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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Hanke
Asemakaavan muutos Nokian kaupungin 5. kaupunginosa korttelissa 107.
(tweb: NOK/156/05.00.02/2021)

Aloite
Asemakaavan muutos on käynnistetty kiinteistön omistajan aloitteesta.
Suunnittelualue

Lähtötiedot ja nykytilanne

Maanomistus
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa
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Maakuntakaava
Alueella 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.
Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja
työpaikkojen sekoittuneena alueena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava
ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta. Alueen suunnittelussa
on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen
säilymiseen. Alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee
ottaa huomioon.
Suunnittelualue kuuluu myös kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen. Merkinnällä
osoitetaan vyöhyke, jonka maaseutualueet sekä maa- ja metsätalousvaltaiset alueet
ovat maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeisiä potentiaalisia taajama-alueiden,
väyläverkoston ja muun yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia ja joihin kohdistuu
hajarakentamispainetta.

Kuva: Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä.

Yleiskaava
Keskustaajaman osayleiskaava 2010:ssä suunnittelualue on osoitettu
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).
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Kuva: Ote Keskustaajaman osayleiskaava 2010:stä

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1973 vahvistettu asemakaava (V:27).
Asemakaavassa kiinteistölle on osoitettu liikerakennusten korttelialuetta (AL). Tontin
rakennusoikeus on 300 k-m2. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on I.

Kuva: Ote voimassa olevasta asemakaavasta V:27.

Tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa käyttötarkoitus liikerakennusten
korttelialueesta erillispientalojen korttelialueeksi.
Osalliset
Osallisia ovat naapurikiinteistöjen omistajat, Pirkanmaan ELY-keskus, Nokian
kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta sekä kaikki, joiden asumiseen,
työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 10.3.2021.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kaupunkikehityspalveluiden ilmoitustaululle
ja internetiin kaupungin kotisivulle. Osallisilla on oikeus jättää mielipide luonnoksesta
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nähtävilläolon aikana. Nähtävilläolosta tiedotetaan lehtikuulutuksella Nokian Uutisissa.
Lisäksi asiasta ilmoitetaan kirjeitse kohdealueen naapurikiinteistöjen omistajille sekä
Pirkanmaan ELY-keskukselle. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunto Nokian
kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lisäksi
pyydetään tarvittaessa myös muita lausuntoja. 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
Tavoitteena on valmistella kaavaluonnos kevään 2021 aikana.
Valmistelu
Kaavamuutos laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Suunnittelijana toimii
kaavasuunnittelija Minna Aittola (p. 044 486 0991), jolta saa tarvittaessa lisätietoja
hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, 37101 Nokia.
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokialla 20.4.2021

Minna Aittola
kaavasuunnittelija
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