OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
HANKE
Asemakaava ja asemakaavan muutos Nokian kaupungin 14. kaupunginosan, Viholan, korttelin
13 tonttia 2, erityisaluetta, liikennealuetta sekä kaavoittamatonta aluetta (kiinteistöt 536-4171-85 ja 536-425-2-25).
(Tweb: NOK/361/2020)
ALOITE
Kaavamuutos on käynnistetty Nokian Panimo Oy:n aloitteesta.
SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Viholassa Nuijamiestentien ja VT12 välissä.

Kaava-alueen sijainti ympyröitynä kartalla (Maanmittauslaitos, taustakartta, 6.4.2020).

LÄHTOTIEDOT JA SUUNNITTELUALUE
MAANOMISTUS
Suunnittelualueen maan omistaa Pirkanmaan Uusi Panimo-PUP Oy ja Nokian kaupunki.
Kaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimus.
MAAKUNTAKAAVA
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa suunnittelualue on merkitty
taajamatoimintojen alueeksi (A). Alue rajautuu Nokianvirran maakunnallisesti arvokkaaseen
maisema-alueeseen.
Alue kuuluu osittain Arkeologisen perinnön ydinalue-rajauksen sisälle. Merkinnällä osoitetaan
maakunnallisesti merkittävät laajat, yhtenäiset arkeologisen perinnön tihentymät.
Aluetta rajaa etelässä Merkittävästi parannettava valtatie tai parannettava kantatie-merkintä
VT 12 kohdalla. Merkinnällä osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen kannalta merkittäviä
yhtenäisiä tieosia valta- ja kantateillä, joiden kunto, liikennetarve tai ympäröivä maankäyttö
edellyttää tien merkittävää parantamista.
Alueen luoteisosa on tiivistä joukkoliikennevyöhykettä. Merkinnällä osoitetaan
yhdyskuntarakenteeltaan tiiviit, tiivistettävät tai tiiviinä toteutettavat alueet, jotka tukeutuvat
tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään.

Kuva: Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä.

YLEISKAAVA
Keskustan osayleiskaavassa 2030, suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP-1), jolle
saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristökuvallisesti näihin verrattavia teollisuus- ja
varastotiloja. Alueen länsiosaan on merkitty seututie/pääkatu yhteys Nuijamiestentien ja VT12
välille.

Kuva: Ote keskustaajaman osayleiskaava 2010:stä.

ASEMAKAAVA
Suunnittelualueen itäosassa on voimassa 9.9.2019 hyväksytty asemakaava, jossa alue on
merkitty teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY). Nuijamiestentien varren lämpölaitoksen kiinteistöllä on voimassa
10.6.2002 hyväksytty asemakaava, jossa se on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Suunnittelualueen muilla osilla ei ole
asemakaavaa.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.

TAVOITTEET
Asemakaavan tavoitteena on uudistaa liikennejärjestelyjä alueella luontoarvot, VT12 ja
Sahanrannan alueen kehittyminen huomioiden sekä laajentaa teollisuusrakennusten
korttelialuetta Nuijamiestentien varressa.
OSALLISET
Osallisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan Maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto,
Pirkanmaan Pelastuslaitos, Nokian Vesi Oy, Nokian kaupungin rakennus- ja
ympäristölautakunta, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat tai
vuokraoikeudenhaltijat sekä kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa.
OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Asemakaavoituksen vireilletulosta kuulutetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävilleasettamisen yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupunkikehityspalveluiden ilmoitustaululle ja
internetiin kaupungin kotisivulle. Osallisilla on oikeus jättää mielipide luonnoksesta
nähtävilläolon aikana. Nähtävilläolosta tiedotetaan lehtikuulutuksella Nokian Uutisissa. Lisäksi
asiasta ilmoitetaan kirjeitse kohdealueen naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavaluonnoksesta
pyydetään tarvittavat lausunnot. Luonnoksesta saatu palaute huomioidaan asemakaavan
ehdotusta valmisteltaessa.
Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Osallisilla on oikeus
jättää muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana. Nähtävilläolosta tiedotetaan
kaupungin internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi kaavasta tiedotetaan kirjein
muussa kunnassa asuvia maanomistajia. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella
kaupungin internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla. Kaupunginvaltuuston päätökseen voi
hakea muutosta valittamalla 30 päivän kuluessa.
KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan vaikutukset arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n edellyttämällä tavalla.
KÄSITTELYAIKATAULU
Kaavaluonnos on tavoite valmistella kesän 2020 aikana ja hyväksyä kaava alkuvuodesta 2021.

VALMISTELU
Kaavamuutos laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos (p. 040 133 4235), jolta saa tarvittaessa lisätietoja
hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, 37101 Nokia.
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Nokialla 20.4.2020
Johanna Fingerroos
kaavoitusarkkitehti

