
TERVETULOA
NOKIALLE!



Nokia on Pirkanmaan toiseksi suurin kaupunki. 
Se sijaitsee komealla paikalla järvien kainalossa 
ja koskien kupeessa, aivan Tampereen vieressä 
hyvien liikenneyhteyksien varrella.

NOKIALLA 
TEHDÄÄN  
ASIOITA  
YHDESSÄ
Meillä on perinteisesti tehty asioita yhdessä. Se on mahdollistanut monia 
onnistumisia, ja nokialainen osaaminen on tullut maailmanlaajuisesti 
tunnetuksi. Tiedämme, että yhdessä tekemällä syntyy uutta.  

Visit Tampere / Laura Vanzo

Visit Tampere / Laura Vanzo
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#1
FAKTA

Nokia on vetovoimainen ja kasvava 
kaupunki Tampereen kaupunkiseu-
dulla. Nokialaisia on jo 35 000.

#32
FAKTA

Nokia DiscGolfPark kerää vuosittain 
frisbeegolfi  ammattilaisia ja harras-

tajia ympäri maailmaa kisaamaan 
lajin parissa.

Visit Tampere / Laura Vanzo

Visit Tampere / Laura Vanzo
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Pyhäjärven rannat ja luonto ovat osa 

NOKIALAISTA 
SIELUNMAISEMAA  
JA HARRASTAMISTA

#18
FAKTA

Nokialta löytyy viitoitettuja 
retkeilyreittejä lähes 20 

kilometriä.
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NOKIALAISTA
SIELUNMAISEMAA
JA HARRASTAMISTA

Kauniit ja jylhät järviemme rannat ja monipuolinen luonto houkuttelevat seikkai-
lemaan. Tarjolla on sekä viitoitettuja retkeilyreittejä että tutkimatonta luontoa. 
Talvisin on helppo suunnata hiihtämään kattaville latuverkostoille ja kesäisin järvelle 
veneilemään tai uimaan. 

Nokialla on tarjolla paljon aktiivista ja yhteisöllistä harrastus- ja järjestötoimintaa 
niin urheilun kuin kulttuurinkin parissa. Uima- ja jäähalli, golf- ja frisbeegolfkentät 
sekä lähiliikuntapaikat ja leikkipuistot tuovat liikkumisen iloa kaikenikäisille. 
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KAUPUNKI KASVAA 
PERHEIDEN MUKANA

Kaupungissamme, sen keskustassa ja luonnon helmassa on koteja, 
kavereita ja tekemistä.

Nokian kaupunki on muuttovoitossa valtakunnan kärkipäätä. Monipuoliset asuinalueet luonnon 
ja palvelujen äärellä houkuttelevat niin uusia kuin pitkäaikaisia nokialaisia. Kasvavassa ja 
kehittyvässä kaupungissa investoidaan keskustaan sekä uusiin asuinalueisiin, kuten Viinikannie-
meen ja Harjuniittyyn.

Nokian kasvava asuinalue Harjuniitty tarjoaa luonnonläheisen ja rauhallisen paikan perheille. 
Päiväkoti ja yhtenäiskoulu liikuntahalleineen, nuorisotiloineen ja leikkipuistoineen ovat kotien 
vieressä. Suositulta alueelta myydään ja vuokrataan uusia omakotitontteja vuosittain. 



#9
FAKTA

Nokia sai UNICEFin Lapsiystävällinen 
kunta -tunnustuksen vuonna 2021. 
Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla 
kaupunki kehittää lasten osallisuutta 
ja yhdenvertaisuutta sekä lapsen edun 
toteutumista palveluissa ja päätöksen-
teossa.

7



50 FAKTAA NOKIASTA
#1 Nokia on vetovoimainen ja kasvava 

kaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. 
Nokialaisia on jo 35 000.

#2 Nokia on rantojen kaupunki. Rantaviivaa 
on 260 kilometriä, ja kaupunki on kasvanut 
veden äärelle. 

#3 Nokian uusin, noin 2500 asukkaan 
Harjuniityn asuinalue sijaitsee noin neljä 
kilometriä keskustasta. 

#4 Tampereelta pääsee Nokialle junalla alle
15 minuutissa. Myös Tampere-Pirkkalan 
lentoasema sijaitsee aivan naapurissa.

#5 Nokian kaupungin keskustavision 
tavoitteena on kaksinkertaistaa keskustan 
asukasmäärä vuoteen 2030 mennessä. 

#6 Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on Nokian 
keskustan elämyksiä sykkivä sydän. 
Vuonna 2020 valmistunut kaupunkilaisten 
yhteinen olohuone tarjoaa näyttelyineen, 
tapahtumineen ja kahviloineen kaikille 
avoimen paikan viihtymiseen.

#7 Kaupunkiin rakennetaan modernia hyvin-
vointikeskusta, ja tulevaisuudessa Nokialla 
pääsee harrastamaan uuteen uimahalliin 
ja palloiluhalliin.  

#8 Nokialla on 18 kunnallista ja neljä 
yksityistä päiväkotia sekä 12 perusope-
tuksen koulua. Uudella Silta-kampuksella 
voi opiskella Nokian lukiossa tai Tredun 
ammattiopistossa.

#9 Nokia sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta
-tunnustuksen vuonna 2021. Lapsiystäväl-
linen kunta -mallin avulla kaupunki 
kehittää lasten osallisuutta ja yhdenver-
taisuutta sekä lapsen edun toteutumista 
palveluissa ja päätöksenteossa.

#10 Lasten parlamentti on 4.–7. 
luokkalaisista koostuva ryhmä, 
jossa nokialaiset lapset pääsevät 
vaikuttamaan heille tärkeisiin 
asioihin sekä järjestämään 
tapahtumia toisille lapsille. 

#11 Nokia on palkittu Suomen 
perheliikuntamyönteisimpänä 
kuntana vuonna 2018.

#12 Nokialla on yhteensä noin 30 
urheilu- ja liikuntaseuraa.

#13 Koripalloa on pelattu Nokialla 
1940-luvulta lähtien. Seura kantaa 
nimeä BC Nokia.

#14 Nokian KrP on pelannut saliban-
dya Suomen ylimmällä sarjatasolla 
yli kymmenen vuotta.  

#15 Nokian Pyry on vuonna 1905 
perustettu urheiluseura, 
joka tarjoaa kaiken ikäisille 
monipuoliset mahdollisuudet 
harrastaa aina jääkiekosta 
moottoriurheiluun asti.

#16 Nokia River Golf on yksi 
Pirkanmaan vilkkaimmista 
golfkentistä. Kahdella täysmit-
taisella golfkentällä pelataan yli 
60 000 pelikierrosta vuodessa. 

#17 Nokialla on kuusi uimarantaa, 
joissa voi viettää kesäpäivää 
ja pulahtaa helteillä järveen 
viilentymään.

#18 Nokialta löytyy viitoitettuja ret-
keilyreittejä lähes 20 kilometriä.

#19 Kuloveden rannalla sijaitseva 
Knuutilan lintutorni on hyvä 
lintujen bongailukohde etenkin 
keväisin. Laulujoutsen, tavi, sini-
sorsa, haapana, uivelo ja monet 
muut ovat tuttuja näkyjä lahden 
notkelmissa.

#20 Nokian vesistöissä elää luonnon-
varaisena erittäin uhanalainen 
raakku eli jokihelmisimpukka sekä 
purotaimen. Raakku elää Pin-
siön-Matalusjoella ja purotaimen 
Pinsiön-Matalusjoen lisäksi myös 
Laajanojalla ja Kyyninojalla. 

#21 Kuloveden rannalla Vanajavuoren 
pohjoisrinteellä sijaitseva Sarkolan 
Pirunpesäkivi on yksi Nokian kah-
deksasta luonnonmuistomerkistä. 
Se on erikoinen siirtolohkare, jossa 
on onkaloita.

#22 Nokian elämykset, tapahtumat,
aktiviteetit ja luontokohteet 
löytyvät matkailusivustolta:  
visitnokia.fi

#23 Tunnelmallinen Hinttalan kotiseu-
tumuseoalue kahviloineen kertoo 
agraariajan Nokiasta ja esittelee 
1800-luvun talonpoikaiskulttuuria. 
Kesällä ja joulunaikaan alueella 
on näyttelyiden lisäksi ohjelmaa 
kaikenikäisille, mm. opastuksia, 
konsertteja, työpajoja ja  
lastenkulttuuria. 

#24 Tapsan Tahteja on järjestetty 
Nokialla vuodesta 1987. Festivaali 
kerää vuosittain yli 10 000  
osallistujaa Suomen ykkösartistien 
keikoille. Arvostettu Iskelmä- 
Finlandia jaetaan vuosittain  
tapahtuman yhteydessä.

#25

#31
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#25 Tapsan Tahdit -tapahtuma on saanut nimensä 
Tapio Rautavaaralta, joka syntyi, tuolloin vielä 
Pohjois-Pirkkala -nimeä kantaneessa pitäjässä, 
vuonna 1915. 

#26 Kaikkien tuntema, uudistettu kylpylähotelli Scandic 
Eden Nokia on koko perheen suosikki. 

#27 Tehdassaaren miljöö rakennuksineen kertoo Nokian 
teollisen historian alkuvuosista. Tehdassaaressa on 
alkanut uusi aikakausi, kun Cireco Finland Oy on 
aloittanut kehittämään alueesta uuden ajan kier-
totalouskeskusta. Saareen on suunnitteilla uusia 
työpaikkoja, toimistoja, pienteollisuutta, harrastuk-
sia, palveluita, kulttuuria sekä tapahtumia.

#28 Nokialta löytyy yhteensä seitsemän aktiivista kylää: 
Kulovesi, Pinsiö, Sarkola, Siuro, Sorva, Taivalkunta 
ja Tottijärvi.

#29 Omaleimainen Siuron kylä tarjoaa monenlaista
nähtävää ja tekemistä. Siuronkallion tunnelmal-
liset, kapeat kylätiet houkuttelevat rauhalliselle 
kävelyretkelle.

#30 Siuronkoski on yksi Suomen suosituimmista 
toutaimen kalastuskohteista. Kosken välittömässä 
läheisyydessä vierailijoita palvelee legendaarinen 
Siuron Koski-Baari.

#31 Kuvanveistäjä Ossi Somman veistospuisto 
sijaitsee Nokian Siurossa, entisen Penttilän koulun 
pihapiirissä. Veistospuistossa ja vahakabinetissa on 
pysyvästi esillä laaja kokoelma taiteilijan tuotantoa. 

#32 Nokia DiscGolfPark kerää vuosittain frisbeegolfin 
ammattilaisia ja harrastajia ympäri maailmaa 
kisaamaan lajin parissa.

#33 Keskiviikko on Nokian Pirkkalaistorilla ympäri
vuoden viikkotoripäivä. Torilla järjestetään myös 
iltatori- ja muita markkinatapahtumia.

#34 Kansainvälistä Kuuma koira 
-päivää vietetään vuosittain 
maaliskuussa. Silloin kaupungin 
grillien ulkopuolella kiemurtelevat 
jonot, kun nokialaiset ottavat 
osaa hauskaan tapahtumaan 
erikoistarjousten perässä.

#35 Nokialla toimii noin 1900 
yritystä. Tutustu nokialaisiin 
yrityksiin: businessnokia.fi

#36 Suomalainen klassikko, 
Elovena-kaurahiutaleet on 
valmistettu vuodesta 1990  
lähtien Raision-konsernin 
Nokian myllyssä.

#37 Siuron Linnavuoreen perustettiin 
vuonna 1942 lentomoottori- 
tehdas. Nykyinen AGCO Power  
on maailman johtava diesel- 
moottoreiden valmistaja. 

#38 Nokialla on noin 12 000 
työpaikkaa. Kaupunki on suurin 
työnantaja työllistäen yli 2 000 
henkilöä. 

#39 Bio- ja kiertotalouden ECO3-
yritysalue on kansainvälisesti 
merkittävä kiertotalouden 
osaamiskeskittymä, joka toimii 
samalla yritysten demonstraatio- 
ja pilottialueena.

#40 Nokia mainitaan historian- 
kirjoissa ensimmäisen kerran 
Nokian kartanon yhteydessä 
vuonna 1505.

#41 Nuijasodan muistomerkki sijaitsee 
Nokian kartanon läheisyydessä. 
Autenttiselle taistelupaikalle 
pystytetty, Gabriel Engbergin suun-
nittelema graniittipaasi muistuttaa 
nuijasodan tapahtumista.

#42 Nokia oli vankkaa maanviljelysseutua, 
kunnes Knut Fredrik Idestam päätti 
vuonna 1868 rakentaa Nokianvirran kuo-
hujen varteen puuhiomon ja myöhemmin 
myös paperitehtaan.

#43 Suomen Gummitehdas Oy vahvisti 
paikkakunnan teollista kivijalkaa sijoit-
tamalla kumitehtaansa Nokialle. Tehtaan 
päätuotteena olivat ensin kalossit ja 
myöhemmin autonrenkaat.

#44 Vuonna 1966 tapahtui suuri fuusio, 
jossa paikkakunnalla toimineet 
paperi- ja kumiteollisuuslaitokset 
yhdistettiin Nokia-nimen alle. 
Nokialla valmistetaan yhä renkaita 
ja pehmopaperia.

#45 Silloinen kauppala otti Nokia-nimen
käyttöön vuonna 1938.

#46 Nokian vaakunan suunnitteli Gustaf 
von Numers. Vaakuna vahvistettiin 
käytettäväksi 1951.

#47 Nokia-sanan oletetaan tarkoit-
taneen musta- tai tummakarvaista 
eläintä. Nokian vaakunaeläin, 
Nokianvirran rantaa kiipeävä 
nokinäätä kuvaa turkiselinkeinon 
merkitystä.

#48 Kuvanveistäjä Ossi Somman 
Turkiskauppiaat on yksi Nokian 
kaupunkikuvassa nähtävillä olevista 
julkisista taideteoksista.

KULTTUURI

#49 Osmo Rauhala on yksi kansainvälisesti 
menestyneimpiä suomalaisia nyky-
taiteilijoita. Nokialainen taidemaalari 
työskentelee talvisin New Yorkissa ja 
kesäisin hän luomuviljelee sukutilalla 
Nokian Siurossa.

#50 Nokialla on kuusi kirkkoa. Niistä 
tunnetuin on vuonna 1837 valm-
istunut juhlava Nokian kirkko, joka on 
suunniteltu C.L. Engelin johtamassa 
intendentinkonttorissa.
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Junalla varttitunnissa, 
bussilla puolessa.

NOKIA ON LÄHELLÄ
Lähijunalla tai bussilla Nokialta Tampereelle – ja takaisin. Sujuva 
joukkoliikenne tarjoaa etenkin työmatkalaisille ja opiskelijoille 
joustavat yhteydet ja ympäristöystävällisen kulkutavan. Uudet 
Nokia-Tampere-lähijunavuorot sujuvoittavat arjen liikennöintiä 
ja työmatkailua entisestään elokuusta 2022 alkaen. Maksuttoman 
liityntäpysäköinnin ansiosta pyörän tai auton voi jättää päiväksi 
parkkiin ja jatkaa matkaa rennosti eteenpäin.

Nokialle rakennetaan uusi matkakeskus, joka palvelee tulevaisuu-
dessa lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja 
pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Matkakeskuksen 
läheisyyteen rakennetaan myös uusia kerros- ja pientaloja.

Liikenneyhteydet ovat Nokialta nopeat myös autolla, sillä valtatiet 
kulkevat vierestä. Alle puolessa tunnissa kotiovesi eteen aukeaa 
Pyhäjärven, moottoritien tai kiitoradan kautta koko maailma.
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#4
FAKTA

Tampereelta pääsee Nokialle 
junalla alle 15 minuutissa. Myös 
Tampere-Pirkkalan lentoasema 

sijaitsee aivan naapurissa.



NOKIA ON LÄHELLÄ

#5
FAKTA

Nokian kaupungin keskustavi-
sion tavoitteena on kaksinker-
taistaa keskustan asukasmäärä 
vuoteen 2030 mennessä.
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Nokia on lapsiystävällinen kaupunki 

NÄEN, KUULEN, KYSYN, OTAN 
MUKAAN – ULKO PUOLELLE EI 
JÄÄ KUKAAN
Nokia sai UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2021 
ensimmäisenä kuntana Pirkanmaalla. Lapsiystävällinen kaupunki on 
kiinnostunut lasten ja nuorten näkemyksistä ja ottaa heidät mukaan 
kehittämään palveluja ja kaupunkiympäristöä. Työ tähtää yhdenvertaisuu-
den ja lapsen oikeuksien entistä parempaan toteutumiseen.

Nokialla kehitetään toimintatapoja haavoittuvassa asemassa olevien 
lasten moninaisuus ja erilaiset tilanteet huomioiden. Tavoitteena on luoda 
mahdollisimman hyvää lapsuutta ja nuoruutta nokialaisille lapsille.

Toimintasuunnitelmassa keskitytään lasten ja nuorten osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja mielenterveyden edistämiseen. Kaupungin päätöksen-
teossa arvioidaan myös erilaisten päätösten vaikutuksia lasten ja nuorten 
hyvinvointiin.
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Nokialla on

TAPAHTUMIA, 
NÄHTÄVÄÄ JA  
KOETTAVAA
Nokialla voi harrastaa monipuolisesti eri lajeja koripallosta frisbeegolfiin, teatteriin tai mediataiteeseen. 
Kaupungin liikuntapaikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet ohjattuun tai omaehtoiseen kuntoiluun ympäri vuoden.

Täällä toimii lukuisia urheilu- ja kulttuurijärjestöjä sekä muita eri alojen yhdistyksiä, joiden toimintaan voivat 
osallistua kaiken ikäiset. Laajasta tarjonnasta jokainen voi löytää itselleen sopivan, saman henkisen harras-
tusporukan. Yhdistysten toimintaan ja syksyllä alkaviin harrastusryhmiin voi tutustua vuosittain elokuussa 
järjestettävällä Harrastustorilla.

Pääkirjasto on osa kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaa. Pääkirjastossa on käytössäsi yli 90 000 teoksen kokoelmat ja 
kattavat kirjastopalvelut. Kirjastopalveluiden lisäksi voi Virrassa tutustua Nokian historiaan, vierailla taidenäyt-
telyissä ja tapahtumissa.

Visit Nokia tuo yhteen kaupungin matkailukohteet ja tapahtumat
Lukuisat nähtävyydet, museot, teatterit ja konsertit tarjoavat unohtumattomia kulttuurielämyksiä Nokialla 
ympäri vuoden. Isot musiikkitapahtumat tuovat Suomen ykkösartistien kattauksen kaupunkiin kesäisin. 

Scandic Eden Nokia -kylpylähotelli, tyylikäs Nokia River Golfin golfkeskus, historiallinen Tehdassaari ja Hinttalan 
kotiseutumuseo ovat matkailijoiden suosikkikohteita. Myös kulttuuririkas Siuron kylä monipuolisine aktiviteet-
teineen viehättää kävijöitä vuoden ympäri. 

Lisää nokialaisista tapahtumista ja elämyksistä: visitnokia.fi
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#24
FAKTA

Tapsan Tahteja on järjestetty Nokialla vuo-
desta 1987. Festivaali kerää vuosittain yli 
10 000 osallistujaa Suomen ykkösartistien 
keikoille. Arvostettu Iskelmä-Finlandia jae-
taan vuosittain tapahtuman yhteydessä.
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