Keskustaan sijoittuu myös merkittävä koulu- ja palvelukeskus,
jonka yhteyteen toteutuu mittava urheilupuisto- ja virkistysalue.
Palveluiden läheisyyteen on keskitetty mahdollisimman paljon
asukkaita. Myös päivittäistavarakaupat sijaitsevat kävelyratin varrella ydinkeskustassa tukien sosiaalisesti ja toiminnallisesti eheän
kaupunkiympäristön muodostumista. Ydinkeskustan julkinen kaupunkitila toimii kevyen liikenteen ehdoilla. Palvelut sijoittuvat toinen
toisensa lähelle tukien niiden keskinäistä käyttöä. Jatkosuunnittelun keskeisenä haasteena oli suuren julkisen ja kaupallisen palvelukapasiteetin sovittaminen keskustaan.
Keskustaan liittyy kylämäisiä naapurustoja, jotka rakennetaan
pientalovaltaisina. Kylärakentaminen sijoittuu alueen uuden pääkatuverkon ympärille joukkoliikennereitin varteen. Kylärakentaminen rajautuu selkeästi pääosin avoimena hoidettavasta viheralueiden verkosta, joka liittää asuinalueet toisiinsa.
Yhteensä alueelle sijoittuu kaavarunkosuunnitelmassa n. 4500
asukasta. Koulukeskukselle ja muille julkisille palveluille on varattu
kapasiteettia yhteensä n. 33 000 k-m2, jonka lisäksi kaupallisille
palveluille n. 24 000 k-m2.
Maisemallinen rakenne

Näkymäkuva Näsijärven suunnasta, sijainti kaupunkirakenteessa (tummenettu alue) ja ilmakuva Nurmi-Sorilan tulevasta keskusta-alueesta.
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Ratkaisun keskeiset perusteet
Nurmi-Sorilan kaupunginosa ja sen osana oleva suunnittelualue
ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, joka on ollut pitkään intesiivisessä
maatalouskäytössä. Alue sijaitsee Näsijärven itärannalla, n. 10 km
etäisyydellä Tampereen keskustasta. Nurmi-Sorilan uusi keskusta sijoittuu Näsijärven rantaan. Uusi asuinalue on olemukseltaan
rantakylä. Suurin asuinrakentamisen volyymi on sijoitettu alueen
mielenkiintoisimmalle ja houkuttelevimmalle vyöhykkeelle: Näsijärven rannalle ja tulevan venesataman edustalle. Rakentamisen
volyymi perustelee myös rakentamisen kannalta haasteelliseen
ranta-alueeseen kohdistuvia panostuksia.
Ydinkeskus palveluineen ja sen keskeinen julkinen tila, rantatori
on sijoitettu sataman kainaloon. Keskustan rantaa kiertää promenadi, joka on alueen ’näyteikkuna’. Sen varteen sijoittuu uusi hiekkaranta ja satamapalvelujen kortteli, jonne voi sijoittua kaupallisia
palveluja. Promenadin varteen sijoittuu runsaasti asuntoja. Hiekkaranta tuo kylpyläkylämäistä henkeä kaupunkikuvaan.
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Kilpailualueen maisema on pääosin alavaa ja pitkäaikaisen viljelytoiminnan muokkaamaa. Keskustan maisemallinen selkäranka
on avoimena säilytettävä itä-länsisuuntainen purolaakso vanhoine tilakeskuksineen. Purolaaksopuisto liittyy urheilupuiston kautta
suoraan keskustan kävelyalueeseen. Kontrastina voimakkaasti
rakennetulle keskustan rantapromenadille säilyy sen molemmilla
puolilla ranta-alueita luonnonvaraisina ja luonnonomaisina ruovikoina ja kalliorantoina.
Liikenneverkko ja ulkoilureitit
Keskeisinä liikenteellisinä tavoitteina ovat kattavat ja sujuvat joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet. Mahdollisimman kattava verkosto edistää kevyiden liikennemuotojen käyttöä. Palvelut
sijaitsevat eri liikennemuotojen verkon polttopisteessa. Pääkatu,
Nattarin puistotie, on elimellinen osa keskustaa, eikä sitä eroteta
muusta kaupunkielämästä erilliseksi vyöhykkeeksi.
Keskeinen kevyen liikenteen reitistö kulkee alueen viherkäytävillä
liittyen palveluihin. Talvikautena Näsijärven pintaa hyödynnetään
hiihto- ja luistelureittinä. Historiallisia tielinjoja on käytetty asumista
ja yleista aluetta rajaavina linjoina. Reitistön sujuvuutta Tampereen
keskustan ja Kaupin urheilupuiston suuntaan on korostettu.
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Näkymäkuva keskustasta.

Havainnekuva koko suunnittelualueesta. Eteläreunassa Tampereelle johtava valtatie.
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Rantapromenadi ja venesatama.
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