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Raportissa esitetyt lainaukset maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL) eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykälien tekstiä on 
osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole muuttunut. Alkuperäiset MRL:n säännökset löytyvät mm. osoitteesta 
www.finlex.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla Vihdin kunnan kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Suunnitelmaraportti 
julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla www.vihti.fi /palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus

Valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi Viistoilmakuvat © Vihdin kunta
Raportin on laatinut Tarja Johansson

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu toteutetaan rinnan asemakaavatyön kanssa. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee 
myös katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia.
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MRL 63 §  
Osallistumis- ja 
arvioin  suunnitelma
Kaavaa laadi  aessa 
tulee rii  ävän aikai-
sessa vaiheessa laa  a 
kaavan tarkoitukseen ja 
merkitykseen nähden 
tarpeellinen suunnitel-
ma osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmene  elystä 
sekä kaavan vaikutus-
ten arvioinnista.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa kerrotaan, miten 
osalliset voivat osallistua ja vaiku  aa asemakaavan laa-
dintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus 
arvioida. Lisäksi siinä esitetään pääpiirtei  äin kaavatyön 
tarkoitus, lähtö  lanne ja kaavan laadinnan eri työvaiheet. 
Osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa määritellään 
myös kaavatyön tavoi  eet.

Osallistuminen ja vaikutusten arvioin   suunnitellaan jokaista kaavaa varten erik-
seen. Tämä suunnitelma on laadi  u Etelä-Nummelan työpaikka-alueen I vaiheen 
asemakaavan laa  miseksi sekä alueen katujen ja yleisten alueiden suunnitelmien 
laa  mista varten.

Maankäy  ö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arvioin  suun-
nitelman laa  misesta. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS) on virallinen 
asiakirja, joka määri  elee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioin-
nissa noudate  avat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaa  eet ja tavat sekä 
kaavan vaikutusten arvioinnin menetelmät.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan Vihdin 
kunnan kaavoitustoimessa sekä kunnan internet-sivuilla. Suunnitelmaa voidaan 
päivi  ää tarpeen mukaan työn edetessä.

OSALLISTUMIS  JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 

Suunnittelualueen alustava rajaus taustakartalla. Rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. © MML
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SUUNNITTELUALUE
Suunni  elualue sijaitsee Etelä-Nummelassa Valta  e 1:n ja maan  e 110 välisellä 
alueella. Alue on kaavoi  amatonta, mu  a se lii  yy Nummelan taajaman asemakaa-
voite  uun alueeseen.

Asemakaava-alue sijoittuu Nummelan olemassa olevan taajaman eteläpuolelle rajautuen etelässä Tarvontiehen (valtatie 1), poh-
joisessa Vanhaan Turuntiehen (110), lännessä Lohjan kaupungin rajaan ja idässä Kauhusuohon. Suunnittelualueen alustava rajaus 
kattaa noin 147 ha, rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.  ESA- radan linjaus kulkee suunnittelualueen ja Nummelan nykyisen 
keskusta-alueen välillä, jonne sijoittuu tulevaisuudessa myös Nummelan rautatieasema. Asemanseudun rakentumisen yhteydes-
sä suunnittelualue liittyy entistä tiiviimmin joukkoliikenteen piiriin. 

Alue soveltuu sijaintinsa, hyvien kulkuyhteyksiensä ja näkyvyytensa ansioista hyvin työpaikka- alueeksi, jolle voi sijoittua mm. 
teollisuutta, logistiikkaa ja tilaa vaativaa kauppaa.

Suunnittelualueella on jonkin verran haja-asutusta, yritystoimintaa, viljetyjä peltoaukeita, metsäisiä kallioita ja soistuvia alueita. 
Aluetta halkovat sekä 110 kV ja 400 kV voimalinjat. Suunnittelualueen läpi kulkeva Kattilamäentie johtaa alueelta edelleen Tar-
vontien toiselle puolelle. 

Alueen korkeuserot ovat verrattain suuria ja rakennettavuusolosuhteet paikoin hankalia. Alueelle sijoittuu myös suunnittelussa 
huomioitavia luontoarvoja sekä viheryhteystarpeita.

© MML
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SUUNNITTELUTEHTÄVÄN 
MÄÄRITTELY JA ALUSTAVAT 
TAVOITTEET
Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä. Maankäy  ö- ja raken-
nuslain 50 §:n mukaan asemakaavan tarkoituksena on muun muassa osoi  aa tarpeelliset 
alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäy  öä paikallisten 
olosuhteiden, taajama- ja maisemakuvan sekä hyvän rakennustavan edelly  ämällä tavalla.

Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua. Vihdin kunnan tavoitteena onkin 
parantaa työpaikkaomavaraisuutta, ja vähentää siten pendelöinnin tarvetta. Kunnan tavoitteena on myös olla yritysystävällinen 
ja pystyä tarjoamaan aiempaa joustavammin, enemmän ja monipuolisemmin rakennuspaikkoja erilaisten yritysten tarpeisiin. 

Etelä-Nummelan yritysalueen asemakaavalla on tarkoitus tutkia työpaikka-alueen sijoittamista eteläiseen Nummelaan erinomais-
ten liikenneyhteyksien ulottuville ja näkyyvyydeltään erinomaiselle paikalle, joka sijaitsee myös pohjavesialueiden ulkopuolella. 
Tämän asemakaavan alue tulee olemaan ensimmäinen osa laajempaa Etelä-Nummelan työpaikka-aluetta, josta kaavaillaan tule-
vaisuudessa kunnan merkittävintä ja laajinta yritysaluetta, jonne voi sijoittua monipuolisesti teollisuutta sekä erilaisia toimitiloja 
ja liiketiloja erityisesti tilaa vaativan kaupan tarpeisiin. Lisäksi tällä täysin uudella alueella voidaan panostaa erityisesti kiertotalou-
teen ja erilaisten yritysten yhteistoimintaan sen ympärillä.

Kaavan laatimisessa on erityisesti huomioitava, että alueen liikennejärjestelyille varataan riittävät tilat huomioiden alueelle tuleva 
raskas liikenne ja alueen hulevesien hallintaa varten varataan myös  riittävät alueet, koska merkittävä osa rakennuspaikoista tulee 
todennäköisesti päällystettäviksi. Alueelle aiemmin muodostunut haja-asutus pyritään huomioimaan kaavatyössä mahdollisuuk-
sien mukaan.

Kaavan tavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä yhteistyössä osallisten kanssa.

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet
Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet ovat osa maankäy  ö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunni  elujärjestelmää. Alueidenkäy  ötavoi  eiden avulla taitetaan yhdyskun  en ja liikenteen päästöjä, turvataan 
luonnon monimuotoisuu  a ja kul  uuriympäristön arvoja sekä parannetaan elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. 
Niillä myös sopeudutaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja sään ääri-ilmiöihin.

Maankäy  ö- ja rakennuslain mukaan tavoi  eet on ote  ava huomioon ja niiden toteu  amista on ediste  ävä 
maakunnan suunni  elussa, kun  en kaavoituksessa ja val  on viranomaisten toiminnassa.

Alueidenkäy  ötavoi  eilla tähdätään kestävään ja toimivaan yhdyskuntarakenteeseen, joiden perusedellytys 
on, e  ä alueidenkäytössä vastataan väestö- ja työpaikkakehityksen edelly  ämiin tarpeisiin, mahdollistetaan eri 
väestöryhmien tarpeita vastaava asuntotarjonta sekä elinkeinojen uusiutuminen ja kehi  yminen. Resurssitehokas 
ja vähähiilinen yhdyskuntakehitys on väl  ämätöntä, jo  a pystytään vastaamaan ilmastosopimuksen mukaisiin 
päästövähennystavoi  eisiin. Päästöjä voidaan vähentää hyödyntämällä tehokkaas   olemassa olevaa rakenne  a, 
edistämällä työpaikkojen, palvelujen ja vapaa-ajanalueiden saavute  avuu  a, parantamalla kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia sekä hyödyntämällä tehokkaas   olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja 
-verkostoja.

Kestävän alueidenkäytön yhtenä tehtävänä on ennalta ehkäistä merki  äviä terveys- ja ympäristöhai  oja, joka on 
väl  ämätöntä myös talouden kannalta. Elinympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen lii  yviä hai  atekijöitä 
ovat erityises   liikenteen ja tuotantotoiminnan päästöt maaperään, veteen ja ilmaan, al  stuminen melulle sekä 
ympäristöön vaiku  avat onne  omuudet. Varsinkin ilmaston lämpeneminen kasva  aa vakavien ja peruu  ama  omien 
muutosten todennäköisyy  ä, ja edelly  ää alueidenkäytön ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa luonnon- ja kul  uuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen alueet sekä 
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niiden kestävä käy  ö, joka toteutuu turvaamalla niiden 
alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. 
Luonnon- ja kul  uuriympäristöstä huoleh  minen 
kestävällä tavalla on tärkeää elinkeinojen, väestön 
hyvinvoinnin ja alueiden iden  tee  n kannalta. 
Alueidenkäytöllä vaikutetaan myös luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen. Alueidenkäytössä on 
tarpeen varautua uusiutuvan energiatuotannon, 
erityises   bioenergian tuotannon ja käytön merki  ävään 
lisäämiseen sekä tuulivoimapoten  aalin laajami  aiseen 
hyödyntämiseen.

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
pääteemat: 

 - Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
 - Tehokas liikennejärjestelmä
 - Terveellinen ja turvallinen ympäristö
 - Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä 

luonnonvarat
 - Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
tehtävänä on:

 - varmistaa valtakunnallises   merki  ävien 
seikkojen huomioon o  aminen maakun  en 
ja kun  en kaavoituksessa sekä val  on 
viranomaisten toiminnassa,

 - au  aa saavu  amaan maankäy  ö- ja 
rakennuslain ja alueidenkäytön suunni  elun 
tavoi  eet, joista tärkeimmät ovat hyvä 
elinympäristö ja kestävä kehitys,

 - toimia kaavoituksen ennakoivan ja 
vuorovaiku  eisen viranomaistyön välineenä 
valtakunnallises   merki  ävissä alueidenkäytön 
kysymyksissä sekä

 - edistää kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanoa Suomessa.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Nummela on Vihdin kunnan suurin taajama, jonne myös pääosa kunnan kasvusta on viime-
vuosina keski  ynyt. Vihdin kuntastrategiassa vuosille 2018 - 2021 on linja  u, e  ä strategia-
kaudella maankäytön asiat nostetaan kunnan kehi  ämisen tärkeimmäksi välineeksi, jolla 
parannetaan niin yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedelly-
tyksiä. Tavoi  eena on, e  ä kunta pystyy vastaamaan väli  ömäs   mihin tahansa yritystoi-
mintaa tai asumista koskevaan maankäytölliseen tarpeeseen.

Kuva Veikkoinkorven työpaikka-alueelta.

Kuva Tarvontie (valtatie 1) suunnittelualueen kohdalta.

Maastokartta suunnittelualueelta ja sen ympäristöstä.

Vihdin kunnan suurimmat ja merkittävimmät toteutuneet 
työpaikka-alueet ovat Veikkoinkorpi Nummelan taajaman 
pohjoisosassa, Hiekan teollisuusalue Ojakkalan koillispuolella, 
Kenttälän/Hiidenmäen teollisuusalue Nummelan taajaman 
länsiosassa sekä Lankilan teollisuusalue Nummelan Lanki-
lassa. Kaikki edellä mainitut työpaikka-alueet sijoittuvat luo-
kitelluille pohjavesialueille, mikä asettaa rajoitteita alueiden 
käytölle. Tästä syystä uusia työpaikka-alueiden asemakaava-
avauksia on tehty mm. Koivissiltaan ja Palojärvelle. Koivissillan 
alueelle on rakentunut yksi kaavoitetuista rakennuspaikoista, 
Palojärven alueen toteuttaminen osoittautui maaperäolosuh-
teiden vuoksi odotettua kalliimmaksi.

Suunnittelualue kytkeytyy nykyiseen Nummelan taajaman 
yhdyskuntarakenteeseen Vanhan Turuntien ja Pillistöntien 
kautta. Vanhan Turuntien välityksellä suunnittelualueelta on 
hyvät liikenneyhteydet myös Helsinki-Turku moottoritielle 
(valtatie 1), Porintielle (valtatie 2) sekä Hanko-Hyvinkää tielle 
(valtatie 25).
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Suunnittelualue on erittäin laaja, ja sen maasto on hyvin vaihtelevaa aina kallioista mäistä soistuviin alueisiin. Kaavan toteutta-
minen tulee jokatapauksessa vaatimaan alueen maaston voimakasta muokkaamista. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on 
kuitenkin huomioitava alueella olevat luontoarvot ja suojelualueet, joiden olosuhteita ei voida muuttaa siten, että luontoarvot 
häviävät. 

Oman haasteensa alueen suunnittelulle asettavat aikojen saatossa osin täysin suunnittelemattomasti alueelle muodostuneet 
asuinrakennukset.

Maakuntakaava
Vihti kuuluu Uudenmaan liittoon. Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaanliitto, 2017) suunnittelualue on 
osoitettu osaksi työpaikka-aluetta. Tällä merkinnällä osoitetaan merkittävät taajamatoimintojen ulkopuoliset työpaikka-alueet. 
Alue varataan ensisijaisesti työpaikkarakentamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa merkittävää 
määrää uutta asumista. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja 
luonto-arvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuuri-historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin. Merkitykseltään seudullisten vä-
hittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat Vihdissä 10 000 k-m². Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä 
tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään 
seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön. Tämä työpaikka-alue on kuitenkin osoitettu myös taajamatoimintojen ja työpaikka-
alueiden reservialueeksi, joka on kehittämistapamerkintä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa toteuttaminen on ajoitettava 
pääsääntöisesti maakuntakaavan suunnittelukauden loppupuolelle. Kunta määrittelee alueen toteuttamisen tarkoituksenmukai-
sen ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan osa-alueen muihin käytettävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja 
työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käytettävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin.

Suunnittelualueen läpi kulkevat voimalinjat on osoitettu 
myös maakuntakaavassa, ja 400 kV:n voimalinjaan liittyy 
myös MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Suunnit-
telualuetta sivuaa idässä viheryhteystarve-merkintä, jolla 
osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon 
kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoi-
tettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden 
luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismah-
dollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnitettävä 
huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston 
osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden 
yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen 
varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien 
mukaan virkistyskäyttöön. Lisäksi suunnittelualuetta sivuavat 
moottoriväylä ja seututie.

Maakuntakaavan päivitys Uusimaa-kaava 2050 on 
Uudenmaanliitossa valmistelussa. Uusimaa-kaava ka  aa 
koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 
2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen koko-
ava kaava valmistellaan vuosina 2016−2019. Tullessaan 
voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa 
olevat e  ä lainvoimaiset maakuntakaavat. Uusimaa-
kaava 2050 ehdotus on ollut lausuntokierroksella 21.3. 
- 24.5.2019. Kaavaehdotuksessa kohdealue sijoi  uu osin 
taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeelle, osin uuteen 
raideliikenteeseen tukeutuvalle taajamatoimintojen 
kehi  ämisvyöhykkeelle ja osin valkoiselle alueelle. 

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. © Uuden-
maanliitto

Ote Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta. © Uudenmaanliitto



9VIHTI - ASU SIELLÄ MISSÄ ELÄT

Ote Vihdin strategisen yleiskaavan luonnoksesta. © Vihdin kunta. 

Suunni  elualueen rajaus sekä ajantasakaava esite  ynä kunnan 
kantakartalla © Vihdin kunta. 

Yleis- ja osayleiskaavat
Suunni  elualueella ei ole voimassa rakentamista ohjaa-
vaa oikeusvaiku  eista yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. 
Valmisteilla olevassa Vihdin strategisessa yleiskaavas-
sa (luonnos on ollut nähtävillä 7.11. – 7.12.2018) on 
tavoi  eena luoda yhteinen näkemys Vihdin maankäytön 
tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Kaavalla pyritään 
alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja 
kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön 
tavoitellusta kehityksestä. 

Kaavaluonnoksessa suunni  elualue on merki  y huip-
putuo  avuuden yritysalueeksi, joka on yritys- ja teol-
lisuustoiminnan alueellinen keski  ymä, jolle sijoi  uu 
teollisuus-, toimi- ja liike  laa. Suunni  elualue  a on 
teemoite  u tarkemmin kiertotalouspuistoksi, joka on 
kiertotalouden ja symbioo   sen teollisuus- ja yritystoi-
minnan keski  ymä. Alue  a sivuaa myös tarve viheryh-
teydelle.

Asemakaavat
Suunni  elualue sijaitsee asemakaavoite  ujen alueiden 
ulkopuolella, mu  a se lii  yy pohjoisessa asemakaavoi-
te  uihin alueisiin.

 - N 161, Pillistöntien asemakaava, 
Kv 7.12.2015 § 58

 - N 167, Höytiönnummen työpaikka-alue, 
Kv 1.6.2015 § 31
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• Hankasalonmäki, Luontoselvitys. Morenia Oy. Ramboll Finland Oy, 6.3.2008.
• Hankasalonmäki, Maa-aineston o  osuunnitelma, Meluselvitys. Morenia Oy. Ramboll Finland Oy, 29.4.2008.
• Hankasalonmäki, Pinta- ja pohjavesiselvitys sekä tarkkailuohjelma. Morenia Oy. Ramboll Finland Oy, 2.4.2008.
• Etelä-Nummelan liikenneselvitys, 2019. (Tekeillä, Sitowise Oy)

Tehtävät selvitykset
Kaavatyön kuluessa tullaan tekemään selvityksiä koskien mm. suunni  elualueen maaperän rakenne  avuu  a ja 
hulevesien hallintaa. Lisäksi tarvi  aessa tullaan tarkentamaan sekä päivi  ämään suunni  elualue  a koskevia muita 
selvityksiä, kuten esimerkiksi melu- ja tärinäselvitystä sekä osayleiskaavatyön aikana laadi  ua luontoselvitystä tarpeen 
mukaan.

Alue  a koskevat sopimukset
Alustavan kaavarajauksen mukainen kaava-alue on suurilta osin yksityisessä omistuksessa. Kaavoituksen käynnistyessä 
ollaan yhteydessä alueen maanomistajiin lii  yen kaavoituksen etenemisen mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin kunnan 
maapolii   sen ohjelman mukaises  . 

Kaava-alueella ei tällä hetkellä ole voimassa kaavan käynnistämis- tai maankäy  ösopimuksia. Kaavarajauksen tarkentu-
essa tullaan tarvi  aessa tekemään sopimuksia kaava-alueelle sijoi  uvien yksityisessä omistuksessa olevien maanomis-
tajien kanssa, mikäli se on tarpeellista.
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Kaavan laa  misen yhteydessä arvioidaan maankäy  ö- ja rakennuslain edelly  ämäl-
lä tavalla suunnitelman toteu  amisen ekologisia, kul  uurisia, sosiaalisia ja taloudel-
lisia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäy  ö-
tavoi  eisiin sekä yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutukset, jotka koskevat alue  a. 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa asete  aviin tavoi  eisiin.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät

MRL 9 §  Vaikutusten selvi  äminen kaavaa laadi  aessa
Kaavan tulee perustua rii  äviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadi  aessa on tarpeellisessa määrin 
selvite  ävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteu  amisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kul  uuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, 
jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

MRA 1 §  Vaikutusten selvi  äminen kaavaa laadi  aessa
Maankäy  ö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoite  uja kaavan vaikutuksia selvite  äessä otetaan huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaiku  avat seikat. 
Selvitysten on anne  ava rii  ävät  edot, jo  a voidaan arvioida suunnitelman toteu  amisen merki  ävät väli  ö-
mät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kul  uuriperintöön ja rakenne  uun ympäristöön.

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksy  ävien kaavaratkaisujen valintaa sekä au  aa 
arvioimaan, miten kaavan tavoi  eet ja sisältövaa  mukset toteutuvat. Kaavan vaikutusten arvioin   perustuu alueelta 
laadi  aviin perusselvityksiin, käytössä oleviin muihin perus  etoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, 
osallisilta saataviin lähtö  etoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadi  avien suunnitelmien ympäristöä muu  avien 
ominaisuuksien analysoin  in. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavaehdotuksen mukaista  lanne  a nyky  lantee-
seen ja asete  uihin tavoi  eisiin. Kaavaprosessin aikana tullaan arvioimaan erityises   seuraavia kaavasuunnitelman 
vaikutuksia:

Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön
• kaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen (eheyteen, hajautumiseen jne.) ja taajamakuvaan
• kaavaratkaisun vaikutukset alueen palvelurakenteeseen, palveluiden saatavuuteen, työpaikkoihin ja 

elinkeinotoimintaan
• kaavaratkaisun vaikutukset virkistykseen (virkistysmahdollisuudet; lisääntyykö, kaventuuko, muu  uuko)
• kaavaratkaisun vaikutukset ympäröivään liikenneverkkoon, liikennemääriin ja liikenteen järjestämiseen
• kaavaratkaisun vaikutukset alueen tekniseen huoltoon (kunnallistekniikan rakentamistarpeisiin, nykyisen 

järjestelmän kuormi  umiseen)
• kaavaratkaisun vaikutukset ympäristöhäiriöihin

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
• kaavaratkaisun vaikutukset alueen maisemaan
• kaavaratkaisun vaikutukset luonnonoloihin ja luonnon monimuotoisuuteen
• kaavaratkaisun vaikutukset kunnan ilmastostrategian toteutumiseen
• kaavaratkaisun vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen (veden ekologiseen kiertoon, pohja- ja pintavesiin, 

vesialueisiin)
• kaavaratkaisun vaikutukset maa- ja metsätalouteen
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Vaikutukset talouteen
• kaavaratkaisun vaikutukset kunnan talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (investointeihin, uusiin työpaikkoihin, 

uusiin veronmaksajiin, palveluiden tuo  amiskustannuksiin jne.)
• yksityistaloudellisiin kustannuksiin (esim. liikennöin  kustannuksiin)

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
• kaavaratkaisun vaikutukset liikenneturvallisuuteen
• kaavaratkaisun vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen
• kaavaratkaisun vaikutukset ympäristön puhtauteen (pohjaveden ja maaperän pilaantumisriskit, ilmanlaatu)

Vaikutukset sosiaalisiin oloihin
• kaavaratkaisun vaikutukset väestön rakenteeseen ja kehitykseen kaava-alueella
• kaavaratkaisun vaikutukset asukkaiden määrän ja ikärakenteen muutoksiin
• kaavaratkaisun vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin (paraneminen / heikkeneminen)

Katusuunnitelman ratkaisujen vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista näkökohdista:
• lii  ymäkorkeudet tonteilta katuun
• katukorkeus suhteessa asuntojen korkeustasoon (melu, näköyhteys huoneistoihin, roiskevesi, aurauslumi yms.)
• pintamateriaalien ja rakenneratkaisujen vaikutukset ajorytmiin ja sitä kau  a liikennemeluun (kiihdytykset, 

jarrutukset, materiaalimuutosten vaikutukset rengasääniin)
• katujen kunnossapito
• johtojen ja kaapeleiden rakentaminen ja ylläpito
• katu- ja rakennuskor  eleiden ulkovalaistusten yhteensovi  aminen

Eri tekijöiden vaikutukset arvioidaan ja op  moidaan suunni  elussa siten, e  ä loppuympäristö on toimiva, viihtyisä, 
turvallinen ja ulkoasultaan estee   nen katu sekä katu  la.

Vaikutusalue
Kaavatyön vaikutukset ovat alueen maankäytön muu  uessa ja maisemakuvavaikutuksiltaan paikallisia. Maankäytön 
muutoksella on vaikutusta myös laajemmin, sekä Nummelan ja koko kunnan tasolla e  ä mahdollises   myös seudulli-
sella tasolla. Alueen liikenteellisillä ratkaisuilla on sekä paikallista e  ä seudullista vaikutusta.

Vaikutusten arvioinnin menetelmät
Vaikutuksia arvioidaan laadi  ujen perusselvitysten sekä asete  ujen tavoi  eiden pohjalta, peilaten kaavaratkaisun to-
teu  amisen vaikutuksia lähtökohta  lanteeseen. Tavoi  eet asetetaan eri osallisryhmiä ja eri toimialojen asiantun  joita 
kuullen. Kaikilla osallisryhmillä on mahdollisuus osallistua vaikutusten arvioin  in kaavaprosessin kuluessa.
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Suunni  elun käynnistyminen
Asemakaavatyö käynnistyy työn ohjelmoinnilla sekä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman (OAS) laadinnalla. Kaavoi-
tus- ja teknisen lautakunnan käsiteltyä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman, ilmoitetaan kaavatyön vireille tulosta ja 
OAS:in nähtävillä olosta (MRL 63 §).

Osalliset voivat antaa palaute  a osallistumis- ja arvioin  suunnitelmasta koko kaavaprosessin ajan ja suunnitelmaa 
voidaan täydentää saadun palau  een pohjalta kaavaprosessin kuluessa. Suunnitelmaa koskevissa puu  eellisuuksis-
sa pyydetään kääntymään ensisijassa kunnan edustajien puoleen. Mikäli osallinen katsoo yhteydenotosta ja kunnan 
OAS:iin tekemistä muutoksista huolima  a osallistumis- ja arvioin  suunnitelman puu  eelliseksi, on hänellä mahdol-
lisuus esi  ää Uudenmaan ELY -keskukselle neuvo  elun käymistä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman rii  ävyydestä 
ennen kaavaehdotuksen ase  amista julkises   nähtäville (MRL 64 §). Vihdin alueesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Kaavatyön käynnistymisestä lähetetään  eto viranomaistahoille kirjeitse tai sähköpos  tse.

Osallisten kannalta keskeinen suunni  eluvaihe on kaavan valmistelu, jolloin tehdään muun muassa tarvi  avia lisäselvi-
tyksiä kaava-alue  a koskien sekä täsmennetään kaavatyön tavoi  eita ja suunni  eluperiaa  eita.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa laaditaan kaava-alue  a koskien yksi tai useampi kaavaluonnos. Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan 
hyväksy  yä kaavan valmisteluaineiston, asetetaan se (kaavaluonnos ym.) julkises   nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävil-
läoloaikana osallisilla on mahdollisuus esi  ää mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta (MRL 62 
§ ja MRA 30 §). Viranomaistahoilta ja tarvi  avilta muilta tahoilta (esim. yhdistyksiltä) pyydetään valmisteluaineistosta 
lausunnot.

Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjestetään tarvi  aessa ns. valmisteluvaiheen kuuleminen. Tässä kaikille avoi-
messa yleisö  laisuudessa esitellään kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa, ja osallisilla on mahdollisuus esi  ää 
niitä koskevia kannano  oja sekä käsityksiä suunnitelman vaikutuksista.

Asemakaavaehdotus
Kaavan valmisteluaineistosta saadun palau  een pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus, jonka kunnanhallitus hyväksyy 
asete  avaksi julkises   nähtäville 30 päivän ajaksi (MRL 65 § ja MRA 27 §). Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta voi 
jä  ää kirjallisen muistutuksen. Tarvi  avilta viranomaistahoilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot (MRA 28 §). 
Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan kunnan perusteltu vas  ne. 

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen perusteella mahdollises   muutoksia ennen sen lopullista 
käsi  elyä. Mikäli tehtävät muutokset ovat oleellisia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Jos muutoksia ei 
tarvita tai ne eivät ole olennaisia, korja  u asemakaavaehdotus viedään kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kau  a kun-
nanhallitukseen, joka esi  ää sen kunnanvaltuuston hyväksy  äväksi.

OSALLISTUMINEN
Osallistuminen paino  uu kaavaprosessin alkuvaiheisiin, jolloin osallisilla on parhaim-
mat mahdollisuudet vaiku  aa kaavan sisältöön.

Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus antaa asemakaavatyöhön lii  yvää 
palaute  a kunnan verkkosivuilla tai sähköpos  tse kaavoituksesta vastaaville kun-
nan edustajille. Kaavan laa  jaan voi o  aa myös yhtey  ä puhelimitse, kirjeitse tai 
käymällä kunnanvirastolla (tapaamisaika vara  ava etukäteen) koko kaavaprosessin 
ajan.

Eri viranomaistahojen kanssa ollaan yhteydessä kaavatyön aikana, ja heidän kanssa 
tullaan pitämään tarpeen mukaan neuvo  eluita.

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 
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Kaavan hyväksyminen
Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan ilmoituslehdissä ja internet-ko  sivuilla. Lisäksi hyväksymis-
päätöksestä lähetetään  eto MRL:n mukaises   niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavaehdo-
tuksen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet ja samalla ilmoi  aneet osoi  eensa (MRL 67 §). Kunnanvaltuuston hyväksymis-
päätöksestä voi vali  aa kirjallises   Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu
Katujen ja yleisten alueiden suunni  elun aloi  amisesta ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdissä sekä Vihdin kunnan 
ko  sivuilla. 

Mielipiteensä katujen ja yleisten alueiden suunni  eluratkaisuista voivat esi  ää alueen maanomistajat, Vihdin kunnan 
jäsenet ja mm. alueella toimivat asukas- yms. yhdistykset sekä kirjallises   e  ä suullises  . Mielipiteet kirjataan ylös ja 
kootaan yhteen lue  eloon. Myöskin kunnan viranomaiset ja hallintokunnat voivat lausua suunni  elua koskevia mielipi-
teitä. Yhdyskuntatekniikan verkostoja alueelle rakentavat laitokset osallistuvat suunni  eluprosessiin.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset asetetaan 14 vuorokauden ajaksi julkises   nähtäville. Osalliset 
voivat jä  ää suunnitelmaehdotuksista kirjallisia muistutuksia, johon annetaan kunnan vas  ne.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat hyväksyy kaavoitus ja tekninen lautakunta asemakaavan tultua lainvoimai-
seksi.

Osalliset
Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saa  aa 
huoma  avas   vaiku  aa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunni  elussa käsitellään 
(MRL 62 §).

Etelä-Nummelan yritysalueen I asemakaavan keskeisiä osallisia ovat ainakin:
• kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen 

kiinteistönomistajat
• lähialueen asukkaat 
• Lohjan kaupunki
• alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt, kuten:

 - Vihdin yrittäjät ry
 - Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry
 - Nummelan Kilta
 - Vammaisneuvosto
 - SuurVihdin Kilta ry
 - Vihdin asukas ja kylätoiminta ry (Viakas)
 - Vihdin luonto ry
 - Vihti Seura

• kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten:
 - rakennusvalvonta,
 - ympäristövalvonta,
 - kunnallistekniikka,
 - mittaustoimi
 - tilapalvelu
 - Vihdin museo
 - Vihdin vesi
 - elinkeinotoimi
 - reittisuunnittelu

• muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten:
 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (L- 

ja Y-vastuualueet)
 - Uudenmaanliitto
 - Väylävirasto
 - Museovirasto
 - Nuorisofoorumi
 - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 - Fingrid Oyj
 - Caruna Oy
 - Gasum Oy
 - Auris Kaasunjakelu Oy
 - Nummelan Aluelämpö Oy
 - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 - Rosk’n Roll Oy Ab
 - Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan 

ympäristöterveysjaosto
• alueella toimivat yritykset

 - Morenia Oy



15VIHTI - ASU SIELLÄ MISSÄ ELÄT

TIEDOTTAMINEN

AIKATAULU

Lähtökohtana  edo  amisessa on, e  ä niillä, joita kaavatyö sekä katujen ja yleisten 
alueiden suunni  elutyö koskee on mahdollista seurata suunni  elua ja osallistua 
siihen. 

Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 54 hyväksymään vuosien 2019 
-2020 kaavoitusohjelmaan.

Kaavan sekä katujen ja yleisten alueiden suunni  elun etenemisen ja osallistumisen kannalta tärkeistä vaiheista ilmoite-
taan paikallislehdissä, kunnan internetko  sivuilla ja ilmoitustaululla.

Kaavatyön sekä katujen ja yleisten alueiden suunni  elun käynnistymisestä, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaeh-
dotuksen nähtäville ase  amisesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdissä (Vihdin Uu  set ja Luoteis-Uusimaa), internet-sivuilla (www.vih  .fi ) ja ilmoitustaululla. Kuulutuksissa 
kerrotaan myös mahdollises   järjeste  ävistä yleisö  laisuuksista.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma, kaavan valmisteluaineisto, asemakaavaehdotus sekä katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmat asetetaan nähtäville Vihdin kunnanviraston ilmoitustaululle sekä kunnan internet-sivuille.

Asemakaavaehdotuksesta sekä katujen ja yleisten alueiden suunnitelmista kirjallisen muistutuksen tehneille ja yhteys-
 etonsa jä  äneille toimitetaan kunnan perusteltu kannano  o (ns. vas  ne) muistutukseen.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään  eto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka 
ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallises   pyytäneet ja ovat jä  äneet yhteys  etonsa.

Kaavatyön etenemisestä  edotetaan laajimmin kunnan verkkosivuilla, jossa julkaistaan kaavaa koskevaa aineistoa. 
Kaavoitusta koskevia  etoja löytyy osoi  eesta https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

Tavoi  eena on saada kaavatyö vireille vuoden 2019 loppupuolella ja viedä kaavan valmisteluaineisto kaavoitus- ja tek-
nisen lautakunnan käsi  elyyn vuoden 2020 alkupuoliskolla. Jo kaavan aloitusvaiheessa on tarkoitus järjestää työpaja 
-tyyppinen osallistumis  laisuus. Valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana järjestetään tarvi  aessa kaavatyötä käsi  ele-
vä yleisö  laisuus.

Valmisteluaineiston ja siitä saatujen palau  eiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka pyritään saa  amaan julkises   
nähtäville vuoden vaihteessa 2020-2021. Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat asetetaan mahdollisuuksien mu-
kaan nähtäville yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

Tavoi  eena on saada asemakaava kunnnanvaltuuston hyväksy  äväksi vuoden 2021 alkupuolella. Katujen ja yleisten 
alueiden yleisuunnitelmat laaditaan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin kanssa.
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LISÄTIETOJA
Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan 
virallisissa ilmoituslehdissä (Vihdin Uutiset ja Luoteis-uusimaa), kunnan 
ilmoitustaululla sekä internet-kotisivuilla.

Verkkosivu
Jatkuva tiedotus kunnan verkkosivuilla 
www.vihti.fi  /palvelut/kaavoitus
www.vihti.fi /palvelut/kadut_tiet_puistot_ja_torit

Tiedustelut
kaavasuunnittelija
Tarja Johansson
s-posti tarja.johansson@vihti.fi 
puh. 044 0421 171

kaavasuunnittelija
Miia Ketonen
s-posti miia.ketonen@vihti.fi 
puh. 044 042 1345

Kaavan piirtäminen
kaavoitusassistentti
Eila Oulujärvi
puh. 044 467 5285
s-posti eila.oulujarvi@vihti.fi 

Kaavaotteet
suunnitteluavustaja
Eila Siikanen, 
puh. 044 467 5582
s-posti: eila.siikanen@vihti.fi 

Kaavoitustoimen käyntiosoite
Asemantie 30, 03100 Nummela

Kaavoitustoimen postiosoite
Elinvoimakeskus/kaavoitus
PL 13, 03101 Nummela

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelua koskeviin tiedustelut
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toni Keski-Lusa
puh. (09) 4258 3597  
toni.keski-lusa@vihti.fi 

liikennesuunnittelija
Laura Kilpeläinen
puh. 044 467 5444
laura.kilpeläinen@vihti.fi 
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Rapor  ssa esitetyt lainaukset maankäy  ö- ja rakennuslaista 
(MRL) eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykälien teks  ä 
on osi  ain lyhenne  y, kuitenkin niin, e  ei lakipykälien merkitys 
ole muu  unut. Alkuperäiset MRL:n säännökset löytyvät muun 
muassa osoi  eesta
www.fi nlex.fi 

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma on saatavilla Vihdin kunnan 
kaavoitustoimesta, Aseman  e 30, Nummela. Suunnitelmarapor    
julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla 
h  p://www.vih  .fi /palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus

Rapor  n valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi.




