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• Tampereen vanhin lähiö
• Sijainti n. 8 km keskustasta
• n. 8000 / 20 000 asukasta
• Monipuolinen asuntokanta
• Aikakauden lähiön haasteet
• Vahvuutena luonto ja 

liikuntamahdollisuudet



Tesoman alueen kehittäminen

Tesoma toimii palveluiden, kaupunkisuunnittelun ja osallistumisen kokeilualueena. 
Olennaista on alueen hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja kiehtovuuden 
vahvistaminen sekä kaupunkiyhteisön omaehtoisen toiminnan tukeminen ja 
mahdollistaminen. Kehittäminen perustuu eri toimijoiden kumppanuuteen ja 
yhteistyöhön. Kaupungin eri hallintokunnat ovat sitoutuneet alueen kehittämiseen 
ja mahdollistavat myös muiden toimijoiden hankkeet, kokeilut, pilotit ja projektit. 
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Kehittämisen periaatteet

• Kehittämistä tehdään avoimesti ja yhdessä.

• Alueella kokeillaan, pilotoidaan ja luodaan 
uusia ratkaisuja ja konsepteja, joita voidaan 
monistaa muualle kaupunkiin.

• Alueen kehittämisessä tutkitaan 
mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan 
luomiseen ja edelläkävijämarkkinoiden 
synnyttämiseen.

Kehittämisen teemat

• hyvinvointi ja yhteisöllisyys

• luonto ja liikunta

• kulttuuri ja luovuus

Teemat pohjustavat sekä rakennetun 
ympäristön uudistamista että 
asukkaiden arkeen liittyvien 
palveluiden kehittämistä. 



Uudistuva kaupunginosa
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Elinkaarikortteli Tesomalle?

• Ikääntyneiden asumista ja toimintaa painottavan Elinkaarikorttelin suunnittelu Kalevan 
kaupunginosaan Tampere Senior -hankkeessa v. 2013-2014. Suunnitelma ei edennyt 
toteutukseen.

• Yhteisö- ja yhteisölliseen asumiseen liittyvän keskustelun lisääntyminen
• Kuntalaisaloite muistikylän perustamisesta keväällä 2015

• Elinkaarikorttelin toteuttaminen Tesomalla yhteisöllisyyttä painottaen kaikenikäisten 
kuntalaisten asuinkorttelina?

• Päätös soveltaa kertyneitä ajatuksia Tesoman keskustakorttelin suunnittelussa, jonka 
asemakaavatyö oli käynnissä (kaavan vahvistaminen, kv 17.8.2015).

• Elinkaarikorttelin suunnittelu ja toteuttaminen Tekes-rahoitteisen HANKI-hankkeen 
innovatiivisena hankintapilottina 2015
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Konseptikilpailun hyödyntäminen korttelin 
toteutuksessa

• Kaupungin toteutti 03-06/2016 tontinluovutukseen tähtäävän konseptikilpailun, jolla tavoiteltiin 
Tesoman aluekeskustaan alueen palvelutarjontaa ja asumisen mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja 
monipuolistavaa korkeatasoista ja viihtyisää korttelikokonaisuutta. Kilpailussa painotus 
elinkaariasumisen ja yhteisöllisen asumisen toteutusmalleissa ja ikäihmisten asumisvaihtoehtojen 
monipuolistamisessa. Lisäksi tavoitteena kokeiluympäristön luominen, jossa yritykset, 
tutkimuslaitokset ja muut toimijat voivat kehittää tuotteitaan ja palveluitaan.

• Valmistelun periaatteina kehittämisen avoimuus ja yhteistyö asukkaiden, palveluntuottajien, 
yritysten, yhdistysten ja muiden kiinnostuneiden kanssa

• Elinkaarikorttelin tavoitteita ja sisältöjä määriteltiin kahdessa palvelumuotoilun keinoin 
toteutetussa yhteissuunnittelutyöpajassa, joihin niin yritykset kuin asukkaatkin olivat 
tervetulleita. Tilaisuuksilla pyrittiin mahdollistamaan uudenlainen, ennakoiva tavoitteiden 
asettamiseen tähtäävä vuoropuhelu yritysten kanssa. 

• Asukkaille annettiin mahdollisuus osallistua kilpailutöiden arviointiin ja tuomaristo huomioi 
saadun palautteen.
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• Kilpailuun saatiin kaksi ratkaisuehdotusta, mikä ilmensi konseptin ja sijainnin haastavuutta. 
Alueella oli samanaikaisesti käynnissä myös muita asemakaavoja ja toinen tontinluovutuskilpailu, 
joten tämäkin saattoi vaikuttaa ehdotusten määrään.

• Ilahduttavaa oli, että kilpailussa menestynyt ratkaisu oli hyvin tarkoitukseen sopiva ja siinä 
korostuvat yhteisöllisen asumisen ratkaisut.  

• Kokeiluympäristöön liittyviä ehdotuksia ei saatu. Kokeiluympäristön toteutusmahdollisuuksia 
kartoitetaan osana konseptin jatkokehittämistä. 

• Tontinluovutuksen ja konseptikilpailun yhdistelmä oli uudenlainen toteutustapa Tampereen 
kaupungin kiinteistö- ja maankäyttöyksiköille. Myös suunnittelun avoimuus ja tavoitteiden 
määrittely potentiaalisten asukkaiden ja rakennuttajien kanssa oli uutta sekä asukkaiden 
mietteiden hyödyntäminen osana arviointia.   
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Onnellinen lähiökortteli 
-palvelumuotoilu-

työpajat sidosryhmille 
10.2. ja asukkaille 

24.2.2016 
kilpailuohjelman 

valmistelun tukena 

Kilpailuohjelman 
julkaiseminen 9.3. ja 

hankintainfo 
11.3.2016• Millaiset 

tulevaisuuden 
asumisratkaisut 
tukisivat yhteisöllisen 
asumisen syntymistä 
Tesoman keskustaan?

• Millaista toimintaa tai 
tapahtumia 
Onnellisessa 
lähiökorttelisissa tulisi 
olla, jotta se olisi juuri 
sinulle houkutteleva?

• Arkkitehtuuri ja 
kaupunkikuva, 20 %

• Elinkaariasuminen ja 
yhteisöllinen asuminen, 25 %

• Ikääntyvän ja huolenpitoa 
tarvitsevan asuminen, 25 % 

• Elinkaarikortteli 
kokeiluympäristönä, 20 %

• Energiatehokkuus ja 
elinkaarivaikutukset, 10 %

Voittajan julkistaminen 
30.6.2016

Kilpailutöiden näyttely 
kysely Tesomalla ja 

hankkeen verkkosivuilla                      
6.-12.6.2016

Kilpailutöiden jättäminen 
31.5.2016 Tuomaristo arvioi 

kilpailutyöt 1.-29.6.2016

Korttelin rakentaminen       
kevät 2017-2018

Konseptin 
jatkokehittäminen, 

tontinluovutukset ja 
avustushakemukset syksy 

2016–

Elinkaarikorttelin toteuttamisen prosessi



Tesoman elinkaarikorttelin tavoitteet 1

• Tesoman aluekeskusta vahvistavan kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen ja 
viihtyisän korttelikokonaisuuden toteuttaminen, joka lisää alueen 
palvelutarjontaa ja asumisen mahdollisuuksia sekä vaihtoehtoja. 

• Eri-ikäisten asukkaiden yhteisöllisyyteen pohjautuvan ns. elinkaariasumisen 
mahdollistaminen hallintamuodoiltaan erilaisissa asumismuodoissa 
(omistus-, vuokra- tai asumisoikeusasuminen).

• Korttelista löytyy monen tyyppisiä ja kokoisia sekä tilaratkaisuiltaan 
muunneltavia asuntoja eri elämänvaiheissa olevien asukkaiden tarpeisiin. 
Lisäksi teknologian hyödyntäminen ja sen käyttöönoton mahdollistaminen. 
Pyrkimyksenä on, että asukkaat voivat halutessaan asua korttelissa jopa 
koko elämänsä ajan, vaikka perheen koko ja asumistarpeet muuttuisivat.

• Korttelin ratkaisuilla edistetään kaiken ikäisten yhteistä toimintaa, 
vuorovaikutusta ja naapuruston yhteisöllisyyden kehittymistä (mm. 
pihapiiri ja yhteistilat sekä yhteisöasuminen). Tulevien asukkaiden 
osallistuminen korttelin ja kotinsa suunnitteluun mahdollisuuksien rajoissa.
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Tesoman elinkaarikorttelin tavoitteet 2

• Monimuotoisen asumisen korttelin toteuttaminen, joka tarjoaa myös ryhmäkotimuotoisen tehostetun 
palveluasumisen palveluita (60 paikkaa). Rakennus toimii osana elinkaarikorttelia ja avautuu 
lähiympäristöönsä. Kaupunki välivuokraa ryhmäkotien tilat ja vastaa palveluiden järjestämisestä.

• Tehostetun palveluasumisen rakennukseen toteutetaan myös vuokra-asuntoja, jotka on tarkoitettu 
palvelutalon kotihoidon asiakkaille. Asunnoissa on hoivateknologiavalmiudet, aivan kuten tehostetussa 
palveluasumisessakin.

• Asumisen tavoitteena ei ole hoivan ja huolenpidon lisääntyvä määrä vaan se, miten asukkaat voivat asua 
kodeissaan itsensä näköistä elämään mahdollisimman pitkään ja mahdollisesti niin, ettei elämän viimeisiä 
vuosia ole välttämätöntä elää lainkaan tehostetun palveluasumisen yksikössä. 

• Elinkaarikortteli tukee kaupungin aktiivista innovaatiotoiminnan kehittämistä luomalla korttelista 
kokeiluympäristön, jossa yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat voivat kehittää tuotteitaan, 
palveluitaan ja niiden kehitysvaiheita (esim. ikäihmisten kotona asumista tukevat hyvinvointiteknologiset 
ratkaisut, erilaiset digitalisoidut palvelut ja yhteisöllisyyttä tukevat palvelut ja toimintamallit).

• Rakennukset on suunniteltu terveellisyys ja turvallisuus varmistaen energiatehokkaaksi ja haitallisilta 
ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäiseksi koko elinkaaren aikaisesti. 
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Kilpailun voitti ehdotus 
”Kohtaaminen”

Korttelin toteuttajat: AVAIN Yhtiöt Oy ja T2H Yhtiöt Oy

Suunnittelija: arkkitehti SAFA Janne Kangasvieri

Asuminen: muistisairaiden ryhmäkoti, palvelutalon kotihoito, 
yhteisösenioriasunnot, asumisoikeusasunnot sekä vuokra- ja 
omistusasunnot

Muuta: muistisairaiden omatoimisen ulkoilun alue, pihaviljelmät, 
pihatalo ja yhteistilat (taloaulat, verstaat, saunat), 
yhteisökoordinaattori, ilmoitustaulu applikaatio, yhteiskäyttöautot

Konseptin jatkokehittäminen parhaillaan käynnissä. 

Valmistumisarvio: vuoden 2018 aikana
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Kiitos!
tanja.koivumaki@tampere.fi
omatesoma.fi 


