


SISÄLLYSLUETTELO     
 
1. JOHDANTO....................................................................................................................1 

1.1 Osayleiskaavan tarkoitus ja oikeusvaikutukset ....................................................1 
1.2 Osayleiskaava-alue .............................................................................................1 
1.3 Suunnitteluorganisaatio .......................................................................................2 
1.4 Päätökset ja työvaiheet........................................................................................3 
1.5 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen ...............................................4 
1.6 Raportointi ...........................................................................................................7 
 

2. LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................8 
2.1 Yleiset lähtökohdat ..............................................................................................8 
2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, seutukaava ja seudulliset lähtökohdat.9 
2.3 Yleiskaavat ........................................................................................................12 
2.3.1  Tampereen kantakaupungin yleiskaava.............................................................12 
2.3.2  Tampereen Lahdesjärven osayleiskaava...........................................................12 
2.3.3  Lempäälän rantaosayleiskaava..........................................................................12 
2.3.4  Lempäälän Sääksjärven osayleiskaava .............................................................13 
2.4  Asemakaava......................................................................................................13 
2.5  Rakennusjärjestys .............................................................................................13 
2.6  Rakennuskielto ..................................................................................................13 
 

3. SELVITYKSET ...............................................................................................................14 
3.1  Maanomistus .....................................................................................................14 
3.2  Väestö ...............................................................................................................14 
3.3  Rakennettu ympäristö........................................................................................14 
3.4  Luonnonympäristö ja maisema ..........................................................................15 
3.5  Liikenne .............................................................................................................18 
3.6  Tekninen huolto .................................................................................................18 
3.7  Ympäristöhäiriöt.................................................................................................19 
3.8  Selvitykset .........................................................................................................20 
 

4. TAVOITTEET..................................................................................................................21 
4.1  Yleiset tavoitteet ................................................................................................21 
4.2  Asuminen, palvelut ja työpaikat..........................................................................22 
4.3  Liikenne ja liikkumisympäristö............................................................................23 
4.4  Viheralueet ........................................................................................................24 
4.5  Osallisten tavoitteet ...........................................................................................25 
 

5. LAADITUT VAIHTOEHDOT JA YLEISKAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYT  
 MUUTOKSET .................................................................................................................26 

5.1 Alustavat maankäyttövaihtoehdot ......................................................................26 
5.2 Ruskontie- ja siltavaihtoehto ..............................................................................26 
5.3 Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset jatkosuunnittelun, lausuntojen 

osalliskommenttien ja arvioinnin perusteella .....................................................26 
 

6. OSAYLEISKAAVA ........................................................................................................30 
6.1 Yleisperustelu ja –kuvaus ..................................................................................30 
6.1.1 Yleistä................................................................................................................30 
6.1.2 Sopeutuminen seutukaavakokonaisuuteen........................................................32 
6.2 Asuminen ..........................................................................................................35 
6.3 Palvelut..............................................................................................................36 
6.4 Työpaikat...........................................................................................................38 
6.5 Virkistys, suojelu sekä maa- ja metsätalous.......................................................38 
6.6 Liikenne .............................................................................................................40 



6.7 Tekninen huolto .................................................................................................43 
6.8 Ympäristönsuojelu .............................................................................................44 
6.9 Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset............................................................44 
 

7. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI............................................................................52 
7.1 Arvioinnin lähtökohta .........................................................................................52 
7.2 Arviointiprosessi ................................................................................................52 
7.3 Arvioinnin keskeiset tulokset..............................................................................53 
 

8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN JA JATKOTOIMENPITEET ..........................60 
8.1 Asemakaavoitus ................................................................................................60 
8.2 Hulevesien käsittely ...........................................................................................60 
8.3 Viheralueet ja arvokkaat luontokohteet ..............................................................60 
8.4 Ohjeet ympäristöhäiriöiden minimoinnista..........................................................61 

 
 
 
 
 

 
LIITTEET 
MAANKÄYTTÖ 1:20 000 

 



LYHENNELMÄ

Johdanto

Vuoreksen osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kuntien yhteinen 
yleiskaava. Kaavoitettava alue sijaitsee Tampereen ja Lempäälän raja-alueella. Kaa-
valla sovitetaan yhteen kuntien raja-alueen maankäyttö. Päätökset yhteisen yleiskaa-
van hyväksymisestä sekä työn välivaiheista tekee Tampereen kaupunginhallituksesta 
ja Lempäälän kunnanhallituksesta kunnallisvaltuustojen päätöksillä muodostettu yh-
teinen toimielin. Kaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi. 

Osayleiskaava-alue

Kaava-alueen pinta-ala on 1260 ha. Osayleiskaava-alueesta 67% (850 ha) on Tampe-
reen puolella ja 33% (410 ha) Lempäälän puolella. Etäisyys Tampereen keskustaan on 
7 km, Lempäälän keskustaan 14 km ja Hervannan keskustaan 3 km sekä Sääksjärven 
keskustaan 4 km. Vuoreksen alue on pääosin rakentamaton, luonnonolosuhteiltaan ja 
topografialtaan monipuolinen aluekokonaisuus, jota lukuisat järvet osaltaan rikastut-
tavat. Alueen luonnonolosuhteet muodostavat erinomaisen lähtökohdan viihtyisän ja 
vetovoimaisen kaupunkiympäristön toteuttamiselle.

Lähtökohdat

Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan toiseksi suurin kaupunkiseutu ja kas-
vukeskus. Kaupunkiseudun ja Tampereen väkiluvun ennustetaan kasvavan tulevina 
vuosikymmeninä siten, että asukasluku kasvaa vuosina 2000 – 2020  koko kaupunki-
seudulla  50 000:lla ja Tampereella 30 000:lla. 

Tavoitteet

Vuoreksen osayleiskaavan päätavoitteena on muodostaa Lempäälän ja Tampereen 
yhteinen, toimintojen ja rakenteiden suhteen yhtenäinen, luonnonläheinen ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukainen kaupunginosa, joka tarjoaa korkealuokkaiset pal-
velut sekä monipuolisia asumismahdollisuuksia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita 
elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Suunnittelun vaiheet

Alueyhteistyö käynnistyi kesällä 1997. Koipijärvi-Vuoreksen maisemaselvitys val-
mistui tammikuussa 1998. Maankäytön yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 
1998. Valtuustot tekivät helmikuussa 2000 päätöksen yhteisen yleiskaavan laatimi-
sesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui helmikuussa 2000. Alustavat 
osayleiskaavavaihtoehdot valmistuivat syyskuussa 2000 olivat nähtävillä 27.11.2000- 
5.1.2001. Siitä jätettiin 122 kannanottoa. Yhteinen toimielin päätti lokakuussa 2001, 
että suunnittelua jatketaan siltavaihtoehdon pohjalta. Kaavaluonnos oli nähtävillä 
16.5. –30.6.2002. Vuoreksen osayleiskaavaehdotus valmistui tammikuussa 2003. 
Ehdotus oli nähtävillä 27.2.-31.3. ja 4.4.-5.5.2003. Siitä jätettiin 74 muistutusta ja 33 
lausuntoa.



Osayleiskaava

Osayleiskaavaratkaisun tärkeimmät periaatteet ja perusteet ovat:
- alueen kytkeytyminen kaupunkirakenteeseen, yhteys Särkijärven yli kaupunkiseu-

dun 1-kehäväylälle ja sijainti 2-kehäväylän varressa
- sijainti Hervannan tuntumassa: Hervanta on kaupunkiseudun tuleva 2. keskus ja 

korkean teknologian toimintojen keskittymä
-  alueen luontoarvojen huomioon otto 

Vuoreksen maankäyttö tukeutuu olemassa olevaan  alueen eteläosan halkaisevaan 
Ruskontiehen sekä uuteen Särkijärven ylittävään pääkokoojakatuun. Tehokkaimmin 
toteutettavat, kerrostalovaltaiset alueet sijoittuvat Särkijärven siltakadun ja Ruskont-
ien tuntumaan, jolloin voidaan taata julkisen liikenteen korkea palvelutaso mahdolli-
simman suurelle osalle Vuoreksen tulevista asukkaista. Alueen keskustan ja pääväylien 
ulkopuolella maankäyttö perustuu pienimuotoisiin kaupunkimaisiin aluekokonai-
suuksiin. 

Vuoreksen keskusta sijoittuu pääväylien risteyksen tuntumaan ja kuntien väliselle 
rajalle, jonne tulee aluevaraukset kaupallisia palveluita, koulupalveluita, päiväkotia, 
terveys- ja sosiaalialan palveluita sekä seurakuntakeskusta varten. Keskustasta muo-
dostuu kaupunginosan toiminnallinen ydin, jonka luonne tulee perustumaan kau-
punkimaiseen ilmeeseen sekä asumis-, palvelu-, harrastus- ja työpaikkatoimintojen 
muodostamaan sekoittuneeseen kaupunkirakenteeseen. 

Asuntojen ja asukkaiden määrät 

     TAMPERE  LEMPÄÄLÄ  YHTEENSÄ
 ASUNNOT ASUKKAAT ASUNNOT ASUKKAAT ASUNNOT  ASUKKAAT

ERILLISPIENTALO 210 560 490 1330 700 1890
RIVITALO 1830 4840 460 1220 2290 6060
KERROSTALO 2820 4790 400 690 3220 5480
YHTEENSÄ ~4900 ~10200 ~1300 ~3200 ~6200 ~13400

Ympäristövaikutusten arviointi

Osa alueen paikallisesti tärkeistä elinympäristöistä häviää, mutta arvokkaimmat 
luontokohteet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Särkijärven silta muodostaa alueen 
asukkaita palvelevan yhteyden seudulliselle liikenneväylälle sekä Tampereen keskus-
tan suuntaan. Sillan kautta toteutettava joukkoliikenne tarjoaa Tampereen keskustan 
suuntaan kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautolle. Liikennemelu on mahdollista 
torjua pääosin maankäytöllisin keinoin. Varsinaisia meluntorjutarakenteita joudutaan 
toteuttamaan Ruskontien varrella sekä Särkijärven sillalla. Alueen yhdyskuntata-
loudelliset rakentamiskustannukset ovat n. 1,2 miljardia euroa.  

Osayleiskaavan toteuttaminen

Tampereen kaupungin asemakaavoitusohjelmaan on osoitettu vuosille 2004 ja 2005 
asemakaavoitettavaksi kaksi aluetta Vuoreksesta. Lempäälän kunnan kaavoitusohjel-
maan on Vuoreksen asemakaavoituksen aloitus osoitettu vuosille 2004 - 2005. 
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1. JOHDANTO

Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa lähivuosina ja -vuosikymmeninä 
edelleen voimakkaasti. Vuoreksen osayleiskaavalla varaudutaan osaltaan 50 000 
uuden asukkaan lisäykseen Tampereen kaupunkiseudulla vuosina 2000 - 2020.

Vuoreksen osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kuntien yh-
teinen yleiskaava. Kaavoitettava alue sijaitsee Tampereen ja Lempäälän raja-alueella 
ja siihen kuuluu osia kummastakin kunnasta. Kaavalla sovitetaan yhteen kuntien raja-
alueen maankäyttö.

1.1 Osayleiskaavan tarkoitus ja oikeusvaikutukset
 
Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa 
esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet eri tar-
koituksiin, kuten mm. asuminen, elinkeinotoiminnot, virkistys ja liikenne sekä muut 
yleiset tarpeet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 48 §:n mukaan kuntien yhteinen yleiskaava voi poiketa 
maakuntakaavasta perustellusta syystä. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että 
yhteinen yleiskaava sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen ja otettava soveltuvin 
osin huomioon, mitä säädetään maakuntakaavan sisältövaatimuksista.

Yhteisen yleiskaavan vahvistaa ympäristöministeriö (MRL 47 §). Myös mahdollinen 
muutoksenhaku hyväksymispäätöksestä osoitetaan ympäristöministeriölle (MRL 188§). 
Vahvistuessaan Vuoreksen osayleiskaava kumoaa kaava-alueella aiemmin voimassa 
olleet yleiskaavat.

1.2 Osayleiskaava-alue

             
Vuoreksen osayleiskaava-alue sijaitsee Tampereen  ja Lempäälän rajalla. Kaava-
alueen pinta-ala on 1260 ha, josta 245 ha (17%) on vesistöjä. Osayleiskaava-alueesta 
67% (850 ha) on Tampereen puolella ja 33% (410 ha) Lempäälän puolella. Etäisyys 

Kuva 1. Vuoreksen sijainti kaupunkira-
kenteessa
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linnuntietä alueen keskeltä Tampereen keskustaan on 7 km, Lempäälän keskustaan 14 
km ja Hervannan keskustaan 3 km sekä Sääksjärven keskustaan 4 km. 

Osayleiskaava-alue rajautuu pohjoisessa Itäiseen ohikulkutiehen ja Lahdesjärven 
työpaikka-alueeseen, idässä Lahdesjärveen,  Suolijärveen ja Myllyojaan sekä kun-
tarajaan.  Etelässä alue rajautuu  Koipijärveen ja Höytämönjärveen, lännessä Vuores-
vuoreen ja valtatiehen 3. Alustavaa aluerajausta on käsitelty yhteisen toimielimen 
kokouksessa 6.3.2000. Suunnittelun edetessä osayleiskaavan aluerajaus on tarkentunut 
seuraavasti: Lempäälän puolella pääosa Höytämönjärven rannoista ja Koipijärven 
eteläpuoleinen alue rajataan Vuoreksen osayleiskaavan ulkopuolelle. Tällä alueella 
on voimassa Lempäälän rantaosayleiskaava. Vuoreksen alueen liikenteen kytkeminen 
itäiseen ohikulkutiehen edellyttää Lahdesjärven osayleiskaavan muuttamista yhdyska-
dun osalta.      

         Kuva 2. Vuoreksen osayleiskaava-alue.

1.3 Suunnitteluorganisaatio 

Päätökset yhteisen yleiskaavan hyväksymisestä sekä työn välivaiheista tekee Tampe-
reen kaupunginhallituksesta ja Lempäälän kunnanhallituksesta kunnallisvaltuustojen 
päätöksillä muodostettu yhteinen toimielin. Kaava saatetaan ympäristöministeriön 
vahvistettavaksi. Suunnittelun ohjausta ja päätösten valmistelua varten on asiantunti-
javirkamiehistä kunnallisjohtajien päätöksellä muodostettu hankeryhmä. Hankeryhmä 
on valvonut suunnittelua ja tehnyt suunnittelua koskevat valmistelupäätökset. Suun-
nittelutyötä varten on hankeryhmä nimennyt suunnitteluryhmän ja palvelutyöryhmän, 
joka on selvittänyt alueelle tulevia palveluita. Suunnitteluryhmän toimesta laadittiin 
suunnitelma-asiakirjat Tampereen kaupungin kaavoitusyksikössä. 
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Osallisiksi ilmoittautuneiden yhteisöjen ja yksityishenkilöiden joukosta ja kuntien 
virkamiehistä muodostettiin hankeryhmän päätöksellä yhteistyöryhmä. Yhteistyö-
ryhmän avulla on jaettu tietoa suunnittelun etenemisestä osallisille ja saatu vas-
taavasti palautetta tehdyistä selvityksistä ja suunnitelmista.

Osayleiskaavan laadintaan ovat osallistuneet Tampereen kaupungin kaavoitusyksikössä 
yleiskaava-arkkitehti Toivo Hankonen, arkkitehdit Ritva Kangasniemi, Katariina Laine 
(30.4.2000 saakka) ja Pekka Kinanen (23.4.2000 alkaen) sekä kaavoitusinsinööri Tuomo 
Penttilä Lempäälän kunnasta. Maisemaselvityksistä on vastannut ympäristöarkkitehti 
Kaarina Kivimäki. Luontoselvityksistä on vastannut ympäristösuunnittelija Kari 
Korte ja tilastollisista selvityksistä suunnittelusihteeri Erkki Kuusela. Kaavan 
liikennesuunnittelusta ovat vastanneet Tampereen kaupungin kuntatekniikka- ja 
liikennesuunnitteluyksiköstä liikenneinsinööri Reijo Väliharju, apulaisliikenneinsinööri 
Jouni Sivenius ja suunnitteluinsinööri Jukka Niilo-Rämä. Karttojen piirtämis- ja 
tekstinkäsittelytehtävistä ovat vastanneet kaavoitusavustajat Maikki Jokinen, Pirjo 
Palokangas ja Birgitta Helsing sekä arkkitehtiyo. Samppa Hannikainen (31.8.2002 
asti).

Suunnittelukeskus Oy on konsulttina vastannut osayleiskaavan ympäristövaikutusten 
arvioinnista (kaavaselostuksen kohta 7) ja hulevesien  käsittelyohjeista (kaavaselos-
tuksen liite 16).

Liitteessä 20 on lueteltu hankeryhmän, yhteistyöryhmän, suunnitteluryhmän ja 
palvelutyöryhmän jäsenet.

1.4 Päätökset ja työvaiheet

Tampereen kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 1997, että kaupunginjohtaja ja hänen 
määräämänsä virkamiehet valtuutetaan kaupungin puolesta käymään Lempäälän 
kanssa tarvittavat neuvottelut alueyhteistyön käynnistämiseksi. Lempäälän kunnan-
hallitus teki vastaavan päätöksen. 

Koipijärvi-Vuoreksen maisemaselvitys valmistui 22.1.1998. Vuoreksen yleissuunnitel-
maluonnokset valmistuivat maaliskuussa 1998. Tampereen kaupunginhallitus käsitteli 
maaliskuussa 1998 yleissuunnitelmaluonnokset ja päätti, että vaihtoehdoista tehdään 
ympäristövaikutusten arviointi. Lempäälän kunnanhallitus teki huhtikuussa vastaavan 
päätöksen. Vuoreksen maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksen ympäristövaikutusten 
selvitys valmistui kesäkuussa 1999.

Tampereen ja Lempäälän valtuustot tekivät syyskuussa 1999 periaatepäätöksen 
Vuoreksen osayleiskaavan laatimisesta. Vuoreksen osayleiskaavatyön vireilläolosta 
julkaistiin ilmoitus 23.12.1999 ja valtuustot tekivät helmikuussa 2000 päätöksen kun-
tien yhteisen yleiskaavan laatimisesta. Samassa yhteydessä valtuustot tekivät päätöksen 
kuntien yhteisen toimielimen muodostamisesta. 

Vuoreksen periaateluonnokset valmistuivat toukokuussa 2000. Kuntien yhteinen toimi-
elin merkitsi toukokuussa 2000 tiedoksi Vuoreksen periaateluonnokset.  Vuoreksen 
alustavat osayleiskaavaluonnokset valmistuivat kesäkuussa 2000. Kuntien yhteinen 
toimielin merkitsi kesäkuussa 2000 tiedoksi Vuoreksen alustavat osayleiskaavaluon-
nokset ja päätti, että luonnosten pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointi. 
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Kuntien yhteinen toimielin merkitsi syyskuussa 2000 tiedoksi Vuoreksen osayleiskaa-
valuonnosten suunnittelutilanteen.

Alustavien osayleiskaavavaihtoehtojen valmisteluaineisto oli nähtävillä Tampereella 
ja Lempäälässä 27.11.2000 - 5.1.2001. Ympäristövaikutusten arviointi valmistui 
helmikuussa 2001. 

Yhteinen toimielin käsitteli huhtikuussa 2001 vaihtoehdoista saadut mielipiteet ja 
ennakkolausunnot ja hyväksyi niihin annetut vastineet. Samalla yhteinen toimielin 
päätti, että suunnittelua jatketaan Ruskontie- ja siltavaihtoehtojen pohjalta.

Kuntien yhteinen toimielin päätti lokakuussa 2001, että osayleiskaavaluonnos laadi-
taan siltavaihtoehdon pohjalta.

Kuntien yhteinen toimielin hyväksyi kokouksessaan huhtikuussa 2002 osayleiskaa-
valuonnoksen ja asetti sen julkisesti nähtäville 16.5. - 30.6.2002 väliseksi ajaksi. Kaa-
valuonnoksesta jätettiin 88 mielipidettä ja 34 lausuntoa. Kuntien yhteinen toimielin 
käsitteli kannanottoja ja niiden vastineita lokakuussa 2002 ja hyväksyi annetut vasti-
neet. Yhteenveto keskeisistä kannanotoista ja niiden vastineet ovat liitteessä 22.

Vuoreksen osayleiskaavaehdotus valmistui tammikuussa 2003. Ehdotus oli nähtävillä 
27.2.-31.3. ja 4.4.-5.5.2003. Siitä jätettiin 74 muistutusta ja 33 lausuntoa.  Yleisötilai-
suus pidettiin Tampereella 3.3.2003. Viranomaisneuvottelu pidettiin 18.6.2003. 
Yhteinen toimielin hyväksyi ehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten 
vastineet, tarkistukset kaavaehdotukseen sekä päätti pyytää osayleiskaavaehdotuk-
sesta 11.8.2003 lausunnot Tampereen ja Lempäälän valtuustoilta. Valtuustot antoivat 
8.10.2003 lausuntonsa osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunnot käsiteltiin hankeryh-
män kokouksessa 24.10.2003.

1.5 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 
§:ssä: “Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista 
ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen 
maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta.”

Vuoreksen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui helmi-
kuussa 2000. 

Osallistumista varten nimitti Vuoreksen alueyhteistyön hankeryhmä  seurantaryhmän 
(myöhemmin yhteistyöryhmä) osallisiksi ilmoittautuneiden yhdistysten ja yksityis-
henkilöiden joukosta. 

 Vuoreksen suunnittelusta on  järjestetty keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia 1998-2002 
kuusi kertaa.  Maanomistajakysely järjestettiin maaliskuussa 2000. Heinäkuussa 2001 
tehtiin kyselytutkimus, joka suunnattiin yhdistyksille. Tässä yhteydessä haastateltiin 
myös alueen ja ympäristön asukkaita. Alustavat osayleiskaavavaihtoehdot olivat 
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nähtävillä 27.11.2000- 5.1.2001 ja osayleiskaavaluonnos 16.5-30.6.2002. Luonnok-
sesta pyydettiin lausunnot kuntien hallintokunnilta, viranomaistahoilta ja yhdistyk-
siltä, joiden toimialaa kaava koskee.

Vuoreksen osayleiskaavan laadintaan liittyvät asiakirjat on julkaistu Tampereen 
kaupungin internet -sivuilla kuten mm. yhteisen toimielimen, hankeryhmän ja yh-
teistyöryhmän pöytäkirjat sekä valmisteluaineisto kuten kaavan vaiheraportit ja 
osayleiskaavaluonnos 29.4.2002. Lempäälän kunnan internet -sivuilta on ollut linkki 
edellä mainituille sivuille.

Kaavoituksen eri vaiheissa on järjestetty tiedotustilaisuuksia tiedotusvälineille, jotta 
alueen asukkaiden on ollut mahdollista seurata kaavoituksen etenemistä paikallisleh-
tien, -radion ja -television välityksellä.

Useita viranomaisneuvotteluja on järjestetty niiden viranomaistahojen kanssa, joiden 
toimialaa Vuoreksen osayleiskaavan laadinta koskee. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 
ympäristöministeriön edustajien kanssa Tampereella 5.10.1998. Viranomaisneuvot-
teluja eri viranomaistahojen kanssa on pidetty 23 kertaa. Mukana neuvotteluissa ovat 
olleet ympäristöministeriö, Pirkanmaan ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Tiehal-
linnon Hämeen tiepiiri, Lentotekniikkalaitos ja Sääksjärven asevarikko. 

Sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa pyydettiin viranomaistahoilta ja kuntien hal-
lintokunnilta lausuntoja sekä yhdistykseltä ja kansalaisjärjestöltä kannanottoja 
osayleiskaavasta. Kuulutuksella ilmoitettiin muille osallisille mahdollisuudesta jättää 
kannanottoja meneillään olevaan kaavavaiheeseen. 

Luonnosvaiheessa kannanottoja pyydettiin 10 viranomaistaholta, 5 naapurikunnalta, 
15 kansalaisjärjestöltä sekä Tampereen ja Lempäälän hallintokunnilta. Vastauksia tuli 
8 viranomaistaholta, 3 naapurikunnalta ja 9 kansalaisjärjestöltä sekä 14 hallintokun-
nalta. Yksityishenkilöiden jättämiä kannanottoja tuli 88 kappaletta.

Ehdotusvaiheessa kannanottoja pyydettiin 10 viranomaistaholta, 7 naapurikunnalta 
ja 17 kansalaisjärjestöltä sekä Tampereen ja Lempäälän hallintokunnilta. Vastauksia 
saatiin 10 viranomaistaholta, 4 naapurikunnalta, 10 kansalaisjärjestöltä ja 10 hal-
lintokunnalta. Lisäksi yksityisten henkilöiden jättämiä muistutuksia tuli 74 kappa-
letta.

Saaduista kannanotoista on laadittu tiivistelmät ja niihin on laadittu vastineet, joista 
on laadittu raportit. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman toteutuminen

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
Oas:n mukaan

Toteutunut osallistuminen ja vuorovaikutus

Kunnanvaltuustojen periaatepäätös yleiskaavan 
laatimisesta. Vireilläoloilmoitus.

Kunnanvaltuustojen päätös yhteisen yleiskaavan 
laatimisesta.

Ilmoitus lehtiin: osallisten hakeminen lehti-
ilmoituksella, alustavan oas:n asettaminen nähtäville.

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus, lehdistötiedote ja 
kutsu yleisötilaisuuteen.

Yhteistyöryhmän nimeäminen. Yhteistyöryhmä 
kokoontuu kaikissa suunnittelun päävaiheissa ja on 
mukana osayleiskaavan valmistelussa.

Luonnosvaihtoehtojen laatiminen. 
Osayleiskaavaluonnos, luonnoksen käsittely 
kuntien yhteisessä toimielimessä, nähtävilläolo, 
yleisötilaisuus, mielipiteet ja ennakkolausunnot.

Luonnoksen kehittäminen ehdotukseksi. 
Osayleiskaavaehdotus, ehdotuksen käsittely 
kuntien yhteisessä toimielimessä, nähtävilläolo, 
viranomaisneuvottelu, yleisötilaisuus, muistutukset ja 
lausunnot.

Mahdolliset muutokset ehdotukseen mustutusten ja 
lausuntojen perusteella, ehdotuksen hyväksyminen 
kuntien yhteisessä toimielimessä.

Yleiskaavan saattaminen ympäristöministeriön 
vahvistettavaksi. Valitusmahdollisuus hallinto-
oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Valitusten käsittely ja kaavan vahvistaminen.

Kaavoituksen eri vaiheista tiedotetaan lehdissä sekä 
Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Kunnanvaltuustojen periaatepäätös yleiskaavan 
laatimisesta: Tampere 8.9. 1999 ja Lempäälä 29.9 
1999. Vireilläoloilmoitus julkaistiin 23.12.1999.
Valtuustojen päätös yhteisen yleiskaavan 
laatimisesta: Tampere 9.2.2000 ja Lempäälä 
23.2.2000.

Osallisten hakeminen lehti-ilmoituksella, alustava 
oas nähtäville: 17.2.2000. Maanomistajakysely 
10.3.2000.

Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus: Lempäälä 
16.3.2000 ja Tampere 30.5.2000, mielipidekysely.
11.4.2000 viranomaisneuvottelu.

7.4.2000 yhteistyöryhmän 1. kokous, kokouksia 
2000-2002 4 kokousta / vuosi, 1./ 2003 pidetty.

Alustavat luonnosvaihtoehdot valmistuivat 
21.11.2000. Alustavat luonnosvaihtoehdot nähtävillä 
27.11.2000-5.1.2001.Yleisötilaisuus Tampereella 
12.12.2000. Yhteinen toimielin hyväksyy luonnoksen 
nähtäville 29.4.2002. Osayleiskaavaluonnos 
nähtävillä Tampereella ja Lempäälässä 16.5.-
30.6.2002. Yleisötilaisuus Koivistonkylässä 
21.5.2002. Yhteinen toimielin hyväksyi kannanottojen 
vastineet 21.10.2002.

Yhteinen toimielin hyväksyi ehdotuksen nähtäville 
asetettavaksi 17.2.2003. Osayleiskaavaehdotus 
nähtävillä Tampereella ja Lempäälässä 27.2.-31.3. ja 
4.4.-5.5. 2003. Yleisötilaisuus Tampereella 3.3.2003. 
Viranomaisneuvottelu 18.6.2003.
Yhteinen toimielin hyväksyi ehdotuksesta annettujen 
lausuntojen ja muistutusten vastineet, tarkistukset 
kaavaehdotukseen sekä pyysi kuntien valtuustojen 
lausunnot ehdotuksesta 11.8.2003.
Tampereen ja Lempäälän valtuustot antoivat 
8.10.2003 lausuntonsa osayleiskaavaehdotukses-
ta. Valtuustojen lausunnot käsiteltiin hankeryhmän 
kokouksessa 24.10.2003

Suunnittelumateriaali on julkaistu internet-
osoitteessa http://www.tampere.fi/tiedotus/vuores/
index.htm.
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1.6 Raportointi

Vuoreksen osayleiskaavatyön eri työvaiheissa tuotettu suunnittelumateriaali on 
esitetty vaiheraporteissa ja kaavaselostuksissa. 

Vaiheraportti 1 valmistui 13.9.2000 ja siinä on esitetty luontoselvitysten yhteenveto, 
keskeneräiset selvitykset, selvitysten täydentäminen ja ympäristövaikutusten arvioin-
ti. 

Vaiheraportti 2 valmistui 13.9.2000 ja siinä on esitetty periaateluonnokset ja alusta-
vat osayleiskaavaluonnokset sekä tarkistetut alustavat osayleiskaavaluonnokset.

Vaiheraportti 3 valmistui 21.11.2000 ja siinä on esitetty osayleiskaavaluonnokset. 

Vaiheraportti 4 valmistui 24.9.2001 ja siinä on esitetty Ruskontie- ja siltavaihtoeh-
dot.

Vuoreksen osayleiskaavan luonnos selostuksineen valmistui siltavaihtoehdon pohjalta 
29.4.2002. 

Luonnoksesta annettujen kannanottojen tiivistelmät ja vastineet valmistuivat 
21.10.2002 ehdotuksesta annettujen muistutusten ja lausuntojen tiivistelmät sekä 
vastineet valmistuivat 11.8.2003.

Tämä selostus liittyy Vuoreksen 11.8.2003 päivättyyn osayleiskaavaehdotukseen.
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2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 Yleiset lähtökohdat

Vuoreksen suunnittelun keskeisimmät lähtökohdat ovat:

Tampereen kaupunkiseutu on valtakunnan toiseksi suurin kaupunkiseutu ja kas-
vukeskus. Kaupunkiseudun ja Tampereen väkiluvun ennustetaan kasvavan tulevina 
vuosikymmeninä siten, että asukasluku kasvaa vuosina 2000 - 2020  koko kaupunki-
seudulla  50 000:lla ja Tampereella 30 000:lla. 

Vuoreksen alue on pääosin rakentamaton, luonnonolosuhteiltaan ja topografialtaan 
monipuolinen aluekokonaisuus, jota lukuisat järvet ja lammet osaltaan rikastuttavat. 
Alueen luonnonolosuhteet muodostavat erinomaisen lähtökohdan viihtyisän ja vetovoi-
maisen kaupunkiympäristön toteuttamiselle.

Alue sijoittuu Hervannan korkean teknologian keskittymän - mm. Tampereen teknil-
linen yliopisto, VTT, Tampereen teknologiakeskus Hermia - läheisyyteen, yhteydet 
kaupungin keskustaan ovat hyvät ja alueen keskeisimmät osat sijoittuvat kaupunkiseu-
dun tulevan 2-kehäväylän varteen. Alue kytkeytyy valtakunnalliseen ja seudulliseen 
liikenneverkkoon eteläosassa Ruskontien (2-kehäväylä) ja  valtatie 3:n (Kuljun moot-
toritie) välityksellä sekä pohjoisessa valtateiden 3 ja 9 (kaupunkiseudun 1-kehäväylä) 
välityksellä. Alueelta on myös nopea yhteys Tampere-Pirkkalan lentokentälle.

Aluetta ei voida luonnonolosuhteiden ja topografian vuoksi liittää kiinteästi Hervan-
taan tai kantakaupungin rakenteeseen, joten tulevasta kaupunkiyksiköstä voidaan suun-
nitella itsenäinen ja omaleimainen kaupunginosa, jolle kehittyy oma identiteettinsä.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti strategiassaan 12.3.1997, että kantakaupungin 
aluetta täydennetään ja tiivistetään täydennysalueita rakentamalla. Kaupunkira-
kenteen laajentamissuunnaksi valittiin Vuoreksen alue etelässä. Alue sijaitsee 
edullisesti seudulliseen liikenneverkkoon ja valtakunnalliseen Helsinki-Hämeenlinna-
Tampere -kaupunkitaajama-alueeseen nähden. Vuoreksen alue täydentää kehittyvää 
Kehä 2:n varrelle muodostuvaa seudullista taajamavyöhykettä Sääksjärven ja Hervan-
nan välissä. 

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2001 kaupunkistrategian, jonka 
pohjalta laadittiin Tampereen kaupungin ympäristö- ja teknisen toimen strategia 
2003-2012. Se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.4.2002. 

 Tampereen seutukunnan väestö 1970 - 2020  
      
  1970 1980 1990 2000 2010 2020
             
 Tampere 159 551 165 935 172 560 195 468 215 000 229 000

 Lempäälä 11 912 12 524 14 564 16 331 20 050 23500

 Seutukunta 226 982 245 722 267 198 297 655 326 490 350 815

 Lähde: Tilastokeskus, omat ennusteet (2010, 2020)   
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Strategian laatimisen pääajatuksena on ollut kirjata ne lähiajan suunnitelmat, joiden 
avulla päästään vuodeksi 2012 asetettuun päämäärään. 

Yhteisesti sovitut keskeiset menestystekijät ovat: 

- kuntarajat ylittävä ehyt yhdyskuntarakenne
- viihtyisä, turvallinen ja toimiva kaupunki
- monipuolinen tonttivaranto ja toimiva infrastruktuuri
- keskustan kehittäminen
- ympäristön hyvä tila ja kestävä kehitys

Nämä tekijät otetaan huomioon myös Vuoreksen suunnittelussa. Vuoreksesta on 
tarkoitus rakentaa yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäinen kaupunginosa Tampereen ja 
Lempäälän rajalle. Alueen sisällä säilytetään yhtenäinen ja monipuolinen viherverkko, 
joka liittyy ympäröivien alueiden viheralueisiin. Viherverkko muodostetaan luonnon 
ominaisuuksien ja tulevan asuntoalueen tarpeiden perusteella.  

Lempäälän kunnan strategiassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2002, Vuores 
on otettu uudeksi kasvusuunnaksi nauhataajaman ohella. Rakentamisen painopiste on 
edelleen nauhataajamassa ja sen keskusten kehittämisessä. Kunta haluaa olla aktii-
visesti mukana Tampereen kaupunkiseudun kehittämisessä. Tarkoituksena on lisätä 
seutukunnan yhteistyönä tuotettavien palvelujen määrää. Erityisenä kokeilualueena 
on Vuoreksen alueen palvelujen järjestäminen.

2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, seutukaava ja seudulliset 
lähtökohdat

Valtakunnallisesti merkittävien toimintojen aluevarauksia ja kaavamerkintöjä Vuorek-
sen osayleiskaava-alueella ovat:

- Tampere-Helsinki -moottoritie. Kaava-alue rajautuu lännessä siihen. Sen melualue 
otetaan huomioon suunnittelussa.

- Itäinen ohikulkutie. Lahdesjärven risteysalue kuuluu kaava-alueeseen. Kaava-alue 
liitetään liikenteellisesti pohjoisessa tieverkkoon Lahdesjärven eritasoliittymän 
kautta. Kaavassa otetaan huomioon liittymäjärjestelyn muutosten tilavaraukset.

- Puolustusvoimien alue Sääksjärven Vuoresvuoressa. Alue merkitään kaavaan. Varik-
koalueen ulkopuolelle merkitään suojavyöhyke.

- Tampereen - Pirkkalan lentokentästä johtuva lentomelualue merkitään kaavaan.

Vuoreksen rakentamisella täydennetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta 
Hervannan ja Sääksjärven välisellä alueella luonto-olosuhteet huomioon ottaen. 
Vuoreksen suunnittelussa luodaan alueidenkäytölliset edellytykset  seudullisten vir-
kistysalueiden muodostumiselle.
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Valtakunnalisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonotto
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Seutukaava

Pirkanmaan 3. seutukaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 6.6.1997.

Seutukaavassa Lahdesjärven alueelle on osoitettu taajamatoimintojen reservialue 
(Ar). Ruskontien varressa on noin 150 ha:n taajamatoimintojen alue (A), jota ympäröi 
laaja lähivirkistysalue (VL). Vuoresvuoren alueella sijaitseva Puolustusvoimien varik-
koalue on osoitettu erityistoimintojen alueeksi (ER). 

Ruskontien eteläpuolella on laaja maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun 
ohjaamistarvetta (MU). Ohjeellinen ulkoilureitti suuntautuu alueen kautta etelään. 
Koipi- ja Höytämönjärven välille Kirskaanniemeen on merkitty  lähivirkistysalue.    
Liitteenä 1 on ote seutukaavasta.

Uuden maakuntakaavan pohjaksi Pirkanmaan liitto on laatinut Tampereen kaupunki-
seudun rakennesuunnitelman 2020. Se on käsitelty maakuntahallituksessa 9.10.2001. 
Rakennesuunnitelma palvelee myös kuntia maankäytön suunnittelun taustaselvi-
tyksenä. Samalla rakennesuunnitelma toimii myös ympäristöministeriön ja alueel-
lisen ympäristökeskuksen  edellyttämänä seudullisena perustana arvioitaessa kuntien 
meneillään olevien, vahvistetusta seutukaavasta poikkeavien yleis- ja asemakaavojen 
soveltuvuutta seutukaavan kokonaisuuteen ja tulevaan maakuntakaavaan. Vuores 
sisältyy selvityksen kaikkiin vaihtoehtoihin. Vuoreksen alue Tampereen uutena kas-
vusuuntana todetaan rakennesuunnitelmassa pohjoista kasvusuuntaa edullisem-
maksi. Pirkanmaan maakuntavaltuusto päätti uuden maakuntakaavan laatimisesta 
22.10.2001.

2.3 Yleiskaavat

2.3.1 Tampereen kantakaupungin yleiskaava

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.1998 kantakaupungin yleiskaa-
van, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 12.12. 2000. Korkein hallinto-oikeus 
on päätöksellään 20.11.2002 jättänyt ympäristöministeriön päätöksen pääosin 
pysyväksi. Vuoreksen osayleiskaava-alue on merkitty yleiskaavassa pääosin selvitys-
alueeksi (SE). Liitteessä 2 on ote Tampereen kantakaupungin yleiskaavasta.

2.3.2 Tampereen Lahdesjärven osayleiskaava

Lahdesjärven osayleiskaava kattaa Lahdesjärven tilastoalueen länsiosan, Laka-
laivan itäosan ja Nirvan eteläosan. Tampereen kaupunginvaltuusto  hyväksyi kaavan 
27.6.1990 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 16.12.1992.

Vuoreksen osayleiskaava muuttaa Lahdesjärven osayleiskaavaa Automiehenkadun 
liittymien ja niihin välittömästi liittyvien kortteleiden osalta. Liitteenä 3 on ote Lah-
desjärven osayleiskaavasta.

2.3.3 Lempäälän rantaosayleiskaava

Lempäälän puoleisella osalla on voimassa Lempäälän rantaosayleiskaava, jonka 
Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 19.3.1993. 
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Vuoreksen osayleiskaava muuttaa Lempäälän rantaosayleiskaavaa Koipijärven 
ranta-alueella. Liitteessä 4 on ote Lempäälän rantaosayleiskaavasta.

2.3.4 Lempäälän Sääksjärven osayleiskaava

Suunnittelualueen länsiosassa on voimassa Sääksjärven osayleiskaava, jonka Lem-
päälän kunnanvaltuusto on hyväksynyt 25.8.1993 ja Hämeen ympäristökeskus vah-
vistanut 13.12. 1995. Vuoreksen osayleiskaava muuttaa Sääksjärven osayleiskaavaa 
siten, että Höytämönjärven ja Koukkujärven maatalousalueet muuttuvat asuin- ja 
virkistysalueeksi. Liitteessä 5 on ote Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta.

2.4 Asemakaava

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta aluetta lukuun ottamatta Lahdesjärven 
osayleiskaavaan kuuluvaa aluetta. Liitteessä 3 on ote asemakaavatilannekartasta.

2.5 Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista asemakaava-alueiden ulkopuolella ja 
täydentää asemakaavan määräyksiä asemakaava-alueilla.  Tampereen kaupungin 
rakennus-järjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.9.2000.

Lempäälän kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.4. 2002.

2.6 Rakennuskielto

Kaava-alueen Lempäälän puoleisessa osassa on rakennuskielto 8.3.2006 ja 
18.12.2007 saakka.
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3. SELVITYKSET

3.1 Maanomistus

Osayleiskaava-alueen pohjoisosa on pääosin Tampereen kaupungin omistuksessa. 
Kaupunki omistaa 488 ha maata suunnittelualueella.  Vuoreksen varikkoalue on val-
tion omistuksessa. Suunnittelualueen eteläosa on pääosin yksityisessä omistuksessa. 
Lempäälän kunta omistaa suunnittelualueella n. 107 ha maata, mm. Koipijärven ja 
Höytämönjärven välisiä alueita.  

Liitteessä 6 on esitetty maanomistus suunnittelualueella.

3.2 Väestö

Suunnittelualue on harvaan asuttua. Tampereen puolella asukasluku on 19 ja Lem-
päälän puolella 44.  Pysyvää asutusta on eniten Anniston kylässä. Asutuksen sijoit-
tuminen on esitetty liitteessä 6.

3.3 Rakennettu ympäristö

Alueen pohjoisosa on suurimmaksi osaksi rakentamatonta maa- ja metsätalousmaata. 
Rakentaminen alueella painottuu järvien ranta-alueille, jossa on pääasiassa loma-
asutusta. Särkijärven rannoilla on kymmenkunta asuinrakennusta ja 60 loma-asun-
toa. Vuoresvuoren ympäristö alueen länsiosassa on Puolustusvoimien aluetta, joka 
sijoittuu molempien kuntien alueelle. Lempäälässä, Anniston kylässä, on 15 asuinra-
kennusta. Höytämönjärven tuntumassa on 2 asuinrakennusta.  

Kuva 3. Näkymä yli Särkijärven Valkamasta kuvattuna. Taustalle piirtyy Hervannan vesitorni.

Pirkanmaan maakuntamuseo on suorittanut Vuoreksen osayleiskaava-alueella 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen arkeologisen inventoinnin ja kulttuuri-
ympäristöselvityksen syksyllä 2002. Vuoreksen osayleiskaava-alueen kulttuurihisto-
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rialliset arvot muodostuvat alueen 1700- luvulla alkunsa saaneesta asutushistoriasta 
ja sen jättämistä jäljistä maisemassa. Vanhat niityt ja niistä raivatut pellot yhdessä 
entisen torppariasutukseen perustuvan rakennetun ympäristön kanssa ovat maiseman 
historiallinen runko. Alueen yleisilme Koipijärven kohdalla on vahvasti agraarinen. 
Huomionarvoinen piirre on asutuksen ajallinen kerroksellisuus mukaan lukien 
uudempi asutushistoria, 1940-luvun lopun siirtolaistilat. Inventoinnin ja selvityksen 
tulokset on esitetty liitekartassa 9. Alueen vanhaan asutushistoriaan liittyvien omi-
naispiirteiden: vanhojen rakennusten ja -rakenteiden, peltoaukeiden ja kylätien, säi-
lymiseen tulee kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa.  

3.4 Luonnonympäristö ja maisema

Maisema

Alueen maisema kuuluu vedenjakajaselänteenä toimivaan järviylänköön. Sen 
peruspiirteitä ovat vesistöjen runsaus ja selvä suuntautuneisuus, maastorakenteen 
suuri vaihtelevuus ja pienipiirteisyys sekä viljelysten pieni koko ja hajanaisuus. 

Särkijärven pohjoispuolta luonnehtivat kaakko-luoteissuuntaiset, melko loivat 
selänteet, jotka Lahdesjärven itäpuolella vaihtuvat jyrkkärinteisiksi, pääosin itä-län-
sisuuntaisiksi selänteiksi. Alueen korkeudet vaihtelevat  +110 metrin ja +172 metrin 
(Taavetinkallio) välillä Särkijärven korkeusaseman ollessa 114,7 metriä. 

Särkijärven eteläpuolta luonnehtivat kaakko-luoteissuuntaiset jyrkkärinteiset selän-
teet, jotka muodostavat selkeitä tilarajoja alueen pelloille ja soille. Selänteistä 
tärkeimpiä ovat Suolijärven lounaisrantaa myötäilevä Mäyränmäki (+140 m), Pieni-
Virolaisen etelärannalla sijaitseva Pilkkakuusenharju (+132 m) sekä Hervantajärven 
luoteisrannalla sijaitseva Myllyvuori (+144 m). 

Suunnittelualueen maisematekijöistä on laadittu ´Koipijärvi-Vuoreksen alueen maise-
maselvitys´ ( Tampereen kaupungin ympäristövirasto, yleiskaavayksikkö, 22.1.1998).

Arvokkaat luontokohteet

Kaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohteita. Mahdollisesti 
luonnonsuojelulain kriteerit täyttäviä alueita ovat Koukkujärven tervaleppäkorpi ja 
Valkama-Leppäsen rantarinteen jalopuumeksikkö, jossa kasvaa puumaisia lehmuksia. 
Suunnittelualueen luonnonarvot on  selvitetty raporteissa Vuoreksen osayleiskaava-
alueen luontoselvitys ja Särkijärven ja sen luoteispuolisen alueen eliöstö- ja biotoop-
piselvitys (Tampereen kaupungin ympäristövirasto, kaavoitusyksikkö 2000/2002). 
Lisäksi vuoden 2002 lopulla valmistui Tampereen kantakaupungin lepakkokartoitus.

Raportissa on listattu Vuoreksen alueen arvokkaat alueet (suluissa alueen arvoperus-
teet), jotka ovat:
- Särkijärvi (linnut, lepakot, kasvit)
- Valkama-Leppänen-Arvion alue (lepakot, kasvit, avainbiotoopit)
- Lahdesjärven etelä-länsipuoli (liito-orava, lepakot, kasvit, avainbiotoopit)
- Suolijärven-Mäyränmäen alue (liito-orava, lepakot, kasvit, linnut, hyönteiset, avain-

biotoopit)
- Kirskaanniemi-Koipijärvi-Morikka-Merunjärvi (linnut,  kasvit, avainbiotoopit)
- Virolaisen-Pikku-Virolaisen välinen kannas (kasvit)
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- Koukkujärvi, Koukkujärventien ja Rimminkorventien risteysalue (kasvit, hyönteiset, 
avainbiotoopit)   

- Pilkkakuusenharju (liito-orava, kasvit, hyönteiset)
- Hupakankorpi (hyönteiset, avainbiotoopit, lepakot)
- Koukkujärven laskuojan varsi (kasvit, avainbiotoopit)
- Lehtivuori (kasvit)
- Riipinkorpi (kasvit, hyönteiset, avainbiotoopit)
- Väliniitty (kasvit, hyönteiset)

Kuva 4. Järeää, isokokoista tervaleppää kasvava korpi Koukkujärven luoteispäässä täyttää 
mahdollisesti luonnonsuojelulain kriteerit. Se on edustava esimerkki melko harvinaisena 
esiintyvästä luontotyypistä ja myös metsäluonnon erityisen arvokkaasta elinympäristöstä. 

Alueelta on tavattu uhanalaista tai rauhoitettua lajistoa seuraavasti: 

Liito-orava

Liito-oravan pesimistä on todettu Pilkkakuusenharjulta, Mäyränmäeltä ja Lah-
desjärven rantametsiköstä. EU:n direktiivit ja luonnonsuojelulaki edellyttävät sen 
elinmahdollisuuksien ja elinympäristöjen suojelemista. Liito-orava on luokiteltu 
vaarantuneeksi uhanalaiseksi lajiksi. Liito-oravan esiintymisestä on laadittu selvi-
tykset “Liito-oravan esiintyminen ja suojelutoimenpiteet Tampereen kantakaupungin 
alueella”. Lagerström, M,1998 ja “Tampereen Ojalan, Piiriniityn, Lahdesjärven 
ja Hervantajärven-Makkarajärven-Perä-Ruskon alueiden liito-oravainventointi”. 
Lagerström, M, Suunnittelukeskus Oy, 2000.

Linnusto

Vuoreksesta havaittuja, luokkaan uhanalainen vaarantunut, kuuluvia lajeja ovat 
pikkutikka ja selkälokki sekä silmälläpidettäviä harmaapää- ja pohjantikka, 
mehiläishaukka, metso, teeri, pikkusieppo ja koskikara. EU:n lintudirektiivilajeja ovat  
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helmi-, varpus- ja viirupöllö, huuhkaja, pyy laulujoutsen, palokärki, pikkusieppo, 
kuikka, mehiläishaukka, pohjantikka, harmaapäätikka, teeri ja metso. 

Hyönteiset

Hupakankorven läpi virtaavalta purolta tavattiin vuonna 1999 tieteelle uusi vesiper-
hoslaji, joka sai nimekseen Oxyethira tamperensis. Koipijärventien varrelta on havaittu 
uhanalainen vaarantunut virnasinisiipi ja Suomelle uutena lajina Cheilosia sootryeni 
-kukkakärpänen. Koukkujärven ympäristöstä on tavattu silmälläpidettävää nunnamit-
taria ja valtakunnallisesti harvinaista sysijuuriyökköstä. Myllypuron merkittävin löytö 
on tummaharjakas, joka kuuluu silmälläpidettäviin vesiperhosiin. 

Kasvillisuus

Uhanalaisuusluokituksessa huomioiduista lajeista Virolaisten välisellä kannaksella 
kasvaa vaarantunutta hirvenkelloa, Väliniityllä, Lehtivuorella ja Vuoreksenlammin 
notkossa silmälläpidettävää ja rauhoitettua hajuheinää. Lisäksi hajuheinä on EU:
n luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji. Särki- ja Suolijärvessä kasvaa alueellisesti 
uhanalaista lapinvesitähteä. Mäyränmäellä sekä Pirttisuon ja Raution tilan peltojen 
reunamilla kasvaa alueellisesti uhanalaista pussikämmekkää. Mäyränmäellä kasvaa 
myös rauhoitettua soikkokaksikkoa ja valkolehdokkia. Valkolehdokkia kasvaa lukui-
sissa paikoissa mm. Särkijärven luoteispuolella Leppäsen alueella sekä Pirttisuon 
peltojen kulmauksessa. Pirttisuon peltojen kulmaus on alueen paras esiintymä noin 
100 yksilön turvin. 80-luvulta peräisin olevan tiedon mukaan Oivion tilan pelloilla 
kasvaisi ketonoidanlukkoa, mutta tietoa ei ole kyetty varmentamaan. Ketonoidanlukko 
kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin.

Kuva 5. Lähes uhanalainen hajuheinä on rauhoitettu sekä EU:n luontodirektiivin liitteiden II 
ja IV laji.  Tämän kumariinin tuoksuisen heinän ominaisinta kasvuympäristöä on kosteat, var-
joisat ja lehtomaiset puronvarsilouhikot.

Arvokkaat luontokohteet on esitetty liitteessä 7 ja liito-oravaselvitys liitteessä 8.
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3.5 Liikenne

Vuoreksen liikennettä ja sen kytkeytymistä olevaan liikenneverkkoon on tutkittu 
osayleiskaavatyön aikana monessa yhteydessä (liitteet). Tärkeimmät  selvitykset 
osayleiskaavaehdotuksen kannalta ovat:
- Vuoreksen osayleiskaavatyön liikenteelliset tarkastelut. 2002
- Vuoreksen alueen kytkeytyminen ja vaikutukset seudulliseen liikenneverkkoon. 2002.
-  Vuoreksen kytkeytyminen olevaan tie- ja katuverkkoon Särkijärven pohjoispuolella, 

vaihtoehtovertailu. 2002.
- Vuoreksen osayleiskaavan vaikutusarviointi.  2002
- Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä välillä Pirkkala-Sääksjärvi-Vuores-Kangasala, 

kehittämisselvitys. Sito-konsultit helmikuu 2003.
- Maantie 309 välillä Sääksjärvi-Vuores-Hervanta, aluevaraussuunnitelma 2003.

Kytkeytyminen ja vaikutukset seudulliseen liikenneverkkoon

Särkijärven ylittävä katu liittyy pohjoisosassaan itäiseen ohikulkutiehen ja Auto-
miehenkatuun kasvattaen niiden liikennettä. Näillä väylillä on kuitenkin nykytilan-
teessa runsaasti vapaata kapasiteettia. Itäinen ohikulkutie on alunpitäen suunniteltu 
välittämään myös lyhytmatkaista liikennettä ja lisäksi sen poikkileikkaus on jo 
nykyisellään 3+3 -kaistainen eniten kuormittuvalla Lakalaivan ja Lahdesjärven erita-
soliittymien välisellä tiejaksolla. Ruskontie voi Vuoreksen synnyttämän liikenteen 
osalta olla pääosin nykyisen kaltainen. Varaus 2+2-kaistaiseen poikkileikkaukseen 
tulee kuitenkin säilyttää Tampereen eteläisen kehätiehankkeen (kehä 2) vuoksi. 
Ruskontie on suunniteltu parannettavaksi nykyisen tien paikalle rakentaen toinen 
ajorata Vuoreksen alueen läntisen liittymän eli Vanhan Hervannantien ja Ahvenisjär-
ventien välisellä osuudella nykyisen ajoradan pohjoispuolelle. Muilla osuuksilla uusi 
ajorata rakennettaisiin tien eteläpuolelle. Automiehenkadun ja itäisen ohikulkutien 
ramppiliittymien muotoilulla varmistetaan liikenteen ohjautuminen ohikulkutielle ja 
näin minimoidaan Koivistonkylän-Veisun alueelle tuleva liikennekuormitus.

Särkijärven sillan liikenne on käytännössä kokonaan Vuoreksen liikennettä eli seudul-
lista liikennettä silta ei välitä. Sillan vaikutusalue jää pääosin Tampereen ja Lempäälän 
alueelle eikä sillalla ole suuria vaikutuksia osayleiskaavan osakaskuntien ulkopuo-
lelle. Särkijärven sillan avulla saadaan muutokset lähialueen väylillä mahdolli-
simman pieniksi ja kasvava liikenne ohjatuksi väylille, joilla on jo nyt runsaasti 
kapasiteettia. Ilman Särkijärven siltaa Vuoreksen alueen synnyttämä liikenne kuormit-
taisi mm. Kuljun moottoritietä ja Hervannan valtaväylää niin paljon, että niillä tarvit-
taisiin kalliita kapasiteettia lisääviä investointeja. Myös mahdollinen raideliikenne on 
toimivasti toteutettavissa ainoastaan Särkijärven sillan kautta.

Vuoreksen tie- ja katuverkko on esitetty liitteessä 10, Vuoreksen ajoneuvoliikenteen 
nykytilanne ja ennuste v. 2020 liitteessä 11 ja Itäisen ohikulkutien liittymäjärjestelyt 
Lahdesjärvellä liitteessä 12.

3.6 Tekninen huolto

Vuoreksen alueen teknisen huollon järjestämisestä on tehty selvitys “Vuores / Tekninen 
huolto 15.4.2002”. Selvitys kattaa seuraavat osa-alueet:

- vesihuolto
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- sähkönjakelu
- kaukolämmitys
- tietoliikenne
- jätehuolto

Vuoreksen alueen runkovesijohdot liitetään Tampereen rakennettuun vesijohtoverkos-
toon Lakalaivassa, Hervannassa (kaksi liitospistettä) ja Multisillassa. Vaihtoehtona 
Multisillan liitospisteelle on liitos Lempäälän vesijohtoverkostoon Sääksjärven 
alueella. Vuoreksen alueelle rakennettavan viemäriverkoston jätevedet johdetaan ole-
massa olevaan viemäriverkostoon pumppaamalla. Liitospisteet rakennettuun verkos-
toon sijaitsevat Lahdesjärvellä (Särkijärven pohjoispuolinen alue), Hervannassa 
(Vuoreksen itäosa) sekä Multisillassa tai vaihtoehtoisesti Sääksjärvellä (Vuoreksen 
keskeinen alue ja länsiosa). 

Vuorekseen rakennettava sähkönjakeluverkosto liitetään olemassa olevaan verkostoon 
Multisiltaan suunnitellun uuden sähköaseman kautta. Lisäksi liityntöjä rakennetaan 
Hervantaan (Hervannan sähköasema) sekä Lakalaivaan (Rautaharkon sähköasema). 
Olemassa oleva johtoreitti kulkee Ruskontien suuntaisesti.

Vuoreksen alue liitetään kaukolämmityksen kantaverkkoon niin, että Tampereen ja 
Lempäälän alueella olevat kerros- ja rivitalot, julkisten palvelujen ja teollisuuden 
rakennukset liitetään kaukolämmitykseen. Liittäminen nykyiseen kantaverkkoon voi-
daan toteuttaa joko Lahdesjärvellä Särkijärven ylittävää siltaa hyväksikäyttäen tai 
Hervannassa, jonne yhteys rakennetaan Ruskontien kautta.

Tietoliikenneyhteyksien vaatimat kaapeloinnit rakennetaan katutöiden yhteydessä. 
Alueen syöttökaapelit olemassa olevalta kaapeliverkolta rakennetaan sekä Lahdes-
järven suunnasta Särkijärven ylittävälle kadulle että Hervannan suunnasta Ruskon-
tielle.

Vuoreksen alueen jätehuolto voidaan toteuttaa nykykäytännön mukaisella kiinteistö-
kohtaisella keräyksellä. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on myös syytä tutkia 
uusia jätehuoltoratkaisuja kuten mahdollisuuksia jätteiden synnyn ehkäisyyn, raken-
nusaikaisia jätehuoltoratkaisuja sekä korttelikohtaisen keräysjärjestelmän soveltu-
vuutta alueelle.

3.7 Ympäristöhäiriöt

Ympäristöhäiriöitä Vuoreksen osayleiskaava-alueelle aiheutuu Tampereen - Pirkka-
lan lentoaseman lentomelusta, Ruskontien liikennemelusta ja Puolustusvoimien 
Sääksjärven varikkoalueesta. 

Liikennemelu on laskettu Ruskontien ja Särkijärven siltakadun osalta. Näiden väy-
lien varressa on varauduttava melusuojaukseen melulle herkkien toimintojen osalta, 
kuten asumisen, päiväkotien ym. kohdalla. Liikennemeluun tulee ensi sijassa varautua 
toimintojen ja rakennusten sijoittelulla. Ruskontien varteen on perusteltua sijoittaa 
esimerkiksi työpaikkatoimintoja, jotka eivät ole melulle herkkiä, eivätkä ne tarvitse 
suojaisia ulkotiloja. Ruskontiehen rajautuvien asuntokorttelien osalta on syytä varau-
tua meluvallien tai meluaitojen rakentamiseen.
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Sääksjärven asevarikolla ja Puolustusvoimien lentotekniikkalaitoksessa käsitellään ja 
varastoidaan räjähdysaineita. Toimintaan liittyvästä onnettomuusriskistä johtuen on 
osayleiskaavakarttaan määritelty suojavyöhyke. Suojavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
päiväkoteja tai hoitolaitoksia. 

3.8 Selvitykset 

Vuoreksen osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty lukuisia selvityksiä. Luettelo 
selvityksistä on liitteessä 18.

Kuva 6. Särkijärvessä kasvaa isolumpeen kaksi alalajia, joista kuvassa levinneisyydeltään 
kaakkoinen ja Tampereella jo harvinaisena esiintyvä isolumme. 
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4. TAVOITTEET

4.1 Yleiset tavoitteet

Vuoreksen osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa Lempäälän ja Tampereen yh-
teinen, toimintojen ja rakenteiden suhteen yhtenäinen, luonnonläheinen ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukainen kaupunginosa, joka tarjoaa korkealuokkaiset pal-
velut sekä monipuolisia asumismahdollisuuksia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita 
elinkeinoelämän tarpeisiin. Vuoreksen alueen rakentamisella varaudutaan osaltaan 
arvioituun 50 000 asukkaan väestökasvuun Tampereen kaupunkiseudulla vuosina 
2000 -  2020. 

Muita yleisiä tavoitteita ovat:

Monipuolinen asuntotuotanto ja väestörakenne
Vuorekseen luodaan edellytykset luonnonläheiselle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle, jonka ansiosta alueelle muodostuu myös monipuolinen väestörakenne. Erityi-
sesti selvitetään mahdollisuudet ihmisläheisen tiiviin pientaloasumisen edellytysten 
luomiselle ja puurakentamisen edistämiselle. Kerrostaloasumisessa suositaan raken-
nuskooltaan pienimuotoisia kaupunkimaisia aluekokonaisuuksia.

Luonnonympäristö ja kestävä kehitys tärkeä osa alueen identiteettiä
Vuoreksen arvokas luonto ja kestävän kehityksen periaatteet (ekologinen, taloudellinen, 
sosiaalinen, kulttuurillinen) otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Luonnonolo-
suhteiltaan arvokkaimmat kohteet ja aluekokonaisuudet jätetään rakentamisalueiden 
ulkopuolelle ja viherväylät ja -yhteydet suunnitellaan siten, että yhteydet luonnon-
tilaiseen ympäristöön ovat alueen kaikista osista hyvät. Tärkeimmät viheryhteydet 
toimivat myös ekologisina käytävinä. Osayleiskaavalla turvataan kaupunkiseudul-
listen vihervyöhykkeiden ja -yhteyksien säilyminen kantakaupungin suunnasta Tam-
pereen rajalle ja edelleen etelään Lempäälän puolelle laajoille metsäisille ulkoilu- 
ja retkeilyalueille. Alueen järvien vedenlaatu turvataan hulevesien johtamis- ja 
käsittelymenetelmillä.

Korkealuokkaiset palvelut
Korkealuokkaisten julkisten palvelujen ohella Vuorekseen luodaan edellytykset 
monipuolisille yksityisille palveluille. Kaavoituksella tuetaan pienimuotoisen yksityi-
sen palvelutuotannon syntymistä Vuorekseen. Julkisissa palveluissa Vuores osittain 
tukeutuu Hervannan oleviin palveluihin erityisesti alueen toteuttamisen alkuvaiheessa. 
Virkistys- ja vapaa-ajanpalvelujen luomisessa keskeisenä lähtökohtana ovat alueen 
luonnonympäristö, järvet, alueelle syntyvät laajat puisto- ja virkistysalueet sekä yh-
teydet kaupunkirakenteen ulkopuolisille ulkoilu- ja virkistysalueille.

Työpaikat
Vuoreksen liikenteellinen sijainti sekä Hervannan läheisyys hyödynnetään työpaikkojen 
luomisessa Vuorekseen. Kaavoituksella ja muulla suunnittelulla luodaan edellytykset 
Hervannan korkean teknologian toimintojen kytkemiselle alueelle. Työpaikkojen sijoit-
tumisen kannalta edullisimmat alueet ovat  Ruskontien varressa ja Vuoreksen keskus-
tan tuntumassa.

Kaupunkiympäristön laatu
Suunnittelun tavoitteena on korkealuokkainen, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö. 
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Tämä merkitsee erityisiä laatuvaatimuksia koko rakennetun ympäristön suunnittelulle 
ja toteutukselle.

Liikennejärjestelmä
Tavoitteena on alueen hyvä saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla. Alueen 
liikennejärjestelmän keskeisin lähtökohta on tehokkaan ja toimivan julkisen liikenteen 
järjestäminen ja alue tuleekin tarjoamaan asumismahdollisuuksia myös autottomille 
talouksille. Alueen sisällä luodaan edellytykset erityisesti kevyen liikenteen esteettömille 
ja turvallisille yhteyksille. Myös tehokas julkinen liikenne edellyttää hyvin suunnitel-
tua ja kattavaa kevyen liikenteen verkostoa. Suunnittelussa varaudutaan pikaraitio-
tien toteuttamiseen tulevaisuudessa, mutta alkuvaiheessa alueen julkinen liikenne 
perustuu linja-autoihin.

Yhteisöllisyys ja alueidentiteetti
Vuoreksen identiteetin ja “kaupunginosahengen” syntyminen edellyttävät fyysisen 
ympäristön tarjoamien puitteiden lisäksi monipuolisia toimintamahdollisuuksien 
(mm. harrastus- ja vapaa-aika) luomista ja niihin liittyvien palveluiden järjestämistä. 
Alueen keskusta on kaupunginosan sydän, johon merkittävin osa julkisista ja yksityi-
sistä palveluista sekä muusta päivittäisestä toiminnasta keskittyy. Keskusta onkin koko 
alueen identiteetin muodostumisen kannalta tärkein osatekijä ja sen suunnitteluun ja 
toteutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Vuoreksen eri asuntoalueiden kaavoituk-
sessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytyksiä asukkaiden keskinäiselle vuoro-
vaikutukselle sekä samalla yhteisöllisyyden syntymiselle. Suunnittelussa otetaan myös 
huomioon alueen nykyiset asukkaat ja asuinympäristöt.

Suhde muuhun suunnitteluun
Osayleiskaavalla luodaan yhtenäinen pohja aluekokonaisuuden jatkosuunnittelulle. 
Asemakaavoituksen yhteydessä osa-alueiden rajauksia tarkennetaan ja laaditaan 
sektorikohtaisia erityissuunnitelmia. Tällöin selvitetään tarkemmin mm. lentomelun 
aiheuttamat rajoitukset, suunnitellaan hulevesien käsittely ja laaditaan metsien ja 
arvokkaiden alueiden hoito- ja käsittelyohjeet.

4.2 Asuminen, palvelut ja työpaikat

Rakentamisen osalta tavoitteena on muodostaa rakenteeltaan yhtenäinen asuntoalue 
kahden kunnan raja-alueelle. Alueesta muodostuu olevasta rakenteesta erillinen 
osa-alue maastosta ja lähialueiden nykyisestä maankäytöstä johtuen. Vuoreksen 
yleiskaavoituksen tavoitteena on kehittää asukasmäärältään sellainen asuntoalue, 
jossa voidaan järjestää korkeatasoiset palvelut. Riittävä väestöpohja mahdollistaa 
mm. kahden elintarvikeliikkeen, neljän ala-asteen ja yhden yläasteen sijoittumiseen 
Vuorekseen. Lisäksi alueen palvelutasotavoite sisältää kirjaston, liikuntahallin ja 
seurakuntakeskuksen kirkkoineen. Alueelle sijoittuisi myös terveyskeskus-neuvola ja 
useita päiväkoteja.

Asuntoalueet Tampereen puolella suunnitellaan huomattavalta osalta kerrosta-
lovaltaisina. Myös pientalovaltaisia asuntoalueita osoitetaan rivitaloja ja erillis-
pientaloja varten. Perinteisten pientalomuotojen ohella on tarkoitus varata alueita 
myös matalaa ja tiivistä pientalorakentamista varten. Lempäälän puolella asun-
torakentaminen suunnitellaan pääosin pientalovaltaisena. Loma-asuminen pyritään 
ottamaan huomioon vallitsevien olosuhteiden mukaisena.
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Työpaikkatoimintoja sijoitetaan Vuoreksen keskustan tuntumaan keskustan elinvoimaa 
ja palveluja tukemaan sekä liikenteellisesti edullisille paikoille. Tällöin luontevia si-
jaintipaikkoja ovat Ruskontien varsi sekä Lahdesjärven osa-alue. Kyseiset alueet ovat 
myös autoliikenteen- ja lentoliikenteen melualueilla eivätkä siten sovellu asumiseen.

4.3 Liikenne ja liikkumisympäristö

Vuoreksen liikenteen järjestämisessä sovitetaan kestävällä tavalla yhteen turvallisuus 
ja toimivuus ottaen huomioon:
- luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö,
- ratkaisuiden kustannustehokkuus ja kokonaistaloudellisuus,
- eri kulkumuodot tasapuolisesti.

Liikenneratkaisuiden tulee turvata vuoreslaisten liikkumismahdollisuudet mahdolli-
simman vähäisin liikennetarpein. Joukkoliikennettä sekä jalankulkua ja pyöräilyä 
suositaan mm. ympäristön viihtyisyyden ja liikkumisen tasapuolisuuden vuoksi. Ajo-
neuvoliikenteen verkko suunnitellaan valitun aluerakenteen pohjalta. Myös tavara- ja 
huoltoliikenteen toimivuus taataan.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden vuoksi Vuoreksen liikenteessä ja katuratkaisuissa suositaan 
järjestelyjä, jotka tukevat riittävän alhaista ajonopeutta, koska pienet nopeudet:
- vähentävät onnettomuuksia ja lieventävät niiden seurauksia,
- lisäävät liikenneympäristön turvallisuutta etenkin lasten ja vanhusten kannalta,
- vähentävät liikennemelua sekä meluntorjunnan tarvetta,
- vähentävät liikenneinfran tilantarvetta esim. pienempinä näkemäaluevaatimuksina,
- pienentävät liikenneväylien estevaikutusta,
- lisäävät katuympäristön viihtyisyyttä,
- vähentävät kalliiden kevyen liikenteen eritasojärjestelyiden tarvetta.

Tonttikatuja lukuun ottamatta kevyt liikenne erotellaan moottoriajoneuvoliikenteestä. 
Keskusta-alueella voidaan kevyen liikenteen pääreiteillä harkita jalankulun erotte-
lua pyöräilystä. Vilkkaimmat jalankulkureitit suunnitellaan siten, että ne risteävät 
mahdollisimman vähän ajoneuvoliikenteen kanssa. Vilkkaimpien ajoneuvoväylien 
yhteyteen toteutetaan tarvittaessa helppokulkuiset ja luontevat kevyen liikenteen yli- 
tai alikulut.

Liikenneturvallisuus ilmenee vaarattomuuden ohella myös sosiaalisesti turvallisena 
sekä turvallisen tuntuisena liikkumisympäristönä, mikä otetaan huomioon erityisesti 
jalankulku- ja pyöräilyratkaisuja suunniteltaessa. Esimerkiksi vältetään turvattomaksi 
koettujen paikkojen syntymistä.

Toimivuus

Riittävän kattava ja tasapuolisesti kuormittunut ajoneuvoliikenteen verkko lisää 
Vuoreksen saavutettavuutta, mahdollistaa sujuvan liikennöinnin ja mm. jakaa lii-
kenteen haittoja tasaisesti. Sujuva liikennöinti on edullista päästöjen ja energian 
kulutuksen kannalta. Liikenneverkon toimivuutta lisää osaltaan väylien hierarkinen 
jäsentely ja sitä vastaavat väylästandardit sekä liikenteellistä tarvetta vastaavat liit-
tymäjärjestelyt.
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Vuoreksessa tavoitellaan suurta joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Tämä edel-
lyttää joukkoliikenteen reiteiltä ja esim. pysäkkiympäristöiltä korkeaa palveluta-
soa. Korkealuokkainen helposti saavutettava joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen 
ympäristö vähentää autosidonnaisuutta ja turvaa autottomien liikkumismahdollisuu-
det. Tilava-rauksissa varaudutaan mahdollisen pikaraitiotieliikenteen alkamiseen 
Tampereen seudulla.

Joukkoliikenteen reitit toteutetaan ns. laatukäytävinä, joissa panostetaan nopeaan ja 
sujuvaan liikennöintiin sekä joukkoliikenteen käytön mukavuuteen ja helppouteen. 

Ratkaisuina ja toimenpiteinä tulevat kysymykseen mm.
- liikennevaloetuisuudet
- bussikaistat tai jopa joukkoliikennekadut
- pysäkkien optimaalinen sijoittelu
- tiheä vuoroväli
- ajantasainen ja kattava pysäkki-informaatio
- korkeatasoisesti varustetut pysäkit (katos, penkit, valaistus, 

pyöräpysäköintimahdollisuus)
- helppokulkuiset yhteydet pysäkeille
- saatto- ja noutoliikenteen huomioon ottaminen pysäkkijärjestelyissä.

Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta lisää niille tarkoitettujen väylien mukavuus 
ja houkuttelevuus, esim. valaistus, tasaiset pinnat sekä esteettisesti ja arkkitehtonisesti 
korkealuokkainen väylämiljöö. Vuorekseen järjestetään kattava ja korkealuokkainen 
reittiverkosto jalankulkua ja pyöräilyä varten. Jalankulkuympäristön tulee olla kaik-
kien käytettävissä (esteettömyys), mikä otetaan huomioon järjestelyjä suunniteltaessa. 
Erityisesti peruspalvelut tulee olla saavutettavissa mahdollisimman lyhyin ja help-
pokulkuisin yhteyksin. Tärkeitä ovat myös yhteydet Hervantaan ja niissä vältetään 
jyrkkiä mäkiä ja turhaa kiertoa. Lisäksi toteutetaan runsas ja kattava virkistäytymistä 
palveleva ulkoilureitistö.

Kevyen liikenteen yhteydet Hervantaan ovat tärkeässä asemassa, koska Vuores tukeu-
tuu monin osin Hervannan palveluihin. Reittejä tulee olla riittävästi, jotta ne pal-
velisivat Vuoreksen eri osia tasapuolisesti. Nämä jalankulku- ja pyörätiet toteutetaan 
korkealuokkaisesti ympärivuotiseen käyttöön mm. valaisten ne ja välttäen jyrkkiä 
mäkiä ja turhaa kiertoa. 

4.4 Viheralueet

Virkistys- ja viheralueiden suunnittelussa ovat luonnon monimuotoisuuden vaali-
minen, luontoarvojen huomioon ottaminen, omaehtoisen liikunnan lisääminen, tur-
vallisen sekä viihtyisän ja kauniin ympäristön luominen keskeisimpiä tavoitteita. 
Suunnittelun ekologisena tavoitteena on pyrkimys estää tai lieventää rakentamisen 
aiheuttamia haittoja ympäristölle sekä luoda edellytykset asukkaiden vapaa-ajan viet-
toon omalla asuinalueella. Keskeisenä toiminnallisena tavoitteena on virkistys- ja 
ekologisten yhteyksien parantaminen sekä ympäröiville viheralueille että sisäisesti. 
Viheralueiden  tärkeänä tehtävänä on myös toimia hulevesien käsittelijöinä järvien 
veden laadun turvaamiseksi.

Arvokkaat luontokohteet

Arvokkaat luontokohteet tulee sisällyttää osaksi viherverkkoa. Luonnonoloiltaan 
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arvokkaat alueet pyritään kaavallisesti suojelemaan merkinnöillä s-1 ja luo-1. Myös 
ulkoilureitistön suunnittelulla pyritään ohjaamaan ihmisten liikkumista siten, että 
luonnonympäristön kuluminen erityisesti arvokkaimmilla alueilla jäisi mahdollisim-
man vähäiseksi. 

Kuva 7. Pirttisuon tilan lammashakaa kesällä 1999.

4.5 Osallisten tavoitteet

Osalliset ovat esittäneet omia kantojaan siitä, miten Vuores tulisi suunnitella. Nämä 
tulevat hyvin esiin mm. luonnoksen 16.5.-30.6.2002 nähtävillä olon yhteydessä jäte-
tyistä kannanotoista. Yleisimmät kannanotoissa esille tulleet aiheet olivat:

- Osayleiskaavan suhde seutukaavaan
- Särkijärven silta
- Suolijärven silta
- Särkijärven pohjoispuoliset rakentamisalueet
- Hulevedet
- Särkijärven loma-asutuksen kaavamerkinnät
- Osallismielipiteiden huomioon otto. 

Suhteessa seutukaavaan moni kannanottaja halusi Vuoreksen rajoittuvan seutukaa-
vassa esitettyyn rajaukseen. Särkijärven ja Suolijärven osalta toivottiin, että järvien 
yli ei rakennettaisi siltoja. Särkijärven pohjoispuolen toivottiin jäävän rakentamisen 
ulkopuolelle. Vesistöjen tilasta kannettiin huolta ja uhkaksi koettiin rakentamisalueilta 
huuhtoutuvat hulevedet. Useat Särkijärven loma-asukkaat esittivät, että heidän kiin-
teistönsä merkittäisiin loma-asunnon tai ympärivuotisen asunnon alueeksi.  

Liitteessä 19 on esitetty yhteenveto Vuoreksen osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä 
olon yhteydessä esitetyistä kannanotoista ja niiden vastineet.
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5. LAADITUT VAIHTOEHDOT JA YLEISKAAVAEHDOTUKSEEN 
TEHDYT MUUTOKSET

5.1 Alustavat maankäyttövaihtoehdot

Yleiskaavaluonnosten suunnittelun pohjaksi laadittiin periaateluonnokset, joissa otet-
tiin huomioon yleissuunnitteluvaiheen selvitykset ja vaikutustarkastelut. Luonnosten 
asukasmäärä vaihteli 7000 ja 14000 asukkaan välillä. Periaateluonnosten pohjalta 
jatkettiin yleiskaavaluonnosten kehittämistä.

Seutukaavavaihtoehto pohjautui vahvistettuun seutukaavaan. Silta- ja kehäkatu-vaih-
toehdossa Vuores kytkeytyi Särkijärven sillan välityksellä keskustaan. Kehäkatu-
vaihtoehdossa alueen maankäyttö keskittyi aluetta kokoavan kehätien varteen. 
Ruskontie-vaihtoehdossa rakentamisen painopiste sijoittui Ruskontien varteen.

5.2 Ruskontie- ja siltavaihtoehto

Ruskontie -vaihtoehdossa alueen rakentaminen oli sijoitettu Ruskontien molem-
min puolin. Tehokkaimmin rakennettavat alueet sijoitettiin Ruskontien varteen ja 
pientaloalueet alueen reunaosiin. Koipijärven itäpuolinen ja eteläpuolinen  alue 
jäi rakentamisen ulkopuolelle. Paikalliskeskus sijoitettiin rakentamisalueen kes-
kelle, Ruskontien varteen. Tampereen puolella valtaosa asuntoalueiden liikenteestä 
välittyi palvelukeskuksen kautta. Suolijärven yli osoitettiin kevyen liikenteen yhteys 
Hervantaan. Asukkaita oli 11000 - 12000, josta Tampereen puolella 8500 -9000 ja 
Lempäälän puolella 2500 - 3000. Asuntoja oli yhteensä noin 5900, josta Lempäälässä 
1600 ja Tampereella 4300.

Siltavaihtoehdossa rakentaminen sijoittui Ruskontien molemmin puolin sekä Särki-
järven yli johtavan pääkokoojakadun varteen. Vuoreksen taajama rajautui Tampe-
reen puolella Mäyränmäkeen ja Koukkujärvi-Rimminsuon alueeseen. Lempäälässä 
Koipijärven eteläpuoli jäi rakentamisen ulkopuolelle. Paikalliskeskus sijoitettiin 
kokonaisrakenteen ja liikenteelliseen solmukohtaan Ruskontien ja Särkijärven sil-
takadun liittymän tuntumaan siten, että palvelut olisivat mahdollisimman helposti 
saavutettavissa alueen eri osista. Asuntoalueille osoitettiin julkisten palvelujen alue-
varaukset. Suolijärven yli suunniteltiin suora kevyen liikenteen yhteys Hervantaan. 
Tehokkain rakentaminen keskitettiin pääkatujen varteen sekä paikalliskeskusten 
ympärille. Pientaloalueet sijoitettiin alueen reunaosiin. Ruskontien varteen osoitet-
tiin työpaikka-aluei-ta. Asukkaita oli siltavaihtoehdossa 13000 - 14000, josta Lem-
päälässä 3500 -4000 ja Tampereella 9500 - 10000. Asuntoja oli yhteensä noin 7500, 
josta Lempäälässä 2200 ja Tampereella 5300.

5.3 Osayleiskaavaehdotukseen tehdyt muutokset jatkosuunnittelun, lau-
suntojen, osalliskommenttien ja arvioinnin perusteella

Vuoreksen osayleiskaavaehdotukseen on tehty muutoksia osayleiskaavaluonnokseen 
verrattaessa maankäyttövarauksiin, yleiskaavakartan merkintöihin ja määräyksiin. 
Lisäksi mitoitusta on tarkistettu.
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Osayleiskaavakarttaan tehdyt korjaukset ja muutokset:

Kaava-alueen rajaa on tarkistettu kahdessa kohdin: Suolijärven yli johtava kevyen 
liikenteen reitti on poistettu ja sen vaatima tila- ja yhteystarve on poistettu. Raja 
Lahdesjärven osayleiskaava-alueeseen nähden on tarkistettu. 

Särkijärven siltakadun linjausta on muutettu. Sen liittymää Ruskontielle on siirretty 
100 metriä lännemmäksi.

Riihiniityntietä ja sen liittymää Ruskontielle on siirretty idemmäksi.

Ruskontien pohjoispuoleista rinnakkaisväylää on jatkettu länsipäästä kaava-alueen 
rajalle.

Kevyen liikenteen ali- tai ylikulkuja on osoitettu lisää Ruskontielle ja Särkijärven sil-
takadulle.

Kuntarajalla olleita rakentamisalueita on siirretty niin, että kuntaraja kulkee 
pääsääntöisesti virkistysalueella. 

AP-alueet on esitetty AP-5, AP-6 ja AP-7 -merkinnöillä. Pientalovaltaisen asunto-
alueen pitkän aikavälin varaus Hervantajärven eteläpuolella on supistettu ja merkitty 
kyläkeskuksen alueeksi. Koukkujärven itäpuolella AP-alue on osoitettu kerrosta-
lovaltaiseksi asuntoalueeksi. Rakentamisaluetta on laajennettu pientalovaltaisena 
asuntoalueena. Särkijärven siltakadun itäpuolella, Virolaisten alueella, kerrosta-
lovaltainen asuntoalue on muutettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Särkijärven 
siltakadun länsipuolen kerrostalovaltainen alue on muutettu urheilu- ja virkistyspal-
velujen alueeksi. 

Koipijärven kylässä kyläkeskuksen aluetta on laajennettu AP-alueelle.

Lahdesjärven A-alue on merkitty AP-5- ja AP-6 -alueiksi. Asuntoaluetta on laajen-
nettu Särkijärven siltakadun itäpuolella. Alueen poikki kulkeva viheryhteys on linjattu 
uudelleen. 

Lahdesjärven työpaikka-aluetta on laajennettu Itäisen ohikulkutien suuntaan.

Keskustatoimintojen aluetta on laajennettu Ruskontien ja Särkijärven siltakadun var-
ressa. Särkijärven siltakadun länsipuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja julkisten 
palvelujen ja hallinnon alue on siirretty puoli kilometriä pohjoiseen. Keskustatoimin-
tojen alue on korvattu lähipalvelujen alueella. 

Julkisten palvelujen ja hallinnon alue on siirretty Vormistossa Ruskontien pohjois-
puolelta eteläpuolelle. Kerrostalovaltainen asuntoaluevaraus Ruskontien pohjois-
puolella on korvattu työpaikka-alueella ja AP-5 -alueella.

Arvokkaat luontokohteet on merkitty kaavakarttaan s-1- ja luo-1 -merkinnöillä.

Korttelialueilla olevat tärkeät ojauomat on merkitty Anniston kylässä, Pilkkakuusen 
alueella ja Väliniityn länsipuolella.
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Kulttuurihistorialliset kohteet on merkitty kaavakarttaan.

VL- alueet on käytön ja sijainnin perusteella merkitty kaupunkipuistoksi varatuksi 
lähivirkistysalueeksi, maiseman ja luonnonhoitoalueeksi varatuksi lähivirkistys-
alueeksi, luonnonmukaiseksi lähivirkistysalueeksi tai urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueeksi. Viheryhteyksien kannalta tärkeitä viheralueita on levennetty Lahdesjärvellä, 
Hervantajärven ja Koipijärven välisellä kannaksella sekä Koukkujärven länsipuolelta 
johtavaa väylää Koipijärven ja Höytämönjärven väliselle kannakselle.

Koipijärven rannassa maatalousaluetta on laajennettu. 

Uimarantoja on osoitettu Lahdesjärvelle, Särkijärven pohjois- ja etelärannalle 
sekä Koipijärven itä- ja länsirannalle. Venevalkamia on osoitettu Lahdesjärvelle, 
Särkijärven Valkamaan ja Isokuusennokkaan, Koipijärven itä- ja länsirannalle sekä 
Höytämönjärven Koipilahdelle. 

Meluntorjuntatarve on esitetty Ruskontien ja Särkijärven siltakadun varteen.

Puolustusvoimien alueen ja Ruskontien väliin on osoitettu alueen osa, jota saa käyttää 
puhtaiden maa-ainesten läjitysalueena.
 
Aluevarauksiin liittyviä kaavamääräystekstejä on tarkennettu.

Osayleiskaavaehdotukseen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset:

Kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin:

Muistutuksen 11 perusteella
1. Leppäsen alueelle merkitään kaksi ympärivuotista asuinrakennusta lisää.

Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon perusteella
2. Suojelumerkinnän (turkoosi neliö) selitysteksti muutetaan muotoon: Kult-

tuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka sisältää arkeologisia, asutushisto-
riallisia muistomerkkejä ja rakennetun ympäristön kohteita.

3. Em. merkintään lisätään määräysteksti: 
 Kohteessa olevat asutushistorialliset muistomerkit tulee suojella. Kulttuu-

rihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan ja pihapiirikokonaisuuksien 
säilyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

4. sk-1 merkinnän kaavamääräys muutetaan muotoon: Alueen vanha raken-
nuskanta ja avoin maisematila tulee pyrkiä säilyttämään.

Tiehallinnon lausunnon perusteella
5. Tieliikenteen alueen merkintä (LM) korvataan yleisen tien alueen merkin-

nällä (LT).

Sääksjärven asevarikon lausunnon perusteella
6. sv-1 merkinnän selityksestä poistetaan maininta kouluista ja asutuskeskuk-

sista
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Pirkanmaan ympäristökeskuksen lausunnon perusteella
7. Lahdesjärven ja Särkijärven rantavyöhykkeen virkistysaluevarausta leven-

netään Lahdesjärven uimarannan sekä Lahdesjärven ja Särkijärven välisen 
niemenkärjen kohdalla.

8. AT-1 alueen kaavamääräyksestä poistetaan maininta rakennuspaikan 1500 
m2:n vähimmäispinta-alasta

9. AT-1 kaavamääräyksessä muutetaan termi pienteollisuus termiksi työtila.

Puhtaan maan läjitysalueesta laaditun vaikutusarvioinnin perusteella
10. Puhtaan maan läjitysaluetta supistetaan pohjoisosastaan.

Kuva 8. Avoimia perinneympäristöjä suo-
sivan hirvenkellon kanta on voimakkaasti 
taantunut ja se onkin luokiteltu nykyisin 
uhanalaiseksi vaarantuneeksi lajiksi. 
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6. OSAYLEISKAAVA 

6.1 Yleisperustelu ja -kuvaus

6.1.1 Yleistä

Osayleiskaavalla osaltaan varaudutaan kaupunkiseudun 50 000 asukkaan väestön-
kasvuun vuosina 2000 - 2020. 

Kaava-alueen pinta-ala on 1256 ha. Asuntoalueita Vuoreksen osayleiskaavassa on 
esitetty 287 ha, joista 150 ha sijoittuu Tampereelle ja 137 ha Lempäälään. Osa-
yleiskaava-alueelle on laskettu voitavan sijoittaa noin 6200 asuntoa, joista 4900 Tam-
pereelle ja 1300 Lempäälään. Asukkaita Vuorekseen tulisi noin 13 400, joista 10 200 
Tampereelle ja 3200 Lempäälään. 

Työpaikka-alueita kaava-alueella on 35 ha: Tampereella 29 ha ja Lempäälässä 6 ha. 
Osayleiskaavan mukainen työpaikkojen kokonaismäärä Vuoreksessa tulee olemaan 
1000-1500. 

Keskustatoimintojen aluetta Vuoreksessa on 17 ha, josta 12 ha Tampereella ja 5 ha 
Lempäälässä.

Viheralueita on  560 ha, mikä on 45 % kaava-alueen kokonaispinta-alasta.

Vuoreksen osayleiskaavan aluevarausten pinta-alat ha

 KÄYTTÖTARKOITUS TAMPERE LEMPÄÄLÄ YHTEENSÄ   %
AK-7 39,80 10,4 50,20 4,0
AP-5 43,30 12,6 55,90 4,4
AP-6 41,90 11 52,90 4,2
AP-7 25,50 49,9 75,40 6,0
AP-7/r  16,5 16,50 1,3
AT-1  35,9 35,90 2,9
C-10 11,90 5 16,90 1,3
EP 34,80 14,9 49,70 4,0
LH 2,00  2,00 0,2
LM 17,40 13,6 31,00 2,5
PK-3 2,00  2,00 0,2
PL-1 1,40  1,40 0,1
PY 10,00 3,8 13,80 1,1
RA-3 2,70  2,70 0,2
RA-7  1,1 1,10 0,1
TP-3 29,20 5,5 34,70 2,8
M  18,2 18,20 1,4
VLK-1 37,60 7,1 44,70 3,6
VLL-1 109,20 71,4 180,60 14,4
VLM-1 267,20 62,7 329,90 26,2
VU-3 8,30  8,30 0,7
W 144,30 50,5 194,80 15,5
katualue 23,50 15,4 38,90 3,1

 YHTEENSÄ 852,00 405,5 1257,50 100,0
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Osayleiskaavaratkaisun tärkeimmät periaatteet  ja perusteet ovat:

-  alueen kytkeytyminen kaupunkirakenteeseen: yhteys Särkijärven yli kaupunkiseudun 
1-kehäväylälle ja sijainti 2-kehäväylän varressa

- sijainti Hervannan tuntumassa: Hervanta on kaupunkiseudun tuleva 2-keskus ja 
korkean teknologian toimintojen keskittymä

-  alueen luontoarvojen huomioon otto 
 
Kokonaisrakenne

Vuoreksen maankäyttö tukeutuu olemassa olevaan  alueen eteläosan halkaisevaan 
Ruskontiehen sekä uuteen Särkijärven ylittävään pääkokoojakatuun. Tehokkaim-
min toteutettavat, kerrostalovaltaiset alueet sijoittuvat Särkijärven siltakadun ja 
Ruskontien tuntumaan, jolloin voidaan taata julkisen liikenteen korkea palvelutaso 
mahdollisimman suurelle osalle Vuoreksen tulevista asukkaista. Kauempana alueen 
keskustasta ja pääväylistä maankäyttö perustuu pienimuotoisiin kaupunkimaisiin 
aluekokonai-suuksiin. 

Vuoreksen keskusta sijoittuu pääväylien risteyksen tuntumaan ja kuntien rajalle. 
Alueelle tulee sijoittumaan kaupalliset palvelut: esimerkiksi kaksi supermarket -
luokan elintarvikeliikettä, koulupalvelut, päiväkoti, terveys- ja sosiaalialan palvelut 
sekä seurakuntakeskus. Keskustasta muodostuu kaupunginosan toiminnallinen ydin, 
jonka luonne tulee perustumaan kaupunkimaiseen ilmeeseen sekä asumis-, palvelu-, 
harrastus- ja työpaikkatoimintojen muodostamaan sekoittuneeseen kaupunkiraken-
teeseen. 

Liikennejärjestelmä

Alueen liikennejärjestelmän lähtökohtana on tehokas joukkoliikenne, joka ainakin 
rakentamisen alkuvaiheessa tulee järjestettäväksi linja-autoilla, mutta suunnittelussa 
varaudutaan myös raideliikenteen toteuttamiseen tulevaisuudessa. Liikenneratkaisu 
perustuu järjestelyyn, jossa tukeudutaan alueen läpäisevään ja Särkijärven ylittävään 
uuteen katuyhteyteen. Tämä pääkokoojakatuluokkainen väylä kytkee Vuoreksen alueen 
synnyttämän liikenteen sekä Sääksjärven ja Hervannan välisen seututieluokkaisen 
Ruskontiehen että valtatieluokkaiseen itäiseen ohikulkutiehen (vt9).

Osayleiskaavatyön liikenteellisten tarkastelujen yhteydessä on tutkittu ratkaisua, 
jossa Särkijärven ylittävä silta tulisi ainoastaan joukkoliikenteen sekä jalankulun ja 
pyöräilyn käyttöön. Henkilöautojen ja muun ei-julkisen moottoriajoneuvoliikenteen 
ainoana yhteytenä Särkijärven eteläpuoliselle kaava-alueelle olisi tällöin Ruskontie.

Joukkoliikennesiltaan perustuvan liikenneratkaisun haitat ja riskit ovat hyötyjä 
suuremmat. Alueen saavutettavuus ei olisi hyvä kaikilla kulkumuodoilla eikä ratkaisu 
minimoisi liikkumistarvetta joten se ei täytä Vuoreksen liikenteen järjestämiselle ase-
tettuja tavoitteita (tarkastelusta tarkemmin kohdassa 6.6).

Luonto

Vuoreksen arvokas luonto ja vaihtelevat pinnanmuodot on otettu suunnittelussa erityi-
sesti huomioon. Luonnonolosuhteiltaan arvokkaimmat kohteet ja aluekokonaisuudet 
on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle ja viherväylät ja -yhteydet on osoitettu 
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siten, että yhteydet luontoon ovat alueen kaikista osista hyvät. Tärkeimmät viheryh-
teydet toimivat myös ekologisina käytävinä. Osayleiskaavalla turvataan kaupunki-
seudullisten viher- ja ulkoilureittien säilyminen kantakaupungin suunnasta Tampereen 
rajalle ja edelleen Lempäälän laajoille metsäisille ulkoilu- ja retkeilyalueille.

6.1.2 Sopeutuminen seutukaavakokonaisuuteen

Virkistys- ja viheralueverkko

Osayleiskaavan mukaiset aluevaraukset merkitsevät poikkeamista Pirkanmaan 3. seu-
tukaavasta. Seutukaavan mukaiset viheraluevaraukset  (VL) supistuvat 70 hehtaarilla 
ja MU -merkinnällä osoitetut alueet (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta) vastaavasti 135 hehtaarilla. 
 
Viheralueiden vähenemää Vuoreksen ja Hervannan ympäristössä korvaa kuitenkin 
Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa tehty 70 hehtaarin varaus Hervannan 
kaakkoispuolella, jossa seutukaavan mukainen MU -alue Makkarajärven länsi- ja 
itäpuolella on vuonna 2000 vahvistetussa yleiskaavassa osoitettu luonnonmukaiseksi 
lähivirkistysalueeksi (VLL). Hervannan ja Vuoreksen ympäristössä seutukaavan 
mukaiset viheraluevaraukset eivät näin ollen kokonaisuudessaan vähene.  Varausten 
kokonaismäärä osayleiskaava-alueella on lähes 6 km2. Osayleiskaavalla muutetaan 
aiemmin seutukaavassa MU -alueiksi osoitettuja alueita Ruskontien eteläpuolella 
virkistysalueiksi 95 ha. 

Virkistyskäytön kannalta merkittävin tekijä Vuoreksessa, seudulliset viherreittiyhtey-
det kantakaupungin suunnasta etelään, on osayleiskaavassa turvattu alueen länsi- ja 
itäpuolelle tehdyillä laajoilla vihervyöhykevarauksilla, joita täydentää kolme pieni-
muotoisempaa viherväylää alueen sisällä.  Vuoreksen alueen itä- ja länsiosaan 
sijoitettujen viherreittien leveys vaihtelee 100 metristä 400 metriin.

Virkistys- ja viheralueita on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 6.5.

Liikenneverkko

Ruskontie voi Vuoreksen synnyttämän liikenteen osalta olla pääosin nykyisen kaltainen. 
2+2-kaistaiseen poikkileikkaukseen  (so. toinen ajorata nykyisen pohjoispuolelle) va-
raudutaan Tampereen eteläisen kehätiehankkeen (Kehä 2) vuoksi.

Särkijärven ylittävä katu liittyy pohjoisosassaan itäiseen ohikulkutiehen ja Automie-
henkatuun ja kasvattaa niiden liikennettä. Näillä väylillä on kuitenkin nykytilanteessa 
runsaasti vapaata kapasiteettia. Itäinen ohikulkutie on alunpitäen suunniteltu välit-
tämään myös lyhytmatkaista liikennettä (toisin kuin Kuljun moottoritie) ja lisäksi sen 
poikkileikkaus on jo nykyisellään 3+3 -kaistainen eniten kuormittuvalla Lakalaivan 
ja Lahdesjärven eritasoliittymien välisellä tiejaksolla. Automiehenkadun ja itäisen 
ohikulkutien ramppiliittymien muotoilulla varmistetaan liikenteen ohjautuminen 
ohikulkutielle ja näin minimoidaan Koivistonkylän-Veisun alueelle tuleva liiken-
nekuormitus.

Särkijärven sillan liikenne on käytännössä kokonaan Vuoreksen liikennettä eli seudul-
lista liikennettä silta ei välitä. Sillan vaikutusalue jää pääosin Tampereen ja Lempäälän 
alueelle eikä sillalla ole vaikutuksia osayleiskaavan osakaskuntien ulkopuolelle. Sär-
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kijärven sillan avulla saadaan muutokset lähialueen väylillä mahdollisimman pieniksi 
ja kasvava liikenne ohjatuksi väylille, joilla on jo nyt runsaasti kapasiteettia. Myös 
mahdollinen raideliikenne on toimivasti toteutettavissa ainoastaan Särkijärven sillan 
kautta.

Särkijärven siltakadun toteuttaminen lisää seudullisen liikenneverkon toimivuutta 
ja toteutumisedellytyksiä. Ilman Särkijärven siltaa Vuoreksen alueen synnyttämä 
liikenne kuormittaisi mm. Kuljun moottoritietä ja Hervannan valtaväylää niin paljon, 
että liikenteellisen toimivuuden turvaamiseksi niillä tarvittaisiin kalliita kapasiteettia 
lisääviä investointeja. Ilman siltayhteyttä myös lähistön liikenneverkon mukaanlu-
kien Ruskontien (2-kehä) kehittäminen edellyttäisi suunniteltua järeämpiä ja kalliim-
pia ratkaisuja tai aikaistaisi tarvittavia väyläinvestointeja.
 
Edellä kuvatun lisäksi Hervannan kaupunginosan keskustan läpi kulkevan liikenteen 
melu- ja päästövaikutukset sekä onnettomuusriskit lisääntyisivät merkittävästi, mikä 
ei ole kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta kestävä ratkaisu.

Liikennettä on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 6.6.

Palvelurakenne

Julkiset palvelut
Lähtökohtana Vuoreksen alueen toteuttamiselle kahden kunnan alueella on ollut 
kuntien välinen yhteistyö. Yhteistyötä sovelletaan myös kunnallisten peruspalvelujen 
toteuttamisessa ja tarjonnassa. Perusajatuksena Vuoreksen alueen suunnittelussa 
pidetään, että alueen asukkaat saavat mahdollisimman monet tarvitsemansa kunnal-
liset palvelut joustavasti omalta alueelta riippumatta hallinnollisesta kuntarajasta. 
Yleisesti ottaen yhteistyö on kunnille kannattavaa, kun kustannuksia voidaan jakaa 
ja näin tehostaa palvelujen tarjontaa. Suurimpana yhteisenä hankkeena Vuoreksen 
alueella on suunnitelmissa ollut yhteisen sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen.

Koska Lempäälän kunnalla ei ole riittäviä resursseja alueen vaatimiin palveluin-
vestointeihin ja Tampereen puoleinen alue rakentuu nopeammalla aikataululla kuin 
Lempäälän puoli, tulee Tampereen kaupunki pääsääntöisesti vastaamaan suurten 
perusinvestointien toteuttamisesta.

Vuoreksen alue on todettu kooltaan niin suureksi, että se edellyttää tiettyjen sosiaali- 
ja terveyspalvelujen toteuttamisesta ja tuottamisesta alueellisesti. Tämä perustuu 
niihin yleisiin periaatteisiin, joita noudatetaan vastaavilla väestövastuu- ja palve-
lualueilla Tampereella ja Lempäälässä.  Kattava alueellisten palveluiden saatavuus 
on merkittävä asia Vuorekseen muuttavien asukkaiden näkökulmasta. Suunnitel-
tuun yhdyskunta- ja aluerakenteeseen vedoten on kuitenkin esitetty, että Vuoreksen 
tulisi julkisissa palveluissa (muiden kuin päivähoidon ja koulupalveluiden osalta) 
pääsääntöisesti tukeutua Hervannassa oleviin palveluyksiköihin. Olevien palveluyk-
siköiden kapasiteetti sekä Tampereella että Lempäälän puolella on jo nykyisellään 
monelta osin ylikuormitettu. Se ei siten anna mahdollisuuksia kytkeä  Vuoreksen 
asutusta  täysimääräisesti oleviin yksiköihin ilman mittavia lisäinvestointeja. Lem-
päälällä ei Sääksjärven - Kuljun alueella ole ylimääräistä palvelukapasiteettia, johon 
Vuoreksen alue voisi tukeutua, vaan alueella olisi tarvetta tukeutua Vuoreksen palve-
luihin esim. päivähoitopalveluissa.
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Hervannan palveluyksiköiden koon kasvattamiseen siinä määrin, että ne tulvaisuu-
dessa kykenisivät palvelemaan nykyisiä/uusia hervantalaisia ja Vuoreksen asukkaita, 
ei ole tarkoituksenmukaista. Julkisten palveluiden tukeutuminen muihin alueisiin ei 
ole muutoinkaan kestävä ratkaisu esim. alueen asukkaiden ja alueen kehittymisen 
näkökulmasta. Palveluiden hajauttaminen merkitsisi myös liikkumistarpeiden lisään-
tymistä. Terveysaseman toteuttamatta jättäminen olisi erityisesti Lempäälän puolen 
asutuksen kannalta huono vaihtoehto, sillä se edellyttäisi ainakin tiettyjen terveyspal-
veluiden tukeutumista kuntakeskuksen terveysasemaan. Pitkä matka asettaisi Vuorek-
sen Lempäälän puoleiset asukkaat selvästi eriarvoiseen asemaan Tampereen puolen 
asukkaisiin nähden.

Vuoreksen julkisten palveluiden toteuttamisesta ja tuottamistavasta (hankintatavasta)  
ei ole vielä tehty päätöksiä. Alueen toteuttamisen aikana (10-15 vuotta) luonnollisesti 
harkitaan, kuinka Vuoreksen ja Hervannan palvelutuotanto voidaan toteuttaa niin, 
että kummankin alueen palvelutarjonta on mahdollisimman hyvä ja Vuores voi tukeu-
tua myös Hervannan palveluihin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaupalliset palvelut
Vuoreksen alueen ostovoima mahdollistaisi ainakin kahden supermarket –kokoluokan 
päivittäistavaramyymälän toiminnan alueella. Tavoitteena on, että kaupallisia palve-
luita olisi tarjolla Vuoreksen keskusta-alueen ohella sen ”alakeskuksissa”. 

Tavoitteena on, että Vuoreksen alueelle syntyisi myös erikoiskaupan palveluita. 
Pääosin alue kuitenkin tukeutuisi erikoiskaupan osalta lähialueisiin sekä Tampereen 
keskustaan ja Tampereen eteläisen ja itäisen seudun erikoiskaupan keskittymiin. 
Vuoreksen asutus lisäisi merkittävällä tavalla erikoiskaupan ostovoimaa Tampereen 
eteläosissa. 

Suhde Hervantaan
Se, missä määrin Vuoreksen tulevat asukkaat käyttävät Hervannan palveluita, riip-
puu ennen kaikkea Hervannan palvelutarjonnasta ja sen yleisestä vetovoimaisuudesta 
sekä liikenneyhteyksien sujuvuudesta. Nykytilanteeseen nähden Hervannan palvelui-
den tulee merkittävästi monipuolistua ja lisääntyä, jotta se kykenisi kilpailemaan 
vetovoimaisuudessa muiden Tampereen kaupallisten keskusten kanssa.

Vuoreksen ja Hervannan välille on suunniteltu korkealuokkaiset kevyen liikenteen 
yhteydet sekä hyvän palvelutason joukkoliikenneyhteydet. Nämä antavat Vuoreksen 
asukkaille mahdollisuuden hyödyntää Hervannan palvelutarjontaa niiden palveluiden 
(mm. erikoiskaupat ja liikuntapalvelut) osalta, joita Vuorekseen ei toteudu.
 
Vuoreksen rakentaminen lisää merkittävästi Hervannan vaikutuspiirissä olevaa 
väestömäärää, mikä vahvistaa Hervannan aluekeskuksen asemaa ja tukee Hervannan 
kehittymistä tulevaisuudessa Tampereen toiseksi kaupunkitason pääkeskukseksi. 

Suhde Sääksjärveen
Sääksjärven alueen (kaupalliset) palvelutarjoajat voivat halutessaan hyödyntää 
Vuoreksen potentiaalista asiakasmäärää. Näin Vuoreksen rakentaminen tukisi Sääks-
järven alueen palveluiden ylläpitämistä ja tarjoaisi hyvät edellytykset niiden kehit-
tämiseen. Nykyisellään Sääksjärvi ei ole erityisen vetovoimainen palvelutarjonnan 
suhteen, eikä siellä ole nykyisessä muodossaan tarjottavana Vuoreksen uusille asuk-
kaille mitään ”uutta”. 
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Palveluja on käsitelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 6.3.

6.2 Asuminen

Valtaosa Vuoreksen aluevarauksista on asuntorakentamista varten. Asumiseen tarkoi-
tettuja alueita on osoitettu sekä kerrostalovaltaisiksi että pientalovaltaisiksi alueiksi. 
Kaupunkiseudulla pientalotontteihin kohdistuvaan suureen kysyntään varaudutaan 
perinteisten pientaloalueiden ohessa  matalan ja tiiviin pientalorakentamisen alue-
varauksilla. Myös kyläaluetta varten on oma merkintänsä. Kerrostalovaltaiset asun-
toalueet sijaitsevat pääkokoojakadun tuntumassa ja Ruskontien pohjoispuolella. 

Matalaa ja tiivistä pientaloaluetta on osoitettu Vuoreksen itälaidalle Ruskontien etelä- 
ja pohjoispuolelle, Anniston kyläalueen länsipuolelle, alueen keskellä Särkijärven sil-
takadun itäpuolelle ja Lahdesjärven alueelle. Matala ja tiivis pientaloalue tarkoittaa 
kytkettyjen pientalojen aluetta, jossa rakennukset ovat korkeintaan kolme kerrosta 
korkeita. Korttelitehokkuudeksi on arvioitu ek=0,25. Korttelialue sisältää noin kolme-
kymmentä prosenttia viheraluetta.

Kyläkeskuksen alueeksi on merkitty Lempäälän puolella oleva Anniston-Koipijärven 
kylän alue Vanha Hervannantien varressa ja Hervantajärven eteläpuolella sijaitseva 
alue. Alueella on mahdollista maa- ja metsätalouden harjoittaminen, asuminen ja 
siihen liittyvä ympäristöhäiriötä aiheuttamaton pienteollisuus. Keskeisimmät osat 
Anniston kyläalueesta on merkitty kaavaan kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. 

Alueen vanhinta asutuskerrostumaa edustavat, 1800-luvulla perustetut torpat, on 
osayleiskaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Nämä sijait-
sevat Oiviossa, Annistossa, Koipijärvellä ja Vormistossa. Näihin voi rakennusten 
lisäksi kuulua arvokkaita rakenteita ja viljelysmaisemaa. Asemakaavoituksen yhtey-
dessä selvitetään kohteiden säilymismahdollisuudet.

Pientalovaltaisen asuntoalueen reservialueeksi on osoitettu alueita Hervantajärven ja 
Koipijärven välisen kannaksen alueelta. 

Loma-asuminen Särkijärvellä ja Koipijärvellä on merkitty osayleiskaavaan olemassa 
olevan tilanteen mukaisesti. Olevat rakennuspaikat on merkitty RA- tai ra-mer-
kinnällä. 

Asuntojen ja asukkaiden määrät

 
 TAMPERE LEMPÄÄLÄ YHTEENSÄ 
 ASUNNOT ASUKKAAT ASUNNOT ASUKKAAT ASUNNOT ASUKKAAT

 ERILLISPIENTALO 210 560 490 1330 700 1890
 RIVITALO 1830 4840 460 1220 2290 6060
 KERROSTALO 2820 4790 400 690 3220 5480
 YHTEENSÄ ~4900 ~10200 ~1300 ~3200 ~6200 ~13400
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6.3 Palvelut

Vuoreksessa on palveluja varten varattu alueita keskustatoiminnoille, palvelu-
valtaiselle yritystoiminnalle, julkisille  palveluille ja hallinnolle sekä lähipalveluille. 

Keskustatoimintojen aluetta on osoitettu Ruskontien ja pääkokoojakadun risteyksen 
pohjoispuolelle sekä Ruskontien ja pohjoisen rinnakkaistien väliin. Keskustatoiminto-
jen aluetta on yhteensä 16,9 ha, josta 11,9 ha sijaitsee Tampereella ja 5,0 ha Lem-
päälässä. Palvelujen ohessa keskustatoimintojen alueella voi sijaita myös asumista ja 
työpaikkatoimintoja.

Lähipalvelujen alue on sijoitettu Särkijärven siltakadun länsipuolelle. Alue on 
tarkoitettu ympäröivän asutuksen julkisille ja yksityisille palveluille, asumiselle ja 
työpaikoille. Alueen pinta-ala on 1,4 ha.

Palveluvaltaisen yritystoiminnan alue on sijoitettu Automiehenkadun molemmin puo-
lin. Automiehenkadun ja itäisen ohikulkutien risteykseen rajautuu myös huolto-asema-
alue. Tälle alueelle on laadittu asemakaava, mutta tontit ovat rakentamattomia. Lii-
kerakennusten tonttien pinta-ala on 2 ha ja huoltoaseman tontin pinta-ala 1,4 ha. 

 Vuoreksen palvelurakenne

 Asuntoalueiden  Vuoreksen Muu sijainti
 palveluyksiköt  palvelukeskus 

 Julkiset palvelut
 Pienten lasten koulut  X  (X) alkuvaiheessa Hervanta/ 
 ja päiväkodit   Multisilta ja Sääksjärvi

 5-9-lk:n kouluyksikkö  X 

 Lukio    X Hervanta

 Terveysasema   X 

 Kirjasto   X 

 Urheilutilat  X pallokenttä, sisä- X (uimahalli) X monitoimihalli, urheilukenttä, 
      liikuntatila  jäähalli Hervannassa

 Neuvola   X (X) Hervanta/ Multisilta ja 
    Sääksjärvi, alkuvaiheessa
 Kotipalvelu ja kotisai-
 raanhoito   X (X) alkuvaiheessa

 Sosiaalityö   X (X) alkuvaiheessa

 Vanhustyö ja vammais-
 palvelut   X (X) alkuvaiheessa

Seurakuntakeskus  X

 Kaupalliset palvelut
 
 Päivittäistavarakauppa  X 
 
 Pankki, posti, ravintola jne.  X X 
 Erikoiskaupat, kuten vaate-,  X X
 ja kenkäkaupat   
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Kuva 9. Keltaisella on kuvattu palvelut, joihin Vuoreksen rakentamisen alkuvaiheessa tukeu-
dutaan. Punaisella on kuvattu palvelut, joiden rakentamiseen Vuoreksen jatkosuunnittelussa 
varaudutaan. Sinisellä on kuvattu palvelut, joita Vuoreksen asukkaat voivat myöhemminkin 
käyttää. Kuvassa tähdellä esitettyjä muita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita ovat esim. kir-
jasto, nuorisotila, eläkeläisten ja vanhusten toimipiste, seurakunnan tila yms.

Kuvat 10 ja 11. Keltaisella on kuvattu oheisissa kuvissa ne palvelut Sääksjärvellä ja Hervan-
nassa, joita Vuoreksen asukkaat voivat rakentamisen alkuvaiheessa käyttää. Punaisella on 
kuvattu palvelut, joiden rakentamiseen Vuoreksessa varaudutaan.

Kuva 10.
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Kuva 11.

 
6.4 Työpaikat

Työpaikka-alueita on osayleiskaavaan merkitty sekä Ruskontien varteen että 
Lahdesjärvelle. Lahdesjärven aluevaraus liittyy Lahdesjärven osayleiskaavan laa-
jaan työpaikka-alueeseen. Se sijaitsee lentomelualueella. Ruskontien työpaikka-alueet 
sijaitsevat liikenteellisesti edullisilla paikoilla. Ne on tarkoitettu korkeatasoisiksi 
työpaikka-alueiksi, jossa toiminta painottuisi tutkimus- ja kehitystoimintaan ja raken-
nukset olisivat toimistorakennuksia.

Laskettuna korttelitehokkuuden ek=0.3 mukaan työpaikka-alueilla on rakennusoikeutta 
noin 100 000 kerrosneliömetriä, josta 85 000 m2 on Tampereella ja 15 000 m2 on 
Lempäälässä. Työpaikkoja niihin voi sijoittaa 1000-1500, näistä 800-1200 Tampereen 
ja 200-300 Lempäälän alueelle.  

6.5 Virkistys, suojelu sekä maa- ja metsätalous

Luonnon monimuotoisuuden ja maisemarakenteen säilymisen kannalta keskeiset 
alueet on osoitettu luonnontilaisiksi viher- ja virkistys- tai maa- ja metsätalousalueik-
si. Viher- ja virkistysaluetta Vuoreksen osayleiskaavassa on noin 45% kaava-alueen 
kokonaispinta-alasta (n. 420 m2/asukas). Viheralueet on liitetty toisiinsa viheryhteyk-
sillä, joilla on suuri merkitys sekä ulkoilureittien että eliöstön ekologisien käytävien 
kannalta.

Merkittävien järvien  kuten esim. Särkijärven, Lahdesjärven, Suolijärven, Koipi-
järven ja Höytämönjärven ranta-alueet sekä Mäyränmäki ja Pilkkakuusenharju 
maisemarakennetta jäsentävinä ja seudullisen viherverkon merkittävinä osina on 
osoitettu maiseman- ja luonnonhoitoalueiksi varatuiksi lähivirkistysalueiksi (VLM). 
Alavat notkot, painanteet sekä laaksojen pohjat, jotka voivat olla joko vesitalouden 
tai ekologisten verkostojen kannalta tärkeitä, kasvullisina säilytettäviä alueita, on 
kaavassa osoitettu joko luonnonmukaisiksi (VLL) tai kaupunkipuistoiksi varattaviksi 
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lähivirkistysalueiksi (VLK). Kaupunkipuistoiksi on osoitettu ne asuntoalueiden väliin 
jäävät alueet, joita käytetään päivittäiseen virkistykseen. Särkijärven siltakadun 
länsipuolelle on osoitettu varaus urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU),  joka 
siltakadun itäpuolella sijaitsevien kaupunkipuistojen ja Pilkkakuusenharju-Virolaisen 
maiseman- ja luonnonhoitoalueiden kanssa muodostaa Vuoreksen alueen kaupungin-
osapuiston.

Kuva 12. Vuoreksen virkistysalueiden liittyminen seudullisiin viheralueisiin

Suurin osa luonnonoloiltaan arvokkaista alueista jää kaupunkipuistojen ulkopuolisil-
le luonnontilaisille virkistysalueille (VLL ja VLM). Vain osa Koipijärven ympäristön 
alueista, Rimminsuon alapuoliset tervaleppäkorpi ja avosuo sekä Väliniitty jäävät 
kaupunkipuistoiksi merkityille alueille. Mainittujen kohteiden luonnonarvot tulisi ottaa 
asemakaavoituksessa ja alueiden toteutuksessa mahdollisimman hyvin huomioon. 

Alueet, joilla on erityisiä luonnonarvoja, on kaavassa merkitty s-1- tai luo-1- merkin-
nällä.  S-1-merkintä : alueen osa, jolla on luonnonsuojelullista arvoa, on näistä 



Vuoreksen osayleiskaava ehdotus 11.8.2003

40

Vuoreksen osayleiskaava ehdotus 11.8.2003

41

kahdesta vaativampi. Sillä merkityt kohteet on sijoitettu virkistysalueille. Niiden 
säilyminen tulee huomioida alueiden käytössä ja hoidossa. S-1-alueita on mm. Lah-
desjärvellä, Särkijärvellä (Valkama), Koukkujärven pohjoispäässä, Mäyränmäellä 
ja Pilkkakuusenharjulla. Lempäälän puolella merkintää on käytetty Väliniityssä ja 
Vuoreslammin alueella.

Luo-1 -merkintä: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue, on 
tarkoitettu informatiiviseksi ja sillä merkityt alueet pyritään ottamaan huomioon ase-
makaavoituksessa. Alueet sijaitsevat pääosin viheralueilla, mutta jossain määrin myös 
rakentamiseen osoitetuilla alueilla.

Uimaranta-alueiksi on osoitettu Lahdesjärven olevan uimarannan lisäksi kaksi uutta 
uimarantaa: toinen Särkijärven pohjois- ja toinen etelärannalle. Koipijärven ran-
noille on myös merkitty kaksi uimapaikkaa: toinen järven lounais- ja toinen koillisran-
nalle.

Venevalkamia on osoitettu Särkijärven länsiosaan (Valkaman alue), Särkijärven sil-
takadun itäpuolelle, Lahdesjärven länsirannalle, Koipijärven itä- ja länsirannalle 
sekä Höytämönjärven Koipilahdelle.

Maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi on Lempäälän puolella merkitty kolme aluet-
ta: kaksi niistä on Anniston-Koipijärven kyläalueella ja yksi Oiviossa, Höytämönjär-
ven pohjoisosassa.

6.6 Liikenne

Alueen liikenneratkaisu perustuu järjestelyyn, jossa tukeudutaan alueen läpäisevään 
ja Särkijärven ylittävään uuteen katuyhteyteen, “Särkijärven siltakatuun”. Tämä 
pääkokoojakatuluokkainen väylä kytkee Vuoreksen alueen synnyttämän liikenteen 
sekä nykyiseen Sääksjärven ja Hervannan väliseen seututieluokkaiseen Ruskontie-
hen että valtatieluokkaiseen itäiseen ohikulkutiehen (vt9). Yleisen tien alueeksi on 
osayleiskaavassa merkitty Ruskontie ja itäisen ohikulkutien liittymäalue.   

Lahdesjärven eritasoliittymän pohjoiset ramppijärjestelyt muutetaan ns. trumpet-
tijärjestelyksi siten, että rampilta (vt9) tuleva suunta on liittymän pääsuunta. Samalla 
suora yhteys rampilta sekä Särkijärven siltakadulta (nyk. Automiehenkatua) Hyllinii-
tynkadulle katkeaa. Ratkaisulla varmistetaan liikenteen ohjautuminen ohikulkutielle 
(vt9) ja näin minimoidaan Koivistonkylän-Veisun alueelle tuleva liikennekuormitus. 
Yhteys Hylliniitynkadulle säilyy, mutta kulku tapahtuu Kurssikeskuksen kadun kautta 
(liite12).

Pääkokoojakadun ohella alueen sisäistä liikennettä palvelevat rinnakkaiskadut 
Ruskontien molemmin puolin. Ne liittyvät Ruskontiehen valo-ohjatuin tasoliittymin. 
Lisäksi alueen etelä- ja pohjoisosat yhdistetään Ruskontien alittavalla katuyhtey-
dellä.
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Särkijärven yli johtava katu
- Yksiajoratainen, 2-kaistainen katu, jonka nopeusrajoitus on 40-50 km/h. Keskustan 

kohdalla Esplanadityyppinen 2-ajoratainen ja 2-kaistainen katu
- Katujakson pääliittymätyyppinä käytetään kiertoliittymää, mikä lisää liikenteen tur-

vallisuutta ja sujuvuutta, lisäksi
- Ruskontien liittymään valo-ohjaus, 
- Automiehenkadun / Itäisen ohikulkutien ramppien liittymiin valo-ohjaus tai kier-

toliittymä
- Lahdesjärven etl:n pohjoisiin ramppeihin trumpettijärjestely
- Eroteltu jalankulku- ja pyörätie kadun vierellä
- Tärkeimmät kevyen liikenteen risteyspaikat eritasoratkaisuin (ali- tai ylikulut)
- Joukkoliikenteen pysäkit rakennetaan liittymien ja kevyen liikenteen väylien yh-

teyteen
- Katutilassa varauduttu kaksisuuntaiseen pikaraitiotieliikenteeseen
- Kadun maksimiliikennemäärä ennustetilanteessa vuonna 2020 on sillan kohdalla 
   n. 10 000 ajon./vrk (mahdollinen raitiotieliikenne vähentäisi toteutuessaan mer-

kittävästi sillan liikennemäärää).

Muiden katujen nopeusrajoitus on turvallisuussyistä 30-40 km/h, mahdollisilla 
pihakatujaksoilla (asemakaavoitus) 20 km/h. 

Ruskontielle Vuoreksen liikenteen synnyttämät tarpeet koskevat alikulkuja, liittymiä 
kanavointeineen sekä varautumista rakenteelliseen meluntorjuntaan. Vuoreksen 
alueen liikennetarpeisiin nykyinen 1-ajoratainen Ruskontie riittää. 

Osayleiskaavaehdotuksessa on kuitenkin esitetty tilavaraus toiselle ajoradalla, koska 
Pirkanmaan maakuntakaavatyön yhteydessä on tutkittu ja varauduttu Ruskontien 
kehittymiseen ns. Tampereen seudun Kehä 2-väyläksi, jonka standardi ja ennustetut 
liikennemäärät puoltavat varautumista 2-ajorataiseen ratkaisuun Vuoreksen kohdalla. 
Eritasoliittymiin Vuoreksen kohdalla ei tarvitse varautua.

Joukkoliikennesilta
Osayleiskaavatyön liikenteellisten tarkastelujen yhteydessä on tutkittu ratkaisua, 
jossa Särkijärven ylittävä silta tulisi ainoastaan joukkoliikenteen sekä jalankulun ja 
pyöräilyn käyttöön. Henkilöautojen ja muun ei-julkisen moottoriajoneuvoliikenteen 
ainoana yhteytenä Särkijärven eteläpuoliselle kaava-alueelle olisi tällöin Ruskontie.

Liikennemallitarkastelujen (TALLI 2002) perusteella joukkoliikennesilta lisäisi jouk-
koliikenteen kulkumuoto-osuutta muutaman prosenttiyksikön (16% - 18%)  vähentäen 
henkilöautomatkojen määrää. Vetovoimaisimmankin joukkoliikennevälineen (pikarai-
tiotiejärjestely, josta ei ole olemassa päätöstä) tapauksessa kulkumuoto-osuus jouk-
koliikennesiltavaihtoehdossa  olisi enintään 22%, jolloin henkilöautolla kulkevien 
osuudeksi jäisi vielä 58%. 

Kuva 13. Poikkileikkaus 
Särkijärven siltakadulta.
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Sillan varaaminen pelkästään joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön lisäisi 
kyllä joukkoliikenteen kilpailukykyä Vuoreksen alueella, mutta vähentyneiden henki-
löautomatkojen tuoma etu menetettäisiin siinä, että Vuoreksen henkilöautomatkat oli-
sivat paljon pidempiä: henkilöautomatkan keskimääräinen pituus kasvaisi 1 km (9,5 
km - 10,5 km). Kasvava henkilöautosuorite heijastuisi koko Tampereen seudulle siten, 
että vähentyneestä henkilöautomatkojen määrästä huolimatta autoilu lisääntyisi yli 
27 000 ajon.km /vrk, mikä tekee vuositasolla lähes 10 miljoonaa ajokilometriä enem-
män lisäten mm. liikenteen päästöjä ja onnettomuuksien määrää.

Siltaa käyttävistä lähes 10 000 ajoneuvosta valtaosa siirtyisi käyttämään Kuljun 
moottoritietä tai Hervannan valtaväylää, mistä aiheutuisi investointipaineita näille 
nyt jo varsin kuormitetuille väylille. Ratkaisu myös aikaistaisi Ruskontielle tarvit-
tavia kalliita liikennejärjestelyjä. Tiehallinto on vastustanut voimakkaasti Vuoreksen 
liikenteen ohjaamista Kuljun moottoritielle, joka on tarkoitettu erityisesti pitkä-
matkaiselle liikenteellä ja on mm. osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Vuoreksen 
liikenteen tuominen tällä väylälle heikentäisi sen liikenneturvallisuutta ja toimivuutta 
lisäämällä liikenteen määrää pistemäisesti huomattavan paljon, muuttamalla liiken-
nevirran luonnetta ja lisäämällä riskialttiiden liittymätoimintojen määrää. 

Tampereen kaupungin näkökulmasta liikenteen ohjaaminen Hervannan kaupungin-
osan ja sen ydikeskustan läpi turvallisuus-, melu ja päästövaikutuksineen ei ole 
hyväksyttävä ratkaisu. Hervannan valtaväylää on vuonna 2002 järjestelty uudelleen 
ja samalla valtaväylän välittömään läheisyyteen, keskustaa vahvistamaan, on kaa-
voitettu asutusta.

Joukkoliikennesilta heikentäisi Vuoreksen alueen ulkoista ja sisäistä saavutettavuut-
ta, koska yli puolet Vuoreksesta lähtevistä tai sinne tehtävistä matkoista tehtäisiin 
silti henkilöautolla. Matkat pohjoisen suuntaan tai siitä suunnasta tehtäisiin Kuljun 
moottoritien tai Hervannan kautta. Suurimmat haitat kohdistuisivat sisäiseen saa-
vutettavuuteen. Esimerkiksi lapsiperheiden arkiliikkumisessa on tavallista, että 
lapsia kuljetaan päiväkotiin ja kouluun henkilöautolla. Varsin yleistä on myös päivän 
aikana tapahtuva hammaslääkärissä, neuvolassa tms. käynti, joka hoituu vanhem-
pien toimesta henkilöautolla. Etenkin Särkijärven pohjoispuolella asuville nämä 
matkatyypit merkitsevät pitkää kiertomatkaa ja suurta vaivaa ja asettaisivat heidät 
eriarvoiseen asemaan muihin vuoreslaisiin nähden.

Joukkoliikennesillan  haitat ja riskit ovat hyötyjä suuremmat. Sillan varaaminen jouk-
koliikenteelle kasvattaa hankilöautosuoritetta 10 miljoonaa ajokilometriä vuodessa. 
Alueen saavutettavuus ei olisi hyvä kaikilla kulkumuodoilla eikä ratkaisu minimoisi 
liikkumistarvetta eikä se täten täytä Vuoreksen liikenteen järjestämiselle asetettuja 
tavoitteita.

Joukkoliikenne 

Joukkoliikenne on ajateltu toteutettavaksi linja-autoilla, mutta mahdollinen raidelii-
kenne on otettu huomioon tilavarauksissa. Ennustetilanteessa vuonna 2020 Vuoreksen 
alueella kulkee seuraavat linjat:
- Uusi linja 31 keskustasta Lahdesjärven ja Särkijärven sillan kautta Vuorekseen ja   

Hervantaan
- Linjan 26 jatke Multisillasta Vuorekseen
- Seutulinja 211 Hervannasta Sääksjärven kautta Lempäälään 
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Kevyt liikenne

Kevyelle liikenteelle tarjotaan pääyhteydet Vuoreksesta 
- Sääksjärven ja Hervannan suuntiin Ruskontien vierellä
- Hervantaan myös Suolijärven etelä- sekä pohjoispuolitse
- Lahdesjärven ja Koivistonkylän suuntaan Särkijärven sillan kautta
Alueen sisällä toteutetaan jalankulku- ja pyörätiet kokoojakatujen yhteyteen 
sekä tiuhahko, kaduista riippumaton kevyen liikenteen verkko. Estevaikutuksen 
vähentämiseksi tehdään useita kevyen liikenteen alikulkuja alueen pääkokoojakadun 
ohella myös Ruskontien alitse.

Vuoreksen tie- ja katuverkko on esitetty liitteessä10 ja joukkoliikennereitit ja kevyenlii-
kenteen pääreitit liitteessä 13.

6.7 Tekninen huolto

Vesihuolto

Vuoreksen alue liitetään nykyisiin Tampereen vesijohto- ja viemäriverkostoihin Laka-
laivassa, Hervannassa ja vaihtoehtoisesti joko Multisillassa tai Lempäälän verkos-
toihin Sääksjärvellä. Liitosjohdot rakennetaan Särkijärven ylittävän sillan kautta 
Lahdesjärvelle, Vuoreksen ja Hervannan yhdistäviä kevyen liikenteen väyliä myöten 
Hervantaan sekä Ruskontien varteen Sääksjärvelle ja Multisiltaan. Viemäriverkoston 
jätevedet johdetaan rakennettuihin viemäriverkostoihin pumppaamalla. Vuoreksen 
alueella syntyvät hulevedet johdetaan ja käsitellään mahdollisimman luonnonmu-
kaisesti mm. olevia suoalueita ja ojia hyödyntäen (liite 16 “Ohjeet hulevesien käsit-
telystä”) Vuoreksen vesihuolto on esitetty kartalla liitteessä 14.

Sähkönjakelu

Vuorekseen rakennettava sähkönjakeluverkosto liitetään olemassa olevaan verkos-
toon 20 kV johtoyhteyksillä Multisillassa, Hervannassa ja Lakalaivassa. Uudelta 
Multisillan sähköasemalta rakennetaan maakaapeli/vesistökaapeli -yhteys Vuoreksen 
alueelle. Särkijärven ylittävään siltaan varataan reitti yhteensä neljälle kaapelille. 
Liitokset Hervantaan rakennetaan käyttäen hyväksi suunniteltuja kevyen liikenteen 
väyliä. Johtoreitit sijoittuvat pääosin yleisille katu- ja viheralueille. Särkijärven poh-
joispuolella kulkeva nykyinen johtoreitti on merkitty osayleiskaavakarttaan.

Kaukolämmitys

Vuoreksen alue liitetään kaukolämmityksen kantaverkkoon niin, että Tampereen ja 
Lempäälän alueella olevat kerros- ja rivitalot, julkisten palvelujen ja teollisuuden 
rakennukset liitetään kaukolämmitykseen. Liittäminen nykyiseen kantaverkkoon voi-
daan toteuttaa joko Lahdesjärvellä Särkijärven ylittävää siltaa hyväksikäyttäen tai 
Hervannassa, jonne yhteys rakennetaan Ruskontien kautta. Molemmissa vaihtoeh-
doissa huippu- ja varakäyttöön rakennettavalle lämpökeskukselle ja pumppaamolle 
varataan alueet sekä Ruskontien varrelta että Lahdesjärven teollisuusalueelta. 
Kaukolämpöjohdot sijoittuvat pääosin yleisille katu- ja viheralueille. Vuoreksen kau-
kolämmitys on esitetty liitteessä 15.
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Tietoliikenneyhteydet

Tietoliikenneyhteyksien vaatimat kaapeloinnit rakennetaan katutöiden yhteydessä. 
Alueen syöttökaapelit olemassa olevalta kaapeliverkolta rakennetaan sekä Lah-
desjärven suunnasta Särkijärven ylittävälle kadulle että Hervannan suunnasta 
Ruskontielle.

Jätehuolto

Vuoreksen alueen jätehuolto voidaan toteuttaa nykykäytännön mukaisella kiin-
teistökohtaisella keräyksellä. Tällöin alueelle rakennettaisiin viisi hyötyjätepistettä 
sekä hyötyjätekeskus. Tarkemman suunnittelun yhteydessä on myös syytä tutkia uusia 
jätehuoltoratkaisuja kuten mahdollisuuksia jätteiden synnyn ehkäisyyn, rakennus-
aikaisia jätehuoltoratkaisuja sekä korttelikohtaisen keräysjärjestelmän soveltuvuutta 
alueelle. 

6.8 Ympäristönsuojelu

Ruskontien ja Särkijärven siltakadun varteen on merkitty melulle herkkien toimin-
tojen kohdalle melunsuojaustarve. Lentomelualueelle osoitettu rakentaminen on 
työpaikkatoimintoja varten.

Särkijärven silta tulee varustaa melunsuojarakentein. Sillan hulevedet tulee johtaa 
maalle ja käsitellä siellä asianmukaisesti.

Hulevesien käsittelyyn varaudutaan käyttämään ekologisia menetelmiä, kuten pinta-
valutusta, imeytystä, lammikoita ja laskeutusaltaita. Tarkoitukseen sopivat vesiuomat 
sijaitsevat virkistysalueilla. Hulevesien käsittelyohjeet on liitteessä 16.

Puolustusvoimien varikkoalueen ulkopuolelle on kaavassa merkitty suojavyöhyke, 
jolla maankäyttöä on rajoitettu varikkotoimintaan liittyvästä onnettomuusriskistä 
johtuen. Suojavyöhykkeelle ei ole mahdollista rakentaa hoitolaitoksia tai päiväko-
teja.

6.9 Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjakartta

Osayleiskaavan maankäyttökartta esitetään 1:10 000 mittakaavaisella Maanmit-
tauslaitoksen peruskartalla. Seutukaavatilanne esitetään mittakaavassa 1:100 000. 

Yleiskaavamerkinnät

Osayleiskaavamerkintöjen pohjana on käytetty 31.3.2000 annettua ympäristöminis-
teriön asetusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä 
merkinnöistä. Yleiskaavamerkintään liittyy merkinnän selostus, joka sisältää joi-
denkin merkintöjen kohdalla myös suunnittelumääräyksen. Yleiskaavamerkintä 
osoittaa alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen yksityiskohtaisen maankäytön suun-
nittelun ja rakentamisen pohjaksi.
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Yleismääräykset

Aluekohtaisten määräysten ohella yleiskaava-alueella voidaan sallia seuraavaa ra-
kentamista, mikäli siitä ei aiheudu haittaa alueen pääasialliselle käyttötarkoituk-
selle:

1. Katujen ja pysäköintitilojen rakentaminen
2. Kevyen liikenteen reittien, ulkoilureittien, puistojen ja torien sekä muiden vastaa-

vien alueiden rakentaminen
3. Lähipalveluiden rakentaminen
4. Huoltohenkilökunnan asuntojen rakentaminen
5. Teknisen huollon rakenteiden ja laitteiden rakentaminen
6. Väestönsuojien rakentaminen

Asuminen

Yleiskaavassa on asumiseen tarkoitetut alueet esitetty neljällä eri merkinnällä alueen 
pääasiallisen talotyypin mukaan. Lisäksi on esitetty Anniston kylän keskeiset alueet 
kyläkeskuksen alueena. Alueilla ovat voimassa myös yleismääräykset.

- Kerrostalovaltainen asuntoalue AK-7

Alue varataan kerrostaloille, joihin on sijoitettava vähintään 70 % alueen kerros-
alasta. Alueelle voidaan rakentaa myös asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Alue 
on tarkoitettu rakennettavaksi likimäärin 0,50 -0,80 tonttitehokkuudella keskimäärin 
kolmesta viiteen kerroksisena.

Merkinnällä on osoitettu asumiseen varattavat alueet, joiden asuntokerrosalasta 
pääosa sijoittuu kerrostaloihin. Vähäinen osa asuntokerrosalasta voidaan sijoittaa 
myös rivitaloihin ja omakotitaloihin. Alueet sijaitsevat pääosin Tampereen kau-
pungin alueella.

- Pientalovaltainen asuntoalue AP-5

Alue varataan tiivistä ja matalaa pientalorakentamista varten. Alueelle voi ra-
kentaa myös asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Alue on tarkoitettu rakennetta-
vaksi keskimäärin 0,30 - 0,50 tonttitehokkuudella.

Merkinnällä on osoitettu osayleiskaava-alueen keskeiset pientaloalueet, joiden ra-
kentamisessa on mahdollisuus toteuttaa matalan ja tiiviin rakentamisen vaihtoeh-
toja. Alueita on sekä Lempäälän kunnan että Tampereen kaupungin alueella.

- Pientalovaltainen asuntoalue AP-6

Alue varataan pientaloille. Alueelle voidaan rakentaa myös pienkerrostaloja 
ja asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Pienkerrostaloihin saadaan sijoittaa 
enintään 25 % alueen kerrosalasta. Alue on tarkoitettu rakennettavaksi keskimäärin 
0,20 - 0,30 tonttitehokkuudella.

Merkinnällä on osoitettu asumiseen varattavat alueet, joiden asuntokerrosalasta 
pääosa sijoittuu rivi- ja omakotitaloihin. Osa asuntokerrosalasta voidaan sijoittaa 
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myös pienkerrostaloihin. Alueet sijaitsevat pääosin Tampereen kaupungin alueella.

- Pientalovaltainen asuntoalue AP-7

Alue varataan pientaloille. Alueelle voidaan rakentaa myös asuinympäristöön so-
veltuvia työtiloja. Alue on tarkoitettu rakennettavaksi pääasiassa erillispientaloin.

Merkinnällä on osoitettu lähinnä erillispientaloalueina rakennettavat alueet, jotka 
sijaitsevat pääosin Lempäälän kunnan alueella.

Osa Koipijärven itäpuolen pientalovaltaisista asuntoalueista on osoitettu varauksina 
merkinnällä:

- / r Pitkän aikavälin varaus

- Kyläkeskuksen alue AT-1

Alue varataan kyläasutukselle, maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä sitä 
palveleville rakennuksille. Alueelle voidaan rakentaa myös asumiseen liittyviä 
ympäristöhäirioitä aiheuttamattomia työtiloja. Rakennuspaikalle saa rakentaa 
yhden enintään 2-asuntoisen asuinrakennuksen.

Merkinnällä on osoitettu Lempäälän kunnan alueella Anniston kylän keskeiset 
alueet Koipijärven rannalla ja alue kaava-alueen kaakkoiskulmassa Hervantajär-
ven eteläpuolella. Osa Anniston - Koipijärven kyläkeskuksesta on osoitettu myös 
kyläkuvan kannalta arvokkaaksi alueeksi.

Palvelut ja elinkeinot

Vuoreksen alue on luokiteltu keskushierarkiassa paikallistason keskukseksi, joka tu-
keutuu myös Hervannan aluekeskuksen palveluihin. Ruskontien varren keskeiset pal-
veluille varatut alueet on osoitettu yleiskaavaan paikalliskeskustoimintojen alueina 
merkinnällä  C-10. Keskuksen palvelutasoon määriteltyjä toimintoja voi sisältyä myös 
ympäröiviin asuntoaluevarauksiin ja toisaalta merkittävät julkiset palvelut kuten 
esim. koulut on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY.

Liike- ja palvelukeskittymät on merkitty joko lähipalvelujen alueena PL-1 tai pal-
veluvaltaisen yritystoiminnan alueina PK-3. Työpaikka-alueet on merkitty edellisten 
lisäksi työpaikka-alueina TP-3.  Alueilla ovat voimassa myös yleismääräykset.

- Paikalliskeskustoimintojen alue C-10

Alue varataan paikalliskeskustasoisille julkisille ja yksityisille palveluille, 
ympäristöön soveltuvalle työpaikkatoiminnalle ja asunnoille.

- Lähipalvelujen  alue PL-1

Alue varataan päivittäiskäytössä oleville julkisille ja yksityisille palveluille, 
ympäristöön soveltuvalle työpaikkatoiminnalle ja asunnoille. 
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- Julkisten palvelujen ja hallinnon alue PY

Merkinnällä on osoitettu pääasiallisesti valtion, kuntien ja muiden julkisten yh-
teisöjen laitoksille ja toiminnalle varattavat alueet, kuten oppilaitokset ja kirkot. 
Pienialaiset julkiset palvelut, kuten nuorisotilat ja lasten päivähoitotilat on esitetty 
sijaintinsa mukaan joko keskustoimintojen alueena tai asuntoalueena.

- Palveluvaltaisen yritystoiminnan alue PK-3

Alue varataan pääasiassa liike- ja toimistotiloille sekä niihin liittyville varas-
totiloille. Alueelle saa sijoittaa myös ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikka-
toimintaa. Alueelle ei saa sijoittaa kaupan suuryksikköä eikä suuria yli 400 m2 
päivittäistavaramyymälöitä.

Merkinnällä on osoitettu keskusten ulkopuolella sijaitsevia liike- ja toimistotilojen 
alueita sekä työpaikka-alueita. Alueet tulisi toteuttaa korkeatasoisina työpaikka-
alueina. Alueella sallitaan vain alueen toimintaan liittyvien asuntojen raken-
taminen.

- Työpaikka-alue TP-3

Alue varataan pääasiassa liike-, toimisto- ja työpaikkatiloille sekä niihin liittyville 
varastotiloille. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä eikä vaiku-
tuksiltaan vastaavaa useista myymälöistä koostuvaa kauppakeskusta tai vastaavaa 
yksikköä.

Merkinnällä on osoitettu monipuolisia työpaikka-alueita, joissa voi olla toimisto- ja 
palvelutyöpaikkoja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja varas-
tointia. Alueet voivat sijoittua asunto- ja palvelualueiden välittömään läheisyyteen. 
Alueet on suositeltavaa erottaa asuntoalueista riittävän leveillä suojaviheralueilla.

Virkistysalueet sekä maa- ja metsätalousalueet

Osayleiskaavan viheralueiden merkinnät on laadittu kantakaupungin viheralueselvi-
tyksen viheraluejärjestelmän pohjalta. Virkistysalueet esitetään viidellä merkinnällä 
ja maa- ja metsätalousalueet yhdellä.

- Kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue VLK-1

Alue varataan päivittäiseen yleiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön, kuten yleisille 
puistoille, pienille pallokentille ja leikkipuistoille.

Alueella sallitaan yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Maisemaa 
muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimen-
piteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty.

Merkinnällä on esitetty Vuoreksen keskeiset pääosin rakennettavaksi tarkoitetut 
puistot. Viheralueselvityksen kaupunkipuistot edustavat suurelta osin perinteistä 
puutarhamaista rakentamista ja niiden sijainti on keskeinen. Puistoissa on myös laa-
joja luonnonmukaisia taajamametsiä. Kaupunkipuistojen käyttö on runsasta, joten 
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rakentaminen ja kunnossapito vaativat enemmän määrärahoja kuin muut virkis-
tysalueet. Korttelipuistoja ja muita pieniä kaupunkipuistoja ei esitetä yleiskaavassa 
virkistysalueena, vaan ne sisältyvät asuntoalueen merkintään.

- Luonnonmukainen lähivirkistysalue VLL-1

Alue varataan ulkoilu-, liikunta- ja urheilutoiminnoille sekä luonnon kokemiseen 
laajoina pääosin luonnontilaisina aluekokonaisuuksina. Maisemaa muuttava maan-
rakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrattavat toimenpiteet ovat 
luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty. Alueella sallitaan vähäinen luon-
nonympäristön huomioonottava yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen.

Merkinnällä on osoitettu Vuoreksen laaja luonnontilainen metsäalue sekä viherverk-
koa täydentävät kapeat virkistysaluekaistat. Alueet ovat pääosin luonnonmukaisia, 
joskin niissä on myös rakennettuja toiminnallisia ja säännöllisesti kunnossapidet-
täviä osia.

- Maiseman- ja luonnonhoitoalueeksi varattu lähivirkistysalue, kuten ranta, vesistön 
suoja-alue, harju, rinne, maisemapelto tai -niitty VLM-1

Alueella säilytetään alkuperäinen luonnonympäristö.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrat-
tavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty.
Alueella sallitaan vähäinen luonnonympäristön huomioonottava yleistä virkistys-
toimintaa palveleva rakentaminen.

Merkinnällä on osoitettu alueita, joilla halutaan säilyttää ja pitää yllä maiseman 
ja luonnon moninaisuutta;  järvien ranta-alueet ja harjualue. Alueella kulku tulee 
ohjata poluille ja reiteille, jotta alueen luonnonympäristö säilyisi.

- Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue VU-3

Alue varataan urheilu- ja virkistystoimintaa varten. Alueella sallitaan urheilu- ja 
virkistystoimintaa palvelevien rakennusten, rakennelmien, laitteiden ja kenttien ra-
kentaminen.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrat-
tavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty.

Merkinnällä on osoitettu Vuoreksen keskeinen urheilukentän alue.

- Uimaranta

Uimarantoja on osoitettu Lahdesjärvelle, jossa on olemassa oleva uimaranta sekä 
kaksi uutta uimarantaa toinen Särkijärven pohjois- ja toinen etelärannalle.
Koipijärven rannalle on merkitty kaksi uimarantaa, toinen järven lounais- ja toinen 
koillisrannalle.

- Maa- ja metsätalousvaltainen alue M

Merkinnällä on osoitettu Anniston kylän tuntumassa olevia maatalousalueita.
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Loma-alueet

Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa olemassa olevia loma-asuntoalueita Särki-
järven länsipäässä ja Koipijärven itäpäässä.

- Loma-asuntoalue RA-3

Alue on tarkoitettu omarantaista loma-asutusta varten. Alueelle saa rakentaa 
kullekin rakennuspaikalle yksikerroksisen loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla 
enintään 80 m2 sekä saunarakennuksen ja talousrakennuksen, joiden kummankin 
kerrosala saa olla enintään 25 m2. Luku RA-3 -merkinnän alapuolella osoittaa 
alueen rakennuspaikkojen kokonaismäärän.

Merkinnällä on osoitettu Särkijärven länsipäässä Lahdenperässä oleva loma-asun-
toalue, jonne on kulkuyhteys Vuoreksentieltä Multisillasta. Uusia rakennuspaikkoja 
ei ole esitetty.

Särkijärven ranta-alueilla on osa loma-asunnoista osoitettu virkistysalueen osana 
merkinnällä: 

ra     Alueen osa, jolla olevat asuin- ja lomarakennukset voidaan säilyttää. Uuden 
asuin- tai lomarakennuksen rakentaminen ei ole sallittua.

RA-3 ja ra -alueilla ympärivuotisen asuinrakennuksen rakennusluvan omaavat ra-
kennukset on osoitettu merkinnällä:

   Ympärivuotinen asuinrakennus.

- Loma-asuntoalue RA-7

Alue on tarkoitettu omarantaista loma-asutusta varten. Alueelle saa rakentaa 
kullekin rakennuspaikalle yksikerroksisen loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla 
enintään 130 m2 sekä kerrosalaltaan 20 m2 suuruisen saunarakennuksen ja 40 m2 
suuruisen talousrakennuksen. Saunarakennuksessa saa olla lisäksi enintään 10 
m2 kuisti. Luku RA-7 -merkinnän alapuolella osoittaa alueen rakennuspaikkojen 
kokonaismäärän.

Merkinnällä on osoitettu Koipijärven rannalla olevat loma-asunnon rakennus-
paikat.

Katu- ja liikennealueet

- Huoltoasema-alue LH

Merkinnällä on osoitettu Lahdesjärven liittymän tuntumassa oleva huoltoasema-
alue.

- Yleisen tien alue LT

Merkinnällä on osoitettu Ruskontien ja Itäisen ohikulkutien alueet.
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- Venevalkama
 

Venevalkamaksi on esitetty Tampereella Lahdesjärven, Särkijärven Valkaman ja 
Särkijärven siltakadun itäpuoleinen venevalkamat.

Lempäälässä venevalkamat on merkitty Koipijärven itä- ja länsirannalle ja 
Höytämönjärvelle.

Erityisalueet ja tekninen huolto

- Puolustusvoimien alue EP

Merkinnällä on osoitettu Vuoreksen varikon alue.

110 - 400 kV sähkölinja

Merkittävät kohteet ja alueet

Anniston kylän ympäristö on esitetty merkinnällä 

sk-1 Kyläkuvallisesti arvokas alue.
Alueen vanha rakennuskanta ja avoin maisematila tulee pyrkiä säilyttämään.

Alueet, jotka ovat erityisen arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta on 
esitetty osayleiskaavan virkistysalueella alueen osan rajauksella merkinnällä

luo-1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muut näihin verrat-
tavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia kuten MRL:n 128 §:ssä on säädetty.

Alueet, joilla on luonnonsuojelullista arvoa, on merkitty osayleiskaavaan alueen 
osan rajauksella merkinnällä

s-1 Alueen osa, jolla on luonnonsuojelullista arvoa.
Aluetta saattavat koskea luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain erityis-
määräykset. Alueen rajaus ja suojelun tapa määritellään ko. laissa esitetyllä taval-
la. Alueen ominaispiirteitä ja luonnonsuojelullista arvoa ei saa vaarantaa.

Valuma-alueiden tärkeitä ojia ja puroja on esitetty tärkeän ojauoman merkinnällä. 

Muut merkinnät

Särkijärven luoteis- ja länsipuolella on esitetty alueen osan merkinnällä:

lm-1        Arvioitu yli 55 dB(A) lentomelualue v. 2010, jos meluntorjuntatoimia ei 
suoriteta.
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Vuoreksen varikon itäpuolelle on esitetty merkinnällä: 

sv-1 Suojavyöhyke. Alueella ei saa rakentaa päiväkoteja tai hoitolaitoksia.

Todennäköisille liikennemelualueille pääteiden varteen on esitetty meluntorjuntatarve 
-merkintä.

Varikkoalueen kaakkoispuolella on esitetty merkinnällä:

e Alueen osa, jota saa käyttää puhtaan maa-aineksen läjitysalueena. Läjityksen 
loputtua alue maisemoidaan virkistysalueeksi.

Alueen vanhinta asutushistoriaa edustavat rakenteet ja rakennukset on esitetty 
merkinnällä:

  Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde, joka sisältäää arkeologisia, asu-
tushistoriallisia muistomerkkejä ja rakennetun ympäristön kohteita.

Kohteessa olevat asutushistorialliset muistomerkit tulee suojella. Kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan rakennuskannan ja pihapiirikokonaisuuksien säilyttämiseen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota.
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7. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

7.1 Arvioinnin lähtökohta

Lainsäädäntö

Vaikutusarviointien toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka 
9 §:ssä todetaan seuraavasti: “Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelmien 
toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaali-
set, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla 
kaavan voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”

Lähtöaineisto

Alueen käyttöönottoa, kaavasuunnittelua ja vaikutusten arviointia varten on toteutettu 
lukuisa joukko erilaisia erillisselvityksiä ja tutkimuksia, joissa on selvitetty alueen 
nykytilaa ja arvioitu eri tekijöiden vaikutuksia alueella tällä hetkellä vallitsevaan 
tilanteeseen. Erillisselvitykset ja tutkimukset ovat koskeneet mm. alueen luontoar-
voja, maaston muotoja ja maaperän laatua, ulkoilu- ja virkistyskäyttöä, rakennetta-
vuutta, liikenneyhteyksiä ja palveluja. Kohdassa 3 on kerrottu tarkemmin tehdyistä 
erillisselvityksistä ja niiden sisällöstä. Erillisselvitykset on myös lueteltu liitteessä 18.

Vaikutusalue

Vuoreksen osayleiskaavan vaikutusten arvioinneissa on päähuomio kohdistettu kaava-
alueella ja sen lähiympäristössä, lähikaupunginosissa tapahtuviin muutoksiin. Tällä 
alueella tapahtuvat merkittävimmät luonnonympäristöön ja ihmisten elinympäristöön 
kohdistuvat muutokset. Taloudelliset vaikutukset ulottuvat koskemaan Tampereen kau-
pungin ja Lempäälän kunnan ohella myös mm. alueen maanomistajia. Yhdyskunta- 
ja palvelurakennetta samoin kuin liikenneverkkokysymyksiä ja virkistysalueita ja 
viherverkkoyhteyksiä on tarkasteltu myös seudullisesta näkökulmasta.

7.2 Arviointiprosessi

Vuoreksen suunnittelun yhteydessä on tuotettu seuraavat kolme vaikutusarviointira-
porttia:
- Vuoreksen osayleiskaavan vaikutusarviointi (29.4.2002)
- Vuoreksen kytkeytyminen olevaan tie- ja katuverkkoon Särkijärven pohjoispuolella - 

vaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen vertailu (29.4.2002)
- Lisäselvitykset sekä Silta ja Ruskontie -vaihtoehtojen vertailu (24.9.2001)
- Vuoreksen osayleiskaavan vaikutusarviointi (22.2.2001)
- Vuoreksen maankäytön yleissuunnitelman YVA-selvitys (2.6.1999)

Vuonna 1999 tuotetun selvityksen päätavoitteena oli tutkia erityisesti Vuoreksen 
alueen rakentamismahdollisuuksia. Selvityksen tulokset olivat osaltaan vaikuttamassa 
siihen, että Vuoreksen kaavoitus päätettiin käynnistää kuntien valtuustojen helmiku-
ussa 2000 tekemillä päätöksillä. Seuraava vaikutusarviointi vuonna 2001 toteutet-
tiin Vuoreksen neljästä osayleiskaavavaihtoehdosta. Sen pohjalta päädyttiin vielä 
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tekemään tarkempaa vertailua nk. Silta- ja Ruskontie -vaihtoehdoista syksyllä 2001. 
Osayleiskaa-valuonnosta koskeva arviointi toteutettiin keväällä 2002. Arvioinnit ovat 
jatkuvasti tarkentuneet suunnittelun edetessä tehtyjen lukuisten erillisselvitysten ja - 
tarkasteluiden myötä.

Arvioinneissa on pyritty kohdistamaan päähuomio niihin tekijöihin, joita eri viran-
omaistahot ovat nostaneet Vuoreksen suunnittelun kuluessa esille. 

Kaavoitusprosessin yhteydessä on järjestetty useita yleisötilaisuuksia, jotka ovat pal-
velleet myös vaikutusten arviointia. Vuoreksen ja lähialueen asukkaat sekä yhteisöt ja 
järjestöt ovat saaneet lausua näkemyksiään suunnittelusta nk. yhteistyöryhmässä, joka 
on kokoontunut säännöllisesti. Sosiaalisten vaikutusten arviointia varten toteutettiin 
vuonna 2001 erikseen haastatteluita Särkijärven - Vuoreksen - Anniston alueella sekä 
Hervannassa, Koivistonkylässä ja Sääksjärvellä asuvien keskuudessa. Tämän ohella 
lähetettiin lausuntopyynnöt alueella toimiville yhdistyksille, yhteisöille ja yrityksille. 
Aikaisemmin oli toteutettu mm. alueen maanomistajille suunnattu kysely.

7.3 Arvioinnin keskeiset tulokset

Ensimmäiset vaikutusten arvioinnit on tehty vuosina 2001-2002 ja ne on päivitetty 
vuosina 2002-2003 tehtyjen erillis- ja lisäselvitysten tuloksilla. Seuraavassa on 
kuvattu vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset.

Sopeutuminen seutukaavakokonaisuuteen 

Pirkanmaan liitto on maakuntakaavan pohjaksi tekemässään Tampereen kaupun-
kiseudun rakennesuunnitelmassa 2020 ottanut kantaa Vuoreksen toteuttamiseen 
suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi Pirkanmaan liitto on antanut Vuoreksen 
osayleiskaavaluonnoksesta lausunnon, jossa se on todennut Vuoreksen poikkeavan 
seutukaavan suunnitteluperiaatteista mm. rakentamisalueiden laajuuden sekä 
liikennejärjestelyiden osalta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti poikettaessa 
maakunnallisesta kaavasta on huolehdittava siitä, että yhteinen yleiskaava soveltuu 
maakuntakaavan kokonaisuuteen. Vuoreksen osayleiskaava edellyttää näin ollen 
perusteluja ratkaisujen soveltuvuudesta seutukaavan kokonaisuuteen kaupunkiseudun 
yhdyskunta- ja palvelurakenteen, virkistysalueiden ja virkistysreittien sekä liikenne-
verkkoratkaisujen osalta. Seuraavassa on esitetty näkökohtia Vuoreksen osayleiskaavan 
sopeutumista seutukaavakokonaisuuteen. Ne pohjautuvat mm. 29.4.2002 päivätyssä 
vaikutusarviointiraportissa esitettyihin tarkasteluihin, jota on täydennetty tämän 
jälkeen toteutettujen erillisselvitysten ja -tarkasteluiden tuloksilla. Alueen palvelura-
kenteesta on tehty erillinen tarkastelu tammikuussa 2003.

Yhdyskunta- ja palvelurakenne

- Tampereen kaupungin laajennussuuntana Vuoreksen alue on perusteltu. Alue on 
liitettävissä olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja ennen kaikkea infraverkkoon. 

- Lempäälän kunnan kannalta Vuores on toissijainen kasvusuunta, joka ei tue Lempäälän 
kuntakeskuksen kehittämistä. Kaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta Vuorek-
sen rakentaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista erityisesti, kun alue ja palvelut 
toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
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- Vuoreksen alueelta on hyvät yhteydet seudulliselle sekä valtakunnalliselle tieliiken-
neverkolle. Alueen läheisyydessä sijaitsee myös kansainvälisen tason lentokenttä. 
Hyvät liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä alueen kehittymisen kannalta. 

- Särkijärven silta kytkee Lahdesjärven puolelle suunnitellun asumisen ja työpaikka-
toiminnot kiinteästi Vuoreksen ydinalueen palveluiden piiriin. 

- Hyvät liikenneyhteydet Hervantaan antavat Vuoreksen asukkaille mahdollisuuden 
hyödyntää Hervannan palvelutarjontaa niiden palveluiden (mm. erikoiskaupat 
ja liikuntapalvelut) osalta, joita Vuorekseen ei toteudu. Hervannan tarjoamat 
opiskelu- ja työpaikat kytkevät myös alueet toisiinsa. Vuoreksen rakentaminen lisää 
merkittävästi Hervannan vaikutuspiirissä olevaa väestömäärää, mikä vahvistaa 
Hervannan aluekeskuksen asemaa ja tukee Hervannan kehittymistä tulevaisuudessa 
Tampereen toiseksi kaupunkitason pääkeskukseksi. 

-  Vuoreksen asukasmäärä tukee Sääksjärven alueen palveluiden ylläpitämistä ja tar-
joaa erinomaiset edellytykset niiden kehittämiseen. 

- Vuoreksen osayleiskaavan mukainen asukasmäärä mahdollistaa ja toisaalta myös 
edellyttää kattavien julkisten peruspalveluiden toteuttamisen alueelle. Peruspal-
veluiden hyvä saavutettavuus on alueen vetovoimaisuuden kannalta  olennainen 
tekijä. Vuoreksen asutuksen kytkeminen täysimääräisesti lähikaupunginosien oleviin 
julkisiin palveluyksiköihin ei ole mahdollista ilman mittavia lisäinvestointeja, sillä 
näiden kapasiteetti on sekä Tampereen että Lempäälän puolella nykyisellään 
monelta osin ylikuormitettu. Tukeutuminen muihin alueisiin julkisten peruspalvelui-
den osalta ei olisi muutoinkaan kestävä ratkaisu, sillä palveluiden hajauttaminen 
merkitsisi mm. liikkumistarpeiden lisääntymistä. Oleviin yksiköihin tukeutuminen 
asettaisi Vuoreksen Lempäälän puoleiset asukkaat myös selvästi eriarvoiseen ase-
maan Tampereen puolen asukkaisiin nähden.

Liikenneverkko

- Särkijärven silta muodostaa paikallisia asukkaita palvelevan yhteyden seudulliselle 
liikenneväylälle sekä Tampereen keskustan suuntaan.

- Siltayhteyden kautta suurimmat liikennevirrat ohjautuvat sellaiselle liikenneverkon 
osalle (itäinen ohikulkutie), joka kestää ongelmitta lisääntyvät liikennemäärät. 
Samalla kyetään hyödyntämään aiemmin tehdyt investoinnit ja uusilta olevaan 
verkkoon kohdistuvilta kalliilta investoinneilta vältytään. Kuljun moottoritielle ei 
suuntaudu sillan rakentamisen myötä lyhytmatkaista liikennettä, jolloin se toimii 
ongelmitta valtakunnantasoisena väylänä.

- Särkijärven sillan kautta toteutettava joukkoliikenne tarjoaa Tampereen keskustan 
suuntaan henkilöautoliikenteelle matka-ajoissa ja -kustannuksissa kilpailukykyisen 
vaihtoehdon. 

- Ruskontie muodostaa seudullisen pääväylän, joka palvelee tiehen kytkeytyvää 
maankäyttöä sekä kaupunkiseudun osakeskusten välistä liikennettä. Vuoreksen koh-
dalla se toteutettaisiin 2+2 -kaistaisena, katumaisena väylänä, joka varustetaan 
tasoliittymin ja 60 km/h nopeusrajoituksella. Kehä 2 -väylästä valmistuu helmi-
kuussa 2003 kehittämisselvitys. 

- Vuoreksen maankäytöstä aiheutuvien liikennevirtojen vaikutukset eivät ulotu 
lähiverkkoa laajemmin kaupunkiseudun liikenneverkolle. 

- Vuoreksen liikennejärjestelmän suunnittelulla tavoitellaan suurta joukkoliikenteen 
kulkutapaosuutta. Korkealuokkainen helposti saavutettava joukkoliikenne- ja 
kevyen liikenteen ympäristö vähentää autosidonnaisuutta ja turvaa autottomien 
liikkumismahdollisuudet. 
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-  sekä korkealuokkaiset kevyenliikenteen yhteydet Suolijärven etelä- ja pohjois-
puolelta sekä Ruskontietä pitkin. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet 
toteutetaan myös Sääksjärven suuntaan.

- Vuoreksen osayleiskaavan tilavarauksissa varaudutaan toteuttamaan joukkolii-
kenneyhteydet osittain pikaraitiotieliikenteen avulla. Pikaraitiotielinja kulkisi 
Vuoreksesta Tampereen matkakeskukseen, jossa on vaihtomahdollisuus seudullisiin 
ja valtakunnantasoisiin joukkoliikenneyhteyksiin. Pikaraitiotie tarjoaisi entistä 
nopeammat joukkoliikenneyhteydet Tampereen keskustan suuntaan. Pikaraitio-
tien toteuttamisesta koskeva selvitys valmistui tammikuussa 2003 ja sen pohjalta 
päätetään siitä, jatketaanko hankkeen suunnittelua.

Virkistysalueet ja viherverkko

- Vuoreksen alueelle muodostuu alueen rakentamisen myötä kolme noin 100 hehtaarin 
laajuista virkistysaluekokonaisuutta. 

- Osayleiskaavassa virkistysalueiden ja ulkoilureittien yhtenäisyys on pyritty tur-
vaamaan rakentamisen ulkopuolelle jäävillä, pohjois- ja eteläsuuntaisilla sekä 
itä-länsisuuntaisilla viheryhteyksillä, jotka toimivat myös eläinten kulkureitteinä, 
ns. ekologisina käytävinä. Siellä, missä liikenneväylät muutoin katkaisisivat yhtey-
det, toteutetaan ulkoilutarpeita ja eläinten liikkumistarpeita varten kulkuyhteyksiä 
teiden ali tai yli.

- Vuoreksen osayleiskaavan toteutumisen jälkeen on seutukaavan mukaisten vir-
kistysaluevarausten määrä Hervannan ja Vuoreksen ympäristössä noin 1200 
hehtaaria.  

Vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin

- Särkijärven yli rakennettava silta on järvimaiseman kannalta riskitekijä; se muuttaa 
maisemaa oleellisesti nykyisestä. Parhaassa tapauksessa silta voi kuitenkin muo-
dostua eräänlaiseksi Vuoreksen maamerkiksi ja portiksi alueelle.

- Sillan rakentamisesta luonnonympäristöön ja vesiekologiaan kohdistuvat haital-
liset vaikutukset ovat tilapäisiä eivätkä ne muodostu merkittäviksi, mikäli niiden 
ehkäisemiseen panostetaan suunnittelussa ja toteutuksessa.

- Merkittävät alueen vesistöihin kohdistuvat vaikutukset voidaan välttää alueen 
asianmukaisella rakentamisella, jossa mm. hulevedet käsitellään ennen vesistöön 
johtamista. Hulevesien käsittelyyn ekologisin, luonnonmukaisin menetelmin on 
osayleiskaavassa varauduttu mm. tilavarauksin. Liitteessä 16 on kuvattu keinoja, 
joilla hulevesien aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä. 

-  Alueella sijaitsevat seudullisesti ja paikallisesti arvokkaimmat luontokokonaisuudet 
(esim. Valkaman lehtoalue, joka oli ehdolla lehtojensuojeluohjelmaan) ja pääosa 
paikallisesti arvokkaista luontokohteista on osayleiskaavassa rajattu rakentamisen 
ulkopuolelle. Niiden säilyminen pitkällä tähtäimellä edellyttää kuitenkin virkistys- 
ja ulkoilukäytön kanavoimista tehokkaasti. 

- Vuoreksen alueen rakentaminen heikentää osaltaan Tampereen seudun alku-
peräisen luonnon monimuotoisuutta. Korttelialueiden alle jää neljä paikallisesti 
tärkeää avainbiotooppia sekä Pirttisuon harvinaisten hyönteisten elinympäristö ja 
Rimminkorventien risteysalueen silmälläpidettävän nunnamittarin elinympäristö. 
Kaavan toteuttaminen voi myös heikentää kahta paikallisesti tärkeää elinym-
päristöä. Kaavan toteutuessa alueen lehtokasvillisuutta häviää, joskin vain noin 
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8 % pinta-alasta ja arvokkaimmat lehtokuviot jäävät rakentamisen ulkopuolelle. 
Osa alueellisesti uhanalaisen pussikämmekän kasvupaikoista häviää rakentamisen 
johdosta. 

- Alueen eläimistö muuttuu elinympäristöjen pirstoutumisen ja häviämisen sekä häi-
   rinnän lisääntymisen seurauksena. Alueiden rakentamisesta kärsivät eritoten metso, 

teeri, pohjantikka, harmaapäätikka, viirupöllö, varpushaukka, pikkusieppo, kuikka 
ja valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu selkälokki. Metso, teeri, harmaapää- 
ja pohjantikka ja pikkusieppo ovat silmälläpidettäviä lajeja. Linnuston häiriö kes-
kittyy Koipijärven ja Särkijärven ympäristöön.

- Alueelle toteutettavat viheryhteydet turvaavat pääosin eläinten liikkumisen kaava-
alueella, kaava-alueelle ja sieltä pois. Liito-oravalle Ruskontien levennys muo-
dostaa selvän esteen, mikäli lajille ei voida rakentaa tietä ylittävää kulkuyhteyttä, 
nk. vihersiltaa. Särkijärven ylittävä katuyhteys muodostaa haitan eläinten liikku-
miselle alueella.

- Kulttuuriympäristöjen inventoinnissa todetut arkeologiset kohteet on huomioitu 
osayleiskaavassa suojelu -merkinnällä. 

- Osa alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta merkittävistä, avoimista maise-
matiloista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta sijoittuvat 
osayleiskaavassa rakennettaviksi merkityille alueille. Niiden säilyminen tulee pyrkiä 
varmistamaan asemakaavoituksen yhteydessä. 

Kappaleessa 3.4 on kuvattu yksityiskohtaisemmin alueen luontoarvoja ja liitteissä 16 
ja 17 on annettu ohjeita niiden huomioon ottamiseksi jatkosuunnittelussa. 

Liikenteelliset vaikutukset

- Vuoreksen joukkoliikenne hoidetaan linja-autoilla, mutta mahdollinen raideliikenne 
otetaan huomioon tilavarauksissa. Vuoroväli linja-autolla keskustaan on 10 - 20 
min riippuen ajankohdasta. Joukkoliikenneyhteydet Hervantaan hoidetaan Ruskon-
tien kautta.

- Kevyen liikenteen yhteydet on Sääksjärven ja Hervannan suuntiin Ruskontien vierellä 
ja Lahdesjärven ja Koivistonkylän suuntaan Särkijärven sillan kautta. Estevaiku-
tuksen vähentämiseksi varaudutaan tekemään useita alikulkuja pääkokoojakadun, 
nk. siltakadun ja Ruskontien alitse. Lisäksi Hervantaan tarjotaan yhteys sekä 
Suolijärven etelä- että pohjoispuolelta. 

- Kulkumuotojakauma perusennusteessa vuodelle 2020 Vuorekseen suuntautuvien 
ja sieltä lähtevien matkojen osalta on seuraava: kävely 14 %, pyöräily 5 %, 
henkilöauto 65 % ja joukkoliikenne 16 %. Koko kaupunkiseudulla joukkoliikenne-
matkojen osuus perusennusteessa on 17 %. Pikaraitiotien rakentamisen seurauk-
sena joukkoliikennematkojen osuus kasvaisi koko seudulla 19 %:iin. Vuoreksessa 
osuus kasvaisi hieman yli 20 prosenttiin. 

- Matkustussuorite (henkilökm) seudulla kasvaisi n. 2 %, jos pikaraitiotiejärjestelmä 
toteutettaisiin. Matkojen määrä pysyisi suunnilleen samana. Vuoreksen alueella 
muutos matkustussuoritteessa ja matkojen määrässä olisi samanlainen kuin koko 
seudulla.

- Liikennemäärä siltakadulla on ennustetilanteessa vuonna 2020 10 000 ajoneuvoa/
vrk. Mahdollinen pikaraitiotie vähentäisi liikennemäärää noin 5 prosenttia. Ruskon-
tien liikennemäärä Vuoreksessa on  10 000 - 14 000 ajoneuvoa/vrk. Pikaraitiotie 
vähentäisi liikennemäärää noin 9 prosenttia.

- Liikenneverkko on tasaisesti kuormittunut ja liikennemäärät sillä ovat kohtuullisia. 
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Liikenneverkon toimivuus on mahdollista taata väylien hierarkkisella jäsentelyllä 
(pääväylät, kokoojakadut ja tonttikadut) ja sitä vastaavilla väylästandardeilla 
(nopeusrajoitus, katupoikkileikkaus) sekä liikenteellistä tarvetta vastaavilla liit-
tymäjärjestelyillä.

- Liikennemelu on mahdollista torjua riittävillä suojaetäisyyksillä, rakennusten ja 
pihatoimintojen keskinäisellä sijoittelulla sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyillä. 
Varsinaisia meluntorjuntarakenteita joudutaan toteuttamaan Ruskontien varrelle 
sekä Särkijärven sillalle.

- Joukkoliikennesilta Särkijärven yli verrattuna kaikkien kulkumuotojen käytössä ole-
vaan siltaan lisäisi joukkoliikenteen kulkutapaosuutta Vuoreksen alueelle suuntau-
tuvilla matkoilla, mutta lisäisi samalla henkilöautoliikenteen matkustussuoritetta 
1,5 % eli 10 miljoonaa ajokilometriä vuodessa, koska henkilöautomatkojen pituus 
kasvaisi huomattavasti. Näin ollen joukkoliikennesiltaan investointi ei vähentäisi 
liikenteen haitallisia melu- ja päästövaikutuksia. 

Taloudelliset vaikutukset

- Palveluiden ja kunnallistekniikan toteuttaminen yhteistyössä Tampereen ja Lem-
päälän kesken mahdollistaa alueen toteuttamisen kohtuullisin kustannuksin.

- Alueen yhdyskuntataloudelliset rakentamiskustannukset ovat 1,2 miljardin euron 
luokkaa.

- Vuoreksen osayleiskaava-alueen rakentamisen kokonaiskustannukset muodostuvat 
neljästä päätekijästä: asuinrakennusten rakentamiskustannuksista, ulkoisten ver-
kostojen kytkentäkustannuksista, alueen sisäisten verkostojen rakentamiskustan-
nuksista sekä palvelujen rakentamiskustannuksista.

- Ulkoisten verkostojen kytkennällä tarkoitetaan oyk-alueen kytkemistä olemassa 
olevaan infrastruktuuriin. Tähän kuuluvat katu-, vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- 
ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen ja kytkeminen olemassa oleviin verkostoihin 
sekä puistojen ja viheralueiden rakentaminen.

- Sisäisten verkostojen rakentamiskustannuksilla tarkoitetaan korttelialueiden sisällä 
tehtävää infrastruktuurin rakentamista. Tähän kuuluvat yleisen katuverkon, tont-
tien sisäisten väylien, pysäköintialueiden, yleisen vesihuoltoverkon, tonttijohtojen 
ja talohaarojen, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkojen sekä virkistysaluei-
den rakentaminen alueiden sisällä.
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Vaikutukset ihmisiin

- Vuoreksen alue tarjoaa hyvät lähtökohdat viihtyisän asuinympäristön luomiselle, 
jossa on monipuoliset mahdollisuudet asua ja harrastaa. 

- Liikennejärjestelmä, jonka suunnittelussa on panostettu erityisesti joukkolii-
kenteen ja kevyen liikenteen palvelutasoon, on taloudellinen ja tasapuolinen 
kaikkien väestöryhmien kannalta. 

- Alueen peruspalvelut sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja ne on hyvin saavutet-
tavissa myös kevyen liikenteen keinoin sekä julkisilla liikennevälineillä. 
Vuoreksen osayleiskaavan mukaisesti noin 85% asutuksesta tulisi sijoittumaan 
kävelyetäisyydelle (500m) suunnitelluista linja-autopysäkeistä. Kolmen sadan 
metrin etäisyydellä pysäkeistä asuisi noin puolet väestöstä.

- Yhteydet lähikeskuksiin ja työpaikka-alueille ovat hyvät.

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä palvelurakenteeseen

- Lempäälän kunnan investoinnit Vuoreksen alueen rakentamiseen tulee koordinoi-
da muiden Lempäälän alueiden kehittäminen huomioiden. 

- Tiettyjen peruspalveluiden tarjoamiseen alueella tulee varautua heti rakentamisen 
alkuvaiheessa. Muutoinkin tulee varmistaa, että alueen palvelutarjonta kehittyy 
saman aikaisesti asuntorakentamisen kanssa.

- Päivittäistavarakaupan palveluiden nopea syntyminen alueelle edellyttää ra-
kentamisen käynnistämistä tehokkailta kerrostaloalueilta.

Vaikutukset ympäristöön ja luonnonoloihin

- Mahdollisuuksien mukaan korttelialueiden sisään jääviä luontokohteita tulee 
pyrkiä säästämään asemakaava-vaiheessa, mutta sen vaiheen suojelun mielek-
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kyys ja edellytykset on arvioitava sitten tapauskohtaisesti.
- Hulevesien laadullisessa ja määrällisessä hallinnassa käytetään ekologisia 

menetelmiä (pintavalutus, imeytys, lammikot ja laskeutusaltaat), joilla var-
mistetaan, ettei alueen vesistöjen kuormitusta tarpeettomasti lisätä. Pintavalutus 
ja imeytys antavat mahdollisuuden myös alueella olevien kuivattujen soiden ennal-
listamiseen.

- Alueen asemakaavoitusvaiheen suunnittelussa tulee varata hulevesien imeyttämi-
seen ja käsittelyyn soveltuvia alueita. 

- Oleva haja-asutus tulee liittää rakennettavaan vesihuoltoverkkoon. 
- Ulkoilureitistöjä rakentamalla tulee ohjata luonnossa liikkujat pois kasvillisuudel-

taan aroilta alueilta, joissa kulumisen vaikutukset kasvillisuuteen saattaisivat olla 
tuhoisia.

- Viheralueiksi jäävissä metsissä tulee metsien korkeatasoinen, puistomaisuuteen 
tähtäävä hoito suunnata ulkoilureitistöjen ym. varsille ja välttää muiden metsä-
alueiden “ylihoitamista”, jotta alueen metsäluonto säilyisi lajistoltaan mahdol-
lisimman monipuolisena. 

- Yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kevyen liikenteen väylien osalta huomio 
kiinnittää niiden linjaamiseen luonnonympäristöä säästäen (liito-oravan reviirit, 
lehdot). 

- Tie- ja katuyhteyksien yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huomioida eläinten 
liikkumismahdollisuudet rakentamalla esimerkiksi väylien alitse tunneleita. 

- Alueen ominaispiirteiden säilymisen kannalta merkittävät maisematilat ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta niiltä osin, kuin ne sijoittuvat 
osayleiskaavassa rakennettaville alueille, tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää 
asemakaavoituksen yhteydessä.

- puhtaan maa-aineksen läjitysaluetta supistettiin pohjoisosaltaan tehdyn selvityksen 
perusteella nähtävillä olon jälkeen (Vuoreksen osayleiskaava - Selvitys puhtaan 
maa-aineksen läjitysalueen vaikutuksista, 19.6.2003). Haittojen vähentämiseksi 
selvityksessä on kuvattu myös muita keinoja, jotka suunnitellaan tarkemmin läjitys-
toiminnan edellyttämän uuden ympäristöluvan yhteydessä.

Sosiaaliset vaikutukset

Alueen jatkosuunnittelussa on tärkeää huomioida seuraavat asiat:
- kaikkien ikäryhmien (aikuiset, lapset, nuoret, vanhukset) tarpeiden huomioiminen
- erilaisten perherakenteiden (lapsiperheet, lapsettomat pariskunnat, yhden hengen 

ruokakunnat) huomioiminen asuntotuotannossa
- pientalo- ja kerrostaloalueille rakentamista yhtälailla pieni- ja suurituloisten ta-

louksien tarpeisiin
- autollisten ja autottomien talouksien huomioiminen liikenteellisissä järjestelyissä 

sekä palveluiden saavutettavuudessa
- viihtyvyyden kannalta tärkeää, että rakennusaikataulu olisi tiivis ja rakentamisen 

aikana mahdollisimman pian palvelut sekä myös osa viher- ja virkistysalueista olisi 
valmiina. Alueen toteuttaminen osa-alueittain valmiiksi palvelee parhaiten näitä 
pyrkimyksiä. 
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8. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN JA JATKOTOIMEN-
PITEET

8.1 Asemakaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole säännöksiä yhteisestä asemakaavasta. Kun-
nanhallitukset ja valtuustot päättävät asemakaavasta oman kuntansa alueella, mutta 
toimivalta ei ulotu naapurikunnan alueelle. Kaavoitus- ja kiinteistömuodostusmenet-
telyt ovat erilaisia Tampereen ja Lempäälän alueella. Tästä syystä rakentamisalueista 
on muodostettu kokonaisuuksia, jotka voidaan suunnitella ja toteuttaa kuntakoh-
taisina molemmin puolin kuntarajaa kummankin kunnan tarpeen ja harkinnan 
mukaan. Järjestely ei vaikuta aluekokonaisuuteen, mutta yksinkertaistaa toteuttamis-
menettelyä. Kuntarajan halkoma keskustakortteli edellyttää yhteisen epävirallisen 
yleissuunnitelman laadintaa asemakaavoituksen perustaksi ellei kuntarajaa alueen 
kohdalla siirretä.

Tampere
Tampereen asemakaavoitusohjelmaan merkitään vuosi, jolloin asemakaavaehdotus 
valmistellaan ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ja nähtäville asetettavaksi. 
Ruskontien pohjoispuolelle on osoitettu alueet Vuores 1 ja Vuores 2, joista edellinen 
on merkitty asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2004 ja jälkimmäinen vuodelle 2005. 
Vuoden 2003 aikana on tarkoitus järjestää sekä Vuoreksen keskusta-aluetta että Sär-
kijärven siltaa koskevat suunnittelukilpailut. Keskusta-alueen kilpailutuloksia pyri-
tään hyödyntämään aluetta koskevia asemakaavoja laadittaessa.

Lempäälä
Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmaan on Vuoreksen  asemakaavoituksen aloitus 
osoitettu vuosille 2004-2005.

8.2 Hulevesien käsittely

Vuoreksen osayleiskaavassa on hulevesien käsittelyyn soveltuvat alueet osoitettu 
viher- ja virkistysalueiksi, mikä mahdollistaa hulevesien imeyttämisen ja pintavalu-
tuksen. Asemakaavoituksessa ratkaistaan hulevesien johtaminen ja käsittely osa-
alueittain (ks. liite 16: Hulevesien käsittelyohjeet).

8.3  Viheralueet ja arvokkaat luontokohteet

Viher- ja virkistysalueita suunniteltaessa on luonnon monimuotoisuuden ja ekologis-
ten arvojen painotus keskeisessä asemassa asemakaavoja laadittaessa. Myös kevyen 
liikenteen reittiyhteyksien parantamisen on oleellista. Alueelle muuttavat asukkaat 
tarvitsevat tiiviiden ja tehokkaiden korttelialueiden vastapainoksi korttelialueiden 
välittömään läheisyyteen hyviä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia.

Korttelialueiden sisäisten puistojen sijoittelussa on otettava huomioon paikalliset 
luontosuhteet ja niihin pohjautuen määriteltävä toimintojen sijoittelu ja ympäristön 
hoitotoimenpiteet. Luonnonolosuhteiltaan arvokkaat kohteet ja alueet on pyritty 
ottamaan huomioon jo osayleiskaavan viherverkkoa määriteltäessä (s-1- ja luo-1- 
alueet).  Joitakin yksittäisiä kohteita tai osa-alueita on kuitenkin jäänyt korttelial-
ueiden sisäpuolelle. Asemakaavaa laadittaessa nämä tulisi ottaa mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Korttelipuistojen sijoittamisessa on tärkeää osoittaa myös niiden 
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yhteydet osayleiskaavan määrittelemiin kaupunkipuistoihin sekä liittyminen  paikal-
lisiin kevyen liikenteen reitteihin. Korttelialueiden sisälle merkityt tärkeät ojauomat 
on jatkosuunnittelussa otettava huomioon jättämällä ne rakentamisen ulkopuolella 
oleviksi kasvullisiksi osa-alueiksi. Asemakaavoja ja Särkijärven siltasuunnitelmaa 
laadittaessa tulee lepakoille tärkeistä kohteista ja alueista teettää kartoitus.

Viherverkon kaupunkipuistoiksi tarkoitetut viheralueet sijaitsevat alueen ydinkeskus-
tan välittömässä läheisyydessä. Alueiden kautta virtaa pienvesiuomia, joiden siirtoa/
uudelleen muotoilua on tarkasteltava asemakaavoituksen yhteydessä. Purouomien 
merkitys alueen vesitaloudelle ja luonnon monimuotoisuudelle korostuu hyvällä suun-
nittelulla. Veden laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Siihen voidaan vaikuttaa 
mm. veden viipymää lisäämällä, uoman laajuudella ja muotoilulla sekä käytettävällä 
kasvillisuudella. Vesistöjen laatua ei saa heikentää.

Ulkoilureitistön suunnittelussa  on otettava huomioon luonnonoloiltaan arvokkaiden 
alueiden säilyminen erityisesti s-1- mutta myös luo-1 -alueilla.
Metsien ja arvokkaiden alueiden hoito- ja käsittelyohjeet ovat liitteessä 17.

8.4  Ohjeet ympäristöhäiriöiden minimoimisesta

Liikennemelu
Vuoreksen liikennemelua on arvioitu selvityksissä “Alustavien osayleiskaavaluon-
nosten meluselvitys” sekä “Osayleiskaavan Ruskontie- ja siltavaihtoehdon arviointi, 
meluselvitys”. Johtopäätöksenä niissä on todettu mm. että liikennemelu on otettava 
huomioon, mutta suurimmalta osalta on mahdollista torjua melua riittävillä suoja-
etäisyyksillä, rakennusten ja pihatoimintojen keskinäisellä sijoittelulla sekä liikenne- 
ja pysäköintijärjestelyillä.

Liikennemäärät edellyttävät puhtaasti väyläteknisiä meluntorjuntarakenteita Ruskon-
tien varteen sekä Särkijärven sillalle. Ruskontiellä kysymykseen tulevat lähinnä 
meluvallit sekä siltojen yhteydessä melukaiteet ja -aidat. Särkijärven silta edellyttää 
melukaidetta. Nämä tulee toteuttaa sekä melunvaimennukseltaan että arkkitehtuu-
riltaan korkealuokkaisina.

Muilla väyläjaksoilla vältetään teknisiä meluesteratkaisuja. Niitä voidaan perustel-
lusti toteuttaa, mutta tällöinkin huolellisesti ja harmonisesti miljööseensä sovittaen ja 
sopeuttaen sekä mielellään väylän varren rakenteisiin integroituna (esim. kiinteistön 
aidassa mukana meluntorjuntafunktio).

Muilta osin liikennemeluntorjuntaan varaudutaan ottamalla käyttöön koko laaja kei-
novalikoima:

 Maankäyttö
- alueiden käyttötarkoitus (esim. melua sietävät toiminnot väylän viereen)
- etäisyys
- tilavaraukset tulevaisuuden mahdollisille meluntorjuntaratkaisuille
- rakennusten ja pihatoimintojen keskinäinen sijoittelu

Rakennukset ja rakenteet
- rakennusten massoittelu (esim. autokatokset väylän viereen)
- sisäiset tilajärjestelyt (varastot, rappukäytävät yms. melun puolelle)
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- melua torjuvat rakenneosat (esim. ikkunat ja seinärakenteet)

 Liikenne- ja väyläratkaisut
- alhaiset ajonopeudet
- riittävä sujuvuus (esim. ylimääräisten jarrutusten ja kiihdytysten vältt.)
- tasaus l. väylän korkeusasema: sijainti leikkauksessa edullinen
- hiljaiset päällysteet
- liikennemäärien rajoittaminen.

Lentomelu

Selvityksessä “Tampere-Pirkkalan lentoaseman liikenteen aiheuttamien melualuei-
den laajuudesta” tavoitteena oli tuottaa aineistoa lentoaseman lähialueiden  (alle 
15 kilometriä) melualueista vuoden 1993 tilanteessa  sekä ennustetilanteessa 2010.  
Aineistoa on käytetty  maankäytön suunnittelussa osoittamalla kaavassa arvioitu 
yli 55 dB:n lentomelualue oletustilanteessa 2010. Sen alueelle ei voida osoittaa 
uutta asumista, mutta työpaikkatoimintojen sijoittaminen on mahdollista. Suoja-
alueen raja on osoitettu tilanteessa, missä meluntorjuntatoimia ei ole tehty. 

Asevarikkoalue

Sääksjärven Asevarikko on määrittänyt jo kaavan valmisteluvaiheessa riittävät 
suojavyöhykkeet, jotka mahdollistavat niin lataamotoiminnan kuin räjähtävän 
materiaalin varastoinnin jatkumisen myös osayleiskaavaluonnoksen mukaisen 
rakentamisen toteuduttua. Suojavyöhykkeelle ei saa rakentaa päiväkoteja tai hoi-
tolaitoksia. Vaikka Sääksjärven Asevarikon toiminta itsenäisenä varikkona lakkaa 
vuoden 2004 alusta, alueelle jää muuta toimintaa, joten tarve säilyttää osayleiskaa-
vassa määritellyt suojavyöhykkeet jatkuu tämän ajankohdan jälkeenkin.
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