
Asemakaavan muutosalueen likimääräinen rajaus

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Nokian keskustassa rajautuen poh-
joisessa Nokian valtatiehen ja etelässä terveyskeskuksen
tonttiin. Alue käsittää Sotkanvirran liikekiinteistön, entisen Yh-
dyspankin talon tontin ja Maununkadun yleisen pysäköintialu-
een. Rajaus on muuttunut valmisteluvaiheesta linja-autoase-
man jäädessä pois ja kaavan laajentuessa länteen sekä kaak-
koon päin.

Maanomistus
Sotkanvirran liikekortteli on yksityisessä omistuksessa, Nokian
Vuokrakodit Oy omistaa entisen Yhdyspankintalon tontin.
Muut alueet ovat kaupungin omistuksessa.

Kaavalliset lähtökohdat
Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040,
jossa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja arvok-
kaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Keskustaajaman
osayleiskaava 2030:ssä alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi
asuntoalueeksi. Suunnittelualueella on voimassa asemakaa-
vat 1:34, 1:39, 1:125 ja 2:54. Niissä alueelle on osoitettu
asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL), yhdis-
tettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK),
yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä katualuetta.

Tavoitteet
Sotkanvirran kiinteistön osalta tavoitteena on lisätä rakennus-

oikeutta mahdollisesti vanha liikekiinteistö purkamalla ja sa-
malla alueen kaupunkikuvallisten arvot säilyttäen, sekä varata
risteyksen uudelleen järjestelyille riittävä tila. Entinen Yhdys-
pankin talo on tarkoitus suojella. Samalla muutetaan tontin ra-
kennusaloja ja kerroslukumääriä, jotta olemassa oleva raken-
nusoikeus on hyödynnettävissä suojelun rinnalla. Lisäksi ta-
voitteena on em. kiinteistöjen pysäköinnin järjestäminen,  sekä
osoittaa uusi paikka olemassa olevalle puistomuuntamolle.

Asemakaavan vaihe

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt
Mielipiteet ja muistutukset voi jättää kohdan Tiedottaminen ja
yhteystiedot mukaisesti.

· Aloitus: Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Vi-
reilletulosta on ilmoitettu 10.9.2010. Kaupunkikehityslauta-
kunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti
asettaa sen nähtäville 20.2.2018.

· Valmistelu: Valmisteluasiakirjat / kaavaluonnos, Kaupunkike-
hityslautakunta päätti valmisteluaineiston nähtäville asettami-
sesta 16.4.2019.

o Nähtävilläolo 24.4. – 24.5.2019
o Mielipiteet ja lausunnot saatu.

· Kaava-alueen rajausta on muutettu: linja-autoaseman alue on
jätetty pois vireillä olevan matkakeskushankkeen vuoksi ja en-
tinen Yhdyspankin talon tontti on otettu mukaan, jolloin voi-
daan tutkia sen suojelutarvetta.

· Ehdotus: Valmisteluvaiheen palaute, kaava-asiakirjat. Kau-
punkikehityslautakunta päättää ehdotuksen nähtäville asetta-
misesta, kuulutus ja nähtäville tulo. Muistutukset.

· Maankäyttösopimus: Hankkeesta laaditaan maankäyttösopi-
mus ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä.

· Valmis: Asemakaavan muutoksen hyväksyy Nokian kaupun-
ginvaltuusto, muutoksenhakumahdollisuus.

Suunnitelmat ja selvitykset ja vaikutusten arviointi
Kaavatyötä varten on laadittu tontinkäyttösuunnitelmia. Ase-
makaavan vaikutukset arvioidaan MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n
edellyttämällä tavalla.

Osalliset
· Rakennus- ja ympäristölautakunta, Pirkanmaan aluepelastus-

laitos, Nokian Vesi, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-kes-
kus, maakuntamuseo, Tampereen seudun joukkoliikenne.

· Kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen maanomistajat tai
vuokraoikeudenhaltijat.

· Lisäksi osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa: mm.
kaavan vaikutusalueen asukkaat sekä alueella toimivat yrityk-
set, elinkeinonharjoittajat, yritysten työntekijät ja yhdistykset.

Tiedottaminen ja yhteystiedot
Aineistojen nähtävillä pidosta tiedotetaan kuulutuksilla, jotka
julkaistaan Nokian Uutiset-lehdessä, kaupungin virallisella il-
moitustaululla (kaupungintalo Harjukatu 23) ja kaupungin In-
ternet-sivuilla osoitteessa http://www.nokiankaupunki.fi/kuulu-
tukset/. Nähtävillä olevaan kaava-aineistoon voi tutustua kau-
pungin virastotalon (Harjukatu 21) 3. krs ilmoitustaululla tai
kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa http://www.nokiankau-
punki.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maan-
kaytto/nahtavilla-olevat-kaavat/
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot sähköpostiosoite: kau-
punkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi
Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot:
Nokian kaupunki, Kirjaamo, PL 2, 37101 Nokia.
Kaavoitusviranomainen:
Asemakaavan hyväksyy Nokian kaupunginvaltuusto.
Valmistelu: kaupunkikehityslautakunta/ kaavoitusyksikkö, Yh-
teyshenkilö: projektiarkkitehti Jorma Hakola,
p. 050 3958759, jorma.hakola@nokiankaupunki.fi

Kaavan laatija: Sweco Infra & Rail Oy
Yhteyshenkilö: kaavoitusarkkitehti

Pasi Vierimaa
arkkitehti SAFA, YKS 492
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Dno NOK/357/05.00.02/2019
Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §

NOKIAN KAUPUNKI
Kaupunkikehityspalvelut
Kaavoitus

ASEMAKAAVAN MUUTOS 536-1-12-15 JA 536-1-7-7
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 12 TONTTIA 15, KORTTELIN 7 TONTTIA 7
SEKÄ YLEISTÄ PYSÄKÖINTIALUETTA JA KATUALUETTA
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Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta 536 Nokia Täyttämispvm 02.02.2022

Kaavan nimi
Nokian kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 12, osa
korttelia 7 sekä yleinen pysäköintialue ja puisto- ja
katualue.

Hyväksymispvm Ehdotuspvm 31.01.2022
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 10.09.2010
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,1269 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten t ilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,1269

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,1269 100,0 7800 0,69 0,0000 4177
A yhteensä 0,3923 34,8 7800 1,99 0,2241 6177
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä -0,2191 -2000
T yhteensä
V yhteensä 0,0180 1,6 0,0098
R yhteensä
L yhteensä 0,7166 63,6 -0,0148
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset tilat Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä

Alamerkinnät



Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 1,1269 100,0 7800 0,69 0,0000 4177
A yhteensä 0,3923 34,8 7800 1,99 0,2241 6177
AL 0,3923 100,0 7800 1,99 0,2241 6177
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä -0,2191 -2000
KL (AL) -0,2191 -2000
T yhteensä
V yhteensä 0,0180 1,6 0,0098
VP 0,0180 100,0 0,0098
R yhteensä
L yhteensä 0,7166 63,6 -0,0148
Kadut 0,4963 69,3 -0,1339
Kev.liik.kadut 0,0254 3,5 0,0254
LP -0,1012
LPA 0,1949 27,2 0,1949
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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