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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

KNUUTILAN ASEMAKAAVA 

HANKE 

Asemakaava Nokian kaupungin 11. kaupunginosan kiinteistöt 536-407-1-265, 536-418-

4-192, 536-418-4-244 ja 536-418-21-5. 

 

(Tweb: NOK/1615/2021) 

ALOITE 

Asemakaavoitus on käynnistetty Nokian kaupungin aloitteesta. 

SUUNNITTELUALUE 

Asemakaava koskee kiinteistöjä 536-407-1-265, 536-418-4-192, 536-418-4-244 ja 536-

418-21-5. Suunnittelualue käsittää Knuutilan kartanon osoitteessa Lukkisalmentie 49 ja 

sitä ympäröiviä peltoja.  

  
Suunnittelualueen sijainti ympyröitynä kartalla (Maanmittauslaitos, taustakartta, 

21.10.2021). 
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LÄHTOTIEDOT JA SUUNNITTELUALUE 

 

MAANOMISTUS 

Suunnittelualueella kiinteistöt 536-418-4-192 ja 536-418-21-5 omistaa Nokian 

kaupunki, kiinteistön 536-418-4-244 Nokian Vesi Oy ja kiinteistön 536-407-1-265 

valtio. 

 

MAAKUNTAKAAVA 

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa 

suunnittelualue on merkitty maaseutualueeksi. Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka on 

ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. 

Alueen suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 

voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 

 

Suunnittelualue on osa maakunnallisesti Pyhäjärven - Nokianvirran - Kuloveden 

arvokasta maisema-aluetta. Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat 

maisema-alueet (Mam). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 

yksityiskohtaisemmassa 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 maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on esitetty 

kaavaselostuksen liitekartalla ”Kulttuurimaisemat”.  

 

Knuutilan kartanon on merkitty maakuntakaavaan maakunnallisesti merkittäväksi 

rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Merkinnöillä osoitetaan maakunnallisesti 

merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet. Kohdemerkinnällä osoitetaan 

sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi ole 

tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. Alueen suunnittelumääräyksen 

mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä 

tulee turvata ja edistää alueen kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä 

ja edelleen kehittämistä. Uusi rakentaminen on sopeutettava alueen 

kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. 
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Suunnittelualue on osa Kasvutaajamien kehittämisvyöhykettä (kk-6). 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. Kasvuvyöhykkeeseen kuuluvat Akaan, Hämeenkyrön, 

Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, 

Vesilahden ja Ylöjärven ne alueet, joiden saavutettavuus, väestökehitys ja aluerakenne 

täyttävät kasvuvyöhykkeen kriteerit. Merkintä ei rajoita maa- ja metsätalouden ja niitä 

tukevien maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja näihin liittyvää rakentamista. 

Kehittämissuosituksen mukaan alueen maaseutualueet sekä maa- ja 

metsätalousvaltaiset alueet tulee turvata tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen 

laajentumisalueeksi. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on 

ensisijaisesti ohjattava taajama-alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa 

suunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää liikennejärjestelyihin, erityisesti 

joukkoliikenteen mahdollistavaan yhdyskuntarakenteeseen, infrastruktuuriin, 

palvelujen saavutettavuuteen, toimiviin virkistysalueisiin sekä luonto-, maisema- ja 

kulttuuriympäristöarvojen turvaamiseen. 

 
Kuva: Ote Pirkanmaan maakuntakaava 2040:stä. Suunnittelualue on merkitty sinisellä 

soikiolla karttaan. 
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YLEISKAAVA 

Suunnittelualueen länsiosa on merkitty oikeusvaikutuksettomaan Siuro-Linnavuori-

Kulju-taajaman osayleiskaavaan vuodelta 1982 yleistenrakennusten korttelialueeksi 

(Y). 

 
Kuva: Ote Siuro-Linnavuori-Kulju-taajaman osayleiskaavasta. 

 

7.10.2020 on tullut vireille Siuro – Linnavuori – Kulju ja Lukkila – Hautamoisio 

osayleiskaavojen muutos. Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on kehittää alueelle 

yhtenäinen yleispiirteinen oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma, joka esittää 

alueen elinkeinojen, asumisen, palvelujen ja liikenteen kehittämismahdollisuudet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tai kaavaluonnosta ei vielä ole ollut nähtävillä. 
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ASEMAKAAVA 

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. 

TAVOITTEET 

Asemakaavan tavoitteena on laatia Knuutilan kartanon ympäristöön asemakaava, jossa 

tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa myös leirintäalue alueelle, koska Viinikanniemen 

kaavamuutoksen yhteydessä Viinikanniemessä ollut leirintäaluetoiminta on loppunut. 

OSALLISET 

Osallisia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, 

Väylävirasto, Nokian vesi Oy, Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, 

Siuro-Seura, kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat tai 

vuokraoikeudenhaltijat sekä kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

asemakaava 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. 
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Asemakaavan 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 tavoitteena valmistella talven 2021/2022 aikana ja hyväksyä kaava 

syksyllä 2022.  

 

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 17.12.2021 

 

 

Johanna Fingerroos 

kaavoitusarkkitehti 


