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ISOKUUSEN YLEISSUUNNITELMA 8419 
 
Yleissuunnitelman luonnoksesta jätetyt lausunnot sekä vastineet niihin 
 
 
 
1. Tampereen aluepelastuslaitos 

Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  

 
2. Elisa Oyj 

Ei huomauttamista.   
Tampereen kaupunki on luvannut Vuorekseen 27.10.2008: ”rakentaa teleliikenteen 
tarpeisiin riittävät putkitukset ja kaivot siten, että ne ovat kaikkien toimijoiden 
käytettävissä”. Näitä putkia Elisa Oyj tulee vuokraamaan rakentaessaan alueen 
tietoliikenneverkkoja. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  
 

3. Pirkanmaan jätehuolto Oy 
Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  
 

4. Kiinteistötoimi   
Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  

 
5. Hyvinvointipalvelut / Liikuntapalvelut    

Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  
 

6. Pirkanmaan maakuntamuseo   
Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  
 

7. Pirkanmaan liitto 
Ei huomauttamista. Yleissuunnitelman selostuksessa esitetty Pirkanmaan 
seutukaava on korvattu Pirkanmaan maakuntakaavalla. 
 
Vastine:  Yleissuunnitelmaa täydennetään maakuntakaavaotteella. Lausunto 

merkitään tiedoksi.  
 
8. Tampereen Vesi liikelaitos   

Tampereen vesi on kommentoinut yleissuunnitelman valmistelun aikana 
vesihuoltoon liittyviä riski- ja vaaratekijöitä. Isokuusen yleissuunnitelma on 
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vesihuollon kannalta kallis ja vaikeasti toteutettavissa. Erityisesti 
pientalokortteleiden osalta vesihuoltoverkostoa on rakennettava moninkertainen 
määrä normaaliin verrattuna. Pidetään erittäin tärkeänä, että asemakaavan 
laadintaan osallistuu jatkossakin Tampereen Veden edustaja.  
 
Vastine: Isokuusen rakentamiselle soveltuvat alueet ovat 

perustamisolosuhteiltaan tavanomaista vaativampia ja 
pientaloalueiden osalta huomattavasti tavanomaista vaativammat. 
Alueen teknisten verkostojen rakennettavuutta on tutkittu ja 
suunnitelmaa kehitetty niiden paremman ja edullisemman 
toteutettavuuden suuntaan. Aluerakennetta on kehitetty tavoitteena 
kaupungin viemäriverkostojen toteutus viettoratkaisuna. Yhteistyötä 
Tampereen Veden kanssa jatketaan edelleen jatkosuunnittelussa.  

   
9. Tilakeskus Liikelaitos   

Ei huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi.  

 
10. Tilaajaryhmä / Kehittämis- ja suunnittelupalvelut  

Isokuuseen on varattu tontti pienten lasten yksikölle (päivähoitoa, alaluokkia), 
mitoitusta mietitään. Lisäksi mietitään tilojen monikäyttöisyyttä/muunneltavuutta 
myöhemmin muihin palveluihin esim. ikäihmisten palveluihin.  
 
Muutoin alueen suunnittelussa kiinnitettävä huomiota viherverkkoon ja 
ulkoilureitistöihin ja yhteyksiin kuten Vuoreskeskuksen palveluihin. Lisäksi kevyen 
liikenteen väylien linkittymistä osaksi isompaa kokonaisuutta muodostaen kattavia 
ulkoilu- ja virkistysverkostoja pidetään tärkeänä. Tilaajaryhmän hyvinvointipalvelut 
ovat voineet osallistua Isokuusen alueen suunnitteluun ao. työpajoissa. Yhteistyötä 
on syytä jatkaa edelleen suunnittelun edetessä. 
 
Vastine:  Pienten lasten yksikölle on yleissuunnitelmassa esitetty alustava 

mitoitus ja sijainti. Yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään 
yhteistyössä asemakaavoituksen yhteydessä. Yleisten rakennusten 
korttelialuetta on siirretty pohjoisempaan mahdollistamaan pääaukion 
ja sen välittömän ympäristön nopeampi valmistuminen. Yksikkö 
sijaitsee edelleen keskeisellä alueella ja helpommat 
pysäköintimahdollisuudet ja saattoliikenteen saavutettavuus 
mahdollistavat paremman ilta- ja monitoimikäytön.  

 
Viherverkkoa ja ulkoilureitistöjä sekä muita yhteyksiä on kehitetty. 
Kevytliikenteen yhteydet liittyvät Vuoreksen verkkosuunnitelman 
mukaiseen kokonaisuuteen.  

 
11. Tampereen Sähköverkko Oy    

Ei huomauttamista. 
 

Vastine:  Merkitään tiedoksi.  
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12. Viherrakentaminen / Kake / Tampere   
Isokuusen yleissuunnitelman kartassa viherrakenne ja viherpalvelut eivät tule 
riittävästi ilmi. Tampereella on käytössä vakiintunut viheraluejärjestelmä, joka on 
otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1998 valmistuneessa 
Viheralueselvityksessä ja sitä on tarkistettu vuonna 2008 valmistuneessa 
Kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä. Vihertermistöä tulisi 
täsmentää ja ottaa myös viheralueet jatkosuunnittelua vaativien osa-alueiden 
joukkoon. 
 
Yleissuunnitelmaan on merkitty suojuotin itäreunaan kenttä ja leikkitoiminto. Tämä 
tekstiosuudessa Keskuspuistoksi nimetty alue on luonteeltaan ekologinen käytävä 
ja hulevesireitti, jonne on maaperän kantavuuden, pintavesien sekä korkeuserojen 
takia haasteellista toteuttaa toiminnallista puistoa. Koulun piha näyttäisi tontin 
koosta päätellen tukeutuvan viheralueen puoleisiin toimintoihin. Julkiset 
viherpalvelut on pidettävä erillään niiden käyttöajankohdan ja luonteen takia. 
Vuores-keskuksen koulun tontin ja Vuoreksen Keskuspuiston toimintojen 
nivoutuminen ei ole otollinen esikuva muille Vuoreksen alueen maankäytön 
suunnitelmille. 
 
Kortteleiden väliin merkityt viherkaistat (Kuusivaara, Harjanne sekä Vuoreksen 
Puistokadun itäpuoli) ovat kapeutensa vuoksi käytännössä viheryhteyksiä, jotka 
toimivat kulkureitteinä ja antavat myös eliöille liikkumismahdollisuuden. Niihin 
voidaan sijoittaa vain paikoitellen pienimuotoista toimintaa, joten ne ovat 
luonteeltaan pikemminkin korttelipuistoja kuin kaupunkipuistoja. 
 
Virkistysalueille suunniteltujen kulkureittien luonne tulisi esittää ja tutkia myös niiden 
rakentamisen realistisuutta maasto huomioiden, jotta yleissuunnitelma ei jäisi 
teoreettiseksi vaan sen pohjalta voidaan edetä asemakaavaan. 
 
Nykyisin kaupunkisuunnittelun tulee huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
rasitteet ja pienentää niiden vaikutusta. Yleissuunnitelman tavoitteista puuttuu 
pihavihreä, jolla on suuri merkitys lämpösaarekeilmiön lieventämisessä. Myös 
hulevesien käsittelyn ja ohjauksen vaatima mitoitus kaipaa täsmentämistä. 

 
Julkiset, puolijulkiset ja yksityiset vyöhykkeet tulisi käydä ilmi karttaesityksessä ja 
aukioiden tulisi erottua selvästi tonteista. 
 
Koirapuiston tila- ja sijoitusvaatimusta ei ole huomioitu. On kyse koko Vuoreksen 
alueen palvelusta. Suuren joukon käytössä oleva harkitsemattomasti sijoitettu 
toiminto voi tuottaa suuria siisteyshaittoja ja yleisiä häiriöitä. Hankalasti 
saavutettavissa oleva palvelu voi aiheuttaa jopa virkistysalueiden väärinkäyttöä ts. 
yleistä kulkua ajoneuvolla virkistysreiteillä. Toiminnallisten alueiden tulee olla 
huollettavissa ajoneuvolla ja siellä tulee olla paikoitustilaa. Sen vuoksi koirapalvelut 
on tärkeä sijoittaa keskeiselle paikalle koko Vuoresta ajatellen ja helposti 
saavutettavaksi lähelle liikennealueita, jotta kestävän kehityksen mukaisesti pitkiltä 
ajoneuvoyhteyksiltä puiston sisällä vältytään. 
 
Rimminsuon reunaan esitetty palstaviljelyalue vaatii toteutuakseen voimakasta 
maaston muokkaamista, sillä alueella sijaitsee nykyisin kosteikko. Suunnitelmasta 
ei tarkemmin selviä millä periaatteella alue on tarkoitus toteuttaa. Sinänsä 
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viljelyalan lisääminen on tavoiteltavaa, mutta palstojen rakentaminen ei saisi 
muokata liikaa luonnonalueita eikä olla edistämässä ravinteiden kulkeutumista 
suoalueen kautta kulkeville hulevesireiteille ja näin osaltaan estää ekologisiin 
tavoitteisiin pääsemistä. 
 
Virolaisen pohjoisreunaan rakennettava palstaviljelyalue tarvitsee Aurinkorinteen 
asuntoalueen ympärille suojavyöhykkeen pintavesien ohjaamiseksi ja 
korkeuserojen tasaamiseksi. Myös tavoitteen ”pikkukaupunkimainen alue luonnon 
helmassa” lunastamiseksi tarvitaan näkymien katkaisuja ja maiseman vaalimista 
olevia luonnonelementtejä hyödyntäen. Kartan rajauksien mukaan suunniteltu 
palsta-alue ei mahdu alueelle. Kartasta puuttuu Virolaisten alueelta kaksi 
merkittävää korttelia Frans Emilin kadun pohjoispuolelta. Mikäli myös niiden 
rakennusmassat merkittäisiin karttaan tulisi tilankäytön tarve paremmin esille. 
 
Vastine:  Yleissuunnitelman luonnosvaiheessa viheralueet toimivat osana 

kehitettävää kokonaisrakennetta. Yleissuunnitelmaa on kehitetty 
saadun palautteen perusteella ja erityisesti viheralueita on tarkasteltu 
yksityiskohtaisemmin. Luontokohteiden ja maankäytön 
yhteensovittamisessa on tehty yhteistyötä luontoasiantuntijoiden ja 
ELY-keskuksen kanssa.  

 
Termistöä tarkennetaan tarvittavasti. 

 
Kentän ja leikkitoimintojen mitoitusta ja sijaintia on täsmennetty 
yhteistyössä viherrakentamisen ja rakennettavuusasiantuntijoiden 
kanssa. Keskuspuistoksi nimetty alue on esitetty luontoselvityksessä 
luokan 2b alueena. Kohteeseen on selvityksen mukaan mahdollista 
rakentaa mm. puisto. Alueella ei ole selvityksen mukaan erityisiä 
luontoarvoja. Alue palvelee kaikkien vuoreslaisten yhteytenä 
Särkijärven ranta-alueelle ja muualle tärkeää virkistysyhteyttä pitkin. 
Alue sijaitsee edullisella paikalla Isokuusen tavoitellun keskustan sekä 
Isokuusen läntisen osan, Harjanteen, välissä. Rakennettavuutta on 
selvitetty ja sitä on pidetty realistisena. Alueen osaksi puistomaista 
rakentamista virkistyskäyttöön on pidetty perusteltuna ratkaisuna. 
Alueella on erityistä tarvetta toteuttaa hulevesien järjestämistä siten, 
että ranta-alueen luontoarvot ja Särkijärven riittävä valuma eivät 
vaarannu. Asiaa on tarkasteltu hulevesisuunnittelun yhteydessä.  
 
Koulun ja päiväkodin pihat on tarkoitus sijoittaa korttelialueelle. Koulun 
ja pihan täsmällinen mitoitus tullaan selvittämään 
asemakaavoituksessa yhteistyössä kehittämis- ja suunnittelu-
palveluiden kanssa. Alustavaa pihojen mitoitusta on pidetty riittävänä. 
Pihat on mahdollista aidata ja ne on tarkoitus erottaa puiston yleisistä 
virkistystoiminnoista.  
 
Korttelialueiden väliset vihervyöhykkeet ovat ensi sijassa yhteyksiä 
suuremmille viheralueille ja jäsentävät korttelialueita. Vihervyöhykkeitä 
on kehitetty edelleen. Toimintojen sijoitusta on kaavailtu keskeisesti 
korttelialueiden väliin niin, että ne eivät estä ekologisten käytävien ja 
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viheryhteyksien toimintaa eivätkä häiritse asukkaita. Niiden tilantarve 
tulee tarkasteltavaksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.  
 
Virkistysyhteyksien sijoittumista on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin ja 
linjauksia ja reittien luonnetta tarkennettu. Linjaukset liittyvät 
Vuoreksen verkkosuunnitelmaan ja mahdollistavat suunnitelman 
reittityypit. Linjaukset ovat luonteeltaan yhteystarpeita, ja ne on 
sijoitettu viitteellisesti.  
 
Yleissuunnitelmassa on tavoitteena vihreät pihat. Pysäköintiratkaisulla 
vehreä pihaympäristö mahdollistetaan sijoittamalla paikoitus siten, 
että kasvillisuus sijoittuu kokonaan tai kohtuullisen suurelta osin 
maanvaraisesti. Kerrostalokortteleissa pihoille ei esitetä paikoitusta ja 
pihat on tarkoitus toteuttaa yhteispihoina.  
 
Tilallista hierarkiaa on esitetty yksityiskohtaisemmin.  
 
Koirapuistolle on tutkittu sijoituspaikkaa. Esitetty sijoitus mahdollistaa 
yhteisen paikoituksen Virolaisen kortteleiden palstaviljelmien kanssa. 
Ehdotettu sijainti on Isokuusen ainoa paikka, joka on hyvin 
saavutettavissa sekä jalan että autolla ja sille saadaan yli 50 m 
etäisyys asutuksesta.  
 
Rimminsuon reunan palstaviljelyalue on poistettu yleissuunnitelmasta. 
Aurinkorinne on liitetty kiinni muuhun korttelirakenteeseen ja 
rakentamiselle osoitettua aluetta on pienennetty Suolijärven 
suunnalla. Ratkaisu jättää myös palstaviljelyalueen ympärille 
enemmän tilaa. Virolaisen alueen asemakaavoitettu ja toteutunut 
rakenne on päivitetty havainnekuvaan.  

 
13. Ympäristönsuojelu / Kake / Tampere   

Yleissuunnitelma-alueella on voimassa Vuoreksen osayleiskaava lukuun ottamatta 
sen itäisintä osaa, nk. Aurinkorinnettä. Yleissuunnitelma-alueella tehdyissä 
luontoselvityksissä on löydetty useita säilyttämisen arvoisia luontoarvoja. Ne ovat 
kuitenkin paikoin ristiriidassa asetettujen maankäyttötavoitteiden kanssa. 
Ympäristönsuojeluyksikön näkemyksen mukaan luontoselvityksissä arvotetut 
kohteet on syytä säilyttää. Tällaisia ovat ainakin: 
- lehmusmetsiköt ja puumaiset metsälehmusesiintymät 
- vesilakikohteet 
- METSO-kohteiksi määritellyt alueet 
- metsälakikohteet 
- ekologiset yhteydet. 
 
Kohteiden säilyminen edellyttää, että niiden ympärillä tapahtuva rakentaminen ja 
muu maan muokkaus rajataan siten, että kosteus ja valaistusolosuhteet edelleenkin 
säilyvät suotuisina. Yleissuunnitelmassa esitettyjä rakentamisrajauksia on syytä 
tarkentaa tältä osin jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Ekologiset yhteydet on 
syytä merkitä suunnitelmakartalle. Näihin voidaan katsoa kuuluvan myös 
lepakoiden lentoreitit ruokailualueille. 
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Alueen kaakkoisosassa sijaitsee Pirttisuon lepakkokoloniaa varten asennetut 
lepakkopöntöt. Nk. Aurinkorinteen alue sijoittuu Pirttisuon lepakkoalueelle. 
Lepakkoselvitysten perusteella lepakoiden lentoreitit ruokailualueille kulkevat 
Aurinkorinteen alueella olevia metsän- reunoja pitkin. Suunnitelmaa on syytä 
tarkistaa tältä osin siten, että Puukaupungin kaakkoisrajaa tarkennetaan lepakoiden 
lentoreitti huomioon ottaen, metsän käsittely rajataan Suolijärveä kohti menevään 
metsäautotiehen ja Aurinkorinteen alue poistetaan yleissuunnitelmasta. 
 
Yleissuunnitelma-alue kuuluu suurelta osin Särkijärven valuma-alueeseen. 
Vesistökuormituksen ehkäisy edellyttää hulevesien huolellista viivyttämistä ja 
käsittelyä virtaamien tasaamiseksi ja kiintoaineksen poistamiseksi sekä 
rakentamisen aikana että sen jälkeen. 
 
Vastine:  Alueen luontokohteita on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin. 

Tarkasteluissa ja yhteistyöneuvotteluissa kaupungin, ELY-keskuksen 
ja luontoselvitysten konsultin kanssa on täsmennetty tärkeitä, 
säilytettäviä arvoja ja rakentamisen aluerajauksia. Suunnitelmaa on 
muutettu selvitysten ja yhteistyöneuvottelujen perusteella. 
Aurinkorinne on liitetty kiinni muuhun rakenteeseen ja rakentamiselle 
osoitettua aluetta on pienennetty Suolijärven suunnalla. Ekologiset 
yhteydet on esitetty kartalla. Lepakoiden lentoreiteistä on tehty 
erillinen selvitys. Lepakoiden lentoreitit on huomioitu suunnitelmassa.  

 
Rakentamisen aikaisten toimenpiteiden ja toteutuvan rakenteen 
vesitasapainon yhteensovitusta on selvitetty hulevesisuunnitelmassa. 
Rajauksissa on huomioitu hulevesien, tulvavesien ja vesistöjen 
valunnan hallittu ratkaisu. Vesitasapainon osalta on huomioitu 
erityisesti vesitasapainon suhteen arvokkaat luontokohteet.  

 
14. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Yleissuunnitelma noudattaa pääsääntöisesti Vuoreksen osayleiskaavaa. Alueen 
itäosan maankäyttö on kuitenkin ratkaisematta, ja tehtävien suunnitelmien tulee 
tältä osin perustua riittävän laajoihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. 
Osayleiskaavan vahvistuspäätöksessä merkitystä oli keskeisen luode–kaakko-
suuntaisen ekologisen vyöhykkeen turvaamisella. Tämä näkökohta tulee ottaa 
huomioon yleissuunnitelmassa.  
 
Luontoselvitysten arvokuvauksiin tulee liittää liito-oravan ja lepakoiden 
elinympäristöt sekä lajien käyttämät kulkuyhteydet.  
 
Yleissuunnitelmassa osoitettu rakennettava alue tulee rajata merkittävien 
arvoalueiden ulkopuolelle siten, etteivät rakentamisen välittömät tai välilliset 
vaikutukset uhkaa arvojen säilymistä. Selkeitä luonnontilaisina säilytettäviä kohteita 
ja alueita ovat luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamat luontotyypit sekä vesilain 10 
§:n mukaiset pienvedet. Ehdottomia turvattavia arvoja ovat myös alueen lepakoiden 
ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä näiden väliset kulkuyhteydet (LSL 
49 §). Lopulliset määritykset kohteiden lainmukaisuudesta tekee tarvittaessa ELY-
keskus.  
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Suunnittelualueen itäosa liittyy kiinteästi laajempaan, Suolijärven suuntaiseen 
vihervyöhykekokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus muodostaa selkärangan koko 
alueen ekologialle: muut Vuoreksen vihervyöhykkeet ovat varsin kapeita ja tulevat 
muuttumaan voimakkaasti alueen rakentamisen myötä. Tämän seudullisen 
vihervyöhykkeen laadukkaana säilyttämisen tulee olla yksi yleissuunnitelman 
lähtökohdista.  
 
Isokuusen alue rakentuu tiiviistä keskustasta ja siihen väljemmin liittyvistä 
satelliittimaisista kylistä. Kylät muodostuvat pääosin pientaloista, joilla 
energiatehokkuutta on tarkoitus lisätä mm. runsaalla aurinkoenergian käytöllä. 
Mikäli rakennukset ovat määritelmällisesti passiivitasoa, on aurinkoenergialla 
laskelmien mukaan mahdollista tuottaa lähes nollaenergiatasoista rakentamista.  
 
Suuri osa Isokuusen reuna-alueista jää julkisen liikenteen vaikutusalueen 
ulkopuolelle (500 m pysäkistä) ja liikkuminen satelliittikylissä perustuukin pitkälti 
henkilöautoiluun. Päästöt lisääntyvät herkästi siinäkin tapauksessa, ettei riittävää 
joukkoliikenteen palvelutasoa saavuteta keskeisilläkään alueilla.  
 
Alueen sijainnista ja rakenteesta johtuen Tampereen kaupungin tavoite kevyen 
liikenteen suoritteen nostamisesta 25 prosenttiin saattaa Isokuusen alueella 
osoittautua selvitysten mukaan hyvin vaikeaksi. Joukkoliikenteen suhteen sama 25 
prosentin tavoite edellyttää riittävän hyvää bussi- ja raideliikenteen palvelutasoa. 
Autopainotteinen liikkuminen saattaa päästölisäyksen ohella korostua 
lisääntyneenä läpiajoliikenteenä Harjanteen alueella ja Isokuusen keskusväylällä.  
 
ELY-keskus pitää merkittävänä päänavauksena sitä, että Vuoreksessa on otettu 
tavoitteeksi hiilineutraalius. Kaupungin asettamien päästötavoitteiden 
saavuttamiseksi kaikki uudet rakentamisen alueet tulisi suunnitella mahdollisimman 
ekotehokkaiksi ja välttää uusien, henkilöautoiluun perustuvien alueiden 
muodostumista. Isokuusen keskeisillä alueilla liikenteelle asetetut tavoitteet on 
mahdollista toteuttaa, sen sijaan kauempana joukkoliikenteen väylistä sijaitsevilla 
kyläsatelliiteilla päästötavoitteiden toteutuminen on jo lähtökohtaisesti 
epätodennäköistä. Henkilöautoilua tulee Isokuusen alueella pyrkiä vähentämään 
luomalla sujuvia kevyen liikenteen yhteyksiä palveluihin ja joukkoliikenteen 
pysäkkiin nähden.  
 
Yleissuunnitelma perustuu pitkälti osayleiskaavan ratkaisuihin, joita kuitenkin on 
osittain tarpeen uusien selvitysten valossa tarpeen tarkentaa ja muuttaa. Alueelta 
on luontoselvityksissä löydetty lukuisia mm. luonnonsuojelulain ja vesilain 
tarkoittamia kohteita, joiden säilyminen luonnontilaisena tulee pystyä turvaamaan.  
 
Kaavan itäosaan suunnitellun Aurinkorinteen osalta yleiskaavallista ratkaisua ei ole 
ja alueen maankäyttö tulee suunnitella ottaen lähtökohtaisesti huomioon laajemmat, 
mm. ekologiset ja virkistykselliset näkökohdat: alue sijoittuu seudullisestikin 
merkittävälle vihervyöhykkeelle. Kun lisäksi otetaan huomioon alueen paitsi 
paikallisesti, myös osin valtakunnallisesti merkittävät luonnonarvot, ei 
Aurinkorinteen alueen osoittamiselle rakentamiskäyttöön ole ELY-keskuksen 
näkemyksen mukaan perusteita.  
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Vastine:   Alueen arvokkaista luontokohteista on tehty täsmentäviä 
lisätarkasteluita. Rakennettaviksi esitettyjen alueiden rajauksia on 
muutettu ja tarkennettu pohjautuen selvityksiin ja ELY:n sekä 
luontoselvitysten tekijöiden kanssa käydyn yhteistyön perusteella. 
Aurinkorinne on liitetty kiinni muuhun rakenteeseen, rakentamiselle 
osoitettua aluetta on pienennetty Suolijärven suuntaisen 
vihervyöhykkeen suunnalla ja ekologisten käytävien edellytyksiä on 
parannettu.  

 
Harjanteen alue on osoitettu Vuoreksen osayleiskaavan mukaisesti 
keskustasta erillisenä, satelliittimaisena osana. Välissä sijaitseva 
vihervyöhyke on mm. tärkeä osa Vuoreksen virkistysverkkoa ja 
yhdessä vaikeiden rakentamisolosuhteiden kanssa perustelee 
läntisen osan sijaintia erillään muusta rakenteesta. Katuyhteys 
Isokuusen keskustan ja länsiosan välillä on siirretty keskeisemmälle 
paikalle vähentämään läpikulkevan liikenteen häiriötä ja parantamaan 
keskustapalveluiden saavutettavuutta. Länsiosa on esitetty 
kytkettäväksi Rimmin alueeseen varauksella kutsubussi- tai muulle 
vastaavalle liikennemuodolle. Kävely- ja pyöräyhteyksiä keskustan 
suuntaan on kehitetty edelleen.  
 
Isokuusen vieressä Virolaisessa on nykyisellään julkisen liikenteen 
yhteys kaksi kertaa tunnissa. Yhteyksien parantamiselle koko 
Vuoreksen alueella tulee paremmat edellytykset koko alueen 
asukasmäärän lisääntymisen myötä. Alueella varaudutaan 
tehokkaaseen bussiliikenteeseen ja raitiotiehen. Väestön selvä 
painopiste on kävelyetäisyydellä pysäkistä ja koko aluetta on kehitetty 
erityisesti kevyen liikenteen toiminnallisuuden näkökulmasta. 
Hervannan läheisyys ja esitetty kytkentä nopealla 
polkupyöräyhteydellä perustelee osaltaan tavoitetta tavanomaista 
suuremmasta kevyen liikenteen osuudesta.  

 
  


