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1. Tunnistetiedot
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Asemakaava 855, 1956. Keltaisella: Yleisten rakennusten korttelialueet (julkinen hallinto ja palvelut).

Asemakaava 2097, 1963. Keltaisella: Yleisten rakennusten korttelialueet (julkinen hallinto ja palvelut).

Maastonmuotojen mukaisesti muodostuivat tiet ja paikat myös Tesomalle. Pohjois-etelä-suuntainen 
reitti oli 1700-luvun oikopolku ja sittemmin kärrytie. Vihreällä on merkitty koulun sijainti.

Oikopolku metsässä
Tesoman alue oli asumatonta metsäaluetta 1800-lu vun loppupuolelle saakka. Paikallistiet, 
polut ja Messukylästä Nokialle johtava tie halkoivat aluetta. Kuvassa on esitetty 1700-luvun 
oikotie Turuntien ja Hämeenkankaantien välissä. (Rostedt, Helminen ja Jussila 2012, 4–5.)  
Alueelle valmistui rautatie Porista Tampereelle 1895. Radan tuntumassa sijainnut Ristimä-
en torppa antoi nimensä myöhemmin kaupunginosalle. (Tampereen kaupunki 2011, 66.)

Liittyminen Tampereeseen
1928 palstoitettiin Ristimäen torpan alue pientaloalueeksi, kun alue oli vielä osa Pohjois-
Pirkkalaa. Vuonna 1937 Pohjois-Pirkkalan Harjun alue liitettiin Tampereeseen. (Tampereen 
kaupunki 2011, 13 ja 66.)

Jälleenrakentaminen ja ensimmäinen kaava
Ensimmäisen asemakaava 855 valmistui vuonna 1956 jälleenrakentamiskauden hengessä 
alueelle, jossa sijaitsi vain muutamia omakotitaloja. Kaavassa on havaittavissa Meurman-
nin vuonna 1947 julkaistun Asemakaavaoppi-teoksen vaikutteita. 1960-luvulla asemakaa-
voja päivitettiin ja kaupunginosan rakentaminen alkoi nousukauden ja lähiörakentamisen 
myötä. Tesoman alue oli Tampereen varhainen lähiö yhdessä saman aikakauden lähiöiden 
Raholan, Hervannan ja Kaukajärven kanssa. Tesoman kaltaiset lähiöt perustuivat ihan-
teelle rakentaa asuinympäristö rauhalliselle paikalle, luonnon keskelle, jotta voitiin tarjota 
auringon valoa ja raitista ilmaa jokaiseen asuntoon. 

Maaltamuutto ja lähiökehitys
Uudet lähiöt syntyivät tarpeeseen, sillä 1950-luvulla alkanut kaupungistuminen kiihdytti 
edullisten asuntojen kysyntää. Tampere kehittyi vetovoimaisena teollisuuden kaupunkina 
ja tarjosi asuntoja maalta muuttaneille. Lähiöt olivat keino yksinkertaistaa rakentamisen 
prosessia. Aluerakentamisen, normien ja standardisoinnin sekä elementtitekniikan keinoin 
asuntojen hinnat voitiin pitää alhaisena ja silti tarjota yhdenmukaisia asuntoja hyvin muka-
vuuksin. Aluerakentaminen oli noin 20–30 prosenttia yksittäisten kohteiden rakentamista 
edullisempaa. Useissa rakennuksissa toistuvat lähes samanlaiset suunnitelmat ja yhdellä 
kertaa valmistunut aluerakentaminen muodostivat yhteneväisiä ja aikakaudelle tyypillisiä 
alueita. (Raitio 2011,36–43 ja Tampereen kaupunki 2011, 13–19.)

Asemakaava 2380 Ristimäki ja Tohloppi, 1965
YO=Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

2. Tesoman kehityksen taustaa
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Koulurakentamisen alku Tesomalla

Koulupalvelut Tesomalla alkoivat Tesomajärven kansakoulun valmistuessa kesällä 1967. 
Pian tämän jälkeen Tesomalle perustettiin myös oppikoulu. Tesoman keskikoulu aloitti 
toimintansa 1968 Tesomajärven kansakoulun alivuokralaisena. Kaupunginhallitus lupasi 
omat tilat tilanpuutteesta kärsivälle Tesoman keskikoululle. Koulurakennus Tesoman kes-
kikoululle ja myös tiloja vailla olevalle Tesoman kansalaiskoululle valmistui 1972. (Raitio 
2004, 104–105 ja Tampereen kaupunki 2011, 73.)

Koulurakentaminen Suomessa

1970-lukua on kutsuttu koulurakentamisen vuosikymmeneksi. Korkeakouluja rakennettiin 
ympäri Suomea. Vuonna 1971 siirryttiin hallituksen päätöksellä viisipäiväiseen kouluviik-
koon (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Samaan aikaan alkoi myös siirtyminen kansa- ja kes-
kikouluista peruskoulujärjestelmään. Arkkitehtisuunnittelussa keskeisiä kysymyksiä olivat 
koulurakennusten ratkaisut. Suomen rakennustaiteen museon kiertonäyttely Koulu raken-
tuu 1972 esitteli 12 uutta koulurakennusta ja koulurakennusten suunnitteluseminaari Tek-
nillisessä korkeakoulussa 1974 esitteli kouluratkaisuja uudessa peruskoulujärjestelmässä.  

Kansakoulusta peruskouluun

Tampereen kaupunki siirtyi pian Tesoman koulurakennuksen valmistumisen jälkeen vuonna 
1976 uuteen peruskoulujärjestelmään. Tesoman keskikoulu ja kansalaiskoulu muuttuivat 
peruskoulun yläasteeksi ja nimettiin Tesoman kouluksi. Uusi koulutusjärjestelmä muokkasi 
koulurakennuksista erilaisia. Luokkatilat olivat pienempiä ja erikoistuneet uusiin aineluok-
kiin. Rakennusten tyyli oli vaatimatonta ja malliltaan ne muistuttivat palvelurakennuksia. 
Alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva ajatus avotilakouluista, joissa keskellä on suuri 
opiskeluhalli, ja jota ympäröivät erikokoiset puoliavoimet tilat, rantautui Suomeen sovel-
lettuna Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulurakennuksen mukana 1972. Avotilakouluraken-
nukset olivat matalampia ja syvempiä rungoltaan. Keskeinen suuri opiskeluhalli vahvisti 
ajatusta oma-aloitteellisuudesta ja itsenäisyydestä, jota uusi suur- ja pienryhmäopetus toi 
perinteisen opettajajohtoisen luokkaopetuksen tilalle.
(Raitio 2004, 104–105 ja Standertskjöld 2001, 74–77 ja 96–99 sekä Lappo 2011.)

Lähiörakentamisesta kohti monimuotoisuutta

Tiiviin lähiörakentamisen aika kesti aina 1970-luvun loppuun saakka, jolloin kritiikki uusia 
lähiöitä kohtaan alkoi muokata rakentamisen tapoja uudelleen. (Raitio 2011,36–43 ja 
Tampereen kaupunki 2011, 13–19.) Hajonnutta kaupunkitilaa haluttiin korjata rajaamalla 
katu- ja pihatiloja. Rakennuksien haluttiin sopeutuvan maastonmuotoihin kuten lähiöiden 
alku aikoinakin, mutta niihin haluttiin enemmän monimuotoisuutta. Elementtirakentaminen 
oli edelleen suosiossa, mutta harmaa betonipinta haluttiin piilottaa punatiiliverhouksen tai 
laatoituksen taa. Kattomalleista suosittuja olivat harja- ja aumakatot. (Tampereen kaupunki 
1996.)

3. Rakennushistoria

Ilmakuva 1946, © Maanmittauslaitos 2010

Ilmakuva 1956, © Maanmittauslaitos 2010

Ilmakuva 1966, © Puolustusvoimien Tiedustelukeskus 2011

Ilmakuva 1995, © Blom-kartta Oy 1996
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Julkinen kaupunkitila Tesomalla

Tesomalla väljästi sijoitetut rakennukset rajautuvat metsiin ja suurempiin yhteispihoihin. 
Aluekokonaisuus muodostuu useista pienemmistä alueista, jotka vehreä ympäristö erotte-
lee hajanaisemmaksi kokonaisuudeksi. (Tampereen kaupunki 2003, 3.2.) Tesomalla asuin-
rakennukset rajasivat kortteleita varsin hyvin, vaikka muuten ympäristö on väljää. Uudempi 
rakentaminen 1980-luvulla muodostui rajamaan katutilaa Tesomankadun ja Tesoman val-
tatien varteen, mutta ei sijoittunut aivan kiinni voimakkaasti liikennöidyn kadun katulinjaan. 
Keskeinen risteysalue rakentui ehjemmäksi, mutta oli edelleen väljä. Jotkin rakennuksista 
sijoittuivat silti aivan tontin rajalle, kuten kirjasto- ja nuorisokeskusrakennus (1990, Koh-
mankaari 9) ja talousrakennus Tesomankadulla (1985, Tesomankatu 8). 
Tultaessa 1980-luvun alkupuolelle, Suomessa suunniteltiin runsaasti julkisia rakennuksia, 
kuten kouluja, kirkkoja sekä kulttuuri-, liike- ja hallintorakennuksia. Arkkitehtuurin puheen-
aiheita olivat postmodernismin uudet muodot, regionalistinen paikan henkeä korostava 
arkkitehtuuri sekä vähitellen nouseva high tech -arkkitehtuuri. (Standertskjöld, 2011, 102-
147.) 1980-luvun monimuotoista suunnittelua Tesomalla edustavat Tesoman kirjasto- ja 
nuorisokeskusrakennus (1990, Kohmankaari 9) ja kauppakeskus (1986, Tesomankuja 1 
/ Raiskionkatu 1) Julkiset rakennukset rakentuivat alueelle vähitellen 1960–1990-lukujen 
aikana.

Lähiympäristö

Tesoman koulu sijaitsee Ristimäen kaupunginosassa metsäisessä ympäristössä. Tampe-
reen suurmaisemassa alue sijoittuu Nokian suunnasta tulevan harjumuodostuman pohjois-
puolella olevalle selännealueelle sekä Lamminpään–Tohlopin laaksoalueelle. Alue kuuluu 
sen itäpuolella olevan Tohloppijärven ja edelleen Pyhäjärven lähivaluma-alueeseen.

Tesoman koulua ympäröivästä alueesta suuri osa on havu- tai sekametsää. Vanhaa kuu-
si-haapametsää alueella on hiekkakentän länsi- ja luoteispuolella sekä itä- ja etelälaidal-
la. Näillä vanhan metsän alueilla on merkitystä liito-oravan kulkureitteinä. Itäpuolella on 
suojeltu Rasonhaan perintömetsä. Itäpuolella sijaitsevassa Kohmanpuistossa on entisiä 
peltoja, jotka heinittyneinä muodostavat pienialaisia avoimia maisematiloja. Pellonreunat 
ja ojanvarret ovat pensoittuneita. Puistoalueet ovat aktiivisen hoidon ulkopuolella. Alueen 
itäpuolella on laaja virkistysalue, jonka metsäalueella kulkee ulkoilureittejä. Koulun luoteis-
puolella on hiekkapintainen urheilu- ja pallokenttä. Koulun ja Tesoman valtatien välissä on 
tenniskenttiä.

Alue on kaupunginosien rajavyöhykettä, jossa Tesomajärvi, Tohloppi ja Ristimäki yhtyvät 
koulutontin kulmassa. Pohjoispuolen hiekkakenttä on Tohlopin alueella. Kaupunginosarajat 
muodostuivat vuoden 1963 asemakaavassa 2097.

Tesoman koulun tontille on kaksi tulosuuntaa. Alkuperäinen itäpuolen Kohmankaaren tont-
tiliittymä on ajoneuvoliikenteen tulosuunta päärakennukseen. Tulosuunnassa on pysäköin-
tialue. Itäpuolen ajoväylästä on erotettu kaiteella kevyen liikenteen väylä erilleen ajotiestä 
turvallisuussyistä. Tesoman valtatien suunnasta tontille ajo tapahtuu hiekkakentän kulmas-
ta. Tontin länsikulmalla sijaitsee myös pysäköintipaikkoja lisärakennuksen seinustalla. Li-
säksi koulutontille on kevyen liikenteen yhteys Tesoman valtatien suunnasta, tontin puoli-
välin kohdalta sekä pohjoispuolelta. Tontin liikenneturvallisuudessa on ollut parantamisen 
varaa vuosien varrella. Jyrkät rinteet ja tiheä puusto ovat edesauttaneet vaaratilanteita. 
(Syväoja 2008, 20 ja 186.)

Kaupunginosat täydennettynä ilmakuvaan. Ilmakuva © 2012 BLOM. Kopiointi kielletty.

Tesoman julkiset rakennukset

1. Tesomajärven koulu 1967
2. Tesoman päiväkoti 1968
3. Vesitorni 1970
4. Länsitori 1972
5. Tesoman koulu 1972
6. Tesoman kirkko 1978
7. Tesoman terveysasema 1981
8. Tesoman koulun lisärakennus 1983
9. Tesoman jäähalli 1989
10. Tesoman kirjasto ja nuorisokeskus 1991
11. Tesoman uimahalli 1998

Tesoman julkiset rakennukset. Pohjalla ilmakuva © 2012 BLOM. Kopiointi kielletty.

1.1.
2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.
7.7.

8.8.

9.9.
11.11.

10.10.

Ristimäki

Tohloppi

Tesomajärvi
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Hiekkakentän itäpuolelta alkaa Tampereen pyöräreitteihin kuuluva kevyen liikenteen yhte-
ys Tohloppijärven rantaan. Reitti yhtyy Kohmankaaresta lähtevään väylään ja kiertää Toh-
loppijärven länsipuolelta, liittyen muuhun liikenneverkkoon. (Kevyen liikenteen reittiopas 
2012.)

Koulualueen välituntialue sijoittuu koulurakennusten väliin ja päärakennuksen eteläpuoli-
selle alueelle. 

Koulualueen lähiympäristössä Kohmankaaren itäpuolella on As Oy Ristikukkulan 8-ker-
roksisten vuosina 1964–1967 rakennettujen asuinkerrostalojen kortteli. Eteläpuolella on 
vuonna 1981 valmistunut ja 1997 laajennettu terveysasema sekä vuonna 1990 valmistunut 
kirjasto- ja nuorisokeskusrakennus. Tesoman valtatien länsipuolella on 1970–80-lukujen 
liikerakennuksia.

Tesoman koulualue 
Kuvalähde: Tesoman koulu

Tampereen pyörätiet, © MML, 2012.
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Päärakennus 1972

Tesoman kansalais- ja keskikoulurakennuksen suunnitteli Pekka Ilveskoski, joka oli suun-
nitellut aiemmin rakennetun Tesomajärven kansakoulun. Uusi koulurakennus suunniteltiin 
keskikouluksi, mutta jo tulevaa peruskoulu-uudistusta silmällä pitäen (Raitio 2011,106). Il-
veskosken muita saman ajan töitä ovat Pirkkalan peruskoulun yläaste (1968), Näsinneula 
(1971) ja Pirkkalan lukio (1973) (Wikipedia).

Tesoman keskikoulun rakennus sijoittuu suurikokoisen tontin lakipisteeseen, arvokkaim-
malle paikalle. Koulurakennus on näin osa Tesoman metsäkaupunkia, sijoittuessaan suo-
jaisasti luonnon ympäröimälle paikalle, kauas pääväylistä. 

Tesoman koulu on kolmikerroksinen, tasakattoinen rakennus, jonka massan keskellä on 
kahden kerroksen korkuinen voimistelu- ja juhlasali. Rakennus sijaitsee tontin lakipistees-
sä, rinteessä, niin että pääsisäänkäynti on rakennuksen toisessa kerroksessa. Salin itä- ja 
länsipuolella sijaitsevat varsinaiset luokkatilat. Luokkiin johtavat käytävät ovat rakennus-
massan keskellä, luokkatilojen sekä voimistelu- ja juhlasalin välissä. Alimmassa kerrok-
sessa, osin maan alla, sijaitsevat ruokala, keittiö ja erikoistuneempia opetustiloja kuten 
käsityön ja kuvaamataidon luokat.

Rakennus on ulkoapäin hyvin monotoninen. Itä- länsijulkisivuilla toistuvat luokkahuoneiden 
samankokoiset ikkunat. Näillä julkisivuilla elementtirakenteessa on nauhaikkunat, ja vain 
yksi ovielementti rikkoo toistoa. Eteläjulkisivu on pääsisäänkäynnin suunta. Julkisivu on 
symmetrinen ja kaksikerroksinen. Pohjoisjulkisivu on myös symmetrinen, mutta kolmiker-
roksinen.

Valmistuttuaan Tesoman kansalais- ja keskikoulu, nykyinen Tesoman koulu, muistutti vah-
vasti Tesomajärven kansakoulua, nykyisin nimeltään Tesomajärven koulu. Molemmat ra-
kennukset ovat matalia ja pohjaltaan samanmuotoisia.

Koulurakennuksen valmistumisen jälkeen jouduttiin pian remontteihin, sillä kokeillut uudet 
materiaalit kuten kokolattiamatto, eivät soveltuneet koulurakennukseen, vaikka akustisista 
syistä mattoja juuri suositeltiin tiloiltaan suurempiin uusiin kouluihin. Samalla sisätilojen 
värit muutettiin 1970-luvun voimakkaista väreistä pastelliväreihin. (Raitio 2004, 104–105 ja 
Koulurakennusten suunnitteluseminaari 1974.)

Tesoman koulurakennuksen päärakennusta on perusparannettu lisärakennuksen valmis-
tumisen jälkeen, kolme vuotta kestäneissä remonteissa 1985–1988 (Syväoja et al 2008, 
57). Lisäksi vuonna 2006 tehdyssä laajennuksessa itä- ja eteläjulkisivuun on tehty kerrok-
sen korkuiset laajennusosat keittiötiloihin. 

4. Rakennukset tontilla

Päärakennus, julkisivu itään. Kuvassa etualalla keittiön laajennus.

Päärakennus, julkisivu etelään

Päärakennus, julkisivu länteen
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Tesoman keski- ja kansalaiskoulu, asemapiirros, 1971

Saman aikakauden, 1967 valmistunut Tesomajärven koulu (Tesomajärven kansakoulu)
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Lisärakennus (Sivurakennus) 1983

Vuonna 1981 arkkitehti Pekka Ilveskoski suunnitteli Tesoman koululle lisärakennuksen.   
Ilveskosken edellisiä töitä olivat muun muassa Tampereen oikeustalo (1977) ja Sara Hil-
denin taidemuseo (1979). Uusi lisärakennus suunniteltiin päärakennuksen länsipuolelle 
rinteeseen, lähemmäs Tesoman valtatietä, osittain alueelle, joka vuoden 1971 asemapiir-
roksessa oli merkitty mahdollisen vapaa-aikatalon sijainniksi. Lähiörakentamisen jälkeinen 
kritiikki avaraa kaupunkitilaa kohtaan oli muuttanut rakennusten sijoittamisen tapaa. Uusi 
lisärakennus sijoittuu lähemmäs katua ja maastonmuodoissa lakipistettä alemmas, rinne-
maastoon. Nimensä mukaisesti lisärakennus (Sivurakennus) on toisarvoinen suhteessa 
päärakennukseen. Toisaalta sijoittumalla Tesoman keskustapalveluiden puoleisten tontin 
kulkuyhteyksien lähelle, on rakennus vastaanottamassa tulijoita tontin julkisemmalla puo-
lella.

Kaksikerroksinen elementtirakenteinen lisärakennus valmistui vuonna 1983, toisin kuin 
tietokantavirheen vuoksi monessa lähteessä mainitaan (Tampereen kaupunki, rakennus-
valvonta 1981 ja 1982). Rakennus on perusratkaisultaan epäsymmetrinen, toisin kuin van-
hempi päärakennus. Lisärakennuksen rakennusmassa on puikko, josta pohjoispuolelta 
työntyvät ulos opetussiipi sekä suuri liikuntatila. Lisärakennus sijaitsee rinteessä, niin että 
itäpuolen pääsisäänkäynti on rakennuksen ylemmässä kerroksessa.

Lisärakennus sijoittuu maastoon kunnioittavasti, eikä kohoa korkeaksi. Rakennus sijoittuu 
maastoon ottaen maastonmuodot huomioon, kuten saman aikakauden muutkin Tesoman 
julkiset rakennukset: Tesoman kirkko (1978) ja terveysasema (1981). Ulkoapäin, sisään-
käynnin puolelta rakennus näyttää yksikerroksiselta ja pienikokoiselta. Ilmettä muuten yk-
sinkertaiseen julkisivuun antaa itäpuolen ulostyöntyvä sisäänkäyntikatos sekä ulostyönty-
vän osan ja päätyjen julkisivumateriaalin muutos. Etelä, länsi- ja pohjoispuolen julkisivut 
ovat kahden kerroksen korkuisina hahmoltaan enemmän julkisen rakennuksen julkisivuja 
verrattuna yksikerroksiseen itäjulkisivuun.

Lisärakennuksen sisäänkäyntikerroksessa opetustilat ryhmittyvät taitetun keskeiskäytävän 
varrelle. Liikuntatilan yläosa on käytävän varrella, mutta näköyhteyttä tilaan ei ole avattu. 
Käynti liikuntatilaan ja sitä avustaviin tiloihin sekä kotitalouden opetustilat sijaitsevat ala-
kerrassa. 

Erikoisena piirteenä rakennuksessa on eteläpuolelle sijoittuva talonmiehen asunto, joka 
liittyy rakennukseen katoksen välityksellä.

Lisärakennus, julkisivu koilliseen

Lisärakennus, pääsisäänkäynti

Lisärakennus, länsijulkisivu liikuntatilan kohdalta
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Talonmiehen asunto 1983

Talonmiehen (vahtimestari) asunto oli aiemmin sijoittunut päärakennuksen 1. kerrokseen, 
luoteisnurkkaan. Vanhassa asunnossa oli kaksi huonetta ja keittiö. Pinta-alaltaan asunto 
oli 60 m². Lisärakennuksen yhteydessä, 1983 rakennetussa talonmiehen asunnossa on 
kolme huonetta ja keittiö. Asunto on hieman edeltäjäänsä suurempi, 70 m². 

Asunto sijoittuu lisärakennuksen eteläpuolelle, aivan tontin länsireunalle, tontin viemärive-
tojen läheisyyteen. Kaupunkirakenteellisesti rakennus sijoittuu tontin julkisemmalle puolel-
le aivan kevyen liikenteen yhteyden viereen.

Talonmiehen asunto liittyy koulun lisärakennukseen autokatoksen välityksellä. Rakennuk-
sen länsipuolelle, tontin rajalle muodostuu kapea oleskelupiha. Eteläseinustalle, havu-
puuston suojaan on merkitty tuuletuspihan puoli.  Katto on muodoltaan aumakatto, joka on 
tyypillinen aikakauden kattomuoto. Talonmiehen asunto on materiaaliltaan samaa tiililaat-
tapintaista elementtiä, kuin lisärakennuksen päätyosat.

Talonmiehen asunnon liittyminen lisärakennukseen

Tesoman koulun lisärakennus, asemapiirrosote, 1983



20 21

Päärakennus, pohjapiirros 3. krs, 1970

Päärakennus, pohjapiirros 2. krs, 1970

Päärakennus, rakennusaikaiset piirustukset 1970–1971

5. Rakennuspiirustukset

Päärakennus, pohjapiirros 1. krs, 1971

Päärakennus, leikkauspiirros A, 1970

Päärakennus, leikkauspiirros B, 1970. Voimistelu- ja juhlasaliin luonnonvalo tuli alkuaikoina yläikku-
noista.
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Päärakennus, julkisivupiirros etelään, 1970

Päärakennus, julkisivupiirros pohjoiseen, 1970

Päärakennus, julkisivupiirros itään, 1970

Päärakennus, julkisivupiirros länteen, 1970

Päärakennus, leikkauspiirustukset D ja C, 1970

Päärakennus, julkisivupiirros itään, saneeraus ja laajennus, 2006

Päärakennus, muutospiirustukset 1972, 1988 ja 2006

Päärakennus, pohjapiirros 1. krs, muutos, 1972

Päärakennus, leikkauspiirros, muutos salin yläikkunoissa, 1988
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Päärakennus, pohjapiirros 1. krs, saneeraus ja laajennus, 2006

Päärakennus, pohjapiirros 2. krs, saneeraus ja laajennus, 2006

Lisärakennus, pohjapiirros, pihataso, 1983

Lisärakennus, pohjapiirros, pohjakerros, 1983

Lisärakennus, rakennusaikaiset piirustukset 1981–1983
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Lisärakennus, leikkauspiirros, 1981

Lisärakennus, leikkauspiirros, 1981

Lisärakennus, julkisivupiirros etelään, 1981

Lisärakennus, julkisivupiirros pohjoiseen, 1981

Lisärakennus, julkisivupiirros länteen, 1981

Lisärakennus, julkisivupiirros itään, 1981

Talonmiehenasunto, rakennusaikaiset piirustukset

Talonmiehenasunto, pohjapiirros, leikkaus ja julkisivut, 1981
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Päärakennus, Aula

Päärakennus: Voimistelu- ja juhlasali sekä luokkahuone

Päärakennus: Kaakkoiskulman porras

Lisärakennus, Aula

Lisärakennus: käytävä pihatason eteläpäässä ja liikuntatila

Lisärakennus, kotitalousluokka pohjakerroksessa

Päärakennus, sisävalokuvat Lisärakennus, sisävalokuvat
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Kissapuu, Veikko Haukkavaara, 1974

Koulussa on joitakin taideteoksia. Näistä mainittakoon päärakennuksen eteläpuolella, si-
säänkäynnin yhteydessä sijaitseva Veikko Haukkavaaran Kissapuu veistos. Veistos ei ole 
enää alkuperäisessä asussaan, vaan on ruostumisen vuoksi maalattu mustaksi. (Syväoja 
et al 2008, 301.) Tesoman koulun Kissapuu veistos on vuodelta 1974. 

6. Taideteokset

Rakennushistorialliset ja arkkitehtoniset arvot

1. TILAKONSEPTI

Tesoman koulun päärakennuksessa on nähtävissä rakennusaikakautenaan mielenkiinnon 
kohteina olleiden avotilakoulujen piirteitä. Tilat ryhmittyvät suuren keskeistilan ympärille, 
joka kuitenkaan ei ole täysin avointa aulatilaa, vaan liikunta- ja juhlatila. Avotilakouluissa 
on sekä suljettuja että toisiinsa liittyviä, avoimempia tiloja. Tesoman koulun luokkatilat ryh-
mittyvät keskeistilan ympärille, mutta eivät avaudu ympäröiviin tiloihin. Avotilakouluissa sy-
vämassainen rakennus saa valon suuriin keskeistiloihin kattoikkunoiden kautta. Tesoman 
koululla on alunperin tuotu valoa kattoikkunoiden kautta keskeissaliin, mutta myöhemmäs-
sä saneerauksessa kattoa on muutettu ja valonsaanti estetty. Keskisali on nyt keinova-
laistu.  Ajatus valoisasta keskeistilasta ei näin Tesomalla toteudu. Myöskään opetustilat 
keskeistilan ympärillä eivät avaudu ikkunoin keskeistilaan. Tämän vuoksi opetustiloihin 
johtavat käytävät ovat pimeitä ja pitkänomaisia. Uusi opettamisen tapa, joka oli keskeise-
nä teemana tulevassa peruskoulumuutoksessa, näkyy rakennuksen erikoisluokissa, joissa 
luokkahuone on rakennettu tiettyä toimintaa kuten esimerkiksi biologiaa tai kuvaamataitoa 
varten. Myös koulun kirjasto sai oman tilansa suuren luokkahuoneen yhteyteen, paljeovilla 
erotettuna (Syvänoja et al 2012, 39).

Päärakennuksen sisätilat ovat avotilakoulusovelluksena mielenkiintoisia, mutta vajavaisen 
ja tehokkaan toteutuksen ja muutoksien vuoksi ne eivät vastaa avotilakoulun ihanteita. 
Tällaisenaan erityisiä tilallisia arvoja ei ole. Vaikka ikkunapinta-alaa onkin julkisivuilla, on 
sisätila hämärää esimerkiksi pohjois- ja itäsivuilla, joissa ympäröivä puusto kasvaa lähel-
lä rakennusta. Tehokas tilankäyttö on syrjäyttänyt tilallisten kokemusten mahdollisuudet. 
Päärakennuksen symmetrinen sisätilanjako ei helpota rakennuksessa orientoitumisessa, 
sillä sisätilat muistuttavat toisiaan eri puolilla rakennusta. Lisäksi massan keskellä olevista 
välittävistä tiloista ei ole näköyhteyttä ulkotilaan, joten orientoituminen on hankalaa. Luok-
katilat ovat valoisia, mutta vaativat ajoittaista pimennystä. Jo rakennuksen valmistumisen 
aikaan, 1970-luvulla nostettiin esiin luokkien pimentämisen tarve piirtoheittimiä käytettäes-
sä. Englannissa jotkut jopa kritisoivat ikkunoiden tarvetta luokissa, sillä keinovalaistuksen 
koettiin olevan yhtä hyvä tai jopa parempi kuin luonnonvalo, säädettävyytensä vuoksi. Ik-
kunattomissa huoneissa keskittymiskyvyn katsottiin lisääntyvän. Toisaalta koulun käytävä-
tiloissa keskittymisen tarve ei ole luokkahuoneen kaltainen. (Koulurakennusten suunnitte-
luseminaari, 1974.)

Päärakennuksen sisätilat eivät ole enää alkuperäisessä asussaan, sillä aikakauden koulu-
rakennuksiin suositeltu kokolattiamatto on poistettu ja voimakas 1970-luvun väritys, kuten 
käytetyt murretut värit, tumma vihreä ja tumma punainen, on sisätiloissa vaihdettu pastel-

7. Luettelointiperusteet
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liväreiksi. Kokolattiamattoa käytettiin koko rakennuksessa. Erityisesti ongelmallinen se oli 
voimistelu- ja juhlasalissa, jossa se aiheutti sähköisyyttä sekä palovammoja koululaisille. 
Kokolattiamaton lisäksi ongelmallisia materiaaleja olivat väliseinissä käytetty kipsoniitti ja 
kovapahviovet, jotka eivät kestäneet kouluympäristössä. Myöskään luokkien ovissa ole-
vat ikkunat eivät soveltuneet. Ongelmat korjattiin lisärakennuksen valmistumisen jälkeen, 
kolme vuotta kestäneen saneerauksen aikana. Samassa yhteydessä aulan vanhat raskas-
rakenteiset naulakot vaihdettiin avarampiin katossa roikkuviin putkinaulakoihin. Nykyisin 
aulassa sijaitsee säilytyslokerikkoja, joita ei alunperin hyväksytty suunnitelmaan. Aulaan 
tuotiin myös seinävitriini ja valaistuja viherkasveja sekä saranoitu, tanssiin soveltuva pei-
liseinä voimistelu- ja juhlasaliin. (Syväoja et al. 2008, 38, 57 ja 307.) Alkuperäinen aa-
miaishuone ja keittiö on päivitetty nykyaikaiseksi keittiö- ja ruokailutiloiksi vuoden 2006 
saneerauksessa.

Lisärakennuksen aikaan, 1980-luvun alussa edellisen vuosikymmenen koulurakennus-
suunnittelun katsottiin unohtaneen kokonaan inhimillisen kouluarkkitehtuurin ja keskittyneen 
uudistuneeseen ohjeistukseen, hintavaatimuksiin ja standardeihin. Uudet monimuotoisem-
mat koulurakennukset kuten Arkkitehtilehdessä esitellyt Turun opettajainkoulutuslaitoksen 
harjoituskoulu sekä Pihlajiston ala-asteen koulu loivat mielenkiintoisempaa pihanjäsente-
lyä. Koulut olivat myös materiaaliltaan lämpimämmän sävyistä punatiilipintaa. Tasakatto oli 
edelleen koulurakennuksissa suosittu. Käytävät päättyivät julkisivuun, jolloin valonsaanti 
käytäviin oli mahdollistettu. (Arkkitehtilehti 1981/8, 34–41.)

Lisärakennus sai muotonsa Tesoman koulun silloisen rehtorin Anne Suomi-Latvuksen sekä 
arkkitehtitoimisto Ilveskosken yhteistyönä. Käyttötarkoituksellinen kokonaisuus tehtiin pe-
ruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti. Lisärakennukseen päädyttiin sijoittamaan koti-
talouden, matemaattisten aineiden ja liikunnan tilat.

Lisärakennuksen sisätilat ja erityisesti käytävät ovat selvästi päärakennusta valoisampia. 
Kapeamman rungon massan läpi ulkopintaan asti yltävä käytävä lisää luonnonvaloa tilois-
sa. Toisaalta käytävän eteläpään päätyikkuna on näköaistin kannalta hankala, sillä käytä-
vän päässä olevaa voimakas valo on hankala näkörajoitteisille, kuten myös heijastusten 
takia normaalisti näkeville. Tila on helposti orientoiduttava, sillä pääkäytävä on selkeästi 
hahmotettavissa myös käytävän päiden ollessa erilaiset. Kerrosten välillä ei ole vahvaa 
yhteyttä. Mittakaavallisesti sisäänkäynnin puoli on aikakauden mukaista matalaa julkitila-
rakentamista. Julkisempaan keskustasuuntaan oleva länsijulkisivu on kaksikerroksisena 
julkisempi ja arvokkaampi.

Lisärakennuksen arkkitehtoniset arvot ovat toiminnallisia. Sisätilan luonnonvalonsaanti on 
onnistuneempaa, kuin päärakennuksessa, mutta erityisiä arkkitehtonisia arvoja ei ole.  Ul-
kotilallisesti mittakaava on aikakautensa mukaista.

Päärakennus, käytävätiloja ja pienopetustila

Päärakennuksen julkisivu länteen

2. ULKONÄKÖ JA JULKISIVUT

Pää rakennuksen julkisivu- ja leikkauskuvia tarkastellessa huomio kiinnittyy vesikaton kal-
listuksiin, joilla on saatu aikaiseksi ehjää julkisivupintaa nauhaikkunan yläpuolelle. Tällä 
pienellä nostolla on luotu julkisivun mittasuhteet. Syvärunkoisessa rakennuksessa, jossa 
julkisivut ovat lähes kokonaan ikkunapintaa, on muuten ehjä julkisivupinta vähäistä. Lä-
hes koko julkisivun tehtävänä on päästää valoa lävitse. Erityisesti itä- ja länsijulkisivussa 
julkisivun yläosan ehjä pinta onkin tärkeä nauhaikkunan pari. Etelä- ja pohjoisjulkisivussa 
ulostyöntyvissä reunakappaleissa on ikkunattomia julkisivunosia, sillä  valo voidaan tuoda 
tiloihin muilta suunnilta. Näidenkin julkisivujen keskiosat ovat kuitenkin  toistuvaa nauhaik-
kunaa. Ehjien pintojen ja ulostyöntyvien kappaleiden avulla pohjois- ja eteläjulkisivulle on 
luotu symmetrinen julkisivujako, kun itä- ja länsijulkisivut ovat enemmän käytännön sanele-
mia. Väritykseltään julkisivu on kellertävä tai beige ja alaosastaan tummemman sävyinen. 

Julkisivu on ruiskupinnoitettua betonisandwich elementtiä, jonka elementtisaumat ja pinta-
ruiskutus on uusittu vuonna 1985. Alkuperäinen julkisivun väri on ollut punertava. Sokkeli 
on paikalla valettu. (Koskinen ja Käkönen 2006, 1–9. sekä Pitkänen 2013.) Julkisivuväritys 
ei ole alkuperäinen vaan kerrostuma eri aikakausia. Nykyisellä julkisivulla ei ole erityisiä 
arvoja, mutta symmetria ja nauhaikkunat ovat tärkeitä ominaispiirteitä. Verrattuna Tesoma-
järven kouluun, ei Tesoman koulu edusta aikakauttaan yhtä selkeästi.

Lisärakennuksen julkisivusommitelma on mielenkiintoisempi, sillä eri elementtejä on enem-
män. Pesubetonielementtien lisäksi on käytetty tiililaattapäällysteisiä elementtejä, joissa  
elementtien saumat on onnistuttu häivyttämään varsin hyvin. Tiilinurkissa on tiilet ladottu 
kaarevaksi pystyladotuksi nurkaksi. Lisärakennus kertoo 1980-luvun arkkitehtuurin tarinaa. 
1970-luvun elementtirakentamiseen tuotiin monimuotoisuutta erilaisilla pintamateriaaleilla, 
kuten punatiililaatoilla. Uusia postmodernistisia, historiasta lainaavia muotoja on mahdollis-
ta havaita. Pystypaneelit elementtien saumakohdissa viittaavat klassismin pilareihin ja ovat 
vielä paremmin havaittavissa liikunta- ja juhlatilan seinän osina. Myös suuret katokset ja 
punatiiliset pyöristetyt kulmat vihjaavat postmodernismiin ja toisaalta punatiiliverhous myös 
perinteisiin materiaaleihin ja regionalismiin, joka Tampereella näkyy erityisesti Raili ja Rei-
ma Pietilän töissä. Tampereen saman aikakauden lähiössä Hervannassa valmistuivat 1979 
Pietilöiden punatiilielementtiset seurakunta-, vapaa-aika- ja seurakuntakeskus. Tesomalla 
samoihin aikoihin toteutettiin myös punatiiliset kirkko- (1978) ja terveysasemarakennukset 
(1981). Yhdessä Tesoman punatiiliset julkiset rakennukset muodostavat yhtenäisen julki-
sen rakentamisen kokonaisuuden 1970–1980-luvuilta ja 1990-luvun alusta.

Lisärakennuksen tiililaattaverhoiltu elementti ja julkisivu länteen
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Sosiaalihistorialliset / kulttuurihistorialliset arvot

Tesoman koulu on yhdessä Tesomajärven koulun kanssa ensimmäisiä julkisia rakennuk-
sia Tesomalla. Valmistuttuaan koulurakennus oli suuri helpotus alivuokralaisena toimineen 
kansakoulun tilanahtauteen. Koulun toisessa päässä sijaitsivat kansalaiskoulun omat luo-
kat ja opettajat. Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä oppilaita oli lähes 700, joista osa 
oli sijoitettu myös vuokratiloihin. Tesoman koululla toimineen vanhempainyhdistyksen mu-
kaan Tesoman koulu oli avoin ja siellä oli aktiivista musiikkitoimintaa. Tesoman koulussa 
opetuksen painotus on ollut ilmaisutaidossa, matematiikassa, ihmissuhdetaidoissa sekä 
käsitöissä. Myös kieltenopetusta on toteutettu yhdessä Tampereen yliopiston opettajakou-
lutuslaitoksen kanssa. (Raitio 2004, 102–110.)

Stakesin Hyvinvointi kouluissamme -projektissa kartoitettiin hyvinvoinnin tekijöitä Tesoman 
koulussa vuosina 2000–2002. Koulun heikkous on, ettei Tesoman koulu kuulu arvostetuim-
pien koulujen joukkoon. Heikon maineen arvellaan syntyneen 1970-luvulla peruskouluun 
siirryttäessä.  Huono maine ei periydy Tesoman keskikoulun ajalta, sillä silloin koulu oli 
arvostettu. Tesoman koulun sijasta oppilaiden parhaimmisto siirtyy keskustan kouluihin, 
jolloin oppilaat valikoituvat. Koulun fyysisessä kunnossa valitettiin olevan puutteita. Tilojen 
koettiin olevan ahtaita ja vanhoja ja ilmanvaihdon heikko. Lisäksi mainittiin katon vuotami-
nen. Hyvinvointia edistäviä tekijöitä taas ovat muun muassa koulun sijainti melko keskel-
lä oppilasaluetta, jolloin koulukuljetuksen piirissä on vain noin kaksi prosenttia oppilaista. 
Metsän keskellä sijaitseva koulualue haittaa valvontaa, mutta on rauhallinen. Ympäröivä 
metsä ja virkistysalueet tarjoavat hyvät liikuntamahdollisuudet. (Syväoja et al 2008, 193–
200, 225.)

Tesoman koulun oppilasmäärä koulun molemmissa rakennuksissa vuonna 2012 on noin 
400 oppilasta (Tesoman koulu 2012).

Tiivis yhteenveto Tesoman koulun Hyvinvointi koulussamme 
-tutkimuksesta vuonna 2000

+ hyvä yhteistyö ja persoonallisuuden arvostaminen
+ suunnitelmallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
+ kouluttautumismahdollisuudet ja joustavuus
+ tuttuus
+ modernit opetusmenetelmät ja yhteistoiminta
+ valinnais- ja liikuntamahdollisuudet

- oppilasaineksen valikoituminen
- koulun maine ei paras mahdollinen
- poissaolot, motivoitumisongelma
- erityisopetuksen tarve
- oppilaiden psykosomaattiset sairaudet
- osa vanhemmista ei välitä lapsensa koulunkäynnistä
- koulun fyysisessä kunnossa heikkouksia ja puutteita, (esim. osa pulpeteista 
huonokuntoisia ja yläkoulun oppilaille liian ahtaita)

Syväoja et al 2008, 198 taulukon mukaan

Kaupunkikuvalliset ja ympäristön arvot

Aiemmin tehdyssä Tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden 
inventointi ja arvottaminen -selvityksessä (Tampereen kaupunki 2011, 76–77) Tesoman 
koulun kortteli 3802 on arvotettu aikakaudelleen tyypilliseksi asuinalueenosaksi, jonka kau-
punkirakenne on arvokas. Selvityksen lähtötiedoissa on kuitenkin puutteita, sillä molemmat 
koulurakennukset sekä talonmiehen asunto on merkitty 1. rakennusvaiheen 1964–1973 
aikakaudelle. Ajoitusta on tarkennettu selvityksen jälkeen. Lisärakennus ja talonmiehen 
asunto ovat valmistuneet vuonna 1983 ja sijoittuvat selvityksessä käytetyn myöhemmän 
rakennusvaiheen loppuun. Tontti ei näin muodosta Tesoman alkuajan alkuperäistä kortte-
lirakennetta. Korttelin asemakaavassa 2380, vuodelta 1965, opetustoimintaa palvelevien 
rakennuksien sijoittumista tontille ei ole tarkemmin määritelty, vaan rakennusala koskee 
koko tonttia. Kortteli ja tontti sijoittuvat Kohmankaaren varrelle, joka on tontin lähestymis-
suunta.

Tesoman koulun tontin arvokkaimmalle paikalle, sen lakipisteeseen sijoittuva Tesoman 
koulun päärakennus on luonnon ympäröimänä osa Tesoman metsäkaupunkia ja 1970-lu-
vun lähiöiden kaupunkisuunnittelun esimerkki. Luonnonläheisyys on tontin vahva arvo ja 
ominaispiirre, ja tekee siitä juuri omanlaisen metsäkaupunkiympäristön.

Lähiörakentamisen jälkeinen kritiikki muutti rakennusten sijoittelua, jolloin 1980-luvulla li-
särakennus rakennettiin lähemmäs katua ja maastonmuodoissa lakipistettä alemmas, rin-
nemaastoon. Lisärakennus on toisarvoinen päärakennukselle maastoon sijoittumisellaan, 
mutta julkisuusasteeltaan sijoittuu Tesoman keskustapalveluiden puoleiselle tontin reunal-
le.

Talonmiehen asunto sijoittuu kaupunkirakenteellisesti erikoisesti tontin julkisemmalle puo-
lelle aivan kevyen liikenteen yhteyden viereen. Tontin länsipuoli ei näin alkuperäisten aja-
tusten mukaan liene pääsuunta, mutta julkisten keskustatoimintojen ja niiden myöhemmän 
laajentumisen vuoksi on muodostunut pääsuunnaksi. Asunnon ja koulun välinen yksityisen 
ja julkisen alueen välinen vyöhyke on heikko ja aluerajaukset epäselvät. Vaikka talonmie-
hen asunto katoksen välityksellä on kiinni koulun lisärakennuksessa, on se muuten koko-
naisuudesta irrallinen massallisesti sekä yksityisen toimintonsa vuoksi. 

Ote karttakuvasta: Tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden inventoin-
ti ja arvottaminen 2011, 68. Kuvaan on lisätty ympyröinti Tesoman koulun lisärakennukselle, joka on 
virheellisesti merkitty sinisellä.
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Tontin alkuperäisen tonttiliittymän sijainti Kohmankaaressa on ajoneuvoliikenteen pääsi-
säänkäynti. Tontin painopiste on lisärakennuksen myötä siirtynyt lähemmäs keskustapal-
veluja ja toisaalta myös Tesoman valtatietä. Tesoman keskustan kehitys lienee vaikutta-
nut osaltaan alueen kehitykseen. Tontin liikenneturvallisuudessa on ollut vuosien varrella 
parantamisen varaa, sillä jyrkät rinteet ja tiheä puusto ovat aiheuttaneet vaaratilanteita 
koululaisten ja ajoneuvoliikenteen välillä (Syväoja et al 2008, 20). Puusto ei näkyvyyttä 
kulkuväylillä estäessään ole erityinen arvotekijä. Ympäröivä metsä haittaa koulualueen val-
vontaa, mutta toisaalta takaa rauhallisen ympäristön (Syväoja et al 2008, 196). Tesoman 
valtatien ylitys lännen suunnasta saapuville on myös erityinen vaaranpaikka. 

Ote karttakuvasta: Tampereen keskustan ulkopuolisten 1960- ja 1970-luvun asuinalueiden inventoin-
ti ja arvottaminen 2011, 77.

Ilmakuva Tesomalta. © 2013 BLOM. Kopiointi kielletty.

Rakennukset

Varsinaista kuntotutkimusta korttelin rakennuksista ei ole tehty. Päärakennuksesta on tehty 
julkisivujen rakenteiden kuntotutkimus vuonna 2006, jonka mukaan julkisivut ovat ikäisek-
seen hyvässä kunnossa ja vaativat huoltokorjausta 5–10 vuoden kuluttua tutkimusajan-
kohdasta.

Toiminnot

Tesoman yhtenäiskouluhanke, jossa olemassa olevat koulun tilat perusparannetaan ja 
koulu laajennetaan 1.–9. luokkien peruskouluksi, on hyväksytty Tampereen lasten ja nuor-
ten palvelujen lautakunnassa vuonna 2011. Näin rakennukset säilyvät koulurakennuksina 
myös tulevaisuudessa. Talonmiehen asunnon säilyttäminen laajenevien koulurakennusten 
kanssa tontilla voi olla haasteellista.

8. Säilymisedellytykset

Ilmakuva etelästä. Kuvassa näkyvät voimistelu- ja juhlasalin peitetyt yläikkunat.
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Kaupunkirakenteellisesti tontin painopiste on tontin länsipuolella, vaikka tontin ajoneuvoyh-
teys tapahtuukin itäpuolelta, rauhallisemmalta Kohmankaarelta. Tulevaisuudessa kehitty-
vä Tesoman keskusta-alue Tesoman valtatien suunnassa on merkittävä kevyen liikenteen 
lähestymissuunta. Tontin länsipuolen yhteyttä kaupunkirakenteeseen ja liikenneverkkoon 
tulee tarkastella jatkosuunnittelussa.

Uuden laajennusosan sopeuttamiseen vanhaan arkkitehtuuriin ei ole erityistä tarvetta, sillä 
koulurakennus ei ole enää alkuperäisessä kunnossa eikä toisaalta edusta aikakautensa 
ulkoarkkitehtuuria yhtä hyvin kuin Tesomajärven koulu. Päärakennuksen nauhaikkunaperi-
aate tulee säilyttää, mutta julkisivu kestää muutosta. Palauttavat tai muuten avotilakoulun 
periaatteita noudattavat sisätilakorjaukset ovat suositeltavia, esimerkiksi luonnonvalon li-
sääminen ja orientoituvuuden parantaminen.

Tontilla oleva metsä on tärkeä metsäkaupungin piirre, jota ei tule täysin hävittää. Näkymiä 
eri lähestymissuuntiin voidaan avata, sillä voimakas metsäinen luonne ei kärsi maltillisista 
puuston harvennuksista. Metsäinen vaihettumisvyöhyke, jyrkkien puustorajojen sijaan ton-
tin pihapiirin ja eteläpuoliseen rakennettuun kortteliin välissä, ylläpitää alueen metsäistä 
ominaispiirrettä.

Pihapiirissä ei ole sellaisia arvoja, jotka estäisivät rakennuksen laajentamisen tulevaisuu-
dessa. Uuden rakentamisen tulisi sijoittua päärakennuksen eteläpuolelle, siten että met-
säinen vyöhyke säilyy. Koulurakennusten voimakasilmeinen tasakatto tulisi huomioida uu-
disrakentamisessa. Vanhoihin rakennuksiin liityttäessä liittyvän kappaleen on suositeltavaa  
olla ainakin osittain yksikerroksinen, jotta vanhat rakennusmuodot on mahdollista havaita. 
Uudisrakennuksen pihatilan muodostuksella, arkkitehtuurin laadulla sekä taiteella on mah-
dollista parantaa koulukokonaisuuden vetovoimaa ja viihtyisyyttä. 

Korttelin rakennuskannalla ei ole kaavallisen suojelun tarvetta.
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