Nurmi-Sorilan keskustan ideakilpailu
”KOTISATAMA”

1. Ratkaisun keskeiset perusteet

2.

Rantakylä

Julkinen kaupunkitila ja palvelut

Nurmi-Sorilan uusi keskusta sijoittuu Hangaslahden ja Juoponlahden väliselle alueelle Näsijärven rantaan.
Uusi asuinalue on olemukseltaan rantakylä. Suurin asuinrakentamisen volyymi on sijoitettu sinne, missä ovat
alueen mielenkiintoisimmat ja houkuttelevimmat osat: Näsijärven rannalle. Kiinteä ja välitön suhde Näsijärveen on alueen omaleimaisuuden keskeinen perusta. Tavoitteena on, että Nurmin keskustan asukas voi
nauttia rantaviivasta ja järvestä ja pääsee helposti veden äärelle.

Nurmi-Sorilan keskustan kaupunkitilallinen ja toiminnallinen ydin on kohti venesatamaa ja Näsinselkää aukeava
rantatori. Rantatori liittyy maisemallisesti ja toiminnallisesti kevyen liikenteen akselilla urheilupuistoon ja purolaakson keskuspuistoon. Tori on ilmansuunniltaan edullinen ja rajattu tilallisesti tiiviiksi. Torilta on kulku koulun
ja kirjaston tiloihin sekä molempiin päivittäistavarakauppoihin. Päiväkeskus ja terveyspalvelut sijaitsevat samassa
palvelukeskittymässä. Päivittäistavarakaupat ja palvelut on sijoitettu ydinkeskustaan asukkaiden lähelle kävellen,
pyörällä ja joukkoliikenteellä hyvin saavutettaviksi.

Nurmi-Sorilan ydinkeskus ja sen keskeinen julkinen tila, rantatori, palveluineen on sijoitettu toiminnalliseen ja
kaupunkirakenteelliseen solmukohtaan järven rantaan uuden venesataman kainaloon. Ydinkeskustan alueella rantaviivaa rakennetaan voimakkaasti. Veden äärellä kulkee yleiseen käyttöön tuleva rantapromenadi. Promenadin varteen kuuluvat niin laaja venesatama, rantatori kuin uusi hiekkarantakin. Suuren asukasmäärän
sijoittuminen rantapromenadin varteen perustelee korkeatasoisen kaupunkitilan rakentamisen panostuksia.
Rantakylän julkiset ja yksityiset palvelut keskittyvät tiiviisti uuden pääkadun ja rantatorin ympärille. Niiden
läheisyydessä asuu suurin osa alueen asukkaista. Ydinkeskustan julkinen kaupunkitila toimii kevyen liikenteen
ehdoilla. Palvelut sijaitsevat lähekkäin tukien toistensa käyttöä, ja niiden saavuttaminen on vaivatonta.

Maisemalliset piirteet

Alueen luonne ja miljöötyypit

Urheilupuisto liikunta- ja virkistyspalveluineen sijoittuu alavalle kohdalle koulun korttelin ja adventistien naapuruston väliin ollen molempien helposti saavutettavissa. Keskuspuistoon urheilupuiston läheisyyteen ehdotetaan
sijoitettavaksi myös alueen keskusleikkipuisto. Liikuntahalli sisältyy koulun tonttiin.
Vapaa-ajan palveluja täydentävät tilakeskusten pihapiirit, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi kotieläintiloina,
vuokrattavina tapahtumapaikkoina sekä ulkoilua palvelevina tiloina. Pihapiirit ovat tärkeitä alueen paikallishistorian säilyttäjinä ja identiteetin luojina. Pihapiirien ympäristöön voidaan sovittaa tarvittaessa täydentävää pienimuotoista palvelurakentamista. Nattarin tilan läheisyyteen ehdotetaan sijoitettavaksi pieni päiväkotiyksikkö.

Avoimeen maisematilaan rajautuvat vanhojen tilojen pihapiirit erottuvat selkeästi uudesta kylärakentamisesta.
Vanhat pihapiirit ovat tärkeä alueen ominaispiirrettä määrittävä tekijä uudessa kylärakenteessa asuinalueita
yhdistävien, avoimina säilyvien maisematilojen ohella. Lännessä uuden rakentamisen rajana on työväentalolle johtava pohjois-eteläsuuntainen, vanha tielinja. Sen länsipuolinen alue säilytetään avoimena kulttuurimaisemana.

Tehokkain asuinrakentaminen sijoittuu rantakortteleihin ja pääkadun varteen. Kerrosluvuiltaan se on 4-5-kerroksista. Tehokas korttelirakenne mahdollistaa rakenteellisen pysäköinnin järjestämisen korttelikohtaisesti. Autokansi
muodostaa samalla rantakortteleiden sisäpihan, joka sijoittuu n. 2,5-3 metriä rantapromenadia korkeammalle.
Rantakorttelien periaatesuunnitelma ja autopaikkajärjestelyt on esitetty kilpailuaineistossa (periaateleikkaus ja
asemapiirrosote). Korttelin massoittelu tarjoaa näköaloja järvelle joka puolelta pihapiiriä. Rantatorin ja pääkadun
varren asuintalojen kivijalkakerrokseen varataan liiketiloja.

Hangaslahti säilyy luonnonrantana ja merkittävänä avokallioalueena.

Liikenneverkko ja ulkoilureitit
Keskeisinä liikenteellisinä tavoitteina alueella ovat kattavat ja sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, hyvät joukkoliikennepalvelut sekä palvelujen saavutettavuus ja sijainti eri liikennemuotojen polttopisteessä. Bussipysäkit
voidaan sijoittaa siten, että valtaosa alueen asunnoista sijaitsee enintään 300 metrin säteellä pysäkistä.
Lähellä rantaviivaa polveileva ja pohjoiseen kohti Sorilaa jatkuva pääkatu muodostaa alueen kaupunkirakennetta kokoavan ja liikenteellisen selkärangan. Pääkatu toimii myös joukkoliikenteen reittinä. Kaitavedentie
liitetään uuteen pääkatuun välittömästi valtatien 9 liittymän pohjoispuolella. Ydinkeskustan alueella pääkatu
on puukujanteiden reunustama bulevardi. Pääkatu on luonteeltaan asuinalueen läpi kulkeva kaupunkimainen katu, jonka varteen sijoittuu suuri määrä asuntorakentamista. Pääkatuun liittyy myös venesataman ja
rannan asiointipysäköintiä. Ajoradan jäsentäminen ja käytettävä ajonopeus laaditaan asuinalueiden sisällä
kevyen liikenteen ehdoilla.
Keskustan alueella asukaspysäköinti toteutuu tehokkaissa rantakortteleissa korttelikohtaisina pihakannen
alaisina laitoksina. Torikannen alle on osoitettu sijoitettavaksi vähintään 1-kerroksinen pysäköintilaitos. Rantakortteleiden väliin jää ranta-aluetta palvelevia yleisiä pysäköintipaikkoja. Koulua ja urheilupalveluja varten
pysäköintipaikkoja on osoitettu julkisten palvelujen tontille. Suurempia kertamääriä varten pelialueita voidaan varata pysäköintiä varten.

Mitotustiedot

Rantapromenadi on alueen näyteikkuna, jonka varrella on volyymiltaan suurin asuinrakentaminen. Rantapromenadiin liittyy myös venesatamaa rajaava laivaliikenteen sataman ja pursiseuran vedellisten palvelujen ’saari’.
Sille voidaan toteuttaa pieni ympärivuotinen kylpylä avantouintipaikkoineen, kahvila-ravintola-tanssipaviljonki,
saunaseuran tiloja ja mahdollisesti vuokrattavia ateljeetiloja. Rantapromenadin varrella oleva hiekkaranta tuo
alueelle kylpyläkylämäistä henkeä. Promenadin korkeusasemaksi on määritelty n. +96.5 metriä. Alimpien asuinja liiketilojen lattiakorko on esitetty tasolle +97.0 metriä.

Kilpailualueen maisema on pääosin alavaa ja pitkäaikaisen viljelykäytön muokkaamaa. Juoponlahteen laskevan puron varteen sijoittuva itä-länsisuuntainen peltolaakso muodostaa Nurmi-Sorilan keskustan maisemallisen selkärangan, joka säilyy avoimena uuden rakentamisen reunustamana keskuspuistona. Puisto liittyy
urheilupuiston kautta ydinkeskustaan. Ulkoilualueilta ja kaupunkirakenteen sisältä avautuu näkymiä Näsijärvelle. Kylämäisen rakentamisen reunustama keskuspuisto jatkuu keskeisiltä osiltaan avoimena maisematilana
pohjoiseen kohti Sorilan alueen uutta taajamarakentamista.

Kontrastina voimakkaasti rakennettavalle rantapromenadille ja venesatamalle Juoponlahden ranta-alueet ja
Työväentalon uimaranta säilyvät pehmeinä ja luonnonmukaisina. Myös Pitkäsaari säilyy luonnonmaisemana
ja muodostaa suojaavan ja rajaavan käsivarren venesatamalle ja rantapromenadille.

3.

Asuinrakentaminen

Keskustaan on sijoitettu myös matalampia, tehokkaita, pientalotyyppisiä ratkaisuja asuntotarjonnan ja kaupunkikuvan rikastuttamiseksi mm. Juoponlahden etelärannalle sekä Kaitavedentien läheisyyteen alueen sisääntulon
yhteyteen. Juoponlahden etelärannan rakentaminen edustaa kaupunkiekologista, keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa, tiivistä ja matalaa pientalotyyppistä rakentamista, joka rajautuu luonnonmukaiseen ruovikkorantaan. Rannan puolella pihat muodostuvat ruovikkoon rajautuvista terasseista. Rantaan pääsee laiturireittejä
pitkin.
Hangaslahden kalliometsiin rajautuvissa kortteleissa miljöötä luovat kalliopihat ja säilytettävä metsäkasvillisuus.
Kortteleista muodostuu alueen kukkulakylä.
Uudet keskustakorttelit ja viheralueet on rajattu siten, että adventistien naapurusto säilyy miljööltään ja alueeltaan
omana yhtenäisenä kokonaisuutenaan. Aluetta voidaan kehittää seurakunnan tavoitteiden mukaan samalla kun
se nivoutuu osaksi uutta kaupunkirakennetta.
Alueen keskustan ulkopuolinen kaupunkirakenne jäsentyy uuden katuverkon varteen kylämäisinä kokonaisuuksina, jotka rajautuvat selkeästi pääosin avoimesta maisemasta. Kylärakenne muodostuu erikokoisista pihapiireistä,
jotka ovat helposti hahmotettavia lähinaapurustoja. Rakentamistavan ohjauksella ja pihakatumaisilla tonttikaduilla kylille muodostetaan omia yksilöllisiä piirteitä. Kylillä on omat turvalliset ja helposti saavutettavat lähileikkipaikat, jotka perustuvat ympäristön ominaispiirteisiin ja ilmentävät kylien luonnetta. Vanhaan maatalousmaisemaan
sopivat myös asukkaiden pitämät palstaviljelmät.
Kyläasutus on pientalovaltaista ja pääosin yhtiömuotoista. Matalia pienkerrostaloratkaisuja sisällytetään joukkoliikennereitin varteen laajemman asuntotarjonnan aikaansaamiseksi. Pysäköintiratkaisut ovat ydinkeskustaa
edullisempia. Autopaikat sijaitsevat joko asuntokohtaisesti, pihapiirejä rajaavissa katoksissa tai jäsenneltyinä,
katumaisina vyöhykkeinä korttelialueilla (etenkin pihapiireissä, joissa on suuri määrä pieniä asuntoja).

Pääkadusta liittyy Kaitavedentiehen katuyhteys, joka noudattaa suurelta osin olemassa olevan tien linjausta.
Muu katuverkko käsittää lähinnä tontti- ja pihakatuja, joita voidaan sisällyttää myös hoidettavaksi (LPA).
Kevyen liikenteen verkko on monipuolinen ja kattava. Pääreitit sijoittuvat pääkadun ja keskeisten viheralueiden yhteyteen. Vanhat tiet muodostavat keskeisen osan kevyen liikenteen reitistöä. Itä-länsisuuntainen yhteys
seudulliseen virkistysreittiin on osoitettu keskuspuiston kautta ja yhteys Kaupin liikuntapuiston suuntaan Hangaslahden pohjukan kautta. Talvikautena Näsijärven pintaa hyödynnetään hiihto- ja luistelureittinä.
Laivareitin lisäksi alue ehdotetaan kytkettäväksi vesitaksilla Tampereen keskustaan.
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Periaate aukion ympäristön järjestelyistä 1/500
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Ydinkeskusta

Kukkulakylä ja Adventistiseurakunnan alue

Ydinkeskustan pohjoispuoleinen kyläasutus
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Rantatori. Torikannen alla 2 kerroksinen pysäköintilaitos,
n. 140 ap.
Rantapromenadi.
Venesatama.
Satama- ja rantatoimintoihin liittyviä palveluja. Laivalaituri.
Hiekkaranta.
Rantakortteli. Maantasokerroksiin varataan liiketiloja.
Korttelin autopaikat pihakannen alla.
Satamaa ja rannan käyttöä palvelevia autopaikkoja.
Päivittäistavarakauppa 1 krs., kirjasto ja nuorisotila 1-2 krs.
Kerrokset 3-10 asuinhuoneistoja.
Kivijalkakauppa.
Koulun tiloja, liikuntahalli.
Koulun tiloja, sosiaali-ja terveysasema.
Päiväkeskus.
Päiväkoti ja esiopetuksen tilat.
Koulun ja urheilutilojen autopaikkoja.
Iso urheilukenttä ja muita pelikenttiä.
Keskusleikkipaikka.
Pitkäsaari toimii yleisenä virkistysalueena.
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Adventistiseurakunnan pihapiiri. Pihapiiriä kehitetään
seurakunnan tavoitteiden pohjalta osana muuta keskustaa.
Kerrostalo-, pienkerrostalo- ja pientaloja yhdistävä kortteli.
Osa autopaikoista sijoittuu kansipihavyöhykkeen alle,
osa pihakadulle.
Yhteys Kaupin ulkoilualueelle.
Pientalopihapiirejä. Autopaikat voivat olla asuntokohtaisia,
sijoitettuna 3-4 auton katoksiin tai pihakadun varrella.
Näköalatorni, kiipeilypaikka.

25.
26.
27.
28.
29.

Vanhan työväentalon pihapiiri, uimapaikka.
Nattarin tilakeskuksen pihapiiri, jota kehitetään osana
alueen vapaa-ajan palveluja.
Kevyen liikenteen reittinä säilytettävä 1700-luvun tielinja.
Päiväkoti.
Asukkaiden viljelypalstoja.
Pientalopihapiirejä. Autopaikat voivat olla asuntokohtaisia,
sijoitettuna 3-4 auton katoksiin tai pihakadun varrella.
Pientalojen ja pienkerrostalojen pihapiirejä.
Autopaikat voivat olla asuntokohtaisia, sijoitettuna
n. 3-4 auton katoksiin tai pihakadun varrella.
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Ilmaperspektiivi lounaasta

Alueleikkaus A-A satama-altaalta koululle 1/500

Alueleikkaus B-B Juoponlahdelta satama-altaalle 1/500
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Kyläasutusta, taustalla Nattarin tila ja Juoponlahti
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Ilmaperspektiivi kaakosta

Näkymä venesatamasta kohti rantatoria
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