
Nokia on täällä.
www.nokiankaupunki.fi



Nokia on nimensä ansiosta ehkä
Suomen tunnetuin kaupunki maailmalla.

Oman identiteettinsä säilyttänyt  teollisuus-
kaupunki on kiinteä osa vetovoimaista Tampereen 

kaupunkiseutua. Nokialla on vahva teollinen
perinne ja hyvinvoinnin perustan luovat tänäkin 

päivänä teollisuuden suuryritykset. Vesistöjen
ympäröimä Nokia on kuuluisa kylpylästään, teh-

taanmyymälöistään ja tapahtumistaan,
puhumattakaan omaleimaisesta luonnosta ja 

monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Uudistuva, 
kasvava ja kehittyvä kaupunki on tunnettujen

suomalaisten tuotemerkkien syntypaikka, myös 
lukuisat taiteilijat ja urheilijat ovat ponnis-

taneet maailmanmaineeseen Nokialta.
Tutustu paremmin, ilahdu ja ylläty!
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Perustettu:
1922
1937 (kauppalaksi)
1977 (kaupungiksi)

AsukAsluku:
32 354 (2012)

PintA-AlA:
347,76 km², josta
59,58 km² on vesistöjä.

Väestötiheys:
285 asukasta/ km2 (2012)

VAAkunA:
Vuodelta 1951, suunnittelija 
Gustaf von Numers
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Nokia oN täällä.
-kaupuNkiesite

Graafinen suunnittelu ja taitto:
www.koutadesign.fi
Painopaikka:
Multiprint Oy
Painosmäärä:
8 000 kpl, suomi
Oikeudet muutoksiin
pidätetään.
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Yrittämisen
mahdollisuus

on täällä.
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Menestystarinoiden juuret 
löytyvät Nokialta.
Monet tuntevat Nokia-nimen matkapuhelimista, mutta tiesitkö, että Nokialla on syn-
tynyt myös maailman ensimmäinen talvirengas ja innovatiivinen Molok-syväkeräys-
järjestelmä jätehuoltoon? Monista suomalaisista kenkäkaapeista löytyvät Aino- ja 
Reino-tohvelit sekä Kontio- ja Hai-saappaat ovat myös kotoisin Nokialta.

Nokia on kasvava, runsaan 32 000 asukkaan 
kaupunki Pirkanmaalla, Suomen vetovoimaisim-
malla Tampereen kaupunkiseudulla. Nokialla yh-
distyvät kaupunkiseudun monipuoliset palvelut 
sekä pienen kaupungin ihmisläheinen tunnelma. 

Nokian historia nivoutuu kiinteästi teolliseen 
kehitykseen. Teollisen kehityksen mahdollisti-
vat erinomaiset maantie- ja vesiyhteydet sekä 
vuolas Emäkoski. Knut Fredrik Idestam perusti 
puuhiomonsa Nokianvirran pohjoisrannalle 
1868 luoden pohjan maaseutumaisella paik-
kakunnalla uudenlaiselle työ- ja aikajärjes-
tykselle sekä mahdollisuuden säännöllisiin 
palkkatuloihin. Nokialle muutti väkeä työhön 
Pohjanmaata myöten. Idestamin aikana kun-

nostettiin teollisuuden perusedellytyksiä: lii-
kenneyhteyksiä ja energiansaantia.

Suomen Gummitehtaan siirryttyä Helsingistä 
Nokialle 1904 oli vankka teollinen perusta ra-
kennettu. Gummitehtaassa tehtiin kalosseja 
ja teknistä kumia. Gummitehdas hankki 1918 
Nokia Ab:n ja 1922 Suomen Kaapelitehdas 
Ab:n osake-enemmistöt. Näin syntyi Oy Nokia 
Ab, tuttavallisemmin Nokia-yhtiö. Yhtiöiden 
fuusio virallistui kuitenkin vasta 1967. Henkilö-
autonrenkaiden tuotanto alkoi Nokialla 1932 
ja maailman ensimmäinen talvirengas näki 
päivänvalon 1934. Talvirenkaan pohjalta syn-
tyi myös ensimmäinen henkilöautoille tarkoi-
tettu legendaarinen Hakkapeliitta-talvirengas.

Nimi Nokia juontuu tutkijoiden mukaan 
tummasta soopelieläimestä, sukupuuttoon 
kuolleesta nokinäädästä, jota ei enää ta-
paa kuin kaupungin vaakunassa. Nokian 
paperitehdas otti jo alussa nimekseen Nokia 
Ab. Yhtiö omisti seudun vanhimmalle asuin-

paikalle rakennetun Nokian kartanon, jonka 
ympärille oli muodostunut samanniminen kylä. 
Pohjois-Pirkkalasta tuli kauppala 1937 ja vuotta 
myöhemmin nimi muutettiin Nokiaksi. Nokiasta 
tuli kaupunki vuonna 1977. 

tArinA nimen tAkAnA

Nokia-yhtiön päätoimialaksi tuli kulutus-
elektroniikka 1987 ja 1990 yhtiö jakautui 
Nokian Paperiksi, Nokian Renkaiksi ja Nokian 
Jalkineiksi. Emoyhtiön nimeksi tuli 1992 No-
kia Telecommunications, joka muutti Espoo-
seen ja keskittyi matkapuhelinbisnekseen. 
Maailmanmaineeseen nousseesta yhteisestä 
nimestä huolimatta Nokian kaupungissa ei 
ole koskaan valmistettu matkapuhelimia. Sen 
sijaan yhä tänäkin päivänä Nokialla toimivat 
Nokian Renkaat Oyj ja Nokian Paperi, joka on 
usean omistajavaihdoksen myötä tällä het-
kellä SCA Tissue Finland Oy. Nokian Jalkinei-
den tuotanto loppui Nokialla 2005.
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men valtatien ja kolmen kaupungin risteyskoh-
dassa. Yhdessä jo rakennettujen yritysalueiden 
kanssa Kolmenkulma muodostaa yhteensä yli 
850 hehtaarin yrityskeskittymän. Yritysalue luo 
edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle 
tulevaisuuden vahvoille toimialoille.

Tunnettujen
brändien koti.
Maailman ensimmäinen talvirengas ja Molokit eivät ole ainoastaan historian havinaa. 
Tuotekehitys ja tuotanto jatkuvat edelleen ja luovat mahdollisuuksia uusien menestysta-
rinoiden syntymiselle. Nanson trikootuotteiden valmistus on jatkunut Nokialla jo melkein 
sata vuotta. Myös uudet toimialat ja yritykset tuovat alueelle työpaikkoja ja hyvinvointia.

LuOVILLe IdeOILLe ON tILAA KOLmeNKuLmAssA

Tunnetuimpia alkuperäisesti nokialaisia tuote-
merkkejä ovat Nokian Renkaiden Hakkapelii-
tat, Aino- ja Reino-tohvelit, Nokian Jalkineiden 
Kontiot ja Hait, Nanson tekstiilituotteet, Molok-
syväkeräysjärjestelmät, Nokian Paperin peh-
mopaperituotemerkit, Elovena -kaurahiutaleet, 
Upofloorin matot sekä Sisun dieselmoottorit.

Vuosikymmenten varrella elinkeinorakenne on 
muuttunut. Teollisuuden työpaikkoja on edel-
leen noin puolet kaikista työpaikoista, kun vielä 

1970-luvulla kolme neljästä nokialaisesta oli teol-
lisuuden palveluksessa. Uudet työpaikat syntyvät 
koko ajan enenevässä määrin palvelusektorille. 
Nokialla on noin 1 700 yritystä ja yli 11 000 työ-
paikkaa. Työpaikkaomavaraisuus on lähes 82 %.

KolmenKulman yritysalue – uusien 
menestystarinoiden Kasvualusta
Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien 
yhteinen Kolmenkulma on seutukunnan laajin 
yritysalue. Alueen nimi viittaa sen sijaintiin kol-

Harvoista asioista syntyy klassikoita. Nokialta 
näitä on tullut enemmän kuin monesta pai-
kasta yhteensä. Klassikon muodostumisen 
määräävät kuluttajat.

esimerkiksi Hai-saappaat ovat olleet tuo-
tannossa jo 60-luvulta lähtien ja Ainot ja 

suomAlAiset rAkAstAVAt klAssikoitAAn

Reinot ovat lämmittäneet ihmisten jalko-
ja yli 80 vuoden ajan.

Niin kuin sanonta kuuluu, rakkaus ei tun-
ne rajoja. Kun suomalaiset jonkin omak-
seen tunnistavat, käyttötarkoituksilla-
kaan ei ole rajoja.
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Berner Oy / nOkian Jalkineet
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Nanso outlet, Nokia
Nanson Outletista laadukkaat ja mukavat asut 
naisille sekä miehille työhön ja vapaa-aikaan. 
Nuijamiestentie 5, 37120 Nokia, p. 020 125 8252.
www.nanso.fi

Nanso outlet – Nokia penkola
Tekstiilien tehdaserien löytömyymälä naisille, 
lapsille ja miehille. Valikoimissa mm. Nanso, 
Finnwear, Black Horse ja Turo Tailor.
Rounionkatu 93, 37100 Nokia, p. 020 125 8373.
www.nanso.fi

Nanso outlet – aBC kolmenkulma, Nokia 
Nanson Outletista laadukkaat ja mukavat asut 
vauvasta vaariin. Rounionkatu 140, 37150
Nokia, p. 040 558 0159.
www.nanso.fi

Nokian panimon keisarikioski
Panimomyymälästä oluet ja virvoitusjuomat. 
Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia, p. (03) 342 4200.
www.nokianpanimo.fi

Nokian tehdastuote oy
Tuotevalikoimassa mm. Aino ja Reino- tohvelit 
ja kumisaappaat sekä runsas valikoima muita 
jalkineita. Kyyninkatu 22, 37100 Nokia,
p. (03) 342 3560.
www.nokiantehdastuote.fi

Nt-Box
Nokialaisia nahkatuotteita, trendikkäitä
matkakasseja, käsilaukkuja, kännykkälaukkuja 
ja käsineitä. Alinenkatu 35, 37100 Nokia,
p. (03) 787 1180.
www.ntbox.fi 

iittala outlet, Nokia
Arabian, Iittalan, Hackmanin ja Fiskarssin
jälleenmyyjä. Nuijamiestentie 5, 37120 Nokia, 
p. 020 439 3588.
www.iittala.com

kalakaapu oy
Kalastustarvikkeiden erikoisliike ja
tehtaanmyymälä. Yrittäjäkatu 11, 37100 Nokia,
p. 040 550 0015.
www.kalakaapu.fi

sisustusliike eveliinan talo
Persoonalliset sisustus- ja lahjatavaratuotteet.
Tyttölänkatu 3, 37100 Nokia, p. 040 557 5278.
www.eveliinantalo.fi

iloinen Viivi
Vaate- lahja- ja sisustusliike sekä Marimekon 
jälleenmyyjä. Pirkkalaistori 6, 37100 Nokia,
p. 020 735 3374.
www.iloinenviivi.fi

Nokialla tehdään 
hyviä kauppoja.
PAIKALLIset meRKKItuOtteet NIIdeN sYNtYsIjOILtA

Alkuperältään nokialaisia tuotteita voit edelleen hankkia tehtaanmyymälöistä, joita 
Nokialla on useita. Nanson myymälöistä saatat löytää uniikkituotteita, joita ei ole vie-
ty massatuotantoon saakka. NT-Boxista löydät Nokialla valmistetut laadukkaat nah-
katuotteet ja Kalakaapu on oiva paikka kalastustarvikkeita etsiville. Nokialla toimii 
myös panimo, jossa valmistetaan olutta ja muita virvoitusjuomia. Nokian Panimon 
Keisari Luomu Pils valittiin vuoden luomutuotteeksi 2011.
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Hyvät
harrastukset
ovat täällä.
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Kilometrikaupalla
liikunnan iloa.
Nokialta ovat vuosien mittaan ponnistaneet maailmalle monet menestyneet urheilijat.

HIKI VIRtAA jA mIeLI VIRKIstYY

Nokialla on runsaasti vaihtoehtoja vapaa-ajan 
aktiviteettien ystäville ja vireä seuratoiminta 
mahdollistaa lukuisten eri lajien harrastamisen. 
Keskustan vehreät puistot ja lähialueet kutsu-
vat ulkoilemaan ympäri vuoden. Alueen luon-
to ja hyvin hoidetut kuntoilu- sekä latureitit 
houkuttelevat liikkujia kauempaakin. Nokialla 
on kolme hoidettua luontopolkua ja kuusi va-
laistua kuntoilureittiä, kaiken kaikkiaan 90 kilo-
metrin verran. Luontopolkujen nuotiopaikoilla 
voi paistaa vaikka makkaraa retkeilyn lomassa.
 
Taivalkunnan upeassa maaseutumiljöössä sijait-
see 18+9 reikäinen River Golf. Aivan keskustan 
tuntumasta löytyy myös hohtokeilarata Keilaa-
mo, jäähalli, BC Nokian kotiareena palloiluhalli, 
uimahalli sekä useampia kuntosaleja. Viihtyisän 
uimahallin lisäksi Nokialla voit nauttia myös 
Rantasipi Edenin kattavista kylpyläpalveluista.
 
Nokialla tarjoutuu mahdollisuus myös kokeil-
la harvinaisempia lajeja, kuten ampuma- tai 
moottoriurheilua, sillä täältä löytyvät sekä am-
pumarata että moottoriurheilukeskus. Lintu-
harrastajille Nokia tarjoaa kaksi lintutornia, jot-
ka sijaitsevat Siuron Knuutilassa Alasenlahden 
maisemissa ja Pyhäjärven Markluhdanlahdella 
Pitkäniemessä. Paikkakunnalla sijaitsee myös 
Viholan ratsastuskoulu.

Nokia River Golf
Alastalontie 33, 37120 Nokia, p. (03) 340 0234.
www.nrg.fi

keilaamo
Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia, p. (03) 342 3008.
www.keilaamo.fi

Nokian jäähalli
Hinttalankatu 6, 37150 Nokia, p. 040 779 9066.

liikuntapaikat, ulkoilureitit ja ladut
p. 040 779 9062, sekä talvikunnossapito ja 
Pohjois-Nokian ladut, p. 040 779 9064.

Nokian uimahalli
Välikatu 24, 37100 Nokia, p. 040 844 3955
tai p. 040 779 9066.

Nokian liikuntakeskus
Ilkantie 18, 37150 Nokia, p. 040 965 5206.
www.nokianliikuntakeskus.fi

Nokian Jumppakulma oy
Yrittäjäkatu 11, 37100 Nokia, p. 044 775 7750.
www.nokianjumppakulma.fi

Nokian liikuntamaailma
Harju-Center, Härkitie 2-4, 37100 Nokia,
p. 050 598 2444.
www.ladyline.fi

Villa Jämi oy
Luksusta luonnon helmassa. Tyhy- päivät,
koulutuspäivät, yritystapahtumat sekä juhlat.
p. 0400 810 350
www.villajami.fi

eräretket ja melonta
Eräkettu Oy, p. 040 582 4651.
www.erakettu.com

Viholan ratsastuskoulu
Tappurinjärventie, 37140 Nokia,
p. (03) 340 0026. 
yritys.soon.fi/vihola
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MaSkOt / FOliO BilDByrÅ
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melon mAisemAt

Vesivoimalaitos oli vuoteen 1971 saakka 
Nokian keskustassa tehdassaaren kohdal-
la. Oy Nokian Ab:n rakennuttaman melon 
voimalaitoksen valmistuttua yli kolme
kilometriä kauemmas alavirtaan, veden 
pinta nousi nykyisen melon voimalaitok-
sen kohdalla lähes 20 metriä. tällöin mon-
ta kilometriä pitkän kanjonissa kulkevan 
kosken keskustasta Kulovedelle korvasi 
melon jylhät maisemat. Paikalta avautuu 
vaikuttava näkymä Nokianvirralle.

Idyllisiä
järvimaisemia.
Siuronkoski on nähtävyys jo sellaisenaan. Upeiden maisemien lisäksi se on myös Pir-
kanmaan parhaita koskikalastuspaikkoja, ja sieltä on noussut ennätyskokoisia vonka-
leita. Lukuisat viehättävät järvet tarjoavat kesällä uintimahdollisuuden, talvella jär-
ven jäällä voi hiihtää ja nauttia luonnon rauhasta.

VeRRAttOmIA eLämYKsIä VedeN ääReLLä

Nokia sijaitsee useiden vesistöjen risteyskoh-
dassa, joten mahdollisuudet veneilyyn ja vesillä 
viihtymiseen ovat verrattomat. Nokia tarjoaa 
monine järvineen erinomaiset kalastusmahdol-
lisuudet. Nokian Siuro on vesien solmukohta. 
Siellä samaan virtaan yhtyvät usean järven ve-
det, jatkaen matkaansa Kokemänjokea pitkin 
merelle saakka. Siuronkoski antaa myös mah-
dollisuuden melontaan.

Suomen Hopealinjan tunnelmalliset sisävesi-
laivat liikennöivät Nokian satamasta kesäai-
kaan säännöllisesti. Nokialta on mahdollista 
matkata laivalla aina Tampereelle ja jopa Hä-
meenlinnaan asti. Siuron satamasta voi risteil-
lä Hämeenkyrön suuntaan Purimo-laivalla.

Nokian vierasvenesatamat veneilijöille ovat 
Viinikanniemessä sekä Nokian satamassa Ede-
nin kupeessa. Nokian Veneilijöiden ylläpitämät 
kotisatamat sijaitsevat Viholassa ja Siurossa. 
Nokian vesistöjen alueella on lisäksi runsaasti 
soutuvenepaikkoja eri puolilla kaupunkia. 

Nokialta löytyy kuusi hoidettua uimarantaa, 
joista pääset pulahtamaan useisiin eri järviin. 
Kennonnokan ja Vanhainkodin uimarannat ovat 
Vihnusjärvellä, Linnavuoren uimaranta Jokisjär-
vellä, Liukuslahden ja Viinikanniemen uimaran-
nat Pyhäjärvellä ja Alisenjärven uimaranta Alisella.

Go lake
Elämyksellisiä tilausristeilyjä sekä Pyhäjärven 
että Rautaveden maisemissa, p. 0400 920 423.
www.kuutar.fi

Hopealinja
Suomen Hopealinja Oy, p. 010 422 5600.
www.hopealinja.fi

purimo
Hämeenkyrön Matkapalvelu Oy,
p. 0500 639 170.
www.purimo.net

Nokian Veneilijät Ry
www.nokianveneilijat.com
www.veneilijat.net

eräkettu oy
Melonnasta kiinnostuneet ryhmät voivat
liikkua vesillä ohjatusti oppaan johdolla.
p. 040 582 4651.
www.erakettu.com

kalastus
Kalastamiseen Nokialla tarvitaan joko kalapas-
si tai läänikohtainen lupa sekä Siuronkoskella 
kalastamiseen erillinen koskikalastuslupa. Ka-
lastuslupia Nokialla myy Koski- Baari Siurossa ja 
Kalakaapu Oy keskustassa.

•	 Kalakaapu	Oy,	Yrittäjäkatu	11,	37100	Nokia,
 p. 040 550 0015.
 www.kalakaapu.fi

•	 Koski-	Baari,	Siurontie	71,	37200	Siuro,
 p. 050 400 2699.
 www.koskibaari.fi
 www.siuronkoski.com
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Kulttuuri
ja taide

ovat täällä.
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Nokian historia
herää eloon.
Tehdassaari kuuluu kiinteästi Nokian teolliseen perinteeseen, koska se on Nokia-
yhtiön syntypaikka. Komean keltainen kellotornitalo valmistui pääkonttoriksi 1908. 
Tehdassaari sijaitsee Nokianvirran partaalla, Souranderintien ja Emäkoskentien ris-
teyksessä. Alueen rakennukset ja miljöö kertovat tarinoita menneiltä vuosilta.

HeLmIä KOsKeN PARtAALLA

Nokia tunnetaan tehdaspaikkakuntana, mutta 
sen juuret ovat maataloudessa. Nämä maail-
mat kohtaavat nokialaisissa museoissa. Nokian 
museoihin kuuluvat kotiseututalo Hinttalan 
1800-luvun alun pihapiiri museopirtteineen
ja kahviloineen sekä työläiskodit Viikinharjun
kupeessa. Kesäisin Hinttalan kotiseututalo on 

entisaikojen nokialainen merk -
kihenkilö oli eittämättä juma-

lauta-jokela, joka työskenteli No-
kian paperitehtaalla puuseppänä. 

jumalauta-jokelan kaskut elävät nokia-
laisten keskuudessa vielä tänäkin päivänä.

”Kerran jokela oli käynyt kesken päivän parturis-
sa. Insinööri moitiskeli, että kuinka jokela työn-
johtajana näyttää huonoa esimerkkiä käymällä 
työaikana tukkaansa leikkauttamassa.
- jumalauta, työaikana se on kasvanukkin, ki-
 vahti jokela.

koko perheen hyväntuulinen kohtaamispaikka, 
jossa voi osallistua viikoittaiseen toimintaan ja 
erilaisiin tapahtumiin. Pihapiirin aittarakennuk-
sissa on koko kesän ajan vaihtuvia näyttelyitä.

Kotiseutumuseon lisäksi Nokialla sijaitsevat 
Pitkäniemen sairaalan historiasta kertova sai-
raalamuseo sekä kirkkomuseo, jossa on esillä 
kirkon ja seurakunnan roolista ihmisen elä-
mänkaaren eri vaiheissa kertova kirkollisten 
esineiden kokoelma.

Nokialla 1500-luvun lopulla käydyistä nuija-
sodan taisteluista muistuttava Jaakko Ilkan 
muistomerkki sijaitsee Nokian kartanon lä-
hettyvillä valtatie 12:n tuntumassa. Tutustu-
misen arvoisia ovat myös Nokian kauniit kir-
kot, joista tunnetuin on Carl Ludwig Engelin 
piirtämä, vuonna 1837 valmistunut pääkirk-
ko. Pääkirkon lisäksi Nokialla sijaitsevat Pin-
siön, Siuron, Suoniemen, Tottijärven ja Pitkä-
niemen kirkot.

- ei kai se kaikki ole työaikana kasvanut, epäili
  insinööri.
- ei sitä kaikkia vietykän, heitti jokela takaisin.”

tietä minäkin tartten, sano jokela.
Vuokko suuniittu, Nokia-seura r.y.

jumAlAutA-jokelA
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Kutsu kesän
parhaisiin juhliin.
Nokian kesätapahtumat käynnistyvät toukokuussa Nokia-viikolla. Tapahtumista tun-
netuin on Tapio Rautavaaran nokialaisia juuria kunnioittava kotimaisen kevyenmusii-
kin festivaali Tapsan Tahdit.

täHtIHetKIä NOKIALLA

Vuosittaisia yleisötapahtumia ovat omaleimai-
nen kuntoilu- ja virkistystapahtuma Miesten 
Kolmonen sekä vaihtuvat autourheilu- ja lii-
kuntatapahtumat.

Vakiotapahtumien rinnalla kaupungissa on 
runsaasti koko perheelle sopivaa lasten kult-
tuuritarjontaa, josta jokainen löytää varmasti 
oman suosikkitapahtumansa.

Hinttalan kotiseututalon viehättävä vanhan 
ajan pihapiiri kahviloineen ja museoineen kut-
suu kaiken ikäisiä viihtymään. Tapsan Tahdit ja 

Nokian kesäteatteri houkuttelevat joka kesä 
Nokialle tapahtumavieraita ympäri Suomea. 

Hämeen parhaana kesäteatterinakin palkittu
Nokian teatteri viihdyttää yleisöä ympäri vuoden. 
Näytelmät ovat talvikaudella Nokia-salin näyttä-
möllä ja kesäisin Vihnusjärven upeissa rantamai-
semissa katetussa Kennonnokan kesäteatterissa.

tapio Rautavaaran juuret ovat Nokialla. 
Rautavaaran elämänvaiheista kertonut 
näytelmä sininen uni vuonna 2008 oli 
katsojamenestys ja siivitti Nokian kesäte-
atterin yhdeksi suomen suosituimmista 
ammattilaisvetoisista harrastajakesäteat-
tereista. sinisestä unesta lähtien Nokian 
kesäteatteri on kerännyt joka kesä reilut 
10 000 katsojaa. Nokian kaupunki rakensi 
vuonna 2008 katetun katsomon kesäteat-
teriystävien mukavuuden parantamiseksi.

sininen uni
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Kulttuurielämyksiä
joka kulmalla.
Nokia on inspiroinut monia paikkakunnalla asuneita taiteilijoita eri taiteenaloilla. 
Osmo Rauhala on yksi Suomen tunnetuimpia nykytaiteilijoita ja kuvanveistäjä Ossi 
Somman kantaa ottavat teokset tunnetaan laajalti. Nokialta on kotoisin myös suosittu 
kehitysvammaisten yhtye, Hempan Pumppu.

PYsäHdY tAIteeN ääReLLe

Nokian työväenteatteri ja kesäteatteri
p. 010 292 2422
www.nokianteatteri.fi

tapsan tahdit
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut. 
Tiedustelut vapaa-aikakeskuksesta,
p. (03) 5652 0100.
www.tapsantahdit.fi

tottijärven Hämyslava
Pajulahdentie 115, 37310 Tottijärvi,
p. 040 578 2976.

Nokia Corner
Kännykkämuseo.
Pirkkalaistori 2, 37100 Nokia, p. 0400 363 111.

pitkäniemen sairaalan linna
Linnan sisällä myös sairaalamuseo, joka on 
auki aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina, klo 11 - 13 välisenä aikana.
Pitkäniemi, 33380 Pitkäniemi, p. 050 306 8135.
www.pshp.fi

Nokian kirkot ja kirkkomuseo
Nokian pääkirkko ja kirkkomuseo.
Pirkkalaistie 22, 37100 Nokia, p. (03) 280 4111.
www.nokianseurakunta.fi

Ossi Somman Turkiskauppiaat -veistos Pirkka-
laistorilla on yksi Nokian maamerkeistä. Turkis-
kauppiaat on vain yksi esimerkki lukuisista jul-
kisista taideteoksista, joita voi ihailla kulkiessaan 
kaupungin turuilla ja toreilla. Somman tuotan-
toon voi tutustua laajemmin Siurossa, Penttilän 
mutkassa sijaitsevassa ateljeepihassa, jossa on 
esillä pysyvästi laaja kokoelma taiteilijan teoksia. 

Ainutlaatuinen nähtävyys on ansioituneen 
amerikkalaisen taiteilijan, Nancy Holtin vuonna 
1998 valmistunut maataideteos Yltä ja alta, joka 
sijaitsee Pinsiön kylässä parinkymmenen kilo-
metrin päässä Nokian keskustasta. Vaikuttavan 
ympäristötaideteoksen elementit ovat beto-
ni, vesi, ruoho ja sora. Teosta korjataan kesällä 
2013, ja se avataan yleisölle lauantaina 24.8.

Taidetalolla on esillä ympäri vuoden vaihtuvia 
näyttelyitä eri taiteen alueilta. Hinttalan kotiseu-
tutalon kesänäyttelyt nostavat esiin paikallisten 
käsityöntaitajien ja kuvanveistäjien osaamista.

Tarkemmat tiedot Nokian ajankohtaisista ta-
pahtumista ja näyttelyistä löytyvät tapahtu-
makalenterista www.nokiankaupunki.fi.

opastukset Nokian kohteissa
ja tehdassaaressa
Nokian Matkailuoppaat Ry, p. 040 506 1796.

taidetalo
Soudanderintie 7, 37100 Nokia,
p. 050 395 8817.

ossi somman veistoispiha
Penttilän koulu, Siuron valtatie 617, 37200 Siuro.

Yltä ja alta- maataideteos
Nokialta tullessa ajetaan Pinsiöntietä Pinsiön ky-
läkaupan risteykseen, josta 100m vasemmalle.  
Sasintie 561, 39150 Pinsiö.
Avataan korjausten jälkeen 24.8.2013.

Hinttalan kotiseututalo
ja työläiskotimuseot
Nokian valtatie 1, 37100 Nokia. Tiedustelut
Nokian kaupungin vapaa-aikakeskus,
p. (03) 565 20100.
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Asumisen
mukavuus
on täällä.
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JOhan MÅrD / FOliO BilDByrÅ
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Nokian väkiluku on kasvanut hurjasti 
2000-luvulla. Vuonna 2000 Nokian väki-
luku oli 26 905 asukasta ja vuoden 2011 
lopussa 32 000 asukkaan rajapyykki ylit-
tyi. seuraavan kahdenkymmenen vuo-
den kuluessa Nokian asukasmäärän us-
kotaan nousevan 40 000:ään. Väestöstä
noin 20 % on alle 15-vuotiaita ja noin 15 %
yli 65-vuotiata, loput 65 % ovat 15 - 64
-vuotiaita.

Yhä useamman
kotipaikka on Nokia.
Huolimatta siitä, että Nokia on suomalaisen mittapuun mukaan jo keskisuuri kaupunki, 
on täällä säilynyt mukava ja leppoisa pikkukaupungin tunnelma. Nokialla on kaikki, mitä 
mukavaan elämään tarvitset. Asuntojen hinnat ovat Tampereeseen nähden alhaisempia, 
vaikka matka Tampereelle kestää vain vartin. Eläminen on helppoa – palvelut ovat käve-
lymatkan päässä eikä suurempia liikenneruuhkia autoilijoillekaan ole.

PIKKuKAuPuNGIN RAuHA jA KAuPuNKIseuduN mAHdOLLIsuudet

Nokia on kiinteä osa vetovoimaista Tampe-
reen kaupunkiseutua. Nokialla voi nauttia 
kauniista asuinympäristöstä ja ihmisläheisistä 
palveluista, eikä suurkaupungin sykkeeseen-
kään ole pitkä matka. Omakotitontit ja hyvät 
liikenneyhteydet ovat houkutelleet kaupun-
kiin 2000-luvulla runsaasti uusia asukkaita. 
Etenkin lapsiperheet viihtyvät luonnonlähei-
sillä asuinalueilla.

Erityisesti lapsiperheiden viihtyvyyttä lisäävät 
lukuisat hyvin varustellut leikkipuistot, joista yk-
si sijaitsee ihan ydinkeskustassa, Poutunpuistos-
sa. Keskusta-alueella on rauhallista ja nokialaiset 

kiittelevät asuinalueitaan turvallisiksi. Kaupun-
gin vehreydestä ja hyvistä pyöräily- ja kävelyrei-
teistä on tullut myös paljon kiitosta. Nokia voisi 
helposti tituleerata itsensä puistokaupungiksi.

Nokialta löydät kodin eri elämänvaiheisiin. No-
kialle kaavoitetaan koko ajan uusia asuinaluei-
ta omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasumiseen. 
Pelkästään keskusta-alueelle odotetaan tule-
van seuraavan 20 vuoden aikana lähes 4 000 
uutta asukasta. Nokian vireät ja vetovoimaiset 
kylät tarjoavat luonnonläheisen vaihtoehdon 
keskusta-asumiselle.

kAsVun kAuPunki
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majoitus
kylpylähotelli Rantasipi eden
Eden sijaitsee noin 3 km etäisyydellä No-
kian keskustasta ja Tampereellekin kertyy 
matkaa vain 15 km. Kylpyläpalveluiden li-
säksi hotellissa on useita ravintoloita, run-
saasti kokoustilaa erilaisten tilaisuuksien 
järjestämiseen sekä vierasvenesatama. Pa-
ratiisikatu 2, 37120 Nokia, p. (03) 280 1111.
www.rantasipi.fi

Hotelli iisoppi
Hotelli-ravintola Iisoppi, Pub Nokia ja yö-
kerho Iisoppi sijaitsee Nokian keskustassa. 
Hotellissa on 18 huonetta, pubi ja yökerho. 
Välikatu 20, 37100 Nokia, p. 010 423 3228.
www.iisoppi.fi

knuutilan kartanon aittahotelli
Knuutilan kartano sijaitsee Siurossa, n. 
10min. ajomatkan päässä Nokian kes-
kustasta. Kartanon tunnelmalliseen luh-
tirakennukseen valmistui kesällä 2005 
aittahotelli, jossa on hyvin varustellut, per-
soonalliset sekä viehättävät majoitustilat 
20-40 hengelle. Lukkisalmentie 49, 37200 
Siuro, p. 050 410 9000.
www.knuutila.fi

kurssikeskus urhattu
Ympäri vuoden avoinna oleva Nokian seu-
rakunnan kurssikeskus sijaitsee Pyhäjär-
ven rannalla n. 7km Nokian keskustasta. 
Majoitustilaa voi järjestää ennakkovarauk-
sella yli 80 henkilölle, ruokapalvelut sekä 
kokous- ja juhlatilat. Urhatuntie 80, 37120 
Nokia, p. 050 327 7970.
www.urhattu.fi

Nokia Camping Viinikanniemi
Pyhäjärven niemessä sijaitseva neljän 
tähden leirintäalue n. 3km etäisyydellä 
Nokian keskustasta. Viinikanniemessä on 
120 vaunupaikkaa, viisi hyvin varusteltua 
mökkiä ympärivuotiseen käyttöön sekä 11 
leirintämökkiä kesämajoitukseen. Alueella 
on myös laivalaituri, uimaranta sekä per-
he- ja tilaussaunat. Viinikanniemenkatu, 
37120 Nokia, p. (03) 341 3384.
www.viinikanniemi.com

lomakoti alisniemi
Nokian invalidien ylläpitämä lomakoti Alisen-
järven rannalla n. 3km etäisyydellä Nokian 
keskustasta. Mökkimajoituksen lisäksi alueel-
la on asuntovaunualue, kokous- ja saunatilat. 
Alueella on erinomaiset ulkoilumahdollisuu-
det ja talvisin avantouintia. Tiloihin on estee-
tön pääsy pyörätuolilla. Porintie 584, 37100 
Nokia, p. 050 919 7050.
www.alisniemi.com

Villa silva
Tunnelmallinen puuhuvila ja tilausravintola 
Villa Silva sijaitsee aivan Nokian keskustan 
tuntumassa. Parvekkeellinen morsiussviitti ja 
kaksi kahden hengen huonetta palvelee erityi-
sesti juhlien järjestäjiä. Penttilänkatu 1, 37100 
Nokia, p. 0400 842 581.
www.villasilva.fi

ravintolat
kylpylähotelli Rantasipi eden
Edenin ravintolat tarjoavat vaihtoehtoja mo-
neen makuun. Paratiisikatu 2, 37120 Nokia.

Restaurant Bar pepper
Ruoka- ja seurusteluravintola à la carte- an-
noksin. Välikatu 18, 37100 Nokia.

Ravintola Mexas
A-oikeuksin varustettu Tex Mex- ravintola.
Härkitie 8, 37100 Nokia.

aBC kolmenkulma
Lounasravintola, à la carte- annoksia ja
Hesburger- pikaruokaa. Avoinna 24h. 
Rounionkatu 140, 37150 Nokia.

Yellow Dragon
Kiinalainen ravintola. Välikatu 8, 37100 Nokia.

pizzamestarit
Suosikkipizzoja myös oman maun mukaan ko-
ko perheelle. Välikatu 14, 37100 Nokia.

kaksi kölviä
Lounasravintola ja pitopalvelu.
Kankaantaankatu 61, 37150 Nokia.

River Golf- ravintola
Ravintola on vanhassa kartanorakennuk-
sessa sijaitseva, viihtyisä ravintola golfken-
tän välittömässä läheisyydessä. Päivittäin 
vaihtuva lounas sekä à la carte- annoksia. 
Ravintolassa myös A- oikeudet. Avoinna 
kesäisin. Alastalontie 33, 37120 Nokia.

lounasravintola Herkkutupa
Lounasravintola ja pitopalvelu.
Yrittäjäkatu 9-11, 37100 Nokia.

Bossburger
Pikaruokaa ja à la carte- annoksia.
Välikatu 19, 37100 Nokia.

tommin taverna
Lounasravintola, Kotipizzan suosikkipizzat 
sekä à la carte- annoksia. 
Yrittäjäkatu 1, 37100 Nokia.

Neste Motorest Nokia
Lounasravintola, Kotipizzan suosikkipizzat 
sekä à la carte- annoksia.
Nuijamiestentie 1, 37120 Nokia.

teboil Nokia
Lounasravintola, Kotipizzan suosikkipizzat 
sekä à la carte- annoksia.
Pinsiöntie 1, 37100 Nokia.

annun kannu ja pannu
Orvokin palvelukeskus ja lounasravintola.
Räikäntie 8, 37120 Nokia.

Kahvilat
leipomo- konditoria kataja
Kahvilapalvelut.
Välikatu 9 ja Yrittäjäkatu 24, 37100 Nokia.

kahvila- konditoria lehtonen
Kahvilapalvelut.
Rautatienkatu 17, 37100 Nokia.
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kahvila Vohveli
Kehitysvammaisten toimintakeskuksen vie-
hättävässä vohvelikahvilassa saat joko suo-
laisen tai makean vohvelin kahvin tai vir-
vokkeen kera pöytään tarjoiltuna. Nokian 
valtatie 25C, Teollisuusasema, 37100 Nokia.

arnolds Bakery & Coffeehouse
Kahvipalvelut.
Nuijamiestentie 5, 37120 Nokia.

kahvila kulmakivi
Kahvilapalvelut.
Härkitie 12, 37100 Nokia.

Café & Catering korvapuusti
Kahvilapalvelut.
Välikatu 24, 37100 Nokia.

Café kölvitär
Lounas- ja kahvilapalvelut.
Souranderintie 13, 37100 Nokia.

koski- Baari
Kahvilapalvelut. Siurontie 71, 37200 Siuro.

Café Corner, Nokia oy   
Pientä makeaa ja suolaista sekä lounastarjoi-
lu. Mahdollista vuokrata kokoustiloja. Erikoi-
suutena myös naisten Second Hand- merk-
kivaatteita. Pirkkalaistori 2, 37100 Nokia.

F40 Café   
Pikkusuolaiset, makeat välipalat sekä lou-
nastarjoilu. Öljytie 2, 37150 Nokia.

PiKaruoKaPaiKat
subway Nokia
Välimäenkatu 12 LH 3, 37100 Nokia.

Hesburger
•	 Nokian	valtatie	17,	37100	Nokia.
•	 K-	Citymarket	kauppakeskus,
 Nuijamiestentie 5, 37120 Nokia.
•	 ABC	Kolmenkulma,	Rounionkatu	140,
 37150 Nokia.

teuto- Grilli
Grilliruokaa. Valikoimassa myös nokialaisten 
ykkösherkku Kuuma Koira. Nokian valtatie 25, 
37100 Nokia.

torin Grilli- kebab Birol
Grilliruokaa. Valikoimassa myös
nokialaisten ykkösherkku Kuuma Koira.
Pirkkalaistori, 37100 Nokia.

Ravintola abe
Pikaruokaa. Härkitie 8, 37100 Nokia.

kulta pizza- Grilli
Pikaruokaa.
Rounionkatu 63, 37150 Nokia.

ilkan eväs
Grilliruokaa. Valikoimassa myös nokialaisten yk-
kösherkku Kuuma Koira. K- Citymarket kauppa-
keskus, Nuijamiestentie 5, 37120 Nokia.

kankaantaan kioski
Grilliruokaa ja leivonnaisia.
Ilkantie 11, 37150 Nokia.

iltamenot
kylpylähotelli Rantasipi eden
Edenin iltaravintolat tarjoavat menoa moneen 
makuun.
Paratiisikatu 2, 37120 Nokia.

aino & Reino
Seurusteluravintola sijaitsee kävelymatkan 
päässä Nokian keskustasta.
Maununkatu 9, 37100 Nokia.

keilaamo
Entisen jalkinetehtaan tiloihin on kunnostettu 
viihdekeilahalli ja baari Nokian keskustassa. 
Keilaamosta löytyy baari, ravintola, hohtokei-
larata sekä pitopalvelu yritystilaisuuksiin.
Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia.

Club pinta & Yökerho
Yökerho Club Pinta sijaitsee aivan Nokian 
keskustan tuntumassa. Live- musiikkia, 
stand up- komiikkaa ja maukasta ruokaa 
pikkunälkään. Härkitie 2-4, 37100 Nokia.

pub Nokia ja Yökerho iisoppi
Nuorekas menopaikka Nokian keskustassa. 
Välikatu 20, 37100 Nokia.

koski- Baari
Ravintola. Siurontie 71, 37200 Siuro.

olkihattu
Ravintola. Kuusikatu 1, 37120 Nokia.

kasibaari
Baari. Koivukatu 1, 37100 Nokia.

Kuuma Koira on 
teutorin nakin kek-
sintö, jossa yhdis-
tyvät sokerimunk-
ki ja höyrymak-
kara. ennen van-
haan mukaan 
tuli myös hillo 
mutta tänä päi-
vänä Kuuman Koi-
ran voi ottaa vaikkapa 
kaikilla mausteilla.

kuumA koirA
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Hyvät yhteydet
lähelle ja kauas.
Nokialta pääset vartissa Tampereelle ja jo tunnissa vaihdat maisemaa maan rajojen ul-
kopuolelle. Äkkilähtö ulkomaille on yhtä helppoa kuin pääkaupunkiseudulla. Tampere-
Pirkkalan lentoasemalta on yhteydet moniin Euroopan kauneimpiin kaupunkeihin.

Nokia sijaitsee valtateiden 3, 11 ja 12 solmu-
kohdassa ja kaupungista on hyvät kulkuyhtey-
det kaikkiin suuntiin. Junat pysähtyvät Nokian 
rautatieasemalla useamman kerran päivässä. 
Tampere-Pirkkalan lentoasema sijaitsee vain 
15 kilometrin etäisyydellä Nokian keskustasta. 
Kaukoliikenteen linja-autot liikennöivät päi-
vittäin Nokian linja-autoasemalle eri puolilta 
Suomea. Liikennöinti lähialueille onnistuu hel-
posti paikallisliikenteen busseilla, joita liiken-
nöi esimerkiksi Nokian ja Tampereen välillä 
kymmeniä vuoroja päivässä.

oy Matkahuolto ab
Valtakunnallinen aikataulupalvelu ja lipun-
myynti p. 0200 4000 (1,99 e/min + pvm)
www.matkahuolto.fi

Väinö paunu oy
Paikallisliikenteen reitti- ja aikatauluneuvonta, 
avoinna arkisin klo 8.30 - 16.00. p. 0100 294 00 
(56 snt/min + pvm)
www.paunu.fi

VARtIssA suuRKAuPuNGIN sYKKeeseeN

länsilinjat oy
Aikataulupalvelu numerossa 0100-5005 (0,66 e/
min + pvm) avoinna arkisin klo 8.30 - 20.00,
la - su klo 8.30 - 16.00.
www.lansilinjat.fi

VR
Reittineuvonta, varaukset ja aikataulut p. 0600 
41 900 (1,99e /vastattu puhelu + pvm)
www.vr.fi

Nokian kaupungin puhelinvaihde
(03) 5652 000, klo 8.00 - 16.00.

Nokian kaupunki – matkailuneuvonta
Kerhola, Souranderintie 13, 2. Krs, 37100 No-
kia, p. 040 779 9009. matkailuinfo@nokiankau-
punki.fi, avoinna arkisin klo 8.30 - 16.00.

Visit tampere region – matkailuneuvonta
Rautatieasema, Rautatienkatu 25 A,
33100 Tampere, p. (03) 5656 6800.
visittampere@visittampere.fi

Nokian kaupunki – matkailuneuvonta, Kerhola

Rautatieasema, Matkahuolto ja taksiasema

Hinttalan kotiseutumuseo, infotaulu

Kennonnokan kesäteatteri, infotaulu

Tehdassaari

Nokian Renkaat Oyj

Nokian Paperi

Saviselän kauppakeskittymä

Pirkkalaistori

Kylpylähotelli Rantasipi Eden

Poliisi

Poutunpuisto

Nanso Group Outlet – Tehtaanmyymälä
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www.nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki
Harjukatu 23
PL 2, 37100 Nokia
Puh. (03) 5652 0000


