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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
HANKE
Asemakaavan muutos Nokian kaupungin 3. kaupunginosan, korttelin 27 tontti 4
(Tweb: NOK/432/2021)
ALOITE
Kaavamuutos on käynnistetty Nokian kaupungin aloitteesta.
SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Vihnuskatu 3.

Suunnittelualueen sijainti ympyröitynä kartalla (Maanmittauslaitos, taustakartta,
2.2.2021).
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LÄHTOTIEDOT JA SUUNNITTELUALUE
MAANOMISTUS
Suunnittelualueen maan omistaa Nokian kaupunki.
MAAKUNTAKAAVA
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa
suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Merkinnällä osoitetaan
asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen
rakentamisalueet. Merkintä sisältää niihin liittyvät pääväyliä pienemmät
liikennealueet, yhdyskuntateknisen huollon alueet, paikallisesti merkittävät
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomat teollisuusalueet sekä paikallisesti merkittävät
virkistyksen ja suojelun alueet ja ulkoilureitit.
Suunnittelualuetta sivuaa ulkoilureitti. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävät ohjeelliset ulkoilureitit. Merkintä osoittaa ensisijaisesti
tarpeen reitille. Sen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on turvattava ulkoilureitin toteuttamisedellytykset osana
maakunnallisesti ja seudullisesti toimivaa reitistöä. Suunnittelussa tulee kiinnittää
huomiota luonnonarvojen säilymiseen suuntaamalla reitit kulutusta kestäville alueille.
Suunnittelualueen eteläpuoli on merkitty virkistysalueeksi. Merkinnällä osoitetaan
seudullisesti merkittävät taajamiin liittyvät virkistysalueet ja/tai taajamien ekologisen
verkoston kannalta erityisen tärkeät alueet. Alueella voi sijaita olemassa olevia
vakituisia tai lomarakennuspaikkoja. Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaisia
seudullisesti merkittäviä virkistysalueita, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan
mittakaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää.
Merkintään liittyy Nokialla Kaakkurijärvien Natura-alueen läheisyydessä erityismääräys
em7 sekä Kangasalla ja Pälkäneellä Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen
läheisyydessä erityismääräys em10. Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan
yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen, alueen hyvä
saavutettavuus sekä osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien
jatkuvuus virkistysalueella. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä
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merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kuva: Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä. Suunnittelualue on merkitty
ympyrällä karttaan.
YLEISKAAVA
Nokian keskustan osayleiskaavassa 2030 kaavamuutosalue on osoitettu julkisten
palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Alueella on lisäksi merkintä suojelu/muinaismuistokohde, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, jonka suojelun
tarve on selvitettävä rakennusta koskevan toimenpiteen tai asemakaavahankkeen
yhteydessä.

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

10.3.2021
4(7)

Kuva: Ote keskustan osayleiskaava 2030:stä. Suunnittelualue on merkitty ympyrällä
karttaan.
ASEMAKAAVA
Suunnittelualueella on voimassa 14.6.2010 hyväksytty asemakaava, jossa alue on
merkitty sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YS).
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Kuva: Asemakaava.
TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoituksen
muuttamista sellaiseksi, että se mahdollistaa sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten lisäksi tehostetun palveluasumisen ja niihin liittyvän
palvelutuotannon sekä asumisen alueella ja nostaa alueen rakennusoikeutta.
OSALLISET
Osallisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Vihnusrinnesäätiö, Nokia vesi Oy, Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta,
Nokian kaupungin perusturvalautakunta, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen
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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 kevään 2021 aikana ja hyväksyä kaava keväällä
2022.
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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 10.3.2021

Johanna Fingerroos
kaavoitusarkkitehti
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