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Lausunto Nakkilan keskustan kortteleiden 4, 8 ja 205 asemakaavojen muutosehdotuksista 
 
112/41.412/2013 
 
Teknltk § 96  

Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan 9.9.2013 käsitellyt Kes-
kustan asemakaavan korttelin 205 (Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy), Säk-
kimäen teollisuusalueen asemakaavan sekä Keskustan asemakaa-
van kortteleiden 4 ja 8 (Seurakuntakoti ym.) muutosehdotuksia ja 
päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville. Asemakaavojen muutoseh-
dotukset ovat olleet nähtävillä 19.9.-18.10.2013 välisenä aikana. 
 
Keskustan asemakaavan muutoksessa korttelissa 205 on kaavoitus-
työn tarkoituksena laatia asemakaavan muutos keskustan korttelin 
nro 205 alueelle ohjeellisten rakennuspaikkojen 1 ja 3 alueelle. Ra-
kennuspaikan nro 1 omistaa Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy. Yhtiön ja 
sen omistajan tavoitteena on erottaa liiketontti ja asuintontti omiksi 
kiinteistöikseen. Rakennuspaikan nro 3 osalta tutkitaan mahdollisuut-
ta kerrosluvun muuttamiseen siten, että mahdollistetaan kahteen 
tasoon rakentaminen. 
 
Kaavamuutosehdotuksessa tulisi mahdollisesti ottaa huomioon 
tonteille jäävä taloryhmävesijohto. 
 
Säkkimäen teollisuusalueen asemakaavamuutoksessa on tavoitteena 
yhdistää voimassa olevan asemakaavan mukaiset korttelit 501 ja 506 
samalla kortteleiden väliin asemakaavassa osoitettu Riihiläntie pois-
tuu pääosin. Toteutuessaan asemakaavan muutos luo edellytyksen 
valmistella olevan yleiskaavan muutostyössä todetun rinnakkaistielin-
jauksen toteuttamisen. Kaavamuutoksen on tarkoitus mahdollistaa 
Konttiment Oy:n liiketoiminnan laajentamisen alueella sekä vahvistaa 
ajanmukaisella asemakaavamerkinnällä vaarallisia kemikaaleja 
käsittelevän Oy Kromatek Ab:n toiminnan. 
 
Kaavamuutosehdotuksessa alueelle tulee jäämään vesihuoltolaitok-
sen verkostoja, jotka tulee ottaa huomioon kaavan laadinnassa niin, 
että verkostoja ei jouduta siirtämään ja niin, että verkostojen huoltami-
nen ja korjaaminen myös tulevaisuudessa on mahdollista. 
Verkostokartta alueelta seuraa esityslistan liitteenä, liite 2/31.10.2013. 
 
Keskustan asemakaavan muutoksessa (Seurakuntakoti ym.) kaavoi-
tustyön tarkoituksena on tarkastella voimassa olevan kaavan osalta 
kortteleita 4 ja 8 sekä näiden väliin jäävää puistoaluetta ja arvioida 
näiden maankäyttö uudelleen siltä osin, kuin ne ovat Nakkilan seura-
kunnan omistuksessa. Alueella sijaitsee Nakkilan seurakunnan Seu-
rakuntakoti ja kaksi asuinrakennusta YK II alueella. Seurakunnan 
tavoitteena on myydä nämä asuinrakennukset asuinkäyttöön. Lisäksi 
on tavoitteena tutkia mahdollisuutta sijoittaa asuinkortteli Seurakun-
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nantien eteläpuolella. Suunnittelu-alueella olevan Nakkilan yhteiskou-
lun ja lukion rakennuspaikan osalta kaavoitustyön tavoitteena on 
todeta nykytilanne ja mahdollistaa kulku seurakunnan omistuksessa 
oleville asuinrakennuksille. 
 
Rakennusosastolla on laadittu alustavat suunnitelmaluonnokset, 
luonnossuunnitelmakartta seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 
3/31.10.2013 sekä kustannusarviot katujen ja kunnallistekniikan 
järjestämiseksi kortteleille 4 ja 8. Arvioitujen kustannusten mukaan 
hankkeiden toteuttaminen tulee erittäin kalliiksi vesihuoltolaitokselle. 
Tämän hetken vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen vuoksi 
hankkeet pelkästään vesihuoltolaitoksen toimesta ovat lähes 
mahdottomia toteuttaa. Muutoin kaavaehdotuksesta ei ole 
huomautettavaa. 
 
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa 
edellä mainitun lausuntonaan kyseisistä asemakaavamuutosehdotuk-
sista. 
 
Päätös : Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus 
 
Lisätietoja antaa:  
Tekninen johtaja Harri Kukkula  
Puh. 044 747 5890  
harri.kukkula@nakkila.fi  
------------------------------- 
 
Otteen oikeaksi todistaa:  

 
 Nakkilassa 6.11.2013 
 
 virallisesti 
 
 
 Kirsi-Marja Rintamaa 
 pöytäkirjanpitäjä 
  
 
 












