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Kunta: Vih  
Taajama: Nummela
Kaavan nimi: Etelä-Nummelan yritysalue I
Numero: N198

Asemakaavalla on tarkoitus tutkia uuden, laajan työpaikka-alueen sijoi  amista eteläiseen Nummelaan. Vihdiissä on tarve lisätä 
kunnan työpaikkaomavaisuu  a ja luoda mahdollisuuksia erilaisten yritysten sijoi  umiseen kunnan alueelle. Tällä asemakaavalla 
pyritään muodostamaan monipuolinen työpaikka-alue hyvien liikenneyhteyksien äärelle, näkyvälle paikalle pohjavesialueiden 
ulkopuolelle. Työpaikkatoimintojen suunni  elussa huomioidaan alueella jo oleva asuinrakentaminen, joka tämän kaavan myötä 
tulee myöskin asemakaavoituksen piiriin. Tämä tarkoi  aa myös katujen ja kunnallistekniikan rakentamista näille alueille, ja näitä 
suunnitellaankin rinnan asemakaavatyön kanssa.

Asemakaava-alue sijoi  uu Nummelan taajaman keskustan ja tulevan juna-aseman eteläpuolelle Vanhan Turun  en (mt110) ja 
Tarvon  en (VT1) väliselle alueelle. Suunni  elualue rajautuu lännessä Lohjan kaupungin rajaan ja idässä Kauhussuohon ja Kauhu-
kallioon.

Suunni  elualue on pinta-alaltaan suuri, noin 150 ha.

Suunni  elualueen alustava rajaus taustakartalla. Rajaus tarkentuu suunni  elun edetessä. © MML
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 Tulevaisuuden yritysalueet Vihdissä- osallistumis  laisuus paikallisille yri  äjille 19.8.2019
 Viranomaisneuvo  elu 22.11.2019
 Kaava N198 sisältyy kunnanvaltuuston 9.12.2019 § 3 hyväksymään vuosien 2020 -2021 kaavoitusohjelmaan 
 Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma oli kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyssä 22.10.2019 § 72,  liite 5
 Asemakaavan tavoi  eet hyväksy   in kunnanhallituksen kokouksessa Kh28.10.2019 § 176 §, liite 3
 Kaava kuulute   in vireille 19.2.2019
 Asemakaavaa valmistellaan samanaikaises   Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa suunnitelmia yhteensovi  aen

Alue  a suunnitellaan rinnan Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa, joten asemakaavan suunni  elussa on tehty  ivistä yhteistyötä 
yleiskaavoituksen kanssa. Kaavaratkaisut on pyri  y sovi  amaan yhteen siten, e  ä uusi yritysalue kytkeytyy sauma  omas   muuhun 
eteläiseen Nummelaan ja tulevaan asemanseutuun.

Uuden yritysalueen toteu  aminen tulee vaa  maan massiivista maaston muokkaamista ja tasaamista, jonka vuoksi suunni  elussa ei 
ole niin tarkas   huomioitu olemassa olevia maastonmuotoja, vaan alueen alustavaa massatasapainosuunnitelmaa.

Suunni  elualueelle on muodoste  u laaja yritysalue, jonka kor  elialueiden kaavamääräykset mahdollistavat alueelle paljon hyvin 
monipuolista yritystoimintaa, liike-, toimisto- ja tuotanto  loja sekä muita erilaisia toimi  loja. Alueelle voi tarvi  aessa sijoi  ua myös 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia toimintoja sekä pysäköin  alue  a. Erilaisille yritystoiminnoille varatut kor  elialueet ovat kool-
taan suuria ja niitä voidaan jakaa rakennuspaikoiksi joustavas   alueelle tulevien toimijoiden tarpeiden mukaan.

Alueella jo sijaitsevat asuinrakennukset on kaavoite  u erillispientalojen ja asuinpientalojen kor  elialueiksi, joista osalla voi sijaita 
myös erilaisia ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omia yritystoimintoja. Rakennuspaikat on pyri  y mahdollisuuksien mukaan säily  ää 
suhteellisen suurina ja alueille on osoite  u muutamia uusiakin rakennuspaikkoja. Asuinalueille on osoite  u katuyhteydet alueen 
sisältä käsin, koska jatkossa suorat ton   lii  ymät tai ton   katujen lii  ymät Vanhalle Turun  elle eivät enää ole mahdollisia. Näiltä 
alueilta on kuitenkin useampia kevyenliikenteen yhteyksiä Vanhalle Turun  elle, jonka  ealueelle on vara  u  laa kevyenliikenteen-
väylien toteu  amista varten.

Kaavoite  avalle alueelle liikennöidään kahden lii  ymän kau  a Vanhalta Turun  eltä. Kaavaratkaisu on halu  u muodostaa siten, 
e  ä alueelle muodostuu alueen laajentuessa ympäriaje  ava katuverkosto. Katualueiden varaukset ovat verra  ain leveitä, jo  a ne 
mahdollistavat rii  ävän leveät ajokaistat raskaalle liikenteelle, ka  avan kevyenliikenteen verkoston sekä  laa hulevesien johtamisel-
le myös katualueille sijoi  uvien viherkaistojen avulla. Nyt kaavoite  avalta alueelta mahdollistetaan yhteydet Ka   lamäen  elle sekä 
tulevaisuudessa itäänpäin jatkuvalle yritysalueelle. Lisäksi jätetään mahdollisuus, e  ä alueelle voidaan tarvirraessa tulevaisuudessa 
lii  yä myös suoraan Tarvon  eltä.

Alueelle on osoite  u myös laajas   viheralueita: lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Näille alueille sijoi  uu mm. olemassa olevia 
säilyte  äviä luontoarvoja. Alueet myös suojaavat asutusta liikenteen ja yritystoiminnan aiheu  amilta häiriöltä ja niitä voidaan 
hyödyntää alueen hulevesien johtamisessa, viivy  ämisessä ja muussa käsi  elyssä. Lisäksi viheralueet tarjoavat mahdollisuuden vir-
kistäytymiseen. Alueelle peruste  avat viheralueet on tarkoitus toteu  aa mahdollisimman luonnonmukaisina. Myös rakennuspaik-
kojen istute  avat alueet nouda  elevat mahdollisimman luonnollista linjaa, esim. nurmialueet korvataan mahdollisuuksien mukaan 
nii  ykasvillisuudella.



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 asemakaavoite  uun alueeseen Pillistön  en välityksellä, ja se sijoi  uu lähelle eteläiseen Nummelaan suunnit-
teilla olevaa ESA-radan tulevaa asemanseutua.

Asemakaava-alue sijoi  uu Nummelan olemassa olevan taajaman eteläpuolelle rajautuen etelässä Tarvon  ehen (valta  e 1), pohjoi-
sessa Vanhaan Turun  ehen (mt 110), lännessä Lohjan kaupungin rajaan ja idässä Kauhusuohon. Suunni  elualueen pinta-ala on noin 
150 ha. ESA- radan linjaus kulkee suunni  elualueen ja Nummelan nykyisen keskusta-alueen välillä, jonne sijoi  uu tulevaisuudessa 
myös Nummelan rauta  easema. Asemanseudun rakentumisen yhteydessä suunni  elualue lii  yy en  stä  iviimmin joukkoliikenteen 
piiriin. 

Alue soveltuu sijain  nsa, hyvien kulkuyhteyksiensä ja näkyvyytensa ansioista hyvin työpaikka- alueeksi, jolle voi sijoi  ua mm. toimi-
 loja, teollisuu  a, logis  ikkaa ja  laa vaa  vaa kauppaa.

Suunni  elualueella on jonkin verran haja-asutusta, yritystoimintaa, viljetyjä peltoaukeita, metsäisiä kallioita ja soistuvia alueita. 
Alue  a halkovat sekä 110 kV ja 400 kV voimalinjat. Suunni  elualueen läpi kulkeva Ka   lamäen  e johtaa alueelta edelleen Tarvon-
 en eteläpuolelle Siun  on suuntaan. 

Alueen korkeuserot ovat verra  ain suuria ja rakenne  avuusolosuhteet paikoin hankalia. Alueelle sijoi  uu myös suunni  elussa huo-
mioitavia luontoarvoja sekä viheryhteystarpeita.

© MML



Maisemarakenne ja maisemakuva
Suunni  elualue kuuluu ns. Etelä-Nummelan kallioselännealueeseen. Maaston on hyvin vaihtelevaa. Korkeiden kallioisten mäkien 
välillä on kosteita viljelykäytössä olevia laaksoja ja soistuvia alueita. Korkeimmillaan suunni  elualueen kalliot kohoavat + 94 mpy 
ja matalimmaan alueen maasto on + 45 mpy korkeudella. Suunni  elualueen itäpuolella sijaitseva Kauhukallio kohoaa + 117 mpy 
korkeuteen ja on alueen maamerkki.

Varjoste  u korkeusmalli suunni  elualueelta. © GTK

Maaperäkar  a suunni  elualueelta. © GTK
Punainen on kalliomaata, sininen savimaata, ruskea hiekkamo-
reenia, harmaa on liejua ja viole    hienoa hietaa sekä vaaleampi 
viole    hiesua..

Kallioperä, maaperä ja rakenne  avuus
Alueen kallioperä on pääosin bio  i   paragneissiä. Alueen 
maaperä on pääosin kalliota, savea, hiekkamoreenia ja hiesua. 
Kaliioalueiden pei  eisyys on melko vähäistä.

Alueen rakenne  avuus vaihtelee maaperän mukaan. Alueella 
on tehtävä voimakasta maastonmuotoilua ja tasaamista, jo  a 
se soveltuu yritysalueeksi. Alustavan massatasapainosuun-
nitelman mukaan alueelta on louhi  ava/kaive  ava lähes 3,5 
miljoonaa kuu  ota maata, josta noin 1,7 miljoonaa kuu  ota 
voidaan käy  ää alueen tasaamiseen. 

Pienilmasto
Ilmastollises   alue sijoi  uu suotuisaan Länsi-Uudenmaan 
keitaaseen. Pienilmastollises   parhaita asuinpaikkoja alueella 
ovat kallio-moreenimäkien kaakkoon, etelään ja lounaaseen 
vie  ävät kylmiltä pohjoistuulilta suojatut rinnealueet, joille val-
taosa alueen olemassa olevasta asutuksesta onkin sijoi  unut. 
Yritysalueen osalta pienilmaston sopivuus ei ole oleellisimpia 
tekijöitä.



Vesistöt ja vesitalous
Suunni  elualue on osa Siun  onjoen vesistöalue  a (nro 22, F=487 km2). Alue kuuluu pääosin Risupakkaojan valuma-alueeseen (nro 
22.007, F=42 km²).Pieni alue suunni  elualueen koilliskulmalta kuuluu Enäjärven valuma-alueeseen (nro 22.005, F=33 km²). Enäjär-
ven valuma-alueelta vedet kulkeutuvat Palojärvenkosken alueelle ja sieltä edelleen Björnträskin alueelle, jonne tulee vedet myös 
Risupakkaojan valumaalueelta.

Työpaikka-alueen toteu  aminen tulee suurien maastonmuokkaustöiden myötä muu  aamaan merki  äväs   alueen pintavesi  lan-
ne  a. Kaavatyön edetessä alueelle on tarpeen tehdä hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

Suunni  elualue ei ole pohjavesialue  a.

Kasvillisuus
Selvitysalue sijaitsee hemiboreaalisen tammivyöhykkeen ja eteläboreaalisen vuokkovyöhykkeen rajalla. Suureksi osaksi luonto on 
varsin karua. Suunni  elualueella on metsäisiä kalliomäkiä, mu  a metsämaisema alueella on repaleista, louhinnan, hakkuiden, 
voimalinjan, asutuksen ja peltojen pirstomaa.Metsämaisema on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Suurin osa metsistä on suhteellisen 
nuoria, tavanomaisia talousmetsiä, joissa on tuoreita avo- ja harvennushakkuualoja kohtalaisen paljon.

Luonnon ja maiseman suojelukohteet
Alueella on eteläisen Nummelan osayleiskaavoituksen yhteydessä tehtyjen luontoselvitysten yhteydessä havai  u erityisiä luontoar-
voja. Vuonna 2005 tehdyssä selvityksessä alueelta löytyi kaksi liito-oravan levähdys- ja pesimisalueita (43 ja 47), joiden välillä liito-
oravat voivat liikkua. Luontoselvityksessä nämä ohjataan jä  ämään rakentamisen ulkopuolelle ja alueiden puustoa ei tule harventaa 
liiaksi. Poten  aalisia liito-oravakohteita ovat myös kohteet 44 ja 45, mu  a näiltä ei tehty selvityksen yhteydessä liito-oravahavainto-
ja. 

Kohde 46  on uomaltaan luonnon  lainen, polveileva noro, jonka ympäristö on kuitenkin aikoinaan avohaka  u. Vain muutamia 
säästöpuita on jäte  y hakkuulle. Noronotkon kasvillisuus on ruohokorven ja kostean lehdon kasvillisuu  a. Noron vesi tulee Num-
melan puhdistamolta ja kartoituskäynnillä se haisi miedos   kemikaaleille. Noro laskee Siun  on puolella Risupakanjokeen. Noron on 
katso  u olevan esilain §17a mukainen kohde, vaikka ympäristö onkin  lapäises   turmeltu hakkuilla ja vesi ei ole luonnonpuhdasta. 
Noronvarren kasvillisuusvyöhykkeellä on kuitenkin kohtalainen arvo, jos se saa kehi  yä luonnollises  . Alue  a ei tule oji  aa ja noron 
lähiympäristön pitäisi antaa metsi  yä luontaises   ja jatkossa se tulee säily  ää pei  eisenä.



Kohde 48 on lähteikkö, noro ja lehto. Noro juoksee pienialaisen, rehevän lähdekorven halki. Lähdekorvessa on  hkupintaa ja avo-
lähteitä noron eteläpuolella. Yhtä lähteistä on hieman kaive  u, mu  a se on käytännössä palautunut luonnon  laan. Kaksi muuta 
allikkolähde  ä on luonnon  laisia. Niistä suurempi on halkaisijaltaan lähes 2 m leveä ja syvimmillään 80 cm syvä. Lähteikön lajisto 
on edustavaa. Sammalissa on useita harvinaisia tai melko harvinaisia lajeja. Avolähteiden pohjaeläinlajisto on runsaslajinen, mistä 
voi päätellä, e  ä lähteikön vesi ei ole hapanta. Varjostavan latvuskerroksen lähdekorpeen muodostaa harmaalepät, raidat ja koivut. 
Alikasvoksena on kuusta. Kuvion itäpuolella lähteikkö jatkuu kapeana harmaaleppää ja kuusta kasvavana lehtokorpijuo   na, joka 
itäpäässä muu  uu reheväksi lehdoksi. Tässä pienessä lehdossa harmaaleppien katveessa viihtyy vaatelias lehtolajisto. Norouoman 
pohjoispuolellakin on lähdeperäinen, mu  a kaive  u vesihauta. Sielläkin vesieläimistö on runsas ja monilajinen. Noro on joskus 
kaive  u syvemmäksi ja kaivumaat muodostavat matalat vallit noron partaille. Ympäröivä lähdekorpi on noron kaivusta huolima  a 
kosteussuhteiltaan luonnon  laisen kaltainen eikä maastossa ole havai  avissa merki  ävää kuivumista. Alempana, moo  ori  elle 
as   noro on kaive  u, mu  a kohtalaises   luonnon  laistunut. Noron lähiympäristössä on  hkupinnan kaltaista korpialaa. Kohde on 
sekä vesilaki §1:17a (luonnon  laiset lähteet) e  ä metsälaki §10 (lehto, lähteikkö ja rehevä korpi) kohde ja se suositellaan jäte  äväks 
luonnon  laan.

Kohde 49 on luonnon  lainen pieni ja matala lampi. Vesikasvillisuus on kohtalaisen runsasta. Lammen rantametsät ovat havupuisia, 
mu  a rantaa kiertää leh  puuvyö: harmaaleppää, haapaa, koivua, kiiltopajua. Lammen etelään lähtevä laskuoja on pera  u kauan 
aikaa si  en, ilmeises   vedenpinta on ollut aiemmin korkeammalla. Nykyisin lampea voidaan kuitenkin pitää luonnon  laisena. Kohde 
on alueen ainoana luonnon  laisena lampena vesilaki §1:15a (luonnon  lainen lampi), metsälaki §10 (rantametsä) mukainen kohde 
ja se suositellaan säilyte  ävän nykyisellään, rantapuustoa ei hakata, ja rantametsän hakkuut harventaen, ei avohakkuita.

Kohde 50 on uomaltaan luonnon  lainen noro (vesilaki §1:17a). Notkon alaosassa kasvaa metsälehmusta vesakkona. Alueelle ei 
suositella ojitusta, metsän kasvaessa noronvarsi säilytetään pei  eisenä, lehmusten annetaan var  ua runkopuiksi.

Vuoden 2020 keväällä alueella on tehty uusi, tarkentava luontoselvitys, jonka yhteydessä suunni  elualueelta ei tyhty liito-orava 
havaintoja, vaikkakin alueella on edelleen niille soveltuvia ruokailu-, levähdys- ja lisääntymispaikkoja.

Suunni  elualue rajautuu idässä luontoarvoiltaan maakunnallises   arvokkaaseen Kauhussuohon ja Kauhukallioon, jotka jätetään 
kaavoituksen yhteydessä luonnon  laisiksi.

Liito-oravalle soveltuvaa metsää suunni  elualueella. Suunni  elualueella on kallioisia mäkiä.



Kartalla luontoselvityksen kuvioiden rajaukset. (Luonto  eto Keiron Oy)

Suunni  elualueen asuinrakentamista. Taustalla näkyy Nummelan keskusta.

Alueen asutushistoriallisia vaiheita
Alueelle on muodostunut vuosikymmenien saatossa suunni  elematonta haja-asutusta. Vanhan Turun  en valmistuminen 1930-lu-
vulla vilkastu    rakennustoimintaa ja asutuksen lisääntymistä  en varsilla. Alunperin alueella on sijainnut pari maa  laa, joiden yh-
teyteyteen lisärakentamista on vähitellen rakentunut. Suunni  elualue  a etelästä rajaava Turun moo  ori  e (vt 1) valmistui vuonna 
1971. Valtaosa suunni  elualueesta on kuitenkin edelleen rakentamatonta.

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue nykyisellään asemakaavoi  amatonta, yhdyskuntarakenteeltaan hajanaista alue  a. Suunni  elualue rajautuu Tarvon  en ja 
Vanhan Turun  en väliselle alueelle.



Alueen nykyinen rakennuskanta
Alueella 21 asuinrakennusta, joista kolme on paritaloja, sekä 
niihin lii  yviä talousrakennuksia. Vanhimmat asuinrakennukset 
ovat vuosilta 1930 ja 1948. Muut asuinrakennukset alueelle 
on rakenne  u 1960 -luvulta alkaen. Pääosa rakentamisesta 
sijoi  uu Vanhan Turun  en lähe  yville. Alueen rakennusin-
ventoin  en perusteella alueen rakennuksilla ei ole erityisiä 
suojeluarvoja.

Rakenne  u kul  uuriympäristö
Alueella on näkyvissä sen käy  ö maa- ja metsätalousalueena. 
Alueella ei kokonaisuutena ole erityisiä maisemallisia arvoja. Alueen rakennuskantaa.

Muinaismuistot
Suunni  elualueen lounaisosaan sijoi  uu hiidenkirnu. Hiidenkirnut eivät ole automaa   ses   suojeltuja.

Väestö
Alueella on nykyisellään muutamia kymmeniä asukkaita.

Palvelut ja työpaikat
Suunni  elualueelle ei sijoitu palveluita.Vähäisessä määrin työpaikkoja alueella on siellä tapahtuvan maatalouden ja louhinnan 
pui  eissa.

Virkistys
Alueella ei varsinaisia virkistyalueita, mu  a jossain määrin alueen talousmetsiä voidan hyödyntää myös virkistäytymiseen. Polkuver-
kostoa hyödynnetään mm. maastoratsastukseen.

Liikenneverkko
Suunni  elualue lii  yy ympäröivään liikenneverkkoon Vanhan Turun  en (mt110) välityksellä. Vanhalta Turun  eltä on alueelle useita 
suoria ton   lii  ymiä sekä kaksi  elii  ymää: Kukkulakuja ja Tarvon  en yli sen eteläpuolelle aina Siun  on puolelle saaakka johtava 
Ka   lamäen  e.

Vanhalta Turun  eltä suunni  elualueen kohdalta lähtee Nummelan keskustaan ja tulevalle asemanseudullekin johtava Pillistön  e.  
Vanhan Turun  en kau  a suunni  elualueelta on jouhevat liikenneyhteydet Helsingin, Turun, Porin, Hyvinkään ja Hangon suuntaan.



Tekninen huolto
Suunni  elualue ei nykyisellään kuulu Vihdin veden toiminta-
alueeseen, eikä se ole siten kunnallisteknisen verkoston 
piirissä.

Suunni  elualueen halki kulkee sekä 400 kV e  ä 110 kV voima-
linjat.

Ympäristön häiriötekijät
Ympäristöhäiriöitä alueelle aiheu  avat edellä mainitut voima-
linjat sekä valta  en ja maan  en liikennemelu.

Sosiaalinen ympäristö
Alue on nykyisellään väljää maalaismaista haja-asutusalue  a, 
jossa asuminen on kuitenkin toteutunut lähes poikkeukse  a 
ryhmi  äin maan  en 110 varrelle.

Suunni  elualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta 
omistaa alueelta joitakin kiinteistöjä ja toimii ak  ivises   maan-
hankkinnan suhteen tällä alueella.

Vih   kuuluu Uudenmaan lii  oon. Uudenmaan 
maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaanlii  o, 
2020) suunni  elualueen kohdalle on merki  y työpaikka-
aluemerkintä, jolla osoitetaan merki  ävät taajamatoimintojen 
alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet. Alue varataan 
ensisijaises   työpaikkarakentamiseen. Yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa alueelle ei tule osoi  aa merki  ävää määrää 
uu  a asumista. Uusi rakentaminen ja muu maankäy  ö 
on sopeute  ava ympäristöönsä tavalla, joka turvaa 
ympäristö- ja luonto-arvot sekä o  aa huomioon alueen 
kul  uuri-historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. 
Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä 
huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään 
ääri-ilmiöihin. •Sellaisen vähi  äiskaupan, joka kaupan 
laatu huomioon o  aen voi sijoi  ua perustelluista syistä 
myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, 
huonekalu-, puutarha – ja maatalouskauppa, koon alaraja on 
Vihdissä 10 000 k-m² m², ellei selvitysten perusteella erityises   
muuta osoiteta. Merkitykseltään seudullisella vähi  äiskaupan 

Näkymä Tarvon  elle Ka   lamäen sillalta kuva  una. Suunni  elualue  a halkovat sekä 110 kV e  ä 400 kV voimalinjat.

Voimalinjat maastokartalla.

Kunnan maanomistus suunni  elualueella.

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 
(Uudenmaanlii  o, 2020)



suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähi  äiskaupan alue  a, joka on vaikutuksiltaan verra  avissa 
merkitykseltään seudulliseen vähi  äiskaupan suuryksikköön. 

Lisäksi samalle alueelle on merki  y taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue -merkintä. Merkintä on 
kehi  ämisperiaatemerkintä. Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteute  avat taajama-toimintojen alueet tai työpaikka-
alueet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa toteu  aminen on ajoite  ava pääsääntöises   maakuntakaavan suunni  elukauden 
loppupuolelle. Kunta määri  elee alueen toteu  amisen tarkoituksenmukaisen ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan 
osa-alueen muihin käyte  ävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käyte  ävissä 
oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin.

Lisäksi maakuntakaavoissa on huomioitu voimalinjat, moo  ori  e (vt1), seutu  e (mt110) sekä viheryhteystarve. Viheryhteystarve-
merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa on huolehdi  ava siitä, e  ä merkinnällä osoite  u yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. 
Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnite  ävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten 
ja paikallisten virkistystarpeiden yhteensovi  amiseen siten, e  ä olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat 
rakentama  omat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäy  öön. 

Maakuntakaavan päivitys Uusimaa-kaava 2050 on valmistelussa (hyväksy  y, ei lainvoimainen). Uusimaa-kaava ka  aa koko 
Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava on 
hyväksymiskäsi  elyssä. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa olevat e  ä lainvoimaiset maakuntakaavat. 

Uusimaa 2050 kaavassa suunni  elualueelle on osoite  u tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalue (harmaa rinkula). Sen 
itäpuolella on merkintä, joka osoi  aa vt1 ja vt2 risteysalueelle kaupan alue  a (oranssi rinkula).

Ote Uusimaa 2050 kaavaehdotuksesta. © Uudenmaanlii  o. 



Vihdin strategisen yleiskaavan kar  a 1.

Ote Vihdin strategisen yleiskaavan kartasta 1.

Suunni  elualueella ei ole voimassa rakentamista ohjaavaa 
oikeusvaiku  eista yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. 

Hyväksymiskäsi  elyssä (hyväksy  y, ei lainvoimainen) olevassa 
Vihdin strategisessa yleiskaavassa on tavoi  eena luoda yhtei-
nen näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aika-
välillä. Kaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten 
tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maan-
käytön tavoitellusta kehityksestä. Strategisessa yleiskaavassa 
suunni  elualueelle on merki  y kolme eri pääkäy  ötarkoitusta: 

• Monipuolinen työpaikka-alue (v.pun):  Alue on tarkoite  u 
ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omille työpaikkatoiminnoille. 
Alueelle voi sĳoi  ua teollisuu  a ja varastoin  a, mikäli 
toiminta on ympäristövaikutuksiltaan verra  avissa liike- 
ja toimisto  loihin. Alueen toteutuksessa tulee kiinni  ää 
myös kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksiin, sekä alueen 
yleiseen viihtyisyyteen. Alueen uusien rakennuspaikkojen 
muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

• Tuotanto- ja varastotoiminnan laajennusalue (vaal. harmaa 
+ rasteri): Tuotanto ja varastotoiminnan alue, jolle voidaan 
asemakaavoi  aa tuotanto- ja varastotoimintaa ja muuta 
 laa vaa  vaa työpaikkatoimintaa. Alueelle voidaan muun 

työpaikkarakentamisen ohella sĳoi  aa tuotannolliseen 
pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja. 
Myymälätoiminnan tulee olla merkitykseltään paikallista. 
Toiminta ei saa olla keskustahakuista kauppaa eikä synny  ää 
vähi  äiskaupan suuryksikköön verra  avaa alue  a. Alueen 
uusien rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perustua 
asemakaavoitukseen.

• Tuotanto- ja varastotoiminnan laajennusalue, bio- 
ja kiertotaloustoiminta (tumma harmaa+ rasteri): 
Työpaikka-alue, jolle voidaan asemakaavoi  aa tuotanto- 
ja varasto toimintaa tai muuta  laa vaa  vaa bio- ja 
kiertotaloustoimintaa. Alueen rakentamisen yhteydessä tulee 
kulkuyhteydet valta  eltä kehi  ää vastaamaan lisääntyneen 
liikenteen tarpeita. Alueen uusien rakennuspaikkojen 
muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

Kaavassa osoite  u tarve viheryhteydelle jää suunni  elualueen 
itäpuolelle.

Saman aikaises   Etelä-Nummelan yritysalueen asemakaavoi-
tuksen kanssa on tekeillä myös Etelä-Nummelan osayleiskaa-
voitus. Kaavoja valmistellaan  ivissä yhteistyössä.

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

 N 161, Pillistön  en asemakaava, 
Kv 7.12.2015 § 58

 N 167, Höy  önnummen työpaikka-alue, 
Kv 1.6.2015 § 31

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



Kun  en tärkein rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen 
ja sopivan rakentamisen, kul  uuri- ja luontoarvojen huomioon o  amisen sekä hyvän elinympäristön to  eutumisen ja säily  ämisen 
kannalta tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Vihdin kunnassa rakentamista ohjaa 17.10.2019 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestys sisältää muun muassa ohjeita rakennusten sovi  amisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtai-
sempia ohjeita rakentamiseen. Asemakaava-alueella rakentamista koskevat kuitenkin ensisijaises   asemakaavamääräykset.

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

Alueen pohjakar  a saatetaan ajan tasalle kaavan laa  misen yhteydessä ennen kaavaehdotuksen nähtäville ase  amista.



Asemakaavahanke on käynnistynyt kunnan tarpeesta parantaa yrityston   en tarjontaa erilaisten toimijoiden tarpeisiin vastaten. 
Erityises   on tarve  a saada yritystoimintoja pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Kaava N198 sisältyy kunnanvaltuuston 9.12.2019 § 3 hyväksymään vuosien 2020 -2021 kaavoitusohjelmaan. Kaavan osallistumis- ja 
arvion  suunnitelma on ollut kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa 22.10.2019. Kaavatyön tavoi  eet on hyväksy  y kunnanhallituk-
sessa 28.10.2019.

Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alu-
een toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset viranomaiset. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arvioin  -
suunnitelmassa, liite 1.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on pää  änyt kuulu  aa kaavan N198 vireille kokouksessaan 22.10.2019. Kaava kuulute   in vireille 
4.11.2019.

Kaavatyö on käynniste  y osallistamalla vih  läisiä yri  äjiä hankkeeseen järjestämällä 19.8.2019  laisuus teemalla Tulevaisuuden 
yritysalueet Vihdissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoi  aa yritysten ja yri  äjien tarpeita ja toiveita uusien yritysalueiden suhteen. 
Erityises    laisuudessa nousivat esille uusien yritysalueiden kaavamerkintöjen joustavuus, joiden toivo   in mahdollistavan raken-
nuspaikkoja hyvin monialaisten yritysten toiminnan. Yleises   toivo   in työpaikka-alueiden kaavojen valmistuvan mahdollisimman 
ripeäs  .

Kaavan osalta on käyty MRL 66 §:n tarkoi  ama viranomaisneuvo  elu 22.11.2019. Kokouksessa oli paikalla edustajia ELY-keskukses-
ta, Uudenmaanliitosta ja väylävirastosta. Neuvo  elussa esille nousseita asioita:

 ELY: On hyvä, e  ä osayleiskaavaa tehdään rinnan varsinkin tässä kaavassa. On tärkeää mennä osayleiskaava edellä. 
Kaavatyön edetessä ja selvitysten tarkentuessa on hyvä harkita, onko tarpeen pilkkoa kaava-alue  a pienempiin osa-alueisiin. 
Rakennusten ulkonäöstä ja sopeutumisesta ympäristöön on hyvä antaa määräyksiä, koska ei ole sama mitä alueelle tulee. 
Rakennustapaohje voisi tulla harkintaan.

 ELY/liikenne: Koroste   in tarvi  avien liikenteellisten selvitysten merkitystä. Liikenteen yhteys siihen, minkälaista toimintaa 
tarkalleen alueelle tulee, on ehdo  oman tärkeää. Maakuntakaavalla alue on reservialue  a, joka tulisi o  aa suunni  elukauden 
loppupuolella käy  öön. Kyseenalaiste   in esityksessä olleen Etelä-Nummelan liikenneselvitykseen merkityn ykkös  en 
eritasolii  ymävarauksen. Eritasolii  ymää ei tulisi olla kunnan suunnitelmia esi  ävissä kartoissa ennen kuin aiheesta on tehty 
tarpeeksi ka  avat ja asemakaavatasoa laajemmat selvitykset. Muutoin pää  äjille voi syntyä väärä kuva, e  ä lii  ymä olisi 
mahdollista toteu  aa. Tällä hetkellä ei ole selvityksiä, joiden avulla pysyisi arvioimaan voiko lii  ymän toteu  aa. Uudenmaan 
kaavassa on tarkoin ohja  u tätä. Selvitystyöhön tulisi myös varata enemmän aikaa kuin asemakaavan laa  miselle on asete  u. 
Iso kysymys tässä on, miten turvataan liikennejärjestelmän toteutuminen.

 Uudenmaalii  o: Uusimaa 2050 - kaavassa alueelle osoite  u tuotanto ja logis  ikka-alueen merkintä  sekä yleismääräys 
ohjaavat kaavan suunni  elua.Ilmastotavoi  eiden vuoksi alue tulee suunnitella olemassa olevaan rakenteeseen lii  yväksi. 
Kunnan tulee määritellä kyseisen alueen toteu  amisen tarkoituksenmukainen ajoitus suhteessa kunnan taajaman muihin 
käyte  ävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on merki  y sekä 110 kV e  ä 400 
kV voimajohdot. Laadi  avana olevassa maakuntakaavassa johtolinjojen merkinnät on yhdiste  y voimajohto-merkinnäksi. 
Tältä osin OASiin täydennystä. Koska alueella on hajarakentamista, täytyy mie   ä, miten kaikki nivotaan yhteen. Kokonaisuus 
on tärkeä, mikä tarkoi  aa sitä, e  ä osayleiskaava tulisi ensin ja si  en asemakaava. Osayleiskaava olisi hyvä mainita myös 
asemakaavan OAS:ssa.



Suunni  elualueen maanomistajien ja toimijoiden omia tavoi  eita, tarpeita ja näkemyksiä alueen suunni  elusta on kartoite  u kaa-
vatyön aloitusvaiheessa käydyin neuvo  eluin. Kunta on myös toiminut ak  ivises   maanhankinnan suhteen ko. alueelta.

Osallinen voi olla yhteydessä kaavanlaa  jaan koko kaavoitusprosessin ajan ja esi  ää mielipiteitään suunni  elualueesta ja sen 
kaavoituksesta. Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville MRL 62 §:n tarkoi  amalla tavalla ja osallinen voi antaa siitä mielipi-
teensä. Sitä myös esitellään yleisö  laisuudessa tms.. Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n tarkoi  amalla tavalla julkises   nähtäville 
ja siitä voi osallinen antaa muistutuksen. Lausuntoja pyydetään viranomaistahoilta ja muilta yhteisöiltä sekä valmisteluaineisto- e  ä 
kaavaehdotusvaiheissa. Alueelle laaditaan luultavas   useita kaavaehdotuksia ja niiden osalta pidetään tarvi  aessa yleisö  laisuuksia.

Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua. Vihdin kunnan tavoi  eena onkin 
parantaa työpaikkaomavaraisuu  a, ja vähentää siten pendelöinnin tarve  a. Kunnan tavoi  eena 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 sijoi  amista eteläiseen Nummelaan erinomaisten 
liikenneyhteyksien ulo  uville ja näkyyvyydeltään erinomaiselle paikalle, joka sijaitsee myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Tämän 
asemakaavan alue tulee olemaan ensimmäinen osa laajempaa Etelä-Nummelan työpaikka-alue  a, josta kaavaillaan tulevaisuudessa 
kunnan merki  ävintä ja laajinta yritysalue  a, jonne voi sijoi  ua monipuolises   teollisuu  a sekä erilaisia toimi  loja ja liike  loja eri-
tyises    laa vaa  van kaupan tarpeisiin. Lisäksi tällä täysin uudella alueella voidaan panostaa erityises   kiertotalouteen ja erilaisten 
yritysten yhteistoimintaan sen ympärillä.

Kaavan laa  misessa on erityises   huomioitava, e  ä alueen liikennejärjestelyille varataan rii  ävät  lat huomioiden alueelle tuleva 
raskas liikenne ja alueen hulevesien hallintaa varten varataan myös  rii  ävät alueet, koska merki  ävä osa rakennuspaikoista tulee 
todennäköises   päällyste  äviksi. Alueelle aiemmin muodostunut haja-asutus pyritään huomioimaan kaavatyössä mahdollisuuksien 
mukaan.

Alue on kaavoi  amatonta. Alueen suunni  elussa tulee huomioida siellä oleva hajarakentaminen ja ratkaista, miten yritystoiminta ja 
asuminen saadaan limite  yä keskenään toimivalla tavalla. Liikenneyhteydet olemassa oleville asuinpaikoille tulee ratkaista niin, e  ä 
suorat ton   lii  ymät Vanhalle Turun  elle tulevat poistumaan. Alueella on  edossa olevia luontokohteita, joiden säily  äminen on 
huomioitava alueen suunni  elussa.

Asemakaavaa laadi  aessa on maakuntakaava ja oikeusvaiku  einen yleiskaava ote  ava huomioon siten, kuin siitä maankäy  ö- ja 
rakennuslaissa säädetään. Vihdin kunnan strateginen yleiskaava on parhaillaan hyväksymiskäsi  elyssä ja Etelä-Nummelan osayleis-
kaavaa laaditaan rinnan asemakaavan kanssa, mikä edelly  ää yhteistyötä asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen kesken. Tavoi  ee-
na on, e  ä Etelä-Nummelan osayleiskaava hyväksytään ennen kuin kaava N198 voidaan hyväksyä kunnanvaltuustossa.

Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden 
alueelliselle saavute  avuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakenne  ua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
lii  yviä erityisiä arvoja saa hävi  ää. Kaavoite  avalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava rii  äväs   puistoja tai muita lähivir-
kistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheu  aa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon o  aen. Asemakaavalla ei myöskään saa ase  aa maanomistajalle tai muulle oikeuden hal  jalle 
sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheu  aa sellaista kohtuutonta hai  aa, joka kaavalle asete  avia tavoi  eita tai vaa  muksia syr-
jäy  ämä  ä voidaan väl  ää.

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet (VAT)
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 kult-
tuuriympäristön 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 suunnit-



telussa, 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. Re-
surssitehokas ja vähähiilinen yhdyskuntakehitys on väl  ämätöntä, jo  a pystytään vastaamaan ilmastosopimuksen mukaisiin päästö-
vähennystavoi  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 tuo-
tantotoiminnan 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 ratkai-
suja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa luonnon- ja kul  uuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen alueet sekä 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 kul  uuriympäristö sekä luonnonvarat
 Uusiutumiskykyinen energiahuolto



Kaavaluonnoskar  a

Pengerryksiä yritysalueella Nurmijärvellä.

Edellä kuva  ujen lähtökohta  etojen pohjalta suunni  elualueelle on laadi  u kaavaluonnos. Suunni  elussa on lähde  y siitä, e  ä 
alueelle muodostuu toimiva katuverkosto, joka ei ole vain yhden lii  ymän varassa ja alueelle muodostuu myös ympäriaje  ava yhte-
ys. Lii  ymäkohdat Vanhalle Turun  elle ovat määräytyneet pitkäl   maasto-olosuhteiden ja olemassa olevien rakennusten pohjalta. 
Lisäksi alueen läpi on yhteys moo  ori  en eteläpuolelle Siun  on suuntaan. Katualueiden leveydet ovat määräytyneet siten, e  ä ne 
mahdollistavat erilliset kevyenliikenteenväylät katujen varsille joko vain toiselle puolelle taikka pääkatujen osalta molemmin puolin. 
Lisäksi katualueille on tarkoite  u sijoite  avaksi viherkaistat, joita hyödynnetään myös alueen hulevesien johtamisessa ja viivy  ämi-
sessä. Lii  ymäalueille on vara  u runsaas    laa, jo  a myös raskaiden ajoneuvojen liikennöin   alueella on sujuvaa. 

Jo  a vaihtelevamaastoisesta alueesta voidaan muokata yritysalue  a, on suunni  elun lähtökohtana se, e  ä alue  a tullaan massan-
vaihtojen avulla muokkaamaan ja tasaamaan mi  avissa määrin. Haasteellista on ollut löytää luontevat linjaukset olemassa oleville 
asuinrakennuksille johtaville uusille katuyhteyksille juurikin maaston suurien korkeuserojen takia. Vaikka alue  a tullaan tasaamaan 
louhimalla ja täy  ämällä, joudutaan siellä kuitenkin käy  ämään mm. pengerryksiä, joiden avulla rakennuspaikoista saadaan muo-
ka  ua tasaisia. Maaston korkeustasojen muokkaaminen tulee vaiku  amaan myös alueen läpi kulkevaan 400 kV voimalinjaan.



Katualueen viherkaistalle sijoite  u hulevesipainanne. Luonnonmukaista hulevesien viivytystä ja käsi  elyä kosteikkoalu-
eella.

Alueella oleva asuinrakentaminen on pääosin pysty  y kaavaluonnoksessa osoi  amaan pientalorakentamisen kor  elialueiksi (AO, 
AP). Osalla näitä alueita asumisen yhteydessä voi olla myös pienimuotoista, ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  amatonta yritystoimin-
taa (AOT). Alueelle muodostuu myös pari uu  a asuinrakennuspaikkaa olemassa olevan asuinrakentamisen lomaan. Asuinrakentami-
seen osoitetut kor  elialueet on erote  u teollisuusrakentamisesta suojaviheralueiden avulla (EV). Muu yritystoiminta, joka sijoi  uu 
lähimmäs asuinkor  elialueita, on ympäristöhäiriöitä aiheu  amatonta.

Yritystoimintaa mahdollistavat käy  ötarkoitusmerkinnät on pyri  y muotoilemaan mahdollisimman joustaviksi, jota ne mahdollis-
tavat hyvin monenlaista yritystoimintaa alueelle (KLT, KLY). Yksi näistä mahdollistaa myös maatalouteen lii  yvän yritystoiminnan, 
suunni  elualueelle voitaisiin toteu  aa myös huoltoasema. Alueella voi olla myös liike  loja, mu  a ne eivät saa olla päivi  äistava-
rakauppaa taikka muuta keskustahakuista kauppaa. Alueen keskivaiheille sijoi  uva laaja kor  elialue on kokonaisuudessa osoite  u 
teollisuustoiminnoille (T). Yritystoiminnan kor  elialueita on mahdollista jakaa pienemmiksi rakennuspaikoiksi tarpeen mukaan. 
Tämä lisää alueen toteu  amisen joustavuu  a, kun kullekin yritykselle voidaan varata niiden toiminnan kannalta sopivan kokoinen 
rakennuspaikka.

Alueelle on vara  u mahdollinen sijain  paikka uudelle vedenpuhdistamolle, mu  a mikäli sille ei ole tarve  a ko. rakennuspaikalle 
voidaan toteu  aa myös teollisuusrakentamista. Lisäksi 110 kV voimalinjan tuntumaan on vara  u paikka mahdolliselle sähköjakoase-
malle.

Alueella esiintyvät luontokohteet on huomioitu kaavoi  amalla niiden alueet erilaisiksi viheralueiksi. Asuinkor  eleiden tuntumaan 
muodostuu pienehkö lähivirkistysalue (VL). Alueen alavammalla ja kosteammalla osa-alueella on varaus hulevesien käsi  elyyn ja 
viivytykseen varatulle lähivirkistysalueelle (Vl-hv). Osa laajahkoista suojaviheralueista on osoite  u myös hulevesien käsi  elyä ja 
viivy  ämistä varten (EV-hv).

Alueen hulevesien hallintaa tarkastellaan tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa. Lähtöajatuksena on kuitenkin, e  ä mahdollisimman 
suuri osa yritysalueen hulevesistä käsiteltäisiin alueella luonnollisin keinoin. Hulevesia viivytetään ja käsitellään mahdollisuuksien 
mukaan rakennuspaikoilla rakentamalla niille  esim. hulevesialtaita ja kosteikkoalueita. Hulevesiä johdetaan maanpäällä avo-ojissa ja 
-painanteissa alueen viheralueiden hulevesien käsi  elyyn varatuille osa-alueille.



Alueesta pyritään luonnollisen hulevesien käsi  elyn lisäksi luo-
maan uudella tavalla vihreä yritysalue. Alueen rakennuspaik-
kojen ja yleisten alueiden kasvillisuudessa pyritään suosimaan 
siellä muutoinkin luonnollises   viihtyviä lajikkeita, nurmialueet 
korvataan helppohoitoisilla niityillä ja rakennuksiin suositellaan 
rakenne  avaksi viherka  oja ja -seiniä. Viheralueilla suositel-
laan säilyte  äväksi myös lahopuuta. Näillä toimilla alueelle 
muodostuu omanlainen ja ero  uva luonnollinen yleisilme, 
jolla korostetaan sitä, e  ä yritysalueikin voi olla monimuotoista 
luonnollista kasvillisuu  a ja eliöstöä tukevaa ympäristöä. 

Vihreällä yritysalueella myös maatalouteen lii  yvät toiminnot 
nähdään liiketoimintana, joka soveltuu osaksi alue  a. Alueen 
viheralueet voivat toimia myös virkistysalueina, joiden kau  a 
on yhteydet Kauhukalliolle, joita nykyiselläänkin hyödynnetään 
mm. maastoratsastukseen.

Suurien toimi  larakennusten ka  oala on laaja, joten viher-
ka  ojen lisäksi niitä voidaan hyödyntää myös aurinkosähkön 
tuo  amiseen.

Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön ja rakenne  uun kult-
tuuriympäristöön
Suunni  elualueella jo ennestään sijaitseva asutus säilyy, ja 
asutusalueita jäsennetään asemakaavoituksen myötä. Näiden 
yhteyteyteen muodostuu myös jokunen uusi erillispientalojen 
(AO) rakennuspaikka, joista joillekin voi sijoi  ua myös työ- ja lii-
ke  loja (AOT). Näin ollen olemassa oleva asutus myös  ivistyy 
mal  llises  .



Rakenne  u ympäristö muu  uu kuitenkin työpaikkarakentamisen myötä maaseutumaisesta alueesta rakennetuksi ympäristöksi. 
Työpaikka-alueen rakentaminen on todennäköises   suuruudeltaan huoma  avas   asuinrakentamista massiivisempaa. Kaavaratkai-
sussa asuinalueet kuitenkin erotetaan työpaikkatoiminnoista suojaviheraluein (EV), istutuksin sekä meluvallein, jotka estävät siis 
myös työpaikkatoiminnoista mahdollises   aiheutuvan melun aiheu  amia häiriöitä asutukselle. Osin alueen jyrkät maastonmuodot 
toimivat myös eri toimintoja ero  avina ja suojaavina tekijöinä.

Vaikutukset luonnonympäristöön
Laajan yritysalueen toteu  aminen ko. alueelle merkitsee merki  äviä vaikutuksia olemassa olevalle luonnonympäristölle. Alueen 
jyrkät maastonmuodot vaa  vat huoma  avaa tasaamista, jo  a alue soveltuu työpaikka-alueeksi. Alueen kallioiden louhimisesta 
muodostuvilla kiviaineksilla voidaan täy  ää ja nostaa alueen alavimpia maita, mu  a kiviaineksia tulee niin paljon (alustavan massa-
tasapainosuunnitelman mukaan n. 3 milj. kuu  ota), e  ä niitä on myös kuljete  ava pois suunni  elualueelta.

Alueella esiintyvät erityisen arvokkaat kartoitetut luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan kaavaratkaisussa siten, e  ä nämä 
alueet sijoi  uvat pääasiassa suojaviheralueille, joilla voimakkaita maanmuokkaus toimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä. Alueelle on 
myös merki  y suojelualue, joka käsi  ää liito-oravien olemassa olevan suojelualueen sekä sen lähiympäristöä, jossa on myös havait-
tu liito-oravia taikka niille suotuisia alueita.

Vaikutukset liikenteeseen
Maan  e 110 osalta ajoneuvoliikenne sujuvoituu, kun suunni  elualueen kohdalta poistuu asemakaavoituksen myötä kaikki suorat 
ton   lii  ymät, mikä parantaa merki  äväs   myös alueen liikenneturvallisuu  a. Jatkossa kaikki asuinrakennuspaikoille ajoyhteydet 
järjestetään alueen sisältä käsin erillisten ton   katujen kau  a. Vanhojen ton   lii  ymien paikkoja on kaavaratkaisussa hyödynne  y 
kevyenliikenteen yhteyksinä mt110 suuntaan. Mt110  ealuevarauksen mitoituksessa on huomioitu, e  ä sen varrelle pystytään 
toteu  amaan kevyenliikenteenväylä sekä rii  ävän laajat lii  ymäalueet sekä uuden työpaikka-alueen suuntaan e  ä Pillistön  elle.

Uuden työpaikka-alueen rakentumisen myötä mt110:n liikennemäärät kasvavat alueen edelly  ämän logis  ikan sekä työpaikka- ja 
asioin  liikenteen myötä. Etelä-Nummelan osayleiskaavatyön yhteydessä laaditun liikenneselvityksen tulosten perusteella lisäys ei 
ole niin merki  ävä, e  ä se vaa  si merki  äviä parannuksia alueen liikenneverkkoon, vaikka liikennemäärien kasvussa on huomioitu 
työpaika-alueen lisäksi koko eteläisen Nummelan muukin kehitys ja väestön lisäys.

Työpaikka-alueen katuverkostoa on tarkasteltu myös kaavarajausta laajemmalta alueelta, ja tulevaisuudessa katuverkosto muodos-
tuu ympäriaje  avaksi ja alueelta on katuyhteys myös Huhmarin suuntaan, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä alueen toimivuuden, turvalli-
suuden sekä tulevaisuudessa mahdollisen sisäisen julkisen liikenteenkin kannalta. Suunni  elualueen katuverkoston kau  a on myös 
yhteys vt1 yli kulkevalle, Siuntoon puolelle suuntautuvalle Ka   lamäen  elle.

Asemakaavan valmisteluaineiston suhde ylemmänasteisiin kaavoihin ja valtakunnallisiin alueidenkäy  ötavoi  eisiin sekä MRL:n 
sisältövaa  muksiin
Kaavamuutos on voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen mukainen. MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaa  mukset täyt-
tyvät, koska kaava edistää yhdyskuntarakenteen toimivuu  a, taloudellisuu  a ja ekologista kestävyy  ä. Kaavaratkaisu tukee myös 
valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden toteutumista. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
ja liikenneverkostoon lisäten Vihdin kunnan ja Nummelan työpaikkaton   tarjontaa. Työpaikka-alueen toteutumisen myötä kunnan 
työpaikkaomavaraisuus kasvaa ja tältä osin myös pendelöin  liikenne voi vähentyä.

Asemakaavaa valmistellaan rinnan Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa, jolloin kaavaratkaisu on saatu sovite  ua hyvin ympäröi-
vän alueen tulevaan taajamarakenteeseen. Etelä-Nummelan kehi  ymisen myötä alue on hyvin saavute  avissa myös joukkoliikenne- 
ja kevytliikenneyhteyksien avulla. Energiahuollon tarjonta on mahdollista saada alueella monipuoliseksi. Elinkeinoelämän tarpeet on 
huomiotu liike-, toimi  la- ja teollisuus  loille soveltuvien uusien rakennuspaikkojen tarjonnassa. Virkistykseen ja oleskeluun vara  uja 
alueita on vara  u alueen käy  öön nähden rii  äväs  . Myös ilmastonmuutoksen myötä muuntuvat olosuhteet on huomioitu kaava-
ratkaisussa mahdollistamalla alueelle toteute  avat luonnonmukaiset hulevesien viivytys- ja käsi  elytoimenpiteet.



Kunnan ilmastostrategia
Kaavaratkaisu tukee kunnan ilmastostrategian mukaisia tavoi  eita mm. tähtäämällä pendelöin  tarpeen ja samalla myös yksityisau-
toilin vähentämiseen. 

Sosiaaliset vaikutukset
Alueen asuinalueiden ja asukkaiden asuinviihtyvyys pyritään takamaan ero  amalla asuminen työpaikkatoiminnoista, tarjoamalla 
virkistysmahdollisuuksia, parantamalla liikenneturvallisuu  a ja kevyenliikenteen yhteyksiä.

Uudella tavalla vihreä teollisuusalue voi luoda mahdollisuuden myös alueen toimijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, ja 
samalla alue saa aivan omanlaisensa brändin, joka hyödy  ää kaikilla alueella toimivia yrityksiä sekä koko Vihdin kunnan imagoa 
hyvänä elin- ja työympäristönä.

Kaavataloudelliset vaikutukset
Kunnalle tulee merki  äviä kustannuksia alueen maanhankinnasta. Kunnan tarkoituksena on pyrkiä hankkimaan suunni  elualueelta 
mahdollisimman paljon raakamaata omistukseensa, mikä helpo  aa huoma  avas   alueen suunni  elua, toteu  amista sekä raken-
nuspaikkojen myymistä.

Allueen kunnallistekniikan toteu  aminen ja muut investoinnit (mahd. putsari) ovat kunnalle valtava investoin  . Johtuen alueen 
maastonmuodoista alueen valmistelu rakennuskelpoiseksi vaa  i mi  avia louhinta ja maansiirtotöitä. Kustannuksia aiheu  avat myös

alueen kunnallisteknistenverkostojen, katujen ja hulevesialueiden toteu  amisesta. Myös voimalinjojen korkeusaseman muutoksista 
muodostuu kuluja kunnalle.

Alueen rakennuspaikkojen myynnistä kunta saa puolestaan tuloja. Alueelle sijoi  uvien uusien yritysten tuo  amat verotulot vaikut-
tavat myönteises   kunnan tuloihin alueen jo toteudu  ua.

Kaupalliset vaikutukset
Kaavalla mahdollistetaan työpaikka-alueelle myös  laa vaa  vaa kauppaa (vain kor  elissa 381) sekä muiden työ  lojen yhteydessä 
toimivaa pienimi  akaavaista kauppaa (vain kor  elissa 382). Näiden kaupalliset vaikutukset ovat merkitykseltään paikallisia.

Vaikutukset työpaikkoihin
Kaavan tarkoituksena on nimenomaan muodostaa työpaikka-alue Nummelan taajamaan. Tulevien työpaikkojen määrää on vaikea 
arvioida, kun kaavoitusvaiheessa ei vielä ole  etoa, millaista toimintaa alueelle tulee sijoi  umaan. Osa alueen tulevista toiminnois-
ta voi olla hyvinkin työllistäviä, mu  a osa todennäköises   vaa  i vain vähän työntekijöitä. Kuitenkin Vihdin kunnan mi  akaavassa 
alueen toteutumisella on kuitenkin merki  ävä myönteinen vaikutus kunnan työpaikkaomavaraisuuteen.

Ympäristön häiriötekijät
Alueen toteu  aminen tulee vaa  maan merki  ävää maastontasausta, louhintaa ja maamassojen siirtoa myös alueen ulkopuolelle. 
Nämä aiheu  avat ympäristöön mm. melu- ja pölyhai  oja. Haitat poistuvat kuitenkin alueen toteutumisen myötä. 



Taulukko työpaikka-alueen pinta-aloista ja rakennusoikeuksista.

Alueella voidaan hyödyntää myös viherjulkisivuja. Kuvassa rakennuksen ympärille on rakennetu teräskehikko, jossa kasvaa erilaisia köynnös-
kaveja. Kasvit varjostavat rakennusta, jolloin sen viilennystarve kesäisin vähenee. Lähde: Euroinnox

Alue  a halkovat voimalinjat vaa  vaat rii  ävät kaavaan merki  ävät varoalueet, joille rakentaminen on kielle  y ja jotka rajoi  avat 
muutakin niiden alueelle sijoi  uvaa toimintaa. Näitä alueita voidaan kuitenkin hyödyntää työpaikka-alueella esim. pysäköin  alueina 
ja hulevesien käsi  elyyn vara  uina alueina.

Raskasliikenne voi aihei  aa vähäisessä määrin hai  aa alueen asutukselle, mu  a hai  aa on pyri  y minimoimaan suunni  eluratkai-
suin, eikä raskasta liikenne  ä ohjata kulkemaan lainkaan asutuksen läpi.



Asemakaavan toteu  aminen voi alkaa, kun asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Alueen toteu  amisen aikana 
tulee huomioida rakentamisen aikainen hulevesien hallinta sekä ympäristölle aiheutuvien hai  ojen minimoiminen.

Asemakaavan toteutuessa seura  avia asioita ovat ainakin alueen työpaikkatoimintojen ja työpaikkojen määrän kehi  yminen, ker-
rosalan toteutuminen, kaavamäärysten toteutuminen sekä asukkaiden ja käy  äjien palaute.

                                                            Vihdissä 6.10.2020

 Petra Ståhl, elinvoimajohtaja

 Tarja Johansson, kaavasuunni  elija



Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan 
virallisissa ilmoituslehdissä (Vihdin Uu  set ja Luoteis-uusimaa), kunnan 
ilmoitustaululla sekä internet-ko  sivuilla.

Verkkosivu
Jatkuva  edotus kunnan verkkosivuilla 
www.vih  .fi  /palvelut/kaavoitus
www.vih  .fi /palvelut/kadut_  et_puistot_ja_torit

Tiedustelut
kaavasuunni  elija
Tarja Johansson
s-pos   tarja.johansson@vih  .fi 
puh. 044 0421 171

kaavasuunni  elija
Miia Ketonen
s-pos   miia.ketonen@vih  .fi 
puh. 044 042 1345

Kaavan piirtäminen
kaavoitusassisten   
Eila Oulujärvi
puh. 044 467 5285
s-pos   eila.oulujarvi@vih  .fi 

Kaavao  eet
suunni  eluavustaja
Eila Siikanen, 
puh. 044 467 5582
s-pos  : eila.siikanen@vih  .fi 

Kaavoitustoimen käyn  osoite
Aseman  e 30, 03100 Nummela

Kaavoitustoimen pos  osoite
Elinvoimakeskus/kaavoitus
PL 13, 03101 Nummela

Katujen ja yleisten alueiden suunni  elua koskeviin  edustelut
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toni Keski-Lusa
puh. (09) 4258 3597  
toni.keski-lusa@vih  .fi 

liikennesuunni  elija
Laura Kilpeläinen
puh. 044 467 5444
laura.kilpelainen@vih  .fi 



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.
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Asia 273/10.02.03/2019

Kaavan laa  ja:

Tarja Johansson, kaavasuunnittelija
Asemantie 30, 03100 Nummela
s-posti tarja.johansson@vihti.fi
puh. 044 421 171

Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet:

§ Kate liite

§ 176 Kh liite 3

Kate 22.10.2019 

Kh 28.10.2019 

Vireilletulokuulutus  

 Tavoi  eet

 Valmistelumateriaali

 Kaavaehdotus

 Kaavan hyväksyminen

 Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma

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.

72 5
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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
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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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Selvitykset ja suunnitelmat
• Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2006.
• Uudenmaan II vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2013.
• Uudenmaan IV maakuntakaava. Uudenmaanlii  o, 2017.
• Uusimaa-kaava 2050 - ehdotus. Uudenmaanlii  os, 2019.
• Vihdin kunnan yleiskaava 1986. Vihdin kunta. Kv 10.11.1986.
• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta. Kv 15.11.2004.
• Vihdin kuntastrategia 2018-2021
• Vihdin strateginen yleiskaavaluonnos. Vihdin kunta, 2018.
• Nummelan eteläosien osayleiskaava. Vihdin kunta. Kv 9.12.2013. KHO kumosi 25.8.2016.
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. Uudenmaan Ely-keskus, 2012.
• Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. Vihdin kunta, 2012.
• Vihdin kunnan ilmastostrategia. Vihdin kunta, 2010.
• KUUMA-kun  en ilmasto-ohjelma, 2010. (Päivite  ävänä)
• Vihdin kunnan maapolii   nen ohjelma. Vihdin kunta, Kv 3.6.2019 § 25.
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma. WSP Finland, 2012.
• Asemakaava N 161, Pillistöntien asemakaava. Vihdin kunta, Kv 7.12.2015 § 58
• Asemakaava N 167, Höytiönnummen työpaikka-alue. Vihdin kunta, Kv 1.6.2015 § 31
• Kaavoitusohjelma 2019-2020. Vihdin kunta, KV 10.12.2018.
• Nummelan eteläosien osayleiskaava, Luontoselvitys 2005. Luonto  eto Keiron Oy, 14.12.2005.
• Nummelan eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventoin  . Museovirasto. Esa Hertell, 2007.
• Nummelan eteläosien osayleiskaavahanke, Linnustoselvitys. Sami Virta, Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006.
• Nummelan eteläosien osayleiskaava 1 A:n täydentävät kasvillisuusselvitykset. Fauna  ca, 2007.
• 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
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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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Kaavamääräykset 

Numero Kuva Selitys 
 3 Asuinpientalojen korttelialue. 

Alueelle voidaan rakentaa erillisiä tai 
kytkettyjä asuinpientaloja ja niihin liittyviä 
talousrakennuksia. 

 5 Erillispientalojen korttelialue. 

Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa 
yksi erillispientalo ja siihen liittyviä 
talousrakennuksia 

 23.1 Toimitilarakennusten korttelialue. 

Alueelle voidaan rakentaa liike-, toimisto- ja 
toimitilarakennuksia sekä teollisuus- ja 
varastorakennuksia. Enintään 30 % 
rakennuspaikan kerrosalasta voidaan 
käyttää liiketiloiksi. Alueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. 

 23.10 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
toimitilarakennusten korttelialue. 

Alueelle voidaan rakentaa liike-, toimisto- ja 
toimitilarakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomia teollisuus- ja 
varastorakennuksia.  liiketilojen kerrosalaksi. 
Alueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. 

 23.11 Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 
toimitilarakennusten korttelialue. 

Alueelle voidaan rakentaa liike-, toimisto- ja 
toimitilarakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä 
aiheuttamattomia teollisuus- ja 
varastorakennuksia.  liiketilojen kerrosalaksi. 
Aluetta voidaan käyttää myös maatalouteen 
liittyvään yritystoimintaan. 
Alueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. 
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 23.13  

 
 

 
Toimitilarakennusten korttelialue. 
 
Alueelle voidaan sijoittaa toimisto- ja 
toimitilarakennuksia sekä teollisuus- ja 
varastorakennuksia. 
 

 27  

 
 

Teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialue. 
 
Alueelle voidaan rakentaa teollisuus- ja 
varastorakennuksia. 
Alueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. 

 34  

 
 

Lähivirkistysalue. 

 34.10  

 
 

Lähivirkistysalue, joka on varattu hulevesin 
viivyttämiseen ja muuhun käsittelyyn. 
 
 

 46  

 
 

Yleisen tien alue. 

 52  

 
 

Yleinen pysäköintialue. 

 59  

 
 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitosten alue. 

 60  

 
 

Energiahuollon alue. 

 68  

 
 

Suojaviheralue. 

 68.10  

 

Suojaviheralue, joka on varattu hulevesin 
viivyttämiseen ja muuhun käsittelyyn. 
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 82  
 

 

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 
oleva viiva. 

 84  
 

 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

 85  
 

 

Osa-alueen raja. 

 86  
 

 

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

 89  
 

 

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja. 

 93  

 
 

Korttelin numero. 

 94  
 

 

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 

 95  
 

 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai 
muun yleisen alueen nimi. 

 158  

 
 

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. 

 187  

 
 

Erityisiä luontoarvoja omaava alueen osa. 

 501  

 
 

 
 
Hulevesimääräykset: 
Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia 
hulevesiä tulee viivyttää rakennuspaikoilla 
siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai 
-säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi 
kuutiometri jokaista sataa vettä 
läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. 
Viivytyspainanteiden,-altaiden tai -säiliöiden 
tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa 
täyttymisestään ja niissä tulee olla 
suunniteltu ylivuoto. 
Hulevesien käsittelyyn varatut alueet tulee 
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toteuttaa erillisen hulevesisuunnitelman 
mukaisesti. Katualueiden viheralueita tulee 
hyödyntää hulevesien johtamiseen 
painanteissa ja avo-ojissa. 
 

 502  

 
 

Melumääräykset: 
Asuinalueilla rakennukset on suunniteltava 
siten, ettei liikenteen aiheuttaman melun 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset 
meluohjearvot ylity. Rakennuspaikkoja tulee 
suojata liikenteen aiheuttamalta melulta 
rakennusten edullisella suuntauksella sekä 
rajaamalla pihoja melulähteen suuntaan 
sijoitetuin ääntä vaimentavin talous- ja 
autosuojarakennuksin, rakenteellisin aidoin 
sekä suojaistutuksin siten, että 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset 
melutason ohjearvot eivät piha-alueilla ylity. 
 
Melutaso liike- ja toimistohuoneissa ei saa 
ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 07-22) 45 dB (A). 
 

 503  

 
 

 
Autopaikkamääräykset: 
Kullakin rakennuspaikalla tulee olla 
riittävästi autopaikkoja sen toimintaan 
nähden, kuitenkin vähintään: 
- 2 ap/asuinhuoneisto, 
- 1 ap/50 k-m2 toimistotilaa kohti, 
- 1 ap/35 k-m2 liiketilaa kohti ja 
- 1 ap/2 työntekijää kohti teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueilla. 
 
Pysäköintialueet tulee jäsentää puu- ja 
pensasistutuksin. 
 

 1000  

 
 

YLEISMÄÄRÄYKSET; 
Muille kuin asumiseen osoitetuille 
rakennuspaikoille rakennettavien 
rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin 
harmaita. Tehosteväriä saa olla enintään 30 
% julkisivupinnasta, minkä lisäksi julkisivuja 
voidaan elävöittää viherseinin tai 
julkisivumaalauksin. 
Teollisuus-, varasto- ja talousrakennuksissa 
suositaan viherkattoja. 
 
Muiden kuin asumiseen osoitettujen 
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rakennuspaikkojen ja yleisten alueiden 
rakentamattomiksi jääville alueille, joita ei 
hyödynnetä liikenteeseen tulee istuttaa 
alueella luontaisesti viihtyviä puita ja 
pensaita. Tontille tulee istuttaa puita 
vähintään 2 kpl / 1000 m2. Nurmikon sijaan 
alueella tulee suosia niittykasvillisuutta. 
 
Lähivirkistys- ja suojaviheralueet säilytetään 
tai toteutetaan mahdollisimman 
luonnonmukaisesti siten, että kasvillisuus on 
alueelle tyypillistä luonnonkasvillisuutta. 
Nurmialueet korvataan niityillä. Viheralueille 
jätetään myös lahopuuta ja niitä hoidetaan 
mahdollisimman luonnontilaisina ja 
biodiversiteetiltään monipuolisina alueina. 
 
Pengerryksissä tulee ensisijaisesti käyttää 
alueelta muodostuvaa kiviaineista. 
Rakennuspaikkojen aitaaminen on sallittua. 
 
Yleisen tien näkemäalueelle sijoittuvien 
kasvien ja rakennelmien korkeus saa olla 
enintään 700 mm. 
 
Ulkovarastointiin käytettävät alueet on 
aidattava esim. lauta-aidoilla. 
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