




























Tekninen valiokunta § 68 31.08.2017

Nakkilan kunnan Villilän yritysalueen asemakaavan muutos

252/10.02.03/2017

TekVAl § 68
Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 26.6.2017 otsikossa
mai ni tun asemakaavan muutosehdotusta ja päättänyt pyytää siitä vi-
ran omais lau sun not ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kun nan-
hal li tus pyytää teknisen valiokunnan lausuntoa ase ma kaa van muu-
tos eh do tuk ses ta 25.8.2017 men nes sä. Asemakaavan muu tos eh do-
tus ta koskeva aineisto on nähtävillä kunnan ko ti si vul-
la:www.nakkila.fi/palvelut/kaavoitus ja tontit/kaavoitus/vireillä olevat
ase ma kaa vat.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu tilavaraukset ole-
mas sa oleville vesihuoltolaitoksen vesijohdoille ja jä te ve si vie mä reil le.
Sen sijaan hulevesiä ja niiden poisjohtamista ei ole huomioitu riit tä-
väs sä määrin kaavamuutosehdotuksessa. Käytännössä hulevedet
joh tu vat kaavamuutosalueelle erittäin suurelta alueelta, Hohtarin,
Soi ni lan mä en ja Suutarinmäen alueilta. Hohtarin alue on hu le ve si vie-
mä röi ty ja viemäröinnin purkuputki kulkee Kallentien kohdalta koh ti
rautatietä, purkautuen avo-ojaan rautatien läheisyydessä. Täs tä vesi
ohjautuu avo-ojassa rautatien vartta myöden alittaen rau ta tien
liitekartan 4 mukaisessa paikassa johtuen lopulta Tat ta ran jo keen.
Muil ta mainituilta alueilta vedet johdetaan kaa voi tet ta val le alueelle
avo-ojiin ja ne alittavat rautatien samassa kohtaa kuin Hohtarin alu-
eel ta kin tulevat vedet. Asemakaavan muutoksessa tu lee siis huo-
mioi da vielä riittävät tilavaraukset purkuviemäreille se kä avo-ojille hu-
le ve sien pois johtamisen hallitsemiseksi.

Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen valiokunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan ja
huo mioi ta vak si Nakkilan kunnan Villilän yritysalueen asemakaavan
muu tok ses ta. Muuta huomioitavaa valiokunnalla ei ole.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:
Siirto kunnanhallitus

Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Harri Kukkula
Puh. 044 747 5890
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