Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Hyvät uutiskirjeen tilaajat
Oma Tesoma -hankkeessa kehitetään Tesoman asunto-, palvelu-, harrastus, koulutus- sekä työllistymistarjontaa ja -mahdollisuuksia. Tässä kirjeessä
kerrotaan, mitä kaikkea hankkeeseen ja sen tavoitteisiin liittyvää on
tapahtumassa lähiviikkoina Tesomalla.

Mennäänkö metsäpuutarhaan?
Tampereen kaupunki tarjosi viime vuonna tesomalaisille uudenlaisen
mahdollisuuden osallistua oman kotialueen kehittämiseen. Tesomajärven
kehittämiseen oli varattu rahaa 640 000 euroa, ja tesomalaisille annettiin vapaus
suunnitella, miten aluetta kunnostetaan. Keväällä 2015 aloitetaan Tesomajärven
virkistysalueen käytävien, valaistuksen ja muiden rakenteiden
perusparannustyöt, jotka perustuvat tähän suunnitelmaan.
Ennen perusparannustöiden alkamista Tesomajärven ympäristön metsissä
tehdään maaliskuun puolivälistä alkaen harvennushakkuita, joiden ansiosta
maisema muuttuu valoisammaksi ja näkyvyys paranee. Metsätöissä raivataan
vesakkoa ja harvennetaan puustoa maltillisesti. Raivaustyöt saadaan valmiiksi
ennen lintujen pesimisaikaa.
Tesomajärven etelänpuoleisiin metsiin perustetaan tulevana kesänä
metsäpuutarha, jota lähialueen asukkaat hoitavat. Hankkeesta vastaa Villi
Vyöhyke ry, ja se toteutetaan yhdessä tesomalaisten ja Tampereen kaupungin
Oma Tesoma -hankkeen kanssa. Ensimmäinen metsäpuutarhaan liittyvä
kävelypaja oli viime kesänä. Metsäpuutarhan varsinainen yhteissuunnittelu alkoi
maaliskuun 2015 alussa, jolloin tesomalaiset suunnittelivat puutarhan
yleisilmettä ja käytännön toteutusta sekä valitsivat eri vaihtoehdoista
metsäpuutarhaan istutettavat lajit. Istutustalkoot alkavat pian. Seuraa
metsäpuutarhahankkeen verkkosivuja ja tule mukaan!
Lisätietoja
→ Metsäpuutarhahanke

→ Tesomajärven ympäristön metsätyösuunnitelma 2015
→ Tesomalaisten laatima Tesomajärven virkistysalueen kehittämissuunnitelma

Täydennysrakentamisen yleissuunnitelma
viimeistelyvaiheessa
Tesoman täydennysrakentamisen EHYT-yleissuunnitelman viimeistelyvaihe on
meneillään. Suunnitelmassa esitetään paikkoja, joihin voidaan rakentaa uutta
esimerkiksi korottamalla vanhoja taloja. Yleissuunnitelmassa on selvitetty myös
pysäköintiratkaisuja, viheralueita sekä ajoneuvo- ja kevyen liikenteen reittejä.
Yleissuunnitelmassa tavoitteena on ollut kehittää Tesomaa monipuolisesti ja
asukkaita kuunnellen. Alueelle halutaan erilaisia koteja kaikkiin
elämänvaiheisiin siten, että uutta rakennetaan vanhaa kaupunkikuvaa säilyttäen
ja kohentaen.
Yleissuunnitelma on laadittu yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen
pohjaksi. Asemakaavoituksessa tehdään tarkemmat korttelisuunnitelmat, jolloin
ratkaisut voivat vielä muuttua yleissuunnitelmassa esitetystä. Vasta asemakaava
mahdollistaa täydennysrakentamisen.
Lisätietoja
→ Tesoman yleissuunnitelma

Tesomantorin suunnitelma etenee
Tesomantorin uuden liikekeskuksen käsittely etenee. Tesomantorin
hankesuunnitelma on ensi viikosta alkaen käsiteltävänä kaupungin eri lauta- ja
johtokunnissa.
Tesomantori on suunniteltu Tesomankadun ja Tesoman valtatien väliselle
kulmatontille. Nykyinen K-supermarket Länsiportti jää osaksi Tesomantorin
liikekeskusta. Suunnitelman mukaan Tesomantorille tulee hyvinvointikeskus,
jossa on mm. terveysasema, hyvinvointineuvola, hammashoitola sekä
olohuonemainen kirjasto.
Lisätietoja
→ Tesomantorin hankesuunnitelma 6.3.2015

Palloiluhallin rakennustyöt alkavat
Tesoman palloiluhallin rakentaminen alkaa kesällä 2015 Tesoman koulun
läheisyyteen. Halli on tarkoitettu koululaisten, urheiluseurojen ja muiden
yhteisöjen liikuntakäyttöön. Ensimmäiset palloilijat pääsevät testaamaan uutta
hallia syksyllä 2016.
Tesomalaiset ja muut palloiluhallin käyttäjät osallistuivat hallin suunnitteluun.

Halliin on tulossa toimivat, monikäyttöiset tilat koripallon, lentopallon,
salibandyn ja futsalin harrastamiseen ja kilpailuihin. Rakennukseen tulee
liikunta-, puku- ja pesutilojen lisäksi myös kuntosali, avara aula, kahvio sekä
700 hengen katsomo.
Lisätietoja
→ Tesoman palloiluhalli

Siisteys on turvallisuutta
Roskaläjiä ojissa, sotkettuja seiniä, repaleisia mainoksia pylväissä? Railoja
pyöräteillä, sammuneita katuvaloja, rehottavia ryteikköjä, pelottavia paikkoja?
Alueen viihtyisyys ja turvallisuuden tunne syntyy siisteydestä, hyvinhoidetusta
ympäristöstä ja yhteisöllisyydestä. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa näiden
lisäksi myös järjestyshäiriöiden ja rikollisuuden vähäisyys.
Oma Tesoma -hanke teki viime vuonna karttapohjaisen kyselyn, missä
selvitettiin tesomalaisten palvelutarpeita. Kyselyyn liittyi selvitys tesomalaisten
kokemuksista alueen epäviihtyisistä ja turvattomista ja toisaalta tärkeistä
paikoista. Kyselyssä saatua tietoa hyödynnetään, kun huhtikuussa 2015 aletaan
tehdä Tesoman turvallisuussuunnitelmaa. Tietoja tarkennetaan kevään aikana,
kun tesomalaisten kanssa kierretään aluetta ja kartoitetaan kohentamista vaativia
paikkoja. Seuraa Oma Tesoma -hankkeen nettisivuja ja tule mukaan
kävelytyöpajoihin!
Keväällä käynnistyy myös kaikkien tesomalaisten yhteinen Siisti Tesoma kampanja, josta on luvassa lisätietoa Oma Tesoma -hankkeen huhtikuun
uutiskirjeessä.
Lisätietoja
→ Tesoman kehittämistä koskeva kysely 2014

Hyvää alkukevättä toivottaen,
Tanja, Maaria ja Johanna

Otathan meihin yhteyttä, jos sinulla on jotakin Tesoman kehittämiseen liittyvää
kysyttävää, toiveita tai kommentteja!
Projektijohtaja Tanja Koivumäki, p. 040 800 7410
Projektikoordinaattori Johanna Kurela, p. 040 806 2638
Projektisihteeri Maaria Kujala, p. 040 187 2305

Oma Tesoma -hanke, Tampereen kaupunki
www.tampere.fi/omatesoma
omatesoma@tampere.fi
Uutiskirjeen tietosuojaselosteen löydät osoitteesta
www.tampere.fi/tietosuojaselosteet
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