KUTSU

ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN
ALUEILLA 17.5.2016
Tampereen kaupungin maankäyttö ja Tampereen keskuspuhdistamo Oy järjestävät yhteistyössä ulkoilmatapahtuman tulevan keskuspuhdistamon alueella Sulkavuoressa sekä Vihilahden ympäristössä 17.5.2016 klo
12-20 välisenä aikana. Tarkempi aikataulu selviää ohesta. Molemmissa kohteissa on tarjolla pientä virvoketta
(vettä ja naposteltavaa). Sulkavuoressa on lisäksi makkaragrilli kuumana noin klo 17:30-19:00 välisenä aikana.
Molemmissa kohteissa järjestetään kaksi opastettua kävelykierrosta. Kävelykierrosten kartat ovat kutsun
ohessa. Karttoihin on merkitty myös kierrosten tapaamispaikat. Halukkaat voivat osallistua myös molemmat kohteet yhdistävään pidempään kierrokseen. Pidemmälle kierrokselle suosittelemme aikataulun vuoksi
siirtymille polkupyörää, mutta myös reippaasti kävellen ehtii. Reitin pituus on noin 8 km sisältäen molemmat
kävelykierrokset ja siirtymät alueiden välillä.
Maastopäivä järjestetään säästä riippumatta, varauduthan säänmukaisella varustuksella ja hyvillä jalkineilla!
Kierrokset eivät ole esteettömiä ja Sulkavuoren kierros sisältää paikoin jyrkkää ja vaikeakulkuista maastoa.
Tervetuloa mukaan ulkoilemaan ja tutustumaan keskuspuhdistamohankkeeseen!

OHJELMA
Sulkavuori

Vihilahti

Tapaamispaikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen piha, os. Kurssikeskuksenkatu 11

Tapaamispaikka: Härmälän rantapuiston itäpäässä,
os. Hatanpään valtatie 37

I 12:00–14:00
		
12:30–14:00
		
		

Tapaamispaikassa yleisinfoa, 		
karttoja ja pientä virvoketta
Johdatus maastokierrokseen ja
opastettu kävelykierros I (reitin
pituus noin 2 km)

I 14:30–17:00
		
15:00–15:45
		
		

Tapaamispaikassa yleisinfoa,
karttoja ja pientä virvoketta
Johdatus maastokierrokseen ja
opastettu kävelykierros I
(reitin pituus noin 1 km)

II 17:30–20:00
		
		
18:00–20:00
		
		

Tapaamispaikassa yleisinfoa, 		
karttoja ja pientä virvoketta, 		
klo 17:30-19:00 myös grillimakkaraa
Johdatus maastokierrokseen ja
opastettu kävelykierros II (reitin
pituus noin 2-3 km)

II 16:00–16:45
		
		

Johdatus maastokierrokseen ja
opastettu kävelykierros II
(reitin pituus noin 1 km)

Koko kierros: Sulkavuori, Vihioja, Rautaharkko, Vihilahti, Viinikanlahti
12.30 Tapaaminen Sulkavuoressa (tapaamispaikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen piha,
os. Kurssikeskuksenkatu 11)
12:30 Johdatus Sulkavuoren maastokierrokseen ja opastettu kävelykierros
14:15 Lähtö Sulkavuoren tapaamispaikalta kohti Vihilahtea (Lempääläntie – Lahdenperänkatu – Vihilahti), 		
aikataulun salliessa poiketaan myös Rautaharkon eteläosassa
16:00 Johdatus Vihilahden maastokierrokseen ja opastettu kävelykierros
16:45 Lähtö tulotunnelin linjausta seuraillen kohti Viinikanlahtea
17:30 Kierros päättyy Viinikanlahdelle

SULKAVUORI
Ulkoilureitti / pelastus- ja työmaatie.
Kartalle
on
merkitty
alustavia
ehdotuksia sekä kokonaan uusien, että
nykyisiä teitä ja polkuja seurailevien
reittien linjauksista. Tavoitteena on,
että reitit palvelisivat hyvin myös
alueen virkistyskäyttäjiä.
Jalankulun ja pyöräilyn yhteystarve.
Asemakaavan suunnittelun yhteydessä
tutkitaan, olisiko Lempääläntien ja
Särkijärvenkadun väliin mahdollista
rakentaa
uusi
jalankulkuja
pyöräilyreitti.
Puhdistamon aidatun piha-alueen
alustava rajaus.
Alue ei ole yleisessä käytössä. Rajaus
sisältää
myös
tulevaisuuden
laajennusvaraukset.
Maanpäällistä rakentamista.
Puhdistamon aidatulle piha-alueelle
sijoittuvat
mm.
puhdistamon
hallintorakennus, lietteen käsittelyä ja
polttoa varten tarvittavat rakennukset,
varasto- ja teknisiä tiloja sekä laitoksen
poistoilma- ja savupiiput. Kartalla on
näkyvissä
myös
tulevaisuuden
laajennusvarauksia.
Alue, jolle sijoittuu maanalaisia tiloja.
Rajaus sisältää myös tulevaisuuden
laajennusvaraukset.
Asemakaavan
suunnittelualueen
rajaus (kaava nro 8610)
Tampereen seudun keskuspuhdistamo- hankkeeseen liittyvät asemakaavat nro 8610-8613, ulkoilmatapahtuma 17.5.2016

Tapaamispaikka

SULKAVUORI
MAASTOON MERKITYT PISTEET / KOHTEET
EXIT 1, hallintorakennus

Maanalaisten
tilojen
ja
hallintorakennuksen
pääsisäänkäynti.
Hallintorakennuksen yhteyteen sijoittuu mm. maanalaisiin tiloihin johtava
kaksikaistainen ajotunneli, henkilöhissi ja varapoistumistie sekä teknisiä tiloja.
Rakennuksen ulkomitat ovat noin 70 x 20 metriä ja korkeus noin 8 metriä.
Rakennuksen taakse sijoittuvan poistoilmapiipun halkaisija on noin 5 metriä ja
korkeus maanpinnasta lukien noin 60 metriä.

EXIT 2

Maanalaisten tilojen varapoistumistie. Onnettomuustilanteessa kuilun kautta
voidaan myös poistaa savukaasuja. Pystysuora kuilu ulottuu noin 65 metriä
maanpinnan alapuolelle.Kuilun yläpäähän tulee rakennus, jonka ulkomitat
ovat noin 4 x 10 metriä. Rakennuksen edustalle tasataan pelastustoimea
varten noin 10 metrin levyinen alue.

EXIT 3
EXIT 6
EXIT 4

Maanalaisten tilojen varapoistumistie. Pystysuora kuilu ulottuu noin 65 metriä
maanpinnan alapuolelle. Kuilun yläpäähän tulee rakennus, jonka ulkomitat
ovat noin 4 x 7 metriä. Rakennuksen edustalle tasataan pelastustoimea varten
noin 10 metrin levyinen alue.

EXIT 5

Maanalaisten tilojen varapoistumistie. Kuilun kautta johdetaan raitis ilma
maanalaisiin tiloihin. Onnettomuustilanteessa kuilun kautta voidaan myös
poistaa savukaasuja. Pystysuora kuilu ulottuu noin 60 metriä maanpinnan
alapuolelle. Kuilun yläpäähän tulee rakennus, jonka ulkomitat ovat noin 7 x 10
metriä ja korkeus noin 6 metriä. Rakennuksen edustalle tasataan
pelastustoimea varten noin 10 metrin levyinen alue.

EXIT 7

Maanalaisten tilojen mahdollista myöhempää laajennusosaa palveleva
varapoistumistie (tulevaisuuden varaus).

Aidatun alueen
itä- ja länsireunat

Alustavien suunnitelmien mukaisen aidatun piha-alueen itä- ja länsireunojen
sijainnit. Piha-alue ei ole yleisessä käytössä.

Huoltotunnelin
ajoaukko

Maanalaisista tiloista Lempääläntielle johtavan huoltotunnelin suuaukko.
Tunnelin leveys on noin 6 metriä ja korkeus 6-7 metriä.

Varapurkuputken
liitoskohta

Kohta, jossa puhdistetun veden varapurkuputken maan alle sijoittuva alkupää
liittyy maanpäälliseen putkeen. Liitoskohdasta edelleen Vihiojalle johtava
putkilinja sijoittuu moottoritien meluaidan ja Lempääläntien väliin. Vain osa
varapurkuputken rakenteista on pysyviä.
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VIHILAHTI
Työmaa-alueen
alustava
rajaus.
Rakentamisen aikana alueen yleistä
käyttöä joudutaan turvallisuussyistä
johtuen rajoittamaan.
Puhdistetun veden purkuputken
itäosa (alustava linjaus).
Jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joita on
tarpeen käyttää työmaateinä.
Varsinaisen
työmaa-alueen
ulkopuolella joidenkin reittien käyttöä
on
rakentamisen eri
vaiheissa
rajoitettava turvallisuussyistä johtuen.
Rauhoitettujen lajien (kynävuorijalava) kasvupaikka.

ja

Asemakaavan
suunnittelualueen
rajaus (kaava nro 8611)
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Tapaamispaikka

VIHILAHTI
MAASTOON MERKITYT PISTEET / KOHTEET
Huoltotunnelin
ajoaukko

Maanalaisista tiloista Vihilahden etelärannalle johtavan huoltotunnelin
suuaukko.

Purkutunnelin
pystykuilu

Sulkavuoresta Vihilahteen johtava puhdistetun veden purkutunneli
päättyy rannan tuntumassa pystykuiluun.

Tunnelin leveys on noin kuusi ja korkeus noin 6-7 metriä. Rakentamisen
aikana
huoltotunnelia
käytetään
louheen
kuljetusreittinä.
Rakentamisen aikaiselle liikenteelle järjestetään oma valo-ohjattu
liittymä suoraan Hatanpään valtatietä.

Pystykuilu ulottuu noin 35-40 metriä maanpinnan alapuolelle. Kuilun
yläpäähän tulee rakennus, jonka ulkomitat ovat noin 4 x 7 metriä.
Pystykuilua pitkin puhdistettu vesi nostetaan lähemmäs maan pintaa
sijoittuvaan purkuputkeen. Rantapuistossa purkuputki asennetaan
maanpinnan alapuolelle ja vesialueella järven pohjaan.

Työmaatien
päätepiste

Purkutunnelin pystykuilulta rantaan johtavan työmaatien päätepiste.

Lämpöpumppulaitoksen
pystykuilu

Maanalaisen lämpöpumppulaitoksen varapoistumistie.

Työmaatietä tarvitaan erityisesti siinä vaiheessa, kun purkutunnelin
jatkeeksi tulevaa purkuputkea rakennetaan. Rakentamisen päätyttyä
työmaatie
puretaan
ja
alue
rakennetaan
puistoksi
(maisemointi/ennallistaminen).

Lämpöpumppulaitos sijoittuu huoltotunnelin ja purkutunnelin väliselle
alueelle noin 35-40 metriä maanpinnan alapuolelle. Pystysuora kuilun
kautta voidaan johtaa raitista ilmaa maanalaisiin tiloihin.
Onnettomuustilanteessa kuilun kautta voidaan myös poistaa
savukaasuja.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo- hankkeeseen liittyvät asemakaavat nro 8610-8613, ulkoilmatapahtuma 17.5.2016

MUISTIINPANOJA

