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1.1 Tunnistetiedot
• Kunta: Vih  
• Taajama: Nummela
• Kaavan nimi: Hakalanrinteen asemakaava
• Numero: N 178 (aiemmin on ollut osa Ridalinmetsän asemakaavaa N148)
• Kiinteistöt joita asemakaava koskee: Ridalinmetsä 927-436-1-183, Sveitsinmäki 1 927-406-20-8 ja Hakala 927-436-1-196.
• Asemaakaavalla muodostuu Nummelan taajaman asuinkor  elit 554-550, Pih  sillan  en, Haka  en ja Salpakujan katualueita sekä 

lähivirkistysalueita ja suojaviheralueita.

1.2 Kaavan tarkoitus 
Asemakaavatyön myötä on tarkoitus jatkaa Nummelan taajamarakenne  a etelään. Asemakaavassa tutkitaan suunni  elualueen so-
veltuminen omako  talovaltaiseksi pientaloalueeksi. Kaava-alueesen on liite  y mukaan myös osa Pih  sillan  etä, joka saatetaan näin 
asemakaavoituksen piiriin.

1.3 Kaava-alueen määrittely
Asemakaava-alue sijaitsee Nummelan taajaman eteläpuolella Linnaniitun asuinalueen ja Pih  sillan  en välisellä alueella. Kaava-alue 
on rakentamaton ja se muodostuu suureksi osaksi nuorta metsää kasvavasta kaakkoon loivas   laskevasta rinteestä sekä Pih  sillan  en 
luoteisosasta. Suunni  elualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Kaava-alueen likimääräinen sijain   Nummelan rakennetun taajaman eteläpuolella. @MML 



HAKALANRINTEEN ASEMAKAAVA, KAAVA N1784

1.4 Sisällysluettelo
1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3
1.1 Tunniste  edot 3
1.2 Kaavan tarkoitus  3
1.3 Kaava-alueen määri  ely 3
1.4 Sisällyslue  elo 4
1.4 Lue  elo liiteasiakisjoista 5
1.5 Lue  elo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 5

2. TIIVISTELMÄ 6
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6
2.2 Asemakaava 6

3. LÄHTÖKOHDAT 7
3.1 Selvitys suunni  elualueen oloista 7
 3.1.1 Alueen yleiskuvaus 7
 3.1.2 Luonnonympäristö 7
 3.1.3 Rakenne  u ympäristö 12
 3.1.4 Maanomistus 13
3.2 Suunni  elu  lanne 14
 3.2.1 Maakuntakaava 14
 3.2.2 Yleis- ja osayleiskaavat 15
 3.2.3 Asemakaava 16
 3.2.4 Rakennusjärjestys 17
 3.2.5 Rakennus- ja toimenpidekiellot 17
 3.2.6 Pohjakar  a 17
 3.2.7 Muut päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 17

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 19
4.1 Asemakaavan suunni  elun  tarve 19
4.2 Suunni  elun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset 19
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 19
 4.3.1 Osalliset 19
 4.3.2 Vireilletulo 19
 4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmene  elyt 19
4.4 Asemakaavan tavoi  eet 20
 4.4.1 Kunnan ase  amat tavoi  eet 20
 4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoi  eet 20
 4.4.3 Suunni  elu  lanteesta johdetut tavoi  eet 19
 4.4.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoi  eet 20
 4.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoi  eet 20
4.5 Asemakaavaratkaisu 21
 4.5.1 Alustavan kaavaratkaisun kuvaus 21
 4.5.2 Valmisteluaineiston maankäytön vaihtoehtojen vaikutusten selvi  äminen, arvioin   ja vertailu 22
 4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 26

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 28
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 28
5.2 Ympäristön laatu akoskevien tavoi  eiden toteutuminen 30
5.3 Aluevaraukset 31
5.4 Kaavan vaikutukset 31
5.5 Ympäristön häiriötekijät 32
5.6 Kaavamerkinnät- ja määräykset 32
5.7 Nimistö 32

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 33
6.1 Asemakaavan toteu  aminen ja sen ajoi  aminen 33
6.2 Toteutuksen seuranta 33



HAKALANRINTEEN ASEMAKAAVA, KAAVA N178 5

1.5 Luettelo liiteasiakirjoista
• Liite 1. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma
• Liite 2. Kaavaehdotuskar  a
• Liite 3. Kaavamerkinnät ja määräykset

1.6 Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
• 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.
• Etelä-Nummelan osayleiskaava, valmisteluaineisto, 2020. Vihdin kunta, 2020.

• Maaperäkar  a. Geologian tutkimuskeskus ja Maanmi  auslaitos, 1995.
• Kallioperäkar  a. Geologian tutkimuskeskus, 1995.

• Vihdin kunnan ilmastostrategia 2010-2020. Vihdin kunta, 2010. Kv 14.6.2010.
• Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. KUUMA -kunnat. Kuuma-hallitus 23.3.2010.
• Vihdin  everkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma. Uudenmaan  epiiri ja Vihdin kunta, 2005.
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. Uudenmaan ELY-keskus, 2012. 
• Vihdin kunnan maapolii   nen ohjelma. Vihdin kunta, Kv 3.6.2019 § 25.
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma. WSP Finland, 2012.
• Vihdin joukkoliikenneselvitys. Vihdin kunta, Uudenmaan ELY-keskus ja SitoWise Oy, 2018.
• Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. Vihdin kunta, 2012.
• Vihdin kuntastrategia 2018-2021 Vihdin kunta, 2017.

• Nummelan eteläosien osayleiskaava, Luontoselvitys 2005. Luonto  eto Keiron Oy, 14.12.2005.
• Etelä-Nummelan osayleiskaava, Luontoselvityksen tarkistus,2020. Luonto  eto Keiron Oy, 2020.
• Nummelan eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventoin  . Museovirasto. Esa Hertell, 2007.
• Nummelan eteläosien osayleiskaavahanke, Linnustoselvitys. Sami Virta, Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006.
• Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. Sito, 2013.
• Etelä-Nummelan liikenneselvitys, Sito Oy & Strafi ca Oy, 2009.
• Etelä-Nummelan liikenneselvitys. Sitowise Oy, 2020.
• Etelä-Nummelan liikenne-ennusteet. Sitowise Oy, 2020.
• Nummelan asemakaava-alueet, pohjatutkimus. Ridalinmetsä, Vih  . Ramboll, 2015
• Aseman  en, Kalkkimäen ja Ridalinmetsän luontoselvitys. Silvestris, 2014.
• Tieliikennemeluselvitys, Ridalinmetsä. Promethor, 2013
• Hakalanrinteen hulevesiselvitys. FCG Suunni  elu ja tekniikka, 2018.
• Etelä-Nummelan vesihuollon runkoverkoston mitoitustarkastelu, Airix Ympäristö Oy 2008
• Ritalanrinteen (N179) hulevesiselvitys, Sweco 2015
• Ridalinmetsän alueen lii  ymien ja joukkoliikennepysäkkien tarkastelu, Sweco 2015
• Hakalanrinne, rakenne  avuusselvitys. FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy, 2018.
• Hakalanrinteen ja Pih  sillan  en kunnallistekniikan yleissuunnitelmat. FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy, 2018.
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Suunni  elualue kuvan etualalla. Vasemmalla näkyy Linnanniitun alue  a, takana Ko  rinteen alue  a ja takaoikealla Pajunii  yä. Pih  sillan  e 
kulkee jo Ridalinmetsän alueen halki.

2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

 - Hakalanrinteen asemakaava oli aikaisemmin osa laajenpaa Ridalinmetsän asemakaavaa (N 148), jonka yhteydessä käsitel  in 
aikaisemmat kaavaprosessin vaiheet.

 - Hakalanrinteen asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston 12.12.2016 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2017-2020. 
 - Osallistumis- ja arvioin  suunnitelman päivitys oli kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyssä 27.1.2016
 - Kaava kuulute   in vireille 4.2.2016
 - Asemakaavan päivitetyt tavoi  eet hyväksy   in kunnanhallituksessa 14.3.2016.
 - Alueen rakenne  avuu  a on selvite  y vuonna 2018 ja samaan aikaan laadi   in myös alueen hulevesien hallintasuunnitelma.
 - Asemakaava-alue  a koskevat maakaupat on tehty vuodenvaihteessa 2020-2021, ja kaava-alue on siirtynyt kokonaisuudessaan 

Vihdin kunnan omistukseen.
 - Asemakaavaehdotus on laadi  u kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokoukseen 16.3.2021 käsiteltäväksi.

2.2 Asemakaava
Asemakaavaehdotuksessa on esite  y uuden omako  talovaltaisen pientaloalueen sijoi  uminen Nummelan eteläpuolelle, Pih  sillan  en 
ja Linnanniitun asuinalueen väliselle alueelle. Pih  sillan  e on ote  u mukaan suunni  elualueeseen sen lounaispuoliselta osalta, jo  a se 
saadaan osoite  ua asemakaavan mukaiseksi katualueeksi ja kaavatyön yhteydessä suunnitellaan Pih  sillan  en varteen mm. kevyenlii-
kenteenväylät, suoja  et, valaistus, linja-autopysäkit. Suunni  elualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria, ja se muodostuu suureksi osaksi 
nuorta metsää kasvavasta kaakkoon loivas   laskevasta rinteestä.

Asemakaavaehdotukseen on merki  y erillispientalojen kor  elialueita (AO), erillispientalojen kor  elialueita (AP) ja rivitalojen ja muiden 
kytke  yjen rakennusten kor  elialueita (AR). Kaikkiaan alueelle muodostuu 30 omako  ton   a, 3 erillispientalojen rakennuspaikkaa ja 2 
rivitalojen rakennuspaikkaa. Lisäksi kaava-alueelle on osoite  u lähivirkistysalueita, suojaviheralueita, pieni torialue, pysäköin  paikkoja 
ja katualueita. Alueen suunni  elussa on huomioitu hulevesien hallinta.

Asemakaava-alue lii  yy liikenteellises   Pih  sillan  ehen Haka  e -nimisen kokoojakadun kau  a, josta erkanee erillinen Salpakuja -ni-
minen ton   katu. Alueelle sijoi  uu myös Säppiaukio, jonka yhteyteen voidaan suunnitella esim. muutama yleinen pysäköin  paikka ja 
oelskelualue  a. Kaava-alueelta on kevyen liikenteen yhteys viereiselle Linnanniitun alueelle, jolta löytyy mm. lasten leikkipaikka.
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3. LÄHTÖKOHDAT

Viistokuvasta näkee suunni  elualueen ja sen ympäristön maisemarakenne  a ja kasvillisuu  a.

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Hakalanrinne on osa uu  a suunni  eilla olevaa Ridalinmetsän asuinalue  a. Hakalanrinne sijaitsee Nummelan taajama-alueella, Pih  sil-
lan  en lounaispuolella. Suunni  elualue sijoi  uu Linnanniitun asemakaavan itäpuolelle, Linnanniitun asuinalueen ja valta  e 2:n väliseen 
maastoon. Etäisyys suunni  elualueelta Nummelan keskustaan on noin 2,5 kilometriä. 

Hakalanrinne on ollut osa laajenpaa Ridalinmetsän asemakaavaa, N 148. Kaavan N 148 valmisteluaineisto on ollut nähtävillä loppu-
vuodesta 2014, jonka jälkeen kaava on jae  u viiteen osaan. Hakalanrinteen kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 20 hehtaaria, josta 
kunnan omistuksessa on valtaosa.

3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne ja maisemakuva 
Suunni  elualue muodostuu osi  ain metsää kasvavasta ja osi  ain aiemmin avohakatusta, mu  a nyt jo nuorta puustoa kasvavasta 
kallioisesta kaakkoon laskevasta rinteestä, jonka korkeimmat kohdat kohoavat korkeimmillaan noin 81 metriä merenpinnan yläpuolelle. 
Rinne laskee savipohjaiseen laaksoon, jonka alimmalla kohdalla kulkee puro/noro/oja. Alimmalla kohdalla maan pinta on noin 54 metriä 
merenpinnan yläpuolella. Asuntoalueeksi sopiva rinne sijoi  uu tasolle +58-72 mpy.

Kasvillisuus
Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen (1b), joka ulo  uu eteläisimpien rannikkoseutujen eli hemiboreaalisen 
vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjanlahden rannikolle saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä puusto on runsasta ja 
kasvukausi 160-175 vrk. Suunni  elualue on osaksi kalliometsää, jossa kasvaa mäntyä ja kuusta. Aluskasvillisuus on varpujen, lähinnä 
mus  kan, vallitsemaa. Kuivemmilla kohdilla kasvaa myös kanervaa. Alueen metsät ovat haka  uja tai hoide  uja talousmetsiä. Hakatuilla 
alueilla on nyt noin 10-vuo  as koivutaimikko. Suunni  elualueen alavimmalla alueella on vanhaa peltoa, joka ei ole enää ollut viljelyk-
sessä. Suunni  elualueella ei ole havai  u uhanalaisia kasvilajeja.

Kallioperä, maaperä, rakenne  avus
Suunni  elualue on korkeimmilta osiltaan kalliomaata. Alueen kivilaji on granii   . Kallioalueen rinteiden alemmilla osilla maaperä on 
hiesua. Alavat alueet ovat maaperältään savea. 

Kalliomaat ovat maanrakennuksen kannalta sikäli ongelma  omia, e  ä ne kantavat eivätkä roudi. Kallioalueilla rakennuksien ja rakentei-
den perustaminen onkin helppoa. Rakentamisen maastoon sovi  aminen on kuitenkin usein vaikeaa ja johtaa kallion leikkaamiseen ja 
voimakkaisiin paikallisiin korkeuseroihin. Kalliomaastossa myös kunnallistekniikan rakentaminen tulee jonkin verran kalliimmaksi. Hie-
norakeiset maalajit, sil  t (hieno hieta ja hiesu) ja savi ovat rakenteeltaan huokoisia, ja tästä syystä niiden luonnon  lainen vesipitoisuus 
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on suuri. Ne kantavat heikos   ja häiriintyvät jo kaivun aikana. Varsinkin sil    mene  ää kantavuu  aan märkänä vuodenaikana. Hienora-
keiset maalajit ovat myös rou  via. Niiden läjite  ävyys on heikko, ja varsinkin sil  eihin tehdyissä kaivannoissa reunat sortuvat herkäs  . 
Kuormite  aessa hienorakeiset maalajit puristuvat kokoon, ja kantavuus on heikko. Rakenteista sil   - ja savipohjille tulevat lisäkuormat 
joudutaan yleensä viemään tukirakentein, esimerkiksi paalu  amalla tai stabiloimalla alapuolisiin kantaviin maakerroksiin. Hienorakeis-
ten maalajien käy  ökelpoisuus keveiden rakenteiden rakentamispohjana paranee kuitenkin huoma  avas  , jos kerrostuman pinnalle on 
muodostunut kuivakuori eli mineraalirakeiden kuivumisku  stuman aiheu  ama kantava kerros.

Suunni  elualueen alavimmat osat eivät sovellu rakentamiseen, ja niiden lähe  yvillä asuinrakennukset on todennäköises   paalute  ava. 
Paalute  avilla alueilla kantava maapohja on noin 4-8 m syvyydellä. Rinnealueilla alueen rakenne  avuus on parempi ja rakentaminen 
pyritäänkin mahdollisuuksien mukaan osoi  amaan pääosin sinne.

Eläimistö
Kaava-alueella ei ole havai  u suojeltuja eläinlajeja. Ridalinmetsän alueella havai  uja maininnanarvoisia lintulajeja ovat siri  äjä, pyy ja 
palokärki, jotka ovat luokiteltu monimuotoisen ja hyvän metsäympäristön ilmentäjälajeiksi. Alueella on havai  u  oravia, metsäkauriita, 
hirviä, rusakkoja, metsämyyriä, sammakoita sekä ketun tai mäyrän pesä. Kaikki nämä lajit ovat Uudellamaalla yleisiä. Alueen eteläosassa 
on hirvieläinten rei   .

Huomioitavat luontokohteet
Ridalinmetsän luontoselvityksen (Silvestris luontoselvitys Oy, 2014) mukaan suunni  elualueelle sijoi  uvat seuraavat huomioitavat 
luontokohteet: 

Kuvio 42 Lehto ja noro
Arvo 2, paikallises   arvokas
Suositus: Jätetään luonnon  laan:
Perustelut:

 - erityisen tärkeä elinympäristö: puron lähiympäristöt (ML 10 §)

Maaperäkar  a © GTK suunni  elualueelta ja sen ympäristöstä. Suunni  elualueen maaperä on kalliota (punainen), hiesua (viole   ) ja savea (sini-
nen) sekä pieneltä osalta hiekkamoreenia (ruskea).
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 - suojellut vesiluontotyypit: luonnon  lainen noro (VL 2:11 §)
 - vaarantunut luontotyyppi (kostea runsasravinteinen lehto: VU)
 - ekologinen yhteys
 - lepakoiden (EU-D4; LSL § 49) mahdollinen saalistusalue

Kuvio 46 Kallio
Arvo 2, paikallises   arvokas
Suosistus: Voi jä  ää luonnon  laan.
Perustelut:

 - kalliorinne
 - sekapuustoisuus, lahopuusto

Kuvio 48 Taimikko
Arvo 1 (2), tavanomaista luontoa (paikallises   arvokas)
Suositus: Pähkinäpensaslehdon (kuvio 49) ja asval    en väliin on hyvä varata tulevaisuudessa isoja leh  puita tai kuusia eläinten, kuten 
liito-oravien, kulkureiteiksi. Luonnonarvojensa puolesta ei muuten rajoituksia alueen käytölle.
Perustelut:

 - ekologinen yhteys

Kuvio 49 Pähkinäpensasmetsä, noro ja lähde
Arvo 4, maakunnallises   arvokas
Suosistus: Kuvion pähkinäpensaslehto on raja  u suojeltuna luontotyyppinä. Alueelle ei voi rakentaa suojelupäätöksen nojalla. Noro ja 
lähde edustavat vesilain suojaamia vesiluontotyyppejä, joita ei saa oji  aa tai perata ilman aluehallintoviraston myöntämää lupaa. Päh-
kinäpensaslehdon ja noron eteläpuolella oleva pähkinäpensasta kasvava sekametsikkö jätetään kehi  ymään luonnon  laiseksi, jolloin se 
toimii suojavyöhykkeenä sekä edistää kuvion monimuotoisuu  a ja estää arvokkaiden alueiden kuivumista. Kuvion puusto toimii myös 
eläinten (esim. liito-oravan) ekologisena yhteytenä etelään. Kuvio tulisi huomioida lähialueiden suunni  elussa eikä virkistyskäy  öä 
tulisi ohjata kuviolle. Edistääkseen liito-oravien tuloa lehtoon suositellaan, e  ä jätetään puita kasvamaan lehdon itälaidalle,  en viereen 
sekä  en vastakkaiselle puolelle, missä liito-oravia on havai  u (kuvio 26 ja 27). Koko kuvio suositellaan säilyte  äväksi luonnon  laisena. 
Metsikkökuvio muodostaa luonnonarvoiltaan arvokkaan kokonaisuuden ja sitä suositellaan suojeltavaksi. Jos siitä muodostetaan suoje-
lualue, on siihen suositeltavaa sisälly  ää kuvion 50 eteläosan puskurivyöhyke (ks.kar  a 7 puskurivyöhyke). Kaavamerkintäehdotus SL.
Perustelut:

 - suojeltu luontotyyppi: pähkinäpensaslehto (LSL 29 §)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: tuore lehtolaikku (ML 10 §)
 - arvokas linnusto (pyy: EU-D1)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: lehtokorpi (ML 10 §)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: ruoho- ja heinäkorpi (ML 10 §)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: kostea lehtolaikku (ML 10 §)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: puron lähiympäristöt (ML 10 §)
 - erityisen tärkeä elinympäristö: lähde (ML 10 §)
 - suojellut vesiluontotyypit: luonnon  lainen noro (VL 2:11 §)
 - suojellut vesiluontotyypit: lähde (VL 2:11 §)
 - eri  äin uhanalainen luontotyyppi (lehtokorpi: EN)
 - eri  äin uhanalainen luontotyyppi (lähteiköt: EN)
 - eri  äin uhanalainen luontotyyppi (ruohokorpi: EN)
 - vaarantunut luontotyyppi (saniaislehto: VU)
 - ekologinen yhteys

Pienilmasto
Rakentamisen kannalta alue on sitä suotuisampi, mitä lämpimämpi alueen pienilmasto on. Pienilmastoon vaiku  avat aurinkoisuus, 
tuulisuus ja kosteus. Käytännössä tällaiset tekijät ovat riippuvaisia suuntauksesta, maastonmuodoista, maaperästä ja kasvillisuudesta. 
Suunni  elualueen maasto vie  ää kaakkoon ja avautuu mäkisten alueiden ympäröimään laaksoon. Ridalinmetsän alue on maastoltaan 
hyvin vaihtelevaa ja pienilmastoltaan asumiseen hyvin soveltuvaa lukuuno  ama  a aivan savisia laaksojen alavimpia alueita. Asuinra-
kennusten suuntaaminen edullisimpiin ilmansuun  in edistää mielly  ävää pienilmastoa niiden piha-alueilla.

Pohjavesi
Suunni  elualue ei ole luokiteltua pohjavesialue  a.
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Ridalinmetsä luontoselvitys 2014 (Silvestris luontoselvitys Oy), ote kartasta 7: Ridalinmetsä arvoalueet © Silvestris luontoselvitys Oy, sisältää 
Maanmi  auslaitoksen aineistoa 4/2014.

Kuva pähkinäpensaslehdosta, jossa kasvaa kookkaita pähkinäpensaita. Ridalinmetsä luontoselvitys 2014 © Silvestris luontoselvitys Oy
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Vesistöt ja vesitalous
Suunni  elualue sijaitsee Siun  onjoen päävesistöalueella (22), missä Enäjärven valuma-alueella (22.005). Suunni  elualueen vedet laske-
vat Enäjärveen ojia pitkin. Enäjärvi laskee lopulta Suomenlahden Pikkalanlahteen. Enäjärven valuma-alueen pinta-ala on noin 3 300 ha.

Esitetyn valuma-aluejaon mukaan suunni  elualue sijoi  uu valuma-alueelle 3 ja sen kau  a kulkevassa ojassa virtaavat valuma-alueiden 
2, 4, 5 ja 6 hulevedet (ks. Kuva yllä). Valuma-alueelle 4 on ojaan rakenne  u hulevesiallas, jonka pysyvän veden osuus on 500 m3 ja 
viivytys  lavuus 800 m3. Oja kulkee edelleen valuma-alueelta 3 Pih  sillan  en ali valuma-alueelle 1. Rummuista ei ollut käytössä tark-
koja korko  etoja. Kapasitee  t arvioi  in keskimääräisellä kaltevuudella 4 promillea, jolloin Pih  sillan  en ali  avan rummun Ø900 mm 
kapasitee    on noin 1400 l/s ja rummun Ø600 mm noin 500 l/s sekä Kuralan  en ali  avan rummun Ø400 mm kapasitee    noin 180 l/s. 
Valumaalueelta 2 valuma-alueelle 3 kulkevan ojan Pih  sillan  en ali  ava rumpu puu  uu mahdollises   kokonaan. Mikäli rumpua ei tässä 
kohdassa ole olemassa, tulee se siihen vesien johtamiseksi rakentaa.

Suunni  elualueella tehdyn luontoselvityksen mukaan osa valuma-alueiden 4, 5 ja 6 vesiä kulje  avasta ojasta on määritelty luonnon  -
laiseksi noroksi, jonka luonnon  laisuuden vaarantaminen on vesilain (VL 2:11) perusteella kielle  y. Noron loppuosa sijoi  uu suunni  e-
lualueelle, joten se tulee huomioida hulevesisuunni  elussa. Noroon ei esimerkiksi voi johtaa suuria määriä hulevesiä ilman viivytystä, 
mikä saa  aisi aiheu  aa uomaan eroosiota.

Valuma-aluekar  a. Hakalanrinteen (N 178) hulevesiselvitys,2018 ©FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy

Hakalanrinteen alueelle suunniteltujen ton   en ja katujen kuivatus on suunniteltu toteute  avan hulevesiviemärein. Hulevesiviemärit 
puretaan kaakkoisosan nykyiseen ojaan. Rakentamisen vaikutukset näkyvät etenkin ylivirtaamien merki  ävänä kasvuna, mu  a samalla 
luonnonmukaisten ojien alivirtaamat voivat pienentyä satee  omina jaksoina. Tämä voi johtaa toisaalta ojien hetki  äiseen kuivumi-
seen ja toisaalta niiden eroosion lisääntymiseen nopeammista virtaamamuutoksista johtuen. Suunnitellun maankäytön myötä Hakalan 
asemakaava-alueen keskimääräinen TIA-arvo kasvaa nyky  lanteen arvosta 12 % tulevan  lanteen arvoon 23 % ja painannesäilynnän 
määrä pienenee arvosta 12 mm arvoon 8 mm. Hulevesivirtaamat noin kolminkertaistuvat.

Hakalanrinteen alueen kuivatus on suunniteltu tehtävän hulevesiviemäreillä. Hulevesiviemärit puretaan useammasta kohdasta itäpuo-
liselle VL-alueelle. Hulevesiviemäreiden purkujen osalta on huomioitava, e  ä nykyinen ojauoma on alueen eteläpuolisella osuudella 
luokiteltu luonnon  laiseksi noroksi, jonka luonnon  laisuuden vaarantaminen on vesilain (VL 2:11) perusteella kielle  y. Tämän takia 
hulevesiviemäreiden purku on esite  y pidemmälle alajuoksulle päin. Alueen hulevesisuunni  elussa tulee o  aa huomioon se, e  ä 
alue sijaitsee rinteessä, jolloin on huolehdi  ava siitä, e  ä yläpuolisten alueiden hulevedet eivät laske alapuolisille tonteille. Ratkaisuksi 
alueelle on suunniteltu niskaojitusta, joilla vesien hallitsematon virtaus alapuolelle estetään. Kasvavien hulevesimäärien hallitsemiseksi, 
alueelle on esite  y hulevesien viivytystä (viivytys  lavuus on yhteensä 650 m3)nykyisen ojan läheisyyteen. Alueellisen viivytyksen lisäksi, 
hulevesivirtaamia voidaan rajoi  aa jo tonteilla esim. jä  ämällä alueelle mahdollisimman paljon viheralueita sekä suosimalla läpäiseviä 
päällysteitä asfal   pintojen sijaan.
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Mitoitustarkasteluiden perusteella Pih  sillan  en ali  avien nykyisten rumpujen kapasitee  t rii  ävät hyvin tulevaisuudessakin. Pih  sil-
lan  en ali  ava rumpu valumaalueelta 2 valuma-alueelle 3 tulisi olla halkaisijaltaan noin Ø600 mm. Jo  a hallintamenetelmät tulevat 
toteutetuksi, suositellaan niistä määrä  ävän tai ainakin ohjeiste  avan kaava-asiakirjoissa. Hulevesien hallinta on huomioitava myös 
alueen rakentamisaikana.

Hulevesienhallintasuunnitelma. Hakalanrinteen (N 178) hulevesiselvitys,2018 ©FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy

3.1.3  Rakennettu ympäristö
Alueen historiallisia vaiheita
Suunni  elualue on rakentamatonta alue  a, eikä siellä ole tunnetus   ollut myöskään aikaisempaa asutusta.  Suunni  elualueen länsipuo-
lella alueeseen rajoi  uvat vuoden 2010 jälkeen rakentuneet Ko  rinteen ja Linnanniitun asuntoalueet.

Suunni  elualueen rakennuskanta ja kul  uuriympäristö
Suunni  elualueella ei sijaitse erityistä kul  uuriympäristöä. 

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat
Suunni  elualue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa Ko  rinteen ja Linnanniitun asemakaava-alueiden tuntumassa Nummelan eteläosissa, 
taajaman tärkeimmässä kasvusuunnassa. Suunni  elualueeseen osin kuuluva Pih  sillan  en ajokaistat on jo toteutuneet. Ennen kuin 
ton  nmyyn   Hakalanrinteen alueelta aloitetaan on sen kadut ja kunnallistekniikka rakenne  ava valmiiksi, samoin Pih  sillan  en kevyen-
liikenteen väylät ja mm. valaistus. Lisäksi olisi hyvä edistää alueen parempaa saavute  avuu  a etelän suunnasta.

Suunni  elualueella ei ole palveluja, työpaikkoja eikä asukkaita. Lähimmillään palvelut ovat nykyisellään Nummelan keskustassa reilun 2 
km etäisyydellä ja tulevaisuudessa myös Pajuniityssä n. 1,5 km päässä Hakalanrinteen alueelta. Lähin koulu on nyt Nummelan keskustas-
sa mu  a Pajuniityn eteläosaan reilun kilometrin etäisyydelle alueesta rakennetaan iso koulukeskus ja päiväko  , jonka hankesuunni  elu 
on parhaillaan käynnissä.
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Virkistys
Nummelan taajaman eteläpuolella sijaitsevat vielä toistaiseksi pääosin rakentama  omat, laajat metsäalueet, joita taajaman asukkaat 
käy  ävät ulkoilun ja retkeilyn ohella marjastus- ja sienestysalueinaan. Lähimmät rakennetut puistot ovat Huhdanmäessä ja Pajuniityn 
alueella. Muita virkistysalueita ja -palveluita on saavute  avissa Nummelan keskustassa. Pajunii  yyn on suunni  eilla laaja urheilualue 
mm. uima-, jää- ja palloiluhalleineen. Pajuniityssä on jo nykyisellään koirapuisto.

Liikenneverkko
Liikenteellises   suunni  elualue sijaitsee hyvällä paikalla, Huhdanmäen  en ja Pih  sillan  en varsilla vain noin kahden kilometrin päässä 
Nummelan linja-autoasemalta ja keskustasta. Porin  en (vt 2) linja-autopysäkille on alueelta alle kilometrin matka. Pih  sillan  etä 
liikennöi myös Nummelan taajaman sisäinen linja-autoliikenne muutaman kerran päivässä ja Pih  sillan  en varrelle on kaavatyön ohessa 
suunniteltu useita linja-autopysäkkejä.

Liikennöin   Nummelan keskustaan tapahtuu Pih  sillan  eltä Vanha-Sepän  elle ja siitä Huhdanmäen  en kau  a Huhta  elle ja Meri  elle. 
Tulevaisuudessa päärei    keskustaan tulee kulkemaan Pih  sillan  en jatkeen - Pajuniityn  en - kau  a Naaranpajun  elle ja sitä kau  a 
Meri  elle tai Naaranpajun  en kau  a Pillistön  elle ja radan ali Aseman  elle. 

Aikanaan kun Länsirata-rata toteutuu niin uudelle Nummelan rauta  easemalle matkaa alueelta tulee reilu 2 km ja kevytliikennerei  ejä 
myöten hieman vähemmän.

Tekninen huolto
Aivan suunni  elualueen kaakkoisosan tuntumassa kulkee 400 kV:n voimansiirtolinja. Valokaapeli kulkee Pih  sillan  en linjausta mukail-
len. Kunnallistekniset verkostot sijaitsevat kohtuullisen lähellä suunni  elualue  a olemassa olevilla Linnanniitun ja Ko  rinteen asuinalu-
eilla. Hakalanrinteen alue voidaan viemäröidä vie  oviemäreillä olemassa oleviin viemärilinjoihin Linnanniitun alueelle.

© Fingrid Oyj

Ympäristöhäiriöt
Ridalinmetsän meluselvityksen (Promethor Oy, 2013) mukaan liikenteen aiheu  ama melutaso ali  aa ohjearvot Hakalanrinteen alueella 
aivan Pih  sillan  en katualueen reuna-alue  a lukuun o  ama  a. Liikennemelu ei siten aiheuta hai  aa alueen suunnitelulle.

Aivan kaava-alueen eteläistä nurkkaa sivuaa 400 kV voimalinja, jonka johtoaukean leveys tulee olla 36-42 metriä ja sen lisäksi molem-
min puolin jätetään 10 m leveä reunavyöhyke.

3.1.4 Maanomistus
Suunni  elualue on Vihdin kunnan omistuksessa. 
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3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahviste  u ympäristöministeriössä 8.11.2006) Hakalanrinne on merki  y taajamatoimintojen alu-
eeksi, jolla on osoite  u yksityiskohtaista suunni  elua edelly  ävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin 
vara  avat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, 
terminaali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilurei  t, pyöräily- ja jalankulkurei  t, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon 
alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet. Alue  a suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä 
soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin lii  yvien palveluiden ja toimintojen alueena. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunni  e-
lussa 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 ympäristö- ja luontoarvot sekä o  aa huomi-
oon alueen kul  uurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä huomiota 
hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään ääri-ilmiöihin. Alueen käy  öä suunniteltaessa on huolehdi  ava siitä, e  ä rakentaminen tai 
muu käy  ö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen rajoi  uvalla tai 
alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai val  oneuvoston verkostoon ehdo  amalla alueella sellaisia 
haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu tai muita häiriöitä, 
jotka merki  äväs   heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällyte  y tai on tarkoitus sisälly  ää Natura 
2000 -verkostoon. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on toimintojen sijoi  elulla ja alueiden käytön rii  ävällä tehokkuudella 
ediste  ävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikenne  ä tukevaa yhdyskuntarakenne  a. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on 
turva  ava päivi  äisten palveluiden saatavuus, rii  ävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet seudulli-
sille virkistysalueille.

Alueelle on myös osoite  u ulkoilurei   . Alueen  itäpuolella kulkee 400 kV:n voimalinja.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahviste  u ympäristöministeriössä 30.10.2014) suunni  elualue on merki  y  iviste  äväksi 
alueeksi, joka on on kehi  ämisperiaatemerkintä. Merkinnällä on osoite  u  iviste  ävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka 
tukeutuvat 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 erityi-
ses   alueen ominaispiirteisiin ja kul  uuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalu-
eiden rii  ävyyteen.

Ulkoilurei    on muute  u viheryhteystarpeeksi, ja kaavaan on merki  y myös uusi pääradan linjaus, joka sijoi  uu alueen eteläpuolelle. 

Muissa vaihemaakuntakaavoissa ei ole alue  a koskevia merkintöjä.

Päiväliikenteen keskiäänitaso ennusteliikenteessä. v. 2030 Ridalinmetsän liikennemeluselvitys, 2013. Yli 55 dB(A):n raja on merki  y kar  aan 
keltaisella.
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Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta Uudenmaan-
lii  o, 2021). 

Ote Uusimaa 2050-kaavasta (Uudenmaanlii  o, 20201)

Uusimaa 2050 -kaava on hyväksy  y, mu  a se ei ole vielä saanut lainvoimaa. Siinä suunni  elualue on osoite  u kuuluvaksi taajamatoi-
mintojen kehi  ämisvyöhykkeelle, joka ka  aa suurimpiin ja monipuolisimpiin keskuksiin tukeutuvat, valtakunnallises  , maakunnallises   
tai seudullises   merki  ävät taajamatoimintojen vyöhykkeet, joiden yhdyskuntarakenteen kehi  ämisellä ja tehostamisella on erityistä 
merkitystä koko maakunnan kehi  ämisen kannalta. Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeet sisältävät pääosin jo olemassa olevia 
taajamia, joilla yhdyskuntarakenne on jo nykyisellään kestävää tai kehite  ävissä sellaiseksi. Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeellä 
yhdyskuntarakenteen tulee kokonaisuutena katso  una olla rii  ävän tehokas, jo  a kestävään yhdyskuntarakenteeseen lii  yvät tavoit-
teet voidaan saavu  aa. Vyöhyke voi sisältää eri luonteisia osa-alueita rakentama  omista tehokkaas   rakenne  uihin. Vyöhykkeellä voi 
asumisen, palveluiden ja työpaikkojen lisäksi sijaita esimerkiksi virkistys- ja suojelualueita, liikenneväyliä ja muita liikenteen tarvitsemia 
alueita, yhdyskuntateknisen huollon alueita ja muita erityisalueita, ympäristöön soveltuvia teollisen tuotannon alueita, maa- ja met-
sätalousalueita sekä vesialueita. Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeen kaavamerkintä ja siihen lii  yvät määräykset määri  elevät 
laajan, toiminnallises   monipuolisen aluekokonaisuuden kehi  ämisen yleiset periaa  eet. Kehi  ämisperiaatemerkinnällä osoitetun 
vyöhykkeen alueelle sijoi  uva muu maakuntakaavamerkintä osoi  aa, e  ä kyseisellä osa-alueella vyöhykkeen kehi  ämiseen lii  yy myös 
muita maakunnallisia intressejä tai reunaehtoja, jotka tulee o  aa huomioon kyseisen osa-alueen tarkemmassa suunni  elussa.

Taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeen yhdyskuntarakenne  a tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityises   keskuksiin ja ase-
manseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen. Vyöhyke  ä tulee kehi  ää  iviinä ja monipuo-
lisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonaisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon o  aen. Helsingin 
seudulla vyöhyke  ä tulee kehi  ää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliikennekaupunkina. Vyöhykkeen kehi  ämiseen lii  yvät yksi-
tyiskohtaisemmat aluevaraustarpeet ja muut alueidenkäy  öön lii  yvät järjestelyt on tutki  ava yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa.

Vyöhykkeen yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa tulee turvata luonnon- ja kul  uuriympäristön erityisten arvojen säilyminen sekä 
edistää ekologisen verkoston kytkeytymistä vyöhykkeen ulkopuoliseen viherrakenteeseen. Tiiviste  äessä yhdyskuntarakenne  a on 
kiinnite  ävä huomiota vyöhykkeen arvokkaisiin ominaispiirteisiin ja elinympäristön laatuun. Lisäksi tulee turvata rii  ävät virkistys-
mahdollisuudet sekä virkistysyhteydet vyöhykkeen sisällä ja sen ulkopuolelle. Erityistä huomiota on kiinnite  ävä kaavassa osoite  uja 
viherrakenteen osia yhdistäviin Helsingin seudun viherkehälle ja ranta-alueille suuntautuviin sekä merenrannan suuntaisiin yhteyksiin. 
Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään ääri-ilmiöihin. Yksityiskoh-
taisemmassa suunni  elussa tulee turvata jakeluliikenteen toimintaedellytykset.

3.2.2 Yleis- ja osayleiskaavat
Vihdin kunnan oikeusvaikutukse  omassa yleiskaavassa (hyväksy  y kunnanvaltuustossa 10.11.1986) suurin osa suunni  elualueesta 
sijoi  uu selvitysalueelle, jonka maankäy  ö selvitetään erikseen yksityiskohtaisemmalla suunni  elulla. Osa alueesta sijoi  uu retkeily- ja 
ulkoilualueelle.

Vihdin strategisessa yleiskaavassa (hyväksy  y, mu  a ei lainvoimainen) suunni  elualue on osoite  u  ivistyväksi taajamaksi, jonka 
alueella parannetaan ympäristön laatua ja kehitetään toiminnallista monipuolisuu  a ja toimintojen sekoi  uneisuu  a. Alueen kävely- ja 
pyöräilyympäristöä sekä saavute  avuu  a kestävän liikenteen kannalta kehitetään. Täydennysrakentaminen alueella on suunniteltava ja 
toteute  ava laadukkaas   ja kokonaisuutena huomioiden ympäristön arvot sekä lähivirkistyksen tarpeet. Nummelan osalta tulee laa  a 
osayleiskaava, joka muodostaa tarkoituksenmukaisen suunni  elukokonaisuuden. Alueen uusien rakennuspaikkojen muodostamisen 
perustua asemakaavoitukseen. 
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Samanaikaisesta asemakaavan kanssa on tekeillä myön alueen osayleiskaavoitus. Vireillä olevan Etelä-Nummelan osayleiskaavan luon-
noksessa alue on osoite  u seuraavat aluevaraukset:
Tiivis asuinalue, A3: Ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,5-0,7. Alue on tarkoite  u pääasiassa monipuoliseksi, kaupunkimaisen 
 iviiksi asumisen alueeksi, johon voi sijoi  aa paikallisia tarpeita palvelevia palveluita, myymälöitä sekä ympäristöhäiriöitä aiheu  amat-

tomia työpaikkoja. Rakennusten ensimmäisten kerrosten julkisivujen tulee olla elävä ja mi  akaavaltaan ihmisläheinen. Pih  sillan  en 
varren viihtyisyyteen tulee kiinni  ää erityistä huomiota. Rakentamisessa tulee pyrkiä hiilineutraaliuteen, sekä käy  ämään uusiutuvia 
rakennusmateriaaleja. Rii  ävän viherpinta-alan turvaamiseksi tulee asemakaavoituksessa käy  ää viherkerroinmenetelmää.

Tiivis pientalovaltainen alue (A4): Ohjeellinen aluetehokkuus vaihtelee välillä 0,2-0,4 Alue  a kehitetään asumiselle sekä sitä palvelevil-
le toiminnoille ja lähipalveluille sekä ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omalle elinkeinotoiminnalle. Alueen asemakaavaa muute  aessa 
turvataan olemassa olevan rakenteen ja kul  uurihistoriallises   merki  ävän rakennuskannan säilyminen Alue  a kehitetään kävelyyn ja 
pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen tukeutuvana alueena.

Virkistysalue (VL): Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäy  öön. Alueelle ei saa rakentaa uusia rakennuksia (MRL 43.2 §). Alueelle 
voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteu  aa virkistystä ja ulkoilua palvelevia rakenteita. Maisemaa muu  ava maan-
rakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verra  avissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on sääde  y.

Luonnonsuojelualue (SL): Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla tai muutoin suojeltu tai suojeltava alue. Alueen suoje-
luarvoja ei saa heikentää. Peruste  avan luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja suojelun perusteet määritellään alueen rajaus- tai 
perustamispäätöksellä. Muiden suojeltavien kohteiden tai alueiden, joille ei ole vielä peruste  u suojelualue  a, rajaukset tarkennetaan 
jatkosuunni  elussa. Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verra  avissa oleva toimenpide on luvan-
varaista siten kuin MRL 128 §:ssä on sääde  y.

Lisäksi osayleiskaavaluonnoksessa on osoite  u alueen läpi kulkeva uusi pää- tai kokoojakatu sekä pyöräliikenteen nopea runkoyhteys 
Suunniteltujen kokoojakatujen osalta sijain   on ohjeellinen ja tarkentuu jatkosuunni  elussa. Pyöräliikenteen nopea runkoyhteys nivou-
tuu kiinteäs   kaupunkirakenteeseen ja suunnitellaan materiaaleiltaan korkeatasoiseksi ja estee  ömäksi. Risteämiset pääväylien kanssa 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan eritasoisina. Sijain   on ohjeellinen ja tarkentuu jatkosuunni  elussa. Pih  sillan  en on osoite  u 
olemassa olevaksi pää- tai kokoojakaduksi. Suunni  elualue  a sivuava 400 kV:n voimalinja näkyy myös osayleiskaavaluonnoksessa ja sen 
rinnalle on osoi  u voimajohdon yhteystarve- merkintä, jolla osoitetaan uuden 110 kV voimajohdon yhteystarve. Maankäytön suunni  e-
lussa on turva  ava voimajohdon toteu  amismahdollisuus tai vaihtoehtoises   maakaapeloin  .

3.2.3 Asemakaava
Hakalanrinteen alue  a ei ole aiemmin asemakaavoite  u. Lännessä suunni  elualue rajautuu osi  ain Linnanniitun asemakaava-aluee-
seen, N 82. Valmisteluvaiheeseen saakka Hakalanrinteen asemakaava, N 178, on ollut osa laajenpaa Ridalinmetsän asemakaava, N 148, 
joka on si  emmin jae  u useampaan eri kaava-alueeseen, joita viedään eteenpäin ehdotusvaiheeseen ja edelleen hyväksymiskäsi  elyyn 
itsenäisinä asemakaavoina. Pohjoisessa alue rajautuu vireillä oleviin asemakaavoihin N 175, N176 jaN177 (Ridalinkallio, Ridalinmetsä II 
ja Sveitsinkallio).

Hakalanrinne lii  yy kuitenkin Nummelan asemakaavoite  uun taajamarakenteeseen rajautumalla osin jo aiemmin asemakaavoite  uihin 
alueisiin Linnannii  u (N 82) ja Ritalanrinne (N 179).

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta. Ote Etelä-Nummelan osayleiskaavaluonnokset.
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Ridalinmetsän asemakaava-alue on jae  u useampaan pienempään osa-alueeseen:  N 175 - N 179, jotka rajautuvat Nummelan taajaman jo 
asemakaavoite  uun alueeseen ja jatkavat taajamarakenne  a kaakon suuntaan.

3.2.4 Rakennusjärjestys
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.

3.2.5 Rakennus- ja toimenpidekiellot 
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

3.2.6 Pohjakartta
Alueen pohjakar  a on saate  u ajantasalle ennen asemakaavaehdotuksen laa  mista.

3.2.7 Muut päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Kunnanvaltuuston 15.11.2004 hyväksymässä Vihdin kunnan kehityskuvassa 2025 kaava-alue on taajama-alue  a ja alueen läpi on joh-
de  u uusi yhdys  e Huhmarista Nummelaan (nykyinen Pih  sillan  e).

Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt Vihdin kunnan ilmastostrategian vuosille 2010-2020, jossa tavoi  eeksi on asete  u kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Ilmastostrategiassa nime   in 7 eri tavoite  a: 
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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 ener-
giatehokkuuden parantamista. Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä. 
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.

Suunni  elussa otetaan huomioon Vihdin kunnan palveluverkkosuunnitelma vuosille 2009 - 2030.

Liikennesuunnitelmat
Etelä-Nummelan osayleiskaavatyön yhteydessä on laadi  u alueelle liikennesuunnitelmia o  aen huomioon mm. Ridanlinmetsän alueen 
tuleva rakentaminen. Myös Nummelan keskustaa varten tehtyjen liikennesuunnitelmien, mm. Meri  en -Vihdin  en toimivuustarkastelu 
ja liikennesuunnitelma o  aa kantaa Nummelan eteläosien rakentamisen aiheu  amaan liikenteen lisääntymiseen keskustassa. Näiden 
selvitysten perusteella Ridalinmetsän alueen uuden asutuksen aiheu  ama liikenteen lisäys Nummelassa on huomioitu kaavassa ja 
muussa aluesuunni  elussa. Pih  sillan  en toiminen joukkoliikenneväylänä on myös huomioitu kaavaratkaisussa.

Katusuunnitelmat ja muun kunnallistekniikan suunni  elu
Asemakaavatyön yhteydessä on laadi  u alueen yleissuunnitelmatasoiset katusuunnitelmat ja muut kunnallistekniset suunnitelmat 
mukaan lukien Pih  sillan  e, jonka yhteyteen on suunniteltu sieltä vielä puu  uvat kävelyn ja pyöräilyn yhteydet, valaistus ja linja-auto-
pysäkit. Nämä on sovite  u yhteen kaavaratkaisun kanssa.

Kuva suunni  elualueelta.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN 
VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavoituksella tutkitaan uuden pientalovaltaisen asuinalueen sijoi  amista Ridalinmetsän kaakkoisrinteelle. Hakalanrinteen 
alueelle on tarkoitus sijoi  aa monipuolisia rakennuspaikkoja erilaisten ja erikokoisten pientalohankkeiden toteu  amiseksi. Alueelle on 
suunniteltu rivitaloja, yh  ömuotoisia erillispientaloja ja omako  taloja. Tavanomaisten omako  taloton   en lisäksi alueelle on suun-
ni  eilla myös kysy  yjä pienempiä omako  ton  eja, joilla on vastaavas   myös vähemmän rakennusoikei  a. Nämä pienemmät ton  t 
mahdollistavat omako  talorakentamisen myös esim. pienemmille perheille ja eri ikäisille ihmisille.

Tarve sijoi  aa uu  a asumista Nummelan taajamarakenne  a laajentaen perustuu toisaalta MAL-sopimuksen velvoi  eisiin, Vihdin kun-
nan tavoi  eisiin lisätä kunnan houku  elevuu  a asuinpaikkana ja toisaalta omako  ton   en rii  ävyyteen asemakaavoitetulla alueella, 
jo  a kunta kykenisi omalla ton   tarjonnallaan vaiku  amaan haja-alueille suuntautuvan rakentamisen hillitsemiseksi.

4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset
Ridalinmetsän asemakaava, N148, sisältyi kokonaisuudessaan jo kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 2014. 
Hakalanrinteen asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 86 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2018-2019. 

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt  edoksi kaavan N 148 osallistumis- ja arvioin  suunnitelman kokouksessaan 11.9.2013 § 
70. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitukselle tavoi  eet 14.4.2014 § 70. Kaava N 148 valmisteluaineisto on ollut nähtävillä kaavoitus- 
ja teknisen lautakunnan päätöksellä 17.9.2014 § 84 vuorovaikutusta varten 14.10.-12.11.2014. Kunnanhallitus on merkinnyt  edoksi 
kaavan palauterapor  n Kh 19.1.2015 § 3.

Ridalinmetsän kaava-alue pääte   in jakaa pienemmiksi asemakaava-alueiksi kun kunnanhallitus hyväksyi tammikuussa 2015 kaavan 
valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen kaavoitukselle jatkotavoi  eet.

Hakalanrinteen asemakaavan N 178 päivite  y oas merki  y  edoksi, kaavoitus- ja tekninen lautakunta 27.1.2016 § 7. Hakalanrinteen 
asemakaava etenee seuraavaksi ehdotusvaiheeseen ja julkises   nähtäville asete  avaksi.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

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

4.3.2 Vireilletulo
Asemakaavatyö kuulute   in vireille tulleeksi 20.9.2013.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Koska alue sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymän osayleiskaavan alueelle (ei lainvoimainen), jonka osalta on käyty tarvi  avat viran-
omaisneuvo  elut, ei tämän kaavan osalta ole tarpeen käydä MRL 66 §:n tarkoi  amia viranomaisneuvo  eluita. Muita neuvo  eluja 
viranomaisten kanssa on käyty ja voidaan käydä kaavaprosessin aikana.

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

4.4.1 Kunnan asettamat tavoitteet
Kunnan tavoi  eena on luoda edellytykset taajamien monipuoliselle asuntorakentamiselle kaavoi  amalla korkealaatuisia ja omalei-
maisia pientaloalueita. Asuinalueiden kaavoi  amisessa pääpaino on valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden mukaises   olemassa 
olevien asuinalueiden täydentämisessä ja taajamien kasvusuun  en mukaisessa laajentamisessa. Tavoi  eena on nostaa kunnan taajama-
aste  a, jo  a yhä suurempi osuus kunnan väestöstä asuisi kuntatalouden kannalta edullisuu  a lisääväs   palveluiden läheisyydessä. 
Tämän tavoi  een saavu  amiseksi keskeistä on taata kohtuuhintaisten asemakaavoite  ujen omako  ton   en hyvä saatavuus palveluiden 
läheisyydessä. 

Tavoi  eena on laa  a asemakaava siten, e  ä se tukee Vihdin kunnan ilmastostrategian 2010-2020:n mukaisia tavoi  eita. Uusi Hakalan-
rinteen pientaloalue tulee olemaan osa laajenpaa Ridalinmetsän alue  a, jonne on monimuotoisen asuinrakentamisen lisäksi muodos-
tumassa myös työpaikka-alue  a ja palveluita. Etelä-Nummelan palvelut ovat kehi  ymässä ja esim. Pajuniityn päiväko  - ja kouluhanke 
sekä laaja urheilualue on hankesuunni  eluvaiheessa. Asemakaavatyön tavoi  eena on myös osoi  aa uudisrakentamista eteläiseen Num-
melaan suunniteltu palvelurakenne huomioiden.

4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Suunni  elussa huomioidaan alueella havaitut luontoarvot siten, e  ä ne säilyvät alueen rakentumisesta huolima  a. Suunni  elussa on 
huomioitu myös muut alueen erityispiirteet, esim. maastonmuodot ja rakenne  avuus. Erityinen painoarvo työssä onanne  u hulevesien 
hallinnan suunni  elulle ja sen huomioimiselle kaavaratkaisussa.

4.4.3 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Asemakaavaa laadi  aessa on maakuntakaava ja oikeusvaiku  einen yleiskaava ote  ava huomioon siten, kuin siitä maankäy  ö- ja raken-
nuslaissa säädetään. Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, 
palveluiden alueelliselle saavute  avuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakenne  ua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia 
eikä niihin lii  yviä erityisiä arvoja saa hävi  ää. Kaavoite  avalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava rii  äväs   puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheu  aa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua ase-
makaavan 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 syrjäy  ämä  ä 
voidaan väl  ää.

Koska asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaiku  eista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadi  aessa soveltuvin osin ote  ava 
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  eiden 
ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunni  elun tavoi  eiden saavu  amista. Val  oneuvosto on vuonna 2000 tehnyt päätöksen 
tavoi  eista, ja niitä on tarkiste  u marraskuussa 2008. Val  oneuvosto pää    valtakunnallisista alueidenkäy  ötavoi  eista 14.12.2017.  
Tavoi  eista tätä asemakaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat kohdat:

Edistetään koko maan monikeskuksista, verko  uvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakenne  a, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa 
ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehi  ämiselle sekä väestökehityksen edelly  ämälle 
rii  ävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaises   olemassa olevaan ra-
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kenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen ehey  ä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 
alueiden hyvää saavute  avuu  a eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenne  ä sekä vies  ntä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehi  ämistä. Merki  ävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, e  ä ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavute  avissa.

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulko-
puolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja 
terveyshai  oja.

Huolehditaan valtakunnallises   arvokkaiden kul  uuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Edistetään luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäy  öön soveltuvien 
alueiden rii  ävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

4.4.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Asemakaavatyön keskeisenä tavoi  eena on tutkia uuden asuinalueen sijoi  amista olemassa olevaan taajamarakenteeseen. Suunni  e-
lussa on tarpeen edistää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen toimintaedellytyksiä sekä liikenneturvallisuuden parantamista. Asumiseen 
vara  ujen alueiden suunni  elussa huomioidaan liikenteen aiheu  aman melun torjunta, alueen kunnallistekniset verkostot ja uuden 
asuinrakentamisen kaukolämpöverkkoon lii  ymisen edistäminen ja mahdollises   yhteisen kor  elialuekohtaisen maalämmön käy  ö. Ta-
voi  eena on myös edistää virkistyskäy  öä ja kevyenliikenteen yhteyksiä sekä ulkoilurei   en muodostumista. Suunni  elussa on tarpeen 
huomioida erityiset luontoarvot.

4.4.5 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet
Monipuolisen ton   tarjonnan takaamiseksi alueelle on tavoi  eena sijoi  aa normaalien omako  ton   en lisäksi myös näitä pienempiä 
ton  eja, joilla on nyt Nummelan olosuhteissa paljon kysyntää.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavan kaavaratkaisun kuvaus
Ridalinmetsän (N 148) suunni  elualueelle on laadi  u kaksi maankäytön suunnitelmaa, joissa on osoite  u rakentamiseen vara  ujen 
alueiden käy  ötarkoitukset ja katuverkko. Suunnitelmassa A on esite  y n. 90 000 ja suunnitelmassa B n. 75 000 k-m²:n rakentamista. 
Kaavaehdotusvaiheessa suunni  elumi  akaavan tarkentuessa  kerrosalamäärä saa  aa hieman lisääntyä.

Alueella oleva Pih  sillan  e on alueen yhdyskatu niin Vanhalle Turun  elle Huhmariin kuin Nummelan keskustaankin. Alueelle on suun-
niteltu muutaman kokoojakadun ja usean asuntokadun muodostama liikenneverkko.  Maaston muodot määri  ävät pitkäl   katujen 
sijainnit. 
Alueelle voidaan muodostaa monipuolisia viheralueita ja niitä yhdistäviä kevyen liikenteen yhteyksiä, joiden avulla voidaan saavu  aa 
myös julkisen liikenteen pysäkit.

Pääkatuverkko on yhtenevä molemmissa maankäy  ökaaviossa. Erot muodostuvat lähinnä viheralueiden lajuudesta ja rakentamiseen 
vara  ujen alueiden käy  ötarkoituksista.

Alueelle voidaan sijoi  aa asumista n. 2000-2500 asukkaalle sen mukaan, mikä maankäy  öratkaisu valitaan. Tämän vuoksi alueelle on 
vara  u kor  elialue myös lähipalveluille mm. päivi  äistavarakauppa + muuta liike  laa sekä palveluasumisen rakentamismahdollisuus. 
Alueelle voidaan tarvi  aessa varata rakennuspaikka päiväkodille vaikka Pajunii  yyn n. 800 metrin päähän rakennetaankin suuri päiväko-
 .

Alueen eteläosaan voidaan halu  aessa sijoi  aa jonkin verran ympäristöhäiriöitä tuo  ama  omia työpaikkaton  eja. Suunnitelmassa A 
niiden kerrosala on n. 10 000 k-m²:ä (25 ton   a) ja suunnitelmassa B n. puolet siitä (n. 10-12 ton   a). Työpaikkakor  eleiden yhteyteen 
voidaan sijoi  aa ton    alue  a palvelevalle  hakevoimalalle. Alueella voidaan myös tutkia kor  elikohtaisten maalämpöjärjestelmien 
rakentamista.

Alueen pohjoisosaan ja Pih  sillan  en varteen on esi  y rakenne  avaksi osayleiskaavaratkaisun mukaises   kerrostaloasumista. Kerros-
talokor  elit voidaan halu  aessa asemakaavoi  aa myös  iviinä asumisena (AR/AKR/yh  ömuotoinen AO, jolloin kor  elitehokkuuden 
tulee olla n. 0,4). Alueelle voidaan kaavoi  aa n. 100-130 omako  ton   a, riippuen siitä halutaanko kalliimmin rakenne  aville kalliomäille 
sijoi  aa asumista ja siitä miten luontoselvityksen päivitys vaiku  aa kor  elialuevarausten laajuuteen.
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Huhdanmäen  en länsipuolen vanha omako  asutus liitetään kaava-alueeseen. Tätä alue  a lienee mahdollista myös hieman  ivistää 
jakamalla nykyisiä rakennuspaikkoja useammaksi.

Maaston hankalahkon rakenne  avuuden ja luontoarvojen vuoksi aluetehokkuus on n. 0,1.

4.5.2 Valmisteluaineiston maankäytön vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön
Maankäy  ösuunnitelmien vaikutukset rakenne  uun ympäristöön ovat vähäiset. Alue on nykyisellään lähes kokonaisuudessaan rakenta-
matonta, maa- ja metsätalousalue  a. Nummelan taajaman yhdyskuntarakenne tulee levi  äytymään alueelle. Suunniteltu rakentaminen 
täydentää ja ehey  ää Nummelan taajamakuvaa ja jatkaa taajamarakenne  a luonnolliseen kasvusuuntaansa, Nummelan eteläosiin. 

Alueen kerrostalokannan on kaavailtu olevan korkeintaan IV-kerroksista.

Kaavaratkaisut perustuvat kallioylängon hakkuuaukeiden rakentamiseen. Pääosa metsäisistä mäistä jäänee rakentamisen ulkopuolelle 
virkistyskäy  öön.

Vaikutukset luonnonympäristöön
Suunniteltu maankäy  ö muu  aa alueen maiseman täysin, kun kallioylänkö muu  uu rakennetuksi ympäristöksi.

Alueella on joitakin luontokohteita, jotka voidaan jä  ää rakentamisen ulkopuolelle. Liito-oravan elinolosuhteet turvataan.

Vaikutukset liikenteeseen
Maankäy  öratkaisut tulevat toteutuessaan lisäämään alueen ja sitä kau  a myös Nummelan taajaman liikennemääriä. Uusien pääväyli-
en vuoksi liikenne  ä on mahdollista jakaa en  stä useammalle rei  lle, mikä edesau  aa Nummelan keskustan liikennekuormituksen 
vähentämistä. Liikennetuotokset on arvioitu Etelä-Nummelan liikennesuunnitelman päivityksessä (Strafi ca 2013).

Kaavan maankäy  öratkaisut perustuvat Pih  sillan  en asemaan liikenteellisenä runkorei   nä. Tämä yhteys Vanhalta Turun  eltä (mt 
110) Naaranpajun  elle ja Meri  elle ja toisaalta haarautuen Naaranpajun  en kau  a Nummelan keskustan länsiosaan Pillistön  en kau  a 
radan ali Aseman  elle tulee tehokkaas   vaiku  amaan Meri  en ruuhkaisuuden vähentymiseen. Sil   Meri  e tarvitsee tulevaisuudessa 
parantamistoimia, jotka on selite  y Meri  en, Vihdin  en, Aseman  en liikenteellisessä toimivuustarkastelussa (Pöyry 2011). Siinä tarkas-
telussa huomioi  in myös tämän Ridalimetsän uuden kaava-alueen liikennetuotokset Meri  ellä ja Nummelan keskustassa. 

Asemakaavan valmisteluaineiston suhde ylemmänasteisiin kaavoihin ja valtakunnallisiin alueidenkäy  ötavoi  eisiin sekä MRL:n 
sisältövaa  muksiin
Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta lähinnä yleiskaavatasolla mu  a jos asemakaavaa laadi  aessa tai muute  aessa ei alueella ole 
voimassa oikeusvaiku  eista yleiskaavaa, on maakuntakaava ohjeena myös asemakaavan laadinnalle.

Kaavaratkaisu on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen, jossa alue on taajamatoimintojen alue  a. Alueen kau  a on johde  u 
etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys, joka voidaan alueella toteu  aa. Maakuntakaavassa on osoite  u myös olemassa olevat voimansiir-
tolinjat.

Ridalinmetsän asemakaavan (N 148) valmisteluaineiston rajaus opaskartalla.
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Ridalinmetsän asemakaavan (N 148) valmisteluaineiston maankäy  ösuunnitelmavaihtoehto A.
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Ridalinmetsän asemakaavan (N 148) valmisteluaineiston maankäy  ösuunnitelmavaihtoehto B.
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Kaavaratkaisu ei ole Vihdin kunnan yleiskaava -86:n (oikeusvaikutukseton) mukainen, jossa alue on retkeilyalue  a (VR), pientaloalue  a 
(AP-2) ja selvitysalue  a (s). Yleiskaava on tode  u Nummelan taajaman lähialueiden osalta vanhentuneeksi jo silloin kun Etelä-Numme-
lan osayleiskaavoitus pan  in vireille 90-luvun alkuvuosina. 

Kaavaratkaisu on valtuuston hyväksymän, mu  a KHO:n kumoaman, Nummelan eteläosien osayleiskaavan (ei siis lainvoimainen) mu-
kainen. Osayleiskaavassa alueelle on esite  y asuinkerrostalo- ja pientaloasutusta sekä virkistysalueita. Osayleiskaavan mukaan kunkin 
alueen pääkäy  ötarkoituksen ohella alueelle sallitaan myös muuta maankäy  öä, mikäli se ei aiheuta hai  aa alueen pääkäy  ötarkoituk-
selle. Jos kerrostaloalueelle osoitetaan yksityiskohtaisessa kaavoituksessa pientalorakentamista tulee kor  elitehokkuuden olla vähintään 
0,40.

MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaa  mukset täy  yvät, koska kaava edistää yhdyskuntarakenteen toimivuu  a, taloudellisuu  a ja 
ekologista kestävyy  ä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, lisää monimuotoista keskusta-asumista 
ja palvelujen hyvää saatavuu  a.

Joukkoliikenne- ja kevytliikenneyhteydet ovat alueen osalta hyvin saavute  avissa. Energiahuollon tarjonta saadaan halu  aessa moni-
puoliseksi. Elinkeinoelämän tarpeet on huomiotu liike- ja teollisuus  lojen tarjonnassa.  Virkistykseen ja oleskeluun vara  uja alueita on 
rii  äväs  .

Kaava ehey  ää yhdyskuntarakenne  a, koska kaavalla  ivistetään taajamaa ja lisätään asutusta palveluiden ja joukkoliikenteen vaikutus-
piiriin. Kaavalla lisätään jonkin verran elinkeinoelämän sijoi  umismahdollisuuksia, vaikka tämä alue onkin painokkaas   asumisen alue. 
Kaavaratkaisu antaa mahdollisuuden siellä asuville auto  omaan elämäntapaan ja lisää asutusta keskustan kävely- ja pyöräilyvyöhykkeel-
lä. 

Kevyelle liikenteelle luodaan edellytykset alueella ja alueen läpi palveluihin sekä linja-autopysäkeille. Alue on mahdolllsta lii  ää kauko-
lämmön ja maakaasun verkkoihin. Alueelle voidaan myös rakentaa oma hakevoimala tai toisaalta tutkia kor  elikohtaisten maalämpöjär-
jestelmien totetusta. Kiinteistöjen energiahuollossa voidaan monipuolises   näin valita eri lämmitysmuotojen välillä. 

Helsingin seudun erityiskysymyksiin kaavalla pystytään vastaamaan mm. asuntotuotannon lisäämisellä ja joukkoliikenteeseen paino  u-
van työmatkaliikenteen suosimisella.

Kaavaratkaisu tukee valtakunnallisia alueidenkäy  ötavoi  eita kaikilta osiltaan. 

Kunnan ilmastostrategia
Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt ilmastostrategian, jossa tavoi  eeksi on asete  u kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Toiminnallises   tämä tarkoi  aa mm. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edis-
tämistä, yhdyskuntarakenteen ehey  ämistä ja energiatehokkuuden parantamista. 

Kaava-alueen sijain   ja maankäytön ratkaisut ovat kunnan ilmastostrategian mukaisia, sillä kaavaratkaisu lisää kevyenliikenteen väyliä ja 
-yhteyksiä, mahdollistaa joukkoliikennerei   en kehi  ämisen ja antaa hyvät mahdollisuudet toteu  aa asuntoaluekohtainen lämpövoima-
la tai kor  elikohtaisia maalämpöjärjestelmiä. Alue on ilmansuunniltaan hyvin toteute  avissa siten, e  ä aurinkokerääjien sijoi  aminen 
on edullista. Lisäksi monipuolisen ton   varannon lisääminen taajamassa vähentää hajarakentamisen paineita.

Vihdin kunnan energiatehokkuuden laskentamallilla alue saa n. 7300 piste  ä asteikolla, jossa 0-3000 tarkoi  aa huonoa, 3000-5000 
ei kovin hyvää, 5000-8000 keskinkertaista ja yli 8000 loistavaa enegiatehokkuu  a. Laskenta on tehty ole  aen, e  ä alueelle tehdään 
oma esim. hakelämpölaitos tai e  ä pääosa alueen pientaloista lämmitetään maalämmöllä. Lisäksi on olete  u e  ä Pajuniityn koulut ja 
päiväko  , sekä urheilualueet ovat toteutuneet kun Ridalinmetsän alue on rakenne  u kokonaisuudessaan. Kun Pih  sillan  en on linja-
autorei    huomioidaan laskelmassa, pistemäärä nousee 8068:aan eli loistavan puolelle.

Sosiaaliset vaikutukset
Kaava-alueelle voidaan rakentaa omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja niin kerrostaloihin kuin pientalohinkin, joten alueelle saadaan 
kaikkia yhteiskunnan eri kerroksia edustavia asukkaita ja näin voidaan turvata sosiaalises   eheän asuinalueen muodostaminen. Alueella 
voidaan o  aa hyvin huomioon eri-ikäisten asukkaiden ja myös vammaisten tarpeet niin liikkumisen kuin vapaa-ajan (ulko- ja sisä)  lojen 
toteu  amisella. Koska alue on fyysises   (korkeuseron vuoksi) irrallaan lähi-alueen muusta asutuksesta on hyvät mahdollisuudet luoda 
alueelle oma paikallinen inden  tee    mm. rakentamisen toteutuksen avulla. Elinympäristöstä voidaan luoda tasa-arvoinen ja laadul-
taan korkeatasoinen. Lisäksi alue on lähellä Nummelan keskustaa, joka on Vihdin sosiaalisen elämän keskus. Siellä sijaitsee ravintoloita 
ja kahviloita ja muita yhteisiä ja julkisia  loja. Kirjasto, seurakuntatalo/kirkko ja työväentalo sijaitsevat lähellä. Asumisen lisääntyminen 
Nummelassa tuo elävyy  ä myös keskustaan ja tukee sosiaalisten olosuhteiden parantamista. 

Kaavataloudelliset vaikutukset
Suunniteltu asuinrakentaminen tuo kunnalle ton  nmyyn  tuloja, jotka tarvitaan alueen infrastruktuurin rakentamiseen, sekä koulujen, 
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päiväko  en (yleensä, ei väl  ämä  ä tällä alueella) ja vapaa-alueiden toteu  amiseen. Jos alueelle voidaan kaavoi  aa n. 100 -120 omako-
 ton   a ja muuta asuinrakentamista n. 45 000 k-m²:ä edustaa se n. 9-10 milj. euron ton  myyn  tuloja kunnalle. 

Katujen, kunnallisteknisten johtojen, puistojen, hulevesijärjestelyjen ja kevytliikenneyhteyksien rakentamiskustannukset ovat toisaalta 
huoma  avat. Niiden arvioimiseen kallioisessa maastossa tarvitaan lisäsuunni  elua ja mahdollises   maaperäselvityksiä. Alustavas   arvi-
oiden johdot/pumppamot, kadut, hulevesijärjestelyt, kevytliikennepolut ja puistorakentaminen edustaa n. 7 milj. euron kustannusta.

Arviot perustuvat ns. Mato-laskentataulukolla saatuun tulojen ja menojen euromäärään kun lähtö  etona on  käyte  y tehokkaamman 
vaihtoehdon A katuverkkoa ja rakentamisen määrää. 

Ympäristön häiriötekijät
Suurin yksi  äinen häiriötekijä suunni  elualueella on vt 2:n ajoneuvoliikenteen aiheu  ama melu, joka sekään ei ole kovin merki  ävä 
koko alue  a ajatellen.  Melua esitetään torju  avaksi mm. meluvallilla ja rakennusmassojen sijoi  elulla, jolloin rakennuksista muodostuu 
melusuojia piha-alueille. Uu  a asumista ei kuitenkaan ole esite  y melualueelle kovinkaan paljon ja niiden osalta tehdään täydentävä 
meluselvitys kaavaehdotusvaiheessa.

Kokoojakatujen osalta liikennemelu ulo  uu 40-50 km/t rajoitusalueella n. 30-35 metrin etäisyydelle kadun keskilinjasta. Tämä meluvai-
kutus voidaan yksityiskohtaisessa kaavoituksessa huomioda rakennusten sijoi  elulla ja tarvi  avin merkinnöin ja määräyksin asemakaa-
vassa. 

Kun asemakaavaehdotuksia tehdään liikennemelualueelle tullaan kaavaratkaisun liikenneverkon ja rakennusmasoi  elun perusteella 
tarvi  aessa tekemään meluselvitysten täydennyksiä.

Vaikutukset työpaikkoihin
Mikäli alueelle kaavoitetaan n. 25 työpaikkaton   a arvioidaan niissä ja palvelukor  elissa olevan yhteensä n. 60 työpaikkaa. Muuten asu-
kasmäärän lisäys Nummelassa vaiku  aa palvelutarpeen ja kaupankäynnin lisääntymiseen ja sitä kau  a sillä on myös lisäävää vaikutusta 
koko Nummelan alueen työpaikkojen määrään.

4.5.3 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioono  aminen
Ridalinmetsän asemakaavan valmisteluaineisto pide   in MRL 62 §:n tarkoi  amalla tavalla nähtävillä 14.10.-12.11.2014. Valmistelu-
aineistosta saa  in osallisten antamia mielipiteitä sekä pyyde  yjä lausuntoja. Nähtävillä olon aikana järjeste   in kaavan valmisteluai-
neiston esi  ely  laisuus kunnanvirastolla. Paikalla oli 15 osallista, pääosin alueen vanhan omako  asutuksen maanomistajia. Lausunnot 
pyyde   in seuraavilta:

 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet)
 - Uudenmaan lii  o
 - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 - Vihdin Vesi
 - Fingrid Oyj
 - Caruna Oy (en  nen Fortum Sähkönsiirto Oy)
 - Gasum (jakeluverkko)
 - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 - Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto
 - Rosk’n Roll Oy Ab (ei antanut)
 - Nummelan aluelämpö Oy (ei antanut)
 - Vihdin yri  äjät ry (ei antanut)
 - Vih  -Seura ry (ei antanut)
 - Vihdin omako  yhdistys ry (ei antanut)
 - Nummelan kylätoimintaryhmä (ei antanut)
 - Vihdin asukas- ja kylätoimintaryhmä
 - Vanhusneuvosto
 - Vihdin luonto ry. (ei antanut)
 - Vihdin Invalidit ry (ei antanut)
 - Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry
 - Perusturvakuntayhtymä Karviainen (ei antanut)
 - kunnan rakennusvalvonta (ei antanut)
 - kunnan ympäristövalvonta
 - kunnan kunnallistekniikka
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 - kunnan mi  austoimi (ei antanut)
 - kunnan  lapalvelu (ei antanut)
 - Vihdin museo
 - kasvatus- ja koulutuslautakunta
 - kul  uuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta
 - liikuntalautakunta (pyysi lisäaikaa, tullut)
 - nuorisolautakunta (pyysi lisäaikaa, tullut)
 - nuorisovaltuusto (ei antanut)

Kaavan N 148 valmisteluaineistosta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin annetut vastaukset on lue  avissa 
kaavasta N 148 laaditusta palauterapor  sta. Palau  eiden seurauksena kunnanhallitus pää    kaavan jatkovaiheiden osalta seuraavaa:

Alueelle suositellaan kaavaehdotusvaiheessakin sijoite  avan monipuolista asumista siten, e  ä sinne tulisi enimmäkseen pientaloasus-
tusta (omako  talot ja rivitalot) mu  a myös pienkerrostaloja ja kerrostaloja tulisi kaavoi  aa n. 15-20 % alueen kokonais-asuinkerrosalas-
ta (joka tarkoi  aa kymmenkunta n. 1600 k-m2:n suuruista kerrostaloa, yht. n. 190-210 asuntoa). Uusia omako  taloja pyritään alueella 
kaavoi  amaan n. 90-110, rivitaloasuntoja n. 80-100 ja pienkerrostaloasuntoja n. 80-100 kpl. Palveluasunnoille varataan n. 2000 k-m²:ä 
(n. 30 asuntoa). Asumiselle pyritään kaavoi  amaan siis yhteensä n. 70000-75000 k-m²:ä.

Kaupan ja/tai muiden liike  lojen tarpeisiin varataan n. 2000 k-m²:ä. 

Työpaikkarakentamista voidaan sijoi  aa Pih  sillan  en pohjoispuolelle luontoselvityksen kuvioille 28 ja 29 sekä mahdollises   kuviolle 33 
ja mahdollises   kuviolle 27, kuitenkin niin, e  ä alueella olevan ojan koillispuolellekin jää viheralue  a. 

Kunnallistekniikka esi  ää, e  ä kaava-alue  a laajennetaan koskemaan Pih  sillan  en alue  a aina vt 2:lle saakka. Pih  sillan  e voitaneen 
o  aa katukaavana mukaan esitetyltä osalta. Pih  sillan  en tuleva luonne joukkoliikennekatuna ja vt 2:n rinnakkais  eyhteytenä otetaan 
suunni  elussa huomioon.

Jos Pih  sillan  en länsipuoleiselle mäelle Linnanniitun itäpuolelle voidaan toteu  aa katu, niin silloin alue voidaan o  aa rakentamisen 
piiriin. Jos taas osayleiskaavassa merki  yä ulkoilurei   ä ei voida toteu  aa tälle mäelle suojellun pähkinäpensaslehdon läpi, ei sitä kovin 
helpos   voi viedä silloin ollenkaan mäen kau  a (korkeusero n. 24 metriä 80 metrin matkalla) vaan se on ohja  ava Pih  sillan  en var-
teen.

Luontoselvityksen kuvioiden 21 ja 27 osalta tutkitaan mitkä osat alueista voidaan jä  ää rakentama  a. Luontoselvityksen kuvion 14 
osalta tutkitaan asemakaavaehdotuksessa voidaanko se jä  ää rakentama  a, esim. kor  elikohtaisena hulevesien viivästyspaikkana. 
Luontoselvityksen kuvion 18 osalta rakentamismahdollisuus selviää vasta meluselvityksen täydennyksen perusteella mu  a sille pyritään 
kaavoi  amaan 3-5 uu  a omako  ton   a siten, e  ä olemassa oleva noro merkitään luo-merkinnällä, joko ton   en alueella tai niiden 
ulkopuolella. Noroon joudu  aneen johtamaan alueen yläpuolisen valuma-alueen hulevedet putkite  una  lan Koivuniemi 2:6 läpi.

Koska luontoselvityksen perusteella alueen rakentamismahdollisuuksia oleellises   esitetään kavenne  avaksi tulee alueen eteläosaan 
kaavoi  aa enemmän asuinrakentamista (luontoselvityksen kuviot 39, 43-5 ja mahdollises   47-48) kuin valmisteluaineistossa esite   in. 
Pih  sillan  en mutkan eteläpuoli pyritään varaamaan asumiselle siten, e  ä Pih  sillan  en viereen tutkitaan pienkerrostalo- tai rivitalo-
asutusta ja siitä länteen omako  asutusta.

Luontoselvityksessä todetaan e  ä kuviolla 15 sijaitseva kosteikko pitäisi jä  ää käsi  elemä  ä, jo  a kuvion 16 noro saa tarvi  avan 
vesimäärän säilyäkseen metsälain tarkoi  amana erityisen tärkeänä elinympäristönä. Kyseinen kosteikko tulisi sijaitsemaan asuinalu-
een keskellä ja sen poikki pitänee kaavoi  aa katuyhteys, koska alueen pohjoisosasta ei haluta katuyhtey  ä Huhdanmäen  elle (mm. 
kunnallistekniikan lausunto). Alue tulee varata myös hulevesien luonnonmukaista järjestelyä varten. Kosteikon mahdollisen VL-alueen 
suunni  elun yhteydessä selvitetään voidaanko alue joltakin osin jä  ää luonnon  laan tai onko se edes järkevää.

Vanhan rakennuskannan osalta ei ole tarve  a kaavalliseen suojeluun.

Suunni  elussa huomioidaan myös voimasiirtolinjojen varoalueet.

Asemakaavat tullaan suunni  elemaan yhtäaikaises   ja ainakin alueiden 1 ja 2 kaava-ehdotukset asetetaan nähtäville yhtä aikaa. Muut 
kaavat voidaan viedä erikseenkin ehdotuskäsi  elyyn.

Rakentaminen aloitetaan alueella vasta kun alueen asemakaavat ovat saaneet pääosin lainvoiman ja kun kunnan ton  nmyyn   sitä edel-
ly  ää. Pajuniityn eteläosan koulun ja päiväkodin tulisi olla toteute  una ennen kuin rakentamiseen ryhdytään.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus
Hakalanrinteen alueelle on suunniteltu monipuolinen pientaloalue, jolle on mahdollisuus toteu  aa erikokoisia ja eri omistusmuotoisia 
asuntoja rivitaloihin, yh  ömuotoisiin pientaloihin ja omako  taloihin. Omako  talojen rakennupaikkojen pinta-alat vaihtelevat alle 500 
m :stä reilu 900 m  suuruisiin ton  eihin, joilla on rakennusoikeu  a noin 90 -185 k-m . Omako  talojen rakennuspaikat ovat siten nykyi-
sen trendin mukaan suhteellisen pieniä, jolloin alueesta muodostuu  ivis kokonaisuus. Omako  ton  eja alueelle muodostuu kaikkiaan 
29, joista 13 on ns. normaalia pienempiä ton  eja, joilla on myös suhteessa matalampi rakennusoikeus (e=0,20). Rivitalojen ja muiden 
kytke  yjen rakennusten rakennuspaikkoja alueelle muodostuu 2 ja asuinpientalojen (taloyh  ömuotoiset pientalot) rakennuspaikkoja 
kaikkiaan 3. Erillispientalot j aasuinpientalot saavat alueella olla I-II -kerroksisia. Rivitalot saavat rinteessä olla Ik1/2 -kerroksisia ja tasai-
semmalla maalla I -kerroksisia.

Kaava on suunniteltu siten, e  ä rivitalot (AR) ja asuinpientalot (AP) sijoi  uvat asuinalueen kokoojakadun eli Haka  en varteen ja lähim-
mäksi Pih  sillan  etä. Rakennuspaikkojen ja Pih  sillan  en väliin on jäte  y suojaviheralue  a. Omako  talot sijoi  uvat pääosin ton   katu 
-luokkaisen Salpakujan varrelle. Kor  eleiden 548 ja 549 väliin sijoi  uu katuihin nähden poiki  ain kevyenliikenteenväylä, joka on nime  y 
Säppipoluksi. Siihen lii  yy myös pienehkö aukio-alue.

Pih  sillan katualueelle on vara  u tarpeeksi leveä aluevaraus, jo  a sen varrella on mahdollista toteu  aa mm. tarvi  avat kevyenliiken-
teenväylät, valaistus ja linja-autopysäkit.

Rakenne  avaksi tarkoite  ua alue  a ympäröivät laajat lähivirkistysalueet. Hakalanrinteen lähivirkistysalue sijoi  uu kallioiselle mäenrin-
teelle, jolla on erityises   huomioitavia luontoarvoja (pähkinäpensaslehtoa ja kallioalue  a). Lisäksi alueelle on osoite  u ohjeellisia puis-
topolkuja, jotka suuntautuvat Linnanniitun asuinalueelle, jossa on mm. lasten leikkipaikka ja peliken  ä. Hakalanlaakson lähivirkistysalue 
on vara  u hulevesien käsi  elyä ja viivytystä varten ja se sijaitsee alueen alavimmalla osalla. Sinne on vara  u ohjeellinen hulevesialtaan 
paikka sekä ohjeellisia puistopolkuja.

Laajoista lähivirkistysalueista, Pih  sillan  en lii  ämisestä kaava-alueeseen  ja Pih  sillan  en varrelle sijoi  uvasta suojaviheralueesta 
johtuen Hakalanrinteen aluetehokkuus on e=0,05.
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5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavaratkaisu vastaa kunnan tavoi  eeseen mahdollistaa taajamiin monipuolista asuntotuotantoa. Se lisää kunnan pientalojen raken-
nuspaikkojen tarjontaa. Alueelle on pyri  y osoi  amaan sellaisia rakennuspaikkoja, joille on nyky  lanteessa kysyntää, esim. pienemmät 
omako  taloton  t ja yksikerroksiset rivitaloasunnot mahdollistava ton   .

Uusi asuinalue sijoi  uu Nummelan eteläiseen osaan ja tukeutuu Nummelan jo olemassa oleviin sekä parhaillaan suunni  eilla oleviin 
palveluihin. Pih  sillan  en varren uusien asuinalueiden toteu  aminen tukee kunnan sisäisen julkisen liikenteen kehi  ymismahdolli-
suuksia, koska jo nykyisellään Pih  sillan  ellä kulkee Nummelan taajaman sisäisiä linja-autovuoroja. Alueelta on hyvät liikenneyhteydet 
ja vain n. kilometrin matka lähimmälle VT 2:n varrella sijaitsevalle pitkän matkan linja-autojen pysäkille, josta on yhteyksiä etenkinkin 

Pih  sillan  en yleissuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaus. FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy, 2018.
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Helsingin, Porin ja Lohjan suun  in. Sujuvammat henkilöautoliikenteen yhteydet alueelta Helsingin suuntaan olisi varmiste  ava Pih  sil-
lan  en eteläistä osaa parantamalla. Ridalinmetsästä pääsee toki sujuvas   Helsingin suuntaan esimerkiksi Pillistön  etä pitkin.

Uusi Hakalanrinteen asuinalue on laajojen virkistysalueiden ympäröimä ja siten luonnonläheinen sekä rauhallinen asuinpaikka, josta on 
kuitenkin lyhyt matka palveluiden ääreen sekä hyvät liikenneyhteydet.

Alueen suunni  elussa on huomioitu sekä hulevesien hallinta e  ä olemassa olevat erityisiä luontoarvoja omaavat alueet.

5.3 Aluevaraukset
Kaavaehdotuksessa suunni  elualueelle on osoite  u rivitalojen ja muiden kytke  yjen asuinrakennusten kor  elialue  a (AR), asuinpien-
talojen kor  elialue  a (AP), erillispientalojen kor  elialue  a (AO), lähivirkistyalue  a (VL ja VL/hv) sekä suojaviheralue  a (EV). 

Näiden tarkempi kuvaus on esite  y kappaleessa 5.1. 

5.4 Kaavan vaikutukset
Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön
Hakalanrinteen asuinalue jatkaa Nummelan taajamarakenne  a sen tärkeimpään kasvusuuntaan eli etelään. Hakalanrinne on osa laa-
jenpaa Ridalinmetsän alue  a. Ridalinmetsän alue tulee muodostamaan uuden asuinalueen palveluineen ja työpaikkoineen eteläiseen 
Nummelaan. Uusi alue lii  yy kiinteäs   Huhdanmäen, Pajuniityn, Ko  rinteen ja Linnanniitun jo olemassa oleviin alueisiin. Hakalan-
rinteen alueelle tavoitellaan kuitenkin lähialueista hieman poikkeavaa, omalaatuista ja modernia ilme  ä mm. kaavan ka  omuotoa ja 
-väritystä koskevilla määräyksillä.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Asemakaavoi  amisen myötä Hakalanrinteen alue muuntuu rakentama  omasta metsä ja peltoympäristöstä rakennetuksi ympäristöksi. 
Alueen rakentaminen vaiku  aa mm. hulevesien muodostumiseen, mikä on huomioitu kaavaratkaisussa alueelle tehdyn hulevesiselvityk-
sen ja -suunnitelman mukaises  . Alueella esiintyvät erityisiä luontoarvoja omaavat kohteet on merki  y kaavakar  aan luo -merkinnällä 
ja niiden ympärille on jäte  y laajas   lähivirkistysalue ja/tai suojaviheralue  a. Alueen eteläosan noro on huomioitu hulevesien ohjaami-
sessa ja myös arvokkaat kallioalueet on jäte  y rakenne  avan alueen ulkopuolelle.

Kaava-alueen energiatehokkuu  a on arvioitu kunnan oman laskentataulukon avulla (Evalua  on tool for energy effi  ency of detailed 
plans), jossa huomioidaan mm. alueelle suunnitellun rakentamisen ja muun maankäytön, käyte  ävien energiamuotojen, etäisyyksien ja 
käyte  ävien kulkumuotojen avulla, mihin energiatehokkuusluokkaan (erinomainen, hyvä, ei hyvä, huono) alue kuuluu. Laskentataulukon 
tuloksen mukaan Hakalanrinne kuuluu hyvän sijain  nsa ja palveluiden läheisyyden vuoksi erinomaiseen luokkaan.

Kaavataloudelliset vaikutukset
Hakalanrinteen kaava-alue on pääosin kunnan omistuksessa. Hulevesien käsi  elyyn vara  ava lähivirkistysalue (VL/hv) on osin yksityises-
sä omistuksessa olevalla maalla. 

Kunta tulee siten saamaan tuloja uusien rakennuspaikkojen myynnistä. Uusien kuntalaisten myötä kunnan asukasluku voi kasvaa, jolla 
on pos  ivinen vaikutus kunnan verotuloihin. Toisaalta menoja kunnalle muodostuu mm. alueen katujen, kunnallistekniikan, lähivirkis-
tyalueiden ja hulevesirakenteiden rakentamisesta. Myös kunnan palveluverkon parantaminen uusien asukkaiden tarpeita vastaavaksi 
aiheu  aa kunnalle menoja, kuten myös palvelujen tarjoaminen.

Ton   en myyn   tuo  aa kunnalle arviolta 2,6 miljoonaa euroa (MATO-laskentataulukko). Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen 
Hakalanrinteen alueelle maksaa alustavan kustannuslaskennan mukaan noin 1 160 000 €. Lisäksi Pih  sillan  en rakenteiden hinta-arvio 
on noin 800 000 €.

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Kaavaratkaisussa ja siihen lii  yvissä katusuunnitelmissa on painote  u liikenneturvallisuu  a. Pih  sillan  en alue on ote  u mukaan kaava-
alueeseen, jo  a sen yhteyteen voidaan kaavatyön yhteydessä suunnitella tarvi  avat kevyenliikenteen väylät, suoja  et, linja-autopysäkit 
ja katuvalaistus. Näille on vara  u tarvi  ava  la myös muilla kaava-alueen katualueilla.

Alueella ei ole erityistä hai  aa liikennemelusta johtuen hiljaisista ajonopeuksista ja verra  ain vähäisestä liikenteestä, mu  a Pih  sillan-
 en varrelle on kuitenkin jäte  y suojaviheralue  a, joka varmistaa, e  eivät meluohjearvot lähimmilläkään rakennuspaikoilla ylity.

Suunni  elussa on huomioitu ilmastonmuutoksen myötä kasvava tulvariski sijoi  amalla alueen alavimmalle osalle hulevesien käsi  elyyn 
ja viivy  ämiseen vara  ua lähivirkistysalue  a hulevesialtaineen.
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Vaikutukset sosiaalisiin olosuhteisiin
Tiiviihkö rakentaminen suunnitellulla alueella sekä sinne sijoite  u aukio ja alue  a ympäröivät virkistysalueet polkuverkostoineen 
tukevat mielly  än sosiaalisen asuinympäristön ja yhteisöllisyyden muodostumista uudelle asuinalueelle. Lähe  yviltä löytyvät palvelut ja 
hyvät kulkuyhteydet lisäävät asukkaiden sujuvaa arkea.

Kunnan oman MATO-laskentataulukon mukaan alueelle sijoi  uisi lähes 180 uu  a asukasta, joista noin 20 olisi alle 7- vuo  aita ja reilu 50 
7-16 vuo  ata lapsia.

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Suunni  elualueella ei esiinny merki  ävissä määrin ympäristöhäiriöitä. Pih  sillan  en liikennemelu hiljaisesta ajonopeudesta ja suh-
teellisen vähäisestä liikennemäärästä johtuen melko vähäistä, mu  a se on huomioitu kaavaratkaisussa Pih  sillan  en varrelle jätetyllä 
suojaviheralueella. 400 kV:n voimalinjalle on vara  u kaavan eteläkulmaukseen vaara-alue, joka ulo  uu 31 m etäisyydelle voimalinjasta. 
Voimalinjaa lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat yli 90 metrin päässä.

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

5.7 Nimistö
Alueen nimistö on johde  u Hakala -nimisen  lan nimestä ja se nouda  aa lukko -teemaa: haka-, telki- ja säppi- alkuisilla nimillä.

Hakalanrinteen alueelle tavoitellaan modernia ja selkeää rakentamista. Kuva © Honkatalot, talomalli Moderni Käpylä
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
6.1 Asemakaavan toteuttaminen ja sen ajoittaminen

Asemakaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan sekä lähivir-
kistysalueiden ja huleveien käsi  elyyn lii  yvien rakenteiden 
toteu  amiseen voidaan ryhtyä asemakaavamuutoksen saatua 
lainvoiman. Rakennuspaikat voidaan ase  aa myyn  in, kun kadut 
ja kunnallistekniikka on valmiina. Alueen toteu  amisen aikana 
tulee huomioida rakentamisen aikainen hulevesien hallinta.

6.2 Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutuessa seura  avia asioita ovat ainakin alueen 
asukasmäärän kehi  yminen, kerrosalan toteutuminen, kaavamää-
rysten toteutuminen, pysäköin  paikkojen tarve sekä asukkaiden 
ja käy  äjien palaute.

Vihdissä 16.3.2021

Tarja Johansson, kaavasuunni  elija

Petra Ståhl, elinvoimajohtaja





Kate 11.10.2011           §          Kate 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava N 178
Hakalanrinteen asemakaava

Kate 16.3.2021    § 15      kate om



HAKALANRINTEEN ASEMAKAAVA, KAAVA N1782

Asia 14/10.02.03/2016
(Aikaisempi käsittely kaavan N 148 yhteydessä)

Kaavan laatija:
Tarja Johansson, kaavasuunnittelija

Asemantie 30, 03100 Nummela
s-posti tarja.johansson@vihti.fi 
puh. 044 042 1171

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

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

Kartat @ Vihdin kunnan mi  austoimi (jollei muuta mainita)
Valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi
Viistoilmakuvat © Vihdin kunta
Raportin on laatinut Tarja Johansson
Kaavan havainnekuvat: Tarja Johansson
Kaavaa ovat aiemmin valmistelleet myös kaavasuunnittelijat Matti Hult (N 148), Tuomas Turpeinen ja Inka Salo

Kaavatyöhön liittyvä katujen ja yleisten alueiden suunnittelu toteutetaan rinnan asemakaavatyön kanssa. Tämä OAS koskee myös 
katujen ja alueen muun kunnallistekniikan suunnittelua.

 Perusselvitykset ja tavoi  eet

 Valmistelumateriaali

Palauterapor   

 Kaavaehdotus

 Kaavan hyväksyminen

 Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma

KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET:
 
Kate 11.9.2013 70 § Kate liite 1
vireilletulon kuulutus  20.9.2013
Kate 27.1.2016  § 7  Kate liite 1
Kate 16.3.2021 § 15 Kate om

Kate 9.4.2014 § 51 Kate om
kh 14.4.2014 § 70 kh liite

Kate 17.9.2014 § 84 Kate om-
Nähtävillä14.10.-12.11.2014

Kate 14.1.2015 § 3 Kate om
Kh 19.1.2015 § 3 Kh liite 1

Kate 16.3.2021 § 15 Kate om
Kh § Kh liite
Nähtävillä 



HAKALANRINTEEN ASEMAKAAVA, KAAVA N178 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) 
kerrotaan, miten osalliset voivat osallistua ja vai-
kuttaa asemakaavan laadintaan sekä miten asema-
kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Lisäksi 
siinä esitetään pääpiirteittäin kaavatyön tarkoitus 
ja tavoitteet sekä kaavatyön lähtötilanne ja kaavan 
laadinnan eri työvaiheet. 

Osallistuminen ja vaikutusten arvioin   suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämä 
suunnitelma on laadi  u Hakalanrinteen asemakaavan, N 178, laa  miseksi sekä alueen 
katujen ja yleisten alueiden suunnitelmien laa  mista varten.

Maankäy  ö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arvioin  suunnitelman laa-
 misesta. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, joka määri  e-

lee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudate  avat osallistumisen ja 
vuorovaikutuksen periaa  eet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin menetelmät.

OAS on nähtävillä koko kaavatyön ajan Vihdin kunnan kaavoitustoimessa sekä kunnan 
internet-sivuilla. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä.

OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 

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.

Kaava-alueen likimääräinen sijain   Nummelan rakennetun taajaman eteläpuolella. @MML 
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SUUNNITTELUALUE

Hakalanrinteen asemakaava sijoittuu Nummelan taajaman eteläpuolelle, 
Pihtisillantien varteen. Suunnittelualue on osa Ridalinmetsän kaavan (N 148) 
valmisteluaineistoa. 

Hakalanrinne sijaitsee Nummelan taajama-alueella, Pih  sillan  en 
lounaispuolella. Suunni  elualue sijoi  uu Linnanniitun asema-
kaavan itäpuolelle, Linnanniitun asuinalueen ja valta  e 2:n väliin. 
Etäisyys Hakalanrinteestä Nummelan keskustaan on noin 2,5 
kilometriä. 

Alue on ollut valmisteluvaiheessa osa Ridalinmetsän asemakaa-
vaa, N 148. Kaavan N 148 valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 
loppuvuodesta 2014, jonka jälkeen kaava on jae  u viiteen osaan. 
Hakalanrinteen kaava-alueen kokonaispinta-ala  sisältäen Pih  -
sillan  en luoteisosan asemakaavoi  ama  oman osan on noin 20 
hehtaaria, josta kunnan omistuksessa on  valtaosa.

Hakalanrinne  ä tutkitaan pientalovaltaisena asuinalueena. Alu-
eelle tutkitaan omako  - ja rivitalojen sijoi  amista. 

Kaava-alueen rajaus kunnan opaskartalla @ Vihdin kunnan mi  aus-
toimi.
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SUUNNITTELUTEHTÄVÄN 
MÄÄRITTELY JA ALUSTAVAT 
TAVOITTEET

MRL 54 §  Asemakaavan 

sisältövaatimukset

Asemakaava on laadittava 
siten, että luodaan edellytykset 
terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, 
palveluiden alueelliselle saata-
vuudelle ja liikenteen järjestämi-
selle. Rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia 
eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja 
saa hävittää. Kaavoitettavalla 
alueella tai sen lähiympäristössä 
on oltava riittävästi puistoja tai 
muita lähivirkistykseen soveltu-
via alueita.

Asemakaava ei saa aiheuttaa ke-
nenkään elinympäristön laadun 
sellaista merkityksellistä heikke-
nemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomi-
oon ottaen. Asemakaavalla ei 
myöskään saa asettaa maan-
omistajalle tai muulle oikeuden 
haltijalle sellaisia kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista 
kohtuutonta haittaa, joka 
kaavalle asetettavia tavoitteita 
tai vaatimuksia syrjäyttämättä 
voidaan välttää.

Jos asemakaava laaditaan 
alueelle, jolla ei ole oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, on asemakaa-
vaa laadittaessa soveltuvin osin 
otettava huomioon myös mitä 
yleiskaavan sisältövaatimuksista 
säädetään.

Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskoh-
taista järjestämistä. Maankäyttö- ja rakennuslain 
50 §:n mukaan asemakaavan tarkoituksena on 
muun muassa osoittaa tarpeelliset alueet eri tar-
koituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta 
maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupun-
ki- ja maisemakuvan sekä hyvän rakennustavan 
edellyttämällä tavalla.

Hakalanrinteen asemakaavalla on tarkoitus laajentaa Nummelan olemassa 
olevaa taajamarakenne  a kaavoitusohjelman mukaises  . Alueelle tutkitaan pien-
talovaltaisena asuinalueena maastonmuodot ja luontoarvot huomioiden.  Kaavan 
lopulliset tavoi  eet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana yhteistyössä 
osallisten kanssa. 

Katusuunni  elu eli uusien katupiirustusten laa  minen toteutetaan lähtökohtai-
ses   rinnan asemakaavoituksen kanssa. Katusuunni  elun tavoi  eena on asema-
kaavan sisäisen toimivan ja turvallisen katuverkoston suunni  elu. Alueellisessa 
katusuunni  elussa aluksi laaditaan 1:500 mi  akaavassa liikenteellinen suunni-
telma, jossa esitetään liikenteellinen verkko ajokaistan tarkkuudella, kevyenlii-
kenteen yhteydet sekä lii  yminen muuhun katu- ja puistopolkuverkkoon sekä 
mitoitetut alustavat tyyppipoikkileikkaukset.

Katupoikkileikkauksessa huomioidaan liikenteen  latarpeiden ohella rii  ävät 
 lavaraukset rakenne  avia yhdyskuntatekniikan verkostoille kuten vesi-, viemä-

ri-, sadevesiviemäri- ja aluelämpöjohdoille sekä  evalaistus-, sähkö-, puhelin- ja 
telekaapeleille. Verkostosuunni  elu tehdään samanaikaises   katusuunni  elun 
kanssa. Kun liikenteelliset ratkaisut on tehty, laaditaan suunnitelmakar  a- ja 
pituusleikkausluonnokset. Suunnitelman sopimista ympäröivään maastoon sekä 
rakenne  avaan ympäristöön tarkastellaan poikkileikkauksissa, jotka perustuvat 
mita  uun maastomalliin sekä kaavoi  ajan laa  miin rakennustapaohjeisiin.

MRA 41 §  Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeuttaminen ympäristöön ja vaikutukset 
ympäristökuvaan, jos se alueen rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja 
päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Hakalanrinteen alue on asemakaavoittamatonta. Alueen länsipuolelle on viime vuo-
sina kaavoitettu uutta asutusta ja lisäksi suunnittelualueen pohjoispuolella on tällä 
hetkellä vireillä neljä muuta asemakaavaa.

Hakalanrinteen alue on metsävaltaista. Aivan suunni  elualueen 
itäreunassa kulkee peltokaistale. Länsipuoliskolla kasvaa  heää 
kuusimetsää ja itäpuolella, lähempänä Pih  sillan  etä, koivutai-
mikkoa. Osa Pih  sillan  en varresta on hakkuualue  a. Koillisessa 
suunni  elualue rajautuu Pih  sillan  ehen ja kaakossa alueen 
laidalla kulkevaan ojaan. 

Hakalanrinteen eteläpuolella kulkee koillis-lounaissuunnassa voi-
malinja. Länsipuolella sijaitsee osi  ain jo rakentunut Linnanniitun 
asuinalue ja pohjoispuolelle sijoi  uvat vireillä olevat Sveitsinkalli-
on, Ridalinmetsä II:n ja Ritalanrinteen asemakaavat.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden tehtävänä on 
osaltaan tukea ja edistää maankäy  ö- ja rakennuslain yleisten 
tavoi  eiden ja laissa määriteltyjen alueidenkäytön suunni  e-
lun tavoi  eiden saavu  amista. Val  oneuvosto on vuonna 2000 
tehnyt päätöksen tavoi  eista, ja niitä on tarkiste  u marraskuussa 
2008. Val  oneuvosto pää    valtakunnallisista alueidenkäy  öta-
voi  eista 14.12.2017.  Tavoi  eista tätä asemakaavatyötä ohjaavat 
etenkin seuraavat kohdat:

Edistetään koko maan monikeskuksista, verko  uvaa ja hyviin 
yhteyksiin perustuvaa aluerakenne  a, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehi  ämiselle sekä väestökehityksen 
edelly  ämälle rii  ävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdys-
kuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaises   olemassa olevaan 
rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdys-
kuntarakenteen ehey  ä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavute  avuu  a eri väestöryhmien 
kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenne  ä sekä 
vies  ntä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehi  ämistä. Mer-
ki  ävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoi-
tetaan siten, e  ä ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kannalta hyvin saavute  avissa.

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-aluei-
den ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin. 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutu-
via ympäristö- ja terveyshai  oja.

Huolehditaan valtakunnallises   arvokkaiden kul  uuriympäris-
töjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Edistetään 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja 
ekologisten yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyt-
töön soveltuvien alueiden rii  ävyydestä sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudestaa. 
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Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahviste  u ympäristöministe-
riössä 8.11.2006) Hakalanrinne on merki  y taajamatoimintojen 
alueeksi. Alueelle on myös osoite  u ulkoilurei   . Alueen  itäpuo-
lella kulkee 400 kV:n voimalinja.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahviste  u ympäristö-
ministeriössä 30.10.2014) suunni  elualue on merki  y  ivistet-
täväksi alueeksi.  Ulkoilurei    on muute  u viheryhteystarpeeksi, 
ja kaavaan on merki  y myös uusi pääradan linjaus, joka sijoi  uu 
alueen eteläpuolelle. Muissa vaihemaakuntakaavoissa ei ole 
alue  a koskevia merkintöjä.

Yleis- ja osayleiskaavat

Vihdin kunnan oikeusvaikutukse  omassa yleiskaavassa  (hyväksyt-
ty kunnanvaltuustossa 10.11.1986) suurin osa suunni  elualueesta 
sijoi  uu selvitysalueelle, jonka maankäy  ö selvitetään erikseen 
yksityiskohtaisemmalla suunni  elulla. Osa alueesta sijoi  uu 
retkeily- ja ulkoilualueelle.

Vihdin strategisessa yleiskaavassa (hyväksy  y, mu  a ei lainvoi-
mainen) suunni  elualue on osoite  u  ivistyväksi taajamaksi, 
jonka alueella parannetaan ympäristön laatua ja kehitetään 
toiminnallista monipuolisuu  a ja toimintojen sekoi  uneisuu  a.

Asemakaava

Hakalanrinteen alue  a ei ole aiemmin asemakaavoite  u. Lännes-
sä suunni  elualue rajautuu osi  ain Linnanniitun asemakaava-alu-
eeseen, N 82. Pohjoisessa alue rajautuu vireillä oleviin asemakaa-
voihin N176 ja N177. Suunni  elualueen koillispuolelle sijoi  uu 
kaavoite  uun Ritalanrinteen alueeseen, N179.

Muita aluetta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia:

• Uusimaa-kaava 2050, hyväksy  y 2020 (ei lainvoimainen) 
Uudenmaanlii  o, 2020.

• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta. Kv 15.11.2004.
• Etelä-Nummelan osayleiskaava, valmisteluaineisto, 2020. Vihdin 

kunta, 2020.
• Vihdin kunnan ilmastostrategia 2010-2020. Vihdin kunta, 2010. 

Kv 14.6.2010.
• Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. KUUMA 

-kunnat. Kuuma-hallitus 23.3.2010.
• Vihdin kunnan maapolii   nen ohjelma. Vihdin kunta, Kv 

3.6.2019 § 25.
• Vihdin joukkoliikenneselvitys. Vihdin kunta, Uudenmaan ELY-

keskus ja SitoWise Oy, 2018.
• Vihdin kuntastrategia 2018-2021 Vihdin kunta, 2017.
• Etelä-Nummelan osayleiskaava, Luontoselvityksen 

tarkistus,2020. Luonto  eto Keiron Oy, 2020.
• Nummelan eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen 

inventoin  . Museovirasto. Esa Hertell, 2007.
• Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. Sito, 

2013.
• Nummelan asemakaava-alueet, pohjatutkimus. Ridalinmetsä, 

Vih  . Ramboll, 2015
• Aseman  en, Kalkkimäen ja Ridalinmetsän luontoselvitys. 

Silvestris, 2014.

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. 

Kaava-alueiden N 175 - N 179 rajaukset Vihdin kunnan ajantasa-
asemakaavalla..

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta.
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Kaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla suunnitelman toteuttamisen ekologisia, kulttuurisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan kaavan suhde val-
takunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä yleispiirteisten kaavojen oh-
jausvaikutukset, jotka koskevat aluetta. Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan 
suhteessa asetettaviin tavoitteisiin.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät

MRL 9 §  Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 
tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

MRA 1 §  Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, 
aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta 
voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

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

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksy  ävien kaavaratkaisujen valintaa sekä au  aa arvioimaan, miten 
kaavan tavoi  eet ja sisältövaa  mukset toteutuvat. Kaavan vaikutusten arvioin   perustuu alueelta laadi  aviin perusselvityksiin, käytössä 
oleviin muihin perus  etoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtö  etoihin, lausuntoihin ja mielipitei-
siin sekä laadi  avien suunnitelmien ympäristöä muu  avien ominaisuuksien analysoin  in. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavaeh-
dotuksen mukaista  lanne  a nyky  lanteeseen ja asete  uihin tavoi  eisiin.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

• kaavaratkaisun vaikutukset alueen maisemaan
• kaavaratkaisun vaikutukset luonnonoloihin ja luonnon 

monimuotoisuuteen (kasvillisuuteen, eläimistöön, 
luontotyyppeihin, luonnonmuistomerkkeihin)

• kaavaratkaisun vaikutukset pienilmastoon
• kaavaratkaisun vaikutukset vesistöihin ja vesitalouteen (veden 

ekologiseen kiertoon, pohja- ja pintavesiin, vesialueisiin)
• kaavaratkaisun vaikutukset maa- ja metsätalouteen
• kaavaratkaisun vaikutukset luonnonsuojeluun
• kaavaratkaisun vaikutukset Vihdin kunnan ilmastostrategiaan

Kaavaprosessin aikana tullaan arvioimaan 
erityisesti seuraavia kaavasuunnitelman 
vaikutuksia:

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

• kaavaratkaisun vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen (eheyteen, 
hajautumiseen jne.) ja taajamakuvaan

• 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)
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Vaikutukset talouteen

• kaavaratkaisun vaikutukset kunnan talouteen lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä (investointeihin, uusiin työpaikkoihin, uusiin 
veronmaksajiin, palveluiden tuo  amiskustannuksiin jne)

• yksityistaloudellisiin kustannuksiin (esim. 
liikennöin  kustannuksiin)

Vaikutukset 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  elus-
sa siten, e  ä loppuympäristö on toimiva, viihtyisä, turvallinen ja 
ulkoasultaan kaunis katu sekä katu  la.

Kuva suunni  elualueen itäosasta, Pih  sillan  eltä katso  una. Koillis-lounaissuunnassa suunni  elualueen itäpuolella kulkeva voimalinja 
näkyy taustalla.

Vaikutusalue

Kaavan vaikutusalueen laajuus vaihtelee eri osatekijöiden osalta 
varsin merki  äväs  . Vaikutukset luonnonympäristöön ovat pää-
osin paikallisia, rajoi  uen suunni  elualueeseen ja aivan sen lähi-
ympäristöön. Kaavan vaikutukset vesistöihin kohdistuvat kuitenkin 
laajemmalle alueelle. Taajamarakenteen, liikenneturvallisuuden ja 
sosiaalisten olojen kannalta kaavan vaikutusalueena on niin ikään 
laajempi alue kaavan tuoman lisärakentamisen määrän johdosta. 

Vaikutusten arvioinnin menetelmät

Vaikutuksia arvioidaan laadi  ujen perusselvitysten sekä asetet-
tujen tavoi  eiden pohjalta, peilaten kaavaratkaisun toteu  ami-
sen vaikutuksia lähtökohta  lanteeseen. Tavoi  eet asetetaan eri 
osallisryhmiä ja eri toimialojen asiantun  joita kuullen. Kaikilla 
osallisryhmillä on mahdollisuus osallistua vaikutusten arvioin  in 
kaavaprosessin kuluessa.
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Suunnittelun käynnistyminen

Asemakaavatyö käynnistyy työn ohjelmoinnilla sekä osallistumis- 
ja arvioin  suunnitelman (OAS) laadinnalla. Kaavoitus- 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  suun-
nitelmasta koko kaavaprosessin ajan ja suunnitelmaa voidaan 
täydentää saadun palau  een pohjalta kaavaprosessin kuluessa. 
Suunnitelmaa koskevissa puu  eellisuuksissa pyydetään kään-
tymään ensisijassa kunnan edustajien puoleen. Mikäli osallinen 
katsoo yhteydenotosta ja kunnan OAS:iin tekemistä muutoksista 
huolima  a osallistumis- ja arvioin  suunnitelman puu  eelliseksi, 
on hänellä mahdollisuus esi  ää alueelliselle ympäristökeskuk-
selle neuvo  elun käymistä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman 
rii  ävyydestä ennen kaavaehdotuksen ase  amista julkises   näh-
täville (MRL 64 §). Vihdin alueesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. 
Kaavatyön käynnistymisestä lähetetään  eto viranomaistahoille 
kirjeitse tai sähköpos  tse.

Valmisteluvaihe

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

Hakalanrinteen asemakaava on ollut valmisteluvaiheessa osa 
Ridalinmetsän kaavaa, N 148, jonka valmisteluaineisto on ollut 
nähtävillä 14.10.-12.11.2014 välisenä aikana. 

Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus esi  ää mielipiteitä 
kaavaluonnoksesta ja muusta valmisteluaineistosta (MRL 62 § 
ja MRA 30 §). Viranomaistahoilta ja tarvi  avilta muilta tahoilta 
pyyde   in valmisteluaineistosta lausunnot.

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 

OSALLISTUMINEN

Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjeste   in myös ns. val-
misteluvaiheen kuuleminen (16.10.2014) Tässä kaikille avoimessa 
yleisö  laisuudessa esitel  in kaavaluonnosta ja muuta valmiste-
luaineistoa, ja osallisilla oli mahdollisuus esi  ää niitä koskevia 
kannano  oja sekä käsityksiä suunnitelman vaikutuksista. Kaavan 
N 148 valmisteluaineiston lausunnoista ja mielipiteistä sekä jatko-
suuunni  elun tavoi  eista ja asemakaava-alueiden jaosta laadi   in 
kunnanhallituksen hyväksymä palauterapor   .

Asemakaavaehdotus

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

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen perus-
teella 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 kunnanhallitukseen, joka esi  ää sen 
kunnanvaltuuston hyväksy  äväksi.

Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdessä (Vihdin uu  set) ja internet-ko  sivuilla. Lisäksi 
hyväksymispäätöksestä lähetetään  eto MRL:n mukaises   niille 
kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavaeh-
dotuksen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet ja samalla ilmoi  aneet 
osoi  eensa (MRL 67 §). Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä 
voi vali  aa kirjallises   Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Osallistuminen painottuu kaavaprosessin alkuvaiheisiin, jolloin osallisilla on 
parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön.

Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus antaa asemakaavatyöhön 
liittyvää palautetta kunnan verkkosivuilla tai sähköpostitse kaavoituksesta 
vastaaville kunnan edustajille. Kaavan laatijaan voi ottaa myös yhteyttä pu-
helimitse, kirjeitse tai käymällä kunnanvirastolla (tapaamisaika varattava 
mieluiten etukäteen) koko kaavaprosessin ajan.

Eri viranomaistahojen kanssa ollaan yhteydessä kaavatyön aikana, ja heidän 
kanssa tullaan pitämään tarpeen mukaan neuvotteluita.
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Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu

Katujen ja yleisten alueiden suunni  elun aloi  amisesta ilmoite-
taan kuulutuksella paikallislehdessä sekä Vihdin kunnan ko  sivuil-
la. Mielipiteensä katujen ja yleisten alueiden suunni  eluratkai-
suista 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 mielipiteitä. Yhdyskuntatekniikan 
verkostoja alueelle rakentavat laitokset osallistuvat suunni  elu-
prosessiin.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset asetetaan 
14 vuorokauden ajaksi julkises   nähtäville. Osalliset voivat jä  ää 
suunnitelmaehdotuksista kirjallisia muistutuksia, johon annetaan 
kunnan vas  ne. Suunnitelmat hyväksyy kaavoitus- ja tekninen 
lautakunta asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Osalliset

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

Tässä kaavassa keskeisiä osallisia ovat ainakin:

• kaava-alueen ja siihen rajoi  uvan alueen kiinteistönomistajat
• lähialueen asukkaat 
• alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt, kuten:

 - Härköilän kylätoimikunta
 - Linnanniitun kyläyhdistys ry
 - Vihdin luonto ry
 - Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry
 - Vanhusneuvosto

• kunnan hallintokunnat ja asiantun  jatahot, kuten teknisen ja 
ympäristökeskuksen alaiset:

 - rakennusvalvonta
 - ympäristövalvonta
 - kunnallistekniikka
 - mi  austoimi  
 -  lapalvelu

• sekä sivistyskeskuksen alainen:
 - Vihdin museo

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

(liikenteen ja ympäristön vastuualueet)
 - Uudenmaan lii  o
 - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 - Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan 

ympäristöterveysjaosto
 - Länsi-Uudenmaan museo
 - Vihdin Vesi
 - Elisa Oyj
 - Fingrid Oyj
 - Caruna Oy
 - Gasum Oy
 - Nummelan Aluelämpö Oy
 - Rosk´n Roll Oy Ab

Ilmakuvassa vasemmalla suunni  elualueen länsipuolella sijaitseva Linnanniitun asuinalue. Pih  sillan  e (kuvassa oikealla)  johtaa Hakalanrin-
teen alueelta Nummelan keskustan suuntaan.
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TIEDOTTAMINEN

AIKATAULU

Lähtökohtana tiedottamisessa on, että niillä, joita kaavatyö sekä katujen ja 
yleisten alueiden suunnittelutyö koskee on mahdollista seurata suunnittelua ja 
osallistua siihen. 

Hakalanrinteen asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston  7.12.2020 § 63 hy-
väksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2022. 

Kaavan sekä katujen ja yleisten alueiden suunni  elun etenemisen 
ja osallistumisen kannalta tärkeistä vaiheista ilmoitetaan paikallis-
lehdessä, kunnan internetko  sivuilla ja ilmoitustaululla.

Kaavatyön sekä katujen ja yleisten alueiden suunni  elun käyn-
nistymisestä, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaehdotuksen 
nähtäville ase  amisesta sekä kaavan hyväksymisestä ja voimaan-
tulosta ilmoitetaan kuulutuksilla kunnan ilmoituslehdessä (Vihdin 
Uu  set), internet-sivuilla (www.vih  .fi ) ja ilmoitustaululla. Kuulu-
tuksissa kerrotaan myös järjeste  ävistä yleisö  laisuuksista. 

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

Hakalanrinteen asemakaava pohjautuu Ridalinmetsän asema-
kaavan (N 148) valmisteluaineistoon. Kaavan N 148 jakamisesta 
pienempiin osiin on ollut maininta jo vuoden 2015 kaavoitusoh-
jelmassa. Asemakaavan laadintatyötä jatketaan osallistumis- ja 
arvioin  suunnitelman päivi  ämisellä. Perusselvitysrapor    on 
laadi  u kaavan N 148 yhteydessä. Seuraavaksi tarkistetaan kaa-
van tavoi  eet.

Kaavan N 148 valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 14.10.-
12.11.2014 välisenä aikana. Valmisteluaineiston lausunnoista ja 
mielipiteistä sekä jatkosuunni  elun tavoi  eista koo  u palautera-
por    on hyväksy  y kunnanhallituksessa tammikuussa 2015.

Tavoi  eena on saada Hakalanrinteen asemakaavan ehdotus jul-
kises   nähtäville keväällä 2021. Katujen ja yleisten alueiden yleis-
suunnitelmat laaditaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin kanssa.

Asemakaava pyritään saamaan kunnanvaltuustoon hyväksy  äväk-
si syksyllä 2021. Katujen ja yleisten alueiden rakentamissuunnitel-
mat laaditaan valmiiksi kaavan hyväksymisen jälkeen..

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 verkko-
sivuilla, jossa julkaistaan kaavaa koskevaa aineistoa. Kaavoitusta 
koskevia  etoja löytyy osoi  eesta 
www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
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LISÄTIETOJA
Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan 
virallisissa ilmoituslehdissä (Vihdin Uu  set ja Luoteis-uusimaa), kunnan 
ilmoitustaululla sekä internet-ko  sivuilla.

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

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

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

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

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

Kaavoitustoimen käyn  osoite
Aseman  e 30, 03100 Nummela

Kaavoitustoimen pos  osoite
Elinvoimakeskus/kaavoitus
PL 13, 03101 Nummela

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

suunni  elija
Kris  ina Kemppainen
puh. 044 4675 325
kris  ina.kemppainen@vih  .fi 

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