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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

1.1 Tunnistetiedot 
 

Kaavaselostus koskee 18.12.2017 päivättyä asemakaavan muutosta. 
 
Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 tonttia 
10.  
 
Kaavan laatija: Nokian kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, kaavoitusyksikkö, Johanna Fin-
gerroos. 

 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
 Kaavamuutosalue sijaitsee Pitkäniemen alueella noin 3 km Pirkkalaistorilta itään. 

 

1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
 

- Seurantalomake 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
- Ote ajantasa-asemakaavasta 
- Ote asemakaavan hakemistokartasta 
- Terapiatalon vaihtoehtotarkastelu/ luonnos 31.1.2017 
 

Muita asiakirjoja: 
- ELY-keskuksen päätös pilaantuneen alueen puhdistamisesta 2.7.2010 (Dn:o 
PIRELY/1016/07.00/2010) 
 

2 TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen laatimisen tavoitteena on mahdollistaa lisärakennuksen raken-
taminen ohjaus- ja terapiapalveluita varten nykyisen vuonna 2014 valmistuneen kehitys-
vammahuollon vaativan hoidon yksikön rakennuksen yhteyteen arvokas ympäristö huomi-
oiden. 
 

3 LÄHTÖKOHDAT 
 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Luonnonympäristö 

 
Kaavamuutosalue sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella Pyhäjärven rannalla.  
 

3.1.2 Rakennettu ympäristö 
 

Rakennukset 

 
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsee vuonna 2014 valmistunut kehitysvam-
mahuollon rakennus, jonka laajentamistarpeen vuoksi kaavamuutosta laaditaan.  
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

 
Nokianvirran rantojen ohella Pitkäniemi on ollut yksi seudun pisimpään asutuista alu-
eista. Vuonna 2001 valmistuneessa Nokian kulttuuriympäristöohjelmassa on esitetty 
Pitkäniemen alueella olevan kolme kivikautista muinaisjäännöstä. Löydöt kertovat, että 
Pitkäniemessä on ollut asukkaita kampakeraamisella ajalla noin viisi tuhatta vuotta sit-
ten.  
 
Kaavamuutosalue sijaitsee Pitkänie-
men sairaala-alueen valtakunnalli-
sesti arvokkaassa kulttuuriympäris-
tössä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitkäniemen sairaalan rakentaminen on ollut yksi valtion suurisuuntaisimmista rakennus-
hankkeista 1800-luvun viimeisinä vuosina. Sairaalan pihaan johtaa peltoaukean ympä-
röimä koivukuja ja sairaalan rakennukset sijoittuvat niemelle sisäänajotien molemmin puo-
lin. Alueen keskipisteenä on hallintorakennus, jonka ympärille sairaalapaviljongit sekä 
asuin- ja talousrakennukset ryhmittyvät.  
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Liikenne 

 
Ajoyhteys kaavamuutosalueelta Pitkäniementielle järjestetään naapuritontin (kiinteistö 
536-10-25-1) kautta. Pysäköinti osoitetaan muualle kuin rakennuksen eteläpuolelle, ra-
kennuksen ja puiston väliin.  

 

Ympäristöhäiriöt 

 
Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on sijainnut jätevedenpuhdistamo, joka on purettu 
toukokuussa 2010.  Suunnittelualueella on syksyllä 2017 tehdyissä maaperän tutki-
muksissa todettu haitta-ainepitoisuuksia. Havainnot haitta-aineista vaihtelevat kynnys-
arvot alittavista yli vaarallisen jätteen raja-arvoon.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Maanomistus 
 

 Alueen maat omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
 



NOKIAN KAUPUNKI 
 
 
 
 
3.2 Suunnittelutilanne 

 

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset:  
 

Maakuntakaava 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (maakuntavaltuusto 27.3.2017) Pitkäniemen alue 
on palvelujen aluetta (P). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät keskusta-
toimintojen alueiden ulkopuoliset julkisen tai yksityisen palvelu- ja tutkimustoiminnan kes-
kittymät. Alue voi sisältää myös sen ydintoimintaan liittyvää asumista ja muita tukitoimin-
toja. Alueen suunnittelumääräys on: Taajamarakenteessa sijaitsevien palvelualueiden 
suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen saavutettavuuteen kävellen ja 
pyöräillen sekä joukkoliikenteellä. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen.   
 
Pitkäniemen alue on merkitty kaavaan myös valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi, jonka suunnittelumääräys on: Alueen yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti mer-
kittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen 
kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
 
Alue on myös osa arvokasta maisema-aluetta, jonka suunnittelumääräys on: Alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot säilyvät. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maisema-alueiden kanssa päällekkäiset maakunnalli-
sesti arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimai-
semat”.    
 
Pitkäniemen alueen poikki on merkitty viheryhteys.  
 
Pitkäniemen alue kuuluu myös Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhykkeeseen (kk4). 
Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveä kiertävä kaupunki-
maisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. Kehittämissuositus on: Alueen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa tulee edistää järvinäkymiä hyödyntäviä ratkaisuja ja laadukasta ra-
kentamista, yleisessä käytössä olevan rantavyöhykkeen säilymistä ja toteutumista sekä 
sujuvaa ja esteetöntä liikkumista alueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen. Alueen maankäyttöä tulee kehittää yh-
tenäisenä kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. 
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Yleiskaava 
Oikeusvaikutteisessa 29.11.2004 hyväksytyssä Keskustaajaman osayleiskaavassa alueel-
le on osoitettu julkisten palvelujen- ja hallinnon alueeksi (PY) ja kaupunkikuvallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huo-
mioon asemakaavoituksessa. Alueella ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa maisemaa 
muuttavaa rakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä 
(sk-1). 
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Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 
Arkistotunnus Hyväksymis- tai vahvistuspäivä 
10 : 18  16.1.1997 

 
Suunnittelualueella on voimassa 16.1.1997 hyväksytty asemakaava, jossa alue on osoi-
tettu osittain istutettavaksi alueen osaksi sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien ra-
kennusten korttelialueella (YS-1). Korttelin kerrosalasta saa käyttää enintään 30 % mui-
den julkisten ja yksityisten palveluiden sekä asuin-, liike- ja toimistotilojen kerrosalaksi. 
Tontin jokaista sellaista rakennusalaa kohden, jonka rakennus-oikeus on vähintään 2000 
m2, saa rakentaa yhden, enintään 30 m2 suuruisen talous-rakennuksen rakennusalan ul-
kopuolelle. Uudisrakentamisessa ja olemassa olevien rakennusten korjaustoimenpiteissä 
on noudatettava vanhaan rakennuskantaan sopeutuvaa rakennustapaa. Suunnittelualue 
on myös osittain luonnonmukaisena säilytettävää alueen osaa, jota on hoidettava siten, 
että maiseman luonne ei olennaisesti muutu (s-4).  
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella on voimassa 18.6.2012 hyväksytty asemakaava, 
jossa alue on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten se-
kä yksityisten palveluiden korttelialueeksi (YS-3). 
 

 
 
Nokian kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 22.10.2001. 

 
Pohjakarttana on kaupungin kaupunkimittauksen ylläpitämä pohjakartta. 
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ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  
 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan muutoksen laatimisen tavoitteena on mahdollistaa lisärakennuksen raken-
taminen ohjaus- ja terapiapalveluita varten nykyisen vuonna 2014 valmistuneen kehitys-
vammahuollon vaativan hoidon yksikön rakennuksen yhteyteen arvokas ympäristö huomi-
oiden. 
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

 

4.2.1 Osalliset 
 

Osallisia ovat kohdealueen ja naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, ELY-keskus, Pir-
kanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa. 

 

4.2.2 Vireilletulo 
 

Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 28.6.2017. 
 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Asemakaavan muutos asetetaan nähtäville luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa osal-
listen kuulemista ja tarvittavia lausuntoja varten. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 28.6. - 11.8.2017. 
 

4.3 Asemakaavan suunnittelun aikaiset tavoitteet  
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa saadun palautteen perus-
teella. 

 

4.3.1 Viitesuunnitelma 
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Alueelle luonnostelluissa vaihtoehdoissa on tutkittu terapiatalon toteuttamista vaiheistet-
tuna ja eri laajuisena usealle eri rakennuspaikalle. Psykiatrisen toiminnan siirtyessä pois 
alueelta, on tarkoituksenmukaista toteuttaa terapiarakennus olemassa olevan rakennuk-
sen jatkoksi. Terapiarakennus muodostaa muurimaisen rajauksen puistoaluetta vasten. 
Rakennukseen on sisäyhteys nykyisestä Kehitysvammahuollon rakennuksesta. 

   

Pirkanmaan maakuntamuseo, ennakkolausunto, 2.3.2017: 

 
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään ennakkolausuntoa Pitkäniemen sairaala-
alueelle suunnitellun kehitysvammahuollon terapiarakennuksesta, Pirkanmaan maakun-
tamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa. Suunnittelualue 
on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka keskeisimmät arvot 
liittyvät sairaalan asemakaavalliseen ratkaisuun, rakennuskantaan, puistoon ja vesistöön, 
Alueella on myös arkeologista kulttuuriperintöä. Maakuntamuseo on aiemmin seurannut ja 
ottanut kantaa terapiatalosuunnitelmiin, joissa uudisrakennus osoitettiin vanhan ravinto-
keskuksen paikalle. Sittemmin jo hyväksytty suunnitelma hylättiin ja uusi esitys sijoittaisi 
terapiatalon kehitysvammahuollon yhteyteen rantaan. Alustavien suunnitelmien mukainen 
suhteellisen pelkistetty ja kapearunkoinen uudisrakennus sijoittuisi eteläisimmän hoitora-
kennuksen kylkeen viheralueella. Alue on merkitty asemakaavassa osittain s-4 alueeksi 
joka tulee säilyttää luonnonmukaisena. Osa alueesta on myös merkitty istutettavaksi alu-
een osaksi. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkain ja autenttisin kokonaisuus 
on päärakennuksen edustan katuvarressa sekä rannassa alueen eteläosassa. Käsillä ole-
va suunnittelualue on välivyöhykettä suurimittakaavaisen kehitysvammahuollon rakennus-
kannan ja vanhimman sairaalamiljöön välissä. Maisemallinen yhteys järvelle on myös tär-
keä ja tulee säilyttää. Maakuntamuseo katsoo, että suunnitelmanmukainen rakentaminen 
on mahdollista, mikäli rakennuksen mittakaava säilyy esitetynlaisena ja ympäristö toteute-
taan laadukkaasti sekä istutuksin nivelletään vanhaan puistoon. Ko. paikalla oleva pysä-
köinti tulee siirtää uudisrakennusten yhteyteen tai yleiselle pysäköintialueelle, terapiatalon 
viherympäristöä ei saa ottaa pysäköintikäyttöön, tarvittavia yksittäisiä invapysäköintipaik-
koja lukuun ottamatta. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole 
huomautettavaa hankkeesta. 

 

4.3.1 Asemakaavaluonnos 
 

Kaavaluonnos oli laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kaupungin vi-
rastotalon ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla 22.9. - 23.10.2017.  
 
Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Pir-
kanmaan ELY-keskukselta. 
 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto 18.10.2017: 
Kaavoitettavan alueen maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää ja alue tulee tarvitta-
essa puhdistaa ennen alueen rakentamista ja muuta jatkokäyttöä. 
 
Vastine: 
Alueella on tehty maaperäselvitykset syksyllä 2017. 
 

ELY-keskus, 27.10.2017: 
Kyseisestä kaavasta järjestettiin työneuvottelu 27.9.2017. Neuvottelussa ELY-keskus 
edellytti maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä kaavoitettavalla alueella. Alueen 
kunnostamista koskevan kaavamääräyksen tulee perustua ajantasaiseen tietoon alu-
een maaperän tilasta. Kaavatyössä on tarpeen ottaa huomioon myös viereisillä alueilla 
tehdyt maaperän puhdistustyöt ja Pirkanmaan ELY-keskuksen niistä antamat päätök-
set ja lausunnot (mm. kunnostustyön hyväksymisestä annettu lausunto 28.9.2016 
PIRELY/1016/07.00/2010). 
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Suunnittelualueen sijoittuessa valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja 
arvokkaalle maisema-alueelle on kaavamuutoksen vaikutukset maisemakuvaan kuvat-
tava riittävällä tarkkuudella. Suunnitelmissa esitettävän pitkänomaisen rakennuksen 
kattomuodolla on erityistä merkitystä muodostuvaan maisemakuvaan ja ympäristöön 
soveltuvaa ratkaisua on tarpeen arvioida eri vaihtoehtojen ja viitesuunnitelmien 
avulla. Kaavamääräyksiin tulisi lisätä rakennuksen korkeus ja materiaalit. 
 
Lisäksi on selvitettävä ajoyhteyksien ja paikotuksen järjestämisen mahdollisuudet. 
 
Asemakaavaehdotus pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle mahdollista lausuntoa 
varten. 
 
Vastine: 
Alueella on tehty maaperäselvitykset syksyllä 2017. Kaavamääräyksiin on lisätty mää-
räys rakennuksen korkeudesta ja materiaaleista. 
 

4.3.2 Asemakaavaehdotus 
 

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupungin virastotalon ilmoitustaululla ja Internetis-
sä kaupungin kotisivulla 3.11. - 4.12.2017.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot rakennus- ja ympäristölautakunnalta, perus-
turvalautakunnalta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan Liitolta ja Pirkan-
maan Maakuntamuseolta. Rakennus- ja ympäristölautakunta eli lausu asiasta. 
 

Perusturvalautakunnan lausunto, 28.11.2017: 
Liitteenä olevassa kaavaselosteessa olevassa Pirkanmaan maakuntamuseon ennak-
kolausunnossa on jo tuotu esille melko kattavasti asemakaavan muutoksessa 
huomioitavia asioita. 
 
Myös perusturvalautakunta näkee tärkeänä, että Pitkäniemen alueen kulttuurihistorial-
linen tärkeys huomioidaan asemakaavamuutoksessa eikä kaavamuutos saa vaarantaa 
ko. alueen luonnonmaisemaa. 
 

Pirkanmaan liitto, 4.12.2017: 
Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa 10. kaupunginosan korttelin 25 tontin 10 asemakaa-
van muutoksen ehdotuksesta. 
 

Pirkanmaan maakuntamuseo, 15.12.2017: 
Maakuntamuseo otti aiemmin kantaa ko. hankkeen valmisteluun ja totesi, että hanke 
on mahdollinen, mikäli uudisrakennus sopeutetaan ympäristön arvokkaisiin piirteisiin 
sekä arkkitehtuurin että piha-alueen jäsentelyn osalta. Asemakaava ohjaa hanketta oi-
keaan suuntaan. Maakuntamuseo painottaa vielä, että rakennuslupavaiheessa tulee 
huolehtia, että suunnittelussa otetaan em. ympäristöön liittyvät tavoitteet huomioon ja 
lisäksi huolehditaan, että terapiatalon vaatima pysäköinti järjestetään asianmukaisesti 
pysäköintialueilla, jotka eivät sijoitu arvokkaaseen puistoon. 
 

ELY-keskus, 18.12.2017: 
Kaava-alueen maaperän pilaantuneisuutta on selvitetty syksyllä 2017. Kaavaselostuk-
sen mukaan havainnot haitta-aineista vaihtelevat kynnysarvot alittavista yli vaarallisen 
jätteen raja-arvon. Turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseksi on kaavassa an-
nettava määräykset alueen puhdistamisesta ympäristöviranomaisten hyväksymällä ta-
valla. Alueen puhdistamista koskevat toimenpiteet ja puhdistetavan alueen laajuus 
määritellään ympäristönsuojelulain mukaisessa menettelyssä eikä kaavassa ole perus-
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teltua antaa määräyksiä näiltä osin. ELY-keskus esittää kaavamääräykseksi seuraa-
vaa: 
Alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava ympäristöviranomaisten hy-
väksymällä tavalla ennen rakennus- tai muiden töiden aloittamista. 
 
Suunnittelualueen sijoittuessa valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön ja 
arvokkaalle maisema-alueelle on kaavamuutoksen vaikutukset maisemakuvaan kuvat-
tava riittävällä tarkkuudella. Kaavaehdotuksessa on otettu huomioon rakennuksen so-
peuttaminen ympäristöönsä julkisivuja, mittakaavaa, tyyliä ja materiaaleja sekä kor-
keutta koskevin määräyksin. ELY-keskuksella ei ole annettuihin määräyksiin huo-
mautettavaa. 

  
Vastine: 
Kaavamääräyksiä on muutettu niin, että kaavamääräys alueen puhdistamisesta on; 
Alueen maaperä on kunnostettava ja jätteet poistettava ympäristöviranomaisten hy-
väksymällä tavalla ennen rakennus- tai muiden töiden aloittamista. 

 

4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 
 
20.6.2017 kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville. 
 
19.9.2017 kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. 
 
22.9. - 23.10.2017 kaavaluonnos oli laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten näh-
tävillä kaupungin virastotalon ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla.  
 
31.10.2017 kaupunkikehityslautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. 
 
3.11. - 4.12.2017 kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä. 
 
9.1.2018 kaupunkikehityslautakunta 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 

5.1 Aluevaraukset 
 

Kaavaluonnoksessa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten sekä 
yksityisten palveluiden korttelialue (YS-3).  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 

Tarkempi rakentamisaikataulu ei ole kaavamuutosta tehtäessä tiedossa. 
 

 Nokialla 18.12.2017 
 
 Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti 
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Asemakaavan seurantalomake        Liite 1 

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 

Kunta 536 Nokia Täyttämispvm 18.12.2017 

Kaavan nimi Nokian kaupungin 10. (Maatiala) kaupunginosan korttelin tontti 10 

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 18.12.2017 

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 28.06.2017 
 

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus   
 

Generoitu kaavatunnus   
   

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2205 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]   
 

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]   Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,2205 
 

  
   

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]    

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset    

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset   

 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala  

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan 

muut. 

 [k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2205 100,0 0   0,0000 0 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä 0,2205 100,0 0   0,0000 0 

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä             

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             

 

Maanalaiset tilat 
Pinta-ala  

[ha] 

Pinta-ala 

 [%] 

Kerrosala  

[k-m²] 

Pinta-alan muut.  

[ha +/-] 

Kerrosalan muut.  

[k-m² +/-] 

Yhteensä           

 

Rakennussuojelu 
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos 

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä         
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Alamerkinnät 

Aluevaraukset 
Pinta-ala 

[ha] 

Pinta-ala 

[%] 

Kerrosala  

[k-m²] 

Tehokkuus 

[e] 

Pinta-alan muut. 

[ha +/-] 

Kerrosalan 

muut. 

 [k-m² +/-] 

Yhteensä 0,2205 100,0 0   0,0000 0 

A yhteensä             

P yhteensä             

Y yhteensä 0,2205 100,0 0   0,0000 0 

YS 0,2205 100,0 0   0,0000 0 

C yhteensä             

K yhteensä             

T yhteensä             

V yhteensä             

R yhteensä             

L yhteensä             

E yhteensä             

S yhteensä             

M yhteensä             

W yhteensä             
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            Liite 2 

10-KAUPUNGINOSA   

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 

HANKE Nokian kaupunki, asemakaavan muutos 
 
 Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 25 osaa. 

(Dnro 647/2017). 
 

ALOITE Kaava on laitettu vireille Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän aloitteesta. 
 

SUUNNITTELUALUE 

 

 
 
Kaava-alue sijaitsee Pitkäniemen alueella noin 3 km Pirkkalaistorilta itään. 

 

LÄHTÖTIEDOT JA NYKYTILANNE  

 

MAANOMISTUS 
Alueen maat omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 
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PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (maakuntavaltuusto 27.3.2017) Pitkäniemen alue 
on palvelujen aluetta (P). Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti merkittävät keskusta-
toimintojen alueiden ulkopuoliset julkisen tai yksityisen palvelu- ja tutkimustoiminnan kes-
kittymät. Alue voi sisältää myös sen ydintoimintaan liittyvää asumista ja muita tukitoimin-
toja. Pitkäniemen alue on merkitty kaavaan myös valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuu-
riympäristöksi ja osaksi arvokasta maisema-aluetta. Pitkäniemen alueen poikki on merkitty 
viheryhteys. Pitkäniemen alue kuuluu myös Pyhäjärven ympäristön kehittämisvyöhykkee-
seen (kk4). Merkinnällä osoitetaan Tampereen ydinkaupunkiseudulla Pyhäjärveä kiertävä 
kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. 

 

 
 

YLEISKAAVA  
Oikeusvaikutteisessa 29.11.2004 hyväksytyssä Keskustaajaman osayleiskaavassa 
alueelle on osoitettu julkisten palvelujen- ja hallinnon alueeksi (PY) ja kaupunkikuvalli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueen osaksi, jonka arvot ja suojelu tulee 
ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Alueella ei saa suorittaa ilman maisematyölu-
paa maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verratta-
vaa toimenpidettä (sk-1). 

 

 
ASEMAKAAVA 
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Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa 18.6.2012 hyväksytty asemakaava, 
jossa alue on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten se-
kä yksityisten palveluiden korttelialueeksi (YS-3). 
 
Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa 16.1.1997 hyväksytty asemakaava, jossa 
alue on osoitettu osittain istutettavaksi alueen osaksi sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa 
palvelevien rakennusten korttelialueella (YS-1). Korttelin kerrosalasta saa käyttää 
enintään 30 % muiden julkisten ja yksityisten palveluiden sekä asuin-, liike- ja toimisto-
tilojen kerrosalaksi. Tontin jokaista sellaista rakennusalaa kohden, jonka rakennusoi-
keus on vähintään 2000 m2, saa rakentaa yhden, enintään 30 m2 suuruisen talousra-
kennuksen rakennusalan ulkopuolelle. Uudisrakentamisessa ja olemassa olevien ra-
kennusten korjaustoimenpiteissä on noudatettava vanhaan rakennuskantaan sopeutu-
vaa rakennustapaa. Suunnittelualue on myös osittain luonnonmukaisena säilytettävää 
alueen osaa, jota on hoidettava siten, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu (s-
4). 
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TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen laatimisen tavoitteena on mahdollistaa lisärakennuksen raken-
taminen ohjaus- ja terapiapalveluita varten nykyisen vuonna 2014 valmistuneen kehitys-
vammahuollon vaativan hoidon yksikön rakennuksen yhteyteen arvokas ympäristö huomi-
oiden. 
 

 
Suunnitelma luonnos 
 

OSALLISET 
 

Osallisia ovat kohdealueen ja naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, ELY-keskus, Pir-
kanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa. 
 
Pirkanmaan maakuntamuseon ennakkolausunto 2.3.2017: 
Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään ennakkolausuntoa Pitkäniemen sairaala-
alueelle suunnitellun kehitysvammahuollon terapiarakennuksesta. Pirkanmaan maakun-
tamuseo on tutustunut sille toimitettuun aineistoon ja toteaa seuraavaa. 
Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka 
keskeisimmät arvot liittyvät sairaalan asemakaavalliseen ratkaisuun, rakennuskantaan, 
puistoon ja vesistöön. Alueella on myös arkeologista kulttuuriperintöä. Maakuntamuseo 
on aiemmin seurannut ja ottanut kantaa terapiatalosuunnitelmiin, joissa uudisrakennus 
osoitettiin vanhan ravintokeskuksen paikalle. Sittemmin jo hyväksytty suunnitelma hylättiin 
ja uusi esitys sijoittaisi terapiatalon kehitysvammahuollon yhteyteen rantaan. Alustavien 
suunnitelmien mukainen suhteellisen pelkistetty ja kapearunkoinen uudisrakennus sijoit-
tuisi eteläisimmän hoitorakennuksen kylkeen viheralueella, Alue on merkitty asemakaa-
vassa osittain s-4 alueeksi joka tulee säilyttää luonnonmukaisena. Osa alueesta on myös 
merkitty istutettavaksi alueen osaksi. Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkain 
ja autenttisin kokonaisuus on päärakennuksen edustan katuvarressa sekä rannassa alu-
een eteläosassa. Käsillä oleva suunnittelualue on välivyöhykettä suurimittakaavaisen ke-
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hitysvammahuollon rakennuskannan ja vanhimman sairaalamiljöön välissä. Maisemalli-
nen yhteys järvelle on myös tärkeä ja tulee säilyttää. 
Maakuntamuseo katsoo, että suunnitelmanmukainen rakentaminen on mahdollista, mikäli 
rakennuksen mittakaava säilyy esitetynlaisena ja ympäristö toteutetaan laadukkaasti sekä 
istutuksin nivelletään vanhaan puistoon. Ko. paikalla oleva pysäköinti tulee siirtää uudis-
rakennusten yhteyteen tai yleiselle pysäköintialueelle, terapiatalon viherympäristöä ei saa 
ottaa pysäköintikäyttöön, tarvittavia yksittäisiä invapysäköintipaikkoja lukuun ottamatta. 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa 
hankkeesta. 

 

OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman nähtäville asettamisen yhteydessä. 

 
Kaavaluonnos pidetään laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kau-
pungin virastotalon ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla. Asiasta kuulute-
taan Nokian Uutisissa. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Pirkanmaan ELY-
keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja muilta tarvittavilta tahoilta. 

 
Lausuntojen pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtävil-
le kaupungin virastotalon ilmoitustaululle ja Internetiin kaupungin kotisivulle. Asiasta 
kuulutetaan Nokian Uutisissa. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin 
perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka 
ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. 

 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella 
kaupungin virastotalon ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Kaupunginvaltuuston päätök-
seen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. 
 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon asemakaavan tarkoitus, tehdyt selvi-
tykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
 

KÄSITTELYAIKATAULU 
 

Tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2018 alussa. 
 

VALMISTELU 
 

Kaava laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii kaavoitus-
arkkitehti Johanna Fingerroos (p. 040 133 4235), jolta saa tarvittaessa lisätietoja hank-
keesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, 37101 Nokia. 
Sähköpostiosoite: johanna.fingerroos@nokiankaupunki.fi 

 
 

Nokialla 5.6.2017 
 

Johanna Fingerroos 
kaavoitusarkkitehti 
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