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MRL 63 §  
Osallistumis- ja 
arvioin  suunnitelma
Kaavaa laadi  aessa tulee rii  ävän 
aikaisessa vaiheessa laa  a kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen näh-
den tarpeellinen suunnitelma osallis-
tumis- ja vuorovaikutusmene  elystä 
sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa ker-
rotaan, miten osalliset voivat osallistua ja 
vaiku  aa asemakaavan laadintaan sekä mi-
ten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus 
arvioida. Lisäksi siinä esitetään pääpiirtei  äin 
kaavatyön tarkoitus, lähtö  lanne ja kaavan 
laadinnan eri työvaiheet. Osallistumis- ja arvi-
oin  suunnitelmassa määritellään myös kaava-
työn tavoi  eet.

OSALLISTUMIS  JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 

Osallistuminen ja vaikutusten arvioin   suunnitellaan jokaista kaavaa varten erikseen. Tämä suunnitelma on laadi  u Pa-
lojärven työpaikka-alueen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta sekä tarvi  aessa 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  elee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioin-
nissa noudate  avat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaa  eet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioinnin mene-
telmät.

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

 Suunni  elualueen sijan   taustakartalla. © MML
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SUUNNITTELUALUE
Suunni  elualue sijaitsee Vihdissä, Num-
melan kaakkoisosassa Valta  e 1:n (Tar-
von  e) ja Maan  e 110 (Vanha Turun  e) 
välisellä alueella. Alueella on voimassa 
Nummelan taajaman Huhmarin alueen 
asemakaava N134.

Voimassa olevalla asemakaavalla on osoite  u työpaikka-
alue. Työpaikka-alueen laajennusmahdollisuu  a tut-
kitaan voimassa olevan asemakaavan länsipuoleisena 
jatkeena. Alue on rakentumatonta maatalousalue  a ja 
metsää. Suunni  elualueen alustava rajaus on noin 24 
ha, josta noin 18 ha on jo asemakaavoite  ua alue  a. 
Suunni  elualueen rajaus  ja pinta-ala tarkentuu suunnit-
telun edetessä. ESA-radan linjaus kulkee suunni  elualu-
een pohjoisosassa maan  en 110 suuntaises  . Oikoradan 
yleissuunni  elu on käynnissä. Palojärven alue soveltuu 
sijainnin, hyvien kulkuyhteyksien ja näkyvyyden ansioista 
hyvin työpaikka- alueeksi. 

Suunni  elualueen alustava rajaus maastokartalla. Rajaus tarkentuu suunni  elun edetessä. © MML, Vihdin kunta

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

Ortokuva, suunni  elualueen alustava rajaus punaisella.  © MML, Vihdin kunta

Vihdin kunnan elinkeinostrategian 2021-
2025 visio

Vih   on uudenmaan kiinnostavin kunta 
toimintaansa kasva  aville yrityksille.

Vihdin kunnan elinkeinostrategia 2021-2025 (kv 
15.2.2021) viitoi  aa  etä, jota kulkemalla teemme 
Vihdinstä en  stä yritysystävällisemmän ja elinvoimai-
semman kunnan meille kaikille. Kunnan elinvoimaisuus 
tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaik-
kojen kasvua. 

Strategian kärkihankkeet: elinkeinoelämää edesau  ava 
vih  , tulevaisuu  a ennakoiva, kestävän elinkeinotoimin-
nan mahdollistaja, luonnonläheisiä elämyksiä ak  ivi-
matkailijoille tarjoava sekä yrityspaikkana kiinnostava ja 
tunne  avuu  aan lisäävä Vih  . 

Kunnan yritysalueet tarjoavat hyvän ympäristön kehit-
tymiseen niin nykyisille kuin toimintaansa laajentaville 
uusille yrityksille sekä uusille peruste  aville yrityksille.

Kaavatyö on sisältynyt kunnanvaltuuston hyväksymään 
kaavoitusohjelmaan vuodesta 2016 läh  en Palojärven 
työpaikka-alueen laajennuksena. Kaavoitusohjelman 
päivi  ämisen jälkeen hanke on ollut kaavoitusohjel-
massa 2019-2020 läh  en mahdollises   vireille tulevana 
hankkeena Huhmarin alueen asemakaavamuutoksen ja 

laajennuksen nimellä. Alueella on voimassa Nummelan 
taajaman Huhmarin alueen asemakaava N134. 

Palojärven työpaikka-alue on sijain  nsa puolesta otolli-
nen alue yritystoiminnalle. Alueella on hyvät liikenneyh-
teydet ja mahdollisuus näkyvyyteen. Alueella ei sijaitse 
asumista.
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TAVOITTEET
Palojärven työpaikka-alueen asemakaavan tavoi  eena 
on osoi  aa vuonna 2013 asemakaavoitetun työpaikka-
alueen laajennus hyvien kulkuyhteyksien äärelle pohja-
vesialueen ulkopuolella. Kaavamuutoksen tavoi  eena on 
tutkia alueen liikenneolosuhteita, huomioiden tarpeel-
lisilta osin Turun tunnin junan ratahankkeen (ESA-rata) 
tavoi  eet ja sen mahdolliset vaikutukset alueen liiken-
neyhteyksiin. Palojärven työpaikka-alueen asemakaavan 
ja asemakaavan muutoksen tavoi  eena on mahdollistaa 
uuden yritystoiminnan sijoi  uminen Vih  in. Hyvät liiken-
neyhteydet Turunväylältä on yksi alueen kilpailukyvyn 
kannalta keskeinen tavoite. Kaavan tavoi  eet tarkentu-
vat kaavatyön edetessä yhteistyössä osallisten kanssa.

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

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

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

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

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
tehtävänä on:

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

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

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

 - edistää kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanoa Suomessa.

alueidenkäytön ratkaisuja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi

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

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
pääteemat: 

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

luonnonvarat
 - Uusiutumiskykyinen energiahuolto
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Vihdin kuntastrategiassa vuosille 2018 - 2021 on linja  u, e  ä strategiakaudella maankäy-
tön asiat nostetaan kunnan kehi  ämisen tärkeimmäksi välineeksi, jolla parannetaan niin 
yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedellytyksiä. Tavoi  eena 
on, e  ä kunta pystyy vastaamaan väli  ömäs   mihin tahansa yritystoimintaa tai asumista 
koskevaan maankäytölliseen tarpeeseen. Vihdin kunnan elinkeinostrategia 2021-2025 vii-
toi  aa  etä, jota kulkemalla teemme Vihdinstä en  stä yritysystävällisemmän ja elinvoimai-
semman kunnan meille kaikille.

Nummela on Vihdin kunnan suurin taajama, jonne myös pääosa kunnan kasvusta on viime vuonna keski  ynyt. Vihdin 
kunnan suurimmat ja merki  ävimmät toteutuneet työpaikka-alueet ovat Veikkoinkorpi Nummelan taajaman poh-
joisosassa, Hiekan teollisuusalue Ojakkalan koillispuolella, Ken  älän/Hiidenmäen teollisuusalue Nummelan taajaman 
länsiosassa sekä Lankilan teollisuusalue Nummelan Lankilassa. Kaikki edellä mainitut työpaikka-alueet sijoi  uvat luoki-
telluille pohjavesialueille, mikä ase  aa rajoi  eita alueiden käytölle. Pohjavesialueen ulkopuolelta on pyri  y löytämään 
poten  aalisia työpaikka-alueita, joita on asemakaavoite  u Koivissiltaan ja Palojärvelle. 

Palojärven alueella on voimassa työpaikka-alueen asemakaava N134. Alueen maaperäolosuhteet ovat osoi  autuneet 
asemakaavan laadintavaiheessa tode  ua pehmeämmäksi ja näin ollen perustamisolosuhteet odote  ua kalliimmaksi. 
Työpaikka-alueen laajennusmahdollisuu  a tutkitaan noin 5,6 ha alueella, voimassa olevan asemakaavan länsipuoleise-
na jatkeena. Alue suunnitellaan kokonaisuudessaan mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi huomioiden mahdol-
lisuuksien mukaan maaperäolosuhteet sekä tarvi  avilta osin alueelle kohdistuvat liikenteelliset tavoi  eet ja alueella 
todetut luontoarvot. Suunni  elualue on kunnan omistuksessa. 

Palojärven työpaikka-alue on sijain  nsa puolesta otollinen alue yritystoiminnalle. Alueella on hyvät liikenneyhteydet 
ja mahdollisuus näkyvyyteen. Alue sijaitsee Helsinki-Turku moo  ori  en (Vt1, Tarvon  e) ja Vanhan Turun  en (Mt110) 
välisellä alueella. Kulku alueelle tapahtuu Vanhan Turun  en kau  a. Vanhan Turun  en (Mt110) välityksellä suunni  e-
lualueelta on hyvät liikenneyhteydet Helsinki-Turku moo  ori  elle (Vt1), Porin  elle (Vt2) sekä Hanko-Hyvinkää  elle 
(Vt25). Alueella ei sijaitse asumista. Alueella ei ole luokiteltua pohjavesialue  a.

Alustava suunni  elualueen koko on noin 24 ha, josta noin 5,6 ha on kaavamuutosta. Suunni  elualueen pinta-ala tar-
kentuu suunni  elun edetessä .

Viistokuva. Suunni  elualueen alustava rajaus punaisella. ©Vihdin kunta
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Maakuntakaava
Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaanlii  o, 2017) suunni  elualue on osoite  u työpaikka-
alueeksi. Tällä merkinnällä osoitetaan merki  ävät taajamatoimintojen ulkopuoliset työpaikka-alueet. Alue varataan ensisijaises   
työpaikkarakentamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa alueelle ei tule osoi  aa merki  ävää määrää uu  a asumista. Uusi 
rakentaminen ja muu maankäy  ö on sopeute  ava ympäristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä o  aa huomi-
oon alueen kul  uuri-historialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on kiinnite  ävä huo-
miota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava sään ääri-ilmiöihin. Merkitykseltään seudullisten vähi  äiskaupan suuryksikköjen koon 
alarajat ovat Vihdissä 10 000 k-m². Merkitykseltään seudullisella vähi  äiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymäläs-
tä koostuvaa vähi  äiskaupan alue  a, joka on vaikutuksiltaan verra  avissa merkitykseltään seudulliseen vähi  äiskaupan suuryksik-
köön. Työpaikka-alue on osoite  u myös taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden reservialueeksi, joka on kehi  ämistapamerkintä. 
Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa toteu  aminen on ajoite  ava pääsääntöises   maakuntakaavan suunni  elukauden loppupuo-
lelle. Kunta määri  elee alueen toteu  amisen tarkoituksenmukaisen ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan osa-alueen 
muihin käyte  ävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käyte  ävissä oleviin 
työpaikkatoimintojen alueisiin. Suunni  elualue  a sivuaa idässä viheryhteystarve-merkintä, jolla osoitetaan virkistysalueverkostoon 
ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on huolehdi  ava siitä, e  ä 
merkinnällä osoite  u yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvok-
kaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on kiinnite  ävä huomiota 
yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten virkistystarpeiden yhteensovi  amiseen siten, 
e  ä olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentama  omat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituk-
sessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäy  öön. Lisäksi suunni  elualue  a sivuavat moo  oriväylä-, seutu  e- ja pääratamerkintä.

Uusimaa-kaava 2050, Helsinginseutu on hyväksy  y 
maakuntavaltuustossa 25.8.2020 (ei vielä lainvoimai-
nen). Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä 
nyt voimassa olevat e  ä lainvoimaiset maakuntakaavat. 
Suunnitelualue  a sivuaa valtakunnallises   merki  ävä 
kaksiajoratainen  e sekä päärata. Kaavakartalla on osoi-
te  u myös suojelualue -merkintä: Huhmarjoki luhta-
metsä. Yleisiä suunni  elumääeäyksiä: Uudet asuin- ja 
työpaikka-alueet tulee suunnitella niin, e  ä ne täy  ävät 
kestävän ympäristön kriteerit:alueiden sijainnin alue- ja 
yhdyskuntarakenteessa sekä rakentamisen määrän ja 
tehokkuuden tulee olla sellaista, e  ä monipuolisille 
toiminnoille, lähipalveluille ja joukkoliikenneyhteyksil-
le sekä lyhyille asioin  matkoille kävellen ja pyöräillen 
syntyy edellytykset. Maakuntakaavassa osoite  ujen 
keskusten, palvelukeski  ymien ja taajamatoimintojen
kehi  ämisvyöhykkeiden ulkopuolella tapahtuvan asuin- 
ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaises   sijoi  ua 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. 
Rakentamisen ohjauksessa tulee huomioida olemassa 
olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokas hyö-
dyntäminen, palveluiden saavute  avuus ja kestävän liik-
kumisen edellytykset. Yksityiskohtaisemmassa suunni  e-
lussa on pyri  ävä minimoimaan liikenteestä aiheutuvia 
melu-, tärinä- ja päästöhai  oja. Jä  eiden laji  eluun, 
käsi  elyyn ja siirtovarastoin  in tarkoite  uja kiertotalo-
usalueita ei tule sijoi  aa asutuksen tai muun ympäris-
töhaitoille herkän toiminnon läheisyyteen. Tarvi  avat 
suojaetäisyydet, ympäristöhai  ojen ehkäiseminen sekä 
liikenteen vaikutukset tulee selvi  ää yksityiskohtaisem-
massa suunni  elussa.

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. © Uuden-
maanlii  o

Ote Uusimaa-kaava 2050, Helsinginseutu. © Uudenmaanlii  o
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Yleis- ja osayleiskaavat
Suunni  elualueella ei ole voimassa rakentamista ohjaa-
vaa oikeusvaiku  eista yleiskaavaa tai osayleiskaavaa. 

Vihdin strateginen yleiskaava on kunnanvaltuuston 
hyväksymä 21.9.2020, mu  a kaava ei ole vielä lainvoi-
mainen. Strategisella yleiskaavalla on luotu yhteinen 
näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä 
aikavälillä. Kaava-aineisto koostuu kolmesta kartasta:

Yhdyskuntarakenne: Tuotanto- ja varastotoiminnan 
laajennusalue. Tuotanto ja varastotoiminnan alue, jolle 
voidaan asemakaavoi  aa tuotanto- ja varastotoimintaa 
ja muuta  laa vaa  vaa työpaikkatoimintaa. Alueelle 
voidaan muun työpaikkarakentamisen ohella sĳoi  aa 
tuotannolliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymä-
lä  loja. Myymälätoiminnan tulee olla merkitykseltään 
paikallista. Toiminta ei saa olla keskustahakuista kauppaa 
eikä synny  ää vähi  äiskaupan suuryksikköön verra  a-
vaa alue  a. Alueen uusien rakennuspaikkojen muodos-
tamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

Luonto, kul  uuri ja virkistys: Luonnonsuojelualue. 
Luonnonsuojelulain mukaises   perustetut suojelualueet 
ja -kohteet sekä ei kokonaan luonnonsuojelualueina 
toteutuneet alueet. Alueella ei saa ryhtyä toimenpi-
teisiin, jotka saa  avat vaarantaa alueen suojeluarvoja. 
Maaperä, puusto ja muu kasvillisuus tulee säily  ää luon-
non  lassa. Luonnonsuojelulain mukaises   perustetuilla 
suojelualueilla on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen eh-
doton rakentamisrajoitus sekä MRL:n 128 §:n mukainen 
toimenpiderajoitus. Suojelualueet toteutetaan luonnon-
suojelulainsäädännön mukaises  . Kohde: suojelualueet, 
jotka eivät ole kokonaan toteutuneet luonnonsuojelualu-
eena - Huhmarjoki luhtametsä.

Liikenne ja yhdyskuntahuolto: Joukkoliikenteen käytä-
vä. Käytävää koskevien kehi  ämistoimien yhteydessä 
tulee varmistaa mahdollisuus joukkoliikenneyhteyden 
toteu  amiseen käytävässä. Käytäviä hyödyntämällä on 
mahdollista parantaa osayleiskaavoite  avien kylien ja 
muun ympäröivän haja-asutusalueen kestävän liiken-
teen yhteyksiä. Raideyhteystarve. Seudullinen kävelyn ja 
pyöräilyn yhteystarve.

Vihdin strateginen yleiskaava, yhdyskuntarakenne. Suunni  elualue on 
raja  u punaisella. © Vihdin kunta

Vihdin strateginen yleiskaava, luonto, kul  uuri ja virkistys. Suunni  e-
lualue on raja  u punaisella. © Vihdin kunta

Vihdin strateginen yleiskaava, liikenne ja yhdyskuntahuolto. Suunnit-
telualue on raja  u punaisella. © Vihdin kunta

Asemakaavat
Alueella on voimassa Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava N134 (kv 2.4.2012 10 §, HHO 31.1.2013, 
lainvoimainen 5.3.2013). 

Asemakaavamerkinnät:
T-7: Teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialue, e=0.30, II-krs. Alueelle voidaan rakentaa toimi  loja enintään 30% 
rakennuspaikan rakennusoikeudesta. Kor  elialuee  a koskee määräykset: 1 § Rakennukset tulee julkisivu- ja ka  oma-
teriaalien sekä ka  omuodon suhteen rakentaa yhtenäistä rakennustapaa nouda  aen ja niiden tulee suuruudeltaan, 
muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassaolevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. 4 § Rakenta-
ma  a jäävälle ton  n osalle, jota ei käytetä liikenteeseen, on säilyte  ävä tai istute  ava puita ja pensaita. 156 § Raken-
nuslupaa hae  aessa on rakennuspaikalle osoite  ava vähintään seuraavat autopaikat : 1 ap teollisuus  laa 100 k-m2 
koh  , 1 ap liike- ja toimisto  lojen 50 k-m2 koh  , 1 ap yksityisten pal velu  lojen 100 k-m2 koh  . 165 § Rakennukset on 
suunniteltava siten, e  ä rakenne estää rauta  e liikenteen mahdollises   aiheu  aman tärinän etenemisen rakenteessa. 
246 § Lastaus-, purku-, pysäköin  - ja varastoalueet on päällyste  ävä ve  ä läpäisemä  ömällä materiaalilla ja sade/ 
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hulevedet on johde  ava siten e  eivät ne pääse suoda  ama  omina alueen läpi virtaavaan ojaan. 263 § Kor  elialueelle 
ei saa sijoi  aa toimintoja, jotka aiheu  avat ilman pilaantumista.
LP: Yleinen pysäköin  alue
EV: Suojaviheralue 
EV/LR: Suojaviheralue, jonka tuleva käy  ö on rauta  ealue
MY: Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
Asemakaavassa on osoite  u myös mm. katu, jalankululle/polkupyöräilylle vara  u alue, jolla on huoltoajo salli  u, 
johtoa varten vara  u alueen osa, suojeltava alueen osa, joka tulee säily  ää luonnonmukaisena sekä ohjeellinen alueen 
osa, jolle voidaan tehdä allas hulevesien selkey  ämistä ja imey  ämistä varten. 

Ote ajantasakaavasta ja vireillä olevat asemakaavat. Suunni  elualue on raja  u punaisella. © Vihdin kunta

Ote voimassa olevasta asemakaavasta N134. © Vihdin kunta

Suunni  elualueen pohjoispuolella on voimassa Pohjatalon ranta-asemakaava 3, 0838, YK 28.1.1998. Rakentaminen on 
osoite  u Huhmarjärven länsipuolelle. Palojärven suunni  elualueen läheisyydessä, Vanhan-Turun  en pohjoispuolella 
on osoite  u maa- ja metsätalousalue (M).
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Selvitykset ja suunnitelmat
• Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2006.
• Uudenmaan II vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2013.
• Uudenmaan IV maakuntakaava. Uudenmaanlii  o, 2017.
• Uusimaa-kaava 2050, Helsingin seutu. Uudenmaanlii  o, maakuntavaltuusto 25.8.2020 (ei vielä lainvoimainen)
• Vihdin kunnan yleiskaava 1986. Vihdin kunta. Kv 10.11.1986.
• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta. Kv 15.11.2004.
• Vihdin kuntastrategia 2018-2021
• Vihdin kunnan elinkeinostrategia 2021-2025
• Vihdin strateginen yleiskaava. Vihdin kunta, Kv 21.9.2020 (ei vielä lainvoimainen).
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 2012. Uudenmaan Ely-keskus, 2012.
• Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. Vihdin kunta, 2012.
• Vihdin kunnan ilmastostrategia. Vihdin kunta, 2010.
• KUUMA-kun  en ilmasto-ohjelma, 2010. (päivite  ävänä)
• Vihdin kunnan maapolii   nen ohjelma. Vihdin kunta, Kv 3.6.2019 § 25.
• Asemakaava N134, Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava (kv 2.4.2012 10 §, HHO 31.1.2013, lainvoimainen 

5.3.2013).
• Kaavoitusohjelma vuodesta 2016, viimeisin: kaavoitusohjelma 2021-2022. Vihdin kunta, Kv 07.12.2020 § 63
• Nummelan eteläosien osayleiskaava, Luontoselvitys 2005. Luonto  eto Keiron Oy, 14.12.2005.
• Nummelan eteläosien osayleiskaava, Täydentävä selvitys: Kasvillisuus ja linnusto 2008. Luonto  eto Keiron Oy, 

5.9.2008
• Nummelan eteläosien osayleiskaava, Liito-oravaselvitys 2006, Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006
• Huhmarin työpaikka-alueen asemakaava, Liito-oravaselvitys 2008, Luonto  eto Keiron Oy, 13.10.2008
• Nummelan eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventoin  . Museovirasto. Esa Hertell, 2007.
• Nummelan eteläosien osayleiskaavahanke, Linnustoselvitys. Sami Virta, Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006.
• Etelä-Nummelan pintavesiselvitys, Pöyry, 2009.
• Palojärven työpaikka-alue, pohjatutkimuslausunto, Uudenmaan maanrakennusssuunni  elu Oy, 2009
• Palojärven työpaikka-alue, rakenne  avuusselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2014
• Vihdin vesihuollon kehi  ämissuunnitelma (tekeillä)
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma. WSP Finland, 2012.
• ESA-rata, Espoo-Salo oikoradan suunni  elu, Väylävirasto (tekeillä)
• Vt1 aluevaraussuunnitelma, Vt1 parantaminen välillä Tuomarila-Valta  e 2 (tekeillä)
• Toimenpideselvitys jkp-  estä välille Palojärvi – etelä-Nummela, mt 110 Vih  , Sweco (tekeillä)

Suunni  elualueelta on tehty mm. luontoselvityksiä ja maaperäselvityksiä Nummelan eteläosien osayleiskaavatyön 
aikana sekä asemakaavan N134 aikana. Suunni  elualue  a koskevia selvityksiä päivitetään tarvi  aessa.

Sopimukset
Suunni  elualue on pääsääntöises   kunnan omistuksessa. Palajärven  e on yleinen  e.

Turun tunnin juna -hanke, Espoo-
Salo oikorata (ESA-rata), yleis-
suunnitelmakar  a, kevät 2020. 
Suunni  elu on käynnissä. 
© Väylävirasto
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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  uihin ja tarvi  aessa laadi  aviin perusselvityksiin, käytössä oleviin muihin perus  etoihin, selvityksiin, suunnitel-
miin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtö  etoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadi  avien suunnitelmien 
ympäristöä muu  avien ominaisuuksien analysoin  in. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavaehdotuksen mukaista 
 lanne  a nyky  lanteeseen ja asete  uihin tavoi  eisiin. Kaavaprosessin aikana vaikutuksia tullaan arvioimaan seuraa-

vaa vaikutustenarvioinnin runkoa käy  äen. Vaikutustenarvioin   tarkentuu kaavasuunni  elun yhteydessä.

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

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

järjestelmän kuormi  umiseen)
• kaavaratkaisun vaikutukset ympäristöhäiriöihin

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

vesialueisiin)
• kaavaratkaisun vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät

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

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

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

Kaavan laa  misen yhteydessä arvioidaan maankäy  ö- ja rakennuslain edelly  ämäl-
lä tavalla suunnitelman toteu  amisen ekologisia, kul  uurisia, sosiaalisia ja taloudel-
lisia vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäy  ö-
tavoi  eisiin sekä yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutukset, jotka koskevat alue  a. 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa asete  aviin tavoi  eisiin.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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Vaikutukset talouteen
• kaavaratkaisun vaikutukset kunnan talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä (investointeihin, uusiin työpaikkoihin, 

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

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

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

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

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

Vaikutusalue
Alueella on voimassa työpaikka-alueen asemakaava, jonka laajentamista tutkitaan noin 5,6 ha alueella (tarkentuu 
suunni  elun edetessä). Suunni  elussa otetaan huomioon mm. Turun tunnin  junan ratahankkeen (ESA-rata) tavoit-
teet ja sen vaikutukset alueen liikenneyhteyksiin. Alueen liikenteellisillä ratkaisuilla on sekä paikallista e  ä seudullista 
vaikutusta.

Vaikutusten arvioinnin menetelmät
Vaikutuksia arvioidaan laadi  ujen perusselvitysten sekä asete  ujen tavoi  eiden pohjalta, peilaten kaavaratkaisun to-
teu  amisen vaikutuksia lähtökohta  lanteeseen. Tavoi  eet asetetaan eri osallisryhmiä ja eri toimialojen asiantun  joita 
kuullen. Kaikilla osallisryhmillä on mahdollisuus osallistua vaikutusten arvioin  in kaavaprosessin kuluessa.

Viistokuva suunni  elualueelta. Yläosassa Turun moo  ori  e Vt1 ja keskivaiheilla Vanha Turun  e Mt110. © Vihdin kunta
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Suunni  elun käynnistyminen
Asemakaavatyö käynnistyy työn ohjelmoinnilla sekä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman (OAS) laadinnalla. Kaavoi-
tus- ja teknisen lautakunnan käsiteltyä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman, ilmoitetaan kaavatyön vireille tulosta ja 
OAS:in nähtävillä olosta (MRL 63 §).

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

Kaavatyön käynnistymisestä lähetetään  eto viranomaistahoille kirjeitse tai sähköpos  tse.

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

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

Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjestetään tarvi  aessa ns. valmisteluvaiheen kuuleminen. Tässä kaikille avoi-
messa esi  ely  laisuudessa käydään läpi kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa, ja osallisilla on mahdollisuus 
esi  ää niitä koskevia kysymyksiä ja kannano  oja.

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

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

Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 

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

Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus antaa asemakaavatyöhön lii  yvää 
palaute  a kunnan verkkosivuilla tai sähköpos  tse kaavoituksesta vastaaville kunnan 
edustajille. Kaavan laa  jaan voi o  aa yhtey  ä myös puhelimitse tai kirjeitse koko 
kaavaprosessin ajan. Tapaaminen kunnanvirastolla on sovi  ava etukäteen.

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

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

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

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

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

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

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

Palojärven työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaa-
van muutoksen osallisia ovat ainakin:

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

 - Vihdin yri  äjät ry
 - Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry
 - Nummelan Kilta
 - SuurVihdin Kilta ry
 - Vihdin asukas ja kylätoiminta ry (Viakas)
 - Vihdin luonto ry
 - Vih   Seura ry

• kunnan hallintokunnat ja asiantun  jatahot, kuten:
 - rakennusvalvonta,
 - ympäristövalvonta,
 - kunnallistekniikka,
 - mi  austoimi
 -  lapalvelu
 - Vihdin museo
 - Vihdin vesi
 - elinkeinotoimi

• muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten:
 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 - Uudenmaanlii  o
 - Väylävirasto
 - Museovirasto
 - Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 - Fingrid Oyj
 - Caruna Oy
 - Rosk’n Roll Oy Ab
 - Gasum Oy
 - Auris Kaasunjakelu Oy
 - Nummelan Aluelämpö Oy 
 - Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan 

ympäristöterveysjaosto
 - Vammaisneuvosto
 - Vanhusneuvosto
 - Nuorisofoorumi
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Tavoi  eena on saada kaavatyö vireille keväällä 2021 ja viedä kaavan valmisteluaineisto kaavoitus- ja teknisen lautakun-
nan käsi  elyyn syksyllä 2021. Valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana järjestetään tarvi  aessa kaavatyötä käsi  elevä 
esi  ely  laisuus.

Valmisteluaineiston ja siitä saatujen palau  eiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka pyritään saa  amaan julkises   
nähtäville loppuvuodesta 2021. Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat asetetaan mahdollisuuksien mukaan nähtä-
ville yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

Tavoi  eena on saada asemakaava kunnnanvaltuuston hyväksy  äväksi vuoden 2022 alkupuolella. Katujen ja yleisten 
alueiden yleisuunnitelmat laaditaan mahdollisuuksien mukaan valmiiksi rinnan kaavaprosessin kanssa.

Kaavatyö on sisältynyt kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuo-
desta 2016 läh  en Palojärven työpaikka-alueen laajennuksena. Kaavoitusohjelman 
päivi  ämisen jälkeen hanke on ollut kaavoitusohjelmassa 2019-2020 läh  en mah-
dollises   vireille tulevana hankkeena Huhmarin alueen asemakaavamuutoksen ja 
laajennuksen nimellä (Alueella on voimassa Nummelan taajaman Huhmarin alueen 
asemakaava N134). 

AIKATAULU

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

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

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

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

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

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

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

TIEDOTTAMINEN
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LISÄTIETOJA
Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan viralli-
sissa ilmoituslehdissä (Vihdin Uu  set ja Luoteis-uusimaa), kunnan ilmoitus-
taululla 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
Katri Kuusisto
s-pos   katri.kuusisto@vih  .fi 
puh. 044 767 4785

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

Kaavan piirtäminen
suunni  eluavustaja
Eila Siikanen, 
puh. 044 467 5582
s-pos  : eila.siikanen@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. 044 467 5325
kris  ina.kemppainen@vih  .fi 

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



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

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

Rapor  n valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi.


