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• Kunta: Vih  
• Taajama: Nummela
• Kaavan nimi: Palman alueen (ent. Kanerva  en asemakaavamuutos)
• Numero: N123
• Asemakaavamuutos koskee Nummelan taajamn kor  eleita 4 ja 5 sekä Kanerva  en, Kanervapolun ja Rinnepolun katualueita
• Asemakaavamuutoksella muodostuu Nummelan taajaman kor  eleiden 4 ja 5 lisäksi kor  elit 372 ja 373, Palmankatu ja 

Palmanaukio sekä Palmanpuis  kko ja ja Palmankulma -puistoalueet.

Asemakaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuuksia osoi  aa vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten paikalle  ivistä kerros-
taloasumista. Kaavatyössä tutkitaan myös, onko joitakin alueen vanhoista rakennuksista mahdollisuus säästää ja osoi  aa uuteen 
käy  ötarkoitukseen. Asutuksen lisäksi alueelle tutkitaan sijoite  avaksi myös liike- ja yritys  loja. Samalla ratkaistaan alueen liiken-
nejärjestelyt sekä ajoneuvoliikenteen e  ä kevyenliikenteen toimivuuden osalta. 

Suunni  elualueessa on mukana myös jo aiemmin rakenne  uja Kanerva  en länsipuolelle sijoi  uvia pientalokor  eleita, joiden 
osalta tarkastellaan kaavamääräysten ajanmukaisuu  a ja pyritään järjestämään taloyh  öille toimivat pysäköin  ratkaisut siten, 
e  ä ne sijoi  uvat katualueen sijaan rakennuspaikoille.

Asemakaava-alue sijaitsee Nummelan taajamassa keskeisellä paikalla Vihdin  en ja Ojakkalan  en risteysalueen tuntumassa hyvien 
liikenneyhteyksien varrella. Vihdin  e on yksi Nummelan pääsisäänajoyhteyksistä. Suunni  elualue sijoi  uu Vihdin  en länsipuolel-
le. Alueella on nykyisin toimisto- ja opetus  loina toimivia 1960- ja 70-luvuilla rakenne  uja teollisuusrakennuksia, asuntolaraken-
nuksia sekä omako  taloja ja rivitaloja. 

Kaava-alue sijaitsee Nummelanharjun arvokkaalla harjualueella itään päin vie  ävässä rinteessä. Alueen maaperä on hiekkaa ja 
kasvillisuus mäntyvaltaista varpukasvillisuu  a kasvavaa kangasmetsää. Suunni  elualue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella 
sekä lähellä Lankilan vedeno  amon kaukosuojavyöhyke  ä. 

Suunni  elualueen rajaus taustakartalla © MML.





Liite 1. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma
Liite 2. Kaavakar  a
Liite 3. Kaavamääräykset
Liite 4. Muute  ava asemakaava
Liite 5. Seurantalomake
Liite 6. Kaavaehdotukseen saatujen lausuntojen referaa  t ja lausuntoihin annetut vas  neet

• Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2006.
• Uudenmaan I vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2010.
• Uudenmaan II vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2013. 
• Uudenmaan III vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2012. 
• Uudenmaan IV vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2017.
• Uusimaa-kaava 2050, hyväksy  y 2020 (ei lainvoimainen) Uudenmaanlii  o, 2020.
• Vihdin kunnan yleiskaava 1986 (ei oikeusvaiku  einen). Vihdin kunta. Kv 10.11.1986.
• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta. Kv 15.11.2004.
• Vihdin strateginen yleiskaava, hyväksy  y 2020 (ei lainvoimainen). Vihdin kunta, 2020.
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. Uudenmaan Ely-keskus, 2012.
• Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. Vihdin kunta, 2012.
• Vihdin kunnan ilmastostrategia. Vihdin kunta, 2010.
• Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. KUUMA -kunnat. Kuuma-hallitus 23.3.2010.
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma. WSP Finland, 2012.
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. Uudenmaan Ely-keskus, 2012.
• Etelä-Nummelan liikenneselvitys, Sito Oy & Strafi ca Oy, 2009.
• Vihdin  en toimivuustarkastelu. Sweco, 2015.
• Vihdin kävely-, pyöräily- ja ulkoilurei   selvitys. Vihdin kunta. Ympa 18.9.2012. 
• Tie- ja raideliikennemeluselvitys, Kanerva  en (N123) ja Kuoppanummen (N166) asemakaavamuutokset, Promethor Oy, 2014.
• Nummelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Ramboll, 2009.
• Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. Sito, 1.8.2013.
• Nummelan keskustan liikennesuunnitelmat ja meluselvitykset, useita.
• Vihdin Nummelan pohjaveden liuo  ntutkimukset, Pöyry Oy Vesi ja Ympäristö, 2010.
• Palman alue, Tutkimussuunnitelma, Golder Associates Oy, 2013.
• Ympäristötekninen tutkimusrapor   . Vihdin kunta, Palman alue. Vahanen Environment Oy, 2013.
• Viitesuunnitelma Kanerva  en alueen kaavoituksen pohjaksi. L Arkkitehdit, 2014 ja 2019.
• Nummelan keskustan Palman alueen rakennusinventoin  , Eija Hurme, 2015.
• Vihdin  e 30 teollisuusrakennus, asiantun  jalausunto rakennuksen käy  ötarkoituksen muutoksesta, Insinööritoimisto Lauri Mehto 

Oy, 2015.
• RAKVES, Selvitys rakennuksen uusista käy  ötarkoituksista. Arkkiteh  toimisto Minkkinen Oy, 2017.



• Kaavatyö käynnistyi alunperin jo vuonna 2007 osallistumis- ja arvioin  suunnitelman laa  misella. Osallistumis- ja 
arvioin  suunnitelma oli ympäristölautakunnan käsi  elyssä 23.1.2007 § 2.

• Kaava kuulute   in vireille 1.2.2007.
• Kaavan perusselvitykset ja tavoi  eet -rapor    oli ympäristölautakunnan käsi  elyssä 27.2.2007 § 18. 
• Kaava-alueelle on tehty selvityksiä lii  yen mm. maaperän mahdolliseen pilaantumiseen, pohjavesiolosuhteisiin sekä 

liikennemeluun.
• Kaavan osallistumis- ja arvioin  suunnitelman täydennys oli kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyssä 12.3.2014 § 38.
• Kaavan perusselvitykset ja tavoi  eet -rapor  n täydennys oli kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa 14.5.2014 § 59 ja 

tavoi  eet kunnanhallituksessa 26.5.2014 § 104.
• Alueelle on teete  y viitesuunnitelmia kaavamuutoksen pohjaksi.
• Asemakaavamuutoksen luonnos on laadi  u kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokoukseen 19.8.2015.
• Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä vuorovaikutusta varten 7.9.-5.10.2015.
• Kaava-alueen rakennuksia on inventoitu ja niiden tulevaa mahdollista käy  ötarkoitusta on selvite  y. Alueen liikenteellistä 

toimivuu  a on tutki  u ja kunnallisteknisiä suunnitelmia on laadi  u. Alueen viitesuunnitelmaa on päivite  y.
• Kaavoitus- ja tekninen lautakunta ja edelleen kunnanhallitus hyväksyivät asemakaavamuutoksen asete  avaksi julkises   nähtäville.
• Asemakaavaehdotus oli julkises   nähtävillä 8.9. – 7.10.2020.

Asemakaavamuutoksella Vihdin  en ja Kanerva  en väliselle alueelle, vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten  lalle on osoi-
te  u asemakaavamuutoksessa  ivistä kerrostaloasumista ja kerrostalojen yhteydessä on vähäisessä määrin myös liike  laa. Uusien 
kerrostalojen pysäköin  paikat on osoite  u toteute  avaksi rakenteellises   rinnemaastoa hyödyntäen joko kansirakenteiden alle 
tai 2-kerroksiseen pysäköin  taloon. Palmankadun varrelle on tarkoitus suunnitella jonkin verran pysäköin  taskuja, jotka palvele-
vat mm. alueella vierailevia. Alueella on säilyte  y yksi teollisuusrakennuksista ja se on asemakaavamuutoksella osoite  u asuin- ja 
liike  loiksi. Pääosin alueelle liikennöidään Vihdin  eltä Palmankatua pitkin. Palmanaukion kau  a ajetaan liike- ja työ  loja varten 
varatuille pysäköin  paikoille, mui  a aukion kau  a ei voi mahdollistaa läpiajoliikenne  ä.

Asemakaavamuutoksella on myös päivite  y vanhaa asemakaavaa Kanerva  en länsipuolella lii  ämällä rivitalo- ja omako  taloraken-
nuspaikkoihin niiden olemassa olevia autopaikkoja, jotka sijaitsevat nykyisin kunnan omistamalla asemakaavan katualueella.



Palman alueen suunni  elualue on pääosin Nummelan keskustaan Vihdin  en varteen 1960 -luvulta alkaen muodostunu  a teolli-
suusalue  a, jonka käy  ötarkoitus on vuosien saatossa muu  unut esim. opetus-, toimisto- ja liike  loiksi. Lisäksi suunni  elualeelle 
sijoi  uu pääosin 1960 ja -70 -luvuilla muodostunu  a asuinrakentamista: omako  taloja, rivitaloja ja asuntolarakennuksia. Asuinkort-
telialueita on täydennysrakenne  u 2000- luvulla.

Alue sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien, virkistys- ja urheilualueiden sekä palveluiden lähe  yvillä. Vihdin  e on 
yksi Nummelan pääsisäänajoväylistä, jota joukkoliikennekin käy  ää. Kaava-alue sijaitsee Nummelanharjun rinteellä ja pohjaveden 
muodostumisalueella.

Maisemarakenne ja maisemakuva
Suunni  elualue kuuluu Etelä-Suomen halki kulkevaan Salpausselkien maisemakokonaisuuteen. Lähempää tarkasteltuna alue sijoit-
tuu Nummelanharjun arvokkaan harjualueen, Enäjärven sekä järveä ympäröivien vanhojen peltojen muodostamaan maisemaraken-
teeseen.

Suunni  elualue sijaitsee Nummelanharjun idänpuoleisessa rinteessä. Alueelle tyypilliset suurikokoiset männyt näkyvät alueen kor-
kean topografi an vuoksi maisemassa kauas. Kaava-alue on ollut pitkään osa paikallista maisemaa, ja alue tunnetaan niin sano  una 
Palman alueena. Suunni  elualue näkyy hyvin paikallisessa maisemassa ja sijaitsee vilkkaas   liikennöityjen Vihdin  en sekä Ojakka-
lan  en risteysalueen vieressä, jonka läheltä on kulkenut  eyhteys jo 1700-luvun lopulla.

Kaava-alue kuuluu kau  altaan Nummelanharjun harjualueeseen, jonka kasvillisuus on pääasiassa mäntyvaltaista kangasmetsää. 
Alueen korkeuserot vaihtelevat niin, e  ä alueen länsiosasta voi mäntymetsikön lävitse nähdä kauas Enäjärven itäpuolen metsäisille 
mäkialueille saakka.

Suunni  elualueen rajaus ilmakuvalla.



Maaperäkar  a suunni  elualueelta (GTK). Suunni  elualueen liki-
määräinen sijain   kuvassa punaisella värillä raja  una.

Kallioperä, maaperä, rakenne  avuus
Kallioperä on alueella kvartsi- tai granodiorii   a. Kallioperä ei 
kuitenkaan tule alueella esiin, vaan peruskallion päällä maape-
rä on viime jääkauden aikana muodostunu  a hiekkaa. Kaava-
alueen korkeus vaihtelee välillä + 75 - 91 metriä merenpinnan 
yläpuolella (m-mpy). 

Suunni  elualueen maaperä on hiekkaa, joten rakenne  avuus 
on lähtökohtaises   hyvä, mu  a rakentaminen on suunniteltava 
ja valvo  ava huolella alueen sijaitessa pohjavesialueella, koska 
määperä on suotuisa veden imeytymiseen.

Kasvillisuus
Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee-
seen (1b), joka ulo  uu eteläisimpien rannikkoseutujen eli 
hemiboreaalisen vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjan-
lahden rannikolle saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhyk-
keellä puusto on runsasta ja kasvukausi 160-175 vrk. 

Suunni  elualue on osa Nummelanharjun arvokasta harju-
alue  a. Alueen kasvillisuus on Nummelanharjulle ominaista 
kangasmetsää, jonka valtapuulaji on mänty, ja aluskasvillisuus 
varpujen vallitsemaa.

Suunni  elualueella ei ole alkuperäistä harjumetsää jäljellä 
lähes lainkaan, vaan alueen maisema ja kasvillisuus on muo-
toutunut pääosin nykyisenlaiseksi ihmisen toiminnan kau  a. 
Alueella on säilynyt kuitenkin melko paljon harjualueelle tyypil-
lisiä mäntyjä, joista täysikasvuiset yksilöt ovat olennainen osa 
alueen maisemaa ja luonne  a. Suunni  elualueen suhteellisen 
korkean sijainnin vuoksi alueen männyt näkyvät Nummelan-
harjun maisemakokonaisuudessa kauas.

Pienilmasto
Rakentamisen kannalta alue on sitä suotuisampi, mitä läm-
pimämpi alueen pienilmasto on. Pienilmastoon vaiku  avat 
topografi a, aurinkoisuus, tuulisuus ja kosteus. Käytännössä 
tällaiset tekijät ovat riippuvaisia suuntauksesta, maastonmuo-
doista, maaperästä ja kasvillisuudesta. Suunni  elualue sijaitsee 
itään päin vie  ävällä harjunrinteellä, jossa on melko paljon 
täysikasvuista harjualueelle tyypillistä puustoa. Alueen ilmasto 
on suotuisa rakentamiselle.



Pohjavesialueet (Syke) ja vedeno  amoiden suoja-alueet.

Vesistöt ja vesitalous
Kaava-alue sijaitsee Enäjärven valuma-alueella (+ 49,8 m-mpy). Suunni  elualueen sisällä ei ole vesistöjä, mu  a lähin vesistö, Enäjär-
vi, sijaitsee tutkimuskohteesta noin 1,3 kilometriä kaakkon/itään. 

Suunni  elualue sijaitsee I -luokan pohjavesialueella, joka on yhdyskun  en vedenhankinnan kannalta tärkeä. Se on myös pohjaveden 
muodostumisalue  a. Pohjavesi on suunni  elualueelle keskimäärin noin 20 m syvyydellä. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta 
Vihdin  en toiselle puolelle nyk. urheilukentän lähe  yville, josta virtaus kääntyy koh   harjun keskiosaa ja Luontolan vedeno  amoa. 
Kaava-alueen läheisyydestä sen luoteispuolelta kulkee Luontolan vedeno  amon kaukosuojavyöhykkeen raja. 

Hulevesien hallintaan tulee kiinni  ää erityistä huomiota suunni  elussa ja rakentamisessa.



Suunni  elualueen rakennuskanta ja kul  uuriympäristö
Suunni  elualue on lähes kau  aaltaan rakenne  ua ja muokat-
tua ympäristöä. Vaikka suunni  elualueella ei sijaitse erityisiä 
kul  uuriympäristöjä, on siellä sijaitsevilla vanhoilla teollisuus- 
ja asuntolarakennuksilla osansa Nummelan taajaman kul  uuri-
historiassa. Alue tunnetaan niin sano  una Palman alueena. 

Suunni  elualueen rakennukset on inventoitu vuonna 2015. 
Alueen rakennukset ovat 1960-70 –luvuilla rakenne  uja joko 
kookkaita teollisuusrakennuksia, asuntolarakennuksia tai rivita-
loja, jotka ovat rakennusaikanaan hyvin suunniteltu maisemaan
ja herkkään harjuseutuun sopiviksi.

Palma
Palman rakennuskokonaisuus sulautuu hyvin maisemaan ja
siinä on maisemallisia arvoja. Se on rakenne  u vuonna 1961 ja 
laajenne  u 1997. Se on betonirakenteinen, pitkä, 1½-kerrok-
sinen laa  kkomainen teollisuusrakennus, johon on pohjoiseen 
päätyyn tehty matalampi jatko-osa. Näitä yhdistää välillä oleva 
pienempi betonirakenteinen ja osi  ain pel  vuora  u rakennus. 
Rakennus sijaitsee maisemallises   keskeisellä paikalla, Vihdin-
 en laidalla harvassa mäntyvaltaisessa rinteessä.

Yllä olevat valokuvat Palman rakennuksesta.

RakVes
Rakves -rakennus on arkkitehtoonises   omaleimainen ja maisemallises   alueen ympäristöolot huomioivas   rakenne  u. Rakennuk-
sella on teollisuushistoriallista ja maisemallista arvoa, ja se tulisi säily  ää ja mahdollises   suojella. 

Rakennus on valmistunut vuonna 1962, ja sitä on laajenne  u/ muute  u sekä vuonna 1997 e  ä vuonna 2002. Rakennuksen ja sen 
muutokset on suunnitellut arkkiteh   Maisa Luhtasela.

Tehdasrakennus on kookas ns. moniharjainen rakennus, jonka ka  o on malliltaan arkkitehtoonises   mielenkiintoinen ja se sopii 
hyvin paikan maastomuotoihin. Rakennus sijaitsee harjun alarinteessä ja sen malli mukailee vaihtelevaista maastoa. Rakennuksen 
takasivulla on matalampi pel  rakenteinen laajennusosa ja itäisessä päädyssä on en  nen lastauslaituri. Tässä kohtaa rakennuksen 
betoniseinässä on kookas aukko, jossa ikkunallinen puuseinä ja siinä sisäänkäyn  ovi. Ikkunoita on kahdessa kerroksessa ja suurin 
osa niistä on korkeita, mu  a alakerroksessa on muutama matala ikkuna. Ikkunoita on myös katonlappeissa. Pel  rakenteisen laajen-
nusosan kohdalta on muura  u joitakin ikkuna- ja oviaukkoja umpeen.

Rakennuksen ympärillä on asfal   piha. Vihdin  en ja rakennuksen välissä on istutuksia ja muutama autopaikka. Rakennuksen toisen 
päädyn lähellä on lisäksi varastorakennus.



Yllä ja vasemmalla olevat valokuvat RakVes- rakennuksesta.



Vuonna 2015 Rakves- rakennuksesta ja sen tulevasta mahdollisesta käytöstä pysäköin  talona on pyyde  y asiantun  jalausuntoa 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:ltä. Lausunnossa todetaan, e  ä rakenteiden säilyvyyden kannalta reuna-ehtoina ovat vanhan 
rakennuksen pitäminen lämmite  ynä ja pysäköin  kannen suolapitoisten valumavesin ohjaus ja rakenteen vesi  iveys. Alun perin 
lämpimän rakennuksen materiaalit eivät todennäköises   kestä toistuvia sulamisia ja jäätymisiä märkinä. Pysäköin  tason la   an kal-
listukset on suunniteltava lammikoitumisen estäviksi ja vesivalumia siten ohjaaviksi e  ei vanhoihin betonipilareihin imeydy autoista 
valuvaa suolave  ä. La   aan on tehtävä vedeneristys vanhan rakenteen ja alapuolisten käy  ö  lojen suojaamiseksi. Kantavuuden 
kannalta 1. kerroksinen parkkihalli vaiku  aa realis  selta. Muut  lat varataan pysäköinnin apu  loiksi ja pieniksi liike  loiksi. Alaker-
taan voidaan sijoi  aa autoiluun tai muuhun lii  yvää harraste  laa, vuokra  ava autotalli esim. autonkorjausta varten. Alakertaan 
voidaan tehdä myös vuokra  avia varastoja sekä parkkihallissa tarpeellinen rengasvarasto, mu  a nämä vaa  vat paloeristyksiä 
rakenteisiin.

Yläkerrassa nosturiratoja kanna  elevat vanhat pilarit, joten esimerkiksi varastoparvet onnistuvat pysäköin  tasojen yläpuolelle. 
Kaksikerroksinen pysäköin   nykyisen maanvaraisen la   atason vaa  i suuret mahdollises   ulkoa alkavat rampit, kulkuaukot nykyisiin 
rakenteisiin ja rakenteiden (nosturiratapilarit) lisätuentoja. Ylemmän pysäköin  tason tekeminen on teknises   mahdollista, mu  a 
kustannukset tulevat oleman eri  äin suuret. Ajorampit vievät  laa pihan parkkiruuduista sekä myös sisällä rakennuksessa, jolloin 
lisäpaikkojen saanto vastaavas   alenee. Viime kädessä kaksikerroksinen pysäköin   ei liene realis  nen vaihtoehto.

1. kerroksisen parkkihallin perustaminen Rakvesiin olisi varsin tehoton ratkaisu, annetun lausunnon perusteella tämä suunnitelma 
hylä   in.

Vuonna 2017 Rakvesin rakennuksen tulevaa käytötarkoitusta selvite   in uudestaan Arkkiteh  toimisto Minkkinen Oy:n toimesta (ks. 
kuvat ohessa). Rakennuksen ton    on väljä ja rakennuksen rakenteet järeät: monenlaiset rakennuksen tulevat käy  ömahdollisuudet 
ovat mahdollisia. Rakennus voidaan jakaa pienempiin huoneistoihin. 1. kerroksen huoneistot soveltuvat parhaiten liike- tai toimis-
tohuoneistoksi. Asuinhuoneistokäy  öä hankaloi  aa 1. kerroksen suhteellisen matala kerroskorkeus. 2. kerroksen huoneistot voivat 
olla joko liike- ja toimistohuoneistoja tai asuinhuoneistoja. Rakennuksen huoneistoilla voi olla keskenään sama käy  ötarkoitus. On 
myös mahdollista, e  ä esimerkiksi kadun puolen huoneistot ovat liike- tai toimistohuoneistoja, ja pihan puolen huoneistot asuin-
huoneistoja.

Selvityksen ohessa laaditussa luonnoksessa asuinhuoneistot ovat ateljé-tyyppisiä, väljiä asuntoja. Asunnot voidaan varustaa parvi-
kerroksella ja huoneistosaunalla. Asuntoihin kuljetaan rakennuksen keskikäytävän kau  a, pihan puolella jokaisella asunnolla on oma 
viherpihansa. 2. kerroksen toimistoihin kuljetaan rakennuksen keskikäytävän kau  a. Mikäli koko rakennus otetaan toimistokäy  öön, 
jokin huoneisto sisäänkäynnin yhteydessä voidaan osoi  aa rakennuksen yhteis  laksi, joka voidaan varustaa tauko  la- ja neuvo  elu-
huonevarustuksella. Mahdollisuus on osoite  u luonnospiirustuksessa.

Arkkiteh  toimisto Minkkinen Oy:n alustavia suunnitelmia Rakves -rakennuksen käy  ötarkoituksen muutoksesta. Yllä rakennuksen leikkaus-
kuva ja alla kellarikerroksen pohjapiirustus.



Käy  ötarkoituksen muutoksen vaa  mia rakennusteknisiä toimenpiteitä: Rakennuksen nykyisiä teräsbetonirakenteita puretaan 
uusien LVIS-asennuksien vaa  massa laajuudessa.Alapohjan ratkaisuissa tulee o  aa huomioon teete  ävien hai  a-ainekartoituksen 
antamat  edot. Alapohjarakenteita joko uusitaan tai kapseloidaan. Julkisivuihin tehdään joitakin muutoksia: Pihan puolen kylmä 
varastokatos sekä en  nen kaasuvarasto puretaan, samoin vesikaton nykyiset LVI-asennukset. 2. kerroksen sisäänkäyn  ä varten 
rakennetaan uudet, katetut sisääntuloportaat. Portaat ovat maala  uja teräsrakenteita. Pihan puolelle avataan ikkuna-aukkoja, jo  a 
huoneistoihin saadaan rii  äväs   valoa. Uudet ikkunat tehdään puu-lasirakenteina nykyisten ikkunoiden mukaan. Nykyiset ikkunat 
kunnostetaan. Nykyiset käyn  ovet uusitaan. Vesikaton uudet IV-asennukset tehdään rakennusaineisina. Huoneistot jaetaan uusilla 
osastoivilla seinillä, jotka voivat olla joko – ala- ja välipohjien kantavuudesta riippuen kivirakenteisia tai teräsrankaisia. Huoneisto-
jen uusien parvirakennelmien runko on joko terästä tai puuta. Kaikki rakennuksen nykyiset pintarakenteet uusitaan. Rakennuksen 
paloluokka on uudessa käytössä P3. Luonnospiirustuksissa esitetyt 1. kerroksen tekniset  lavaraukset ovat rii  ävät talotekniikan 
keskuslai  eiden tarpeisiin. Rakennus on yhdiste  y kaukolämpöverkkoon, lämmönjako on toteute  u vesikiertoisen pa  erilämmityk-
sen avulla. Jakojärjestelmä uusitaan  lamuutosten takia, vanhat putkipa  erit jätetään mahdollisuuksien mukaan käy  öön. Vesi- ja 
viemärijärjestelmät uusitaan kokonaan. Myös ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kokonaan, uudet IV-lai  eet sijoitetaan kellariker-
roksen uusiin IV-konehuoneisiin. Uudet rai  silma- ja jäteilmakanavat johdetaan kellarikerroksesta vesikatolle 2. kerroksen läpi. 
Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan lämmön talteenotolla. Sähköjärjestelmät uusitaan kokonaan ja varustetaan energiaa säästävällä 
automa  ikalla. Valaistus voidaan toteu  aa led-tekniikalla sekä osi  ain läsnäolotunnis  milla. 2. kerroksen käytävä varustetaan 
savunpoistojärjestelmällä. Rakennuksen katolle voidaan tehdä varaukset aurinkosähköjärjestelmää varten. Rakennus varustetaan 
turva- ja merkkivalaistuksella. Rakennus voidaan varustaa kulunvalvontajärjestelmällä, joka o  aa huomioon sen, e  ä eri  lojen 
aukioloajat poikkeavat toisistaan. Tietojärjestelmät uusitaan kokonaan. Rakennukseen asennetaan yleiskaapeloin  järjestelmä ja 
langaton lähiverkko.

Arkkiteh  toimisto Minkkinen Oy:n alustavia suunnitelmia Rakves -rakennuksen käy  ötarkoituksen muutoksesta. Yllä rakennuksen pohjapii-
rustukset 1. ja parvikerroksesta. Alla rakennuksen julkisivu länteen muutosten jälkeen.



Asuntolarakennukset
Asuntolarakennukset on rakenne  u 1970 -luvun alussa. Rakennukset ovat U-mallisia ja ne sijaitsevat rinteessä  Rakves-rakennuksen 
takana. Ne on istute  u rinteeseen siten, e  ä itäpuolen päädyissä on kaksi kerrosta ja länsipäädyissä yksi kerros. Talojen välissä on 
kulkuväylä/oleskelutasanne. Ikkunat ovat päätysivuilla ja niitä on neljä 1-ruutuista isohkoa tuuletusikkunallista ikkunaa. Asunto-
larakennuksia on kaikkiaan 3, kukin omalla ton  llaan vierekkäin. Ne sulautuvat hyvin mäntyvaltaiseen harjumaastoon ja niillä on 
maisemallisia arvoja.

Yllä kuvia asuntolarakennuksista.

Yllä kuva alueen omako  taloista.

Yllä kuvia Kanerva  en varren rivitaloista. Ylinnä Ahtela, keskellä Kanervarinne ja alinna täydennysrakenne  uja rivitaloton  eja.

Kanerva  en omako  talot
Kanerva  en alussa on kaksi yksityistä omako  taloa, joita on 
pide  y hyvin ja kunnoste  u. Lähempänä Kanerva  etä raken-
ne  u omako  talo on valmistunut vuonna 1961 ja taaimman 
vuonna 2005. Rakennuksilla ei ole erityisiä historiallisia tai 
maisemallisia arvoja, mu  a ne tulisi huomioida kaavoituksessa 
siten, e  ei niiden asumisen edellytyksiä huononneta.

Kanerva  en rivitalot
Rivitaloasunnot sijaitsevat avaras   mäntyvaltaisella harju-
alueella ja niillä on maisemallisia arvoja. Inventoin  alueen 
länsilaidalle ylös harjun yläosaan on rakenne  u lisää rivitaloja, 
jotka  ivistävät Nummelanharjun rakennuskantaa liiaksi. Alue 
on nykyisin suhteellisen harvaan rakenne  u ja sellaisenaan 
osoi  aa hyvää alueen luontoarvojen arvostusta.

Tilalla Ahtela sijaitsee arkkitehdin suunni  elema rivitalokoko-
naisuus 1960-luvun alusta. Alueella on kaksi puurakenteista
ja 1½-kerroksista rivitaloa, jotka sopivat maisemallises   hyvin 
harjun rinteeseen korkeiden mäntyjen lomaan.

Tilalla Kanervarinne sijaitsee arkk. Pajarinen ja Kilpiranta suun-
ni  elema ja vuonna 1966 valmistunut rivitalo, joka on F-malli-
nen, tasaka  oinen ja toisella sivulla on rinteessä 2 kerrosta ja 
ylempänä rinteessä oleva sivu on 1-kerroksinen. Pidennysosis-
sa, F-mallin sakaroissa, on molemmissa parvekkeet ja niiden
alla kaksi autotallia. Näiden parvekeulokkeiden eteläsivuilla on 
sisäänkäynnit. Myös län  sellä län  sellä sivulla on piha-alueet 
sisäänkäynteineen. Rakennuksella on maisemallista arvoa.

Muut alueen vanhemmat rivitalot on rakenne  u 1970 -luvulla. 
Nämä rakennukset on saneera  u saman aikaises   2010-luvul-
la, kun niiden yhteyteen on rakenne  u tyyliltään yhteensopivia 
uusia rivitaloja täydennysrakentamisena.



Vihdin  en ja Ojakkalan  en risteysalueen kiertolii  ymä sijaitsee kaava-alueen itäpuolella.

Kaikkiaan alueen  ivistämisrakentamiseen tai olemassa olevien rakennusten purkamiseen tarvitaan arkkiteh  ä suunni  elemaan 
aluekokonaisuu  a ja julkisivusuunni  elua. Kyseessä on Nummelan alueen pohjoisen tuloväylän ilmeen säily  äminen ja avara ja 
herkkä harjuluonto, jolla on merkitystä kaupunkimaisemassa ihmisten viihtyvyyden kannalta.

Alueen vanhoissa teollisuusrakennuksissa on toiminut vuosina 1962–1975 huonekaluteollisuu  a, minkä jälkeen rakennukset ovat 
toimineet koulutus-, liike- ja toimisto  loina. Ensimmäinen lii  ymissopimus viemäriin on vuodelta 1971, aiemmasta jätevesien joh-
tamisesta ei ole  etoa. Pihalla sijaitsee allas, johon on kaade  u ja johde  u putkistoja pitkin nestemäisiä jä  eitä. Altaan rakenteesta 
ei ole  etoa. Alueen eteläpäässä on toiminut metalliteollisuu  a 1960-luvun alkupuolelta läh  en (myöhemmin koulutuskäytössä). 
Alueella on ollut kolme maanalaista lämmitysöljysäiliötä,jotka on poiste  u vuonna 1995.

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat
Kanerva  en asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Nummelan taajaman keskustassa Vihdin  en varrella hyvien liikenneyhteyksien 
varrella ja palvelujen läheisyydessä. 

Nummelan taajaman ydinkeskusta, ns. Piste, sijoi  uu noin 500 metriä kaava-alueesta etelään, paikkaan, joka on ollut liikenteellinen 
solmukohta jo 1920-luvulla. Kaupallista toimintaa on sijoi  unut Pisteeltä läh  en myös Vihdin  en varrelle jo pitkään. Kaupallinen 
keskusta on viime vuosikymmenien kuluessa laajentunut Pisteeltä itään ja etelään. 

Kanerva  en lähimmät palvelut ja työpaikat sijoi  uvat suurimmaksi osaksi Nummelan Pisteen alueelle ja sen ympäristöön. Numme-
lan keskustassa sijaitsee runsaas   erilaisia palveluita, mm. kirjasto, kunnanvirasto, pankkeja, erikoisliikkeitä ja ravintoloita. 

Lähimmät kunnalliset koulut sekä päiväko   sijaitsevat noin 250 metrin päässä suunni  elualueesta. 

Virkistys
Suunni  elualueen läheisyydessä sijaitsee myös merki  ävänä virkikstysalueena toimiva Nummelanharju. Nummelanharjulla kulkee 
virkistysrei  ejä ja talvisin hiihtolatuja. Harjun alueella järjestetään ja harrastetaan monipuolista urheilutoimintaa: pesäpalloa, suun-
nistusta, frisbeegolfi a, maastopyöräilyä yms.. Suunni  elualue  a seuraavaksi lähimpänä sijaitsevat laajat pääosin rakentama  omat 
metsäiset alueet löytyvät Höy  önnummen ympäristöstä sekä Rataskorven peltoaukean pohjoispuolelta. 

Lähin urheilualue sijaitsee suunni  elualueen vieressä Vihdin  en toisella puolen, Kuoppanummen kentän asemakaavamuutoksen 
alueella.

Liikenneverkko
Liikenteellises   suunni  elualue sijaitsee hyvällä paikalla Nummelan taajaman keskustan alueella, pääkadun varrella. Kaava-alue 
on hyvin saavute  avissa kauempaakin, valtateiden Hanko-Mäntsälä (VT25) ollessa alle 500 metrin ja Porin  en (VT2) ollessa noin 
kilometrin päässä. Matkaa Vanhalle Turun  elle (110) on noin 5 kilometriä ja Turunväylälle (E18) noin 6 kilometriä.

Suunni  elualueelta on matkaa noin kilometri Nummelan linja-autoasemalle, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. Helsinkiin 
ja Lohjalle. Kaava-alueen eteläpuolelle, linnun  etä noin 3,5 kilometrin päähän, Pillistön  en läheisyyteen suunnitellaan ESA-rataa 
(Espoo-Salo oikorata) ja sen asemaa. ESA-rata parantaisi toteutuessaan Nummelan taajamaan joukkoliikenneyhteyksiä en  sestään.

Kaava-aluee  a lähimpänä olevat linja-autopysäkit sijaitsevat väli  ömässä läheisyydessä Vihdin  ellä sekä läheisestä liikenneympy-
rästä lähtevän Ojakkalan  en alkupäässä.

Suunni  elualue rajautuu lähes samanaikaises   laadi  avaan Kuoppanummen kentän asemakaavamuutoksen, kaavan N166, aluee-
seen. Vihdin  etä koskeva liikennesuunni  elu pyritään tekemään samaan aikaan Kuoppanummen asemakaavamuutoksen liikenne-
suunni  elun kanssa.



Suunni  elualue sijaitsee Nummelan taajamalle keskeisen liiken-
teen solmukohdan, Vihdin  en ja Ojakkalan  en liikenneympyrän 
tuntumassa.

Rinnepolku on tärkeä kevyenliikenteen yhteys Vihdin  en ja Nummelan harjun välillä. Se toimii myös ton   katuna sitä reunustaville omako  -
tonteille.

Kaava-alueen pohjoispäässä Kanerva  e kohoaa Vihdin  eltä jyrkäh-
kös  . Palman rakennus jää kuvassa vasemmalle.

Kanerva  e pohjoiseen päin. En  nen teollisuusalue jää kuvassa 
oikealle.



Kanerva  en asemakaavamuutoksen alue kuuluu kunnallis-
tekniikan piiriin. Suunni  elualueella on kaukolämpö-, sade-, 
jätevesi- ja vesijohtoverkoston liityntöjen lisäksi Kanervapolun 
ja Kanerva  en alla kulkeva kaasuputki. 

Pilaantuneet maat
Suunni  elualueella vuonna 2013 tehtyjen maaperätutkimusten 
(Vahanen Environment Oy) havaintojen perusteella alueelta on
löytynyt vanhan teollisuusrakennuksen alta hiilivetyjä. Tutki-
musalueella tode   in seuraavia hai  a-aineita: 

C10-C21 öljyhiilivedyt yli ylemmän ohjearvon (Vna 
214/2007) (S3,S4)
C21-C40 öljyhiilivedyt yli alemman ohjearvon (S4).

Pisteessä S3 (0-0,5 mja 0,5-1 m) ja S4 (0-0,5m) havai   in C10-
C21 ylemmän ohje-arvon ylitys (2520 mg/kg ja 1880 mg/kg) ja 
raskaiden öljyhiilivetyjen alemman ohjearvon ylitys (696 mg/
kg) S4 0,5-1m.

Rakennuksen pohjalaatan alta otetuista näy  eistä havai   in 
keskiraskaiden öljyhiilivetyjen ylemmän ohje-arvon ylitys 
kolmessa näy  eessä ja yhdessä näy  eessä keskiraskaiden öl-
jyhiilivetyjen alemman ohjearvon ylitys. Rakennusten ulkopuo-
lella maaperässä ei tode  u hai  a-aineita. Koska tutkimusalue 
ollaan kaavoi  amassa asuinalueeksi eli herkän maankäytön 
alueeksi, katsotaan sillä voivan soveltaa val  oneuvoston 
asetuksessa 214/2007 anne  uja alempia ohjearvoja. Mikäli 
hai  a-ainepitoista maata joudutaan ajamaan pois alueelta, sen 
ohjaamisesta asianmukaiseen käsi  elypaikkaan tulee huoleh-
 a.

Kyseinen saastuneen maaperän alue on tutkimuksen mukaan 
pieni, ja sijaitsee rakennuksen la   an alla, eikä siten pääse 
huuhtoutumaan sadevesien mukana muualle. Tämän pinta-
alaltaan pienen alueen maaperän puhdistamis- ja kunnostamis-
tarve tulee huomioida kaavasuunni  elussa sekä mahdollisen 
rakentamisen myötä kaavan toteutuessa. 

Pohjavesinäy  eissä tode   in kaikissa neljässä näy  eissä 
trikloorieteeniä ja pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,17-2,32 μg/l. 
Pohjaveden liuo  npitoisuus ali  aa selväs   talousveden raja-
arvon 10 μg/l.

Liikennemelu
Kaavojen N123 ja N166 alueille on vuonna 2014 tehty  e- ja 
raideliikennemeluselvitys. kannalta merki  ävin melulähde 
on Vihdin  en liikenne. Nyky- ja ennuste  lanteessa melutaso 
yli  ää 2 m korkeudessa päivä- ja yöajan ohjearvon Vihdin  en 
puoleisilla alueilla. Alueen itäosassa nykyisten liike  larakennus-

Kaava-alueella Kanerva  en alla kulkee maakaasuputki.

ten takana ja nykyisillä asuinrakennuksilla melutaso ali  aa ohjearvot. Alueen asuinrakentamista suunniteltaessa tulee huomioida 
Vihdin  en melun vaikutus piha-alueiden sijoi  umiseen. Jos piha-alueet sijoitetaan rakennusmassan Vihdin  en puoleisille alueille, 
yli  ää melutaso todennäköises   ohjearvot ilman meluntorjuntaa. Jos piha-alueet sijoitetaan rakennusmassan ”suojaan” rakennus-
ten länsipuolelle, ali  aa melutaso ohjearvot ilman meluntorjuntaa.

Laskentatuloksen perusteella päiväajan keskiäänitaso kaava-alueella on suuruudeltaan noin 55…60 dB(A). Näin ollen alueelle sijoi-



te  avien rakennusten parvekkeet tulee lasi  aa päiväajan ohjearvon saavu  amiseksi parvekkeilla, mikäli parvekkeet suuntautuvat 
pohjoiseen, etelään tai itään. Lasituksen osalta rii  ävä vaimennus saavutetaan normaalilla raollisella lasituksella. Länteen suuntau-
tuvia parvekkeita ei ole melun näkökulmasta tarpeen lasi  aa.

Julkisivujen ääneneristävyysvaa  mukset alueella ovat suuruudeltaan alle 30 dB. Tämän suuruiset vaa  mukset luokitellaan normaa-
leiksi ja ne täy  yvät yleensä normaalilla julkisivurakentamisella. Parvekkeiden lasitustarpeeseen ja julkisivujen ääneneristävyysvaa  -
muksiin vaiku  aa rakenne  avien rakennusten sijain  , muoto ja korkeus.

Suunni  elualue on nykyisellään suurelta osin Vihdin kunnan 
omistuksessa. Myös Vihdin  eltä lähtevät Kanerva  en katualue 
sekä Rinnepolku ovat Vihdin kunnan omistuksessa. Kanerva  en 
länsipuoliset kiinteistöt kor  elissa 5 ovat yksityisten omistuk-
sessa. Vihdin  e on val  on hallinnassa. 

Ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä maanomistajien 
kanssa tullaan laa  maan tarvi  avat sopimukset Kanerva  en 
varrella olevien kiinteistöjen alan laajentamiseen lii  yen.

Nykyinen maankäy  ö ja vuoden 2035 ennusteliikenne. Päiväajan 
keskiäänitaso LAeq,7-22.

Nykyinen maankäy  ö ja vuoden 2035 ennusteliikenne.
Yöajan keskiäänitaso LAeq,22-7.



Vih   kuuluu Uudenmaan lii  oon. Asemakaavamuutoksen laa  mista ohjaavassa Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 
keskustatoimintojen alue on kohdemerkintä, jolloin keskuksen määri  ely on tehtävä yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa. Vihdin 
kunta katsoo, e  ä Palman alue on osa Nummelan taajaman keskustatoimintojen alue  a. Keskustatoimintojen alue on keskustaha-
kuisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen alue  a, jolla voi olla myös asumista sekä tarvi  avat liikennealueet ja puistot. Koska 
Nummelan keskusta-alueella ei ole vielä voimassa olevaa osayleiskaavaa, jossa olisi määritelty keskustatoimintojen alueen tarkempi 
rajaus, Palman alueen on tulki  ava sijaitsevan maakuntakaavan mukaisella taajamatoimintojen alueella. Tätä alue  a suunnitellaan 
asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin lii  yvien palveluiden ja toimintojen alueena. Alueen yksi-
tyiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen ehey  ämiseen. Uusi rakentaminen ja 
muu maankäy  ö on sopeute  ava suunni  elulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuu  a ja turvaa ympä-
ristö- ja luontoarvot sekä o  aa huomioon alueen kul  uurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa on kiinnite  ävä huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään ääri-ilmiöihin. Suunni  elulla on ediste  ävä 
pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikenne  ä tukevaa yhdyskuntarakenne  a. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on turvat-
tava päivi  äisten palveluiden saatavuus, rii  ävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily ja jalankulkuyhteydet seudullisille 
virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on myös turva  ava paikalliskeskusten toimintaedellytykset sekä kiinnite  ä-
vä huomiota siihen, e  ä päivi  äistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteu  amismahdollisuuksia.

Tiiviste  ävä alue -merkinnällä on osoite  u maakuntakaavassa  iviste  ävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeu-
tuvat kestävään liikennejärjestelmään. Alue  a on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen 
taajaman muuta alue  a tehokkaammin rakenne  avana alueena. Yhdyskuntarakenne  a  iviste  äessä on kiinnite  ävä huomiota 
erityises   alueen ominaispiirteisiin ja kul  uuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivir-
kistysalueiden rii  ävyyteen

Nummelanharju on maakuntakaavassa osoite  u arvokkaaksi harjualueeksi. Alueidenkäy  ö on suunniteltava niin, e  ei aiheuteta 
maa-aineslaissa tarkoite  ua kauniin maisema-kuvan turmeltumista, luonnon merki  ävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnone-
siintymien tuhoutumista tai laajalle ulo  uvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on 
arvioitava ja sovite  ava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käy  ötarkoituksen mukainen maankäy  ö ja geologiset arvot.

Nummelanharjun pohjavesialue on myöskin merki  y maakuntakaavaan, koska se on ominaisuuksiltaan arvokas ja yhdyskun  en 
vedenhankinnan kannalta tärkeä. Alue  a koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, e  eivät ne vähennä pysyväs   pohjaveden 
määrää tai heikennä sen laatua.

Lisäksi suunni  elualueen tuntumassa kulkee viheryhteystarve -merkintä, jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen ver-
kostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Merkinnällä osoite  u yhteys suunni  elussa huomioitava siten, e  ä se säilyy tai toteutuu 
tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston 
liikkumismahdollisuudet.

Ote Uudenmaan maakuntakaavayhdistelmästä. Kaava-alueen 
likimääräinen sijain   merki  y punaisella ympyrällä.

Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava Uusimaa-
kaava 2050 on hyväksy  y syksyllä 2020, mu  a kaava ei ole 
vielä saanut lainvoimaa. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 
kumoaa sekä nyt voimassa olevat e  ä lainvoimaiset maakun-
takaavat. Aiempaa strategisemmassa Uusimaa 2050 - kaavassa
Palman alue sijoi  uu osin taajamatoimintojen kehi  ämis-
vyöhykkeelle, osin uuteen raideliikenteeseen tukeutuvalle 
taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeelle ja osin valkoiselle 
alueelle.

Vihdin strategista yleiskaava on hyväksy  y Vihdin kunnanval-
tuustossa syksyllä 2020, mu  a kaava ei vielä lainvoimainen, 
joten se ei ohjaa asemakaavamuutoksen laa  mista, vaikkakin 
se on tässä työssä huomioitu. Yleiskaavassa suunni  elualue on 
osoite  u keskustatoimintojen alueeksi, joka on toiminnoiltaan 
monipuolinen keskusta-alue, jonne saa sĳoi  aa keskustaan 



Ote ajantasa-asemakaavasta.

soveltuvaa asumista, palvelu- ja hallintorakentamista sekä ym-
päristöhäiriöitä aiheu  ama  omia työpaikkatoimintoja. Alueen 
suunni  elulla kehitetään toimintojen sekoi  uneisuu  a, sekä 
edistetään viihtyisiä ja turvallisiaoleskelu-, kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneympäristöjä.

Alueen uusien rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perus-
tua asemakaavoitukseen.

Suunni  elualue ja sen ympäristö on asemakaavoite  u. 
Alueella on voimassa pääosin Harjualueen asemakaava sekä 
asemakaavan muutos N12 (v. 1974) sekä Vihdin  en osalta 
Harju - Kuoppanummi asemakaava ja asemakaavan muutos
N53 (v. 1988). Näissä kaava-alue on osoite  u opetustoimintaa 
palvelevien rakennusten- (YO) , teollisuus- ja varastorakennus-
ten- (T), rivitalojen ja muiden kytke  yjen rakennusten- (AR) 
sekä omako  talojen ja muiden enintään kahden perheen 
talojen kor  elialueeksi (AO) ja yleiseksi  eksi suoja- ja näkemä-
alueineen (LYS).

Vihdin strateginen yleiskaava, kv 1.6.2020.



Palman alueen kor  elin 5 olemassa olevat rakennusoikeudet.

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita. Vihdin kunnassa rakentamista ohjaa 17.10.2019 
voimaan tullut rakennusjärjestys (ei kaikilta osin voimassa). Vihdin kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista 
johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kul  uuri- ja luontoarvojen huomioon o  amisen sekä hyvän elinympäristön 
to  eutumisen ja säily  ämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaiku  eisessa yleiskaavassa, asemakaavassa, maankäy  ö-ja raken-
nusasetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksissa on asiasta toisin määrä  y. Rakennusjärjestyksestä on sääde  y Maankäy  ö- ja 
rakennuslain 14 §:ssä.

Alueen pohjakar  a on saate  u ajantasalle kaavaehdotuksen laa  misen aikana.

Kunnanvaltuuston 15.11.2004 hyväksymässä Vihdin kunnan kehityskuvassa 2025 kaava-alue on taajama-alue  a.

Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt Vihdin kunnan ilmastostrategian vuosille 2010-2020, jossa tavoi  eeksi on asete  u 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Ilmastostrategiassa nime   in 7 eri 
tavoite  a: 

1. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 
2. Yhdyskuntarakenne  a eheytetään,
3. Sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen aiheu  amia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään,
4. Hankinnat ja kulu  aminen ovat kestävällä tasolla, 
5. Kouluissa ja päiväkodeissa lisätään ilmastonsuojelu  etoisuu  a, 
6. Kunnan ilmastostrategia jalkautetaan kunnan pää  äjille, työntekijöille, kuntalaisille, yrityksille ja vapaa-ajan asukkaille, 
7. Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Toiminnallises   tämä tarkoi  aa mm. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistä, yhdyskuntarakenteen ehey  ämistä ja 
energiatehokkuuden parantamista. Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulutuksesta ja lämmi-
tyksestä. Vihdin ilmastostrategia on tarkoitus yhdistää osaksi Vihdin kuntastrategiaa, kun sitä seuraavan kerran päivitetään.

Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (kv 2.4.2012) määräävät ja ohjaavat paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvista 
ympäristönsuojelullisista toimenpiteistä.

Palman alueen kor  elin 4 olemassa olevat rakennusoikeudet.



Suunni  elualueen asemakaava on vanhentunut. Alue sijaitsee I -luokan pohjavesialueelle eikä se sovellu enää sijani  nsakaan 
puolesta teollisuuskäy  öön, eikä sille ole enää käy  öä myöskään opetus  loina. Alueella olevat asuntolarakennukset ovat eri  äin 
huonokuntoisia. Suunni  elualue sijaitsee Nummelan keskustassa, jossa on kysyntää kerrostaloasunnoille. Alue sijaitsee keskeisellä 
paikalla lähellä palveluita ja joukkoliikenneyhteyksien varrella, kunnallistekniikan piirissä ja on maaperältään hyvää rakennuspohjaa. 

Kaava N 123 on alunperin aloite  u ja kuulute  u vireille 1.2.2007. Se on sisältynyt kaavoitusohjelmaan tuosta as  , mu  a erinäisistä 
syistä kaavaa ei ole saatu saate  ua hyväksytyksi.

Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, lähialueen asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä 
muut alueen toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset viranomaiset. Osalliset on lueteltu tarkemmin kaavan päivite-
tyssä osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa (liite 1, OAS).

Asemakaavaa laadi  aessa on maakuntakaava ja oikeusvaiku  einen yleiskaava ote  ava huomioon siten, kuin siitä maankäy  ö- ja 
rakennuslaissa säädetään. Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, 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 lähivirkistykseen 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.

Koska asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaiku  eista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadi  aessa soveltuvin osin ote  a-
va huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaa  muksista säädetään.

Yleiskaavaa laadi  aessa on ote  ava huomioon:

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäy  ö asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Mahdollisuudet liikenteen, erityises   joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon 
tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; ympäristöhai  ojen vähentäminen
Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
Virkistykseen soveltuvien alueiden rii  ävyys

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet (VAT)
Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäy  ö- ja rakennuslain yleisten tavoi  ei-
den ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunni  elun tavoi  eiden saavu  amista. Val  oneuvosto on vuonna 2000 tehnyt päätök-
sen tavoi  eista, ja niitä on tarkiste  u marraskuussa 2008. Tavoi  eista tätä asemakaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat kohdat:

Aluerakenne  a kehitetään monikeskuksisena ja verko  uvana hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Toimivan alue-
rakenteen runkona kehitetään Helsingin seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten muodostamaa 



verkostoa. Eteläisessä Suomessa aluerakenne perustuu erityises   Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin raideliiken-
neyhteyksiin.

Kunnan tavoi  eena on muu  aa alue  iviisen asuinrakentamiseen soveltuvaksi. Alueen toteu  amisen kustannuksia lisäävät olemas-
sa olevien rakennusten purkukustannukset ja maaperän puhdistaminen. Uudisrakentamisen kunnalle tuomilla tuloilla olisi pyri  ävä 
ka  amaan nämä kustannukset.

Tavoi  eena on laa  a asemakaava siten, e  ä se tukee Vihdin kunnan ilmastostrategian mukaisia tavoi  eita ja se ehey  ää Nummelan 
taajamakuvaa ja samalla  ivistää sen yhdyskuntarakenne  a.

Tavoi  eena on tutkia mahdollisuuksia kaavoi  aa vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten paikalle  ivistä kerrostaloasumista 
alueen maastonmuodot hyödyntäen ja samalla ratkaista muun kor  elialueen tuleva käy  ö sekä alueen liikennejärjestelyt. Kaava-
muutoksen yhteydessä tutkitaan myös, onko Rakvesin rakennus mahdollista säily  ää alueella, ja muu  aa se asuin- ja liikerakennuk-
seksi. Alueen  ivis toteu  aminen edelly  ää rakenteellista pysäköin  ä, jonka toteutusmahdollisuudet on tarkoitus tutkia kaavamuu-
toksen yhteydessä.

Alueen suunni  elussa otetaan huomioon vanhan teollisuusrakennuksen alta vuonna 2013 tehtyjen maaperätutkimusten yhteydessä 
löytynyt alue, jonka maaperässä on öljyhiilivetyjä. Tämän pinta-alaltaan pienen alueen maaperän puhdistamis- ja kunnostamistarve 
tullaan huomioimaan kaavasuunni  elun sekä tulevaisuudessa mahdollisen rakentamisen aikana.

Tavoi  eena on säily  ää asemakaavamuutoksella virkistysyhteys kaava-alueen lävitse tai ohitse Kuoppanummen kentän asemakaa-
vamuutoksen sekä Nummelanharjun virkistysalueen välille.

Asemakaavamuutoksella Vihdin  en ja Kanerva  en väliselle alueelle vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten paikalle on kaa-
voite  u kerrostaloasumista. Kyseiselle alueelle muodostuu asemakaavamuutoksella kaksi asuinkerrostalojen kor  elialue  a, jotka 
lii  yvät Vihdin  en ja Ojakkalan  en liikenneympyrään kahden uuden ton   kadun kau  a. 

Asemakaavaluonnoksesta on laadi  u kaksi versiota, jotka poikkeavat toisistaan pysäköinnin osalta. Versiossa 1 kaikki kaava-alueen 
olemassa olevat rakennukset on tarkoitus purkaa ja autopaikat sijoitetaan pihoille sekä rakennusten ja pihakansien alle. Versiossa 
2 kaikki kaava-alueen rakennukset yhtä lukuuno  ama  a on tarkoitus purkaa ja tämä rakennus muutetaan autojen paikoitukseen 
soveltuvaksi rakennukseksi. Näin osa kerrostalojen autopaikoista voidaan sijoi  aa tähän rakennukseen.

Asemakaavamuutoksella on myös päivite  y vanhaa asemakaavaa Kanerva  en länsipuolella lii  ämällä rivitalo- ja omako  taloraken-
nuspaikkoihin niiden olemassa olevia autopaikkoja, jotka sijaitsevat nykyisin kunnan omistamalla asemakaavan katualueella.

Suunni  elualue on pinta-alaltaan 79 460 m2 . Rakennusoikeu  a alueelle muodostuu yhteensä 26 935 km2 (V1) ja 29 535 km2 (V2).
Aluevarausten pinta-alat, rakennusoikeudet ja ton   en määrä muodostuvat seuraavas  :

V1:

• AK: 23 569 m2 / 20 400 km2 / e=0.87
• AR: 16 387 m2 / 6 160 km2 / e=0.38
• AO: 1760 m2 / 375 km2 / e=0.21
• VP: 15 502 m2

• Kadut: 19 720 m2

• Kevyen liikenteen väylät: 2 542 m2

• AK -ton  eja 12 kpl
• AR -ton  eja 7 kpl
• AO -ton  eja 2 kpl

V2:

• AK: 18 329 m2 / 19 000 km2 / e=1.04
• AR: 16 387 m2 / 6 160 km2 / e=0.38
• AO: 1760 m2 / 375 km2 / e=0.21
• LPA: 5249 m2 / 4000 km2

• VP: 15 502 m2

• Kadut: 19 720 m2

• Kevyen liikenteen väylät: 2 542 m2

• AK -ton  eja 10 kpl
• AR -ton  eja 7 kpl
• AO -ton  eja 2 kpl
• LPA-ton  eja 1 kpl



Asuinkerrostalojen kor  elialue (AK):Asemakaavamuutoksella
vanhojen teollisuus- ja asuntorakennusten paikalle Kanerva  en 
ja Vihdin  en väliselle alueelle on kaavoite  u kaksi asuinkerros-
talojen kor  elialue  a. 

Kor  elialueita jakaa kaksi uu  a katua siten, e  ä rinteen 
yläpäähän on mahdollista rakentaa viisikerroksisia asuinker-
rostaloja, ja alarinteeseen neljäkerroksisia asuinkerrostaloja. 
Ylärinteessä sijaitsevien kerrostalojen autopaikat on tarkoitus 
sijoi  aa rakennusten ja pihakannen alle yhteen kerrokseen. 
Alarinteessä sijaitsevien rakennusten autopaikat tulevat maan-
tasoon. Kummallakin kor  elialueella on määrä  y rakenne  a-
vaksi yksi autopaikka jokaista asuntoa kohden.

Asemakaavaluonnoksessa osa rakennusaloista on esite  y vielä 
ohjeellisena, mu  a merkintöjä tullaan tarkistamaan kaavapro-
sessin edetessä.

AK -kor  elialueita koskevat seuraavat asemakaavamääräykset:
Rakennukset tulee rakentaa kor  elialuei  ain julkisivu- ja ka  o-
materiaalien sekä muotojen suhteen yhtenäistä rakennustapaa 
nouda  aen ja niiden tulee suuruudeltaan, muodoiltaan ja 
materiaaleiltaan muodostaa kor  elialueella olemassa olevien 
rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Rakentama  a jäävälle ton  n osalle, jota ei käytetä leikkialueek-
si tai liikenteeseen on mahdollisuuksien mukaan säilyte  ävä tai 
istute  ava puita ja pensaita.

Kylmät ulkoportaat, tasanteet ja parvekkeet sekä niiden 
tukemiseen tarvi  avat rakenteet saavat ulo  ua rakennusalan 
ulkopuolelle. Asuntojen oleskeluparvekkeet on lasite  ava 
melulähteen puolella rakennusta.

Rakennuspaikkoja tulee tarvi  aessa suojata liikennemelulta 
rakennusten edullisella suuntauksella sekä rajaamalla pihoja 
melulähteen suuntaan sijoitetuin ääntä vaimentavin talous-, 
huolto- tai autosuojarakennuksin, rakenteellisin aidoin ja
suojaistutuksin siten, e  ä val  oneuvoston päätöksen mukaiset 
melutason ohjearvot (VN 993/92) eivät ylity. 

Maaperän pilaantuneisuus on selvite  ävä ja pilaantuneet alu-
eet on kunnoste  ava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Kor  elissa 4 voidaan joka ton  lle osoitetun rakennusoikeuden 
lisäksi rakentaa pihakannen ja rakennuksen alle autopaikkoja 
yhteen kerrokseen. Rakennusalalle osoite  u kerrosluku koskee 
asuinkerroksia. Kor  elissa 65 voidaan joka ton  lle osoitetun ra-
kennusoikeuden lisäksi rakentaa 20 kerrosneliömetrin kokoinen 
talousrakennus.

Rivitalojen ja muiden kytke  yjen asuinrakennusten kor  e-
lialue (AR): Asemakaavamuutokseen on ote  u mukaan myös 
Kanerva  en länsipuolella sijaitsevat rivitalorakennuspaikat. 
Rakennuspaikkojen autopaikat sijaitsevat nykyisin kunnan
omistamalla asemakaavan katualueella, ja kaavamuutoksella
autopaikkojen käy  ämä ala katualueesta liitetään rivitalotont-
teihin.

Kaavan valmisteluvaiheen kaavaluonnokset VE1 (yllä) ja VE2 (alla).



AR -kor  elialueita koskevat seuraavat asemakaavamääräykset:
Rakennukset tulee rakentaa julkisivu- ja ka  omateriaalien sekä muotojen suhteen yhtenäistä rakennustapaa nouda  aen ja niiden 
tulee suuruudeltaan, muodoiltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Rakentama  a jäävälle ton  n osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen on mahdollisuuksien mukaan säilyte  ävä tai 
istute  ava puita ja pensaita.

Erillispientalojen kor  elialue (AO): Asemakaavamuutokseen on ote  u mukaan Kanerva  en länsipuolella sijaitsevat kaksi omako-
 talojen rakennuspaikkaa. Toisen rakennuspaikan autopaikat ja osa pihasta sijaitsevat nykyisin kunnan omistamalla asemakaavan 

katualueella, ja tämä alue liitetään mukaan ton   in asemakaavamuutoksella.

AO -kor  elialueita koskevat seuraavat asemakaavamääräykset: Rakennukset tulee rakentaa julkisivu- ja ka  omateriaalien sekä 
muotojen suhteen yhtenäistä rakennustapaa nouda  aen. Asuinrakennuksissa on oltava harjaka  o.

Rakentama  a jäävälle ton  n osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen on mahdollisuuksien mukaan säilyte  ävä tai 
istute  ava puita ja pensaita.

Autopaikkojen kor  elialue (LPA): nKaavaluonnosversiossa 2 suunni  elualueen eteläosaan on merki  y autopaikkojen kor  elialue. 
Alueella olemassa oleva rakennus on versiossa 2 tarkoitus muu  aa autojen paikoitukseen soveltuvaksi. Alustavan selvityksen mu-
kaan rakennukseen voisi mahtua noin 95 autopaikkaa. Mahdollisuudet rakennuksen muu  amiseksi autojen paikoituskäy  öön tulee 
selvi  ää tarkemmin kaavatyön edetessä.

Puistot (VP): Kaava-alueen länsipuolella sijaitseva voimassa olevassa asemakaavassa vanhalla puistoalue -merkinnällä (P) oleva alue 
on muute  u nykyiseen kaavamerkintään puisto (VP). Kanervarinteen ja Vihdin  en risteykseen on jäte  y myös pieni puisto.

Kadut: Kanerva  en asemakaavamuutoksen uudet kerrostalokor  elialueet lii  yvät Vihdin  ehen kahden uuden ton   kadun, Ka-
nervarinteen ja Harjupolun kau  a.  Kanervarinteen ja Harjupolun varrelle sijoitetaan kadunvarsipysäköin  ä vieraita varten. Edellä 
maini  ujen katujen varrelle tulee myös jalkakäytävä.

Kanervarinne lii  ää kaava-alueen Vihdin  en ja Ojakkalan  en liikenneympyrään, jota tullaan tulevaisuudessa siirtämään nykyiseltä 
paikaltaan noin 20-30 metriä kaakkoon.  Kanerva  e pysyy nykyisellä linjallaan ja toimii kaava-alueen omako  talo- ja rivitaloton   en 
liikenneväylänä Vihdin  elle. Kanerva  eltä on ajoneuvolii  ymien tekeminen kerrostalokor  elialueelle kielle  y. Kaava-alueeseen 
on ote  u mukaan osa nykyistä Harju  etä ja Vihdin  etä, jo  a vanhassa asemakaavassa niiden välissä oleva turha pieni puistoalue 
saadaan muute  ua katualueeksi.

Kanervarinteellä ja Harjupolulla maaperän pilaantuneisuus on selvite  ävä ja pilaantuneet alueet on kunnoste  ava ennen rakenta-
miseen ryhtymistä.

Kevyen liikenteen väylät: Kaava-alueen eteläosassa kulkee kevyen liikenteen rei   , joka yhdistää Vihdin  en, Mus  kka  en ja harjun. 
Samoin Kanerva  en ja Mus  kka  en välillä kulkee kevyen liikenteen rei   . 

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevalle kiinteistölle Hiekkaharju RN:o 3:190 kuljetaan nykyisin voimassa olevan kaavan vastaises   
suoraan Vihdin  eltä Rinnepolkua pitkin. Tämä kulkurei    tullaan kaavan toteutuessa estämään, ja ajoneuvoliikenne kiinteistölle 
ohjataan Kanervarinteen kau  a.

Alustava leikkauskuva kaava-alueelta (V1).



Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja taajamakuvaa
Asemakaavaratkaisun toteu  aminen tulee  ivistämään Num-
melan yhdyskuntarakenne  a ja muu  amaan taajamakuvaa ns. 
kaupunkimaisempaan suuntaan.

Muute  avassa asemakaavassa Kanerva  en ja Vihdin  en väli-
selle teollisuus- ja asuntolarakennusten alueelle on osoite  u 
rakennusoikeu  a yhteensä noin 12 200 km2. Näin ollen ko. 
alueella rakennusoikeus lisääntyy versiosta riippuen noin 15 
000 km2 - 18 000 km2

Vaikutukset palveluihin ja työpaikkoihin
Kaavaratkaisulla ei ole merki  ävää vaikutusta palveluihin tai 
työpaikkoihin. Kaavamuutoksella alueelta poistuu pieni määrä 
yritys- ja koulu  loja. Kaava-alue sijaitsee aivan Nummelan 
palveluiden väli  ömässä läheisyydessä.

Viereisen vireillä olevan kaavan N 166 alueelta poistuu kaava-
muutoksella urheiluken  ä palveluineen. Korvaava urheilukent-
tä palveluineen on kaavoite  u Pajuniityn alueelle.

Vaikutukset liikenteeseen
Asemakaavamuutoksen toteu  aminen tulee lisäämään liiken-
teen määrää Nummelan alueella. Suurin osa uudesta liiken-
teestä tulee kulkemaan Kanervarinteen ja Harjupolun kau  a 
Vihdin  elle.

Vihdin  en toimivuustarkastelun (2015) mukaan Kanerva  en 
asemakaavan sekä lähialueen ja Nummelan muiden kaava-
hankkeiden ja liikenteen parantamistoimenpiteiden toteudut-

Rakeisuuskuvaa kaava-alueelta (V1).

tua liikenne tulee sujumaan hyvin Vihdin  ellä ja sen lähiympäristössä. Ainoana parantamistoimenpiteenä toimivuustarkastelussa 
ehdote   in Vihdin  e-Lohjan  e valo-ohjatun lii  ymän kehi  ämistä siten, e  ä kääntyville lisätään omat kaistansta. Tämä on mah-
dollista toteu  aa risteyksessä olevan nykyisen kaavan pui  eissa. Vihdin  e - Ojakkalan  en liikenneympyrää on tarkoitus siirtää noin 
20-30 metriä kaakkoon.

Vaikutukset väestöön ja sosiaalisiin oloihin
Asemakaavamuutoksen maankäytön toteudu  ua kokonaisuudessaan sen alueella voi asua yhteensä noin 400-450 asukasta.

Vaikutukset rakenne  uun kul  uuriympäristöön
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia rakenne  uun kul  uuriympäristöön. Kaavaratkaisun toteu  aminen tulee vaa  maan alueella ole-
massa olevien rakennusten purkamista, mu  a rakennuksilla ei ole katso  u olevan kul  uurihistoriallista arvoa.

Vaikutukset virkistykseen
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta virkistykseen. Asemakaavamuutoksella ei vähennetä virkistysalueiden määrää Nummelassa. 
Kaava-alueen läheisyydessä on laajat virkistysalueet.

Viereisen vireillä olevan kaavan N 166 alueelta poistuu kaavamuutoksella urheiluken  ä palveluineen. Korvaava urheiluken  ä palve-
luineen on kaavoite  u Pajuniityn alueelle.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavaratkaisulla ei ole merki  ävää vaikutusta luontoon tai luonnonympäristöön. Asemakaavamuutoksen toteutuessa nykyisin alu-
eella sijaitsevia puita joudutaan kaatamaan, mu  a alueella ei ole tode  u olevan merki  äviä luontoarvoja.

Suunni  elualue sijaitsee pohjavesialueella, ja pohjaveden suojelemiseksi asemakaavassa on anne  u pohjavesimääräykset sekä 
hulevesimääräykset.

Vaikutukset Vihdin ilmastostrategiaan
Asemakaavamuutos tukee kunnan ilmastostrategian toteutumista  ivistämällä yhdyskuntarakenne  a alueella, joka on jo valmiin 
infrasrtuktuurin piirissä ja joukkoliikenteen avulla hyvin saavute  avissa.



Vaikutukset talouteen
Koska suunni  elualue on suurelta osin kunnan omistuksessa, tulee kunta saamaan ton   en myynnistä tai vuokraamisesta tuloja. 
Olemassa olevien rakennusten purkaminen, pilaantuneen maan puhdistaminen ja uusien katujen sekä kunnallistekniikan rakentami-
nen tulee aiheu  amaan kustannuksia.



Kaavan valmisteluaineistosta on nähtävillä oloaikana saatu 17 lausuntoa ja 2 mielipide  ä. Kaava N123

Lausunnot referoituina:

1) Caruna Oy
Lausunnossa pyydetään huomioimaan alueella olevat maakaapelit ja puistomuuntamot.

2) Fingrid Oyj
Alueelle ei sijoitu voimajohtoja, joten ei ole tarve  a antaa lausuntoa.

3) Aurora Kaasunjakelu Oy
Suunniteltaessa ja rakenne  aessa kunnallistekniikkaa tulee o  aa huomioon maakaasuputkiston suojaustoimenpiteet. Maankaivu ja 
muu rakentaminen maakaasuputkiston läheisyydessä edelly  ää luvan hakemista maakaasuputken omistajalta. 

Aurora Kaasunjakelu Oy haluaa mahdollises   olla mukana kehi  ämässä alue  a ja tarjoamassa alueelle biokaasuun lii  yviä ener-
giaratkaisuja.

4) Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla ei ole huomaute  avaa asemakaavamuutokseen Kaava N 123.

5) Kul  uuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta
Kul  uuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta toteaa, e  ä asemakaavamuutoksen suunni  elussa tulee o  aa huomioon suunni  elu-
alueen kul  uurihistoriallinen merkitys sekä kul  uurimaiseman säily  äminen. Lisäksi lautakunta toteaa, e  ä osoi  eessa Vihdin  e 
30 A sijaitseva rakennus olisi säilyte  ävä, koska kyseessä on kyläkuvan kannalta merki  ävä rakennus, ja kyseisessä rakennuksessa 
toiminut Rakves Oy oli ensimmäinen yritys, joka teollistamispoli  ikan seurauksena ase  ui Nummelaan.

6) Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunnalla ei ole huomau  amista kaavamuutokseen.

7) Lohjan ympäristöterveyspalvelut
Lausunnossa todetaan, e  ä liian vähäisistä pysäköin  paikoista voi seurata liikenneturvallisuu  a hai  aavaa kadunvarsipysäköin  ä, 
joten erillisen pysäköin  in tarkoitetun rakennuspaikan osoi  amista kaavaan pidetään hyvänä ratkaisuna. Liikenteen ohjaaminen 
alueelle pelkästään Ojakkalan  en kiertolii  ymän kau  a saa  aa lisätä liikennemelua ja hiukkaspäästöjä sekä aiheu  aa ruuhkaa 
alueella. Rakennusten ääneneristävyyden vaa  musta tulisi koro  aa 35 dB.

8) Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Maakuntamuseo katsoo, e  ä mahdollisten suojeluarvojen määri  elyä varten alueen rakenne  u ympäristö tulee esitellä tarkem-
min siten, e  ä alueen rakennuskannasta, sen iästä, ilmeestä sekä alkuperäisestä ja nykyisestä käy  ötarkoituksesta saa ka  avan 
kokonaiskuvan. Mikäli nykyisten rakennusten korvaaminen osoi  autuu suojelunäkökulmasta mahdolliseksi, maakuntamuseo pitää 
esite  yjä kaavaratkaisuja oikeansuuntaisina. Uusi asuinalue muodostaisi Vihdin  en varteen uuden, korkeana ero  uvan maamerkin, 
joka ei kuitenkaan ratkaisevas   uhkaisi kul  uuriympäristön arvoja. Alueen historiallisen kertovuuden näkökulmasta parempi on 
vaihtoehto V2, joka mahdollistaa arkkitehtuuriltaan ero  uvan, osoi  eessa Vihdin  e 30 A sijaitsevan, nykyisin toimisto-ja opetuskäy-
tössä olevan rakennuksen säilymisen. Katukuvaan jäisi siten jälki alueen historiasta. Ylärinteeseen sijoi  uvien kerrostalojen kerroslu-
ku saisi lausunnon mukaan olla maisemakuvallisista syistä alhaisempi kuin V –kerrosta.

9) Maanmi  auslaitos
Suunni  elualue ei sijaitse aivan normaaliperusviivan kiinteistön 927-1-1-123 vieressä, jolloin alueen kaavan muu  aminen tai sen 
toteu  aminen eivät todennäköises   aiheuta hai  aa Maanmi  auslaitoksen tutkimustoiminnalle. 

10) Nummelan Kilta ry
Nummelan Kilta ry kanna  aa järkeviä uudelleenkäy  ömahdollisuuksia ja puoltaa versiota kaksi (2), jossa olemassa olevaa rakennus-
ta hyödynne  äisiin paikoitukseen mahdollisuuksien mukaan. 

Kaavasuunni  elussa tai katusuunnitelmissa pitäisi mielestämme o  aa huomioon erityises   kevyen väylän turvallisuuteen lii  yvät 
seikat esimerkiksi harjun suunnasta alas mäkeä pitkin tultaessa. Poistuvan puuston  lalle tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan 
puistomaista kasvillisuu  a.



11) Nuorisolautakunta
Nuorisolautakunnalla ei ole huomau  amista kaavamuutokseen.

12) ELY –keskus
Lausunnossa todetaan, e  ä talojen perustuksia rakenne  aessa tulee huomioida, e  ä maaperän kerrosrakenne  a ei muuteta siten, 
e  ä siellä tode  u pilaantunut pohjavesi lähtee hallitsema  omas   liikkeelle. Pohjavesimääräystä tulee täydentää lausunnossa esite-
tyllä tavalla. 

Uuden asumisen lisääminen Nummelan keskustaan on perusteltua. Samalla tulee huoleh  a turvallisten ja toimivien liikennejärjeste-
lyjen suunni  elusta ja toteu  amisesta. Kuoppanummen ja Kanerva  en asemakaavojen liikennejärjestelyt tulee suunnitella yhtenä 
kokonaisuutena. Kiertolii  ymän mahdolliset parantamistoimenpiteet ja linja-autopysäkkien siirtäminen tulee suunnitella saman 
aikaises   asemakaavan laadinnan kanssa. Kunnan tulee tehdä kadunpitopäätös tekeillä olevissa asemakaavoissa katualueeksi osoi-
tetusta Vihdin  en osuudesta asemakaavojen saatua lainvoiman. 

Vihdin  en liikennemelu tulee huomioida rakennusten ja niiden oleskelupihojen sijoi  elussa sekä rakenteiden ääneneristävyysvaa  -
muksissa. Parvekkeiden sijoi  aminen ei ole salli  ua rakennuksen julkisivulle, jossa päiväajan keskiäänitaso on 65 dB tai yli. 

Kaavan N123 toteu  amista saa  aa vaikeu  aa Geodee   sen laitoksen normaaliperusviivan sijain   kaava -alueen länsipuolella. Kaa-
vatyön yhteydessä tulee pyytää lausunto Geodee   selta laitokselta. 

Kaava -alueen rakenne  u kul  uuriympäristö (rakentamisajankohta, sen viitekehys, suunni  elijat ja rakennusten säilyneisyys) tulee 
selvi  ää siinä laajuudessa, e  ä suunni  elualueen mahdollisiin rakennus- ja kul  uurihistoriallisiin arvoihin voidaan o  aa kantaa.

13) Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto pää    lausuntonaan esi  ää, e  ä valmistelua jatketaan vaihtoehto V2:n pohjalta.

14) Vihdin kunta, mi  austoimi
Asemakaavalla ollaan muu  amassa voimassa olevan kaavan mukaisia rakennusalueita katualueiksi ja puistoksi. Nämä alueet on 
syytä neuvotella rii  ävän ajoissa ennen asemakaavan vahvistamista esim. maankäy  ösopimuksilla kunnan omistukseen.

15) Vihdin museo
Lausunnossa todetaan, e  ä vaikka suunni  elualueella ei sijaitse erityisiä kul  uuriympäristöjä, on siellä sijaitsevilla vanhoilla teol-
lisuus- ja asuntolarakennuksilla osansa Nummelan taajaman kul  uurihistoriassa. Mikäli päädytään olemassa olevien rakennusten 
purkamiseen, olisi syytä huomioida uusien rakennusten sovi  aminen olemassa olevaan ympäristöön.

16) Vihdin kunta, rakennusvalvonta
Kaavamuutos tehostaa alueen maankäy  öä Nummelan keskusta-alueeseen soveltuvalla tavalla. Kaavan laa  mista tulisi jatkaa 
ensisijaises   version 1 pohjalta, koska se on asuntorakentamisen osalta tehokkaampi ja rakentuneena muodostaa yhtenäisemmän 
näkymän Vihdin  en suunnasta. Mikäli edetään version 2 pohjalta ja tavoitellaan LPA-alueelle pysäköin  talon toteutumista, sen 
toteutumisedellytyksiä voisi edistää LPA-alueen laajempi käy  ömahdollisuus muidenkin kor  elin 4 ton   en pysäköin  tarpeeseen. 

Kor  elissa 5 sijaitsee rakennuksia, joissa on päällekkäisissä kerroksissa erillisiä asuntoja, mikä on aiheu  anut tulkintaepäselvyyksiä 
AR-merkinnän tarkoituksesta ja rivitalon määritelmästä. Rakennuskanta on osin sen ikäistä, e  ä tulee myös varautua sen korvaami-
seen uudella nyt laadi  avan kaavan elinkaaren aikana. Em. perustein tulisi harkita AR-merkinnän sijaan joko AKR- tai A-merkinnän 
käy  ämistä. AK-kor  elialueita koskevia yhtenäisen rakennustavan vaa  musten osalta tulee huomioida myös  lanne, jossa AK-tont-
 en rakentaminen alkaa, ennen nykyisen rakennuskannan purkamista kor  elialueelta.

17) Vihdin kunta, ympäristövalvonta
Lausunnossa todetaan, e  ä pohjavesiolosuhteista on kaavaa varten oltava rii  ävät selvitykset ja vaikutukset pohjaveteen on arvi-
oitava, mikäli maankäytöllä voi olla vaikutusta pohjaveden määrään tai laatuun. Ve  ä läpäisemä  ömän pinta-alan lisääntyminen 
mm. vähentää pohjaveden muodostumista. Ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan asiaa olisi tarkoituksenmukaista tarkastella 
laajempana kokonaisuutena maankäytön näkökulmasta koko Nummelanharjun pohjavesialueen osalta. Vedeno  amon suoja-alue-
määräykset tulee huomioida alueen maankäytön suunni  elussa ja suoja-alueen rajat tulee merkitä kaavakar  aan. Kaavaluonnoksen 
selostuksessa on tode  u, e  ä rakentaminen on suunniteltava ja valvo  ava huolella alueen sijaitessa pohjavesialueella. Se, kuinka 
asia on huomioitu tai tullaan huomioituaan kaavaa laadi  aessa, ei käy tarkemmin ilmi yleistä pohjaveden suojelumääräystä lukuun 
o  ama  a.

Kaavan yleinen hulevesimääräys on sinällään asianmukainen, mu  a ympäristövalvonnan näkemyksen mukaan se ei poista tarve  a 
selvi  ää, kuinka suunnitellun maankäytön hulevesien hallinta toteutetaan olosuhteiden edelly  ämällä tavalla siten, e  ä haitallisia 
vaikutuksia mm. pohjaveden muodostumiselle ei aiheudu. Valmisteluaineistosta ei käy tarkemmin ilmi onko alueella esimerkiksi 



tarpeita rajoi  aa päällystetyn pinta-alan määrää tai järjestää keskite  yjä ratkaisuja hulevesien hallinnalle.

Melutasojen ei tulisi yli  ää val  oneuvoston päätöksessä melutasolle anne  uja ohjearvoja. Vaihtoehtoises   uudet asuinrakennukset 
sekä muut melulle herkät maankäy  ömuodot tulisi osoi  aa melualueen ulkopuolelle.

Suunni  elualueella on tode  u pienialainen maaperän puhdistus - ja kunnostustarve. Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdista-
misesta on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokau  a ennen toimenpiteisiin ryhtymistä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle.

Lausuntojen huomioiminen kaavamuutoksen työstämisessä:

• Olemassa olevat puistomuuntamot on merki  y kaavakar  aan. Maakaapeleita voidaan joutua siirtämään alueen toteutuessa. 
Maakaasuputket on huomioitu kaavaratkaisussa.

• Alueen kul  uurihistoriallinen merkitys on tunniste  u, alueen rakennuskanta on inventointu ja se on myös esitelty kaavaselostuk-
sessa aiempaa tarkemmin. Rakves –rakennuksen jatkokäy  öä on tutki  u kaavatyön yhteydessä ja se pyritään säily  ämään alueella 
osoi  amalla siihen asuin- ja liike  loja. Uusirakentamisessa pyritään huomioimaan alueen historia ja lii  ää uudet asuinrakennukset 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka korostaa alueen historiaa.

• Alue tulee olemaan tehokkuudeltaan todella  ivis ja urbaani, ja rakennusoikeuden täysimi  ainen hyödyntäminen tulee vaa  maan 
rakenteellisia pysäköin  ratkaisuja. Rakenteellinen pysäköin   on suunniteltu toteute  avaksi rinnemaastoa hyödyntäen kansiratkaisu-
jen avulla taloudellises   mahdollisimman edullises   toteute  avaksi. Tämän lisäksi kaavassa annetaan myönnytyksiä pysäköin  paik-
kojen määrästä, kun ne toteutetaan rakenteellisina. Vihdin  en puoleinen rakennusmassa on suunniteltu melko yhtenäiseksi siten, 
e  ä rakennukset suojaavat oleskelupihoja liikennemelulta.

• Vihdin  en kiertolii  ymän siirtämistä ja laajentamista on tutki  u kaavatyön yhteydessä, mu  a ajatuksesta on luovu  u, koska teh-
tyjen selvitysten valossa sille ei ole tarve  a. Näin ollen uusi Palmankatu lii  yy Vihdin  ehen aivan suunni  elualueen eteläkulmasta, 
jolloin voidaan ratkaista kulkeminen myös alueen eteläpuolisen kor  elin rakennuspaikoille. Paikalla oleva kevyenliikenteen yhteys 
kuitenkin säilytetään ja kunnallisteknisissä suunnitelmissa ratkaistaan, miten se saadaan toteute  ua liikenneturvallisuuden kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Kanerva  en lii  ymä säilyy en  sellään.

• Liikennemelu on huomioitu kaavassa tarvi  avin merkinnöin ja määräyksin. 

• Kaavamuutos tai sen toteu  aminen ei aiheuta hai  aa harjun päällä sijaitsevalle normaaliperusviivalle.

• Tiiviin rakentamisen myötä alueelle jää melko runsaas   myös rakentamatonta alue  a erityises   alueen uudisrakentamisen keskel-
le. Kaavaan merkitään rakentama  omiksi jäävät alueet istute  aviksi alueiksi ja alueen pääpuulajin on edelleen oltava mänty. Alu-
eelle on myös pyri  ävä säily  ämään olemassa olevaa mäntypuustoa niin paljoin kuin se suinkin on mahdollista. Rakentama  omat 
alueet takaavat myös sen, e  ä kaavamuutos ei merki  äväs   vaikuta alueella muodostuvan pohjaveden määrään. Näitä istute  avia 
alueita tulee kaavamääräysten mukaises   hyödyntää myös alueen puhtaiden hulevesien imey  ämiseen. Alueen kaduilta ja pysä-
köin  paikoilta kerääntyvät likaiset hulevedet tulee ohjata sadevesiviemäien kau  a pohjavesialueen ulkopuolelle.

• Alueen pohjavesiolosuhteet ja pilaantunut maaperä on huomioitu kaavaratkaisussa ja niitä varten kaavaehdotukseen on tuotu 
tarvi  avat merkinnät ja määräykset. Olemassa olevien rakennusten purkamisen ja uusien rakennusten sekä kunnallistekniikan 
rakentamisen yhteydessä maanpintaa on väl  ämätöntä muokata, mu  a muutoin kaavaratkaisu perustuu siihen, e  ä kaavaratkaisu 
myötäilee alueen rinnemaastoa mahdollisimman hyvin.

• Kunnan maankäy  öpalvelut laa  vat kaavan kannalta tarvi  avat maankäy  ösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.

Mielipiteet referoituina ja niihin annetut kommen  t:

1. Kanerva  en varren omako  talon rakennuspaikkaan voidaan lisätä noin 5 m levyinen lisämaa eli enintään 130 m2. Mielipiteessä 
ehdotetaan Kanerva  en pohjoispäätyyn sijoi  uvan kerrostalon kerrosluvuksi IV ja se muotoiltaisiin eri tavalla.

Kommen  t: Lisämaan pinta-ala pyritään mitoi  amaan ehdotetulla tavalla. Kaavan valmisteluvaiheessa Kanerva  en pohjoispäätyyn 
sijoitetun kerrostalon paikalla on kaavaehdotuksessa rakenteellista pysäköin  ä.

2. Palman Tieto-taito-Keskus Oy näkee kaavaluonnosvaihtoehdon 1 parempana ja keskus tullaan myymään sen kokonaisuutena.

Kommen  t: Kaavaratkaisu on muu  unut huoma  avas   ehdotusvaiheen. en  nen teollisuusalue on nykyisin kokonaan Vihdin kunnan 
omistuksessa.



Asemakaavaluonnoksesta saadun palau  een, tehtyjen lisäselvitysten ja kunnallisteknisen suunni  elun pohjalta laadi   in asemakaa-
vaehdotus.Kaavaehdotuksessa alueen olemassa olevat teollisuus- ja asuntolarakennukset puretaan lukuun o  ama  a RakVes-raken-
nusta. Asemakaavamuutoksella suunni  elualueelle muodostuu  iviitä ja tehokkaita uusia kerrostalokor  eleita, joiden pysäköin   
järjestetään rakenteellises  . Kor  eli 372 rakennuspaikan 1 pysäköin  paikat sijaitsevat kor  eliin 373 osoitetulla LPA-alueella, jolle 
voidaan toteu  aa II kerroksinen pysäköin  rakennus (kansiratkaisu, jonka alakerrokseen ajetaan Palmankadulta ja yläkerrokseen 
Kanerva  eltä). Kor  elin 373 rakennuspaikoilla 3-5 pysäköin  paikat sijoi  uvat kansirakenteen alle, jonka päällä sijaitsevat itse 
asuinrakennukset ja näiden asuntopihat. Kor  elin 372 asuinkerrostalon I kerrokseen voidaan toteu  aa myymälä- ja liike  loja, joiden 
maanpäälliset pysäköin  paikat sijaitsevat siten, e  ä niille ajetaan Palmanaukion kau  a. Vihdin  en puoleisten asuinkerrostalojen on 
suunniteltu muodostavan melko yhtenäisen, hiukan mutki  elevan, rakennusmassan, joka suojaa niiden taakse sijoi  uvia oleskelupi-
hoja Vihdin  en liikennemelulta. 



Alueella säilytetään kor  elissa 4 sijaitseva vanha teollisuusrakennus, Rakves, joka on kaavamuutoksella osoite  u asuin- ja liikekäyt-
töön. Rakennukseen voidaan sijoi  aa esim. lo  -asuntoja sekä työ- ja liike  loja. Osalle asunnoista voidaan järjestää oma piha-alue 
Palmankadun puolelle. Tämän rakennusapaikan autopaikat sijaitsevat maantasossa siten, e  ä niille ajetaan suoraan Vihdin  eltä 
olevan ton   lii  ymän kau  a ja osalle ajetaan Palmanaukion kau  a.

Tiivis kerrostalorakentaminen ja rakenteellinen pysäköin   varmistavat, e  ä alueelle muodostetaan myös istute  avia alueita ja sekä 
pieni puistoalue. Harjunrinteessä kasvavia suuria mäntyjä on pyri  ävä säily  ämään alueella mahdollisimman paljon ja viheralueille 
tulee istu  aa puita (etupäässä mäntyjä) ja pensaita. Viheralueita on tarkoitus hyödyntää myöskin alueella muodostuvien puhtaiden 
hulevesien imeytykseen. Katu- ja pysäköin  alueilta kertyvät likaantuneet hulevedet tulee ohjata sadevesiviemärien kau  a pohjave-
sialueen ulkopuolelle.

Kanerva  en varrelle sijoi  uva olemassa olevassa asuinkor  elissa on sekä asuinpientalojen kor  elialue  a (AO) e  ä asuinkerrostalo-
jen ja rivitalojen kor  elialue  a (AKR). Näissä sijaitsevia rakennuspaikkoja on laajenne  u siten, e  ä nyk. Kanerva  en katualueella si-
jaitsevat pysäköin  alueet sijaitsevat jatkossa koko rakennuspaikoilla. Sekä Kanerva  en e  ä Palmankadun varrelle voidaan toteu  aa 
kadunvarsipysäköin  ä.

Kanerva  en varrelle sijou  uva kor  eli 5 on toteutunut jo aiemmin. Sen osalta kaavaa sekä sen merkintöjä ja määräyksiä päivitetään 
ajanmukaisiksi ja toteutuneiden ratkaisujen mukaisiksi. Lisäksi kor  elialue  a laajennetaan hiukan Kanerva  en suuntaan, jo  a nykyi-
sin katualueella sijaitsevat pysäköin  alueet siirtyisivät rakennuspaikkojen puolelle. Muutos ei vaikuta merki  äväs   rakennuspaikko-
jen rakennusoikeuksiin (vain pieniä pyöristyksiä nykyiseen rakennusoikeuteen nähden kaavateknisistä syistä).

Rinnepolku muu  uu pelkäksi kevyenliikenteenväyläksi Vihdin  en ja Palmankadun välillä, jolla ei sallita autoliikenne  ä. Rinnepolun 
varrella sijaitseville omako  tonteille liikennöidään jatkossa Palmankadun kau  a. Rinnepolun Palmankadun ja Kanervapolun välinen 
osuus on jyrkän pituuskaltevuutensa vuoksi osoite  u VP-alueelle sijoi  uvaksi puistopoluksi, kuten myös Kanervapolulta Nummelan-
harjulle nouseva polkukin.

Kaavaratkaisu on hyvin tehokas ja alueelle muodostuu kaikkiaan lähes 31 500 k-m2 rakennusoikeu  a. Uu  a asuinrakentamiseen 
tarkoite  ua kerrosalaa alueelle muodostuu reilu 19 000 k-m2. Kaikkien uusien kerrostalokor  eleiden keskimääräinen tehokkuusluku 
on noin e=1,4. Tämän mahdollistaa alueelle suunniteltu rakenteellinen pysäköin  . Koko kaava-alueen aluetehokkuus on e= 0,64.

Lisäksi alueelle on osoite  u uusia katualueita noin 5900 m2, uu  a puistoa n. 1800 m2 ja pysäköin  in tarkoite  ua alue  a n.3500 
m2.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkises   nähtävillä 8.9. – 7.10.2020, joilloin siitä pyyde   in tarvi  avat lausunnot. Julkisen 
nähtävillä olon aikana saapui 12 lausuntoa . Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta. 

Lausunnot referoituina ja niihin anne  avat vas  neet:

1) Auris Kaasunjakelu Oy
Alueella kulkee Auris Kaasunjakelu Oy:n omistamaa maakaasun jakeluverkkoa. Alue  a rakenne  aessa on huomioitava ja toteu-
te  ava maakaasuputkiston edelly  ämät suojaustoimet. Kaivutyöt lähempänä kuin viisi metriä ja räjäytystyöt lähempänä kuin 30 
metriä maakaasuputkesta on tehtävä Auris Kaasunjakelu Oy:n antamien ohjeiden mukaises  , ja rakentaminen maakaasuputkiston 
läheisyydessä edelly  ää lupaa maakaasuputken omistajalta. Kiinteistöjen lämmitysratkaisuissa kanna  aa huomioida maakaasun 
käy  ömahdollisuus.

Vas  ne: Kaavamääräyksiä täydennetään maakaasun jakeluverkon läheisyyteen rakentamisen ohjeistuksen huomioin  tarpeen osal-
ta, ja mainitaan sen hyödyntämismahdollisuudesta rakennusten lämmitysjärjestelmissä.

2) Caruna Oy
Lausunnossa pyydetään, e  ä kaavaan varataan lii  een mukainen paikka puistomuuntamolle (n. 20 m2). Lisäksi lausunnossa ilmoi-
tetaan, e  ä tarvi  avat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron  laaja. Johtojen 
siirto edelly  ää, e  ä niille järjestyy uusi pysyvä sijain  .

Vas  ne: Puistomuuntamolle varataan kaavaan lii  een mukainen paikka.

3) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Koska kaava ohjaa vahvas   yksi  äisten hankkeiden suunni  elua ja toteutuessaan mahdollises   rajaa yhden perinteises   käytetyn 
vara  evaihtoehdon (pelastuslaitoksen nostokalusto) pois, lausunnossa huomautetaan, e  ä uusien asuinkerrostalojen osalta tulee 
o  aa huomioon kaavan ohjaama korkeus. Kaava-alue on pelastuslaitoksen nostokaluston toimintavalmiusajan ulkopuolella, joten 
pelastusteknisen korkeuden yli  äessä 10 metriä (irto  kaskaluston enimmäistoimintakorkeus) tulee o  aa huomioon omatoimisten 



vara  eratkaisujen tarve. Asuinkerrostalokor  eleissa pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla (sammutusauto) tulee olla pääsy raken-
nuksen sisäänkäynnin väli  ömään läheisyyteen. Mikäli asuinkerrostalojen osalta rakentamista ohjataan puurakentamisen suuntaan, 
tulisi jo tässä vaiheessa huomioida alueen vesijohtoverkoston kapasitee    ja rii  ävyys, mikäli rakennukset tulee varustaa automaat-
 sella sammutuslai  eistolla.

Osoi  eiden osalta tulee huomioida niiden loogisuus ja rakennusten saavute  avuus.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi. Pelastus- ja vara  eratkaisut suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa, jolloin esitetyt 
asiat on huomioitava rakennuskohtaises  . Asemakaavavaiheessa on huomioitu, e  ä pelastusajoneuvoilla on pääsy asuinkerrostalo-
jen lähelle ainakin kahdesta suunnasta. Alueen osoi  eet määri  ää mi  aus- ja paikka  etopalvelut.

4) Rosk’n Roll Oy Ab

Alueiden ja kulkuväylien suunni  elussa on huomioitava, e  ä kiinteistöjen käytössä oleviin jätepisteisiin/-  loihin on nykyaikaisilla 
jäteautoilla esteetön pääsy. Kulkuväylien tulee olla raskasliikenne huomioiden rii  ävän leveät ja kantavat. Jäteauton on myös pys-
ty  ävä tarvi  aessa kääntymään paikassa, jonne kiinteistöjen jäteas  at on sijoite  u. Mikäli kiinteistöjen jätehuollon toimivuu  a ei 
kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä huomioida, voi puu  eelliset kulkuväylät ja kääntöpaikat pahimmillaan estää jätehuollon 
järjestämisen tai nostaa kiinteistön jätehuollon kustannuksia merki  äväs  .

Vas  ne: Alueen huolto on mahdollista katuverkon välityksellä. 

5) ELY-keskus
ELY-keskus keho  aa lausunnossaan tutkimaan, olisiko RakVesin rakennukselle tarkoituksenmukaisempi kaavamääräys asuinraken-
tamisen vähäisyydestä johtuen esimerkiksi KT tai KTY. Koska AK-kor  elialueiden kaavamääräys ei mahdollista liike  lan sijoi  amista 
rakennuksiin, määräyksessä oleva vii  aus liike  lojen autopaikkoihin on syytä poistaa tarpee  omana. 

Liikenteen osalta lausunnossa ohjataan laa  maan alustava katusuunnitelma Kanerva  en, Palmankadun sekä Harju  en lii  ymästä 
Vihdin  ellä. Lii  ymä tulee suunnitella liikenneturvalliseksi sekä kaikkia kulkumuotoja palvelevaksi. Vihdin  en katu-alue tulisi o  aa 
mukaan kaava-alueeseen ja muu  aa katualueeksi Vt 25:lle saakka.

Kaavaselostuksesta tulisi käydä ilmi alueella tehtyjen meluselvitysten tulokset ja varmistaa, onko AK- kor  elialueille osoite  u melu-
neristävyysvaa  mus ylimitoite  u. Lisäksi lausunnossa muistutetaan, e  ä liian korkeat meluntorjuntavaa  mukset eivät ole toivo  a-
via, koska ne voivat turhaan lisätä rakentamisen kustannuksia. Asemakaavassa tulee myös varmistua rii  ävien melulta suoja  ujen 
piha- ja oleskelualueiden muodostumisesta sekä määräyksin ja tarvi  aessa rakenteellises  /massoi  elulla varmistaa, e  ä niillä 
alitetaan melunohjearvot, päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB keskiäänitaso. Kaavassa on anne  u asianmukainen määräys asuinkerrostalo-
jen parvekkeiden lasi  amisesta AK-kor  elialueilla. Määräystä on syytä täydentää siten, e  ä parvekkeilla tulee ali  aa päivällä 55 dB 
ja yöllä 50 dB keskiäänitaso.

ELY-keskus pitää RakVes –rakennukselle anne  uja kaavamääräyksiä maisema- ja historiallisten arvojen säilymisen kannalta asianmu-
kaisena, eikä siitä ole tältä osin huomaute  avaa.

Pohjaveden suojelumääräyksen öljysäiliöiden sijoi  amista koskevaa kohtaa tulee täsmentää niin, e  ä ulos sijoi  uvan suoja-altaan 
tulee olla kate  u. Muuten pohjaveden suojelumääräys sekä hulevesimääräykset ovat asianmukaiset.

Lausunnossa huomautetaan myös, e  ä tehdyistä maaperätutkimuksista huolima  a on mahdollista, e  ä alueen jatkosuunni  elun ja 
kaavan toteu  amisen yhteydessä tulee esille myös jokin muu puhdistusta tarvitseva alue.

Vas  ne: Rakves –rakennukseen tulee todennäköises   sijoi  umaan enemmän asumista kuin liike- ja toimisto  loja, koska asunnoille 
on Nummelassa enemmän kysyntää kuin liike- ja toimisto  loille. Näiden määrästä ei kuitenkaan haluta antaa tarkempaa kaavamää-
räystä, jo  a se ei rajoita rakennuksen toteu  amista uuteen käy  öönsä. AL –kaavamerkintä nähdään sopivana ko. rakennukselle.

AK-kor  elialueelle kor  elissa 372 on mahdollista toteu  aa 450 k-m2 myymälä  loja, joten myös niitä koskeva autopaikkamääräys 
on kaavassa tarpeen.

Alueelle on laadi  u tarvi  avat yleissuunnitelmatasoiset katusuunnitelmat Palmankadun osalta rinnan kaavaehdotuksen laa  misen 
kanssa. Vihdin  e ei kuulu tähän kaava-alueeseen, koska se on luontevampi lii  ää vireillä olevan kaavan N166 alueeseen.

Kaavaselostukseen on kirja  u tehdyn meluselvityksen tulokset. Selvityksen pohjalta kaavaehdotuksessa esite  y melusuojausvaa  -
mus on alle 30 dB, jolloin varsinaista melusuojaustarve  a asunnoille ei ole. Kaavamääräyksiä tarkennetaan parvekkeiden melutason 
osalta. Myös pohjavesimääräystä täydennetään lausunnossa esitetyllä tavalla.



6) Uudenmaan lii  o
Koska suunni  elualueella ei ole voimassa vielä oikeusvaiku  eista yleiskaavaa, asemakaavan laadinnan ohjeena on voimassa oleva 
maakuntakaava, mikä tulee käydä ilmi kaavaselostuksessa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Palman alue sijaitsee keskustatoi-
mintojen alueen kohdemerkinnän läheisyydessä, mu  a Palman alueen asemakaavamuutoksen selostuksen mukaan Palman alue on 
keskustatoimintojen alue  a. Maakuntakaavassa oleva keskustatoimintojen alueen kohdemerkintä tarkoi  aa, e  ä se ei osoita sijain-
 a tai laajuu  a, minkä vuoksi yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa tulee määri  ää keskustatoimintojen alueen sijain   ja laajuus ja 

vielä siten, e  ä alue muodostaa keskustahakuisiin toimintoihin paino  uvan yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä tarkoi  aa myös, e  ä 
keskustatoimintojen alueelle määrite  y enimmäismitoitus tulee huomioida. Uudenmaan lii  o katsoo, e  ä kaavan jatkosuunni  e-
lussa tulee huomioida edellä esitetyt huomiot sekä täydentää kaava-asiakirjoja tarvi  avilta osiltaan.

Maakuntavaltuuston hyväksymässä Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa (hyväksy  y maakuntavaltuustossa 25.8.2020 eikä 
ole ehdotusvaiheessa kuten selostuksessa on osoite  u) Palman alue on taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeellä. Vyöhykkeelle 
on osoite  u seudullises   merki  ävien suuryksiköiden koon alarajat. Palman asemakaavan muutosalue sijaitsee Helsingin seudun 
vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueen läheisyydessä. Maakuntakaavan keskustatoimintojen alue on kohdemerkintä, 
jolloin keskuksen määri  ely on tehtävä yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa samoin periaa  ein kuin voimassa olevassa maakun-
takaavassa. Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ei osoita kaupalle rajoituksia, vaan keskukseen voidaan sijoi  aa merkitykseltään 
seudullisia vähi  äiskaupan suuryksiköitä kunnan palvelutarpeen mukaan. Uudenmaan lii  o toteaa, e  ä kaavan jatkosuunni  elussa 
tulee osoi  aa keskustatoimintojen alueen sijain   ja rajaus siten, e  ä keskustatoimintojen alue on yhtenäinen keskustahakuisten 
toimintojen kokonaisuus. Uusimaa-kaava 2050 ei ole vain maakuntakaavan päivitys kuten selostuksessa on tode  u, vaan kokonaan 
uusi strateginen vaihemaakuntakaavojen kokonaisuus.

Vihdin strategisen yleiskaavan keskustatoimintojen alueen kaavamääräyksen mukaan alueelle tulee laa  a osayleiskaava, joka 
muodostaa tarkoituksenmukaisen suunni  elukokonaisuuden. Määräyksen mukaan vähi  äiskaupan suuryksiköiden kerrosalaa ei ole 
enimmäismitoite  u.Uudenmaan lii  o toteaa, e  ä keskustatoimintojen alueen tarkoituksenmukaista suunni  elukokonaisuu  a ei ole 
vielä selvite  y. Uudenmaan lii  o katsoo, e  ä Nummelan keskusta-alueen sijain   ja rajaus tulee selvi  ää ja osoi  aa asemakaavan 
selostuksessa. Lisäksi Palman alueen asemakaavan vähi  äiskaupan ratkaisun perustelut tulee jatkosuunni  elussa avata kaavaselos-
tukseen sekä ajantasaistaa selostuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan suunni  elu  lanne.

Uudenmaan lii  o lausuu, e  ä asemakaavan toteu  aminen edistää maakuntakaavan tavoi  eita sijoi  amalla asuinrakentaminen 
ka  avien ja hyvin saavute  avien palveluiden läheisyyteen. Samalla asemakaavan toteu  aminen tukee keskustatoimintojen alueen 
palveluiden säilymistä ja mahdollistaa niiden kehi  ämisen.

Vas  ne:  Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen julkises   nähtäville 17.8.2020, jolloin maakuntakaava 2050 ei ole vielä ol-
lut hyväksy  ävänä. Kaavaselostukseen päivitetään ylempien kaavojen ajantasainen  lanne, ja tuodaan esiin, mikä kaava on ohjan-
nut asemakaavamuutoksen laadintaa. Vihdin kunta katsoo, e  ä sijain  nsa, liikenneyhteyksiensä ja lähellä sijaitsevien palveluidensa 
takia Palman alue sijoi  uu kiista  a Nummelan taajaman keskusta-alueelle, jolloin vähi  äiskaupalle ei ole maakuntakaavan mukais-
ta rajoitusta. Tämä voidaan mainita kaavaselostuksessa. Tarkempi rajaus keskusta-alueesta tehdään kuitenkin vasta myöhemmin 
alueen osayleiskaavoituksen yhteydessä.

7) Mi  aus- ja paikka  etopalvelujen
Kor  elin 4 ton    2 sekä kor  elin 5 ton  t 1-5 poikkeavat voimassa olevan kaavan mukaista vastaavan numeroisista tonteista, joista jo 
useammasta on tehty tarkka laskentakar  a. Epäselvyyksien väl  ämiseksi kyseisille tonteille on tarpeen antaa numerot, joita ei ole 
aikaisemmin käyte  y vastaavissa kor  eleissa. 

Vihdin kunnan hyväksytyssä osoitejärjestelmässä on maininta, e  ä uusi  e ei saa olla nime  y toimivan yrityksen, liikelaitoksen, 
elinkeinonharjoi  ajan käy  ämän toiminimen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Kyseisellä kaava-alueella toimii Palman Tieto-
taito-keskus Oy eli tältä osin Palmankatu, Palmanaukio ja Palmanpuis  kko ovat ris  riidassa osoitejärjestelmän kanssa. Palma-nimen 
historiaa ja käy  öä tulisi avata enemmän kaavaselostuksessa.

Palmankatu on lyhyt ja pää  yvä  eosuus, jonka loppu pää  eeksi katu ei ole kovin hyvin soveltuva. Tämän tyyppisissä teissä käyte-
tään yleises   pääte  ä kuja. Katu -pääte  ä käytetään lähinnä kaupunkimaisessa ympäristössä.

Kor  elin 5 ton   en 2 ja 9 välinen raja koh  suoraan Kanerva  ehen nähden ei kohdistu olemassa olevaan kiinteistörajaan.

Vas  ne: Kaavakartan ton   numeroin   ja maini  u raja tarkistetaan. Palmanalue on perusteltu nimi, jolla alue tunnetaan jo nykyisel-
lään. Vanhan nimen käy  ö korostaa alueen historiaa, mikä tukee myös kaavan tavoite  a tuoda alueen historiaa esille mm. säilytet-
tävän rakennuksen avulla. Palma-nimen käy  ö alueen muissakin nimissä on siksi perusteltua. Katu-pääte  ä on  etoises   pääte  y 
käy  ää alueella, koska kaavan tarkoituksena on muodostaa Nummelan mi  akaavassa kaupunkimaista ympäristöä.



8) Vihdin museo
Museo suhtautuu myönteises   olemassa olevien rakennusten säily  ämiseen ja uudelleenkäy  öön. Historiallinen jatkumo sulautuu 
uuteen ja luo kiinnostavaa kerroksellisuu  a maisemaan. Uudisrakentaminen tulee kuitenkin toteu  aa siten, e  ä se muodostaa 
korkealaatuisen ja huolella suunnitellun kokonaisuuden yhdessä säilyte  ävän rakennuksen kanssa.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi.

9) Vihdin nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto kanna  aa uusien kerrostalojen rakentamista, sillä se muun muassa lisäisi viihtyvyy  ä sekä mahdollises   vaiku  aisi 
posi  ivises   asukasluvun kasvuun.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi.

10) Vihdin Vesi
Kaavassa on syytä o  aa huomioon Kanervan  eltä koh   Sammalekujaa kulkeva viemärijohto, jolla on olemassa olevassa kaavassa 
rasite.

Vas  ne: Rasite on merki  y kaavakar  aan kulkemaan nykyisellä paikallaan kor  elin 5 läpi. 

11) Vammaisneuvosto
Kaavassa tulisi mahdollisuuksien mukaan o  aa huomioon väestön ikääntyminen ja liikkumisen estee  ömyys.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi.

12) Vanhusneuvosto
Kaavassa tulisi mahdollisuuksien mukaan o  aa huomioon väestön ikääntyminen ja liikkumisen estee  ömyys.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi.

Saatujen lausuntojen ja kaavamerkintöjen täydentämiseksi kaavakar  aan teh  in seuraavat tekniset tarkistukset:

Kaavaan vara   in tarvi  ava paikka uudelle puistomuuntamolle.
Pohjavesimääräystä täydenne   in.
Kaavan yleisiä määräyksiä täydenne   in maakaasuverkoston huomioimisen osalta.
Tarpeeton melumääräys poiste   in ja parvekkeiden lasitusta koskevaa määräystä täydenne   in.
Kaavaan lisä   in määräys polkupyöräpysäköinnistä sekä lyhytaikaisesta pysäköinnistä.
Nime  ömällä VP-alueelle lisä   in nimi Palmankulma.



Alueen olemassa olevat teollisuus- ja asuntolarakennukset puretaan lukuun o  ama  a RakVes-rakennusta. Asemakaavamuutoksella 
suunni  elualueelle muodostuu  iviitä ja tehokkaita uusia kerrostalokor  eleita, joiden pysäköin   järjestetään rakenteellises  . Kort-
teli 372 rakennuspaikan 1 pysäköin  paikat sijaitsevat kor  eliin 373 osoitetulla LPA-alueella, jolle voidaan toteu  aa II kerroksinen 
pysäköin  rakennus (kansiratkaisu, jonka alakerrokseen ajetaan Palmankadulta ja yläkerrokseen Kanerva  eltä). Kor  elin 373 raken-
nuspaikoilla 3-5 pysäköin  paikat sijoi  uvat kansirakenteen alle, jonka päällä sijaitsevat itse asuinrakennukset ja näiden asuntopihat. 
Kor  elin 372 asuinkerrostalon I kerrokseen voidaan toteu  aa myymälä- ja liike  loja, joiden maanpäälliset pysäköin  paikat sijait-
sevat siten, e  ä niille ajetaan Palmanaukion kau  a. Vihdin  en puoleisten asuinkerrostalojen on suunniteltu muodostavan melko 
yhtenäisen, hiukan mutki  elevan, rakennusmassan, joka suojaa niiden taakse sijoi  uvia oleskelupihoja Vihdin  en liikennemelulta. 

Alueella säilytetään kor  elissa 4 sijaitseva vanha teollisuusrakennus, Rakves, joka on kaavamuutoksella osoite  u asuin- ja liikekäyt-
töön. Rakennukseen voidaan sijoi  aa esim. lo  -asuntoja sekä työ- ja liike  loja. Osalle asunnoista voidaan järjestää oma piha-alue 
Palmankadun puolelle. Tämän rakennusapaikan autopaikat sijaitsevat maantasossa siten, e  ä niille ajetaan suoraan Vihdin  eltä 
olevan ton   lii  ymän kau  a ja osalle ajetaan Palmanaukion kau  a.

Tiivis kerrostalorakentaminen ja rakenteellinen pysäköin   varmistavat, e  ä alueelle muodostetaan myös istute  avia alueita ja sekä 
pieni puistoalue. Harjunrinteessä kasvavia suuria mäntyjä on pyri  ävä säily  ämään alueella mahdollisimman paljon ja viheralueille 
tulee istu  aa puita (etupäässä mäntyjä) ja pensaita. Viheralueita on tarkoitus hyödyntää myöskin alueella muodostuvien puhtaiden 
hulevesien imeytykseen. Katu- ja pysäköin  alueilta kertyvät likaantuneet hulevedet tulee ohjata sadevesiviemärien kau  a pohjave-
sialueen ulkopuolelle.

Kanerva  en varrelle sijoi  uva olemassa olevassa asuinkor  elissa on sekä asuinpientalojen kor  elialue  a (AO) e  ä asuinkerrostalo-
jen ja rivitalojen kor  elialue  a (AKR). Näissä sijaitsevia rakennuspaikkoja on laajenne  u siten, e  ä nyk. Kanerva  en katualueella si-
jaitsevat pysäköin  alueet sijaitsevat jatkossa koko rakennuspaikoilla. Sekä Kanerva  en e  ä Palmankadun varrelle voidaan toteu  aa 
kadunvarsipysäköin  ä.





Kanerva  en varrelle sijou  uva kor  eli 5 on toteutunut jo aiemmin. Sen osalta kaavaa sekä sen merkintöjä ja määräyksiä päivitetään 
ajanmukaisiksi ja toteutuneiden ratkaisujen mukaisiksi. Lisäksi kor  elialue  a laajennetaan hiukan Kanerva  en suuntaan, jo  a nykyi-
sin katualueella sijaitsevat pysäköin  alueet siirtyisivät rakennuspaikkojen puolelle. Muutos ei vaikuta merki  äväs   rakennuspaikko-
jen rakennusoikeuksiin (vain pieniä pyöristyksiä nykyiseen rakennusoikeuteen nähden kaavateknisistä syistä).

Rinnepolku muu  uu pelkäksi kevyenliikenteenväyläksi Vihdin  en ja Palmankadun välillä, jolla ei sallita autoliikenne  ä. Rinnepolun 
varrella sijaitseville omako  tonteille liikennöidään jatkossa Palmankadun kau  a. Rinnepolun Palmankadun ja Kanervapolun välinen 
osuus on jyrkän pituuskaltevuutensa vuoksi osoite  u VP-alueelle sijoi  uvaksi puistopoluksi, kuten myös Kanervapolulta Nummelan-
harjulle nouseva polkukin.

Kaavaratkaisu on hyvin tehokas ja alueelle muodostuu kaikkiaan lähes 31 500 k-m2 rakennusoikeu  a. Uu  a asuinrakentamiseen 
tarkoite  ua kerrosalaa alueelle muodostuu reilu 19 000 k-m2. Kaikkien uusien kerrostalokor  eleiden keskimääräinen tehokkuusluku 
on noin e=1,4. Tämän mahdollistaa alueelle suunniteltu rakenteellinen pysäköin  . Koko kaava-alueen aluetehokkuus on e= 0,64.

Lisäksi alueelle on osoite  u uusia katualueita noin 5900 m2, uu  a puistoa n. 1800 m2 ja pysäköin  in tarkoite  ua alue  a n.3500 
m2.

Kor  elialueita koskevilla kaavamääräyksillä pyritään luomaan Palman alueelle alueen historiaan pohjautuva, muista Nummelan 
kerrostaloalueista selkeäs   ero  autuva iden  te   . Tavoi  eena on, e  ä alueen uudisrakentaminen muodostaisi toimivan, urbaanin 
ja ulkoasultaan mielenkiintoisen kokonaisuuden yhdessä alueella säilyte  ävän en  sen teollisuusrakennuksen kanssa. Vastaavia alu-
eita ei Nummelasta vielä löydy. Myöskin rakenteellinen pysäköin   on vielä toistaiseksi ollut Nummelassa hyvin harvinaista. Tämän 
kaavamuutoksen yhteydessä on kuitenkin tarkoitus pilotoida Nummelaan soveltuvan rakenteellisen pysäköinnin mahdollisuu  a, 
jota pyritään helpo  amaan pysäköin  normia laskemalla silloin, kun autopaikat sijoitetaan esim. kansirakenteiden alle tai pysäköin-
 rakennukseen, jolloin tarvitsee toteu  aa 20 % vähemmän autopaikkoja kuin Nummelan keskustan kerrostalokor  eleissa muutoin 

edellytetään. Alueen rakennustehokkuudet eivät olisi mahdollisia maanpäällisellä pysäköinnillä. Tilapäistä pysäköin  ä  varten alueel-
le on tarkoitus toteu  aa myös kadunvarsipysäköin  ä.



Alueella halutaan säily  ää mahdollisimman paljon olemassa olevia alueelle ominaisia suuria mäntyjä, vaikka se onkin haasteellis-
ta, kun alueen maastoa joudutaan muokkaamaan ja olemassaolevia rakennuksia purkamaan. Kaavamääräyksin pyritään kuitenkin 
siihen, e  ä ajan myötä alueen kor  elialueille ja myöskin yleisille alueille muodostuisi harjurinteelle tyypillistä mäntypuustoa.

AL, Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kor  elilalue
Olemassa olevan rakennuksen (ent. teollisuusrakennus, Rakves) ulkoiset muutokset tulee toteu  aa sen tyyliin ja rakennustapaan 
sopivalla tavalla siten, e  ä kokonaisuudesta muodostuu sopusuhtainen ja tyylillään yhteneväinen. Muutokset eivät saa vähentää 
rakennuksen taajamakuvallista ja kul  uurihistoriallista arvoa. Rakennusten ka  omuotoa tai julkisivuväritystä ei saa muu  aa. 

Vähintään 1/3 asuinrakennuksen pinta-alasta tulee olla asuntoja.

Tämän kor  elialueen pysäköin   järjestetään maantasossa. Kor  elialueelle on osoite  ava vähintään:

1 autopaikka asuntoa koh  .
1 autopaikka liike  lan 40 k-m² koh   jo
1 autopaikka toimisto  lan 50 k-m² koh  .

AK, Asuinkerrostalojen kor  elialue
Uudisrakennusten tulee muodostaa yhteensopiva kokonaisuus kor  elissa 4 sijaitsevaan säilyte  ävän rakennuksen kansssa. Kansira-
kenteen alle sijoi  uvat autopaikat tulee rajata katu  lasta läpinäkymä  ömillä seinärakenteilla. Kansirakenteiden päälle on sijoite  a-
va asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueet. Asuinkerrostalojen parvekkeet tulee olla lasite  uja. 

Kor  elialueella tulee olla vähintään 1 autopaikka asuntoa koh  . Mikäli asuntojen autopaikat toteutetaan rakenteellises   pysäköin  -
taloon taikka kansirakenteen alle, voidaan autopaikkoja toteu  aa 20% vähemmän edellä mainitusta. Lisäksi kor  elialueea tulee olla 
vähintään 1 autopaikka jokaista liike  lan 30k-m² koh  .

Kor  elissa 372 asuinkerrostalojen Vihdin  en suuntaisten julkisivujen tulee olla sävyltään vaaleankeltaisia. Ikkunanpui  eiden tulee 
olla väritykseltään tummat. 

Pääosa rakennuspaikan vaa  mista autopaikoista on sijoite  ava sen käy  öön osoitetulle autopaikkojen kor  elialueelle (LPA). 

Kor  elissa 373 asuinkerrostalojen julkisivujen tulee olla tummanruskeita. Rakennuksissa tulee olla harjaka  o.

Alueen viitesuunnitelma on päivite  y kaavaehdotusvaiheessa (L-arkkitehdit, 2019).



Alueen viitesuunnitelma on päivite  y kaavaehdotusvaiheessa (L-arkkitehdit, 2019).



LPA, Autopaikkojen kor  elialue
Kor  elialueelle voidaan toteu  aa kaksitasoinen pysäköin  talo, jonka alempaan kerrokseen on ajoyhteys Palmankadulta ja ylätasolle 
Kanerva  eltä, jolloin erillistä ramppia ei tarvita ja ratkaisusta tulee siten edullisempi. Kor  elialue on osoite  u kor  elin 372 ton  n 1 
käy  öön. 

AKR, Asuinkerrostalojen ja rivitalojen kor  elialue
Rakennusryhmi  äin tulee nouda  aa yhtenäistä rakennustapaa. Jokaisella maantasossa olevalla asunnolla tulee olla yksityinen piha-
alue.

Rakennuspaikalla tulee olla vähintään 1 autopaikka asuntoa kohden.

AO, Erillispientalojen kor  elialue
Rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisia pientaloja.

Rakennuspaikolle tulee osoi  aa vähintään 2 autopaikkaa asuntoa koh  .

VP, Puisto
Alueelle muodostuu uusi pieni puistoalue ja myös Rinnepolun harjulle johtava kevyenliikenteenvälyä muutetaan puistoksi, jolla 
on harjulle johtava puistopolku. Tämä paikka ei sijain  nsa vuoksi sovellu varsinaiselle kevyenliikenteenväylälle, koska se on siihen 
tarkoitukseen pituuskaltevuudeltaan aivan liian jyrkkä.

Asemakaavaratkaisun toteu  aminen tulee osaltaan  ivistämään ja ehey  ämään Nummelan yhdyskuntarakenne  a ja muu  amaan 
taajamakuvaa kaupunkimaisempaan suuntaan. Vihdin  e on yksi Nummelan pääsisäänajoväylistä ja kaavamuutoksen myötä sen 
varrelle muodostuu runsaas   uusia asuntoja. Muute  avassa asemakaavassa en  selle teollisuus- ja asuntolarakennusten alueelle on 
osoite  u rakennusoikeu  a yhteensä lähes 31 500 k-m2. Näin ollen ko. alueella rakennusoikeus kasvaa kaikkiaan noin 17 000 k-m2.
Väljähkös   nykyisellään toteute  u alue  ivistyy asuinkerrostalorakentamisen myötä merki  äväs  . Taajamakuvan kannalta on kui-
tenkin merki  ävää, e  ä alueella säilytetään sen nykyiselläänkin näkyvin en  nen teollisuusrakennus ikäänkuin maamerkkinä alueen 
aiemmasta käytöstä. Rakvesin rakennus muutetaan asemakaavalla asuinnoiksi sekä liike- ja toimisto  loiksi.

Palman alue sijaitsee aivan Nummelan palveluiden väli  ömässä läheisyydessä ja joukkoliikenneväylän varrella. Kaavaratkaisulla ei 
ole merki  ävää suoraa vaikutusta palveluihin tai työpaikkoihin, mu  a uusien asukkaiden myötä se lisää paikallisten palveluiden 
käy  äjäkuntaa ja alueen ostovoimaa. Kaavamuutoksella alueelta poistuu pieni määrä yritys- ja koulutus  loja. Kaavamuutoksen 
myötä alueelle on mahdollista muodostua erilaisia liike-, toimisto- ja työ  loja Rakves rakennukseen ja yhden rakenne  avan uuden 
kerrostalon I- kerrokseen.

Vihdin  en toimivuustarkastelun (2015) mukaan Kanerva  en asemakaavan sekä lähialueen ja Nummelan muiden kaavahankkeiden 
ja liikenteen parantamistoimenpiteiden toteudu  ua liikenne tulee sujumaan hyvin Vihdin  ellä ja sen lähiympäristössä. Ainoana 
parantamistoimenpiteenä toimivuustarkastelussa ehdote   in Vihdin  e-Lohjan  e valo-ohjatun lii  ymän kehi  ämistä siten, e  ä 
kääntyville lisätään omat kaistansta. Tämä on mahdollista toteu  aa risteyksessä olevan nykyisen kaavan pui  eissa. 

Asemakaavamuutoksen toteu  aminen tulee lisäämään liikenteen määrää Nummelan alueella. Suurin osa uudesta liikenteestä 
tulee kulkemaan Palmankadun ja Kanerva  en kau  a Vihdin  elle. Vihdin kunnan kunnallistekniikan konsul  n päivi  ämän Vihdin  en 
toimivuustarkastelun (FCG Suunni  elu ja tekniikka, 2018) mukaan Vihdin  en kestää tämän liikennemäärän kasvun huomioiden 
myös muut  edossa olevat liikennejärjestelyjen muutokset tulevaisuudessakin ilman merki  äviä muutostöitä tämän kaavahankkeen 
sisältämällä alueella. Kaavatyön yhteydessä on tutki  u Vihdin  en ja Ojakkalan  en välisen kiertolii  ymän siirtämistä ja laajenta-
mista, mu  a siitä pääte   in luopua, koska sitä ei nähty tarpeelliseksi. Palman alueen kaavamuutoksessa on kuitenkin huomioitu 
mahdollinen tarve laajentaa olemassa olevaa liikenneympyrää tulevaisuudessa laajentamalla Vihdin  en katualue  a sen varalta,e  ä 
olosuhteet voivat sitä myöhemmin vaa  a.



Asemakaavamuutoksen maankäytön toteudu  ua kokonaisuudessaan sen alueelle voi tulla kaikkiaanyli 400 uu  a asukasta. Väestön 
lisäys on siis merki  ävä. Todennäköises   alue tulee toteutumaan rakennuspaikka kerrallaan pidemmällä aikavälillä.

Alueesta on tarkoitus muodostaa omaleimainen, ja sen idente  tee    tulee perustumaan alueen aiempaan teollisuuskäy  öön. Tätä 
korostaa etenkin Rakves -rakennuksen säily  äminen alueella ja uuden rakennuskanna ulkoasun sovi  aminen siihen siten, e  ä alu-
eesta muodostuu mielenkiintoinen ja muusta ympäristöstään ero  autuva kokonaisuus.

Alueesta voi sen  iviyden ja omaleimaisuuden vuoksi muodostua yhteisöllinen.

Kaavaratkaisulla on vaikutuksia rakenne  uun kul  uuriympäristöön, sillä 1960 -luvulla toteute  u teollisuusalue muuntuu kaava-
muutoksen myötä urbaaniksi asuinalueeksi. Kaavaratkaisun toteu  aminen tulee vaa  maan alueella olemassa olevien rakennusten 
purkamista, lukuun o  ama  a Rakvesin rakennusta, joka halutaan säily  ää alueella. Rakvesin rakennuksen säily  äminen muodostaa 
alueelle mielenkiintoisen ja omanlaisen iden  tee  n, ja onhan ulkoasultaan erikoinen rakennus myös alueen maamerkki. Alueen 
uudisrakentaminen tulee sovi  aa yhteensopivaksi Rakves- rakennuksen kanssa.

Kaavaratkaisulla ei ole merki  ävää vaikutusta virkistykseen. Asemakaavamuutoksella ei vähennetä virkistysalueiden määrää 
Nummelassa. Kaava-alueen läheisyydessä on laajat virkistysalueet, jotka ovat alueelta helpos   saavute  avissa. Alueen läpi harjulle 
suuntautuva yhteys säilytetään asemakaavamuutoksessa.

Viitesuunnitelman havainnekuva Vihdin  eltä. (L-arkkitehdit, 2019).

Kaavaratkaisulla ei ole merki  ävää vaikutusta luontoon tai luonnonympäristöön. Asemakaavamuutoksen toteutuessa nykyisin alu-
eella sijaitsevia puita joudutaan kaatamaan, mu  a alueella ei ole tode  u olevan merki  äviä luontoarvoja. Asemakaavamääräyksin 
alueen puustoa pyritään säily  ämään niin paljon kuin se suinkin on mahdollista ja toisaalta kaade  ujen puiden  lalle on istute  ava 
uusia siten, e  ä alue tulee myös tulevaisuudessa olemaan vehreä. Erityises   en  sen teollisuusalueen keskivaiheille muodostuu 
vihervyöhyke, joka koostuu rakennuspaikkojen istute  avista alueen osista ja puistosta (VP).

Suunni  elualue sijaitsee pohjavesialueella, ja pohjaveden suojelemiseksi asemakaavassa on anne  u tarvi  avat pohjavesi- ja  hule-
vesimääräykset. Alueen toteu  amisella ei ole merki  ävää vaikutusta pohjaveden muodostumiseen alueella, koska nykyiselläänkin 



melko iso osa alueesta on rakenne  ua ja/tai päällyste  yä alue  a. Tiivis kaavaratkaisu mahdollistaa, e  ä alueelle jää myös rakenta-
ma  omia alueita, jotka tulee istu  aa/säily  ää puustoisina. Näitä alueita tulee myös hyödyntää alueella muodostuvien puhtaiden 
hulevesien imeytykseen. Alueen likaiset hulevedet tulee johtaa sadevesiviemärien kau  a pohjavesialueen ulkopuolelle.

Alueella havaitut pilaantuneet maat tulee puhdistaa ennen asemakaavan toteu  amista.

Asemakaavamuutos tukee kunnan ilmastostrategian toteutumista  ivistämällä yhdyskuntarakenne  a olemassa olevn infran alueella 
sekä toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Suunni  elualue sijaitsee lähellä kaikkia Nummelan taajaman palveluita ja keskus-
ta-alueen kevyenliikenteen verkosto mahdollistaa palveluiden vaiva  oman saavu  amisen myös kävellen ja pyöräillen. Suunni  elus-
sa on huomioitu lisääntyvät sademäärät hulevesien käsi  elyssä.

Koska suunni  elualue on suurelta osin kunnan omistuksessa, tulee kunta saamaan alueenlle muodostuvien ton   en myynnistä 
merki  äviä tuloja. Tulot ovat karkeas   arvioiden (maankäy  öpalvelut) noin luokkaa 2,5 milj. €.

Olemassa olevien rakennusten purkaminen, pilaantuneen maan puhdistaminen ja uusien katujen sekä kunnallistekniikan raken-
taminen tulevat puolestaan aiheu  amaan merki  äviä kustannuksia. Purkukustannuksiksi on alustavas   arvioitu (Vihdin kunnan 
 lapalvelu) noin 1,6 milj. €. Pilaantuneiden maiden puhdistuksen kustannuksiksi on arvioitu (Vahanen Oy) noin 65 000 € ja alustava 

arvio kunnallistekniikan rakentamisen kokonaiskustannuksista on noin 630 000 €, josta vesihuoltoverkoston rakentamiskuluja on 
noin 108 000 €.

Lisäksi alueelle muodostuu uusia asuntoja yli 400 uudelle asukkaalle. Uudet asukkaat tuovat kunnalle verotuloja.

Vuonna 2014 laaditun meluselvityksen perusteella Kanerva  en asemakaava-alueen itäpuoli kuuluu Vihdin  en melualueeseen. 
Nykyisellä maankäytöllä, nyky  lanteen sekä vuoden 2035 liikenne-ennusteen mukaisessa  lanteessa niin päivällä kuin yölläkin me-
lutason ohjearvot yli  yvät suunni  elualueen itäpuolella. 

Melun leviämiseen alueella on pyri  y vaiku  amaan mm. Vihdin  en varrelle sijoi  uvien rakennusten sijoi  elulla siten, e  ä niiden 
taakse jää melulta suoja  ua piha-alue  a. Lisäksi asuinkerrostalojen parvekkeet tulee lasi  aa  ja rakennusten julkisivujen ääneneris-
tävyydestä on anne  u erillinen melumääräys.

Suunni  elualueella vuonna 2013 tehtyjen maaperätutkimusten (Vahanen Environment Oy) havaintojen perusteella alueelta on 
löytynyt yhden vanhan teollisuusrakennuksen alta hiilivetyjä. Kyseinen saastuneen maaperän alue on tutkimuksen mukaan pieni, ja 
sijaitsee rakennuksen la   an alla, eikä siten pääse huuhtoutumaan sadevesien mukana muualle. Tämän pinta-alaltaan pienen alueen 
maaperän puhdistamis- ja kunnostamistarve tulee huomioida rakentamisen myötä kaavan toteutuessa. Rakennusten purkamisen 
jälkeen alueella tulisi tehdä uusi selvitys maaperän pilaantuneisuudesta sekä maanvaihtosuunnitelma.

6.5 Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja -määräykset on esite  y lii  eessä 3.

6.6 Nimistö
Alueen katujen ja kevyen liikenteen nimistössä on käyte  y niiden olemassa olevia nimiä. Uusien katujen nimeämisessä on pyri  y 
huomioimaanalueen historia teollisuusalueena ja sen puhekielessä vakiintunut nimi Palman alueena
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7.1 Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan laa  mista varten on L-arkkiteh  en toimesta laadi  u viitesuunnitelmia, joiden aineistoa käytetään kaavaratkaisun 
havainnollistamisessa.

7.2 Toteuttaminen
Kaavassa osoitetut uudet katualueet ovat kunnan toteute  avia. Osa kaavan katualueista on jo toteute  u. Kunnallistekniset työt 
toteutuma  omilla katualueilla voivat alkaa kun kaava on vahviste  u ja pure  avat rakennukset on pure  u. Rakentama  omien 
rakennuspaikkojen toteutukseen päästään, kun poistuvat rakennukset on pure  u sekä alueen kunnallistekniikka katuineen on 
valmistunut.

On todennäköistä, e  ä alue tulee toteutumaan rakennuspaikka kerrallaan pidemmän aikavälin aikana. 
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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 
erikseen. Tämä suunnitelma on laadi  u Palman alueen asemakaavamuutoksen 
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



SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Vihdin kunnan Nummelan taajaman keskustan
tuntumassa Vihdintien varrella.



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.

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 
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 
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.

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
pääteemat: 



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.



Maakuntakaava

Yleis- ja osayleiskaavat

Asemakaavat



Selvitykset ja suunnitelmat



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:

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:

Tehtävät selvitykset
Kaavatyön yhteydessä on tehty paljon erilaisia selvityksiä suunni  elun pohjaksi. Mikäli nousee esiin vielä uusia tarpeita 
lisäselvityksille, ne on tehtävä ennen kaavan hyväksymiskäsi  elyä.

Alue  a koskevat sopimukset
Pääosa suunni  elualueesta on Vihdin kunnan omistuksessa, eikä sopimuksia siten tarvitse laa  a. Kor  elin 5 asunto-
osakeyh  öiden ja pientaloton   en omistajien kanssa on tehtävä sopimukset lii  yen rakennuspaikkojen laajentamisesta 
käsi  ämään niiden nykyisin katualueella sijaitsevat autopaikat. Sopimukset tulee olla tehtynä ennen kaavan hyväksy-
mistä.



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

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.

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.

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.



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



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 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.

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 §).

Palman alueen asemakaavamuutoksen keskeisiä osallisia ovat ainakin:

Auris Kaasunjakelu Oy
Nummelan Aluelämpö Oy
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Rosk’n Roll Oy Ab
Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan
ympäristöterveysjaosto



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/

Kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tavoi  eena on ase  aa kaavan muutosehdotus julkises   nähtäville alkusyksystä 
2020.

Julkisen nähtävillä olon jälkeen asemakaavamuutos on tarkoitus saada hyväksymiskäsi  elyyn ja  kunnnanvaltuuston 
hyväksy  äväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Katujen ja yleisten alueiden yleisuunnitelmat laaditaan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin kans-
sa. Varsinaiset kunnallistekniikan toteu  amissuunnitelmat  laaditaan infra- ja tukipalveluiden aikataulutuksen mukai-
ses  . Ja niiden nähtäville ase  amisesta kuulutetaan erikseen.



LISÄTIETOJA
Kuulutukset

Verkkosivu

Tiedustelut

Kaavaotteet

Kaavoitustoimen käyntiosoite

Kaavoitustoimen postiosoite

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelua koskeviin tiedustelut





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 
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Kaava N123
Poistuva asemakaava



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 927 Vihti Täyttämispvm 02.12.2020

Kaavan nimi VIHTI, NUMMELA, HARJU, ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 4 JA SIIHEN
RAJAUTUVILLA KATU- JA LIIKENNEALUEILLA

Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 01.02.2007
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus N123
Generoitu
kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala
[ha] 5,7223 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen
pinta-ala [ha]

Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 5,7223

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset 
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 5,7223 100,0 27372 0,48 0,0000 8730
A yhteensä 3,6197 63,3 21872 0,60 1,4995 13576
P yhteensä
Y yhteensä -0,8184 -3274
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä -1,7681 -7072
V yhteensä 0,2842 5,0 0,2842
R yhteensä
L yhteensä 1,8184 31,8 5500 0,30 0,8028 5500
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä
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Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 5,7223 100,0 27372 0,48 0,0000 8730
A yhteensä 3,6197 63,3 21872 0,60 1,4995 13576
AK 1,1819 32,7 12100 1,02 1,1919 12100
AR -1,9799 -7920
AO 0,1647 4,6 412 0,25 0,0144 36
AL 0,6168 17,0 3000 0,49 0,6168 3000
AKR 1,6563 45,8 6360 0,38 1,6563 6360
P yhteensä
Y yhteensä -0,8184 -3274
YO -0,8184 -3274
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä -1,7681 -7072
T -1,7681 -7072
V yhteensä 0,2842 5,0 0,2842
VP 0,2842 100,0 0,2842
R yhteensä
L yhteensä 1,8184 31,8 5500 0,30 0,8028 5500
Kadut 1,2666 69,7 0,4771
Katuauk./torit 0,1172 6,4 0,1172
Kev.liik.kadut 0,0879 4,8 -0,1382
LPA 0,3467 19,1 5500 1,59 0,3467 5500
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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Kaava N123 
Kaavaehdotukseen annetut lausunnot referoituina ja niihin annettavat vastineet 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.9. – 7.10.2020, joilloin siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot. Julkisen 
nähtävillä olon aikana saapui 12 lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.  

1) Auris Kaasunjakelu Oy 
Alueella kulkee Auris Kaasunjakelu Oy:n omistamaa maakaasun jakeluverkkoa. Aluetta rakennettaessa on huomioitava ja 
toteutettava maakaasuputkiston edellyttämät suojaustoimet. Kaivutyöt lähempänä kuin viisi metriä ja räjäytystyöt lähempänä kuin 
30 metriä maakaasuputkesta on tehtävä Auris Kaasunjakelu Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti, ja rakentaminen 
maakaasuputkiston läheisyydessä edellyttää lupaa maakaasuputken omistajalta. Kiinteistöjen lämmitysratkaisuissa kannattaa 
huomioida maakaasun käyttömahdollisuus. 

Vastine:  
Kaavamääräyksiä täydennetään maakaasun jakeluverkon läheisyyteen rakentamisen ohjeistuksen 
huomiointitarpeen osalta, ja mainitaan sen hyödyntämismahdollisuudesta rakennusten lämmitysjärjestelmissä. 

2) Caruna Oy 
Lausunnossa pyydetään, että kaavaan varataan liitteen mukainen paikka puistomuuntamolle (n. 20 m2). Lisäksi lausunnossa 
ilmoitetaan, että tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. 
Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. 

Vastine:  
Puistomuuntamolle varataan kaavaan liitteen mukainen paikka. 

3) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
Koska kaava ohjaa vahvasti yksittäisten hankkeiden suunnittelua ja toteutuessaan mahdollisesti rajaa yhden perinteisesti käytetyn 
varatievaihtoehdon (pelastuslaitoksen nostokalusto) pois, lausunnossa huomautetaan, että uusien asuinkerrostalojen osalta tulee 
ottaa huomioon kaavan ohjaama korkeus. Kaava-alue on pelastuslaitoksen nostokaluston toimintavalmiusajan ulkopuolella, joten 
pelastusteknisen korkeuden ylittäessä 10 metriä (irtotikaskaluston enimmäistoimintakorkeus) tulee ottaa huomioon omatoimisten 
varatieratkaisujen tarve. Asuinkerrostalokortteleissa pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla (sammutusauto) tulee olla pääsy 
rakennuksen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Mikäli asuinkerrostalojen osalta rakentamista ohjataan puurakentamisen 
suuntaan, tulisi jo tässä vaiheessa huomioida alueen vesijohtoverkoston kapasiteetti ja riittävyys, mikäli rakennukset tulee varustaa 
automaattisella sammutuslaitteistolla. 

Osoitteiden osalta tulee huomioida niiden loogisuus ja rakennusten saavutettavuus. 

Vastine:  
Lausunto merkitään tiedoksi. Pelastus- ja varatieratkaisut suunnitellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa, 
jolloin esitetyt asiat on huomioitava rakennuskohtaisesti. Asemakaavavaiheessa on huomioitu, että 
pelastusajoneuvoilla on pääsy asuinkerrostalojen lähelle ainakin kahdesta suunnasta. Alueen osoitteet määrittää 
mittaus- ja paikkatietopalvelut. 

4) Rosk’n Roll Oy Ab 

Alueiden ja kulkuväylien suunnittelussa on huomioitava, että kiinteistöjen käytössä oleviin jätepisteisiin/-tiloihin on nykyaikaisilla 
jäteautoilla esteetön pääsy. Kulkuväylien tulee olla raskasliikenne huomioiden riittävän leveät ja kantavat. Jäteauton on myös 
pystyttävä tarvittaessa kääntymään paikassa, jonne kiinteistöjen jäteastiat on sijoitettu. Mikäli kiinteistöjen jätehuollon toimivuutta 
ei kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä huomioida, voi puutteelliset kulkuväylät ja kääntöpaikat pahimmillaan estää 
jätehuollon järjestämisen tai nostaa kiinteistön jätehuollon kustannuksia merkittävästi. 

Vastine:  
Alueen huolto on mahdollista katuverkon välityksellä.  

5) ELY-keskus 
ELY-keskus kehottaa lausunnossaan tutkimaan, olisiko RakVesin rakennukselle tarkoituksenmukaisempi kaavamääräys 
asuinrakentamisen vähäisyydestä johtuen esimerkiksi KT tai KTY. Koska AK-korttelialueiden kaavamääräys ei mahdollista liiketilan 
sijoittamista rakennuksiin, määräyksessä oleva viittaus liiketilojen autopaikkoihin on syytä poistaa tarpeettomana.  

Liikenteen osalta lausunnossa ohjataan laatimaan alustava katusuunnitelma Kanervatien, Palmankadun sekä Harjutien liittymästä 
Vihdintiellä. Liittymä tulee suunnitella liikenneturvalliseksi sekä kaikkia kulkumuotoja palvelevaksi. Vihdintien katu-alue tulisi ottaa 
mukaan kaava-alueeseen ja muuttaa katualueeksi Vt 25:lle saakka. 

Kaavaselostuksesta tulisi käydä ilmi alueella tehtyjen meluselvitysten tulokset ja varmistaa, onko AK- korttelialueille osoitettu 
meluneristävyysvaatimus ylimitoitettu. Lisäksi lausunnossa muistutetaan, että liian korkeat meluntorjuntavaatimukset eivät ole 
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toivottavia, koska ne voivat turhaan lisätä rakentamisen kustannuksia. Asemakaavassa tulee myös varmistua riittävien melulta 
suojattujen piha- ja oleskelualueiden muodostumisesta sekä määräyksin ja tarvittaessa rakenteellisesti/massoittelulla varmistaa, 
että niillä alitetaan melunohjearvot, päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB keskiäänitaso. Kaavassa on annettu asianmukainen määräys 
asuinkerrostalojen parvekkeiden lasittamisesta AK-korttelialueilla. Määräystä on syytä täydentää siten, että parvekkeilla tulee 
alittaa päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB keskiäänitaso. 

ELY-keskus pitää RakVes –rakennukselle annettuja kaavamääräyksiä maisema- ja historiallisten arvojen säilymisen kannalta 
asianmukaisena, eikä siitä ole tältä osin huomautettavaa. 

Pohjaveden suojelumääräyksen öljysäiliöiden sijoittamista koskevaa kohtaa tulee täsmentää niin, että ulos sijoittuvan suoja-altaan 
tulee olla katettu. Muuten pohjaveden suojelumääräys sekä hulevesimääräykset ovat asianmukaiset. 

Lausunnossa huomautetaan myös, että tehdyistä maaperätutkimuksista huolimatta on mahdollista, että alueen jatkosuunnittelun 
ja kaavan toteuttamisen yhteydessä tulee esille myös jokin muu puhdistusta tarvitseva alue. 

Vastine:  
Rakves –rakennukseen tulee todennäköisesti sijoittumaan enemmän asumista kuin liike- ja toimistotiloja, koska 
asunnoille on Nummelassa enemmän kysyntää kuin liike- ja toimistotiloille. Näiden määrästä ei kuitenkaan haluta 
antaa tarkempaa kaavamääräystä, jotta se ei rajoita rakennuksen toteuttamista uuteen käyttöönsä. AL –
kaavamerkintä nähdään sopivana ko. rakennukselle. 

AK-korttelialueelle korttelissa 372 on mahdollista toteuttaa 450 k-m2 myymälätiloja, joten myös niitä koskeva 
autopaikkamääräys on kaavassa tarpeen. 

Alueelle on laadittu tarvittavat yleissuunnitelmatasoiset katusuunnitelmat Palmankadun osalta rinnan 
kaavaehdotuksen laatimisen kanssa. Vihdintie ei kuulu tähän kaava-alueeseen, koska se on luontevampi liittää 
vireillä olevan kaavan N166 alueeseen. 

Kaavaselostukseen on kirjattu tehdyn meluselvityksen tulokset. Selvityksen pohjalta kaavaehdotuksessa esitetty 
melusuojausvaatimus on alle 30 dB, jolloin varsinaista melusuojaustarvetta asunnoille ei ole. Kaavamääräyksiä 
tarkennetaan parvekkeiden melutason osalta. Myös pohjavesimääräystä täydennetään lausunnossa esitetyllä 
tavalla. 

6) Uudenmaan liitto 
Koska suunnittelualueella ei ole voimassa vielä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan laadinnan ohjeena on voimassa oleva 
maakuntakaava, mikä tulee käydä ilmi kaavaselostuksessa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Palman alue sijaitsee 
keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnän läheisyydessä, mutta Palman alueen asemakaavamuutoksen selostuksen mukaan 
Palman alue on keskustatoimintojen aluetta. Maakuntakaavassa oleva keskustatoimintojen alueen kohdemerkintä tarkoittaa, että 
se ei osoita sijaintia tai laajuutta, minkä vuoksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee määrittää keskustatoimintojen alueen 
sijainti ja laajuus ja vielä siten, että alue muodostaa keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä 
tarkoittaa myös, että keskustatoimintojen alueelle määritetty enimmäismitoitus tulee huomioida. Uudenmaan liitto katsoo, että 
kaavan jatkosuunnittelussa tulee huomioida edellä esitetyt huomiot sekä täydentää kaava-asiakirjoja tarvittavilta osiltaan. 

Maakuntavaltuuston hyväksymässä Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.8.2020 eikä 
ole ehdotusvaiheessa kuten selostuksessa on osoitettu) Palman alue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä. Vyöhykkeelle 
on osoitettu seudullisesti merkittävien suuryksiköiden koon alarajat. Palman asemakaavan muutosalue sijaitsee Helsingin seudun 
vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueen läheisyydessä. Maakuntakaavan keskustatoimintojen alue on kohdemerkintä, 
jolloin keskuksen määrittely on tehtävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa samoin periaattein kuin voimassa olevassa 
maakuntakaavassa. Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ei osoita kaupalle rajoituksia, vaan keskukseen voidaan sijoittaa 
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä kunnan palvelutarpeen mukaan. Uudenmaan liitto toteaa, että kaavan 
jatkosuunnittelussa tulee osoittaa keskustatoimintojen alueen sijainti ja rajaus siten, että keskustatoimintojen alue on yhtenäinen 
keskustahakuisten toimintojen kokonaisuus. Uusimaa-kaava 2050 ei ole vain maakuntakaavan päivitys kuten selostuksessa on 
todettu, vaan kokonaan uusi strateginen vaihemaakuntakaavojen kokonaisuus. 

Vihdin strategisen yleiskaavan keskustatoimintojen alueen kaavamääräyksen mukaan alueelle tulee laatia osayleiskaava, joka 
muodostaa tarkoituksenmukaisen suunnittelukokonaisuuden. Määräyksen mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalaa ei 
ole enimmäismitoitettu.Uudenmaan liitto toteaa, että keskustatoimintojen alueen tarkoituksenmukaista suunnittelukokonaisuutta 
ei ole vielä selvitetty. Uudenmaan liitto katsoo, että Nummelan keskusta-alueen sijainti ja rajaus tulee selvittää ja osoittaa 
asemakaavan selostuksessa. Lisäksi Palman alueen asemakaavan vähittäiskaupan ratkaisun perustelut tulee jatkosuunnittelussa 
avata kaavaselostukseen sekä ajantasaistaa selostuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan suunnittelutilanne. 

Uudenmaan liitto lausuu, että asemakaavan toteuttaminen edistää maakuntakaavan tavoitteita sijoittamalla asuinrakentaminen 
kattavien ja hyvin saavutettavien palveluiden läheisyyteen. Samalla asemakaavan toteuttaminen tukee keskustatoimintojen alueen 
palveluiden säilymistä ja mahdollistaa niiden kehittämisen. 
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Vastine:  
Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 17.8.2020, jolloin maakuntakaava 2050 ei ole 
vielä ollut hyväksyttävänä. Kaavaselostukseen päivitetään ylempien kaavojen ajantasainen tilanne, ja tuodaan 
esiin, mikä kaava on ohjannut asemakaavamuutoksen laadintaa. Vihdin kunta katsoo, että sijaintinsa, 
liikenneyhteyksiensä ja lähellä sijaitsevien palveluidensa takia Palman alue sijoittuu kiistatta Nummelan taajaman 
keskusta-alueelle, jolloin vähittäiskaupalle ei ole maakuntakaavan mukaista rajoitusta. Tämä voidaan mainita 
kaavaselostuksessa. Tarkempi rajaus keskusta-alueesta tehdään kuitenkin vasta myöhemmin alueen 
osayleiskaavoituksen yhteydessä. 

7) Mittaus- ja paikkatietopalvelujen 
Korttelin 4 tontti 2 sekä korttelin 5 tontit 1-5 poikkeavat voimassa olevan kaavan mukaista vastaavan numeroisista tonteista, joista 
jo useammasta on tehty tarkka laskentakartta. Epäselvyyksien välttämiseksi kyseisille tonteille on tarpeen antaa numerot, joita ei 
ole aikaisemmin käytetty vastaavissa kortteleissa.  

Vihdin kunnan hyväksytyssä osoitejärjestelmässä on maininta, että uusi tie ei saa olla nimetty toimivan yrityksen, liikelaitoksen, 
elinkeinonharjoittajan käyttämän toiminimen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Kyseisellä kaava-alueella toimii Palman Tieto-
taito-keskus Oy eli tältä osin Palmankatu, Palmanaukio ja Palmanpuistikko ovat ristiriidassa osoitejärjestelmän kanssa. Palma-nimen 
historiaa ja käyttöä tulisi avata enemmän kaavaselostuksessa. 

Palmankatu on lyhyt ja päättyvä tieosuus, jonka loppu päätteeksi katu ei ole kovin hyvin soveltuva. Tämän tyyppisissä teissä 
käytetään yleisesti päätettä kuja. Katu -päätettä käytetään lähinnä kaupunkimaisessa ympäristössä. 

Korttelin 5 tonttien 2 ja 9 välinen raja kohtisuoraan Kanervatiehen nähden ei kohdistu olemassa olevaan kiinteistörajaan. 

Vastine: Kaavakartan tonttinumerointi ja mainittu raja tarkistetaan. Palmanalue on perusteltu nimi, jolla alue tunnetaan jo 
nykyisellään. Vanhan nimen käyttö korostaa alueen historiaa, mikä tukee myös kaavan tavoitetta tuoda alueen historiaa esille mm. 
säilytettävän rakennuksen avulla. Palma-nimen käyttö alueen muissakin nimissä on siksi perusteltua. Katu-päätettä on tietoisesti 
päätetty käyttää alueella, koska kaavan tarkoituksena on muodostaa Nummelan mittakaavassa kaupunkimaista ympäristöä. 

8) Vihdin museo 
Museo suhtautuu myönteisesti olemassa olevien rakennusten säilyttämiseen ja uudelleenkäyttöön. Historiallinen jatkumo sulautuu 
uuteen ja luo kiinnostavaa kerroksellisuutta maisemaan. Uudisrakentaminen tulee kuitenkin toteuttaa siten, että se muodostaa 
korkealaatuisen ja huolella suunnitellun kokonaisuuden yhdessä säilytettävän rakennuksen kanssa. 

Vastine:  
Lausunto merkitään tiedoksi. 

9) Vihdin nuorisovaltuusto 
Nuorisovaltuusto kannattaa uusien kerrostalojen rakentamista, sillä se muun muassa lisäisi viihtyvyyttä sekä mahdollisesti 
vaikuttaisi positiivisesti asukasluvun kasvuun. 

Vastine:  
Lausunto merkitään tiedoksi. 

10) Vihdin Vesi 
Kaavassa on syytä ottaa huomioon Kanervantieltä kohti Sammalekujaa kulkeva viemärijohto, jolla on olemassa olevassa kaavassa 
rasite. 

Vastine:  
Rasite on merkitty kaavakarttaan kulkemaan nykyisellä paikallaan korttelin 5 läpi.  

11) Vammaisneuvosto 
Kaavassa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon väestön ikääntyminen ja liikkumisen esteettömyys. 

Vastine:  
Lausunto merkitään tiedoksi. 

12) Vanhusneuvosto 
Kaavassa tulisi mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon väestön ikääntyminen ja liikkumisen esteettömyys. 

Vastine:  
Lausunto merkitään tiedoksi. 
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Saatujen lausuntojen ja kaavamerkintöjen täydentämiseksi kaavakarttaan tehtiin seuraavat tekniset tarkistukset: 

• Kaavaan varattiin tarvittava paikka uudelle puistomuuntamolle. 
• Pohjavesimääräystä täydennettiin. 
• Kaavan yleisiä määräyksiä täydennettiin maakaasuverkoston huomioimisen osalta. 
• Tarpeeton melumääräys poistettiin ja parvekkeiden lasitusta koskevaa määräystä täydennettiin. 
• Kaavaan lisättiin määräys polkupyöräpysäköinnistä sekä lyhytaikaisesta pysäköinnistä. 
• Nimettömällä VP-alueelle lisättiin nimi Palmankulma. 
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