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Suunnittelualue

30.9.2020 Kaava N198 2

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 150 ha. VT1

VT2

110
110



Suunnitteluvaihe

30.9.2020 Kaava N198 3

Asemakaavalla on tarkoitus muodostaa 1. osa Etelä-Nummelan laajempaa yritysaluekokonaisuutta. Alue sijoittuu Tarvontien (vt1) ja Vanhan 
Turuntien (mt 110) väliselle alueelle Nummelan taajaman eteläpuolelle.

Kate 22.10.2019
Kh 28.10.2019

• Kaava kuulutettu vireille 4.11.2019

Kate 6.10. 2020
• Kaavan valmisteluaineisto nähtäville

Kate + Kh alkuvuodesta 2021
• Kaavaehdotus nähtäville

Kate + Kh + Kv keväällä 2021



Suunnittelutilanne, yleiskaavat
VISY
hyväksytty, ei lainvoimainen

ENu osayleiskaava
valmisteluvaiheessa
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Asemakaava ei voi edetä ennen osayleiskaavaa!



Suunnittelun lähtökohtia
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• hyvät liikenneyhteydet
• näkyvyys valtaväylille
• suuret korkeuserot
• rakennettavuus vaihtelee
• haja-asutusta, yritystoimintaa, 

viljeltyjä peltoaukeita, metsäisiä 
kallioita ja soistuvia alueita

• kartoitettuja luontoarvoja
• viheryhteystarpeita
• 110 kV ja 400 kV sähkölinjat



Suunnittelun alkuvaihe
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Teollisuutta, 
logistiikkaa, 
varastointia

Toimitiloja, 
liiketoimintaa, 
tiva -kauppaa 

Uusi jäteveden-
puhdistamo?

Asu ja yritä

Joustavat ja 
mahdollistavat 

kaavamääräykset

Luonto-
arvot

Olemassa oleva asutus

Mahdollisuus 
suunnitteluvaiheessa 

räätälöidä 
kaavaratkaisua 

tulevien toimijoiden 
mukaan

Hulevesien 
hallinta

Liittyminen eteläisen 
Nummelan tulevaan 

taajamarakenteeseen

Maaston 
tasaaminen ja 

tulevat 
korkeusasemat

Liikenne ja katuyhteydet

Jatkuvuus ja 
laajennusmahdollisuudetVoimalinjat

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Palapelin osaset



Kaavaluonnos
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Kaavamääräykset -
työpaikkatoiminnot
• Toimitilarakennusten korttelialueet (KLT, KLT-1, KLT/mt, KLT-2)

• Alueelle voidaan rakentaa liike-, toimisto- ja toimitilarakennuksia sekä 
teollisuus- ja varastorakennuksia (osa ymp. häiriöitä aiheuttamattomia)

• Enintään 30 % rakennuspaikan kerrosalasta voidaan käyttää liiketiloiksi. 
• Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. 
• mt-merkintä mahdollistaa myös maatalouteen liittyvää yritystoimintaa 

• Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T)
• Pientalojen korttelialue, jolle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä 

aiheuttamattomia työ-, liike-, toimisto- ja tuotantotiloja (AOT)

2.10.2020 N198 8



Yleiset määräykset
(ei koske asuinkortteleita)

• Julkisivujen tulee olla pääosin harmaita. 
• Tehosteväriä saa olla enintään 30 % julkisivupinnasta, 

minkä lisäksi julkisivuja voidaan elävöittää viherseinin 
tai julkisivumaalauksin. 

• suositaan viherkattoja
• 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. 

• Yleisen tien näkemäalueelle sijoittuvien kasvien ja rakennelmien korkeus saa olla enintään 70 cm.
• Pengerryksissä tulee ensisijaisesti käyttää alueelta muodostuvaa kiviaineista. 
• Rakennuspaikkojen aitaaminen on sallittua. Ulkovarastointiin käytettävät alueet on aidattava 

esim. lauta-aidoilla. 
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Vihreä työpaikka-alue
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Alueen mitoitus
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Uusien työpaikkojen 
lukumäärää on 
vaikea arvioida, 
koska alueelle 

tulevista yrityksistä 
ei ole vielä tietoa. 



Vaikutukset kuntatalouteen

Louhittavat ja siirrettävät 
maamassat valtavan suuria 

-> vaikuttaa alueen 
toteuttamisen 

aikatauluun ja kustannuksiin
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- maanhankinta
- maaston muokkaaminen: 

louhinta, tasaaminen ja ylijäämämaat
- kunnallistekniikan toteuttaminen
- hulevesijärjestelmät toteuttaminen

+ tontinmyyntitulot
+ uusien yritysten tuomat verotulot



Tulevat 
lisäselvitykset ja oheissuunnitelmat

• Tarkempi suunnitelma 
massanvaihdoista ja 
alueen tasaamisesta -> 
tulevat maanpinnantasot
(tarjous pyydetty)

• Hulevesiselvitys ja 
hulevesien 
hallintasuunnitelma

• Kunnallistekniset 
suunnitelmat
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Kaavasuunnittelija
Tarja Johansson
tarja.johansson@vihti.fi

Kuva: Ilvesvuori, Nurmijärvi
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