
Ryytimaiden kansallisromanttisesta idyllistä 

Pyhäjärven kesäöiselle kuunsillalle,

korkealle, lumen peittämän Etelä-Suomen ylle 

katsomaan muinaista Maannousua Kuusta. 

Kannen kuva:
Image Science and Analysis Laboratory, 
NASA-Johnson Space Center. 
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“Large Image Request Results.”
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30 vuotta jalat tukevasti ilmassa
Pispalan asukasyhdistys perustettiin 28.5.1975 reaktiona kaupungin aikei-

siin saneerata Pispala ”sosiaalisesti korkeatasoiseksi” asuinalueeksi. Työväen 
kaupungin osan asukkaat nousivat taistoon oman asuinympäristönsä puolesta. 
Tulevillekin polville haluttiin säilyttää mahdollisuus kokea ja elää kylän histo-
riaa. Olemme paljon velkaa näille Pispala-adressin keränneille asukkaille.

Pispalan nykytodellisuus voisi olla hyvin toisenlainen – harjun täydeltä ta-
sakattoisia terassitaloja, valtavia pysäköintilaitoksia, moottoritie Pyhäjärven 
betonoidun rannan tuntumassa – kaikki vanha korvattu paremmalla ja siistim-
mällä uudella. Radikaalin ja nopean purkamisen sijaan Pispalan hidas muutos 
on ollut kuitenkin yhtä villiä kuin rakentaminen 1920- ja 1930-luvuilla. Vanhan 
talon on saanut purkaa ja uuden tehdä mielensä mukaan. Ja eikö muka näin ole 
tehty? Kyllä ja tehdään edelleen! 

Neljän viimeksi ilmestyneen Pispalalainen –lehden kansilla on pyritty ot-
tamaan etäisyyttä oman mäen ongelmiin ja samanaikaisesti kerrottu tari-
naa asuinympäristömme ainutlaatuisuudesta. Lauri Viita vertasi koulupoikana 
vuon na 1931 Pispalan ihmeitä muualta löytyviin, todeten Pispalan olevan koko 
Maailma. Kaikki liittyy kaikkeen ja niin Pispalakin liittyy muuhun Maailmaan. 
Emme ole erityissuojeluksessa suurimmilta globaaleilta ongelmiltakaan, mutta 
voimme paikallisesti tehdä voitavamme reilumman ja kestävämmän Maailman 
puolesta. 

Pispalan suureen muutokseen johtaneen asemakaavan laatiminen alkoi 
syyskuussa 1969. Käsissäsi olevan lehden kansikuva on otettu kaksi kuukautta 
tätä aikaisemmin. Kuvan leviäminen ympäri Maailmaa lisäsi universaalia 
tietoisuutta Maapallomme ainutlaatuisuudesta ja vaikutti muun muassa kan-
sainvälisen ympäristöliikkeen syntyyn. Hieman tuota ajankohtaa myöhäisem-
mästä perustamisesta lähtien asukasyhdistys on pyrkinyt avaamaan ihmisten 
silmät näkemään tämän meidän harjumme ainutkertaisuus. Sen, ettei Pispala ole 
jotain kertakäyttöistä, vaan uniikki, hellävaroen pidettävä osa Maailmaa.

Käytyään Kuussa Pispalalainen palaa Maan pinnalle. Asukasyhdistys jatkaa 
entiseen tapaan oman mäen asioiden seuraamisen ja niihin vaikuttamisen kana-
vana. Täällä ruohonjuuritasolla on reilusti tilaa jokaiselle pikkupurolle kanavan 
virran lisäämiseen. Yhdessä meissä on voimaa kuin pienessä kylässä - joka todis-
tettavasti voi kääntää jopa pohjoismaiden suurimman sisävesikaupungin pään. 

Nähdään synttärikarnevaaleilla 27. - 29.5.2005!

Pasi Virtamo

P.S. Pispalalaisen julkaisun ovat kautta aikojen mahdollistaneet siihen 
myötämieli sesti suhtautuvat mainostajat. Tiedätte keitä olette - suuri kiitos an-
tamastanne tuesta! 
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PISPALAN ASUKASYHDISTYKSEN 
jäsenmaksu vuodeksi 2005 on 5 euroa 
ja kannatusjäsenyys 20 euroa. Tilinu-
mero: Sampo 800017-893796. KÄYTÄ 
VIITENUMEROA 110. Merkitse viestiksi 

“jäsenmaksu 2005” ja oma nimesi.
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Kansankeräilijä Gulliver Koskisen ensimmäinen matka Pispalaan
Saavun matkani päätepisteeseen varhain illalla toukokuun lopulla,

suuntaan majapaikkaani, kohtuullinen huone Mäkikadulla, 
pönttöuunilla ja aamiaisella, on herättävä 8.30 porokahville, 

muuten juo kylmänä, emäntä huseeraa suureen ääneen
sämpylät ja juustot pieneen pihapöytään, lihava valkoinen

kolli kärkkyy kaiken aikaa, emäntä huiskii sivuun, toisena aamuna jo
emäntä itse istahtaa aamiaispöytään, ja kaksi muuta matkustavaista, porilaiset

kaksoistytöt joilla on suunnitelmissa käydä katsomassa Lauri Viitaa.
Mutta Viita on kuollu.

Viikon verran kävelen ympäriinsä, ja tottahan toki 
se on perin merkillinen paikka. 

Se on jäänyt siihen kahden järven väliin ruttuun,
vesien puristamaksi poimuksi, merkillinen paikka se on, 

kun siellä on kaikki niin ahdasta ja kiikkerää, jyrkkään mäkeen
on tarvinnut rakentaa, vieri viereen, ja kivet laitettu ettei talot 

ja rakennelmat valu rinnettä alas kun tulee sateet tai kevät. 
Sydäntalven liukkailla tepastetaan kuin pingviinit,

varoen vierasta askelta tapaillen, kinkkeloiden, kankkeloiden.
Keväällä kirkolta sataa, vesi norisee Amandan lanteita

Koistisen kellariin jossa pontikkapannu
uuvahtaa tulvan keskellä ja niin

juodaan Tahmelan lähteeltä kilvan
kollin kusta.

Päivien mittaan opin että Pispalassa on kahdenlaista väkeä,
kahta erilaista sorttia jotka asuvat vieri vierin.

Autoilijat asuttavat suurempia, usein kolossaalisia nykytaloja 
jotka on kuin sokkoleikattu harjun soraan.

Iltaisin he katsovat laatikoista jatkosotaa ja romantiikkaa,
syövät pitkään ja seremoniallisesti, ja kahisevat ulkoillessaan..

Kävelijät sen sijaan liikkuvat verkkaan, tuumiskellen,
heidän mielestään kiire on mielenhäiriö, puutostila,

eivätkä he koskaan poistu Pispalasta,
paitsi kun tulee asiaa Pyynikin automaatille, tai Kalevaan

hautausmaalle. 

Pitkä on kevät Pispalassa, raskas ja rattoisa,
pihoja siivotaan, akkunoita pestään, korttia pelataan ulkona.

Pispalassa toisten asioista huolehditaan, 
nälkä, jano ja perikato toimitetaan yhteisvoimin ja kovalla tohinalla,

oma kirjasto rakennetaan tyhjästä ja tehdään siitä yhteinen olohuone,
ja silti tavan takaa tulee vastaan probleemi,
ettei ihmisillä ole hetken rauhaa toisistaan.

Toisille se on kiivas kaski, seinänaapuri rähjää ja rällää,
ja toinen pummaa sokerit ja kahvit. Toisille taas se on
arkista osallistumista yhteiseen muistiin, näytelmään

jota kirjoitetaan ja ohjataan samaan aikaan kun se tapahtuu.
Täällä ei keinuta suhdanteet ja lamat, vaan se 

kun jonkun kämppä menee alta, 
kun runoilija ja kalastaja heittävät henkensä,

kun Hotakaisen talo puretaan.

Olen jo pakannut kimpsuni ja kampsuni, kuitannut
vuokrat emännälle, niin eikö Rassantalon kohdalla tule vastaan 

Rane Koistinen, jolla on minulle sen verran velkoja,
että siinä menee kaksi vuorokautta. Tahmelan rannassa

se intoutuu saarnamieheksi niin että kasvimaalta kurkitaan.
“Mikä perkeleellinen iili se on tänäpänä maailmassa

että epäterveellisistä asioista tehrään väkisten hankalia.
Tupakkia jourutaan vetään salaa tunkkasissa kopperoissa

ja ernomasen holja hönöttely läträtään karseissa manaloissa,”
Rane saarnaa. Ajattelen sitä seuraavana päivänä, seisoessani

pikajunan ahtaassa tupakkakopissa, ja ajattelen sitäkin
että on tämä aikakausi erinomaista, kun meillä on vielä nämä

vanhat paikat ja tavat, ja sitten meillä on nämä uudetkin,
jonninjoutavat.
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Kansankeräilijä Gulliver Koskisen toinen matka Pispalaan
Muutaman vuoden päästä tulen Pispalaan jo aikaisemmin keväällä.
On helpompi tulla, kävelen rauhallisemmin, pysähtelen
juttelemaan ihmisten kanssa, saunon Rajaportilla perjantaisin.

Kujakolliin menen katsomaan jalkapallomatsia.
Pöytäkunta haastaa viime kesän karnevaaleista ja folkkareista,
“tänä kesänä pannaan paremmaksi,”
on siis viimein tullut nousukausi, glasnost,
hätäisimmät kaivavat ylioppilaslakit vinttikomeroista,
toisilta menee maisemat kun rakennetaan niin korkeata ja niin uutta,
toisilta menee hermot kun rahaa ei ole nousukauteen
tai edes “Nousukauteen” Plevnassa,
mutta huumorilla kyllä on katetta, pitkillä paatoksen puheilla 
Pyykkipuistossa ja teatraalisilla madonluvuilla Kujakollissa.
Jalkapallomatsi päättyy tasan, sitten hätäisimmät
kiirehtimään harjun toiselle puolelle.

“Olli, heitätkös sää meidät harjulle, tai heitä Pulteriin
portaat on kuule mahrottomat ku pystysuora seinä
kankkunen köröttää vastaan jo Pispankadulla”.

Pulterissa veljet niin kohteliaat, kohtuuttomat, kaunopuheiset,
kuolemattomat runosepät, kurittomat puusepät, kalastajat, 
ja siskot niin suulaat, säröiset ja säikyt,
toimittajat, taiteilijat, siivoojat ja suojattomat,
kaikki kovin ahtaasti, kovin lämpimästi
kaulakkain, kiinnittäin, kuhisten
kuin viimeistä päivää, kukin asiallaan.
“Siivekkäitä, sarvipäitä, enkeleitä, perkeleitä”,
laskettelee Viita, sitten graafi kko istuu viereeni, 
ehdottaa että kipattaisiin kaljat,
“mulla ei o latin latia, mutta mää voin kertoo vitsin,”
hetisiihen tyrvääläinen tyttökuoro remauttaa takapöydästä
Irwinit, olen hetken vainaa, käyn kusella, palaan,
sillä välin on näyttelijä jo kiivennyt pöydälle, tarjoaa 
muurari Hiltusen yksinpuhelun Jeesuksesta Pispalassa
mahtipontisesti jyristen (10 min), niin että
hänen lopetettuaan koko kapakka on hiljaa.
Kolme sekuntia.
Sitten juureva seurakunta sytyttää tupakat
ja ryhtyy etsimään seuralaista, kulmakarvoihin
ilmestyy sähköinen sahalaita,
mustalaiseukko ryhtyy laulaan Hoffmannin tipoista
ja pöydän päässä kirgiisi vilkuttaa silmiään kuin pajatso,
sammuneet vakiasiakkaat herätetään tilaamaan viimeistä kierrosta, 
valomerkin jälkeen Huikonen kuittaa kitaralla
talo nousevan auringon, onneksi kaikki osaavat sanat,
sora lentää, taksit vilkkuvat jo ikkunan takana,
Pyykkipuistossa pestään pyykkiä koko yö, 
edestakaisin liikkein, vanhan kaavan mukaan,
ja aamun tunteina jäät rupeavat rasahtelemaan Näsijärvellä.
Ryhtyy oleen kevät.

J.K.
Ihalainen

Kuvat © Hypnopoliittinen instituutti, Siuro www.palladiumkirjat.fi 
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Isosiskoprojekti on osa Ahjolan 
nuorisotyötä ja sitä tukee Raha-au-
tomaattiyhdistys. Projekti toimii 
seitsemättä vuottaan. Sen taustalla 
on sosiokulttuurisen innostamisen 
menetelmät ja lähtökohtana ajatus 
ihmisestä sosiaalisena, kulttuurisena 
ja kasvatuksellisena olentona. Isosis-
koprojekti toimii yhteistyössä mm. 
perheiden sekä koulu- ja sosiaalitoi-
men kanssa.

Pikkusiskoksi voi tulla kuka 
tahan sa tamperelainen, 6-16-vuotias 
tyttö. Isosiskoprojekti kouluttaa 
vapaaehtoisia 18 vuotta täyttäneitä 
Isosiskoja nuoremmille tytöille ai-
kuisiksi ystäviksi ja arjessa tukijoiksi. 
Tällä hetkellä  Iso- ja Pikkusiskoja 
on jo yli 200 ja heitä tulee koko ajan 
lisää.

Ahjolan alakerrassa oleva Tyttöjen 
Tupa saa uudet tilat Ylävoiman talos-
ta. Yli 3 vuotta toimineella Tyttöjen 
Tuvalla on Isosiskoprojektin toimis-
to. Tupa toimii myös Iso- ja Pikkusis-
kojen kohtauspaikkana ja toiminta-
huoneena. Tiistaisin ja torstaisin klo 
15-20 Tyttöjen Tupa täyttyy innok-
kaista Pikku- ja Isosiskoista. Tuvalla 

voi tehdä läksyjä, askarrella, pelata, 
tavata kavereita kiireettömässä il-
mapiirissä. Aukioloissa on aina use-
ampia aikuisia paikalla. Iso- ja Pik-
kusiskoille järjestämme myös retkiä, 
tapahtumia ja Unelmaleirin. Koko 
toiminta on tarkoitettu vain tytöille. 

Kerromme mielellämme lisää 
toiminnastamme!

040-740 09 91, projektisihteeri 
Kati Malmi

050-462 00 38, projektityöntekijä 
Maarit Kurunmäki

NUORTTI – PROJEKTI 

Nuorille tukea ja tietoa, eli Nuort-
ti – projekti, aloittaa toimintansa 
tänä keväänä. Kuten Isosiskopro-
jekti, on Nuorttikin osa Ahjolan 
nuorisotyötä ja Raha-automaat-
tiyhdistyksen tukemaa toimintaa. 
Käynnistysvaihe on vielä menossa, ja 
varsinainen toi minta projektin puit-
teissa on tarkoitus aloittaa syksyllä 
2005. Nimensä mukaisesti projekti 
pyrkii tavoittamaan nuoria, joilla on 
hankaluuksia elämäänsä liittyvissä 
asioissa, kuten opiskelussa, asunnon 
ja työn hakemisessa, tai jotka muuten 
vain kaipaavat aikuista tukea. Nuort-
ti – projekti tarjoaakin tietoa, tukea 
ja ohjausta käytännön asioihin liitty-
vissä kysymyksissä itsenäistä elämää 
aloittaville nuorille.

Alkuvaiheessa projekti saa toimis-
totilan Ylävoiman talosta, tarkemmin 
sanoen sen alakerrasta. Syksyllä 2005 
projektin on tarkoitus muuttaa omiin 
tiloihin Hyhkyyn. Oikein hyvää 
kesän odotusta kaikille Nuortti – pro-
jektin puolesta.

Lisää tietoa Nuortti – projektin 
toiminnasta:

050-361 06 33, projektiohjaaja 
Mikko Malkamäki

www.ahjolary.fi 

AHJOLAN PROJEKTEJA YLÄVOIMAN TALOON

ISOSISKOPROJEKTI JA TYTTÖJEN TUPA

“Ihanaa, ettei tartte pelätä autoja seläntakaa”

Tämä kommentti kahden koulupojan keskustelussa, vakuutti Pispankadun 
hidasteanomuksen tarpeellisuudesta. Tällä kadulla kun ei enää noudateta 

liikennesääntöjä; ajetaan liian lujaa ja vasten ajokieltoa, yksisuuntaista katua 
väärään suuntaan.

Kuinka moni muistaa, saati sitten noudattaa Pispanharjulla olevaa 
30 km / h nopeusrajoitusta?

Mihin meillä on kiire? Miksi emme kunnioita liikennesääntöjä ja muita tiellä 
liikkujia? Voisimmeko me pispalalaiset itse muuttaa asennettamme tässä 

asiassa, jotta lapset voisivat pelotta kulkea koulutietään. 

Me pispalalaiset voisimme olla esimerkkinä yhteishengestä tässäkin asiassa. 

Toivoo Pispalan Maikki Mummu
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Kurpitsatalo laskuveden aikaan

Kevät keikkuen tulevi ja sen mu-
kana alkaa taas hääräily Pyhäjärven 
rannassa. Kurpitsaliike on hyvissä 
ajoin herännyt talviunilta ja kesän 
suunnitelmia ja aikatauluja hiotaan 
jo kovaa vauhtia. Kausi alkaa perin-
teisesti rannansiivoustalkoilla, jotka 
järjestetään yhdessä Pispalan asu-
kasyhdistyksen kanssa lauantaina 
23.4. klo 12 lähtien (ehkä jo tapahtu-
nut kun tämä lehti ilmestyy).

Seuraavaksi sitten katsotaan mikä 
taho ryhtyy hoitamaan palstojen 
vuokrausta, kun 4H-yhdistys jättää 
tehtävän. Kurpitsaliikkeelle olisi 
tietysti mieluista hoitaa Tahmelan 
palstojen välitystä, mutta kaupunki 
haluaa kaikki palsta-alueensa sa-
man instanssin hoitoon. Meiltä ei 
näin laajaan toimintaan välttämättä 
löydy resursseja. Toisaalta, eikö olisi 
parempi, että jokaisella kaupungin 
palsta-alueella olisi oma hoitajansa, 
joka tuntisi juuri oman alueensa pel-
lot? Näin ne myös saataisiin parem-
paan käyttöön. Toivotaan kuiten-
kin, että uusi organisaatio hoitaa 
tehtävänsä tehokkaasti ja että saam-
me kaikki tyhjät maa-alueet viljeltä-
väksi.Viljelijöitä kun piisaa jonoon 
asti joka vuosi.

Huhtikuun aikana Kurpitsatalolla 
aloittaa joukko Kumppanuuspro-
jektin välittämiä työntekijöitä, joita 
ilman talo ei pystyisi tarjoamaan kaik-
kia palveluja, mitä sieltä on totuttu 
saamaan. Kesäkauden talolla aloittaa 
toisen kerroksen gallerian avajaiset 
vappuaattona. Tämän kesän toimin-
taa pyörittää Ratas-ryhmä ja luvassa 
on erilaisia näyttelyitä pitkin kesää. 
Onpa luvassa kasvimaa-performans-
sia ja tilateoksia luonnon helmassa, 
joten tarkkailkaapa ilmoitustaulua 
tarkemmista ajankohdista.

Kulttuuria on myös tarjolla Teat-
terikesän aikana, jolloin Uralin per-
hosta esitetään jälleen Kurpitsatalon 
kupeessa. Tämä osuuskunta Camera 
Cagliostron tuottama esitys nähtiin 
jo viime marraskuussa ja se saavutti 
valtaisan suosion.

Talon kunnostus on päällimmäi-
nen homma, mihin tarvitaan myös 
talkoolaisia. Maalaustöistä ovat vielä 
jäljellä vaativimmat, rakennuksen 
yläosat, jonne joudutaan vaihtamaan 
laudoitustakin. Vesijohdon lait-
taminen on myös ykkössijalla, jotta 
saadaan kahvila toimimaan kun-
nolla. Sitten on mahdollista jälleen 
järjestää tilaustoimintaa.

Kurpitsatalosta on pikkuhiljaa muo-
dostunut muidenkin kuin palstan-
viljelijöiden kohtauspaikka. Lapsia 
näkee ympäristössä yhä enemmän ja 
pyrimme järjestämään heillekin omaa 

ohjelmaa. Louhi Lohikäärme on 
hieman laihtunut talven pakkasissa 
marjapensaiden seassa, mutta hänen 
lihottamisensa alkaa lähiaikoina ja 
siemeniäkin on jo laitettu itämään.

Valituskierrokset kaavailtujen talo-
jen rakentamisesta kasvimaille ovat 
tältä erää päättyneet. Joka tapauk-
sessa alue säilyy vielä kasvimaana 
vuosia, joten nyt on meidän aika 
näyttää, että tällaista virkistysaluetta 
tarvitaan. Eiköhän taas tehdä tuleva-
na kesänä oikein näyttävä kasvimaa ja 
myös huolehdita pientareista ja ylei-
sestä siisteydestä alueella? Nautitaan 

Kurpitsaliikkeen kuulumisia
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maan möyrimisestä ja toivotaan, että 
lapsemmekin voivat siitä vielä naut-
tia. Euroopan rakennusperintöpäivän 
teemaan tänä vuonna kuuluvat puis-
tot ja puutarhat. Toivottavasti sitäkin 
kautta pääsemme näkyville.

Torstaina 19.5.klo 17:30 Kurpit-
saliike järjestää luentotilaisuuden 
puutarhanhoidon terapeuttisista 
vaikutuksista ympäristötietokeskus 
Moreeniassa, Satakunnankatu 13b, 
Patosilta eli vanhassa voimalassa 
kevyen liikenteen sillan kupeessa 
vastapäätä sähkölaitosta. Psykologi 
ja puutarhaterapeutti Kalervo Nik-
kilä puhuu aiheesta. Mukana on 
myös Vilman talli jakamassa yrttitie-
toutta. Kahvitarjoilu. Jos ette vielä 
ole käyneet Moreeniassa, kannattaa 
tulla tutustumaan talon toimintaan, 
jonka perusajatuksena on kaupunki-
strategian toteuttaminen edistämällä 
ympäristövastuullista toimintaa. 
Kävijöitä opastetaan toteuttamaan 
arjessa kestävää elämäntapaa ja suu-
rena kohderyhmänä ovatkin koulu-
laiset.

Kurpitsaliikkeen vuosikokous on 
15.5.klo18, sinne ovat jäsenien lisäksi 
kaikki alueen asukkaat tervetulleita. 
Tule vaikuttamaan lähiympäristösi 
viihtyvyyteen!

toivoo puh.joht. Kerbo Kallonen & co

www.pispala.fi /yhdistykset/kurpitsa

Puutarhaterapeuttisen kuntout-
tavan hoitotyön keskeisiä toiminta-
alueita ovat geriatrinen hoitotyö ja 
siinä erityisesti dementoituneet van-
hukset, vammaisten parissa tehtävä, 
potilaan elämän mielekkyyttä yllä 
pitävä, toimintaterapiaan perustuva 
hoitotyö sekä mielisairaaloissa po-
tilaan kokonaisvaltainen kuntout-
taminen, jossa keskeisesti esil lä 
ihmisen elämänuskon uudelleen 
herättäminen, onnistumisen koke-
muksien synnyttäminen ja ihmisen 
eheyttäminen.

Puutarhaterapialla on paikkansa 
myös lasten parissa tehtävässä ope-
tus- ja hoitotyössä. Keskeistä siinä on 
lapsen henkisen kasvun ja kehityk-
sen tukeminen, jolloin puutarhan- ja 
kasvien hoidosta nousee kasvun 
ihme, luonnon monimuotoisuus 
sekä kasvien hoivan ja huolenpidon 
merkitys suhteessa hoidettavaan 
lapseen päivä-kotiympäristössä tai 
peruskoulun ala-asteella.

Kalervo Nikkilä
http://kotisivu.dnainternet.net/knikkila

Puutarhaterapiasta virkkeitä ja näkökul-
maa hoito, -hoiva- ja opetustyöhön

Puutarhanhoitoa on käytetty ih-
misten hoitamiseen Suomessa vuosi-
kymmeniä muualla maailmassa vuo-
sisatoja. Puutarhanhoidon keskeinen 
tavoite on tuolloin ollut työterapian 
avulla saavuttaa rentoutuneisuutta 
ja hyvän mielen kokemuksia hoidet-
tavissa ihmisissä. Lähestymistapa 
potilaaseen ei ole ollut niinkään tera-
peuttinen.

Nykykäsityksen mukaan puutar-
haterapian keskeinen tavoite on ih-
misen kokonaisvaltainen hoitaminen 
ja kuntouttaminen. Puutarhaterapeut-
tisessa kuntouttavassa hoitotyössä 
hoitotyöote suhteessa potilaaseen 
on aivan toisenlainen, kun työsken-
neltäessä omakotipuutarhassa, jossa 
ihminen on vuorovaikutuksessa 
itsensä kanssa, toisen ihmisen tai 
kasvin. 

Puutarhaterapiassa vuorovaiku-
tuksella on keskeinen rooli. Voidaan 
puhua ulottuvuuksista vuorovaiku-
tuksesta vastuuseen suhteessa kas-
veihin ja hoidossa olevaan ihmiseen. 
Puutarhaterapeuttisen hoitotilanteen 
tavoitteita on niin muodoin hoidet-
tavan ihmisen eheyttäminen ja kun-
touttaminen, mutta myös kasvin ja/
tai kasvien hyvinvoinnista, kasvusta 
ja kehityksestä huolehtiminen.

Puutarhanhoitoa käsittelevää kirjallisuutta 
löytyy Kurpitsatalolta, osoitteesta 

Isolähteenkatu 2, 
avoinna kesän ajan klo 13 - 18.

Kurpitsatalolla 
vuokrataan:

(jäsenille, jäsenmaksu 5,-/v)

- maanjyrsintää
(kone+mies) 18,-/h

- oksahaketin 12,-/vrk

- soutuveneitä ja 
kasvikuivuria 
kohtuuhintaan

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Shakespeare 15 minuutissa.
Ramppi & Kuume kesän04 folkeissa.

Elokuinen PISPALAFOLK on neljän vuotensa aikana  
vakiinnuttanut ja ansainnut kuulumisensa Tampereen 
festivaalikesään. Tapahtumaa on kehuttu rieväkylän 
ulkopuolellakin leppoisaksi perhefestariksi  monipuoli-
sine ja tasokkaine artistineen – ja vieläpä ilman pääsy-
maksua.

Pienen mutta ytimekkään joukon olemattomalla 
budjetilla väsäämä volkki singahtaa taas kuuluviin ja 
näkyviin Tahmelan rannassa sunnuntaina 7.8.

Perinteisesti trubaduurien ja bändien lomassa on 
tänä kin vuonna Ramppi & Kuume- ryhmän teatteri-
osuuksia. Tarkoitus on järjestää edelleen myös muuta-
kin oheisohjelmaa – etenkin lapsille.  Varsinainen artis-
tilista on vielä avoin, mutta mielenkiintoisia viritelmiä 
on jälleen luvassa.

Viime vuosina ilmat ovat suosineet volkkia ja tälle-
kin vuodelle on tilaus annettu. Elokuun ensimmäisenä 
sunnnuntaipäivänä tulee taas Tahmelan ranta täyt-
tymään iloisista lapsiperheistä, musadiggareista ja 
satunnaisista ohikulkijoista. Akustinen musiikki soi, 
välillä uidaan ja syödään jäätelöä – auringossa !

www.pispala.fi /yhdistykset/musiikkiyhdistys/folk

PISPALAFOLK su 7.8.

Vuonna 1919 perustettu urhei-
luseura Tahmelan Wesa – tuttaval-
lisemmin TAHVE –täyttää neljän 
vuoden kuluttua komeat 90 vuotta.  
Tulevaa juhlavuotta ja sen odottelua 
on jo alettu suunnitella.

Vuosikymmenien aikana seuran la-
jivalikoimaan on kuulunut mäkihyp-
py, hiihto, voimistelu, voimailulajit, 
jääkiekko sekä jalkapallo.  Tällä het-
kellä TAHVEn aktiviteettia on vain 
listan viimeinen eli jalkapallo, jota pe-
lataan edustus- ja ikämiesjoukku ein. 
Molempiin joukkueisiin kaivataan 
lisävoimia, joukkueet treenaavat pari 
kertaa viikossa pelikauden aikana. 
Jos jalitsu kiinnostaa, niin kännykkä 
kouraan ja puhelu vaikkapa Joutse-
lan Tommille (040-5184340).

TAHVEn uuteen nousuun tarvi-
taan myös muita ideoita. Eli mitä 
kaik kea seura voisikaan tehdä lii-
kunnan ja urheilun saralla. Viime 
vuosikymmenien aikana on syntynyt 
runsaasti uusia urheilu- ja liikun-
talajeja, Pispalaan ja Tahmelaan on 
muuttanut paljon uutta väkeä. Nämä 
asiat yhdistämällä voisi hyvinkin 

TAHMELAN WESA UUTEEN NOUSUUN Futishöntsyt ma ja to klo 20 
Tahmelan kentällä koko kesän

Höntsyt / “leikkimielinen peli sat-
tumanvaraisin joukkuein”/

Kaikki tervetuloa !

Järj. Pispalan Asukasyhdistys 
Tahmelan Wesa

Liikunnallista kesää!

Tahmelan Wesa

Teksti: JiiPee Villanen

Kuvassa liitelee 
Tahwen mai-
neikas mäkikotka 
Fakeströmin 
Veikko. Mäki ei 
ole kuitenkaan 
legendaarinen 
Hoppa vaan 
– mikä ?. Ja missä 
kyseinen mäki 
sijaitsi. Vihjeenä 
kerrottakoon että 
alastulorinteenä toi-
mi Pyhäjärvi. Oikea 
vastaus ja lisää 
Tahwen mäki-
sirkuksesta kerro-
taan seuraavassa 
Pispalalaisessa.

löytyä vetäjiä lasten sekä aikuisten 
uusille harrasteryhmille.

Tahmelan Wesan aiemmista, kun-
niakkaista ajoista on melkoisesti 
kuva- ja lehtileikemateriaalia, viirejä, 
urheiluasuja ym. rekvisiittaa. Ne on 
tarkoitus nyt koota yhteen ja pitää 
Pispalan kirjastotalolla TAHVE-näyt-
tely tulevan syksyn aikana. Mikäli 
nurkissanne tai tiedossanne on jotain 
siihen liittyvää,  niin yhteyttä vain 
esim. äsken mainittuun henkilöön.

Kuva: Veikko Fakerströmin arkisto

Kuva: Asko Parkkonen
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Pyysimme pispalalaisilta poliitikoilta kirjoituksia omasta pispalalaisuudestaan, 
sen vaikutuksesta työhön ja toimintaan ja millaisena he näkevät Pispalan 
tulevaisuuden.

Pispala on elämän kirjoa

* Pispala on elämän kirjoa *

Kun olin lapsi, Pispala oli paha-
maineinen paikka, ainakin meidän 
kulmilla. Me asuimme Kalevassa. Pis-
palassa asui pahatapaista väkeä, siel-
lä tapeltiin ja myytiin viinaa, jotain 
tämäntapaista olin ymmärtävinäni.

Kun olin opiskelija, Pispalan 
taloihin alkoi muuttaa vuokralais-
iksi opiskelijoita. Aika moni heistä 
opiskeli arkkitehtuuria Tampereen 
uudessa Teknillisessä korkeakou-
lussa. Ei haitannut, vaikka vuokra-
asunnoissa oli kantovesi ja puusee. 
Vuokra oli halpa, ympäristö kaunis ja 
mielenkiintoi nen. Yksi heistä oli velje-
ni. Opiskelijat alkoivat toimia Pispa-
lan säilyttämisen puolesta yhdessä 
van ho jen asukkaitten kanssa.

Veljeni muutettua Pispalaan, kai 
jotain 1975 tai 76, minäkin tutustuin 
siihen. Kun nousin Ylä-Voiman 
pysäkillä linjurista ja kävelin val-
tatien yli Päivölänkadulle - siihen 
aikaan sen nimi taisi olla Vallikatu, 
tuntui kuin olisin astunut toiseen 
maailmaan ja toiseen aikakauteen. 
Vaikka olisin ollut miten tahansa 
stressaantunut tai kiukkuinen, Pis-
palaan astuttuani tuli hyvä mieli. 
Lapset kyllä rutisivat enon luona 
kyläilyä vastaan ja sanoivat, että 
enon talo on vanha ja risa. Rutina 
loppui, kun vein veljeni kämpille po-
tan, niin ettei lasten tarvinnut mennä 
pihan puuseehen.

Aloin itsekin haaveilla Pispalaan 
muutosta. Se haave toteutui vuonna 
1983, muistan ihan tarkan päivänkin, 
se oli viidestoista marraskuuta.

Joskus kuulee nykyisiä asukkaita 
syyllistettävän siitä, että he ovat eri 
väkeä kuin entiset. No, kukapa sille 
mitään mahtaisi, että ihan perinteiset 

pispalalaiset ovat kohta kaikki muut-
taneet hautausmaalle ja jälkeläiset 
ovat myyneet talot ja tontit. Tampe-
reen kaupunki olisi voinut, jos olisi 
tahtonut, taata sijaa köyhemmällekin 
porukalle, jos olisi pitänyt ja perus-
korjannut kunnan vuokratalot Pis-
palassa. Mutta eipä tahtonut.

Pispalalaiset eivät enää ole kaik-
ki työläisiä eivätkä - kaikki - edes 
köyhiä, mutta eivät kaikki ole 
porhojakaan. Nyt Pispalassa asuu 
melkoisen laaja sosiaalinen kirjo ih-
misiä. Veikkaan, että Pispala tässä 
lajissa lähentelee Suomen ennätystä. 
Ennätyksiä hipoo varmaankin myös 
kansalaisaktiivisuus kaikkine sau-
nayhdistyksineen, omatoimikirjas-
toineen ynnä muineen.

Rakastan Pispalaa, mutta rak-
kaudessa on kyllä särö. Usein mietin, 
miltä Pispala näyttäisi, jos Tampere 
olisi suhtautunut siihen samoin 
kuin Rauman kaupunki Vanhaan 
Raumaan. Sekin meinattiin aikanaan 
purkaa, ihan vakavissaan. Sitten 
päätettiin, että ei sentään. Asukkaita 
alettiin opastaa kädestä pitäen, mi-
ten talot korjataan niin, että vanha 
miljöö säilyy. Tampere on häälynyt 
sillä välillä. Talon omistaja on saanut 
päättää, säilyttääkö vai purkaako 
vai tekeekö jotain siltä väliltä. Ihan 
kamalasti minua sieppaa se, että 
niin moni vanha talo on omistajan 
kuoltua mennyt rakennusliikkeelle, 
joka on pannut sen maan tasalle ja 
rakentanut tilalle niin ison pytingin 
kuin kaava ikinä sallii, ja rapiat 
päälle. Ja jos kasvimaa tärvellään niin 
sieppaa taas lisää.

Satu Hassi 
Euroopan parlamentin jäsen

Pispala on sielunrauhaa

Pispala merkitsee minulle sielun-
rauhaa. Kun tulen kotiin ja katselen 
vähän aikaa ikkunasta Pyhäjärven 
yli metsänreunaan, asettuvat asiat 
tärkeysjärjestykseen: mikä on tärkeää 
ja mikä vähemmän tärkeää maail-
massa. Koskaan en lakkaa ihmettele-
mästä luonnon kauneutta - valoa, 
aurinkoa, sadetta, utua, tuulta, jäiden 
lähtöä, järven tyyntä pintaa. Jokainen 
kevät, kesä, syksy ja talvi on yhtä ih-
meellinen. Koskaan en sitä unohda, 
kun joudun sen jättämään.

Pispala tulisi säilyttää - mitä säi-
lytettävissä on - keitaana keskellä 
kaupunkia. Omanlaisenaan jossa ei 
tarvitse seurata viimeisiä muotivilli-
tyksiä, vaan jossa elämä soljuu omaa 
tahtiaan. Mustanmullan kasvimaita 
saisi tulla ihmettelemään kauempaa-
kin. Elämää saisi olla enemmän Pis-
palanharjun ja Pispankadun varrella. 
Pieniä pajoja, putiikkeja ja pikkukah-
viloita. Bussit jätettäisiin lepäämään 
käkikellon viereen ja Pispalaa kier-
rettäisiin jalkaisin.

Vaikkei aika entinen enää pa-
laa, kaipaan sitä silti. Kokouksia 
kivijaloissa, yhteistä toimintaa ja 
yhdessäoloa. Pispala ei ole Pispala 
ilman Irkkua.

Marjatta Stenius-Kaukonen
pispalalainen vuodesta 1977
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Onneksi on Pyhäjärvi ja sen rannat, 
on vettä ja ilmaa. Ne tulee säästää 
kaikille yhteisinä. Toivoisin panos-
tusta Pyhäjärven ranta-alueeseen, 
jotta Hyhkynlahden rannat saatai-
siin kuntoon ja että ne olisivat vielä 
nykyis täkin paremmalla käytöllä. 
Rannat pitäisi siistiä, laiturin ja mik-
sei toisenkin, voisi rakentaa vaikka 
siksi, että veneellä lähtijät pääsisivät 
matkaan kuivin jaloin.

Toivon, ettei Pispala muutu enää 
yhtä rajusti kuin se on menneinä 
vuosikymmeninä muuttunut. Pispa-
la rantoineen on yksi kaupunkimme 
kauneimmista alueista. Käyntikortti, 
jota käydään kaukaa katsomassa. 
Pidetään porukalla Pispalasta huol-
ta!

Saara Karhu
Kansanedustaja

Suhteeni Pispalaan

Puolisoni Marja-Riitan  ja minun 
elämäni sai aivan uuden sisällön, 
kun tyttäreni perhe antoi meille 
kymmenen pisteen vihjeen: muut-
takaa meidän alakertaan asumaan! 
Ja niin kauppoja syntyi vanhasta ja 
uudesta huushollista ja asumme nyt 
Mallastehtaankatu 1:n idyllisessä, 
vuonna 1928 rakennetussa kerros-
talossa. 

Olemme nyt kaikki onnellisia: 
nuori 5-henkinen perhe sai meidät, 
mummin ja vaarin, samaan rappuun 
ja me puolestamme saimme elämää 
ympärillemme. Yläkerrasta ja rapusta 
kuuluu kipittäviä askeleita, pihasta 
leikkivän lapsikatraan iloisia ääniä, 
ovikello soi: hei mummi ja vaari 
sekä tapaamme usein toisiamme 
kolmen polven ilta palalla suuren 
pöydän ääressä. Voi vain kuvitella, 
miten nämä kauniit yhdessäolon 
hetket jäävät Santun, Eeron ja Saanan 
mieliin ja sydämiin, kun saamme olla 
kolmen polven voimin niin usein,  
kuten tyttäreni ja hänen miehensä 
kasvatusajatus olikin. Niin eletään 
käytännössä myös talon toisessa pää-
dyssä, kuten tässä Saarimäen talossa 
aina on eletty. Ja minun kiireilleni 
tuli aivan uusi osoite: kotiin ja lapsia 
tapaamaan! Olemme kiitollisia Luo-
jalle tästä hänen antamastaan mah-
dollisuudesta olla lähellä toisiamme!

Olen keskustellut muutamien 
tuttavani kanssa alueen kehitysnä-
kymistä, joista liikenne lienee pääl-
limmäisin. Sain olla Santun koulun ja 
Eeron kerhon juhlissa, joista oli help-
po päätellä täällä asuvien lapsiperhei-
den määrä. Ja voitte olla varma, että 
vinkkejä heiltä tulee reaaliajassa, niin 
kuin pitääkin. Kaikki ovat yhdestä 
asiasta samaa mieltä: kylän rauhaa 
ja turvallisuutta ei saa millään tavalla 
häiritä. Täällä on mukava asua ja olla! 
Todistaa:

Seppo Rantanen
ylikonstaapeli
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
jäsen

Pispala on Tampereen ykkönen

Perheemme palatessa Tampe-
reelle vähän runsaat 20 vuotta sitten 
päätyminen Pispalaan oli tietoinen 
valinta ja hieno asia. Alue oli tuttu, 
koska täällä asuu sukua ja ystäviä. 
Talon peruskorjaus oli kova urakka, 
mutta sen jaksoi, kun tiesi asuvansa 
kaupunginosassa, joka on Tampe-
reen ykkönen kulttuurisesti, yhteisöl-
lisesti ja miljööllisesti.

Pispalan henkinen ja maisemalli-
nen avaruus innostavat minua jatku-
vasti ja siinä hengessä toivon Pispalaa 
kehitettävän. Se on meidän yhteinen 
tehtävämme. Meillä Pispalassa asuu 
aktiivista, ajattelevaa, kriittistä ja 
ympäristöstään huolehtivaa väkeä. 
Olen kokenut sen valtuustotyössä 
tärkeänä tukena ja voimanlähteenä. 
Muutokset luonnossa, rakennetussa 
ympäristössä, palveluissa ja useat 
muut asiat puhuttavat meitä vielä 
monta kertaa ja edellyttävät jatkos-
sakin hereillä olemista ja vaikut-
tamista.

Lämpimät onnittelut 30-vuotiaalle 
Pispalalainen-lehdelle! 

Lea Minkkinen

Pispala on kaupunkimme 
käyntikortti

Asun Hyhkyn puolella, joten tiu-
kasti rajattuna en ole asuinpaikaltani 
pispalalainen, mutta hengessäni 
kyllä. Muutin alueelle, ensimmäiseen 
omaan kotiini, yli kaksi vuosikym-
mentä sitten. Kerran tein harha-
askeleen hetkeksi toisaalle, mutta 
palasin pian takaisin, sillä missäpä 
muualla olisi niin hyvä asua kuin Py-
häjärven kainalossa lähellä keskustaa. 
Alue on pikkukaupunkimainen, 
vaikka sijaitseekin ison kaupungin 
sydämessä. Pispalan maisemat ovat 
uljaat. Niissä yhdistyy suomalainen 
kulttuurimaisema ja ulkomainen 
ekso tiikka. Ihan totta: katsokaa vaik-
ka Pispalaa talviselta Pyhäjärven 
jäältä tai loppukesän myöhäisenä 
hetkenä veneestä käsin. Rinteessä 
nouseva, aaltoileva valomeri on kuin 
etelänmailta.

Monet pispalalaiset ovat tulleet 
tutuiksi koiralenkeillä. Muualle 
ei Pispalasta mieluusti muuteta ja 
siksi vanhoja tuttuja tulee tuon tuosta 
vastaan. Juttu luistaa ja yhdessä poh-
dimme arkisia asioita, mutta myös 
sitä miten parantaa ja kehittää alu-
etta sen ilme säästäen. Pispalaa onkin 
kohdannut moni muutos. Sen asuk-
kaat ja ulkonäkö ovat aivan erilaiset 
kuin aikoinaan alueelta ensimmäistä 
vuokra-asuntoa katsastaessani. Pis-
pala on siistiytynyt, vanhaa on kun-
nostettu ja purettu. Paljon hyvää on 
saatu aikaan, mutta aina lopputulos 
ei ole ollut Pispalan kannalta onnel-
linen. Pienet tontit rakennetaan nyt 
aivan täyteen, talot ovat korkeita 
- niin korkeita, etteivät kaikki enää 
näe järvelle. Kuulin, että ennen van-
haan pyrittiin rakentamaan niin, ettei 
tultu toisten eteen. Näin ei enää ole. 
Autoja on paljon ja niillä mennään 
kovaa siellä missä päästään. Pispa-
laa on alettu käyttää läpiajoon, mikä 
varmasti alentaa ainakin osan ihmi-
sistä asumisviihtyisyyttä ja aiheuttaa 
vaaratilanteita kapeilla kaduilla. 
Haluttu asuinalue houkuttaa myös 
kaavoittajaa ja vaarana on, että alue 
rakennetaan liian täyteen.
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Kun Pispalan asemakaavasta käy-
tiin 30 vuotta sitten kuumaa taistelua, 
oli tärkeällä näköalapaikalla Pekka 
Laurila, teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtuurin historian professori. 
Laurilan opiskelijoista toista sataa 
teki oppilastyönsä Pispalan raken-
nusten mittauksilla ja asukkaiden 
haastatteluilla. Laurilan johdolla 
toimeenpantiin myös perusparan-
nuskokeilun seurantatutkimus. Hän 
on osallistunut niin Pispalaa kuin 
koko kaupunkia koskevaan ark-
kitehtuurikeskusteluun lukuisilla 
kirjoituksilla.

Vuonna 1978 viimein hyväksyttyä 
asemakaavaa Laurila pitää kaikkine 
puutteineen hyvin merkittävänä saa-
vutuksena. Keskeinen tulos oli kolme 
vuotta aiemmin ehdotetun raken-
tamistehokkuuden alentami nen, vaik-
ka olisi se voitu ehkä puristaa vielä 
hieman alemmas.

Myöhempi kehitys toi mukanaan 
erinäisiä liioiteltuja rakentamis-
ratkaisuja. Ongelmaksi on osoit-
tautunut, ettei kaavan yhteydessä 
hyväksytty rakennustarkastajan ohje 
ole velvoittanut kunnolla, vaan on 
jäänyt suositukseksi. Eräitä seikkoja 
kuten kattokaltevuus tai aidan malli 
on säädelty. Asemakaava on puut-
teineenkin mahdollistanut hyvin 
toisenlaisen kehityksen, kuin oli odo-
tettavissa 1968 arkkitehtikilpailun 
voittaneen työn pohjalta.

- Asemakaavaan tuli valitusten an-
siosta myös määräykseksi (aiemman 
rakentamiskäytännön mukainen) 
tontin reunoille rakentaminen, eikä 
keskelle kuten kilpailutyössä. Näin 
on saatu paremmin turvattua piha-
alueet.

Samanlaista säilyttävää kaavaa, 
kuin esimerkiksi Vanhalle Raumal le 
ja Porvoolle, ei Pispalaan laadittu 
eikä tavoiteltukaan. Kaupunginosa 
oli jo ehtinyt muuttua vuoden 1945 
asemakaavan pohjalta, silmiin-
pistävimpänä Ylä-Voiman kerros-
talo. Myös Pispankadun loppupään 
kerrostalot ovat aiemman kaavan 
aikaisia. 

Laurilan mielestä Pispalan kohdal-
la ei ollut mahdollista eikä toivot-
tavaakaan säädellä rakentamista 
esimerkiksi mallitalojen periaatteella, 
kuten toisenlaisissa oloissa. 

Ennen Pispalan asemakaavaa vilk-
kaan keskustelun kohteena oli Puu-
Käpylän kohtalo. Kaupunginosaan 
oli myös suunniteltu purkutuomioita 
merkitsevä asemakaavaehdotus  1960-
luvulla, jota seurasi kymmenvuotinen 
kädenvääntö. Se johti Puu-Käpylän 
säilyttämiseen kaavoituksella, joka 
määräsi rakennukset säilytettäväksi 
ulkoa sellaisenaan ja muutostöitä sai 
tehdä vain sisäpuolelle.

Tilanne Käpylässä oli kuitenkin 
lähtökohdaltaan varsin erilainen 
Pispalaan verrattuna. Puu-Käpylä 

oli rakennettu tasavallassa ensim-
mäisenä ´elementtiratkaisuna´ 
1920-luvulla. Talot ovat kaikki sa-
manlaisia, rakennuksen modulit on 
rakennettu Oulunkylän tehtaalla.

- Oletan, että kohu Käpylästä oli 
ratkaiseva yleisen asennemuutoksen 
kannalta. Muiden vanhojen alueiden 
säilyttämiseen pyrkivät hankkeet 
saivat innostusta ja esimerkin. 

Tämän oli tunnuttava yksilötasol-
lakin. Myös Laurila osti yhden säi-
lyvän puutalon Käpylästä ja omistaa 
sen vieläkin.

Ennen Tampereelle siirtymistä tai 
1970-luvun taitteeseen mennessä 
Laurila oli osallistunut lukuisiin en-
tisöintikohteisiin eri puolilla eteläistä 
Suomea. Hän on suunnitellut mm. 
Esplanadin Kappelin entisöinnin 
(1967), Hvitträskin kartanon korjauk-
sen (1970), Munkkiniemen kartanon 
muuntamisen Koneen pääkonttoriksi, 
Juvan Loukion kartanon korjauksen, 
Meilahden kartanon muuntamisen 
Helsingin kaupungin taidemuseoksi, 
Lähetyskirkon perusuudistuksen, 
Suomenlinnan yhden kasarmin kor-
jauksen sekä Suomalaisen yhteiskou-
lun muuntamisen Museovirastoksi 
Nervanderinkadulla.

Yksi suunnittelutyö oli Kallion en-
tisen Sokeain koulun muuntaminen 
Helsingin raastuvanoikeudeksi. 
Hilpeä muistikuva jäi koulun ulkoi-
luparvekkeen tarkastuksesta. Koulun 
oppilaille oli ollut rakennettava ker-
rokseen parveke ulkoilua varten. Tuo-
marit ja poliisit arvelivat, että tuos sa 
on liian houkutteleva pakoväylä ja 
parvekkeet kaiteineen poistettiin. 
Kaiteet palvelevat nyt Kappelin tar-
joilualueen raja-aitoina.

Kaikkiaan Laurilan omat suun-
nittelutyöt uudisrakennuksineen, 
korjauksineen ja entisöinteineen 
käsittävät noin 250 työtä. Hän toimi 
Arkkitehti -lehden päätoimittajana 
1960-66. Hän on ollut laatimassa 
ensimmäistä rakennussuojelulakia 
1960-luvulla asiantuntijaryhmässä 
yhdessä Otto Ivar Meurmanin ja 

Rakennussuojelun pioneeri ja patriarkkajututti ja kuvasi:
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Esko Järventauksen kanssa. Laurila 
on myös kirjoittanut teoksen Raken-
nussuojelun perusteet.

Eduskunnassakin Pekka on ol-
lut asiantuntijana kuultavana. 
Kun kaavoitusvastuuta siirrettiin 
lakimuutoksessa kunnille, purnasi 
Laurila, että tämä merkitsee tilan-
teen huononnusta. Päättäjät ovat itse 
usein tontin- tai kiinteistönomistajia. 
Siihen eduskunnassa todettiin, että 
sattumoisin ollaan kaikki myös kun-
nallispoliitikkoja, kiitos vain luot-
tamuksesta!

Laurila muutti 1969 Tampereelle, 
ensin erikoisopettajaksi, sittemmin 
apulaisprofessoriksi ja professoriksi 
Tampereen teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtuuriosastolle. Tampereen 
aika merkitsi tietysti luennointia, 
opetusta ja opinnäytteiden ohjausta. 

Nykyään melkein on unohdettu, 
että Pekka Laurila aloitti ja järjesti 
niin Tampereen keskustan teh-
dasalueitten tutkimuksen kuin 
Pispalankin rakennuskannan selvit-
tämisen. Kummassakin tapauksessa 
kyse on pioneerityöstä, jonka arvoa 
kaikki asiantuntijatkaan eivät tuol-
loin vielä noteeranneet.

Niinpä Pispalassa opiskelijat 
tekivät harjoitustöinä, osana normaa-
lia opiskelua selvityksiä asuinraken-
nusten tilasta vuodesta 1975 alkaen. 
Rakennukset mitattiin ja asukkaita 
haastateltiin. Joissakin tapauksissa 
tehtiin myös korjaus- ja uudelleen-
käyttösuunnitelmia. Kaikkiaan Lau-
rila laskee näihin töihin osallistuneen 
120 opiskelijaa eli neljän vuosikurs-
sin verran. Se on paljon, kun joka 
kurssilla tehtiin toki harjoitustöitä 
muuallakin.

Osa tutkimuksesta tehtiin 
Asuntohallituksen rahoittamissa 
projekteissa, kuten Pispalan perus-
korjauskokeilun seurantatutkimus 
1980-luvun alussa.

Myös Tampereen Yliopiston sosiaa-
lipolitiikan laitoksella tehtiin Briitta 
Koskiahon johdolla runsaasti perus-
korjauksen sosiaalisten vaikutusten 
tutkimuksia.

Laurila osti itse omakotitalon Pis-
palanharjulta 1977. Kaupat uskalsi 
tehdä, kun oli valistunut arvaus tu-
levasta asemakaavasta.

Laurilalta irtoaa silloin tällöin kir-
peitä kommentteja kiistanalaisten 
tamperelaisten hankkeiden johdosta.

- Tampere haluaa kulttuuri-
pääkaupungiksi jatkossa, mutta 
purkaa kaupungin kuudenneksi van-
himman rakennuksen. Finlaysonin 
vanha värjäämö oli kaunis, vaikkakin 
rapistunut rakennus. Sen ikä oli Se-
naatintorin rakennuksia vastaava.

Lukuisista suunnittelutöistä Lauri-
lalla Tampereelle sijoittuu vain yksi. 
Ratinan stadionin sisääntulon Pentti 
Papinahon estejuoksijapatsaan jalus-
ta ja sijoittelu on Laurilan käsialaa.

Laurila oli muutaman vuoden 
Pirkanmaan perinnepoliittisen yh-
distyksen puheenjohtajana. Silloin ei 
kaupungissa purettu mitään kiistan-
alaista kohdetta.

Tuohon aikaan sijoittuu myös 
Kauppahallin virastotalon valtaus 80-
luvun taitteessa. Valtauksessa tarvit-
tavat ketjut, kromiterästä, hankittiin 
Tanskasta asti. Kiinteistön talonmies 
narrattiin aukaisemaan ovi ja valtaa-
jat kiinnittivät itsensä pattereihin.

Poliisin oli vaikea saada ketjuja 
katkotuksi, eikä palokuntakaan ehti-
nyt paikalle. Lopulta oli älytty sahata 
patterien putket poikki ja valtaajat 
vietiin tosi ´raudoissa´ Sorille. Avain 
ketjujen aukaisuun löydettiin vasta, 
kun poliisi päästi valtaajat pois kuu-
lustelujen jälkeen.

Pekka ei itse ollut tempauksen 
toteuttajana, mutta sen sijaan haas-
tettiin oikeuteen todistamaan, oliko 
rakennus arvokas. Ja se todistettiin 
käsi raamatulla. Sitten kauppahalli 
pelastui eikä lisärakentamista tullut.

Ajankohtaisesta Pispalan raken-
nusjärjestyksen uusimisesta tai 
kaavan uudistamisesta Laurilalla on 
tiivis mielipide. Asemakaavaa olisi 
toteutettava tarkemmin, liian väljän 
rakennustarkastajan ohjeen sijaan 
tarvittaisiin kunnollinen kaavaa tul-
kitseva rakennusjärjestys. Uutta ase-
makaavaa, joka esimerkiksi laskisi 
rakennustehokkuuksia tai olisi ns. 
suojelukaava, ei Laurila pidä realis-
tisena.

- Keksikää sellainen rakennusjärjes-
tys, joka muuttaa aluetta nykymenoa 
vähemmän. Itse en tiedä, millainen se 
pykäliltään voisi olla, mutta sitä var-
ten ovat toiset ihmiset töissä.

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Amo johti puhetta alussa

Keväällä ja kesällä 1975 Pispalassa 
oli säpinää. Kevään mittaan oli saatu 
tietää, että kaupungilta on valmistu-
massa ehdotus uudeksi asemakaa-
vaksi, joka saattaisi tulla nähtäville 
lähikuukausina. Asukasyhdistys pe-
rustettiin kiperään tilanteeseen 28.5. 
1975. Alettiin tekemään lehteä Pis-
palalaista hälyttämään kansalaisia, 
alettiin valmistella kansalaisadressin 
keruuta kaupunginosan ilmeen 
puolesta.

Asukasyhdistyksen ensimmäinen 
puheenjohtaja oli Anna-Marja Ol-
likainen, Amo, takana nyt jo yli 30 
vuotta asumista ja toimintaa Pispa-
lassa.

- Tuo aika oli monella tavalla uutta 
ja poikkeuksellista. Toki Pispalan 
kaavan keskipisteessä oli väittely 
siitä, kuinka tehokkaasti alueella saa 
jatkossa rakentaa. Mutta Pohjoismais-
sa ja Suomessakin oli alettu puhua 
laajemmin perinteisten asuinalue-
kokonaisuuksien säilyttämisestä, 
oli avautumassa näköala perus-
parantamishankkeille ja myös uusi 
arkkitehtipolvi lähestyi tavallisen 
kansan näkökulmaa rakentamisessa, 
summaa Amo. Ilman arkkitehtipii-
rien asiantuntemusta kamppailu olisi 
ollut paljon vaikeampaa. Maassa oli 
myös muutaman vuoden ajan kehit-
tynyt asukkaiden omaehtoista toimin-

taa. Oli perustettu Asukasliitto ja 
sille paikallisyhdistyksiä.  Ne ottivat 
tehtäväkseen aiemman, ehkä sup-
peamman vuokralaisten näkökul-
man lisäksi myös yleensä asukkaitten 
näkemysten puolustamisen. 

Aika oli kypsä muutenkin; oli koet-
tu Tampereella esimerkiksi Amurin 
ja Kyttälän vanhan asuntokannan 
hävitys. Mutta jouduttiin kuitenkin 
perustelemaan säilytysajatusta val-
lalla ollutta yleistä kehitysajattelua 
kohtaan.

- Saatettiin sanoa, että kerrostalot 
ovat edistystä, mitä niitä vanhoja 
enää korjailemaan. Tai että ”ette te 
niitä mökinomistajia taaksenne saa”, 
kuten paikallisen työväenlehden 
päätoimittaja otaksui, muistaa Amo. 

Välillä vastakkainasettelu kaupun-
gin johdon kanssa oli aika tiukkaa. 
Noina aikoina ehkä syntyi mielikuva 
siitä, että pispalaisten kanssa ollaan 
tukkanuottasilla. Asukasyhdistystä 
saatettiin kutsua ´hella ja huone`-
yhdistykseksi, jolta sopi aina odottaa 
vastarintaa.

- Luovutimme yli 2300 hengen Pis-
pala -adressia suorana radioidussa 
luovutustilaisuudessa. Kaupungin-
johtaja Paavola erikseen sanoi, että 
haluaa puhua sitten yhtä kauan kuin 
adressin luovuttajatkin! muistelee 

Anna-Marja. Kaupungintalon suun-
nalla ei uskottu, että alueessa on 
sellaista säilyttämisen arvoista, kuin 
Pispalassa koettiin. Moni poliitikko 
oli epäuskoinen varmasti aivan tosis-
saan. Ja käsityserot siitä, mitä kehitys 
oikeastaan on, olivat aidosti suuria.

Pispalan ilme oli noina aikoina 
erityisen voimakkaasti vanhus- ja 
opiskelijavoittoinen. Aluehan oli 
ollut vuosikymmenet rakennuskiel-
lossa, jonka aikana sai rakentaa vain 
poikkeusluvalla. Lapsiperheitä oli 
vähän. Niinpä kaavakamppailun ku-
luessa ajatus kulki siihen suuntaan, 
että parempi asemakaava yhdessä 
perusparantamishankkeen kanssa 
johtaisi parempaan myös sosiaali-
poliittiselta kannalta. Ettei asukaspoh-
ja muuttuisi liikaa ja Pispalan sosiaa-
linen ilme säilyisi monipuolisena ja 
elävänä jatkossakin.

- Perikunnat olivat olleet helppoja 
saaliita gryndereille. Perusparan-
nushanke ja sen avuksi tuleva lainoi-
tusjärjestelmä auttoivat sitä, että 
useammissa paikoissa entisiä raken-
nuksia ei purettukaan, vaan niitä 
ryhdyttiin korjaamaan entisten tai 
uusien omistaja-asukkaiden voimin.

Kaupungin johdon taholla olisi 
haluttu aivan toisenlaista Pispalaa. 
Kaupunki ei halunnut ottaa vastaan 
edes asuntohallituksen tarjoamaa 
perusparannuskokeilua ja rahoitus-
kanavaa. Sanottiin että rakennus-
kanta on pahasti mädäntynyttä. 
Sittemmin valmistunut rakennus-
inventointi antoi aivan toisenlaisen 
lopputuloksen. Tämä mahdollisti 
lopullisesti  perusparannuskokeilun 
aloittamisen.

- Kai tässä kehtaa nyt sanoa, 
että kokeilu suorastaan työnnet-
tiin kaupungin kurkusta alas, Amo 
täräyttää.

Käyty voimakas kamppailu ja 
asukkaiden tavaton aktiivisuus 
opasti myös näkemään, että taval-
linen asukaskin voi vaikuttaa asuin-
ympäristöönsä, vaikka ei olisikaan 
entiseen malliin jonkin puolueen 

jututti ja kuvasi:
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aktivisti vaikutuskanavineen ja tut-
tuineen päätöksenteossa. Tämänkin 
taistelun tulosta osaltaan on, että 
laissa nykyisin suorastaan edel-
lytetään asukasosallisuutta mm. 
kaavoitushankkeissa.

- Tunnelma Tahmelan Torpalla sil-
loin 1975 kesän asukastilaisuudessa 
oli huikea, suorastaan katossa. Pai-
kalle oli kutsuttu suunnittelijoita ja 
päättäjiä. Moni koki niin, että nyt ne 
herrat on siellä, nyt mää meen kyllä 
sanoon mitä ajattelen.

Alussa kaikki oli epäselvää. Ih-
miset, eivät edes asukasyhdistyksen 
kaikki aktivistit tienneet itse tarkem-
min, mitä asemakaava on, miten se 
vaikuttaa, kuka saa valittaa, kellä on 
äänivaltaa, miten muistutuksia teh-
dään…Asiaa tuntevilta alan uu silta 
arkkitehdeiltä ja arkkitehtiopiskeli-
joilta saatiin apua, myös muistutus-
ten teossa, joita sitten asukasyh-
distyksen tuella tehtiin.

Kaikin osin ei kehitykseen Amo-
kaan ole tyytyväinen, vaikka ase-

makaavataistelu ja perusparannus 
ovatkin pelastaneet kaupunginosasta 
paljon. Nyt Pispalaa ihaillaan laajas-
ti, sitä esitellään virallisemmillekin 
kävijöille. Kaupunginosa on keskei-
nen piirre Tampereen kasvoissa.

Kuitenkaan kaavan tarkoitusta 
ja toteutusta ei ole vahdittu kovin 
tarkasti. Jo aiemmin poikkeuslupa-
aikana mäelle nousi monenlaista 
ympäristöstä poikkeavaa.

Monet niistä taloista, joissa asui 
ennen suuret määrät työläistyttöjä 
ja rakennusmiehiä hellahuoneissaan 
vuokralaisina, ovat muuttuneet. 
Asuminen oli tietenkin liian ahdasta, 
mutta silti on ollut sääli että niin 
moni on joutunut tutuista maisemis-
ta lähtemään myös peruskorjauspro-
jektien tieltä.

- Mutta uudessa Pispalassa on säi-
lynyt vanhoja naapuruussuhteiden 
perinteitä.. Uusissakin pihapiireissä 
on talkoita ja juhlia, joten paljon 
Pispala-henkeä on säilynyt. Lapset 
kokevat edelleen olevansa vah-

vasti pispalalaisia ja Pispankadulla 
leikitään edelleen paljon yhteisessä 
katutilassa kuten ennenkin. On myös 
nuorisoa, joka selvästi kokee tämän 
alueen osaksi identiteettiään.

Monet menetykset silti harmitta-
vat. Tietty kylämäisyys on Pispalasta 
hiipunut. Kuinka paljon kauppoja 
olikaan ennen Rajaportin ja Epilän 
välissä, Santalahti mukaan luettuna 
pitkälle toistakymmentä. Palveluja 
ei rakenneta, kun kaupungin kes-
kusta on lähellä. Entiset saunat ovat 
kadonneet, vaikka Rajaportti onkin 
palautettu. Ihmeen paljon enemmän 
palveluja köyhempi aika ja väki piti 
ennen pystyssä.

Kolmekymmentä vuotta on nyt 
kulunut asukasyhdistyksen perusta-
misesta. Hieman enemmän on kulu-
nut Amon muuttamisesta mäelle.

 - Muista nyt mainita, että oli meillä 
(jopa) elokuvakerhokin koululla. 
Kyllä joku saisi tehdä elokuvan 
näistäkin vuosikymmenistä.

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Mikko Kalliokoski saapui jota-
kuinkin 35 vuotta sitten tuolloista 
asemakaavaluonnosta koskevaan 
yleisötilaisuuteen Pispan koululle. 
Nuorta arkkitehtiopiskelijaa kiin-
nosti jo entuudestaan Pispalan kaa-
vahanke. Oli syytä olettaa tilaisuut ta 
tärkeäksi, mutta silti koululle ko-
koontunut väenpaljous ja innostus 
oli melkoinen yllätys. Samalla saat-
toi saada ensimmäisen kosketuksen 
sellaiseen kansaan ja työväen ihmi-
siin, joille yhteinen toiminta oli jo 
tottumus.

- Ehkä samalla sai alkunsa jonkin-
lainen omakohtainen ”isäkapina” 
virallisen arkkitehtuurin totuuksia 
kohtaan. Kaupunginosa ei ollut 
millään tavalla nk. tyylikkään ark-
kitehtuurin mukaan rakennettu, 
mutta heti saattoi havaita miten yk-
sipuolisilta nämä teoriat vaikuttivat 
elävästi ja sattumanvarai sesti raken-
netulla harjulla, luonnehtii Mikko.

Kalliokoski otti vahvasti osaa sit-
temmin, toukokuussa 1975 peruste-
tun asukasyhdistyksen toimintaan, 
myös puheenjohtajana vuonna 1980, 
mutta ennen kaikkea koulutuksensa 
perusteella käytäessä kamppailua 
tekeillä olevan asemakaavan perus-
teista.

Asemakaavaehdo-
tusta alettiin laatia 
70-luvun vaihteesta 
alkaen, kun vuonna 
1968 oli ratkaistu  
pohjoismainen ark-
k i tehtuur ik i lpa i lu 
alueen tulevasta ase-
makaavasta. Kilpailun 
voittaneen arkkiteh-
titoimisto KTLV:n eh-
dotus oli uudisra ken-
nushenkinen, sisälsi 
korkeita rakennuste-
hokkuuksia, tasakat-
toista terassiasunto-
rakentamista suosivia 
ajatuksia. Alustava 
asema kaavaehdotus 
noudattelikin kil-

pailutyötä.

Kuitenkin lukuisat yleisökontaktit, 
ehdotuksen palautuminen valmis-
teluun sekä myös yleinen suun-
nitteluideaalin muutos aiheuttivat 
sen, että seuraavassa vaiheessa 1975 
nähtäville tulleessa asemakaavaluon-
noksessa oli jo huomioitu asukkaiden 
näkemyksiä huomattavasti aiempaa 
enemmän.

Kuitenkin aikakauden toimintata-
paa kuvaa, että uudistettu ehdotus 
asetettiin näytteille kuumimpaan 
kesäaikaan heinäkuussa 1975. Ilmei-
sesti ajateltiin, että asukkaiden näke-
myksiä olisi tarpeeksi jo huomioitu 
ja että nyt ehdotus varmaan läpäisisi 
muistutusvaiheen helpommin. Toi-
sin kävi.

Tilanteesta oli saatu vihiä. Tou-
kokuun 28. päivänä 1975 perustettu 
asukasyhdistys aktivoi pispalalai-
sia perehtymään kaavaluonnokseen. 
Kerättiin mökistä mökkiin adressia 
Pis palan säilyttämisen ja peruskor-
jaamisen puolesta, johon kertyi reilut 
2300 nimeä. Yhdistys kutsui Tah-
melan Torpalle kansankokouksen, 
jonne saapui tentattavaksi kaupungin 
herroja. Sitten asukasyhdistys neuvoi 
asukkaita muistutus ten teossa.

Aktiivisuus aiheutti sen, että 
kaavaluonnos palautettiin uuteen 

jututti ja kuvasi: 

Hannu T. Sepponen Mikko kävi kaavataistelua
valmisteluun. Tuon valmistelun ku-
luessa ja muistutusten aktivoimana 
paine suunnittelun muuttamiseen 
oli valtava. Arkkitehtitoimisto KTLV 
(Kauria, Turtola, Lummaa, Vormala) 
perusti sivutoimiston Tampereelle. 
Toimisto laski jokaista pispalalaistont-
tia kohden toimistossa tapahtuneen  
6-7 asiointikäyntiä koko prosessin 
aikana, mikä lienee lajissaan Suomen 
ennätys.

Seuraavassa vaiheessa asukkaiden 
toimeliaisuus vaikutti jo siten, että 
arkkitehtitoimisto pienensi tonttite-
hokkuuksia aiemmin esittämästään 
0,7 tehokkuusluvusta 0,5 tasolle. 
Tehokkuusluku oli aivan keskeisessä 
asemassa, mikäli aiottaisiin turvata 
silloisen tilanteen mukainen raken-
taminen ja peruskorjaaminen.

- Muun muassa tehokkuus -kiis ta 
aiheutti sen, että Epilän kiinteistö-
yhdistys hermostui pahan kerran, 
muistelee Kalliokoski. 

Kiinteistöyhdistys pelkäsi tonttien 
arvonmenetystä, kun suunnittelu-
taho kallistui asukkaiden ja aktiivien 
esittämien ajatusten suuntaan. Ti-
lanne 1975-1977 jatkuneen kaavan 
kehittämisen jälkeen varmisti sen, 
että asemakaava reivautui lähemmäs 
sen aikaista perustilannetta.

Kalliokoski kirjoitti asemakaavan 
hyväksymisen jälkeisestä tilanteesta 
vuoden 1978 Pispalalaisen kakkos-
numerossa. Kirjoituksesta kävi ilmi, 
että asukasyhdistyksen menestyk-
sellisestä kaavataistelusta huolimatta 
Pispalan kehitykseen suhtauduttiin 
varsin realistisesti.

“Vaikeimmin puolustettavissa on 
Pispalan lukuisten vähävaraisten 
vuokralaisten asumisoikeus…..vält-
tämättä tehtävät korjaukset voivat 
tulla niin kalliiksi, ettei vähävarai-
silla nykyisillä asukkailla olisi siihen 
varaa.”

“On selvää, että Pispala tulee 
muuttumaan….muutoksen vain tu-
lisi olla sopusoinnussa Pispalan kult-
tuurihistorian ja asukkaiden etujen ja 
toiveiden kanssa.”
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Kalliokoski totesi myös, ettei 
kaavakamppailulla ole kyetty “rat-
kaisemaan kansan vähävaraisuuden 
ja asumisen sekä rakentamisen kal-
leuden välistä ristiriitaa.”

(Pispalalainen 2/1978, Johtopäätök-
siä asemakaavakamppailusta sekä 
tämänhetkisestä tilanteesta)

- 1978 vahvistettu asemakaava 
ei ollut mikään säilytyskaava, eikä 
sellaista tavoiteltukaan. Tavoitteena 
oli, ettei kaava pakottaisi liian uudis-
rakennusvoittoiseen ra kentamiseen, 
vaan suosisi peruskorjausta.

Nyt on eletty yli 25 vuotta ehdot-
tomasti suurena saavutuksena 
pidettävän asemakaavan oloissa, 
mutta kaikesta ei pysty olemaan tyy-
tyväinen.

Kalliokoski huomauttaa, että 
käytännössä tietysti ne rakenta-
vat, joilla on rahaa ja myös heidän 
tyyli-ihanteensa näkyvät. Kaikkea 
asemakaava ei pysty sääntelemään. 
Jos kaava esimerkiksi lähti kaksiker-
roksisesta rakentamisesta, on viime 
vuosina saatettu rakentaa ennen kaik-
kea tyyliratkaisuna korkeita mansar-

dikattoisia taloja, joissa on oikeastaan 
rutkasti tyhjää tilaa. Aiemmin man-
sardikatto ratkaisi tavanomaisen 
rakentamisen tuomia tilaongelmia 
harjakattoiseen toiseen kerrokseen.

- Olen muutenkin alkuajoista 
lähtien kiinnittynyt niin vahvasti van-
han Pispalan köyhälistön elämään, 
sen rönsyilyyn pienistä asunnoista 
pihoille ja kujille, etten ole voinut olla 
kaikesta seuranneesta iloinen.

- On voitu tehdä sinänsä peruskor-
jaushengessä aiemman 14 perheen 
asuttamaan taloon asunto enää yh-
delle perheelle ja siihenkin on saatu 
valtion perusparannuslainaa. Olisin 
itse toivonut vanhalle ominaisem-
paa korjaustapaa, joka olisi säilyttä-
nyt myös Pispalan sosiaalista ilmettä 
enem män, harmittelee Kalliokoski.

- Kyllähän aiemmassa Pispalassa 
rakentamisessa oli kaikenlaista yl-
lättävää ja mautontakin. Mutta isom-
massa mittakaavassa ja vaurauden 
merkiksi tarkoitettuna se jurppii jo 
enemmän.

Kalliokoski arvelee, että perus-
korjauksen tyyli-ihanteita haet-

tiin 80-luvun ideaaleista, sen ajan nk. 
uusvanhasta uudisrakentamisesta. 
Tämä ”tyylisig neeraus” oli ilmeisesti 
väistämätön juttu ja näin kehitys 
yleensäkin menee eteenpäin, vaikka 
toimittaisiin vanhemman ihanteen 
hengessä.

Tämäkin kävi ilmi asuntohal-
lituksen peruskorjaustutkimuksen 
yhteydessä, jota Mikko oli tekemässä 
vuosina 1979-85. Pispalahan oli yksi 
koe alueista, joiden muutosta seurat-
tiin peruskorjauksen jatkohankkeita 
ajatellen.

Mikko Kalliokoski saapuu yhä 
mielellään pari kertaa vuodessa Pis-
palan maisemiin. Laajasta sisarus-
parvesta pari asuu Tampereella ja 
muutenkin mies muistetaan aika 
hyvin pulteririnteessä. Hän asui 
aikanaan Päivölänkadulla. Viime 
vuosina Mikkoa on työllistänyt niin 
ravintolamiljöiden suunnittelu kuin 
korjaustyötkin pienkohteissa. Kirves-
miehen työt eivät siis ole arkkiteh-
dille vierasta. 

Eikä telemark -harrastus 
alppirinteissä…..
Vauhtia siis piisaa.

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Matti Nikkari, asukasyhdistyksen 
puheenjohtaja vuosilta 1984-85 on 
omalaatuinen pohjalainen. Jos ajatel-
laan Pohjanmaalla sanailtavan lyhy-
esti ja harvakseltaan. Juttua tulee tun-
titolkulla. Eikä edes pitkäpiimäistä, 
vaikka vaikuttaa harkitulta. Joskus 
tosin saksia tarvittaisiin, meinaan jos 
ei muuten katkea.

Matilla on Pispalan kehitykseen 
pitkä sihti. Hänen mielestään 70-
luvun asemakaavataistelu ja pe-
ruskorjausperiodi oli oikeastaan 
1920-luvun omalaatuinen toisinto 
hyvinvointi-Suomen oloissa. Jos 
ennen Pispalaan takertui maalta tul-
leita, tehtaisiin ja kaupungin iloihin 
hakeutuvia ylijäämämaalaisia, oli 
70-luvun alussa tilanne aika sama. 
Opiskelijoita ja muuta toisinajatteli-
jaa hakeutui kaupunginosaan, jossa 
halpoja vuokrakämppiä oli vielä 
saatavissa. Pispalasta puuttui tuol-
loinkin väestöllinen ja sosiaalinen 
keskikerros.

Nikkari havaitsi 
kaverinsa Sintosen 
Jussin kanssa, että 
jos peruskorjausta 
aiotaan edistää 
myös käytännössä, 
on haalittava kasaan 
todellisia korjauk-
sesta innostuneita 
porukoita. Tämä 
tapahtui aivan 
1980-luvun alussa. 
Tiedossa ja muis-
tissa tarkasti ei 
ole, kuinka monen 
hank keen hauto-
mona kaverukset 
toimivat, mutta 
joka tapauksessa 
monissa lähinnä 
Pispankadulla.

- Peruskorjausta 
suosivan asemakaa-
van vahvistamisen 
jälkeen tilanne 
oli jonkin aikaa 
odotteleva. Raken-
nusliikkeet eivät 
vielä tienneet, miten 

nyt oli toimittava. Monet perikun-
nat olivat harkinneet myyntiä, kyse 
oli vain siitä, ehditäänkö muodostaa 
kiinnostuneita kokoonpanoja taloja 
lunastamaan ja korjaamaan. Tärkeää 
oli myös selvittää, millä edellytyksil-
lä peruskorjausta pääsisi aloittamaan 
jopa nollabudjetilla eli ilman omaa 
rahoitusta. Tässä tuli aluesäästö-
pankki vastaan, muistelee Nikkari.

Rakennusliikkeet olivat uuden 
tilanteen vuoksi odottavalla kan-
nalla ja asuntohallituksen siivittämä 
peruskorjaushanke toteutui ainut-
kertaisessa rakosessa. Jos perikun-
nat olivatkin halukkaita luopumaan 
aiemmin hankalasti uudistettavista 
kiinteistöistä, jäivät rakennusliikkeet 
tavallaan väliasemiin odotellessaan, 
millaisia rakennusstrategioita voitai-
siin toteuttaa. Pienten puukerrostalo-
jen korjaamattomia kiinteistöjä, hu-
oneistoalaltaan ehkä 250-300 neliön 
suuruisia, myytiin kaut taaltaan 

tontteineen jopa vain noin 
200 000 markalla (34 000 eurolla). 

Nykyisellään jo 60-100 neliön 
hyvässä kunnossa oleva peruskorjat-
tu asunto voi maksaa 800 000 - 1 000 
000 markkaa, eli 130 000 - 170 000 eu-
roa. Hinnat ovat moninkertaistuneet, 
vaikka hintaindeksit pidettäisiin ver-
tailussa mukana.

Nikkari luonnehtii ruohonjuurita-
son intressistä lähtenyttä peruskorjaa-
jien kokoamishanketta niin, että Jussi 
Sintonen keräsi korjausporukoita 
välillä kitaran ja laulun säestyksellä, 
Matti taas rahoitusmahdollisuuksia 
kartoittamalla. Porukoita ja kohteita 
kertyi niin Pispankadulle kuin Pis-
palanharjullekin ja Mäkikadulle. Kun 
kuultiin että jossakin oli talo myyn-
nissä, alettiin kehitellä mahdollisia 
ostajaporukoita. Muutamia pienem-
piä omakotitaloja siunaantui myös 
peruskorjauskohteiksi.

Peruskorjaus merkitsi säilyttämisen 
lisäksi myös sosiaalista muutosta. 
Nikkari toteaa, että Pispalan muut-
tuminen samalla oli väistämätöntä, 
vaikka esimerkiksi sosiaalipoliittisel-
ta kannalta asiaa seuranneet olivat 
huolissaan tapahtumista.

Kokonaan sosiaalisen rakenteen 
säilyminen oli mahdotonta. Monet 
talot olivat tulleet teknisen ikänsä 
päähän vaatien ainakin suuria raken-
teellisia korjauksia. Asunnot olivat 
yksinkertaisesti liian pieniä, jotta 
ihmiset olisivat niihin tyytyneet, eikä 
monilla ollut myöskään omia mah-
dollisuuksia olla kelkassa mukana. 
Tosin Suomessa oli täkäläisten olojen 
erikoisuuksia, kuten pitkien asunto-
lainojen totaalinen puute, verrattuna 
esimerkiksi Ruotsin 50 vuoden ja 
Sveitsin jopa 100 vuoden laina-ai-
koihin. Niissä oloissa toteutuneen 
kehityksen vaihtoehtona oli vain 
kaupungin johdon haaveilema teras-
sikaupunginosa, joka olisi muuttanut 
kaupunginosaa vielä radikaalimmin.

Peruskorjausvaiheen jälkeen Pispa-
lan asukasyhdistys joutui reagoimaan 
aivan toisenlaisiin hankkeisiin. Niin-
pä käytiin, jo ehkä unohdettu kamp-

Matti Mainio juoni Jussin kanssaJututti: 

Hannu T. Sepponen
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pailu hiilivoimalan tulon estämiseksi 
Epilänharjulle. Se olisi vaikuttanut 
laajalti ympäristössä, joten pispalal-
aisetkin olivat mukana Paavolan hal-
linnon aikaista hanketta torjumassa. 
Huolestuneita pispalalaisten lisäksi 
olivat Epilän ja Pyynikin asukkaat ja 
kiinteistönomistajatahot. Suunnitel-
ma kaatui ja Epilään tuli maakaasu-
voimala. 

- Tuossa vaiheessa ehkä vakiintui 
asukasyhdistyksen toiminnassa se 
menettelytapa, että vaikuttamisessa 
ei tyydytty tai luotettu vain asukas-
aktiivien esiintymiseen, vaan haas-
tavissa tilanteissa tuli tavaksi kutsua 
koolle asukkaiden yleisiä tilaisuuksia 
muotoilemaan vähintäänkin kansa-
laisten reilua enemmistöä edustavia 
kantoja. Uskoisin että siitä lähtien 
päättäjien kanssa on pärjätty kohta-
laisen hyvin, eikä asukkaiden mieli-
piteitä enää epäillä ja vähätellä. Toisin 

oli monesti virkamieskunnan kanssa, 
jolle kuuntelu oli vaikeampaa.

Nikkari antaa pisteitä tuolloiselle 
kaupunginjohtaja Pekka Paavolalle 
kuitenkin siitä, että kun neuvotteluja 
tai keskusteluja käytiin, oli puolin ja 
toisin helppo puhua suoraan kiistasta 
riippumatta. Oma ongelmansa oli 
virkamieskunnan asenteellisuus.

Politiikan osuus oli vielä varsin suu-
ri Nikkarin toiminta-aikana. Pispalaa 
pidettiin tietysti vanhastaan aika 
punaisena, olihan väestössä suuri 
perinteisesti poliittisesti aktiivisen 
väen osuus sekä lisänä toimeliasta 
uutta nuorisoa. Jossakin vaiheessa 
Paavolan linjaa noudattavat sosi-
aalidemokraatit vieroksuivat asukas-
yhdistystä, vaikka suhteet valtuuston 
poliittisiin ryhmiin alkoivatkin olla 
aika hyvät. Hyviä vaikutussuhteita 
kuvasti, että kun Tahmelan valtatien 
läpikulkuhanketta käsiteltiin, Paavo-

lan hallinnon rankkaa tiehanketta 
ei kannattanut enää kukaan. Tielin-
jaushan olisi tuonut rekkaliikenneta-
son ohitusväylän Pispalan halki.

80-luvulla oli jo nähtävissä, että 
puoluepolitiikan kiihkeys on hiipu-
nut myös Pispalan asioissa. 

Nikkarin muistikuvissa ovat al-
kuajan  karnevaalit vuodesta 1982 
alkaen. 

- Oli muuttanut paljon väkeä, joilla 
oli niskassa opintolainaa ja peruskor-
jauslainaa. Tuntui että elämä on pelk-
kää puurtamista ja velkaa. Täytyi ke-
hittää väylä paineitten purkamiseen.

- Se oli Sintosen Jussi idea, että 
eiköhän olisi jonkinlaisen karnevaa-
lin paikka. Vein sitten ajatuksen asu-
kasyhdistyksen hallitukseen ja siitä 
juttu alkoi. 

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews



20p i s p a l a l a i n e n  1 / 0 5

Lautsian Maija saapui sattu-
moisin kesällä 1984 Tampereelle 
teatterikesään. Ystävät vaativat tutus-
tumaan Pispalaan. Se oli sitten rak-
kautta ensi silmäyksellä. Oli jätettävä 
Helsingin Kallio. Muutamaa vuotta 
myöhemmin, vuodesta 1990 alkaen 
Maija oli kolme vuotta asukasyh-
distyksen puheenjohtajana.

Kaikki alkoi kasvimaalta. Päivänä 
muutamana kesällä 1988 Maija ja 
Kostiaisen Ulla pohtivat alkujaan 
teknisen lautakunnan tekemää 
esitystä. Oli tehty päätös bussin 
päätepysäkin siirtämisestä ja sitten 
mietittiin, että miksihän. Heräsivät 
pahat aavistukset, koska samalla 
jouduttaisiin puhkaisemaan uusi 
väylä kasvimaiden sivuitse. 

Sitten mentiin asukasyhdistyksen 
kokoukseen, olisiko ollut syksyä -88. 
Asiasta ei ollut yhdistyksessäkään 
tietoa. Myöhemmin kävi ilmi, että jo 
kerran haudatun Tahmelan valtatien 
läpikulkuväylän henki oli päässyt 
taas pullosta. Samalla ilmeni, että 
kyse on myös rakentamishank-
keesta kasvimaille. Kasvimaa-alueen 
kaavoittaminen pienta loalueeksi oli 
päässyt tapahtumaan kenenkään 
huomaamatta ja heräämättä.

Siitä alkoi pitkä ja edelleen jat-

kuva kamppailu kasvimait-
ten pelastamiseksi. Välillä 
liipasimella oli Tahmelan 
lähteen kohtalo, välillä muut 
rakentamis- ja tiehankkeen 
yksityiskohdat.

Maijan puheenjoh ta-
juuskauteen osui toinenkin 
iso tapaus, kulttuuriskandaa-
lina ehdottomasti pidettävä 
kirjaston lopetus. Ahjolassa 
sijainnut kaupungin sivukir-
jasto lopetettiin kirjasto-
lautakunnan mielipide ja 
käsittely sivuuttaen. Joku oli 
laskenut lopetuksesta koitu-
van suuriakin hyötyjä, kun 
laman aiheuttamaa hyöky-
aaltoa koetettiin padota 
kaupunginvirastolla.

Kirjaston puolesta kerättiin 
nimiä vieläkin runsaammin 

kuin puoli toista vuosikymmentä 
aikaisemmin Pispalan asemakaavan 
uudistamisen aikoihin, peräti 3300 
kappaletta. Tämäkään ei auttanut. 
Eikä auttanut pirkkalaiskirjailijoiden 
operoima sivukirjaston valtaus 
talvella 1992. Kirjaston hautajaiset 
järjestettiin piinaviikolla, viimeisenä 
aukiolopäivänä kiirastorstaina. Lop-
pu on historiaa. Paradoksaalista kyllä 
uusi kirjastoyhdistys on sittemmin 
tuottanut Pispalan nykykirjaston. 
Mutta tuskin tarkoitus on, että julki-
nen palvelu rapautetaan niin, että 
kansalaiset joutuvat perustamaan 
sen uudestaan.

Maijan puheenjohtajuuskautena 
nähtiin, että Pispalassa elää voimal-
lisena tiedon ja sanan mahti. Jos 
nykyisin pidetään itsestään selvänä 
toistuvia viikottaisia kuppiloit-
ten tietokilpailuja, oltiin silloinkin 
asialla TV-ykkösen Sirkus Trikolorin 
nimellä kulkeneessa asukasyhdis-
tysten tietokilpailusarjassa. Pispalan 
joukkue; Maija, Miettisen Heikki-
Pekka eli Heinari ja Osmo Sounela 
selviytyivät kolmivaiheisesta kilpai-
lusarjasta fi naaliin, josta tuli myös 
voitto kotiin. Se merkitse matkaa 
ulkomaille. Rooman palkintoreissu 
toteutui syksyllä 1992, kun oli itse 

kukin säästetty myös matkaostoksiin 
riittävästi.

- Kilpailujen nauhoituksista jäi 
mieleen, että paikkakunnilla on jo-
takin eroa. Liekö laman vaikutusta, 
mutta kun muilla asukasyhdistyk-
sillä kannustusjoukkoina studiolle 
saapui eläkeläisiä ja koululaisia, ei 
Pispalan huutosakkiin ollut mitään 
vaikeuksia kerätä pariakymmentä 
aikuista, muistelee Maija. Tosin ikä-
jakaumassa oli eroa myös itse jouk-
kueissa.

Kilpailussa oltiin naama perusluke-
milla. Jotakin tulevasta saattoi ounas-
tella, kun ohjelman tuottaja tiedusteli, 
voitaisiinko sitten olla nauhoitukses-
sa vähän visuaalisempia, jos vaikka 
voitatte. Heinari kysyi: sopisiko jos 
vaikka hymyiltäisiin.

- Asukasyhdistyksen toiminnassa 
tulee usein sellainen olo, että alueel-
linen edunvalvonta pakostakin on 
paljolti reagointia, vaikka se voisi 
olla enemmän aloitteellistakin, tuu-
maa Maija. Kansalaisilla on paljon 
valmiutta tukea ja kannustaa aktii-
visuutta. Hyvin vähän on ilmennyt 
torjuntaa tavallisten maija- ja matti-
meikäläisten taholla, kun esimerkiksi 
kirjastoadressia kerättiin. Ihmiset il-
meisesti arvostavat, jos joku jaksaa ja 
viitsii vaikuttaa, vaikka omat keinot 
olisivatkin pieniä.

Alueellisen edunvalvonnan vah-
voja, joskin äkkipäätä näkymättömiä 
puolia on sekin, että ihmiset tulevat 
toisilleen tutuiksi. Kasataan sellaista, 
jota tutkimuksissa nimitetään sosi-
aaliseksi pääomaksi. Kun sitä on 
karttunut, alkaa voimavara vaikuttaa 
näkymättömänä ja melkein itsestään. 
Silloin asian huomaa, kun tyhjästä 
olisi alettava. Asukasvaikuttamisen  
voima on siinä, kun eri ikäpolvet, 
myös poikkeavista taustoista tulevat 
ihmiset kokoontuvat yhteen ja tule-
vat toisilleen tutuksi.

- Tämä on myös pispalalaisuuden 
suuri voima. Ja Pispalassa on totuttu 
näkemään kauas, kuten Kristiina 
Harjula kirjassaan toteaa.

Rakkautta ensi silmäykselläjututti ja kuvasi: 

Hannu T. Sepponen
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Asukasyhdistyksen puheenjohta-
jana 1990-luvun puolessa välissä oli 
kolme vuotta monelle pispalalaiselle 
tuttu kasvo Jouni Kopsa. Jouni on asu-
nut Pispalassa vuodesta 1977 muu-
tamia lyhyitä poistumisia lukuun 
ottamatta. Jouni on tuttu monen 
paikallisen tempauksen aktivistina, 
mutta myös 1980-luvun alusta alkaen 
kirvesmiehenä lukuisissa peruskor-
jauskohteissa. Niin ikään hänet tun-
netaan metallitöistä sekä jo useilta 
vuosilta taidekäsitöistä. Lyijylasitöitä 
tulee eteen yksityiskodeissa mutta 
myös eräissä liikehuoneistoissa 
kaupungilla.

Kopsa tuli puheenjohtajaksi 1994. 
Kauden suurimpia asioita oli Pispa-
lan valtatien uudistus. Vireillä olleen 
hankkeen ykkösvaihtoehtona oli 
erillisen bussikaistan rakentaminen 
kahden normaaliajokaistan lisäksi 
koko välille ammattikoulu - moot-
toritien risteys. Hankkeen johdosta 
järjestettiin kaksi asukasiltaa ja yksi 
mielenosoituskin suunnitelman 
muut tamiseksi.

- Suunnittelijana toiminut A-tie 
osoitti, että asukkaita voidaan myös 
kuunnella eikä asettua alkajaisiksi 
vastahankaan paikallisten mielipitei-
tä kohtaan. Asukkaiden huolenahan 
oli, että valtatien läpikulkuluonne 
vain korostuisi, Kopsa muistelee. 
Myös kadunrakennusosaston johtaja 
Matti Kolari suhtautui hyvin yh-
teistyöhaluisesti.

A-tie laatikin sitten uuden suun-
nitelman, kakkosversion jossa bus-
sikaistaa on valtatien alussa, risteyk-
sissä oma läpiajoetuoikeus busseille, 
mutta muuten kaksi kaistaa. Saatiin 
myös liikennevalot Pizpalan kohdal-
le, suojatie Ahjolaa ennen ja eräisiin 
paikkoihin suojateiden keskitasan-
teet. Kääntymisrampit parantavat tur-
vallisuutta ja sujuvuutta sekä kevyen 
liikenteen väylä 4 metrin levyisenä, 
tärkeänä yksityiskohtana kaupun-
gin hoitama talvikunnossapito koko 
matkalta. Ennenhän kiinteistöt 
hoitivat tätäkin asiaa, mikä merkitsi 
että aina väylä ei ollut kauttaaltaan 
vapaana. Kevyen liikenteen väylän 

rakentaminen 
on tosin vielä 
kesken.

- Tiehank-
keen sopiminen 
oli erittäin 
po sitiivinen esi-
merkki laajan 
konsensuksen 
r a k e n t a v a s t a 
vaikutuksesta. 
Vaikuttamisessa 
ja neuvonpidos-
sa oli mukana 
laaja kirjo alu-
e  en toimijoita; 
Ahjola, Hyhkyn 
kyläyhdistys, Pispalan Moreeni,  
päiväkodit, koulut, Paunu ja Län-
silinjat, yrittäjät, saunayhdistys sekä 
tietenkin Pispalan asukasyhdistys. 
Joillakin kadunvarren yrittäjillä oli  
huolia ja epäilyksiä mm. paikoitus-
ongelmien vuoksi, mutta niitäkin 
on suun nitelmassa osoi tettu, ker-
taa Jouni. Saavutettu kompromissi 
päätettiin hyväksyä, vaikka myös 
asukasyhdistyksessä osoitettiin kri-
tiikkiä. Oli toivottu esimerkiksi ali-
kulkua Pizpalan kohdalle.

Toinen iso asia oli kasvimaaky-
symys. Asukasyhdistyksen piirissä 
huolestuttiin kaavoitushankkeesta, 
mikä sittemmin johti Kurpitsa -liik-
keen, oman yhdistyksen ja aktivisti-
joukon syntyyn.

Jouni toteaakin, että asukasyh-
distys on ollut monen yhdistyksen 
alkujuurena ja hautomona. Kuiten-
kin tarpeeseen syntynyt hanke ja yh-
distys ovat osoittaneet elinvoimansa 
mm. saunan, kirjaston, aikanaan kier-
rätyksen ja musiikin kohdalla. Viime 
mainittu on selvästi saanut alkupot-
kua ja kiihoketta yli 20 vuotta jatku-
neiden karnevaalien innoittamana.

Kaikki asukkaat Pispalanmäellä 
eivät ehkä itse ole osallistuneet 
minkään yhdistyksen toimintaan, 
mutta Jouni on havainnut hyvin 
vähän nyreksyntää aktiivia kansa-
laistoimintaa kohtaan. Ehkä hanakka 
kannan ottaminen saattaa oudoksut-

taa ihmistä, jolla ei ole omakohtaista 
toimintakokemusta.

- Konkreettisissa hankkeissa ih-
miset ovat myös itse olleet aloitteel-
lisia ja aktiivisia, kuten esimerkiksi 
Varalankadulla, jossa asukkaat 
omatoimisesti hoitivat itse hidasteet 
katualueelle. Pispalanharjun leven-
nysaikeen yhteydessä kadunvarren 
asukkaat keräsivät itse adressia. Aina 
tärkeä asia ei suinkaan tarvitse eril-
listä organisaatiota tai yhdistystä.

Jouni Kopsa on asunut lukuisissa 
osoitteissa Pispalassa 28 vuoden ai-
kana. Välille mahtuu mieliinpainuva 
ajanjakso solidaarisuustyöntekijänä 
ANC:n ja SWAPO:n pakolaisleirillä 
Angolassa ja toisaalta lyhyeksi jää-
nyt maallemuuttokokeilu Putikon 
vanhassa tehdasmiljöössä Punkahar-
julla. Nyt Kopsa on onnellisena ma-
joittunut puolisonsa kanssa paikalli-
seen kulttuurikehtoon eli Rajaportin 
saunakortteliin, ´ompelian taloon´, 
tinurinverstaan naapuriin. 

Nykyisin Jouni on yhdistystoimin-
nassa mukana lähinnä Rajaportin 
saunan kunnossapidossa. Monen 
aikaisemman tempauksen tapaan 
Kopsan näkee häärimässä juhlakar-
nevaaleilla; yhdessä Ruotsalaisen 
Paapin ja Mölsän Jarin kanssa ammu-
taan soppatykillä keittoa juhlayleisön 
tarpeisiin 28. toukokuuta. 

Kopsa vaikutti valtatiehen jututti ja kuvasi:

Hannu T. Sepponen
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Maailman parantaminen on raskas-
ta. Jo pelkästään yhden kaupungin-
osan perään kyseleminen saattaa 
käydä melko työlääksi. Sen tietää 
moni ja varsinkin Pasi Virtamo, joka 
on ollut Pispalan asukasyhdistyk-
sen puheenjohtajana viimeiset neljä 
vuotta. Paikallista hyvinvointia hän 
on ajatellut myös työskennellessään 
Pispalan Kumppanuus-projektissa. 

Virtamo muutti Pispalaan vuonna 
2000 ostettuaan kaupungilta pit-
kään tyhjillään olleen ränsistyneen 
vuokratalon. 

- Sen sai korjattua hyvään kuntoon, 
hän sanoo. 

Taloa nikkaroidessaan Virtamo 
ihmetteli, miksi vanhoja ja kauniita 
rakennuksia purettiin ympäriltä su-
rutta ja tilalle rakennettiin uusia ja 
valtavan kokoisia. 

- Omaa kulttuuriperintöä ei nähdä 
eikä haluta kunnioittaa, mutta saman-
aikaisesti matkustetaan Ranskaan ja 
Italiaan ihailemaan vanhaa ja arvo-
kasta. 

Eniten häntä kummastuttaa se, 
että minkälainen talohanke tahansa 
tuntuu  menevän kaupungin virka-
miehiltä Pispalan kohdalla läpi. 

- Ehkä se pitää ajatella vaan pe-

rinteenä. Aikoinaan kukin rakensi 
sellaisen talon kuin osasi ja halusi. Sii-
tä syntyi kuuluisa Pispala. ”Samalla 
menetelmällä” kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta Pispalaa on sen jäl-
keen hävitetty, hän vinoilee. 

Esimerkkejä kaavan reikäisestä 
seulasta löytyy useita. Kaavassa 
pyritään muun muassa rajoittamaan 
rakennusten korkeutta kerrosten 
lukumäärällä. Vain kaksikerroksiset 
talot ovat sallittuja. Oma talo saa-
daan kuitenkin kätevästi naapuri-
taloa korkeammaksi rakentamalla 
kivijalkaan ensin autotalli, sitten 
kellari ja vasta lopuksi asuintilat. Se 
on antanut Pispalalle aivan uuden il-
meen: Talojen katujulkisivuna on yhä 
useammin autotallin ovet. 

Virtamo kummastelee myös 
vaivalla laaditun Pispalan rakennus-
inventoinnin kohtelua. Inventoinnissa 
vanhat talot luokiteltiin niiden his-
toriallisen arvon mukaan. Hanketta 
toteuttivat yhteistyössä kaupungin 
museotoimi, kaavoitusyksikkö ja 
rakennusvalvonta. 

 - Ei voi kuin kiitellä kaupunkia hie-
nosta hankkeesta, hän sanoo. 

Tarkoitus oli, ettei ainakaan ykkös-
luokkaan arvotettuja taloja saisi pur-
kaa. Raportti julkaistiin kaksi vuotta 
sitten ja ykkösluokan rakennusten 
purkaminen alkoi heti sen tultua 
hyväksytyksi purkulupaharkinnan 
pohjaksi. 

 

Asukkaita kuultava

Täydennysrakentaminen suosit-
telee tiivistämään ekologian nimissä. 
Se tietää muutenkin jo tiiviisti raken-
netussa Pispalassa jokaisen pikku 
metsikönkin kaatamista.

Pispalan tonteilla vanhat talot ovat 
olleet melko pieniä, mutta raken-
nusoikeutta on paljon. Se houkut-
telee tontin ostajaa purkamaan ja 
täyttämään tilan laidasta laitaan. 
Kaupunki ei halua muuttaa raken-
nusoikeutta määrittelevää kerrointa. 
Syyksi on sanottu, että ”uusilla ra-
kentajilla on oltava samat oikeudet 
kuin edellisillä, muuten niille tulee 
paha mieli”. 

- Tällä logiikalla ei voisi tehdä 
mitään muutoksia, Virtamo sanoo. 

Virtamo ei ole kuitenkaan ainoa, 
joka on huolissaan rakentamistavas-
ta Pispalassa. Esimerkiksi val-
tion Museovirasto on esittänyt 
kaupungille nykyisen asemakaavan 
ajanmukaisuuden arviointia. Asu-
kasyhdistys on esittänyt samaa kun-
talaisaloitteella. Tähän kaupunki ei 
ryhtynyt, mutta vastasi ehdotukseen 
ns. rakennusjärjestyksen laatimishank-
keella. Siinä määriteltäisiin sääntöjä 
pispalalaiseen rakennustapaan. 

Pohdittavana olisivat esimerkiksi 
katot ja ikkunat. Kantaa otettaisiin 
ehkä myös rakennusten kokoon ja 
autotallien sijaintiin. 

- Saa nähdä, jääkö hanke saman-
laiseksi pelleilyksi kuin mitä on ol-
lut rakennusten historiallisen arvon 
huomioiminen inventoinnin jälkeen, 
Virtamo sanoo turhautuneena.

Turhautumista aiheuttaa erityi-
sesti se, ettei Tampereen kaupunki 
useinkaan kuule asukkaita suunnit-
teluvaiheessa, vaan tuo nähtäväksi 
vasta valmiin suunnitelman. 

- Näin näyttää käyvän myös ra-
kennusjärjestyksen laatimisessa. Lu-
kuisista pyynnöistämme huolimatta 
asukasyhdistyksen tekemiin, asiaa 
koskeviin aloitteisiin ei ole saatu 
vastauksia Se harmittaa. Lakikin 
kun edellyttää, että kansalaisia tulee 
kuulla asuinalueiden suunnittelussa 
ja päätöksenteossa. Toivottavasti 
kuuleminen toteutuu ainakin Tah-
melan rannan virkistysalueen, sen 
kuuluisan mustan mullan Ryyti-
maan, kohdalla. 

- Vaikka kasvimaa-alueen yleis-
kaava hyväksyttiin, mikään pakko 
sinne ei ole rakentaa. Olettaisin, että 
uuden päättäjäsukupolven asenteet 
tulevat olemaan kasvimaan puolella. 
Onhan kaupungin taholta vastattu 
asukkaiden toiveisiin viime vuosina 
esimerkiksi liikennehidasteita raken-
tamalla. Pitää vaan jaksaa uskoa ylei-
sen edun mukaiseen muutokseen, 
Virtamo sanoo.

Maailman parannuksen perusteet Pispalan aliopistosta

Teksti: Marianna Laiho 

Kuva: Maarit Patrikainen



Pispalalaisen 
mainoshinnasto:

1/1 — 250 euroa
1/2 — 140 euroa
1/4 —  80 euroa
1/8 —  50 euroa
1/16 — 40 euroa 
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Viita – Andrianov: Teatteri Ramppi&Kuume

MOREENIA!
Teatteri Ramppi&Kuume tarjoaa Rajaportin 
saunan kesäisessä pihaidyllissä musiikkipitoisen 
teatterielämyksen, joka ammentaa ideansa Lauri Viidan 
pispalalaisklassikosta. Suomen vanhimman edelleen 
toimivan yleisen saunan miljöö on se koti, kirkko 
ja isänmaa, joka antaa puitteet Niemisen perheen 
pyyteettömälle elämälle.

Moreeni –teokseen pohjautuva kesäteatteriesitys on 
kunnianosoitus pispalalaiselle elämänmuodolle, 
suomalaiselle ydinperheelle, rehelliselle työlle, sekä 
tietenkin Lauri Viidalle.

Ensi-ilta juhlistaa Pispalan Kirjastoyhdistyksen 
10-vuotistaivalta.
Esityksiin on vapaa pääsy. Käsiohjelma on maksullinen.

ESITYKSET KESÄLLÄ 2005:

su 29.5. klo 18  ensi-ilta
ti 31.5.  klo 19
su 5.6.  klo 19
to 9.6.  klo 19
su 12.6. klo 15 ja 19
to 16.6. klo 19
su 19.6. klo 15 ja 19
ti 21.6.  klo 19

su 7.8.  klo 20 Pispala Folkissa
ti 9.8.  klo 19 Treen Teatterikesän OFFissa
to 11.8. klo 17 Rajaportin yössä

Rajaportin saunan piha, Pispalan valtatie 9

Tiedustelut: teatteri.ramppijakuume@kolumbus.fi   
tai puh. 040-5861967

Annikin Runofestivaali 2005
Annikinkadun puukorttelin sisäpihalla 
Tampereella
4.6.2005. klo 12.00-21.00. Pääsyliput 1,5 €.

Nyt jo kolmatta kertaa järjestettävä Annikin 
Runofestivaali   on vakiinnuttanut asemansa yhtenä 
yleisömäärältään suurimmista vain runouteen keskit-
tyneistä tapahtumista Suomessa, ja taatusti lämmin-
tunnelmaisimpana sellaisena. Tapahtuma on Suomen 
oloissa ainutlaatuinen sekoitus talkootapahtuman 
tunnelmaa, ammattimaisia järjestelyitä ja kotimaisen 
nykyrunouden vakiintuneita tekijöitä sekä uusia ääniä.

Lähes satavuotiaan tamperelaisen Annikinkadun 
työläiskorttelin sisäpihan tunnelmallisessa miljöössä 
järjestettävä Annikin Runofestivaali on opittu tun-
temaan runouden tekijöiden ja runoyleisön ainutlaatui-
sena kohtauspaikkana. Lippuja myytiin Runofestivaa-
leille viime vuonna 450 kappaletta.

2005 Annikin Runofestivaalin esiintyjät ovat: 
Kai Nie minen, Jouni Tossavainen, Sirkka Turkka, 
Wimme, Markku Into & Turun Romantiikka, Heikki 
Niska, eestiläinen Aapo Ilves sekä runoryhmä Muun-
taja. Tapah tuman avaa Katariina Lillqvistin ja Hannu 
Salaman ääni-installaatio ”Uralin perhonen”.

Virallinen Annikin Runofestivaali-klubi alkaa festi-
vaalin päätyttyä klo 21.00 Telakalla. Klubin esiintyjät 
ovat Wimme, Turun Romantiikka, Markku Into, Aapo 
Ilves ja Heikki Niska. Pääsymaksu on 5 €.

Annikin Runofestivaali saa lähtölaukauksensa tapah-
tumaa edeltävänä päivänä perjantaina 3.6 klo 17.00 
Sampolan kirjastossa järjestettävässä tilaisuudessa, 
jossa on haastateltavana Kai Nieminen. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy.

Runofestivaalin taiteellisena vastaavana toimii edel-
leen runoilija/kustantaja J.K Ihalainen. Runofestivaalin 
käytännön järjestelyt hoituvat suuremmaksi osaksi An-
nikin puukorttelin asukkaiden toimesta talkoovoimin. 

Tänä vuonna Annikin Runofestivaalia tukevat taloudel-
lisesti ainakin Pirkanmaan taidetoimikunta ja Vastedes 
ry. Yhteistyökumppaneina toimivat Sampolan kirjasto, 
Mahdollisuuksien tori-tapahtuma sekä Vastedes ry.

Annikin Runofestivaalin kotisivut:
www.annikinkatu.net/runofestivaali05 

Lisätietoja:

Simo Ollila
Annikin Runofestivaalin tuottaja/tiedottaja
045-6766 873 tai 03-2149 029
kulttuurikesa@annikinkatu.net 

J.K Ihalainen
Annikin Runofestivaalin taiteellinen vastaava
050-370 7170
palladium@palladiumkirjat.fi  
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V a p p u a a t t o  n a 
k u r p i t s a t a l o n 
yläkertaan aukea-
van Pispalan Nyky-
taiteen Keskuksen 
yhteydessä käyn-
nistyy Pispalan 
Kylätaiteilija pro-
jekti. Kylätaiteilija 
neuvoo, opastaa ja 
auttaa taiteen teke-
miseen liittyvissä 
asioissa, kuten 
mater iaa l iva l in-
noissa, tekniikoissa 
ja suunnittelussa, 
sekä tarvittaessa 
valmistaa taide-
teoksia Pispalan 

asukkaiden tarpeisiin. Kylätaitelijana toimii joukko 
nuoria Pispalalaisia taiteilijoita.

On sanomatta selvää, että Pispala on ympäristönä 
persoonallinen ja kiinnostava. Rikas yhdistystoiminta ja 
kansalaisaktiivisuus ovat kiitettävällä työllään vaalineet 
yhteisöllistä henkeä järjestämällä monenlaista kylätoi-
mintaa sekä tekemällä kansalaisaloitteita. Jo vanhas-
taan kirjavana asuinympäristönä tunnettu Pispala elää 
oman omituisen historiansa synnyttämää nykyaikaa. 
Se puolustaa mainettaan itsenäisenä ja itsepäisenä 
kaupunginosana. Oma kulttuurin ylläpitäminen on 
tärkeä arvo, joka vahvistaa identiteettiä, yhdistää ih-
misiä ja antaa sielulle sen kiihkeästi janoamaa ravintoa.

Kylätaiteilija toiminnan tarkoituksena on innoittaa ja 
auttaa pispalalaisia konservoimaan ja luomaan omaa 

Pispalan Kylätaiteilija houkuttelee taiteen tekoon
omalaatuista kulttuuriaan. Tavoitteena on 
saada yhteinen ympäristö entistä eläväm-
mäksi ja värikkäämmäksi paikaksi asua 
ja oleilla, eli suoraan sanoen vaikut-
taa siihen, että Pispalan pihoille ja 
kujien varsille syntyisi mitä mieliku-
vituksellisempia taideteoksia ihmisten 
iloksi ja ihmeteltäväksi. Yksi projektin 
päämäristä on jo olemassa olevien taide-
kohteiden kunnostaminen ja ylläpitäminen.

Jos sinulla on idea tai vaikka vain halu taide-
teoksen valmistamiseksi puutarhaan, portin-
pieleen, postilaatikkotelineeksi, talonkulmaan 
tai vaikka katolle, tule käymään 
Kurpitsatalolla tai ota rohkeasti 
yhteyttä. Pispalan Nykytaiteen 
Keskus on avoinna toukokuusta 
syyskuun loppuun, ke-su klo 
13-18. Kylätaiteilijan neuvon-
tapalvelut ovat maksuttomia. 
Teosten valmistamiseen liittyvissä 
tapauksissa mahdollisista kustan-
nuksista neuvotellaan tapauskohtaisesti, mutta ei syytä 
huoleen, kallista se ei missään tapauksessa ole eikä tule 
olemaan. 

Kylätaiteilija toiminnan 
yhteyshenkilö

Teemu Takatalo

041-774 2856

kylataiteilija@yahoo.com

Laita kuriin mielikuvituksettomuus, eli oletko koskaan 
harkinnut oman vapautesi patsasta?

Pispalan Nykytaiteen 
Keskus 

Kurpitsatalo

Isolähteenkatu 2

33240 Pispala
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Pispalalla syytä olla saavutuksista ylpeäsaavutuksia kokosivat

Hannu T. Sepponen 
Veikko Niskavaara

Pispalan asukasyhdistyksen tähän 
astisesta taipaleesta voi irvileuka tii-
vistää, että kolmikymmenvuotinen 
sota. Asukasyhdistys, sen jäsenet ja 
kaikki muutkin pispalalaiset voivat 
olla syystäkin tyytyväisiä monista 
positiivisista saavutuksista vuosien 
varrelta. 

Perussaavutus on varmasti kol-
menkymmenen vuoden takainen 
asemakaavataistelu, joka ratkesi 
vuonna 1978 nykyisen asemakaavan 
vahvistamiseen. Tapahtunutta ja 
seurannutta vilkasta perusparan-
nusvaihetta muistellaan ja kom-
mentoidaan tässä lehdessä monissa 
aikalaishaastatteluissa

Tie- ja katuasioissa on jouduttu 
reagoimaan lukuisissa isommissa ja 
pienemmissä yhteyksissä. Tahmelan 
läpikulkuväylä, rekkaliikenteenkin 
mahdollistava kolmas iso harjua 
halkova tiehanke pystyttiin torju-
maan 80-luvun alussa. 

Pispalan valtatielle on saatu aivan 
viime vuosina sekä parannuksia 
että pystytty rakentavalla tavalla es-
tämään tiealueen levennys laajapoh-
jaisen paikallisen yhteistyön avulla. 
Liikenteen kasvupainetta on saatu 
ohjattua rantatielle. 

Konkreettisissa katualueisiin liit-
tyvissä ratkaisuissa on saatu eräitä 
tuloksia, kuten aluenopeusrajoitus ja 
hidasteet.

Melkein unohtunut kamppailu 
käytiin, niinikään erittäin laajan 
paikallisen yhteistoiminnan avulla, 
uhanneen Epilän hiilivoimalan ra-
kentamisen torjumiseksi 1980-luvun 
alussa. Positiivinen tulos oli, että pai-
kalle rakennettiin maakaasuvoimala. 
Jäljet olisivat aivan toista, jos vanhan 
ajan hanke olisi toteutunut.

Kamppailu sivukirjastosta hävit-
tiin, vaikka kolmisen tuhatta 
allekirjoittajaa vastusti lama-ajan 
lopetuspäätöstä adressillaan. Kulttuu-
riskandaali toteutui 1992. Vastapai-
noksi kirjastoyhdistyksen voimin 
saatiin kuitenkin perustettua kir-
jasto, jonka nykyiset tilat Tahmelan 

mutkassa palvelevat monipuolisesti 
eräänlaisena kansalaiskeskuksena. 
Tämä taistelu osoitti, että häviössäkin 
voi piillä tulevan paremman siemen, 
olkoonkin että kaupungin tulisi 
ehdottomasti julkisena toimijana vas-
tata kansalaisten perustavista tieto- ja 
kulttuuripalveluista.

Kamppailu kasvimaa-alueesta, 
Pispalan vapaasta ranta- ja viheralu-
eesta on ollut vaikea ja sitä on käyty 
yli 20 vuotta. Kurpitsa-talo on saatu 
pelastettua ja korjattua purku-uhan 
alta yhteiseksi kylätaloksi. 

Alueen maankäytöstä lopullisesti 
päättävä asemakaavan uudistaminen 
on vielä edessä ja kaikki on mahdol-
lista: se tullaan aikanaan tekemään 
uuden rakennuslain mukaisesti 
paljon huolellisemmin ja asukkaita 
enemmän kuulemalla.

Rajaportin saunan pelastuminen 
oli sekin alkujaan asukasyhdistyksen 
piiristä alkanut hanke. Pari vuotta 
hiljaisena ollut sauna käynnistettiin 
uudelleen 1989. Toiminnan pyörit-
täjäksi syntyi Pispalan saunayh-
distys. Sen ansiosta koko ilmeeltään 
ehostunut saunakortteli on nyt 
kaavassa suojeltu ja muodostunut jo 
kansalliseksi kulttuuri-instituutioksi. 
Ensi vuonna maan vanhin toimin-
nassa oleva yleinen sauna täyttää 100 
vuotta.

Saavutuksena voidaan pitää 
myös kierrätyskeskuksen toimintaa 
1990-luvulla Puukkoniemen talossa 
saunan vieressä. Sillä ”kierrätettiin” 
talolle lisävuosia ja mahdollistet-
tiin uuden omistajan myötä talon 
säilyminen.

Pieni, mutta paikallisesti hyödyl-
linen, kesätunnelmaa ja perinnettä 
ylläpitävä saavutus oli pyykinpe-
sualtaiden saaminen kielletyn ran-
tapyykkäyksen tilalle. Asia oli ajan-
kohtainen vuosina 1977-78, jolloin 
tarvittiin painostusta virastotalon 
suuntaan.

Pispalan karnevaalit yli 20 vuoden 
ajalta ovat edistäneet kaupunginosan 
aktiivisen ja omatoimisen musiikki- ja 

kulttuuriväen esiintymistilaisuuksia, 
tunnettavuutta ja yhteistoimintaa. 
Kouriintuntuvia yhteisiä saavutuksia 
ovat esimerkiksi Musaa mäeltä -mu-
siikkiäänitteet. Musiikkiyhdistyksen 
Pispala Folk on soinut elokuussa 
Tahmelan rannassa jo useana vuo-
tena. 

Uittoyhdistyksen talon suojelu-
hankkeesta, jonka käynnistäjinä 
olivat asukasyhdistys ja saunayh-
distys, käynnistyi Pispalan maakun-
tamuseon rakennusinventointi, 
joka valmistui 2003. Inventoinnin 
seurauksena taas käynnistyi asema-
kaavan tarkistaminen uuden raken-
nusjärjestyksen laatimisella, joka on 
käynnissä parhaillaan.

Meneillään oleva Kulttuuri-
ympäristöhanke on edistänyt 
tietoisuutta rakennetun Pispalan ja 
puisto-viheralueiden arvosta. Pis-
palan kulttuuriympäristöohjelma 
valmistuu toukokuussa. Toistaiseksi 
ei voida olla varmoja, missä mi-
tassa hankkeen nostattama mielipide 
näkyy Pispalan rakentamisen ja mah-
dollisimman laajan säilyttämisen 
ratkaisuissa. 

Mainittujen hankkeiden `oheis-
saavutuksena` ovat syntyneet asia-
kohtaiset yhdistykset, saunayhdistys, 
kirjastoyhdistys, Kurpitsa -liike, 
musiikkiyhdistys; aikansa toimineet 
kierrätysyhdistys, maakaasuliike 
ja muut yhteistoimintamuodot. 
Yhdistyksissä toimii asianharrasta-
jina laajasti myös muita kuin asukas-
yhdistyksen jäseniä tai pispalalaisia. 
Asukasyhdistys on usein toiminut 
niiden käynnistävänä voimana tai 
ideahautomona sekä yhteistyökump-
panina.

Vuodesta 2000 lähtien on kehitetty 
Pispalan yhdistysten ja muiden 
tahojen yhteistoimintaa sekä viran-
omaisyhteistyötä Pispalan kumppa-
nuusprojektissa, joka nykyään myös 
työllistää parisenkymmentä pitkäai-
kaistyötöntä vuosittain yhdistysten 
tehtäviin. 
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Pispalan asemakaavan sovel-
tamista täsmentävän alueellisen 
rakennusjärjestyksen valmistelu on 
pääsemässä vauhtiin. Vapuksi jätet-
tiin aluetta koskeva rakennusselvitys 
ja maisemaselvitys, joiden pohjalta 
kaupungin virkamiesten valmistelu-
työ jatkuu. Rakennusselvityksen laati 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen 
Ky ja maisemaselvityksen MA-ark-
kitehdit.

Tampereen yhteinen, uusittu raken-
nusjärjestys vuodelta 2000 koskee 
myös Pispalaa, mutta se saa nyt omat 
alueelliset määräyksensä. 

Pispalassa on myös voimassa ase-
makaavan yhteydessä 1978 laadittu 
rakennustarkastajan ohje. Sillä ei ole 
juridista merkitystä, joten sitä on 
noudatettu toisinaan väljästi.

Yksi voimakas aihe rakennusjär-
jestyksen laatimiseen on Pispalan 
merkitys valtakunnallisesti merkit-
tävänä kulttuuriympäristönä. Alue 
kuuluu ympäristöministeriön raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen luet-
teloon vuodelta 1993. Näille kohteille 
suositellaan suojelua.

Vielä voidaan lisätä perusase-
telmaan, että uudessa rakennuslaissa 
(maankäyttö- ja rakennuslaki v. 
2000) tähdennetään asemakaavojen 
uusimisen tärkeyttä ainakin 12-13 
vuoden välein. Asemakaavojen uu-
distaminen on kuitenkin useita vuo-
sia vievä työläs prosessi, eikä siitä 
ole kaupungilla Pispalan kohdalla ai-
nakaan toistaiseksi mitään päätöstä. 
Asemakaavan uusiminen saattaa 
olla välttämätöntä, mikäli halutaan 
suojella rakennuksia ja estää mit-
takaavaltaan sopimaton uudisra-
kentaminen alueella.

Käsittelystä on luvassa vähintään 
mielenkiintoinen ja mahdolli sesti 
kuuma prosessi. Pispalan raken-
taminen on viime vuosina tuottanut 
yhä enemmän selkeästi alueelle 
sopimatonta tai ainakin aiemman 
rakentamistavan kanssa pahasti 
riitelevää rakennuskantaa. Myös 
kaupunginosan maisemaan, katuku-
vaan ja pihatiloihin vaikutukset ovat 
olleet ikäviä.

Valmistuneesta rakennusselvityk-
sestä ilmenee, että Pispalan asema-
kaava ei tarjoa selkeää suojaa van-
halle rakennuskannalle.

Pispalaan on rakennettu tasamaa-
tonteille tai suurille tonteille mit-
takaavaltaan liian suuria taloja alueen 
aiempaan ilmeeseen verrattuna.

On myös annettu rakennuslupia 
maanpäällisten kellarikerrosten ra-
ken tamiseen siten, että rakennusten 
korkeus on noussut liian korkeaksi 
suhteessa ympäristöön. Käytän-
nössä on jopa hyväksytty kahden 
maanpäällisen kellarikerroksen 
rakentaminen asemakaavan ja raken-
nuslain vastaisesti. Yhden maanpääl-
lisen kellarikerroksen rakentaminen 
on ollut sallittua, koska asemakaava 
ei sitä erikseen kiellä. 

Uusittu rakennuslaki kieltää raken-
nusoikeuteen kuulumattoman maan-
päällisen kellarin rakentamisen. 
Hyväksytty kellarikerros tarkoittaa 
kokonaan tai osittain maan alle 
ra kennettua tasoa, joita kylläkin 
voidaan erikseen sallia rakennetta-
van lisääkin maan alle.

Oikeus rakentaa maanpäällisiä 
kellareita on merkinnyt luonteeltaan 
kellareihin tai piharakennuksiin kuu-
luvien toimintojen sijoittumista ko-
konaiskorkeutta nostavaan alimpaan 
maanpäälliseen kerrokseen, jotka 
katuilmeenäkin ovat tuottaneet aika 
ankean vaikutelman. Paikka paikoin 
vaikutelma on umpinaisen autohal-
lin kaltainen, joka yksipuolistaa ja 
yksityistää katuilmettä. Mutta kyse 
on myös naapurien näköalan syömi-
sestä, useimmiten tavoiteltaessa vielä 
parempia ja korkeampia näköaloja. 
Huipputapauksissa on vielä raken-
nettu torni neljän kerroksen päälle, 
jolloin rakennuksen korkeus on 
noussut kohtuuttomasti.

Samalla tosiasiallinen rakentamiste-
hokkuus on noussut huomattavas-
tikin kaavan mainitsemasta 0.5, vaik-
ka teknisessä ja määritelmällisessä 
mielessä sitä ei olisikaan ylitetty.

Sinänsä rakentamistehokkuus voi 
olla kaupunginosassa korkeakin, 
mikäli rakennukset muuten runko-
syvyytensä tai muun massoittelunsa 
puolesta olisivat entiseen sopivia. To-
teutuneen rakennuskannan tonttite-

Pispalaan alueellinen rakennusjärjestys Teksti: Hannu T. Sepponen

Asukasyhdistyksen toimikunnan jäsen Veikko Niskavaara ja MA-arkkitehtien Marja 
Mikkola pohtivat maisemallisia kysymyksiä Pispalan puistotorilla. Rakennusjärjestyksen 
laatimista varten Pispalasta on huhtikuun lopussa valmistunut MA-arkkitehtien tekemä 
maisemaselvitys. 
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hokkuus vaihtelee ääritapauksissa 
0.2 ja 1.0 välillä, mikä tietysti johtuu 
siitä, että rakennuksia on pystytetty 
myös aikana, jolloin nykyisen ase-
makaavan määräyksiä ei ollut ole-
massa. Kaikki tontinomistajat eivät 
myöskään ole halunneet tai voineet 
käyttää täysin tonttinsa rakennusoi-
keutta. Se saattaa jatkossa olla uhka 
säilyttämisen kannalta tärkeille pien-
taloille. Näiltä osin rakennusselvitys 
ehdottaa esimerkiksi tontin jakamista 
rakennuskannan säilymisen edis-
tämiseksi.

Rakennusselvityksestä käy ilmi, 
että ainakin konsultin mielestä 
rakennusjärjestyksellä (tai jatkossa 
tarkennetulla asemakaavalla) olisi 
toimeenpantava ryhdistäytyminen, 
jotta Pispalan perintö säilyisi parem-
min.

Uudisrakennukset eivät saa pi-
mentää naapurin pihaa eivätkä peit-
tää koko maisemanäkymää. Raken-
nusmassojen olisi oltava etenkin 
katujulkisivupuolella yksinkertaisia 
vailla turhia ulokkeita.

Terassitalot eivät sovi Pispalaan 
vaikka niitä on tavoiteltu alueelle 
vuosikymmeniä.

Piharakennusten osalta olisi 
palattava suosimaan tontin reu-
nalle ra kentamista ja muutenkin 
puolijulkisen pihatilan rakentamista 
käytettäväksi eikä vain katseltavaksi 
ja esiteltäväksi.

Rakennusten korkeutta pitää 
säädellä niin, että kaikki maanpääl-
liset kerrokset lasketaan rakennus-
oikeuden mukaisiksi kerroksiksi. 
Tällöin siis nyt vielä luvan saanut 
maanpäällisen kellarikerroksen ra-
kentaminen loppuisi. Tai jos haluttai-
siin kellarityyppinen kerros rakentaa 
maan päälle, se luettaisiin joka ta-
pauksessa rakennusoikeuteen. Tämä 
houkuttelisi sijoittamaan toimintoja 
piharakennuksiin, joiden elpymistä 
muutenkin konsultti haluaisi edistää. 

Rakennusten syvyys on rajattava 
isommissa, yli 150 kerrosneliömetrin 
taloissa korkeintaan kahdeksaan 
metriin, pienemmissä 5,5 metriin.

Kaupunginosan `rakennetun kult-
tuuriympäristön` ilme lepää laajan 
peruskorjatun rakennuskannan 
sekä kymmenien kunnostettujen tai 
säilytettävissä olevien, usein pieneh-
köjen puutalojen varassa. Pikkumök-
kien kohdalla konsultin suositus on 
edistää vähän rakennetuilla tonteilla 
tontinjakoa. Tällöin rakennus säilyisi 
ja viereen voitaisiin tehdä aiempaan 
sopeutuva uudisrakennus. Myös 
taitavista laajennus- ja korotushank-
keista on hyviä esimerkkejä.

Tyylirakennuksiakin Pispalassa on. 
Niiden osalta on suosittava paitsi säi-
lytystä myös tyylin palautusta. Täl-
löin tärkeitä ovat käytettävien julki-
sivumateriaalien laatu ja muodot. 
Lämmöneristyksen lisäystä suositel-
laan sisäpuolelta, jotta julkisivulau-
doitus säilyisi siellä, missä uusimis-
een ei ole muita syitä. 

Vuokratalojen kohdalla on tapah-
tunut suuria muutoksia. Osa on 
muuttunut yhtiömuotoisiksi, pien-
asunnoista on yhdistelty suurempia 
asuntoja. Muutoksesta huolimatta 
talon historian soisi näkyvän kor-
jausten jälkeenkin talon ilmeessä.

Peruskorjatuissa kohteissa on 
paikoin menetetty osia talon ark-
kitehtuurista ja rakennushistoriasta. 
Tämä koskee esimerkiksi lämmön-
eristyksen jälkeistä uutta vuorausta, 
`turvonnutta´ ilmettä, ikkunoitten 
jäämistä syvennykseen. 

Paikoin käytetty sahalauta on ollut 
ehkä maalauksen pysymiselle hyvä, 
mutta vuosien myötä ilme muuttuu 
nuhruiseksi ja nukkaiseksi. Ei se 
ole hyväksi uudisrakennuskohteis-
sakaan.

Rakennusselvitys ottaa kantaa uu-
dis rakennuskohteisiin. Hyvää uutta 
edustavat ns. Pispala-talot, jotka 
seuraavat aiempaa rakennustapaa, 
vaikka ovatkin yksityiskohdissa 
selkeästi omaa aikaansa. 

Sen sijaan ns. uusvanhassa täyden-
nysrakentamisessa perinneainekset 
vaikuttavat päälle liimatuilta, kun 
on ajateltu saavuttaa listoituksella, 
pieniruutuisilla ikkunoilla ja näyt-
tävillä kattomuodoilla aiempi ilme. 
Kuitenkin Pispalan aiemmalle 
rakentamiselle on ollut ominaista 
yksinkertaisuuden ja tarkoituksen-
mukaisuuden yhdistelmä.

Sapiskaa selvitys jakaa myös 
val mis taloille, jotka sopeutuisivat 
paremminkin omakotilähiöihin. 
Rakennukset ovat toki laadukkaita 
ja sinällään vaikuttavia, mutta runko-
leveydeltään ja massoittelultaan liian 
suuria.

Uusista asunto-osakeyhtiötyypiksi 
nimetyistä ´nykyajan vuokrakasar-
meista´ selvityksellä ei ole hyvää 
sanottavaa. Alueellisena ratkaisuna 
niiden yksitotisuus korostuu.

Rakennusjärjestyksen valmisteluksi 
kevään aikana tehdyt rakennetun 
ympäristön selvitys ja maisemasel-
vitys julkaistaan toukokuun aikana 
Pispalan verkkosivuilla. Seuraa 
www.pispala.fi /uuttanyt -osastoa.

Osallistu rakennusjärjestyksen 
laadintaan mielipiteilläsi, joita voi 
lähettää kaavoituksessa työstä vas-
taavalle Taru Hurmeelle: 
taru.hurme@tt.tampere.fi ,
p.31465469.

Korjausrakentamistapahtuma Kurpitsatalolla 
ke 8.6.2005 

klo 16 Aki Sulosen korjausklinikka - napakoita vastauksia vanhojen 
talojen korjaajien tiukkoihin kysymyksiin 

klo 18 Jouko Kiviaho (Ikaalisten sellueriste) esittelee uutta kuivatamp-
paus menetelmää, joka mahdollistaa puukuitueristeen kuivakäytön avoi-
missa seinärakenteissa. Esimerkkikohteena eristetään talkoilla 
Kurpitsatalon seinä. 

Remonttivaatteet mukaan.

Pispalan korjausrakentamisen neuvontapisteessä esillä Rakennusperinteen 
ystävät ry:n Talon Henki -näyttelyn lisäksi Pispalan kulttuuriympäristö-
ohjelma, Pispalan maisemaselvitys, Pispalan rakennetun ympäristön 
selvitys ja Pispalan rakennusinventointi.
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Hieno otsikko, mutta valitettavasti 
vähän liioiteltu. Totta on, että ensim-
mäinen kirjasto Pispalaan, silloisen 
Pohjois-Pirkkalan itäreunalle, pe-
rustettiin 1905. Täyttä sataa vuotta 
ei kuitenkaan saada täyteen, kos-
kapa 1990-luvulle sattui muutama 
murheellinen vuosi, jolloin sivistys 
tuntui, ainakin kirjastomuodossa, 
mäeltä kaikonneen. 

Mutta nyt sadan vuoden taakse. 
Siihen aikaan sivukirjastoksi yleensä 
kutsuttiin kansakoulujen yhtey-
teen perustettua lainaamoa, jolla 
ei yleensä ollut edes omaa tilaa ja 
nidemääräkin oli kovin vaatimaton. 
Niinpä Pispalan ensimmäinen kir-
jastokin toimi kansakoulun eteisessä 
eikä lainaustilastoja tai tietoja kirjojen 
lukumäärästä ole saatavissa. Vuonna 
1925 katsottiin sitten tarpeelliseksi 
perustaa jo toinen lainaamo mäelle, 
nimekseen se sai Ylä-Pispalan kir-
jasto ja sijainti oli samoin kansakou-
lun yhteydessä, nyt kuitenkin jo ihan 
omassa huoneessaan.

Kun kuitenkin koko Pispala taisi 
olla ainakin nykyisen Nokian suun-
nalta katsottuna vähän väärässä pai-
kassa ja muutenkin ongelmallinen, 
ei suurtakaan vastustusta syntynyt, 
kun koko ajan laajeneva Tampere 
tunsi tarvitsevansa lisätilaa. Tarinat 
kertovat, että kaikki muut läntiset 
liitosalueet kyllä mielellään otettiin 
vastaan, mutta tämä moniongelmai-
nen palikkakasa tässä harjun kupees-
sa ei olisi millään kelvannut. Mutta 
minkäs teet, pakkohan se oli mukaan 
ottaa. Näin siis vuonna 1937.

Kaupunginkirjaston inventaa-
riossa löydettiin Pispalan kahdesta 
kirjastosta yhteensä n. 2000 kirjaa, 
lainaajia oli rekisteröitynyt n. 800 ja 
lainoja vuosittain n. 15000. Sijain-
tipaikat todettiin onnettomiksi ja 
niinpä lähdettiinkin etsimään omia 
tiloja ja sellainen sitten löytyikin 
Ylä-Pispalasta osoitteesta Harjukatu 
26 (nykyinen Pispalanharju 26, talo 
on jo tosin kadonnut). Sijaintia ke-
huttiin hyväksi koska se oli lähellä 

kansakoulua, asutus oli tiheää ja mat-
kat, sekä pääkirjastoon, että Epilään 
todettiin liian pitkiksi. Vuonna 1938 
lainoja kirjattiin 14641, eli suurin piir-
tein saman verran kuin ennenkin.

Käyttäjämäärät kuitenkin kasvoivat 
huimaa vauhtia ja pian olikin muutto 
taas edessä. Vaikka seuraavaa osoi-
tetta (Rimminkatu 25, entinen Hyh-
kyn pienten lasten koulu, myös jo 
purettu) pidettiin sijainniltaan huo-
nompana kuin entistä, tilaa ainakin 
oli paremmin, yli 60 neliömetriä. 
Kirjojen ja lainojenkin määrä kasvoi 
tasaisesti. Vuonna 1957 kirjoja oli jo 
9000 ja lainauskertoja peräti 24000 
vuodessa. Arvattavissa tietenkin oli, 
että ahtaaksi taas kävi, varsinkin kun 
hyvin suosittu lehtilukusalikin piti 
saada samoihin tiloihin mahtumaan. 
Ja kuntokin oli mitä oli: ”Huone 
sijaitsee kovin syrjäisellä paikalla 
ja vaikuttaa ikävältä ja epäystäväl-
liseltä, maali on kulunutta, permanto 
on karkea ja kalusto tyyliltään kirja-
vaa. Kaikenlaiseen vakavaan tutki-

Kirjasto Pispalassa 100 vuotta Teksti: Timo Mesimäki

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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mustyöhön keskittyminen on mah-
dotonta.” (kuntasuunnitelma, 1948)

Niinpä ilo oli suuri kun vuonna 
1958 päästiin viimeinkin muuttamaan 
moderneihin, varta vasten kirjas-
tokäyttöön suunniteltuihin tiloihin 
Ahjolan kansalaisopiston yhteyteen. 
Nyt olikin sitten lääniä: 340 valoisaa 
neliötä kahdessa eri tasossa. Alaker-
rassa oli lisäksi kolmattasataa neliötä 
vielä varastotilaksi. Pispalan väki otti 
kirjaston riemuiten vastaan ja jo 1960 
se oli kaupungin kolmanneksi suurin 
lainaajamäärältään: 1539 lainaajaa, 
43911 lainaa (!) ja kirjojakin jo yli 
12000. Suurta kukoistusta ja kasvua 
riitti vielä koko 70-luvun mittaan, 
vasta 80-luvulla lainamäärät alkoivat 
pudota. Aallonpohja saavutettiin 
1984 (ajanlasku siis ennen Metson 
avaamista), jolloin lainamäärä tipahti 
jo hitusen alle 30000. Uuden pääkir-
jaston aukeaminen 1986 kyllä sitten 
näkyi, 1987 lainoja oli enää 26000 
palatakseen hiukan ennen koko kir-
jaston lopettamista lukuun 31229. 

Tässä vaiheessa Pispalan kirjasto oli 
lainamäärin laskettuna jo kaupungin 
toiseksi pienin, ainoastaan Lammin-
pää hävisi niukasti.

Sitten tullaankin jo murheen vuo-
teen 1992. Lama oli pahimmillaan 
ja säästökohteita haettiin kissojen 
ja koirien kanssa. Pispalan kirjas-
ton kohtaloksi koitui, ei suinkaan 
vähäinen kävijämäärä, vaan tarpeet-
tomaksi käynyt alakerran varasto-
tila, jota ei voinut erottaa luontevasti 
muun kirjaston yhteydestä. Näin 
kaupungin tilatoimisto sai kiitokset 
hienosta säästökohteesta, valtuusto 
sanoi kops ja asia oli sillä selvä. Ja 
Pispala oli ihmeissään.

Muutaman vuoden pohdinnan 
jälkeen perustettiin Pispalan kirjas-
toyhdistys ry. 1995 palauttamaan 
kirjastoa harjulle, eli juhlavuotta 
vietämme mekin. Uusi kirjasto avat-
tiin Ahjolan tiloihin 5.5.1997. Kirjasto 
on alusta saakka ollut yksityinen ja 
saanut kirjansa lahjoituksina. Suuri 
kiitos kaikille lahjoittajille!

Vuonna 2000 muutimme nykyi-
selle paikallemme Tahmelankatu 14:
sta. Niteitä on kertynyt jo yli 24 000. 
Kirjastotalo on varsinainen kansa-
laistalo, sillä siellä toimivat kirjaston 
lisäksi myös usean muun yhdistyk-
sen aktiivit. Pispalan tietotupa pitää 
huolta talon koneista, järjestää kou-
lutusta tietotekniikan perusteista ja 
päivittää Pispalan portaat -sivustoa. 
Kirjastotalolla työskentelevät myös 
Pispalan kumppanuusprojektin työl-
listetyt ja harjoittelijat.

Talolla on myös näyttelytila, jota 
kuvataiteilijat ja yhdistykset voivat 
varata käyttöönsä. Alakerrassa ole-
vaa kokoustilaa vuokrataan myös. 
Tällä hetkellä yhdistyksessämme on 
n. 500 jäsentä. 

www.pispala.fi /yhdistykset/kirjasto

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Kuusi vuotta Hildenin valoku-
vaamoa pitänyt Ari Johansson 
lopettaa liikkeen toiminnan. Päätös 
on seurausta valokuvaamoja ylei-
semminkin kohdanneesta asiakas-
kadosta. Pääsyynä on digitaalitek-
niikka, joka on syönyt kysyntää niin 
juhlakuvauksissa kuin fi lmien kehi-
tyksessäkin. 

Johansson on valokuvausalalla 
Tampereella vanha tekijä, mutta 
Valokuvaamo Hilden oli viimeiset 
kuusi vuotta liikkeen aputoimini-
menä. Päätoiminimeä Fontanka-
Fotoa ei poisteta rekisteristä, mutta 
valokuvausliikkeen pitäminen päät-
tyy nyt, kertoo syntyperäinen pis-
palalainen Johansson. Hän on tuttu 
kasvo täkäläisille, sekä tietenkin sa-
tapäiselle asiakaskunnalle vuosien 
varrelta. Fontanka-Foton perustami-
sesta tulee ensi vuonna 30 vuotta.

Digitalisoitumisen vaikutukset 
tuntuvat muutakin kautta kuin yk-
sittäisasiakkaiden tilausten vähene-
misenä, kertoo Ari. Muutama 
vuosi sitten näytti vielä siltä, että 
mustavalkofi lmien kehityksellä ja 
kuvanteolla olisi ollut vakaa ympäri-
vuotinen tilaajakuntansa esimerkiksi 
sairaaloitten lääketieteellisissä ku-
vauksissa, kuten silmänpohjakuvis-
sa. Nyt tällaiset kuvantamiset tapah-
tuvat paikan päällä digitaalisesti. 
Samoin alkaa vähenemään poliisin 
valvontakameroiden fi lmien kehitys 
ja kuvanteko oikeutta varten. Uudet 
laitteet ovat tulossa tähänkin. Kai-
kissa tapauksissa kuvanotto ja käyttö 
siirtyy yhä reaaliaikaisemmaksi. 

- Yksittäisasiakaspuolella näkyy 
selvästi, että perheisiin ostetut digi-
kamerat syövät juhlakuvauksiakin. 
Nyt perheenisä ottaa ylioppilaskuvat 
itse. Kuvia voidaan tulostaa mitä 
erilaisimmilla tavoilla, lähetellä itse 
tehtyjä kiitoskortteja ja muita muista-
misia, toteaa Ari.

- Toki vielä on niitä, jotka arvos-
tavat ammattikuvaajan kädenjälkeä. 
Määrät alkavat vain käydä vähiin.

Tekniikan kehitys on merkinnyt 
samalla, että valokuvaaminen alkaa 
olla yhä enemmän kertakäyttöluon-
teista. Aiemmin valokuvaukseen liit-
tynyt merkitys on ohenemassa. Kun 
kaikki tilanteet ovat tavoitettavissa 
ja tallennettavissa, vähenee kuvien 
arvostus. Paperivedoksia otetaan 
vähemmän. 

Laitteiden puolella valoku-
vaamokin on ajan vanki. Jos aiem-
malla studiokalustolla, mekaanisilla 
laitteilla, pärjättiin jopa vuosikym-
meniä, nykyistä digitaalikalustoa olisi 
uusittava muutaman vuoden välein. 
Tällekin kululle olisi löydettävä 
asiakkaiden tilauksista maksaja, joka 
taas näkyisi hinnoissa.

Ari ei jätä valokuvausalaa, mutta 
itsenäisenä yrittäjän toimiminen 
vaihtuu palkkarengin asemaan. 
Johansson siirtyy Pohjoismaisen 
ilmakuvakeskuksen palvelukseen. 
Se merkitsee, että ensi kesä kuluu 
helikopterissa eteläisen Suomen 
taivaalla. Aluksi suunnataan Turun 
saaristoon, joskin kesän alueelliset 
säät vaikuttavat tietysti melkoisesti. 

Pohjoismainen ilmaku-
vakeskus oy harjoittaa 
toimintaa Pohjoismaissa ja 
Baltiassa. 

- Kaikkihan tuntevat maa-
seudun sukulaisen piirongin 
päältä tai seinältä maatilasta 
otetun ilmakuvan. Tätä toi-
mintaa harjoitetaan nyt 
uusissa oloissa ja tarkoitus 
on vähitellen levittäytyä 
myös omakotialueille, joilla 
oman talon ilmakuvaus ei 
vielä ole kovin tavallista, Ari 
selvittää. 

Maatilakuvaus on sinänsä 
varsin suomalainen ilmiö 
ja melkoinen osa sodan-
jälkeistä suomalaista iden-
titeettiä. Kuvaukset tehtiin 
tuolloin lentokoneista, eikä 
niissä siis päästy aivan sa-

maan tasoon ja tarkkuuteen kuin 
nykyisin helikoptereista. Muukin on 
muuttunut. Ilmakuvaus oli vuosi-
kymmenet hyvin säädeltyä toimin-
taa, mikä vaikutti jopa ilmakuvien 
ottokulmaan ja rajaukseen. Ilmaku-
vauksen fi lmit hyväksytettiin Ilmailu-
laitoksessa. Taustalla olivat sotilaal-
liset syyt, mutta tietenkin nykyisten 
tiedustelusatelliittien aikakaudella 
tällä ei ole enää mitään merkitystä. 
Vanha säätely on historiaa ja nyt koh-
teen kuvaamisessa voidaan jo pyrkiä 
uuteen näyttävyyteen. 

Ilmakuvausyhtiön kuvausohjel-
massa on asuinrakennusten lisäksi 
liikelaitoksia ja julkisia rakennuk-
sia. Kuvia otetaan kymmeniä rullia 
päivässä ja sitten vaan kauppaamaan 
niitä potentiaalisille asiakkaille. 
Kuvista saadaan kehystettynä ja 
kankaalle tulostettuna juhlava taulu 
seinälle kuin seinälle.

Ari on siis ensi kesän ´jalat tukevas-
ti ilmassa´. Rankka viikkojen reissu-
työ on edessä. Kuvauksista ei palata 
joka käänteessä kotio Nekalaan.

jututti ja kuvasti:

Hannu T. SepponenAri nousee nyt siiville
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Pispalan kirjastossa ovat jo jonkin 
aikaa raikuneet kuulaat naislaula-
jien äänet. Joka toisena sunnuntaina 
Pispalan kirjastossa kokoontuu har-
joituksiinsa kuoro, jonka työnimenä 
kulkee Pispalan Työväen Naislaula-
jat.

Yksi kuoron perustajista Iita Ket-
tunen kertoo kuoron synnystä näin: 
”Vappuna 2004 seisoi joukko pispala-
laisia naisia työttömien vappujuh-
lassa Pyykkimetsässä. Tilaisuuden 
lopuksi nauhalta soitettiin Kansain-
välinen. Yhdyimme lauluun, joka oli 
sovitettu ihan älyttömän korkealle, 
emmekä pystyneet oikein kun-
nolla laulamaan mukana. Tuolloin 
päätimme, että seuraavana vappuna 
Pyykkimetsässä seisoo Pispalan oma 
kuoro, joka laulaa Kansainvälisen 
raikkaasti ja sopivalta korkeudelta. 
Syksyllä 2004 kutsuin koolle aja-
tuksesta innostuneet naiset ja siitä 
lähtien olemme kokoontuneet sään-
nöllisesti.”

Kuorossa on tällä hetkellä 10-12 
laulajaa, ja kaikki halukkaat – myös 
muut kuin pispalalaiset – ovat terve-
tulleita. Mitään koelauluja ei pidetä, 
laulajilta odotetaan ainoastaan kykyä 
pysytellä samassa äänessä muiden 
kanssa. Laulaminen yhdessä on mu-
kavaa ja terveellistä niin fyysisesti 
kuin psyykkisestikin.

Kuoron ohjel mis toon valitaan 
lauluja, jotka tuntuvat mukavilta ja 
sopivat kuorolaisten äänille. Kak-
siääniset laulut ovat erityissuosiossa, 
mutta taidon karttuessa ohjelmistoon 
il mestynee myös kolmiäänisiä laulu-
ja. Koska kuoro on Pispalan Työväen 
Naislaulajat, pidetään ohjelmistossa 
myös perinteisiä työväenlauluja, 
kuten esim. Punalippu ja Punaorvon 
vala. Kevyempää musiikkia edustaa 
taas The Hep Starsin tunnetuksi teke-
mä afrikkalainen laulu Malaika.

Seuraavan kerran kuoro esiintyy 
Pis palan Karnevaaleilla, mutta sitä 
saa tilata esiintymään tilaisuuksiin ja 
tapah tumiin muuallekin. Lisätie toja 
saa kuoron sihteeriltä Anna Kirstinältä 
GSM 041 504 6477 sekä sähköpostitse 
naiskuoro@tamperelainen.org.

KAUNISTA NAISLAULUA PISPALAN KIRJASTOSSA
Teksti: Anna Kirstinä

Kuva: Ilona Lehtonen

Pispalan Työväen 
Naislaulajia arvo-
valtaisella keikalla. 
Vasemmalta: 
Riitta Väre, Asta 
Rajasammal, 
Soile Haaksi-
luoto, Eevamaija 
Miettinen-Kopsa, 
Eila Rantonen, 
Helena Ritola, 
Sanna Kivimäki, 
Iita Kettunen.

Aurinkoista kevättä A-killalta!

Hei, olen Tuija Tapanainen ja olen 
aloittanut A-kilta ry:n Tahmelan 
monitoimitalon vastaavan ohjaajan 
sijaisena 7.3.2005 ja toimin näillä nä-
kymin vuoden loppuun Tahmelassa. 
Näissä merkeissä lähestyn teitä pis-
palalaiset ja toivotan teidät tervetul-
leiksi tutustumaan Tahmelan taloon. 
Tutustumalla toimintaamme ja toi-
siimme voisimme rakentaa yhteistä 
toimintaa, mitä se olisi? Ideoita, vink-
kejä jne. Yhteyttä minuun voitte ottaa 
arkisin 8.30 – 16, puh. (03) 223 0811.

www.tampereena-kilta.fi 

Tahmelan monitoimitalo 
(Uramonkatu 9) on avoin-

na ma, pe 08.30-19.30 (sauna 
14-19.30) ja ti,ke,to 08.30-16.00. 
Ruokailla voit arkipäivisin 
11-13 välillä. Talolla on 
käytössä mm. ATK-laitteet 
nettiyhteyksin, mahdol-
lisuus henki lö kohtaiseen 
opetukseen, biljardi-pöytä, 
TV, päivä- ja aikakausilehtiä, 
pesukone ja suihku. Mahdol-
lisuus on myös henkilökohtai-
siin keskusteluihin.
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 Miten Vastavirta- klubi sai al-
kunsa?

Panu: - Kaikki lähti siitä, kun 
vuon na 2001 perustimme Vastavirta 
ry. nimisen yhdistyksen, jonka tar-
koituksena oli järjestää bändeille 
keikkoja sekä muuta vaihtoehtoista 
alakulttuurisäpinää. Tampereella 
kun ei 90-luvun puolenvälin jälkeen 
oltu moista nähty. Ensin järjestet-
tiin klubi-iltoja erinäisissä keskustan 
ravintoloissa, koko ajan kuitenkin 
ideana se, että oma tila on saatava. 
Sitten kesällä 2004 Pasi ”Paukku” 
Jääskeläinen huomasi tämän tilan 
olevan tyhjillään. Ruvettiin ottamaan 
asioista selvää ja puoli vuotta siinä 
meni papereiden kanssa sählätessä 
ja remontoidessa. Vuodenvaihteessa 
saatiin paikka auki.

Kuinka kattavan remontin 
jouduitte tekemään, oliko kova 
vääntö?

- Oli. Yllättävän iso homma. 
Tämähän on rakennettu kodin-
koneliikkeeksi tämä tila. Eli kun me 
tänne tultiin, tässä oli iso, valkoinen 
sali jossa ei ollut vessoja, ilmastoin-
tia, mitään. Jos olisin silloin tiennyt 
minkälainen urakka tässä on, niin 
olisin harkinnut muutamaan kertaan. 
Onneksi me ei tajuttu noista raken-
nushommista mitään kun tähän 
lähdettiin. Avajaispäivää jouduttiin 
muutamaan otteeseen siirtämään, 
kun remppa veny. Ensin oli tarkoitus 
avata marraskuun alussa, mutta se 
siirtyi joulukuun alkuun, sitten jou-
luun ja uutena vuotena oli vihdoin 
valmista.

Ilmeisesti aika pitkälle talkoovoi-
min ja tee-se-itse meiningillä remp-
pasitte?

- Joo, kiitoksia vaan talkooväelle, 
todella vähän jouduttiin ammat-
tiapuun turvautumaan. Ja esimerkik-
si ilmastointi, joka on kaikkein kallein 
tekijä, saatiin käytettynä melkein pur-
kuhintaan. Looshit rakennettiin itse, 
samoin baaritiski. Sohvia ja muita 
huonekaluja ollaan hankittu käytet-
tyinä ja haettu kierrätyskeskuksesta. 
Maalattiin ja suunniteltiin itse kaikki 
alusta loppuun. En usko että kukaan 
on näin halvalla baaria pystyttänyt.

Mitenkäs sitten tuet ja avustukset, 
onko esim. kaupunki millään taval-
la avittanut missään vaiheessa? 

- Eipä juuri. Vastavirta ry. on kahte-
na vuonna saanut peräti 250 euroa 
vuosittaista avustusta, mutta tälle 
klubille me ei olla vielä edes haettu. 
Tarkoitus kyllä on. e-Tampere lähti 
tähän mukaan että saatiin toi netti.

Yhdistyksestä vielä sen verran, 
että onko tällä hetkellä muuta toim-
intaa klubin lisäksi?

- Joo, meillä on Radio Moreenissa 
(98,4 MHz) joka maanantai klo 19.30-
20.00 Vastavirta-radio joka lähettää 
punk & underground ohjelmaa, 
esim. aloittelevia bändejä ym. ym. 
Sitten on lehti, joka ennen ilmestyi 
Jouzaa! nimisenä, mutta jatkossa se 
on nimeltään Vastavirta. Ensimmäi-
nen numero on viittä vaille valmis ja 
ilmestyy kevään aikana.

Entäs sitten musapolitiikka, 
tämähän on profi loitunut vähän 
niin kuin punk-klubiksi, mutta se 
ei kai kerro koko totuutta?

- Ihmiset lyö niin helposti kaikkeen 
vaihtoehtotoimintaan sen punk-lei-
man. Ja punkistahan tuo tee-se-itse 

Vastavirtaa Pispalassa
Pöytäfutis. Ilmainen internet. Reggae. Hardcore. Halpa olut. Miellyttävä hen-
kilökunta. Punk. Terassi. Rento meininki. Pienlehdet. Performanssi. Suvait-
sevaisuus. Siinä muutamia asioita jotka löydät Pispalan valtatien varrella 
sijaitsevasta Vastavirta-klubista. Ei pelkoa listahiteistä tai siitä että saat vessassa 
turpaasi. Tapasin eräs perjantai-iltapäivä Panun, Paukun ja Jannen ja kyselin 
hieman klubin historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.
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Janne, jolla on monen vuoden 
kokemus ravintolatyöstä, komppaa:

- Aivan loistavaa jengiä, minkää-
näköisiä tappeluita ei ole ollut. Tämä 
porukka toimii rauhallisesti. Ainahan 
jotain pientä tapahtuu, kun on paljon 
ihmisiä koolla ja alkoholia veressä, 
mutta nyt puhutaan siis jostain ha-
jonneista tuopeista. Se on normaalia.

Se on ihmisillä paha taipumus 
pelkästään ulkonäön perusteella tuo-
mita.

Panu: - Joo ollaan me sitä mietitty 
että se menee varmaan aika paljon 
ulkonäön piikkiin toi homma. Että 
katsotaan vähän niinkun nenän-
vartta pitkin että mitähän hörhöjä. 
Mielestäni se kertoo aika paljon ih-
misten ennakkoasenteista, joista olisi 
hyvä päästä eroon. Ja sillä asialla me 
täällä ollaan. Kivijalkojen ihmiset. Ei 
meitä tarvitse pelätä.

Vaihtoehtokulttuuri ja –väki on 
kuitenkin aina ollut osa Pispalaa.

- Kyllä. Eikä me mihinkään kadota. 
Ei meitä nujerreta, edes rahalla.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan 
Vastavirta-klubille? Suunnitelmia?

- Jatkuvaa kehittämistä. Ravin-
tolahan ei ole koskaan valmis. 
Sisustusta viimeistellään, juuri ison-
nettiin lavaa ja ostettiin kunnon PA-
kamat. Seuraavaksi olisi tarkoitus 
saada valosysteemit kuntoon. Terassi 
aukeaa vapuksi. Ja vuoden loppuun 
mennessä hankitaan myös a-oikeu-
det, kun on homma lähtenyt niin 
hyvin käyntiin. Siinä se

www.vastavirta.net

meininki lähti, että kyllä sen tois-
aalta ymmärtää. Mutta musiikissa 
pyritään pitämään mahdollisimman 
monipuolinen linja. Musiikkityyliä 
tärkeämpi on asenne, millä sitä teh-
dään. Ja aika paljon musiikiin vai-
kuttaa myös se, mistä henkilökunta 
pitää, ja me nyt satutaan pitämään 
kovaäänisestä räimemusasta. On 
meillä täällä reggaeiltoja, teknoiltoja, 
akustista settiä, performansseja ja sit-
ten tietenkin hc:tä ja punkkia.

Eli siis Tommi Läntistä tuskin tul-
laan Vastavirrassa näkemään?

- Juu ei. Annetaan muiden ravin-
toloiden hoitaa tuo peruskaura. Me 
keskitytään tähän vaihtoehtokult-
tuuriin. 

Teillä on myös soittokamat täällä.

- Joo. Sekin erottaa meidät muista 
baareista. En minä ainakaan tiedä 
mitään muuta paikkaa jossa on back-
line valmiina. Eli bändien ei tarvitse 
roudata kuin itsensä ja soittimensa 
paikalle. Tämä myös mahdollistaa 
sen, että yhtyeet pystyvät tulemaan 
keikalle kauempaakin, koska ei 
meillä ole varaa isoihin keikkapalkki-
oihin. Bändejä käy ympäri maailmaa, 
eilen oli englantilainen ryhmä ja on 
ollut Brasiliasta ja Japanista ja vaikka 
mistä.

Minkälainen on ollut vastaanotto? 
Risuja? Ruusuja?

- Muusikoilta on tullut pelkästään 
positiivista palautetta, kuten 
myös asiakkailta. Mutta tästä lähi-
ympäristöstä on kuulunut soraääniä-
kin. Tuntuu että meidän piikkiin on 
helppo laittaa kaikki ilkivalta ja muu 
ikävä mitä harjulla tapahtuu. Kuiten-
kaan täällä ei ole kertaakaan poliisia 
tarvittu, ja muutenkin kaikki on suju-
nut häiriöttä.
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Vielä kerran ehti Pispalan posti 
vaihtaa majapaikkaansa ennen lopet-
tamistaan, kun se muutti väliaikai-
siin tiloihinsa Pispalan valtatie 2:ssa. 
Huhtikuun lopussa postin entiset 
tilat valloittaa R-kioskin toimipiste, 
jossa meillä on mahdollisuus hoidella 
postiasioitamme. Onhan se mukavaa 
kun muutaman sadan metrin matkal-
la pispalalaisia hemmotellaan useilla 
kioskipalveluilla (Pizpala, R-kioski, 
Vaakon nakki ja Rajakioski). Itse 
kyllä jään kaipaamaan postin muka-
via tyttöjä ja hyvää palvelua.

Ensimmäinen Pispalan postipysäk-
ki perustettiin 1.9.1901 ja Tahmelaan 
1.12.1903. Eipä tainnut silloinen 
”Posti-Pekka” aavistaakkaan, että 
reilun sadan vuoden kuluttua on Pis-
pala jälleen ilman omaa postia.”

Hyvästi Pispalan posti Teksti ja kuva:  

Katja Wallenius

Kuvassa muuttopuuhissa monelle tutut 
Anne Parri ja Kirsi Kesti

Kuvatiatovisa

vanhoja harjun maisemia. Ken tietää mitä kukin kuva esittää voi saada 
Hannan piirtämän kuvan omasta kodistaan. Mikäli oikeintie täjiä on useampia, 

arvotaan voittaja. Laita paperille sivunumero, jolla kuva on ja sen viereen 
selostus, mistä kuva on piirretty ja mitä se esittää. 

Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi ja toimita Pispala laisen toimitukseen 
Tahmelankatu 14 tai 

osoitteeseen pispalalainen@tamperelainen.org.
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Asukasyhdistykselle on valittu 
maaliskuun lopussa uusi puheen-
johtaja. Katja Wallenius muutti 
viime kesänä Pispalaan, mutta tulok-
kaasta tuskin voidaan puhua. Pikem-
minkin kyse on paljasjalkaisesta 
pispalanlikasta. Ensimmäistä kertaa 
päivänvalo on nimittäin nähty Pis-
pankadulla. On asuttu myös Kan-
naksenkadulla, ja viimeksi Amurin 
Punakylässä kymmenkunta vuotta.

- On paikka tuttu tosiaan entuudes-
taan, mutta en asukasyhdistyksessä 
ollut aiemmin vielä mukana. 

Katja muutti kahden poikansa 
kanssa postin takaiselle tontille, 
jossa sijaitsee kahden asuintalon ja 
muutaman piharakennuksen ryhmä. 
Sisko miehineen muutti samalle kiin-
teistölle, joka omistetaan kolmeen 
pekkaan. Tarkoitus on remontoida 
asunnot mahdollisimman säilyt-
tävällä tavalla. Putkisto on toki pan-
tava uusiksi ja sähköt samoin, mutta 
esimerkiksi ikkunat ja listoitukset 
voitaneen säilyttää entisellään ja 
suu rin osa lattioistakin. Ulkopuolella 
kattopellit vaikuttivat kelvollisilta, 
mutta piippupellit on uusittu. Ulko-

seinät käsitellään ja 
maalataan.

Remonttiin on saatu 
kaupungin asuntolai-
naa. Vaikka byrokra-
tiaa oli enemmän kuin 
pankissa asioidessa, 
tuntuu jotenkin turval-
lisemmalta. 

- Asuttiin siskon per-
heen kanssa jo aiemmin 
samassa kerrostalossa 
Punakylässä. Oli aiem-
min jo etsitty mahdol-
lista yhteistä taloa. 
Sitten kuultiin tästä 
kiinteistöstä, astuttiin 
vaan ovesta sisään ja 
kysyttiin syntyisikö 
kauppoja. Kauppa oli 
kiva tehdä, kun hinta 
oli sopiva ja talojen tont-
tikin vielä aika iso. Jopa 

liikenteen melu pysyy aika hyvin 
loitolla, kertoo Katja. Talot sijaitsevat 
melkein kiinni Pispalan valtatiessä, 
mutta sen verran korkeammalla, ettei 
humina ole aivan mahdotonta. Ton-
tin koko miellyttää, onhan kahdella 
porukalla yhteensä viisi lasta.

Kiinteistön asuinrakennukset ovat 
peräisin 1900-luvun alusta, yksi piha-
rakennuksista jo 1800-luvun puolel-
ta. Katjan perheen asuinrakennus on 
kokonaan hirttä, isompikin osittain. 
Tilaa erilaisille tarkoituksille on pal-
jon, samalla se tietysti merkitsee että 
remonttikin on vuosien projekti.

Kaupanteko, muutto ja ensim-
mäiset purku- ja korjaustyöt ovat 
taanneet sen, ettei viimeisen vuoden 
aikana ole ollut vapaa-ajan ongel-
mia. Päivätyön päälle tekemistä riit-
tää. Katja on toimessa Aamulehden 
kirjapainossa kahdeksatta vuotta, 
nykyisin asiakaspalvelusihteerinä. 
Alun perin työllisti idänvienti. Katja 
oli opiskellut Kouvolassa Venäjän 
kaupan linjalla ja sitä ennen silloises-
sa Leningradissa venäjänkieltä pari 
vuotta jo seitsemäntoistavuotiaasta 
alkaen. Jatko-opintoihin olisi paikka 

ollut Magnitogorskissa asti, mutta 
sinne ei yksin arvannut lähteä. Nyt 
kyllä harmittaa.

Katja toivoo, että asukasyhdistyk-
seen tulisi mukaan mahdollisimman 
monia pispalalaisia. Kaupungin-
osaan on muutettu useista eri syistä, 
mutta ihmisillä on varmaan paljon 
yhteisiä intressejä. Mahdolliset ole-
tukset ja ennakkoluulot hälvenevät, 
kun keskustellaan ja ollaan mukana 
yhteisessä toiminnassa. 

Uuden puheenjohtajan sydäntä 
lähellä ovat vielä olemassa olevat en-
tistä Pispalaa henkivät alueet, joista 
Pispankatu ehkä selkeimpänä. 
Pyörätie rannan puolelle olisi saa-
tava valmiiksi. Liikenne pienilläkin 
kaduilla on Walleniuksen mielestä 
nykyisin liian kiireistä. Turvallisuus 
on varmaan yksi niistä asioista, joita 
kaikki asukkaat pitävät tärkeänä. 
Aikaa leimaava kiireisyys tuottaa 
kuitenkin välillä kiperiä tilanteita.

Katjalle Pispalaan paluu oli 
seurausta myös eräänlaisesta herä-
tyksestä, joka lienee tapahtunut 
jossakin wanhan tawaran liikkeessä 
vuosia sitten. Rupesi vaan ihailemaan 
kauniita entisajan peilejä ja muuta ta-
varaa. Siinä on äkkiä aivan pääsemät-
tömissä ja myös omat vanhemmat 
ovat vihkiytyneet samaan aatteeseen. 
On surullista, kun aivan äskeinenkin 
käyttötavara katoaa kiivasta vauhtia 
ja muuttuu museoitavaksi alta ai-
kayksikön. Jossakin kohdalla alkaa 
kaivata sitä tuttua sähkörasiaa tahi 
muuta pikkuasiaa, joka saattaa säilöä 
muistin aineksia.

- Olkaa sitten ihmiset yhteydessä 
vaikka sähköpostitse tai puhelimitse, 
jos kokouksiin ette ehdi, kehottaa 
uusi puheenjohtaja. Ideoita ja mie-
lipiteitä otetaan vastaan.

Uusi puheenjohtaja onkin alkuasukasjututti ja kuvasi:

Hannu T. Sepponen
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Pispalan kulttuuriympäristöoh-
jelma -tapaamisten sarja päättyi 
kuudennessa asukasillassa 20.4.2005 
Kurpitsatalolla. Illan tarkoituksena oli 
aikaisempien keskustelujen pohjalta 
hahmotella ehdotuksia, joilla oletet-
tavasti olisi positiivisia vaikutuksia 
Pispalan kulttuuriympäristöarvo-
jen säilymiselle. Tämänkertaiseen 
tapaamiseen osallistui seitsemän 
henkilöä - kokonaisuudessaan ohjel-
matyön laatimiseen on viidentoista 
kuukauden aikana ottanut osaa yli 
200 henkeä.

Asukkaat ovat kokeneet meneil-
lään olevan rakennusjärjestyksen 
laatimisen positiivisena askeleena 
kohti uuden asemakaavan laatimis-
ta. Kulttuuriympäristöohjelmaa 
tehtäessä on kuitenkin käynyt 
selväksi, ettei rakennusjärjestys yk-
sistään voi ratkaista kestävästi Pis-
palan maankäytön ongelmia. Alueen 
asemakaava on vanhentunut ja ve-
toaminen sen mukaisen maankäytön 
lainmukaisuuteen on ristiriidassa 
useiden maankäyttö- ja rakennuslain 
määräysten kanssa. 

Uusi kaava pistäisi rötösherrat 
kuriin

Käytännössä lähes kaikki raken-
taminen Pispalassa on sellaista, 
jolla on suuria vaikutuksia kulttuuri-
ympäristöön. MRL 60 § perusteella 
rakennusvalvontaviranomaisen tulee 
lupaharkinnan yhteydessä ilmoittaa 
kaavoittajalle kaavan ja voimassa-
olevan rakennuslainsäädännön 
ristiriitaisuudesta ja tarpeesta kaavan 
ajanmukaisuuden arviointiin. Näin ei 
kuitenkaan Pispalassa tapahdu. 

Rakennusjärjestyksen laatimisen 
lähtökohtana on se, ettei järjestys 
voi olla ristiriidassa kaavamääräys-
ten kanssa. Tämän vuoksi on mah-
dollista, että rakennusjärjestys jää 
kuolleeksi kirjaimeksi ja ettei sillä ole 
varsinaista ohjausvaikutusta. Vaik-
kakin kulttuuriympäristöohjelmaa 
laatineet asukkaat ovat varsin yk-
simielisesti kannattaneet rakennus-
järjestyksen laatimista, ei sen tehoon 
täysin luoteta.

Asemakaavan juridinen painoarvo 
on sen sijaan voitu selkeästi todeta 
Pispalassa. Kaavan ohjausvaikutus 
on ollut varsin sitova ja sen myötä 
alueen käyttö on hahmottunut 
vuosikymmenien ajan. Asukkaat 

kokevatkin tärkeänä sen, että alu-
eelle ryhdytään laatimaan uutta 
suojelukaavaa. Käynnissä oleva 
rakennusjärjestystyö ja sen tueksi teh-
dyt selvitykset, kuten myös kulttuu-
riympäristöohjelma, voivat antaa 
tärkeää tietoa uuden asemakaavan 
laatimiseksi. Kaavan valmistelu vah-
vasti asukaslähtöisesti voisi olla op-
piesimerkki paikallisen tietotaidon 
hyödyntämisestä kaavoituksessa. 
Vuorovaikutteisuus eri intressita-
hojen välillä kaavaa rakennettaessa 
voisi johtaa useampiin realistisiin 
vaihtoehtoihin ja siten vähentää kaa-
van nähtäville asettamisvaiheessa 
valitusten määrää.

Asukasillan tuloksena kerättiin 
sivukaupalla toivottavia ympäristön-
hoitotoimenpiteitä. Vaatimus uuden 
asemakaavan laatimiseksi on näistä 
selkein. Pieniä toiveita on tämän 
lisäksi paljon. Yksi niistä on puisto-
torin saaminen keskeiselle paikalle 
Pispalaan. Sen paikkaa voi tulla kat-
sastamaan Pispalan karnevaaleille 
28.5.2005 (ks. ilmoitus tämän lehden 
keskiaukeamalla), missä myös Tam-
pereen alueen - eli Pispalan - ensim-
mäinen kulttuuriympäristöohjelma 
julkistetaan.

Kulttuuriympäristöohjelma saatiin pakettiin
Teksti: Pasi Virtamo

Kulttuuriympäristöohjelma julkaistaan myös Pispalan verkkosivuilla 27.5. Katso www.pispala.fi /uuttanyt. 
Runsaasti uusia ohjelmatyön aikana syntyneitä ja muitakin asukasyhdistyksen aloitteita viime vuosilta nyt 

luettavissa: www.pispala.fi /yhdistykset/asukasyhdistys --> Aloitteet

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Heidi Salonen uudeksi 
projektipäälliköksi

Meillä on Pispalan kirjastotalolla, 
Rajaportin saunalla ja Kurpitsatalolla 
aktiivista yhteisöllistä toimintaa. Pis-
palan kumppanuus on kolmannen 
sektorin kaupunginosakohtainen 
yhteisö, -työllisyys- ja tietoyhteiskun-
tahanke. Hankkeen toimenpiteinä 
on rakentaa alueyhteisöllisyyttä, 
pitää yllä kansalaistaloa, levittää 
tietoyhteiskuntataitoja ja työllistää 
pitkäaikaistyöttömiä. Olemme lähei-
sessä yhteistyössä alueen muihin 
yhdistyksiin. 

Vuodesta 1997 olen tehnyt erilai-
sia kehittämistöitä. Tällä hetkellä 
opiskelen työn ohessa sosiaalialaa, 
yhteiskunnallisuuden rakenteet 
ovat sydäntäni lähellä. Veikko Nis-
kavaaran siirryttyä toisiin tehtäviin, 
aloitin Kumppanuus –hankkeen pro-
jektipäällikkönä kuluvan vuoden 
helmikuussa. Työ on ollut hyvin kiin-
nostavaa, innostavaa ja haastavaa. 
Meillä kumppanuushankkeessa on 
osaamista ja resursseja kehittää toi-
mintaamme moneen suuntaan. 

Olen saanut elää ja kasvaa Pispalan 
mäellä ja kaduilla vuodesta 1968, 
lähes koko elämäni. Olles-
sani 3-vuotias muutimme 
osoitteeseen Umpiperä 1, 
isäni oli taiteilija ja hän piti 
pispala laisesta ilmapiiristä. 
Maisema on todellakin muut-
tunut näistä vuosista, mutta 
tuttua lämmintä kylähen-
kisyyttä ja ihmisläheisyyttä 
on säilynyt. Pispalalaisuus 
on osa elämänlaatua, jonka 
olen saanut antaa perinnöksi 
omille ’kakaroillenikin’, ker-
too Heidi Salonen.

Yhteystiedot 
heidi.salonen@kolumbus.fi  
ja 040 5534 114.

Naisvoimaa Kumppanuus -hankkeeseen

Iita Kettunen ja Heidi Salonen Kur-
pitsatalon nurkalla vuonna 2005

Rosita Lindberg ja Heidi Salonen Kurpit-
satalon nurkalla vuonna 1970

Sosiaalialan osaamista 
hankkeen tueksi

Iita Kettunen on Pispalan kump-
panuushankkeen Tuotteistamalla 
työtä –projektin uusi työntekijä, 
jonka toimenkuva hankkeessa on 
niin ikään aivan uusi:

-Aloitin kumppanuus hankkeessa 
maaliskuun alussa osa-aikaisena 
yksilövalmentajana. Tehtävänäni 
on osallistua projektitiimin hallin-
nollisiin tehtäviin, tarpeen mukaan 
suunnitella ja muokata työtehtäviä 
tekijöidensä resurssien mukaisiksi 
sekä tarvittaessa tukea työntekijöitä 
niin ylä- kuin alamäissäkin, mikä voi 
sisältää myös palveluohjausta.

Iita on tehnyt aikoinaan pitkän uran 
venäjän kielen tulkkina ja kääntäjänä 
teollisuuslaitosten palveluksessa. 
Mitkä polut toivat sinut kumppa-
nuushankkeen sossutädiksi?

-Kun Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen jouduin työttömäksi, tein 
sekalaisia hommia eri yhdistyksissä 
ja järjestöissä. Vuodesta –99 lähtien 
olen ollut SPR:ssä pakolaistyössä, 
mistä sain kimmokkeen hankkia 
uuden, sosionomi (AMK) –tutkin-
non.

-Työ kumppanuushankkeessa 
tarjoaa minulle mahdollisuuden 
olla kehittämässä oman kotiseutuni 
elämää. Hanke on viisivuotisen ole-
massaolonsa aikana ehtinyt työllistää 
suuren määrän pitkäaikaistyöttömiä, 
joista monille työjakso on toiminut 
ponnahduslautana opiskeluun tai 
avoimille työmarkkinoille. Tämä 
on minusta merkittävää yhdyskun-
tatyötä, jota teen sekä omasta työn 
tekemisen tarpeestani että kotiseu-
turakkaudestani käsin.
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Pispalan uusin ylpeys, harjurockia 
soittava Hauli Bros julkisti tammi-
kuussa pitkäsoittolevynsä. Hauli-
torniveljekset vetivät Haulit himaan 
ja teatteriravintola Kivi oli ääriään 
myöten täysi. Pispala saa levyllä 
oman nimikkokappaleensa.

Haulit himaan -esikoislevy sisältää 
yhtyeen omaa tuotantoa, Pispa-
lan poikien Heikki Salon ja Pauli 
Hanhiniemen hengentuotteita sekä 
harvinaisuutena Kaseva-yhtyeen 
edesmenneen primus motorin Asko 
Raivion ennen julkaisemattoman 
kappaleen Vangin perintö.

Viidan Latekin seikkailee 
Pispala-laulussa

Pispala saa levyllä oman nimik-
kokappaleensa, joka on Kalle Ala-
talon säveltämä ja laulusolisti Juri 
Lindemanin sanoittama Pispala. 
Melodisessa laulussa, jossa on jopa 
hitin aineksia, tehdään kunniaa mm. 
Pispalan maineeseen kirjoittaneelle 
Lauri Viidalle.

Hauli Bros. Teksti ja kuvat:

Jorce Markkula

L e v y n j u l k i s t a -
miskeikka veti teatteri-
ravintola Kiven ääriään 
myöten täyteen, joten 
on syytä vain toivottaa 
Hauli Bros´ille onnea 
ja menestystä. Rahkeet 
kyllä riittävät, sillä bändi 
on ansainnut paikkansa 
manserockin ytimessä 
sitkeällä perustyöllä 
eikä millään imagon-
rakentamistempuilla. 
Varsinkin Kalle Alatalon 
muutamat kitaranrevi-
tyssoolot osoittivat, että 
nimitys Pispalan Jimi 
Hendrixiksi on enää viral-
listamista vailla!

Hauli Bros levynjulkis-
tamiskeikalla teat-
teriravintola Kivessä. 
Vasemmalta Jammi 
Humalamäki, urut, 
Kalle Alatalo, kitara, 
Juri Lindeman, laulu ja 
kitara ja Selkä Pulkki-
nen, basso

Hauli Bros. muusikoita vasemmalta: Selkä Pulkkinen 
(basso). Juri Lindeman (laulu ja kitara) ja Rinnekadun 
Kaitsu (rummut).

Grand Slam-
muusikko 
Juuso Nordlund 
on vastuussa 
Hauli Bros. levyn 
soundeista

Legenda jo eläessään 
-rocktoimittaja Valde-
mar Wallenius (vas.) 
oli yksi Hauli Bros. 
menestyksen todis-
tajista

Hauli Bros levynjulkistamiskeikka 
veti teatteriravintola Kiven ääriään 
myöten täyteen!

www.haulibros.com
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Kauppias Merja Taupila jättää Pis-
palan ja tutut asiakkaansa haikein 
mielin, mutta suuntaa kohti uutta 
innolla ja ilolla.

- En olisi halunnut Pispalasta lähteä 
enkä ajatellut niin koskaan tekeväni-
kään, mutta koska haluan tehdä 
bisnestä omilla ehdoillani, haluan 
olla villi ja vapaa, on uusi kauppa 
minulle tilaisuus. Mouhijärvellä on 
nyt tekemisen meininki.

Merja on syntyjään pispala-
lainen, Mäkikadulla lapsuuttaan 
asunut ja Pispan koulua käynyt. 
Kaupankäynnin hän aloitti jo kah-
deksantoistakesäisenä nykyisen 
Stockmannin paikalla olleen K-hal-
li Jokerin iltakassana. Viisitoista 
vuotta Merja teki töitä toisen palve-
luksessa ja nyt on mennyt sama aika 
kauppiaana.

Merja oli hyvinkin tyytyväinen 
oloonsa lähikauppiaana, mutta 
Pikkoloksi muuttumisen myötä 
keskusliikkeen ote on tiukentunut 
ja oma päätäntävalta vähentynyt.

- Keskusliikkeen vaikutus on 
monella tapaa hyväkin asia, auki-
oloajat ovat pidentyneet ja tuote-

valikoimat selkeytyneet. Enää ei 
kaupasta löydy nippeliä ja nappelia, 
tekstiiliä ja sementtisäkkiä, vaan 
pelkkää ruokatavaraa. Kaipa tässä 
muutenkin ollaan menossa Etelä-Eu-
roopan malliin, ollaan auki aamusta 
iltamyöhään ja välillä pidetään sies-
taa. 

Hyvästi Pispala!
Pispalassa Merja on ollut elämässä 

mukana järjestämässä tapahtu-
mia, karnevaaleja ja muita juhlia ja 
asiakaskunta on tullut läheiseksi.

- Välillä on tarvittu kovaa kättä ja 
välillä pehmeetä kättä, kasvattaakin 
on pitänyt monet sukupolvet kesä-
töissä ja työharjoittelussa.

Omien sanojensa mukaan Merja 
on yhden paikan ihminen ja nyt kun 
hän Mouhijärvelle muuttaa, aikoo 
hän siellä myös pysyä eläkkeelle 
asti. Vapun alla avatun Mouhijärven 
Rabatin liikeidea perustuu siihen, 
että siellä asiakas ei tarvitse mitään 
korttia, vaan annettu alennus näkyy 
kaikissa hinnoissa.

- Tulevaisuudensuunnitelmani on 
luoda monipuolinen, toimiva ja virii-
li kauppa ja ottaa aktiivisesti osaa 
eri yhdistysten toimintaan. Minulla 
on sellainen kutina, että tämä lähtee 
meneen. Pieni kilpailu on ihan ter-
vettä, elämässä on aina täytynyt olla 
ja osata luovia.

Teksti: Maarit Patrikainen

Piirros © Hanna- Tuulikki Andrews
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Pispalan kirjastotalon galleria 
— Tommi Riutun veistoksia ja 
kuvataidetta

Tommi Riuttu on itseoppinut 
kuvataiteilija, hän toimi pitkään 
mainosalan sekatyömiehenä. Tommin 
tausta näkyy hänen ilmaisunsa 
nopeudessa ja pelkistyneisyydessä, 
teokset ovat eräänlaisia 
muistilappuja, tallennettuja hetkiä. 
Tommi itse luonnehtii töitään 
sanalla groteski, näyttelyvieraat taas 
ihastelevat teosten huumoria, johon 
yhdistyy kriittisyys.

Pyynikin trikoo
Tiina Leppänen 

on pispalalainen 
tai  demaalari, joka 
tallentaa Pyynikin 
maisemia ja luontoa 
voimakkain vedoin. 
Tiinan öljyvärit loistavat 

toisaalla auringon ja kevään riemua, 
toisaalla harmaan eri sävyt toistavat 
Ansionkallion yksityiskohtia.

Soile Iivosta ja Anne Pataniittyä 
yhdistää yhteisen työtilan lisäksi 
kiinnostus kolmiulotteiseen 
tekemiseen. Töissään he käyttävät 
mitä moninaisempia materiaaleja: 
paperimassa, savi, paju, jää sekä 
käävistä tehty paperi, jonka 
valmistamista Soile ja Anne ovat 
opettaneet mm. kansainvälisen sieni- 
ja kääpäkonferenssin osallistujille.

http://www.kotiposti.net/artsoile

Pispalalainen tekstiilitaiteilija 
Ulla Pohjola kirjoo kankaitaan 
kolmivuotisen työskentelyapurahan 
turvin Pyhäjärven maisemia 
ihaillen. Ullan tekstiilimaalaukset 
hehkuvat värejä, heijastavat 
valoja ja kiehtovat. Hänen töitään 
on tällä hetkellä näytteillä mm. 
Tukholmassa Galleri Cupidossa, 
elokuun puolivälissä avautuu 
näyttely Galleria Bakeliittibambiin 
Helsingin Rikhardinkadulle ja 
myöhemmin syksyllä ne matkaavat 
pohjoiseen Rovaniemen ja Kemin 
taidemuseoihin.

http://www.ullapohjola.fi 

TAIDESUUNNISTUS Teksti ja kuvat:

Maarit Patrikainen

Huhtikuun lopussa vietettiin ensimmäistä kertaa 
Pirkanmaalla Taidesuunnistustapahtumaa. 
Kolmen päivän ajan yleisöllä oli mahdollisuus 
vierailla taiteilijoiden ja käsityöläisten ateljeissa ja 
työtiloissa sekä tavata itse tekijät. Erinomainen 
idea toivottavasti jatkuu ja laajenee vuosittaiseksi 
traditioiksi. Alle olen koonnut makupaloja 
Pispalasta ja sen lähiympäristöstä.

Osan Ottajat

Hallelujaa

Kii-Ku - Soile Iivonen

Anne Pataniityn figuureita
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Kuvataideryhmän Aniart 90 
jäsenet: Hillevi Ahola, Raija Köppä, 
Tuija Muhonen, Harri Roihankorpi, 
Irma Sirén ja Aila Viitanen ovat 
kaikki Pirkkalan taidekoulun 
kasvatteja, joita yhdistää ystävyys, 
tavoitteellinen kuvan tekeminen 
ja yhteinen työhuone, jossa heidän 
hyvinkin erilaiset näkemyksensä 
saavat kuvan.

Christian Jûtte työstää trikoolla 
täyspäiväisesti sarjakuvapatsaita, 
joita hän myy pääasiassa netin 
ja Kukunorin kautta. Christian 
työskentelee yhteistyössä 
suomalaisten sarjakuvapiirtäjien 
kanssa, hänen käsistään on syntynyt 
patsaat mm. Viiville ja Wagnerille 
sekä B.Virtaselle. Maaliskuussa 
Tuomari Nurmiolle myönnetty 
Soundi –palkinto, Taatto Taivahinen, 
on myös Christianin luomus.

http://www.comicsculptures.com

Pispalan Taidetalo
Petri Nieminen avasi 

huhtikuussa Taideliike Art Pispalan 
peruskorjattuun Taidetaloon, joka 
on ”Puukkoniemen kaupan” lisäksi 
vanhimpia Pispalan valtatien varrella 
säilytettyjä taloja. Talossa toimi 1950 
–luvulla legendaarisen Irja Lastusen 
antiikkiliike. Art Pispala tarjoaa 
kaikkia taideliikkeen palveluksia: 
ostaa, myy, vaihtaa ja arvioi taidetta. 
Myyntikokoelmassa on pääasiassa 
suomalaisia öljyväritöitä 1900 –luvun 
alusta nykypäivään, paikallisia 
taiteilijoita suosien.

http://www.databooks.com/artpispala

Valokuvaaja Timo-Olavi Jalkasen 
Pispala on Pyhäjärven ranta, 
pelkistetty hetki, se on väre veden 
pinnalla, liike sen alla, valo ja varjo 
jäässä, järven sini ja sumu. Hänen 
kuvansa ovat aistimuksia ja näkyjä, 
joiden äärestä on vaikea irrottautua, 
koska niissä lepää täydellinen ja 
rikkumaton rauha.

Timo-Olavin töitä on ollut näytteillä 
talven ajan Tampereen Teatterin 
Frenckell -näyttämön lämpiössä, 
jossa ne on nähnyt yli 20.000 kävijää. 
Teoksia on kokoelmissa mm. 
Madridin Suomen suurlähetystössä 
ja UPM-Kymmenellä. Seuraava 
näyttely on suunnitteilla Villa 
Keisarinharjuun Kangasalle. 

http://www.databooks.com/
timojalkanen

Soraharjunkadulla punaisen 
porstuan molemmin puolin tekevät 
taidettaan Syrjäsen siskokset Satu 
ja Taru. Kumpaakin taiteilijaa 
ajaa eteenpäin halu löytää omasta 
työstään se, mitä ei vielä ole tehty, 
ainutlaatuinen idea, tuore ajatus. 

Aila Viitasen maalaus

Molempien teoksia on nähtävillä 
toukokuun loppuun saakka 
Finlaysonin Kuusvooninkinseen 
avatussa TR1 –näyttelytilassa, Väinö 
Linnan aukio 13.

Sadun päämateriaali on 
kivitavarasavi, josta hän rakentaa 
toisinaan hyvinkin epäkeraamisen 
tuntuisia muotoja, spiraaleita ja 
kierteitä, kaaria, kumpuja ja ristikoita. 
Hän kertoo kaiken lähteneen alkuun 
rautaisista kierreportaista, joita hän on 
aina pitänyt maailman kauneimpana 
esineenä. Satu yhdistelee töihinsä 
myös lasia ja tekee kokeiluja saven ja 
metallin mukautumisesta yhteen.

http://www.artti.net/satu.syrjanen

Tarun materiaali on lasi, joka voi 
olla yhtä aikaa sekä painavaa että 
haurasta, pehmeää että kylmää, 
häikäisevän värikästä että kalpeaa. 
Hän käyttää töissään monia erilaisia 
tekniikoita, mm. valuja, puhallusta 
ja fi ligraania (= lasitikut), joiden 
avulla hänen veistoksensa heräävät 
henkiin.
http://www.databooks.com/tarusyrjanen





Pispalan kumppanuushankkeella on 
mahdollisuus työllistää kylätalkkari 

autte lemaan asukkaita pienissä kodin 
kunnostus-, lumityö- tai puutarhahom-

missa yms. vaatimatonta korvausta 
vastaan. Emme halua kuitenkaan palkata 
ketään pyörittelemään peukaloitaan, vaan 

kartoitamme ensin tällaisen palvelun 
tarvetta kaupungin osassamme. Riittäisikö 
kylätalkkarilla töitä Pispa lassa? Olisitko 

Sinä mahdollinen palvelun tilaaja? 

Vastaa meille puh. 041-5071717 tai 
kylatalkkari@tamperelainen.org 
tai tule kertomaan kantasi 

Pispalan kirjastolle.

TARVITSEEKO PISPALA 
KYLÄTALKKARIA?






