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Palveluselvitys on tehty osana Nurmi-Sorilan osayleiskaavan suunnit-
telua. Selvitykseen on koottu kaupungin eri hallintokuntien alustavia 
näkemyksiä Nurmi-Sorilan tulevasta julkisten palvelujen tarpeesta ja 
palvelutuotannon edellytyksistä. Näkemykset koottiin koulu- ja päivä-
hoito-, kulttuuri- ja vapaa-ajan-, liikunta- sekä sosiaali- ja terveyspalve-
luista syyskuun 2006 ja tammikuun 2007 välisenä aikana Nurmi-Sori-
lan alustavien viiden maankäyttövaihtoehdon perusteella. 

Maankäyttövaihtoehdot olivat Tampereen kaupunginhallituksen 
suunnittelujaoston käsittelyssä 11.12.06.  Suunnittelujaostolta saatujen 
suositusten perusteella maankäyttövaihtoehtojen pohjalta ryhdyttiin 
suunnittelemaan kolmea osayleiskaavaluonnosvaihtoehtoa. Palvelu-
jen suunnittelua tullaan jatkamaan osayleiskaavaluonnosvaihtoehtojen 
vaikutusten arvioinnin sekä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pe-
rusteella. 

Lähtökohtana palvelutarpeen arviointiin on ollut alustavien maan-
käyttövaihtoehtojen lisäksi Nurmi-Sorilan ja sen lähialueiden nykyi-
nen palvelutarjonta. Kunnallisia palveluita on Nurmi-Sorilasta vuosien 
varrella karsittu. Sorilassa sijaitseva vuosiluokkien 1-6 koulu kuuluu 
pohjoiseen koulupiiriin, johon kuuluvat myös Kämmenniemen ja Te-
rälahden koulut Teiskossa. Kämmenniemen koulu on ainut vuosiluok-
kien 7-9 Teiskon koulupiirissä ja kouluun on Nurmi-Sorilasta kuljetta-
va autolla. Päiväkoti sijaitsee Sorilan koulun vieressä, mutta kysyntää 
hoitopaikoille on enemmän kuin voidaan tarjota. Koillisen alueen päi-
vähoitotilanne on tällä hetkellä Tampereen heikoin.  Sorilan koulun 
urheiluhalli on alueen ainoa sisäliikuntatila. Alueella ei ole yhtään kau-
pungin ylläpitämää uimarantaa. Osalla maanomistajista on Nurmissa 
yksi yhteinen uimaranta. Sorilanjoen pohjoisrannalla Jokivalkamantien 
päässä on viereisen huvila-alueen asukkaiden yhteisranta. 

Selvityksen tekoon ovat Tampereen kaupungilta osallistuneet suun-
nittelijat Sisko Hiltunen ja Sari Mäntylä (koulu- ja päivähoitopalvelut), 
suunnittelija Raija Kannisto ja suunnittelusihteeri Pirjo Kuusilinna (so-
siaali- ja terveyspalvelut), kulttuuritoimenjohtaja Jaakko Masonen, 

vt. kirjastotoimenjohtaja Tuula Ylisalmi ja nuorisopalvelujohtaja Jor-
ma Mertanen (kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut, nuorisopalvelut) sekä 
liikuntatoimenjohtaja Pekka P. Paavola ja ulkoliikuntapäällikkö Lasse 
Viheriäranta (liikuntapalvelut). Selvityksen on koonnut Tampereen 
kaupungin suunnittelupalveluissa kaavoitussihteeri Ulla Tiilikainen,  
taitosta ja liitekartoista on vastannut kaavoitusavustaja Birgitta Hel-
sing.

1  JOHDANTO
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Yhteenveto

Nurmi-Sorilan palvelutarpeeseen ja palvelutuotannon edellytyksiin 
vaikuttavat sekä tuleva asukasmäärä ja -rakenne että lähialueiden pal-
velutarjonta ja –kysyntä. Alle 10 000 asukkaan asukasmäärää ei pidetä 
riittävänä esim. kirjastolle. Pientalovaltainen vaihtoehto tuottaa toden-
näköisesti homogeenisen, lapsiperhevaltaisen asukasrakenteen, jolloin 
palvelutarve kohdistuu alkuvaiheessa erityisesti päivähoito- ja koulu-
palveluihin. Yksipuolista asukasrakennetta pidetäänkin ongelmallise-
na palvelujen järjestämisen kannalta, koska palvelutarve vaihtelee pal-
jon ajan myötä. Yli 10 000 asukkaan määrä edellyttävää ja mahdollistaa 
monipuolisemman palvelutarjonnan. Palvelujen järjestämisen ja palve-
lujen saavutettavuuden kannalta pidetään parhaimpina vaihtoehtoja, 
joissa on suhteellisen tiivis aluerakenne, selkeä keskusta-alue ja jotka 
mahdollistavat hyvät joukko- ja kevyen liikenteen yhteydet.

Alustavien arvioiden mukaan neljässä maankäyttövaihtoehdoissa 
Nurmiin tarvitaan yhtenäinen peruskoulu, viidennessä eli Pientalo-
vaihtoehdossa vähintään tilat yläkoululle. Sorilan koulun laajentamis-
mahdollisuudet tulee tutkia. Uusia päiväkoteja tarvitaan vaihtoehdos-
ta riippuen 1-2, lisäksi tilapäisiä päiväkoteja sekä Sorilan päiväkodin 
laajennus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve on tässä vaiheessa arvi-
oitu laskennallisena työntekijöiden määränä, jatkosuunnittelussa sel-
vitetään mitkä kaikki palvelut tulevat Nurmi-Sorilaan, mitkä palvelut 
haetaan muualta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut edellyttävät vähintään 
10 000 asukasta. Alueelle tarvitaan liikuntahalli sekä urheilu- ja palloi-
lukenttä yläkoulun yhteyteen, lisäksi pienempiä lähiliikuntapaikkoja. 
Valvotut uimarannat tarvitaan sekä Nurmiin että Sorilaan, lisäksi pie-
nempiä uimapaikkoja ja venerantoja.

Jatkosuunnittelussa tulee tarkemmin selvittää tarvittavien palvelualue-
varausten koko ja sijoittuminen, eri palvelutoimintojen yhteensovitta-
minen sekä palvelujen toteuttamisen aikataulu.  

2      NÄKEMYKSET PALVELUTARPEESTA JA PALVELUTUOTANNON    
 EDELLYTYKSISTÄ
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2.1. Koulu- ja päivähoitopalvelut

Nykyiset palvelut

Sorilassa on vuosiluokkien 1-6 koulu n. 100:lle oppilaalle. Vuosiluok-
kien 7-9 lähin koulu sijaitsee Kämmenniemessä, jonne oppilaita tulee 
myös Olkahisista. Sorilassa on päiväkoti, jossa on 35-hoitopaikkaa ja 26 
esiopetuspaikkaa.  Perhepäivähoidossa on 4 hoitopaikkaa.  Nurmissa 
on lisäksi n. 140 oppilaan yksityinen Tampereen kristillinen koulu vuo-
siluokille 1-9.  Kouluun tulee oppilaita koko Tampereen alueelta.

Yleistä

Suunnitelmissa on tärkeää varata julkisen rakentamisen alueita riittä-
västi ja riittävän kokoisia. Kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan tilat ylä-
koululle (7-9 lk). Sorilan koulun ja päiväkodin laajentamismahdollisuu-
det (lisärakennuksia, tonttien riittävyys) on tutkittava. 

Suunnittelussa on otettava huomioon koulutilojen keskeinen sijainti ja 
koulumatkojen turvallisuus. On myös huomioitava päivähoidon, esi-
opetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön sujuvuuden mahdollistaminen 
sekä mahdollisuudet yhteisten tilojen käyttöön. Koulujen lähellä tarvi-
taan riittävät ulkoilutilat, jotka voivat olla koulun tontilla tai muutoin 
lähellä kouluja. Koulujen ja päivähoitoyksiköiden riittävät piha-alueet 
(leikki, välituntialueet, urheilutunnit) on otettava heti alusta lähtien 
huomioon.

Jatkosuunnittelussa selvitettäviä asioita ovat mm. seuraavat:

 • päivähoidon ja koulujen yhteyteen mahdollisesti sijoitettavat  
  tilat, esim. kouluterveydenhoito ja hammashoito
 • nuorisotilojen sijoittuminen
 • hyvinvointineuvoloiden sijoittuminen
 
Palvelutarve vaihtoehdoittain

Maankäyttövaihtoehtojen palvelutarpeen arviointi perustuu teoreetti-
siin laskelmiin koululaisten, esioppilaiden ja päivähoitolasten määristä 
(Hiltunen ja Mäntylä 20.11.06)). Luonnosvaihtoehtojen asukasmääriin 
on lisätty Aitoniemen alueen nykyinen väestöpohja (noin 440 asukasta 
31.12.2005), koska Aitoniemi ei kuulu osayleiskaava-alueeseen. Tarkas-
teluun on otettu mukaan myös Kämmenniemen koulu, johon nykyisin 
ohjataan oppilaita 7-9 luokille sekä Sorilan että Olkahisten koulusta.
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 NURMI SORILA

KOULU- Nurmin keskustaan yhtenäinen  Sorilan koulun (1-6 lk) laajen-
PALVELUT peruskoulu n. 1100 oppilasta. taminen n. 360 oppilasta.

 Nurmin pohjoisosaan sijoittuvan   Sorilan koulusta Kämmen-
 päiväkodin yhteyteen 1-4    niemen kouluun 7-9 luokille 
 luokkien opetusta n. 220-240 n. 180 oppilasta.
 oppilaalle.

PÄIVÄHOITO-   Yhtenäisen peruskoulun yhtey- Sorilan päiväkodin laajenta-
JA ESIOPETUS teen noin 100 lapsen päivä- minen, noin 100 lasta.
 koti ja noin 60:lle esiopetusta. Esiopetusta noin 50:lle.
 
 Nurmin pohjoisosaan päiväkoti    Yksi pienempi päiväkoti, josta 
 noin 100 lapselle ja esiopetusta voidaan luopua alueen
 noin 50:lle. Jossakin vaiheessa vanhetessa ja lapsimäärän
 tiloja ei ehkä tarvita. vähetessä.

 Yksi pienempi päiväkoti esim.    Toiseen pienistä päiväkodeista
   Nurmin itäosaan, josta voidaan esiopetusta n. 20:lle.
 luopua alueen vanhetessa ja 
 lapsimäärän vähetessä.

Ohitustie A:  n. 15 500 + 440  asukasta

Väestömäärä on tässä vaihtoehdossa suuri.  Yhtenäistä peruskoulua ei 
voi kasvattaa liian suureksi, joten esityksessä on jaettu oppilaita myös 
päiväkotien yhteyteen.

Myöhemmin on päätettävä, mihin Olkahisen koulusta ohjataan 7:lle 
luokalle (noin 200 oppilasta).  

Ohitustie B:  n. 13 500 + 440  asukasta

Asukasmäärältään ja asukkaiden jakautumiselta Nurmiin ja Sorilaan 
noudattelee pitkälti Järvikaupunkivaihtoehtoa, joten palveluverkko 
voi olla samanlainen.



9

 Järvikaupunki:  n. 12 500 + 440 asukasta

 NURMI SORILA

KOULU- Nurmin keskustaan yhtenäinen  Sorilan koulun (1-6 lk) laajen-
PALVELUT peruskoulu n. 1000 oppilasta. taminen n. 360 oppilasta.

 Nurmin pohjoisosaan sijoittuvan   Sorilan koulusta Kämmen-
 päiväkodin yhteyteen 1-2 luok- niemen kouluun 7-9 luokille 
 kien opetusta n. 100 oppilaalle. n. 180 oppilasta.
 Jossakin vaiheessa tiloja ei ehkä
 tarvita.
 
PÄIVÄHOITO-   Yhtenäisen peruskoulun yhtey- Sorilan päiväkodin laajenta-
JA ESIOPETUS teen noin 100 lapsen päivä- minen, noin 100 lasta.
 koti ja noin 60:lle esiopetusta. Esiopetusta noin 50:lle.
 
 Nurmin pohjoisosaan päiväkoti    Yksi pienempi päiväkoti,
 noin 100 lapselle ja esiopetusta n. 50 lasta, Sorilan pohjois-
 noin 50:lle. Jossakin vaiheessa osaan, josta voidaan luopua
 tiloja ei ehkä tarvita. alueen vanhetessa ja 
   lapsimäärän vähetessä.
 Yksi pienempi päiväkoti n. 50
   lasta, esim. Nurmin itäosaan,
 josta voidaan luopua alueen 
 vanhetessa ja lapsimäärän 
 vähetessä.

Vaihtoehdossa on erilaisia asuinalueita (rivi-, omakoti-, kerrostaloalu-
eita), mikä on positiivista asukasrakenteen ja tätä kautta palvelukysyn-
nän kannalta. Oletettavaa on, että jossakin vaiheessa lasten määrä vähe-
nee huomattavasti, koska vaihtoehdossa on paljon omakotitaloalueita, 
joissa asutaan pitkään.

Myöhemmin on päätettävä, mihin Olkahisen koulusta mennään 7:
lle luokalle.  Vaihtoehtoina  on varata Olkahisen oppilaita varten tilat  
Nurmin yhtenäisestä peruskoulusta (lisäys noin 200 oppilasta) tai ohja-
ta oppilaat keskustan suuntaan.



10

Helminauhakaupunki:  n. 11 500 + 440 asukasta

Helminauhakaupungissa on muihin vaihtoehtoihin verrattuna enem-
män kerrostaloalueita. Asutus sijoittuu hyvin teiden sekä mahdollisen 
pikaraitiotielinjan varteen. Asutuksen painopiste on Nurmissa. Kerros-
taloalue ehkä tuottaa enemmän väestön vaihtuvuutta ja näin ollen las-
ten ja koululaisten määrä pysynee tasaisena pitkällä aikavälillä.

Olkahisen osa on mietittävä myöhemmin, oppilaat voisivat sijoittua 
Nurmin yhtenäiseen peruskouluun, lisäys olisi 7-9 luokille noin 200 
oppilasta.

Pientaloalue:   n.  7 500 + 440 asukasta

 NURMI SORILA

KOULU- Nurmiin yhtenäinen  Sorilan koulun (1-6 lk) laajen-
PALVELUT peruskoulu n. 900 oppilasta. taminen n. 360 oppilasta.

     Sorilan koulusta Kämmen-
      niemen kouluun 7-9 luokille 
   n. 180 oppilasta.
 
PÄIVÄHOITO-   Yhtenäisen peruskoulun yhtey- Sorilan päiväkodin laajenta-
JA ESIOPETUS teen noin 100 lapsen päivä- minen, noin 100 lasta.
 koti ja noin 60-90:lle esiopetusta. Esiopetusta noin 50:lle.
 
 Nurmin pohjoisosaan päiväkoti     
 noin 100 lapselle.

 Yksi pienempi päivähoitoyksikkö    
   n. 50 lasta,  joko Nurmiin tai 
 Sorilaan, josta voidaan luopua 
 alueen väestön vanhetessa ja 
 lapsimäärän vähetessä.

 NURMI SORILA

KOULU- Nurmiin yhtenäinen  Sorilan koulu jatkaa nykyisel-
PALVELUT peruskoulu n. 955 oppilasta. lään, ehkä voisi hieman 
   vahvistua oppilasmäärältään.

     Sorilan koulusta Kämmen-
      niemen kouluun 7-9 luokille 
   n. 90 oppilasta.
 
PÄIVÄHOITO-   Yhtenäisen peruskoulun yhtey- Sorilan päiväkodin laajenta-
JA ESIOPETUS teen noin 100 lapsen päivä- minen, noin 80 lasta.
 koti ja noin 60:lle esiopetusta. Esiopetusta noin 40:lle.
 
 Yksi väliaikainen päiväkoti,     
 noin 50  paikkaa.
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2.2. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Nykyiset palvelut

Sorilassa sijaitsevassa Aitolahden neuvolassa toimii lasten-, aikuis- ja 
äitiysneuvolat sekä  Sorilan koulun ja Nurmin kristillisen koulun kou-
luterveydenhuolto.  Nurmissa on adventtiseurakunnan vanhainkoti.  
Lisäksi alueella toimii useita kotipalvelun työntekijöitä. 

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut sijaitsevat osayleiskaava-alueen ulko-
puolella. Omalääkärin palvelut ovat Atalan terveysasemalla ja labora-
toriopalvelut Linnainmaan terveysasemalla. Nurmi-Sorila kuuluu Ata-
lan hammashoitolan vastuualueeseen. Sosiaalityöntekijän vastaanotto 
on Linnainmaan terveysaseman yhteydessä. Lähialueiden neuvola- ja 
terveydenhuoltopalvelut on kuvattu liitekartassa 1.

Arviot palvelutarpeesta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta on arvioitu tarvittavien työnteki-
jöiden määränä maankäyttövaihtoehtojen asukasmäärien ja arvioidun 
asukasrakenteen perusteella (Kuusilinna ja Kannisto 23.1.07). Laskel-
mat perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon suosituksiin tai nykyisin 
käytössä oleviin henkilöstömitoituksiin.  Arviot koskevat hyvinvoin-
tineuvolaa, kouluterveydenhuoltoa, lääkäreiden vastaanottotoimintaa, 
aikuisneuvontaa, hammashuoltoa, sosiaalityötä, kotihoitoa, perhetyötä 
ja mielenterveystyötä. 

Suositukset

Hyvinvointineuvola (ikäryhmä 0-6 v.)
Tampereen kaupungin hyväksytyn strategian mukaan vuoteen 2011 
mennessä kaikissa äitiys- ja lastenneuvoissa siirrytään hyvinvointi-
neuvolamalliin. Suosituksen mukaan 200 lasta ja 30-40 odottavaa äitiä 
terveydenhoitajaa kohden. Lääkäreitä on laskettu tarvittavan nykyisen 
neuvolasuosituksen mukainen yksi lääkäri 2800 lasta kohden.

Vaihtoehdon väestöpohja on pieni. Ongelmaksi tulee esimerkiksi se, 
miten turvataan Kämmenniemen koulun 7-9 vuosiluokille riittävästi 
oppilaita. Sorilan alueelle sijoittuu omakoti- ja pientaloja, joten alueella 
on aluksi paljon lapsia ja koululaisia, joiden määrä myöhemmin vä-
henee. Tässä vaihtoehdossa yhtenäisen peruskoulun rakentamisen tar-
koituksenmukaisuus tulee harkittavaksi.

Olkahisen osa on mietittävä myöhemmin, oppilaita voisi sijoittua Nur-
min yhtenäiseen peruskouluun, lisäys olisi 7-9 luokille noin 200 oppi-
lasta.
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Kouluterveydenhuolto (ikäryhmä 7-15 v.) 
Kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohden on suosituksen mukaan 
600, korkeintaan 700 oppilasta tai 140 oppilasta/viikkotyöpäivä. Kou-
lulääkärillä tulee olla vähintään yksi viikkotyöpäivä noin 500 oppilasta 
kohti.

Vastaanottotoiminta (ikäryhmä 0-  )
Suosituksen mukaan 1800 (–2000) asukasta. Muun henkilökunnan mi-
toituksena käytetään ½-1  sairaanhoitajaa, ¼ terveydenhoitajaa ja ¼ ter-
veyskeskusavustajaa yhtä lääkäriä kohden.

Aikuisneuvonta
Suositus on ¼ terveydenhoitajaa yhtä lääkäriä kohden

Sosiaalityö
Suosituksen mukaan 2000 asukasta/ sosiaalityöntekijä (+ johtava sosi-
aalityöntekijä).

Etuuskäsittelijöiden määrästä ei ole olemassa suosituksia. Tässä arvios-
sa määräksi on laskettu puolet sosiaalityöntekijöiden määrästä.

Kotihoito
Suosituksia työntekijämääristä ei ole. Olisi hyvä varata työtila sekä ko-
tihoidon tiimille että terveydenhoitajalle.

Perhetyö
Perhetyöntekijöille tarvitaan yhdistetty taukotila / neuvottelutila/ työ-
tila = yksi huone.

Mielenterveystyö
Suosituksissa ei mainita työntekijämääriä, puhutaan vain siitä, että 
kuntalaisten tulisi saada palveluja tarpeidensa mukaisesti ja että henki-
löstön määrän tulisi olla riittävä ja rakenne sopiva mielenterveystyön 
kokonaissuunnitelman toteuttamiselle. Nurmi-Sorilaan ei ehkä varata 
tiloja omalle mielenterveystoimistolle, koska sellainen on Linnainmaal-
la, mutta perusterveydenhuollon yhteyteen voisi huomioida mielen-
terveyshoitajia/ psykiatrisia sairaanhoitajia.
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  Ohitustie   Ohitustie   Järvi-  Helminauha-    Pientalo-
  A B kaupunki kaupunki alue
Vastaanottotoiminta     
 · lääkärit 8,6 7,4 7,1 6,4 4,1
 · sairaanhoitajat 4 3,7 3,5 3 2
 · tk-avustajat 2 1,8 1,7 1,6 1

Hyvinvointineuvola     
 · terveydenhoitajat 10 9 8,7 7,8 5
 · lääkärit 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4

Kouluterveydenhuolto     
 · terveydenhoitajat 2,4-2,8 2,1-2,4 2 2 1,2-1,4
 · lääkärityötä 3 vkpv 2,7 vkpv 2,5 vkpv 2,3 vkpv 1,5 vkpv

Aikuisneuvonta     
 · terveydenhoitajat 2 1,9 1,8 1,6 1

Hammashuolto     
 · hammaslääkärit 8 7 6 6 4
 · suuhygienistit 4 3,5 3 3 2
 · h-hoitajat 10 8,4 7,2 7,2 5

Sosiaalityö     
 · sosiaalityöntekijät 7,8 6,7 6,4 5,7 3,7
 · etuuskäsittelijät 4 3 3 3 2

Arviot sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijätarpeesta eri maankäyttövaihtoehdoissa

Kaupungin nykyisen näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysaseman 
perustaminen edellyttää 20 000 asukkaan asukaspohjaa. Nurmi-Sorilan 
maankäyttövaihtoehtojen asukasmäärät eivät sinällään riitä sosiaali- ja 
terveysaseman perustamiseen, mutta palvelutarvetta ja palvelujen si-
joittumista tullaan jatkossa tarkastelemaan myös lähialueiden (mm. Ol-
kahinen, Atala, Tasanne) näkökulmasta.

2.3. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Nykyiset palvelut

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut koostuvat lähinnä kirjasto-autosta ja 
Sorilan koulun tarjoamista harrastus- ja kokoontumistiloista. Asukkai-
den kokoontumistiloina toimivat myös Marttilan pirtti (yksityinen), 
Aitolahden seurakunnan tilat sekä osittain Tampereen Aitolahden ad-
venttiseurakunnan tilat. Lähimmät kirjastot sijaitsevat Pappilassa ja 
Kämmenniemessä. Lähialueiden vapaa-ajan palvelujen sijainti on ku-
vattu liitekartassa 2.

Yleistä
Kirjaston ja muiden kulttuuripalvelujen sijoittamisen kannalta maan-
käyttövaihtoehdoista kahden keskuksen vaihtoehdot voivat olla ongel-
mallisia, samoin kuin väljä pientalovaihtoehto. Palvelujen saamiseksi 
alueelle asukkaita pitäisi tulla vähintään 10 000. Palvelujen hyvä saa-
vutettavuus edellyttää suhteellisen tiivistä rakennetta, kunnollista kes-
kustaa sekä hyviä joukko- ja kevyen liikenteen yhteyksiä.
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Erilaisten kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tuottamisessa on huomi-
oitava myös yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä ns. 
kolmas ikä eli väestö joka on jo eläkkeellä mutta ei vielä varsinaisesti 
”vanhuksia”.

Kirjastopalvelut
Kirjaston saaminen Nurmi-Sorilaan edellyttää vähintään 10 000 asu-
kasta.  Nurmi-Sorilan kirjastopalvelujen jatkosuunnittelussa tullaan 
huomioimaan myös koillisen alueen kirjastopalvelujen tarve ja -suun-
nitelmat.  

Kirjaston sijainnille on tärkeää muiden palvelujen läheisyys, erityisesti 
kaupallisten palvelujen, sekä hyvät joukko- ja kevyen liikenteen yhtey-
det. Lähikirjaston toiminta-alueeksi arvioidaan n. 2 km. Jos Nurmi-So-
rilaan tulee kirjasto, se voisi sijainnista riippuen palvella myös Olkahis-
ten ja Tasanteen asukkaita.

Asukkaiden kokoontumis- ja harrastustilat 
Parhaana vaihtoehtona pidetään ns. seurojentaloa, monitoimitilaa joka 
palvelee eri ikäisiä ja eri käyttötarkoituksia. ”Seurojentalo” voi olla eril-
linen rakennus, jossa on yhdistettynä esim. kirjasto ja monitoimitiloja, 
tai sitten yhdistetty koulu-, kirjasto- ja monitoimitila, jonka tilat ovat te-
hokkaassa käytössä eri vuorokauden aikoina. Monitoimitilan toteutta-
minen edellyttää riittävää väestöpohjaa (väh. 10 000 as.). Sijainnin tulisi 
olla keskeinen, lähellä muita palveluja ja hyvin saavutettavissa joukko- 
ja kevyellä liikenteellä. Nuorisotiloja voi sijoittua monitoimitilaan sekä 
koulujen tiloihin.

2.4. Liikuntapalvelut

Nykyiset palvelut

Sorilan koululla on urheiluhalli ja -kenttä sekä talvisin luistinrata.  Tal-
vella Sorilassa ylläpidetään muutamia valaisemattomia latureittejä.  
Alueella ei ole yhtään kaupungin ylläpitämää uimarantaa. Nurmissa 
on osalla maanomistajista yhteinen uima- ja veneranta, Sorilassa on So-
rilanjoen pohjoisrannalla viereisen kesäasuntoalueen yhteisranta. Kau-
pungin omistama Kintulammen retkeilyalue ja -maja sijaitsevat Teis-
kossa Pulesjärventieltä n. 4 km pohjoiseen. 

Yleistä
Liikuntatoimen näkemyksen mukaan Nurmi-Sorilan tulevien liikunta-
palvelujen suunnittelun lähtökohtana tulisi pitää alueen ominaispiirtei-
den ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia (esim. tällä hetkellä alueen 
lähiympäristöt ovat suunnistajien suosiossa).
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Koulujen liikuntatilat
Jos asukkaita tulee 10 000 tai yli, liikuntatoimen mukaan Nurmi-Sori-
laan sopisi vastaavanlainen koulukeskus (1-9 luokat) kuin esim. Vuo-
rekseen on suunniteltu. Koulun yhteyteen tulisi saada riittävän kokoi-
nen (800-1000 m2) liikuntahalli sekä läheisyyteen urheilukenttä, jota 
voidaan hyödyntää lähiliikuntatilana. Liikuntahalli palvelisi kaupun-
ginosahallina ja koulun alue kaupunginosan liikuntakeskuksena, joka 
voisi olla myös ulkoilureittien lähtöpiste. Hyvä esimerkki on Kauka-
järven vapaa-aikatalo ja sen ympäristö. Sisäliikuntatiloista on hyvä esi-
merkki myös Sammon uuden lukion tilat.

Koulukeskuksen ja liikuntahallin sijainti tulee suunniteltavaksi yhdes-
sä koulutoimen kanssa. Sorilan koululla on liikuntahalli, joten uusien 
liikuntatilojen toteuttaminen voisi olla järkevää Nurmiin, ratkaisuun 
vaikuttaa valittava maankäyttövaihtoehto. Jos alueelle tulee lisäksi eril-
lisiä pienten lasten kouluja (1-4 lk), tulee näiden yhteyteen rakentaa lii-
kuntasalit (300-400 m2), jotka palvelevat iltakäytössä esim. naisliikun-
nan tarpeita.

Ulkoliikuntatilat ja ulkoilureitit
Lähiliikuntapaikkoja tullaan suunnittelemaan alakoulujen yhteyteen 
sekä puistoihin. Urheilukenttä ja pukuhuonetilat sijoittuvat yläasteen 
koulun/koulukeskuksen yhteyteen. Urheilukentän yhteyteen tulee va-
rata tilaa palloilukentälle.

Seudulliset ja alueen sisäiset ulkoilureitit suunnitellaan osayleiskaava-
suunnittelun yhteydessä.

Palautteen kautta on tullut ehdotus moottorikelkkareittien järjestämi-
sestä, mutta moottorikelkkailun ei katsota soveltuvan asuntoalueen 
läheisyyteen. Myöskään ehdotusta golfkentästä ei ole pidetty realisti-
sena, mutta ns. ”par 3” -kentälle (muutaman väylän harjoitusrata) saat-
taisi olla kysyntää. 

Luontopolkuja on palautteessa ehdotettu Sorilanjoen perukoille. Luon-
topolkujen suunnittelusta vastaa ympäristövalvonta, liikuntatoimi on 
ollut mukana toteuttamassa niitä. Luontopolkujen tarpeeseen palataan 
suunnittelun edetessä. Jatkosuunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös 
alueen mahdolliset laskettelu- ja mäenlaskupaikat.  

Ratsastusreiteistä on tekeillä selvitys diplomityönä Teknillisen korkea-
koulun maisema-arkkitehtuurin osastolla. Ratsastusreitit tullaan suun-
nittelemaan yhdessä ulkoilu- ja kevyen liikenteen reitistön kanssa.

Kintulammen retkeilyalueen virkistysmerkitys tulee kasvamaan uu-
den asutuksen myötä. Alueelle on keväällä –07 valmistunut kehittämis-
suunnitelmaa. Nurmi-Sorilan osayleiskaavan suunnittelun yhteydessä 
tulee turvata hyvät yhteydet Kintulammen alueelle.
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Uima- ja venerannat
Nurmiin ja Sorilaan tarvitaan molempiin yksi isompi, valvottu uima-
ranta ja lisäksi pienempiä uimapaikkoja. Venerantojen mahdolliset si-
jaintipaikat suunnitellaan osayleiskaavatyön yhteydessä.  Alueella on 
jo nyt pulaa vene- ja laituripaikoista.

Uimahalli
Luonnosvaihtoehtojen mahdollistamat asukasmäärät eivät ole liikun-
tatoimen mielestä riittäviä uimahallille. Lisäksi Kalevan uintikeskusta 
laajennetaan parhaillaan, Kangasalan keskustaan on tulossa uimahalli 
ja paineita on ollut myös uimahallin saamiseksi Koilliskeskukseen.










