
   



Tampereen kaupungin uusi hyvinvointikeskus Tesomalla 
palvelee asiakkaita 9.4.2018 alkaen Westerin liikekeskuksessa 
osoitteessa Tesomankatu 4 A.

Hyvinvointikeskuksessa toimivat Tesoman hammashoitola, kirjasto, neuvola 
ja terveysasema. Siellä on myös nuorisotila ja kahvila. Hyvinvointikeskuksesta 
saa neuvontaa ja ohjausta erilaisiin arjen pulmiin ja siellä voi osallistua 
monenlaisiin tapahtumiin. Keskus toimii tukikohtana myös Tesoman alueen 
kotihoidon työntekijöille. Fimlabin laboratorio palvelee liikekeskuksen puolella, 
ensimmäisessä kerroksessa. Näytteenotto ajanvarauksella arkisin klo 7.30–13 
(Fimlab.fi.)

Hyvinvointikeskuksen palveluja tuottavat yhteistyössä Tampereen kaupunki, 
Mehiläinen ja Setlementti Tampere. Kaikki palvelut ovat kaupungin 
julkisia palveluja. Palveluista veloitetaan Tampereen kaupungin normaalit 
asiakasmaksut.

Vanhojen toimipisteiden sulkemisaikoja:
– Turvesuonkadun väliaikainen terveysasema 29.3.2018
– Villilän ja Haukiluoman neuvolat sekä Tesoman neuvolan Virontörmänkadun  
toimipiste 4.4.2018
– Tesomajärven hammashoitola 6.4.2018
– Lamminpään hammashoitola 31.5.2018

LIIKENNEYHTEYDET JA PARKKIPAIKAT
Hyvinvointikeskus sijaitsee Tesomankadun ja Tesoman valtatien risteyksessä. 
Rakennuksen kummallakin puolella on bussipysäkki. Tesomankadun 
puoleisella pysäkillä pysähtyvät bussilinjat 8, 17, 21, 71, 71s, 71k ja 71sk 
sekä Tesoman valtatien pysäkillä linja 20. Keskukseen pääsee myös 
palveluliikenteen linjalla PALI 9.

Westerin liikekeskuksen parkkipaikat Tesomankadun puolella ja rakennuksen
takana ovat hyvinvointikeskuksen asiakkaiden käytössä. 

SISÄÄNKÄYNTI
Hyvinvointikeskuksen pääsisäänkäynti on 1. kerroksessa Tesomankadun 
puolella rakennuksen kolmikerroksisessa osassa (Tesomankatu 4 A). 
Pääsisäänkäynnin yhteydessä on hissi sekä portaat ylempiin kerroksiin. 

Hyvinvointikeskukseen pääsee myös liikekeskuksen aulasta, jossa on muun 
muassa laboratoriopalvelut. 



KAHVILA
Kahvila palvelee 1. kerroksessa kirjaston lehtilukusalin yhteydessä. Siellä on 
tarjolla kahvin, välipalan ja herkkujen lisäksi kevyttä lounasta sekä viihtyisä 
ympäristö viettää aikaa ja tavata vanhoja ja uusia tuttuja. Kahvilatilassa 
järjestetään myös erilaisia tapahtumia.

KIRJASTO
Ensimmäisessä kerroksessa olevassa kirjastossa on omat osastot 
aikuisille, lapsille ja nuorille monipuolisine kokoelmineen ja viihtyisine 
oleskelutiloineen. Lisäksi kirjastossa on pelihuone ja tilava lehtilukusali 
kahvilan yhteydessä. Kirjastosalin puolella on työsoppeja rauhallista 
työskentelyä varten. Asiakkaiden käytettävissä on verkkoyhteydet, 
tietokoneita ja skannereita sekä tulostus- ja kopiointimahdollisuus. 
 
Kirjaston aukioloajat 
1.9.–31.5. ma–pe 8–20, la 9–16, 
1.6.–31.8. ma–to 8–19, pe 8–16, la 9–16. 
Arkiaamuisin klo 8–10 kirjasto toimii itsepalveluperiaatteella, 
asiakaspalvelu aukeaa klo 10.
 
Asiakaspalvelu puh. 040 800 7819, sähköposti kirjasto.tesoma@tampere.fi

NUORISOPALVELUT
Nuorisopalvelut tarjoavat tukea, toimintaa ja turvallisen tilan 9–17-vuotiaille 
nuorille. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa nuorten tilassa on 
mukava oleskella ja osallistua toimintaan. Siellä on myös nuorten oma 
keittiö. Nuorisotilojen vieressä on kirjaston nuortenosasto.

Nuorten tila on avoinna 9-12-vuotiaille ma–pe klo 14–17 ja  
13-17-vuotiaille ma-to klo 17.30-21, pe klo 17.30-22 sekä la klo 16–22.
Yhteystiedot: 040 806 2311 
Kurkkaa myös www.nuortentampere.fi sekä Instagram, FB sekä Snapchat.

HAMMASHOITOLA
Hammashoitola tarjoaa ajanvarauksella suun terveydenhoidon palveluja 
niin lapsille kuin aikuisillekin.

Ajanvaraus kiireettömään hammashoitoon: ma–pe klo 8–17 
puh. 03 5657 0100. Hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelun aikana. 
Kiireellinen hammashoito: ma–pe klo 8–18 puh. 03 5657 0111 ja 



ma–pe klo 18–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 7–21 
terveyspalvelujen neuvonta puh. 03 100 23.  Alle 18-vuotiaat 
tamperelaiset saavat määräajoin kutsun hammashoitoon.

Vastaanotolle tullessa varatulle ajalle ei tarvitse ilmoittautua.
Henkilökunta noutaa asiakkaat nimellä 2. kerroksen aulan odotustilasta. 

Palveluista veloitetaan Tampereen kaupungin normaalit asiakasmaksut 
(huom. myös käyttämättä jätetyistä ajoista).

TERVEYSASEMA
Terveysasema toimii hyvinvointikeskuksen 3. kerroksessa. Se palvelee 
ensisijaisesti ajanvarauksella. Aika varataan arkisin ma–pe klo 8–16 
terveysaseman omasta puhelinnumerosta 040 663 4499 (toiminnassa 
9.4. alkaen) jättämällä soittopyyntö. Terveysasemalta soitetaan takaisin. 
Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan takaisin soitetun puhelun 
aikana. Varatulle ajalle ei tarvitse ilmoittautua vastaanotolle tullessa. 
Henkilökunta noutaa asiakkaat nimellä 3. kerroksen aulan odotustilasta. 

Päivystävän hoitajan vastaanotolle voi kiireellisessä tapauksessa tulla 
myös ilman ajanvarausta, jolloin asiakkaita palvellaan vuoronumerolla. 
Voit asioida Tesoman terveysasemalla myös digiklinikan kautta lataamalla 
puhelimeesi OmaMehiläinen-sovelluksen ja valitsemalla Omat tiedot –
kohdassa Oma Lääkärisi -terveysaseman Tesoma, Tampere. 

Palveluista veloitetaan Tampereen kaupungin normaalit asiakasmaksut 
(huom. myös käyttämättä jätetyistä ajoista).

NEUVOLA
Äitiys- ja lastenneuvola on toisessa kerroksessa. Samoissa tiloissa 
on neuvolapsykologin vastaanotto sekä lapsiperheiden kotipalvelun 
työntekijöitä. 

Neuvolaan pääsee helposti vaunujen kanssa joko hissillä pääaulasta 
tai liikekeskuksen puolelta luiskaa pitkin suoraan 2. kerrokseen. 
Vaunuille ja rattaille on säilytyspaikka neuvolan vieressä 2. kerroksen 
porrasaulassa, missä ne voi lukita kiinni kaiteeseen. Neuvolan omassa 
naulakko- ja odotustilassa voi imettää vauvaa, lämmittää lastenruuat, 
vaihtaa vaipat ja tietenkin leikkiä!

MONITOIMISALI JA NEUVOTTELUHUONEET
Hyvinvointikeskuksessa on useita erilaisia tiloja, joissa voi järjestää 
tilaisuuksia ja tapahtumia. Tilat varataan verkossa Tampereen 
kaupungin tilavarausjärjestelmän kautta. 
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Tesoman hyvinvointikeskus

Käyntiosoite: Tesomankatu 4 A
Postiosoite: Tesoman valtatie 35, 33310 Tampere
Puh. 044 423 5590 (neuvonta)
www.tampere.fi/tesomanhyvinvointikeskus

Tesoman terveysaseman ja 
hammashoitolan vastuualue on 
merkitty karttaan vihreällä värillä. 

Kalkun alue kuuluu jatkossa Tesoman 
terveysaseman piiriin, sen sijaan 
Epilänharjulla asuvien hoito jatkuu 
Tipotien terveysasemalla.

Poikkeukset:
– Jos asut jommallakummalla 
punaisella merkityllä alueella 
Kalkunvuoren seudulla, asioit 
Omapihlaja Kehräsaaressa kuten 
aiemminkin.
– Jos olet vaihtanut osoitteen 
perusteella määräytyvän terveysaseman 
joksikin toiseksi, asioit jatkossakin 
valitsemallasi terveysasemalla.  

Hyvinvointi-
keskuksen
vastuualue

Pihlajalinnan
vastuualue


