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Kunta: Vih  
Taajama: Nummela
Kaavan nimi: Nummela, kor  elin 23 osaa koskeva asema-
kaavamuutos
Kaavanumero: N172
Kaavamuutos koskee: Kor  elin 23 osaa Vihdin  en var-
rella, Lohjan  en ja Vihdin  en risteyksen luoteispuolella. 
Kaavamuutosalue ka  aa kor  elin 23 rakennuspaikat 5,6 
ja 7.
Kaavamuutoksella muodostuu liikerakennusten kor  eli-
alue (KL). Kaavaluonnoksessa ollut AK-alue on jäänyt pois 
kaavaehdotusvaiheessa kaavasta.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia liikera-
kentamisen osoi  amista Nummelan keskusta-alueelle
Vihdin  en varrelle.

1 PERUS  JA TUNNISTETIEDOT

Kaavamuutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelan 
taajaman keskusta-alueella Vihdin  en varrella, Vihdin  en 
ja Lohjan  en risteyksen luoteispuolella. Vihdin  e on yksi 
Nummelan keskusta-alueen pääväylistä. 

Alueella on sijainnut Nesteen huoltoasema. Huoltoaseman
toiminta on pää  ynyt ja rakennukset on pure  u. Suunnit-
telualueeseen kuuluu myös rakentumaton AL-kor  elialue 
ja muuntamon alue .

Kaavamuutosalue sijaitsee kokonaisuudessaan Numme-
lanharjulla ja Nummelanharjun vedenhankintaa varten
tärkeällä pohjavesialueella, jonka pohjavedestä pintave-
si- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Maaperä 
suunni  elualueella on todennäköisimmin hiekkaa. 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,45 ha.

Kaava-alueen sijain   opaskartalla ja taustakartalla (MML) maastokuvion. © Vihdin kunta



1.4 Sisällyslue  elo



1.5 Lue  elo liiteasiakirjoista

Liite 1. Osallisuus-ja arvioin  suunnitelma
Liite 2. Kaavakar  a
Liite 3. Kaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 4. Poistuva asemakaava

• Uudenmaan maakuntakaavat. Uudenmaan lii  o, 2006, 2010, 2014, 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 strateginen yleiskaava. Vihdin kunta, Kv 21.9.2020 (ei vielä lainvoimainen).
• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta, kv 15.11.2004.
• Vihdin pohjavesialueet 2005. Uudenmaan ympäristökeskus 9.8.2005. 
• Nummelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Uudenmaan ympäristökeskus ja Vihdin Vesi , Ramboll Oy 

9.11.2009
• Vihdin kunnan ilmastostrategia, kv 14.6.2010 § 25.
• Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. KUUMA-kunnat. Kuuma-hallitus 2010.
• Vihdin kunnan päiviteyt ympäristönsuojelumääräykset, 2012.
• Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. Sito, 2013.
• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma. Uudenmaan ELY -keskus, 2012.
• Vihdin  en toimivuustarkastelu, Sweco, 2015.
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma, 2012.
• Nummelan lentokentän EFNU lentomelimallinnus, Windcra   2009.
• Tie- ja raideliikennemeluselvitys (N126, N166), Promethor Oy, 2014
• Vihdin kunta kunnallistekniikka. Meri  e-Vihdin  e, Nummela Toimivuustarkastelu ja liikennesuunnitelma. Pöyry Finland, 

2011.
• Pure  avan jakeluaseman kaivusuunnitelma, Neste Vih   Nummela, Vihdin  e 120, Vih  . Golder Associates Oy, 2021.
• Jakeluaseman purkukaivujen loppurapor   , Neste Vih   Nummela. Golder Associates Oy, 2021.



2.1 Kaavaprosessin vaiheet
• Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan. Hanke mainitaan mahdollises   vireille tulevana 

hankkeena jo kaavoitusohjelmassa 2019-2020. Kaavoitusohjelmassa vuosille 2021-2022 hanke on merki  y mahdollises   
vireille tulevana hankkeena: Lohjan  en ja Vihdin  en risteyksen pohjoispuoli (N172).

• Kaavan osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS) laaditaan kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyyn 18.5.2021, 
jonka jälkeen kaavan tavoi  eet etenevät kunnanhallituksen hyväksy  äväksi

• Kaavan vuorovaikutusvaiheen valmisteluaineisto valmistel  in kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyyn 18.5.2021 
samanaikaises   OAS:n kanssa.

• Kaavaehdotusvaiheessa suunni  elualueen ulkopuolelle raja   in luonnosvaiheessa ollut AK-alue eli kor  elin 23 
rakennuspaikat 3 ja 4.

• Kaavatyö kuulute   in tulevaksi vireille: 1.6.2021 
• Valmisteluaineisto pide   in nähtävillä 8.6-7.7.2021

• Kaavaehdotus valmistel  in elinvoimalautakunnan käsi  elyyn 5.10.2021.
• Kaavaehdotus pide   in nähtävillä:

• Kaavan hyväksyminen

Kuva kaavamuutosalueesta Vihdin  en ja Lohjan  en risteyksestä ote  una. Kuva on ote  u huh  kuussa 2021. Nesteen huoltoaseman 
purkutyöt ovat käynnissä. © Vihdin kunta.



3.1 Selvitys suunni  elualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Nummela on Vihdin suurin taajama ja rakenteeltaan ala    ivistyvä. Kaava-alue sijaitsee Nummelan keskustan pääväylän 
Vihdin  en varrella. Alueella on sijainnut Nesteen huoltoasema, jonka yhteydessä on ollut myymälä. Huoltoasema si-
joi  ui Nummelan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Huoltoaseman toiminta on pää  ynyt ja purkutyöt 
sekä maaperän kunnostustyöt on tehty. Näin ollen Vihdin  en varrella on otollinen paikka lähipalveluille, joka täydentää 
Nummelan päivi  äistavarakauppapalvelujen saavute  avuu  a. Alueen ympärillä sijaitsee runsaas   asumista ja vireillä on 
taajamaa  ivistäviä asemakaavahankkeita. Suunni  elualueeseen kuuluu myös voimassa olevassa asemakaavassa osoite  u 
liikerakentamisen kor  elialue, joka ei ole toteutunut ja muuntamoalue. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,45 ha.

3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne ja maisemakuva
Kaavamuutosalue sijaitsee Nummelanharjun itään/kaakkoon 
laskevalla rinteellä Nummelan keskusta-alueella. Kaava-
alueella maanpinta laskee luoteiskulman noin +75 metrin
tasosta rakennuspaikan kaakkoiskulman tasoon noin +72
metriä mpy. Laajemmassa tarkastelussa harju on alueen 
maisemakuvaa hallitseva elemen   .

Maaperä, kallioperä ja rakenne  avuus
Alueen maaperä on harjusoraa ja hiekkaa (RHkM reunamuo-
dostuma, hiekkavaltainen), alueen kallioperä on pyrokseeni-
granodiorii   a (Maankamara, GTK). Alueen rakenne  avuus 
on lähtökohtaises   hyvä, huomioiden sijain   pohjavesialu-
eella.

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet
Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhyk-
keeseen (1b), joka ulo  uu eteläisimpien rannikkoseutujen 
eli hemiboreaalisen vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja 
Pohjanlahden rannikolle saakka. Eteläboreaalisella kasvilli-
suusvyöhykkeellä puusto on runsasta ja kasvukausi 160-175 
vuorokau  a. 

Kaava-alue sijoi  uu keskusta-alueelle ja on rakenne  ua 
ympäristöä. Alueella sijaitsee harjualueelle tyypillistä män-
typuustoa sekä jonkun verran koivuja ja kuusia. Kaavamuu-
tosalueen eteläosassa on pienialainen puustoinen alue, jolle 
on osoite  u voimassa olevassa asemakaavassa AL-raken-
nuspaikka. Alueella sijaitsee myös piha-alueille tyypillises   
istute  uja kasveja (omako  talojen piha-alueet). Alueella on
rakennetulle keskusta- ja asuntoalueelle ominainen linnusto
ja eläimistö, eikä sille sijoitu suojelukohteita.

Pienilmasto
Rakentamisen kannalta alue on sitä suotuisampi, mitä läm-
pimämpi alueen pienilmasto on. Pienilmastoon vaiku  avat 
aurinkoisuus, tuulisuus ja kosteus. Käytännössä tällaiset 
tekijät ovat riippuvaisia suuntauksesta, maastonmuodoista, 
maaperästä ja kasvillisuudesta. Kaava-alue sijaitsee harjun-
rinteellä suotuisaan ilmansuuntaan itään/kaakkoon. Maaperäkar  a © GTK. Vihreä on harjusoraa ja hiekkaa. Kaava-

alueen likimääräinen sijain   on merki  y kar  aan punaisella 
rajauksella.

Ote maastokartasta. © MML. Kaava-alueen likimääräinen sijain   
on merki  y kar  aan punaisella rajauksella.



Kaava-alue sijaitsee pohjavesialueella. Pohjavesialue on esite  y 
kuvassa sinisellä rajauksella. Vedeno  aman suoja-alue on osoitet-
tu pinkillä rajauksella. Kaava-alue ei sijaitse vedeno  amon suoja-
alueella. Kaava-alue on raja  u punaisella soikiolla. © Vihdin kunta

Kaava-alue sijoi  uu kokonaan pohjavesialueelle. Pohjavesialue on 
esite  y kuvassa sinisellä viivalla. Mustat ruksit ovat pohjaveden 
havaintopisteitä. Lähde: MML, SYKE, ELY

Vesistöt ja vesitalous

Nummelan taajama-alueen itäpuolella, noin 1,2 kilometrin 
etäisyydellä kaava-alueesta, sijaitsee Enäjärvi. Kaava-alu-
een vedet laskevat Enäjärveen, jonka vedenlaatu on huono. 
Kaava-alueella ei ole vesistöjä.

Pohjavesi
Kaavamuutosalue sijaitsee kokonaisuudessaan Nummelan-
harjun  vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella 
(1E). Alueella on pohjavedestä suoraan riippuvaisia pinta-
vesi- tai maaekosysteemejä. Nummelanharjun pohjavesi-
alueen pinta-ala on 14,42 km², josta pohjaveden muodos-
tumisalue  a on 9,28 km². 

Nummelanharjun suojelusuunnitelmassa (2009) maini-
taan, e  ä Nummelanharjun pohjavesialueelle laadi  avissa 
maankäytön ja rakentamisen suunnitelmissa tulee pohjave-
den suojelu o  aa huomioon: •Kaikkiin kaava-asteisiin tulee 
merkitä pohjavesialueen rajaus. •Pohjavesiolosuhteet tulee 
selvi  ää maankäytön suunni  eluprosessin alussa, jo  a 
suunni  elun aikana voidaan arvioida kaavaehdotusten 
pohjavesivaikutuksia maankäy  ö- ja rakennuslain mukai-
ses  . •Kaavoitusprosessin yhteydessä alueelle voidaan 
laa  a pohjaveden hallintasuunnitelma •Pohjavesialueelle 
ei tule kaavoi  aa uusia tai laajentaa olemassa olevia poh-
javeden puhtau  a vaarantavia teollisuusalueita. Mahdol-
liset vaikutukset alueen pohjaveden laatuun ja määrään 
tulee selvi  ää riskinarvioinnilla. •Pohjavesialueelle ei tule 
suunnitella uusia teitä ennen erillistä tarveharkintatar-
kastelua ja pohjaveden laadun mahdollisen pilaantumi-
sen riskinarvioin  a ja vaikutuksia pohjaveden määrään. 
•Rakennetuilta alueilta pohjaveden muodostumisalueella 
ei tule tarpee  omas   johtaa pois puhtaita sadevesiä, jo  a 
pohjaveden muodostuminen pohjavesialueella ei vähene. 
•Osoite  aessa kaavalla rakentamista pohjavesialueelle, 
tulee kaavamääräyksillä edistää pohjaveden suojelua. 
Yksityiskohtaiset määräykset voivat koskea esimerkiksi öljy-
säiliöiden sijoi  amista, ulkovarastoin  a ja piha- ja liikenne-
alueen päällystämistä sekä näiden hulevesien johtamista. 
Määräyksinä voi olla esimerkiksi seuraavaa: Öljysäiliöt 
on sijoite  ava rakennuksen sisä  loihin tai maanpäälle 
 iviiseen kate  uun suoja-altaaseen, jonka  lavuuden tulee 

olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän. 
Rakentaminen tai muu toiminta ei saa aiheu  aa haitallista 
pohjaveden pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden
laatua tai määrää. •Edellä mainitut ohjeet tulee huomioida 
myös rakennuslupamene  elyssä ja muussa alueen suun-
ni  elussa. •Määräyksiä tulee tarvi  aessa aluekohtaises   
täydentää erillisin pohjavesialueella noudate  avaa raken-
tamistapaa koskevin ohjein. •Vedeno  amoiden lähialueet 
(vähintään 300 m säteellä vedeno  amosta pohjaveden vir-
taussuunnassa) tulee mahdollisuuksien mukaan rauhoi  aa 
rakentamiselta, eikä alueille tule kaavoi  aa uu  a asutusta 
tai muuta rakentamista tai uusia teitä. •Pohjavesialueen 
kaavoituksessa on huolehdi  ava siitä, e  ä kaava-alueen 
pinta-alasta rii  ävä osuus jätetään luonnon  laiseksi tai 
ve  ä läpäiseväksi.

Esitetyistä määräyksistä ja suosituksista voidaan tapaus-

kohtaisen harkinnan perusteella poiketa, mikäli rii  ävillä 
tutkimuksilla tai selvityksillä voidaan osoi  aa, e  ei kaavalla 
osoitetusta toiminnasta aiheudu uhkaa pohjavedelle hyd-
rogeologisin tai rakenteellisin perustein.

Nyt kyseessä olevalla kaavamuutoksella tutkitaan rakenta-
miseen osoitetun ja käytössä olevan asemakaava-alueen 
käy  ötarkoituksen muutosta ja tehokkaampaa käy  öä. 
Pohjaveden suojelun ohjeita sovelletaan kaavatyöhön 
tähän kaavamuutokseen soveltuvin osin. 

Kaavamuutos alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee pohja-
veden havaintopisteitä. Alueella on sijainnut huoltoasema,
jonka toiminnan pää  ymisen jäljiltä on suorite  tu maape-



rän puhdistustyöt.

3.1.3 Rakenne  u ympäristö
Alueen asutushistoriallisia vaiheita
Nummelan 1960 -luvulta läh  en voimakkaas   kasvanut 
taajama sijoi  uu suureksi osaksi Härköilän kylän maille. 
Rakentaminen tapahtui aluksi Nummelan reunamuodos-
telman liepeillä hiekka- ja hietamaalle, mu  a 1970 -luvulta 
alkaen myös kylän vanhimmille niityille ja reunamuodostel-
man lakialueille. Kylässä on jo 1500 -luvun lopulla ollut viisi 
taloa. 1800 -luvun alussa taloja oli 6 ja niiden lisäksi 6 torp-
paa. Liikenteellises   Härköilän sijain   oli keskeinen ja kylän 
maiden halki kulki Helsinkiin johtava maan  e. Vuonna 
1873 valmistunut Hyvinkää - Hanko -rauta  e kulkee kylän 
viljelysmaiden halki Enäjärven ja Salpausselän reunamuo-
dostelman välissä.

Rakennuskanta ja kul  uuriympäristö
Kaava-alueella on sijainnut Nesteen huoltoasema.Kaava-
alueen itäpuolella sijaitsee kerrostaloja ja länsipuolella 
sijaitsee pientaloasutusta. Kaava-alueen pohjoispuolella
olevat omako  talot on rakenne  u 1960-luvun alkupuolella 
ja ne edustavat aikakaudelleen tyypillistä omako  talojen 
rakennustapaa. Omako  talot ovat yksikerroksisia ja harja-
ka  oisia sekä niiden kerrosala on kummallakin n.100k-m .

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat
Kaavamuutosalue kuuluu Vihdin suurimman taajaman
Nummelan keskusta-alueeseen. Alueella on sijainnut huol-
toasema, jonka yhteydessä on ollut myymälä. Kaavamuuto-
salueeseen kuuluu myös toteutumaton voimassa olevassa 
asemakaavassa osoite  u liikerakentamisen rakennuspaikka 
(AL). Kaavamuutosalueen länsi-ja pohjoispuolella sijaitsee 
pientalovaltaista asutusta. Muilta osin Vihdin  en varrel-
la sijaitsee pääsääntöises   kerrostaloasumista ja jonkun 
verran ns. kivijalkaliikkeitä. Kuoppanummen koulu sijait-
see Vihdin  en itäpuolella kor  elialueen toisessa rivissä. 
Lähimmät päivi  äistavarakaupat sijaitsevat 500m etäisyy-
dellä Ojakkalan  en risteyksen tuntumassa ja Nummelan 
pisteellä. Terveyskeskus sijaitsee 800 m etäisyydellä, ala- ja 
yläkoulu 200 m etäisyydellä, lukio 900 m etäisyydellä.

Virkistys
Nummelassa sijaitsee Nummelanharjun laaja virkistysalue,
jolla sijaitsee ulkoilurei  ejä ja talvisin latuverkostoja sekä 
uimahalli ja pesäpallostadion. Muita Nummelan urheilu-
alueita ja virkistysalueita sijaitsee muun muassa tämän 
kaavamuutosalueen itäpuolella Kuoppanummen alueel-
la sekä Pajuniityssä, Nummelan eteläosassa, jonne on 
toteute  u laajat puistoalueet sekä on toteutumassa uusi 
urheilutoimintojen keski  ymä.

Liikenneverkko
Kaavamuutosalue sijaitsee Nummelan keskusta-alueella
kulkevan pääväylän Vihdin  en ja Lohjan  en kulmaukses-
sa. Kaavamuutosalue sijaitsee julkisen liikenneverkoston
alueella. Linja-autorei  ejä kulkee Vihdin  etä pitkin ja 
lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat kaavamuutosalueen 
väli  ömässä läheisyydessä.

Viistokuva vuodelta 2017 © Vihdin kunta

Ilmakuva vuodelta 2021 © Vihdin kunta

Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitseva rakentaminen. © 
Vihdin kunta

Huoltoaseman purkutyöt. © Vihdin kunta



Tekninen huolto

Kaavamuutosalue sijaitsee Nummelan olemassa olevien
kunnallisteknisten verkkojen yhteydessä. Kunnallistekniset 
verkostot kulkevat pääosin katualueilla.

Ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella on tehty maaperän puhdistustyöt alueella 
sijainneen huoltoasematoiminnan jäljiltä. Huoltoaseman 
maaperän kunnostustoimet on ilmoituksen perusteella 
lopete  u 1.7.2021. Kunnostuksen loppurapor    valmistui 
syyskuussa 2021. Kaavamuutosalue sijaitsee kokonaisuu-
dessaan Nummelanharjun vedenhankintaa varten tärkeäl-
lä pohjavesialueella (1E). 

Vihdin  en liikennemelua on tutki  u vuonna 2014 kaava-
muutosalueen pohjoispuolelle ja itäpuolelle sijoi  uvilla 
kaavamuutosalueilla. Melukartoista voidaan tulkita melun
leviämistä myös tällä kaavamuutosalueella. Nyky- ja en-
nuste  lanteessa melutaso yli  ää 2 m korkeudessa päivä- 
ja yöajan ohjearvon Vihdin  en puoleisilla alueilla. Alueen 
asuinrakentamista suunniteltaessa tulee huomioida
Vihdin  en melun vaikutus piha-alueiden sijoi  umiseen/
toteu  amiseen. Jos piha-alueet sijoitetaan rakennusmas-
san ”suojaan” rakennusten länsipuolelle, ali  aa melu-
taso ohjearvot ilman meluntorjuntaa. Laskentatuloksen
perusteella päiväajan keskiäänitaso kaava-alueella on 
suuruudeltaan noin 55…60 dB(A). Näin ollen julkisivujen 
ääneneristävyysvaa  mukset kaavamuutosalueella ovat 
suuruudeltaan 30 dB luokkaa. Tämän suuruiset vaa  muk-
set täy  yvät yleensä normaalilla julkisivurakentamisella. 
Parvekkeiden lasitustarpeeseen ja julkisivujen ääneneris-
tävyysvaa  muksiin vaiku  aa rakenne  avien rakennusten 
sijain  , muoto ja korkeus. Alueelle sijoite  avien rakennus-
ten parvekkeet tulee lasi  aa päiväajan ohjearvon saavut-
tamiseksi, mikäli parvekkeet suuntautuvat pohjoiseen, 
itään tai etelään. 

Kaavaehdotusvaiheessa kaavasta on jäänyt pois AK-alue , 
joten tarkempia meluselvityksiä ei ole tarpeen tehdä, sillä 
kaavalla ei enää tuoteta meluherkkää maankäy  öä.

Kaava-alueella ei sijaitse kunnan maanomistusta. Kaava-
alue on yksityisessä maanomistuksessa.

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla 
kaavamuutosalue sijoi  uu keskustatoimintojen alueelle, 
 iviste  ävälle taajamatoimintojen alueelle, arvokkaalle 

harjualueelle ja pohjavesialueelle.

Keskustatoimintojen alue on kohdemerkintä, jolloin 
keskuksen määri  ely on tehtävä yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa. Tiiviste  ävä alue -merkinnällä on osoite  u 



maakuntakaavassa  iviste  ävät taajama- ja keskustatoiminto-
jen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään. 
Alue  a on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta alue  a 
tehokkaammin rakenne  avana alueena. Yhdyskuntarakennet-
ta  iviste  äessä on kiinnite  ävä huomiota erityises   alueen 
ominaispiirteisiin ja kul  uuriympäristöön, elinympäristön 
laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistys-
alueiden rii  ävyyteen.

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

Nummelanharjun pohjavesialue on ominaisuuksiltaan arvokas
ja yhdyskun  en vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesi-
alue. Alue  a koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, 
e  eivät ne vähennä pysyväs   pohjaveden määrää tai heiken-
nä sen laatua.

Uusimaa-kaavassa 2050, Helsinginseutu (ei vielä lainvoimai-
nen), suunni  elualue sijoi  uu keskustatoimintojen alueelle/
taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeelle, pohjavesialueelle 
ja arvokkaan geologisen muodostuman alueelle. Tullessaan
voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa olevat 
e  ä lainvoimaiset maakuntakaavat. 

Vihdin Strateginen yleiskaava 2050 on hyväksy  y, mu  a ei 
ole vielä lainvoimainen. Helsingin hallinto-oikeuden päätök-
sellä 16.9.2021 valitukset on hylä  y. Kaava-aineisto koostuu 
kolmesta kartasta. Kaavamuutosalue sijoi  uu yhdyskuntara-
kenne  a käsi  elevällä kartalla keskustatoimintojen alueelle 
määräyksellä: Toiminnoiltaan monipuolinen keskusta-alue, 
jonne saa sĳoi  aa keskustaan soveltuvaa asumista, palvelu- ja 
hallintorakentamista sekä ympäristöhäiriöitä aiheu  amat-
tomia työpaikkatoimintoja. Alueen suunni  elulla kehitetään 
toimintojen sekoi  uneisuu  a, sekä edistetään viihtyisiä ja 
turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympä-
ristöjä. Alueelle tulee laa  a osayleiskaava, joka muodostaa 
tarkoituksenmukaisen suunni  elukokonaisuuden. Alueen 
uusien rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perustua
asemakaavoitukseen. Vähi  äiskaupan suuryksiköiden kerros-
alaa ei ole enimmäismitoite  u. Näiden on kuitenkin kokonsa 
puolesta sovellu  ava ympäristöönsä. 

Luonnon, kul  uurin ja virkistyksen osalta kaavamuutosalue 
sijaitsee Nummelanharjulla ja pohjavesialueella määräyksin: 
Nummelanharjun maakunnallises   arvokas harjualue. Harjua 
voidaan kehi  ää myös keskeisenä ulkoilu- ja virkistysaluee-
na. Alueelle voidaan sĳoi  aa erilaisia rei  ejä sekä liikuntaa 
ja virkistystä palvelevia toimintoja. Alueelle saa sĳoi  aa sen 

Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. © Uuden-
maanlii  o

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, yhdyskuntarakenne. Kaava ei ole
vielä lainvoimainen. Kaavamuutosalueen sijain   osoite  u punaisella 
rajauksella.

Ote Uusimaa-kaavasta 2050, Helsinginseutu. © Uudenmaanlii  o



luonteeseen sopivia, virkistystä ja liikuntaa palvelevia 
pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia. Toimintojen, 
rakennusten ja rakennelmien sekä ulkoilurei   en sĳoi  e-
lussa ja metsänhoidossa on ote  ava huomioon kauniin 
maisemakuvan ja luonnonesiintymän säilyminen sekä 
pohjaveden muodostuminen. Pohjavesialue: Alue  a 
koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteute  ava 
siten, e  eivät ne heikennä pohjaveden laatua tai heiken-
nä pohjavesiesiintymän antoisuu  a (YSL 1.luku 8§ ja VL 
3.luku 2§). Yksityiskohtaisemman suunni  elun tulee pe-
rustua suunni  elualueella tehtyihin maaperä- ja pohjave-
situtkimuksiin ja siinä tulee huomioida vesilain mukaiset 
suoja-alueet.

Liikenne ja yhdyskuntarakenne -kartalla kaavamuutos-
alue sijoi  uu intesiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeelle: 
Alue  a kehitetään kaupunkimaisen joukkoliikenteen 
alueena. Pysäkit ja muut rakenteet toteutetaan korkeata-
soisina ja sĳoitetaan maankäytöllises   edullisiin paikkoi-
hin. Liikenneympäristön kehi  ämisessä tulee varmistaa 
korkeatasoisen joukkoliikenteen toiminnan edellytykset.
Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota kävelyn ja pyöräi-
lyn yhteyksiin sekä vaihtopaikkoihin kulkumuotojen välil-
lä. Arvokas harjualue: Ominaisuusmerkinnällä osoitetut 
geologiset muodostumat sisältävät merki  äviä maisemal-
lisia ja luonnon  eteellisiä arvoja. Merkinnällä osoitetaan 
harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallises   
arvokkaat harjualueet, vahviste  ujen maakuntakaavojen 
arvokkaat harjualueet, valtakunnallises   ja maakunnal-
lises   arvokkaat kalliomaisema-alueet, maakunnallises   
arvokkaat moreenimuodostumat sekä tuuli- ja ranta-
kerrostumat. Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä 
osoite  u käy  ötarkoitus, ensisĳaisen maankäy  ömuo-
don määri  elee aluevarausmerkintä. Merkintään ei liity 
MRL 33 §:n 1. momen  n mukaista rakentamisrajoitusta. 
Alueidenkäy  ö on suunniteltava niin, e  ei aiheuteta 
maa-aineslaissa tarkoite  ua kauniin maisemakuvan 
turmeltumista, luonnon merki  ävien kauneusarvojen tai 
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle
ulo  uvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. 
Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on arvioitava ja 
sovite  ava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käy  ö-
tarkoituksen mukainen maankäy  ö ja geologiset arvot. 
Kaavamuutosalueen kohdalla sijaitsee myös merkintä: 
olemassa oleva seudullisen kävelyn ja pyöräilyn yhteys. 

Suunni  elualue sijoi  uu asemakaavan N12 alueelle, 
Nummela, Harjualueen rakennuskaava (Kv 22.8.1974,
lainvoimainen 7.1.1975). Kaavassa on osoite  u liike-
rakennusten kor  elialue (AL) tehokkuusluvulla e=0,4, 
kerrosluku II, määräyksellä: rakennuspaikalla saa olla 
asuinhuoneistoja vain sen huoltohenkilökuntaa varten, 
moo  oriajoneuvojen huoltoasemien kor  elialue (AM) 
tehokkuusluvulla e=0,3, kerrosluku I. Rakennuslupaa
hae  aessa on rakennuspaikkaa varten osoite  ava vähin-
tään seuraavat autopaikat: 1 autopaikka asuinhuoneistoa 
koh  , 1 autopaikka liikehuoneistojen, toimistojen ja niihin 

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, luonto, kul  uuri ja virkistys. Kaava-
muutosalueen sijain   osoite  u punaisella rajauksella.

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, liikenne ja yhdyskuntahuolto. Kaava-
muutosalueen sijain   osoite  u punaisella rajauksella.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta N12. Kaavamuutosalue on raja  u 
punaisella.



verra  avien kerrosalan 40 m2 koh  , 1 autopaikka majoitusliikkeiden puoltatoista (1,5) vierashuone  a koh  , 5 autopaikkaa 
kutakin huoltoaseman huoltopaikkaa koh  . Kaavassa on osoite  u myös muuntaja-alue (VM). Kaavamuutosalue ka  aa 
kor  elin 23 rakennuspaikat 5,6 ja 7.

Kun  en tärkein rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia määrä-
yksiä ja ohjeita. Vihdin kunnassa rakentamista ohjaa kunnanvaltuuston 9.9.2019 hyväksymä rakennusjärjestys. Rakennus-
järjestys sisältää muun muassa tulkintoja vanhimpien rakennuskaavojen rakennusoikeudesta sekä ohjeita rakennusten 
sovi  amisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Rakennusjärjestys on 
saatavilla esimerkiksi kunnan ne   sivuilta.

Alueella ei ole rakennus- tai toimenpidekieltoa.

Alueen pohjakar  a on tarkiste  u ja hyväksy  y 21.9.2021.

Kunnanhallitus on hyväksynyt yksityisten maanomistajien kaavamuutoshakemukset. Kaavamuutos on sisältynyt kunnan-
valtuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodesta 2019-2020 alkaen mahdollises   vireille tulevana hankkeena.

Vihdin kunnan kehityskuvassa 2025, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2004, kaavamuutosalue sijoi  uu 
taajama-alueelle.

Vihdin kunnan elinkeinostrategia 2021-2025 (kv 15.2.2021) viitoi  aa  etä, jota kulkemalla teemme Vihdinstä en  stä 
yritysystävällisemmän ja elinvoimaisemman kunnan meille kaikille. Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi 
myös yritysten ja työpaikkojen kasvua.  Strategian kärkihankkeet: elinkeinoelämää edesau  ava vih  , tulevaisuu  a enna-
koiva, kestävän elinkeinotoiminnan mahdollistaja, luonnonläheisiä elämyksiä ak  ivimatkailijoille tarjoava sekä yrityspaik-
kana kiinnostava ja tunne  avuu  aan lisäävä Vih  . 

Ilmastotavoi  eet
Vihdin kuntastrategiassa (2018-2021) on sitoudu  u Kuuma-kun  en ilmastostrategian päästötavoi  eisiin. Tämän lisäk-
si Vihdissä on sitoudu  u Euroopan komission ilmasto- ja energiasitoumukseen (Covenant of Mayors) sekä on laadi  u 
kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP. Vihdin kunnan ilmastostrategian 2010-2020:n mukaiset 
tavoi  eet: 1. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään, 2. yhdyskuntarakenne  a eheytetään, 3. sähkö- ja lämmi-
tysenergian 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. 
mistä ja energiatehokkuuden parantamista. Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulu-
tuksesta ja lämmityksestä. 

Toiminnallises   tämä tarkoi  aa mm. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistä, yhdyskuntarakenteen ehey  ä-
mistä ja energiatehokkuuden parantamista. Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulu-
tuksesta ja lämmityksestä. 

YKR-demo-hanke, Nummelan taajamakeskuksen kehi  äminen kaupunkikudosten tunnistamisen avulla, SYKE, 2020.
Kaupan sijoi  uminen parantaa päivi  äistavarakaupan saavute  avuu  a Nummelan keskusta-alueella (kuva).



Ote kaupunkikudosmallin rapor  sta, YKR-demo-hanke, SYKE, 2020. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijain   on merki  y punaisella ympyrällä.



4.1 Suunni  elun tarve
Aloite asemakaavamuutoksen tekemiseksi on tullut maanomistajilta. Kaavamuutos on sisältynyt kunnanvaltuuston hyväk-
symään kaavoitusohjelmaan vuodesta 2019-2020 alkaen mahdollises   vireille tulevana hankkeena. Nummela on Vihdin 
suurin taajama ja rakenteeltaan ala    ivistyvä.

4.2 Suunni  elun käynnistäminen
Asemakaavamuutoksella tutkitaan, onko alueelle mahdollista osoi  aa liikerakentamista huoltoasemakor  elin sijaan. Huol-
toasematoiminta on pää  ynyt. Toiminta sijoi  ui Nummelanharjun vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (1E). 
Nummelan keskusta-alueelle kohdistuu  ivistämisen ja taajamarakenteen ehey  ämisen tarve  a, joka on mm. ilmastota-
voi  eiden mukaista. 

Kaavamuutostyö kuulute   in vireille 1.6.2021. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma, tavoi  eet sekä kaavan valmisteluai-
neisto käsitel  in samanaikaises  . Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.6-7.7.2021.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat ja kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloi-
hin 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 osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa.

4.4 Asemakaavan tavoi  eet        
Asemakaavamuutoksen tavoi  eena on maanomistajien aloi  eesta tutkia sekä liikerakentamisen sijoi  amisen 
mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Asemakaavatyössä huomioidaan alueen taajamarakenne, maasto- ja luonnonolosuhteet 
sekä liikenteelliset olosuhteet. Alueen sijaitessa Nummelanharjun pohjavesialueella, yhtenä kaavamuutostyön tavoi  eena 
on luoda alueelle ratkaisu, joka mahdollistaa ja edelly  ää hulevesien asianmukaisen käsi  elyn. Kaavamuutostyön 
yhteydessä  tutkitaan Vihdin  en ja Lohjan  en katualueen rii  ävyys. Vihdin  en toimivuustarkastelun päivitys on laite  u 
aluilleen  kaavaehdotusvaiheessa.

Kaavan tavoi  eet tarkentuvat kaavatyön edetessä yhteistyössä osallisten kanssa. Liiketoiminnan tavoi  eena on suosia 
kestäviä energiantuotantotapoja ja tavoi  eena on toimiva liiketoiminta sujuvalla asioinilla.

4.4.1 Kunnan ase  amat tavoi  eet
Kunnan tavoi  eena on kehi  ää Nummelaa  ivistämällä ja ehey  ämällä taajamarakenne  a. Tavoi  eena on osoi  aa 
taajamakuvaan sopivaa rakentamista. Suunni  elun yhteydessä huomioidaan alueen taajamarakenne, maasto- ja luonnon-
olosuhteet, sijain   pohjavesialueella sekä liikenteelliset olosuhteet. Tavoi  eena on laa  a asemakaava siten, e  ä se tukee 
ilmastotavoi  eita. 

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

4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoi  eet
Suunni  elussa huomioidaan mm. alueen sijain   Nummelan keskustatoimintojen alueella, pohjavesialueella sekä vilkkaas   
liikennöidyn pääväylän varrella.

4.4.3 Suunni  elu  lanteesta johdetut tavoi  eet
Asemakaavaa laadi  aessa ja muute  aessa on maakuntakaava ja oikeusvaiku  einen yleiskaava ote  ava huomioon siten, 



kuin siitä maankäy  ö- ja rakennuslaissa säädetään. Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelli-
selle, 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 asemakaavan tarkoitus huomioon o  aen. Asemakaavalla ei myöskään saa ase  aa maanomistajalle tai muulle 
oikeuden hal  jalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheu  aa sellaista kohtuutonta hai  aa, joka kaavalle asete  avia 
tavoi  eita tai vaa  muksia 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)
MRL 22 §:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet tulee o  aa huomioon ja niitä tulee edistää val  on viran-
omaisten toiminnassa sekä maakun  en ja kun  en kaavoituksessa. Val  oneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoi  eista on anne  u julkipanon jälkeen Helsingissä 14.12.2017. Tavoi  eet astuvat voimaan 1.4.2018. Tällä päätöksellä 
val  oneuvosto korvaa 30.11.2000 tekemän ja 13.11.2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäy  ötavoit-
teista.

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet ovat osa maankäy  ö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunni  elujärjes-
telmää. Alueidenkäy  ötavoi  eiden avulla taitetaan yhdyskun  en ja liikenteen päästöjä, turvataan luonnon monimuotoi-
suu  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 yhdys-
kuntakehitys 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  ä-
mätöntä 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 todennäköisyyt-
tä, ja edelly  ää alueidenkäytön ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa luonnon- ja kul  uuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen alueet sekä niiden 
kestävä käy  ö, joka toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. Luonnon- ja kult-
tuuriympäristöstä 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 tuuli-
voimapoten  aalin laajami  aiseen hyödyntämiseen.

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden pääteemat: Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen, Tehokas liikenne-



järjestelmä, Terveellinen ja turvallinen ympäristö, Elinvoimainen luonto- ja kul  uuriympäristö sekä luonnonvarat, Uusiutu-
miskykyinen energiahuolto.

4.4.4 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoi  eet     

Kunnan tavoi  eena on kehi  ää Nummelaa  ivistämällä ja ehey  ämällä taajaman rakenne  a. Tavoi  eena on osoi  aa 
taajamakuvaan ja keskusta-alueelle sopivaa rakentamista huomioiden kaavamuutosalueen koko, joka on rakennuspaikan
syvyyden puolesta kohtalaisen kapea toteute  avaksi. Suunni  elun yhteydessä tarkastetaan voimassa olevan asemakaavan 
ajantasaisuus myös muiden merkintöjen ja määräysten osalta. Suunni  elun yhteydessä huomioidaan alueelle kaavoite  a-
ville toiminnoille rii  ävät pysäköin   lat sekä kor  elialueen sisäiset kevyen liikenteen yhteystarpeet.

4.4.5 Maanomistajan tavoi  eet
Maanomistajan tavoi  eena on osoi  aa alueelle liikerakentamista. Alueella sijaitsee muuntamoalue, jonka osoi  amista 
aluevarausmerkinnällä (pm) tutkitaan valmisteluvaiheessa. Aluevarausmerkinnän koko on tarkentunut ehdotusvaiheessa.

4.4.6 Prosessin aikana syntyneet tavoi  eet
Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto valmistellaan samanaikaises   kaavoitus- ja teknisen 
lautakunnan käsiteltäväksi.

Aloitusvaiheessa ja kaavan ehdotusvaiheessa osallisilla on mahdollisuus antaa asemakaavatyöhön lii  yvää palaute  a. Eri 
viranomaistahojen kanssa tullaan pitämään tarpeen mukaan neuvo  eluja. Tavoiteet voivat täydentyä palau  een ja neu-
vo  elujen tuloksena.

Ote kaavaluonnoksesta © Vihdin kunta.

4.5.1 Alustavan kaavaratkaisun kuvaus
Alustava kaavaratkaisu (kaavaluonnos) on muotoutunut
alustavien ton  nkäy  ösuunnitelmien perusteella. Liike-
rakennusten kor  elialueelle on sijoite  u päivi  äistava-
rakauppa pysäköin  alueineen. Alueella sijaitsee muun-
tamoalue, joka on osoite  u aluevarausmerkinällä pm. 
Kaavamääräyksillä ohjataan huomioimaan myös kevyen 
liikenteen tarpeita jo kaavasuunni  elun yhteydessä. 
Asuinkerrostaloton  lle on maanomistajan suunni  elijan 
laa  man luonnoksen mukaises   sijoite  u asuinkerrostalo. 
Kerrostalon sijain   on suotuisa ilmansuun  in nähden ja 
vilkasliikenteiseen Vihdin  ehen nähden, jolloin sisäpihal-
le saadaan osoite  ua oleskelu- ja leikkialue. Vihdin  en 
varteen osoite  u rakentaminen rajaa katu  laa ja muodos-
taa keskustamaista taajamarakenne  a. Liikerakennusten 
kor  elialueella pysäköin  normi on 1ap/40k-m2 ja asuin-
kerrostalon kor  elialueella 1ap/as.



KL-kor  elin alustava ton  nkäy  ösuunnitelma, päivi  äistavarakauppa. Arkkiteh  toimisto jarmo saarinen oy.

AK-ko  elin alustava ton  nkäy  ösuunnitelma. RIT Arkkitehdit.



4.5.2 Valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana saatu palaute
Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma, tavoi  eet ja kaavan valmisteluaineisto käsitellään samanaikaises  . Valmisteluaineis-
to oli nähtävillä 8.6-7.7.2021, jonka aikana siitä saa  in seitsemän (7) lausuntoa. 

Ympäristövalvonnan lausunto:

Kaavoite  avalla alueella sijaitsee useampia pohjaveden tarkkailuputkia. Kaavamääräyksiin tulisi lisätä kehotus niiden 
säily  ämiseksi; esim. ”Alueella sijaitsevat pohjaveden tarkkailuputket tulee huomioida rakennuksien paikkoja suunnitelta-
essa ja ne tulee pyrkiä säily  ämään. Mikäli pohjavesiputkia jää rakennusten alle, tulee putkien hal  jan kanssa neuvotella 
korvaavien putkien asentamisesta.”.

Alueella on meneillään jakeluaseman maanalaisten rakenteiden poisto ja mahdollisen pilaantuneen maaperän kunnostus. 
Jos kunnostuksen loppurapor    on käytössä kaavan edetessä, se tulee huomioida kaavassa tarpeen mukaan.

Liikerakennuksen huoltoliikenne on kaavassa huomioitu rakennusten sijoi  elussa hyvin. Mikäli ton  n AK rakentaminen 
ei kuitenkaan toteudu samassa aikataulussa kuin mahdollinen liikerakentaminen, voi huoltoliikenne aiheu  aa häiriöitä 
nykyiselle omako  rakennukselle.

Vas  ne: Kaavan ehdotusvaiheessa lisätään kaavamääräyksiin pohjavesien tarkkailuputkien huomioin  . Maaperäkunnos-
tuksen loppurapor  n mukaan kaivualueiden maaperään ei jäänyt kunnostuksen tavoitearvot yli  äviä pitoisuuksia hai  a-
aineista.

Kaavaehdotuksesta on jäänyt pois suunniteltu AK-alue. Verra  una nykyiseen kaavanmukaiseen käy  ötarkoitukseen alueel-
la ei huoltoliikennöinnin arvioida aiheu  avan merki  ävää hai  aa. 

Vih  -Seuran lausunto:

Kaava-alue rajoi  uu Nummelan keskeisiin pääväyliin Vihdin  ehen ja Lohjan  ehen. Kaavassa tulee siksi kiinni  ää erityistä 
huomiota taajamakuvaan esim. pysäköin  alueiden suunni  eluun. Koska kaavan toteu  aminen tulee vääjäämä  ä lisää-
mään päällyste  yjen alueiden määrää, tulee huomioida hulevesien käsi  ely.

Vas  ne: Kaavalle on anne  u hulevesimääräyksiä, joita tarkiste  u kaavaehdotusvaiheessa. Pysäköin   alueiden osalta on 
anne  u lisämääräyksiä koskien pysäköin  alueiden jäsentämistä.

Vihdin museon lausunto:

Vihdin  en varren uusi rakennuskanta ja viheralueet olisi huolellises   suunniteltava edustaviksi ja houku  eleviksi Num-
melan keskustaan johtavan pääväylän iden  tee  n mukaises  . Vihdin suurimman ja nopeimmin kasvavan taajaman, 
Nummelan, leima myös ”puutarhamaisena pikkukaupunkina” tulee säily  ää. Hyvin suunniteltujen, kauniiden, hoide  ujen 
istutusten, pensasaitojen, puis  koiden ja olemassa olevan puuston huomioiminen ja lisääminen luo toivo  ua viihtyisyy  ä 
myös Nummelan hyvin heterogeenisen rakennuskannan lomaan. 

Vihdin museon huomio, e  ä tässäkin tapauksessa ka  ava ja ajantasainen rakennuskannan kul  uurihistoriallinen inven-
toin   (1960-luvun omako  talot) olisi arvokas pohja  eto kaikelle tulevalle maankäytölle. Asianmukainen dokumentoin   on 
tehtävä aina kun alue näin radikaalis   tulee muu  umaan.

Vas  ne: Kaavasta on jäänyt pois kaavaehdotusvaiheessa tuleva AK-alue, joten maisema ei tämän vuoksi muutu niin suu-
res  . Kaava ka  aa voimassa olevia rakennuskor  elialueita. Puita ja /tai pensaita on kaavaehdotuksessa määrä  y nykyi-
sen omako  asumisen ja KL-alueen väliin pohjoispuolella. Lisäksi kaavamääräyksiin on lisä  y pysäköin  alueen jäsentämi-
sestä puu-ja pensasistutuksin. 

Inventoin  a ei tässä tapauksessa tarvita sillä luonnosvaiheessa olevat kaksi omako  talokiinteistöä eivät enää kuulu kaava-
alueeseen.

Uudenmaan lii  o: Ei anna lausuntoa

Vas  ne: Merkitään  edoksi

Nuorisovaltuuston lausunto:



Tällä hetkellä vanhan nesteen paikalla oleva hiekka-alue ei näytä kovin mielly  ävältä. Nuorisovaltuusto kanna  aa alueella 
kaavoi  amista viihtyvyyden lisäämiseksi. Nuoret kokevat Vih  in kasvavan muu  oliikkeen tärkeäksi, ja tehokkaan asumisen 
tukevan muu  oliike  ä. Nuoret siis pitävät kaavan muutosta tärkeänä asiana,joka voi vaiku  aa posi  ivises   Vihdin asukas-
luvun kasvuun.Nuorisovaltuusto kanna  aa yksimielises   asemakaavan muutosta.

Vas  ne: Merkitään  edoksi

ELY:n lausunto:

Alueen eteläosaan on suunniteltu nopean asioinnin päivi  äistavaramyymälää. Vihdin  en toimivuustarkastelu tulee päi-
vi  ää ja suunnitella uuden tehostuvan maankäytön edelly  ämät liikennejärjestelyjen parannustoimenpiteet. Liikeraken-
nusten kor  elialueella tulee kiinni  ää erityistä huomiota alueen sisäisiin kevyen liikenteen kulkuyhteyksiin ja yhteyksiin 
ympäröivään maankäy  öön. Kor  elialueella tulee ajoneuvo- ja kevytliikenne erotella toisistaan ja toteu  aa uudet toimi-
vat ja turvalliset ylitysjärjestelyt kevyen liikenteen pääkulkusuunnille Vihdin  ellä ja Lohjan  ellä pysäkkijärjestelyineen. 
Tilan ahtaudesta johtuen tulee pysäköin  järjestelyt liikerakennuksen ympärillä suunnitella perustumaan yksisuuntaisen 
liikenteeseen, millä estetään sisään- ja ulosajoliikenteen hallitsema  omat kohtaamiset. Liikerakennuksen huoltoajo tulee 
sijoi  aa ja suunnitella tarkas  , e  ei peruu  ava ajoneuvo aiheuta vaaraa muulle kor  elilla kulkevalle liikenteelle.

Suunni  elualue sijaitsee Vihdin  en melualueella, ja meluolosuhteiden kuvauksessa on viita  u ympäröivän alueen melu-
selvitykseen vuodelta 2014, johon perustuen on anne  u kaavamääräyksiä. Meluselvitystä ei voida pitää kaavasuunni  elun 
kannalta rii  ävänä, koska kaavoissa tulee arvioida melu  lanteen kehi  ymistä 20–30 vuo  a nykyisestä eteenpäin. Ase-
makaavamuutoksen tulee perustua ajantasaiseen meluselvitykseen, jossa on huomioitu uuden tehostuvan maankäytön 
aiheu  amat liikennemäärät. Kaavassa anne  ujen melumääräysten rii  ävyys tulee tarkistaa päivite  yyn meluselvitykseen 
perustuen.

Pohjaveden suojelusta on anne  u kaavamääräyksiä. ELY-keskus esi  ää seuraavia täydennyksiä tarkennuksia määräyk-
siin (muutokset alleviiva  uina):”Rakennusten lämmityksessä ja koneiden ja lai  eiden kunnossapidossa väl  ämä  ömien 
öljyjalosteiden sijoi  aminen on salli  u. Em. pohjave  ä vaarantavia aineita ei saa säily  ää irrallaan, vaan säilytys  lat tulee 
varustaa suoja-altaalla.”Sade- ja sulamisvedet on näiltä alueilta johde  ava öljynerotuskaivojen, biosuoda   mien tai vastaa-
vien kau  a hulevesiviemäriin ja pohjavesialueen ulkopuolelle.” Kaavaselostuksen mukaan alueen maaperän kunnostustyöt 
ovat alkamassa. Kaava-asiakirjoihin on syytä päivi  ää ehdotusvaiheessa maaperän puhdistuksen  lanne.

Vas  ne: Ajoneuvo-ja kevyenliikenteen kulkuyhteydet on ote  u huomioon kaavan ehdotusvaiheessa muun muassa määrä-
yksin. Kaavaehdotusvaiheessa on käynniste  y laajempi Vihdin  en toimivuustarkastelu. Alustavan konsul  n  edon mukaan 
todennäköisin ratkaisu on se, e  ä Vihdin  elle tarvitaan vasemmalle kääntymiskaistat. Vihdin  ellä on jo ja jatkossa vain 
pääsuunnan liikenne kasvaa mm. Hiidenveden  en lii  ymän sulkemisen takia. Toimivuustarkastelussa selviää tarkemmin 
mm. kääntymiskaistojen pituudet.

 Määräyksiin lisätään edellä mainitut pohjavesimääräykset. Kaava-asiakirjoihin on päivite  y maaperän puhdistuksen 
 lanne ja loppurapor  sta nousseet tekijät.

Kaavasta on jäänyt pois tuleva AK-alue kaavaehdotusvaiheessa, joten tarkempia meluselvityksiä ei ole tarpeen tehdä, sillä 
kaavalla ei enää tuoteta meluherkkää maankäy  öä. 

Carunan lausunto:Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähköverkkoa oheisen lii  een 1 mukaises  . Sinisellä viivalla on esite  y 
20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella. 

Maakaapelit on kuva  u katkoviivalla ja ilmajohdot yhtenäisellä viivalla. Uuden kaavan myötä sähkön käy  ö kasvaa ja sen 
myötä saatetaan tarvita pienjännitekaapelointeja. Kaava-alueella sijaitseva puistomuuntamomme on huomioitu kaavassa 
aluevarauksella (pm).

Tarvi  avat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron  laaja. Komponent-
 en siirto edelly  ää, e  ä niille järjestyy uusi pysyvä sijain  .  Meillä ei ole muuta huomaute  avaa ko. kaavaluonnoksesta. 

Toivomme mahdollisuu  a lausua vielä kaavan ehdotusvaiheessa.

Vas  ne: Johtokartassa olevat maakaapelit 20kv otetaan kaavaehdotuksessa huomioon maanalaisen johdon merkinnällä.

Kaavaehdotus vaiheessa käytyjen maanomistajaneuvo  elujen jälkeen kaavasta jäi pois tuleva AK-alue. 



5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavan rakenne
Kaavamuutoksella on osoite  u yksi kor  eli, liikerakennusten kor  elialue KL. Liikerakennusten kor  elialueelle sijoi  uva 
muuntamoalue on osoite  u aluevarausmerkinnällä pm.

Liikerakennusten kor  elialue (KL):
Pinta-ala: 4462 m² 
Kerrosala: 1500 k-m²
Tehokkuus: e=0.3362
Osuus kokonaispinta-alasta: 100,0%

Yhteensä:
Pinta-ala: 4462 m²
Kerrosala: 1500 k-m²
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5.1.2 Kaavaehdotuksen kuvaus
Kaavaehdotus vaiheessa kaavan ulkopuolelle jäi tuleva 
AK-alue eli kor  elin 23 rakennuspaikat 3 ja 4. Kaavamuu-
tosalue on muotoutunut alustavien ton  nkäy  ösuun-
nitelmien perusteella. Liikerakennusten kor  elialueelle 
on sijoite  u päivi  äistavarakauppa pysäköin  alueineen. 
Pysäköin  alueet on jäsenneltävä istutuksin. Kor  elialueen 
liikennöinnissä on huomioitava huoltoajoon tarvi  ava  la 
ja turvallisuustekijät. Alueella sijaitsee muuntamoalue, joka 
on osoite  u aluevarausmerkinnällä pm. Kaavamääräyksillä 
ohjataan huomioimaan kevyen liikenteen tarpeita. Liikera-
kennusten kor  elialueella pysäköin  normi on 1ap/40k-m2. 
Lii  ymäkohdat on suunniteltu Vihdin  ellä alueen pohjois-
päätyyn sekä Lohjan  en varteen. Maanalaiset johdot on 
ote  u huomioon kaavaehdotuksessa. Alueen pohjoispuo-
lelle on määräys istute  avasta alueen osasta, joka toimii 
ns.suojavyöhykkeenä naapurikiinteistöön nähden. Kaavassa 
annetaan pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Hu-
levesimääräyksellä minimoidaan pohjavedelle aiheutuvat 
riskit pohjaveden suojelumääräysten mukaises  .





5.2 Aluevaraukset
Kor  elialueet
Liikerakennusten kor  elialue (KL). Alue on tarkoite  u päivi  äistavara- ja vähi  äiskaupan rakennuksia varten, rakennus-
oikeus 1500 k-m2. Kor  elialueella sijaitsee muuntamon aluevarausmerkintä (pm).     

5.3. Kaavaehdotuksen maankäytön vaikutukset

Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön, taajamakuvaan, yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavamuutoksen myötä toteutetaan Nummelan taajamaan kohdistuvaa tavoite  a ehey  ää ja  ivistää taajama-
rakenne  a. Kaavamuutoksella laajennetaan liikerakentamiselle osoite  ua alue  a. Voimassa olevassa asemakaavassa
alueelle on saanut rakentaa tehokkuusluvulla e=0.4 liikerakentamista, e=0.30 huoltoasematoimintaa. Kaavaehdotuksella
mahdollistetaan liikerakentamista tehokkuusluvulla noin e=0,3. Liikerakentamisen tehokkuus säilyy mal  llisena, sillä alus-
tavassa ton  nkäy  ösuunnitelmassa osoite  u tarvi  ava rakennusoikeus on mal  llinen ja alueelle on osoite  u runsaas   
pysäköin   laa.

Vaikutukset liikenteeseen
Kaavamuutos sijoi  uu Nummelan keskusta-alueen vilkkaas   liikennöidyn pääväylän Vihdin  en varrelle. Kaavaehdotuk-
sessa on esite  y kaksi lii  ymäpaikkaa. Toinen lii  ymistä sijaitsee kor  elialueen pohjoisosassa, jolloin saadaan maksimoi-
tua etäisyys Vihdin  en ja Lohjan  en liikennevaloin ohja  uun risteykseen ja toinen Lohjan  en puolella.

Liikerakennusten kor  elialueelle on mahdollista sijoi  aa toimintaa, joka vaa  i huoltoliikenne  ä. Alustavassa ton  nkäyt-
tösuunnitelmassa lastauslaituri on osoite  u kor  elialueen pohjoisosaan siten e  ä kulku tapahtuu Vihdin  eltä. 

Kaavamuutoksen myötä liikennemäärät saa  avat kasvaa hieman verra  ain olemassa olevaan  lanteeseen. Toisaalta 
alueella on sijainnut Nesteen huoltoasema, jonka tarjoamat palvelut ovat kohdistuneet erityises   autoileviin asiakkaisiin. 

Kaavamuutosalue on myös hyvin saavute  avissa kestävillä kulkumuodoilla. Kevyen liikenteen tarpeet ohjataan o  amaan 
huomioon jo kaavasuunni  elun kanssa rinnan tehtävissä suunnitelmissa sekä kaavamääräyksillä.

Vihdin  elle on laadi  u toimivuustarkastelu vuonna 2015. Selvityksessä on tode  u, e  ä Vihdin  en ja Lohjan  en risteys 
tulee olemaan ruuhkainen. Vihdin  en toimivuustarkastelussa v.2015  tavoi  eena oli määri  ää tarvi  avat liikenteen 
sujuvuu  a parantavat toimenpiteet Vihdin  elle ja sen lii  ymiin välillä Ojakkalan  e-Lohjan  e. Selvityksen tarkasteluvuo-
det ovat 2020 ja 2030. Tarkasteluissa huomioidaan Vihdin  en varren kehi  yvä maankäy  ö, Honka  en ja Haapakylän-
 en lii  ymien sulkeminen Valta  elle 25 sekä uudet katuyhteydet Honka  eltä Tuusankaareen ja Haapakylästä Vt:lle 25. 

Toimivuustarkastelun mukaan on ennuste  u Vihdin  en liikennemäärä vuonna 2030 on keskimäärin 7300 ja Ojakkalan-
 en 4900. Näitä uusia katuyhteyksiä eikä Honka  en ja Haapaskylän  etä sulkemista ole vielä ei ole toteute  u. Vihdin  en 

toimivuustarkastelussa on tode  u, e  ä Vihdin  e-Lohjan  e valo-ohja  u lii  ymä vaa  i vasemmalle kääntyvien kaistat 
pääsuuntaan tai vaihtoehtoises   alueelle on suositeltavaa rakentaa yksikaistainen kiertolii  ymä vuoteen 2020 mennes-
sä. Yksikaistainen kiertolii  ymä tukee liikenneverkon yhtenäistä linjaa. Lii  ymää koskevia parantamis toimenpiteitä ei ole 
vielä toteute  u.

Kaavaehdotusvaiheessa on käynniste  y laajempi Vihdin  en toimivuustarkastelun päivitys. Alustavan konsul  n  edon 
mukaan todennäköisin ratkaisu on se, e  ä Vihdin  elle tarvitaan vasemmalle kääntymiskaistat. Vihdin  ellä on jo ja jatkos-
sa vain pääsuunnan liikenne kasvaa mm. Hiidenveden  en lii  ymän sulkemisen takia. Toimivuustarkastelussa selviää tar-
kemmin mm. kääntymiskaistojen pituudet. Vihdin  en toimivuustarkastelun on määrä valmistua lokakuun 2021 loppuun 
mennessä.

Vaikutukset infraan
Kaavaehdotuksessa ei osoiteta erityisiä muutoksia kunnan infraan. Kor  elialueiden lii  ymäpaikkoihin tulee muutoksia, 
jo  a etäisyy  ä Lohjan  en ja Vihdin  en risteykseen saadaan kasvate  ua. Lisäksi Lohjan  en ja Vihdin  en risteyksestä 
kiinteistön lii  ymään as   on esite  y puoliksi kiinteistön puolelle sijoi  uvaa ohjeellista  jalankululle vara  u alueen osaa.

Kaava-alueella sijaitsee muuntamoalue. Voimassa olevassa asemakaavassa merkityn VM-alueen (nykyisillä kaavamerkin-
nöillä merki  ynä ET-alueen) sijaan kaavaan on tehty pm-aluevarausmerkintä muuntamoa varten.

Kaavamuutosalueen länsireunalla, liikerakennusten kor  elialueella sijaitsee maanalaista johtoa varten vara  u aluevara-
us. Tämä aluevarausmerkintä tulee voimassa olevasta asemakaavasta ja sen tarpeellisuus on selvite  y kaavan ehdotus-
vaiheessa. Carunan antaman lausunnon lii  een mukaan (maanalaisten johtojen johtokar  a) on kaavaehdotukseen lisä  y 
kaikki 20kw maanalaiset johdot johtokartan mukaises  .



Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja virkistykseen
Kaavamuutoksella ei voida nähdä olevan erityisiä vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöön. Kaavamuutos  ivistää 
taajamarakenne  a jo rakentamiseen osoitetuilla alueilla. Kaavamuutos toteu  aa Vihdin kunnan ilmastostrategisia tavoit-
teita tehokkaamman ja taajama-alue  a ehey  ävän rakentamisen myötä. 

Kaavamuutoksella ei nähdä olevan merki  ävää vaikutusta pohjavesiin. Alueelta on poistunut huoltoasematoiminta ja 
maaperän puhdistustyöt on tehty.  Kaavassa annetaan pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Hulevesimääräyksellä 
minimoidaan pohjavedelle aiheutuvat riskit pohjaveden suojelumääräysten mukaises  .

Nummelan alueella sijaitsee Nummelanharjun laajat ulkoilumaastot sekä kaavamuutosalueen lähellä Vihdin  en itäpuolel-
la, Kuoppanummen alueella, sijaitsee virkistysalueita. Pajuniityssä, Nummelan eteläosassa, on toteute  u laajat puistoalu-
eet sekä alueelle on toteutumassa uusi urheilutoimintojen keski  ymä.

Kaavataloudelliset vaikutukset
Kaavamuutos sijoi  uu yksityiselle maalle. Kaavaehdotusvaiheen jälkeen maanomistajan kanssa laaditaan tarvi  aessa 
maankäy  ösopimus, jossa sovitaan alueen toteu  amisen aiheu  amien kustannusten jaosta. Kohde sijoi  uu rakennetun 
kunnallisteknisen verkoston piiriin ja alueen toteutuksessa hyödynnetään siten olemassa olevaa yhdyskuntatekniikkaa. 

Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Vihdin  e on vilkasliikenteinen pääväylä, jonka turvallisuu  a ja sujuvuu  a myös kor  elialueille lii  ymisen kannalta pyri-
tään parantamaan lii  ymien etäisyyksiä kasva  amalla.

Vihdin  en meluolosuhteita on tutki  u läheisten kaavamuutosalueiden osalta (N123 ja N166, vuonna 2014). Vuonna 2011
on tehty laajempi Meri  e-Vihdin  e Nummela toimivuustarkastelu ja liikennesuunnitelma, jossa melualueet on tarkiste  u. 
Edellä mainitussa on ennuste  u Ojakkalan  en ja Lohjan  en välinen liikennemäärä 11600, jossa 55db vyöhykkeen leveys 
 elinjasta on 33m päivällä ja 46m yöllä. 

Kaavalla ei enää tuoteta meluherkkää maankäy  öä, sillä kaavaehdotusvaiheessa kaavasta on jäänyt pois AK-alue.

Kaavamuutosalueella on sijainnut huoltoasema, jonka toiminnan jäljiltä on maaperän puhdistustyö on saate  u loppuun 
1.7.2021. Puhdistustyön loppurapor    valmistui syyskuussa 2021. Kaivuusuunnitelmassa on riskinarviossa määrite  y hai-
ta  omat pitoisuudet suunnitellun käy  ötarkoituksen mukaises   kiinteistön eri alueille (kellariton liike  la, kellarillinen liike-
 la, päällyste  y piha-alue, päällystämätön piha-alue). Tavoitepitoisuuksien valinnassa olete   in varovaisuusperiaa  een 

mukaises  , e  ä rakennuksiin ei tule kellareita. Tavoitepitoisuus on määrite  y 1 m syvyydellä maanpinnasta. Piha-alueiden 
osalta tavoitepitoisuuksiksi ote   in sekä päällyste  yjen e  ä päällystämä  ömien piha-alueiden haita  omat pitoisuudet. 

Maaperän puhdistusrapor  n (Jakeluaseman purkukaivujen loppurapor   , Golden Associates Oy, 2021) mukaan kiinteis-
töllä toimi pol  oaineiden jakeluasema 1960-luvun alusta toukokuuhun 2018. Kiinteistöllä olevassa asemarakennuksessa 
toimi viimeksi Neste K-kauppa, kahvio ja autopesula. Rakennuksen ja kiinteistön muu käy  ö pää  yi syksyllä 2018. Mi  ari-
kentän jakelulai  eet on pure  u ja säiliöt tehty kaasuvapaiksi 18.5.2018.

Ympäristötekninen valvonta suorite   in jakeluaseman ja siihen lii  yvien rakenteiden purkutyön yhteydessä 30.3.-1.7.2021. 
Kiinteistöltä pure   in huoltoasemarakennus ja siihen lii  yvät rakenteet, pol  onesteiden jakelutoimintaan lii  yneet raken-
teet sekä varastorakennus. Kohteeseen on laadi  u kaivusuunnitelma sekä pima-ilmoitus siltä varalta, e  ä purkukaivujen 
yhteydessä esiintyisi määrite  yjen tavoitetasojen yli  äviä hai  aainepitosuuksia.  Sovelletut tavoitepitoisuudet eri kaivu-
alueille määrite   in arvioidun tulevan käytön perusteella. Kunnostuksen tavoitepitoisuudet olivat tulevan liikerakennuksen 
alueella  ukemmat kuin tulevalla liikerakennuksen piha-alueella.

Kohteessa on tehty ympäristöteknisiä maaperätutkimuksia vuosina 1995, 2001, 2010 ja 2018. Vuoden 2018 tutkimuk-
sessa tode   in maaperässä yhdessä tutkimuspisteessä VNA 214/2007 ylemmän ohjearvon yli  äviä pitoisuuksia öljyhii-
livetyjen keski  sleitä C10-C21  (mi  ariken  ä 3-5 m) ja yhdessä tutkimuspisteessä alemman ohjearvon yli  ävä pitoisuus 
öljyhiilivetyjen keski  sleitä C10-C21 (mi  arikentän ja asemarakennuksen välissä, 5-8 m) ja öljyhiilivetyjen raskaita jakeita 
C21-C40 (mi  ariken  ä 3-4 m) (Neste Vih   Vihdin  e 20 Vih  , Tutkimusrapor   , Golder Associates Oy, 30.10.2018). Labo-
ratorioanalyyseissä ei tode  u bensiinihiilivetyjä eikä sen lisäaineita kynnysarvot yli  ävinä pitoisuuksina. Yhdessä tutki-
muspisteessä S206/3-4 m tode   in ksyleeneitä 0,73 mg/kg (bensiinijakeet C5-C10 34 mg/kg). Metallit ja PAH-yhdisteet 
analysoi  in näy  eestä S208 (0-0,3 m). Laboratorioanalyysissä ei tode  u kynnysarvon (Vna 214/2007) yli  äviä pitoisuuksia 
metalleja eikä PAH-yhdisteitä. Kaikki todetut pitoisuudet ali   vat 2021 maaperän kunnostuksen tavoitepitoisuudet. Koh-
teen pohjavesiseuranta on aloite  u vuonna 1995. Pohjavesiputkissa GA1 ja GA2 ei ole tode  u tason 0,002 mg/l yli  äviä 
pitoisuuksia tutki  uja yhdisteitä vuoden 2004 jälkeen, ja sitä ennenkin vain satunnaises   MTBE:tä alle 0,01 mg/l. Pohja-



vesiputkessa MV2 vuoden 2014 jälkeen todetut MTBE-pitoisuudet (alle 0,001 mg/l) ali  avat MTBE:lle ympäristöhallinnon 
ohjeessa Pilaantuneen maa-alueen riskinarvioin   ja kestävä riskinhallinta pohjavesialueille suositellun vertailuarvon (0,05 
mg/l) ja pohjaveden ympäristölaatunormin (0,007 mg/l). Maaliskuussa 2020 asenne   in kaksi uu  a pohjavesiputkea, GA4 
ja GA5. Pohjavesiputkessa GA5 tode   in MTBE:tä alle 0,01 mg/l huh  - ja lokakuussa 2020. Pohjavesiputkessa GA4 ei to-
de  u bensiinihiilivetyjä, BTEX-yhdisteitä eikä bensiinin lisäaineita (mm. MTBE ja TAME) analyysimenetelmän määritysrajat 
yli  äviä pitoisuuksia.  

Pol  oöljysäiliön, ero   men, vanhan pol  oöljysäiliön, vanhan ja uuden säiliöalueen ja mi  arikentän alue  a on kunnostet-
tu massanvaihdolla vuonna 1998 sekä huokoskaasu- ja bioven  ng-tekniikalla vuosina 1998-2004. Vanhalle säiliöalueelle 
(sijaitsi mi  arikentän ja asemarakennuksen välissä) ei jäänyt kunnostuksen tavoitearvot yli  äviä öljyhiilivetypitoisuuksia. 
Kuitenkin vuoden 2001 maaperätutkimuksessa kaivannon alueella syvemmällä maaperässä (5-6 m syvyydessä) tode   in 
C10-C40 öljyhiilivetypitoisuus 10000-12000 mg/kg. Tällä alueella maaperän puhdistamista jatke   in bioven  ng-tekniikalla. 
Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa tode   in samalla kohdalla alemman ja ylemmän ohjearvon välissä oleva pitoisuus 
öljyhiilivetyjen keski  sleitä C10-C21.  

Kaikki todetut jäännöspitoisuudet sekä kaivutöiden jälkeen kaivualueilla tehtyjen tutkimusten pitoisuudet ali   vat 2021 
maaperän kunnostuksen tavoitepitoisuudet.

Kaivutöitä teh  in rakenteiden purkutöiden yhteydessä huoltoasemarakennuksen alueella, säiliöalueella, lämmitysöljysäili-
ön täy  öpaikan alueella, mi  arikentällä ja sen ympärillä sekä rakennuksen pohjoispuolella. Kaivutyöt toteute   in 30.3.-
1.7.2021. Kaivutyön yhteydessä maaperän pilaantuneisuu  a tutki   in myös koekuoppien avulla. Kiinteistölle myöhemmin 
rakenne  avan rakennuksen alueelle teh  in yhteensä kahdeksan koekuoppaa.

Alueelta pure   in kaikki rakenteet, joihin sisältyi:  

•Huoltoasemarakennus kokonaisuudessaan 

•Varastorakennus kokonaisuudessaan 

•Pol  onesteiden jakelusäiliöiden täy  öpaikka 

•Rakennuksen koillispuolelta neljä maanalaista säiliötä (BE95 30 m3, BE95 30 m3, BE98 30 m3, Diesel 30 

m3).

•Mi  arikentän korokkeet ja kivetykset 

•Lämmitysöljysäiliö ja sen täy  öpaikka 

•Öljynerotuskaivot (3 kpl) sekä niihin lii  yvät kaivot 

•Sadevesi- ja jätevesiviemärit ja niiden kaivoja

Kohteesta poiste   in yhteensä noin 307 tonnia maata, jota ei pol  oaineen hajun ja jä  een sekaisen maan vuoksi voinut 
hyödyntää kaivantojen täytöissä. Kaikkien poiste  ujen maa-aineksien hai  a-ainepitoisuudet ali   vat riskiperusteises   
arvioidut kunnostustavoi  eet.

Kaivannot täyte   in kaivuuta edeltävälle tasolle. Täy  öön käyte   in kohteesta kaive  uja täy  öön soveltuvia Vna 214/2007 
mukaiset kynnysarvot ali  avia maa-aineksia. Pois vietyjen maa-ainesten  lalle tuo  in täy  ösoraa. Kiinteistön alueen pin-
taa ei päällyste  y täytön jälkeen. Pintamaaksi alueelle jäi hiekkamaa.

Kohteen purkamisen vaa  mat kaivutyöt toteute   in Uudenmaan ELY-keskuksen antaman PIMA-päätöksen mukaises  . 
Kaivualueiden maaperään ei jäänyt kunnostuksen tavoitearvot yli  äviä pitoisuuksia hai  a-aineita.

Kaavamuutosalue sijaitsee pohjavesialueella.

Vaikutukset sosiaalisiin olosuhteisiin
Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen toetutuminen aiempaa tehokkaammin, joka vastaa  ivistyvälle taajama-alueel-
le kohdistuviin tavoi  eisiin. Liikerakentamisen myötä alueelle muodostuu uusia työpaikkoja. 



Palvelujen saavute  avuus

Kaavamuutoksella osoitetaan liikerakentamisen kor  elialue, jolle on toteutumassa päivi  äistavarakauppa. Kaupan toteu-
tuminen parantaa Nummelan keskusta-alueen kaupallista palveluverkkoa, erityises   län  sten asuinalueiden näkökulmas-
ta. Lähimmät olemassa olevat päivi  äistavarakaupat sijaitsevat Ojakkalan  en risteyksen tuntumassa noin 500 m etäisyy-
dellä sekä Nummelan pisteellä noin 500 m etäisyydellä. Suurimmat marke  t sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä.

Ala- ja yläkoulu ovat noin 200 m etäisyydellä ja lukio noin 900 m etäisyydellä. 

Linja-autorei    kulkee Vihdin  etä pitkin ja lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat kaava-alueen väli  ömässä läheisyydes-
sä. Vihdin  en linja-autopysäkit sijoi  uvat kevyenliikenteen rei   en varrelle, kuitenkin siten, e  ä linja-autoon siirtyjät ja 
linja-autoista poistuvat risteävät kevyenliikenteen väylän liikenteen kanssa. Ratkaisu ei ole liikenneturvallisuuden kannalta 
op  maalinen, mu  a yhtenevä sekä kaikkien Vihdin  en varren pysäkkien e  ä laajemmin koko taajaman pysäkkiratkaisui-
hin nähden. 

Nummelan keskusta-alue sijaitsee Nummelanharjun rinteellä, joka antaa maastollisen lähtökohdan suunni  elulle. Kaava-
muutosalueella estee  ömyys on kuitenkin toteute  avissa poikkeuksellisen hyvin, sillä kaavamuutosalueella ei ole merkit-
täviä korkeuseroja. Estee  ömyys huomioidaan kor  elialueen tarkemmassa suunni  elussa.

5.4. Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutos on rakenne  ua ympäristöä täydentävä ja  ivistävä hanke. Alueella on toiminut huoltoasema, jonka toi-
minta on pää  ynyt ja maaperän puhdistustyöt tehty. Maaperän puhdistus on saate  u loppuun 1.7.2021 ja loppurapor    
valmistui syyskuussa 2021. Kaavamuutosalue sijaitsee Nummelan keskusta-alueen pääväylän Vihdin  en varrella. Vihdin-
 en meluolosuhteita on tutki  u muiden tämän alueen läheisyydessä sijaitsevien kaavahankkeiden yhteydessä. Kaavalla ei

kuitenkaan enää tuoteta meluherkkää maankäy  öä, sillä kaavaehdotusvaiheessa kaavasta on jäänyt pois AK-alue.

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Liikerakentamisen kor  elialueella mahdollistetaan kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi teknisten  lojen toteutus. 
Kor  elialueella tulee järjestää rii  ävä pysäköin  , polkupyöräpysäköin   sekä sisäiset kevyen liikenteen kulkuyhteydet.

Kaavassa on anne  u myös pohjaveden suojelumääräys sekä hulevesimääräys.

Kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan kaavaselostuksen lii  eenä.

5.6. Nimistö
Kaava-alueen nimistöön ei tule muutoksia.



6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
6.1 Toteutusta havainnollistavat suunnitelmat

Kor  elien toteutuksesta on laadi  u alustavat ton  nkäy  ösuunnitelmat kaavan laadinnan pohjaksi. Alustavat suunnitelmat 
on esite  y tämän kaavaselostuksen aiemmassa osiossa.

6.2 Asemakaavan toteu  aminen ja ajoitus

Asemakaavan toteu  amiseen voidaan ryhtyä asemakaavamuutoksen saatua lainvoiman. Kaavan valmisteluvaiheessa ei ole 
 edossa erityisiä tarpeita kunnallisteknisten toteutusten osalta.

Vihdissä 5.10.2021

 Petra Ståhl, elinvoimajohtaja

 Mirka Kekki, kaavasuunni  elija



Kuulutukset
Kaavaa sekä katu- ja puistosuunnitelmia koskevat kuulutukset kunnan 
virallisessa ilmoituslehdessä (Vihdin Uu  set), kunnan ilmoitustaululla 
sekä internet-ko  sivuilla.

Verkkosivu
Jatkuva  edotus kunnan verkkosivuilla
www.vih  .fi /asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
www.vih  .fi /asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-  et/ 

Tiedustelut
Kaava  edusteluihin vastaa:
Miia Ketonen, kaavasuunnittelija
puh. 044 042 1345
s-posti: miia.ketonen@vihti.fi

Kaavao  eet: 
Eila Siikanen, suunni  eluavustaja
puh. 044 467 5285
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  edusteluihin 
vastaa:
Toni Keski-Lusa, yhdyskuntatekniikan päällikkö
puh. 044 467 5393

toni.keski-lusa@vih  .fi 

puh. 044 467 5325

Laura Kilpeläinen, liikennesuunni  elija
puh. 044 467 5444

laura.kilpelainen@vih  .fi 





Kaava N172
Nummela, kor  elin 23 osaa 
koskeva asemakaavamuutos
(Lohjan  en ja Vihdin  en risteyksen luoteispuoli)

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS)
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Kaavan laa  ja:
Katri Kuusisto, kaavasuunnittelija
Mirka Kekki, kaavasuunnittelija
Asemantie 30, 03100 Nummela
s-posti: mirka.kekki@vihti.fi
p.044 767 4785

Miia Ketonen, kaavasuunnittelija
Asemantie 30, 03100 Nummela
s-posti: miia.ketonen@vihti.fi
puh. 044 042 1345

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 http://www.vihti.fi/
asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/

Valokuvat © Vihdin kunnan kaavoitustoimi.
Raportin on laatinut Katri Kuusisto ja Mirka Kekki.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu toteutetaan tarvittaessa
rinnan asemakaavatyön kanssa. Tämä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma koskee myös katu- ja yleisten alueiden 
suunnitelmia.



Osallistumis- ja arvioin  suunnitelmassa kerrotaan, miten 
osalliset voivat osallistua ja vaiku  aa asemakaavan laa-
dintaan sekä miten asemakaavan vaikutuksia on tarkoitus 
arvioida. Lisäksi tässä esitetään pääpiirtei  äin kaavatyön 
tarkoitus ja tavoi  eet sekä kaavatyön lähtö  lanne ja kaa-
van laadinnan eri työvaiheet. 

Osallistuminen ja vaikutusten arvioin   suunnitellaan jokaista kaavaa varten 
erikseen. Tämä suunnitelma on laadi  u Nummelan kor  elin 23 osaa koskevan 
asemakaavamuutoksen sekä tarvi  aessa katujen osien asemakaavamuutoksen 
laa  miseksi.

Maankäy  ö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään osallistumis- ja arvioin  suunnitel-
man laa  misesta. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma (OAS) on virallinen asiakirja, 
joka määri  elee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatet-
tavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaa  eet ja tavat sekä kaavan vaikutus-
ten arvioinnin menetelmät.

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

MRL 63 §  
Osallistumis- ja
arvioin  suunnitelma
Kaavaa laadi  aessa 
tulee rii  ävän aikaisessa 
vaiheessa laa  a kaavan 
tarkoitukseen ja merkityk-
seen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis-
ja vuorovaikutusmene  e-
lystä sekä kaavan vaikutus-
ten arvioinnista.

Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoi  aa sillä 
tavoin, e  ä osallisilla on 
mahdollisuus saada  etoja 
kaavoituksen lähtökohdis-
ta, suunni  elun aikatau-
lusta sekä osallistumis- ja 
arvioin  menetelystä. 
Ilmoi  aminen on järjestet-
tävä kaavan tarkoituksen 
ja merkityksen kannalta
sopivalla tavalla. Ilmoi  a-
minen voi tapahtua myös 
kaavoituskatsauksesta
 edo  amisen yhteydessä.

Suunni  elualueen sijain   taustakartalla. © Vihdin kunta



Suunni  elualue sijaitsee Nummelan keskusta-alueella Vihdin  en ja Lohjan  en risteys-
alueen luoteispuoella Vihdin  en varrella.

Suunni  elualue sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelan taajaman keskusta-alueella Vihdin  en varrella, Vihdin  en ja Loh-
jan  en risteyksen luoteispuolella. Vihdin  e on yksi Nummelan keskusta-alueen pääväylistä. Suunni  elualueella on sijainnut 
Nesteen huoltoasema. Nesteen toiminta on pää  ynyt ja rakennukset on pure  u ja maaperänkunnostus tehty. Suunni  e-
lualueeseen kuuluu myös rakentumaton AL-kor  elialue, muuntamoalue. Kaavaehdotusvaiheessa kaavasta on jäänyt pois 
luonnosvaiheessa ollut tuleva AK-alue.

Alustava suunni  elualueen koko on noin 0,45 ha.  Suunni  elualueen lopullinen rajaus tarkentuu suunni  elun edetessä. 

Suunni  elualueen sijain   opaskartalla (musta rajaus) ja kantakartalla (punainen rajaus). © Vihdin kunta



SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 
JA ALUSTAVAT TAVOITTEET
Asemakaavoitus on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä. Maankäy  ö- ja 
rakennuslain 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 edel-
ly  ämällä tavalla.

Kaavamuutoksella tutkitaan liikerakentamisen osoi  amista.

Tavoi  eet

Asemakaavamuutoksen tavoi  eena on maanomistajien aloi  eesta tutkia sekä liikerakentamisen sijoi  amisen mahdol-
lisuuksia ja edellytyksiä. Asemakaavatyössä huomioidaan alueen taajamarakenne, maasto- ja luonnonolosuhteet sekä 
liikenteelliset olosuhteet.

 Kaavamuutostyön 
yhteydessä tarvi  aessa tutkitaan Vihdin  en ja Lohjan  en katualueen rii  ävyys, mikäli se nähdään tarpeelliseksi katujen 
välityskyvyn parantamiseksi.

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

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

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

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

Alueidenkäytössä on tarpeen tunnistaa luonnon- ja kul  uuriympäristöjen sekä arkeologisten arvojen alueet sekä niiden 
kestävä käy  ö, joka toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus. Luonnon- ja 
kul  uuriympäristöstä huoleh  minen kestävällä tavalla on tärkeää elinkeinojen, väestön hyvinvoinnin ja alueiden 
iden  tee  n kannalta. Alueidenkäytöllä vaikutetaan myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Alueidenkäytössä 



on tarpeen varautua uusiutuvan energiatuotannon,
erityises   bioenergian tuotannon ja käytön merki  ävään 
lisäämiseen sekä tuulivoimapoten  aalin laajami  aiseen 
hyödyntämiseen.

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden pääteemat: 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kul  uuriympäristö sekä 
luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden 
tehtävänä on:

varmistaa valtakunnallises   merki  ävien 
seikkojen huomioon o  aminen maakun  en 
ja kun  en kaavoituksessa sekä val  on 
viranomaisten toiminnassa,
au  aa saavu  amaan maankäy  ö- ja 
rakennuslain ja alueidenkäytön suunni  elun 
tavoi  eet, joista tärkeimmät ovat hyvä 
elinympäristö ja kestävä kehitys,
toimia kaavoituksen ennakoivan ja
vuorovaiku  eisen viranomaistyön 
välineenä valtakunnallises   merki  ävissä 
alueidenkäytön kysymyksissä sekä
edistää kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanoa Suomessa.

Ilmakuva suunni  elualueen yläpuolelta. © Vihdin kunta



Nummela on Vihdin kunnan suurin taajama, jonne myös pääosa kunnan kasvusta on viime-
vuosina keski  ynyt. Vihdin kuntastrategiassa vuosille 2018-2021 on linja  u, e  ä strategia-
kaudella maankäytön asiat nostetaan kunnan kehi  ämisen tärkeimmäksi välineeksi, jolla 
parannetaan niin yritysten toiminnan kuin monipuolisen asuntotarjonnankin perusedellytyk-
siä. Tavoi  eena on, e  ä kunta pystyy vastaamaan väli  ömäs   mihin tahansa yritoimintaa tai 
asumista koskevaan maankäytölliseen tarpeeseen.

Suunni  elualue sijaitsee Nummelan keskustan pääväylän Vihdin  en varrella. Alueella on sijainnut Nesteen huoltoasema, 
jonka yhteydessä on ollut myymälä. Huoltoasema sijoi  ui Nummelan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. 
Huoltoaseman toiminta on pää  ynyt, purkutyöt sekä maaperän kunnostustyöt on tehty. Näin ollen Vihdin  en varrella 
on otollinen paikka lähipalveluille, joka täydentää Nummelan päivi  äistavarakauppapalvelujen saavute  avuu  a. Alueen 
ympärillä sijaitsee runsaas   asumista ja lähialueella on vireillä taajamaa  ivistäviä asemakaavahankkeita. Suunni  elualu-
eeseen kuuluu myös voimassa olevassa asemakaavassa osoite  u liikerakentamisen kor  elialue, joka ei ole toteutunut, 
muuntamoalue. Kaavamuutoksella tutkitaan liikerakentamisen osoi  amista.

Suunni  elualue sijaitsee kokonaisuudessaan Nummelanharjulla ja Nummelanharjun vedenhankintaa varten tärkeällä poh-
javesialueella, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Maaperä suunni  elualueella on 
todennäköisimmin hiekkaa. 

Suunni  elualueen pinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 0,45 ha. Suunni  elualueen lopullinen rajaus tarkentuu 
suunni  elun edetessä. 

Kuva suunni  elualueesta Vihdin  en ja Lohjan  en risteyksen suunnasta. © Vihdin kunta



Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta.

Ote Uusimaa-kaavasta 2015, Helsinginseutu.

Maakuntakaavat
Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäkartalla 
suunni  elualue sijoi  uu keskustatoimintojen alueelle, 
 iviste  ävälle taajamatoimintojen alueelle, arvokkaalle 

harjualueelle ja pohjavesialueelle.

Uusimaa-kaavassa 2050, Helsinginseutu (ei vielä lainvoi-
mainen), suunni  elualue sijoi  uu keskustatoimintojen alu-
eelle/taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeelle, pohjave-
sialueelle ja arvokkaan geologisen muodostuman alueelle.

Yleis- ja osayleiskaavat
Vihdin Strateginen yleiskaava 2050 on hyväksy  y, mu  a ei 
ole vielä lainvoimainen. Kaava-aineisto koostuu kolmesta 
kartasta. Suunni  elualue sijoi  uu yhdyskuntarakennet-
ta käsi  elevällä kartalla keskustatoimintojen alueelle. 
Luonnon, kul  uurin ja virkistyksen osalta suunni  elualue 
sijaitsee Nummelanharjulla ja pohjavesialueella. Liikenne
ja yhdyskuntarakenne -kartalla suunni  elualue sijoi  uu 
intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeelle ja olemassa 
olevalle seudullisen kävelyn ja pyöräilyn yhteyden varrelle 
sekä arvokkaalle harjualueelle.

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, yhdyskuntarakenne.
Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, luonto, kul  uri ja virkistys.

Ote Vihdin strategisesta yleiskaavasta, liikenne ja yhdyskuntahuol-
to



Asemakaavat
Suunni  elualue sijoi  uu asemakaavan N12 alueelle, 
Nummela, Harjualueen rakennuskaava (Kv 22.8.1974,
lainvoimainen 7.1.1975). Kaavassa on osoite  u liiken-
nerakennusten kor  elialue (AL) tehokkuusluvulla e=0,4, 
moo  oriajoneuvojen huoltoasemien kor  elialue (AM) 
tehokkuusluvulla e=0,3,sekä muuntaja-alue (VM).

Rakennuskielto

Alueella ei ole rakennus- tai toimenpidekieltoa.

Vihdin kunnan kehityskuva 2025
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2004 Vihdin kun-
nan kehityskuvan 2025:n, jossa kaavamuutosalue sijoi  uu 
taajama-alueelle.

Vihdin kunnan ilmastostrategia vuosille 2010-2020
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 14.6.2010 Vihdin kunnan 
ilmastostrategian vuosille 2010-2020. Ilmastostrategian ta-
voi  eeksi on asete  u kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
minen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. 

Vihdin kunnan elinkeinostrategia 2021-2025 (kv
15.2.2021) viitoi  aa  etä, jota kulkemalla teemme Vihdistä 
en  stä yritysystävällisemmän ja elinvoimaisemman kunnan 
meille kaikille. Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkas-
vun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua. 

Selvitykset ja suunnitelmat

• Uudenmaan maakuntakaavat. Uudenmaan lii  o, 2006, 2010, 2014, 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 strateginen yleiskaava. Vihdin kunta, Kv 21.9.2020 (ei vielä lainvoimainen).

• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta, kv 15.11.2004.

• Vihdin pohjavesialueet 2005. Uudenmaan ympäristökeskus 9.8.2005. 

• Nummelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Uudenmaan ympäristökeskus ja Vihdin 

Vesi , Ramboll Oy 9.11.2009

• Vihdin kunnan ilmastostrategia, kv 14.6.2010 § 25.

• Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. KUUMA-kunnat. Kuuma-hallitus 2010.

• Vihdin kunnan päiviteyt ympäristönsuojelumääräykset, 2012.

• Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. Sito, 2013.

• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma. Uudenmaan ELY -keskus, 2012.

• Vihdin  en toimivuustarkastelu, Sweco, 2015.

• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma, 2012.

• Nummelan lentokentän EFNU lentomelimallinnus, Windcra   2009.

• Tie- ja raideliikennemeluselvitys (N126, N166), Promethor Oy, 2014

• Vihdin kunta kunnallistekniikka. Meri  e-Vihdin  e, Nummela Toimivuustarkastelu ja 

liikennesuunnitelma. Pöyry Finland, 2011.

• Pure  avan jakeluaseman kaivusuunnitelma, Neste Vih   Nummela, Vihdin  e 120, Vih  . Golder 

Associates Oy, 2021.

• Jakeluaseman purkukaivujen loppurapor   , Neste Vih   Nummela. Golder Associates Oy, 2021.

Kaavatyön yhteydessä tehdään tarvi  aessa selvityksiä.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta N12.

Ote ajantasakaavasta ja vireillä olevat asemakaavahankkeet.



Kaavan laa  misen yhteydessä arvioidaan maankäy  ö- ja rakennuslain edelly  ämällä 
tavalla suunnitelman toteu  amisen ekologisia, kul  uurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Lisäksi arvioidaan kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäy  ötavoit-
teisiin sekä yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutukset, jotka koskevat alue  a. Ase-
makaavan vaikutuksia arvioidaan suhteessa asete  aviin tavoi  eisiin.

Vaikutukset ja vaikutusten arvioinnin menetelmät

MRL 9 §  Vaikutusten selvi  äminen kaavaa laadi  aessa
Kaavan tulee perustua kaavan merki  ävät vaikutukset arvioivaan suunni  eluun ja sen edelly  ämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
Kaavan vaikutuksia selvite  äessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

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  ömät 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  uihin ja tarvi  aessa laadi  aviin perusselvityksiin, käytössä oleviin muihin perus  etoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, 
maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtö  etoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadi  avien suunnitelmien ympä-
ristöä muu  avien ominaisuuksien analysoin  in. Vaikutusten arvioinnissa verrataan kaavaehdotuksen mukaista  lanne  a 
nyky  lanteeseen ja asete  uihin tavoi  eisiin. Kaavaprosessin aikana vaikutuksia tullaan arvioimaan seuraavaa vaikutusten-
arvioinnin 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 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

Kaavamuutoksella tutkitaan liikerakentamista. Alueella on sijainnut, ja lähialueella sijaitsee nykyisinkin tämän tyyppisiä 
toimintoja. Kaavatyön vaikutukset ovat sekä paikallisia e  ä erityises   liikenteellises   laajempia.

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.



Suunni  elun käynnistyminen
Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt työn ohjelmoin-
nilla ja jatkuu tämän osallistumis- ja arvioin  suunnitelman 
(OAS) laadinnalla. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta mer-
kitsee osallistumis- ja arvioin  suunnitelman  edoksi, jonka 
jälkeen kaavatyön vireilletulosta ja OAS:in nähtävillä olosta 
kuulutetaan (MRL 63 §). Kunnanhallitus hyväksyy OAS:aan 
kirjatut tavoi  eet kaavamuutokselle.

Osalliset voivat antaa palaute  a osallistumis- ja arvioin  -
suunnitelmasta koko kaavaprosessin ajan ja suunnitelmaa
voidaan täydentää saadun palau  een pohjalta kaavapro-
sessin kuluessa. Suunnitelmaa koskevissa puu  eellisuuk-
sissa pyydetään kääntymään ensisijassa kunnan edustajien 
puoleen.

Kaavatyön käynnistymisestä ja osallistumis- ja arvioin  -
suunnitelman valmistumisesta lähetetään  eto myös ELY-
keskukselle.

Osallisten kannalta keskeinen suunni  eluvaihe on kaavan 
valmistelu, jolloin tehdään muun muassa tarpeen mukaan 
lisäselvityksiä kaava-alue  a koskien sekä täsmennetään 
kaavatyön tavoi  eita ja suunni  eluperiaa  eita.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa laaditaan yksi tai useampi kaavaluon-
nos ja sitä koskevat muut tarvi  avat asiakirjat (kaavaselos-
tus). Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan hyväksy  yä kaavan 
valmisteluaineiston, asetetaan se julkises   nähtäville 30 
vuorokauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mah-
dollisuus esi  ää mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja muusta 
valmisteluaineistosta (MRL 62 § ja MRA 30 §). Viranomais-
tahoilta ja tarvi  avilta muilta tahoilta (esim. yhdistyksiltä) 
pyydetään valmisteluaineistosta lausunnot.

Valmisteluvaiheessa kaavahankkeesta järjestetään tar-
vi  aessa yleisö  laisuus. Tilaisuudessa esitellään alueelle 
laadi  uja kaavasuunnitelmia ja muuta valmisteluaineistoa. 
Osallisilla on mahdollisuus esi  ää niitä koskevia kannanot-
toja sekä käsityksiä suunnitelman vaikutuksista.

Asemakaavaehdotus
Kaavan valmisteluvaiheessa saadun palau  een pohjalta 
laaditaan asemakaavaehdotus, jonka kaavoitus- ja tekni-
nen lautakunta hyväksyy asete  avaksi julkises   nähtäville 
30 vuorokauden ajaksi (MRL 65 § ja MRA 27 §). Nähtä-
villäoloaikana 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 kaavan hyväk-
symiskäsi  elyä. Mikäli tehtävät muutokset ovat olennaisia, 
kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Jos muutok-
sia ei tarvita tai ne eivät ole olennaisia, korja  u asemakaa-
vaehdotus viedään kaavoitus- ja teknisen lautakunnan ja 
kunnanhallituksen kau  a kunnanvaltuustoon hyväksy  ä-
väksi.

Kaavan hyväksyminen
Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdessä ja internet-ko  sivuilla. Lisäksi hyväksy-
mispäätöksestä lähetetään  eto MRL:n mukaises   niille 
kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaa-
vaehdotuksen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet ja samalla 
ilmoi  aneet osoi  eensa (MRL 67 §). Kunnanvaltuuston 
hyväksymispäätöksestä voi vali  aa kirjallises   Helsingin 
hallinto-oikeuteen ja edelleen joissakin tapauksissa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen.

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 myös yhtey  ä puhelimitse, kirjeitse tai käymällä 
kunnanvirastolla koko kaavaprosessin ajan. Tapaaminen kunnavirastolla on sovi  ava 
etukäteen.

Eri viranomaistahojen kanssa ollaan tarvi  aessa yhteydessä kaavatyön aikana, ja hei-
dän kanssa tullaan pitämään tarpeen mukaan neuvo  eluita.



Katujen ja yleisten alueiden suunni  elu (tarvi  aessa)
Katujen ja yleisten alueiden suunni  elun aloi  amisesta 
ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä sekä Vihdin 
kunnan ko  sivuilla.

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 mieli-
piteitä. Yhdyskuntatekniikan verkostoja alueelle rakentavat 
laitokset osallistuvat suunni  eluprosessiin.

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset asete-
taan 14 vuorokauden ajaksi julkises   nähtäville. Osalliset 
voivat jä  ää suunnitelmaehdotuksista kirjallisia muistutuk-
sia, joihin annetaan kunnan vas  ne.

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

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

Kaavan N172 osallisia ovat ainakin:
• kaava-alueen ja siihen rajoi  uvan alueen 

kiinteistönomistajat
• lähialueen asukkaat
• alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt, kuten:

Vih  -Seura ry
Vihdin luonto ry
Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry
Vihdin yri  äjät ry
Nummelan kilta
SuurVihdin Kilta ry

• kunnan hallintokunnat ja asiantun  jatahot, kuten:
rakennusvalvonta
ympäristövalvonta
kunnallistekniikka
mi  austoimi
 lapalvelu

Vihdin museo
sivistystoimi
Vihdin Vesi
elinkeinopalvelut

• muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(liikenteen ja ympäristön vastuualueet)
Uudenmaan lii  o
Länsi-Uudenmaan museo
Gasum Oy
Caruna Oy
Nummelan aluelämpö
Auris Kaasunjakelu Oy
Elisa Oyj
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan 
ympäristöterveysjaosto
Rosk’n Roll Oy Ab
vanhusneuvosto
nuorisofoorumi
vammaisneuvosto



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

Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan. Hanke maini-
taan mahdollises   vireille tulevana hankkeena kaavoitusohjelmasta 2019-2020 alkaen. 
Kaavoitusohjelmassa vuosille 2021-2022 hanke on osoite  u mahdollises   vireille tule-
vana hankkeena Lohjan  en ja Vihdin  en risteyksen pohjoispuoli (N172).

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

Kaavatyön sekä katujen ja yleisten alueiden suunni  elun 
käynnistymisestä, kaavan valmisteluaineiston ja kaavaeh-
dotuksen nähtäville ase  amisesta sekä kaavan hyväksymi-
sestä ja voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
ilmoituslehdessä (Vihdin Uu  set ja Luoteis-Uusimaa), 
internet-sivuilla (www.vih  .fi ) ja ilmoitustaululla. Kuulutuk-
sissa kerrotaan myös mahdollises   järjeste  ävistä yleisö  -
laisuuksista.

Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma, asemakaavan val-
misteluaineisto ja kaavaehdotus sekä katujen ja yleisten 
alueiden suunnitelmat asetetaan nähtäville Vihdin kunnan-
viraston ilmoitustaululle sekä kunnan internet-sivuille.

Asemakaavaehdotuksesta sekä katujen ja yleisten alueiden 
suunnitelmista kirjallisen muistutuksen tehneille ja yhteys-
 etonsa jä  äneille toimitetaan kunnan perusteltu vastaus 

muistutukseen.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään 
 eto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka 

ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa kirjallises   pyytäneet ja 
ovat jä  äneet yhteys  etonsa.

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

Tavoi  eena on edetä osallistumis- ja arvioin  suunnitelman kanssa ja kaavan valmisteluaineiston kanssa samanaikaises  . 
Näin ollen tavoi  eena on saada kaavatyö vireille keväällä 2021 ja samanaikaises   käsitellä kaavan valmisteluaineisto kaa-
voitus- ja teknisessä lautakunnassa. 

Valmisteluaineistosta saatujen palau  eiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka pyritään ase  amaan julkises   nähtävil-
le syksyllä 2021. 

Tavoi  eena on saada asemakaava kunnanvaltuuston hyväksy  äväksi vuoden 2021 loppupuolella. 

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat laaditaan tarvi  aessa valmiiksi rinnan kaavaprosessin kanssa.



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

Verkkosivu
Jatkuva  edotus kunnan verkkosivuilla 
www.vih  .fi /asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
www.vih  .fi /asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-  et/ 

Tiedustelut
Kaava  edusteluihin vastaa:
Miia Ketonen, kaavasuunnittelija
puh. 044 042 1345
s-posti: miia.ketonen@vihti.fi

Kaavao  eet: 
Eila Siikanen, suunni  eluavustaja
puh. 044 467 5285
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  edusteluihin 
vastaa:
Toni Keski-Lusa, yhdyskuntatekniikan päällikkö
puh. 044 467 5393
s-pos  : toni.keski-lusa@vih  .fi 

Kris  ina Kemppainen, suunni  elija
puh. 044 467 5325
s-pos  : kris  ina.kemppainen@vih  .fi 

Laura Kilpeläinen, liikennesuunni  elija
puh. 044 467 5444
s-pos  : laura.kilpelainen@vih  .fi 



www.fi nlex.fi .

http://www.vihti.fi /asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
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927-N172
Nummelan korttelin 23 osaa  koskeva asemakaavamuutos
Pohjakartta on tarkistettu ja hyväksytty

Kaavan pohjakartta

Mittakaava     1 :

johtava maanmittausteknikko
Vihdissä Tasokoordinaatisto ETRS-GK24

Korkeusjärjestelmä N2000

Mittausluokka 2

VIHTI Kaava



KL Liikerakennusten korttelialue.
Alue on tarkoitettu päivittäistavara- ja vähittäiskaupan rakennuksia
varten.

Kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi rakennuksiin saa sijoittaa
teknisiä tiloja, kuten iv-konehuoneita.

Korttelialueella tulee olla vähintään 1 autopaikka 40 k-m² kohti.

Rakennuspaikalle tulee osoittaa toimintaa palvelevat riittävät
pyöräpysäköintipaikat.

Korttelialueella tulee kiinnittää erityistä huomiota korttelialueen sisäisiin
kevyenliikenteen kulkuyhteyksiin.

Rakennettaessa 4 metriä lähemmäs rajaa, tulee rakennuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida kulloinkin voimassa olevat
palomääräykset.

Korttelialueen liikennöinnissä on huomioitava huoltoajoon tarvittava tila ja
turvallisuustekijät.

Pysäköintialueet tulee jäsentää puu- ja pensasistutuksin.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

23 Korttelin numero.

17 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

1500 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

p Pysäköimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

pm Rakennusala, jolle saa rakentaa puistomuuntamon.

Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

/pv Sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Alueella sijaitsevat pohjaveden tarkkailuputket tulee huomioida
rakennuksien paikkoja suunniteltaessa ja ne tulee pyrkiä säilyttämään.
Mikäli pohjavesiputkia jää rakennusten alle, tulee putkien haltijan kanssa
neuvotella korvaavien putkien asentamisesta.

Pohjaveden suojelumääräys:

Kaava-alue sijaitsee yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeällä
pohjavesialueella. Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden
suojelemiseen. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat
rajoittaa vesilain mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja
ympäristösuojelulain mukainen pohjaveden pilaamiskielto.

Kaava-alueelle ei saa sijoittaa öljynjalostamotuotteiden, näihin
verrattavien kemikaalien tai muiden pohjavedelle vaarallisten aineiden
myyntivarastoja, jakelupaikkoja tai johtoja. Alueella on kemikaalien sekä
pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty.
Rakennusten lämmityksessä ja koneiden ja laitteiden kunnossapidossa
välttämättömiem öljyjalosteiden sijoittaminen on sallittu.  Edellä mainittuja
pohjavettä vaarantavia aineita ei saa säilyttää irrallaan vaan
säilytystilat tulee varustaa suoja-altailla. Kiinteistö kohtainen öljysäiliö on
sijoitettava joko rakennusten sisätiloihin tai maan päälle erilliseen
katokseen, tiiviiseen teräsbetonialtaaseen tai vastaavaan, jonka
tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä.
Maa- ja kalliolämpöjärjestelmien asentaminen pohjavesialueella on
kielletty.

Katualueiden ajoradat, pysäköintipaikat ja -alueet on päällystettävä
vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Sade- ja sulamisvedet on näiltä
alueilta johdettava öljynerotuskaivojen, biosuodattimien tai vastaavien
kautta hulevesiviemäriin pohjavesialueen ulkopuolelle.

Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on tehtävä siten, ettei aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden
korkeuteen.

Tarkemman suunnittelun tulee perustua riittäviin maaperä- ja
pohjavesitutkimuksiin.

Hulevesimääräys:

Istutusalueilta ja katoilta kertyvät puhtaat hulevedet tulee
mahdollisuuksien mukaan imeyttää maaperään rakennuspaikoilla.
Rakennuspaikkojen vettä läpäisemattömiltä pinnoilta muodostuville
hulevesille on järjestettävä sadevesiviemäröinti. Hulevesiä tulee viivyttää
ennen hulevesiverkostoon johtamista.
Viivytysrakenteiden tulee olla vähintään yksi kuutiometri jokaista sataa
vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysjärjestelmän tulee
tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto. Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien käsittely-
suunnitelma.

05.10.2021

Petra Ståhl

Eila Siikanen

Mirka Kekki
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Vireilletulo 01.06.2021

Vireilletulo 05.03.2015
Kaavoitus ja tekninen lautakunta 18.05.2021

Kaava lainvoimainen 23.09.2021
Elinvoimalautakunta 05.10.2021
Kunnanhallitus 11.10.2021
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