




 

 

 

Asemakaavan muutosalueen sijainti opaskartalla 

Suunnittelualue 

Kaava-alue sijaitsee Jokipolventien ja Laajanojan välissä 
kaupungin vanhan varikon eteläpuolella. Alueen pinta-ala on 
noin 4 600 m2. 

Maanomistus 

Kaavamuutosalueen maan omistaa yksityiset maanomista-
jat ja Nokian kaupunki. 

Kaavamuutoksesta laaditaan maankäyttösopimus. 

Kaavalliset lähtökohdat 

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, 
jossa suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi (A). Alueen eteläpuolelle Laajanojan viereen on mer-
kitty maakuntakaavaan viheryhteys. 

Keskustaajaman osayleiskaavassa 2010, suunnittelualue on 
osoitettu virkistysalueeksi (V). 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

Alueella on kaksi asuinrakennusta pihapiireineen. Ympärillä 
on eri-ikäisiä pientaloja ja Nokian kaupungin vanha varikko-
alue. 

Tavoitteet  

Jokipolventein ja Laajanojan väliselle kaavoittamattomalle 
alueelle (kiinteistö 536-426-1-259) ja Jokipolventien varren 
lähivirkistysalueelle on tavoitteena laatia asemakaava, 
jossa Laajanojan varsi merkitään virkistysalueeksi ja alueen 
pohjoisosa asuinrakentamiselle sekä laajentaa korttelin 32 
tonttia 13. 

 
Asemakaavan vaihe 

 

 

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 

Mielipiteet ja muistutukset voi jättää kohdan tiedottaminen 
ja yhteystiedot mukaisesti. 

 Aloitus ja valmistelu: Asemakaavan vireilletulosta on 

ilmoitettu kuulutuksella 13.2.2019. Kaupunkikehityslau-
takunta päättää valmisteluaineiston nähtäville asetta-
misesta 28.5.2019, kuulutus ja nähtävilläpito, 5.6. - 
5.7.2019. Mielipiteet ja lausunnot 

 Ehdotus: Valmisteluvaiheen palaute, kaava-asiakirjat, 

kaupunkikehityslautakunta päättää ehdotuksen nähtä-
ville asettamisesta xx.xx.2019, kuulutus ja nähtäville-
tulo, Muistutukset.  

 Valmis: Asemakaavan muutoksen hyväksyy Nokian 

kaupunginvaltuusto, muutoksenhakumahdollisuus. 

Suunnitelmat ja selvitykset 

Dekati Measurements Oy on tehnyt vuonna 2003 Jokipol-
ventie 18-24 maaperän pilaantumisselvityksen Nokian kau-
pungin vanhalla varikolla vuosia aikaisemmin tapahtuneen 
öljyvahingon vuoksi. Tutkimusraportin mukaan kiinteistöillä 
ei havaittu merkkejä kohonneista öljyhiilivetypitoisuuksista 
tai maaperän pilaantuneisuudesta. Pitoisuudet alittivat joka 
kiinteistöllä pilaantuneelle maalle asetetut ohje-arvot ja maa-
perän kunnostustoimenpiteitä ei raportin mukaan tarvita. 
Muut tarvittavat selvitykset laaditaan kaavaprosessin aikana. 
 

Vaikutusten arviointi 

Asemakaavan vaikutukset arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 
§:n edellyttämällä tavalla. 

Osalliset 

 Pirkanmaan ELY–keskus 

 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomista-
jat tai vuokraoikeudenhaltijat 

 Lisäksi osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa: Tällaisia ovat mm. kaavan vaikutusalueen 
asukkaat sekä alueella toimivat yritykset, elinkeinon-
harjoittajat, yritysten työntekijät ja yhdistykset. 
 

Tiedottaminen ja yhteystiedot 

Aineistojen nähtäville asettamisesta tiedotetaan kuulutuk-
silla, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla sekä lisäksi 
vireille tulosta ja luonnosvaiheen nähtäville asettamisesta 
myös Nokian Uutiset-lehdessä. 

Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin 
virastotalon (Harjukatu 21) 3. krs ilmoitustaululla tai kau-
pungin verkkosivuilla osoitteessa www.nokiankau-
punki.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maan-
kaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/ 

Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot: 
Nokian kaupunki, Kaupunkikehityspalveluiden kirjaamo, 
kaupungintalo Harjukatu 21, 3. kerros 37100 Nokia  

Sähköpostiosoite: kaupunkikehityspalvelut@nokiankau-
punki.fi.  

Kaavoitusviranomainen: 

Asemakaavan hyväksyy Nokian kaupunginvaltuusto. 
Kaavan laatija: 

Nokian kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, kaavoitusyk-
sikkö 
Asiaa hoitaa: 

Kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, 040-1334235,  
johanna.fingerroos@nokiankaupunki.fi
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20.3.2020 

Dno NOK 207/2019 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 63§ 

ALOITUS EHDOTUS VALMIS ALOITUS 
J 

VALMISTELU 

 

NOKIAN KAUPUNKI 

Kaupunkikehityspalvelut 

Kaavoitus 
ASEMAKAAVA KOSKEE 4. KAUPUNGINOSAN KAAVOITTAMATONTA ALUETTA/ KIINTEISTÖÄ 536-426-1-259 JA 

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 32 TONTTIA 13 SEKÄ KATU- JA VIRKISTYSALUETTA 
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