
Erillisliite B
Vuoreskeskuksen asemakaavaluonnoksen (8160) vaikutusten
arviointi, ote selostuksesta.

5.4 Asemakaavaluonnoksen vaikutusten arviointi

5.41 Yhdyskuntarakenne ja palvelut (liite 6)

Tampereen kaupunkiseudun väkiluvun ennustetaan kasvavan
vuoteen 2020 mennessä kaupunkiseudulla 50 000:lla ja Tampereella
30 000:lla asukkaalla. Vuoreksen kaavoituksella varaudutaan
osaltaan tähän kasvuun. Vuoreksen osayleiskaavan mukaan alueelle
tulisi noin 13 400 asukasta, josta 10 200 Tampereelle ja 3 200
Lempäälään.

Vuoresta on luonnonolosuhteiden ja topografian vuoksi suunniteltu
itsenäiseksi kaupunginosaksi, joka koostuu erillisistä
aluekokonaisuuksista. Vuoreskeskus on kaupunginosan
toiminnallinen ydin. Keskuksen julkiset ja yksityiset palvelut
palvelevat myös sen ulkopuolella sijaitsevia aluekokonaisuuksia.
Palvelujen saavutettavuus (1), toteutusajankohta (2) ja monipuolisuus
(3) ovat Vuoreksen ja Vuoreskeskuksen kehityksen kannalta
keskeisiä tekijöitä.

(1) Vuoreskeskuksen maantieteellinen sijainti yhdyskuntarakenteessa
on keskeinen, mikä luo hyvät edellytykset palvelujen
saavutettavuudelle. Alueen keskeisyyttä kuvastaa se, että noin 1,4
km:n seteellä keskuksen torista tulee asumaan noin 11 7000
asukasta, joka vastaa 87%  Vuoreksen väestöstä. Etäisyys vastaa
matkaa Pyynikin näkötornilta Keskustorille.

Vuoreksen yhdyskuntarakenne tukeutuu kaupunginosan läpi
kulkevaan pääkokoojaväylään – Vuoreksen puistokatuun, joka
toteutetaan nk. laatukäytävänä hyvine joukkoliikenneyhteyksineen.
Puistokadun varrella ja sen välittömässä läheisyydessä (400m
vyöhykkeellä) tulee asumaan noin 42% väestöstä (5 600 asukasta) ja
800 säteellä eli noin 1100 m:n kävely- ja pyöräilyetäisyydellä noin
45% väestöstä.

(2) Vuores on arvioitu toteutuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2020
mennessä. Vuoreksen kaavoitusohjelman mukaan asuntoalueiden
kaavoitus ja toteutus etenee etelästä pohjoiseen. Ensimmäiset
toteutuskohteet ovat Tampereella Mäyränmäki, Vuoreskeskus, Rimmi
ja Virolainen. Vuoreksen väestömääräksi ennakoidaan vuoteen 2012
mennessä noin 6 000 asukasta, jolloin edellä mainitut kohteet ovat
pitkälti rakentuneet.

Lähtökohtaisesti tähdätään Vuoreksessa siihen, että palvelut
rakentuvat samaa tahtia asuntojen kanssa. Esimerkiksi Vuoreksen
koulukeskuksen rakennussuunnittelu on ajoitettu siten, että koulun
ensimmäinen rakennusvaihe voidaan ottaa käyttöön vuoden 2010
aikana.
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Vuoreksen toteutus painottuu kuitenkin alkuvaiheessa
asuntorakentamiseen, koska monet palvelut edellyttävät riittävää
väestöpohjaa toteutuakseen. Vuoreskeskus tulee alueen toteutuksen
alkuvaiheessa tukeutumaan Hervannan julkisiin ja kaupallisiin
palveluihin.

(3) Asemakaavaluonnoksen varaukset julkisille ja yksityisille
palveluille luovat edellytyksiä Vuoreskeskuksen kehittämiselle
monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi palvelukeskittymäksi.

5.42 Liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen (liite 7)

Vuoreksen katu- ja kevyen liikenteen verkko tulee olemaan kattava,
joka yhdistää osa-aluekokonaisuudet ja Vuoreskeskuksen.

Vuoreskeskus on kaupunkirakenteellinen kokonaisuus, johon liittyy
kiinteästi vain Rimmin asuntoalue keskuksen luoteispuolella.
Keskuksen länsi- ja koillispuolella sijaitsevat asuntoalueet
muodostavat omia osa-aluekokonaisuuksia, jotka liittyvät puistojen ja
virkistysalueiden välityksellä Vuoreskeskukseen.
Asemakaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on hahmoteltu
Vuoreskeskuksen kaupunkirakenteellista suhdetta sen länsipuolella
sijaitseviin asuntoalueisiin.

Anniston kylä ja Vuoreskeskus sijaitsevat fyysisesti lähekkäin, mutta
Ruskontie erottaa alueet selkeästi toisistaan. Ruskontien alittavilla
katu- ja kevyen liikenteen yhteyksillä alueet liittyvät toiminnallisesti
toisiinsa. Kaupunkirakenteen kannalta alueiden välille syntyy
positiivinen jännite. Anniston kylämäinen asutus ja urbaani
Vuoreskeskus kohtaavat Ruskontiellä.

5.43 Kaupunkimiljöö (liite 8)

Julkinen ja yksityinen tila erottuu alueella selkeästi toisistaan. Kadut,
kävelyraitit, tori ja aukiot ovat mitoitettu tarkoituksensa mukaan.
Kaupunkitilojen selkeä hierarkia, niiden luonne-erot ja korkeat massat
näkymien päätteinä helpottaa orientoitumista ja luovat identiteettiä.

Vuoreksen puistokadun katualue on 31 m leveä. Loivilla kaarteilla
puistokadun katutilasta muodostuu optisesti kapea ja se koostuu
lyhyistä osuuksista. Näkemäalueen pituus on pääosin noin 200 m.
Muutamissa kohdissa näkymä on pitkä mutta se on kapea.

Arkkitehtuurin kannalta on tavoitteena pikkukaupunkimaisuus ja
”vuoreslaisuus”, jolla tarkoitetaan kaupunkirakentamisen perinteitä
omaavaa ja modernein keinoin tulkittua pienimittakaavaista
arkkitehtuuria. Asemakaavaluonnoksen havainnekuvassa Vuoreksen
puistokadun katutilaa rajaava rakennusrintama koostuu likimain
samankokoisista kerrostalolamelleista. Ratkaisulla pyritään
mittakaavan toistuvuuteen.



Vuoreskeskuksen kattomaailma antaa alueelle vahvan leiman.
Lähtökohtana on, että kaikissa rakennuksissa on räystäällinen
taitekatto.

5.44 Asuminen (liite 9)

Kaupunkitilan ja korttelirakenteen muodostuksessa on tähdätty
siihen, että luodaan mahdollisuus sosiaaliseen
ryhmänmuodostukseen ja osa-alueiden identiteettiin.

Vuoreskeskuksessa lomittuu kaupunkimaisen pientalorakentamisen
ja kerrostaloasumisen erilaisia muotoja. Kerrostalojen
asuntosuunnittelussa luodaan myös tavanomaisesta poikkeavia
asuntoratkaisuja, esimerkiksi hyödyntämällä kattotilaa tai ullakkoa.

Vuoreskeskuksessa tulee olemaan hallintamuodoltaan monipuolinen
asuntotarjonta. Asuntokannasta noin 70% tulisi olla vapaarahoitteista
ja loput vuokra-asuntotuotantoa, josta puolet tulisi olla
huokeahintaista.

Vuoreskeskuksessa luonto on asumisessa läsnä. Puistokadun varren
kerrostalorintaman ylempien kerrosten asunnoista on suora
näköyhteys kattojen ylitse luontoon. Puistoihin rajautuvista
asunnoista on luonnollisesti suora kontakti luontoon.

Vuoreskeskuksessa palvelut sijaitsevat luonnollisesti hyvin lähellä
asutusta. Asunnoista kertyy matkaa torille pisimmillään noin 400 m ja
koululle runsaat 600 m.  Keskuksen katu- ja jalankulkuverkosto
tarjoaa miljööltään vaihtoehtoisia kulkureittejä. Vuoreskeskuksen
asuinkortteleista valtaosa sijoittuu virkistysalueiden varteen ja
kaupunkirakenteen keskeisistä kortteleista on vain lyhyt matka niihin.

5.45 Luonnonympäristö (liite 10)

Tiiviisti rakennetussa Vuoreskeskuksessa ei nykyinen kasvillisuus
tule säilymään.

Keskuksen merkittävimmät louhinta- ja täyttötarpeet ovat Vuoreksen
puistokadun etelä- ja pohjoispäässä. Muutokset eivät ole
havaittavissa alueen toteutuksen jälkeen.

Alueen merkittävimmät luontokohteet sijaitsevat Vuoreskeskuksen
ulkopuolella.

a) Tervaleppäkorpi Vuoreskeskuksen luoteispuolella on sisällytetty
kaavaan ja merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeäksi alueeksi. Tervaleppäkorpi on voimakkaasti kuusikoitunut.
Alue ei sovellu sellaisenaan asutuksen läheisyyteen. Tervaleppäkorpi
vaatii ennallistamista. Tarkoituksena on, että korpeen johdetaan
hulevesiä vesimäärän lisäämiseksi. Nykyinen oja korven itäpuolella
siirretään länteen ja korpi padotetaan.



b) Rimminsuon ja Koukkujärven suojuotti ympäröivine metsineen
kehitetään luonnonmukaiseksi virkistysalueeksi. Alueella sijaitseva
pienehkö suo käytetään lammikkona hulevesien käsittelyssä. Suon
itäreuna täytetään.

c) Pilkkakuusenharjun eteläkärjessä on useilta vuosilta liito-orava
havaintoja. Harjun kaava-alueeseen kuuluvien metsäalueiden
suojelumääräys täsmentyy Vuoreskeskusen kaakkoisosan
asemakaavan laatimisen yhteydessä. Lähin korttelialuevaraus
sijaitsee Virolaisentien itäpuolisella peltoaukealla.

Mahdollisesti jätettävät ekokäytävät sijaitsevat Vuoreksen
osayleiskaava-alueen luontoselvityksen mukaan Vuoreskeskuksen
länsipuolella ja Pilkkakuusenharjulla. Eläinjälkitutkimuksen mukaan
hirviä liikkuu erityisesti Ruskontien länsiosuudella eli tulevan
Vuoreskeskuksen eteläkärjessä. Ruskontielle on osoitettu kevyen
liikenteen alikulku Vuoreskeskuksen länsipuolella. Se mahdollistaa
myös, joskin rajoitetusti, eläimistön liikkumista tien alitse.

5.46 Hulevesien käsittelyperiaatteet (liite 11 ja 12)

Vuoreskeskuksen hulevedet

Lähtökohtana hulevesien hallinnan yleissuunnittelussa on se, että
tiiviisti rakennetun Vuores-keskuksen kuivatus toteutetaan
sadevesiviemäreillä. Sadevesiviemärit puretaan alueellisiin
hulevesien käsittelyjärjestelmiin, joiden tarkoituksena on pienentää
hulevesivirtaamia menetelmien alapuolisilla purkureiteillä ja samalla
parantaa hulevesien laatua. Lisäksi hulevettä käsitellään ja
viivytetään mahdollisuuksien mukaan myös tontti- ja korttelikohtaisilla
menetelmillä.

Alueellisista hulevesien käsittelymenetelmistä varsinkin kosteikot ja
lammikot soveltuvat hyvin laajojen valuma-alueiden hulevesien
hallintaan ja ne voidaan sijoittaa virkistysalueille, jo olemassa olevien
purojen yhteyteen tai läheisyyteen. Lammikoiden ja kosteikkojen
tehokkuus hulevesien laadullisessa hallinnassa on kiintoaineen ja
kokonaisfosforin osalta hyvä (puhdistuskyky 65-100 %) ja
kokonaistypen osalta keskitasoa (puhdistuskyky 30-65 %). Lisäksi
menetelmät soveltuvat hyvin talviolosuhteisiin.

Keskuspuisto:

Yleissuunnitelmassa on esitetty alueelliseksi huleveden
hallintamenetelmäksi pidennetyn viipymän kosteikkoa, jossa
normaalin vedenpinnan yläpuolelle varataan riittävästi lisätilavuutta
hulevesien viivyttämiseksi. Kosteikko sijoitetaan erilleen Virolaisten
laskuojasta, koska tällöin se voidaan mitoittaa ja suunnitella
käsittelemään nimenomaan Vuoreskeskuksen asemakaava-alueelta
tulevia hulevesiä. Kosteikolta tuleva purku-uoma liittyy Virolaisten
laskuojaan Keskus-puiston eteläosassa. Virolaisten laskuoja
siirretään virtaamaan Keskuspuiston itälaitaan, Virolaisentien
varteen. Virolaisten laskuojan suunnittelussa huomioidaan myös



Vuoreksen OYK:n vaikutukset tulevaisuuden virtaamiin ja
vesimääriin.

Hulevesikosteikkoon voidaan johtaa Vuoreskeskuksen alueella
syntyviä hulevesiä noin 16,7 hehtaarin alueelta. Kirjallisuudessa
yleisimmin esitetty ohje kosteikon pinta-alaksi on 1 – 2 % valuma-
alueen pinta-alasta, jotta valuma-alueelta tulevia hulevesiä pystytään
tehokkaasti käsittelemään ja viivyttämään. Valitaan kosteikon pinta-
alaksi 2 % valuma-alueen pinta-alasta, jolloin kosteikon
kokonaispinta-alaksi muodostuu noin 3350 m2.

Puhdistamiseen tähtäävät rakenteet, erityisesti altaat ja kosteikot,
tulee mitoittaa usein toistuvien keski-suurten sateiden mukaan.
Rankkasateita käytetään mitoituksen perusteena silloin, kun
päätavoitteena on valumien tasaaminen ja määrällinen hallinta kuten
tulvasuojelussa sekä ylivuotojärjestelyjen mitoittamisessa. Nyt
pidetään päätavoitteena valumien tasaamista ja hulevesien
määrällistä hallintaa, joten mitoitetaan kosteikko käyttämällä
mitoitussateena kerran viidessä vuodessa toistuvaa 10 minuutin
sadetta (ns. rankkasade). Mitoitusvesimäärän on tällöin 1188 m3.
Sopiva tilavuus pidennetyn viipymän kosteikossa pysyvän veden
osalle on 50 % mitoitusvesimäärästä, eli noin 600 m3. Tämä
kuitenkin lisää kosteikon kokonaistilavuutta, sillä pysyvän osan
yläpuolelle tulisi mahtua koko mitoitussateen aiheuttama vesimäärä.
Kokonaistilavuuden tulisi olla siis 1800 m3. Kosteikko tulisi toteuttaa
siten että, mitoitusvesimäärää viivytetään 48 h eli viivytystilavuus
tyhjenee kahden vuorokauden kuluessa. Erittäin suuren virtaaman
aikana tai purkuputken tukkeuduttua vesi purkautuu patokynnyksen
yli.

Länsipuoli:

Vuoreskeskuksen länsipuolelle alueelliseksi hulevesien
hallintajärjestelmäksi esitetään lammikkoa, jossa on pysyvä
avovesipintainen alue. Lammikon virtaamaa säädellään padon avulla
ja sen vesisyvyys on selvästi kosteikkoa suurempi eli keskisyvyys on
noin 1,5 m. Lammikon pinta-alan tulisi olla noin 1 %, mutta vähintään
0,1 – 0,2 % valuma-alueen pinta-alasta.

Lammikko sijoitetaan varsinaisen laskuojan yhteyteen, jolloin
lammikkoon tulee vesiä myös muulta Vuoreksen OYK -alueelta.
Tästä syystä lammikko mitoitetaan valuma-alueen pinta-alan
perusteella, jotta mitoitus ei jää liian pieneksi. Mitoitussateen
muodostamaa hulevesimäärää ja virtaamaa käytetään
mitoitusperusteena tarkemman suunnittelun yhteydessä. Valittaessa
mitoitusperusteeksi 1 % valuma-alueen pinta-alasta, saadaan
lammikon alaksi noin 1980 m2.

Myös muille Vuoreksen OYK -alueille sijoitetaan alueellisia sekä
tontti- ja korttelikohtaisia hallinta-menetelmiä huleveden aiheuttamien
haittavaikutusten ehkäisemiseksi. Laskuojan ja lammikon
suunnittelussa huomioidaan siis myös muun Vuoreksen OYK:n
vaikutukset tulevaisuuden virtaamiin ja vesimääriin.



Vuoreskeskuksen asemakaava-alueelle sijoitettava lammikko on vain
osa valuma-aluekohtaista hulevesien hallintaa.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Ruskontien ja Vuoreksen puistokadun liikennemeluselvitys on
tekeillä. Mäyränmäen ja Vuoreksen puistokadun kaavoituksen
yhteydessä tehdyt meluselvitykset osoittavat selkeästi
melunsuojauksen tarpeen. Asemakaavoissa tullaan osoittamaan
rakenteellista melusuojausta ja rakennuksille
ääneneristävyysvaatimuksia meluselvityksen perusteella.
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