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Lehtimäet asuivat aiemmin Ka-
levassa. Uutta asuntoa haettiin 
läheltä keskustaa, hyvien lii-

kenneyhteyksien päästä. Tarvittiin 
myös riittävästi tilaa, kun perhe oli 
kasvamassa. Kissanmaakin oli yhtenä 
vaihtoehtoalueena mielessä, mutta 
vaatimukset täyttyivät pispalalaisessa 
kohteessa, joka sattui miellyttämään 
arkkitehtuuriltaankin. 50-lukulainen 
arkkitehtuuri ei ollut ehdoton edel-
lytys, mutta sattumalta sekin tuli lisä-
tekijäksi kohdetta valittaessa. Kaupat 
Mäkikatu 47:ssä sijaitsevasta talosta 
tehtiin kesän alussa 2009.

Valintaan vaikutti sekin, että `Solan 
talosta` oli olemassa alkuperäiset pii-
rustukset, joista saattoi päätellä, mitä 
arkkitehti oli alun perin suunnitellut 
tai tarkoittanut. Taloonhan oli tehty 
80-luvun alussa julkisivuremontti, jol-
loin alkuperäinen rappaus oli korvattu 

karaattilevyllä. Se on rakenteeltaan va-
nerilevy, johon oli liimattu kivirakei-
ta. Muitakin pienempiä muutoksia oli 
tehty.

Uutta 50-luvun Pispalassa

Talo poikkesi jo rakennusaikanaan 
vuonna 1952 selkeästi ympäristöstään. 
Arkkitehti Iiro Tukkila, joka on suun-
nitellut asuintaloja mm. Tapiolaan, 
oli talon rakennuttaneen Tauno So-
lan kuorokaveri. Suunnitelma lienee 
ainoa, jonka arkkitehti teki Tampe-
reelle. Tukkila piirsi ensin perinteisen 
harjakattoisen asuintalon luonnoksia, 
kunnes syystä tai toisesta piirustukset 
muuttuivat loppuvuodesta 1951 mo-
dernistiseen suuntaan. Kadulle antanut 
sisäänkäynti muutti paikkaa ja poi-
kittain Mäkikatuun nähden sijainnut 
harjakatto muuttui rinnettä vastaavaksi 
pulpettimaiseksi, yksilappeiseksi ka-

toksi. Talo valmistui vuonna 1953. Sitä 
ennen Solan perhe asui tontin alakul-
malla sijainneessa rakennuksessa.

Tukkila suunnitteli Tapiolaan asuin-
taloja myöhemmin 1950-luvulla, joten 
Pispalan työ lienee ollut jonkinlainen 
esityö tulevasta. Jo ensimmäiset perin-
teisen asuintalon piirustukset hakivat 
sisätiloiltaan eräänlaista ”virtaavan 
tilan” tuntua, joka alkoi muodostua 
1930-luvulta modernin suunnittelun 
yhdeksi tavoitteeksi. Taloon sisään tul-
taessa oleskelutilaan laskeutuvat por-
taat, pieni mäntypuinen pylväikkö ja 
lattian tiililaatoitus tuovat mieleen Al-
var Aallon 1930-luvulla suunnittelemi-
en asuinrakennusten muotokieltä. Sa-
moin ulkopintojen selkeästi erottuvat 
pinnat; yläkerroksen pystylaudoitettu, 
kuultomaalattu tumma ulkoverhoilu, 
vaalea rappaus sekä luonnonkivilaatal-
la päällystetty kivijalka. Kyse oli uuden 

Entisöity talo  
PisPalan  

rintEEssä

Teksti: Hannu T. Sepponen
Kuvat: Ilpo Mikkonen

Pispalassa on viime aikoina  
rakennusten ulkoasua ehostettu  
ja entisöity lukuisissa kohteissa. Niin myös 
Mäkikadulla noustaessa Ylä-Voimalta harjulle. 
Lauri ja Terhi Lehtimäki ovat palauttaneet  
entisen Solan talon ulkonäköä entiselleen. 
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suomalaisen arkkitehtuurin konsep-
tista, jolle Aalto oli antanut hahmoa 
esimerkiksi vv. 1935-36 rakennetussa 
Riihitien asunnossaan, samoin Villa 
Maireassa Noormarkussa. 

Värit materiaalien mukaan

Nyt tehdyssä remontissa julkisivu on 
käyty kauttaaltaan lävitse. Karaattile-
vyt poistettiin ja 80-luvun alussa uusi-
tut ikkunat sekä yläosan lautaverhoilu 
vaihdettiin. Uutuuttaan hohtavat pin-
nat ovat tietysti aina ilo silmälle, mutta 
tarkentuvat pienet piirteet korostavat 
myös isompien pintojen ilmettä. Leh-
timäkien oma ratkaisu olivat kupariset 
ikkunapellit, jotka korostavat tummia 
ikkunanpuitteita. Ei ole tiedossa, oli-
ko kuparisia peltejä alun pitäen suun-
niteltu tai käytetty, mutta ne tuntuvat 
sopivan muuhun materiaaliajatteluun 
hyvin. Luonnonaiheista lähtevä mo-
derni suomalainen arkkitehtuuri ko-
rosti myös värien kumpuamista ma-
teriaaleista käsin, niinpä rappaus on 
luontevasti vaalea, laudoitus varsin 
tumma hakiessaan terva-aihetta, pe-
rinnettä hyödyntävä siis sekin. 

Ulkopinnan poistetun karaattilevyn 
alla vinolaudoituksen kunto todettiin 
hyväksi. Näin saattoi siis ennalleen 
jäädä myös alkuperäinen sahanpu-
rueristys. Nytkin laitettiin 80-luvun 
alun tapaan viiden sentin lisäeristys, 
ennen kuin päälle kiinnitettiin se-
menttikuitulevy. Sen pintaan on ruis-
kutettu ohutrappaus. Rakenne on nyt 
parempi julkisivun tuuletuksen kan-
nalta, vaikka aiemmalta ajalta vinolau-
doituksessa oli vain pari  lahokohtaa, 
nekin ikkunapellitysten aiheuttamasta 
virheellisestä veden ohjautumisesta 
johtuen.  Mäkikadulle antava pieni 
parveke uusittiin, mutta tukirakenteet 
olivat kunnossa.

Piirustukset ja kuvat tukena

Jäljellä olevat alkuperäiset hahmo-
telmat, toteutetun rakennuksen 
piirustukset sekä tallessa olevat vä-
ripiirustukset tulevasta talosta ovat 
innostaneet pohtimaan ja vaalimaan 
alkuperäistä ilmettä. Myös sisäpuolel-
la on edetty varovasti. Pääosin on so-
vellettu pintaremontin tarpeita. Ainoa 
suurempi muutos on aiemman, Mäki-
kadulta sisäänkäydyn vuokrahuoneen 
käyttöönotto. Oviaukko tehtiin aulan 
suunnasta, mutta muutoksen toinen 
isompi osa on vuokrahuoneen keit-
tiön käyttöönotto aiemman keittiön 
laajennuksena, joten yksi seinä on sen 
johdosta osittain poistettu. Yläkerras-
sa suuria pintamuutoksiakaan ei ole 
toistaiseksi tehty, koska huoneissa oli 
tehty melko äskettäin remontit. Näh-
täväksi jää, tehdäänkö ja milloin, kun 
yläkerran kylpyhuonekin on varsin 
tuoretta jälkeä.

Sisällä jäljellä olevien pienempien 
kohteiden lisäksi lähiaikoina on vielä 
suunnitelmissa korjata ulkomuurin 
luonnonkivilaatoitusta, joka on kär-
sinyt vuosien varrella. Myöhemmin 
ajatuksissa on ehkä myös uusia vielä 

katon katemateriaali. Nykyinen pel-
tikate lienee 1980-luvulta. Aiemmin 
ratkaisuna oli huopakate, mutta ai-
van alkuun talossa oli tiilikate, mikä 
tuntuisi mahdollisesti yhä olevan hyvä 
ratkaisu, kertovat Lehtimäet.

Koksi ja halkohissi

Tulevaisuudessa myös kellarikerrok-
sen saunaa remontoidaan. Aikanaan 
kellarikerrokseen oli rakennettu ylei-
nen pesula, jota pispalalaiset saattoivat 
käyttää.  Uudistus oli sekin, että kes-
kuslämmitys lienee ollut laatuaan en-
simmäinen pispalalaisessa pientalossa. 
Tuolloin `Solan talon` lämmitys ta-
pahtui koksilla, mutta jo 1970-luvulla 
pannuhuoneeseen asennettiin öljypol-
tin, joka on jo kerran uusittukin. Nyt 
tarvitsi uusia vain vanhaksi käynyt öl-
jysäiliö uudella muovisella.

Aivan kaikkia alkuperäisen suunni-
telman yksityiskohtia tuskin toteute-
taan, kuten halkohissiä kellarista ylä-
kerroksiin. Se oli jäänyt toteuttamatta, 
mutta kertoo siitä ajattelusta, joka 
50-luvulle tultaessa asuinrakennuksen 
nykysuunnittelua ohjasi.

Lauri Lehtimäki tyttärensä 
Inkerin kanssa. Taustalla 

Pispalan talvinen maisema.
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Pispalan kumppanuus ry:n Irma 
Rantonen on tehnyt selvityksen 
mahdollisuuksista perustaa kes-

kus. Selvityksen tilasi Tampereen kau-
pungin ECO2- Ekotehokas Tampere 
2020- hanke, yhteyshenkilönä Pauli 
Välimäki.

Keskuksen toimintaan kuuluisi ke-
rätä tietoa vanhoista rakennuksista, 
niiden korjaamisesta ja yleisesti van-
hasta rakennuskulttuurista. Monet 
Tampereen vanhoista puutaloalueista 
ovat juuri nyt siinä iässä, että ne tar-
vitsevat peruskorjauksen. Projektin 
vetäjät toivovat, että korjaaminen 
tehtäisiin vanhoja rakennusperinteitä 
kunnioittaen. Tietoa korjaustavoista 
tarvitaan, ja keskus voisi auttaa tiedon 
keräämisessä ja sen jakamisessa. Ener-
giatehokkuus ja perinnerakentaminen 
voidaan yhdistää. Keskuksessa jätet-
täisiin näkyville rakennuksen korjaus- 
ja kunnostamisprosessin eri vaiheita.

Rakennuskorjauskeskukseksi on eh-
dolla kolme rakennusta Tampereella. 
Päätös keskuksen sijainnista tehdään 
vuoden kuluessa. Kaksi taloista sijaitsee 
Pispalassa ja yksi keskustan tuntumas-
sa, Tallipihan takana. Keskuksen taus-
talle perustettaisiin kannatusyhdistys, 
ja se voisi tehdä yhteistyötä muiden 
tamperelaisten yhdistysten kanssa.

tampereelle perustetaan  
vanhan rakennuskulttuurin keskus

Vaihtoehto 1: Uittoyhdistyksen 
talo Pispalassa

Uittoyhdistyksen talo Mäkikadun 
ja Uittajankadun kulmassa on yksi 
kolmesta vaihtoehdosta. Talo on ra-
kennettu vuonna 1892, ja se on ollut 
aikanaan muun muassa tukinuittaji-
en tukikohta. Nykyään rakennukset 
omistaa yksityishenkilö ja tontin YIT. 
Uittoyhdistyksen talon valintaa puol-
tavat hyvä sijainti, arvokas kulttuu-
riympäristö ja rakennusten ja pihan 
muodostama monipuolinen toiminta-
alue. Nyt talo on tyhjillään ja se kai-
paa pikaista kunnostusta. Talon katto 
vuotaa pahasti.

Vaihtoehto 2: Ratakatu 5  
Pispalan valtatien varrella

Myös toinen vaihtoehto sijaitsee Pis-
palassa, valtatien varrella. Ratakatu 5:n 
talo on nyt Pispalan saunayhdistyksen 
varastotilana, ja sen omistaa kaupun-
ki. Ratakadun talon sijainti on myös 
hyvä, etenkin kun kaavoitusprosessis-
sa on suunniteltu rakennuksen lähelle 
alikulkua valtatien ali. Myös Ratakatu 
5 on nopean korjauksen tarpeessa, jos 
se mielitään saada käyttökuntoon.

Vaihtoehto 3: Alamuseo Talli-
pihan takana

Kolmas vaihtoehto sijaitsee keskustan 
lähellä. Se on Alamuseo, joka on Tal-
lipihan yhteydessä. Rakennus on nyt 
Tampereen museopalveluiden käytös-
sä, ja on sitä todennäköisesti ainakin 
vielä pian alkavan ja sitä seuraavan 
vuoden. Paikan sijainti on hyvä. Jos 
keskus sijoittuisi Alamuseoon, yh-
teistyötä voitaisiin tehdä Tallipihan 
yrittäjien kanssa. Keskuksen työllistet-
tävien työsuhteet olisivat silloin kui-
tenkin keskuksen vastuu, päinvastoin 
kuin siinä tilanteessa, että keskusta 
pyöritettäisiin yhdistysten yhteistyön 
voimin.

Teksti: Aino Sepponen
Kuva: Oskari Onninen

Lähteet:  
Lehdistötiedote 16.11.2010 :
Tampereelle esitetään perustettavaksi 
Rakennuskulttuurin neuvonta-  
ja koulutuskeskus 
 
Rakennuskulttuurin neuvonta-  
ja koulutuskeskus - selvitystyö, 
Irma Rantonen, Pispalan  
kumppanuus ry 29.10.2010 

Tampereella on meneillään projekti, 
 jonka päämääränä on perustaa kaupunkiin 
vanhaa rakennuskulttuuria vaaliva keskus,  
viralliselta nimeltään Rakennuskulttuurin  
neuvonta- ja koulutuskeskus.

Uittoyhdistyksen talo  on yksi ehdokkaista.
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Samana päivänä kun Suomi-
brändi -työryhmä julistaa: 
”rakennamme sen yhdessä”, 

kokoontuvat kolmen pispalalaisen 
yhdistyksen edustajat Pispalan kirjas-
totalolle vaihtamaan mielipiteitä Pis-
palan kaavoituksesta. Yksimielisyys 
on täälläkin tuntuvaa vaikkakaan ei 
syleilevää. Erimielisyyksiäkin löytyy. 
Tai ainakin painotuksissa löytyy eroja.

Kaavoituksen taustasta

Pispalan-Epilän Kiinteistöyhdistykses-
tä Reino Heino, Pispalan Asukasyh-
distyksestä Antti Valtakari, ja Pispalan 
Moreenin Mikko Luoto lähtevät liik-
keelle voimassa olevan asemakaavan 
väännöstä 1970-luvulla. Kaikki kolme 
yhdistystä olivat tuolloin torjumassa 
laatikkomaisen terassikaupungin syn-
tymistä. Torjunta onnistui ja syntyi 
kaava, joka pitkään toimi kohtalaisen 
hyvin Pispalan rakentamisessa.

Rakennusoikeuskerrointa väännet-
tiin tuolloin Heinon mukaan miltei 
2 vuotta; haluttiin pientalovaltaisen 
alueen tulevaisuus ro-kertoimella 0,3 
mutta toisaalta alueella oli runsaasti 
pienkerrostaloja, joilla oli jo toteutu-
nut 0,7 -tason ja suurempikin raken-
taminen. Kaavassa päädyttiin 0,5 ta-
solle eräänlaisena kompromissina. 

Sen ajan virkamiesten ajattelussa ra-
kennusoikeus oli kaavoituksen tärkein 
asia. Tuona aikana suosittiin tasakat-
toisia taloja ja saattaa olla ettei ns. rin-
tamamiestalon näköiselle rakennuk-
selle olisi edes saanut rakennuslupaa. 
Luoto totesi edellisen kaavan laatimi-
sen aikakauden ilmapiiristä, että tuol-
loin kaava-ajattelun rakenne oli sosi-
aalisesti eriarvoistavaa: keskelle tehtiin 
tornitaloja ja kerrostaloja, reunoille 
rivitaloja ja vielä reunemmalle oma-
kotitaloalue.

Keskustelu Pispalan  
kaavoituksesta

Haastattelu: Veikko Niskavaara  
ja Mårten Sjöblom  

Teksti: Mårten Sjöblom 
Kuva: Jari Rossi

Kuvassa vasemmalta Antti Valtakari Pispalan asukasyhdistys, Mikko Luoto  
Moreeni ry ja Reino Heino Pispala-Epilä Kiinteistöyhdistys ry.
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1980-luku toi peruskorjauskokei-
lun Pispalaan hieman jälkijunassa, 
ilmeisesti enemmän Asuntohallituk-
sen kuin Tampereen kaupungin vir-
kamiesten hankkeena, vaikka sitä jo 
muualla toteutettiin. Perusparannus-
hankkeita vanhan talon purkamisen 
vaihtoehtona pantiin laajemmin alulle. 
Jälkikäteen ajateltuna nämä hankkeet 
silloin vallinneessa laatikkorakentami-
sen boomissa olivat tosi kova juttu.

Uuden maanrakennuslain (MRL) 
astuttua voimaan vuonna 2000 alkoi 
kausi, jolloin massoitukseltaan suu-
ret uudisrakennukset alkoivat saa-
da rakennuslupia. Asukasyhdistys ja 
Moreeni olivat tuolloin yhteydessä 
kaupungin virkamiehiin laatien myös 
kirjelmiä tilanteen korjaamiseksi. 
Tätä taustaa vasten syntyi kaupun-
ginvaltuuston päätös uuden kaavan 
valmistelusta ja rakennus-kiellon aset-
tamisesta. Rakennuskiellon aikana 
rakennuslupia on myönnetty poik-
keuslupa-menettelyllä. Rakennus-
suunnitelmissa on noudatettu hyväk-
syttyä uutta rakennustapaohjetta, ja 
valituksilta on vältytty.

Yhdistysten linjauksia

Kolmen yhdistyksen linjauksissa on 
hyvin paljon samankaltaisia näkemyk-
siä, mutta erojakin löytyy.

Esimerkiksi juuri uudesta rakennus-
tapaohjeesta todetaan sen sisältävän 
paljon oikeita asioita, mutta raken-
nusten runkosyvyys-ohje on asia, jossa 
Heino toteaa 7-8 m leveyden olevan 
liian vähän, ja rakennuksen pituus-
maksimin 35 m liian paljon, kun taas 
muilla ei ole siihen niin jyrkkää kan-
taa. Luoto kuitenkin toteaa, että mas-
soittelun voi tehdä onnistuneemmin 
pienempinä kokonaisuuksina, kuten 
esimerkiksi aikanaan Vuorenmaan 
valtakunnan rinneratkaisussa. Toki 
määräysten tulisi olla sellaisia, että ne 
toimivat sekä rinteessä että tasamaalla.

Kaikilla kolmella löytyy myöntei-
nen kanta ”Pispala-toimikunnasta”. 
Se olisi suunnittelua ohjaava elin, 

jossa olisivat edustettuina kaavoitus, 
rakennusvalvonta, maakuntamuseo ja 
Pispalan asukkaiden edustus. Toimi-
kunta ohjaisi suunnittelua jo etukä-
teen aikaisessa suunnitteluvaiheessa, 
eikä siis toimisi rakennustarkastuksen 
jatkeena. Toki todettiin sekin, että 
asukkaiden edustaja tällaisessa elimes-
sä olisi kovien paineiden alla. Hänen 
valintansa ei olisi mikään helppo asia. 
Ehkä asukasedustajia tulisikin olla 
useampia.

Asemakaavamääräyksiin tulisi kui-
tenkin kirjoittaa tällaisen toimikun-
nan perustaminen. Kaavan on olta-
va pätevä vielä vuosikymmentenkin 
jälkeen. Sen määräyksistä olisi siis 
kitkettävä muotisidonnaiset asiat, 
joille toimikunnan puitteissa olisi 
annettavissa enemmän liikkumatilaa 
suunnittelussa. Näitä muotiasioita on 
vaikea yksilöidä; ”mikä huomenna on 
muotia, tuskin tänään edes vielä tie-
dostetaan” toteaa Luoto. Esimerkiksi 
kattokaltevuus on kuitenkin selvästi 
ennustettavissa oleva muodin mukaan 
vaihteleva ilmiö. 

Asunto-messujen ”Vuoden Talo” on 
selvä uhka perinnealueelle. Pispalalai-
nen, pohjanmaalainen ja savolainen 
rakennustapa väistyvät kaikki uudisra-
kentamisessa, ”Vuoden talon” saadessa 
tilansa perinnemaisemissa. Ja riittävän 
iso ”pillari” tekee tasamaan mihin ta-
hansa rinteeseen. Heino kyseenalais-
taa sen, että esimerkiksi tiilen käyttö 
suljetaan pois rakennusmateriaalina. 
Puuverhous betonirakennukselle on 
usein tehty niin ohuesta puutavarasta 
että se ei kestä.

Rakennusoikeus  
kestopuheenaiheena

Eroja yhdistysten painotuksissa löy-
tyy myös rakennusoikeuskertoimen 
kohdalla. Valtakari toteaa visuaalisten, 
kauneusarvojen ja yhteensopivuuden 
ympäröivien rakennusten kanssa ole-
van tärkeämpiä kuin ylikorostunut 
ro-kerroin. Heino ja Luoto toteavat 
että ro-määrä kuitenkin on kiinteistön 

arvon nykyään toimiva mitta. Muuta 
mittaria ei vielä ole. Usealle omistajal-
le asunto on ainoa merkittävä omai-
suus, jonka arvolla on perheelle hyvin 
suuri merkitys. Niin kauan kun muu-
ta arvon mittaria ei ole käytössä, ro-
kertoimella on korostunut merkitys, 
vaikkakin Valtakarin mainitsemilla 
arvoilla rakennetaan alue, jonka talou-
dellinenkin arvo voi olla oleellisempi.

Heino nostaa myös esiin sen, että 
alueen tausta on muistettava: aikanaan 
Pispalaan sai melko vapaasti rakentaa. 
Nyt puhutaan paljon luovuudesta, 
mutta toisaalta ollaan laatimassa ra-
joittavaa sääntelyä. ”Suojeluun ei voi-
da velvoittaa vastoin omistajan tah-
toa”, toteaa Heino.

Tavoitteiden mukainen?

Onko tekeillä oleva suojelukaava 
hankkeen käynnistämiseen vaikutta-
neiden yhdistysten

Pispalan Moreeni ry:n ja Pispalan 
Asukasyhdistyksen tavoitteiden mu-
kainen?

Valtakari: Rakennusoikeuden tulee 
olla tontti- ja korttelikohtainen. Kus-
tannustehokkuus hankkeen toteutta-
misessa on hakoteilla. Visuaalisten ja 
kauneusarvojen esiintuominen kaa-
voituksen toteutuksessa ovat tärkeää. 
Laadituista kolmesta vaihtoehdosta 
mikään ei ole sellaisenaan absoluutti-
sen hyvä tai huono, mutta menetelmä 
vaatii valtavan työmäärän. 

Luoto: Nyt näyttää siltä, että tah-
to ja yritys ovat tässä kaavoitushank-
keessa hyvät, mutta onko alue uuden 
menettelytavan hakemiseen liian suuri 
ja monipuolinen? Nyt toteutettu työs-
kentely- ja julkaisutapa saavat kuiten-
kin Luodolta täydet pisteet. Moreenin 
lähtökohtana ei ole ollut suojelukaava 
ja siksi vanha kaava lisättynä ohjaa-
valla toimikunnalla ja sitovalla raken-
nustapa-ohjeella olisi saattanut riittää 
ylilyöntien välttämiseksi.

Pispalan asukasyhdistyksen ja Mo-
reeni ry:n kaavakannanotot luettavissa 
osoitteessa www.pispala.fi/kaavoitus.
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Kesällä oli nähtävillä asemakaa-
van periaatevaihtoehtojen esit-
tely Suojelu- ja rakennusoikeus-

tarkastelu (lyhyesti SRO-tarkastelu). 
Siihen tuli runsaasti palautetta, josta 
kooste toisaalla lehdessä. Yksi laajim-
mista yksityishenkilöiden antamista oli 
kaavan 1a-alueella asuvan Eeva Kepon 
mielipide. Se ja muutamia muitakin 
yhdistysten ja yksityisten mielipiteitä 
on luettavissa kokonaisuudessaan netis-
sä Pispalan kaavasivuilla: http://www.
pispala.fi/kaavoitus. Tässä Eeva vastaa 
muutamaan kysymykseen, joissa tulee 
esiin hänen kritiikkinsä pääkohdat.

Miksi palautteesi SRO-tarkas-
telusta on kovin epäilevä ja 
pitkä?

Pitkä se on, koska täytyy perustella. 
Tosin voi myös lukea vain johtopää-
tökset eli ehdotukset. Jos kiinnostaa, 
voi sitten lukea edeltävän tekstinkin, 
siinä on se perustelu. Epäilyn syyt löy-
tyvät sieltä.

Mikä on pahin epäilyn aihe?

Kysymyksiä herättää rakennusoike-
uksiin keskittyvä työtapa suojelu-
tavoitteen sijasta. Kaavan tavoite ei 
voine olla suojelu rakentamiselta, 
vaan rakentamisen ohjaus. Lähtökoh-
ta suojelukaavalle eivät myöskään ole 
rakennusoikeudet, vaan Pispalan ra-
kennusperinteen selvittäminen ja sen 
suojelu.  Olisiko niin, että menneiden 
vuosien ylilyöntejä on pelästytty siinä 
määrin, että nostetaan kädet pystyyn, 
koska pelätään vieläkin kaikkea lisära-
kentamista. Nyt olisi kuitenkin syytä 
kehittää juuri niitä ohjausvälineitä, 
joita jo takavuosina olisi tarvittu ra-
kennuslupakäsittelyssä..

Melkein käsittämätön on tonttite-
hokkuuksien vaihtelu entisen melko 

tasaisen sijaan (nyt yleensä e=0,5, ja 
siis tontin rakennusoikeus = 0,5 x ton-
tin pinta-ala). Vaihtelu ei tue suojelua. 
Asukkaat vain tullaan jakaneeksi voit-
tajiin ja hävinneisiin.    

Eikö tonttitehokkuuksien 
vaihtelua ole perusteltu juuri 
suojelulla?

SRO-raporttia lukiessa vaikuttaa kuin 
tonttitehokkuuksia pyrittäisiin muut-
tamaan nykyisen rakennuskannan 
mukaisiksi. Tulee mieleen sanonta, että 
Pispala on jo rakennettu. Tulee mieleen 
myös epätasa-arvo rakennusoikeutensa 
jo käyttäneiden ja muiden välillä.

Pispalassa on vanhoja tonttitehok-
kuutensa ylittäviä taloja. Niiden voi 
olettaa säilyneen paljolti juuri siitä 
syystä, ettei purkaminen ole kannat-
tanut, koska tilalle saisi rakentaa vain 
pienemmän. Toisaalta, suojelutalon 
tuhouduttua tulee oikeuttaa samanlai-
sen rakentaminen. Siihen tai muutos-
lupakäsittelyihin ei kuitenkaan tarvita 
tonttitehokkuuden muutoksia, koska 
on muita keinoja. Tonttitehokkuuden 
nostaminen nimenomaan luo purku-
painetta, vaikkakin ehkä viiveellä. Siis 
suojelumerkinnöistä huolimatta, täs-
tähän on kokemusta.

Tonttitehokkuutensa alittavien 
pienten talojen laajentamiskiellot 
luovat myös purkupaineita, nehän 
vähentävät talon käyttöarvoa. Lisäksi 
SRO-raportissa alennettaisiin myös 
tonttitehokkuuksia, ilmeisesti jotta 
purku näin tulisi vähemmän kannat-
tavaksi. Laajennusmahdollisuus lienee 
paras motiivi pienen talon säilyttämi-
seen. Tontin käyttö tulee aidosti tutkia 
sovittaen nykyinen rakennusoikeus 
vanhan talon suojeluun. Tätä eli nol-
latarkastelua ei toistaiseksi ole yritetty.           

Tehokkuuksien muuttamiset ja 
niiden vaihtelu vaikuttavat siis epä-

mielekkäiltä käytännön suojelussa. 
Tämä tuotiin hyvin esiin myös Pir-
kanmaan Rakennussuojeluyhdistyk-
sen palautteessa. Rakennusoikeus-
ryhmässä - ja käsittääkseni laajalti 
Pispalassa- on myös hyväksytty tavoite 
säilyttää nykykaavaa vastaavat tontti-
tehokkuudet.

Vielä tuosta pienten talojen 
laajentamisesta. Eikö ns. 
vaipansisäinen laajentaminen 
kuitenkin olisi mahdollista? 

Vaipansisäinen laajentaminen tarkoit-
taa ullakon ja kellarin rakentamista 
asuinkäyttöön. Laajentamisen mää-
rä riippuisi talon koosta. Kumpikin 
laajennustapa tuo mukanaan riskejä. 
Tontin rakennusoikeuden ohjaami-
nen kaavalla esim. kellariin tarkoittaisi 
myös ohjaamista epäterveelliseen ra-
kentamiseen. Pispalan radonongelma 
tunnetaan, samoin kellarirakentami-
sen kosteusvaikeudet. 

Viranomaisnäkemyksenä on esitetty, 
että rakentaa voi myös huolellisesti, ja 
onhan olemassa Suomen rakentamis-
määräyskokoelma. Jos asia todella olisi 
näin yksinkertainen, Suomessa tuskin 
olisi syntynyt rakennusperäisten kos-
teus- ja homesairauksien hoidon mil-
jardikustannusta vuosittain; hallinnon 
tavoitetila ja todellisuus ovat kovin eri 
asioita. Varsinkin omatoimiselle ker-
tarakennuttajalle riskit ovat suuria. 
Kellarirakentamista ei tietenkään voi 
kieltääkään. Tuskin kuitenkaan on hy-
väksyttävää tai edes lainmukaista kaa-
vassa ohjata siihen uhalla että muuten 
menettää rakennusoikeuttaan.

Terveysviranomaisen lausunto pyy-
dettiin asukkaiden vaadittua sitä. Lau-
sunnossa kritisoidaan kellarirakenta-
mista. Onkin toivottava, että ohjaus 
vaipansisäiseen laajentamiseen tulee 
uudelleen harkittavaksi.    

Eeva Kepon kaavakritiikkiä Haastattelu: Veikko Niskavaara
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Olen käynyt muutamassa raken-
nusoikeustyöryhmän koko-
uksessa ja on sanottava, että 

siellä kaikki puhuvat, mutta kukaan 
ei kuuntele. Tuotetaan erittäin paljon 
meteliä siitä, että minun täytyy pystyä 
maksimoimaan oma etuni kaikkien 
muiden kustannuksella.

Pispalan kaavaa on kyettävä arvi-
oimaan monen kymmenen vuoden 
perspektiivillä, eikä ole koko Pispalan 
kehitykselle hyväksi, että takerrutaan 
yksittäisen tontinomistajan lyhytnä-
köiseen ja näennäiseen etuun. Juuri 
tällaisia ihmisiä varten Suojelu-toimi-
kuntaa Pispalassa tarvitaan. Ihmiset 
eivät vain kykene katsomaan yhteisöä 
muutoin kuin omasta, lyhyen hyödyn 
näkökulmastaan. 

Rakennusoikeus sinänsä ei ole ainut 
autuaaksi tekevä asia Pispalan kaavoi-
tuksessa. Hanna Lyytisen rakennusta-
paohje antaa hienot ja kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaiset ohjeet 
laajentaa vanhoja, liian pieniksi käy-
neitä asumuksia.

Tontti- ja korttelikohtainen 
rakennusoikeus

On totta, että kaupunki saattaa olla 
menossa hakoteille esittämässään kol-
messa kaavoitusvaihtoehdossa. Pispalaa 

ei voi standardisoida johonkin tiettyyn 
muottiin. Mikään esitetyistä vaihtoeh-
doista ei tunnu istuvan Pispalaan.

Pispala on rakennettu miten sattuu 
ja tiet ovat muodostuneet sinne, missä 
on kuljettu. Kyllä Pispalaa on katsot-
tava tonttikohtaisesti. 

Nyt sanotaan, että kyllä tulee kal-
liiksi ja kyllä kestää. Kuinkahan 
mahtaa olla. Jos tämänkin rakennus-
kieltokauden kaupungin kaavoitusvir-
kamiehet olisivat miettineet tontti- ja 
korttelikohtaista kaavoitusta, suurin 
osa Pispalasta olisi jo kaavoitettu. Pis-
palassa on noin 900 tonttia ja jos las-
ketaan esimerkiksi keskimäärin neljä 
tuntia tonttia kohden per virkamies, 
niin asia olisi jo hoidettu. 

Mikä muuten on kaavoitusvirkamie-
hen tehokkuusluku? Kuinka monta 
tonttia on saatava valmiiksi viikossa? 
Vai miten me veronmaksajat saamme 
vastinetta veroeuroille kaavoitusasiassa?

Suojelukaava tarkoittaa suo-
jelukaavaa Tampereellakin

Se, että rakennusoikeusasioita täytyy 
näin miettiä osoittaa ainoastaan sen, 
että ei osata hyväksyä yksinkertaista 
tosiasiaa: Pispalan kaava edellyttää 
suojelua ja Pispalan visuaalisen ja so-
siaalisen monimuotoisuuden arvosta-

rakennusoikeudesta 
ja viihtymisestä Pispalassa

Teksti: Antti Valtakari
Pispalan Asukasyhdistyksen pj

Antti.valtakari@kolumbus.fi

Rakennusoikeuksien nollatarkaste-
lua on vaadittu. Mitä se tarkoittaa?

Suojelukaavassa se tarkoittaisi en-
tisten rakentamismahdollisuuksien 
tutkimista tonteille suojelun ehdoilla, 
lähinnä olisi siis kyse alirakentuneista 
tonteista. Tätä vaihtoehtoa ei ole otet-
tu mukaan SRO-raporttiin eikä sitä 
ole edes yritetty tutkia. On tutkittu 
rakennusoikeuksien muutoksia kuten 
edellä on todettu. Kun nollatarkaste-
lua ei ole tehty, voi kysyä miksi pitää 
muuttaa, vaikkei tiedetä, tarvitseeko.

mista. Ei Pispalasta voi tehdä yhden 
sosiaaliluokan ghettoa. Monimuo-
toisuuden säilyttäminen vaatii mää-
rätietoisia ja riuskoja otteita, joihin 
vain ”tekniskuntataloudellisten” vir-
kamiesten päätöksentekokyky ei riitä.

Muistan lukeneeni viime kesänä 
Helsingin Sanomista jutun jossa hel-
sinkiläinen ihmetteli, että ”on se Tam-
pere kumma paikka, kun mietitään 
tosissaan uudehkojen kerrostaloaluei-
den suojelua, mutta Pispalassa ei saa-
da asian suhteen mitään aikaiseksi.” 

Ränsistyneistä museotaloista 
ja liukkaista pihoista

Ne jotka puhuvat ränsistyneistä mu-
seotaloista ja liukkaista pihoista, hö-
pisevät vain omaa ennakkoluuloaan ja 
ymmärtämättömyyttään. Jos näin pu-
huvat ihmiset ovat vielä mukana Tam-
pereen päättävissä elimissä, niin on 
erittäin tärkeää, että saadaan aikaan 
järjestelmä, missä pysyvä toimikunta 
valvoo, ettei Pispalan ja pispalalaisten 
arvoja uhrata yksittäisten, ymmärtä-
mättömien tontin- tai talonomistajien 
lyhytnäköisten etujen alttarille. 

Varmaa on, että jos Pispalan moni-
muotoisuus säilyy, kaikkien pispala-
laisten kiinteistöjen arvot kehittyvät 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Syy saattaa olla, että tiukan tontin 
rakentamismahdollisuus on hankalaa 
tutkittavaa. Siihen tarvitaan pikem-
minkin rakennussuunnittelijan kuin 
kaavoittajan kokemusta. Kaavoittajal-
ta tuskin tällaista osaamista on syytä-
kään vaatia. Voi toivoa, että jatkotyötä 
varten käytetään kaavoituksesta riip-
pumattoman rakennussuunnittelijan 
työpanos nollatarkasteluun. Käsit-
tääkseni tämä on ymmärretty hyvin 
kaavoituksessa.     

Entäpä muuta?
Pispalaa ei tule pitää valmiiksi ra-
kennettuna, varsinkin kun toisaalta 
arvostellaan ympäristöön sopimatto-
mia rakennuksia. Kaavalla olisi nyt 
mahdollista ohjata varsin vähäinen 
lisärakentaminen siten, että se eheyt-
tää maisemaa. Kaavoituksen työme-
netelmä tulee tarkistaa. Se tulee johtaa 
suojelusta rakennusoikeuksien muut-
tamisen sijaan. 
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Oilersien kovina niminä ovat 
häärineet muun muassa Mato 
Valtonen, Sakke Järvenpää ja 

Sakari Kuosmanen. Tohvelisankarien 
riveihin kootaan paikallisia tunnettuja 
jääkiekkomiehiä.

– Vaikka Tohvelisankarit ovat enem-
mänkin jalkapallohahmoja, käy heiltä 
hyvin höntsykin. Tässä siis yhdistyy 
kaksi lajia. Pelaamme Reiskat jalassa 
jäällä pelivälineinämme kiekkomailat 
ja pienehkö pallo, kertoo FC Pispalan 
Tohvelisankarien ylipäävalmentaja Pär 
Sontåg.

Tapahtuman tuotto menee Tampe-
reen Ensi- ja turvakotien hyväksi. Lu-
vassa on myös iltajuhla. Koulukadun 
kentän tapahtumaan on vapaa pääsy.

 

Kalevala päihitettiin kevyesti

FC Pispalan Tohvelisankarit pelasi 
lokakuussa Keskustorilla ystävyysot-
telun Kalevala-seuraa vastaan ja voitti 
lopulta rankkarikisassa. Varsinainen 
peli päättyi 6-6, ja voitto ratkaistiin 
hanuriinvetokilpailulla. Kummasta-
kin joukkueesta viisi pelaajaa potkaisi 
pallon kohti maalissa ollutta haitaria, 
johon piti osua. Pispalalaisten taito oli 
kovempi: lopputulos oli 5-0.

Elokuussa Tohvelisankarit pelasivat 
Pispala Folkin yhteydessä ystävyysot-
telun TPV:n Auringonnousu-jouk-
kuetta vastaan. Auringonnousu voitti 
tänä vuonna erityisryhmien SM-mes-
taruuden jalkapallossa. Tahmelan 
rannan nurmella Tohvelisankarit jou-
tuivat lopulta taipumaan, mutta lop-
putulosta ei muista kukaan.

FC Pispalan tohvelisankarit kohtaa 
Pietarinkadun oilersin

Teksti: Jari Niemelä

Vuosi sitten perustettu FC Pispalan Tohvelisankarit järjestää 
ystävänpäivänä maanantaina 14. helmikuuta Koulukadun 
kentällä hyväntekeväisyystapahtuman, jonka keskiössä on 
Reiskahöntsy-ottelu. Vastaan asettuu kova luu:  
helsinkiläinen Pietarinkadun Oilers, joka tunnetaan  
ennen muuta jääkiekkotapahtumista.

 
Turvallista matkaa! Näin juhli  
FC Pispalan Tohvelisankarit  
Reiskapallon MM-kisoissa Vesannolla heinäkuussa, vaikka takkiin tuli.

 

Vesannon kisoissa huumorilla 
mukana

 Heinäkuussa Tohvelisankarit matka-
sivat Reiskapallon MM-kisoihin Ve-
sannolle. Iltajuhlassa esiintyivät muun 
muassa Hauli Bros ja Mikko Alatalo.

– Hävisimme jokaisen pelimme 
kunniakkaasti, mutta meidät kutsut-
tiin silti VIP-peliin ennen päätösot-
telua. Sekin meni penkin alle, mutta 
reissu oli kokonaisuudessan varsin vä-
rikäs ja hauska. Huumorilla mentiin. 
Kyllä savolaisia nauratti, kun bussim-
me juuttui kentän viereen nurmelle ja 
paikalle piti tilata hinausauto, muiste-
lee ylipäävalmentaja Sontåg.

Viime toukokuussa sankarit hävisi-
vät ystävyysottelussa Tahmelassa FC 
Negativelle, jonka piilokärki Jonne 
Aaron osoittautui varsinaiseksi peli-
mieheksi.

– Ystävänpäivän jälkeen on luvassa 
lisää matseja. FC Negativea vastaan 
tulee vielä uusintaottelu, ja lisäksi 
Oilersit ovat haastaneet meidät pelaa-
maan rohkeasti jääkiekkoa. Ehkäpä 
sekin myöhemmin keväällä toteutuu.

 FC Pispalan Tohvelisankarien peli-
touhuja ja lukuisia videoita voi katsoa 
You Tubesta. 
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Pispalan Kirjastoyhdistys järjes-
tää lähikuukausina lukuisia ta-
pahtumia, joista ensimmäinen 

on perinteiset joulumyyjäiset 17.-22. 
joulukuuta. Kirjaston näyttelytilassa 
on myynnissä paitsi kirjoja myös käsi-
työläisten tuotteita sekä Musaa mäeltä 
-levyjä. Viimevuotista Jouluksi kotiin 
-levyä on saatavilla vielä jonkin verran.

 Tammikuun 26. päivänä klo 18 kir-
jastolle saapuu  avoimeen yleisöiltaan 
kirjailija Sirpa Kähkönen. Kähkönen 
on tänä vuonna julkaissut tietokirjan 
Vihan ja rakkauden liekit - kohtalona 
1930-luvun Suomi, jossa hän kertoo 
Tammisaaren pakkotyölaitoksessa raa-
taneesta äidinisästään sekä ylipäätään 
kommunistien traagisista kohtaloista 
kahtiajakautuneessa Suomessa.

 Tammikuun viimeisenä sunnuntai-
na alkaa koko kevään kestävä Puhetta 
Musasta -matineasarja, joka järjes-
tetään yhdessä musiikkiyhdistyksen 
kanssa. Sarjassa tunnetut, lähinnä 
pispalalaiset musiikintekijät kertovat 
musiikistaan ja teksteistään. Sarjan 
avaavat 30. tammikuuta klo 17 Mik-
ko Alatalo ja Harri Rinne, jotka tari-
noivat yhteisistä lauluistaan ja niiden 
taustoista. Puhetta Musasta -sarja jat-
kuu kerran kuussa sunnuntaisin.

Ensi vuosi on Alatalon 60-vuotis-
juhlavuosi, johon kuuluu toukokuun 
alussa Tampere-talossa järjestettävä 
juhlakonsertti. Samaan aikaan Mi-
kosta julkaistaan Petri Nevalaisen 
kirjoittama elämäkerta, nuottikirja 
Alatalo-Rinteen tuotannosta sekä tup-
lakokoelmalevy.

 

Harvinaista herkkua lapsille 
ja vanhemmille

Pispala Vilkkari Off -tapahtuma 
järjestetään lauantaina 2. huhtikuu-
ta, jolloin ohjelmistossa on todellista 
herkkua: legendaarisesta TV 2:n las-
tenohjelmasarja Pelastuspartiosta näy-
tetään muutama osa. Pelastuspartiota 
tehtiin 1980- ja 90-lukujen taitteessa 
kymmenkunta osaa. Lastenohjelma-
sarjan moottoreina olivat näyttelijät 

Pispalan kirjasto kuuluttaa:

Ilpo Hakala (Pispalan poikia) ja Tom 
Lindholm sekä näyttelijä-ohjaaja 
Tommi Auvinen. Tuottajana oli las-
tenohjelmien päällikkö Pertti Nättilä.

– Ne olivat 10–30 minuutin mit-
taisia mykkäelokuvia, joihin saatiin 
legendaarinen radio- ja tv-ääni Martti 
Silvennoinen selostamaan tarinaa. Pe-
lastuspartion missiona oli hädänalais-
ten metsän eläinten pelastaminen ja 
heidän hyvinvointinsa edistäminen, 
Ilpo Hakala kertoo.

Alkuun käsikirjoituksista vastasi 
ydinkolmikko, myöhemmin drama-
turgi  Seija Holma. Sarjaa kuvattiin 
Ariflex-filmikameralla.

– Yksi Vilkkareilla näytettävistä jak-
soista kuvattiin Finlaysonilla silloin, 
kun alue oli vielä suljettu. Ohjelmassa 
on hienoja yksityiskohtia. Pelastuspartio 
lähetettiin aikoinaan nuoriso-ohjelmien 
paikalla, mutta sarja käy vallan hyvin ai-
kuisillekin, Hakala huomauttaa.

Eräässä Pelastuspartio-jaksossa esiin-
tyy Bernardo-strutsina Esko Roine ja 
vartiokoirana Kai Sauer, joka toimi 
myöhemmin Harri Holkerin erityis-
avustajana ja on nyt suurlähetystön 
päällikkönä Indonesiassa. Muita sar-
jassa vierailleita tunnettuja henkilöitä 
ovat Pentti Järventie, Puntti Valtonen, 
Ilmari Saarelainen, Pekka Lukka, Pab-
lo Seppä ja Eila Roine.

Ensi vuonna  
Puhetta Musasta  
ja legendaarinen Pelastuspartio

Teksti: Jari Niemelä
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– Raakutaan ja riekutaan niin per-
keleesti. Ei tehdä koskaan sellaista 
keikkaa, mikä ei toimi. Ihmiset yleen-
sä pelkää soittajia ja jää kauas. Nämä 
muusikot täällä ilahduttavat sekä itse-
ään että muita kylmien iltojen iloksi, 
Rina kertoo.

Hän on tulkinnut Irwiniä Kadun 
kaswatit -yhtyeessä kaksikymmentä 
vuotta ja musiikki on ollut hänen toi-
menkuvanaan kolmekymmentä vuot-
ta. 

– ***** hyvä homma, tämmöseen 
saadaan vähän elämää, ruutia tump-
puun. Ens perjantaina joku muu voi 
sit kiekua täällä, Rina kuittaa keikan 
jälkeen.

Galleristina ja tapahtumatuottajana 
kioskille on toiminut pispalalainen 
"velho" Mikko Lihavainen. Siellä on 
saanut nauttia perjantai-iltaisin mitä 

erilaisimmista akustisista keikoista 
sekä joka kuukausi vaihtuvasta näytte-
lystä. Itse useasti tapahtumiin osallis-
tuneena voin sanoa tunnelman olleen 
usein katossa asti ja väkeä toisinaan ol-
lut ulos asti. Pienet kioskin tilat ja ren-
to tunnelma saavat ihmiset tekemisiin 
toistensa kanssa. Keikan yhteydessä 
tapahtuu kauppiaan tavallinen työ eli 
asiakaspalvelu, vaikka asiakkaat yllät-
tyneinä sisään astuessaan jäävät myös 
kuuntelemaan. 

Vuoden verran kioskin omistanut 
Samim on päässyt mukavasti kiinni 
Pispalan sydämeen.

Bangladeshista kotoisin olevan Sa-
mimin historia on vaiheikas. Muun 
muassa tiekonealalla työskennellyt 
kioskinpitäjä on avoinna uudistuk-
sille. Grillikioskin ruokalistakin on 
laajentunut. Haastattelun yhteydessä 

saan annoksen Samimin kokkaamaa 
riisi-mungdahlia currykastikkeella. 
Ravintolan perustamisestakin unel-
moineen miehen ruoka on erittäin 
maukasta.

– En ole kokki, mutta olen har-
rastanut paljon ruoanlaittoa. Täällä 
olen tavannut muita samanhenkisiä 
ihmisiä, jotka välittävät maapallosta 
ja olen yrittänyt itsekin olla ekologi-
sempi. Kioskin hyllyillekin on saatu 
luomu- sekä reilun kaupan tuotteita 
keskustassa sijaitsevasta Runsauden 
sarvi -liikkeestä.

Haastattelu keskeytyy usein, sillä 
teemme sitä kioskin kassalla. Asiakas 
nimeltänsä Heidi paukahtaa ovesta 
sisälle, tilaa purilaisen ja mainostaa; 
- Best burger in town! Sami on hyvä 
kauppias, asiakkaat iloisia ja kulttuurit 
kohtaavat kulttuurigrillillä!

PisPalasta 
löytyy  
Kulttuuria  
grilliltäKin

Parivaljakko Rina Konttinen sekä A. Weksten esiintyivät 
Rajakioskilla perjantaisessa musiikki-iltamassa.  
Valikoimaan kuului Irwiniä, Stray Catsia, 
Four Catsia, Hectoria sekä Moog Konttista. 

Rina Konttinen Irwinin  
Rajakioskin kulttuuri-illassa.

Teksti ja kuva: Nelli Salmi
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Paikallisesti tuotetun ruoan etu-
ja ovat tieto ruoan alkuperästä, 
tuoreus ja hyvä maku. Keittiö-

kasvien maku on parhaimmillaan sil-
loin, kun ne voidaan poimia kypsy-
misen kannalta juuri oikeaan aikaan 
ja valmistaa ruoaksi ilman pitkää 
säilytystä tai kuljetusta. Palstaviljeli-
jän vihannekset ja juurekset kasvavat 
myös ilman kemiallisia lannoitteita ja 
torjunta-aineita.

Kurpitsatalon kasvimaalla 
kolmekymmentä  
hyötykasvilajiketta

Kurpitsatalon kasvimaa kunnostettiin 
yleisölle avoimeksi näytekasvimaaksi 
vuosi sitten ja sen tarkoituksena on 
tehdä tunnetuksi pohjoisissa oloissam-
me menestyviä hyötykasveja ja edis-
tää niiden käyttöä. Kuluneena kesänä 
Kurpitsatalon kasvimaalla kasvatettiin 
yhteensä noin kolmeakymmentä hyö-
tykasvilajiketta. Runsassatoisimpia 
ja helpoimpia viljeltäviä ovat kesä- ja 
talvikurpitsat, joita kasvatettiin noin 
kymmentä maultaan, muodoltaan ja 

väreiltään erilaista lajiketta. Juureksista 
kasvatettiin keltaista ja oranssia pork-
kanaa, kyssäkaalia, naurista ja puna-
juurta. Rapean kyssäkaalin ohella yksi 
suosituimmista myyntivihanneksista 
oli raitajuuri; hauskan punavalkorai-
dallinen, mehevä ja makea punajuuren 
sukuinen juures.

Kasvimaalla on kasvatettu myös 
kauniita ja värikkäitä mangoldi- ja 
lehtikaalilajikkeita, jotka ovat samal-
la runsasravinteisimpia maassamme 
menestyviä vihanneksia. Etelä-Euroo-
pasta kotoisin oleva salaattifenkoli on 
Kurpitsatalon kasvimaalla viljellyistä 
vihanneksista ehkä haasteellisin poh-
joisissa oloissa kasvatettava, mutta vai-
van arvoinen onnistuessaan.

Tuoretta ruokaa  
vihannestorilta

Kurpitsatalon kasvimaan vihanneksia 
on myyty satoaikana joka lauantai elo- 
ja syyskuussa Kurpitsatalon vihannes-
torilla. Näin myös ne, joilla ei ole omaa 
viljelypalstaa, voivat nauttia Pispalassa 
kasvatetuista, tuoreista vihanneksista. 

Satoa on myyty myös Kauppahallin 
Pellolta pöytään -lähiruokatapahtu-
massa, Kurpitsatalon omassa sadon-
korjuujuhlassa ja Pispalan Wanhan 
ajan markkinoilla syyskuussa. 

Kurpitsatalon kasvimaan kunnosta-
miseen ja vihannestorin järjestämiseen 
on saatu avustusta Tampereen kaupun-
gilta ja torimyyntiä varten hankittiin 
lupa elintarvikevalvonnasta vastaavalta 
viranomaiselta. Kasvimaata pyritään 
pitämään yllä myös ensi kesänä ja vi-
hannestorille voivat kaikki palstavilje-
lijät tulla myymään oman kasvimaansa 
mahdollista ylijäämäsatoa.

Joulukahvila ja puurojuhla

Kurpitsatalo on ollut avoinna koko 
kesän alakerran kunnostustöistä huo-
limatta. Talo on toiminut kesäkah-
vilana ja siitä on kesän aikana muo-
dostunut suosittu kokous-, juhla- ja 
tapahtumapaikka. Kuluvan vuoden 
viimeinen yleisötapahtuma on 19. 
joulukuuta yhdessä Pispalan asukas-
yhdistyksen kanssa järjestettävä puu-
rojuhla ja joulukahvila.

Lähiruokaa 
Pispalasta

Pispala-Tahmelan ryyti-mailla on jälleen ahkeroitu keväästä 
syksyyn. Palstaviljelyalueella on tuotettu nykyisin paljon  
puhuttua lähiruokaa keskeytymättä jo vuosikymmenet. 

Teksti: Ritva Pietarinen
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Yli 130 lasta oppi uimataidon alkeet. 
Suomen kaltaisessa maassa uimataito 
on varmasti lasten paras henkivakuutus. 
Iloisten uimaopettajien Titan ja Tuulin 
ansiosta oppilaat saivat opin lisäksi rei-
lun annoksen liikunnan iloa. Uimakou-
lu toteutetaan taas ensi kesänä.

Olen aiemmin seurannut Tampe-
reen kaupungin uimakoulujen opetus-

tapoja, ja nyt on todettava, että ”otta-
kaa hyvät Tampereen liikunta-asioista 
vastaavat päättäjät yhteyttä Varalaan 
ja kysykää sieltä tyttöjen tavasta hoitaa 
homma”. Se ilo ja riemu, millä Pis-
palassa uimakoululaisia ”koutsattiin”, 
oli esimerkillistä. Tapahtuma jätti 
varmasti pitkäaikaisen ja myönteisen 
muistijäljen lasten mieliin. 

iloista oppimista

Leikillis-liikunnallinen tapa pitää 
uimakoulua on lapsille tulevaan lii-
kuntaankin innostava malli. Nyt on-
kin tehtävänä ideoida liikuntatapoja, 
jotka saisivat perheet mukaan iloiseen 
kuntoiluun. 

Toivon, että lähetätte joko Varalaan 
tai Pispalan asukasyhdistykseen ideoi-
tanne siitä, miten liikunnallinen ilot-
telu löydetään sekä koko perheelle että 
kaikenikäisille ihmisille. Yritetään to-
teuttaa parhaat ideat meidän kaikkien 
iloksi!

Teksti: Antti Valtakari
Pispalan Asukasyhdistyksen pj

antti.valtakari@kolumbus.fi

Pispalan Asukasyhdistyksen uimakouluterveiset  
Varalan Opistolle ja kaikille pispalalaisille
Uimakoulun järjestäminen Pispalan Tahmelan rannassa 
osoittautui tarpeelliseksi ja onnistuneeksi tapahtumaksi.

 

Moni käy kuitenkin vain löy-
lyissä pistäytymättä kahvilan 
puolelle, kertoo marraskuussa 

saunakahvilan vastaavana aloittanut 
Tiina Huuhtanen.

Saunassa käy nykyään porukkaa 
tungokseen asti, mutta kahvilassa on 
ajoittain hiljaista.

Jouluolutta juomakaapista

Kun saunominen alkaa janottaa, voi 
kahvilan kylmäkaapista hakea hel-
potusta. Limsan lisäksi sieltä löytyy 
laaja valikoima erilaisia erikoisoluita. 

Näin joulun alla lajitelmaan kuuluu 
esimerkiksi jouluoluita suomalaisilta, 
pohjoismaisilta ja brittiläisiltä pienpa-
nimoilta. 

Klassista höyrymakkaraakaan ei ole 
kahvilassa unohdettu. Tarkoitushan 
on palvella saunakävijöiden tarpeita. 
Siksi myös kahvilan aukioloajat myö-
täilevät perinteisiä saunapäiviä, joita 
ovat maanantai, keskiviikko, perjantai 
ja lauantai.

Kausittaista ruokaa

Kahvilassa suunnitellaan, että pispala-
laiset voisivat tulevaisuudessa poiketa 
loppuviikosta Rajaporttiin lounaalle, 
tulivat saunomaan tai eivät. Tarjolla 
olisi piirakoiden lisäksi keittoja. 

 Kesällä voidaan tehdä salaatteja 
Tahmelan viljelypalstojen sadosta, 
Huuhtanen ideoi.

Silloin ruokahetkestä voi nauttia te-
rassilla. Nyt pakkassäillä on parempi 
vetäytyä sisätilojen kynttilänvaloon.

Yksittäisten asiakkaiden lisäksi kah-
vila on vuokrattavissa suuremmille 
ryhmille. Kahvilassa on juhlittu esi-
merkiksi häitä ja nimiäisiä.

Teksti: Solja Virkkunen
Kuva: Tiina Huuhtanen 

saunakahvilassa  
ei syödä pelkkää höyrymakkaraa

Rajaportin saunapihalla nököttää satavuotias puutalovanhus. 
Sen seinässä loistaa punainen valokyltti: café. Saunakahvila on 
tarjoillut juotavaa ja purtavaa 
saunojille ja ohikulkijoille jo 
yli kymmenen vuoden ajan.
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Pispan koulun  
ekaluokkalaiset  
ikuistivat  
Rajaportin  
saunan
Euroopan Rakennusperinteen 
päivä syyskuussa innoitti  
Pispan koulun 1 A -luokkalaiset 
piirtämään kuvia Rajaportin  
saunasta opettaja Satu Retkinin 
opastuksella. 

Piirustuksia syntyi  
aimo nivaska,  
joista Pispalalainen 
julkaisee tässä  
muutamia.  

Sauna Rajaproti (yllä), piirros: Saku. Löylyissä (alla), piirros: Aaro.

Sauna (alla oik.), piirros: Ilari.Joku kellojuttu (alla vas.). piirros: Mona.
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– Tuntuu että maailma on aivan 
täynnä nopeasti otettua arkipäiväistä 
kuvaa, Heija pohtii.

Noista kuvista on valtava ylitarjon-
ta. Omassa työskentelyssä Mira vaatii 
pitkäjänteisyyttä. Koko neulanreikä-
prosessi on käsillä tekemistä. Koskaan 
ei voi olla täysin varma, miltä lopulli-
nen kuva näyttää. Töissä on siis sattu-
man momentti mukana.

– Koen taiteen tekemisen seikkai-
luksi, jossa lopputulos on vain osa 
matkaa. Vedostettavaksi päätyy hyvin 
pieni osa kuvaamastani materiaalista.

Heija kertoo, että neulanreikäka-
meran voi valmistaa mistä tahansa 
materiaalista, jonka saa valotiiviiksi. 
Kameralaatikon tulee olla helppo avata 
ja sulkea. Tärkeimmät asiat ovat neu-
lanreiän koko ja valotettavan materiaa-
lin välinen etäisyys reiästä. Etäisyyden 
täytyy olla sopiva, jotta kuvasta tulee 
terävä.

Neulalla reikä  
ja kuvaamaan

Kierrätysmateriaalit käyvät oikein 
hyvin valmistukseen. Laatikko täytyy 
vain valotiivistää kunnolla, esimerkik-
si mustalla ilmastointiteipillä kaikista 
kulmista. Reikä tehdään sitten ohuen 
ja terävän neulan kärjellä. Jogurttipur-
kin kannet ovat parasta materiaalia 
neulanreiän tekoon.

Oman elämänsä taltiointiin Heijalle 
riittää kännykän tarkkuus ja julkaisu-
kanavana Facebook. Hän tekee taide-
teoksensa kuitenkin aina neulanreikä-
tekniikalla.

Aikaa etsimässä

– Teos lähtee ajatuksesta ja tuntees-
ta, jonka haluan esittää. Toistuvia 
elementtejä kuvissani ovat aika, aika-
kausi ja yleistunnelma. Tällä teknii-
kalla saan taltioitua suurempia koko-
naisuuksia, silmänräpäyksen kestoisen 
pikkuhetken sijaan, Heija selventää.

Hänen mukaansa ihmisen muistiku-
via saattavat usein manipuloida kuva-
albumit, joita selataan uudestaan ja uu-
destaan. Kuvissa esiintyvät pikkuhetket 
painuvat tarkimmin mieleen, mutta 
tilanteiden yleistunnelma unohtuu. 
Neulanreikätekniikalla Heija lähestyy 
maailmaa täysin toiselta kannalta, pi-
demmän ajan ja eläytymisen kautta.

Toiveena rakennuskuvien 
teko

Heija esiintyy näyttelynsä kuvista 
muutamassa itsekin, alastomana.

– Olen kuvannut tätä alastonsarjaa 
jo pidempään. Toimin itse kuvieni 
mallina aivan käytännöllisistä syistä: 
kuvien valotusajat ovat todella pitkiä, 
ja ammattimallien palkkaaminen täl-
laiseen työhön on kallista.

Heija ei kuitenkaan koe esiintyvän-
sä kuvissaan itse alastomana. Kuvien 
alaston hahmo edustaa tilanteen ko-
kijaa, ja alastomuus edustaa olemassa-
oloa ilman ulkoisia määritelmiä. Heija 
kertoo eräästä kuvausmatkasta:

– Menimme Koskikeskukseen. Olin 
ommellut ihonmyötäisen ja -värisen 
peitteen tietyille alueille. Sanoin varti-
joille, että nyt kuvataan. Sitten otettiin 
kymmenen minuutin poseerauksia lä-
hestulkoon alastomana. Valitettavasti 
kuviin ei kuitenkaan tullut sellaista sy-
vyyttä, jota olin hakemassa. Tällaisilla 
kuvausreissuilla minulta usein kysy-
tään, että otatko jotain ilmanäytteitä 
vai mitä oikein teet, Heija naurahtaa.

Hän kertoo, että voisi tehdä neulan-
reikäkameramuotokuvia myös tilauk-
sesta, ja on niitä tehnytkin. Pispalassa, 
jossa ympäristö on niin kaunista, Hei-
ja haluaisi tehdä rakennuskuvia. Hän 
taltioisi mielellään kauniita puutaloja 
ja sisäpihoja. 

Heijan teoksissa näkyy rauhallisuus 
ja kiireettömyys. Ne tuovat paikoin 
kiireen rasittamaan maailmaan huo-
jentavaa pysähtyneisyyttä. Lopuksi 
Heija toteaa: – Olen ylpeä Pispalasta, 
ja on upeaa ja haastavaa saada taltioida 
näitä kauniita seutuja!

Yhteydenotot: heimira@hotmail.
com, Mira Heija, Pispalan valtatie 43

Teksti: Laura Kaselius
Kuva: Ilpo Mikkonen

Mira Heija  
on kuvannut  

jo kymmenen vuotta  
neulanreikätekniikalla.  

Hän aloitti musta- 
valkokuvilla, mutta 

siirtyi värikuviin  
2000-luvun alussa.  

Tämä tekniikka 
 kiehtoo häntä  

etenkin nyt, 
kun kuluneiden  

15 vuoden aikana  
digikuvauksen 

määrä on  
noussut  

niin jyrkästi.
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Kun saavun Ahjolan huonekalu-
verhoilukurssille, luokassa on 
keskittynyt tunnelma. Kristiina 

Sahlgren-Leinonen on vetänyt verhoi-
lukursseja jo kuudentoista vuoden ajan 
Ahjolassa ja muualla Pirkanmaalla. 
Kolme karhua-niminen oma verhoo-
mo hänellä on ollut Tampereella kaksi-
kymmentä vuotta. Työtunteja Ahjolas-
sa kertyy parikymmentä viikossa.

Yökyöpeleitä  
ja nopeaa toimintaa

Kurssilaisten joukossa on vain pari 
miestä. Syynä saattaa olla naisten pu-
hetulva työskentelyn ohessa, piirre joka 
miehiltä tuntuu puuttuvan. Miehet 
puhuvat sitten kahvihuoneessa tauolla.

– Nyt on sitten järjestetty oma kurs-
si vain miehille, Kristiina naurahtaa.

Maaliskuussa kurssitarjonnassa 
suositaan yökyöpeleitä, sillä tarjolla 
on verhoilua perjantai-iltaisin kah-
deksasta kahteentoista. Kaikki kurssit 
ovat lähteneet nopeasti käyntiin, joten 
kannattaa ilmoittautua heti haun alet-
tua, Kristiina neuvoo.

Itse kunnostaminen  
kannattaa

Viisikymmentäluvun nojatuolia kun-
nostava Hanna Kolehmainen taistelee 
jousituksen kiristämisessä puolisol-
muin. Syksyn alussa Hanna ilmoit-
tautui sekä huonekaluverhoilukurssille 
että entisöinnin ja puukorjauksen kurs-
sille. Tuolin puiset käsiosat piti uusia, 
sillä Hannan lapsuudenkodissa elellyt 
koira oli pureskellut niitä ahkerasti. 
Kangasta olivat kuluttaneet vuosikym-
menet ja varastossa entisöimistä odot-
taminen. Myös kissa oli huvittanut it-
seään raapimalla nojatuolia, ja samalla 
se oli paljastanut meriheinävarastot.

Mies ehdotti jo, että heitetään se 
menemään, mutta halusin säilyttää 
tuolin jossa muistan pikkulapsena is-
tuneeni villahousut jalassa, ja jonka 
myöhemmin otin opiskelija-asuntoo-
ni. Kunnostaminen maksaa paljon ja 
on mukavaa itse oppia jotain uutta 
samalla, kun pelastaa jonkun vanhan 
rähjän, Hanna kertoo.

Tuoli on alkuaan peräisin Hannan 
isän sukulaiselta, jonka luona isä asui 
opiskeluaikanaan. Hanna aikoo pa-
lauttaa monta tyyliä kokeneen tuolin 
1950-luvun asuunsa tai ainakin mah-
dollisimman lähelle sitä. Vanhoista 

valokuvista ja kaitafilmeistä saa mallia 
oikeaan tyyliin.

Perinteiset menetelmät  
käytössä

Huonekaluverhoilukurssilla kaikki teh-
dään perinteisin materiaalein ja mene-
telmin sen mukaan, mitä materiaaleja 
tuolissa on ollut ja miten se on tehty. 
Jousista Hanna joutui uusimaan vain 
yhden, ja muutama kellastunut hamp-
punarukin on vanhaa perua. Verhoi-
lukankaat ja meriheinätäytteet säkki-
kankaineen täytyy uusia kokonaan. Jo 
purkaminen vie paljon aikaa ja se on 
dokumentoitava tarkasti, jotta työvai-
heet ja materiaalit näkyvät. Kurssilaiset 
oppivat runsaasti erilaisia materiaaleja, 
solmuja ja työvälineitä ja -vaiheita.

– Vaikka työ on haastavaa ja keskit-
tymistä vaativaa, se on sillä tavalla ren-
touttavaa, ettei ole aikaa miettiä muita 
asioita. Siinä myös näkee työnsä jäljen, 
Hanna pohtii ahkeroinnin iloja, ja ker-
too lahjoittavansa tuolin jatkokunnos-
tuksen perintönä tyttärelleen.

Pispalan kumppanuus ry:n puheen-
johtajakin löytyy kurssilta riisutun tuo-
linsa takaa. Marita Sandt sai 1950-lu-
vulta peräisin olevan simpukkamallisen 
tuolinsa anopiltaan. Jousten sitominen 
on tehty ja seuraavaksi tuoli täytetään 
meriheinällä, joka eristetään säkkikan-
kaalla. Varmasti on rentouttavaa tehdä 
käsillään jotain muutakin kuin yhdis-
tysasioiden papereiden käsittelyä. 

Entisöintiä Ahjolassa Teksti ja kuvat: Nelli Salmi

Kristiina Sahlgren-Leinonen opastaa 
Hanna Kolehmaista oikeaoppiseen 
jousituksen kiristykseen .
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Moreenilla, Tampereen kau-
pungin kulttuuritoimella ja 
seurakunnalla on eri tehtävät, 

mutta usein nämä tehtävät sivuavat 
toisiaan. Wanhan ajan markkinoista 
5.9.2010 muodostui yhdessä tekemi-
sen ja onnistumisen ilojuhla.  

Pispalan kirkko täyttyi aamumes-
suun. Ilman markkinoita jumalanpalve-
luksessa olisi ollut väestä noin neljäsosa. 
Jokainen tietää, että kirkon kaunistus 
on sinne kokoontunut seurakunta.

Messun jälkeen markkinat avasi 
Mailman Matti.  Kenelläkään ei ole 
tarkkaa lukua markkinavieraista, mut-
ta iltapäivän aikana heitä oli satoja. 
Tunnelmanluojina olivat kauniin il-
man lisäksi Tampereen Kotkien tor-
visoittokunta, Seppo Viidan lausumat 
Lauri Viidan runot sekä Jouko Mäki-
Lohiluoma, joka valloitti kaiken ikäis-
ten sydämet laulullaan, soitollaan ja 
juonnoillaan. 

Wanhan ajan markkinat

Kansaperinteen viisauksiin sisältyy ajatus, että yksi ynnä yksi on enemmän kuin kaksi.
Kun Pispalan Moreeni ehdotti Harjun seurakunnalle yhteistyötä Pispalan Wanhan  
markkinaperinteen ruususen unesta herättelemiseksi, toteutui sama kuin sadussa. 
Prinsessa heräsi pitkästä unesta yhtä ihanana kuin siihen nukahti.

Opimme Joukolta, että Unto Mo-
nosen Satumaa tangon alkuperäinen 
kertosäe kuuluu (jos muistan oikein): 
”Oi koska jospa kuin mä kerran sinne 
pääsisin.” Koita laulaa ja hyräillä. Tu-
lee hyvä mieli väkisin.

Tärkeät tapahtumat kannattaa 
merkitä ajoissa kalenteriin. Seuraavat 
Pispalan Wanhan ajan markkinat jär-
jestetään, jos Luoja suo, sunnuntaina 
4.9.2011. 

Ps. Pispalan kirkossa ei tarvitse katsella harmaata nurkkaa adventin ja loppiaisen välillä, sillä lainassa on 
Annukka Laineen alttaritaulu/triptyykki. Tule katsomaan, kokemaan ja kertomaan mielipiteesi.

myötätuulessa ja päivänpaisteessa

Teksti: Veli-Pekka Järvinen
Harjun srk:n kirkkoherra

Tampereen kaupungin yhdyskun-
talautakunta päätti syyskuus-
sa, että Pyykkimettän puisto 

kunnostetaan keväisen suunnitelman 
mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluu 
näköalapaikan reunalle rakennetta-
va rauta-aita, jolla halutaan parantaa 
leikkipaikan turvallisuutta. 

Monet pispalalaiset saivat kuulla 
kunnostuksesta vasta Aamulehden 
uutisoitua siitä. Aita herätti vastus-
tusta ja viikon kuluessa yli 600 hen-
kilöä allekirjoitti adressin päätöksen 
kumoamiseksi. Lisäksi lautakunnalle 
lähetettiin oikaisupyyntö.

Aita houkuttelee  
kiipeilemään

Valitettavasti vastarinta heräsi vasta, 
kun yhdyskuntalautakunta oli jo tehnyt 
päätöksensä. Pyykkimettän kunnostus-
suunnitelma oli ollut esillä puistossa 

maaliskuussa, mutta palautteeseen rea-
goi tuolloin vain kolme henkilöä. 

– Harva liikkuu puistossa maalis-
kuussa, kun koko alue on yhtä mu-
tavelliä, kritisoi oikaisupyynnön yh-
dyskuntalautakunnalle syyskuussa 
lähettänyt Paapi Koivisto.

Kolmen yksityishenkilön lisäksi 
myös maankäytön suunnittelu vastus-
ti keväällä aidan rakentamista, koska 
se muuttaa olennaisesti näkymää ja 
heikentää alueen kulttuurihistorial-
lista arvoa. Virkamiesten vasta-argu-
mentti on, että kaupunki on korva-
usvelvollinen, jos puistossa tapahtuu 
onnettomuus. 

Koivisto ja toinen aita-aktiivi Tinja 
Ruusuvuori pelkäävät, että aita päin-
vastoin houkuttelee lapset kiipeile-
mään. Tämän seurauksena näköala-
paikan reuna olisi lopulta nykyistä 
vaarallisempi.

Joulukuussa uusi päätös
Tampereen kaupunginpuutarhuri 
Timo Koski kertoo, että yhdyskunta-
lautakunnan on käsiteltävä kunnos-
tussuunnitelma uudelleen aidasta teh-
dyn oikaisupyynnön vuoksi.

– Toivottavasti uusi päätös tehdään 
vielä joulukuun aikana, hän sanoo.

Kaupunki on jo tehnyt valmistele-
via töitä kunnostuksen aloittamiseksi 
ja esimerkiksi tilannut tarpeita sen to-
teuttamiseksi. Koski toivoo, että kun-
nostus voidaan aloittaa keväällä. 

Aita on vain yksi puistoon kaavail-
luista muutoksista. Muita kunnos-
tussuunnitelmia ei ole vastustettu. 
Kunnostuksen yhteydessä leikkipuis-
toon lisätään leikkivälineitä ja puisto 
saa uudet penkit sekä valaistuksen. 
Lisäksi Pispalanharjulta leikkialueelle 
kulkevat portaat uusitaan ja puiston 
itäiselle sisäänkäynnille rakennetaan 
uudet portaat. 

Pyykkimettän puistoon ei haluta aitaa Teksti: Solja Virkkunen
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Kerttu Viita kuului äitinsä puolel-
ta Tervan sukuun, joka on vai-
kuttanut Pälkäneen Sappeessa 

1400-luvulta alkaen. Sieltä Kustaava 
eli Taava ja Kustaa Nurminen tulivat 
1900-luvun alussa Tampereen seudul-
le viiden lapsensa kanssa. Pojat Kus-
taa ja Jalmari muuttivat Amerikkaan, 
kun taas tyttäret Maija, Alma ja Aino 
(myöh. Koivunen) jäivät asumaan Pis-
palaan. 

Kertun äiti Alma työskenteli housu-
räätälinä ja ompelijana, myös Pispalan 
työväentalon emäntänä. Kertun isä 
Väinö Solin kuului Solinin (Soljama) 
sukuun, joka on peräisin Tampereen 
pohjoispuolen pitäjistä. 

Kerttu Solin

Kerttu syntyi kirkonkirjojen mukaan 
Pirkkalassa, siis tässä tapauksessa 
Pispalassa. Perhe hajosi pari vuotta 
myöhemmin ja Alma muutti Kertun 
kanssa ensin Fonsellin taloon Ahjolan 
viereen, sitten Ala-Pispalaan Koukka-
rinkadulle. Vuonna 1930 Alma osti 
talon Lamminpäästä ja sinne muutti-
vat Taava, Alma ja Kerttu. Kerttu kävi 
koulunsa kokonaan Pispalassa, ensin 
”pikkukoulun” talossa, jossa sittem-
min toimi pitkään Pispalan kirjasto. 
Varsinaisen kansakoulun hän kävi 
Hyhkyn koulussa, joka on Pispalan 
vanhin koulu. 

Kerttu oli työssä Finlaysonilla ke-
sästä 1934 alkaen syntymääni asti, 
vuoden 1940 huhtikuuhun. Hän 
harrasti Pispalan Tarmossa yleisur-
heilua ja naisvoimistelua. Hän oli 

piirin parhaita pikajuoksijoita. Kerttu 
voimisteli Tarmon valioryhmässä ja 
ohjasi myöhemmin voimistelua vuo-
sikymmenien ajan, ja oli sittemmin 
mukana Tarmon seniorien Ikiliikku-
jien toiminnassa 85-vuotiaaksi asti. 
Kertun tullessa sisään porukka lopetti 
kiroilun, ”Kerttu tulee, eipäs kiroilla!” 
Tilaisuuksien päätteeksi Kerttu aina 
tiskasi kahvikupit. 

Lauri Viita

Lauri Viita alkoi käydä Ala-Pispalas-
sa Hyhkyn kentällä kesällä 1933 eli 
16-vuotiaana. Hän tuli sinne Ahjolan 
poikien mukana pelaamaan pesäpal-
loa. Tytöistä Lauri ei ilmeisesti vielä 
tuolloin ollut kiinnostunut. Kesällä 
1935 kuitenkin alkoi tapahtua, ja elo-
kuussa Kertusta ja Laurista tuli pari. 
Kerttu oli silloin 16- ja Lauri 18-vuo-
tias. Tämä käy ilmi seuraavasta Laurin 
kirjeestä vuodelta 1942, jatkosodan 
ajalta: 

…Siitä on tasan seitsemän vuotta. 
31.8. on tänä aikana siirtynyt vuoro-
kauden kerrallaan viikonpäivästä toi-
seen, paitsi kahtena väliin sattuneena 
karkausvuotena kaksi, mikä seikka 
aiheuttaakin sen, että nyt on maanan-
tai eikä lauantai kuten silloin. Tänä 
päivänä onnittelen äitiäsi ja sinua sekä 
kahdestakin syystä itseäni…

Oli se totisesti helisevä hetki silloin 
niissä iltamissa, kun ”Feelix” solut-
tautui sinne ravintolan puolelle aivan 
lopputiimoilla. Vaistosin tuon liik-
keen ”strategisesti” edullisen aseman 
valmisteluksi. Kilpailijani oli ehdot-

tomasti kokeneempi ja taitavampi, 
mutta mitäpä merkitsivät tuollaiset 
ominaisuudet minun luontaisen rius-
kuuteni ja häikäilemättömyyteni 
suhteen, jotka ”paheeni” silloin lo-
pultakin nujersivat omituisen kun-
nioitustautini naisasioissa. Ratkaisun 
hetkellä voitin itseni, riisuin unelmal-
tani enkelin siivet ja pakottauduin nä-
kemään vain ihmisen. Aivan naapurin 
nokan edestä anastin sinun huomiosi, 
puhuin asiani, painuin sitten ääret-
tömän tyytyväisenä ynnä onnellisena 
ulos ja polttelin tunnissa puoli laatik-
koa tupakkaa. Sitten oli kaikki niin 
tavattoman helppoa. Miksi, sitä en sil-
loin ajatellut, mutta nyt tiedän tien jo 
kauan olleen minua varten tasoitetun, 
kunhan vain löysin sen pään…

Seurustelu jatkui tiiviinä. He tapasi-
vat Pispalassa kesäaikaan urheiluken-
tällä, retkillä ja Tarmon ”kämpillä” 
sekä talvella Työväentalolla, koska siel-
lä oli lämpimät tilat, kahvila ja joskus 
iltamiakin. Molemmat olivat mukana 
Tarmon toiminnassa, Kerttu urheilija-
na ja Lauri muun muassa sihteerinä ja 
puheenjohtajana.

Vihkiminen

Lauri kutsuttiin ylimääräisiin harjoi-
tuksiin lokakuussa 1939. Hän oli lo-
malla Tampereella joulukuun alussa. 
Talvisota oli juuri alkanut. Kerttu oli 
raskaana, joten oli kiire hankkia sor-
mukset. Niiden hankkimisesta oli ol-
lut puhetta jo edellisenä talvena Lau-
rin ollessa varusmiehenä Terijoella. 
Hän oli saanut silloin kihlautumisen 

Viidan perheen vaiheita
(Kerttu Viita 28.11.1918-19.9.2010)
Seppo Viita, Kerttu ja Lauri Viidan esikoinen, muistelee 
Pispalalainen-lehden pyynnöstä perheensä vaiheita  
artikkelissa, jossa on mukana paikallishistoriaa, 
Lauri Viitaa ja henkilökohtaisiakin asioita.

Teksti: Seppo Viita
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perusteella lomankin. Nyt sormukset 
valittiin kultasepän luona. Ennen kuin 
ne ehdittiin kaivertaa, tuli ilmahälytys 
ja liike suljettiin. Seuraavana päivänä 
Kerttu ja Lauri saivat sormukset. 

Pastori Salo suoritti vihkimisen Pis-
palan pappilassa. Todistajina olivat 
Väinö Koivunen ja Aleksi Ulanen. 
Kesken toimituksen tuli jälleen ilma-
hälytys ja todistajat, joiden tehtävänä 
oli aluevalvojina hätistellä pispalalaisia 
pommisuojiin, joutuivat lähtemään 
lohkoilleen. Kun hälytys oli ohi, toi-
mitus vietiin loppuun.  

Kun syntymäni aika koitti, Alma vei 
tyttärensä potkukelkalla Lamminpääs-
tä Teivaalan kartanoon, jonne Tampe-
reen synnytyslaitos oli siirretty sodan 
vuoksi. Taksin hankkiminen olisi 
luultavasti vienyt enemmän aikaa.

Perheemme muutti keväällä 1940 
Ala-Pispalaan Koivusen talon yläker-
taan, näkymät lännen suuntaan. Näi-
den ikkunoiden äärellä syntyi sitten 
muun muassa runokokoelma Betoni-
mylläri. Sisareni Terhi (Teija) syntyi 
1945. Aino Koivunen oli Kertun täti 
ja perheestä oli meille monta kertaa 
todellista apua. 

Ero

Kun Betonimylläri oli julkaistu vuon-
na 1947, Laurin elämä muuttui. Hä-
nestä tuli valtakunnallinen kuuluisuus.

Silloin hän tapasi Aila Meriluodon 
ja rakastui. Lauri kertoi kotona – niin 
vaikeaa kuin se olikin – rakastuneen-
sa Ailaan niin, ettei voisi elää ilman 
häntä. Kerttu totesi: ”Jos se yksi mer-
kitsee niin paljon enemmän kuin me 
kolme, kai sinun on sitten mentävä.” 
Avioero tuli ja Lauri tuomittiin mak-
samaan elatusapua, mutta ne rahat jäi-
vät yleensä perheeltä saamatta. Vuosia 
myöhemmin Kerttu kertoi päässeensä 
eroon helpommin kuin naimisiin.

Laurille muutto Pispalasta oli vaikea 
pala. Kerttu jäi Pispalaan sukulaisten 
ja ystävien pariin, jotka tukivat par-
haan kykynsä mukaan. Lauri ei ollut 
päästänyt häntä työhön. Nyt hän jou-
tui hankkimaan itselleen ammatin. 

Monien muiden tamperelaisten ta-
paan hän kävikin työssä eri kenkäteh-
taissa eläkeikäänsä asti. 

Muutto keskustaan

Kerttu muutti Tampereen keskustaan 
1970-luvun alussa. Silloin hänellä oli 
tilaisuus käydä lähes viikoittain teat-
terissa. Turistimatkoilla hän laski käy-
neensä 30 maassa. Vielä yli 80-vuoti-
aana hän teki joka aamu kävelylenkin 
Pyynikille ja iltapäivisin Amurin ran-
taan. Kesäisin hän kävi joka päivä ui-
massa Tammerkosken rannassa.

Kerttu Solin n. vuonna 1935 Pispalan 
Tarmon ”kämpällä” (kesäpaikka).

Kesällä 2008 Kerttu siirtyi Kouk-
kuniemen vanhainkotiin, jossa hän 
sitten hiljaa hiipui pois syksyisenä 
sunnuntai-iltana.

Kerttu oli koko ikänsä erittäin lii-
kunnallinen. Hän oli aina rauhallinen 
ja sopeutuvainen. Hänen avuliaisuu-
tensa ja positiivisuutensa tulivat hyvin 
esiin muun muassa Ikiliikkujien tilai-
suuksissa. Sisarelleni ja minulle hän 
oli kerta kaikkiaan hieno äiti.
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Kolme kertaa viikossa lähetettä-
vän Uusi päivä –sarjan tapah-
tumat sijoittuvat Helsingin ja 

Tampereen välillä sijaitsevaan kuvit-
teelliseen Virtauksen kaupunkiin. 
Rantatiellä koko kaupunki on ra-
kennettu yhteen kolmikerroksiseen, 
runsaat 2000 neliötä käsittävään kiin-
teistöön, josta on tehty Uuden päi-
vän ikioma studio. Siellä työskentelee 
koko sarjan tuotanto käsikirjoittajista 
ja puvustajista lähtien. Pääkäsikirjoit-
taja on pispalalainen Petri Repo, joka 
kiittelee Ylen ratkaisua.

– Kertasatsauksenahan tämä on ol-
lut Ylelle iso, mutta pidemmän päälle 
se tulee edulliseksi, kun kaikki toimin-
not sijaitsevat samassa rakennuksessa. 
Täällä tehdään muun muassa kaikki 
kuvaukset, lukuun ottamatta ns. lo-
kaatio-  eli ulkokuvauksia, jotka nekin 
toteutetaan muutaman kilometrin sä-
teellä studiosta.

Lavasteissa neljä seinää

Vaikka studio sijaitsee aivan Paasi-
kiventien kyljessä, on sisätilat saatu 
eristettyä niin hyvin, että liikenteen 
melu ei kuulu sisälle lainkaan. Studio 
on myös siitä poikkeuksellinen, että 
lähes kaikki lavasteet ovat 360-astei-
sia, mikä mahdollistaa kuvaamisen 
kaikkiin suuntiin. Lavasteita ei tarvit-
se koskaan purkaa toisten tieltä, sillä 
kukin kuvauksissa käytettävä sisätila 
on rakennettu pysyväksi. Monin pai-
koin niiden rakentamisessa on käy-
tetty aitoja materiaaleja. Virtauksen 
keskusaukion Voimalan seinätkin on 
verhoiltu muovin sijasta aidoilla tii-
lillä. Petri Revon mielestä aukio on 
käsikirjoittajan kannalta muutenkin 
nerokas ratkaisu, koska siellä kaikki 
sarjan henkilöt voivat tarinan tarpei-
den mukaan törmätä myös sattumalta 
toisiinsa.

Paljon hakijoita  
käsikirjoittajiksi

Uuden päivän ensimmäinen osa lähe-
tettiin ulos neljäs päivä lokakuuta. Pet-
ri Repo aloitti työnsä jo vuotta aikai-
semmin. Hänen tehtävänään oli muun 
muassa valita sarjan käsikirjoittajatii-
mi. Siihen oli hakijoita lähes 200.

– Hakijoiden lähettämien testitehtä-
vien seulomisessa oli kieltämättä mel-
koinen urakka. Yritin koota tiimistä 
mahdollisimman monipuolisen. Siihen 
kuuluu sekä miehiä että naisia vähän 
yli 20-vuotiaista aina 60-vuotiaisiin.

Juonen kehittely ja tarinat, eli koh-
tausluettelot, syntyvät niin sanotussa 
stooritiimissä. Luetteloiden pohjalta 
freelance-käsikirjoittajat laativat jak-
sojen käsikirjoitukset. Kahden hengen 
script editor -osasto muokkaa käsi-
kirjoitukset lopulliseen muotoonsa. 
Myös toinen script editoreista,  Miisa 

uusi PäiVä nousEE  
rantatiEltä

Pispalan Rantatielle on noussut mini-Hollywood, jossa lähes sadan hengen ryhmä tuottaa  
Yleisradion TV2:lle  uutta päivittäissarjaa.

Rantatien studiolla sijaitsee  
koko Virtauksen kaupunki.  
Lähes kaikki lavasteet on 
rakennettu 360-asteisiksi,  
jolloin kuvaaminen on  
mahdollista kaikilta suunnilta.

Teksti ja kuvat: Iita Kettunen
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Linden, on pispalalainen. Vastaavana 
script editorina toimii toimittaja-kir-
jailija Anneli Kanto.

Monimediainen sarja

Ennen Uutta päivää Petri Repo kir-
joitti muun muassa MTV3:n draa-
masarjaa Salatut elämät. Kuinka Uusi 
päivä eroaa Salkkareista?

– Uuden päivän maailma on perus-
sävyltään optimistinen, yhteisöllinen, 
ihmiseen uskova. Sarjan kerronnan 
perusvire on komediallinen, joten 
kutsummekin tätä draamakomediak-
si, Repo selvittää.

Uudessa päivässä on Revon mukaan 
nuorten, ja miksei vanhempienkin, 
luovuudella tärkeä rooli. Nuoria on 
Uuden päivän näyttelijöistä noin kol-
masosa, ja he ovat suurimmaksi osaksi 
Tampereelta. 

– Etsimme tuoreita, raikkaita kasvo-
ja ja mielestäni onnistuim siinä hyvin.

Uutta on se, että sarja on monime-
diainen, eli sitä eletään television rin-
nalla myös radiossa YleX:n kanavalla. 
Yksi kanavan juontajista on myös 
sarjan roolihenkilö. Lisäksi sarja elää 
netissä, jossa julkaistaan paljon myös 
ruudussa esittämätöntä materiaalia. 

Revon mukaan nettiin on tulossa 
muun muassa pieniä tarinoita, jotka 
poikivat televisiossa näytettävästä ma-
teriaalista.

– Kun esimerkiksi jossain jaksossa 
koulun bändi soittaa pätkän kappalet-
ta, se voi olla  kuunneltavissa ja kat-
sottavissa kokonaisuudessaan Uuden 
päivän nettisivuilla.

Pispala inspiroi  
käsikirjoittajaa

Mikä on vaikeinta päivittäissarjan kir-
joittamisessa?

– Käsikirjoittajan näkökulmasta on 
tietysti melkoinen haaste keksiä isolle 
henkilöporukalle tarinan juurta päi-
västä, viikosta ja kuukaudesta toiseen 
siten, että homma pysyy kasassa ja 
kaikkien Virtauksen asukkaiden elä-
mä soljuu eteenpäin toisiinsa lomittu-
en ja katsojaa kiinnostaen.

Koska käsikirjoittaja käyttää kaikkea 
elettyä elämää hyväkseen, myös Repo 
ammentaa Uuteen päivään ideoita 
kotikulmiltaan Pispalanharjulta. Har-
jullahan törmää suuriin persooniin 
tämän tästä.

– Erityisesti yhteisöllisyyden merki-
tys ja asema tässä sarjassa kumpuavat 

omasta kokemuksesta pispalalaisessa 
yhteisössä, Repo täsmentää.

Antoisinta pitkän sarjan edetessä on 
hänen mukaansa tiivis vuorovaikutus, 
joka syntyy eri osastojen, kuten tuo-
tannon, käsikirjoittajien ja näyttelijöi-
den välille. 

– Se korostuu, kun olemme kaikki 
täällä saman katon alla tekemässä yh-
teistä juttua.

Vaikka Uuden päivän katsojamäärät 
eivät ole vielä kovin suuria, on Revon 
mukaan palaute ollut hyvin positiivis-
ta. Erityistä kiitosta on saatu siitä, että 
sarjaa voi aidosti seurata koko perhe 
yhdessä.

– Tämä on ollut meidän keskeisin 
tavoitteemme, sillä sellaista kotimaista 
draamasarjaa on lapsiperheissä kaivattu.

Petri Repo toivottaa pispalalaisetkin 
tervetulleiksi tutustumaan Virtauk-
seen:

– Täällä aurinko paistaa melkein 
aina. Ja jos ei paista, niin aina koittaa 
uusi päivä, eikä kukaan jää yksin vai-
keuksineen. 

Koen olevani etuoikeutettu,  
kun saan työkseni mielikuvitella 
päivät pitkät, sanoo Uuden päivän  
pääkäsikirjoittaja Petri Repo.
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Pispalan työväentalo valmistui 
nykyisen Pispalan valtatie 54:n 
tontille vuonna 1905. Talon 

juhlavat vihkiäiset pidettiin 30. huh-
tikuuta. Paikalla olivat muun muassa 
Pispalan työväenyhdistyksen puheen-
johtaja K.H. Saarinen, sihteeri Irene 
Laaksonen ja taloudenhoitaja Aat-
to Koivunen. Viimeksi mainittu oli 
tehnyt paljon työtä, jotta paikallinen 
työväestö saisi oman talon tukikoh-
dakseen. Myös Koivusen toinen toive 
toteutui vielä saman vuoden aikana, 
kun elokuussa työväentalolla perustet-
tiin Pispalan Työväen osuuskauppa.

Työväentalon ensimmäiset iltamat 
pidettiin heti vihkiäisiä seuranneena 
päivänä, eli vapunpäivänä 1905. Nii-
den järjestäjä oli työväenyhdistys, joka 
mainosti tapahtumaa Vapaa-iltamana, 
mitä se sitten käytännössä tarkoitti-
kin. Tätä ennen työväenyhdistys oli jo 
valinnut talolle vahtimestariksi ikaa-
lislaisen Vilho Nikulinin, joka piti 
huolta talon varauskirjasta. 

Työväentalo oli Pispalan työväes-
tön ylpeys, joka oli lähes päivittäisessä 
käytössä. Siellä järjesti iltamia työyh-
distyksen lisäksi muun muassa Pispa-
lan VPK ja sen Tahmelan osasto, työ-
väenyhdistyksen torvisoittokunta sekä 
paikkakunnan ulkopuolisista muun 
muassa Tampereen Työväen Teatteri 
kiertueellaan kesäkuun alussa 1905.

Kuten usealla muulla paikkakunnal-
la, myös Pispalassa työväentalon toi-
minnan katkaisi kesäkuun 14. päivänä 
1910 naapuritalosta alkanut tulipalo. 
Työväentalo tuhoutui täydellisesti. 

Pispalan työväentalo oli yksi  
työväenliikkeen tukijaloista

Teksti: Tuomo Koivisto

Ainoastaan osa irtaimistosta saatiin 
pelastettua. Palo oli tietysti vakava 
takaisku, mutta pispalalaisia se ei lan-
nistanut.

Uuden talon suunnittelu alkoi välit-
tömästi, ja entistä ehompi talo valmis-
tui samalle paikalle 14. elokuuta 1912. 
Toiminta saatiin käyntiin, mutta 
vuonna 1917 talossa majaili venäläistä 
sotaväkeä. Kansalaissodan jälkeen talo 
oli hetken aikaa takavarikossa. 

Seuraava katkos koettiin sisäministe-
riön poliittisen päätöksen jälkeen, min-
kä vuoksi talo ja sen omaisuus myytiin 
vuonna 1931 pakkohuutokaupalla. 
Onni onnettomuudessa oli, että suoje-
luskunnan edustaja myöhästyi tilaisuu-
desta. Uudeksi omistajaksi tuli siten 
paikallisten työväenjärjestöjen yhteen-
liittymä Pispalan Kannas Oy. 

Ovet kävivät tiuhaan tahtiin

Vuosikymmenien aikana Pispalan työ-
väentalolla järjestetyt juhlatilaisuudet 
vetivät lähes poikkeuksetta komean 
salin täyteen poliittisen sanan kuuli-
joita. 

Vuonna 1906 puhujina vetivät vä-
keä Aatto Koivusen lisäksi kansan-
edustaja Heikki Lindroos sekä edel-
lisen vuoden joulukuussa Tampereen 
Kauppatorilla sykähdyttävän puheen 
naisten mielenosoitustilaisuudessa pi-
tänyt Alma Jokinen.

1910-luvun puhujista kannattaa 
mainita useasti myöhemminkin Pis-
palassa vieraillut Pohjois-Hämeen 
sosialidemokraattisen nuorisopiirin 

valistaja, pitkäaikainen kansanedusta-
ja ja sotasyyllisyysoikeuden jäsen Otto 
Toivonen. Talossa puhuivat myös sit-
temmin kansanedustajana toiminut 
Anni Huotari, sekä Pekka Lönngren, 
joka kansalaissodan jälkeen tuomit-
tiin elinkautiseen kuritushuoneran-
gaistukseen toimittuaan sodan aikana 
Tampereen järjestyspäällikkönä. 

Wälläri, Pekkala, Hakkila

Vuonna 1921 monelle tuli yllätykse-
nä, että pappina Pispalassa vuosina 
1920-1959 toiminut Aarne Salo as-
tui työväentalolle puhumaan. Kusti 
Kulo oli valtakunnallinen kuuluisuus, 
kuten myös Amerikasta kotimaahan 
palannut Niilo Wälläri (alk. Välläri). 
He toivat pispalalaisille oman näke-
myksensä oikeasta politiikasta. Ida Vi-
huri, Hugo Aattela ja Anna Paasikoski 
olivat kaikille tamperelaisille tuttuja. 
Tamperelaiset kansanedustajat Anni 
Huotari ja Alpo Lumme vierailivat 
myös useaan otteeseen Pispalassa.

Vuonna 1929 puhujina olivat Eino 
Pekkala, Tampereen pormestari ja 
eduskunnan puhemies Väinö Hakki-
la, sekä Pispalan Alun ja Pispalan Työ-
väen sekakuoron perustajiin kuulunut 
Herman Martin.

"Oikeille omistajilleen" palautetun 
talon vihkiäiset pidettiin 8. lokakuuta 
1932. Juhlapuhujana oli Kansan Leh-
den toimittaja Eino Kilpi, joka työvä-
entalolla puhuneen vaimonsa Sylvi-
Kyllikin kanssa oli asunut avioliittonsa 
alkuaikoina hetken aikaa Pispalassa. 

TULEVA PRESIDENTTI-
EHDOKAS 
Kansan Lehden toimittaja 
Eino Kilpi kävi puhumassa 
työväentalolla vappuna 1934                                                
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Metallin toimitsija August Valta sai 
talolle myös Epilän metallimiehet. 
Väinö Hakkila oli jälleen maaliskuus-
sa 1933 puhumassa työväentalon Karl 
Marx -juhlassa. Kuru-laivan onnet-
tomuudessa hukkuneen Ida Vihurin 
sisko Kaisa Hiilelä oli odotettu vieras. 
Hän oli Paperiliiton legenda, Takon 
ammattiosaston ensimmäinen ja tois-
taiseksi ainoa naispuolinen puheenjoh-
taja ja pitkäaikainen kansanedustaja. 

Ernst Lähteen luento kirjailija Jack 
Londonista veti sekin salin täyteen. 
1930-luvun muita puhujia olivat toi-
mittaja Toivo Rainio, sosialidemo-
kraattien piirisihteeri Toivo Mansner 
sekä kansanedustaja K.H. Wiik, joka 
jo 1910-luvulla oli käynyt puhumassa 
työväentalolla. Hän oli silloin mat-
kannut kaupungista hevoskyydillä ja 
joutunut kysymään työväentalon si-
jaintia. Kovaan puhujakaartiin kuu-
luivat lisäksi piirisihteeri Eino Lind-
fors (Tampereen kaupunginjohtajana 
toimineen Erkki Lindforsin isä) ja 
tunnettu toimittaja ja kirjailija Tapio 
Hiisivaara.

Sotien jälkeen jälleen  
työväestön käyttöön
Sotien jälkeen vuonna 1945 talo oli 
jälleen työväestön käytössä ja sen ovet 
kävivät edelleen tiuhaan tahtiin. Talon 
ensimmäinen käyttäjä oli tuolloin Tar-
mon urheilujaosto. Kusti Kulo kävi 
jälleen puhumassa ja professori Ernes-
ti Hentusta tultiin katsomaan lähinnä 
hänen huomiota saaneen Totuuden 
Torvi -lehtensä ansiosta. Pispalalaisten 
tilaisuuksissa eniten käytetty puhuja 
oli Leo Suonpää. Myös Anni Suosalo, 
Lauri Viita ja Aili Mäkinen tulivat tu-
tuiksi.

Valtakunnantason vaikuttajista työ-
väentalolla vierailivat muun muassa 
Isä-Hermannin jälkiä järjestömiehe-
nä seurannut Pekka Martin, vuoden 
1945 äänikuningatar Hertta Kuusi-
nen sekä naisten ja miesten tasa-arvos-
ta puhunut Martta Salmela-Järvinen. 

Äänensä saivat kuuluville myös kan-
sanedustaja Elli Stenberg ja Pispalassa, 
lähellä Lielahden tienristeystä kivihio-
mon omistanut kaupunginvaltuutettu 
Aane Ohristo. Talolla kävivät lisäksi 
kansanedustaja ja parhaimmillaan 
loistavana puhujana tunnettu Kus-

VALMIINA KÄYTTÖÖN
Pispalan ensimmäinen työväentalo valmistui juuri ennen vuoden 1905 vappua. 
Lunta oli maassa ja rakennuskin kaipasi vielä viimeistelyä. Talon valmistuminen toteutti monivuotiset haaveet  
yhteisestä toimitalosta. Sen kohtaloksi koitui kuitenkin viisi vuotta myöhemmin naapuritalosta alkanut tulipalo. 

taa Alanko, Rantakylässä lähes Anna 
Flinckin naapurissa asunut, kaupun-
ginvaltuutettu ja vuonna 2009 kuol-
lut Ester Suonpää sekä Neuvostoliiton 
kansalainen Armas Äikiä.

Muita 1950-luvun tunnettuja nimiä 
olivat Tarmossa koripalloa pelannut, 
Hämeen Yhteistyön päätoimittaja 
Keijo Savolainen sekä Suomen työvä-
en urheiluliiton sihteeri ja muutamia 
piirin yleisurheilun mestaruuskilpai-
lujen mitaleita 1920-luvulla saavut-
tanut kansanedustaja Yrjö Enne. Hän 
puhui Suomi-Neuvostoliitto-Seuran 
Pispalan osaston 10-vuotis-juhlassa. 
Vuonna 1956 koettiin yleislakko ja 
presidentinvaalit, joihin liittyi K.A. 
Fagerholmin puhujamatka Punaiseen 
Pispalaan

Tässä mainitut henkilöt ovat vain 
murto-osa talolla kuulluista puhujista. 
Missä lienevät tänä päivänä työväenta-
lon vahtimestarin ylläpitämät varaus-
kirjat? Toivottavasti ne ovat tallella. 
Pispalan työväentalon kohtalon kellot 
kumahtivat lopulliset vuonna 1962, 
jolloin se purettiin, ja tilalle nousi 
kerrostalo, joka sijaitsee edelleenkin 
samalla paikalla.
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Asuin vuosina 1992–2004 Amu-
rissa Savilinnankadulla. Kun olo-
huoneen ikkunasta katsoi kadun 

toiselle puolelle, näkyi Punakylä. Kun 
katsetta vähän nosti, näkyi Pyynikkiä 
ja Pispalaa. Jos laittoi nenänsä kiinni 
ikkunalasiin, näkyi ikkunan oikeassa 
reunassa Pispalan haulitorni.

Rajaportin saunassa olen käynyt 
säännöllisen epäsäännöllisesti 90-luvun 
alkumetreiltä asti. Kerran joulusaunas-
sakin. Tässä yhteydessä on turha ruve-
ta kehumaan paikkaa. Asia tunnetaan 
Pispalassa ja laajemmalti muutenkin.

Palasin vuosien jälkeen Pispalan 
maisemaan viime maaliskuun alus-
sa, tällä kertaa työasioissa. Minulla on 
luotsattavana Lahdessa Välke-niminen 
projekti, työmaana kaksi maakuntaa, 
Kanta- ja Päijät-Häme eli Heinolan, 
Lahden, Hämeenlinnan, Riihimäen ja 
Forssan seudut.

Tampereellakin toimii Välke-projek-
ti, mutta kysymys on samasta nimestä 
huolimatta kahdesta eri hankkeesta.

Luotsaamani Välke kehittää yli 40 
työllisyyspoliittisen hankkeen toimin-
taa. Työllistämistoiminta on vastaavaa 
kuin Pispalan kumppanuus ry:n teke-
mä Pispalassa kirjastotalolla, nykytai-
teen keskus Hirvitalolla, Kurpitsata-
lolla, Rajaportin saunalla ja tuoreessa 
PAU Housessa.

Tapasin maaliskuussa Pispalan 
kumppanuus ry:n Marita Sandtin ja 
Paula Huhtasen. Minulla oli kaksi asi-
aa: ihan oikea ongelma, jossa Pispalan 
kumppanuus voisi olla avuksi, ja puo-
lihullu ajatus johon Pispalan kumppa-
nuus epäilemättä lähtisi mukaan.

On olemassa sellainen hyvin vaikeas-
ti määriteltävissä oleva asia kuin ilma-
piiri, paikan henki. Minut vanhana 

tamperelaisena toi Pispalaan Pispalan 
henki. Vastaavaa ei ole muualla.

Se oikea ongelma oli, että toiminta-
alueenani ovat Heinolan ja Forssan 
kaupungit ympäristökuntineen. Mo-
lemmat kaupungit ovat rajun raken-
nemuutoksen läpikäyneitä ja huomat-
tavan osan teollisuudestaan ja samalla 
elinkeinorakenteestaan menettäneitä 
kaupunkeja. Tuloksena on ollut korkea 
työttömyys ja monista ihmisistä huo-
kuva näköalaton pessimismi.

Pispalan kumppanuus jäsenyhdistyk-
sineen on loistava esimerkki siitä, mitä 
kansalaisjärjestöt voivat parhaimmil-
laan saada aikaan. Tämä ei ole mitään 
vieraskoreaa kehuskelua, vaan oma 
kokemukseni: Pispalassa on tihentymä 
ihmisiä ja toimintaa, joista yliopisto-
maailmassa käytetään nimitystä luo-
vuus, rikastava yhteisö tai luova luokka.

Pyysin Maritaa ja Paulaa Forssassa 
viime toukokuussa järjestettyyn semi-
naariin kertomaan Pispalan kumppa-
nuuden työtalotoiminnasta ja millaista 
on työllistää taiteilijoita ja muita luo-
vien alojen ihmisiä. Pispalan 
henkeä pitää esitellä esi-
merkkinä muille. Pitää ava-
ta ihmisten silmiä huomaa-
maan, että asiat voivat olla 
toisin. Paikallisella vaikut-
tamisella, ihmisillä ja yhdis-
tystoiminnalla on todellista 
vaikutusta.

Teimme pienellä porukal-
la Heinolasta viime kesänä 
päivän tutustumismatkan 
Pispalaan. Kotimatkalla 
heinolalaiset puhuivat, että 
ihan kuin oltaisi oltu pi-
demmälläkin ulkomaan-
matkalla. Pispalan hengestä 
tarttui jotakin mukaan.

Mikä oli se puolihullu 
ajatus? Se, että Pispalan hen-
gestä on ihan oikeasti tehtä-
vä vientituote.

Heinolasta on löytynyt 
ryhmä Pispalan hengen ja 
merkityksen löytäneitä toi-
mijoita. Käynnissä on yh-
teisen työllisyyspoliittisen 

Pispalan hengestä vientituote

Hengen voi viedä,  
mutta voiko sitä tuoda?  
Voiko Pispalan henki  
elää muualla 
kuin Pispalassa?

Kirjoittaja on vanha Rajaportin saunan 
kävijä, joka työskentelee ESR-
rahoitteisen Välke-projektin projekti-
päällikkönä Hämeen ELY-keskuksessa 
Lahdessa. www.valke.fi

Teksti: Heikki Rantala
Kuva: Jari Niemelä 

projektin suunnittelu Pispalan kump-
panuus ry:n kanssa. Tavoitteena on 
ryhtyä tekemään taiteilijoiden ja mui-
den luovien alojen ihmisten kesken 
yhteistyötä Pispalan ja Heinolan välillä, 
”ristiinpölyttää” ideoita ja ihmisiä.

Pispalassa on luovien ihmisten rikas-
tava yhteisö, Heinolassa on runsaasti 
kehitettävää, tilaa luovuudelle ja paljon 
tyhjää tilaa. Tampereen kokoisessa kau-
pungissa toiminta hukkuu massaan ja 
suureen tarjontaan. Heinola on pieni 
kaupunki, jossa on helppo päästä esille.

Seuraava Pispalan henkeen tutustu-
minen tapahtuu 16. joulukuuta, kun 
bussilastillinen hämäläisiä saapuu Hei-
nolasta, Lahdesta ja Hämeenlinnas-
ta tutustumaan Pispalaan ja Pispalan 
kumppanuuden työtalotoimintaan.

Pispalan henki leviää bussilasti ker-
rallaan.
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Astun sisään Global Quality Di-
vingin tiloihin. Jari Tuominen 
seisoo kerrosportailla ja rukkai-

lee liikkeensä seinää. 

Miten päädyit alalle?

– Taisi olla se tuttu tilanne, että har-
rastuksesta tuli vähitellen työ. Tein 
myyntiedustajan hommia viimeisen 
kymmenen vuoden ajan, ja nyt olen 
ollut toista vuotta vakituisesti tämän 
asian kimpussa.

Mitä eroa on ulkomailla ja 
kotimaassa sukeltamisella?

– Suomessa sukeltamista aliarvoste-
taan. Meidän vesissä on paljon hienoa 
nähtävää, kuten rannikoilla olevat 
hylyt, tai jääsukellus. Vesi vain on kyl-
mää eikä värikkäitä kaloja ole hirveästi 
nähtäväksi.

Onko sukeltaminen vaativaa?

– Perusterve ihminen voi aloittaa 
sukellusharrastuksen. EU:n määritel-
män mukaan täytyy olla uimataitoi-
nen, eli pitää pystyä uimaan 200 met-
riä pysähtymättä. Jos on epävarma, voi 

käydä esimerkiksi uimahallissa kokei-
lemassa, miltä laji tuntuu. Monet luu-
levat, että tätä voi harrastaa vain hui-
mapäinen atleetti. Kyllä tämä on ihan 
kaikkien laji.

Millainen on sukelluksen pe-
ruskurssi?

– Osallistujalla täytyy olla oma mas-
ki, snorkkeli ja räpylät. Muut varus-
teet saa kurssilta. Lisäksi kurssiin sisäl-
tyy teoriaopiskelua, allasharjoittelua 
ja ulkosukellusta. Tämän jälkeen saa 
BODY OWD eli Open Water Diver 
-luokituksen. Sen jälkeen voi käydä 
jatkokurssin, jossa opetellaan esimer-
kiksi yösukellusta, navigointia sekä 
syväsukellusta. 

Voiko Pyhäjärven rannassa 
sukeltaa? 

– Kyllä Pyhäjärvi on ihan käypä 
paikka. Kesällä vesi on hieman same-
aa, mutta syksyisin esimerkiksi Ratinan 
Suvannossa on kirkasta. Siellä on rinne 
täynnä romua, kuten pyöriä. Viime ke-
sänä sukelsin sieltä rahapusseja ja Pirk-
kalan puolelta Lotta Svärd -astiaston.

Mitä haluaisit sanoa  
ihmiselle, joka haluaa  
aloittaa sukellusharrastuksen?

– Jätä turhat ennakkoluulot lajia 
kohtaan ja tulee rohkeasti tänne jut-
telemaan asiasta. Tämä on hieno har-
rastus, ja ulkomaillakin rantatuolissa 
makailemiseen jää kyllä aikaa, vaikka 
olisi tällainen hyvä aktiviteetti!

Teksti ja kuva: Laura Kaselius

gloBal Quality DiVing – Jari tuomisen haastattelu

Minna Kaukinen pitää Pispalan 
Kukka-nimistä kukkakaup-
paa Pispalan valtatien loppu-

päässä. Kaukisen ja liikkeen yhteinen 
historia ulottuu kahdenkymmenen 
vuoden taakse.

Kaukinen siirtyi kukkakaupan pi-
täjäksi nelisen vuotta sitten, kun liik-
keen edellinen, entuudestaan tuttu 
yrittäjä siirtyi eläkkeelle.

– Pyysin hetken aikaa miettiä siirto-
ani, ja tässä sitä nyt ollaan. Olin sa-
massa kukkakaupassa harjoittelemassa 
kaksikymmentä vuotta sitten.

Kaukinen on toiminut aiemmin 
terveydenhuolto-alalla, mutta on aina 
harrastanut kukkia.

– Kukkamaailma ja kauneus ovat 
viehättäneet minua aina. Se on luo-
vaa ja inspiroivaa. Kukatkin uudistu-
vat vuodenaikojen myötä ja kukkien 

myötä tuntuu, että uudistuu tavallaan 
itsekin. Voi sanoa, että hurmaannun 
kukista joka viikko. Nautin ammatis-
tani täysillä.

Pispalan Kukan pääasiallisia myyn-
tiartikkeleita ovat leikkokukat ja ruuk-
kukukat. Kukkasidontaa on tarjolla 
ilosta suruun. Viherkasvit tilataan hy-
vistä kukkatukuista ensiluokkaisina.

Visuaalinen silmä on Kaukisen mu-
kaan ammatissa tärkeää. Toinen tärkeä 
asia on asiakaspalvelu.

Asiakaspalvelu merkitsee nykyään 
paljon. Monin paikoin on menty 
markettitasolle, ja myyjiä saa etsiä kis-
sojen ja koirien kanssa. Joskus asiakas 
joutuu vielä itse paketoimaan. Omat 
asiakkaani ovat olleet erittäin tyyty-
väisiä saadessaan valmiin tuotteen. Se 
suunnitellaan yhdessä, ja tuotteen voi 
tilata myös etukäteen.

Pispalan valtatie 75:ssä sijaitsevalla 
kukkakaupalla on lähettipalvelu, joka 
toimii Pirkanmaan alueella. Kulje-
tukset hoitaa Kaukisen aviomies, ja 
muutenkin liikettä pyöritetään oman 
perheen voimin.

takaisin kukkien pariin Teksti ja kuva: Laura Kaselius
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Viitisentoista vuotta sitten Mar-
jukka Hyvönen perusti Pyy-
nikintorille silloisen liike-

kumppaninsa kanssa fysioterapia- ja 
hierontapalveluja tarjoavan yrityksen 
entisen pyöräkorjaamon tiloihin. 

Tämän vuoden alusta tarjolla on ollut 
perinteisen fysioterapian ja hieronnan 
lisäksi myös muita hoitomuotoja, ku-
ten Kalevalaista jäsenkorjausta, huima-
ushoitoa sekä aroma- ja vyöhyketerapi-
aa. Syypäänä on kolmas liikekumppani 
Paula Haukka, joka vaihtoi Helsingin 
humut Tampereen tunnelmiin. 

– Kalevalainen jäsenkorjaus on 
erittäin mainio apu perinteisen fysio-
terapian lisänä, Haukka esittelee hoi-
tomuodon periaatetta. Tällöin asiakas 
itse venyttää, ja hoitaja kaksin- tai jopa 
kolminkertaistaa venytyksen tehot.

– Monet jännepinteet ynnä muut 
ongelmat hoituvat nopeasti jo parin 
hoitokerran aikana, Paula kertoo.

Yrityksen perustamisesta lähtien 
asiakkaita löytyi etenkin lähiseudulta, 
Pyynikiltä ja Pispalasta. 

– Myös Pirkkalasta ja Länsi-Tam-
pereelta suhautetaan helposti  bussilla 
suoraan Pyynikille, Paula sanoo. 

Asiakaskunta on laajentunut, mutta 
vakioasiakkaat ovat pysyneet uskollisi-
na koko yrittäjäuran ajan. 

– Joillekin iäkkäille vakioasiakkail-
le teen kotikäyntejä, jos he eivät pääse 
kulkemaan Pyynikintorille. Yksi kotona 
hoidettavista asiakkaista oli paljasjalkai-
nen pispalainen herra, ja kun hänen 
juttujaan kuunteli, olisi pitänyt olla 
nauhuri matkassa, Marjukka muistelee. 

– Kun luottamussuhde asiakkaaseen 
syntyy,  avautuu ihmisten elämä aivan 
itsestään ja keskustelu on osa hoitoa, 
Paula pohtii. 

– Utelu ei kylläkään kuulu amma-
tinkuvaamme, Marjukka jatkaa. 

Nykyisin hoitoon tullaan eniten 
purenta-ongelmien, nivelongelmien ja 
hermojen patodynamiikan takia. Vaik-
ka ihmiset liikkuvat ja haluavat hoitaa 
itseään, on ongelmien taustalla usein 
staattinen työ huonossa asennossa ja 
ilman taukoja. 

Pyynikin hieronnan ja fysioterapian palvelut monipuolistuivat
Lisätietoa hoitomuodoista ja yh-

teystiedot löytyvät osoitteesta www.
pyynikintorinfysio.fi. Tammikuussa 
vuosipäiväänsä viettävä liike ja sen yrit-
täjät juhlivat kahvittelujen muodossa. 
Tästäkin löytynee lisää internetsivuilta 
ajankohdan lähestyessä.
Liikkeen perustaja Marjukka Hyvönen  
hoitaa asiakastaan Ulla Lampea. 
Takana liikekumppani Paula Haukka.

Teksti ja kuva: Nelli Salmi
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Tuloni Kehä-ryhmään ei ollut 
suuri tapahtuma. Olin yrittänyt 
saada apua alkoholiongelmaa-

ni, mutta ne olivat jääneet yrityksiksi. 
Läheisten yritykset auttaa olivat pää-

Ryhmä luonnehtii itseään ’alkoholis-
mista kärsivien ihmisten yhteenliit-
tymäksi’. Nimensä se on saanut siitä 
noidankehästä, johon alkoholinkäyttö 
on uhrinsa ja hänelle läheisimmät ih-
miset saattanut. Ryhmässä toiset eivät 
ole auttajia ja toiset asiakkaita, vaan 
kaikki ovat läpikäyneet samoja ongel-
mia alkoholinkäytön kanssa. Jotkut 
ovat olleet raittiina jo pidempään ja 
pystyvät auttamaan uusia tulokkaita 
elämään ilman alkoholia.

 Ryhmän perustajat kehittivät it-
selleen oman toimintaohjelman. He 
kirjoittivat sen pispalalaiseen tapaan 
itse. Siinä lähtökohtana on tieto, jota 
alkoholismista on saatavissa. Tiedon 
pohjalta arvioidaan omaa tilannetta 
ja asetetaan tavoitteet, ja niiden saa-
vuttamisessa ryhmän jäsenet tukevat 
toisiaan. Ryhmän tunnuksessa olevat 
kolme T-kirjainta tarkoittavatkin: Toi-
nen Toistaan Tukien.

Kehä-ryhmän perustivat tavalliset pispalalaiset työmiehet, 
jotka olivat olleet mukana AA:n toiminnassa, mutta olivat 
kokeneet sen vahvan uskonnollisen pohjan itselleen vieraaksi. 
He pitivät alkoholismia henkisenä sairautena, josta toipumi-
seen ei tarvita jumalia. Niinpä he perustivat oman ryhmän 
niille, joiden vakaumus ei perustu hengellisille arvoille.

Toimintansa ryhmä rahoittaa jäsen-
tensä vapaaehtoisella maksulla eikä 
siten ole millään tavoin riippuvainen 
mistään ulkopuolisesta tahosta. Näin 
myöskään osallistujien nimiä ei tarvitse 
ilmoittaa kenellekään ulkopuoliselle.

Pispalan Kehä-ryhmä on toiminut 
jo 30 vuotta ja auttanut kymmeniä ih-
misiä pääsemään irti alkoholista sekä 
tukenut heitä raittiina pysymisessä 
ja uudenlaisen elämän löytämisessä. 
Liittyminen ryhmään ei vaadi mitään 
muuta kuin halun lopettaa juominen.

 

Verkkosivut:   
www.keha-ryhma.fi
Ryhmä kokoontuu tiistaina  
ja  torstaina  klo 19.00 osoitteessa   
Pispalan valtatie 54 A 
(kerrostalon pihaovesta sisään  
ja portaita alas)

”tanen” tarina:  
ongelmien kehästä Kehä-ryhmään

tyneet surkeasti. Ystäväni eivät enää 
viitsineet ottaa juomistani puheeksi, 
koska olin yleensä kiukkuinen asioihi-
ni puuttumisesta.

Olin juonut  pitkään ja säännöllisesti. 
Niinpä aamuisin krapulassa 
herätessä oloni oli ainakin 
kymmenen  pykälää  mii-
nuksen puolella. Tarvitsin 
monta olutta päästäkseni 
edes nollatasoon. Plussan 
puolelle ei enää tahtonut 
päästä kovallakaan juo-
misella. Nousuhumala oli 
ilotonta porukan vanhoille 
vitseille hymähtelyä.

Jossain välissä aloin poh-
tia tulevaisuuttani. Lop-
puelämäni näytti lyhyeltä 
ja vaikealta. En jaksanut 
miettiä putoamiseni syitä, 
enkä häpeäni syvimpiä juu-
ria, vaan mietin vain miten 
pääsen vapaaksi. Olin kuin 

Mikä on  
KEHä?

vankilassa, jossa nilkkaani oli laitet-
tu panta. Niin kauan kuin käytin tätä 
pantaa, noudatin riippuvuuden kaavaa. 

Sitten sain kuulla Kehä-ryhmästä. 
Siellä kokoontui kuulemma tavalli-
sia ihmisiä tarkoituksenaan taistella 
riippuvuussairautta vastaan. Uskalsin 
mennä ryhmään vasta pitkien pohdin-
tojen jälkeen. Siellä oli kuitenkin reilu 
meininki. Mutkaton tamperelaisuus ja 
mielenkiintoiset elämäntarinat alkoi-
vat vetää puoleensa. Ryhmäläisissä oli 
raittiutta muutamasta viikosta vuosi-
kymmeniin. 

Minuun vetosi ryhmän järkevä ote: 
laita neljä tuntia viikossa ryhmätoi-
mintaan, niin elämäsi muuttuu. Ja 
elämä muuttui. Sitkeä ryhmässä istu-
minen synnytti jäsenyyden tunteen, 
joka auttoi kiperissä ja tunteikkaissa 
valinnoissa. Valinnoilla vältetään juo-
misen aloittaminen uudestaan. Tämä 
valinta helpottuu ajan kuluessa. Sitten 
alkaa vapaus.

Teksti ja kuva: Osmo Sounela
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I-VAIHE (YLä-PISPALA)

Kesän aikana oli nähtävillä suojelu- ja 
rakennusoikeustarkastelu, jonka ta-
voitteena on ollut löytää periaate suo-
jelumerkintöjen ja rakennusoikeuden 
osoittamiseksi siten, että kaavalle ase-
tetut tavoitteet voitaisiin täyttää. Ra-
portti sisälsi kolme vaihtoehtoa, joita 
testattiin n. 50 koetontin avulla. Mie-
lipiteitä aineistosta saatiin 61 kpl ja 
lausuntoja 8 kpl. Saatua palautetta on 
esitelty yleisötilaisuudessa 28.9.2010.

Saadusta palautteesta laadittu kooste 
on tämän jutun perässä sekä luettavis-
sa myös kaupungin internet sivuilla:

http://www.tampere.fi/kaavatja-
kiinteistot/kaavoitus/asemakaavoitus/
pispala.html

Saadun palautteen pohjalta muo-
dostetaan periaatteet kaavaluonnok-
sen pohjaksi.

Luonnosvaiheessa tutkitaan tont-
tikohtaisten ratkaisujen lisäksi myös 
mm. kaava-alueiden liikenteellisiä ky-
symyksiä sekä viheralueita.

Joulukuussa 2010 yhdyskuntalauta-
kunnalle esitellään työn nykyvaihe ja 
se, miten ratkaisumallia rakennetaan. 
Jatkolinjauksen pohjaksi hankitaan 
konsultti tai konsultteja tutkimaan 
hankalimmat tontit. Lautakunnan 
päätettäväksi ratkaisumalli viedään 
ensi vuoden alkupuolella.

MIHIn SUUnTAAn KAAVA- 
RATKAISUA KEHITETään?

Suojelu- ja rakennusoikeustarkastelun 
raportin vaihtoehdot oli laadittu siten, 
että niiden kautta voitaisiin karsia kaa-
vaan sopimattomat ratkaisut ja kehittää 
edelleen kehityskelpoisia ideoita. Jälki-
käteen ajatellen vaihtoehtojen välillä 

Kaavatiedote: 

PisPalan asEMaKaaVatilannE

Pispalan asemakaavan uudista-
mista laaditaan kolmessa vai-
heessa, joista ovat vireillä I- ja 

II-vaiheen kaavamuutokset.

olisi voinut olla suurempiakin eroja.
Raportista saatiin runsaasti palau-

tetta, mikä oli odotettavaa ja toivot-
tavaa. Asukkaiden, taloyhtiöiden, 
yhdistysten ja yhteisöjen mielipiteissä 
on hajontaa monessa asiassa. Niistä 
voi vetää saman johtopäätöksen kuin 
aikaisemmissakin prosessin vaiheissa; 
ei ole olemassa yhtä yleisesti jaettua 
käsitystä Pispalasta, sen arvoista ja 
sopivasta kaavaratkaisusta. Mielipi-
teet ovat kuitenkin selkeitä ja suoria 
ja niissä tehdään konkreettisia ehdo-
tuksia, joita kaavoitus voi hyödyntää. 
Viranomaislausuntojen tulkitseminen 
on haastavampaa.

Seuraavassa lyhyenä yhteenvetona, 
miten kaavoitus on tehnyt palaut-
teesta johtopäätöksiä ratkaisuesitystä 
varten:

Selkiyttäminen
Kaavaratkaisusta pyritään saamaan 
merkinnöiltään mahdollisimman sel-
keä.

Kannustavuus
Tutkitaan vielä keinoja kannustaa 
vanhan rakennuksen säilyttämiseen. 
Kaavoituksesta on oltu yhteydessä 
Ympäristöministeriöön. Näiden yh-
teydenottojen pohjalta  selvitetään 
mahdollisuutta  hakea rahoitusta tut-
kimus- ja kehityshankkeeseen, jossa 
tutkittaisiin erilaisia rakennussuoje-
luun kannustamisen keinoja. Pispa-
lassa esitettyjä muotoja ovat olleet 
mm. suuremmat korjausavustukset, 
korjaussuunnittelun tukeminen ja 
neuvonta, kiinteistöverohelpotukset 
ja korvaukset suojelusta ja rakennus-
oikeuden vähenemisestä.

Vanhojen rakennusten
laajentamistarpeet
Tonttikohtaisella tarkastelulla pyri-
tään löytämään suojeltavien raken-
nusten laajentamismahdollisuudet ja/
tai lisärakentamismahdollisuudet ton-

teilla. Tähän työhön hankitaan ulko-
puolisia konsulttiarkkitehteja, ainakin 
hankalimmille tonteille. Tämä helpot-
taa kaavoittajien työtä ja tuo tuoretta 
näkemystä kaavasuunnitteluun.

Tehokkuus, 
tonttikohtainen tarkastelu
Edellä mainituissa tonttikohtaisis-
sa tarkasteluissa suojeltavilla tonteilla 
tutkitaan rakennusten laajentamis-
mahdollisuudet ja tontin lisärakenta-
mismahdollisuudet suojelutavoitteet 
huomioiden. Tarkempi konsulttitar-
kastelu kohdistetaan tässä vaiheessa n. 
10-15 tonttiin I-vaiheen kaava-alueella.

Suojelumerkintöjen karsiminen 
ja tarveharkinnan lisääminen
Kaavan rakennuskohtaiset suojelu-
merkintätyypit karsitaan enintään 
kahteen, yksikin voi riittää. Suojelta-
via rakennuksia karsitaan jonkin ver-
ran, perusteina voivat olla mm. kau-
punkikuvalliset seikat, kunto, hankala 
sijainti tai heikko käyttökelpoisuus. 
Kriteerit tarkennetaan.

Ympäristöterveyden merkitys
Lähtökohtana on, että vanhojen raken-
nusten kivijalkatilat ovat pääsääntöi-
sesti aputilakäytössä eikä asuintilojen 
sijoittamista sinne suositella. Vaihto-
ehtojen ja ratkaisumalliesityksen vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään Ym-
päristöterveyden asiantuntijoita.
Paikoitus ja liikenne
Tonttikohtaisessa tarkastelussa tutki-
taan myös autopaikkojen miljööseen 
soveltuvaa
sijoittamista. Pysäköintialueita, niiden 
tehostamista ja sijoitusta tutkitaan 
kaavan yhteydessä, liikenteen rauhoit-
tamista erillisissä selvityksissä.

Pispalanharjun liikenteen rauhoit-
tamisesta on tullut aloite, joka kä-
siteltiin yhdessä muiden liikenteen 
rauhoittamisaloitteiden kanssa kau-
punginhallituksen hyväksymien peri-

Teksti: Riikka Rahkonen ja 
Minna Kiviluoto
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aatteiden mukaisesti. Yksittäisen koh-
teen rauhoittamistarpeen arvioinnissa 
on otettu huomioon esitetyn kohteen 
liikenneturvallisuustilanne sekä lii-
kenneolosuhteet painottamalla erityi-
sesti koulujen, päiväkotien, palvelu-
keskuksien ja muiden erityishuomiota 
edellyttävien kohteiden läheisyyttä.

Käsittelyn perusteella nähtiin ai-
heelliseksi laatia Pispalanharjulle yleis-
suunnitelma, jossa tutkitaan mahdol-
lisuudet liikenteen rauhoittamiseksi 
ja kävelyolosuhteiden parantamiseksi. 
Syksyllä 2010 tuli aloite myös Pispan-
kadun liikenteen rauhoittamisesta, 
joka päätettiin sisällyttää samaan yleis-
suunnitelmaan Pispalanharjun kanssa. 
Suunnitelmaluonnoksista on tarkoitus 
järjestää vuoden vaihteen jälkeen tilai-
suus, jossa asukkailla on mahdollisuus 
kommentoida luonnoksia.

Santalahti, kasvimaa 
ja muut viheralueet
Santalahden asemakaavaa (kaava nro 
8048) valmistellaan Santalahden 
osayleiskaavassa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Santalahtea koskevat mie-
lipiteet ja ehdotukset tulee kohdistaa 
Santalahden kaavalle. Pispalan II-vai-
heen kaava-alue sijoittuu Santalahden 
kaava-alueen viereen, joten vaikutuksia 
arvioidaan kumpaankin suuntaan.

Kasvimaa-aluetta koskien Kiinteis-
tötoimi aikoo tilata rakennettavuus-
selvityksen. Selvitys ja vuoden 2011 
aikana saatavat BaltCICA-projektin 
tulokset tuovat oleellista tietoa alueen 
maankäyttöedellytysten harkintaan.

Viherverkkotarkasteluun kootaan 
yhteenveto luontoa koskevista selvi-
tyksistä ja virkistysalueita ja viheryhte-
yksiä koskevasta tiedosta sekä mielipi-
teistä ja KaOs-projektin tuottamasta 
aineistosta. Aineistoa käytetään kaava-
ratkaisun pohjana.

MEnETTELYTAVAT

Konsulttien käyttö
Pispalan kaavamuutoksissa pyritään 
käyttämään mahdollisimman pal-
jon konsultteja, edellä mainittujen 
tonttikohtaisten tarkastelujen lisäksi 
vaikutusarvioinnissa, rakentamistapa-
ohjeiden laadinnassa ja mahdollisesti 
joidenkin osa-alueiden ideoinnissa. 
Konsulttien käyttäminen mahdollis-
taa kaavoituksen etenemisen ja kaa-
voituksen resurssien järkevän käytön.

Havainnollistaminen
Selvitetään mahdollisuudet 3D-mal-
lin käyttöön.

Rakentamisen ohjaus
Selvitetään rakennusvalvonnan kanssa 
mahdollisuudet Pispalan rakentami-
sen ohjaamisen kehittämiseen.

Osallistuminen
Osallistumisen mahdollisuuksia on 
Pispalan asemakaavojen uudistamis-
prosessissa järjestetty enemmän kuin 
keskivertokaavoissa tai muissa Tampe-
reen suojelukaavoissa. Aktiivisuutta ja 
yritystä ei siis ole puuttunut kaupun-
gilta kansalaisnäkökulman hankkimi-
sessa. Osa tilaisuuksista on onnistunut 
paremmin ja toiset huonommin. Kau-
punki jatkaa Pispalassa osallistumisen 
järjestämistä ja kehittämistä - jatkossa 
pyritään sekä asukkaiden että kaavoi-
tuksen resurssien kannalta mahdolli-
simman tehokkaisiin menetelmiin.

Kaava-aluekohtaiset osallisryhmät 
ovat osoittautuneet toimimattomaksi 
ratkaisuksi niin osallisten kuin kaa-
voituksen resurssienkin näkökulmas-
ta. Tuleekin harkittavaksi, muodos-
tetaanko ilmoittautuneista vain yksi 
osallisryhmä koko Pispalaa ja Tahme-
laa varten, vai panostetaanko kaikille 
avoimiin yleisötilaisuuksiin. Näin on 
menetelty viime aikoina.

Pispalan asemakaavan
uudistamisen tavoiteaikataulu

Kaavaperiaatteen linjauspäätös  
yhdyskuntalautakunnassa 1-2/2011

Pispalanharjun ja Pispankadun liikenteen 
rauhoittamissuunnitelmat laaditaan,  
nähtäville 1-2/2011.
Yleisötilaisuus, jossa käsitellään  
sekä kaavaperiaatetta että rauhoittamis-
suunnitelmia.

I-vaiheen (Ylä-Pispala) kaavaluonnos 
2011/alkupuolisko
Yleisötilaisuus

I-vaiheen kaavaehdotus 2011/loppuvuosi
Yleisötilaisuus/vastaanottopäivä

II-vaiheen (Pispalan valtatien varsi ja  
Ala-Pispalan pohjoispuoli) luonnosta  
pohjustavaa suunnittelua vuonna 2011;  
mm. johtokartoitus, tonttikohtainen tarkastelu 
voidaan aloittaa

II-vaiheen kaavaluonnos ja ehdotus ja III-
vaiheen (Tahmela ja Ala-Pispalan eteläpuoli) 
rakennusinventoinnin päivitys 2012.
Yleisötilaisuudet

III-vaiheen kaavaluonnos- ja ehdotus 2013
Yleisötilaisuudet

Muut hankkeet: EU:n osarahoittamassa 
BaltCICA-projektissa tuotettu 3D-rakenne-
malli Pyynikin ja Pispalan harjujen raken-
teesta valmistuu alkuvuodesta 2011. Mallia 
tullaan esittelemään yleisötilaisuudessa 
kevättalvella.

Yleisötilaisuuksista ja nähtävilläoloista 
ilmoitetaan kuulutuksella sekä  
Aamulehdessä että kaupungin  
internetsivuilla. Lisäksi tiedotteita lähetetään 
sähköpostitse yhteystietonsa ilmoittaneille.

Lisätietoja:
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön kehittäminen
Maankäytön suunnittelu
Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen
puh. 040 801 2724

Tampereen Infratuotantoliikelaitos
Suunnittelupalvelut
Arkkitehti Minna Kiviluoto
puh. 040 801 6951

Kaavatietoa kaupungin internet-sivuilla:
www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/ 
kaavoitus/asemakaavoitus/pispala.html
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Viime toukokuussa tuli nähtäville 
asemakaavan suojelu- ja raken-
nusoikeustarkastelu, jonka ta-

voitteena on löytää periaate, yleinen 
linja, jota kaavan teossa sovelletaan. 

Tarkastelusta sai jättää mielipitei-
tä elokuuhun saakka ja alkusyksyyn 
mennessä siitä antoivat lausuntonsa 
myös eri viranomaistahot. Tässä esite-
tään kooste näistä palautteista. 

Kaavoittaja tekee palautteen pohjal-
ta ehdotuksen kaavoituslinjasta, jonka 
yhdyskuntalautakunta käsittelee ja 
päättää tammi-helmikuussa 2011.

Kaavoittaja laatii palautteissa esitet-
tyihin kysymyksiin/teemoihin myös 
vastaukset, jotka tulevat yhdyskunta-
lautakunnan esityslistalle linjausesi-
tyksen yhteydessä. Kun päätös on teh-
ty, vastaukset julkaistaan internetissä 
ja lähetetään kirjalliset vastaukset niitä 
mielipiteessään pyytäneille.

• Mielipiteitä yht. 56 kpl /yksityis-
henkilöt
• Mielipiteitä yht. 5 kpl / yhteisöt ja 
yhdistykset
• Lausuntoja yht. 8 kpl

MIELIPITEIDEn PääLInJAT

Mielipiteet on jaoteltu karkeasti seu-
raaviin ryhmiin, erityisesti kahden en-
simmäisen linjan rajanveto on hieman 
tulkinnanvarainen.

• Vanhan rakennuskannan tiukka 
suojelu, rakennusoikeuden rajoittami-
nen, n. 50 allekirjoittajaa
• Vanhan rakennuskannan suojelu, 
laajennusmahdollisuudet turvattava, 
n. 40 allekirjoittajaa Pirkanmaan pe-
rinnepoliittinen yhdistys ry, Pispalan 
asukasyhdistys ry, Pispalan Moreeni ry
• Nykyiset rakentamismahdollisuu-
det, tiukkojen määräysten sijaan pa-
rempaa rakentamisen ohjausta

Yhteensä noin 20 allekirjoittajaa 
nähtävilläolon jälkeen saatu 40 nimen 
lista Rakennusoikeustyöryhmä, Pir-
kanmaan rakennussuojeluyhdistys ry

SUOJELU, RAKEnnUSOIKEUS, 
RAKEnTAMISEn OHJAUS

Vanhan rakennuskannan tiukka suo-
jelu, rakennusoikeuden rajoittaminen 
-linja
jatkokehittelyyn vaihtoehto 1 
uudisrakentamiselle tiukat rajoitukset 
/ palauttava rakentaminen sallittu
tuhoutunut suojelurakennus tulee 
voida rakentaa uudestaan
rakentamisen ohjaukseen suojelutoi-
mikunta

Vanhan rakennuskannan  
suojelu ja laajennus- 
mahdollisuudet-linja

• jatkokehittelyyn vaihtoehdot 1 ja 2, 
jonkin verran myös vaihtoehtoa 3
• osa kannatti rakennusoikeuden ra-
joittamista, osa nykyistä rakennusoi-
keutta tai vähennyksen kompensointia
• vanhan rakennuksen laajennukset 
tulisi sallia – pispalalainen perinne
• suurten vuokrakerrostalojen ja 
asuntoyhtiöiden uudelleenrakentami-
nen turvattava
• kellarikerrokset eivät saisi viedä ra-
kennusoikeutta
• rakentamisen ohjaukseen suojelu-
toimikunta 

Nykyiset rakentamismahdollisuu-
det, tiukkojen määräysten  sijaan 
parempaa rakentamisen ohjausta 
-linja

• rakentamistapaohjeet kaavaa oleel-
lisemmat - ei tarkkoja määräyksiä / 
rakennusaloja
• nykyinen tehokkuus sallittava tasa-

puolisesti kaikille
• ei lisärakentamisen rajoittamista
• suurten vuokrakerrostalojen uudel-
leenrakentaminen turvattava
• ei pakkosuojelua, suojelu kompen-
soitava
• rakentamisen ohjaukseen erityinen 
ohjausryhmä 
• rakentamisen ohjaukseen raken-
nusjärjestys sekä rakennusvalvonnan 
ohjaus

Suojelutoimikuntaa ilmoitti kan-
nattavansa noin 30 allekirjoittajaa 
sekä Pispalan Moreeni ry, Pispalan 
Asukasyhdistys ry ja Pirkanmaan Pe-
rinnepoliittinen yhdistys, ja vastusta-
vansa kaksi allekirjoittajaa. Suojelu-
toimikunnan kannattajista valtaosa 
kuului kahteen tiukemman suojelun 
kannalla olevaan linjaan. Nykyisten 
rakentamismahdollisuuksia kannatta-
vien linjan muutamassa kannanotossa 
sekä Rakennusoikeusryhmän ja Ra-
kennussuojeluyhdistyksen jättämissä 
mielipiteissä esitettiin, että Pispalassa 
rakentamisen ohjaukseksi riittäisi ra-
kennusjärjestys sekä rakennusvalvon-
nan ohjaus.

VIHERALUEET

• viher-, virkistys- ja monikäyttöalu-
eet (esim. ryytimaat) suojeltava raken-
tamiselta
• rakennusoikeutta ei saa siirtää ny-
kyisiin puistoihin

LIIKEnnE JA PYSäKÖInTI

• autoilun rajoittaminen, liikenteen 
rauhoittaminen
• autopaikat omalle tontille 
• ei lisää tonttikohtaista pysäköintiä 
(autotallit tuhoavat pulterimuurit)
• pysäköinnin osoittaminen katujen 
varsille ja erillisille P-alueille 

PisPalan  asEMaKaaVan   
suoJElu- Ja raKEnnusoiKEustarKastElu 
- tiiVistElMä annEtusta PalauttEEsta

Teksti: Riikka Rahkonen ja 
Minna Kiviluoto
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MUITA HUOMIOITA  
MIELIPITEISSä

• näköalapaikkojen hoito, näköalo-
jen turvaaminen 
• ainutlaatuisen miljöön säilyminen 
lisää alueen vetovoimaisuutta; lisäar-
voa kiinteistölle
• vuokra-asumisen säilyminen, asun-
tojakauman monipuolisuuden turvaa-
minen
• monimuotoisen kulttuuritoimin-
nan ja yhteisöllisyyden tukeminen
• kaikkien kolmen kaavavaiheen 
osalliset välittömästi osallisryhmiin
• kaavaprosessin hitaus – osa alueesta 
vapautettava rakennuskiellosta
• Santalahti huomioitava osana Pis-
palaa ja asemakaavoitettava pienimuo-
toisesti, perinteisen Pispalan henkeen, 
näköalojen turvaaminen Pispalanhar-
julta Näsijärven rantaan

RAPORTISTA

• kaavaehdotukset sekavia, vaihto-
ehdot vaikeasti hahmotettavia – 3D-
malli / pienoismalli avuksi?
• tarkasteluun mukaan 0-vaihtoehto; 
nykyiset rakentamismahdollisuudet

Kuvassa oikealla projektiarkkitehti Riikka Rahkonen. Rakennusoikeus- ja suojelu-
periaatteisiin saatua palautetta esittelemässä arkkitehti Minna Kiviluoto.

EHDOTUKSIA  
JATKOKEHITTELYYn

• rakennussuunnittelu-konsultilta 
tonttikohtainen tarkastelu; määritel-
lään mahdollisen lisärakentamisen si-
jainti ja määrä
• suojelutoimikunta mukaan alueen 
lupahakemusten käsittelyyn ja ohjaa-
maan rakentamista

• kaavassa tiukahko peruslinja, josta 
suojelutoimikunta voi myöntää poik-
keuksia – harkitaan tapauskohtaisesti 
– esitettävä hyvät perustelut ja suun-
nitelmat 
• kaavaan ei merkittäisi rakennusoi-
keutta suojelluille rakennuksille
• kokonaisuuksien tarkastelu – esim. 
uudisrakentamisen vaikutukset suojel-
lun naapuritontin arvoihin
• lisärakennusoikeus vanhan talon 
säilymiskannusteena
• kivijalkakerros rinteessä ei saisi vie-
dä rakennusoikeutta
• maanalainen autopaikoitus rinteessä



38

ELY-KESKUKSEn LAUSUnTO

• Pispalan arvokas aluekokonaisuus 
perustuu maisemaan, tiestöön ja kau-
punkikuvaan sekä vanhaan rakennus-
kantaan, rakennetun- ja luonnonym-
päristön arvoja ei saa hävittää 

Kasvillisuusselvitys:
• Pispalan kasvillisuudella saattaa ko-
konaisuuden kannalta olla oma mer-
kityksensä, vaikkei erityisiä suojeltavia 
lajeja koealueelta ole löytynyt. Kult-
tuurikasvillisuuden säilyminen voi 
toteutua osana joidenkin pihapiirien 
arvokasta kokonaisuutta

Suojelu- ja rakennusoikeus-
selvitys:
• kaikissa vaihtoehdoissa noudatetta-
vaksi suunnitellut periaatteet ja tavoit-
teet hyviä
• yleismääräyksiä tarkemmat suojelu-
määräykset ja lisärakentamisen sijain-
nin osoittaminen kaavassa ja rakenta-
mistavan määrittely on tarpeen, jotta 
suojelutavoitteet voidaan saavuttaa

Arvoluokkaan 1 kuuluvat
rakennukset ja pihapiirit: 
• alkuperäistä rakennustapaa parhai-
ten edustavien pihapiirien säilyttämi-
nen ja rakennusten tyylipiirteet tur-
vaavien suojelumääräysten antaminen 
on lähtökohtainen tavoite
• lisärakentamista voidaan osoittaa 
näillekin tonteille ja siten turvata ar-
vorakennusten säilyminen, erityistä 
huolellisuutta vaativat tontit, joiden 
rakennuskanta on pienimuotoista ja 
rakennettu kerrosala on vähäinen

Arvoluokkaan 2 ja 3 kuuluvat 
pihapiirit ja rakennukset:
• tonteilla ratkaistava olemassa ra-
kennusten laajentaminen tai uudis-
rakentamisen sovittaminen tontille 
siten, että se noudattaa alkuperäistä 
rakennustapaa, esim. Pispalanharjun 
ja Provastinkadun eteläpuoliset tontit
• pienten rakennusten kohdalla teh-
tävä valinta, laajennus vai toinen ra-
kennus tontille; huomioidaan katu-

kuva, maasto ja olevien rakennusten 
kunto ja laajennuskelpoisuus

Rakennusoikeus:
• ei suoraa kantaa rakennusoikeuden 
määrään
• säilytettäväksi osoitettavien raken-
nusten rajaaminen rakennusaloin, 
kerrosluvultaan ja kerrosalaltaan ny-
kytilannetta vastaavaksi
• jos tontin toteutunut tilanne ylittää 
merkittävästi alueen keskimääräisen 
rakennusoikeuden, rakennusoikeus 
määriteltävä muuta ympäristöä vas-
taavasti

Rakentamisen tapa:
• pulteri- ja betonimuurit sekä por-
rasyhteydet suojeltava kaavassa
• rakennukset tulee huomioida yksi-
löinä ja niitä koskevissa toimenpiteissä 
tiedostettava historiallinen ainutlaa-
tuisuus
• kaavassa tulee painottua suojelu ja 
lisärakentamisen ohjaus, väliaikainen 
rakentamistapaohje on hyvä lähtö-
kohta
• kaupunkikuvallisten vaurioiden 
korjaaminen

Vaihtoehdot:
• laadittujen vaihtoehtojen pohjalta 
ja lisärakentamisen sijoittumismah-
dollisuuksia ja rakentamistapaa tarkas-
tellen on löydettävissä ratkaisuja, jotka 
turvaavat valtakunnallisesti arvokkaan 
kulttuuriympäristön säilymisen

PIRKAnMAAn MAAKUnTA-
MUSEOn LAUSUnTO

• alueen elinvoimaisuuden säilyttä-
minen takaa osaltaan myös rakenne-
tun kulttuuriympäristön suojelumah-
dollisuuksien parantumisen
• joissakin tapauksissa kehittäminen 
saattaa olla ristiriidassa kulttuuriym-
päristön suojelun kanssa
• kaikki vaihtoehdot tarjoavat paikan 
erityispiirteet huomioivia ratkaisuja.  
Rakennetun ympäristön osalta vaih-
toehdot 1 ja 2 sopivimmat jatkokehit-
telyyn.

Rakennusoikeus
• uudisrakentamisen määrän ja ra-
kennusoikeuden määrittely tapaus-
kohtaisesti ja inventoinneissa todetut 
kulttuurihistorialliset arvot huomioi-
den
• rakennusoikeuden rajoittaminen 
tarpeen erityisesti tonteilla, joilla eri-
tyisiä kokonaisuuteen liittyviä arvoja
• rakennusoikeuden määrittely on 
kuitenkin vain yksi arvokkaan kult-
tuurihistoriallisen ympäristön vaali-
misen keino

Suojeluratkaisut
• rakennusten historiallisten ominai-
suuksien säilyttäminen keskeistä suo-
jelussa, muutosten tekeminen olevan 
rakennuskannan ja rakennetun ympä-
ristön ehdoilla
• yleismääräyksiin lisättävä: lähtö-
kohtana maankäytölle tulee olla his-
toriallisen rakennuskannan säilyttä-
minen
• eri tyyppiset suojelumerkinnät pe-
rusteltuja – tiivistäminen kahteen 
määräykseen yhdistäen srp-1 ja srp-2: 
rakennus tulee säilyttää ja mahdolliset 
muutokset tulee tehdä rakennuksen 
ominaispiirteitä kunnioittaen
• 3. luokkaan arvotettuihin sallitaan 
väljemmin muutoksia ja rakennuksen 
korvaaminen uudella voi olla joissakin 
tapauksissa järkevää, arvokkaissa 1. lk 
pihapiireissä näille tiukempi suojelu 
• miljööseen kuuluville rakenteille, 
esim. pengerrykset ja muurit, suositel-
laan merkintää sr/r-2 

Kiinteät muinaisjäännökset
• muinaisjäännösalue (koealueella 3) 
merkitty vaihtoehtoihin oikein, mer-
kinnän selitys ja määräys asianmukai-
set
• kiinteiden muinaisjäännösten osal-
ta vaihtoehtojen 1 ja 3 ratkaisut täyt-
tävät parhaiten muinaisjäännösten 
suojelun reunaehdot; rakennusalat 
on merkitty nykyisten rakennusten 
mukaisesti ja uudisrakentaminen on 
osoitettu riittävän etäälle



39

RAKEnnUSVALVOnnAn  
LAUSUnTO

• ehdotukset turvaavat vanhan 
rakennuskannan säilymisen ja 
mahdollistavat myös täydennysra-
kentamisen – tiukat rakennusalat 
suojeltaville rakennuksille, väljyyttä 
täydennysrakentamiselle
• kritiikkiä vaihtoehtojen arvoluok-
kamerkintöihin liittyen
• srp-3: ”rakennusta ei saa purkaa, 
ennen kuin korvaavalle uudisra-
kennukselle on saatu rakennuslu-
pa” – ehdollinen purkamisen salliva 
määräys tarpeeton, koska uudisra-
kennusta ei ole luvan myöntämisen 
jälkeen pakko rakentaa. Purkaminen 
ja uuden rakentaminen käsiteltävä 
erillisinä asioina
• määräyksiä karsittava, kehitettävä 
selkeämmiksi ja yksinkertaisemmik-
si

Yleismääräyksestä
• museoviranomaiselle lausunto-
mahdollisuus – turha määräys: lau-
sunnon tarpeellisuus voidaan sopia 
viranomaisyhteistyössä
• asuintilojen edellyttäminen alim-
paan kerrokseen rinteeseen raken-
nettaessa terveellisyyden kannalta 
ongelmallinen; radon, home
• enint. 10m²:n kevyet rakennel-
mat, ohjeistus rakennusjärjestyksessä 
ja rakennustarkastajan ohjeissa
• VE1, VE2: määräys autokatosten 
sallimisesta vain rakennusalalle on 
turha, rakennuksia ei muutenkaan 
saa rakentaa rakennusalan ulkopuo-
lelle
• autopaikkamääräyksiin ajanmu-
kaiset termit

Santalahden kaavasta luonnos  
alkuvuodesta

Myös Santalahden asemakaavaa 
tehdään samaan aikaan muun  
Pispalan kaavan kanssa. Sitä tekee 
konsulttina FCG Finnish Consulting 
Group Oy ja  
kaupungin puolelta työtä ohjaa  
Jouko Seppänen.
Kaavaa tehdään pari vuotta sitten 
hyväksytyn yleiskaavan pohjalta 
pääosin kerrostaloasuntoalueeksi. 
Ensimmäinen kaavaluonnos saata-
neen nähtäville alkuvuodesta 2011, 
jolloin siitä on mahdollisuus antaa 
mielipiteitä. Luonnos tulee alueen 
maaonomistajien tahdon mukaisesti 

sisältämään myös nykyisiä kerros-
taloja korkeampaa rakentamista,  
mitä on Pispalan osallisten taholta 
myös kritisoitu järvinäköaloja  
peittävänä. Kaavaluonnos tulee  
kevään aikana yhdyskuntalautakunnan 
käsittelyyn, jossa mielipiteet ja  
lausunnot huomioiden päätetään  
kaavan sisältö mukaan lukien  
sallittavat kerroskorkeudet.

Lisätietoja: 
Jouko Seppänen (Tampereen 
kaupunki), p. 0400 846 275, jouko.
seppanen@tampere.fi
Alf Lindström (FCG Oy),  
p. 010 409 6702, alf.lindstrom@fgc.fi

TILAKESKUKSEn  
LAUSUnTO

• kaavan rakennusoikeuden tarkaste-
lussa esitetyistä vaihtoehdoista kannat-
tavat VE 2 mukaista esitystä koskien 
tonttia nro 1024-8
• suojeltavaa rakennusta tulee voida 
laajentaa vähintään rakennuksen vaipan 
sisällä sekä tämän lisäksi vähäisesti vai-
pan ulkopuolella.

YMPäRISTÖnSUOJELUn  
KOMMEnTTI

Arvokkaimmat lajit Pispalan kaava-
alueella ovat neidonkieli ja koiruoho. 
Neidonkieli on komea kaksivuotinen 
ruohokasvi, joka muodostaa visuaalises-
ti upeita kasvustoja. Ne olisi syytä säästä 
jo maisemallisessakin mielessä. 

Koiruoholla on Pispalan lisäksi vain 
yksi tiedossa oleva kasvupaikka (Järven-
sivulla). Se on vanha yrttikasvi. Vuori-
jalavalla - vaikka onkin rauhoitettu - ei 
liene merkitystä, koska Pispalan vuori-
jalavan taimet lienevät istutusperäisten 
puuyksiöiden siemenjälkeläisiä.

YMPäRISTÖTERVEYDEn 
LAUSUnTO

Koko Pispala on radonriskialuetta. 
Pispalan radonpitoisuudet ovat poik-
keuksellisen korkeita, mikä on otet-
tava huomioon rakentamisessa. Tämä 
on syytä tuoda aineistossa selkeämmin 
esiin.
Pispalan kivijalkatilat ovat vaihtele-
via. Asuintilojen rakentaminen niihin 
edellyttää perusteellista suunnittelua 
ja osaavaa rakentamista, muuten saa-
tetaan aiheuttaa terveyshaittoja koste-
us- ja homevaurioiden muodossa tai 
korkeina radonpitoisuuksina. Ehdo-
tamme laajempaa terveysnäkökulmaa 
kellarirakentamiseen ja selkeää ohjeis-
tusta rakentamistapaohjeeseen.
Suojelumerkintöjen ja rakennusoike-
usvaihtoehtojen terveysvaikutukset 
tulisi arvioida uudelleen ottaen huo-
mioon ainakin radonin torjunnan ja 
kellarirakentamisen yleiset ongelmat, 
kuten kosteusvaurioiden mahdolli-
suudet.
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BaltCICA, ilmastonmuutosta ja 
sen vaikutuksia Itämeren alu-
eella tutkiva projekti, on osit-

tain EU:n rahoittama hanke, jossa 
on mukana osallistujia kahdeksasta 
Itämeren alueen maasta. Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) vetä-
mässä, vuosina 2009-2012 toteu-
tettavassa hankkeessa keskitytään 
ilmaston muutoksen aiheuttamiin 
uhkiin erityisesti Itämeren rannik-
kokaupungeissa, mitä vaikutuksia 
mahdollisella meren ja jokien pin-
nan nousuilla (tulvat, sadannan li-
sääntyminen) on rannikkoalueisiin 
ja pohjavesiin. Suomessa selvitetään 
pohjavesimuutoksiin sopeutumista 
Hangossa ja Tampereella.

Tampereella BaltCICA-hankkeen 
tutkimuskohde on Pyynikin-Epilän-
Villilän harjualue. Hankkeessa tut-
kitaan kairausten, painovoimamitta-
usten ja pohjavesitutkimusten avulla 
harjualueen maaperän rakennetta ja 
pohjavesiolosuhteita. Aineiston poh-
jalta laaditaan GTK:ssa kolmiulot-
teinen rakennemalli, jonka avulla 
voidaan arvioida ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia  mm. pohjavesitasa-
painoon.

Maaperätutkimuksia on tehty har-
jualueella syksyllä 2009 ja talvella 
2010. Joulukuun 2010 aikana Tam-
pereen Infratuotannon paikkatieto-
tuotanto asentaa vielä 8 uutta pohja-

vesiputkea eri puolille tutkimusaluetta. 
Näsijärven pinta on noin 17 metriä 

korkeammalla kuin Pyhäjärven pin-
ta. Lähtökohtaoletuksena BaltCICA-
hankkeessa oli, että harjumuodostuma 
ja sen sisällä oleva kalliokynnys patoavat 
Näsijärven vedet harjun pohjoispuolel-
le. Ilmastonmuutoksen myötä lisään-
tyvät sateet voivat nostaa Näsijärven 
vedenpintaa ja samalla pohjavedenpin-
taa. Mikäli pohjavedenpinta nousee 
kalliokynnystä korkeammalle tasolle, 
alkaa vesi virrata kynnyksen yli harjun 
eteläpuolelle nostaen pohjavedenpintaa 
Epilän ja Pispalan alueella. Tämä muut-
taisi alueen pohjavesiolosuhteita vaikut-
tamalla muun muassa alueen lähteistä 
purkautuvan sekä Hyhkyn vedenotta-
molle kulkeutuvan pohjaveden määriin. 

 Tähän mennessä saatujen tutkimus-
tietojen perusteella harjun sisällä ei 
ole kalliokynnystä, vaan Näsijärvestä 
suotautuvan veden määrää rajoittavat 
ranta-alueiden savikerrokset, ja harjun 
sisällä oleva moreeni. Vettä suotautuu 
harjun läpi, mikä ilmenee harjun ete-
läpuolella Pyhäjärven rannalla näkyvi-

Eu-projekti BaltCiCa  
tutkii Pispalan harjua  
ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia 

nä lähteinä, Tahmelan ryytimailla ja 
uittotunnelin suuaukon läheisyydes-
sä. Pohjavedestä ja sen liikkeistä saa-
daan lisätietoja uusien tutkimusput-
kien myötä, mutta jo nyt tiedetään, 
että esim. ryytimaiden alue edellyttää 
tarkempia maaperäselvityksiä, joissa 
selvitetään mm. läpäiseviä maakerrok-
sia  peittävä savikerroksen paksuus ja 
pohjaveden painetaso.

GTK:n rakennemalli valmistuu 
tammikuussa 2011. Mallin poh-
jalta ryhdytään analysoimaan il-
mastonmuutoksen ja myös raken-
tamistoimenpiteiden aiheuttamia 
riskejä harju- ja pohjavesialueilla. Ris-
kien kartoittamisen jälkeen tutkitaan 
keinoja, joilla maankäytön suunnitte-
lussa voidaan riskeihin sopeutua.

BaltCICA-hankkeen Tampereen 
tuloksia esitellään yleisölle keväällä 
2011 järjestettävässä yleisötilaisuu-
dessa. Lisätietoja BaltCICA – Climate 
Change: Impacts, Costs and Adapta-
tion in the Baltic Sea Region -hank-
keesta löytyy hankkeen kotisivuilta 
osoitteesta www.baltcica.org.

Teksti: Kari Hietala, Ulla Tiilikainen
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Irkku lienee aika monille vanhoil-
le ja vähän nuoremmillekin pis-
palalaisille tuttu, jopa legendaa-

rinen hahmo. Häntä on haastateltu 
ja hänestä on kirjoitettu Pispalalai-
sessa monta kertaa. Vaikka hän asui 
uudessa kotimaassaan Portugalissa 
melkein 20 vuotta, siteet Suomeen 
ja Pispalaan olivat lujat. Lapset Nina 
ja Jussi, jotka elivät lapsuutensa Pis-
palan maisemissa, saattelivat äitinsä 
rajan ylitse. Isä Jokke on ollut maan 
povessa jo kauan.

Irkku oli ystäväni ja toverini 
1970-luvulta alkaen kun muutin 
Pispalaan asumaan. Hänen kodis-
taan sain tukikohdan, jonne sain 
tulla koska vain, tapaamaan aina 
ystävällistä Salvaksen työläisperhet-
tä. Irkulla oli taito tutustua kaiken-
laisiin ihmisiin, nuoriin ja vanhoi-
hin. Hänellä ei ollut esteitä lähestyä 
ketään, olipa kyseessä professori tai 
poliitikko, ja puhella melkein mistä 
vain. Ihmiset kiinnostivat Irkkua. 

Hän tunsi kaikki. Kyllä hän myös tä-
räytti mielipiteensä välillä niin, ettei se 
kaikkia miellyttänyt. Mutta silti uskon, 
että Irkun mielipiteiden ärsyttämätkin 
tunnistivat Irkun lämpimän, aidon  sy-
dämen ja aina auttamiseen valmiin mie-
len. 

Irkku oli aatteellinen kommunisti, 
solidaarinen työläisnainen, tarmokas 
äiti, koskettava kuvataitelija, hieno ja 
rohkea ihminen. Ei ristiriidaton eikä en-
keli myöskään. Hänellä oli omat salai-
set unelmansa, ilonsa ja surunsa kuten 
meillä kaikilla. Läheisiksi tulleet saivat 
niistä joskus tietää. Hän olisi halunnut 
opiskella - se toive ei toteutunut. Mutta 
yksi unelma, muuttaa eläkepäivillä läm-
pimään etelän maahan toteutui. Sinne 
hänet koirineen veivät halki Euroo-
pan kolme Pispalan sälliä, Erkki, Kalle 
ja Mutanen. Portugalissakin Irkku loi 
oman sosieteensa sujuvasti, pikkuhiljaa 
kieltäkin luonnon menetelmällä oppien.

Minä nuorena, tilapäistöillä sinnitte-
levänä akateemisena köyhänä sain pestä 

irMEli salVas  
MuistoissaMME

Teksti: Annamarja ”Amo” Ollikainen-Autiosaari  
Kuva: Hannu T. Sepponen

Irkku Salvasta haastateltiin Pispalalainen-lehdessä 2/2006.

pyykkini Irkun koneella, käydä hä-
nen saunassaan kylpemässä ja nauttia 
pitkistä illoista muiden Irkun kotiin 
jumiutuneiden ihmisten seurassa. Ne 
ajat ovat jääneet mieleeni vahvasti.  
Ehdin tutustua myös hänen portuga-
lilaiseen elämänmuotoonsa Almanci-
lissa ja taisi siellä käydä moni muukin 
ystävä Suomesta.

Irkku puheli jäävänsä loppuiäkseen 
Portugaliin eikä halunnut tulla edes 
haudatuksi Suomeen. Hän piti meille 
ystäville ikimuistoiset 70-vuotisjuhlat, 
mitkä jäivät viimeiseksi kohtaamiseksi 
monille. Soitin hänelle ystävänpäivä-
nä 14.2.2010. Puhelimme niitä näitä 
iloisesti eikä hän valitellut vaivojansa, 
kaikkine sairauksineenkaan. Tiesim-
me silti että tiimalasi oli täyttymässä. 
Nyt hän on siellä missä on Jokke ja 
monet muut edesmenneet pispalalai-
set ystävät ja toverit, tuonilmaisissa.  
Irkun nauru raikaa varmasti sielläkin 
ylitse muiden.

Irmeli ”Irkku” Salvas 
kuoli Portugalin Farossa 19.6.2010  
kunnioitettavassa 71 vuoden iässä.
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Joskus Kaisa ja minä tulimme 
jutelleeksi elämän tarkoitukses-
ta. Tämä oli poikkeuksellista; 

 normaalisti Kaisan bularitutka 
alkoi piipata kauan ennen kuin 
päästiin lähellekään mitään näin 
korkealentoista.

Tällä kertaa Kaisa nyt totesi, 
että hänen elämässään ei ole muuta 
tarkoitusta kuin iloisena olemi-
nen. Just. Jos kaikki ajattelisimme 
näin vastuuttomasti, olisi kan- 
sainvälinen kilpailukykymme tuota 
pikaa muisto vain. Kokonaan 
toinen asia on se, että vain yksi 
ihminen tuhannesta pystyi sa-
nomaan moisen lauseen kuulos-
tamatta kertakaikkisen kornilta 

 ja typerältä. Kaisan sanomana siinä 
oli kuitenkin painoa ja vakuutta-
vuutta.

Hyvähän se oli Kaisan tämmöistä 
tokaista. Kai sitä kuka hyvänsä oli-
si iloinen, jos Kaisan tapaan omaisi 
leijonan rohkeuden, karhun ym-
märryksen ja ihmisrakkauden, joka 
ei oikein mahdukaan mihinkään. 
Paikka näkyy olevan väärällään ih-
misiä, jotka ilostuttivat Kaisaa, ja 
joita Kaisa vastavuoroisesti ilostutti.

Kaisalla oli tapansa viritellä iloi-
suuspesäkkeitä pitkin mäkeä täysin 
holtittomasti. Hän ei ole niitä enää 
itse vaalimassa, joten huolenpito jää 
meidän huoleksemme. Kiitos. 

Ihmisenä Antti oli humanis-
ti ja taiteen ystävä. Tahmelan 
ja Pispalan kauniit harju-

maisemat ja näköala Pyhäjärvelle 
antoivat hänelle elämänvoimaa. 
Kotiseutunsa paikallishistorian ja 
ihmiset Antti tunsi perusteellisesti. 
Hänen rakkaisiin harrastuksiinsa 
kuului nuorten palloiluvalmen-
nus. Antti taisi jalkapallon ja kori-
pallon hienoudet. Järjestöaktiivina 
ja opettajana hänelle myönnettiin 
Tampereen kaupungin kultainen 
ansiomerkki.

Opettajana hän oli lämminsy-
däminen ja isällinen kasvattaja. 
Monet oppilassukupolvet muista-
vat hänen viisaat elämänneuvonsa. 
Antti oli yhteisöllisyyden esiraivaa-
ja. Satamakadun kansalaiskoulus-
sa oli pelkkiä suuria poikaluokkia. 
Humoristina Antti keksi antaa kou-
lulle nimen Satamakadun instituut-
ti, mikä kuvasi sattuvasti, kuinka 
poikiin pyrittiin istuttamaan tiedon 
ja elämänopin perustaidot. Uskon, 
että monet aikuisikään varttuneet 
Antin ”pojat” muistelevat häntä 

Katri (Kaisa) Miller
 

24.7.1956 Mikkeli – 5.7.2010 Tampere
Heikki-Pekka Miettisen puhe Kaisa Millerin muistotilaisuudessa  

31.7.2010 Kurpitsatalolla.

lämpimästi. Samaa työtä hän jatkoi Amurin 
työpisteessä.

Antti oli myös kokoava persoona meille 
opettajatovereille. Häneltä riitti tukea niin 
nuorille kuin vanhoille kollegoille. Hallinnol-
liset kykynsä hän osoitti vararehtorina Pyy-
nikin koulussa eläkkeelle jäämiseensä saakka. 
Ennen kaikkea jäämme Antista kaipaamaan 
hänen lämpöään. Antin aina kohdalleen sat-
tuneet opettajainhuoneen ”aamunavaukset” 
olivat kouluarjen pelastus. Antti kasvatti 
myös työtovereitaan ymmärtämään meidän 
ihmisten erilaisuutta.

Antti Antniemi menehtyi äkillisesti 20.9.2010 Tampereella.  
Hän oli syntynyt 5.11.1931 Pohjois-Pirkkalassa.  
Elämäntyönsä hän suoritti kansalaiskoulun yleisaineiden 
opettajana ja peruskoulun opinto-ohjaajana.

antti antiemi  
in memoriam Pekka Leino ja Seppo Järvinen, Pitkäaikaiset työtoverit
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Jari, valon kantaja, Oprin
ja Topin iskä, rakas ystävä.
Mies, joka rakensi 
maailman käsillään 
ja sydämellään.

Se oli kai sunnuntai, kirkas ja 
aurinkoinen kevättalven päivä, 
jolloin kaikki halusivat ulkoil-

la, viettää yhteistä laatuaikaa kera 
perheen, tyttö- tai poikaystävän, ne-
lijalkaisia ystäviä unohtamatta; teh-
dä sunnuntaisen retken.

Silloin me pidimme asukasyhdis-
tyksen kevätkokouksen Pispan kou-
lulla, sisätiloissa - mikä mainio valin-
ta sunnuntain viettoon! Asialista oli 
pitkä, täynnä painavaa päätettävää, 
oltiinhan 1980-luvulla.

Tultiin kohtaan ´toimikunnan 
täydentäminen´. Olisiko kiinnostu-
neita?

Kesken normaalin hälinän seurasi 
piinallinen hiljaisuus. Tuntematto-
man henkilön käsi nousi takapen-
kiltä, kaikille uusi ääni ilmoitti: "Kai 

voisi tulla, täällä on niin mukavaa vä-
kee." Puhuja oli Paula. Kai valittiin toi-
mikuntaan - kuten myös Paula. Pääsivät 
toimittamaan Pispalalainen-lehteä.

Se tarmo ja taito, jolla Kai tarttui asi-
oihin, innosti meitä kaikkia jaksamaan. 
Kun maakaasua linjattiin Tampereelle, 
Kai kulki maastossa reitin halki koko 
Hämeen. Kun Asukasliitto täytti 10 
vuotta, kokouksesta Tampereella tuli iso 
juhla koko maan asukas- ja ympäristö-
toiminnan väelle.

Muistamme aina Karnevaalien ´man-
sikkaa´ ja ´kurpitsaa´. Ja Kain myös 
arvokkaasti toogaan puettuna. Hän oli 
käytännön toimija, Pispalan peruspa-
rannuksen tiedottaja ja puolestapuhuja. 
Elämästä, työstä, huumorista ja ilosta 
me hänet muistamme nyt kuolemankin 
hetkellä.

Kai Villa 
19.6.1927 - 5.9.2010

Teksti: Matti Nikkari

Jari Mölsä
3.8.1960 – 7.11.2010

”Tässähän minä tähdissä vaellan  
ja kuun kanssa  
tanssin hilpeän valssin.”
 
Talvikki ja Opri
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Etsitkö työllesi tekijää?
Kysypä meiltä!

Kulttuuriosuuskunta Komeetta

www.komeetta.eu

Pyynikintie 25, 33230 Tampere
puh.  040 725 9280
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ELÄINLÄÄKÄRI
Inka-Mari Anttila
Pättiniemenkatu 5
33270 Tampere

VASTAANOTTO AJANVARAUKSELLA p.040 585 9799
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