakolan mielestä asemakaavan
uudistamisen ongelmia on liioiteltu.
Hän on tähän mennessä törmännyt
vain runsaaseen viiteen tonttiin, joilla
on suojeltavaksi tarkoitettuja rakennuksia ja täydennysrakentaminen on
vaikeaa. Testauksessa Hakola on omalla kaava-alueellaan tarkastellut miten
nykyinen rakennusoikeus eri tonteilla
mahtuu toteutettavaksi Pispalaan sopivalla täydennysrakentamisella purkamatta vanhoja arvorakennuksia.
-Kaavatyön etenemisen kannalta
olisi onnellista, että Pispalan suojelutavoitteet olisi mahdollista toteuttaa
ilman että nykyisiä rakennusoikeuksia
tarvitsee alentaa, linjailee Hakola.

Rakennustapaohjeen
Kaavoi�aja sallii lisära- laa�jan lisärakentamiskentamisen, porkkanoi- ideat
ta vanhan suojelijalle
Selininkatu 12 kuuluu parhaillaan
työn alla olevaan Pispalan kaavan ensimmäiseen osa-alueeseen. Sitä suunnittelee asemakaava-arkkitehti Jorma
Hakola. Hänen mukaansa tontti ei
kaavallisesti ole edes kaikkein ongelmallisimpia.

Kaavatyön yhteydessä Pispalaan on
laadittu myös väliaikainen rakennustapaohje, jonka on tehnyt korjausrakentamiseen erikoistunut Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy. Lyytinen
on suunnitellut lukuisia vaativia korjausrakennuskohteita, mm. Taidekeskus Mältinrannan ja Tallipihan
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Tontin käyttöideoita/Hanna Lyytinen

1

A

3

1. Päärakennuksen laajennus yhdessä kerroksessa

A

B

2. Päärakennuksen laajennus kahdessa kerroksessa (kellari+1 krs)
Laajennuksen katonharja ei nouse
yli vanhan mansardikaton taitteen!

B

3. Piharakennuksen laajennus, matalampi massa
4. Uusi erillinen piharakennus, joka
asuinkäytössä

2

A

4

B

korjaus- ja muutostyöt, parhaillaan
työpöydällä on Olavinlinnan käytön
vaatimia muutoshankkeita. Myös Pispalaan on tekeillä Rinnekadulle täydennysrakentamissuunnitelma, joka
muistuttaa paljonkin Selininkatu 12:n
tilannetta. Pyysimme Lyytiseltä mielipiteitä Selininkadun tontista ja ideoita
sen mahdolliseen lisärakentamiseen.
Lyytinen ymmärtää hyvin perustelut talon ja pihapiirin suojelulle.
Kohde on lähiympäristössään ainoa
jäljellejäänyt pispalalaisen omaleimainen, arkkitehtislangilla pienirakeinen
kokonaisuus.
-Kivinen pihasauna on pihapiirin
arvoa korostava koru ja pitäisin sen ja
päärakennuksen säilyttämistä lähtökohtana tontin täydennysrakentamiselle. Sitä tontti kuitenkin kestää, kun
lisäykset sopeutetaan vanhojen rakennusten mittakaavaan, arvioi Lyytinen.
Tämä Pispalan rakennusperinteen
ja vanhojen rakennusten ehdoilla läh-
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Mahdolliset
uudet
vinoviivoitettu

A

rakennukset

A Vanha asuinrakennus

B

tevä lisärakentaminen on myös juuri
valmistuneen Rakennustapaohjeen
lähtökohta.
-Ohjetta tehdessäni luin pohjaksi
myös vuoden 1978 asemakaavan selostusta. Jo siinä sanotaan, että vanhan rakennuksen purkamisen perusteluksi on aina esitettävä suunnitelma,
jolla osoitetaan vanhan rakennuksen
laajentaminen tai tontin lisärakentaminen jostain syystä mahdottomaksi.
Tämä periaate on edelleen ajankohtainen ja pitäisi nyt vihdoin ottaa vakavasti, esittää Lyytinen.
Lyhyen ideointituokion jälkeen
Lyytinen luonnosteli Selininkadun
tontin täydennysrakentamiselle neljä
alustavaa ideaa, jotka esitetään oheisessa piirroksessa. Lähtökohtana näissä vaihtoehdoissa on vain n. 70 m2:
n lisärakentaminen, koska ideointia
tehtäessä käytössä oli vain arvio, että
vanhoissa rakennuksissa olisi jo noin
70 m2:a rakennusoikeutta käytettynä.

B Vanha pihasauna

Lisää aiheesta:
Miia Hinnerichsen:
Pispalan - Tahmelan alueen rakennetun ympäristön inventointi (2008)
Hanna Lyytinen:
PISPALAN RAKENNUSTAVATPispalan ja Tahmelan väliaikainen
rakennustapaohje (2008)
Nämä löytyvät painettuina Pispalan
kirjaston kaavoituspisteestä tai netistä: www.pispala.ﬁ/kaavoitus jossa
voit myös keskustella aiheesta

Teksti: Ismo Torvinen
Kuva: Ilpo Mikkonen

Tamperelaista rakennusperintöä
Pispan koulun silmin

Pispan koulun Taidepläjäys -iltapäiväkerhon yhteisnäyttely on täynnä helmiä. Lasten
näkemys oman seutunsa rakennuksista on inhimillistävä, välitön ja vilpitön. Esimerkiksi Roni Nevalaisen ”Pieni Talo” levittää seinänsä kohti aurinkoa vieressä kasvavan
kuusen tavoin. Katsojaan päin oleva varjopuoli vetää räystäät suojaksi talon sydämen
hehkuessa lämmintä valoa.

N

äyttelyn motoksi on valittu
Suomen Perustuslain 20§
”Vastuu luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä
ja kulttuurista kuuluu kaikille”. Ympäristöä suunniteltaessa ja uudistaessa
lapsilla on oma mielipiteensä mikä on
lapsien mielestä tarpeellista säilyttää.
Moni arvokas yksityiskohta on löytänyt tiensä näyttelyn päättävään teokseen ”Kooste Amurin työläismuseosta
ja Pispalan VPK:n talolta.” Talot pitävät toisiaan kädestä kuin ikkunassa
kaksi asukkaan kättä kohtaavat.
Otto Ruotsalaisen ”Sininen talo”
nukkuu punaisen kyljessä. Talo on
paikattu. Kyljessä on kaksi mustaa
paikkaa, kuin haavoittuneella, kaksi
ikkunaa ja tikkaat mustalle katolle.
Punaisen lasisilmät ovat auki ja se vahtii katsojaa. Valaan hengitys tupruttaa
savusuihkua tiilipiipusta.

Samasta mallista syntyneet Essi Vilkon,
Bettiina Lahdensivun, Helmi Suomisen ja Emmi Thomssonin teokset
johdattelevat katsojan eri tunnelmiin.
Samoja portaita kulkiessa voi päätyä
menneisyyteen, taidemaailmaan tai
tupaan. Taidemaailman portaat jyrkkenevät huippua kohden, menneessä
on pimeämpää kuin nykyhetkessä,
minne muisti yltää paremmin.
Nea Nevalaisen Oma Talo –teoksessa katsotaan kotoa. Kaukaa kumpuilevalta rinteeltä punaiset puiset
talot hohtavat niityllä kirkkaina myöhäiskesän havumetsän tummien sävyjen keskeltä. Matka kotiovelle on
pitkä ja metsän kätkössä. Syvä järvi on
kattojen yllä hartauden merkkinä.
Kun tiiliseinä elää vanhaksi se
kaikesta kokemastaan alkaa kertoa tarinaa. Jokaisella tiilenpäällä ja laudanpätkällä on oma pitkä tarinansa ker-

rottavanaan. Ja ne elävät pidempään
kuin yksikään veteraani, kirjailija tai
IT-insinööri, jos rakennusten annetaan elää.
Tamperelaista rakennusperintöä Pispan koululaisten silmin -yhteisnäyttely Amurin Helmessä 10.11.2008
– 31.12.2008. Kahvilan aukioloaikoina.
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Teksti: Ulla Tiilikainen
Kuva: Irma Rantonen

Paikkis kar�apalaute
paikkis.tampere.ﬁ
Pispalan paikkatieto eli ”paikkis” karttapalautteella kootaan tietoa ja näkemyksiä Pispalan ja
Tahmelan alueista ja niiden kehittämisestä. Saatua palautetta hyödynnetään Pispalan asemakaavoituksessa.

Merkitse kartalle Pispalan arvokohteita
Alla olevan linkin kautta pääset
Paikkis-paikkatietosovellukseen. Paikkiksessa voit merkitä kartalle Pispalan arvokkaita
kohteita ja alueita sekä antaa
palautetta siitä, miksi juuri nämä
kohteet kannattaa ottaa kaavatyössä huomioon.
Paikkis-karttapalaute:
http://paikkis.tampere.ﬁ

Annettuja palautteita Paikkiksen karttanäkymässä

P

aikkis on internetissä toimiva
palautesovellus, jonka suunnittelussa ovat olleet mukana
KaOs-projektin tiedotus- ja viestintäryhmä sekä Tampereen kaupungin
Suunnittelupalvelujen kehittämispalvelut.
Paikkiksessa on neljä aihetta: rakennettu ympäristö, liikenne ja liikkuminen, luonto ja maisema, virkistys
ja vapaa-aika sekä yhteiset tilat ja palvelut. Viidentenä aiheena on ”muuta”, jossa voi tuoda esiin näkemyksiä
muista haluamistaan aiheista.
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Paikkiksessa kohteet, joista halutaan
antaa palautetta, merkitään ensin joko
kartalle tai ilmakuvaan. Merkittyyn
kohtaan liittyvä palaute (kommentti,
mielipide, kehittämisidea, tms.) kirjoitetaan palautelomakkeeseen ja tallennetaan. Kaikki paikkiksen kautta
lähetetyt palautteet tallentuvat paikkatietojärjestelmään, joten niistä voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoja, analyysejä ja karttaesityksiä.
Paikkiksessa jätettyjä palautteita
voi selata palautteet -toiminnon kautta. Kartalla näkyvät kaikki merkityt

kohteet, ja kohdetta klikkaamalla saa
näkyviin siihen liittyvän sanallisen palautteen.
Paikkis on käytössä vuoden 2008
loppuun asti. Tämän jälkeen saatu palaute käydään läpi ja tulokset julkistetaan Tampereen kaupungin internetsivuilla.

Teksti: Ulla Tiilikainen
Kuva: Irma Rantonen

Vastaa asukaskyselyyn –

vaikuta Pispalan
asemakaavoitukseen!

Tämän lehden välissä jaetaan kaikkiin Ala- ja
Ylä-Pispalan sekä Tahmelan kotitalouksiin
kysely, jolla kerätään tietoja ja näkemyksiä
Pispalan ja Tahmelan alueiden asemakaavoituksen tueksi.
Kyselyn koostamiseen ovat osallistuneet
KaOs-projektin teematyöryhmät ja asiantuntijat, Pispalan asemakaavoitusta valmistelevat kaavoittajat sekä kyselyn analysoinnista
ja raportoinnista vastaava konsulttitaho.
Kyselyyn voi vastata myös internetissä, vastausosoite sekä lomakkeiden palautusohjeet
löytyvät kyselyn etusivulta.

Kyselyn tulokset julkistetaan tammikuun
2009 lopulla.
Kyselyn toteuttaa Tampereen kaupungin
Suunnittelupalvelujen hallinnoima KaupunginOsa- eli KaOs-projekti. Projektin rahoittaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen kautta
Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen
kaupunki.
Lisätietoja:
Ulla Tiilikainen
ulla.tiilikainen@tampere.ﬁ
p. 040 80 16 710

Osallistu!
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Teksti: Ismo Torvinen
Kuvat: Asko Parkkonen

Lauantai-iltapäivällä saavun Pispalan Palapeli
konferenssiin. Tunnelma on syventynyt ja voimakas. En oikein tiedä mistä aloittaa. Onneksi heti
oven vieressä on pöydän takana nainen, jolla on
rinnassaan nimi Irma.

H

ei, laittakaa nimi listaan.
Tuossa on teippiä, laittakaa
siihen myös nimi ja liimatkaa se rintapieleen, jotta keskustelukumppanit tietävät kuka olet.
Olen vähän myöhässä. Mistä minä
olen jäänyt paitsi?
-Heikki Salon konsertista, Irma
hymyilee ja jatkaa.
-Työryhmät ovat esitelleet omat
työnsä. Ne on luettavissa näistä sermeistä. Nyt järjestetään työryhmät
uusiksi ja aletaan miettiä polkuja, joiden avulla etsitään Pispalan yhteistä
visiota.
Ammattikoulun ruokasalin tuolit on aseteltu ympyräksi ja toisessa
päässä on pöydät keskustelua varten.
Tuoliympyrän ulkokehän muodostavat sermit, jotka ovat täynnä karttoja
ja kaavioita. Sermien väliin on kirjattu
ohjeita, kuten ”Kunnioita toisia”. Salin kahteen pylvääseen on kiinnitetty
kaksi kuvaa: saappaanjäljet ja ampiainen.
Konferenssin vetäjä Jonas Büchel
näyttää olevan tarkka kuin veistäjän
käsi linjauksissaan koskien konfe-
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renssin järjestämistä. Jälki on samaan
aikaan huoletonta ja taidokasta. Hän
puhuu englantia, mutta hänellä on
tulkki.

Laji�eluha�u
-Jakaudutaan pieniin ryhmiin Harry
Potterista tutun lajitteluhatun avulla.
Seuraavaksi valitaan kehityspolkuja
ryhmissä, sanoo Jonas.
Lajitteluhattuna toimii harmaa
pipo, sieltä jokainen ottaa numerolapun. Tilanne tuli eteeni liian äkkiä,
jätän numeron väliin. Yksi nuori nainen, Riikka, myös ohittaa lajitteluhatun. Ehkä hänkin on tullut myöhässä.
Miksi jäit työryhmistä pois?
-Jenni ja minä olemme työskennelleet keväästä asti Pispalan parissa.
Olemme keränneet tietoja ja sijoittaneet niitä karttapohjille. Syksyllä työryhmät ovat laatineet luonnoksia siitä,
millainen Pispalan tulevaisuus voisi
olla. Yhteistyötä on tehty myös viranomaisten kanssa. Luonnosten pohjalta
laadittiin vaihtoehtoja tämän päivän
työskentelyä varten, Riikka selventää.

-Nyt muodostetut ryhmät saavat kukin valita yhden toivotun tulevaisuudenpolun. Polku koostuu viidestä aihepiiristä asuminen ja rakentaminen,
viheralueet, ranta ja kasvimaat, liikenne sekä palvelut ja työpaikat. Olemme laatineet jokaiseen aihealueeseen
kolme erilaista vaihtoehtoa. Jokaisesta
saa valita yhden vaihtoehdon, Jenni
jatkaa.
Jonas ohjeistaa vielä ryhmiä:
-Kehityspolkujen tekeminen näyttää monimutkaisemmalta kuin mitä
se on. Ryhmän täytyy päästä kompromissiin tai neuvotella yhteinen ratkaisu, jokaisella silti oikeus omaan
ääneen. Lopuksi ryhmä esittelee polkunsa tyyliin: tästä puhuttiin, tämä oli
hyvää, tämä oli ongelmallista, tähän
lopulta päästiin. On mahdollista, että
lopputulos ei ole yksi kehityspolku,
vaan niitä voi olla vaikka esimerkiksi
viisi. Visio ei ole koskaan vain yksi ainoa ketju.
Antti pyytää puheenvuoron:
-Polkuvaihtoehdoissa ei ole esillä
ryhmien painotukset, prosessin luonteen ja tilauksen vuoksi osa ajatuksista

Palapeli

on jäänyt pois. Voiko polkuja täydentää näillä sensuroiduilla osilla?
-Voi. Ryhmät dokumentoivat kaiken keskustelun, joten täydentäminen
on mahdollista, Jenni vastaa.

Polkuja haetaan
Pöytien ympärille hakeutuvat ryhmät
alkavat etsiä yhteistä polkua. Ilmeet
ovat arvioivia, pohtivia ja jokainen
sana punnitaan. Puhe on tiivistä,
kuunnellaan, innostutaan, kumotaan,
tuetaan, väitellään.
Yksi ryhmä tutkii seinälle kiinnitettyjä suunnitelmia korjausrakentamiskeskuksesta:
-Laitetaanko tämä visioon?
-30 vuotta sitten täällä oli korjausneuvonta kun taloja korjattiin.
Asuntojen kaavoitus osoittautuu
ryhmille kimurantiksi. Vieressä istuva
rouva kiehuu puhuessaan kivitaloista
ja kerrostaloista. Kauhukuvissa korkeat uudisrakennukset valtaavat harjun
ja sokaisevat maiseman pohjoiseen ja
etelään. Vanhat talot tuhoutuvat yksitellen uusien tieltä.

Päivä on ollut tunneissa pitkä, mutta
aika jää lyhyeksi. Onneksi on vielä
seuraava päivä aikaa.

Seuraava aamu
Eilisen tiivis tunnelma heräilee uudelleen. Yksi järjestäjistä kantaa sermin
paikalleen ja kiinnittää kuvia eilisestä
siihen. Uudet ihmiset ohjataan uuteen ryhmään. Eilen muodostuneet
työryhmät valmistautuvat esittämään
omat visionsa. Ehdin vaihtaa muutaman sanan Kati Lehtisen kanssa:
Mitä mieltä olit polkuvaihtoehdoista?
-Siinä oli ongelmaa vapauden
kanssa. Välillä rajaukset toppuuttelee,
toisinaan oli täysin vapaat kädet visioida.
On aika esitellä luonnokset. Jokaisella ryhmällä on viisi minuuttia aikaa
kertoa oma mielipiteensä.
Esityksissä päädytään A3:iin ja
V2:iin. En ymmärrä niistä oikein
kunnolla mitään. Käännyn Riikan ja
Jennin puoleen:
-Tulos on kiinnostava. Moniääni-

nen katsaus pispalalaisten näkemyksiin asuinalueestaan. Kahta täysin samanlaista polkua ei syntynyt, mutta
oman ympäristön vaaliminen ja hienovarainen kehittäminen näkyy olevan asukkaita yhdistävä asia.
-Koko vuoden työskentelystä kootaan vuodenvaihteeseen mennessä raportti. Se sisältää täällä tehdyn työn
koostamisen ja tulkinnan. Lisäksi
kaikki ryhmien sekä meidän vuoden
aikana tekemä työ tulee raporttiin
mukaan. Tuloksena syntyvä Pispalan
kehityskuva muodostunee ”yhden
totuuden” sijaan moninaiseksi ja mielenkiintoiseksi - kuten on Pispalakin.
Vähän yllättäen kongressi päättyy.
Nyt kun olemme saaneet jotakin mistä voisi puhua tapahtuma loppuu.
-Tämä ei ole prosessin loppu.
Tämä on sen alku. Tästä eteenpäin
teidän on jatkettava keskustelua ja
valvottava, kuinka teitä kuunnellaan.
Työryhmät voivat edelleen jatkaa keskustelua tahoillaan ja netissä, Jonas
neuvoo lopuksi.
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Kaavoitus

Palau�een aika
-Oli ihan antoisaa. Aikaa oli liian
vähän. Toisaalta en olisi kyllä voinut
uhrata viikonloppua enempää aikaani
tähän, Kati sanoo ennen lähtöään.
-Polkujen valitsemisen jälkeen olisi voinut olla enemmän keskustelua.
Vuoden aikana on tapahtunut selvää
lähentymistä ryhmissä, myös intressit
ovat lähentyneet toisiaan. Ja ymmärtämystä on löytynyt eri näkemysten
välille, Kati lisää.

Yhteenveto
Polkuvalinnat tehtiin ryhmissä neuvottelemalla ja osittain äänestämällä.
Tuloksena näyttää olevan aikamoinen
polkuviidakko, mutta ryhmien omat
kommentit auttavat selventämään
tulosta. Eri vaihtoehtojen kesken on
ristiriitaisuutta ja päällekkäisyyttä,
mutta tulokset analysoidaan huolella
Teknillisen korkeakoulun EDGE tutkimusyksikössä, joten vuoden vaihteen jälkeen saamme kehittyneemmät
tulokset. Tässä päivän muistiinpanoista tehty lyhyt yhteenveto.

Asuminen ja rakentaminen
Näyttää siltä, että Pispalassa kaivataan säätelyä, mutta ei liian tiukkaa.
Ryhmien kommenteissa yhteistä oli
se, että muutosten tekeminen rakennuksissa pitäisi sallia ja rakennusten
suojelua pitäisi tukea taloudellisesti.
Suojelu olisi hyvä miettiä yhteistyössä
omistajan kanssa.
Uudisrakennusalueet nähtiin alueen tyyliin sopimattomana, sen sijaan
pitäisi kannustaa rakennusten kunnostamiseen. Uusia rakennuksia voisi
sijoitella vanhojen väleihin, samalla
tavoin kuin Pispala on kehittynyt aikaisemminkin.
Pispalaan sopimattomia suuria rakennuksia, lähinnä kerrostaloja Pispalaan ei kaivata. Epärealistisena nähtiin
se, että Pispalaan sopimattomia taloja
alettaisiin purkaa ja palauttaa vanhoja
tilalle. Tapaukset tulisi käsitellä tonttikohtaisesti yleispätevien ratkaisujen
sijaan. Korjausrakentamiskeskus nähtiin tarpeelliseksi. Uudet energiaratkaisut tulisi huomioida.

Viheralueet
Viheralueet pitäisi säilyttää vihreinä.
Ne ryhmät, jotka harkitsivat rakenta-

Pispalan maakuntamuseo teki arkeologisen inventoinnin toukokuussa 2008. Inventoinnin tuloksena kaavoitettavalta alueelta tunnetaan seuraavat kiinteät muinaisjäännökset ja suojeltavat rakenteet:
Nimi
Pispala (Pispala)
Pispalan tori
Pöllinpuisto
Pispalan tukkitie 1
Pispalan tukkitie 2

Tyyppi
kylänpaikka
markkinapaikka
historiallinen tien jäännös
teollisuushistoriallinen rakenne
teollisuushistoriallinen rakenne

Tahmelan lähde
Mäkikatu 43
Pispan koulu
Susikolunpuisto
Pispalanharju
Pispalan pulteriaita

uhrilähde, myllynpaikka
puolustusvarustukset
puolustusvarustukset
puolustusvarustukset
puolustusvarustukset
raja-aita
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mista viheralueille, eivät tarkoittaneet
asuinrakennuksia vaan esimerkkeinä
olivat avantosauna, kunnolliset uimakopit rantaan ja penkkejä puistoihin.

Ranta ja kasvimaat
Kasvimaa-alueen toivottiin säilyvän
suurin piirtein nykyisen kokoisena.
Aluetta haluttiin kuitenkin kehittää
niin, että alue olisi virkistyskäytössä
muillekin kuin viljelijöille. Alueelle
toivottiin puistomaisia osia ja matkailua tukevia elementtejä sekä kunnostettuja polkuja läpi alueen.

Liikenne
Ryhmissä toivottiin, että Pispala olisi
turvallinen kaikille, läpiajoa vähennetään ja kevyen liikenteen väyliä kehitetään. Myös raideliikennettä pitäisi kehittää. Autotkin kuuluvat Pispalaan,
hidaskatu kuulosti hyvältä.

Palvelut
Palveluiden osalta tärkeäksi nähtiin
nykyisten keskittymien kehittäminen,
mutta myös pieniä kivijalkakauppoja
toivotaan asutuksen sekaan. Palveluita
tulisi kehittää asukkaiden ehdoilla, ei
pelkästään turisteille.
Inventointiraportti löytyy Tampereen kaupungin Pispala-sivulta:
http://www.tampere.ﬁ/
kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/
asemakaavoitus/pispala.html
Katso myös:
www.tampere.ﬁ/vapriikki/
www.arkeo.net

Teksti: Mårten Sjöblom
Kuva: Ilpo Mikkonen

1.1.2007 tuli 70 vuotta Pohjois-Pirkkalan liittämisestä osaksi Tamperetta, Pispalan kaupunginosaksi. Alueet oli erottanut toisistaan berliinimäisen konkreettinen muuri: pulteriraja-aita,
joka ulottui yli koko kannaksen Santalahdesta Varalan rantaan. Kuntaliitos mursi muurin, josta suurin osa pala palalta, kivi kerrallaan siirtyi tarvitsevien rakennustarpeiksi ja muuallekin.

Muinaisjäännös esiin!

H

annu Koskinen ja minä lähdimme
KaOs-projektissa
Ranta ja Kasvimaat-ryhmään mielessämme Tahmelan rannan
suunnitteluun osallistuminen melontalaiturin ja perinteisten luontopolkujen ja uimapaikkojen nostamiseksi
esiin. Osoittautui että myös Pispalan
ja Tahmelan puistot ohjautuivat pääosin tämän ryhmän työsaraksi, jolla
Hannu ja minä saimme aktiivisen
roolin.

Raja-aita löytyi
Eräällä kartoituskierroksella, jossa mukana olivat myös Jussi ja Lasse Grönlund, jotka tuntevat Tahmelan ja Pispalan kuin omat taskunsa, Hannu otti
puheeksi Tahmelan Raja-aidanpuiston, Hiidenpuiston ja Luisupuiston
pusikoitumisen, joka täysin peittää
piiloon vanhan raja-aidan parhaiten
säilyneet osat! Sovimme että ryhdym-

me toimiin asiantilan parantamiseksi.
Hannu otti yhteyttä kaupungin
museotoimeen, josta asiantuntija tuli
arvioimaan tilannetta todeten meidän
olevan aiheellisella asialla. Saisimme
ryhtyä kunnostamaan näitä muinaismuistoja, joskin varovaisella kädellä,
ja vasta puisto-osaston hyväksyttyä
suunnitelmamme. Itse pulteriaidan
kunnostaminen voisi olla sitä, että
puita, joiden juuret vääntävät kiviä
paikoiltaan, voisi poistaa ja vesakot
saisi poistaa ja siistiä maanomistajan
luvalla.

Valoa muurille
Hannu kutsui puisto-osaston asiantuntijan arvioimaan tilannetta, ja hänen
kanssaan sovittiin että puisto-osasto
tulee poistamaan haitaksi olevat puut,
ja vesakot jäisivät meidän kontollemme. Hän totesi myös että puiden ja vesakoiden poisto muuttaa merkittävästi

alueen valonsaantia, mikä puolestaan
tulee lisäämään aluskasvillisuutta ja
uusien vesakoiden kasvua, joten tulevaisuudessa lienee pari kertaa kesässä
tarvetta toimenpiteille.
Nyt on jo puita ja vesakoita poistettu niin paljon että ohikulkija näkee
paremmin tämän muinaismuiston ja
siitä kertovan kilven Raja-aidanpuiston alapäässä käännyttäessä Tahmelankadulta Pyynikintielle.
Siinä voi miettiä muurien ja rajaaitojen muodostamisen ja murtamisen
syitä ja seurauksia, niin kuvainnollisesti kuin konkreettisestikin, kaikenlaisia barrikadeja myöten. Toistaiseksi
hankkeen varsinainen työmyyrä on
ollut Hannu ja vaimonsa Kaisa, mutta
lehden tullessa painosta ovat jo muutkin tarttuneet vesuriin.
Muurin, ja sitä ympäröivän alueen
historiaan liittyy paljon tarinoita joita
on syytä kerätä!
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Teksti: Teemu Takatalo
Kuva: Ilpo Mikkonen

Katutaide syntyy sinne
missä sitä eniten tarvitaan

Katutaide: graﬃti, tagit, tarrat ja ei-kaupalliset julisteet ovat kulttuuria, joka on jokaisen kulttuurin tavoin syntynyt vallitsevien olosuhteiden pakottamana. Se on avannut päänsä julkisessa
tilassa ja ajassa, jossa kieli on muotoutunut laatimaan ansioluetteloja ja sloganeita, jossa katse
liikkuu mainoskuvastoista toiseen ja elementtirakentaminen on sterilisoinut kädenjäljen katukuvasta.

K

atutaide sijoittuu arkeen, jossa valvontakamerat ovat kortteleiden kulmissa ja käsitteet
julkinen ja vapaa merkitsevät entistä
harvemman intressejä. Katutaide on
syntynyt sinne, missä suora otetaan
lasersäteellä, steriili on korvannut siisteyden ja ihmiskuva ymmärretään tieteellisenä käsitteenä. Ei ole siis ihme,
että graﬃti on viimein asettunut Pispalaan.
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Oma käsitykseni on, että katutaide on
yksi johtolanka yhteisön muutokseen.
Se on kuin oikeuspatologin löytämää
nöyhtää uhrin kynsien alta, joka johdattelee rikollisen jäljille. Nöyhdän
tavoin katutaide samaistetaan usein
johonkin epähygieeniseen. Siihen ei
osata suhtautua merkityksellisenä,
vaan kadulle ilmestynyt kuva nähdään
likana tai saastana. Tämä paljastuu
katutaiteen vastustajien retoriikassa

jossa graﬃti, tagit, tarrat ja asiattomat
julisteet saavat nimityksen suttu tai
töhry. Katutaide nähdään merkkinä
poikkeavuudesta, johon yhteiskunnan
järjestyksenpitäjät katsovat oikeudekseen puuttua.
Olipa asiasta mitä mieltä hyvänsä
on hyvä tiedostaa, että “lika” on paljon
muutakin. Se on systemaattisen järjestämisen ja luokittamisen sivutuote,
ei likaa itsestään, vaan määritelty sel-

laiseksi tekemällä tiettyjä rajanvetoja.
Lausetta ei ole syytä ymmärtää liian
kirjamellisesti ja termi lika avautuu
vertauskuvana. On paremminkin
ajateltava, että tietyt yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rajanvedot ovat johtaneet marginaaliin jäävän kielen ja
kulttuurin syntymiseen. Katutaide
on lähtökohtaisesti yhteiskunnallinen
ja sosiaalinen kannanotto rajanvetoja
kohtaan ja näin ollen huomattavasti
monisyisempi ilmiö kuin minä mielivaltaiseksi tulkittu sottaaminen nähdään.
Tämän päivän Pispala on katutaidetta synnyttävä yhteisö. Katutaide
on osa elämäntapaa, jota valtaosa pispalalaisista vaalii. En väitä Pispalassa
kukoistavan aktiivisten katutaiteilijoiden enemmistön, vaan tarkoitan
katutaiteen olevan erottamattomassa
yhteydessä tavalliseen suomalaiseen

ja eurooppalaiseen arkeen ja arvoihin: työhön, kuluttamiseen, viihteeseen ja taiteeseen. Graﬃtteja koskeva
kysymys ei ole eettinen, kuten usein
virheellisesti kysytään. Arvottaminen
ilmenee mielipiteiden kohtaamisessa
ei asioissa itsesään. Näin syntyvä tuomitseminen edustaa yksipuolista vallankäyttöä, joka omassa ristiriidassaan
on mielivaltaa.
Sen sijaan, että synnytetään katutaiteilijoita jahtaavia suttupartioita
toivoisin huomion keskittyvän siihen
mitä katutaiteella on opetettavana
meille omasta kulttuuristamme. Jotta
asiassa pääsisi puuta pidemmälle, siisteyden ja epäsiisteyden asettaminen
vastakkain, tai vallitsevan konﬂiktin
toteaminen ei riitä kuin lähtökohdaksi. Lynkkausmielialan lietsomisen sijaan olisi rakentavampaa selvittää keitä
katukulttuuri koskettaa ja miksi, mis-

tä ristiriita minkä kahden asian välille
syntyy sekä miten, missä ja millä keinoin se muotoutuu. Vastausten löytäminen näihin kysymyksiin voi tarjota
rikastuttavaa tietoa omasta maailmastamme ja johtaa askeleen lähemmäksi
ns. hyvää elämää, kuului siihen sitten
muutoksen mahdollisuus, ilmaisunvapaus, siisteysihanteet tai katutaide.
“Jos arvohierarkia on tylyn materialistinen, dramaattiset paradoksit ja
ristiriidat kaivavat maata rakennelman
alta. Tällaisten synkkien teemojen kuvaamisessa saastumisen symbolit ovat
yhtä välttämättömiä, kuin musta väri
maalaustaiteessa. Tämän vuoksi huomaamme kaikkien pyhitettyjen paikkojen ja hetkien kantavan aarteenaan
mädännäisyyttä” - Mary Douglas teoksessaan Puhtaus ja vaara.

Pispalan su�auspar�o �edo�aa
Kiihkeä taistelumme Pispalaa suttaavia törkimyksiä vastaan on ollut
käynnissä viime keväästä saakka.
Silti erikokoisia ja näköisiä tageja
ja muita suttuja maisemaan ilmaantuu silloin tällöin. Jos seisot sormi
suussa miettien mitä näiden töhryjen kanssa tehdä, tässä muutama
vinkki, joita puhdistuseksperttimme
Nikkillän Antti on kokeillut ja hyväksi
havainnut.
- grafﬁtit, jotka on maalattu alkalimaalilla sileään pintaan, saa puhdistetuksi tinnerillä ja asetonilla,
joskus lakkabensiinillä, varsinkin
silloin, jos maali ei ole täysin kuiva
- lakkapohjaiset asetonilla
- tussitagit voidaan puhdistaa talousspriillä

- karkeaan betoni- ja rappauspintaan spraymaalilla maalatut sutut
on lähes mahdoton puhdistaa kotikonstein. Lähes ainoa keino on
ylimaalaus.
- jos olet saanut puhdistetuksi seinässä, roskalaatikossa, sähkökaapissa olleen sutun, sinun olisi hyvä
vahata ko. kohde silikonipitoisella
vahalla.Tällöin seuraava suttu on
paljon helpompi puhdistaa, maali ei
imeydy sutattavaan pintaan.
- julisteiden liimat saa puhdistetuksi
ksyleenillä, kuten monet maalitkin.
Huom! kotikonstein ja välinein puhdistaminen onnistuu vain kovista ja
maalia imemättömistä pinnoista.
- paljaista puupinnoista tagien ja
suttujen puhdistaminen on varsin

helppoa, esim. nauhahiomakoneella tai vaikka hiekkapaperilla hiomalla.
- paras tulos syntyy silloin, kun suttu
puhdistetaan heti sen ilmestymisen
jälkeen. Suttu ilmestyy uudelleen
2-3 kertaa, mutta kun se poistetaan
heti, niin useimmiten sutun tekijän
usko asiaansa loppuu aikaisemmin
kuin puhtaasta ympäristöstä pitävän puhdistajan.
Kunhan jaksamme sitkeästi ja hurjasti heiluttaa rättiä, olen varma, että
kukaan ei viitsi enää tulla Pispalaan
maalejaan tuhlaamaan.
Siistiä joulunodotusta!
Toivottaa Pispalan Suttauspartio
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Teksti: Jari Niemelä
Kuvat: Ilpo Mikkonen

Ikinuori Pulteri täy� 40 v.

Pispala n Pulteri täytti syksyllä 2008 kiitettävät 40 vuotta. Kulmakapakan
sielu Kältsy alias Juha Tuominen, Sir Callahan siis, vastaanotti juhlakansalta pulterikiven. Näinhän se on, että pyöreät kivet eivät sammaloidu,
kuten ei Kältsykään. Puhumattakaan Pulterin asiakkaista.

Iloista juhlaväkeä
Pulterin peräpöydässä. Kuohuviinit
on juuri nautittu.

34

Pulteri yllätti sulkemalla ovensa kello 17.30 avatakseen uksensa jälleen kuudelta. Väkeä kertyi oven taakse hyvissä ajoin. Tunnelmat olivat iloisen odottavia. Ja palkittiinhan odotus sitten mukavalla illalla! Kerrankos sitä kulttuuriravintola nelikymppisiään viettää...

Pubiloitsija Matti Ahonen kilisti Kältsyn
kanssa. Railakas meno saattoi alkaa.
40-vuotisjuhlaviikon tienoilla ohikulkeneita sekä asiakkaita huvitti Ahosen
vanha Trabant, joka todisti, että parhaat vuodet ovat edessä päin.
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Teksti: Jari Niemelä

Pispala sinivihertyi en�sestään
Vuoriston väestä valtuustoon ylsivät Mikko Alatalo ja Antti Ivanoﬀ –
Marjatta Stenius-Kaukosesta Pispalan äänikuningatar

P

ispala sinivihertyi lisää syksyn
2008 kunnallisvaaleissa. Koko
vasemmiston kannatus nimittäin kapeni parilla prosenttiyksiköllä
30,5 prosenttiin.
Vaalien suurimmat voittajat harjulla olivat Perussuomalaiset, Suomen Keskusta ja Vihreä Liitto. Eniten
kannatustaan menettivät Tampereen
Sitoutumattomat ja Suomen Sosialidemokraatit.
Perussuomalaiset ovat Pispalassa
kannatukseltaan vahvempia kuin Suomen Kommunistinen puolue, Kristillisdemokraatit tai Sitoutumattomat.
Äänestysprosentti nousi Pispalassa
neljä yksikköä neljän vuoden takaisesta ja kohosi varsin kiitettävään 68,3:
een. Koko Tampereella prosentti jäi
59,4.ään.
Tässä jutussa tarkastellaan, kuinka
pispalalalaiset äänestivät. Äänestysalueena on Pispan koulun alue.

Voi�ajat
Perussuomalaiset nostivat kannatustaan vuoden 2004 kunnallisvaaleista
3,9 prosenttiyksiköllä. Puolueen saamasta 85 äänestä yli puolet meni Pertti
”Veltto” Virtaselle ja Laila Koskelalle.
Kepu lisäsi kannatustaan 2,2 yksikköä, ja keskustan saamasta 103 äänestä puolet meni Alatalon perheelle
(Mikko 32 % ja Seija 24 %).
Vihreiden saamat 463 ääntä hajaantuivat eri ehdokkaille, joista Oras
Tynkkynen keräsi Pispalassa eniten eli
14 prosenttia. Vihreät kasvattivat kannatustaan 1,3 prosenttiyksikköä.
Vasemmistoliitto vahvistui Pispalassa 0,6 yksikköä Marjatta SteniusKaukosen ansiosta, joka sai 34 pro-
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Puolueiden kannatus Pispalassa 2008
Puolue
Kokoomus
Vihreät
Vasemmistoliitto
SDP
Keskusta
Perussuomalaiset
KD
Sitoutumattomat
SKP
RKP

Ääniosuus %
29,8
22,6
15,3
13,0
5,0
4,2
3,1
2,9
2,2
1,8

lähde: äänestysalue no 027 (Pispan koulu)
www.tampere.ﬁ/vaalit

senttia puolueen 313 äänestä. Hänestä
tuli Pispalan äänikuningatar 119 henkilökohtaisella äänellään.
Kokoomus vankistui 0,4 yksikköä
ja sai 609 ääntä. Pormestari Timo P.
Nieminen sai mäeltä 9,5 prosenttia
annetuista äänistä. RKP:n kannatus
pysyi ennallaan: puolue sai 38 ääntä,
mikä on 0,1 yksikköä enemmän kuin
vuoden 2004 vaaleissa.

Häviäjät
Sitoutumattomat kärsivät 5,4 prosenttiyksikön rökäletappion ja saivat
vain 60 ääntä (–101 ääntä edellisistä
vaaleista). Demarit saivat 266 ääntä
(–17), mikä tarkoittaa 1,6 prosenttiyksikön kannatuksen kaventumista.
Pispalalainen Marita Sandt keräsi pispalalaisten demareille antamista äänis-

tä toiseksi eniten eli 15,4 prosenttia.
Edelle ylsi vain Hanna Tainio.
SKP menetti kannatustaan 0,7
prosenttiyksikköä ja puolue sai 46
ääntä (–10). Puoluetta äänestäneistä
pispalalaisista 61 prosenttia kallistui
raapustamaan lappuun Jari Heinosen numeron. Kristillisdemokraattien
kannatus suli 0,5 yksikön verran, ja
puolue sai 64 ääntä (–6).
Suomen Senioripuolue sai Pispalasta yhden äänen, Suomen Työväenpuolue STP ja Valitsijayhdistys Seppo
Lehto eivät yhtään.

Kar�a vihertyi
Pispalan poliittinen kartta siis vihertyi Kepun ja Vihreiden menestyksen
myötä. Näiden puolueiden vaalimenestystä selittävät Mikko Alatalon ja

vaimonsa Seijan lähtö Kepun ehdokkaiksi sekä Vihreiden yleinen poliittinen ylämäki.
Vielä vuoden 2004 vaaleissa Kepu
ja SKP olivat harjulla tasoissa, nyt keskusta meni edelle. Sitoutumattomilla
oli edellisvaaleissa viidenneksi eniten
kannatusta, nyt se haihtui sijaan 8. Sitoutumattomien murskatappio johtui
kovien nimien puuttumisesta. Perussuomalaisten nousu selittyy kahdella
valovoimaisella henkilöllä sekä puolu-

een yleisellä nosteella.
Myös Vasemmistoliitto ja SDP
olivat edellisissä vaaleissa kannatukseltaan tasaväkisiä. Nyt Vasemmistoliitosta tuli Pispalan kolmanneksi suurin
puolue. Demarit jäivät neljänneksi.
Vasemmistoliiton pelasti SteniusKaukonen, demarien lievä takapakki
Pispalassa (–1,6 %-yks.) noudattelee
puolueen yleistä kannatuksen laskua,
joka tosin koko Tampereella oli peräti
neljä prosenttiyksikköä.

Suurin kannatus Pispalassa on vaaleissa tasaisesti pärjänneellä Kokoomuksella: 29,8 prosenttia annetuista äänistä. Toisena on Vihreät, jolla on 22,6
prosentin kannatus.
Pispalasta valtuustoon pääsivät
kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk)
ja Fastems Oy:n tiimipäällikkö DI
Antti Ivanoﬀ (kok). Lähialueilta valituiksi tulivat Minna Sirnö (vas), Peter
Löfberg (RKP), Marjatta Stenius-Kaukonen (vas) ja Petri Siuro (vihr).

PISPALAN
HAULITEHDAS

Pispalan Moreeni ry huolehtii Haulitehtaan sekä Lauri Viita-museon kiinteistöistä.
Muusta toiminnasta kuulet yhteyshenkilöiltä.

KOKOUS-,
KOULUTUSJA JUHLATILAT

Nyt meitä on yli 600 jäsentä.
Liity joukkoon !
Jäsenmaksu 2009 on 7,- €/v tai ainaisjäsenyys 50,- €.

Enintään 100 h. Varaa ajoissa !
Esittely ja varaukset:
puh arkisin klo 14-18
040-5479904
PISPALAN MOREENI r.y.
www.pispalanmoreeni.ﬁ

Ota yhteyttä:
Jukka Sirén
050-3377860
jusiren@hotmail.com
Mårten Sjöblom
03-2123213
marten.sjoblom@maru.ﬁ
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Teksti ja kuvat: Ismo Torvinen ja
Teemu Raudaskoski

ongelmia. Kulttuurin näkökulmasta
voimme tehdä 50-75 prosenttia työstä
ongelmien ratkomiseksi. Projektini on
laaja, mutta sillä on vain yksi suunta.
Intiassa toimin myös taideterapeuttina kouluissa. Puolessa vuodessa onnistuin parantamaan masentuneiden
opiskelijoiden olotilaa, ja nyt he voivat
hyvin. Tein sen taiteella ja vain kuuntelemalla heitä.
Aiotko yrittää tutustua saamelaisiin?

Veistoksellisia rytmejä

Istumme Hirvitalon viileässä huoneessa vatsa täynnä
intialais-suomalaista ruokaa. Odotellessa bussia kysyn
muutaman kysymyksen Suvalta, Hirvitalon intialaiselta
vieraalta.
Miten esittelisit itsesi taiteilijana?
Olen Intiasta. Olen toista kertaa Suomessa, mutta tällä kertaa jään tänne.
Olen tehnyt kymmenen vuotta performanssitaidetta ja olen erikoistunut
kuvanveistoon. Minulla on koulutus
siihen. Minun maassani ei ole tilaa
performanssille, täällä sille on.
Millaista projektia teet juuri nyt?
Intiassa tein rituaalitaidetta oman
heimoni parissa, mutta tutkin ja tein
kaikkien maailman heimojen musiikkia, veisto- ja kuvataidetta. Olin kiinnostunut luonnonäänistä ja itsetehdyistä akustisista soittimista.
Vuonna 2003 olin Delhissä ja siellä oli Euro festivaalit. Samaan aikaan
minulla oli projekti meneillään. Siellä
oli saamelainen joikaaja. Tämä soundi oli sitä mitä olen etsinyt. Joiku ja
musiikki mitä he soittivat, oli samankaltaista kuin oman heimoni Mighalyan musiikki. Minulle tuli tunne, että
teen tulevaisuuteni Suomessa. Juttuni
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on, että tutkin saamelaiskulttuuria ja
muita heimotapoja. Lisäksi Kalevalaa,
joka on hyvin lähellä Mahabharataa
(intialainen uskonnollis-ﬁlosoﬁnen
suureepos). Haluan tutkia näitä asioita edelleen ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti heimokulttuuria.
Vaikka taiteeni on yhteiskunnallista, en ole aktivisti. Etsin kulttuurista yhtenäisyyttä. Se on mielestäni
paras tapa saavuttaa yhteisymmärrys.
Globaalisaatio tuo mukanaan monia

Olen ollut Lapissa, mutta en löytänyt
yhtään saamelaista. Kuulin siellä, että
suurin osa saamelaisista on nykyään
Norjassa tai Ruotsissa. Tottakai tutustuin joihinkin paikallisiin ja haluan
työskennellä heidän kanssaan.
Olen kiinnostunut shamanismista. Toivon ymmärtäväni ja näkeväni
maailman kuin he. Haluaisin tavata
shamaanin, vaikka tiedän sen nykypäivänä olevan vaikeaa, mutta olen
positiivinen ihminen. Positiivisuus on
auttanut minua ennenkin. Esimerkiksi
se auttoi minua pääsemään Suomeen.
Se ei ollut helppoa, koska olen alempaa keskiluokkaa. Pelkkä tahto löytää
tuo luokseen etsityn. Kun taidettani
katsoo, siinä on paljon shamanistisia
piirteitä.
Mitä muuta haluaisit sinulta kysyttävän?
Miksi Tampere, miksi Pispala ja miksi
Hirvitalo?

Suva rummuttaa veistostaan vanhan Nocte-heimon perinteen mukaan.

Ensiksikin olen erittäin herkkä ihmisten reaktioille. Helsingissä ja Ähtärissä minua tuijotetaan, että miksi minä
olen täällä. Ihonvärini takia. Tampereella minua katsottiin, tuijottamisen
sijasta.
Hirvitalolle tulin vahingossa, kun
tein performanssia Erkki Pirtolan
kanssa. Takaisintulomatkalla minun
piti jäädä yöksi Tampereelle ja Pirtola
suositteli minua käymään Hirvitalolla.
Kun tulin tänne tiesin, että tämä
on se paikka missä haluan toimia.
Kun täällä avautui Pirtolan näyttely,
näin Deivisin veistämän veneen pihassa. Naapuripitäjässä Arunachalpradeshissa on heimo nimeltä Nocte. He
käyttävät viestittämiseen puunrunkorumpua. Sillä viestitetään kaikesta
mitä kylässä tapahtuu toiseen kylään.
Rummut ovat jopa 10-metrisiä. Rummuttajia on parhaimmillaan kymmenen. Halusin tehdä veneenraadosta
vastaavanlaisen rummun. Sain luvan
Hirvitalolta. Minulla on yhteisöllinen performanssi veistokseni kanssa
16.12.
PISPALAN KULTTUURIYHDISTYKSEN TAPAHTUMIA JOULUN
ALLA

HIRVITALO
ti 16.12.
Tukkirummun
kastajaiset

www.hirvikatu10.net
VASTAVIRTA
su 21.12.
Peijaiset II &
Joulumyyjäiset

Laatutuo�eita
mäen alta
Harjulle on syntynyt hiljattain levyyhtiö: Laatutuote. Se julkaisee tuoretta ja omintakeista musiikkia pieninä painoksina, silloin kun ei juoni ja
suunnittele uutta.
Laulun lähteitä on etsitty puun takaa ja harjun alta, kissojen ja sammakoiden kera. Keväällä saatiin kuitenkin
synnytettyä esikoinen, 7´tuumainen
vinyyli sittemmin jo kuopatulta yhtyeeltä: Le Kimono : Greatests moments. Lätyn a-puolella soi rouhean
svengin omaavaa autotalli-rokkia, kun
taas b-puolen ilmavampi ote puhaltaa
kuuntelijan tyynemmille vesille.
Kynäjalavan viheriöidessä, folkkien soidessa Pyhäjärven rannassa nähtiin sitten sellainen ihme kuin Lauluja
suuren mäen alta -kokoelma. Odotettu levy sai innostuneen vastaanoton
ja sitä on pyöritetty paikallisradioissa
Tampereella ja Helsingissä. Jopa veljemme ja siskomme lahden toisella
puolen ovat löytäneet levyn ja hehkutettaneet radiossa laululoi Pispala-kyläst!

Paikalliseen indie-folkkiin ja lauluntekijä traditioon keskittynyt levy yrittää
täyttää tyhjiön joka vallitsee tällä saralla. Troba, runolaulu on puhkeamassa kukkaan uudelleen ja laatutuote
seuraa sen taimien heräämistä harjulta
käsin.
Tuotteen seuraava vinyyli-julkaisu
tulee Teemu Takatalolta, jota jäämme
odottelemaan talven pimeneviin iltoihin. Kuinka paljon tämän piskuisen
mäen alla onkaan runoutta, laulua ja
soittoa joka jää neljän seinän sisään tai
Pyhäjärven viimojen vietäviksi? -TR
Lemmitkö sodat pois ja pahoinvoivat sielut, joista rakkaus on paennut?
Lemmitkö ikuisuuden ja kosmisen kauhun, mittaamattoman sivullisuuden?
Kun saan sinut rinnallein,
kaikkoaa tuhat yksinäisyyttä.
Kun saan sinut rinnallein,
muuttuvat murheeni varpusiksi.
- Teemu Takatalo: Lemmintälaulu
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Teksti ja kuva: Leena Pukki

Vastavirtaan!

paikan puutteen vuoksi. Vastavirralla
on sittemmin pysähtynyt monenlaisia, täysin uransa alussa olevia tai jo
vakiintuneita ja nimekkäitä esiintyjiä,
kuten muun muassa Tuomari Nurmio
ja Dave Lindholm. Ulkomaisista suuruuksista mainittakoon muun muassa
Iron Maidenin ensimmäinen laulaja
Paul Di’Anno, joka poikkesi kiertueellaan suomalaisen bändin kanssa
Vastavirralla. Myös legendaarisia punkbändejä, kuten Subhumans ja MDC
on esiintynyt klubilla. Yksi tulevista
houkuttimista tulee varmasti olemaan
M.A. Nummisen ja Pedro Hietasen
yhteiskeikka keväällä.
Piitse juontaa myös Vastavirtaradiota, jota voi kuunnella Radio
moreenin taajuuksilla (98,4). Radioohjelma vastavirta-klubin tapaan ui
reilusti vastavirtaan soittaen musiikkia
radioiden soittolistojen ulkopuolelta.

Musiikin oheessa

H

aulitornia vastapäätä osoitteessa Pispalan valtatie 39,
sijaitsee
Vastavirta-klubi,
suoranainen vaihtoehtomusiikin helmi Suomessa. Vastavirralla esiintyy
vuosittain 600-700 bändiä. Keikkoja
on joka ilta lukuun ottamatta maanantaita ja tiistaita. Kuulijoiden korvia on hellitty vaihtoehtomusiikilla
laidasta laitaan jo vuodesta 2004.
Vastavirran takana toimii osuuskunta, työntekijöitä klubilla on kaksi,
ja muutamia osa-aikaisia. Tietenkin
omatoimisuuden ja -takeisuuden ansioista klubin maine tunnetaan läpi
Suomen ja bändit tarjoavatkin itseään
jatkuvasti keikoille. Työntekijät seulovat mielenkiintoisimmat bändit jatkuvasta demotulvasta. Yhtenä kriteerinä
toimii työntekijöiden oma mieltymys,
mutta valituille bändeille pyritään löytämään keikalle sopivat bändipari tai
-joukko. Joskus työtekijät pyytävät
omien mieltymystensä mukaisia bändejä esiintymään. Iltaan mahtuu bändeistä riippuen 2-4 kokoonpanoa.
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Vaihtoehtoisuus
aa�eena
Vastavirta-klubi perustettiin Pispalan valtatielle neljä vuotta sitten, sitä
ennen keikkoja järjestettiin vastavirta-nimellä eri paikoissa Tampereella
jo vuodesta 2001 lähtien, kertoo Vastavirran keikkajärjestelyistä ja vastavirta-radiosta vastaava Perttu ”Piitse”
Koivisto. Alusta alkaen tarkoituksena
oli kuitenkin etsiä pysyvät tilat toiminnalle.
Vastavirran perimmäisenä ajatuksena on läpi vuosien ollut vaihtoehtomusiikin esilletuonti. ”yleensä vastavirralla soittaviin bändeihin liittyy
tietty omatoimisuus ja usein ne ovat
myös pienillä levy-yhtiöillä. Vaihtoehtoisuus on oman pään mukaan toimimista”, Piitse kuvailee.
Ennen Vastavirran perustamista
esimerkiksi monien ulkomaalaisten
bändien kiertueet usein eivät pysähtyneet Tampereella oikeanlaisen keikka-

Bänditoiminnan lisäksi tiistaisin järjestetään tietokilpailu ja maanantaiillalle paikkansa on ottanut vastikään
aloitettu DJ-ilta, jossa joka maanantai
vaihtuvan bändin jäsenet soittavat levyjä omien mieltymystensä mukaan.
Bändit ovat Pispalasta ja lähialueilta.
Tällaiset illat kokoavat lähialueiden
yleisöä yhteen.
Pispalalaiseen tyyliin klubi toimii
läheisessä yhteistyössä eri muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Vastavirralle merkittävimpänä mainittakoon
musiikkiyhdistys ry, joka luonnollisesti järjestää musiikkitapahtumia ja
keikkoja Vastavirralla. Yhteistyössä on
järjestetty keikkojen lisäksi kinosquatelokuvailtoja ja Kohu 63-dokumentin
ensi-ilta, runotulet-runotapahtuman
iltaklubi, karnevaalien iltaklubi ja paljon muuta.
Vastavirran tiimoilla toimii myös
kaikille avoin Vastapallo-jalkapallojoukkue läpi vuoden, talvikautena
harjoitukset pidetään Ahjolassa sunnuntaisin kello 18.00.

Haulikatu 6:n valtaajien tiedote
Joukko ihmisiä valtasi n. kolme kuukautta tyhjillään olleen Haulikatu 6:n kiinteistön Pispalassa 24.10.2008. Talon omistaa Tampereen kaupunki. Valtaajien tarkoitus oli perustaa taloon
kaikille avoin epäkaupallinen autonominen sosiaalikeskus.

S

osiaalikeskuksella tarkoitetaan tilaa, jonka tarkoituksena on tarjota yhteisölle sen itse organisoimia
sosiaalipalveluita. Sosiaalikeskukset ovat kohtaus- ja
oleskelupaikkoja, joissa yhteisön jäsenet voivat lisäksi järjestää mm. konsertteja, työpajoja, kokouksia ja keskustelutilaisuuksia sekä kaikenlaista omaehtoista puuhastelua.
Niiden toiminnasta päättävät yhteisön jäsenet keskenään
ja tasavertaisesti, eivät esimerkiksi osakkeenomistajat tai
virkamiehet. Niin Tampereella, Helsingissä, Turussa, Vantaalla kuin Jyväskylässäkin on viime aikoina ollut useita
talonvaltauksia joiden tavoitteena on ollut autonomisen
sosiaalikeskuksen saaminen kaupunkiin.
Helsingissä tavoitteeseen päästiinkin pitkällisen talonvaltausaallon jälkeen, kun kaupunki luovutti valtaajien
käyttöön 360m2:n tullirakennuksen Sompasaaresta.
Haulikatu 6:n vallatulla talolla järjestettiin mm. talon siivous- ja kunnostustalkoita ja naapuritapaaminen.
Lisäksi talo toimi valtauksen aikana ihmisten kokous- ja
oleskelutilana. Huolimatta valtaajien neuvotteluyrityksistä ja lähialueen asukkaiden tuesta kaupungin virkamiehet
häätivät valtaajat 11.11. lukitsemalla talon sisäänkäynnit
estäen näin ihmisten sisäänpääsyn ja talon omaehtoisen
hyötykäytön. Myös aikaisemmat Pispalan sosiaalikeskusprojektit, kuten Ratakatu 5:n (18.6.-1.10. 2007) ja Näsijärvenranta 34:n (12.4.-13.5.2008) valtaukset kohtasivat
saman vallanpitäjien ymmärtämättömyyden ja torjunna ja
ne häädettiin.
Eritysesti Pispalan valtausten kohdalla tällainen vallanpitäjien ymmärryksen puute on käsittämätöntä, sillä Pispala on tunnettu, paitsi komeista maisemistaan ja kauniista
vanhoista taloistaan, myös pispalalaisten ainutlaatuisesta
yhteisöhengestä ja halusta vaikuttaa oman auinalueensa asioihin. Esimerkkinä vaikkapa Kurpitsatalo, Pispalan
nykytaiteen keskus, Pispalan kulttuuriyhdistys, Pispalan
kirjasto ja Rajaportin sauna sekä tietysti asukkaiden aktiivinen osallistuminen Pispalan vanhojen kiinteistöjen,
puistoalueiden ja viljelypalstojen suojeluun. Talonvaltaajat

ovatkin saanet paljon tukea nimenomaan lukuisilta “tavallisilta” pispalalaisilta.
Suurin osa Pispalan valtauksista on Pispalan rakennusinventoinnissa arvioituja ensimmäisen luokan suojelukohteita, jotka omistajat ovat jättäneet kylmilleen, säiden
ja vandaalien armoille, usein salaisena toiveenaan rakennustenrappeutuminen, jotta arvokkaille tonteille voitaisiin
mahdollisesti rakentaa kovan rahan uudisrakennuksia.
Vastakohtana grynderien purku- ja uudisrakennusmanialle, sosiaalikeskusprojektiin on Pispalassa tehdyissä
talonvaltauksissa liittynyt vahvasti myös vallattujen talojen
suojelu. Valtaajat eivät ole hyväksyneet ahnetta ja lyhytnäköistä yhteisen kulttuurimaisemamme tuhoamista, vaan
valtauksilla on aina pyritty nostaamaan esiin myös suojelunäkökohtia. Valtaajat ovatkin kunnostaneet ja pitäneet
huolta valtaamistaan kiinteistöistä mm. poistamalla niihin
ilmestyneitä graﬃteja, paikkaamalla kattoja, tuulettamalla,
siivoamalla ja lämmittämällä tiloja.
Talonvaltaukset tulisi nähdä pyrkimyksenä oman elämänsä ja elinympäristönsä hallintaan, yhteisöllisyyden ja
ei-materiaalisten arvojen kasvattamiseen, yhteisen hyvän
rakentamiseen, jota ei voida rahassa mitata. Niitä ei voi
tuomita pelkästään niiden laittomuuden nojalla.
Talonvaltaukset tulevat jatkumaan kunnes Tampereella on pysyvä, autonominen sosiaalikeskus.
Haulikatu 6:n valtaajat
Lisää tietoa talonvaltauksesta:
-tresquat.info
-valtaus.q-olio.net
-takku.net
-turunvaltaajat.ning.com
-Maanalainen-lehti (myydään mm. Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalolla)
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Teksti: JiiPee Villanen
Kuva: Ilpo Mikkonen

Haulit himassa

Kerran tuassa Tahmelan kupeessa joku tiämmä ulkokuntainen kysäisi, että mikä se onkaan
nimeltään se teirän pispalaorkesteri se … ei se verneri jotakiv vaan se toine. Hetkem miätin
kunnes äkkäsin, että sää tarkotat tota Haulib brossia !

Bändin jäsenet: Juri Lindeman, laulu ja kitara, Kalle Alatalo, kitara ja laulu, Ari ”Selkä” Pulkkinen, basso ja laulu sekä
Rinnekadun Kaitsu, rummut. Tarkempia tietoja Hauli Broseista ja esimerkiksi bändin keikkakalenterista löytää netistä
sivulta www.haulibros.com.

P

ispalan vanhasta haulitehtaasta
on lukuisia tarinoita ja sieltä
on aikojen kuluessa poikinut
monia juttuja. Yksi niistä jutuista on
rokkiorkesteri nimeltä HAULI BROS,
jonka ensimmäinen yhteinen soittokeikka oli 90- luvulla haulitehtaalla.
Veljet kuuluu tällä hetkellä maamme
eniten kiertäviin bändeihin. Yli sata
keikkaa vuodessa tarkoittaa keskimäärin kolmea viikossa – se ei ole vähän!
Haulien vuonna 2005 julkaistu
albumi Haulit himaan kipusi Suomen viralliselle soittolistalle ja sai
soittoaikaa radiossa melkoisesti. Sen
jälkeen kolmen vuoden ajan orkesteri on tehnyt pitkäjänteisesti kovaa
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työtä ympäri Suomea keikkaillen ja
uutta materiaalia omin ehdoin työstäen. Palkkiona siitä Hauli Bros solmi
tänä vuonna levytyssopimuksen Poko
Rekordsin kanssa ja julkaisi lokakuun
lopussa uuden albumin Mitään ei saa
pitää. Sopimus suuren ja arvostetun
yhtiön kanssa vie orkesterin aivan uudelle tasolle. Tuleva kesä esimerkiksi
tullee olemaan Hauleille ankaraa festarikiirettä.
Hauli Bros pläjäytti tänä syksynä vielä toisenkin eräänlaisen yllärin.
1970- luvulla Ratto- lehti julkaisi Junnu Vainion säveliin väsätyn pornolaulualbumin.
Silloin häveliäänä aikana levyllä

laulavat artistit esiintyivät anonyyminä
varmuuden vuoksi – toisin on tänään.
Kun Jallu- lehti nyt täyttää 50 vuotta,
pilkistää juhlanumeron välistä Hauli
Brosin CD nimeltä ”Jallun herrasmieslaulut” ja levyn teksti-informaatiossa on kaikki tieto oikeilla nimillä.
Se jos mikä on kunnianosoitusta herrasmiesaatteeseen. Ei kuulemma ollut
varsin vaikea saada mukaan hankkeeseen mm. sellaisia musiikintekijöitä
kuin Pate Mustajärvi, Heikki Salo,
Pauli Hanhiniemi ja Mika Sundqvist.
Tämän lehden ilmestyessä saattaa Jallun herrasmieslaulut- albumi olla jo
platinalevytavaraa.

Teksti ja kuvat: Jari Niemelä

Haulitorni
sai juhlavalonsa
semassa muistojaan haulitehtaasta ja
-tornista. Sitten käytiin ihastelemassa
valotaiteilija Annukka Larsenin virittämää työtä.
–Muistissa ovat vielä vuosien 2001
ja 2002 valaisut, joten tämä sujui lopulta notkeasti. Sitten kun Haulitorni
saa pysyvän valaistuksen, toivon että
myös portaat voidaan valaista. Nyt
emme turvallisuussyistä asentaneet
kaikkia mahdollisia valoja, sanoo Larsen.

Valaistus kestää
kolme kuukau�a

P

ispalan haulitorni sai 1. joulukuuta
juhlavalaistuksensa.
Haulitehtaalle kokoontui tuvan
täydeltä väkeä riemuitsemaan Tampereen maamerkin valaisua. Pispalan
Moreenin puheenjohtaja Jukka Sirén
myhäili tyytyväisenä.
–Kyllä on hieno homma. Kiitokset kaikille asianosaisille. Teitä on
kokoontunut tänne liki 150 ihmistä,
avasi Sirén tilaisuuden.
Puheiden jälkeen pormestari
Timo P. Nieminen kytki johdon kiinni, ja soittojuhla saattoi alkaa. Pispalan
oma porukka Hauli Bros taiteili mallikkaasti ja säesti omien kipaleidensa
ohessa mäen omia miehiä Mikko Alataloa ja Heikki Saloa. Moreenilainen
Raimo Vettenranta kävi välissä lukai-

Pispalan Eiﬀelin valaistus on tällä erää
tilapäinen ja kestää kolmisen kuukautta. Valot menevät päälle iltaisin
hämäräkytkimellä ja loistavat aamuun
saakka. Valaistus puretaan maaliskuussa, mutta kokemuksia kerätään
jo ensi syksyä varten, jolloin kaupunki on luvannut järjestää torniin pysyvän valaistuksen. Hintakaan ei päätä
huimaa. Valaistus maksaa arviolta 25
000–30 000 euroa ja se on sisällä ensi
vuoden talousarviossa. Vuotuinen sähkölasku tornin pysyvästä valaistuksesta
on noin 500 euroa. Nyt pystyyn polkaistu juhlavalaistus maksaa noin 380
euroa, mikä katetaan sponsorituloilla.
Monimetallivalonheittimet torniin on toimittanut Fagerhult Oy.
Sähkötekniikasta vastasi Sähkötekniikka Oy Kari Siren ja muusta työstä
kaupungin Tilakeskus.
–Pispalan henkeen sopii valaisu
hyvin. Olisi sääli, jos torni jäisi tulevaisuudessa valaisematta, on se sellainen
Tampereen maamerkki. Oli kunnia
olla mukana projektissa, sanoo Fagerhultin aluepäällikkö Jaakko Hietala.
Pormestari Nieminen muistutti
puheessaan kotiseututyön tärkeydestä.

VALOA KANSALLE! Pormestari Timo P. Nieminen sytytti Haulitornin valot. Hauli Brosin Juri
Lindeman avustaa.

Hänen mielestään tornin ja tehtaan
perinteiden vaaliminen kuuluu asiaan – vaikkakaan tehdastoimintaa ei
enää ole. Haulitehdas toimii nykyisin
Pispalan Moreenin vuokraamana juhlatilana. Moni juhlavieras itse asiassa
yllättyi, kuinka hienossa kunnossa kokoussali on.

Haulien ympyrä
sulkeutui
Valojen saamiseen vaikutti vahvasti
Hauli Bros -orkesteri ja sen solisti Juri
Lindeman, joka avusti pormestaria
sähköjen kytkemisessä.
–Tässä ikään kuin ympyrä sulkeutuu. Bändimme sai alkunsa 1990-luvun alussa täältä haulitehtaalta. Nyt
olemme voineet tehdä jotakin konkreettista ”kätilömme” hyväksi, sanaili
hyväntuulinen Lindeman keikan alla.
Ja jotta juhlakansa ei poistuisi
nälkäisenä, tarjosi Moreeni kahvit ja
ilmaisista makkaroista vastasivat Vaakon Nakki ja Tampereen Lihajaloste.
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Sarjakuva: Klaudia Kaustiala ja Otso Porkkala
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Teksti: JiiPee Villanen
Kuva: Ilpo Mikkonen

Kannaksen kirppis
on Pispalan Bauhaus

Tätä juttua menin tekemään toimittajana, mutta minuutin päästä olinkin jo asiakas. Oikeasta vinyylisoittimesta taustalla soiva saksalainen lied sai aikaan sen, että kahden euron isoviisarinen kasariseinäkello odottaa parhaillaan paikkaansa keittiöni pöydällä – muiden vastaavien
kanssa.

P

yhäinpäivänä eli 1. marraskuuta avattiin Pispalassa aivan
uusi kortti, kun puhutaan pispalalaisesta yrittelijäisyydestä. Kannaksenkadulla oli silloin ihan oikea
Pispalan ruuhka. Rinteen väki oli
ilmeisesti jo etukäteen käynyt vakoilemassa ikkunoiden takana, koska kirppiksen avautuessa oli väkeä heti miltei
jonoksi asti.
Niskavaaran Veikko oli kylläkin
jo tuntia ennen varsinaista avausta
kolistellut ovea sen verran, että kauppiaat heltyivät. Pitkävartinen vanha
ja painava nitoja kuuluu nyt Pispalan
kirjastolle ja kirppiksen ensimmäinen kympin seteli loistaa lasivitriinissä kassapöydän viereisellä seinällä.
Avauspäivänä väkeä oli, kahvi ja nisu
maistui, tavara vaihtoi omistajaa ja
juttua riitti. Päivän suurin anti taisi
olla se, että yksissä tuumin iloittiin
kauan kaivatun palvelun tulosta Pispalaan. Nyt täällä on muutakin kuin
kauppa ja baari.
-Jo pikkupoikana kerroin toiveammatikseni arkeologi, laivankokki
tai antikvariaatin pitäjä. Aina olen kerännyt kaikenlaista ja niinpä varastot
ovat olleet väärällään tavaraa, kertoo
toinen kirppaaja Tapani Heikkinen.
-Tavaroiden varastointi ympäri
kaupunkia alkoi tuntua hankalalta,
niinpä päätettiin siirtää ne yhteen tilaan ja pistää kiertoon, jatkaa kumppani Juha Hilden.
Kannaksen kirppis ei ole varsinainen antikvariaatti, mutta ei myöskään
romuliike. Myytävä tuote on sopivan
tuntuista ja hintaista käyttö- ja koris-

tetavaraa. Kirppis on saanut jo kanta-asiakkaita, jotka joka viikonloppu
käyvät tarkistamassa hyllyt ja rupattelemassa tavaran kierrosta ja muista
maailman asioista. Siinä ohessa on
mukava nauttia pullakahvit, nimittäin Kannaksen kirppiksen syntyessä
avautui samalla Pispalan tällä hetkellä
ainoa kahvila.
Keräilijöillekin tässä bauhausissa on tutkittavaa, esimerkiksi vanhaa
Pehtoori- kahvinkeitintä löytyy muutamaakin eri väriä. Ja pienoismopon
ostanut asiakas lupasi ensi keväänä huristella menopelillään Pispalan kujia.
-Kaikki hyllyt ja lasikaapit on vanhoilla paikoillaan vuodelta 1986, kun
elintarvikekauppa lopetti tässä toimintansa. Silloin Pispalassa asuville ja
täällä käyneille tämä tila voi olla hy-

vinkin nostalginen paikka, kirppaajat
arvuuttelevat.
Muutenkin tila on hieno nostalgia menneestä ajasta. Musiikki tulee
aidosta vinyylisoittimesta ja maksuvälineenä toimii riihikuiva seteli ja kolikot.
-Tällä hetkellä Kannaksen kirppis
on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin yhdestätoista kolmeen. Ehdotuksia esimerkiksi aukiolojen lisäämiseksi
on tullut sen verran, että olemme kyllä
valmiit kehittämään toimintaamme,
kirppaajat arvoituksellisesti kertovat.
Minuutti ennen pois lähtöäni tein
vielä vuoden ostokseni. Vanhassa
koulun karttatelineessä tanakasti kiikkuva suuri Euroopan kartta vuodelta
1948 saa uuden paikkansa seinälläni
sängyn päädyssä.
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Teksti ja kuvat Timo-Olavi Jalkanen

Tehdään rantaan Pispala –talo!
Kuva Haulitornista: Pispala-talon paikka on linja 21 päätepysäkiltä kohti rantaa, kuvassa pusikkoa.

Tehdään Pispalan rantaan moderni puurakenteinen kulttuurin monitoimitalo. Sen sijainti on
palstaviljelyalueen reunassa, bussi 21 päätepysäkiltä kohti rantaa, paikassa, jossa aikoinaan
kulki tukkitie. Talo antaa tilat aktiiviselle yhteisötoiminnalle ja samalla rauhoittaa ympärilleen
palstaviljelyalueen, jota ei sen jälkeen koskaan rakenneta täyteen. Talon jatkoksi pohjoista kohden, tukkitietä seuraten tulee taidepuisto.

P

ispalassa oli vuoteen 1930 saakka erittäin aktiivinen työväentalo, jossa oli paljon toimintaa:
teatteria, kuorolaulua, monenlaista
muuta yhteistä tekemistä ja urheilua.
Nyt aikakausi ja nimikkeet ovat muuta, mutta pispalalaisten aktiivisuus on
edelleen jäljellä.
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1.2.2003 Tamperelainen kirjoitti
lehdessään taidelaitosten kehittämiskeskustelussa Tampereen yliopistolla
esittämästäni Pispala-talo -suunnitelmasta. Silloin viisi vuotta sitten
ajatustani puitiin myös paikallisissa
”pubiparlamenteissa”. Se osoitti, että
pispalalaiset ovat paljon eripuraisempi

porukka kuin mitä luulisi. Esitykseni
sai paljon kannattajia, mutta myös
voimakasta, todellista änkyrävastustusta.
-Meillä on jo Pispala-talo, sehän
on kirjastotalo. Pubeissa täällä esitetään musiikkia, ovat esimerkkejä
kommenteista.

Alkuperäinen lehtijuttu ja muita
ajatuksia löytyy ositteesta www.
databooks.com/pispalatalo.

Akrobatiaa Tahmelassa:
Tahmelan Vesa täyttää 90 vuotta
9.3.2009.

Jalkasen ajatus puisesta Pispala-talosta. Neljä eri sisäänkäyntiä mahdollistavat eri toimintoja.

Todellisuus ei kuitenkaan mene noin.
Meillä ei ole koko nykyiselle asukaspohjalle soveltuvaa monikäyttöistä
paikkaa, jossa voisimme yhdessä toimia, esittää ja harjoitella kaikkea klassisesta musiikista folkiin, teatterista
taiteeseen.
Toiminnallisesti Pispala-talo olisi
Pispalan yhteisökeskus, monikäyttöinen esiintymispaikka ja nykytaiteen
museo. Julkisuudessa Pispalan ryytimaata puidaan jatkuvasti. Olen pettynyt kuulemiini keskusteluihin, joissa
tuijotetaan vain maahan, siihen kuuluisaan ryytimaahan.
Pispalan ranta-alue on kokonaisuutena ainutlaatuinen tässä kaupungissa. On ihmeellistä että sitä ei huomata!
Näkemykseni Pispala-talosta on
seuraavanlainen. Se on kaksikerroksinen moderni puurakennus, jonka
alakerrassa on toimintakeskus ja nykytaiteen museo. Ylhäällä on erillisiä
yhteisötiloja. Leveä porrastasanne
avautuu rantaan päin ja sille mahtuu orkesteri konsertoimaan ja teatteriryhmä esiintymään. Sisäpuolella
samalla kohdalla olevalla tasanteella
pidetään teatteri- ja musiikkiesityksiä.
Taidenäyttelyitä pidetään talon sisällä
ja pohjoispuolella avautuvassa taide-

puistossa. Taloon kuuluu myös rannan puolella sijaitseva terassikahvila.
Neljällä ilmansuunnalla olevat
puuveneen kokkaa muistuttavat sisäänkäynnit mahdollistavat myös itsenäisiä toimintoja talossa. Yhdessä
siivessä on omia tiloja myös nuorille,
sillä heille ei Pispalassa ole ollut yhteisöllistä toimintaa.
Paikka on lähellä asutusta, rannan
tie on kovasti käytetty kävelyväylä ja
bussin päätepysäkki on lähellä. Talo
on luonnollisten kulkureittien varrella, eikä sen käyttötarkoitus tuo suurta
henkilöautoliikennettä. Talon lisäksi
tonttia jää ympäröivälle puistolle ja
niille rakastetuille ryytimaillekin kehänä puiston ympärillä.
Vastuu palstojen jaosta ja kunnossapidosta tulisi olla paikallisilla, jolloin nykyiset sotkut vähenisivät. Kokonaisuudessaan maata on paljon, ja
suuri osa siitä on pusikkoa. Johonkin
läpitunkematonta pusikkoa saa jäädäkin pikkulintujen pesiä varten, mutta
kyllä rantaa tulee raivata, jolloin siitä
tulee avarampi, hieman samanlainen
kuin vuosisadanvaihteen kauniissa
Pispalan valokuvissa.
Jos alue rakennettaisiin täyteen
asuintaloja avaruus ja ainutlaatuinen
maisemakokonaisuus häviäisivät.

Seuran toiminnallinen huippukausi
ajoittuu suomalaisen työläisurheilun kultakauteen 1950-1960luvuille. Pispalalainen onnittelee
ja palaa asiaan tarkemmin kevään
numerossa.
Lehtileike: Tahven arkisto
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Teksti: Osmo Sounela

Pispalan akrobaa�t
Helmi piirinmestari pikajuoksuissa
sekä pituus- ja korkeushypyissä. Näin
oli esityksissä voimaa ja notkeutta sopivassa suhteessa. Helmi teki liikkeitään Ennin kannattelemana ja nostelemana.
Esiintymisiä sodan jälkeen riitti:

O

n Pispalassa aikaisemminkin
ollut maankuuluja esiintyviä
taiteilijoita. Sodan aikana ja
sen jälkeen 1940-luvulla Pispalan Tarmon kasvatit Helmi Lahtinen ja Enni
Heinänen kiersivät Suomea esiintymässä ’Helmi-sisarusten’ nimellä.
Ohjelmistoon kuului voimistelua ja
akrobatiaa, mikä oli siihen aikaan aivan uutta. Mainoksissa puhuttiin akrobaattisesta voimistelusta.
Helmi ja Enni oppivat tuntemaan
toisensa alun perin Pispalan Tarmon
toiminnassa. Tarmon naisvoimistelijoilla oli valioryhmä, joka esiintyi
pispalalaisten tilaisuuksissa ja muuallakin.
Sota-aikana se teki jopa pitkän
rintamakiertueen. Helmi Lahtinen
suunnitteli ryhmän tanssit ja voimisteluesitykset.
Isolla ryhmällä oli kuitenkin vaikeata lähteä esiintymään Tampereen
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ulkopuolelle; matkustaminen ja matkustajakodeissa yöpyminen oli hankalaa. Muutaman hengen porukalle
kaikki oli helpompaa, niin perustettiin ’Helmi-sisarukset’. Työnjakoa
varmaan helpotti se, että Enni oli
TUL:n mestari kuulantyönnössä ja

vuonna 1945 ’Helmi-sisaruksilla’ oli
111 esiintymistä ympäri maata, Rovaniemeä myöten. Sota-ajan huvittelukiellon kumouduttua järjestettiin
valtavasti iltamia ja muita huvitilaisuuksia. Olihan niissä lopuksi aina
tunti tanssia, joka oli ollut vuosia kiellettyä.
Helmi ja Enni tarjoutuivat myös
tanssimaan Työväenteatteriin, johon
oli tulossa operetti ’Mustalaisruhtinatar’. Edvin Laine, joka oli johtajana,
pyysi heitä näyttämään mitä osaavat.
Naiset näyttivät, ja Laine palkkasi
heidät esittämään oman numeronsa.
He esiintyivät kaikkiaan kolmessa eri
operetissa.
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Teksti: Sanna Ovaska, ILMANKOS-kampanja, Tampereen kaupunki

ILMANKOS
-kampanja kutsuu
pispalalaiset hillitsemään ilmastonmuutosta

Tampereen kaupunki yhdessä yhteistyökumppaniensa ja seudun muiden kuntien kanssa on
käynnistänyt ILMANKOS-kampanjan, jonka tavoitteena on kannustaa Tampereen seudun
asukkaat ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin.

Y

htenä osana ILMANKOSkampanjaa on 10 000 euron
ilmastorahasto.
Rahastosta
myönnetään avustusta yhteisöille
erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin hankkeisiin. Toiminta voi liittyä
esimerkiksi jätekysymyksiin, ruoan
ilmastovaikutuksiin, energian- ja sähkönsäästöön tai liikenteeseen.
Kampanja haastaakin myös pispalalaiset yhdistykset, taloyhtiöt, asukas-

järjestöt ja muut yhteisöt pohtimaan
ilmastonmuutosta hillitseviä toimia ja
mahdollisia hankeideoita: mitä omilla
kotinurkilla voitaisiin yhdessä tehdä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
Avustusten hakuaika on helmikuussa 2009 ja hankkeet on toteutettava vuoden 2009 aikana. Sekä
hakujulistus että -lomake julkaistaan
vuoden alussa ILMANKOS-hankkeen
nettisivuilla www.ilmankos.ﬁ. Sivuilta

Pispalan kirjastoyhdistyksen perinteiset

Joulumyyjäiset

löytyy lisäksi tietoa ilmastonmuutoksesta sekä tulevista tapahtumista.
Tervetuloa osallistumaan!
Pispalan kirkossa yhteislaulua
Ti 23.12. klo 19
Joululaulut laulattaa
Mikko Alatalo

kirjoja, käsitöitä, koristeita ja paljon
muuta, lahjaksi tai muuten vain juhlahengen luojaksi.
Tule tekemään löytöjä!
Pispalan kirjastotalolla
Tahmelankatu 14
ke 17.12. – ma 22.12.
Avoinna
arkisin klo 14 – 20
la – su klo 12 – 17
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HERMORATATERAPIASSA
pyritään löytämään syy tuki- ja liikuntaelinten
ongelmiin, mm. ischias-ja käsioireisiin, luupiikkeihin.

ANNIKA LUMME
Erikoissairaanhoitaja,
lymfaterapeutti,
hermorataterapeutti

Hämeenkatu 25 B,
7.krs. Tre
p.040 547 0112
www.marjattalumme.net

KOPIO

Nopea

t

POJAT
PUH./FAX 212 8326
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Näyttelijä-ohjaaja Jorma
Markkula on jo vuosia tutkinut Pispalassa vuosina
1903-1963 toimineen Pispalan Työväen Näyttämön
historiaa. Aikanaan maineikkaan työväen näyttämön
repertuaarista löytyi unohdetun pispalalaiskirjailija
T.E. Kivipellon (Toivo Kari)
näytelmä Aarne Kalske, jonka esittäminen kiellettiin v.
1922. Näytelmä oli voittanut
v. 1920 julistetun Työväen
Näyttämöiden Liiton näytelmäkirjoituskilpailun.

Pispalan tea�eri tekee
tuloaan

M

arkkulan
tutkimuksissa
kielto paljastui suoraan
Sisäasiainministeriöstä lähtöisin olevaksi operaatioksi, ja syyksi
esitettiin näytelmän antavan “väärän
kuvan vuoden 1918 kapinasta”. Joidenkin lähteiden mukaan vain ensiilta on saatu esitettyä ja toinen esitys
tultu keskeyttämään.
Toiset kertovat näytelmän olleen
ohjelmistossa tai ainakin suunnitteilla myös muilla työväen näyttämöillä.
Ainakin Amerikan suomalaiset ovat
näytelmää esittäneet, mutta vuosikymmeniin ei näytelmään ole kukaan
koskenut.
Ensi kesänä unohdetun työväenkirjailijan teksti tullaan uudelleensovitettuna saattamaan näyttämölle.
Markkula työskentelee parhaillaan
näytelmän sovitustyön parissa. Esityspaikaksi on kaavailtu A-killan rantaa
ja viereistä kalliotonttia ja sopimuksia
niiden käytöstä tullaan tekemään lähiaikoina.
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Tule mukaan tekemään
tea�eria
Pispalan Kumppanuus-projekti on
työllistänyt allekirjoittaneiden lisäksi Paula Huhtasen ja Jarmo Suomen
ideoimaan ja hoitamaan käytännön
järjestelyjä. Teatterityöryhmässä on
mukana myös mm. Kumppanuuden
äitihahmo Marita Sandt, ohjaaja Sirkku Veilahti ja Katja Korva.
Hankkeelle on perustettu oma
toimisto Pispalan Konttorille ja siellä
ramppaa jatkuvasti erilaisia ihmisiä
mukanaan uusia ideoita, joten ensi
vuodeksi on suunnitteluasteella jo
muutakin ohjelmistoa. Esitetäänkö
niitä sitten katuperformanssin, koko
illan oopperan vai jonkin ihan muun
muodossa, jää nähtäväksi.
Projektin etenemistä dokumentoi
Pispalan Videopajan Mikko Enqvist.
Ovet ovat avoinna luotettaville, teatterista kiinnostuneille ihmisille, jotka

matkalla A-killan rantaan nousevalle
näyttämölle pääsevät Kujakollia pidemmälle.

Teatterin konttori päivystää
ma – pe
klo 13 – 17
Osoitteessa Pispalan Valtatie 11,
käynti Mäkikadun puolelta.
Yhteistyökumppanit
Yksityiset, yhteisöt ja yritykset ovat
tervetulleita mukaan projektiin. Tarvitsemme mukaan suuren määrän
ideoita ja ihmisiä luomaan uutta ja
erilaista, raikasta ja rajoja rikkovaa
tapaa tehdä teatteria.
Käy tutustumassa nettisivuilla
www.pispala.ﬁ/teatteri, tai tule suoraan konttorille katsomaan, mitä
täällä oikein touhutaan!

Kurpitsa 10 v.

Anna Suonsyrjä esiintyy isoäidilleen vuoden viljelijä Anna-Liisa Sirolle

Kurpitsan kekrin huipentuma

Yhdeksän soturinaista sytyttivät Kekrikokon tulinuolilla
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Teksti: Mikko Mäkitalo
Kuvat: Ilpo Mikkonen

Elokuvatoimintaa Pispalassa
Kirjastotalon videopaja ja VilkkariOﬀ –elokuvatilaisuus

Vuoden 2008 VilkkariOff – tilaisuuden tunnelmaa

U

usi VilkkariOﬀ –elokuvatilaisuus on jälleen tulossa
ensi maaliskuussa. Jos haluat
mukaan järjestelemään tilaisuutta tai
peräti tarjota elokuvia esitettäväksi,
otapa yhteyttä Pisplalan Kirjastotalon
videopajaan.
Videopajamme on editoinut viime vuoden tilaisuudesta tallenteen
sekä toimittanut tilaisuuden nettiTyöskentelemme taloudellisesti miltei
mahdottomissa oloissa, joten mikäli
haluat tukea tallenne – ja videopajatoimintaamme, tilinumeromme on
800012-709 34038/viite 1818.
Kalustomme on myös puutteellista. Kuuntelemme siis mielellämme
myös ehdotuksia sponsoroinnin tai
välineistöliisauksen suhteen.
Videopajan yhteystiedot:
Kirjastotalo, Tahmelankatu 14, 33240
Tampere, p. 041-5059701 Mikko
Mäkitalo, mikkomﬁ@yahoo.com
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sivuille mm. näytteitä juonnoista ja
itse elokuvista. Kannattaa käydä vilkaisemassa.
Ja sitten olemme kuvanneet, editoineet ja yrittäneet ehtiä tehdä muitakin tallenteita eri tilaisuuksista ja
tapahtumista ja toimittaneet videoaineistoa yhdistysten sivuille. Jos taatusti sisällyksekäs videopajatoiminta
kiinnostaa sinua, tule mukaan kuvaa-

maan, editoimaan ja jos haluat järjestämään tilaisuuksiakin – oppimaan
ja tekemään, talkoolaisena, harjoittelijana tai kenties työsuhteellisena.
Äänenkäsittelyä, nettisivu – ja ATK
–pätevyyttä sekä graaﬁsta silmää aina
myös kaivataan. Vaalimme pispalalaisen kulttuuritoiminnan perintöä.

VilkkariOfﬁn nettissivuilta voit juontojen ja elokuvanäytteiden lisäksi lukea
juttuja vuoden 2008 tilaisuuden elokuvantekijöistä, kuten Elina Ojanperästä,
Mira Heijasta ja Timo-Olavi Jalkasesta

www.pispala.ﬁ/vilkkari-off
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Hyvää joulua ja onnellista Uu�a vuo�a, toivo�aa
Pispalalaisen toimitus!

