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1.1 Tunniste  edot
Kunta: Vih  
Taajama: Nummela
Kaavan nimi: Etelä-Nummelan työpaikka-alue I
Numero: N198

1.2 Kaavan tarkoitus 
Asemakaavalla on tarkoitus tutkia uuden, laajan työpaikka-alueen sijoi  amista eteläiseen Nummelaan. Vihdissä on tarve lisätä 
kunnan työpaikkaomavaraisuu  a ja luoda mahdollisuuksia erilaisten yritysten sijoi  umiseen kunnan alueelle. Tällä asemakaavalla 
pyritään muodostamaan monipuolinen työpaikka-alue hyvien liikenneyhteyksien äärelle, näkyvälle paikalle pohjavesialueiden 
ulkopuolelle. Työpaikkatoimintojen suunni  elussa huomioidaan alueella jo oleva asuinrakentaminen, joka tämän kaavan myötä 
tulee myöskin asemakaavoituksen piiriin. Tämä tarkoi  aa myös katujen ja kunnallistekniikan rakentamista näille alueille, ja näitä 
suunnitellaankin rinnan asemakaavatyön kanssa.

1.3 Kaava-alueen määri  ely
Asemakaava-alue sijoi  uu Nummelan taajaman keskustan ja tulevan ESA-radan juna-aseman eteläpuolelle Vanhan Turun  en 
(mt110) ja Tarvon  en (VT1) väliselle alueelle. Suunni  elualue rajautuu lännessä Lohjan kaupungin rajaan ja idässä Kauhussuohon 
ja Kauhukallioon.

Suunni  elualue on pinta-alaltaan suuri, kaikkiaan noin 150 ha.

1. PERUS  JA TUNNISTETIEDOT

Suunni  elualueen likimääräinen rajaus taustakartalla. © MML
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1.5 Lue  elo liiteasiakirjoista
• Liite 1. Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma
• Liite 2. Kaavaehdotuskar  a
• Liite 3. Kaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset

1.6 Lue  elo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
• Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2006.
• Uudenmaan II vaihemaakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2013.
• Uudenmaan IV maakuntakaava. Uudenmaan lii  o, 2017.
• Uusimaa-kaava 2050. Uudenmaan lii  o, hyväksy  y 2020 (ei lainvoimainen).
• MAL 2019: Helsingin seudun maankäy  ö, asuminen ja liikenne. HSL, 2019

• Vihdin kunnan kehityskuva 2025. Vihdin kunta, Kv 15.11.2004.
• Vihdin kunnan maapolii   nen ohjelma. Vihdin kunta, Kv 3.6.2019 § 25.
• Vihdin kunnan strategia 2018-2021. Kv 26.02.2018
• Vihdin kunnan asuntostrategia 2012. Kv 30.1.2012
• Vihdin kunnan ilmastostrategia 2010-2020. Kv 14.6.2010
• Vihdin kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma, Vihdin kunta, kh 20.1.2020.
• Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset. Vihdin kunta, 2012.
• Vihdin kunnan vesihuollon yleissuunnitelmaluonnos. Ramboll Finland Oy, 2021.

• Vihdin strateginen yleiskaava. Vihdin kunta, kv 21.9.2020.
• Nummelan eteläosien osayleiskaava. Vihdin kunta. Kv 9.12.2013. KHO kumosi 25.8.2016.

 Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma, Sito Oy 1.8.2013
 Liikenneselvityksen päivitys 15.3.2013, Strafi ca Oy
 Rakennusinventoin  en jatkotyö 2012, Global House 31.8.2012
 Nummelan eteläosien osayleiskaavaluonnoksen vaikutusselvitys, A-Insinöörit Suunni  elu Oy, 30.12.2010
 Etelä-Nummelan liikenneselvitys. Strafi ca Oy ja Sito Oy, 2008
 Vihdin kaupan palveluverkkoselvitys. Entrecon, 8.12.2008
 Täydentävä luontoselvitys: Kasvillisuus ja linnusto 2008. Luonto  eto Keiron Oy, 10.11.2008
 Huhmarin liito-oravaselvitys, Luonto  eto Keiron Oy, 13.10.2008
 Etelä-Nummelan alueen vesihuollon runkoverkoston mitoitustarkastelu. AIRIX Ympäristö Oy, 8.10.2008
 Huhmarin alueen pohjavesiseuranta, FCG Oy 27.8.2008
 Vihdin eteläosan osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventoin  . Esa Hertell, Museovirasto, 2007
 Täydentävät kasvillisuusselvitykset 2007 - Rytömäki, Syrjämäki, Alhonpää ja Järvenpäänmäki. Fauna  ca Oy, 2007
 Luontoselvitys 2007 – Höy  önnummen osa-alue. Luonto  eto Keiron Oy, 19.12.2007
 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B – Perusselvitykset. Ympa 23.10.2007
 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A – ympäristövaikutusselvitys. WSP Finland Oy, 30.6.2007
 Linnustoselvitys 2006. Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006
 Liito-oravaselvitys 2006. Luonto  eto Keiron Oy, 31.10.2006
 Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A – Perusselvitykset. Ympa 29.8.2006
 Luontoselvitys 2005. Luonto  eto Keiron Oy, 14.12.2005
 Nummelan eteläosien osayleiskaava – Perusselvitykset. Ympa 14.6.2005

• Etelä-Nummelan osayleiskaava. Vihdin kunta. Kaavan valmisteluaineisto, 2020.
 Etelä-Nummelan kaupallinen selvitys. 2020, Ramboll Finland Oy
 Etelä-Nummelan päivite  y luontokohde- ja liito-oravaselvitys. 2020, Luontopalvelu Keiron Oy
 Etelä-Nummelan liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut. 2021, Sitowise Oy
 Etelä-Nummelan liikenneselvitys. 2021, Sitowise Oy

• Kaavoituskatsaus 2020 ja kaavoitusohjelma vuosille 2021 - 2022. Kv 7.12.2020 § 63
• Asemakaava N 161, Pillistön  en asemakaava. Vihdin kunta, Kv 7.12.2015 § 58
• Asemakaava N 167, Höy  önnummen työpaikka-alue. Vihdin kunta, Kv 1.6.2015 § 31
• Lohjan yaajaosayleiskaava, Lohjan kaupunki, 2012.
• Siun  on yleiskaava, Siun  on kunta.

• Vihdin liikennejärjestelmäsuunnitelma 2018
• Helsinki-Turku -käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymät, Liikennevirasto 2016
• Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035. Uudenmaan liiton julkaisuja C 72 – 2014
• Vihdin jalankulku-, pyörä  e- ja ulkoilurei   verkoston kehi  ämissuunnitelma, WSP Finland Oy 2012
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• Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma, UUD ELY 2012
• Vihdin joukkoliikenneselvitys. Vihdin kunta, ELY -keskus ja SitoWise Oy, 2018
• Oikorata Espoo-Salo alustava yleissuunnitelma, Liikennevirasto 2010
• Vihdin  eliikenteen meluntorjunnan yleissuunnitelma. Tielaitos ja Vihdin kunta, 1999
• Vihdin  eliikenteen meluselvitys. Tielaitos, Vihdin kunta & LT-Konsul  t Oy, 1998 
• Länsiradan maankäytön kehityskuva. FCG Oy, A-konsul  t Oy, Strafi ca Oy, 10.6.2009.
• Turunväylän (vt 1) ja Espoon – Lohja -radan liikennekäytäväselvitys (ELVI). Sito Oy, 2007 Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma 

2012. Uudenmaan Ely-keskus, 2012
• Espoo-Salo -oikorata YVA arvioin  selostus, Liikennevirasto 2010

• KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma: Koh   ilmastoälykästä Kuuma-seutua. Kuuma-seutu, 2020
• Vihdin maisemahistoriallinen selvitys. Johanna Forsius-Nummela, 1994
• Erityissuojelua vaa  vat vesistöt. Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mie  ntö. Ympäristöministeriö, Ympäristösuojeluosasto, 

Työryhmän mie  ntö 63, 1992
• Siun  onjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelma I & II-osa. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja A, 1989

• Hankasalonmäki, maa-aineisten o  osuunnitelma kar  oineen, Morenia Oy, 2008
 Luontoselvitys. Ramboll Finland Oy, 2008.
 Liito-oravaselvitys. Ramboll Finland Oy, 2016
 Pinta- ja pohjavesiselvitys sekä tarkkailuohjelma. Ramboll Finland Oy, 2008.
 Päivite  y pinta- ja pohjavesiselvitys sekä tarkkailuohjelma. Ramboll Finland Oy, 2013.
 Pohjaveden tarkkailuohjelma. Envimetria Oy, 2017.
 Pölytarkkailuohjelma.Envimetria Oy, 2017.
 Hydrogeologinen lähdeselvitys. Ramboll Oy, 2011.
 Meluselvitys. Ramboll Finland Oy, 2008.
 Ympäristömelumi  aukset. Envimetria Oy, 2017.
 Ulkoilman hiukkaspitoisuusmi  aukset v. 2017-2018, Envimetria Oy, 2018.
 Hulevesien hallintasuunnitelma. Ramboll Finland Oy, 2017.
 Louhintatyön riskianalyysi. Finnrock Consul  ng Oy, 2017.
 Tärinami  ausrapor   . Finnrock Consul  ng Oy, 2019.

• Hankasalonmäki, maa-ainesten o  osuunnitelma kar  oineen, Terrawise Oy, 2020
 Kaivannaisjä  een jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten o  amistoiminnalle, 2020.
 Tiedot toiminnan tarkkailusta. Ympäristösuunni  elu Oy, 2020.

• Etelä-Nummelan yritysalueen massatasapainosuunnitelma. FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy, 2020.
• Etelä-Nummelan työpaikka-alueen luontoselvitys. Luonto  eto Keiron Oy, 2020
• Etelä-Nummelan yritysalueen maaperäselvitykset. FCG Suunni  elu ja tekniikka Oy, 2020.
• Etelä-Nummelan työpaikka-alueen louhintasuunnitelma, hulevesiselvitys ja -suunnitelma sekä vaikutusten arvioin  . Ramboll 

Finland Oy, 2021.
• Etelä-Nummelan työpaikka-alueen liikenneselvitys sekä yleissuunnitelma -tasoiset katusuunnitelmat. Ramboll Finland Oy, 2021.
• Etelä Nummelan työpaikka-alueeseen lii  yvä mt110 meluselvitys. Promethor Oy, 2021.
• Hankasalonmäki, Vih  , Kaavoituksen vaikutus luonnon  laiseen lähteikköön. Ramboll Finland Oy, 2021.
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2. TIIVISTELMÄ
2.1 Kaavaprosessin vaiheet

 Tulevaisuuden yritysalueet Vihdissä- osallistumis  laisuus paikallisille yri  äjille 19.8.2019
 Viranomaisneuvo  elu 22.11.2019
 Kaava N198 sisältyy kunnanvaltuuston 9.12.2019 § 3 hyväksymään vuosien 2020 -2021 kaavoitusohjelmaan 
 Osallistumis- ja arvioin  suunnitelma oli kaavoitus- ja teknisen lautakunnan käsi  elyssä 22.10.2019 § 72,  liite 5
 Asemakaavan tavoi  eet hyväksy   in kunnanhallituksen kokouksessa Kh28.10.2019 § 176 §, liite 3
 Kaava kuulute   in vireille 4.11.2019
 Asemakaavaluonnosta valmistellaan samanaikaises   Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa suunnitelmia yhteensovi  aen
 Asemakaavan valmisteluvaihe ja kaavaluonnoksen nähtävillä pitäminen 22.10.-20.11.2020
 Kaava N198 sisältyy kunnanvaltuuston 7.12.2020 § 63 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2022
 Kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on kilpailu  amalla hanki  u lisäselvityksiä kaavatyön tueksi lii  yen alueen 

liikenteeseen, louhimiseen, hulevesien hallintaan sekä vaikutusten arviointeihin.
 Kaavahankkeesta on pide  y ehdotusaineiston valmistelun yhteydessä useampia työneuvo  eluita eri viranomaistahojen 

kanssa.
 Kaavaehdotus eteni kaavoitus- ja teknisen lautakunnasta 18.5.2021 § 41 edelleen kunnanhallitukseen 24.5.2021 § 123, joka 

pää    ase  aa sen julkises   nähtäville 1. -30.6.2021.
 Kaava-alueelle on kh 24.5.2021 § 125 päätöksellä asete  u MRL 53 §:n 1 momen  n mukainen rakennuskielto ja MRL 128 §:n 

mukainen toimenpiderajoitus asemakaavan laa  miseksi tai muu  amiseks.
 Nähtävilläolon jälkeen kaavaan on palau  eiden sekä toimijoiten ja maanomistajien kanssa käytyjen keskustelun seurauksena 

lai  aa uudelleen ehdotuksena nähtäville, koska kaavaehdotukseen on tehty sitä vaa  via muutoksia. Kaavaa koskevia 
selvityksiä on myös päivite  y ennen uu  a nähtävilläoloa.
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2.2 Asemakaavaehdotus
Suunni  elualueelle ollaan muodostamassa laaja yritysalue, jonka kor  elialueiden kaavamääräykset mahdollistavat alueelle paljon 
hyvin monipuolista yritystoimintaa: teollisuus-, toimisto- ja tuotanto  loja sekä muita erilaisia toimi  loja sekä näiden yhteydessä 
toimivia pienimuotoisia liike  loja. Erilaisille yritystoiminnoille varatut kor  elialueet ovat kooltaan suuria ja niitä voidaan jakaa raken-
nuspaikoiksi joustavas   alueelle tulevien toimijoiden tarpeiden mukaan. Alueelle voi tarvi  aessa sijoi  ua myös yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevia toimintoja sekä pysäköin  alue  a.

Suunni  elualueeseen kuuluu myös osa-alueita, joilla on nykyisellään olemassa olevaa asutusta. Nämä alueella jo sijaitsevat asuinra-
kennusten muodostamat kokonaisuudet on kaavoite  u erillispientalojen kor  elialueiksi, joista osalla voi sijaita myös ympäristöhäi-
riöitä aiheu  ama  omia, pienimuotoisia yritystoimintoja (ns. asu ja yritä -ton  eja). Asumiseen osoitetut alueet on erote  u selkeäs   
varsinaisesta työpaikka-alueesta mm. suojaviheralueiden, meluvallien ja liikennejärjestelyiden avulla, jolloin nämä toiminnot eivät 
aiheuta hai  aa toisilleen. Asuinalueille on osoite  u katuyhteydet alueen sisältä käsin, koska jatkossa suorat ton   lii  ymät tai 
ton   katujen lii  ymät Vanhalle Turun  elle eivät enää ole esimerkiksi liikenneturvallisuuden kannalta mahdollisia. Näiltä alueilta 
on kuitenkin useampia kevyenliikenteen yhteyksiä suoraan Vanhalle Turun  elle, jonka  ealueelle on vara  u  laa kevyen liikenteen 
väylän toteu  amista varten, jolloin asuinalueilta on hyvät ja turvalliset kevyenliikenteen yhteydet Nummelan keskustan ja tulevan 
asemanseudun suuntaan sekä myös linja-autopysäkeille.

Kaavoite  avalle alueelle liikennöidään kahden lii  ymän kau  a Vanhalta Turun  eltä. Kaavaratkaisu on halu  u muodostaa siten, e  ä 
alueelle muodostuu alueen laajentuessa ympäriaje  ava katuverkosto, mikä mahdollistaa alueelle tulevaisuudessa myös toimivat 
joukkoliikenneyhteydet ja lisää myös alueen turvallisuu  a esim. onne  omuus  lanteissa. Nyt kaavoite  avalta alueelta mahdolliste-
taan yhteydet Siun  on puolelle suuntautuvalle Ka   lamäen  elle sekä tulevaisuudessa itäänpäin jatkuvalle yritysalueelle. Katualu-
eiden varaukset ovat verra  ain leveitä, jo  a ne mahdollistavat rii  ävän leveät ajokaistat raskaalle liikenteelle, ka  avan kevyenlii-
kenteen verkoston,  lat tuleville linja-autopysäkeille sekä  laa hulevesien johtamiselle myös katualueille sijoi  uvien viherkaistojen 
avulla. Katualueiden ja lii  ymien  latarpeiden rii  ävyys on varmiste  u kaavatyön yhteydessä laadi  ujen yleissuunnitelmatasoisten 
katu- ja liikennesuunnitelmien avulla (Ramboll Oy). Alueen suunni  elussa on panoste  u erityises   kestävien liikennemuotojen 
houku  elevuuteen ja pääkatujen varteen onkin vara  u  laa erotetulle pyörä- ja kävelyliikenteelle, joka lii  yy mt 110:n ali  avan 
alikulkukäytävän kau  a edelleen mt 110 varren ja Pillistön  en suunni  eilla oleville pyöräteille ja jalankulkukäytäville. Näiden lisäksi 
alueelle liikkuville ratsukoille on suunniteltu mahdollisuus liikkua alueen katuverkoilla ja viheralueilla.

Alueelle on osoite  u myös laajas   viheralueita: lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Näille alueille sijoi  uu mm. olemassa olevia säily-
te  äviä luontoarvoja. Alueet myös suojaavat asutusta liikenteen ja yritystoiminnan aiheu  amilta häiriöltä ja niitä voidaan hyödyntää 
alueen hulevesien johtamisessa, viivy  ämisessä ja muussa käsi  elyssä. Lisäksi viheralueet tarjoavat mahdollisuuden virkistäyty-
miseen, mm. ratsastukseen ja toimivat alueen sisäisinä viheryhteyksinä. Alueelle peruste  avat viheralueet on tarkoitus toteu  aa 
mahdollisimman luonnonmukaisina. Myös rakennuspaikkojen istute  avat alueet nouda  elevat mahdollisimman luonnollista linjaa, 
esim. nurmialueet korvataan mahdollisuuksien mukaan nii  ykasvillisuudella. 

Alue  a on suunniteltu rinnan Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa, joten asemakaavan suunni  elussa on tehty  ivistä yhteistyö-
tä yleiskaavoituksen kanssa. Kaavaratkaisut on pyri  y sovi  amaan yhteen siten, e  ä uusi yritysalue kytkeytyy sauma  omas   Num-
melan taajamarakenteeseen, eteläiseen Nummelaan ja tulevaan asemanseutuun. Alueen liikennejärjestelyt on sovite  u yhteen 
niin Nummelan sisäisen liikenteen toimivuuden näkökulmasta kuin seudullisen tarkastelun kau  a myös laajempaan kokonaisuuteen 
nähden.

Uuden, laajan yritysalueen toteu  aminen tulee vaa  maan huoma  avaa maaston muokkaamista ja tasaamista,minkä vuoksi suun-
ni  elualueelle on laadi  u yleissuunnitelmatasoinen louhintasuunnitelma (Ramboll Oy) asemakaavatyötä varten. Siinä on määritelty 
mm. alueen tulevat pinnantasot ja louhi  avien maamassojen määrät. Samassa yhteydessä on laadi  u alueen hulevesiselvitys sekä 
laadi  u yleissuunnitelmatasoiset suunnitelmat alueen hulevesien hallintaan sekä alueen toteu  amisen ajalle e  ä toteute  uun 
loppu  lanteeseen. Lisäksi tässä yhteydessä arvioi  in myös alueen toteu  amisen vaikutuksia, joista kerrotaan kaavaselostuksen 
vaikutusten arvioin  a käsi  elevissä kappaleissa.

Ennen kaavaehdotuksen ase  amista uudelleen nähtäville edellä maini  uja selvityksiä on täydenne  y. Tämän lisäksi alueella on tut-
ki  u liikenteen aiheu  aman melun vaikutusta siellä sijaitsevalle asumiselle. Myös alueella sijaitsevan lähteikköalueen hydrogeolo-
sesta  lanteesta on laadi  u selvitys, jonka pohjalta lähteikön säily  äminen alueella voidaan turvata.
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3. LÄHTÖKOHDAT
3.1 Selvitys suunni  elualueen oloista

Asemakaava-alue sijoi  uu Nummelan rakennetun taajaman eteläpuolelle rajautuen etelässä Tarvon  ehen (valta  e 1), pohjoisessa 
Vanhaan Turun  ehen (mt 110), lännessä Lohjan kaupungin rajaan ja idässä Kauhussuohon. Suunni  elualueen pinta-ala on noin 150 
ha, ja se lii  yy taajaman keskustaan Pillistön  en välityksellä. Nummelan pisteelle on alueelta matkaa noin 4 km. ESA- radan linjaus 
kulkee suunni  elualueen ja Nummelan nykyisen keskusta-alueen välillä, jonne sijoi  uu tulevaisuudessa myös Vih  -Nummelan rau-
ta  easema. Asemanseudun rakentumisen yhteydessä suunni  elualue lii  yy en  stä  iviimmin osaksi Nummelan taajamarakenne  a.

Suunni  elualue soveltuu sijain  nsa, hyvien kulkuyhteyksiensä ja näkyvyytensa ansioista hyvin monipuoliseksi työpaikka- alueeksi. 
Alueella on nykyisellään jonkin verran haja-asutusta, pienimuotoista yritystoimintaa, kalliolouhos, viljetyjä peltoaukeita, metsäisiä 
kallioita ja soistuvia alueita. Alue  a halkovat sekä 110 kV ja 400 kV voimalinjat. Suunni  elualueen läpi kulkeva Ka   lamäen  e johtaa 
alueelta edelleen Tarvon  en eteläpuolelle Siun  on puolelle, ja  en varrella on haja-asutusta. 

Alueen korkeuserot ovat verra  ain suuria ja rakenne  avuusolosuhteet paikoin haastavia. Alueelle sijoi  uu myös suunni  elussa 
huomioitavia luontoarvoja sekä viheryhteystarpeita.

© MML
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Maisemarakenne ja maisemakuva
Suunni  elualue kuuluu ns. Etelä-Nummelan kallioselännealueeseen. Maasto on hyvin vaihtelevaa: korkeiden kallioisten mäkien 
välillä on kosteita viljelykäytössä olevia laaksoja ja soistuvia alueita. Korkeimmillaan suunni  elualueen kalliot kohoavat + 94 mpy ja 
matalimmaan alueen maasto on + 45 mpy korkeudella. Suunni  elualueen itäpuolella sijaitseva Kauhukallio kohoaa + 117 mpy kor-
keuteen ja on alueen maamerkki. Vanha Turun  e on tasolla noin +65…+75, etelässä Helsinki-Turku-moo  ori  en läheisyydessä alue 
on tasolla noin +45…+65, lännessä lähellä Lohjan rajaa korkeus on tasolla noin +55…+70 ja alueen itäosissa +65...+85.

Varjoste  u korkeusmalli suunni  elualueelta. © GTK

Maaperäkar  a suunni  elualueelta. © GTK
Punainen on kalliomaata, sininen savimaata, ruskea hiekkamoreenia, 
harmaa on liejua ja viole    hienoa hietaa sekä vaaleampi viole    hiesua..

Kallioperä, maaperä ja rakenne  avuus
Alueen kallioperä on pääosin kiillegneissiä. Alueen maaperä on 
vaihtelevaa, pääosin kalliota, savea, hiekkamoreenia ja hiesua. 
Kallioalueiden pei  eisyys on melko vähäistä.

Alueen rakenne  avuus vaihtelee maaperän mukaan. Alueella 
on tehtävä voimakasta maastonmuotoilua ja tasaamista, jo  a 
se soveltuu yritysalueeksi. Alueelle on laadi  u yleissuunnitel-
ma-tasoinen louhintasuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2021), 
jossa on määritelty tulevat maanpinnan korkotasot ja louhi  a-
vien maamassojen määrät on selvite  y, ks. s. 30

Pienilmasto
Ilmastollises   alue sijoi  uu suotuisaan Länsi-Uudenmaan 
keitaaseen. Pienilmastollises   parhaita asuinpaikkoja alueella 
ovat kallio-moreenimäkien kaakkoon, etelään ja lounaaseen 
vie  ävät kylmiltä pohjoistuulilta suojatut rinnealueet, joille val-
taosa alueen olemassa olevasta asutuksesta onkin sijoi  unut. 
Yritysalueen osalta pienilmasto ei ole oleellisimpia tekijöitä.

Mt110

Vt1

Kauhukallio

Hankasalonmäki

Yö
vil

än
 e

Pillistön  e
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Vesistöt ja vesitalous
Pohjavesi
Suunni  elualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Mäntylän pohjavesialue (0142804), joka sijaitsee 
suunni  elualueelta noin 500 metriä lounaaseen Tarvon  en toisella puolella. 

Tarkasteltavalla alueella muodostuvaa pohjave  ä purkautuu suoraan alueen ojiin sekä alueella sijaitsevalla lähdealueella. Pohjave  ä 
muodostuu lähinnä moreenialueella ja kallioalueiden rinteillä. Varsinainen pohjavesikerros on heikos   ve  ä johtavan saven alapuoli-
sessa irtomaakerroksessa, joka kairaus  etojen perusteella on pääasiassa moreenia. Maaperässä olevan pohjaveden lisäksi pohjavet-
tä on syvemmällä kallion rakosysteemeissä. Alueen kallioperässä on tode  uja heikkousvyöhykkeitä, jotka edesau  avat pohjaveden 
kulkeutumista kallioperässä. Lähdealueella pohjavesi purkautuu maanpinnalle useammassa kohdassa ja siellä on monin paikoin 
myös pieniä lammikoita, joissa ei ole selkeitä pistemäisiä lähdepurkaumapaikkoja. Lähdealueen läpi virtaa pohjoisesta oja, johon 
ojan itä- ja länsipuolella sijaitsevien lähteiden laskupurot purkautuvat. Lähteiden laskupurojen yhteenlasketun virtaaman on arvioitu 
olevan noin 170 m3/vrk. Lähdealueen valuma-alueen pinta-ala on noin 2 km2. Lähdealue sijoi  uu lähelle pohjois-eteläsuuntaista 
alueellista kallioperän heikkousvyöhyke  ä, jota leikkaa kaksi paikallises   merki  ävää heikkousvyöhyke  ä. On siten mahdollista, e  ä 
osa lähdealueella purkautuvasta pohjavedestä on kalliopohjave  ä (Ramboll Finland Oy 2011 ja 2021).

Suunni  elualueen pohjavesiolosuhteet, lähteikköalue ja havaintopisteet (Ramboll Finland, 2021).

Lähdealueella pohjave  ä purkautuu noin tasolla +45 m mpy. Suunni  elualueella on kaksi tarkkailussa olevaa pohjaveden havainto-
putkea (PVP1 ja PVP2) sekä yksi tarkkailussa oleva kaivo (5:60), joissa pohjaveden pinta on noin tasolla +49,5…+68 m mpy. Alueen 
koillisosassa sijaitsevissa havaintoputkissa 11 ja 702 pohjaveden pinta on noin tasolla +64,5...65,8 m mpy. Alueen keskiosassa pelto-
alueella sijaitsevassa havaintoputkessa 37 pohjavedenpinta on ollut korkeimmillaan noin tasolla +47 m mpy. Lähdealueella purkau-
tuvan pohjaveden vedenlaatua on tutki  u vesinäy  ein vuonna 2008 (Ramboll Finland Oy 2008). Vesinäy  eissä tode   in pieni määrä 
kolimuotoisia bakteereja sekä öljyhiilivetyjen keskijakeita (C10-C21) ja raskaita jakeita (C21-C40).

Louhinta- ja täy  öalueen läheisyydessä on useita kiinteistöjä, joilla on olete  avas   omat talousvesikaivot. Lähin kaivo sijaitsee 
louhinta-alueella, nykyään asu  ama  omalla kiinteistöllä 5:60 ja se on mukana käynnissä olevan louhinnan (Hankasalonmäki) pohja-
vesitarkkailussa. Muut yksityiskaivot sijaitsevat lähimmillään noin 50 m etäisyydellä louhi  avasta alueesta.

Lähteikön pohjavesiolosuhteita on selvite  y asemakaavan laa  misen yhteydessä tarkemmin selvi  ämällä kaavoituksen vaikutuksis-
ta lähteikköön (Ramboll Finland Oy, 2021). Selvityksessä todetaan lähteikön pohjavesiolosuhteista seuraavaa: Lähteikköalue sijaitsee 
Hankasalonmäen luoteispuolella savipei  eisellä alueella notkelmassa, jossa pohjavesi purkautuu maanpinnalle. Lähteikön läpi virtaa 
puro, joka saa vetensä Kiilamäen-Leh  mäen peltoalueelta ja sitä ympäröiviltä rinteiltä sekä Vanhan Turun  en pohjoispuolelta tule-
vasta suuremmasta uomasta. Pohjoisesta tulevan uoman virtaamaksi on arvioitu noin 1000–2000 m3 d-1. Idästä peltoalueen läpi 
laskevan pienen uoman virtaamaksi mita   in as  ami  auksella 50 m3 d-1. Koska maastokatselmus tapahtui satee  oman ajanjakson 
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Lähteikön pohjavesiolosuhteet  (Ramboll Finland Oy, 2021).

jälkeen, itäisen uoman virtaus on olete  avas   pohjave  ä, joka syntyy peltoalue  a ympäröivillä kallio- ja moreenirinteillä. Kauempa-
na muodostunut pohjavesi ei todennäköises   siis päädy lähteeseen as  , vaan purkautuu alue  a halkoviin uomiin.

Hankasalon lähteikössä on useita laajahkoja lähdealtaita, jotka edustavat paikallista pohjavedenpinnan tasoa, mu  a niistä purkau-
tuva vesimäärä on enimmäkseen vähäinen. Lähteikköalueelta laskee sen läpi virtaavaan puroon kolme pientä uomaa, joista kaksi 
on puron itäpuolella ja yksi länsipuolella. Suurin osa lähteiköstä purkautuvasta vedestä laskee puroon sen itäpuolelta eteläisemmän 
uoman kau  a lähdealtaasta, jonka reunamilla havai   in harsosammalesiintymiä. Kahden muun purku-uoman virtaaman arvioi  in 
olevan merkityksetön pääpurkautumisuomaan verra  una. Lähteikköalueen altaiden vedenpinnan korkeudet ovat olleet 26.2.2008 
mi  auksessa tasovälillä +44,50…+45,30.

Alkuperäisen hydrogeologisen selvityksen (Ramboll Finland Oy, 2011) ja pohjavesitarkkailun tulosten (Envimetria Oy, 2020) välinen 
ero lähteikön arvioidussa tai mitatussa virtaamassa on hyvin suuri. 22.9.2021 tehdyssä maastokatselmuksessa lähteikön pääpur-
kautumislähteen virtaamaksi mita   in suorakulmaisella kolmiomi  apadolla 20 m3 d-1. Mi  ausajankohdan arvioi  in olevan lähellä 
vuodenaikaisminimiä. Mi  ausajankohtaa oli edeltänyt vähintään viikon pituinen sateeton jakso, joten virtaaman voi  in ole  aa koos-
tuvan täysin pohjavedestä.

Maasto- ja kar  atarkastelun perusteella arvioi  in, e  ä pohjaveden muodostuminen savipei  eisellä peltoalueella on vähäistä ja läh-
teen vesi on pääosin peräisin Hankasalonmäen moreenirinteiltä lähteen eteläpuolella. Moreenimaastossa noin 10–30 % sadannasta 
muodostuu pohjavedeksi, mikä alueen noin 670 mm a-1 sadannalla vastaisi 3–11 ha valuma-alue  a.

Hankasalonmäellä käynnissä olevan kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveden pintaan on seura  u vuodesta 2017. Pohjavesitarkkailun 
perusteella nykyinen louhinta ei toistaiseksi ole vaiku  anut pohjavedenpinnan korkeuksiin havaintopisteissä.

Pintavedet
Suunni  elualue on osa Siun  onjoen vesistöalue  a (nro 22, F=487 km2). Alue kuuluu pääosin Risupakkaojan valuma-alueeseen (nro 
22.007, F=42 km²).Pieni alue suunni  elualueen koilliskulmalta kuuluu Enäjärven valuma-alueeseen (nro 22.005, F=33 km²). Enäjär-
ven valuma-alueelta vedet kulkeutuvat Palojärvenkosken alueelle ja sieltä edelleen Björnträskin alueelle, jonne tulee vedet myös 
Risupakkaojan valuma-alueelta.
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Suunni  elualueen sijoi  uu Siun  onjoen vesistöalueelle (Ramboll Finland Oy, 2021).

Suunni  elualueella ei sijaitse luokiteltuja pintavesiä. Nummelan jätevedenpuhdistamolta tuleva purouoma virtaa täy  öalueen 
länsiosassa. Täy  öalueen pohjoispuolella uoma kulkee luonnon  laisena. Louhinta-alueen eteläosan läpi virtaa Kauhussuolta laskeva 
puro luonnon  laisen kaltaisessa uomassa. Suunni  elualueen pohjoisosassa sijaitsee pieni ja matala lampi.

Pohjoiseen, Enäjärven suuntaan laskevien vesien vedenlaatua ei ole tutki  u. Etelään laskevien vesien vedenlaatua on mita  u 
pisteessä Mäyräoja 0,3+3,2 jvp, joka kuuluu Siun  onjoen yhteistarkkailuun. Piste sijaitsee Turun moo  ori  en ali  avan rummun 
pohjoispuolella. Jätevedenpuhdistamon vaikutus näkyy havaintopisteen vedenlaadussa. Vesi on ollut lieväs   emäksistä ja sameaa. 
Ravinteiden, etenkin typen kokonaispitoisuudet ovat olleet pisteellä korkeita. Typpi on ollut pääasiassa nitraa   - tai nitrii   muodos-
sa (Suomen ympäristökeskus 2021: vedenlaaturekisteri VESLA).

Mitään selvitysalueen vesistöistä ei voi pitää luonnon  laisena, sillä vanhoista kartoista selviää, e  ä purojen uomia on suoriste  u jo 
1950-luvulta läh  en. Ojia on suurelta osin myös pide  y auki tämän jälkeen, mu  a lyhyitä osuuksia uomista on jäänyt käsi  elemä  ä 
ja niitä voi pitää tällä hetkellä luonnon  laisen kaltaisina. Virtavesien luoki  elu ja arvo  aminen on ongelmallista, koska usein koh-
derajaukset koskevat vain pientä osaa pitkänomaisesta vesistöstä. Virtavesien osalta on tarpeen muistaa, e  ä ihmisen aiheu  amat 
muutokset uoman yläjuoksulla vaiku  avat alavirran suunnassa oleviin mahdollises   arvokkaisiin luontokohteisiin. 

Työpaikka-alueen toteu  aminen tulee suurien maastonmuokkaustöiden myötä muu  aamaan merki  äväs   alueen pintavesi  lan-
ne  a. Alueelle on laadi  u hulevesien hallintasuunnitelma sekä alueen toteu  amisen ajalle e  ä loppu  lanteeseen (Ramboll Finland 
Oy, 2021), ks. s. 33.

Kasvillisuus
Selvitysalue sijaitsee hemiboreaalisen tammivyöhykkeen ja eteläboreaalisen vuokkovyöhykkeen rajalla. Suureksi osaksi luonto on 
varsin karua. Suunni  elualueella on metsäisiä kalliomäkiä, mu  a metsämaisema alueella on repaleista, louhinnan, hakkuiden, 
voimalinjan, asutuksen ja peltojen pirstomaa. Metsämaisema on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Tuleva Etelä-Nummelan yritysalue 
on melko suurelta osin suhteellisen tavanomaista, län  selle Uudellemaalle tyypillistä luontoa. Ihmisen vaikutus on nähtävissä eri 
muodoissaan koko alueella.
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Selvitysalueelle tyypillistä ovat eri-ikäiset talousmetsät sekä laajahkot äske  äin tehdyt avohakkuut. Alueen eteläosassa tehdään 
maa-aineksen o  oa Hankasalonmäen alueella. Käsitellyissä metsissä on monin paikoin yllä  ävää rehevyy  ä, joka näkyy leveäleh  s-
ten ruohojen runsautena. Alueen maaston muodot ovat varsin vaihtelevat, sillä erikorkuisia kalliomäkiä on useita. Metsätalouden 
lisäksi ihmisen toiminta näkyy etenkin keskiosan viljelyaukeana sekä jo umpeutumassa olevina peltoina. Vesistöjä selvitysalueella on 
vähän ja ne ovat yhtä pientä lampea lukuun o  ama  a virtavesiä: noroja ja puroja. Alueella on myös yksi luonnon  lainen lähteikkö-
alue.

Luonnon ja maiseman suojelukohteet

Kartalla luontoselvityksen kuvioiden rajaukset. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)

Kartalla on esite  y alueen luontoarvot. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)
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Kuusikkoa liito-oravien ydinalueella. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)

Liito-oravalle soveltuvaa metsää kuviolla 3. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)

Suunni  elualueella on asemakaavan laa  mista varten laadi  u luontoselvitys vuonna 2020 (Luonto  eto Keiron Oy). Alueen luonto-
arvoja on selvite  y myös tekeillä olevan Etelä-Nummelan osayleiskaavatyön yhteydessä. Alueelta on aiempia luonto  etoja vuoden 
2005 osayleiskaavan luontoselvityksessä (Luonto  eto Keiron Oy, 2005). Lisäksi alueelta on tehty Hankasalonmäen ympäristöstä 
luontoselvitys 2008 (Ramboll Finland Oy, 2008), liito-oravaselvitys (Ramboll Finland Oy, 2016) sekä hydrogeologinen lähdeselvitys 
(Ramboll Finland Oy, 2008). Alueella on käyty myös liito-oravaselvityksen yhteydessä vuonna 2014 (Luonto  eto Keiron Oy, 2014). 
Alueella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualue  a, jotka on rauhoite  u määräajaksi (Uudenmaan ELY -keskus). Uhanalaisista lajeista 
alueelta on näissä aiemmin selvityksissä havai  u nisäkkäistä liito-orava (VU), sammalista harsosammal (VU).

Liito-oravat
Luontoselvityksen (Luonto  eto Keiron Oy, 2020) liito-oravakohteiden rajaukset perustuvat suurelta osin kartoi  ajan puuston perus-
teella tekemään arvioon soveltuvuudesta liito-oravalle, sillä varsinaisia papanahavaintoja alueelta teh  in huoma  avan vähän. Myös 
aiemmat havainnot on huomioitu, mikäli kohteen metsä ei ole merki  äväs   muu  unut. Liito-oravakohteita raja   in kaikkiaan 18 
kappale  a, ja niiden kokonaispinta-ala on noin 12,5 hehtaaria. 

Ydinalueita on raja  u kaksi (kohteet 4 ja 5), joiden pinta-ala on 2,03 hehtaaria. Nämä kohteet ovat suurelta osin suojeltu luonnon-
suojelualueina, joiden perusteena on liito-oravan esiintyminen kohteiden metsiköissä. Vuonna 2020 ydinalueilta ei tehty kuin yksi 
papanahavainto. Kohteella 4 sijaitseva kolohaapa oli edelleen paikoillaan ja soveltuu hyvin liito-oravan pesäpuuksi. Puun alta ei 
löyde  y papanoita, ja se oli kartoituksen aikana todennäköises   asumaton.

Liito-oravan elinalueet lii  yvät yleensä kiinteäs   ydinalueeseen ja niiden tarkoitus on yhdessä muodostaa rii  ävän suuri metsäinen 
alue, jossa liito-oravanaaras voi asua pysyväs   ja mahdollises   myös lisääntyä. Selvitysalueelta on raja  u kolme kohde  a elinalu-
eena. Näistä kohteet 15 ja 16 ovat leh  puuvaltaisia metsiköitä, joissa on suuria haapoja. Näiltä kohteilta ei löyde  y vuonna 2020 
merkkejä liito-oravasta, mu  a niiden katsotaan lii  yvän selvitysalueen pohjoispuolella sijaitsevaan hyvin pieneen ydinalueeseen. 
Kohteelta 18 teh  in papanahavainto yhdeltä puulta. Kohde on edelleen liito-oravalle eri  äin hyvin sopiva.

Liito-oravalle soveltuvia metsiä on raja  u kaikkiaan 7 kappa-
le  a. Nämä kohteet ovat metsiköitä, jotka kartoi  ajan arvion 
mukaan täy  ävät useita liito-oravan vaa  mia metsän omi-
naisuuksia. Nämä kohteet voivat tulla liito-oravan asu  amiksi 
tulevaisuudessa. Kohteet 1–3 ovat kuusivaltaisia metsiköitä, 
joissa kasvaa myös jonkin verran järeitä haapoja. Koloja ei kui-
tenkaan havai  u. Kohde 6 sijoi  uu osi  ain lähteikön ympärillä 
kasvavaan var  uneeseen kuusikkoon. Kohteen itäosassa pellon 
reunassa kasvaa haapoja. Kohde 11 on var  unu  a kuusi-
metsää, jossa kasvaa myös muutamia järeämpiä kuusia sekä 
etenkin reuna-alueella myös haapoja. Kohde 13 on pieni rajaus 
haavassa havaitun kolopuun ympärillä. Kolopuun lähistöllä 
kasvaa muutama muukin järeä haapa, var  uneen kuusikon 
keskellä. Kohde 17 Kauhusuon reunassa on sekin var  unu  a 
kuusikkoa, jossa seassa kasvaa myös haapaa ja koivua.

Muut metsiköt ovat tällä hetkellä liito-oravalle heikommin 
soveltuvia kuin soveltuvat metsät. Ne voivat olla ruokailualuei-
ta tai yhteyksien kannalta merkityksellisiä metsiköitä. Kohteet 7 
ja 8 ovat merkityksellisiä liito-oravayhteyden kannalta, etenkin 
kohteella 8 on useita kookkaita haapoja. Kohteet 9 ja 10 ovat 
lähinnä ruokailuun sopivia haapavaltaisia metsiköitä. Myös 
kohteella 12 kasvaa haaparyhmiä, mu  a myös kuusta. Kohde 
14 on puhdas var  unut kuusikko hakkuun ja pellon välissä, ja 
sen merkitys liito-oravan kannalta on tällä hetkellä vähäinen.

Liito-oravan liikkumista puustoisia yhteyksiä pitkin selvitysalu-
eella vaikeu  aa alueen keskiosan avoimet alueet: pellot sekä 
Hankasalonmäen louhos. Itä-länsisuuntainen yhteys alueen 
poikki on tällä hetkellä melko heikko kohteiden 6 ja 10 välillä. 
Pohjoisempi rei   , joka kulkee kohteelta 13 luoteeseen metsäi-
sellä ylänköalueella, on tällä hetkellä parempi.
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Ydinalueilta 4 ja 5 pääsee pohjoisen suuntaan kahta vaihtoehtoista rei   ä, joista kumpikaan ei vielä ole kokonaan liito-oravan kannal-
ta suojaisa. Suora rei    kohteelta 4 on nuorta leh  puuvaltaista metsää, joten se on talvisaikaan varsin suojaton.Liito-oravan kannalta 
suojaisempi rei    kulkee kohteiden 3 ja 2 kau  a.

Selvitysalueen ulkopuolelle liito-orava pääsee lähinnä vain pohjoiseen ja itään. Vanhan Turun  en ylitys onnistuu todennäköises   
useastakin kohdasta, kunhan  en molemmin puolin on puustoa. Idän suuntaan yhteyden on tulki  u kulkevan Kauhumäen eteläpuo-
lelta. Liito-oravalle soveltuvat yhteydet etelään Tarvon  en yli saa  avat paikoin olla mahdollisia, vaikka ylitykset ovat noin 60 metrin 
pituisia. Moo  ori  en mahdollises   yli  ävä yhteys on lähinnä ns. dispersaaliyhteys, jota nuoret liito-oravat käy  ävät etsiessään 
uusia elinalueita.

Selvitysalueen länsikulmassa on useita arvokkaaksi katso  uja elinympäristöjä, joiden säily  äminen vaa  i enemmän huomiota 
kaavaa valmisteltaessa. Alueella on kaksi lähekkäistä suojelualuerajausta (kuviot 14 ja 18), jotka on tehty liito-oravan esiintymisen 
perusteella. Näiden yhteispinta-ala on yksi hehtaari, mikä ei ole rii  äväs   esim. lisääntyvälle naaraalle. Tämän vuoksi rajausten 
ympäristöön tulee jä  ää rii  äväs   liito-oravalle sopivaa metsää. Naaraan tarvitseman elinalueen pinta-ala on vähintään 4 hehtaaria 
(Ympäristötutkimus Yrjölä 2014). Sen ei tarvitse olla yhtenäinen alue, mu  a metsiköiden välissä tulee olla puustoiset toimivat yhtey-
det. Lisäksi elinalueelta tulee olla yhteyksiä myös muille liito-oravakohteille.

Lähteikkö
Maakunnallises   arvokkaaksi luokiteltu lähteikköalue Hankasalonmäen luoteispuolella on eri  äin merki  ävä ja suojelun arvoinen 
kohde (kuvio 21). Kohde  a suojaa myös vesilain 11 §:n asetus vesiluontotyyppien suojelusta. Lain mukaan luonnon  laisen lähteen 
luonnon  laa ei saa vaarantaa. Vesilain mukaisten luontotyyppien suojelu on voimassa aina kun kriteerit täytyvät, ilman erillistä 
viranomaispäätöstä. 

Lähteiköllä kasvaa melko laaja kasvusto vaarantunu  a lähteikköjen lajia harsosammalta, joka on myös erityises   suojeltu laji LsL 47 
§ nojalla. Harsosammalta kasvaa allikkolähteiden reunalla laajalla alueella. Lähteikkö on muutoinkin edustava ja sijain  insa nähden 
melko luonnon  lainen. Lähteikön lajiston säilymiseksi tulee kiinni  ää huomiota myös tulevan rakentamisen pohjavesivaikutuksiin. 
Lisäksi lähteikön lähiympäristöä ei tulisi muu  aa siten, e  ä lähteiköille tyypillinen pienilmasto muu  uu.

Lähteiköllä on sekä allikkolähteitä, joissa pohjaveden kumpuaminen on näkyvissä, e  ä he  eikköisiä  hkupintoja. Kohderajauksen 
eteläosassa on myös lähdenoro, joka virtaa kohteen halki virtaavaan ojamaiseen puroon. Lähteikkö on kuusivaltaista korpea, jossa 
kasvaa myös harmaa- ja tervaleppää. Putkilokasvilajisto on rehevää mm. vuohenputki, kevätlinnunsilmä, mesiangervo, hiirenporras, 
lehtopalsami, käenkaali, metsäkorte, kurjenjalka, valkovuokko, rentukka, suokel  o. Lähteikön sammallajisto on myös edustava. 

Lähteiköstä on tehty hydrogeologinen lähdeselvitys vuonna 2008 (Ramboll Finland Oy, 2008).

Kartalla alueen liito-oravakohteet. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)
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Purouoma kuviolla 6. (Luonto  eto Keiron Oy)

Vaarantunut harsosammal kuviolla 21. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)

Kauhussuo ja Kauhukallio
Selvitysalueen itäosa yle  yy osi  ain Kauhusuo-Kauhumäki maakunnallises   arvokkaalle kokonaisuudelle (kuvio 58), jotka rajautuvat 
kuitenkin varsinaisen asemakaavan suunni  elualueen ulkopuolelle. Nämä on kuitenkin huomioitava kaavan laa  misessa. Kokonai-
suus on raja  u laajemmin päivitetyssä osayleiskaavan luontoselvityksessä (Luonto  eto Keiron Oy 2020). Suo- ja kalliokokonaisuus 
tulee säily  ää rakentama  omana. Kauhusuon vedet laskevat selvitysalueen kakkoiskulmassa virtaavan pienen puron kau  a (kuvio 
30). Puro on rajatulta alueelta uomaltaan varsin luonnon  lainen ja siten säily  ämisen arvoinen. Puroa ympäröi hakkuun jälkeen 
kehi  ynyt nuori leh  metsä (kuvio 29), joka on saman tapainen kuin kuviolla 5. Kuviolla on myös suuria pitkälle lahonneita kuusen 
kantoja, jotka ovat lahokaviosammaleelle sopivaa elinympäristöä. Kuvion 29 eteläreunassa on myös lehmusesiintymä, joka tulevai-
suudessa voi kehi  yä luonnonsuojelulain 29 § mukaiseksi jalopuumetsiköksi.

Puro ja lehto
Suunni  elualueen länsiosassa, Vanhan Turun  en eteläpuolella on laajahko nuoren metsän alue, jonka keskellä virtaa luonnon  lai-
sessa uomassa pohjoisesta laskeva purouoma (kuvio 6). Purouoma lähiympäristöineen on suositeltu säilyte  äväsi jo vuoden 2005 
osayleiskaavan luontoselvityksessä. Puroa ympäröivä metsä (kuvio 5) on rehevää lehtoa, mu  a puusto on vanhan metsänhakkuun 
vuoksi nuorta. Alueen järeästä kuusikosta on jäljellä vain pitkälle lahonneita kantoja, jotka sopisivat yhdessä rehevän luontotyypin 
kanssa erityises   suojellun lahokaviosammaleen elinympäristöksi. Tästä syystä puron ympäristöä tulisi säily  ää rakentama  omana 
laajemmalta alueelta. Lajia on viime aikoina löyde  y runsaas   pääkaupunkiseudulta juuri tämän kaltaisista ympäristöistä.

Nummelan jätevedenpuhdistamolta tuleva purouoma itsessään on luonnon  lainen ja mutki  elee rehevän kasvillisuuden välissä 
puronotkossa. Puroa ympäröivä metsä on kuitenkin avohaka  u noin 15–20 vuo  a si  en, ja hakkuun vaikutus ulo  uu puron reunalle 
as  . Puusto on pääosin nuorta leh  puustoa kuten harmaa- ja tervaleppää, pihlajaa sekä koivua. Puron varren kasvillisuus edustaa 
sekä rehevää ruohokorpea e  ä kosteaa lehtoa. Kasvilajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, hiirenporras, kotkansiipi, korpikaisla ja 
lehtopalsami.

Allikkolähde kuviolla 21. (Luonto  eto Keiron Oy,2020)

Muut kohteet
Alueelta on havai  u muutama metsälehmusesiintymä, jotka 
eivät kuitenkaan nyky  lanteessa ole luonnonsuojelulain 29 §:n 
luontotyypin jalopuulehto ehdot täy  äviä kohteita. Alueel-
la teh  in havainto myös silmälläpide  ävästä ketoneilikasta 
kuviolla 35. 
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Kiilamäen  lakeskuksen rakennuksia ja peltoja.

Alueen asutushistoriallisia vaiheita
Alueelle on muodostunut vuosikymmenien saatossa suunni  elematonta haja-asutusta. Vanhan Turun  en valmistuminen 1930-lu-
vulla vilkastu    rakennustoimintaa ja asutuksen lisääntymistä  en varsilla. Alunperin alueella on sijainnut pari maa  laa, joiden 
yhteyteen uusia rakennuspaikkoja on vähitellen vuosikymmenien saatossa muodostunut. Valtaosa suunni  elualueesta on kuitenkin 
edelleen rakentamatonta alue  a. Suunni  elualue  a etelästä rajaava Turun moo  ori  e (vt 1) valmistui vuonna 1971. 

Alueella on suorite  u arkeologinen inventoin   vuonna 2007 alueella tuolloin vireillä olleeseen osayleiskaavoitukseen lii  yen, eikä 
suunni  elualueelta ole löyde  y muinaisjäännöksiä.

Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Alue on nykyisellään asemakaavoi  amatonta, yhdyskuntarakenteeltaan hajanaista, maaseutumaista alue  a. Vanhalta Turun  eltä 
on lukuisia piha- ja peltoteiden lii  ymiä suunni  elualueen suuntaan. Lisäksi alueen halki kulkee Tarvon  en yli edelleen Siun  on 
puolelle jatkuva Ka   lamäen  e (yksityis  e), jonka varrelle sijoi  uu myös Tarvon  en eteläpuolella haja-asutusta. Hankasalonmäen 
louhosalueelle on rakenne  u oma  e, joka lii  yy myöskin Vanhalle Turun  elle. Alueen maisemakuvaan kuuluvat alavat peltoaukeat, 
joita kallioiset ja metsäiset mäet ympäröivät. Myös alue  a halkovat suuren voimalinjat vaiku  avat alueen maisemakuvaan.

Suunni  elualueen rakenne ja nykyiset toiminnot. Taustalla oleva ilmakuva © GoogleMaps, 2021

Alueen nykyinen rakennuskanta
Alueella kaikkiaan 21 asuinrakennusta, joista kolme on paritaloja. Lisäksi alueella on erilaisia asuinrakennusten yhteyteen sijoi  uvia 
talousrakennuksia kuten saunoja, autosuojia ja maataloustoimintaan lii  yviä rakennuksia. Vanhimmat asuinrakennukset ovat vuo-
silta 1930 ja 1948. Muut asuinrakennukset alueelle on rakenne  u 1960 -luvulta alkaen ja viimeisimmät niistä ovat rakentuneet 2000 
-luvulla. Pääosa rakentamisesta sijoi  uu Vanhan Turun  en lähe  yville. 
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Kiilamäen asuinrakentamista.

Inventoidut rakennuskohteet kartalla:
1. Kiilamäen  lakeskus
2. Leh  mäen  lakeskus

Ylemmässä kuvassa rakennus 1 ja alemmassa rakennus 3.

Rakenne  u kul  uuriympäristö
Kaava-alue  a koskien on tehty rakennusinventoinnit vuosina 
2003 ja 2005, joissa inventoi  in alueella sijaitsevat 1950-luvulla 
tai sitä ennen rakennetut rakennukset eli edellä mainitut kaksi 
vanhempaa omako  taloa talousrakennuksineen. Inventoin-
neissa on arvioitu rakennuksen tai rakennusryhmän arvo 
kul  uurihistoriallises  , rakennustaiteellises   sekä maisemalli-
ses  . Kaava-alueelle ei sijoitu paikallises  , maakunnallises   tai 
valtakunnallises   merki  äviä rakennuksia. Tehtyjen rakennus-
inventoin  en perusteella alueen rakennuksilla ei ole erityisiä 
arvoja, joiden perusteella ne tulisi suojella. 

1) Kiilamäen  lakeskus
1. Asuinrakennus:
valmistunut vuonna 1948, muute  u 1958 ja 1985

2. Nave  a/vaja
valmistunut vuonna 1946, muute  u 1978

3. Asuinrakennus (aiemmin ollut saunarakennus)
valmistunut vuonna 1945

4. Vaja
valmistunut 1961

5. Kuivuri
valmistunut 1940 -luvulla

Kiilamäki on lohko  u Sepän kanta  lasta vuonna 1947. Asuinta-
lo on suurehko rintamamiestalo- tyyppinen rakennus. Raken-
nusta on remontoitu vuonna 1958 ja 1985, jolloin rakennusta 
on myös laajenne  u ja kuis  n paikalle on tehty eteinen ja 
sauna  lat. Talon ikkunat on uusi  u ja peiterimalaudoitus kor-
va  u lomalaudoituksella. Vanha betoniperustus on päällyste  y 
minerii   levyillä.

Nave  a/vaja -rakennuksessa on ylisille johtava ajosilta. Raken-
nusta on laajenne  u 1978 ja 1982. Parhaiten  lan rakennus-
kista on säilynyt saunarakennus, joka on kuitenkin muute  u 
myöhemmin asuinrakennukseksi. Vuonna 1961 valmistunut 
vajarakennus on rakenne  u vanha rakennustavan mukaises   
muistu  amaan vanhempaa rakennusta.
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Ylemmässä kuvassa on asuinrakennus 1 ja alemmassa kuvassa on 
varastorakennus 2.

Hiidenkirnun likimääräinen sijain   kartalla.

2) Leh  mäen  lakeskus
1. Asuinrakennus
valmistunut vuonna 1930, muute  u  1970-80 -luvulla

2. Varasto (aiemmin sauna)
valmistunut 1930-luvulla, laajenne  u myöhemmin

3. Lato
valmistunut 1930-luvulla

Näkymä Tarvon  elle Ka   lamäen sillalta kuva  una.

Rakennukset sijaitsevat Ros  n kanta  lan en  sillä mailla, ja 
Leh  mäki on loho  u Yliros  sta vuonna 1926. 

Asuinrakennus on leveä runkoinen talo. Sen sisäänkäyn   sijoit-
tuu toiselle sivustalle ja sen päällä on lippa. Rakennuksessa on 
alkuperäiset ikkunat. 1970-luvullla rakennuksen päätyyn on 
tehty satulaka  oinen laajennusosa, jossa on yksi asuinhuone ja 
sen päädyssä on sisäänvede  y parveke. 

Pihan varastorakennus on aiemmin ollut sauna, jota on 
laajenne  u. Pihapiirissä on myös 1970-luvulla rakenne  u 
piharakennus, lato ja ränsistyneitä ja hyvin huonokuntoisia 
kasvihuoneita.

Alueella yleises   on näkyvissä sen käy  ö maa- ja metsätalous-
alueena. Alueen vanhojen maa  lojen toimintaan lii  yvät pel-
toalueet ovat ainakin osin vielä viljelykäytössä tai laidunmaana. 
Alueella ei kokonaisuutena ole erityisiä maisemallisia arvoja.

Luonnonmuistomerkit
Suunni  elualueen lounaisosaan, Hankasalonmäen kupeeseen 
sijoi  uu hiidenkirnu, joka on tunniste  u Nummelan eteläosien 
osayleiskaavatyön yhteydessä. Hiidenkirnut eivät ole automaat-
 ses   suojeltuja.

Väestö
Alueella on nykyisellään vähän asutusta, kaikkiaan muutamia 
kymmeniä asukkaita.

Palvelut ja työpaikat
Suunni  elualueelle ei sijoitu muita palveluita kuin kiviainesten 
myyn  ä. Vähäisessä määrin työpaikkoja alueella on siellä ta-
pahtuvan maatalouden sekä louhinnan ja kiviainesten myynnin  
pui  eissa.

Virkistys
Alueella ei varsinaisia virkistyalueita, mu  a jossain määrin 
alueen metsiä voidan hyödyntää myös virkistäytymiseen. 
Polkuverkostoa sekä pelto- ja metsäteitä hyödynnetään mm. 
maastoratsastukseen.

Liikenneverkko
Suunni  elualue lii  yy ympäröivään liikenneverkkoon Vanhan 
Turun  en (mt 110) välityksellä. Vanhalta Turun  eltä on alueelle 
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useita suoria ton   lii  ymiä, pelto- ja metsäteiden lii  ymiä sekä kaksi  elii  ymää: Kukkulakuja ja Tarvon  en yli sen eteläpuolelle 
aina Siun  on puolelle saaakka johtava Ka   lamäen  e.

Vanhalta Turun  eltä suunni  elualueen kohdalta lähtee Nummelan keskustaan ja tulevalle asemanseudullekin johtava Pillistön  e. 
Pillistön  en eteläistä osaa ei vielä toistaiseksi ole toteute  u kaduksi, mu  a sen katusuunni  elu on parhaillaan tekeillä.

Vanhan Turun  en kau  a suunni  elualueelta on jouhevat liikenneyhteydet Porin  elle (Vt2) ja Hanko-Hyvinkää -  elle (Vt25), joiden 
kau  a pääsee jouhevas   Helsingin, Turun, Porin, Hyvinkään ja Hangon suuntaan.

Tekninen huolto
Suunni  elualue ei nykyisellään kuulu Vihdin veden toiminta-alueeseen, eikä se ole siten kunnallisteknisen verkoston piirissä. Suun-
ni  elualueelta on matkaa Nummelan jätevedenpuhdistolle noin kilometri. Samanaikaises   asemakaavan suunni  elun kanssa on 
vireillä Vihdin tulevan jätevesiratkaisun suunni  elu ja siihen lii  yvä päätöksentekoprosessi. Siinä vaihtoehtoina ovat uusi jäteveden 
puhdistamo, joka tulisi sijoi  umaan Etelä-Nummelan yritysalueelle, taikka siirtoviemäri Espoon Blominmäen jäteveden puhdista-
moon. Koska ratkaisua ei ole vielä tehty, täytyy asemakaavatyössä huomioida molemmat mahdolliset ratkaisut siten, e  ä kaava 
mahdollistaa niiden toteu  amisen. Tämän vuoksi kaavatyötä on tehty yhteistyössä Vihdin Veden kanssa.

Suunni  elualueen halki kulkee sekä 400 kV e  ä 110 kV voimalinjat. Sekä Caruna Oyj:llä e  ä Fingrid Oyj:llä on suunni  eilla olemassa 
olevien voimalinjojen lisäksi uusia yhteystarpeita, joilla on vaikutuksia alueen suunni  eluun. Näistä on lausuntojen lisäksi pide  y 
palavereja kaavatyön yhteydessä suunnitelmien yhteensovi  amiseksi.

Ympäristön häiriötekijät
Ympäristöhäiriöitä alueelle aiheu  avat edellä mainitut voimalinjat sekä valta  en sekä liikennemelu ja louhinnoista aiheutuva melu. 

Suunni  elualue  a halkovat sekä 110 kV e  ä 400 kV voimalinjat.Voimalinjat maastokartalla.
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Kunnan maanomistus suunni  elualueella. Kar  a päivitetään kaavan 
seuraavaan vaiheeseen.

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaanlii  o, 
2020)

Alueen toteu  amisen meluvaikutuksia on selvite  y louhinta-
suunnitelman yhteydessä (Ramboll Finland Oy, 2021), ks. s. 60.

Sosiaalinen ympäristö
Alue on nykyisellään väljää maalaismaista haja-asutusalue  a, 
jossa asuminen on kuitenkin toteutunut lähes poikkeukse  a 
ryhmi  äin maan  en 110 varrelle.

Suunni  elualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta 
omistaa alueelta joitakin kiinteistöjä ja on toiminut kaavan 
laa  mista varten ak  ivises   maanhankkinnan suhteen ja te-
keillä on maakauppoja ja maankäy  ösopimuksia kaava-alue  a 
koskien.

3.2 Suunni  elu  lanne

Vih   kuuluu Uudenmaan lii  oon. Uudenmaan voimassa olevi-
en maakuntakaavojen yhdistelmässä (Uudenmaan lii  o, 2020) 
suunni  elualueen kohdalle on merki  y työpaikka-aluemerkin-
tä, jolla osoitetaan merki  ävät taajamatoimintojen alueiden 
ulkopuoliset työpaikka-alueet. Alue varataan ensisijaises   
työpaikkarakentamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elus-
sa alueelle ei tule osoi  aa merki  ävää määrää uu  a asumis-
ta. Uusi rakentaminen ja muu maankäy  ö on sopeute  ava 
ympäristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luonto-arvot 
sekä o  aa huomioon alueen kul  uurihistorialliset ja maisemal-
liset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on 
kiinnite  ävä huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava 
sään ääri-ilmiöihin. 

Sellaisen vähi  äiskaupan, joka kaupan laatu huomioon o  aen 
voi sijoi  ua perustelluista syistä myös keskusta-alueiden 
ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja 
maatalouskauppa, koon alaraja on Vihdissä 10 000 k-m², ellei 
selvitysten perusteella erityises   muuta osoiteta. Merkityksel-
tään seudullisella vähi  äiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan 
myös useasta myymälästä koostuvaa vähi  äiskaupan alue  a, 
joka on vaikutuksiltaan verra  avissa merkitykseltään seudulli-
seen vähi  äiskaupan suuryksikköön. 

Lisäksi samalle alueelle on merki  y taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue -merkintä. Merkintä on kehi  ämisperi-
aatemerkintä. Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteute  avat taajama-toimintojen alueet tai työpaikka-alueet. Yksityiskoh-
taisemmassa suunni  elussa toteu  aminen on ajoite  ava pääsääntöises   maakuntakaavan suunni  elukauden loppupuolelle. Kunta 
määri  elee alueen toteu  amisen tarkoituksenmukaisen ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan osa-alueen muihin 
käyte  ävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käyte  ävissä oleviin työpaikkatoi-
mintojen alueisiin.

Lisäksi maakuntakaavoissa on huomioitu voimalinjat, moo  ori  e (vt1), seutu  e (mt110) sekä viheryhteystarve. Viheryhteystarve-
merkinnällä osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet. Yksityiskohtaisemmassa 
suunni  elussa on huolehdi  ava siitä, e  ä merkinnällä osoite  u yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja ulkoilu-
mahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhtey-
den mitoituksessa on kiinnite  ävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja paikallisten vir-
kistystarpeiden yhteensovi  amiseen siten, e  ä olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentama  omat alueet 
varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäy  öön. 
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Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava Uusimaa 
2050 -kaava on hyväksy  y, mu  a se ei lainvoimainen ja kaava 
on asete  u täytäntöönpanokieltoon oikaisuvaa  musten käsit-
telyn ajaksi, jolloin tämä kaava ei tässä vaiheessa ole alemman 
tason kaavoitusta ohjaava kaava. Tullessaan voimaan Uusimaa 
2050 -kaava kumoaa nyt voimassa olevat lainvoimaiset maa-
kuntakaavat. Tässä asemakaavatyössä on jo kuitenkin soveltu-
vin osin huomioitu Uusimaa 2050 kaavan sisältö. 

Helsingin hallinto-oikeus on 24.9.2021 antamillaan kolmella 
päätöksellä hylännyt pääosan Uusimaa -kaava 2050 -koko-
naisuuden hyväksymiseen kohdistuneista valituksista. Kaava-
kokonaisuuden täytäntöönpanokielto ei ole enää voimassa 
hylä  yjen valitusten osalta. Hallinto-oikeus kumosi luonnon-
suojeluyhdistysten valituksista maakuntakaavoja koskevat 
päätökset siltä osin kuin niillä oli kumo  u aiemmissa maakun-
takaavoissa olevia Natura 2000 -alueita koskevia merkintöjä ja 
luonnonsuojelualueita koskevia merkintöjä. Aiemmissa maa-

Ote Uusimaa 2050 kaavasta (Helsingin seutu ja Länsi-Uusimaa), joka ei 
ole vielä lainvoimainen. © Uudenmaanlii  o. 

kuntakaavoissa esitetyt mainitut suojelumerkinnät jäivät siten voimaan. Hallinto-oikeus kumosi lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen 
valituksesta osan kaavamääräyksestä, joka koski vähi  äiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla. 
Maakuntakaavalla oli määrä  y, e  ä näillä alueilla seudullisia vaikutuksia on vasta vähintään 10 000 k-m2:n suuruisella vähi  äis-
kaupan myymälällä. Uusimaakaava 2050 ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Uudenmaan lii  o on pää  änyt hakea valituslupaa 
Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Uusimaa-kaava ka  aa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaavan kokonaisuus sisältää kolme 
vaihemaakuntakaavaa, jotka on laadi  u Helsingin seudulle, Itä- ja Länsi-Uudellemaalle. Vih   kuuluu Helsingin seudun kokonaisuu-
teen. Helsingin seudulla tärkeitä teemoja ovat muun muassa kansainväliset yhteydet, kasvuun varautuminen sekä viherrakenteen 
vaaliminen  ivistyvässä kaupunkirakenteessa. 

Kaavan yleisten suunni  elumääräysten mukaan alueidenkäytön suunni  elussa on ediste  ävä ilmastonmuutoksen hillinnän ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta kestäviä ratkaisuja. Alue- ja yhdyskuntarakenne  a tulee kehi  ää olemassa olevaan 
rakenteeseen tukeutuen.  Ympärivuo  sta asumista sekä työpaikkarakentamista on ohja  ava ensisijaises   maakuntakaavassa  osoi-
te  uihin keskuksiin, pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle, taajamatoimintojen  kehi  ämisvyöhykkeille sekä palvelukeski  ymiin. 
Keskusten välisten liikenneyhteyksien kehi  ämistä on tue  ava erityises   joukkoliikenteeseen perustuen. 

Olemassa olevia taajamia tulee kehi  ää niiden maankäy  öä täydentäen ja tehostaen ja niiden  toiminnallista rakenne  a monipuo-
listaen. Taajama-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on  ediste  ävä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenne  ä sekä päivit-
täisten palveluiden saavute  avuu  a. Lisäksi on turva  ava rii  ävät virkistysmahdollisuudet sekä virkistysyhteydet maakunnallisille 
virkistysalueille.

Uudet asuin- ja työpaikka-alueet tulee suunnitella niin, e  ä ne täy  ävät kestävän ympäristön kriteerit: alueiden sijainnin alue- ja 
yhdyskuntarakenteessa sekä rakentamisen määrän ja tehokkuuden tulee olla  sellaista, e  ä monipuolisille toiminnoille, lähipalveluil-
le ja joukkoliikenneyhteyksille sekä lyhyille asioin  matkoille kävellen ja pyöräillen syntyy edellytykset. 

Maakuntakaavassa osoite  ujen keskusten, palvelukeski  ymien ja taajamatoimintojen  kehi  ämisvyöhykkeiden ulkopuolella tapah-
tuvan asuin- ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaises    sijoi  ua olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen. Rakentamisen 
ohjauksessa tulee huomioida olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, palveluiden saavute  a-
vuus  ja kestävän liikkumisen edellytykset. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on pyri  ävä minimoimaan liikenteestä aiheutuvia 
melu-, tärinä ja päästöhai  oja.

Merkitykseltään seudullisen vähi  äiskaupan suuryksikön koon alaraja on 4000 k-m2, ellei selvitysten perusteella muuta osoiteta ja 
ellei näissä suunni  elumääräyksissä muuta määrätä. Merkitykseltään  seudullisella vähi  äiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös 
useasta myymälästä koostuvaa vähi  äiskaupan alue  a, joka on vaikutuksiltaan verra  avissa merkitykseltään seudulliseen vähi  äis-
kaupan suuryksikköön.

Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa ja alueidenkäytössä on ote  ava huomioon alueiden arvokkaat  ominaispiirteet ja turva  ava 
luonnon, maiseman ja kul  uuriympäristön arvot. Yksityiskohtaisemmassa  suunni  elussa on tarkiste  ava viranomaispäätösten, 
inventoin  en tai rekisterien ajantasainen  eto arvokkaista alueista, kohteista ja yhteyksistä mukaan lukien alueiden ja kohteiden 
tarkemmat rajaukset.
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Vihdin strategisen yleiskaavan kar  a 1.

Ote Vihdin strategisen yleiskaavan kartasta 1.

Ilmaston kannalta kestävään energiajärjestelmään siirtymistä on ediste  ävä. Yksityiskohtaisemmassa  suunni  elussa on ediste  ävä 
kestävää luonnonvarojen käy  öä, kierto- ja biotalou  a, uusiutuvan energian tuotantoa sekä hukkalämmön hyödyntämistä. Raken-
tamisessa tulee edistää kestävää maa-aineshuoltoa. Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen ja laitosten toimintamahdollisuudet ja 
kehi  ämistarpeet tulee huomioida yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa.

Uusimaa 2050 kaavassa Etelä-Nummelan yritysalueelle on osoite  u tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalue (harmaa 
rinkula). Kohdemerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeiden ulkopuolella olevat laajat tuotannon ja logis  ik-
katoimintojen  kehi  ämisalueet. Alueita osoitetaan sellaisia  toimintoja varten, jotka  toimintansa laadun, laajuutensa, ympäristö-
vaikutusten tai muun  syyn vuoksi eivät voi sijaita asutuksen väli  ömässä läheisyydessä. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa  
suunni  elussa osoi  aa tarkempien selvitysten perusteella ympäristövaikutuksiltaan merki  äviä teollisuuslaitoksia, vaarallisia kemi-
kaaleja, käsi  eleviä laitoksia , logis  ikkakeskuksia, logis  ikkaintensiivistä teollisuu  a ja niitä tukevia toimintoja, maa-aineshuoltoon 
lii  yviä toimintoja ja kiertotaloustoimintoja.

Merkinnän osoi  amalle alueelle voidaan yksityiskohtaisem-
massa suunni  elussa osoi  aa merkitykseltään seudullinen 
tuotannon ja logis  ikkatoimintojen keski  ymä. Merki  ävät 
ympäristöhäiriöt on este  ävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoi  a-
malla rii  ävät suoja-alueet. Siltä osin kuin alueella varastoidaan 
ja/tai valmistetaan pol  onesteitä tai muita vaarallisia aineita, 
alueen ja sen lähiympäristön suunni  elussa on huomioitava 
varastoinnin aiheu  amat ympäristöriskit. 

Uusi rakentaminen ja muu maankäy  ö on sopeute  ava ym-
päristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä 
o  aa huomioon alueen kul  uurihistorialliset ja maisemalliset 
ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa on 
kiinnite  ävä huomiota hulevesien hallintaan ja varaudu  ava 
sään ääri-ilmiöihin.

Alueen sijain   ja laajuus on määriteltävä tarkemmin yksi-
tyiskohtaisemmassa suunni  elussa siten, e  ä se muodostaa 
rii  ävän laajan toiminnallisen kokonaisuuden. Yksityiskohtai-
semmassa suunni  elussa alueelle ei tule osoi  aa asumista tai 
muuta alueelle soveltumatonta toimintaa. Alueen suunni  elus-
sa ja toteutuksessa tulee varata rii  ävät  lat raskaan liikenteen 
pysäköinnille.

Lisäksi kaavakartalle on osoite  u 110 kV:n (Kopula-Nurmijärvi) 
ja 400 kV:n ( Espoo-Hikiä )voimalinjat, joiden merkintöihin 
lii  yy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueiden 
käy  öä suunniteltaessa on ote  ava huomioon voimajohtojen 
suojaetäisyyksistä annetut määräykset.

Kartalle on merki  y myös Kauhussuo-Kauhukallio suojelualue. 
Tällä aluevarausmerkinnällä on osoite  u luonnonsuojelulain 
nojalla suojellut ja suojeltavaksi tarkoitetut alueet. Niitä ovat 
kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet 
tai muutoin maakunnallises   arvokkaiksi todetut luontoalueet. 
Merkintään lii  yy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Suojelualueeksi osoitetulle alueelle ei saa suunnitella toi-
menpiteitä, jotka vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja 
ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodoste  u 
suojelualue tai tavoi  eena on siitä perustaa sellainen.

Vihdin strateginen yleiskaava on hyväksy  y Vihdin kunnanval-
tuustossa 21.9.2020 § 37ja HHO on 16.9.2021 hylännyt siitä 
jätetyt valitukset. Kaava on saanut lainvoiman 18.10.2021 ja 
näin ollen se on kaava, joka ohjaa kunnan asemakaavoitusta.
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Etelä-Nummelan osayleiskaavan ehdotuskar  a.

Vihdin strategisessa yleiskaavassa on ollut tavoi  eena luoda yhteinen näkemys Vihdin maankäytön tulevaisuudesta pitkällä aikavä-
lillä. Kaavalla pyritään alueidenkäytön strategisten linjausten tekemiseen ja kokonaiskuvan muodostamiseen kunnan maankäytön 
tavoitellusta kehityksestä. Strategisessa yleiskaavassa suunni  elualueelle on merki  y kolme eri pääkäy  ötarkoitusta: 

• Monipuolinen työpaikka-alue (v.pun):  Alue on tarkoite  u ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omille työpaikkatoiminnoille. Alueelle 
voi sĳoi  ua teollisuu  a ja varastoin  a, mikäli toiminta on ympäristövaikutuksiltaan verra  avissa liike- ja toimisto  loihin. Alueen 
toteutuksessa tulee kiinni  ää myös kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksiin, sekä alueen yleiseen viihtyisyyteen. Alueen uusien 
rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

• Tuotanto- ja varastotoiminnan laajennusalue (vaal. harmaa + rasteri): Tuotanto ja varastotoiminnan alue, jolle voidaan 
asemakaavoi  aa tuotanto- ja varastotoimintaa ja muuta  laa vaa  vaa työpaikkatoimintaa. Alueelle voidaan muun 
työpaikkarakentamisen ohella sĳoi  aa tuotannolliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja. Myymälätoiminnan tulee 
olla merkitykseltään paikallista. Toiminta ei saa olla keskustahakuista kauppaa eikä synny  ää vähi  äiskaupan suuryksikköön 
verra  avaa alue  a. Alueen uusien rakennuspaikkojen muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

• Tuotanto- ja varastotoiminnan laajennusalue, bio- ja kiertotaloustoiminta (tumma harmaa+ rasteri): Työpaikka-alue, jolle voidaan 
asemakaavoi  aa tuotanto- ja varasto toimintaa tai muuta  laa vaa  vaa bio- ja kiertotaloustoimintaa. Alueen rakentamisen 
yhteydessä tulee kulkuyhteydet valta  eltä kehi  ää vastaamaan lisääntyneen liikenteen tarpeita. Alueen uusien rakennuspaikkojen 
muodostamisen tulee perustua asemakaavoitukseen.

Kaavassa osoite  u tarve viheryhteydelle jää suunni  elualueen itäpuolelle.

Saman aikaises   Etelä-Nummelan yritysalueen asemakaavoituksen kanssa on tekeillä myös Etelä-Nummelan osayleiskaava. Kaavoja 
valmistellaan  ivissä yhteistyössä kuitenkin niin, e  ä osayleiskaava on tarkoitus viedä hyväksy  äväksi ennen asemakaavaa. Osayleis-
kaava-aineisto, ja soveltuvin osin myös alueen aiempaan osayleiskaavoitukseen lii  yvä aineisto, ja niitä varten laaditut selvitykset on 
huomioitu ja hyödynne  y myös asemakaavatyössä.

Etelä-Nummelan osayleiskaava perustuu ESA-radan tulevan asemanseudun kehi  ämiseen. Etelä-Nummelan osayleiskaavalla on 
tavoi  eena luoda mahdollisuudet uuden viihtyisän, houku  elevan ja vireän, tehokkaas   rakennetun ja urbaanin asemanseudun to-
teu  amiselle. Osayleiskaavatyössä painotetaan Nummelan keskustan ja uuden asemanseudun välistä kokonaisuu  a sekä molempi-
en keskusta-alueiden elinvoimaisuu  a. Myös uudet yritysalueet, Etelä-Nummelan työpaikka-alue ja Hiidenlaakso, nivoutuvat  iviiksi 
osaksi Etelä-Nummelan taajamarakenne  a.
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Etelä-Nummelan autoliikenneverkko välivaiheessa ennen ESA-radan 
toteutumista ja asemanseudun toteudu  ua, Sitowise, 2021.

Etelä-Nummelan osayleiskaavan vaikutus asukasmäärään, kauppaan, palveluihin, liike  loihin ja teollisuuteen. Sitowise, 2021. 

Väestö
Nummelan taajaman laajentaminen etelään ja uuden asemanseudun muodostaminen edelly  ävät huoma  avaa väestömäärän 
kasvua. Osayleiskaava-alueelle on kaavailtu tulevan vuoteen 2050 mennessä noin 14 000 uu  a asukasta. Suuri osa uusista asukkais-
ta sijoi  uu aseman lähiympäristöön. Toinen laajempi uusi väestökeski  ymä on Ridalinmetsän alueella. Kaavaan osoitetuille  iviin 
asumisen alueille on kaavailtu tulevan noin 11 900 uu  a asukasta, kun alueiden aluetehokkuus on 0,3-0,9. Muiden asuinalueiden 
aluetehokkuus on 0,3, joka tarkoi  aa noin 2 100 uu  a asukasta.

Kauppa ja palvelut
Osayleiskaava-alueella kaupalliset palvelut keski  yvät asemanseudulle. Julkisia palveluita on sijoite  u myös mm. Pajuniityn alueelle, 
ja lisäksi lähipalveluja on mahdollista muodostaa myös Ridalinmetsän ja Pajuniityn  asuinalueille.

Nyky  lantessa koko Vihdin kunnan  laa vaa  van kaupan tarjonta on varsin vähäistä ja vaikutusaluekin rajoi  uu pitkäl   omaan 
kuntaan. Huhmarin  laa vaa  van kaupan alueelle saa sijoi  aa merkitykseltään seudullisen vähi  äiskaupan suuryksikön, jonka mi-
toitus on maakuntakaavassa osoite  u 50 000 km2. Alue soveltuu hyvin  laa vaa  van kaupan tarpeisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi 
auto- huonekalu-, ja puutarhakaupan yksiköt tai suuret erikoistavarakaupan yksiköt, kuten urheiluvälineliikkeet tai outlet -myymälät. 
Tämän tyyppisen vähi  äiskaupan on tarkoituksenmukaista sijoi  ua lähekkäin työpaikkatoimintojen kanssa, jolloin on mahdollista 
hyötyä logis  ses   erinomaisista sijainneista.

Teollisuus ja muu elinkeinotoiminta
Osayleiskaavan keskeinen tavoite on kehi  ää Vihdin mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle sekä luoda ton   tarjontaa erityyppisille 
toimijoille sekä kuntastrategian mukaises   lisätä työpaikkaomavaraisuu  a. Pääasiallises   vain elinkeinotoimintaan osoitetut alueet 

keski  yvät suurelta osin vt1:n ja mt 110:n väliselle alueelle 
sekä Hiidenlaaksoon Hanko-Hyvinkää -radan varrella.

Työpaikkatarjonnan on alueella tarkoitus olla mahdollisimman 
joustavaa ja erilaisten toimialojen tarpeisiin sopivaa. Alueelle 
sopivat niin logis  ikka- ja kiertotaloustoiminnot kuin modernit 
toimisto- ja co-working-työ  lat. Alueet mahdollistavat myös 
tuotanto- ja varastotoiminnan kehi  ämisen pohjavesialueiden 
ulkopuolella. Alueelle voidaan muun työpaikkarakentamisen 
ohella sĳoi  aa tuotannolliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä 
myymälä  loja. Myymälätoiminnan tulee olla merkitykseltään 
paikallista. Toiminta ei saa olla keskustahakuista kauppaa eikä 
synny  ää vähi  äiskaupan suuryksikköön verra  avaa alue  a.

Liikenne
Asemanseutu tulee olemaan raideliikenteeseen tukeutuvaa 
alue  a, jonka toteu  aminen on sido  u ESA-radan toteu  amis-
päätökseen. Etelä-Nummelan ja nykyisen Nummelan keskuk-
sen välinen yhteys on kävelyn ja pyöräilyn ydinalue  a ja in-
tensiivisen joukkoliikenteen vyöhyke  ä, joka tulee suunnitella 
korkeatasoises   kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen ehdoilla. 

Osayleiskaavan tavoi  eena olevan asukasmäärän sijoi  aminen 
aseman vaikutusalueelle sekä kestävien liikkumismuotojen 
käy  öön kannustavan ympäristön luominen edelly  ää rii  ä-
vän  ivistä maankäytön rakenne  a, joka tulee toteutumaan 
vaihei  ain. Ajoneuvoliikenne  ä kehitetään kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikenne  ä täydentävänä liikkumismuotona. Ajoneu-
voliikenteen osuus tulee todennäköises   olemaan suuri muissa 
kuin alueen sisäisissä tai Helsinkiin suuntautuvissa matkoissa.
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Alueen merki  ävimpänä sisäisen liikenteen pohjois-etelä-
suuntaisena kokoojakatuna toimii Pillistön  e, joka yhdistää 
nykyisen Nummelan alueen Aseman  en ja Naaranpajun  en 
kau  a uuteen Vih  -Nummelan asemaan, aseman ympäril-
le muodostuvaan keskukseen ja edelleen Etelä-Nummelan 
työpaikka-alueeseen. Pillistön  e lii  yy mt 110:lle, joka toimii 
alueen tärkeimpänä sisääntuloväylänä esimerkiksi Helsingin ja 
Lohjan suunnista. 

Alue kytkeytyy seudulliseen ja valtakunnalliseen liikenneverk-
koon pääosin mt 110 kau  a. Mt110 tarjoaa yhteyden asemalta 
vt2:lle ja vt25:lle sekä näiden kau  a edelleen vt1:lle.

Osayleiskaavan mukainen kehitys lisää myös alueen liikenne  ä, 
ja sen vaikutuksia on arvioitu liikenne-ennusteiden avulla (Si-
towise, 2021). Liikenneverkko on kaava-alueella laajempi kuin 
nyky  lassa. Suunnitellun maankäytön tuo  ama liikennesuo-
rite mahtuu suunnitellulle katuverkolle hyvin. Katuosuuksien 
välityskyky ei ylity vuodelle 2050 laaditun liikenne-ennusteen 
mukaisilla liikennemäärillä. 

Mt 110:lle on osoite  u uusia lii  ymiä, ja osa olemassa olevista 
lii  ymistä vaa  i merki  äviä toimenpiteitä liikenteen suju-
vuuden takaamiseksi. Suurin kuormituksen kasvu kohdistuu 
Porin  en (vt2) ramppien lii  ymiin, jotka vaa  vat kehitystoi-
menpiteitä toimivuuden takaamiseksi. Lii  ymät toimivat en-
nuste  lanteessakin hyvin, jos niitä kehitetään kiertolii  ymiksi 
tai valo-ohjatuiksi lii  ymiksi lisäkaistoin.

Joukkoliikenne
Etelä-Nummelan rakentuminen edelly  ää nykyisen joukkolii-
kenneverkon laajentamista. Julkisten palvelujen ja hallinnon 
(PY) alueen toteutuminen Pillistön  en, Naaranpajun  en ja 
Hanko-Hyvinkää radan rajaamalle alueelle tuo paikallisliiken-
teen rei   - ja pysäkkitarpeita Naaranpajun  elle. Pillistön  eltä 
tarvitaan joukkoliikenneyhteys Hiidenlaakson työpaikka-alueel-
le. Joukkoliikenteen rei  n on tarpeen jatkua myös Pillistön  etä 
etelään, jo  a Vanhan Turun  en eteläpuolen työpaikka-alueet 
voidaan kytkeä Nummelan keskustaan. 

Pillistön  en ja Vanhan Turun  en lii  ymään tarvitaan pysäkki-
pari. Lisäyksen suunni  elun yhteydessä on arvioitava olemassa 
olevien pysäkkiparien  lanne. Vanhaa Turun  etä liikennöivä 
joukkoliikenne palvelee myös maan  en eteläpuolelle toteutet-
tavia työpaikka-alueita. Työpaikka-alueen rakentamisen edetes-
sä tulee alueelle järjestää joukkoliikenneyhteys pysäkkeineen 
sen sisäistä kokoojakatua pitkin.

Tavoite  lanteessa Nummelan linja-autoasema on siirre  y Me-
ri  en eteläpuolelle Naaranpajun  en ja Hanko-Hyvinkää-radan 
väliselle alueelle. Junaliikenteen käynnistyminen on eri  äin 
merki  ävä kehitysaskel Nummelan joukkoliikenneyhteyksille. 
Jo  a siitä saadaan mahdollisimman suuri hyöty, on linjastoa 
paikallaan kehi  ää niin, e  ä se toimii liityntänä asemalle. 
Joukkoliikenneliityntää täydentää aseman yhteyden pyörille ja 
autoille tarkoite  u liityntäpysäköin  . Liityntäpysäköin  alueen 
saavute  avuudella etäämmältä on erityisen suuri merkitys 
 lanteessa, jossa myös kaukoliikenteen junat pysähtyvät Num-

melassa.

Etelä-Nummelan joukkoliikenteen rei  t ja pysäkit nyky  lanteessa ja 
asemanseudun toteudu  ua, Sitowise, 2021.

Etelä-Nummelan pyöräily-yhteydet välivaiheessa ja  tavoite  lanteessa 
vuonna 2050, Sitowise, 2021.
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Siun  ojoen osavaluma-alueet ja niiden pienvalumaalueet. Nuolet kuvaa-
vat kunkin pienvaluma-alueen pintavesien purkusuuntaa. (Pöyry 2009).

Nykyiset Nummelan keskustaan pää  yvät linjat voidaan jatkaa rauta  easemalle, jolloin ne palvelevat Nummelan ja aseman välistä 
liityntäliikenne  ä sekä liityntää myös Vihdin kirkonkylän ja Karkkilan suunnista. Samalla linjat tuo  avat Etelä-Nummelan alueen 
sisäisen joukkoliikenteen palvelun sekä bussiyhteyden alueelta Helsingin suuntaan ja mahdollistavat joukkoliikenteen käytön myös 
niille, joiden määränpäät eivät sijaitse rauta  en vaikutuspiirissä. Osa Nummelan ja Helsingin välisistä vuoroista on tarkoituksenmu-
kaista linjata kulkemaan Nummelasta aseman kau  a mt 110:lle, jolloin pystytään tarjoamaan joukkoliikenneyhteys Nummelasta ja 
Helsingin suunnasta myös mt 110:n varren uusille työpaikka-alueille.

Pyöräily-yhteydet
Välivaiheen ja vuoden 2050 kävely- ja pyöräliikenteen verkko on jäsennöity päärei   in, baanamaiseen yhteyteen, aluerei   in ja seu-
turei   in. Näiden lisäksi on tunniste  u nykyisiä yhteyksiä, joiden käyte  ävyy  ä pyörärei   en jatkumoina tulisi selvi  ää.

Välivaiheen  lanteessa baanamainen yhteys ja kävelyn ja pyöräilyn pääverkko kytkevät uudet alueet Nummelan keskustaajamaan. 
Aluerei  stö muodostaa yhteyden päärei  stöön. Pillistön  en käytävään sijoi  uva pääyhteys yhdessä baanamaisen yhteyden kanssa 
on merki  ävässä roolissa Vanhan Turun  en eteläpuolisen alueen kytkemisessä olemassa olevaan Nummelan rakenteeseen. Yhteys 
kytkee myös Nummelan taajaman Vanhan Turun  en varren kävelyn ja pyöräilyn seuturei   in. Pillistön  en yhteys risteää Vanhan 
Turun  en eritasossa johtaen sen eteläpuolelle linjatun kävelyn ja pyöräilyn päärei  lle.

Tavoite  lanteen pääpyörärei  n tavoi  eena on luoda mahdollisimman suoria, sujuvia ja turvallisia pyöräily-yhteyksiä alueen läpi ase-
malle ja Nummelan taajaman suuntaan. Näillä pääyhteyksillä pyöräily tulee erotella muista liikennemuodoista ja yhteyksien varrella 
tulee pyrkiä mahdollisimman pieneen määrään lii  ymiä tai katuylityksiä (suojateitä). Pyöräliikenteelle tulee järjestää risteäminen 
maan  en 110 kanssa eritasossa liikenneturvallisuuden ja maan  en 110 luonteen vuoksi. Pääverkon lisäksi alueen sisäinen katu-
verkko ja puistomaiset yhteydet täydentävät pyöräilyverkkoa luomalla alueverkon, joka tarjoaa yhteydet eri osa-aleuiden välillä ja 
kytkeytyy pääverkkoon.

Vanhan Turun  en eteläpuolisen työpaikka-alueen ja KM-alueen saavute  avuus kävellen ja pyöräillen varmistetaan kävelyn ja pyöräi-
lyn reitein. Alueen saavute  avuuden kannalta on keskeistä, e  ä eritasoon järjeste  yjä risteämisiä Vanhan Turun  en kanssa on 
järjeste  y niin, e  ä pyöräily-yhteyksistä muodostuu suoria ja turvallisia.

Baanalla tavoitellaan korkeaa laatua ja kunnossapidon tasoa myös talvikunnossapidon osalta. Myös muiden keskeisten pyöräily-
väylien laatuun ja kunnossapitoon tulee suunni  elussa ja toteutuksessa kiinni  ää erityistä huomioita hyvien pyöräilyolosuhteiden 
toteutumiseksi. Suorat, mahdollisimman tasaiset ja laadukkaat pyöräväylät luovat pyöräilystä nopeimman ja sujuvimman kulkumuo-
don alueen sisäisessä ja Nummelaan suuntautuvassa liikenteessä. Laadukas pääpyöräverkko kytkee Nummelan olemassa olevan 
maankäytön tulevaan asemaan ja tekee pyöräilyn houku  elevaksi liitynnässä rauta  easemalle. Rauta  easeman liityntäliikenteessä 
pyöräily tulee huomioida liityntäpysäköin  järjestelyissä.

Yhdyskuntatekninen huolto
Vihdin kunnan vesihuoltolaitos käy  ää raakavetenään pohjave  ä, jota pumpataan neljältä eri vedeno  amolta. Nykyisten vedenot-
tamoiden tuotantokapasitee    ei riitä tyydy  ämään ennusteiden mukaisen väestökasvun veden tarve  a. Uu  a vedentuotantoläh-
de  ä on tutki  u ja veden johtamisen mahdollisuudet Espoosta selvitetään samassa yhteydessä siirtoviemärihankeen kanssa.

Nummelan nykyisen jätevedenpuhdistamon kapasitee    ei tule rii  ämään koko Etelä-Nummelan alueen jätevesille alueen rakentu-
essa kaavaratkaisun mukaises  . Nykyisen vedenpuhdistamon kapasitee    rii  ää, kunnes Etelä-Nummelan rakenne  avasta alueesta 
on rakentunut noin 40 %. Jätevesien käsi  elyä tarkastellaan parhaillaan vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä. 
Puhdistamolle on esite  y mahdollinen paikka uudelle jäteve-
denpuhdistamolle merkinnällä ET2.

Nummelan sähkönjakelu hoidetaan nykyisellään Lankilassa 
sijaitsevalta sähköasemalta. Sen kapasitee    ei tule rii  ämään 
Etelä-Nummelan tehotarpeeseen. Kaavaan on osoite  u uusi 
sähköaseman paikka Vanhan Turun  en ja Turunväylän väliselle 
alueelle. Siun  on Kopulassa, Vihdin eteläpuolella, on uusi säh-
köasema, jolta on uusi 110 kV sähkönsiirtolinja uudelle sähkön 
jakoasemalle. 

Hulevedet
Maaston vesiolosuhteet muu  uvat rakenne  avilla alueilla. 
Asuin- ja työpaikka-alueiden pinta-alasta iso osa muu  uu 
ve  ä läpäisemä  ömäksi pinnaksi. Tällä on merkitystä Vihdin 
laskuojien ja purojen vedenlaatuun, sekä lopulta lähijärvien ve-
denlaatuun. Jo  a hulevesien virtaamavaihteluista ei aiheutuisi 
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OYK:n luontoselvityksen (Keiron Oy, 2020) luontokohteet 
osa-alueella 3:

37 pieni keinotekoinen lampi

38 purouoma

39 lähteikkö

40 puro

41 puro

42 kallioalue

43 Kauhumäki

44 Kauhussuo

OYK:n luontoselvityksen (Keiron Oy, 2020) liito-oravakoh-
teet osa-alueella 3: 

Ydinalueet 32 ja 33 ovat peruste  uja luonnonsuojelualu-
eita.

Elinalueet 42 ja 43, joilta ei tehty liito-oravahavaintoja.

Liito-oravalle soveltuvia kohteita 29-31, 36, 39 ja 44, joilla 
on kuusivaltaista metsää, joissa esiintyy myös leh  puita 
mukaan lukien haapoja.

Muut kohteet ovat pääosin nuorehkoa puustoa kasvavia 
kohteita, jotka voivat toimia ruokailualueina tai niillä on 
merkitystä liito-oravan kulkuyhteyksien vuoksi.

Liito-oravan ydinalueet tulee kaavassa säily  ää rakenta-
ma  omina ja niiden yhteyteen tulee lisäksi säily  ää elin-
alueeksi soveltuvaa metsää noin 4 hehtaaria. Ydinalueen 
ja elinalueen ei tarvitse olla yhtenäinen metsäalue, vaan 
se voi koostua useammasta pienemmästä metsiköstä, 
joiden välillä on vähintään puustoiset yhteydet liikkumista 
varten.

haitallisia muutoksia järvien vedenlaatuun, muu  uvia vesiolosuhteita tulee ennakoida osana alueen suunni  elua. Hulevesijärjestel-
mien suunni  elussa tulee o  aa huomioon myös taajamakuvalliset, maisemalliset ja virkistykselliset arvot. 

Osayleiskaavan yleismääräyksessä on määrä  y osoi  amaan hulevesien järjestäminen kaikkiin asemakaavoite  avaksi tarkoitetuille 
rakentamisalueille. Määräyksessä ohjataan pääosassa viivy  ämään ja imey  ämään hulevedet mahdollisuuksien mukaan tai ohja-
maan ne hulevesijärjestelmään.

Luontokohteet ja luonnonsuojelu
Etelä-Nummelan selvitysalueella on useita luonnonsuojelualueita: Linnanniitun pähkinäpensaslehto (LsL 29 § luontotyyppi, perus-
te  u 2007), Linnanniitun koillinen pähkinäpensaslehto (LsL 29 § luontotyyppi, peruste  u 2007), Alhonpää (yksityinen luonnonsuoje-
lualue, peruste  u 2012), Kiilamäki (liito-oravaesiintymä/määräaikainen suojelualue, peruste  u 2014) ja Ali-Ros  n rinne (yksityinen 
luonnonsuojelualue, peruste  u 2016).

Liito-oravan esiintymisestä on tehty aiemmissa selvityksissä havaintoja ja laji asu  aa alue  a myös tämän selvityksen havaintojen 
perustella. Liito-oravan elinolosuhteet ovat kuitenkin jossain määrin heikentyneet metsähoitotoimien perustella ja joitakin aiemmin 
asu  uja kohteita on tuhoutunut tai jäänyt asuma  omaksi. 
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Viheryhteydet
Luonnon monimuotoisuuden säily  ämiseksi ja metsälajiston liikkumisen varmistamiseksi on kaavassa osoite  u toisiinsa yhteydessä 
olevia rakentama  omia alueita, jotka voivat olla viheralueita, maa- ja metsätalousalueita tai suojaviheralueita. Vanhan Turun  en 
eteläisen puolen laajin etelä-pohjois -suuntainen viheryhteys on osoite  u Kauhukallion ympäristöön, ja se muodostuu maa- ja met-
sätalousalueesta, luonnonsuojelualueesta sekä niihin lii  yvistä viheralueista.

Osa-yleiskaavamerkinnät ja -määräykset asemakaavan suunni  elualueella
Yleismääräykset
T- ja TP-alueiden tarkempi suunni  elu ja rakentaminen tulee ratkaista asemakaavoi  amalla. Kaava-alueiden jo rakennetut alueet 
ja ympäristöt tulee o  aa huomioon tarkemmassa suunni  elussa ja mahdollistaa näiden alueiden halli  u täydennysrakentaminen. 
Muutokset oleville rakennetuille alueille edelly  ävät asemakaavojen muu  amista. 

Alueille on osoite  ava rii  ävät lähivirkistysalueet, jotka toteutetaan samanaikaises   asuntotuotannon kanssa. Virkistysrei   en ja 
virkistysalueiden verkoston jatkuvuus tulee turvata. Suunni  elussa on sovite  ava myös yhteen kaavassa osoite  u maankäy  ö ja 
maisema- ja kul  uuriympäristöarvot. Alueen rakentamisessa on minimoitava ilmastolle haitallisten päästöjen määrä. Luonnon 
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden arvot tulee turvata maankäytön jatkosuunni  elussa muun 
muassa huomioimalla ekologisten yhteyksien säilyminen. 

Alueella syntyvät hulevedet tulee viivy  ää ja imey  ää hallitus   siellä missä se on mahdollista tai ohjata alueelliseen hulevesijärjes-
telmään. Hulevesien luonnonmukainen käsi  ely tulee osoi  aa alueelle laadi  avissa asemakaavoissa. Kaavoissa tulee olla lisämää-
räys hulevesien puhdistamisesta. Hulevesijärjestelmän suunni  elussa tulee o  aa huomioon taajamakuvalliset, maisemalliset ja 
virkistykselliset arvot.

Asemakaavoituksessa, muissa suunnitelmissa ja rakentamisessa tulee o  aa huomioon val  oneuvoston päätös melutason ohjear-
voista (993/1992). Ohjearvojen lisäksi tulee huomioida melutason enimmäistason suositusarvo 45 dB LAmax asuinrakennusten 
asumiseen tarkoitetuissa  loissa.

Työpaikka-alueille sekä tuotantotoiminnan ja varastoinnin alueille ei voida sijoi  aa MRL 71 a §:ssä tarkoite  ua vähi  äiskaupan suur-
yksikköä tai myymäläkeski  ymää, joka vaikutuksiltaan on verra  avissa vähi  äiskaupan suuryksikköön. Merkitykseltään seudullisen 
vähi  äiskaupan suuryksikön koon alaraja on 4 000 k-m2.

Asemakaavoite  avien alueiden vaiheistus ja alueiden toteutuksen yhteydessä edellyte  ävät liikennejärjestelyt: 
Vaihe I (voidaan toteu  aa ESA-radan toteutuspäätöksestä riippuma  a) 

 Asemakaavoite  avat alueet: Hiidenlaakson työpaikka-alueen T- ja TP-alueet. Mt 110 eteläpuolisen yritysalueen T- ja TP-alueet, 
aloi  aen länsiosista. A3-, A4- ja A5-alueet. Edellä maini  uihin alueisiin lii  yvät virkistys- ja suojaviheralueet. 

 Liikennejärjestelyt: Kokoojakatuyhteys Hiidenlaakson työpaikka-alueelle. Kokoojakatuyhteys, joukkoliikenneyhteys sekä 
päärei   tasoiset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet seutu  en 110 eteläpuoliselle yritysalueelle. 

Vaihe II (toteu  aminen edelly  ää ESA-radan ja Vih  -Nummelan aseman sitovaa toteu  amispäätöstä) 

 Asemakaavoite  avat alueet: C-, C2-, A- ja A2-alueet. Alueisiin lii  yvät virkistys- ja suojaviheralueet. 
 Liikennejärjestelyt: pyöräliikenteen baanayhteys, C-,C2-,A- ja A2-alueiden kokoojakatuyhteydet. 

KM-alueen toteutus on mahdollista sitä ympäröivien työpaikkatoimintojen toteutumisen jälkeen. Alueen toteutuksen yhteydessä 
tulee toteu  aa joukkoliikenteen mahdollistavat katuyhteydet sekä päärei   tasoiset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet.

Pääkäy  ötarkoitusmerkinnät ja määräykset
T, Tuotantotoiminnan ja varastoinnin alue 
Alue on tarkoite  u tuotanto- ja varastotoiminnalle ja muulle  laa vaa  valle työpaikkatoiminnalle. Alueen tarkemmassa suunni  e-
lussa on ote  ava huomioon toiminnan aiheu  aman liikenteen järjestäminen siten, e  ei läheisten asuinalueiden liikenneturvallisuus 
vaarannu. Alueelle voidaan muun rakentamisen ohella sĳoi  aa tuotannolliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja, 
joiden osuus kulloinkin toteute  avasta kerrosalasta saa olla korkeintaan 20 %. Hulevesiä tulee hallita mahdollisimman suurelta osin 
luonnollisin keinoin.

TP, Työpaikka-alue 
Alue on tarkoite  u työpaikkatoiminnoille. Alueelle voidaan sĳoi  aa toiminnalliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja, 
joiden osuus kulloinkin toteute  avasta kerrosalasta saa olla korkeintaan 20%. Alueelle voi myös sijoi  ua teollisuu  a ja varastoin  a 
sekä yhdyskuntateknisen huollon toimintoja, mikäli toiminta on ympäristövaikutuksiltaan verra  avissa liike- ja toimisto  loihin. 
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TP 2, Työpaikka-alue 
Alue on tarkoite  u työpaikkatoiminnoille. Alueelle voi sijoi  ua teollisuu  a ja varastoin  a sekä yhdyskuntateknisen huollon toimin-
toja. Alueelle voidaan sĳoi  aa toiminnalliseen pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja, joiden osuus kulloinkin toteute  avas-
ta kerrosalasta saa olla korkeintaan 20%. 

ET, Yhdyskuntateknisen huollon alue 
Alueelle voidaan sijoi  aa yhdyskuntateknisen huollon vaa  mia toimintoja. ET-1, sähköaseman aluevaraus

EV, Suojaviheralue 
Alue varataan ympäristöhäiriöiden estämiseen ja vähentämiseen lii  yvään toimintaan. Maisemaa muu  ava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen tai muu näihin verra  avissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on sääde  y.

V, Virkistysalue 
Alue varataan yleiseen virkistys- ja ulkoilukäy  öön. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteu  aa virkis-
tystä ja ulkoilua palvelevia vähäisiä rakennuksia ja rakenteita sekä yhdyskuntateknisiä rakenteita. Maisemaa muu  ava maanraken-
nustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verra  avissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on sääde  y.

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

A-6, Olemassa oleva pientalovaltainen alue 
Uuden rakentamisen tulee lomi  ua luontevas   olemassa olevaan rakenteeseen. Uu  a rakennuspaikkaa ei voida muodostaa alueel-
le, jolle on odote  avissa ympäristöhäiriöitä ympärille muodostuvista työpaikkatoiminnoista.

Muut merkinnät
Lisäksi työpaikka-alueelle on osoite  u seuraavat merkinnät, jotka on huomioitava alueen asemakaavoituksessa: liikenteen melu-
alue, voimajohdot 110 kV ja 400 kV, sijainniltaan tarkenne  ava voimajohdon osuus, voimajohdon yhteystarve, seudullises   merkit-
tävä  ejakso, uusi pää- tai kokoojakatu, kävelyn ja pyöräliikenteen seuturei   , päärei    ja aluerei    ja ulkoilurei   .

Ote Etelä-Nummelan osayleiskaavan ehdotusvaiheen kaavakartasta.
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Suunni  elualue sijaitsee asemakaavoite  ujen alueiden ul-
kopuolella, mu  a se lii  yy pohjoisessa asemakaavoite  uihin 
alueisiin. 

 N 161, Pillistön  en asemakaava, 
Kv 7.12.2015 § 58

 N 167, Höy  önnummen työpaikka-alue, 
Kv 1.6.2015 § 31

Nummelan ajantasakaava, jossa näkyy vireillä olevien kaava-alueiden 
rajaukset viole  lla värillä Kaava N198 aluerajaus on kuvan alaosassa.

Ote Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavasta. Ote Siun  on kunnan yleiskaavasta

Lohja kaupungin kaava  lanne suunni  elualueen rajalla
Lohjan taajamaosayleiskaava on hyväksy  y v. 2012 ja tullut voimaan v. 2016. Lohjan taajamaosayleiskaava on laadi  u kaupungin 
taajama-alueen maankäytön kehi  ämiseksi siten, e  ä kaupunkiin suuntautuva väestön kasvu, uudet työpaikat ja palvelut muodos-
tavat olevan taajamarakenteen kanssa toimivan kokonaisuuden, sopivat ympäristöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan ja alueiden 
toteu  aminen on kaupungin kannalta taloudellista ja halli  ua. Suunni  elualue käsi  ää nykyiset taajama-alueet sekä taajamien 
lievealueita seuraavas  : Suunni  elualue alkaa etelässä Kirkniemestä ja Virkkalan Ris  n eteläpuolelta, ulo  uu lännessä ja pohjoises-
sa Paloniemen ja Karnaisten alueille ja rajautuu edelleen Lempolan kohdalla rakenteilla olevan moo  ori  en E18 linjauksen pohjois-
puolelle ja käsi  ää Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. 

Taajamaosayleiskaavassa Lohjan ja Vihdin kunnan rajalle on osoite  u erillispientalojen asuntoalue (AO1), jonne ei ole tarkoitus 
laa  a asemakaavaa, sekä maa- ja metsätalousalue  a (M).

Siun  on kunnan kaava  lanne suunni  elualueen lähe  yvillä
Kaavan suunni  elualueelta jatkuva Ka   lanmäen yksityis  e, johtaa Siun  on puolelle yleiskaavan alueelle, joka on osoite  u maa- ja 
metsätalousalueeksi (M-1).
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Louhintasuunnitelma
Etelä-Nummelan yritysalueen asemakaavoitusta varten on laadi  u alueen yleissuunnitelmatasoinen louhintasuunnitelma (Ram-
boll Finland Oy, 2021). Kaava-alueen esirakentamisen yhteydessä louhintaa vaa  va alue on kokonaispinta-alaltaan noin 50 ha ja se 
paino  uu kaava-alueen etelä- ja itäosiin. Edellä mainitusta kokonaispinta-alasta noin 6 ha:n kokoinen louhinta-alue on jo luvite  u ja 
noin 3,7 ha:n alueella luvitusprosessi on kesken (Hankasalonmäki). Enimmillään louhi  avan kallion kerrospaksuus on kaava-alueella 
noin 30 m. Näin ollen louhi  avat kalliomäärät nousevat huoma  avan suuriksi, vaikkakin tässä yleissuunnitelmassa lähtökohtana on 
ollut louhintamäärien minimoin  . Huoma  ava osa alueelta irrote  avasta louheesta tullaan käy  ämään kaava-alueen alavimpien 
osien täy  öihin. Koska kaava-alueelle tulee laajoja teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialueita, tulisi alue olla mahdollisimman 
tasainen ilman suurempia korkeuskynnyksiä. Tässä yleissuunnitelmassa tuleva yleistasaus on suunniteltu mahdollisimman tasaiseksi. 
Myöhemmin tehtävässä tarkemmassa suunni  elussa tasaukseen voidaan tehdä muutoksia osa-aluei  ain tai kor  elei  ain kuitenkin 
huomioiden hulevesien hallintaan lii  yvät seikat. Kaavaehdotuksen EV-alueille ei ole suunniteltu tehtäväksi louhintaa, joskin niiden 
hyödyntämistä hulevesien viivytysalueina voi edelly  ää jonkin verran maanmuokkausta.

Louhi  ava alue on tässä yleissuunnitelmassa jae  u seitsemään osa-alueeseen. Louhinta etenisi lähtökohtaises   numerojärjestyk-
sessä, mu  a toteutusvaiheessa voi toki tulla tarve  a muu  aa järjestystä joltakin osin. Ei ole myöskään poissulje  ua, e  eikö usealla 
osa-alueella olisi toimintaa käynnissä samanaikaises  . Nyt suunnitellut etenemisjärjestelyt on kuitenkin suunniteltu siten, e  ä 
työnaikaiset hai  avaikutukset pohjoispuolen asutukselle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tämä edelly  ää yleises   o  aen, e  ä lou-
hinta tulee edetä kaava-alueen eteläosasta koh   pohjoista. Tämän yleissuunnitelman yhteydessä tehdyt melu- ja pölymallinnukset 
perustuvat myös tässä esite  yyn osa-aluejakoon.

Hankasalonmäellä (kaava-alueen eteläosa) sijaitsevalla osa-alueella 1A on louhinta jo käynnistynyt alueen eteläosasta läh  en. Tällä 
alueella tulisi alue  a osi  ain louhia vielä hieman nyt luvite  ua syvemmälle, jo  a alue saataisiin yhteneväisemmäksi muun alueen 
kanssa ja e  ä alue vie  äisi länteen eikä lounaaseen, kuten nykyisessä suunnitelmassa ja luvassa. Osa-alueella 1B on louhinnan 
lupaprosessi vireillä ja lupapäätöstä odotellaan saatavaksi vuoden 2021 aikana. Näillä molemmilla alueilla louhinta etenee etelästä 
pohjoiseen ja osa-alueiden välissä kulkeva voimalinja-alue jää tässä vaiheessa louhima  a.

Osa-alueella 2 maasto nousee korkealle (enimmillään + 93) ja suurimmat louhintamäärät ovat ko. osa-alueella. Louhinta tulisi edetä 
lounaasta koh   koillista ja itää siten, e  ä mahdollisimman kauan pohjoispuolen asutuksen ja avoinna olevan louhosalueen väliin 
jää korkeammalle kohoavaa kalliorintausta. Tällöin murskaus ja rikotus saadaan melko hyvin suojaan kalliorintauksen taakse. Osalla 
alue  a joudutaan todennäköises   louhimaan kahtena kerroksena.

Osa-alueen 3 toiminnassa louhinta etenee edelleen koilliseen/itään. Osa-alue 4 sijoi  uu Hankasalonmäen länsiosaan. Tässä kohtaa 
louhinta etenee idästä lännen suuntaan. Osa-alueella 5 tarkoitetaan Hankasalonmäen pohjoispuolista rinnealue  a, jota ei ole lou-
hi  u jo luvitetun vaiheen 1B yhteydessä. Tässä louhinta etenee pääosin etelästä pohjoiseen. Sekä alueen 4 e  ä alueen 5 osalta on 
huomioitava,e  ä alavimmilla kohdilla (lähempänä peltoalue  a) ei ole varsinaista kalliota louhi  avana, vaan enemmänkin maankai-
vua.

Osa-alueet 6A ja 6B sijoi  uvat kaava-alueen koillisosaan alueella, joka on alle 300 m etäisyydellä asuintaloon. Tämä tarkoi  aa, e  ä 
louhintaa ei voida siltä osin tehdä ympäristöluvalla, vaan se on tehtävä maankäy  ö- ja rakennuslain mukaisilla luvilla (esim. raken-
nuslupa, toimenpidelupa). Kyseiset alueet olisivat sinänsä mahdollisia louhia osa-alueen 3 louhintojen yhteydessä.

Osa-alueella 7 tarkoitetaan Fingridin 400 kV voimajohtoalue  a, joka kulkee kaava-alueen läpi. Johdon jä  äminen paikoilleen tarkoit-
taisi, e  ä kaava-alueen keskelle jäisi osi  ain noin 10-30 m korkea kannas, mikä heikentäisi kaava-alueen toimivuu  a merki  äväs  . 
Jo  a kannasta ei jäisi, olisi voimalina siirre  ävä itään päin, kun linjan itäpuolinen alue (1B, 2) on louhi  u. Tämän jälkeen nykyinen 
voimajohtoaukea voitaisiin louhia pois. Voimajohdon siirron osalta vaaditaan tarkempia neuvo  eluita Fingridin kanssa. Mikäli 
voimalinjan siirto osoi  autuu liian vaa  vaksi ja kalliiksi toimenpiteeksi, voidaan osa-alue 7 mahdollises   jä  ää louhima  a. Tässä 
yleissuunnitelmassa voimajohtoalueen louhima  a jä  ämisen vaikutuksia hankekokonaisuuteen ei kuitenkaan ole arvioitu.

Alueen yleistasaus vaihtelee tämän yleissuunnitelman mukaises   tasovälillä +50…+72 (N2000) siten, e  ä alimmillaan tasaus on 
kaava-alueen länsiosassa ja korkeimmillaan alueen itäosassa. Tasaus laskee myös idässä koh   pohjoista siten, e  ä se pohjoisessa on 
suunnilleen samalla tasolla kuin Vanha Turun  e. Kaava-alueen länsi-/keskiosassa on laajahkoa peltoalue  a, jossa maanpinta nyky  -
lassa vaihtelee tasovälillä noin +46…+55. Täällä joudutaan tekemään laajami  aisia täy  öjä, jo  a kaava-alueesta saadaan mahdolli-
simman tasaista. Täy  öihin käytetään alueelta irrote  ua louhe  a. Alueen yleistasauksen kallistus vaihtelee välillä n. 1…3 %.

Kaava-alueella on tässä yleissuunnitelmassa esitetyillä tasoilla poiste  avaa maata ja kalliota lähemmäs 4 milj. m3ktr noin 50 
hehtaarin kokoisella alueella. Laskelma on tehty nykymaanpinnasta yleistasauksen mukaisiin tasoihin ja sisältää siis sekä pinta-/
irtomaapei  een e  ä louhi  avan kallion massamäärät. Korkeimmilla kohdilla esiintyy avokalliota tai kallion pintaa pei  ää vain ohut 
humuskerros. Kalliokohoumien välillä sen sijaan esiintyy paksumpia maakerroksia kallion päällä. Alueella on tehty joitakin pohjatut-
kimuksia, mu  a tutkimuspisteitä on vähän alueen pinta-alaan nähden. Niistä voidaan yleisellä tasolla päätellä, e  ä alueen itäosassa 
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louhi  avan alueen alavammalla osalla kallion päällä on maakerrosta noin 1-2 m. Alueen länsiosassa (osa-alueet 4 ja 5) sen sijaan 
louhi  avan alueen reuna-alueilla maakerrokset paksunevat nopeas   koh   peltoalue  a mentäessä, ja reuna-alueilla on vain kaive  a-
via maamassoja poiste  avaksi. Yhteensä arvioidaan, e  ä poiste  avia pinta-/irtomaita on alueella vähintään luokkaa 500 000 m3. 
Näin ollen louhi  avaa kalliota olisi arviolta luokkaa 3,5 milj. m3ktr.

Varsinaisella län  sellä peltoalueella (täy  öalue 1) maakerrokset (savi, sil   , moreeni) ovat yleises   lähemmäs 20 m paksuja. Pohjoi-
sella peltoalueella (täy  öalue 2) on kairausten mukaan huoma  avas   ohuemmat maakerrokset kallion päällä, kerrospaksuus vaih-
telee välillä n. 2-5 m. Yleissuunnitelman mukaisilla tasoilla täy  ö  lavuus on noin 1 milj. m3 täy  öä vaa  villa alueilla. Täy  ö tehdään 
pääosin louheella. Kun huomioidaan, e  ä louhe löyhtyy kalliosta irrote  aessa, voidaan arvioida, e  ä miljoonan kuu  on täy  öihin 
tarvi  aisiin noin 620 000 m3ktr kalliota. Savinen pohjamaa tulee myös painumaan, mikä kasva  aa tarvi  avia täy  ömassamääriä 
jonkin verran.

Vuositasolla voidaan yhdellä suurella murskauslaitoksella murskata eri murskelajikkeita noin 1 milj. tonnia. Jos karkeas   arvioidaan, 
e  ä alueella on noin 2,5 milj. m3ktr murskausta vaa  vaa kalliota, vastaa tämä noin 7 milj. tonnia ja murskaus kestäisi siten noin 7 
vuo  a. Mikäli käytössä on esim. 2 murskauslaitosta, olisi teoriassa mahdollista murskata ko. määrä noin neljässä vuodessa. Räjäytys-
työssä pitää huomioida vaikutusalueella olevat häiriintyvät rakennukset ja rakenteet, mikä vaiku  aa siihen, miten suuria ken   ä voi-
daan räjäy  ää yhdellä kertaa. Jos arvioidaan, e  ä louhi  ava ken  ä olisi 5000-15 000 m3ktr, tarkoi  aisi tämä, e  ä alueella tehtäisiin 
noin 230-700 räjäytystä koko toiminnan aikana (yhteensä 3,5 milj. m3 irrote  avaa kalliota). Jos ajatellaan, e  ä räjäytyksiä olisi kaksi 
kertaa viikossa, niin keskimääräisellä ken  äkoolla räjäytykset tehtäisiin teoriassa noin neljässä vuodessa. Vuotuinen louhintamäärä 
olisi luokkaa 850 000 m3ktr.

Louhintasuunnitelma, Ramboll Finland Oy, 2021.
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Louhinnan ja murskauksen kesto riippuu myös pitkäl   siitä, löytyykö louhitulle kiviainekselle ja murskeelle käy  öä muissa raken-
nuskohteissa, sillä kiviaines, jota ei käytetä kaava-alueella, on kuljete  ava jonnekin. Tässä tapauksessa vähintään noin 600 000 
m3ktr louhi  avasta kalliosta tullaan käy  ämään kaava-alueella tehtäviin täy  öihin (louheena  lavuus on noin 1 milj. m3). Painumien 
myötä louhe  a voidaan tarvita enemmänkin ja louhe  a voidaan käy  ää myös esim. kaava-alueen melu- ja maisemavalleissa sekä 
murskealustatäytöissä. Luokkaa 2,5 milj. m3ktr alueen kiviaineksesta on kuitenkin saatava hyötykäy  öön muualle. 

Alueen suuren pinta-alan takia murskauslaitos tulee siirtymään louhinnan etenemisen myötä. Laitos tulisi pyrkiä sijoi  amaan siten, 
e  ä se on mahdollisimman lähellä sen hetkistä louhintakohtaa, jo  a työmaan sisäiset ajot saadaan minimoitua. Samalla laitos tulee 
sijoi  aa siten, e  ä se on mahdollisimman kaukana häiriintyvistä kohteista (asutus) ja mahdollisimman hyvin suojassa, esim. kallio-
rintauksen tai varastokasojen suojassa.

Osa alueella irrotetusta louheesta viedään ilman välivarastoin  a suoraan täyte  äville alueille (täy  öalue 1 ja 2). Siltä osin kun 
kiviaines murskataan, tarvitaan varastoken  äalue  a, jota pääosin on murskauslaitoksen läheisyydessä. Koska laitos siirtyy toimin-
nan edetessä, tulee myös varastoin  alueet siirtymään eri vaiheissa. Mikäli varastoin  tarve on suuri, esim. jos kiviainesta ei saada 
rii  ävän nopeas   poiskuljete  ua muihin käy  ökohteisiin, voi alueella olla tarve  a laajemmalle erilliselle varastoin  kentälle.

Val  oneuvoston asetuksen N:o 800/2010 mukaan etäisyys murskauslaitoksesta asutuksen piha-alueeseen on oltava vähintään 300 
m. Kiviaineksen murskaus vaa  i aina ympäristöluvan, kun sen kokonaiskesto on yli 50 päivää. Maa-aineslakia sovelletaan kiven, 
soran, hiekan, saven ja mullan o  amiseen pois kuljete  avaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jaloste  avaksi. Maaaineslain 2 § 
mukaan lakia ei kuitenkaan sovelleta, kun kyse on ”rakentamisen yhteydessä irrote  ujen ainesten o  amista ja hyväksikäy  öä, kun 
toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan”. Alueilla, joilla on lainvoimainen asema-
kaava ja jossa louhinta tehdään asemakaavan toteu  amiseksi, ei aina ole vaadi  u maa-aineslupaa. Tässä tapauksessa louhi  ava 
alue on kuitenkin pinta-alaltaan hyvin laaja ja maa-aineslupaa vaaditaan mitä todennäköisemmin. 1.7.2016 läh  en maa-aineslupaa 
ja ympäristölupaa haetaan maa-aineslain 4a § mukaises   yhdellä hakemuksella ja asiasta annetaan yksi päätös (ns. yhteislupa). 
Lupa-asiaa käsi  elee kunnan ympäristöviranomainen (Vihdissä ympäristölautakunta). Mikäli hanke katsotaan aiheu  avan haitallisia 
vaikutuksia pinta- tai pohjavesiolosuhteisiin, voi hanke vaa  a vesilain mukaisen luvan (Vesilaki 3 luku, 2 § ja 3 §). Lupaviranomainen 
voi yksi  äistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen kiellosta, jos maini  ujen vesiluontotyyppien suojelutavoi  eet eivät 
huoma  avas   vaarannu. Mahdollisen vesilain mukaisen luvan käsi  elee Aluehallintovirasto. ELY-keskukselta tulee pyytää lausuntoa 
mahdollisen vesilain mukaisen luvan tarpeesta, kun alueen suunnitelmat ovat tarkentuneet ja lupamene  elyä lähdetään edistä-
mään. Jo käynnissä olevan louhinta-alueen (1A) louhinta ei edelly  änyt vesilain mukaista lupaa. YVA-lain 252/2017 hankelue  elon 
mukaan ympäristövaikutusten arvioin  mene  elyä sovelletaan kiven, soran tai hiekan otolle, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala 
on yli 25 hehtaaria tai ote  ava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuu  ometriä vuodessa.

Louhinnan ja täytön jälkeinen  lanne, Ramboll Finland Oy, 2021.
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Louhintasuunnitelman leikkauspiirustukset, Ramboll Finland Oy, 2021.

Louhintasuunnitelmaa on pävite  y ensimmäisen kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kahdessa vaiheessa siten, e  ä alueella 
tavoitellaan aiempaa parempaa massatasapainoa. Päivitetyssä yleissuunnitelmassa ensisijaisena lähtökohtana on ollut louhintamää-
rien minimoiminen siten, e  ä alueen ulkopuolelle ei vietäisi kiveä, vaan alueella irrote  u kivi käyte  äisiin kaava-alueen täytöissä. 
Alueen läpi kulkeva voimalinja jätetään paikoilleen eikä sen alta louhita muuta kuin mitä tulevat katuyhteydet vaa  vat. Tämä tarkoit-
taa samalla, e  ä voimalinjan länsipuolelle jäävä alue jää huoma  avas   alhaisemmalle tasolle kuin voimalinjan itäpuolelle jäävä alue. 

Päivitetyn yleissuunnitelman mukaan voimalinjan länsipuolisen alueen tuleva taso olisi kaavan T-alueen osalta +53,5…+58,5 siten, 
e  ä taso nousee lännestä itään. Tasoa on siis laske  u hieman ja samalla täy  ötarve on vähentynyt. Edelleen vaaditaan tosin mi  a-
via täy  öjä nykyisellä peltoalueella, jossa maanpinta nyky  lassa vaihtelee välillä +47…+60. T-alueen eteläpuolelle tuleva Hankasa-
lon  e sekä KTY/ET-alue olisi tasolla noin +55…+60.

Voimalinjan itäpuolisella alueella puolestaan tuleva taso olisi kaavan T-alueen osalta +71…+75, eli tasoa on alenne  u noin neljällä 
metrillä aiempaan päivityte  yyn suunnitelmaan verra  una. Tämä kasva  aa hieman louhintamääriä mu  a vähentää samalla täyt-
tömääriä itäisellä T-alueella. Suurin syy alueen korkeustason alentamiselle on kuitenkin se, e  ä Ros  n  en lii  yminen T-alueelle oli 
ongelmallista ja samalla korkealla oleva alue ei väl  ämä  ä istu maisemakuvaan kovin hyvin. Korkeuseroa ei myöskään muodostuisi 
niin paljon T-alueen sekä pohjoisosan KTY-alueen ja katualueen (Kauhuskuja) välille, vaan ne sijaitsisivat noin 5-6 m T-alue  a alem-
pana, verra  una aiemman suunnitelman noin 10 metriin.

Kokonaisuudessaan leika  avia (louhi  avia/kaive  avia) alueita tarkastelualueella on noin 32,8 ha, kun lasketaan mukaan parhaillaan 
vireillä olevat louhintalupahakemusalueet Hankasalonmäen alueella sekä kaava-alueen katualueet. Jo luvite  u osa Hankasalonmä-
estä ei ole huomioitu (louhinta on jo edennyt melko pitkälle ko. alueella). Edellä mainitusta kokonaispinta-alasta kaavan T-alueella 
sijaitsee noin 22 ha, kun ei huomioida Hankasalonmäen vireillä ja käynnissä olevia louhinta-alueita. Mikäli Hankasanonmäen vireillä 
olevat alueet lasketaan mukaan, on leika  avaa alue  a T-alueella noin 27 ha.

Täyte  ävää alue  a olisi tarkastelualueella puolestaan noin 45,7 ha, josta kaavan T-alueella sijaitsee noin 22,2 ha.
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Päivite  y louhintasuunnitelmakar  a  Ramboll Finland Oy, 2021.

Louhinnan jälkeinen  lanne päivitetyn louhintasuunnitelman mukaises  . Ramboll Finland Oy, 2021.
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Nyt päivitetyn yleissuunnitelman mukaises   kaavan T-alueella on poiste  avia massoja noin 1,6 milj. m3ktr, kun ei huomioida 
Hankasalonmäen (kiinteistö 5:191) jo luvite  ua tai parhaillaan luvite  avana olevaa alue  a. Edellä mainitusta määrästä valtaosa (n. 
1,2 milj. m3ktr) sijaitsee voimalinjan itäpuolisella alueella. Hankasalonmäen kiinteistöllä 5:191 on T-alueella noin 760 000 m3ktr 
poiste  avia massoja, joten jos ne lasketaan mukaan, on T-alueella poiste  avia massoja yhteensä noin 2,4 milj. m3ktr. Leika  avista 
massoista osa on pintamaita tai irtomaita, joita voidaan arvioida olevan alueella luokkaa 200 000 m3 (mikäli maapei  een keskimää-
räiseksi paksuudeksi T-alueella arvioidaan olevan 1 m), joten varsinaista louhi  avaa T-alueella arvioidaan olevan luokkaa 1,4 milj. 
m3ktr, jos Hankasalonmäen alue  a ei lasketa mukaan. Kun huomioidaan koko tarkastelualue, mukaan lukien katualueet, KTY-, TY-, 
EN-alueet, on leikkausmassoja yhteensä noin 1,8 milj. m3ktr (2,6 milj. m3ktr jos Hankasalonmäen vireillä olevat alueet lasketaan 
mukaan). Kokonaisuudessaan noin 300 000 m3 tästä arvioidaan olevan pinta-/irtomaita.

Kaava-alueen eteläosan KTY/ET-alueella (Hankasalon  en eteläpuolella) kohdalla on osi  ain jo louhi  u ja siinä on poiste  avia masso-
ja jäljellä noin 20 000 m3ktr (alue pienentynyt huoma  avas   T-alueen laajennuksen myötä). Hankasalon  en siirry  yä, voimalinjan 
alle ei myöskään enää suunnitella louhintaa.

Voimalinjan länsipuolisella T-alueella vaadi  ava täy  ö  lavuus on noin 830 000 m3 ja voimalinjan itäpuolisella T-alueella noin 450 
000 m3. Yhteensä siis T-alueella tarvitaan täy  öjä noin 1,3 milj. m3. Lisäksi muualla kaava-alueella (kadut, EN, TY, KTY) tarvitaan 
täy  öä noin 650 000 m3, josta noin 150 000 m3 menee pohjoisosan KTY-alueen täy  öihin. Yhteensä täy  öä tulee siis noin 1,95 milj. 
m3. Tähän ei vielä sisälly Kiilamäenkujan eteläpuolelle tulevan suojavalliin tarvi  avat massat, jotka ovat luokkaa 150 000 m3. Valliin 
sijoi  aneen pääosin alueen irtomaita, mu  a täy  ömateriaalina voidaan käy  ää myös louhe  a. Kaava-alueelle voidaan tarvita mui-
takin suoja-/maisemavalleja, joita ei tässä suunnitelmassa ole huomioitu.

Louheen  lavuus voidaan arvioida olevan noin 1,6 kertainen verra  una siihen, e  ä se olisi kiintokalliota. Kun kokonaislouhintamää-
rät ovat luokkaa 1,5 milj. m3ktr (Hankasalonmäkeä pois lukien) (kun arvioitujen pintamaiden osuus on poiste  u), niin louheena 
tämä vastaa noin 2,4 milj. m3. Täy  ötarpeen ollessa lähemmäs 2 milj. m3, päästään lähelle massatasapainoa. Mahdollises   osa 
kiviaineksesta joudu  aisiin kulje  amaan pois, mu  a on myös mahdollista, e  ä murske  a tarvitaan alueella enemmän esim. ra-
kennekerroksiin, suojavalleihin ym. Mikäli louhintamääriä halutaan vähentää, voidaan louhintatasoa esim. voimalinjan itäpuolisella 
T-alueella nostaa, mikä samalla lisää täy  ötarve  a.

Alkuperäisessä yleissuunnitelmassa louhinta oli vaiheiste  u seitsemään eri osa-alueeseen. Revisio A;n päivityksessä vaiheistusta 
yksinkertaiste   in siten, e  ä alue koostuu neljästä eri vaiheesta. Vaiheistus ja eteneminen ei juuri ole muu  unut revisiossa B, eli ne 
ovat edelleen samat:

 Vaihe 0 käsi  ää Hankasalonmäen alue  a kiinteistöllä 5:191, jossa louhinta on luvite  u ja käynnissä (vaihe 0A), tai jossa 
louhinnan lupahakemus on vireillä (vaihe 0B voimalinjan länsipuolella ja vaihe 0C voimalinjan itäpuolella)

 Vaihe 1 käsi  ää voimalinjan länsipuolista T-alue  a
 Vaihe 2 käsi  ää voimalinjan itäpuolista T-alue  a
 Vaihe 3 käsi  ää Hankasalon  en eteläpuolista KTY-alue  a sekä muita alueita kaava-alueella

Louhinta on tarkoitus tehdä siten, e  ä ensin louhitaan T-alue  a siltä osin kuin se sijaitsee voimalinjan länsipuolella. Tämän jälkeen 
siirry  äisiin voimalinjan itäpuoliselle alueelle, jossa louhinta etenisi lännestä itään. Koska vaiheen 1 puolella tullaan tekemään 
laajami  aisia täy  öjä on mahdollista, e  ä melko alkuvaiheessa joudutaan myös käynnistämään louhinta vaiheen 2 alueella, jo  a 
saadaan tarvi  avat täy  ömateriaalit vaiheen 1 alueelle, mikäli tämä osa halutaan o  aa käy  öön nopeas  . Louhinta voi siis olla 
käynnissä usealla osa-alueella samanaikaises  , mu  a tätä pitää tarkentaa jatkosuunni  elussa.

Kun tarkastellaan kaavan T-alue  a kokonaisuutena, niin louhi  ava alue on pinta-alaltaan noin 22 ha, kun ei huomioida jo vireillä ole-
via Hankasalonmäen lupa-alue  a. Pinta-alan takia siis T-alueen louhintahanke ei edellytä ympäristövaikutusten arvioin  mene  elyä 
(YVA), sillä mene  elyä vaaditaan YVA-hankelue  elon kohdan 2b mukaises   o  amisalueen pinta-alan yli  äessä 25 ha.

YVA-mene  elyä vaaditaan YVA-hankelue  elon 2b mukaan myös, jos vuosi  ainen ote  ava määrä yli  ää 200 000 m3ktr. Kun T-
alueella on arviolta noin 1,4 milj. m3ktr louhi  avaa kalliota tarkoi  aisi se, e  ä jos louhinta suoritetaan 7 vuodessa tai kauemmin, 
YVA-mene  elyä ei vaadi  aisi.

Tulee kuitenkin huomioida, e  ä jos esirakentamisen vaa  ma louhinta tehdään rakennusluvilla niin kyse ei ole YVA hankelue  elon 
kohdan 2b mukaista ”kiven, soran tai hiekan otosta”, eikä YVA-mene  elyä voida määrätä ainakaan ko. kohdan perusteella. Kaava-
alueelle tulee myös katualueita, joissa rakentamisen vaa  ma louhinta tehdään katusuunnitelmien pui  eissa. Tässä tapauksessa ei 
myöskään ole kyse perinteisestä maa-ainesten o  otoiminnasta, sillä suurin osa tai jopa kaikki louhi  ava aines hyödynnetään kaava-
alueen sisällä täy  öihin ja muuhun rakentamiseen, eikä ainesta lähtökohtaises   kuljeteta alueen ulkopuolelle.
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Päivitetyn louhintasuunnitelman leikkauspiirustukset. Ramboll Finland Oy, 2021.
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Hulevesiselvitys ja -suunnitelma
Suunni  elualueelle on laadi  u myös hulevesiselvitys sekä yleissuunnitelmatasoiset hulevesisiuunnitelmat sekä louhinnan ajalle e  ä 
loppu  lanteeseen (Ramboll Finland Oy, 2021).  Suunni  elun periaa  eena pide   in mahdollisimman luonnonmukaisia ratkaisuja 
niiltä osin kuin se on mahdollista. Katualueiden hulevedet on esite  y johde  aviksi pintavaluntana ajoväylän viereisille viherkaistoil-
le, joille voidaan sijoi  aa biosuodatusrakenteita tai yksinkertaisempia viivy  äviä viherpainanteita. Luonnonmukaisten hulevesira-
kenteiden suosiminen kaava-alueen rakentamisessa tukee myös monipuolisen kasvilajiston ja eliöstön viihtymistä alueella. Lisäksi 
kaupunkiympäristöstä saadaan viihtyisämpää ja monipuolisempaa, mikä lisää myös ihmisten viihtyvyy  ä alueella. 

Hulevesien hallinnan tavoi  eena on säily  ää suunni  elualueen vesitase luonnon  laista vastaavalla tasolla niin, e  ä alueelta pois-
tuva purkuvirtaama ei kasva alueen rakentuessa. Lisäksi hulevesien hallintarakenteilla pyritään vähentämään liikennöidyiltä alueilta 
alapuoliseen vesistöön kulkeutuvia hai  a-ainepitoisuuksia. Hulevesien hallinta perustuu hajaute  uun järjestelmään, jossa huleve-
siä pyritään viivy  ämään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Kaikki kor  eli- ja katualueille sijoite  avat hallintarakenteet 
suositellaan rakenne  avan avonaisiksi ja kasvillisuuteen perustuviksi, jolloin kasvillisuus voi hyödyntää huleve  ä ja vesi pääsee 
imeytymään maaperään. Kasvillisuuteen perustuvat hulevesipainanteet, uomat, biosuodatusrakenteet tai sadepuutarhat voidaan 
integroida osaksi laadukasta pihasuunni  elua niin, e  ä luodaan korkeatasoista kaupunkikuvaa. Viheralueille sijoite  avat hulevesira-
kenteet voidaan toteu  aa niin, e  ä huleve  ä voidaan hyödyntää kasvillisuuden käy  öön.

Hulevesillä on nyky  lassa kaksi purkupiste  ä. Eteläisen osavaluma-alueen hulevedet purkautuvat alueelta etelään Tarvon  en (vt 
1) ali  avan rummun kau  a ja virtaavat sieltä edelleen Risupakkaojaan ja lopulta Siun  onjokeen. Pohjoisosan hulevedet purkavat 
rummun kau  a Vanhan Turun  en (mt 110) ali ja johtuvat pohjoiseen Enäjärveen.

Louhinnanaikainen hulevesien hallinta, Ramboll Finland Oy, 2021.

Hulevesirakenteiden mitoitus perustuu periaa  eelle, e  ei alueelta purkautuvat virtaamapiikit kasva alueen rakentuessa. Työssä 
määrite   in ensin alueelta nykyisessä luonnon  laa vastaavassa  lanteessa purkautuva purkuvirtaama, joka toimi myöhemmin hal-
lintarakenteita mitoi  avana tekijänä. Luonnon  laa vastaava purkuvirtaama määrite   in kerran viidessä vuodessa toistuvalla sateella 
ja valumakertoimena käyte   in 0,1:tä, joka vastaa alueen nyky  laa. Pohjoisen osavaluma-alueen purkuvirtaama on nyky  lassa 190 
l/s ja eteläisen 570 l/s.

Louhinnan aikaisen  lanteen valumakertoimena käyte   in 0,2. Mitoitussateena käyte   in kerran viidessä vuodessa toistuvaa sadet-
ta. Mitoitussateen kesto määräytyy valuma-alueen koon sekä veden virtausrei   en pituuden perusteella niin, e  ä vesi eh  i mitoitus-
sateen aikana kulkeutua valuma-alueen kauimmaisesta pisteestä purkupisteelle. Mitoi  avaksi sateen kestoksi suunni  elualueella 
määräytyi yksi tun  . Mitoituksessa huomioi  in ilmastonmuutoksen vaikutuksen aiheu  ama 20 % lisäys sateen intensitee  ssä. Sa-
teen toistuvuus, kerran viidessä vuodessa, vali   in, koska suunni  elualueen läheisyydessä alajuoksun puolella ei sijaitse merki  äviä 
rakenne  uja alueita, vaan alajuoksun puoli on metsä- ja peltovaltaista alue  a. Näin ollen viivytysrakenteita ei ole tarpeen mitoi  aa 
harvemmin toistuville rankkasateille. Louhinnan aikaiseen hulevesien hallintaan suunnitellut laskeutusaltaat mitoite   in laadun 
hallinnassa tyypillises   käytetyn kerran vuodessa toistuvan rankkasateen mukaan. Altaat on mitoite  u niin, e  ä niihin saadaan 
järjeste  yä kahden tunnin viipymä.
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Työpaikka-alueen hulevesien hallinta, Ramboll Finland Oy, 2021.

Louhinnan aikaiset vedet puhdistetaan laskeutusaltaissa, joissa vedestä poistuu kiintoainesta ja siihen mahdollises   sitoutuneita 
hai  a-aineita. Louhinta-alueiden vedet tulee ohjata laskeutusaltaisiin niiden lyhyen sivun puoleisesta päädystä, jolloin vesi kulkeu-
tuu altaassa mahdollisimman pitkän matkan. Vedet pyritään ohjaamaan altaisiin painovoimaises  , mu  a jos se ei louhinnan ete-
nemissuunnista tai muista syistä johtuen onnistu, voidaan vedet pumpata altaaseen. Altaiden kokonaissyvyys on 1,7 m ja niihin on 
suunniteltu pohjalle 0,5 m syvyinen liete  lavuus ja pinnalle 0,2 m syvyinen kuiva  lavuus. Altaisiin on suunniteltu 1:2 luiska. Altaiden 
purku tulee järjestää ylivuotona. Vedet puretaan kutakin allasta lähimpänä olevaan avouomaan. Louhinnan myötä nykyisen pohjoi-
sen valuma-alueen raja siirtyy osalta alue  a pohjoisemmaksi. Valuma-alue pienenee muutoksen myötä noin 15 %, mikä vaiku  aa 
myös valuma-alueilta purkautuviin vesimääriin.

Louhinta-alueille 3-7 sijoite   in kullekin oma laskeutusallas. Koska louhinnan vaiheistuksesta ja sen toteutumisaikataulusta ei ole 
vielä tarkkoja  etoja, on laskeutusaltaat suunniteltu louhinta-aluekohtaises   niin, e  ä ne voidaan toteu  aa toisistaan riippuma  o-
mina. Louhinta-alueille, joiden keskelle jää louhinnan myötä valuma-alueraja (louhinta-alue 2, 3 ja 6A), sijoite   in useampi laskeu-
tusallas niin, e  ä kaikki louhinta-alueen vedet on mahdollista johtaa altaisiin painovoimaises  . Louhinta-alueille 1A ja 1B on tehty 
omat erilliset louhinnan aikaiset hulevesisuunnitelmat lupahakemusten yhteydessä, joten niitä ei ole huomioitu tässä suunnitelmas-
sa.

Louhintatoiminnan aikana alueen hulevedet sisältävät kiintoainesta. Kiintoainekuormitusta vähennetään rakentamalla alueelle 
louhinta-aluekohtaiset laskeutusaltaat, joihin vesien mukana kulkeutuva kiintoaines pidä  yy. Räjähdysaineiden sisältämiä nit-
raa   yhdisteitä vapautuu louhinnan yhteydessä ympäristöön aina jonkin verran. Aineet johtuvat pintavesien mukana ojien kau  a 
vesistöihin. Oikealla ja amma   taitoisella panostuksella ympäristöön vapautuvat pitoisuudet ovat yleensä varsin pieniä. Louhinta-
alueiden tukitoiminta-alueet, joilla säilytetään mm. työkoneiden pol  oaine  a, on rakenne  ava siten, e  ä vaarallisten aineiden 
pääsy maaperään ja pohja- sekä pintavesiin on este  y. Tukitoiminta-alueiden hulevedet on suositeltavaa johtaa öljynerotuskaivon 
(I-luokan öljynero  n) kau  a ojastoon.

Työpaikka-alueen läpäisemä  ömän pinta-alan osuus tulee kasvamaan huoma  avas   verra  una nykyiseen  lanteeseen, jossa suun-
ni  elualue on metsä- ja peltovaltainen. Alueelle sijoite   in rakennetussa  lanteessa kolmenlaisia hulevesirakenteita. Katualueille 
sijoite   in biosuodatusrakenteita, jotka toimivat pääosin puhdistavina rakenteina ja hillitsevät liikennöidyiltä alueilta hulevesien mu-
kana purkautuvien hai  a-aineiden pitoisuuksia. Nämä rakenteet mitoite   in kerran vuodessa esiintyvän sateen perusteella, koska 
hai  a-ainepitoisuudet ovat korkeimmillaan sateen alkuvaiheessa ns. ensimmäisen huuhtouman aikana, joten mitoituksessa tulee 
suosia usein toistuvaa sade  a. Katualueiden viherpainanteiden lammikoitumissyvyydeksi esite   in 20 cm. Biosuodatusrakenteita 
sijoite   in myös kor  elialueille oletuksena, e  ä kor  elit jakautuvat pienemmiksi tonteiksi ja kor  elialueiden sisälle rakennetaan 
myös liikennöityjä alueita.

Kor  elialueille esite   in ton   kohtaisia viivytysrakenteita, jotka mitoite   in niin, e  ä jokaista ve  ä läpäisemätöntä 100 m2 kohden 
tulee viivy  ää 1 m3 ve  ä. Koska kor  elialueiden tarkemmasta jao  elusta ei ollut  etoa, määrite   in kor  eleiden ka  opinta-ala 
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kaavaehdotuksessa esitetyn tehokkuusluvun sekä kerrosalan perusteella ja olete   in, e  ä ton  n alasta 70 % on päällyste  yä pintaa 
ja loput 30 % viheralue  a. Viivytysrakenteiden syvyydeksi määrite   in 50 cm. Kor  elialueiden liikennöityjen alueiden vedet on 
suunniteltu johde  avaksi kor  elin sisälle sijoite  aviin laadullisen hallinnan rakenteisiin (biosuodatuspainanteet). Jos tonteille sijoi-
tetaan toimintoja, jotka vaa  vat raskasta liikenne  ä, suositellaan parkkialueiden vedet johde  avaksi hulevesiviemäreihin öljynero-
tuskaivon (I-luokan öljynero  n) kau  a. Jos kor  elialueille sijoitetaan toimintoja, joissa on kasvanut riski hai  a-aineiden päätymiselle 
vesistöihin, tulee alueiden hulevedet käsitellä asianmukaises   ja niille soveltuvat käsi  elyrakenteet tulee suunnitella jatkosuunni  e-
lun yhteydessä.

Koska kaavamääräykseksi esite  y viivytysvaa  mus tonteille (1 m3 viivyte  ävää ve  ä/100 m2 päällyste  yä pintaa) ei riitä ka  amaan 
kaava-alueen koko viivytystarve  a, suunnitel  in yleisille alueille viivytysrakenteita, jotka viivy  ävät sen vesimäärän, joka mitoitus-
sateella poistuu ylivuotona katualueiden sekä ton   en viivytysrakenteista sekä asuinkor  elialueilta. Viivytysrakenteet sijoite   in 
kaavassa esitetyille hulevesien hallintaan varatuille viheralueille, katualueille sekä teollisuus- sekä toimi  larakentamiselle osoitetuil-
le kor  elialueille. Hulevesisuunnitelmassa on esite  y ehdotuksia kaavaan lisä  äviksi hulevesialueiksi. Yleisten alueiden hulevesira-
kenteiden mitoitusperusteena käyte   in kerran viidessä vuodessa esiintyvää rankkasade  a. Viivytysrakenteet mitoite   in niin, e  ä 
alueelta kerran viidessä vuodessa poistuva purkuvirtaama ei ole suurempi kuin alueelta luonnon  lassa kerran viidessä vuodessa 
esiintyvällä sateella purkautuva virtaama. Erityistä huomiota tulee kiinni  ää Turunväylän ali  avaan putkisiltaan (1500 mm), jo  a 
hulevesien johtaminen ja virtaamien mahdollinen kasvu ei aiheuta vaaraa liikenteelle ja  en rakenteille.

Kaavamääräysten pohjana oli Vihdin kunnan tavoite, jossa hulevesien hallinta yhdistetään viheralueisiin ja osaksi viihtyisää ympäris-
töä, jossa halutaan tukea biodiversitee   ä. Kaavamääräyksiksi suositellaan seuraavaa: ”Kor  elialueella jokaista 100 m2 läpäisemä-
töntä pintaa kohden viivytetään 1 m3 huleve  ä. Liikennöidyillä alueilla hulevedet on käsiteltävä suoda  avalla menetelmällä ennen 
johtamista purkuviemäriin tai -vesistöön. Kor  elialueilla suositaan mahdollisuuksien mukaan läpäiseviä pintoja piha- sekä pysä-
köin  alueilla. Yleisille alueille rakennetaan alueellisia hulevesien hallintarakenteita niin, e  ä ton   kohtaisten viivytysrakenteiden 
ja yleisille alueille sijoite  ujen viivytysrakenteiden yhteisvaikutus on sellainen, e  ä alueelta purkautuu vain luonnon  laa vastaava 
purkuvirtaama.”

Hulevesisuunnitelmaa päivitetään vielä toisen kerran ennen kaavan hyväksymiskäsi  elyä.

Työpaikka-alueen päivite  y hulevesien hallinta, Ramboll Finland Oy, 2021.
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Kuvassa on esite  y ennustevuoden 2050 iltahuipputunnin liikennemää-
rät suunni  elualueella (molemmat suunnat erikseen) verkolla jossa mt 
110 nopeusrajoitus nykyisellään 80 km/h. Ramboll Finland Oy, 2021.

Kuvassa on esite  y iltahuipputunnin liikenneennusteen perusteella las-
ketut keskiarkivuorokauden liikennemäärät v. 2050 suunni  elualueella 
(molemmat suunnat yhteensä) verkolla, jossa mt 110 nopeusrajoitus
nykyisellään 80 km/h Ramboll Finland Oy, 2021.

Liikenneselvitys
Suunni  elualueelle on laadi  u asemakaava-tasoinen liiken-
neselvitys (Ramboll Finland Oy, 2021), jossa on tehty alueelle 
liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut. Kaava-alueen 
uusien katuyhteyksien lii  ymien lisäksi toimivuustarkastelui-
den tarkastelualue ka  aa nykyisen Pillistön  en lii  ymän sekä 
Hankasalon  en porrastetun lii  ymän pohjoishaaran. Tarkaste-
luiden tavoi  eena on selvi  ää liikennesuunni  elun lähtö  e-
doiksi toimivuuden kannalta rii  ävät liikennejärjestelyt, joilla 
varmistetaan Vanhan Turun  en liikenteen sujuvuus tarkastelu-
alueella maankäytön lisääntyessä.

Liikenne-ennuste on laadi  u Etelä-Nummelan osayleiskaavan 
liikenne-ennusteen ja toimivuustarkasteluiden (Sitowise 2020) 
yhteydessä  henne  yä ja kalibroitua Helmet3.0-liikennemallia 
käy  äen. Liikennemallin alun perin osayleiskaavan mukaiset 
maankäy  ö  edot päivite   in asemakaavaluonnoksen suun-
niteltua maankäy  öä vastaaviksi. Olennaisimmat muutokset 
osayleiskaavavaiheesta ovat seuraavat: muutos asukasmäärissä 
oyk-luonnokseen nähden sekä työpaikkamäärien oletetaan 
kasvavan hieman, mu  a ei suhteessa yhtä paljon kuin kaavan 
mahdollistaman kerrosalan. Etelä-Nummelan työpaikka-alu-
eelle on osoite  u merki  äväs   lisäkerrosalaa isoille tonteille, 
joiden toiminnan ei oleteta olevan erityisen liikenneintensii-
vistä. Vuoden 2050 ennuste  lanteen liikenneverkko sisältää 
osayleiskaavan mukaiset uudet katuyhteydet sekä Espoo-Salo 
-oikoradan. Vanhan Turun  en nopeusrajoitus on perusennus-
teessa säilyte  y nykyisellä 80 km/h tasollaan, lisäksi ennuste 
on laadi  u  lanteeseen, jossa nopeusrajoitus on laske  u 
tarkastelualueella 50 km/h tasolle. Ennuste on laadi  u iltahuip-
putunnin  lanteeseen, jonka perusteella on laske  u myös 
ennuste  lanteen keskimääräiset arkivuorokausiliikennemäärät.

Johtopäätöksinä voidaan todeta, e  ä tarkastelualueen autolii-
kennemäärät pysyvät ennuste  lanteessa maankäytön kasvusta huolima  a kohtuullisina. ESA-radalla ja Vih  -Nummelan asemalla on 
merki  ävä vaikutus alueen kulkutapoihin ennuste  lanteessa, autoliikenteen määriin radalla ja asemalla on ennuste  lanteessa lähes 
20 % laskeva vaikutus. Lisäksi osayleiskaava-alueen katuverkon ja jkpp-väylien kehi  äminen laskevat autoliikenteen kulkutapaosuut-
ta ennuste  lanteessa hieman nyky  lanteesta. Työpaikka-alueiden matkatuotokset perustuvat osayleiskaavan liikenneselvitykseen, 
tulevan maankäytön tyypillä voi olla osaltaan vaikutusta tarkempiin matkatuotoksiin ja liikennemääriin.

Toimivuustarkastelut suorite   in ennustevuoden 2050 aamu- ja iltahuipputun  en liikennemäärillä. Iltahuipputunnin liikennemäärät 
ovat suoraan perusennusteen mukaisia. Koska ennuste  a ei ole laadi  u erikseen aamuhuipputunnin  lanteeseen, muodoste   in 
liikennemäärät transpoosina iltahuipputunnin  lanteesta skaala  una vt 1 Palojärven sekä vt 2 Huhmarin LAM-pisteiden  etoihin 
perustuvalla kertoimella 0,87. Linja-autot mallinne   in 10 minuu  n vuoroväleillä seuraaville reiteille: Vanha Turun  e itä-länsisuun-
nassa ja Pillistön  en ja vanhan Turun  en itäsuunta. Suojateille mallinne   in Pillistön  en kohdalla 50 jalankulkijaa/suunta, ja muille 
suojateille 30 jk/suunta. Pillistön  en lii  ymään mallinne   in tarkasteluissa erilliset vasemmalle kääntyvien kaistat sekä pääsunnalle 
e  ä sivusuunnalle. Vanhan Turun  en kaistan pituus on simuloin  mallissa noin 25 metriä ja Pillistön  en vasemmalle kääntyvien 
kaistan pituus on noin 20 metriä. Muihin lii  ymiin ei mallinne  u kääntymiskaistoja.

Aamuhuipputun  na tarkastelualueen lii  ymien palvelutasot ovat eri  äin hyviä (A). Iltahuipputun  na Vanhalta Turun  eltä Pillistön-
 elle vasemmalle kääntyvän liikennevirran palvelutaso oli tyydy  ävä/väl  ävä (C/D). Muilta osin tarkasteltujen lii  ymien palvelu-

tasot ovat iltahuipputun  nakin eri  äin hyviä (A). Vanhan Turun  en ja Hankasalon  en lii  ymäalueelle on simuloin  en perusteella 
suositeltavaa tehdä väistö  lat Vanhalta Turun  eltä vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen takia. Vanhan Turun  en ja Pillistön  en 
lii  ymään on simuloin  en perusteella suositeltavaa toteu  aa noin 25 metriä pitkä vasemmalle kääntymiskaista Vanhalta Turun  el-
tä, noin 30-40 metriä pitkä vasemmalle kääntymiskaista Pillistön  eltä, noin 30-40 metriä pitkä oikealle kääntyvien kaista Vanhalle 
Turun  elle. Vanhan Turun  en ja Ros  n  en lii  ymään on simuloin  en perusteella suositeltavaa tehdä väistö  la Vanhalta Turun  eltä 
vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen takia.
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Katujen yleissuunnitelmat
Etelä-Nummelan yritysalueelle on laadi  u myös yleissuunnitelma-tasoiset katu- ja  lavaraussuunnitelmat (Ramboll Finland Oy, 
2021), jotka on myös muute  u päivitetyn louhintasuunnitelman mukaisten korkotasojen mukaisiksi. Näidensuunnitelmien avulla 
varmistetaan asemakaavan katu- ja lii  ymäalueiden rii  ävät  lavaraukset. Suunni  elun lähtökohtana on ollut työpaikka-alueen ras-
kasliikenne ja työpaikkatoimintoja palvelevat alueen pääkadut, Hankasalon  e ja Ros  n  e, on mitoite  u HTC-ajoneuvojen mukaan. 
Asuinalueille johtavat ton   kadut ovat mitoitukseltaan pienempiä, koska ne palvelevat vain alueen asutusta. 

Katusuunni  elussa on panoste  u alueen saavute  avuuteen kestävillä kulkumuodoilla ja sinne onkin suunniteltu laadukas kevyen-
liikenteen verkosto, johon lii  yy yhteys Pillistön  elle mt110 ali rakenne  avalla alikulkutunnelilla. Pääkaduilla on jkpp-väylät katujen 
molemmin puolin, ja toisella puolella pyöräily ja jalankulku on erote  u toisistaan. Lisäksi alueen suunni  elussa on huomioitu ratsas-
tusyhteydet siten,  e  ä mt110:eteläpuolen uudelle kevyenliikenteen väylälle on suunniteltu kavioura ja alueen muilla jkpp-väylillä 
sallitaan ratsastus erillisillä merkeillä. Näin turvataan ratsukoiden pääsy myös tulevaisuudessa Kauhukallion virkistysreiteille. Myös 
työpaikka-alueen saavute  avuus joukkoliikenteellä on huomioitu suunni  elemalla pysäkkipari Pillistön  en alikulun yhteyteen ja 
linja-autopysäkit myös Hankasalon  elle ja Ros  n  elle tulevaa kunnan sisäistä joukkoliikenne  ä varten.

Lisäksi katualueiden mitoituksessa on huomioitu kaavan tavoite käy  ää katualueiden viherkaistoja hulevesien johtamiseen avopai-
nanteissa. Katualueiden vehreyteen panostetaan siten, e  ä pääkatujen viheralueille istutetaan puita ja/tai pensaita. Koska alkuvai-
heessa Hankasalon  e ja Ros  n  e eivät vielä jatku yritysalueen seuraavan vaiheen alueelle, on niiden päihin suunniteltu LP-alueet, 
jotka ensivaiheessa toimivat HTC-ajoneuvoille mitoite  uina kääntöpaikkoina. Kun katualueet saavat tulevaisuudessa jatkoa, voidaan 
näille rakentaa koko alue  a palvelevia yleisiä pysäköin  paikkoja.

Yleissuunnitelmat toimivat myös alueen tarkemman katusuunni  elun pohjana. Tarkempi suunni  elu on käynniste  y yleissuunni-
telmien valmistu  ua Vihdin kunnan kunnallistekniikan puitekonsul  n (FCG Finnish Consul  ng Group Oy) toimesta yleissuunni  elun 
valmistu  ua. Puitekonsul    tekee myös parhaillaan Pillistön  en katusuunni  elua. Lisäksi Vihdin kunta yhdessä ELY-keskuksen ja 
valitun konsul  n kanssa on käynnistämässä mt 110 varren kevyenliikenteenväylän suunni  elua välille Pillistön  e-Veikkola (Kirkko-
nummi).

Asemapiirros Etelä-Nummelan työpaikka-alueen katujen päivitetystä yleissuunnitelmasta, Ramboll Finland Oy, 2021.

Katusuunnitelmat päivite   in vastaamaan muiden selvitysten ja uuden kaavaehdotuksen mukaisia ratkaisuja. Päivityksen suurimmat 
vaikutukset kohdistuivat Hankasalon  ehen ja Ros  n  ehen, jotka toimivat alueen liikenne  ä keräävinä kokoojaväylinä. Hankasalon-
 en linjausta muute   in paaluvälillä 350 - 1150, jo  a alueella sijaitsevaan suojeltuun lähteeseen ei kohdistuisi hai  avaikutuksia. 

Lähteen sijain   oli tarkentunut aiemman yleissuunnitelmaprojek  n jälkeen. Uuden linjauksen myötä Kiilamäenkujan lii  ymä ja 
mm. lii  ymäalueella sijainneet linja-autopysäkkijärjestelyt päivite   in. Lisäksi Hankasalon  en, Kiilamäenkujan ja Rajakulmankujan 
pystygeometriat yhteensovite   in muu  uneeseen louhintatasoon. Hankasalon  en kaakkoisosassa kadun pohjoispuolella sijaitsevan 
T-ton  n ja kadun välillä on merki  ävä korkeusero, josta osa tulee tasoi  aa ton  n puolella.

Rajakulmankujan itäosaa linja   in uudelleen, jo  a EN-alueelle saa  in lisää  laa. Samassa yhteydessä Rajakulmankuja-Hankasalon  e 
-lii  ymäalue  a päivite   in.
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Hankasalon  en tyyppipoikkileikkaus, Ramboll Finland Oy, 2021.

Kauhuskujan tyyppipoikkileikkaus, Ramboll Finland Oy, 2021.

Ros  n  en viherkaistat poiste   in ja LP-alue  a siirre   in etelän suuntaan Kauhussuon suojelualueen viereisellä katuosuudella, jo  a 
kadun pystygeometrian muutosten myötä kadun penkereet mahtuisivat katualueelle. Kadun pystygeometrian huippua korote   in n. 
1,2 metrillä, jo  a ton   lii  ymien rakentaminen helpo  uu päivitetyn louhintasuunnitelman mukaisessa  lanteessa. Kadun huippu 
jää n. 4 – 5 metriä Ros  n  en länsipuolella sijaitsevan suuren T-ton  n louhintatasoa alemmas, minkä takia ton   lii  ymän rakentami-
nen vaa  i ajorampin rakentamista ton  n puolella. Kadun huippua ei voida koro  aa esite  yä enempää, jo  a kadun penkereet eivät 
yllä Kauhussuon suojelualueelle ja jo  a vältytään siltarakenteilta.

Kauhuskujan pystygeometria sovite   in Ros  n  en päivi  yneeseen pystygeometriaan. Kauhuskujan ja sen eteläpuolella sijaitsevan 
T-ton  n välillä on huoma  ava korkeusero, josta merki  ävä osa tulee tasata ton  n puolella.

Tässä päivitetyssä yleissuunnitelmassa kaava-alueen esirakentaminen on esite  y yleisellä tasolla ja suunnitelmia tulee tarkentaa 
jatkosuunni  elun yhteydessä.
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Työn aikana tehdyt muutokset koskivat Hankasalon  etä, Rajakulmanpolkua, Loukokujaa, Kukkulakujaa, Kukkulapolkua ja Ka   lamä-
en  etä. Päivite  yjen katulinjausten ja tasausten tarkasteluiden myötä osalle katualueiden rajoista esite   in muutoksia.

Hankasalon  en linjaus päivite   in paaluvälillä 0 – 1200. Uuden linjauksen myötä katu kulkee aiempaa lähempänä vanhaa Turun  etä 
ja kadun tasaus mukailee paremmin nykyistä maanpintaa. Hankasalon  elle suunnitel  in uusi lii  ymä Ka   lamäen  elle, jonka kau  a 
tulee kulkemaan raskasta liikenne  ä, mikäli vt 1:n yli  ävän sillan kantavuus on rii  ävä. Ajoneuvojen maksimipituuksiksi arvioi  in 
20-25 metriä. Hankasalon  en varren LP-alueen pengerrykset yli  ävät kaava-alueen rajan. LP-alueen kaavarajat kanna  aa ulo  aa 
Ka   lamäen  ehen as  , jo  a LP-alueen sijoi  elua voidaan tarvi  aessa muu  aa, jos pengerrysten jyrkentäminen ei riitä.

Rajakulmanpolun linjaukseen teh  in pieniä täsmennyksiä. Loukokujalle vara  u katualue tarkiste   in ja tode   in rii  äväksi.

Kukkulapolku siirre   in lähelle kaavan luonnosversiossa esite  yä sijain  a, mu  a sen linjausta esite   in muute  avaksi. Yhteys suun-
nitel  in mutki  elevaksi, jo  a sen pystygeometria muodostuu loivemmaksi. Kukkulapolku yhteensovite   in mt:n 110 jalankulku- ja 
pyöräilyväylään sekä Kukkulakujaan.

Katujen osalta on jatkossa tärkeää kiinni  ää huomiota ton   lii  ymien sijainteihin ja katujen pengerryksiin / kallioleikkauksiin erityi-
ses   suojelualueiden läheisyydessä sekä sijainneissa, joissa kadun ja ton   en välillä on suuria korkeuseroja. Mm. Kauhuskujan ja sen 
eteläpuolella sijaitsevan T-ton  n merki  ävän korkeuseron tasaamisen suunni  eluratkaisut siirtyvät seuraavien suunni  eluvaiheiden 
ratkaistavaksi. Hankasalon  en varren LP-alueen sijain  a ja pengerryksiä tulee tarkentaa jatkosuunni  elussa siten, e  eivät ne ylitä 
kaava-alueen rajoja. Ka   lamäen  en linjaus vaa  i suuren määrän täy  öä, jonka vaikutukset tulee tarkistaa jatkosuunni  elussa.

Vihdin kunnan ilmastostrategia
Vihdin kuntastrategiassa sitoudu  u ekologises  , taloudellises   ja sosiaalises   kestävään kuntakehitykseen. Siinä kunnan tehtäväksi 
on määritelty elinvoimaisuuden, luonnonläheisyyden sekä hyvän ja turvatun elämän mahdollisuuksien varmistaminen. Tehtävät  
tukevat  Vihdin ilmastotavoi  eita ja kestävää tulevaisuu  a.

Vih   on käynnistänyt ohjelmallisen ilmastotyön muun muassa sitoutumalla ilmasto- ja energiatyötä koskeviin sopimuksiin, olemalla 
mukana ilmastotyön verkostoissa ja jalkau  amalla ilmastotyön osaksi koko kuntaorganisaa  on toimintaa. Vihdin ilmastotyötä toteu-
tetaan läpileikkaavas   koko kuntaorganisaa  ossa sisäisen ilmastotyöryhmän koordinoimana, ilmastostrategiatyöryhmän ohjaukses-
sa sekä ilmastokoordinaa  orin vauhdi  amana.

Vih   on sitoutunut seuraaviin ilmastotavoi  eisiin: 

 vähentämään asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosen  lla vuoteen 2030 mennessä, vuoden 1990 tasosta, osana 
Covenant of Mayors kaupunginjohtajien ilmastosopimusta.

 toteu  amaan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan kirja  uja toimenpiteitä, joilla kunta pyrkii saavu  amaan 
päästövähennystavoi  eensa.

Vihdin kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP): Vihdin kunta osallistuu ak  ivises   seudulliseen ilmas-
totyöhön yhteistyössä muiden KUUMA-kun  en kanssa. Kuntastrategiassaan Vih   on sitoutunut KUUMA-kun  en määri  elemiin 
ilmastotoimenpiteisiin ja päästövähennystavoi  eisiin. Lisäksi Vih   on ak  ivises   mukana kansallisessa Kuntaliiton koordinoimassa 
IlmastoKunnat-verkostossa.

Lokakuussa 2015 Euroopan komissio julkaisi uuden Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for 
Climate and Energy). Sopimukseen lii  yvät kunnat ja kaupungit tavoi  elevat vähintään 40 %:n kasvihuonekaasupäästövähennystä 
vuoteen 2030 mennessä. Vihdin kunta allekirjoi    sopimuksen helmikuussa 2018. Sopimukseen lii  yminen edelly  ää kestävän 
energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Ac  on Plan, SECAP) laa  mista. Vihdin kunnan ase  amat 
päästövähennystavoi  eet ovat Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vaa  muksia  ukemmat. Vuosi  ain kasvava kunta tavoi  elee 
asukaskohtaisten päästöjen vähentämistä 50 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Asukaskohtaiset päästöt Vihdissä 
vuonna 1990 olivat 5,7 t CO2-ekv/asukas. Vuoden 2030 tavoi  een mukaiset päästöt Vihdissä olisivat 2,8 t CO2-ekv/asukas.

Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen päätavoi  eena on päästöjen vähentäminen energiankulutusta vähentävien toimenpiteiden 
sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisen kau  a. Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunni-
telman päästölaskenta ka  aa kaikki energiaperäiset päästöt kunnan rakennuksista ja toiminnoista, palvelurakennuksista ja toimin-
noista, asuinrakennuksista ja katuvalaistuksesta. Lisäksi laskentaan sisältyvät liikenteen päästöt. Teollisuuden ja jätehuollon päästöt 
on raja  u laskennan ulkopuolelle.

Asetetun tavoi  een saavu  amiseksi Vihdin kunta toteu  aa useita eri toimenpiteitä kuntaorganisaa  on sisällä, seudullises   ja 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Toimenpidekokonaisuudet ka  avat SECAP-laskennan mukaiset sektorit. Päästövähennysta-
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voi  een toteutumisen kannalta erityisen merki  äviä ovat sähkönkulutuksen, lämmityksen, jäähdytyksen sekä liikenteen päästöjen 
vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Keskeisiä päästövähennystoimia ovat muun muassa energiankulutuksen vähentäminen 
kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoi  eiden mukaises   sekä yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja yhdyskunnan ener-
giatehokkuuden kehi  äminen kaavoituksen avulla.

Liikenteen päästöjä vähennetään joukkoliikenteen palveluja kehi  ämällä. Erityises   bussiliikenteen vähäpäästöisyys ja suuret 
raideliikennehankkeet ovat Vihdin kunnan painopistealueita joukkoliikenteen kehityksessä. Henkilöliikenteen aloi  aminen Hanko - 
Hyvinkää -radalla sekä Helsingin ja Turun välisen ratayhteyden nopeu  amiseksi suunniteltu Espoosta Saloon kulkeva oikorata ovat 
Vihdin kannalta merki  äviä joukkoliikenteen kehityshankkeita. 

Tunnistetuilla hillintätoimilla Vihdin asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 51 % perusvuoden 1990 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Kokonaispäästöt vähenevät 26 %. Kunnan ase  aman päästövähennystavoi  een voidaan siis todeta olevan saa-
vute  avissa tunnistetuilla toimenpiteillä, mu  a sen toteutuminen edelly  ää kaikkien tunniste  ujen toimenpiteiden toteutumista 
täysimääräises  .

Kaupunginjohtajien ilmastosopimus sisältää ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keski  yvän 
osion. Sopimuksen vaa  musten mukaises   kunnan tulee arvioida sitä uhkaavat ilmastoriskit, laa  a haavoi  uvuuksien analyysi, 
toteu  aa sopeutumisen  lannekatsaus sekä tunnistaa sopeutumistoimia. Vihdissä riskien ja haavoi  uvuuksien analyysi laadit-
 in indikaa  oriperusteista haavoi  uvuusarvioin  a (Indicator-Based Vulnerability Assesment, IBVA) hyödyntäen. Merki  ävimmät 

ilmastoriskit Vihdissä ovat äärimmäinen kuumuus, kuivuus ja rankkasateet. Kuumuudelle ja useille muille ilmastoriskeille ja niiden 
vaikutuksille erityisen al   iksi väestöryhmäksi tunniste   in sairaaloiden, vanhainko  en, päiväko  en, hoitolaitosten ja ko  hoidon asi-
akkaat sekä ko  hoidon ulkopuoliset vanhukset. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työssä kehityksen kohteita kunnassa ovat muun 
muassa  edotus- ja varoitusjärjestelmien kehitys ja käy  ööno  o sekä järjestöyhteistyön edistäminen ja ak  voin  .

Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen velvoi  eiden mukaises   SECAPtoimintasuunnitelman täytäntöönpanosta raportoidaan 
CoM:n toimistoon. Hillintätoimenpiteiden  lanteesta raportoidaan kahden vuoden välein ja päästölaskelmat ja toimenpiteiden 
tulokset (energiansäästö ja päästöjen vähentyminen) raportoidaan neljän vuoden välein. Vihdissä Covenant of Mayorsin mukaisesta 
raportoinnista vastaa Elinvoimapalveluiden palvelukeskus. Kunta seuraa ak  ivises   kun  en ja alueiden ilmastotyön kehitystä sekä 
ilmastotyöhön kohdistuvia tarpeita. Raportoin  järjestelmään päivitetään työn edistyminen ja muutostarpeet pyritään huomioimaan 
joustavas    edon kar  uessa.

Joukkoliikenne  ä sekä sen vähäpäästöisyy  ä ja houku  elevuu  a kehitetään Vihdissä yhteistyössä muiden KUUMA-kun  en kanssa 
Helsingin seudun MAL-sopimuksen linjausten ja tavoi  eiden mukaises  . Pääkaupunkiseudun ja sitä kau  a myös Vihdin joukkoliiken-
nejärjestelmän kehitys nojautuu pitkäl   alueen suurten raideliikennehankkeiden kehitykseen. Raideliikennehankkeiden ympärille 
pyritään kehi  ämään toimiva syö  öliikennejärjestelmä ja hyvät liityntäpysäköin  mahdollisuudet. Toimiva ja vähäpäästöinen 
joukkoliikennejärjestelmä on tärkeä paitsi liikenteen päästöjen vähentämisen myös kunnan elinvoimaisuuden ja houku  elevuuden 
kannalta.

Asete  ujen tavoi  een toteutumiseksi on kun  en ediste  ävä päästö  ömien energialähteiden käy  ööno  oa kaikissa kunnan 
hankinnoissa, investoinneissa, rakentamisessa ja kaavoituksessa. Uusiutuvan energian käy  öönoton edistämisellä on päästöjen 
vähentämisen lisäksi myös muita posi  ivisia vaikutuksia kuntaan. Uusiutuvan energian käy  öä lisäämällä voidaan saavu  aa 
kustannussäästöjä sekä myötävaiku  aa uusien yritysmahdollisuuksien syntyyn. Vihdissä kaukolämpöä tuo  aa pääasiassa 
Nummelan Aluelämpö. Lisäksi Vihdissä toimii Nummelanharjun Lämpö. Nummelan Aluelämmön tuo  ama kaukolämpö on tuote  u 
pääasiassa lähialueelta kerätyllä metsähakkeella. Kunnassa selvitetään mahdollisuu  a laajentaa kaukolämpöverkkoa ja sitä kau  a 
muiden lämmitysmuotojen korvaamista päästö  ömäs   tuotetulla kaukolämmöllä.

SECAP-työn yhteydessä kunnan ilmaston muutokseen sopeutumistoimenpiteet kartoite   in. Tunnistetut sopeutumistoimet jae   in 
kuudelle toimintasektorille, jotka perustuivat osi  ain sopeutumisohjeessa painote  uihin osa-alueisiin:

1. Tulvatorjunta, hulevesien hallinta ja varautuminen tulva- ja myrsky  lanteisiin
2. Liikenneinfrastruktuurin kehi  äminen ja toimivuuden ylläpito
3. Sähkönjakelun toimivuuden turvaaminen ja jakeluverkoston toimintavarmuuden
kehi  äminen
4. Vedenjakelun varmistamien, kuivuuteen varautuminen ja pohjavesien hyvän  lan
varmistaminen
5. Rakennusten viilennystarve hellejaksoilla sekä riskiryhmien huolto ja evakuoin  
häiriö  lanteissa
6. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen 
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Vesihuollon yleissuunnitelman luonnos työpaikka-alueen kohdalta, jossa on varaudu  u uuden jätevedenpuhistamon sijoi  amiseen alueelle, Ramboll 
Finland Oy, 2021.

Vesihuollon kehi  äminen
Etelä-Nummelan alueen vesihuollon rii  ävyy  ä ja tulevaisuuden kehityspolkuja on selvite  y alueen vesihuollon yleissuunnitel-
massa (2008), vesihuollon kehi  ämissuunnitelmassa (2010) ja parhaillaan tekeillä olevassa Vesihuollon kehi  ämissuunnitelman 
päivityksessä. Käytännössä vesihuollon rakentaminen tapahtuu vaihei  aisen uusien alueiden käy  öönoton mukaan. 

Nummelan nykyisen jätevedenpuhdistamon kapasitee    ei tule rii  ämään koko Etelä-Nummelan alueen jätevesille alueen rakentu-
essa kaavaratkaisun mukaises  . Jätevesien käsi  elyn kehi  ämistyön yhteydessä on laadi  u yleissuunnitelmat keskuspuhdistamosta, 
joka sijoi  uisi Etelä-Nummelan yritysalueelle sekä siirtolinjasta Espooseen Blominmäen puhdistamolle. Käyte  ävää ratkaisua ei ole 
vielä vali  u, joskin asia olisi tarkoitus ratkaista vuoden 2021 aikana. Jäteveden puhdistamo voidaan tutkia sijoite  avaksi myös Etelä-
Nummelan työpaikka-alueen tuleville laajennusalueille.

Uu  a vedentuotantolähde  ä on tutki  u ja veden johtamisen mahdollisuudet Espoosta selvitetään samassa yhteydessä siirtoviemä-
rihankeen kanssa. 

Kunnan rakennusjärjestys on rakentamisen ohjauksen väline, jolla annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan 
rakentamisen, kul  uuri- ja luontoarvojen huomioon o  amisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säily  ämisen kannalta 
tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Vihdin kunnassa rakentamista ohjaa 17.10.2019 voimaan tullut rakennusjärjestys. Rakennusjärjes-
tys sisältää muun muassa ohjeita rakennusten sovi  amisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita 
rakentamiseen. Asemakaava-alueella rakentamista koskevat kuitenkin ensisijaises   asemakaavamääräykset.

Alueelle on asete  u MRL 53 §:n 1 momen  n mukainen rakennuskielto ja MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus asemakaavan 
laa  miseksi tai muu  amiseksi (kunnanhallitus 24.5.2021 § 125). Rakennuskielto on voimassa kahden vuoden ajan, kuitenkin enin-
tään kunnes asemakaavan N198 hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Rakennuskieltoalueella maisemaa muu  avat toimenpi-
teet ovat luvanvaraisia siten kuin MRL 128 §:ssä säädetään.

Alueen pohjakar  a on saate  u ajan tasalle kaavan laa  misen yhteydessä ennen kaavaehdotuksen nähtäville ase  amista.
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN 
VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunni  elun tarve
Asemakaavahanke on käynnistynyt kunnan tarpeesta parantaa yrityston   en tarjontaa erilaisten toimijoiden tarpeisiin vastaten. 
Erityises   on tarve  a saada yritystoimintoja pohjavesialueiden ulkopuolelle, koska kunnan nykyiset laajimmat ja monipuolisimmat 
yritysalueet sijaitsevat juurikin Nummelan harjun pohjavesialueilla, mikä rajoi  aa niiden käy  öä huoma  avas  . Vihdin kunnan mer-
ki  ävin työpaikka-alue, Veikkoinkorpi, sijoi  uu Nummelan taajaman pohjoisosiin, valta  e 25:n pohjoispuolelle. Alue on kokonaisuu-
dessaan Nummelanharjun pohjavesialueella, osin myös pohjaveden muodostumisalueella. Lisäksi Veikkoinkorpi on Luontolan ve-
deno  amon suoja-alueella. Vaikka alueen asemakaavoissa on asianmukaiset merkinnät siitä, miten sijain  tekijät rajoi  avat alueella 
salli  ua toimintaa, on alueelle sijoi  uvan toiminnan valvontaan kiinnite  ävä erityistä huomiota. Alueen asemakaavallinen laajenta-
minen olisi haastavaa edellä mainitut olosuhteet huomioiden. Veikkoinkorven lisäksi myös Hiekan teollisuusalue Ojakkalan taajaman 
koillispuolella sijoi  uu pohjavesialueelle ja pohjaveden muodostumisalueelle. Niin ikään Ken  älän, Hiidenmäen ja Tervasuon  en 
työpaikka-alueiden muodostama kokonaisuus sijoi  uu Nummelanharjun pohjavesialueelle sekä pohjaveden muodostumisalueelle. 
Kaikilla työpaikka-alueiden kokonaisuuksilla käyte  ävissä oleva ton   varanto on vähäistä. Kunnassa on jo pitkään ollut puute  a uu-
sista, hyvistä, monipuolisista ja myös aiempaa laajemmista yritystonteista. Uudet työpaikka-avaukset esim. Vihdin kirkonkylälle eivät 
ole herä  äneet toivo  ua kiinnostusta, koska sijainniltaan nämä alueet eivät ole rii  ävän houku  elevia. Ton   tarjonta on jo vuosia 
ollut heikkoa, mikä näkyy mm. kunnan taloudessa ja työpaikkaomavaraisuudessa.

Vihdin kunnan strategisessa yleiskaavassa kunnan yrityston   en painopiste tulee olemaan eteläisessä Nummelassa. Kunnan tarve 
yrityston   en asemakaavoi  amiselle ja toteu  amiselle on nopeampi kuin, mitä maakuntakaavassa näille on suunniteltu. Maa-
kuntakaava kuitenkin antaa kunnalle mahdollisuuden perustellusta syystä pää  ää alueiden o  amisesta käy  öön aiemmin, mikäli 
kunnan tarve sitä vaa  i. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa suunni  elualue on osoite  u pääkäy  ötarkoitusmerkinnältään 
työpaikka-alueeksi koko Vanhan Turun  en (mt 110) ja Turun moo  ori  en (vt 1) väliseltä alueelta. Kehi  ämisperiaatemerkinnällä 
tämä kokonaisuus on osoite  u edellä mainitun lisäksi taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialueeksi. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan suunni  elumääräyksen mukaan reservialueiden totu  aminen on ajoite  ava yksityiskohtaisemmassa suun-
ni  elussa pääsääntöises   maakuntakaavan suunni  elukauden loppupuolelle. Lisäksi määräyksen mukaan kunta määri  elee alueen 
toteu  amisen tarkoituksenmukaisen ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan osa-alueen muihin käyte  ävissä oleviin 
taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käyte  ävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin. 
Kun huomioidaan kunnan nykyisten työpaikka-alueiden sijain  tekijät ja niistä johtuvat alueiden kehi  ämisen haasteet sekä edelleen 
nykyisten työpaikka-alueiden käyte  ävissä oleva ton   varanto, voidaan todeta, e  ä uusille avauksille on kunnan alueella selkeä, 
perusteltu ja tunniste  u tarve. Edelleen kun huomioidaan voimassa olevien maakuntakaavojen merkinnät ja erityises   niiden suun-
ni  elumääräykset sekä Vihdin koko kunnan ka  ava hyväksy  y strateginen yleiskaava ja Etelä-Nummelan osayleiskaavan ehdotus, 
voidaan todeta, e  ä asemakaavan suunni  elu ja sen ajoitus täy  ää ylempiasteisten suunnitelmien vaa  mukset.

Yhdyskuntarakenteen kannalta Etelä-Nummela soveltuu hyvin jo nykyisellään sijain  nsa, liikenneyhteyksiensä ja näkyvyyteensä 
vuoksi työpaikka-alueeksi. Alue sijaitsee lähellä Nummelan taajaman keskustaa, se on saavute  avissa kestävillä kulkumuodoilla 
ja alueelta on hyvät liikenneyhteydet pääväylille ilman, e  ä työpaikka-alueen liikenne kuitenkaan hai  aa pääväylien liikenne  ä 
(Etelä-Nummelan yritysalueen liikenneselvitys, Ramboll Finland Oy). Lisäksi alueen houku  elevuu  a lisää sen näkyvyys Turun 
moo  ori  elle. Näin ollen alueen suunni  elu ja toteu  aminen nouda  aa valtakunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden mukaista 
toimivan yhdyskunnan ja kestävän liikkumisen tavoite  a: 

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

 Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaises   olemassa olevaan 
rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen ehey  ä. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja 
vapaa-ajan alueiden hyvää saavute  avuu  a eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenne  ä sekä 
vies  ntä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehi  ämistä.

 Merki  ävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, e  ä ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn kannalta hyvin saavute  avissa.
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4.2 Suunni  elun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset
Kaava N198 on lisä  y kunnanvaltuuston 9.12.2019 § 3 hyväksymään vuosien 2020 -2021 kaavoitusohjelmaan ja sisältyy myös kun-
nanvaltuuston 7.12.2020 § 63 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2021-2022. Kaavan osallistumis- ja arvion  suunnitelma on 
ollut kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa 22.10.2019. Kaavatyön tavoi  eet on hyväksy  y kunnanhallituksessa 28.10.2019. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat, asukkaat, infrastruktuurin rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alu-
een toimijat. Lisäksi osallisia ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset viranomaiset. Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arvioin  -
suunnitelmassa, liite 1.

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on pää  änyt kuulu  aa kaavan N198 vireille kokouksessaan 22.10.2019 ja kaava kuulute   in vireil-
le 4.11.2019.

Kaavatyö on käynniste  y osallistamalla vih  läisiä yri  äjiä hankkeeseen järjestämällä 19.8.2019  laisuus teemalla Tulevaisuuden 
yritysalueet Vihdissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoi  aa yritysten ja yri  äjien tarpeita ja toiveita uusien yritysalueiden suhteen. 
Erityises    laisuudessa nousivat esille uusien yritysalueiden kaavamerkintöjen joustavuus, joiden toivo   in mahdollistavan raken-
nuspaikkoja hyvin monialaisten yritysten toiminnan. Yleises   toivo   in työpaikka-alueiden kaavojen valmistuvan mahdollisimman 
ripeäs  .

Kaavan osalta on käyty MRL 66 §:n tarkoi  ama viranomaisneuvo  elu 22.11.2019. Kokouksessa oli paikalla edustajia ELY-keskukses-
ta, Uudenmaan liitosta ja Väylä -virastosta. Neuvo  elussa esille nousseita asioita:

 ELY: On hyvä, e  ä osayleiskaavaa tehdään rinnan varsinkin tässä kaavassa. On tärkeää mennä osayleiskaava edellä. 
Kaavatyön edetessä ja selvitysten tarkentuessa on hyvä harkita, onko tarpeen pilkkoa kaava-alue  a pienempiin osa-alueisiin. 
Rakennusten ulkonäöstä ja sopeutumisesta ympäristöön on hyvä antaa määräyksiä, koska ei ole sama mitä alueelle tulee. 
Rakennustapaohje voisi tulla harkintaan.

 ELY/liikenne: Koroste   in tarvi  avien liikenteellisten selvitysten merkitystä. Liikenteen yhteys siihen, minkälaista toimintaa 
tarkalleen alueelle tulee, on ehdo  oman tärkeää. Maakuntakaavalla alue on reservialue  a, joka tulisi o  aa suunni  elukauden 
loppupuolella käy  öön. Kyseenalaiste   in esityksessä olleen Etelä-Nummelan liikenneselvitykseen merkityn ykkös  en 
eritasolii  ymävarauksen. Eritasolii  ymää ei tulisi olla kunnan suunnitelmia esi  ävissä kartoissa ennen kuin aiheesta on tehty 
tarpeeksi ka  avat ja asemakaavatasoa laajemmat selvitykset. Muutoin pää  äjille voi syntyä väärä kuva, e  ä lii  ymä olisi 
mahdollista toteu  aa. Tällä hetkellä ei ole selvityksiä, joiden avulla pystyisi arvioimaan voiko lii  ymän toteu  aa. Uudenmaan 
kaavassa on tarkoin ohja  u tätä. Selvitystyöhön tulisi myös varata enemmän aikaa kuin asemakaavan laa  miselle on asete  u. 
Iso kysymys tässä on, miten turvataan liikennejärjestelmän toteutuminen.

 Uudenmaan lii  o: Uusimaa 2050 - kaavassa alueelle osoite  u tuotanto ja logis  ikka-alueen merkintä sekä yleismääräys 
ohjaavat kaavan suunni  elua. Ilmastotavoi  eiden vuoksi alue tulee suunnitella olemassa olevaan rakenteeseen lii  yväksi. 
Kunnan tulee määritellä kyseisen alueen toteu  amisen tarkoituksenmukainen ajoitus suhteessa kunnan taajaman muihin 
käyte  ävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin. Voimassa olevassa maakuntakaavassa on merki  y sekä 110 kV e  ä 400 
kV voimajohdot. Laadi  avana olevassa maakuntakaavassa johtolinjojen merkinnät on yhdiste  y voimajohto -merkinnäksi. 
Tältä osin OASiin täydennystä. Koska alueella on hajarakentamista, täytyy mie   ä, miten kaikki nivotaan yhteen. Kokonaisuus 
on tärkeä, mikä tarkoi  aa sitä, e  ä osayleiskaava tulisi ensin ja si  en asemakaava. Osayleiskaava olisi hyvä mainita myös 
asemakaavan OAS:ssa.

Suunni  elualueen maanomistajien ja toimijoiden omia tavoi  eita, tarpeita ja näkemyksiä alueen suunni  elusta on kartoite  u kaa-
van valmistelun aikana käydyin neuvo  eluin. Kunta on myös toiminut ak  ivises   maanhankinnan suhteen ko. alueelta.

Kaavan laa  misesta on käyty myös työneuvo  eluita kunnan ja ELY-keskuksen välillä sekä alueen sähkönsiirtoon lii  yvien tahojen 
kanssa.
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4.4 Asemakaavan tavoi  eet

Kunnan elinvoimaisuus tarvitsee väestönkasvun lisäksi myös yritysten ja työpaikkojen kasvua ja toimintaedellytysten parantamista. 
Vihdin kunnan tavoi  eena onkin parantaa työpaikkaomavaraisuu  a, ja samalla vähentää siten myös ilmastotavoi  eiden mukaises   
pendelöinnin tarve  a erityises   pääkaupunkiseudulle. Kunnan tavoi  eena on myös olla yritysystävällinen kunta, joka pystyy tarjoa-
maan aiempaa joustavammin, enemmän ja monipuolisemmin rakennuspaikkoja erilaisten yritysten tarpeisiin. 

Etelä-Nummelan yritysalueen asemakaavalla on tarkoitus tutkia työpaikka-alueen sijoi  amista eteläiseen Nummelaan erinomaisten 
liikenneyhteyksien ulo  uville ja näkyvyydeltään erinomaiselle paikalle, joka sijaitsee myös pohjavesialueiden ulkopuolella. Tämän 
asemakaavan alue tulee olemaan ensimmäinen osa laajempaa Etelä-Nummelan työpaikka-alue  a, josta kaavaillaan tulevaisuudes-
sa kunnan merki  ävintä ja laajinta yritysalue  a, jonne voi sijoi  ua monipuolises   teollisuu  a sekä erilaisia toimi  loja ja liike  loja 
erityises    laa vaa  van kaupan tarpeisiin. Lisäksi tällä täysin uudella alueella voidaan luoda edellytykset panostaa kiertotalouteen ja 
erilaisten yritysten yhteistoimintaan sen ympärillä.

Kaavan laa  misessa on erityises   huomioitava, e  ä alueen liikennejärjestelyille varataan rii  ävät  lat huomioiden alueelle tuleva 
raskas liikenne ja alueen hulevesien hallintaa varten varataan myös rii  ävät alueet, koska merki  ävä osa rakennuspaikoista tulee 
todennäköises   päällyste  äviksi. Alueelle aiemmin muodostunut haja-asutus pyritään huomioimaan kaavatyössä mahdollisuuksien 
mukaan.

Alue on kaavoi  amatonta. Alueen suunni  elussa tulee huomioida siellä oleva haja-asutus ja ratkaista, miten yritystoiminta ja 
asuminen saadaan limite  yä keskenään toimivalla tavalla. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta liikenneyhteydet olemassa oleville 
asuinpaikoille tulee ratkaista niin, e  ä suorat ton   lii  ymät Vanhalle Turun  elle tulevat poistumaan. Alueella on  edossa olevia 
luontokohteita, joiden säily  äminen on huomioitava alueen suunni  elussa.
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Asemakaavaa laadi  aessa on maakuntakaava ja oikeusvaiku  einen yleiskaava ote  ava huomioon siten, kuin siitä maankäy  ö- ja 
rakennuslaissa säädetään. Vihdin kunnan strateginen yleiskaava on lainvoimainen, ja Etelä-Nummelan osayleiskaavaa laaditaan 
rinnan asemakaavan kanssa, mikä edelly  ää yhteistyötä asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen kesken. Tavoi  eena on, e  ä Etelä-
Nummelan osayleiskaava hyväksytään ennen kuin kaava N198 voidaan hyväksyä kunnanvaltuustossa.

Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden 
alueelliselle saavute  avuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakenne  ua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin 
lii  yviä erityisiä arvoja saa hävi  ää. Kaavoite  avalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava rii  äväs   puistoja tai muita lähivir-
kistykseen soveltuvia alueita.

Asemakaavalla ei saa aiheu  aa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon o  aen. Asemakaavalla ei myöskään saa ase  aa maanomistajalle tai muulle oikeuden hal  jalle 
sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheu  aa sellaista kohtuutonta hai  aa, joka kaavalle asete  avia tavoi  eita tai vaa  muksia syr-
jäy  ämä  ä voidaan väl  ää.

Valtakunnalliset alueidenkäy  ötavoi  eet (VAT)
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 kult-
tuuriympäristön 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 suunnit-
telussa, 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. Re-
surssitehokas ja vähähiilinen yhdyskuntakehitys on väl  ämätöntä, jo  a pystytään vastaamaan ilmastosopimuksen mukaisiin päästö-
vähennystavoi  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 tuo-
tantotoiminnan 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 ratkai-
suja 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

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Edellä kuva  ujen lähtökohta  etojen pohjalta suunni  elualueelle on laadi  u kaavaluonnos. Suunni  elussa on lähde  y siitä, e  ä 
alueelle muodostuu toimiva katuverkosto, joka ei ole vain yhden lii  ymän varassa ja alueelle muodostuu jatkosuunni  elun yhtey-
dessä myös ympäriaje  ava yhteys. Lii  ymäkohdat Vanhalle Turun  elle ovat määräytyneet pitkäl   maasto-olosuhteiden ja olemassa 
olevien rakennusten pohjalta. Lisäksi alueen läpi on yhteys moo  ori  en eteläpuolelle Siun  on suuntaan. Katualueiden leveydet ovat 
määräytyneet siten, e  ä ne mahdollistavat erilliset kevyenliikenteenväylät katujen varsille joko vain toiselle puolelle taikka pääkatu-
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Kaavaluonnoskar  a

Pengerryksiä Ilvesvuoren yritysalueella Nurmijärvellä.

jen osalta molemmin puolin. Lisäksi katualueille on tarkoite  u 
sijoite  avaksi viherkaistat, joita hyödynnetään myös alueen 
hulevesien johtamisessa ja viivy  ämisessä. Lii  ymäalueille 
on vara  u runsaas    laa, jo  a myös raskaiden ajoneuvojen 
liikennöin   alueella on sujuvaa. 

Jo  a vaihtelevamaastoisesta alueesta voidaan muokata yritys-
alue  a, on suunni  elun lähtökohtana se, e  ä alue  a tullaan 
massanvaihtojen avulla muokkaamaan ja tasaamaan mi  a-
vissa määrin. Haasteellista on ollut löytää luontevat linjaukset 
olemassa oleville asuinrakennuksille johtaville uusille katuyh-
teyksille juurikin maaston suurien korkeuserojen takia. Vaikka 
alue  a tullaan tasaamaan louhimalla ja täy  ämällä, joudutaan 
siellä kuitenkin käy  ämään mm. pengerryksiä, joiden avulla 
rakennuspaikoista saadaan muoka  ua tasaisia. Maaston kor-
keustasojen muokkaaminen tulee vaiku  amaan myös alueen 
läpi kulkevaan 400 kV voimalinjaan.

Alueella oleva asuinrakentaminen on pääosin pysty  y kaava-
luonnoksessa osoi  amaan pientalorakentamisen kor  elialu-
eiksi (AO, AP). Osalla näitä alueita asumisen yhteydessä voi 
olla myös pienimuotoista, ympäristöhäiriöitä aiheu  amatonta 
yritystoimintaa (AOT). Alueelle muodostuu myös pari uu  a 
asuinrakennuspaikkaa olemassa olevan asuinrakentamisen lo-
maan. Asuinrakentamiseen osoitetut kor  elialueet on erote  u 
teollisuusrakentamisesta suojaviheralueiden avulla (EV). Muu 
yritystoiminta, joka sijoi  uu lähimmäs asuinkor  elialueita, on 
ympäristöhäiriöitä aiheu  amatonta.

Yritystoimintaa mahdollistavat käy  ötarkoitusmerkinnät on 
pyri  y muotoilemaan mahdollisimman joustaviksi, jo  a ne 
mahdollistavat hyvin monenlaista yritystoimintaa alueelle (KLT, 
KLY). Yksi näistä mahdollistaa myös maatalouteen lii  yvän 
yritystoiminnan, suunni  elualueelle voitaisiin toteu  aa myös 
huoltoasema. Alueella voi olla myös liike  loja, mu  a ne eivät 
saa olla päivi  äistavarakauppaa taikka muuta keskustahakuista 
kauppaa. Alueen keskivaiheille sijoi  uva laaja kor  elialue on 
kokonaisuudessa osoite  u teollisuustoiminnoille (T). Yritys-
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Katualueen viherkaistalle sijoite  u hulevesipainanne.

Luonnonmukaista hulevesien viivytystä ja käsi  elyä Nummelanpor  n 
kosteikkoalueella Vihdissä.

toiminnan kor  elialueita on mahdollista jakaa pienemmiksi 
rakennuspaikoiksi tarpeen mukaan. Tämä lisää alueen toteut-
tamisen joustavuu  a, kun kullekin yritykselle voidaan varata 
niiden toiminnan kannalta sopivan kokoinen rakennuspaikka.

Alueelle on vara  u mahdollinen sijain  paikka uudelle jä-
tevedenpuhdistamolle, mu  a mikäli sille ei ole tarve  a ko. 
rakennuspaikalle voidaan toteu  aa myös teollisuusrakenta-
mista. Lisäksi 110 kV voimalinjan tuntumaan on vara  u paikka 
mahdolliselle sähköjakoasemalle.

Alueella esiintyvät luontokohteet on huomioitu kaavoi  a-
malla niiden alueet erilaisiksi viheralueiksi. Asuinkor  eleiden 
tuntumaan muodostuu pienehkö lähivirkistysalue (VL). Alueen 
alavammalla ja kosteammalla osa-alueella on varaus huleve-
sien käsi  elyyn ja viivytykseen varatulle lähivirkistysalueelle 
(Vl-hv). Osa laajahkoista suojaviheralueista on osoite  u myös 
hulevesien käsi  elyä ja viivy  ämistä varten (EV-hv).

Alueen hulevesien hallintaa tarkastellaan tarkemmin kaavaeh-
dotusvaiheessa. Lähtöajatuksena on kuitenkin, e  ä mahdolli-
simman suuri osa yritysalueen hulevesistä käsiteltäisiin alueella 
luonnollisin keinoin. Hulevesiä viivytetään ja käsitellään 
mahdollisuuksien mukaan rakennuspaikoilla rakentamalla niille 
esim. hulevesialtaita ja kosteikkoalueita. Hulevesiä johdetaan 
maanpäällä avo-ojissa ja -painanteissa alueen viheralueiden 
hulevesien käsi  elyyn varatuille osa-alueille.

Alueesta pyritään luonnollisen hulevesien käsi  elyn lisäksi luo-
maan uudella tavalla vihreä yritysalue. Alueen rakennuspaik-
kojen ja yleisten alueiden kasvillisuudessa pyritään suosimaan 
siellä muutoinkin luonnollises   viihtyviä lajikkeita, nurmialueet 
korvataan helppohoitoisilla niityillä ja rakennuksiin suositellaan 
rakenne  avaksi viherka  oja ja -seiniä. Viheralueilla suositel-
laan säilyte  äväksi myös lahopuuta. Näillä toimilla alueelle 
muodostuu omanlainen ja ero  uva luonnollinen yleisilme, jolla 
korostetaan sitä, e  ä yritysalueellakin voi olla monimuotoista 
luonnollista kasvillisuu  a ja eliöstöä tukevaa ympäristöä. 

Vihreällä yritysalueella myös maatalouteen lii  yvät toiminnot 
nähdään liiketoimintana, joka soveltuu osaksi alue  a. Alueen 
viheralueet voivat toimia myös virkistysalueina, joiden kau  a 
on yhteydet Kauhukalliolle, joita nykyiselläänkin hyödynnetään 
mm. maastoratsastukseen.

Suurien toimi  larakennusten ka  oala on laaja, joten viher-
ka  ojen lisäksi niitä voidaan hyödyntää myös aurinkosähkön 
tuo  amiseen.
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Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön ja rakenne  uun kul  uuriympäristöön
Suunni  elualueella jo ennestään sijaitseva asutus säilyy, ja asutusalueita jäsennetään asemakaavoituksen myötä. Näiden yhteyteen 
muodostuu myös jokunen uusi erillispientalojen (AO) rakennuspaikka, joista joillekin voi sijoi  ua myös työ- ja liike  loja (AOT). Näin 
ollen olemassa oleva asutus myös  ivistyy mal  llises  .

Rakenne  u ympäristö muu  uu kuitenkin työpaikkarakentamisen myötä maaseutumaisesta alueesta rakennetuksi ympäristöksi. 
Työpaikka-alueen rakentaminen on todennäköises   suuruudeltaan huoma  avas   asuinrakentamista massiivisempaa. Kaavaratkai-
sussa asuinalueet kuitenkin erotetaan työpaikkatoiminnoista suojaviheraluein (EV), istutuksin sekä meluvallein, jotka estävät siis 
myös työpaikkatoiminnoista mahdollises   aiheutuvan melun aiheu  amia häiriöitä asutukselle. Osin alueen jyrkät maastonmuodot 
toimivat myös eri toimintoja ero  avina ja suojaavina tekijöinä.

Vaikutukset luonnonympäristöön
Laajan yritysalueen toteu  aminen ko. alueelle merkitsee merki  äviä vaikutuksia olemassa olevalle luonnonympäristölle. Alueen 
jyrkät maastonmuodot vaa  vat huoma  avaa tasaamista, jo  a alue soveltuu työpaikka-alueeksi. Alueen kallioiden louhimisesta 
muodostuvilla kiviaineksilla voidaan täy  ää ja nostaa alueen alavimpia maita, mu  a kiviaineksia tulee niin paljon (alustavan massa-
tasapainosuunnitelman mukaan n. 3 milj. kuu  ota), e  ä niitä on myös kuljete  ava pois suunni  elualueelta.

Alueella esiintyvät erityisen arvokkaat kartoitetut luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan kaavaratkaisussa siten, e  ä nämä 
alueet sijoi  uvat pääasiassa suojaviheralueille, joilla voimakkaita maanmuokkaus toimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä. Alueelle on 
myös merki  y suojelualue, joka käsi  ää liito-oravien olemassa olevan suojelualueen sekä sen lähiympäristöä, jossa on myös havait-
tu liito-oravia taikka niille suotuisia alueita.

Vaikutukset liikenteeseen
Maan  e 110 osalta ajoneuvoliikenne sujuvoituu, kun suunni  elualueen kohdalta poistuu asemakaavoituksen myötä kaikki suorat 
ton   lii  ymät, mikä parantaa merki  äväs   myös alueen liikenneturvallisuu  a. Jatkossa kaikki asuinrakennuspaikoille ajoyhteydet 
järjestetään alueen sisältä käsin erillisten ton   katujen kau  a. Vanhojen ton   lii  ymien paikkoja on kaavaratkaisussa hyödynne  y 
kevyenliikenteen yhteyksinä mt110 suuntaan. Mt110  ealuevarauksen mitoituksessa on huomioitu, e  ä sen varrelle pystytään 
toteu  amaan kevyenliikenteenväylä sekä rii  ävän laajat lii  ymäalueet sekä uuden työpaikka-alueen suuntaan e  ä Pillistön  elle.

Uuden työpaikka-alueen rakentumisen myötä mt110:n liikennemäärät kasvavat alueen edelly  ämän logis  ikan sekä työpaikka- ja 
asioin  liikenteen myötä. Etelä-Nummelan osayleiskaavatyön yhteydessä laaditun liikenneselvityksen tulosten perusteella lisäys ei 
ole niin merki  ävä, e  ä se vaa  si merki  äviä parannuksia alueen liikenneverkkoon, vaikka liikennemäärien kasvussa on huomioitu 
työpaikka-alueen lisäksi koko eteläisen Nummelan muukin kehitys ja väestön lisäys.

Työpaikka-alueen katuverkostoa on tarkasteltu myös kaavarajausta laajemmalta alueelta, ja tulevaisuudessa katuverkosto muodos-
tuu ympäriaje  avaksi ja alueelta on katuyhteys myös Huhmarin suuntaan, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä alueen toimivuuden, turvalli-
suuden sekä tulevaisuudessa mahdollisen sisäisen julkisen liikenteenkin kannalta. Suunni  elualueen katuverkoston kau  a on myös 
yhteys vt1 yli kulkevalle, Siun  on puolelle suuntautuvalle Ka   lamäen  elle.

Asemakaavan valmisteluaineiston suhde ylemmänasteisiin kaavoihin ja valtakunnallisiin alueidenkäy  ötavoi  eisiin sekä MRL:n 
sisältövaa  muksiin
Kaava on voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen mukainen. MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaa  mukset täy  yvät, 
koska kaava edistää yhdyskuntarakenteen toimivuu  a, taloudellisuu  a ja ekologista kestävyy  ä. Kaavaratkaisu tukee myös valta-
kunnallisten alueidenkäy  ötavoi  eiden toteutumista. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja 
liikenneverkostoon lisäten Vihdin kunnan ja Nummelan työpaikkaton   tarjontaa. Työpaikka-alueen toteutumisen myötä kunnan 
työpaikkaomavaraisuus kasvaa ja tältä osin myös pendelöin  liikenne voi vähentyä.

Asemakaavaa valmistellaan rinnan Etelä-Nummelan osayleiskaavan kanssa, jolloin kaavaratkaisu on saatu sovite  ua hyvin ympäröi-
vän alueen tulevaan taajamarakenteeseen. Etelä-Nummelan kehi  ymisen myötä alue on hyvin saavute  avissa myös joukkoliikenne- 
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ja kevytliikenneyhteyksien avulla. Energiahuollon tarjonta on mahdollista saada alueella monipuoliseksi. Elinkeinoelämän tarpeet on 
huomiotu liike-, toimi  la- ja teollisuus  loille soveltuvien uusien rakennuspaikkojen tarjonnassa. Virkistykseen ja oleskeluun vara  uja 
alueita on vara  u alueen käy  öön nähden rii  äväs  . Myös ilmastonmuutoksen myötä muuntuvat olosuhteet on huomioitu kaava-
ratkaisussa mahdollistamalla alueelle toteute  avat luonnonmukaiset hulevesien viivytys- ja käsi  elytoimenpiteet.

Kunnan ilmastostrategia
Kaavaratkaisu tukee kunnan ilmastostrategian mukaisia tavoi  eita mm. tähtäämällä pendelöin  tarpeen ja samalla myös yksityisau-
toilin vähentämiseen. 

Sosiaaliset vaikutukset
Alueen asuinalueiden ja asukkaiden asuinviihtyvyys pyritään takamaan ero  amalla asuminen työpaikkatoiminnoista, tarjoamalla 
virkistysmahdollisuuksia, parantamalla liikenneturvallisuu  a ja kevyenliikenteen yhteyksiä.

Uudella tavalla vihreä teollisuusalue voi luoda mahdollisuuden myös alueen toimijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, ja 
samalla alue saa aivan omanlaisensa brändin, joka hyödy  ää kaikilla alueella toimivia yrityksiä sekä koko Vihdin kunnan imagoa 
hyvänä elin- ja työympäristönä.

Kaavataloudelliset vaikutukset
Kunnalle tulee merki  äviä kustannuksia alueen maanhankinnasta. Kunnan tarkoituksena on pyrkiä hankkimaan suunni  elualueelta 
mahdollisimman paljon raakamaata omistukseensa, mikä helpo  aa huoma  avas   alueen suunni  elua, toteu  amista sekä raken-
nuspaikkojen myymistä.

Alueen kunnallistekniikan toteu  aminen ja muut investoinnit (mahd. uusi jätevedenpuhdistamo) ovat kunnalle valtava investoin  . 
Johtuen alueen maastonmuodoista alueen valmistelu rakennuskelpoiseksi vaa  i mi  avia louhinta ja maansiirtotöitä. Kustannuksia 
aiheu  avat myös alueen kunnallisteknisten verkostojen, katujen ja hulevesialueiden toteu  amisesta. Myös voimalinjojen korkeus-
aseman muutoksista muodostuu kuluja kunnalle.

Alueen rakennuspaikkojen myynnistä kunta saa puolestaan tuloja. Alueelle sijoi  uvien uusien yritysten tuo  amat verotulot vaikut-
tavat myönteises   kunnan tuloihin alueen jo toteudu  ua.

Kaupalliset vaikutukset
Kaavalla mahdollistetaan työpaikka-alueelle myös  laa vaa  vaa kauppaa (vain kor  elissa 381) sekä muiden työ  lojen yhteydessä 
toimivaa pienimi  akaavaista kauppaa (vain kor  elissa 382). Näiden kaupalliset vaikutukset ovat merkitykseltään paikallisia.

Vaikutukset työpaikkoihin
Kaavan tarkoituksena on nimenomaan muodostaa työpaikka-alue Nummelan taajamaan. Tulevien työpaikkojen määrää on vaikea 
arvioida, kun kaavoitusvaiheessa ei vielä ole  etoa, millaista toimintaa alueelle tulee sijoi  umaan. Osa alueen tulevista toiminnois-
ta voi olla hyvinkin työllistäviä, mu  a osa todennäköises   vaa  i vain vähän työntekijöitä. Kuitenkin Vihdin kunnan mi  akaavassa 
alueen toteutumisella on kuitenkin merki  ävä myönteinen vaikutus kunnan työpaikkaomavaraisuuteen.

Ympäristön häiriötekijät
Alueen toteu  aminen tulee vaa  maan merki  ävää maantasausta, louhintaa ja maamassojen siirtoa myös alueen ulkopuolelle. 
Nämä aiheu  avat ympäristöön mm. melu- ja pölyhai  oja. Haitat poistuvat kuitenkin alueen toteutumisen myötä. 

Alue  a halkovat voimalinjat vaa  vat rii  ävät kaavaan merki  ävät varoalueet, joille rakentaminen on kielle  y ja jotka rajoi  avat 
muutakin niiden alueelle sijoi  uvaa toimintaa. Näitä alueita voidaan kuitenkin hyödyntää työpaikka-alueella esim. pysäköin  alueina 
ja hulevesien käsi  elyyn vara  uina alueina.

Raskasliikenne voi aiheu  aa vähäisessä määrin hai  aa alueen asutukselle, mu  a hai  aa on pyri  y minimoimaan suunni  eluratkai-
suin, eikä raskasta liikenne  ä ohjata kulkemaan lainkaan asutuksen läpi. 
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Kaavan valmisteluaineistoon annetut lausunnot ja mielipiteet sekä niiden huomioono  aminen
Kaavan valmisteluaineistosta saa  in 10 pyyde  yä lausuntoa ja 5 mielipide  ä. Seuraavassa on esite  y valmisteluvaiheen palau  eet 
referoituna, ja niiden ohessa on kerro  u, miten ne on huomioitu kaavan jatkovalmistelussa.

Lausunnot:
1) Caruna Oy
Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähköverkkoa. Uuden kaavan myötä sähkön käy  ö kasvaa ja sen myötä tarvitaan alueelle uusia 
muuntamoita sekä keski- ja pienjännitekaapelointeja.

Kaava-alueen keskellä kulkevan Fingridin linjan viereen on suunniteltu Carunan uusi 110 kV voimajohto KP-VTI. Johto tulisi Fingridin 
nykyisen johdon viereen, jolloin kyseistä johtoalue  a on tarpeen laajentaa kuvassa 1 esitetyn voimajohtoalueen verran. Tämä olisi 
hyvä o  aa huomioon vireillä olevassa kaavassa. Kaavaluonnoksessa on 110 kV voimalinjan tuntumaan vara  u paikka sähköjakoase-
malle. Kaavamääräyksellä ”Teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialueelle” sekä ” Toimi  larakennusten kor  elialueelle” uusien 
puistomuuntamoiden rakentamisen rakennusoikeuden lisäksi ja rakennusalojen estämä  ä. Tällä varmistetaan rii  ävä kyky sähkön 
toimitukseen tarpeet huomioon o  aen. Lausunnossa pyydetään varaamaan kaavaan puistomuuntamoille tarvi  avat maa-alueet (n. 
20 m ) asuinrakentamisen kor  elialueille. 

Tarvi  avat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron  laaja. Komponen   en siirto 
edelly  ää, e  ä niille järjestyy uusi pysyvä sijain  . Voimajohtoalueella tai sen läheisyyteen sijoi  uvasta rakentamisesta tulee aina 
pyytää Carunalta erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla rakennelma (aurinkovoimala), rakennus,  e tai katu, joka sijoi  uu 
voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi jo osoite  u kaavassa

Lausunnossa pyydetään mahdollisuu  a antaa lausunnot vielä, kun asemakaavaratkaisun tarkentuessa.

Asemakaavaehdotuksessa on huomioitu Caruna Oyj:n voimajohtohanke. Lisäksi asuinalueiden puistomuuntamot on lisä  y kaava-
kartalle ja yleisillä kaavamääräyksillä on salli  u tarvi  avien puistomuuntamoiden sijoi  aminen muualle kaava-alueelle.

2) Fingrid Oyj
Kaava-alueelle sijoi  uvat Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohto Kopula-Nurmijärvi sekä 400 kV voimajohto Espoo-Hikiä. 110 kV voimajoh-
don 46 metriä leveä johtoalue muodostuu 26 metriä leveästä johtoaukeasta ja 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoi-
tusta merkitsevät rakennusrajat ulo  uvat nykyisin 13 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. 400 kV voimajohdon 53 metriä 
leveä johtoalue muodostuu 33 metriä leveästä johtoaukeasta ja 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitse-
vä rakennusraja ulo  uu 18 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta.

Fingridillä on tavoi  eena päivi  ää voimajohtojen rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan siten, e  ä rakennusrajoitus koskee 
koko johtoalue  a. Kaavoituksessa on suositeltavaa, e  ä voimajohtoa varten vara  una alueen osana käytetään johtoalueen koko-
naislevey  ä eikä tälle alueelle osoiteta rakennusaloja. Näin varmistetaan, e  ä rakennelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää 
rii  ävä etäisyys.
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Kaavoituksen täytyy mahdollistaa valtakunnallises   merki  ävien voimansiirtoyhteyksien ylläpito ja kehi  äminen. Voimajohtoalu-
eella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ris  riidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa, eikä se saa aiheu  aa 
vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Asemakaavaluonnoksessa on esite  y runsaas   uu  a ja kehi  yvää maankäyt-
töä voimajohtojen ympärille. Tärkeintä on, e  ä rakennelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää rii  ävä etäisyys. Asemakaa-
valuonnoksessa ”johtoa varten vara  u” vastaa tulkintamme mukaan vähintään lunaste  ua voimajohtoalue  a, mu  a pyydämme 
tarkistamaan asian poikkileikkauksista. Nähtävillä olevasta kaavaluonnoskartasta puu  ui vielä voimajohtoa koskeva merkinnän 
selitys ja mahdollinen määräys.

Kaavaselostuksessa on maini  u, e  ä alueella tullaan tekemään merki  äviä louhintoja ja muuta maanmuokkausta. Voimajohtojen 
lunastetuilla johtoalueilla on merki  äviä rajoi  avia vaikutuksia em. toimintoihin ja sen vuoksi voimajohtorakenteiden vaikutus alu-
een suunni  eluun tulee selvi  ää ja o  aa huomioon jo kaavavaiheessa yhteistyössä Fingridin kanssa.

Lausunnossa muistutetaan seuraavista asioista suunni  elussa ja rakentamisessa voimajohdon läheisyydessä:

 Voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ris  riidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa 
eikä se saa aiheu  aa vaaraa voimajohdonkäytölle ja kunnossa pysymiselle.

 Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuu  a. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa 
kyseisellä alueella sekä ylläpitää ja huoltaa sitä.

 Voimajohtoalueelle ei voida sijoi  aa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa.
 Tarkemmassa suunni  elussa on ote  ava huomioon voimajohdon korkeus- ja etäisyysvaa  mukset. Em. rakenteet tai lai  eet 

eivät pääsääntöises   saa olla yli kaksi metriä korkeita.
 Pysäköin  alueen sijoi  amiseen voimajohtoalueelle tulee pyytää Fingridin lupa. Mikäli Fingrid toteaa alueen pysäköin  in 

soveltuvaksi, toiminnan harjoi  ajan tulee tehdä pysäköin  alueesta Fingridin kanssa yksityisoikeudellinen sopimus.
 Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.
 Voimajohtoalue ei sovellu varastoin  in eikä lastaukseen.
 Voimajohtoalueella ja sen läheisyydessä on rajoite  u louhintaa, maanmuokkausta ja läji  ämistä turvallisuussyistä.
 Voimajohtoaukealle voidaan istu  aa ainoastaan puita tai kasveja, joiden luontainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös 

reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.
 Teiden ja katujen suunni  elussa tulee o  aa huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa ”Sähkö ja telejohdot ja maan  et” 

(2018) esitetään.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoi  uvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Tässä 
tapauksessa asemakaavoituksen kohteena on laaja rakentamisen kokonaisuus, jonka yhteensovitus voimajohtojen kanssa kanna  aa 
varmistaa hyvissä ajoin.

Lausunnossa pyydetään lähe  ämään  etoa kaavan etenemisestä.

Fingridin voimajohdot ja johtoalueet on huomioitu asemakaavaehdotuksessa lausunnossa esitetyllä tavalla, ja louhintaselvityksen 
laa  misen yhteydessä asiasta on neuvoteltu Fingridin edustajien kanssa. Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa 400 kV:n siirtämisen, 
mikä on tarpeen, mikäli voimajohtoalue halutaan louhia.

3) Lohjan kaupunki, vetovoimalautakunta
Lohjan kaupungin alueella on voimassa oikeusvaiku  einen taajamaosayleiskaava, joka käsi  ää Lohjan kaupungin asemakaavoitetut 
ja asemakaavoite  aviksi tarkoitetut taajama-alueet sekä niihin lii  yvät virkistysalueet ja maaseutumaiset lievealueet. Taajama-
osayleiskaavassa Lohjan ja Vihdin kunnan rajalle on osoite  u erillispientalojen asuntoalue, jonne ei ole tarkoitus laa  a asemakaa-
vaa.

Asemakaavan kaupallisten vaikutusten todetaan olevan merkitykseltään paikallisia. Asemakaavan jatkotyössä on hyvä avata tar-
kemmin, miten kaavan kaupallisten vaikutusten arvioidaan olevan paikallisia. Etelä-Nummelan työpaikka-alueen 1 asemakaavassa 
osoite  ujen suojavyöhykkeiden avulla on huomioitu myös Lohjan kaupungin puolelle sijoi  uvan asutuksen asumisviihtyvyys.

Etelä-Nummelan työpaikka-alueen KTY-kor  elialueille sallitaan enintään 10 % rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta pääkäyt-
tötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja, joten alueelle ei ole muodostumassa laajami  aista kaupan alue  a, jolla olisi muuta kuin 
paikallisia vaikutuksia.

4) Lohjan kaupungin elinvoimalautakunnan ympäristöterveysjaosto
Melutasojen mallinnuksissa muu  uvalla topografi alla on myös vaikutusta melun leviämiseen, joten meluselvityksessä tulee huomi-
oida suunni  elualueella ja sen ympäristössä tapahtuvat muutokset.
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Jätevedenpuhdistamosta ei ole kaavaselostuksessa tode  u tarkemmin  etoja. Kaavatyön aikana tulee arvioida kaavan vaikutukset. 
Siten myös jätevedenpuhdistamon arvioidut ympäristövaikutukset on syytä sisälly  ää kaavaselostukseen. Kaavakartassa on esite  y 
kor  elialueet AOT ja AR, joita ei ollut kaavamerkinnöissä.

Meluvaikutukset on arvioitu kaavaehdotuksessa. Suunni  elualueelle on vara  u mahdollinen sijain  paikka Nummelan uudelle jäte-
veden puhdistamolle (ET), mikäli kunta pää  ää sellaisen toteu  aa. Koska päätöstä tulevasta jätevesiratkaisusta ei ole vielä tehty, 
mahdollisen jätevedenpuhdistamon vaikutuksia on kaavan yhteydessä arvioitu yleisellä tasolla. Jätevedenpuhdistamohanke vaa  i 
itsessään erilliset ympäristöluvat, joiden yhteydessä arvioidaan sen tarkemmat vaikutukset.

5) Länsi-Uudenmaan museo
Museolla ei ole kommentoitavaa kaavaluonnoksen perusratkaisuun. Museo kuitenkin huomau  aa, e  ä olevaa rakennuskantaa ei 
ole esitelty asemakaavan edelly  ämällä tarkkuudella, ja aineistoa tulee siltä osin täydentää. Suojeluarvoja tulee voida aineiston 
perusteella arvioida ja tarvi  aessa suojelumerkinnät tulee lisätä kaavaan. Museolla ei ole tässä vaiheessa muuta kommentoitavaa 
asiaan rakennetun kul  uuriympäristön, maiseman ja rakennussuojelun näkökulmista.

Kaavaselostusta on täydenne  y alueen inventoidun rakennuskannan tarkemmalla esi  elyllä. Alueen muu rakennuskanta on verrat-
tain tuore  a ja aikakautensa tyypillistä pientalorakentamista, eikä sillä siten ole suojelutarpeita, minkä vuoksi kaikkia rakennuksia ei 
ole tarpeen esitellä kaavaselostuksessa samalla tarkkuudella. 

6) Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Tulevan alueen osoi  eiden osalta tulee huomioida niiden loogisuus ja rakennusten saavute  avuus. Laajat rakennusmassat tulee olla 
saavute  avissa pelastuslaitoksen kalustolla vähintään kahdelta sivulta. Uuden rakentuvan alueen osalta tulee huomioida mahdol-
linen väestöhäly   men sijoitustarve. Uudella kaava-alueella tulee mahdollisimman aikaisin huomioida sammutusveden tarve ja 
rii  ävyys pelastuslaitoksen sammutusveden suunni  eluohjeen mukaises  . Myös sammutusjätevesien hallinta tulisi o  aa huomioon 
jo kaavan suunni  eluvaiheessa.

Lausunnossa pyytää mahdollisuu  a antaa tarkentavia lausuntoja kaavaprosessin edetessä.

Kaavaratkaisussa ei määritellä tarkas   tulevien rakennusten sijain  a, koska rakennusalat on suunniteltu väljiksi, jolloin pelastuska-
lustoon lii  yvät asiat tulevat huomioitavaksi rakennuslupavaiheessa. Kaava ei aseta este  ä väestöhäly   men sijoi  amiselle alueelle. 
Alueen vesihuollon suunni  elu on käynnistymässä Vihdin kunnan kunnallistekniikan puitekonsul  n toimesta ja siinä on huomioitava 
lausunnossa mainitut asiat.

7) Nummelan Kilta
Nummelan Kilta haluaa kaavaan lii  yen korostaa seuraavien asioiden huolellista suunni  elua sekä huomioin  a kaavan ja sen to-
teutuksen edetessä: Kunnan tulee työpaikka-alueen ton   en suunni  elussa huomioida eri kokoisten uusien yritysten ”houku  elu” 
paikkakunnalle. Tämän vuoksi ton  eja ei tule lohkoa ainoastaan vakiokokoisiksi, vaan pitää olla mahdollista, helpos  , järjestää eri 
kokoisille yrityksille heidän tarpeitaan vastaava ton   . Työpaikka-alueen kaavoitusta on myös syytä kiireh  ä.

Kaavaratkaisussa työpaikka-alueen kor  elialueita ei ole jae  u tonteiksi, vaan niitä voidaan lohkoa sopivan kokoisiksi rakennuspai-
koiksi joustavas   tarpeen mukaan.

8) Uudenmaan ELY- keskus
Uusimaa 2050 –kaava on määrä  y tulemaan voimaan. Alue on osoite  u tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalueeksi, 
jonka suunni  elumääräyksen mukaan alueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa osoi  aa merkitykseltään seudullinen 
tuotannon ja logis  ikkatoimintojen keski  ymä. Yksityiskohtaisemmassa suunni  elussa alueelle ei tule osoi  aa asumista tai muuta 
alueelle soveltumatonta toimintaa.

Koko kaava-alue  a koskevan yleismääräyksen mukaan ympärivuo  sta asumista sekä työpaikkarakentamista on ohja  ava ensisijai-
ses   maakuntakaavassa osoite  uihin keskuksiin, pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle, taajamatoimintojen kehi  ämisvyöhykkeille 
sekä palvelukeski  ymiin. Vihdin strateginen yleiskaava ei tue asumisen osoi  amista tälle alueelle. Helsingin seudun vaihemaakun-
takaavassa tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalueen suunni  elumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa alueelle ei tule osoi  aa asumista tai muuta alueelle soveltumatonta toimintaa. Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan 
edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle (MRL 54§). -> asemakaavassa ei ole edellytyksiä osoi  aa uu  a 
asumista valta  en 1 ja maan  en 110 väliselle työpaikka-alueelle.

Merki  ävät uudet työpaikka-alueet sijoitetaan siten, e  ä ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. Työpaikka-alue sijaitsee irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, eikä sen voida katsoa toteu  avan tältä osin 
valtakunnallisia alueidenkäy  ötavoi  eita. Koko Etelä-Nummelan maankäy  ö tulee tutkia osayleiskaavassa ennen asemakaavan 
hyväksymistä.
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Asemakaavassa osoite  u eritasolii  ymän aluevaraus käsitellään osayleiskaavan suunni  elun yhteydessä. Mt 110 toimivuus seudul-
lisena pääväylänä edelly  ää sen mitoitusnopeudeksi 80 km/h asuintaajamia lukuun o  ama  a. Asemakaava sijaitsee taajama-alu-
eiden ulkopuolella, joten sen kohdalla (alueen toimiessa osana laajempaa maakuntakaavan logis  ikka- ja kauppa-alue  a) kyseiseen 
kohtaan ei voida toteu  aa kevyen liikenteen tasoylityksiä. Asemakaavan liikennejärjestelyjen suunni  elemiseksi on laadi  ava 
tarkenne  u liikennejärjestelmätasoinen liikenne-ennuste ja liikenneselvitys perustuen maankäytön tuo  amiin matkatuotoslukuihin 
myös työpaikka-alueen osalta. Toimivuustarkastelujen perusteella tulee laa  a  e- ja katusuunni  elutarkkuudella luonnokset ase-
makaavan  e- ja katujärjestelyistä niiden aluevarauksista sekä maan  en 110 toisen ajoradan tarpeellisuuden ajoituksesta. Liiken-
nejärjestelyjen mitoituksessa tulee o  aa huomioon yritystoiminnan logis  ikan käy  ämät HCT-ajoneuvot sekä mt 110 toimiminen 
erikoiskuljetusrei   nä.

Asemakaavan jatkosuunni  elussa tulee joukkoliikenteen järjestelyille sekä vaihtopysäkeille varata tarpeelliset alueet ja rei  t, joilla 
voidaan vaihtaa sujuvas   joukkoliikennemuodosta ja -linjastosta toiseen. Pysäkkijärjestelyt tulee suunnitella palvelemaan alueelle 
laadi  avaa joukkoliikenneselvitystä rei  eineen ja niiden toteutusvaiheineen. Kunnan on varaudu  ava järjestämään joukkoliikennet-
tä alueelle palvelutasolupauksensa mukaan.

Massatasapainosuunnitelmaa ei ole esite  y kaava-aineistossa, joten sen vaikutuksia ei voida arvioida. Kaava-aineistossa tulee esit-
tää suunnitelmat siitä, miten alue tullaan toteu  amaan, miten paljon kalliota tullaan louhimaan ja paljonko tästä käytetään alueen 
tasaamiseen ja mahdollisiin täy  öihin ja pengerryksiin. Lisäksi tulee esi  ää, missä louhe murskataan, miten pitkään alueen toteu  a-
misesta aiheutuvat haitat kestävät ja mitkä ovat niiden vaikutukset erityises   asumiseen ja asumisen laatuun.

Koko asemakaava-alueelta puu  uu kor  eleiden tuleva korkeustaso. Koska kaavan toteu  aminen edelly  ää maanpinnan muokkaus-
ta ja eri  äin massiivista kallion louhintaa, tulee ainakin näille alueille kaavassa määrätä korkeustaso, jonka alapuolelle ei voi louhia. 
-> pystytään arvioimaan kaavan vaikutuksia lähiympäristön asutukselle. Kaavamääräyksistä on syytä käydä ilmi, e  ä kor  eleiden 
käy  ö asemakaavassa osoite  uun käy  ötarkoitukseen edelly  ää louhintaa. Selostuksesta ei käy ilmi, mikä on alueen nyky  lanne ja 
miten louhinta-alue  a varten tehdyt suunnitelmat ja selvitykset on ote  u huomioon kaavatyössä. Kaavaselostuksessa tulee esi  ää, 
millä luvilla alue toteutetaan/maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain sekä ns. Muraus-asetuksen (Vna 800/2010) säädökset. Lupa-
mene  elyssä tulee varmistaa, e  ä louhinnalla ei vaikeuteta alueen käy  ämistä asemakaavassa vara  uun tarkoitukseen. 

Pohjakartalta puu  uu maa-ainesteno  oalueelle kulkeva  e, eikä se ole ajantasainen louhosalueen osalta. Osallistumis- ja arvioin  -
suunnitelmaan tulee korjata alueella toimiviin yrityksiin Morenian  lalle TerraWise Oy.

Meluselvityksissä ja -määräyksissä tulee huomioida liikennemelun lisäksi myös muu kaava-alueen käytöstä aiheutuva melu. 
Kaavassa osoite  u melueste on suunniteltava sijainnin ja korkeuden suhteen, sillä asemakaavatasolla yleiskaavatasoinen melun-
torjuntatarpeen kaavamerkintä ei ole rii  ävä. Sen likimääräinen sijain  , korkeus ja vähimmäispituus tulee osoi  aa asemakaavassa. 
Alueen merkintä puu  uu kaavamerkinnöistä- ja määräyksistä. Maanteiden varsille tulee osoi  aa kor  elien puolelle asianmukaiset 
meluntorjuntamerkinnät ja määräykset tarvi  aessa suojaviheralueineen.

KLT-kaavamerkintä tulee muu  aa KTY-merkinnäksi, koska se on 31.3.2000 YM:n antaman merkkipäätösasetuksen mukainen merkin-
tä toimi  larakentamiselle. Kun kaavassa käytetään asetuksen mukaista merkintää, sitä tulee käy  ää asetuksessa esitetyssä tarkoi-
tuksessa. KLT-kaavamerkinnästä saa käsityksen, e  ä alueelle olisi tulossa liike  laa. Kaupallisen selvityksen puu  uessa ELY-keskus ei 
pysty o  amaan kantaa kaavaluonnokseen liike  lojen osalta. Myös niiden kaavamääräyksissä on puu  eita. Kaavassa on huomioitava, 
e  ä myös paljon  laa vaa  va erikoistavaran kaupan suuryksiköt ovat maankäy  ö- ja rakennuslain vähi  äiskaupan erityisen ohjauk-
sen piirissä.

Rakennusinventoin  en sisältö ja tulokset suunni  elualueen osalta tulee avata tarkemmin, jo  a alueen rakennuskantaan voi o  aa 
tarkemmin kantaa. Avoimiin maisema  loihin, kuten peltoalueisiin on myös hyvä kiinni  ää huomiota.

Kapea VL tai vastaava kaistale avosuon länsipuolella, kuten osayleiskaavaluonnoksessa, turvaisi luontoarvot huoma  avas   parem-
min. Myös  elinjausta avosuon etelä-/lounaiskärjen tuntumassa ja sen päällä on syytä tarkistaa. SL tulee lisätä kaavamääräyksiin. 
Liito-oravaesiintymien välinen kulkuyhteys on syytä varmistaa. Kaava-alueella on neljä vesilain 2 luvun 11 §:n mukaises   suojeltua 
pienvesiluontotyyppiä, joiden luonnon  lan vaarantaminen on suoraan lain perusteella kielle  y. 

Näille kaikille tulee osoi  aa luo-merkintä. Niiden käy  äminen hulevesien viivy  ämiseen ja muuhun käsi  elyyn on todennäköises   
luonnon  lan vaarantamiskiellon vastaista.  Myös  en tai kadun rakentaminen näiden viereen voi vaarantaa kohteen luonnon  lan 
säilymisen ja edelly  ää lupaa poiketa luonnon  lan vaarantamiskiellosta.

Hulevesien käsi  elyyn varatut alueet on osoite  ava asemakaavakartalla laskuojineen ja hulevesiputkistoineen. Hulevesimääräyksiin 
tulee lisätä päällyste  yjen alueiden hulevesien johtaminen viivytykseen öljynerotuskaivojen kau  a teollisuus- ja varastorakennusten 
kor  elialueella (T) ja yleisellä pysäköin  alueella (LP). Kaava-alueen pienvesikohteiden vedenlaadun huononeminen hulevesikuormi-
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tuksen vuoksi on ehkäistävä. Koska imeytys tulee tapahtumaan pääsääntöises   viheralueilla (VL/hv ja EV/hv), on yleismääräyksen 
sanamuotoa hyvä selventää siten, e  ä ei viitata rakennuspaikkoihin.

Selostusta tulee tarkistaa kaavamerkintöjen osalta. Puu  uvat merkinnät tulee lisätä kaavan merkintöjen selityksiin. Kunnallistekni-
set verkostot tulee osoi  aa asemakaavakartalla maanteiden alituskoh  neen. Maan  en alueen LT asemakaavamerkinnän teks   tulee 
muu  aa muotoon ”Maan  en alue”. Asemakaavakartalla tulee maan  en alueen reunaan lisätä ohjeen mukainen punainen reunus. 
Maan  en alueen LT reunaa osoi  avat merkinnät tulee poistaa asemakaavan kohdista, jotka eivät sisällä kyseistä maan  en alue  a.

Uusimaa 2050 -kaava on kaava N198 kaavaehdotuksen mennessä pääte  äväksi toimeenpanokiellossa, joten alueen kaavoitusta 
ohjaavat tässä vaiheessa voimassa olevat vaihemaakuntakaavat, joiden sisältö on huomioitu kaavaratkaisussa. Tämä on esite  y sel-
keäs   kaavaselostuksessa. Alueella jo oleva asutus on väl  ämätöntä huomioida asemakaava -tasolla eikä se ole ris  riidassa Vihdin 
strategisen yleiskaavan taikka tekeillä olevan Etelä-Nummelan osayleiskaavan merkintöjen ja määräysten kanssa.

Etelä-Nummelan osayleiskaava etenee asemakaavoituksen edellä. Uusi työpaikka-alue tukeutuu Nummelan taajamaan sekä 
osayleiskaavassa suunniteltuun tulevaan ESA-radan asemanseutuun, eikä se siten ole irrallaan yhdyskuntarakenteesta. Alueen suun-
ni  elu perustuu siihen, e  ä alue on saavute  avissa myös kestävillä kulkumuodoilla ja sieltä on muutenkin hyvät liikenneyhteydet 
valtaväylille.

Asemakaavassa ei ole osoite  u eritasolii  ymää valta  elle 1. Asemakaavaehdotuksen laa  mista varten alueelle on laadi  u ELY-
keskuksen edelly  ämä asemakaava -tasoinen liikenneselvitys ja katujen yleissuunnitelmat (Ramboll Finland Oy), joissa on huomioitu 
lausunnossa esitetyt seikat. Alueelle on laadi  u myös yleissuunnitelma -tasoinen louhintasuunnitelma (Ramboll Finland Oy), jonka 
pohjalta asemakaavakartalle on lisä  y alueen tulevat korkeusasemat sekä alin mahdollinen louhintataso, ja louhinnan vaikutuksista 
on kerro  u kaavaselostuksessa.

Alueen pohjakar  a on saate  u ajantasalle kaavaehdotuksen laa  misen yhteydessä. Kaavan melumääräyksiä, mukaan lukien 
meluvalli, on täydenne  y. Kaavaehdotuksen kaavamääräyksiä on täsmenne  y ja kaupan ohjaavuu  a lisä  y. Rakennusinventoin  en 
 edot on ava  u tarkemmin kaavaselostuksessa.

Kauhussuon laidalle on lisä  y lähivirkistyalue  a ja Ros  n  en linjausta on muute  u siten, e  ei se risteä suojelualueen kanssa. Luon-
to- ja suojeluarvot on huomioitu kaavaehdotuksessa alueelle tehdyn asemakaavatasoinen luontoselvityksen pohjalta.

Alueelle on laadi  u erillinen hulevesisuunnitelma, joka on huomioitu myös kaavakartan aluevarauksissa ja hulevesimääräyksissä. 
Hulevesiputkistoja tai muita kunnallisteknisiä putkistoja, jotka sijoi  uvat yleisille alueille, ei ole Ympäristöministeriön ohjeistuksen 
mukaises   tarpeen kuitenkaan esi  ää kaavakartalla. Myös LT -alue on saman ohjeistuksen mukaises   nime  y yleiseksi  ealueeksi, 
maa  elle ei ole omaa merkintää. 

9) Uudenmaan lii  o
Uudenmaan lii  o katsoo, e  ä ympäristöriskien vaikutukset tulee selvi  ää yleiskaavatasoises   ja osoi  aa asemakaavassa tarvi  avat 
ympäristöriskien torjuntatoimet niin kaavakartalla kuin -määräyksissä. Lisäksi työpaikka-alueiden toteu  amisen ajoitusmääräys 
tulee huomioida asemakaavan jatkosuunni  elussa. Selostusta tulee tarkistaa maakuntakaavojen suunni  elu  lanteen osalta.

Asumisen kor  elialueiden rakentamistehokkuus e=0,25 ja laajat kor  elialueet mahdollistavat alueen asumisen lisääntyvän ny-
kyiseen verra  una merki  äväs  . Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalue on 
tarkoite  u sellaisille toiminnoille, jotka eivät voi sijaita asutuksen väli  ömässä läheisyydessä mm. toiminnan laadun tai ympäristö-
vaikutusten vuoksi. Jatkosuunni  elussa alueen uusien asuinrakennusten määrää tulee rajoi  aa kaavamerkinnöin ja -määräyksin.

Kaavamääräykset ja -merkinnät eivät tarkenna rii  äväs   kor  elialueille mahdolliste  avan kaupan laatua eikä kaupan määrää. Hel-
singin seudun vaihemaakuntakaavassa tuotannon ja logis  ikkatoimintojen kehi  ämisalueen kohdemerkinnän määräyksessä ei ole 
erikseen osoite  u merkitykseltään seudullisen vähi  äiskaupan suuryksikön koon alarajoja. Tällöin alueelle sijoite  avan vähi  äiskau-
pan seudullisuuden koon alaraja on 4 000 k-m . Jatkosuunni  elussa maakuntakaavan kaupan seudullisuuden koon alarajat ja kaupan 
laatu sekä kaupan määrä tulee o  aa paremmin huomioon kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä.

Kaavakartalla on osoite  u suunni  elualueen sisäinen katuverkko, mu  a myös likimääräiset ajoneuvolii  ymät vt1 ja seudullises   
merki  ävään maan  ehen mt 110. Asemakaavassa osoite  uja likimääräisiä ajoneuvolii  ymiä ei ole osoite  u Etelä-Nummelan 
osayleiskaavan valmisteluaineiston kaavakartalla. Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa maan  e 110 on osoite  u maakunnal-
lises   merki  äväksi  eksi. Väylälle tai sen väli  ömään läheisyyteen ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka heikentävät pitkämatkaisen 
liikenteen, joukkoliikenteen tai kuljetusten palvelutasoa. Uudet lii  ymät tulee toteu  aa huomioiden maakunnallises   merki  ävän 
 en sujuvuus ja turvallisuus.  Maan  en 110 suunni  elussa tulee huomioida liikenteen turvallisuus kaikille liikkumismuodoille eli 

myös kävelylle ja pyöräilylle, sekä kuljetuksien ja joukkoliikenteen sujuva toimivuus. Valta  e 1 kuuluu pää  everkon palvelutasoluok-
kaan 1, jolloin  enpitäjä pää  ää lii  ymien ratkaisut ja sen vaikutukset maan  en liikenteelliseen merkitykseen.
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Maakuntakaavojen suunni  elu  lanne  a on selkeyte  y selostukseen. Ja alueen toteu  amisen vaikutuksia on arvioitu erillisessä 
vaikutusten arvioin   -rapor  ssa (Ramboll Finland Oy), joka on ava  u kaavaselostukseen.

Kaava-alueen olemassa oleva asutus on väl  ämätöntä huomioida kaavassa, mu  a asumiselle vara  ujen kor  elialueiden pinta-alaa 
ja rakennusoikeu  a on raja  u pienemmäksi. Asuminen on myös erote  u työpaikkatoiminnoista liikenteellises   sekä suojaviheralu-
ein ja meluvallin avulla.

Työpaikka-alueen kaupan määräyksiä on selkeyte  y kaavaehdotukseen huomioiden vähi  äiskaupan rajoitukset. Kaavan liikenteelli-
set vaikutukset mm. mt110 osalta on selvite  y alueelle laaditussa liikenneselvityksessä (Ramboll Finland Oy), jonka sisältö on ava  u 
kaavaselostuksessa. 

10) Vihdin kunnan ympäristövalvonta
Kaavan pyrkimys saada sijoite  ua työpaikka- ja teollisuusalueita pohjavesialueiden ulkopuolelle on hyvä, kuten myös kaavan ohjaus 
esim. nii  ykasvillisuuden suosimiseen nurmikoiden sijaan ja viherka  oihin. Kaavaselostuksessa maini  ua huoltoasemaa ei ole 
merki  y omalla merkinnällään kaavakartalle. Mikäli pol  onesteiden jakeluasemalle halutaan varata sijoituspaikka, tulee se osoi  aa 
omalla kaavamerkinnällä.

Luontoselvitys ei ole vielä kokonaisuudessaan käyte  ävissä tätä lausuntoa kirjoite  aessa, joten siihen ei voi vielä tarkemmin o  aa 
kantaa. Liito-oravien elinalueet ja kulkukäytävät syytä selvi  ää osana laajempaa kokonaisuu  a (ENU OYK).

Alueen massatasapaino on haastava; alueella on paljon louhi  avaa ja täyte  ävää, ennen kuin ton  eja voidaan o  aa kaavan mukai-
seen käy  öön. Kaavatyön edetessä tulee selvi  ää eri vaihtoehtoja alueen toteu  amiseen; ton   en valmistelua/louhintaa voi tehdä 
rakennusluvalla tai kaavaa varten tehtävällä rii  ävällä suunnitelmalla, mu  a kun kyse on suurista alueista ja louhi  avista määristä, 
voi toteutus tarvita sil   maa-ainesten o  olupaa ja ympäristölupaa louhinnalle ja murskaukselle. Myös massojen loppusijoituksen 
suunni  elun lähtökohtana tulee olla haitallisten vaikutusten minimoiminen.

Kaavaa varten tulee myös tehdä rii  ävä hulevesiselvitys ja -suunnitelma. On toivo  avaa, e  ä tarvi  avia hulevesirakenteita voidaan 
alkaa toteu  aa yhtä aikaa alueen muun kunnallistekniikan kanssa, jo  a alueen rakentamisen aikaiset pintavesivaikutukset voidaan 
hallita.

Alueella olevan asutuksen, työpaikka- ja teollisuusalueiden yhteensovi  amiseen kiinni  ää huomiota. Ympäristövalvonta ei kannata 
asumisen sallimista työpaikka-alueella. Käytännössä se usein johtaa yritystoiminnan ja asumisen konfl ikteihin, kun toiminnanharjoit-
tajat tai asukkaat vaihtuvat ja/tai yritystoiminnan luonne muu  uu.

Kaavaehdotuksessa alueelle ei esitetä huoltoaseman sijoi  amista. Alueelle on tehty luontoselvitys (Luonto  eto Keiron Oy), yleis-
suunnitelma -tasoinen louhintasuunnitelma (Ramboll Finland Oy) sekä hulevesiselvitys ja yleissuunnitelma -tasoiset hulevesisuunni-
telmat sekä alueen toteu  amisen ajalle e  ä loppu  lanteeseen (Ramboll Finland Oy), jotka on huomioitu kaavaratkaisussa.

Alueella oleva asuminen ei sijoitu työpaikkatoimintojen keskelle, vaan se on erote  u omiksi kokonaisuuksiksi, jotka on erote  u muis-
ta toiminnoista liikenteellises  , suojaviheraluein ja meluvallin avulla.

Mielipiteet:
1) Mielipiteen antaja on alueen maanomistajia ja asuu suunnitellun Etelä-Nummelan yritysalue 1 asemakaavan alueella (927-406-
2-488). Mielipiteessä todetaan, e  ä luonnos ko. kiinteistön osalta on kohtuuton, koska ton  sta noin puolet poistuisi. Talo sijaitsee 
rinteessä ja kaavaratkaisu poistaisi pihasta ainoan tasaisen nurmikkoalueen. Tämä alue on keskeinen ja siellä sijaitsee mm. kasvimaa, 
kasvihuone sekä istutuksia. Ton  n puoli  aminen laskisi kiinteistön /ton  n arvoa merki  äväs  . Asiasta on pide  y teams-tapaaminen 
kaavasuunni  elijan kanssa. Tapaamisessa sovi   in, e  ä kaavaratkaisua tarkastellaan uudelleen maasomistajan toiveiden pohjalta 
ko. kiinteistön osalta, kun kiinteistöllä sijaitsevan kasvihuoneen sijain   on saatu merki  yä alueen pohjakar  aan.

Rakennuspaikan rajausta on muute  u siten, e  ä piha-alue  a säilyy laajemmin.

2) Mielipiteen antaja esi  ää kiitokset erinomaisesta kaava-aineiston valmistelusta ja kunnan vahvasta visiosta Nummelan alueen 
kehi  ämiseksi. Mielipiteessä todetaan, e  ä kaavassa on huomioitu monipuolises   ja tasapainoises   erilaisia suurten yritysten/
perusinfran vaa  mia toiminnollisuuksia ja harmoninen kokonaisuus, jotka osaltaan tukevat myös uusien tulevaisuuden yri  äjien si-
joi  umista sekä yritystoiminnan pysyvyy  ä Vihdissä. Mielipiteessä esitetään muutamia huomioita suunnitelman edelleen kehi  ämi-
seksi: Tiensuuntainen ”helminauha” pientoimi  loille kiertämään alue  a, jolloin kevyet rakennusmassat kaavaehdotuksen mukaisine 
aida  uine piha-alueineen muodostaisivat luontaisen meluvallien ketjun jakamaan toiminnollisuuksia kaava-alueella. Perustuen 
kokemuksiin Keski-Uudenmaan yritysalueista tulisi kaavan mahdollistaa vetovoimatekijänä mahdollisuuden toimi  lojen yhteyteen 
rakentaa myös ns. talonmiehen asunto, joka varmistaisi osaltaan verotulojen jäämisen kunnan alueelle, kun sekä ko   ja yritys 
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sijaitsivat Vihdissä. Mal  llisen kokoiset ja  ensuuntaiset hallialueet olisivat taloudellises   toteutuskelpoiset varmistamaan alueen 
kehi  yminen ja palvelisi ennen kaikkea vih  läistä pk-yri  äjää, kun toimintaympäristö tukee liiketoimintaa.

Alueelle on pyri  y erilaiset suunni  elulähtökohdat huomioiden mahdollistamaan monipuolisia yrityston  eja sekä pienille e  ä 
suuremmille eri alojen yrityksille. Asumisen ja työpaikkatoimintojen yhdistäminen samalle alueelle on useista syistä eri  äin haasteel-
lista, mu  a alueelle sijoi  uvan asumisen yhteyteen on sijoite  u myös pientaloton  eja, joiden yhteydessä voi olla ympäristöhäiriöitä 
aiheu  ama  omia yritystoimintoja (AOT -kor  elialueet).

3) Mielipiteen antaja on alueen maanomistaja (927-406-5-165). Mielipiteessä toivotaan, e  ei mt 110 maan  e -alueen varaus olisi 
aivan niin leveä kuin se on kaavaluonnoksessa esite  y. Nykyisellä rajauksella ko. kiinteistöstä noin puolet jäisi  ealueelle. Maan-
omistajan tavoi  eena on, e  ä tälle alueelle voitaisiin osoi  aa rakennuspaikka.

Alueelle laadi  ujen katujen yleissuunni  elun pohjalta, jossa on määritelty katu- ja  ealueiden aluevaraustarpeet, mt110 yleisen 
 ealueen varausta on pysty  y hieman kaventamaan, niin e  ä olemassa olevat rakennuspaikat voivat säilyä suurempina. Alueelle ei 

voida juurikaan osoi  aa uusia asuinrakennuspaikkoja maakuntakaavan aluevarausten ja määräysten vuoksi.

4) Mielipiteessä todetaan, e  ä  lalle 927-406-5-188 sopisi virkistysalue  a paremmin työpaikka-alueen rakennuspaikaksi.

Ko. kiinteistön rakentamiseen soveltuvat alueet sijoi  uvat tämän asemakaava-alueen itäpuolelle, jonne työpaikka-alue tulee 
myöhemmässä vaiheessa muiden asemakaavahankkeiden myötä laajenemaan, ks. Etelä-Nummelan osayleiskaavaehdotus. Tämä 
asemakaava N198 käsi  ää jo hyvin laajan alueen eikä sen pinta-alaa voida enää kasva  aa ja siinä esitetyt viheralueet ovat väl  ä-
mä  ömiä mm. alueen hulevesien käsi  elyn kannalta.

5) Mielipiteessä on lii  eenä piirros, jossa esitetään kaavaratkaisuun seuraavia muutoksia: Lii  ymä Vanhalle Turun  elle siirretään 
hieman Lohjan suuntaan. Näin Etelä-Nummelan osayleiskaavassa näkyvä Vanhan Turun  en pohjoispuolella oleva  e ei joudu 
tekemään mutkaa. Tämä vie risteysalue  a kauemmaksi asutuksesta. Kartassa esitetyt pellot säilyte  äisiin peltokäytössä. Pelloissa 
on paljon lähteitä ja pellot on salaojituksella tehty peltokäy  ökelpoisiksi ja haluamme säily  ää ne maatalouskäytössä. Lähteiköistä 
johtuen pelloille rakentaminen ei ole kustannustehokasta. 

Mielipiteessä ihmetellään, minkä takia 110-  e on kaavasuunnitelmassa levenne  y? Suunnitelmassa  e tulee liian lähelle Ka   lamä-
en  e 9:n, Ka   lamäen  e 17:n ja Ka   lamäen  e 19:n lähdevesikaivoja. Kaivot muu  uisivat käy  ökelvo  omiksi. Lisäksi  en levennys 
pei  ää Ka   lamäen  e 8:n ton  n kohdalla olevan muuntajan. Levennys tulee Ka   lamäen  e 8:n asuinrakennuksen väli  ömään lähei-
syyteen.

Mielipiteessä kysytään, tarvitseeko Loukolankujalle tosiaan tehdä kääntöpaikan? Tien varressa on kuitenkin vähäinen asutus. Mihin 
tarkoitukseen se on suunniteltu? Se nähdään tarpee  omana ja se muu  aa Ka   lamäen  e 17:n maiseman täysin. Liikennemerkki 
umpikujasta rii  änee mielipiteen antajien mukaan.

Mielipiteessä myös kyseenalaistetaan, e  ei alue olisi pohjavesialue  a. Kiilamäen alueella on runsaslukuises   lähteitä mukaan lukien 
maakunnallises   arvokas lähteikkö, joka oli Metso-ohjelmassa suojeltu alue. Mielipiteessä nähdään, e  ä alueelle ei sovellu jätevesi-
puhdistamo juurikin lähteiköiden ja pohjavesialueen läheisyyden takia.

Kaavaratkaisua on mahdollisuuksien mukaan muoka  u maanomistajien toiveiden mukaises  . Laajami  aisia peltoalueita alueelle ei 
kuitenkaan voida asemakaavalla osoi  aa. Asemakaava-alueiden kadut on suunniteltava niiden liikennemääriin sopiviksi ja turval-
lisiksi ja kääntöpaikat asuntokaduilla ovat tarpeellisia. Kääntöpaikan mitoitus on tarkentunut katujen yleissuunni  elun myötä ja 
sille vara  ua alue  a on voitu kaventaa. Kaava-alueella ei ole luokiteltua pohjavesialue  a, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, e  eikö 
alueella olisi pohjave  ä. 

Ratkaisua tulevan jätevedenpuhdistamon tarpeesta ei tehdä tämän asemakaavan pui  eissa, mu  a asemakaavassa on jo tehtyjen 
selvitysten puolesta mahdolliste  ava sen sijoi  aminen alueelle. Se on sijoite  u mahdollisimman etäälle asutuksesta ja lähteikköön 
nähden vesistön kannalta sen alapuolelle. 
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Asemakaavaa jatke   in laa  malla siitä kaavaehdotus. Siihen ovat vaiku  aneet mm. valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipi-
teet, maanomistajien ja alueen toimijoiden kanssa käydyt neuvo  elut sekä asiakaspalau  eet. Alueesta on myös laadi  u kaavaehdo-
tuksen valmistelun aikana lisäselvityksiä ja oheisuunnitelmia: liikenne-ennusteet, yleissuunnitelma -tasoinen katusuunnitelma (sis. 
kevyen liikenteen ratkaisut, joukkoliikenne), hulevesiselvitys- ja yleissuunnitelma -tasoinen hulevesisuunnitelma sekä louhintasuun-
nitelma, jossa on arvioitu myös maan muokkaamisen vaikutuksia. Lisäselvitykset ja niihin lii  yvät suunnitelmat on kuva  u selostuk-
sen kappaleessa 3.2.5.

Kaavaehdotuskar  a, 1. nähtävillä olo.

Kaava-alue käsi  ää ensimmäisen osan Vanhan Turun  en ja Tarvon  en väliin sijoi  uvasta laajasta työpaikka-alueesta, joka on nimet-
ty Ros  n yrityspuistoksi. Suunni  elualueelle on osoite  u monipuolisia työpaikkatoimintoja: toimi  loja, toimisto- ja tuotantoraken-
nuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. Kor  elialueet ovat laajoja, ja niistä voidaan lohkoa sopivankokoisia rakennuspaikkoja 
tarpeen mukaan erilaisten yritysten tarpeisiin. Alueelle voidaan sijoi  aa myös uusi jätevedenpuhdistamo ja sinne on vara  u paikka 
uudelle sähkön jakoasemalle.

Koska alueelle on nykyisellään haja-asutusta, on alueelle muodoste  u myös asumiseen vara  uja kor  elialueita, joista osalle 
voidaan toteu  aa myös ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omia työ-, varasto-, maatalous- ja tuotanto  loja. Asuinalueet on erote  u 
yritystoiminnoista liikenteellises   sekä suojaviheralueiden ja istute  avan meluvallin avulla, jo  a erilaiset toiminnot eivät aiheuta 
hai  aa toisilleen. Suojaviheralueita ja lähivirkistysalueita on osoite  u alueelle myös luontoarvojen säily  ämiseksi ja viheryhteyksien 
takaamiseksi, lisäksi niitä voidaan hyödyntää hulevesien käsi  elyyn ja niille on osoite  u myös ulkoilurei  ejä.

Alueen toteu  aminen vaa  i maaston voimakasta muokkaamista, louhintaa ja täy  öjä. Kaavaan on merki  y rakennuspaikkojen 
tuleva likimääräinen maanpinna taso ja alin salli  u louhintataso. Alueen toteu  amista, louhintaa ja rakentamista, rajoi  avat sitä 
halkovat 110 kV:n ja 400 kV:n voimalinjat.

Työpaikka-alueen toteu  amisella on merki  äviä vaikutuksia alueen luontoon ja luonnonympäristöön, mu  a toisaalta alueelle jää 
myös koskema  omia alueita, joilla sijaitsevat luontoarvot säilyvät alueella edelleen. Liito-oravien ydinalueet ja liikkumismahdolli-
suudet on huomioitu kaavaratkaisussa. Pääasiallises   alue poistuu maa- ja metsätalouden käytöstä, mu  a kaavaratkaisu mahdollis-
taa edelleen maatalouteen lii  yvää yritystoimintaa osalla alue  a sekä pienimi  akaavaisen eläinten pidon ja laiduntamisen alueen 
nii  ymäisillä viheralueilla.

Alueen toteu  amisen myötä laaja rakentamaton alue muu  uu rakennetuksi monipuoliseksi työpaikka-alueeksi ja tulee osaksi Num-
melan taajamarakenne  a. Alueelle osoite  u rakennusoikeus mahdollistaa alueelle merki  ävän määrän uusia yrityksiä ja siten myös 
uusia työpaikkoja. Valtaosa alueen olemassa olevasta asuinrakennuskannasta voi kaavaratkaisun myötä säilyä alueella muodostaen 
työpaikkatoiminnoista erilliset asuinalueet, jotka tulevat kaavoituksen myötä kunnallistekniikan piiriin. Olemassa olevan asutuksen 
lomaan on osoite  u joitakin uusia rakennuspaikkoja.
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Alueen liikennejärjestelyt muu  uvat ja selkeytyvät kaavaratkaisun myötä, mikä parantaa huoma  avas   alueen liikenneturvallisuut-
ta. Kaavan toteutuessa kaikki nykyiset suorat ton   lii  ymät, yksityis  elii  ymät ja pelto  elii  ymät Vanhalle Turun  elle poistuvat 
suunni  elualueen kohdalta. Niiden  lalle tulee kaksi uu  a HTC-ajoneuvoille mitoite  ua katulii  ymää sekä Vanhan Turun  en ali  a-
va kevyenliikenteen väylä. Alikulun yhteyteen sijoi  uu myös linja-autoliikenne  ä palveleva uusi pysäkkipari. Suunni  elualueen sisäi-
sen liikenteen pääverkoston muodostavat Hankasalon  e ja Ros  n  e, joihin alemman tason kadut lii  yvät. Katualueet on mitoite  u 
siten, e  ä ne mahdollistavat laadukkaat kävely- ja pyöräilyverkoston, tulevaisuudessa tarvi  avat linja-autopysäkit sekä hulevesien 
johtamisen viherkaistoilla.

Asemakaavan toteu  amisesta seuraavat taloudelliset vaikutukset selviävät alueen jatkosuunni  elun yhteydessä, kun alueen lopul-
liset louhintatasot ja -määrät sekä muodostuvien maamassojen lopullinen sijoituspaikka selviävät. Alueella tehdään edelleen myös 
maanhankintaa ja maankäy  ösopimuksia, joilla on omat vaikutuksensa alueen toteu  amiseen lii  yviin menoihin ja tuloihin. Alueen 
kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset selviävät kunnallistekniset suunnitelmien valmistumisen yhteydessä. Rakennuspaik-
kojen myyn  hinnoista päätetään kaavan valmistumisen jälkeen.

Asemakaavaehdotus oli julkises   nähtävillä 1.6.-30.6.2021. Kaavaehdotuksesta saa  in 14 pyyde  yä lausuntoa ja 5 muistutusta. 
Seuraavassa referoidut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vas  neet:

Lausunnot:

1) Caruna Oy 
Kaava-alueella kulkevan Fingridin linjan viereen on suunniteltu Carunan uusi 110 kV voimajohto KP-VTI. Se tulisi Fingridin nykyisen 
johdon viereen, jolloin kyseistä johtoalue  a on tarpeen laajentaa kaavassa.

Voimajohtoalueella tai sen läheisyyteen sijoi  uvasta rakentamisesta tulee aina pyytää Carunalta erillinen risteämälausunto, vaikka 
suunnitelma olisi jo osoite  u kaavassa. Risteämä voi olla rakennelma (aurinkovoimala), rakennus,  e tai katu, joka sijoi  uu voima-
johdon läheisyyteen. 

Kaavaehdotuksessa 110 kV voimalinjan tuntumaan on vara  u paikka sähköjakoasemalle. Mikäli kaava rakentuu täydessä laajuudes-
saan, joudutaan alueelle eri  äin todennäköises   rakentamaan uusi sähköasema alueen sähkönjakelun varmistamiseksi. Aiemmassa 
vaiheessa pyydetyt puistomuuntamoiden  lavaraukset on lisä  y kaavaan

Vas  ne: 
110 kV voimalinjalle vara  ua alue  a on laajenne  u lausunnossa esitetyllä tavalla siten, e  ä se mahdollistaa uuden 110 kV:n 
voimalinjan olemassa olevan 110 kV:n voimalinjan länsipuolelle. Sähköaseman varaus säilyy asemakaavassa ja sitä on laajenne  u 
siten, e  ä se ulo  uu voimalinjojen alle, ja se on kasvanut myös etelään. Tarvi  avat risteämälausunnot pyydetään kaavan edetessä 
toteutusvaiheeseen. Kunnan puolesta risteämälausuntoja on tarpeen pyytää kunnallisteknisen suunni  elun ja kunnallistekniikan 
toteutuksen yhteydessä.

2) Fingrid Oyj
Asemakaavan alueelle sijoi  uvat Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohto Kopula-Nurmijärvi sekä 400 kV voimajohto Espoo-Hikiä. Lausun-
nossa todetaan, e  ä kaavamerkinnät ovat hieman epäselviä 400 kV:n voimalinjan osalta ja niiden tulisi olla yhteneväisiä 110 kV voi-
malinjan kanssa. Lausunnossa pyydetään, e  ä merkinnät tarkastetaan vielä ennen kaavan hyväksymistä. Merkinnöissä on huomioi-
tava, e  ä voimajohtoalue rajoi  aa merki  äväs   rakentamista ja rakentamisen tulee sijoi  ua rii  ävän turvaetäisyyden etäisyydelle. 
Tulisi myös harkita, onko vaara-alue -merkintä oikea tapa osoi  aa voimajohtoalue.

Edellisen lausuntovaiheen jälkeen Fingrid on tunnistanut tarpeen myös uudelle 400 kV voimajohdolle Inkoon ja Hikiän välillä, joka 
voisi toteutukseen vuoden 2030 jälkeen ja se saa  aa sijoi  ua olemassa olevan 400 kV voimalinjan yhteyteen, mu  a rei   ä ei ole 
vielä tarkemmin suunniteltu.

Fingrid jatkaa mielellään maankäytön ja voimajohtojen yhteensovitusta kunnan sekä muiden toimijoiden kanssa parhaiden ratkaisu-
jen löytymiseksi siten, e  ä varmistetaan myös eri hankkeiden toteutuskelpoisuus. Nykyisen 400 kV voimajohdon mahdollisen siirron 
osalta kaikista aiheutuvista kustannuksista vastaa siirron aiheu  aja. Lausunnossa muistutetaan, e  ä voimajohtoalueelle tai sen 
läheisyyteen sijoi  uvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto.

Vas  ne: 
Voimajohtojen kaavamerkintöjä on selkiyte  y kaavakartalla. Olemassa olevalle 400 kV:n voimalinjalle on vara  u 56 m leveä johto-
katu. Kaavasta on poiste  u voimajohdon siirtämisen mahdollistavat merkinnät, koska sen siirtämistarpeesta on luovu  u. 400 kV:n 
voimalinjan rinnalla on osan matkaa varaus uudelle 2x 110 kV:n voimalinjalle, jonka tarve on tullut esille kaavatyön edetessä. 
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Koska uuden 400 kV:n voimalinjan rei   ä ei ole vielä suunniteltu eikä sitä varten ole vielä tehty tarvi  avia selvityksiä, sitä ei ole 
merki  y myöskään voimassa olevaan maakuntakaavaan eikä Uusimaa 2050 kaavaan, ei sille voida asemakaavassa vielä varata 
sitovaa sijain  a. Lisäksi on huomioitava, e  ä mikäli uusi 400 kV:n voimalinja sijoi  uisi samaan johtokäytävään olemassa olevan 400 
kV:n voimalinjan viereen, tulisi johtoaukeasta hyvin leveä, mikä voisi vaikeu  aa asemakaavaan merki  yjen rakennuspaikkojen ra-
kentamismahdollisuuksia sekä saa  aisi vaarantaa liito-oravien itä-länsi -suuntaiset kulkuyhteydet. Uuden voimalinjan mahdollinen 
sijoi  aminen alueelle on kuitenkin huomioitu rakennuspaikkojen kohdilla rakennusalueiden rajauksissa.

Vaara-alue -merkintä on ollut Vihdin kunnassa vakiintunut tapa esi  ää voimajohtoalue, jonka käytölle on rajoituksia. Tässä asema-
kaavassa on syytä pitäytyä samassa merkintätavassa. 

Tarvi  avat risteämälausunnot pyydetään kaavan edetessä toteutusvaiheeseen. Kunnan puolesta risteämälausuntoja on tarpeen 
pyytää kunnallisteknisen suunni  elun ja kunnallistekniikan toteutuksen yhteydessä.

3) Siun  onjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry
Alueen muu  aminen luonnon  laisesta ihmisen hyötykäy  öä varten huomioidaan erityises   hulevesiä suunniteltaessa. Hulevesiä 
voidaan käsitellä jo syntypaikalla ja niiden johtaminen kauemmas käsiteltäväksi on toissijainen vaihtoehto. Hulevesien käsi  elystä 
voidaan parhaimmillaan hyvällä suunnitellulla tehdä tehokas ja edullinen tapa vaiku  aa suoraan ympäristöön ja erityises   imagoon 
vastuullisena kuntana. Tämänkaltaiset asiat on nähtävä ennen kaikkea investointeina eikä kulueränä.

Vas  ne: 
Alueelle on laadi  u yleissuunnitelmatasoinen hulevesisuunnitelma, jota tarkistetaan vielä ennen kaavan hyväksymiskäsi  elyä. 
Hulevesisuunnitelma tarkentuu vielä toteu  amiseen tähtäävillä rakennussuunnitelmilla. Kaavassa on myös anne  u määräyksiä hu-
levesien käsi  elyyn lii  yen. Alueen hulevesien hallinta perustuu hajaute  uun malliin, jossa niiden käsi  elyä ja viivy  ämistä tehdään 
sekä rakennuspaikoilla, yleisillä alueilla e  ä katualueilla. Hulevesialueet on halu  u tuoda osaksi alueen näkyvää iden  tee   ä.

4) Lohjan kaupunki, vetovoimalautakunta
Lohjan kaupunki toteaa lausuntonaan, e  ä sen alueella, joka rajautuu suunni  eilla olevaan työpaikka-alueen kaavaan, on voimassa 
oikeusvaiku  einen taajamaosayleiskaava, jonka osalta  lanne ei ole muu  unut edellisen lausunnon antamisen jälkeen. Taajama-
osayleiskaavassa Lohjan ja Vihdin kunnan rajalle on osoite  u erillispientalojen asuntoalue, jonne ei ole tarkoitus laa  a asemakaa-
vaa. Lisäksi kun  en rajalle on osoite  u maa- ja metsätalousalue  a. Etelä-Nummelan kaava-alueen länsiosaan, Lohjan kaupungin 
rajalle, on osoite  u erillispientalojen kor  elialueita (AO). 

Lausunnossa todetaan myös, e  ä työpaikka-alueen selvityksiä, suunnitelmia, kaupan mitoitusta ja vaikutusten arvioin  a on täyden-
ne  y edelliseen vaiheeseen nähden.

Vas  ne: 
Kaavaselostukseen on lisä  y  etoa Lohjan kaava  lanteesta niiltä osin kuin kaava-alue rajautuu Lohjan kaupungin rajaan.

5) Länsi-Uudenmaan museo
Museon näkemyksen mukaan alueen olevaa rakennuskantaa ei oltu esitelty asemakaavan edelly  ämällä tarkkuudella ja lausunnos-
sa esitetään, e  ä rakennuskannan esi  elyä tulee tarkentaa.

Suunni  elualueella jo aiemmin tehdyssä inventoinnissa oli huomioitu alueen ennen 1950-lukua rakenne  u rakennuskanta, Leh  -
mäen ja Kiilamäen  lakeskukset rakennuksineen. Esi  elyt on lisä  y kaavaselostukseen. Inventoinnissa ei ole tode  u arvoja, joiden 
perusteella rakennukset tulisi osoi  aa kaavassa suojeltaviksi, joten siltä osin museolla ei ole uu  a kommentoitavaa asiaan. Lisäksi 
kaavassa Kiilamäen 1940-luvun  lakeskus sijoi  uu AO-kor  elialueelle, mikä mahdollistaa sen säilymisen. Sen sijaan Leh  mäen 
1930-luvun  lakeskus sijoi  uu kaavan T-kor  elialueen reunaosaan ja osi  ain alueelle, jolla puusto on merki  y säilyte  äväksi. Sijoit-
tuminen AO-kor  elialueen ulkopuolelle ei edistä jo satavuo  aan  lakeskuksen säilymismahdollisuuksia, mikä on alueen asutushisto-
rian näkökulmasta sinänsä valite  avaa.

Alueen muuta rakennuskantaa, joka kaikki sijoi  uu Vanhan Turun  en lähe  yville, ei ole edelleenkään esitelty tarkemmin, ainoas-
taan tode  u, e  ä se on rakentunut 1960-luvulta läh  en, viimeisimmät 2000-luvulla. Kaavaratkaisussa maini  u 1960-luvun ja sitä 
nuorempi rakennuskanta sijoi  uu AO-, AOT- ja TY  kor  elialueille, mikä kuitenkin mahdollistaa sen säilymisen. 

Länsi-Uudenmaan museolla ei ole arkeologisen kul  uuriperinnön osalta huomaute  avaa asiaan.

Vas  ne: 
Alueella on tehty asiantun  jan toimesta rakennusinventoin  , ja asemakaavan laa  misen yhteydessä on voitava luo  aa siihen ja sen 
rii  ävyyteen. Alueen rakennukset ovat myös yksityiskoteja, joiden tarkka esi  ely valokuvineen julkisessa kaavaselostuksessa voidaan 
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katsoa rikkovan asukkaiden yksityisyy  ä. Näin ollen kaavaselostuksen  etojen katsotaan olevan rakennus  etojen osalta ja asema-
kaavoituksen kannalta rii  äviä.

Leh  mäen  lakeskuksen säily  äminen ei valite  avas   ole kaavaratkaisu huomioiden ja työpaikkatoimintoihin lii  yvien tavoi  eiden 
vuoksi mahdollista.

6) Vihdin kunta, mi  aus- ja paikka  etopalvelut
Ros  n  estä lähtee Kauhuskuja, joka jatkuu kääntöpaikan jälkeen Kukkulakujana, mikä saa  aa aiheu  aa sekaannuksia ja hankaloit-
taa mm. hälytysajoneuvojen perille löytämisessä. Selkeämpää on nimetä koko  eosuus yhdellä nimellä. Kor  elin 377 ton    3 ei 
rajoitu  ealueeseen, vaan kulkuoikeus on kaavassa määrite  y ajo-oikeuden avulla. Osoi  eiden määri  ämisen ja kohteen löytämi-
sen kannalta on selkeämpää, e  ä kaikki ton  t rajoi  uvat  ehen.

Vas  ne: 
Kauhuskujan ja Kukkulakujan järjestely on toteute  u kaavassa osoitetulla tavalla, koska työpaikka-alueen liikenteen ei haluta oh-
jautuvan asuinalueelle. Katualueet myös toteutetaan hyvin erityyppisinä mm. leveytensä ja kevyenliikenteen järjestelyjen puolesta, 
minkä lisäksi Kauhuskuja pää  yy kääntöpaikkaan, johon Kukkulakuja puolestaan lii  yy.

Kaavaratkaisua muutetaan siten, e  ä kor  elin 377 ton    3:lle on katuyhteys. Tila on ahdas, mu  a toisaalta yhteys voi olla kapeakin, 
koska sille ei ohjaudu muuta liikenne  ä.

7) Vihdin kunta, Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto näkee, e  ä Etelä-Nummelan työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan ehdotus on tärkeä, ja se vaiku  aa 
nuorten mahdollisiin työpaikkoihin, sekä nuorten perheenjäsenten työpaikkoihin. Nuoret näkevät yritysten ja työpaikkojen kasvun 
posi  ivisena asiana, ja sen seurauksena syntyvän muu  oliikenteen tärkeänä. Työpaikka-alueen sijain   on myös loistava, jolloin eri-
laiset kulkuyhteydet, kuten raide- ja kevyt liikenne edistävät ekologisuu  a. Nuorisovaltuusto kanna  aa yksimielises   asemakaavan 
ehdotusta.

Vas  ne: 
Lausunto merkitään  edoksi.

8) TerraWise Oy
Yh  öllä on kallion louhinta-alue kyseessä olevalla kaava-alueella, Hankasalonmäellä, kiinteistöllä 927-406-5-190 (Nummelanpor   ), 
jolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa louhintaa ja murskausta varten sekä 28.8.2023 as   voimassa oleva maa-aineslupa 
kalliokiviaineksen o  amiseen.  Lisäksi vireillä on uusi yhteislupahakemus (59/11.01.00/2021), joka on ollut nähtävillä keväällä 2021. 
Hakemuksen mukaisen suunnitelma-alueen pinta-ala on yhteensä noin 16,1 ha, josta varsinaista o  oalue  a 9,7 ha. Yh  ö hakee 
yhteiskäsi  elyssä 10 vuodeksi maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.

TerraWise Oy:n yhteislupahakemuksessa esitetyssä suunnitelmassa on hieman eroavaisuu  a kaavaehdotuksessa esite  yyn koskien 
hankealueen pinnan tasoja ja hulevesien ohjautumista. Pinnankallistus kaavassa on länteen ja luoteeseen, ja yh  ön suunnitelmissa 
puolestaan lounaaseen ja etelään. TerraWisen Oy:n suunnitelmassa esite  yjen pinnantasojen ja hulevesien ohjautumissuun  en 
katsotaan soveltuvan asemakaava-alueen rakentumiseen kaavaehdotuksessa osoite  uihin käy  ötarkoituksiin. Ennen asemakaava-
alueen rakentumista hulevedet ohjautuisivat ympäristölupahakemuksessa esitetys   ja alueen rakentuessa tulevalta, kiinteistöä 
koskevalta KTY-alueen osalta vedet ohjautuisivat joko kaavassa esitetystä poiketen edelleen etelän ja lounaan suuntaan, ja T-alueen 
osalta etelään, tulevan Hankasalmen  en  envarsiojaan ja siitä edelleen rakentuvan ojaston mukaiseen suuntaan, taikka vaihtoeh-
toises  , mikäli kiinteistölle tulevaisuudessa rakennetaan esimerkiksi asfaltoitavia ken   ä ja/tai rakennuksia, voi pinnan kallistuksiin 
vaiku  aa siinä vaiheessa tarvi  avin täytöin ja päällystein.  

Suunnitelman mukaiset, hankealueen eteläpuolelle sijoi  uvat maavallit soveltuvat edelleen etelänsuuntaan suojaavina rakenteina. 
Muilta osin alueella varastoitavia pintamaita voisi jatkossa hyödyntää kaava-alueen maarakentamisessa. Näin ollen esitetään, e  ä 
TerraWise Oy toteu  aa louhinnan, hulevesien hallinnan ja suojausrakenteet ympäristölupahakemuksessa esitetyn mukaises  . Mikäli 
suunnitelman mukaisia louhintatasoja ja/tai hulevesien johtamista on väl  ämätöntä muu  aa, tulisi siitä sopia yhdessä TerraWise 
Oy:n kanssa mahdollisimman pian, jo  a hankkeen aloi  aminen ei tarpee  omas   viivästyisi. Samoin, mikäli voimalinjan alue tulee 
louhi  avaksi, tulisi siitä sopia TerraWise Oy:n kanssa.

TerraWise Oy hakee lupaa 10 vuodelle, ja kunnan kaavoituksen ja maankäytön näkökulmasta on toivo  avaa, e  ä kor  eli- ja katu-
alueet vapautuisivat kaavan mukaiseen käy  öön alueen rakentumisen edelly  ämässä aikataulussa. TerraWise Oy huomau  aa, e  ä 
hakemuksessa esite  y aikataulu on realis  nen suunnitellulle hankkeelle. Alue  a vapautuu asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen 
louhinnan edetessä. Toissijaises   TerraWise Oy on vas  neessaan 11.1.2021 ilmoitetun mukaises   valmis neuvo  elemaan toimin-
nan yhteensovi  amisesta kaava-alueen rakentumiseen. Esimerkiksi louhimisjärjestystä muu  amalla voidaan tarvi  aessa vaiku  aa 
ensimmäiseksi louhinnasta vapautuviin alueisiin. Ylijäämäkiviaineksen vastaano  oa ja käsi  elyä sekä maa-ainespankkitoimintaa on 
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tarkoitus jatkaa alueella vielä o  otoiminnan pääty  yä. Hakemuksessa on kuitenkin tode  u, e  ä kivi- ja maa-ainespankkitoiminnan 
jatkamisesta toimitetaan o  amisen pää  yessä erillinen ilmoitus ja päivite  y asemapiirros toimintojen sijoi  umisesta sekä suunni-
telma alueen mahdollisista jälkihoitotoimenpiteistä valvovalle viranomaiselle.

Vas  ne: 
Asemakaavaan lii  yvää louhintasuunnitelmaa on päivite  y edellisen ehdotusvaiheen jälkeen parempaan alueen sisäiseen massa-
tasapainoon pääsemiseksi, ja sen seurauksena myös asemakaavassa esite  yjen likimääräisten louhintatasojen korkoja on muute  u, 
jolloin alueen louhintamäärät vähenevät huoma  avas  . Näin ollen TerraWisen maa-aines- ja ympäristölupahakemus on ris  riidassa 
kaavan tavoi  eiden kanssa T-kor  elialueen osalta. 

Huomioiden muu  uva kaavaehdotus ja kunnanhallituksen hyväksymä maankäy  ösopimus nyt kunnan käsi  elyssä olevan luvan mu-
kainen louhinta ja murskaus on mahdollista myös kaavan voimaantulon jälkeen, kuitenkin siten, e  ä toiminta voi jatkua korkeintaan 
siihen saakka, kun nykyisetkin luvat ovat voimassa, eli elokuulle 2023. Tämä kuitenkin sillä edellytyksellä, e  ä louhinnassa nouda-
tetaan asemakaavaa sekä alueelle laadi  avia katusuunnitelmia, eikä toiminnasta aiheudu mitään hai  aa samanaikaises   kaavan 
mukaan alueelle toteutuvalle muulle toiminnalle.

Maanpinnan kallistusten osalta ja siten hulevesien johtamisessa tulee nouda  aa asemakaavaa, sillä kaavaratkaisun pohjana oleva 
hulevesiselvitys on laadi  u koko kaava-alue ja sen huleveden johtamistarpeet huomioiden. Mahdollisten maavallien luvitus ja sitä 
seuraava toteutus ei saa aiheu  aa hai  aa kaavan toteu  amiselle. Kaavaratkaisu ei sinällään estä esite  yjen maavallien toteu  a-
mista, mu  a kaavan toteutus ei niitä myöskään edellytä. Näin ollen maavalleja ei osoiteta erikseen kaavaehdotuksessa.

9) Uudenmaan lii  o
Kaavaluonnosta on tarkenne  u ja kaava-asiakirjoja täydenne  y kaavaehdotukseen. Vihdin oikeusvaiku  eiseksi laadi  u, 21.9.2020 
hyväksy  y strateginen yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Kaavasta tehtyjen valitusten vuoksi Helsingin hallinto-oikeus on kuiten-
kin määrännyt välipäätöksillään Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ja muut Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen kuuluvat seutujen 
kaavat täytäntöönpanokieltoon. Oikeuskäsi  elyn ajan voimassa olevat maakuntakaavat ohjaavat yksityiskohtaisempaa suunni  elua 
ja muuta viranomaistoimintaa.

Kaavaselostuksen mukaan asemakaavatyössä on jo kuitenkin soveltuvin osin huomioitu Uusimaa-kaavan 2050 sisältö. Lisäksi Etelä-
Nummelan osayleiskaavaa, joka tarkentaa kunnan strategisen yleiskaavan maankäy  öä, laaditaan samanaikaises   työpaikka-alueen 
asemakaavan kanssa. Asemakaavaselostuksen mukaan osayleiskaava hyväksytään ennen asemakaavaa. Se on tärkeää, sillä maakun-
ta- ja yleiskaava  lanne on haasteellinen: eri kaavojen voimaantulon aikataulu on epävarmaa ja em. kaavojen huomioon o  aminen 
vaikeaa, koska valitusten alaisten kaavojen lopulliset kaavaratkaisut eivät ole vielä  edossa.

On tärkeää, e  ä vaikutuksiltaan merki  ävän asemakaavan ratkaisuja ja vaikutuksia tarkastellaan rii  ävän laajalta alueelta. Koska 
osayleiskaavaa ja asemakaavaa laaditaan rinnakkain samanaikaises   ja osayleiskaava hyväksytään ennen asemakaavaa, voidaan kat-
soa, e  ä tarpeelliset selvitykset ja arvioinnit tehdään osayleiskaavan yhteydessä. Uudenmaan lii  o on saanut lisäaikaa maakunta-
hallituksen käsi  elyyn menevälle osayleiskaavan lausunnolleen 20.8.2021 saakka. Koska merki  ävän työpaikka-alueen asemakaava-
ehdotus on riippuvainen osayleiskaavan ratkaisuista, on myös Uudenmaan liiton lausunto osayleiskaavasta tarvi  avin osin ote  ava 
huomioon ennen kuin asemakaava viedään hyväksymiskäsi  elyyn.

Työpaikka-alueen asemakaavaehdotusta on tarkenne  u luonnosvaiheesta: kaavakartalle on tehty muutoksia ja kaavamääräyksiä ja 
-selostusta on täydenne  y. Uudenmaan lii  o katsoo, e  ä tarkennuksissa on ote  u huomioon Uudenmaan liiton luonnosvaiheen 
lausunto ja kaavaan tehdyt tarkennukset ovat olleet oikeansuuntaisia. Asemakaavaehdotuksessa osoitetut aluevaraukset ovat voi-
massa olevien maakuntakaavojen mukaisia.

Kaavaselostuksessa on perusteltu työpaikka-alueen kaavoituksen ajoitusta sillä, e  ä kunnassa tarvitaan lisää yrityston  eja erilaisten 
toimijoiden tarpeisiin. Asemakaava-alueen sijain   on logis  ses   hyvä ja se on pohjavesialueiden ulkopuolella. Alueella on lähtökoh-
taises   hyvät edellytykset muodostua toimivaksi ja vetovoimaiseksi yritysalueeksi, kun alueen kaavoitus ja toteutuksen suunni  elu 
tehdään huolellises   ja oikea-aikaises   ympäristöriskien minimoimiseksi.

Laajojen teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialueiden toteu  aminen vaa  i alueella massiivista kivi- ja maa-ainesten louhintaa, 
mikä vaa  i ympäristöluvan ja myös arvion ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta, mikä on ote  ava huomioon asemakaavan 
vaikutusten arvioinnissa sekä kaavan hyväksymiskäsi  elyn aikataulussa.

Asemakaavamääräykset eivät tarkenna vielä rii  äväs   kor  elialueille mahdolliste  avan kaupan laatua. Voimassa olevan maakunta-
kaavan ainoastaan sellaista vähi  äiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon o  aen voi sijoi  ua perustelluista syistä myös keskusta-
alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa.
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Vaikka asumiseen osoite  uja alueita on suhteellisen vähän, aluevarauksia on supiste  u ja niiden ympärillä olevia suoja-alueita on 
laajenne  u ehdotusvaiheessa, uu  a asumista ei ole sil   lähtökohtaises   tarkoituksenmukaista osoi  aa työpaikka- ja varastoin  toi-
minnalle varatun alueen läheisyyteen, kun toiminta aiheu  aa laadun, laajuutensa, tai muun syyn vuoksi merki  äviä ympäristövaiku-
tuksia kuten esimerkiksi melua ja tärinää.

Kaava-alueen itäpuolella on voimassa olevassa maakuntakaavassa osoite  u viheryhteystarve, jonka sijain   on yleispiirteinen. 
Tällä yhteydellä on ekologista merkitystä Nuuksion laajan ydinalueen kytkeytymiselle etelän suuntaan sekä myös kaava-alueeseen 
rajautuvan Kauhussuon-Kauhukallion maakunnallises   arvokkaan luontoalueen kytkeytyvyydelle. Tämän huomioono  amiseen on 
syytä varautua kunnan kaavoituksessa laajemmin. Kaavaehdotuksen ratkaisu ei juurikaan tue maakunnallista ekologista yhtey  ä 
kaava-alueella, joten sen turvaaminen jää viereisille alueille. Tämä olisi hyvä huomioida kaavaselostuksessa esiin. Maakunnalli-
sen luontoalueen rajalle on osoite  u kapeat kaistat VL-merkintää. Osalla näistä on lisäksi hulevesien käsi  elyyn ja viivy  ämiseen 
mahdollisuus. Yleisissä määräyksissä on määräyksiä hulevesiin lii  yen ja viitataan myös suojelualueen vesistön luontoarvoihin. Tulisi 
kuitenkin o  aa huomioon ja tuoda selkeämmin esiin myös vaikutus kaava-alueen viereisen maakunnallises   arvokkaan luontoalu-
een vesitasapainoon ja mahdolliset riskit ylivuotoveden laadulle hulevesijärjestelmien mitoitusta harvinaisemmassa rankkasateessa.

Uudenmaan lii  o toteaa, e  ä myös jatkosuunni  elussa tulee huomioida maakunnallises   merki  ävän maan  en 110 liikenteen 
turvallisuus kaikille liikkumismuodoille, myös kävelylle ja pyöräilylle, sekä kuljetuksien ja joukkoliikenteen sujuva toimivuus.  Valta  e 
1 kuuluu pää  everkon palvelutasoluokkaan 1, jolloin  enpitäjä pää  ää lii  ymien ratkaisut. Selostuksessa tulisi esi  ää, mitkä liiken-
neyhteydet jatkuvat valta  en eteläpuolelle ja millaisilla ratkaisuilla.

Uudenmaan lii  o katsoo, e  ä tässä lausunnossa, sekä myöhemmin Etelä-Nummelan osayleiskaavasta anne  avassa lausunnossa, 
tätä asemakaava-alue  a koskevat esiin nostetut asiat tulee o  aa huomioon ennen asemakaavan hyväksymiskäsi  elyä.

Vas  ne: 
Etelä-Nummelan osayleiskaava sekä siihen saapuneet lausunnot on huomioitu asemakaavan laa  misessa. Kaikki kaavan ja sen 
mahdollistamien hankkeiden toteu  amisen edelly  ämät luvat ja mahdollises   tarvi  avat YVA-mene  elyt huomioidaan alueen 
jatkosuunni  elussa ja sen alueelle sijoi  uvien hankkeiden suunni  elun yhteydessä. Asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 
asete  avassa kaavaratkaisussa pyritään alueen parempaan massatasapainoon, jolla on vaikutusta alueen toteu  amiseen tarvi  a-
vien lupien kannalta.

Asemakaavasta on poiste  u kaikki täysin uudet asuinrakennuspaikat. Alueelle mahdollises   sijoi  uvan kaupan kaavamääräyksiä on 
täydenne  y siten e  ä alueelle ei voi sijoi  ua lainkaan keskustahakuista kauppaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolelle jäävät maakuntakaavan viheryhteystarpeet on huomioitu ja esite  y samaan aikaan tekeillä olevas-
sa Etelä-Nummelan osayleiskaavassa. Asemakaava-alueelle osoitetut laajat lähivirkistys- ja suojaviheralueet kytkeytyvät osaksi em. 
laajempaan viheryhteyden takaaviin osayleiskaavan aluevarauksiin täydentäen niitä. Kaavaselostuksessa on kerro  u laajas   myös 
osayleiskaavasta, mu  a sitä täydennetään vielä viheryhteystarpeiden osalta.

Kaavaa varten tehtyä hulevesisuunnitelmaa on päivite  y kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen ja ne tarkistetaan vielä ennen 
kaavan viemistä hyväksymiskäsi  elyyn. Suunnitelmia myös tarkennetaan rakennusvaiheen tarkemmilla suunnitelmilla, jotka teh-
dään kaavamääräysten mukaises  , jolloin luontoarvot tulevat huomioiduiksi kaavan tarkoi  amalla tavalla.

Maan  en 110 osalta on kaavaehdotusvaiheessa laadi  u yleissuunnitelma -tasoiset katusuunnitelmat, joissa on tarkoin huomioitu 
eri kulkumuodot ja niiden liikenneturvallisuus. Alueen kevyen liikenteen suunnitelmat tähtäävät eri  äin korkealuokkaiseen toteu-
tukseen. Selostukseen on lisä  y kuvaus alueen liikenneyhteyksien jatkumisen alueen eteläpuolelle: Ka   lamäen  e jatkuu olemassa 
olevan VT1:n yli  ävän sillan välityksellä alueen eteläpuolelle edelleen Siun  on puolelle. Ka   lamäen  e on pää  yvä yksityis  e. Muita 
yhteyksiä etelän suuntaan ei ole alueelta osoite  u.

10) Vihdin kunta, Vihdin museo
Aiemmassa lausunnossaan Vihdin museo on korostanut, e  ä maiseman ja rakennuskannan kul  uurihistoriallinen ka  ava inventoin   
on arvokas pohja  eto kaikelle tulevalle maankäytölle. 

Lisäksi Vihdin museo lausuntonaan toteaa, e  ä kallioalueen louhiminen on aina peruu  amaton muutos maisemassa. Siksi on syytä 
tutkia mahdollisuudet toteu  aa kaava siten, e  ä merki  ävimmät paikalliseen kul  uurimaisemakuvaan vaiku  avat muutokset 
voitaisiin väl  ää.

Vas  ne: 
Alueen rakennuskantaa ja maisemaa on inventoitu ja selvite  y asemakaavan vaa  malla tasolla. Laajan työpaikka-alueen toteut-
taminen ilman merki  äviä vaikutuksia maisemakuvaan on mahdotonta jo alueen suurien korkeuserojen vuoksi. Työpaikka-alueen 
toteu  aminen muu  aa maisemaa väistämä  ä.
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11) Vihdin omako  yhdistys ry
Ei huomaute  avaa kaavaehdotukseen.

Vas  ne: Lausunto merkitään  edoksi.

12) Vihdin Vesi
Vihdin vesi tarvitsee tulevaisuudessa uuden jätevesien käsi  elyn ratkaisun ja kaavan alueelle on varaudu  ava uuteen keskuspuh-
distamoon.  Kaavassa on osoite  u paikka puhdistamotoiminnalle ja osoite  u ton    soveltuu uudelle puhdistamolle kokonsa ja 
sijain  nsa puolesta. Kaavamerkintä mahdollistaa puhdistamotoimintaan varatulle toiminnalle vaihtoehtoises   myös toimi  lojen 
rakentamisen. Kaavamerkintä on kaksoismerkintä, joten kaavan värikoodista ei voi päätellä toimintojen luonne  a. On syytä harkita, 
onko puhdistamon sijain  a tarpeen kaavakartassa ja selostuksessa selventää.  

Uuden puhdistamon purkupaikaksi on suunniteltu Risubackaojaa, jonka purkupaikkaa ei toistaiseksi ole suunniteltu. Se sijoi  uu 
yhdyskuntateknisille toiminnoille varatun alueen ulkopuolelle. Kaavassa ei tällä hetkellä ole kuva  u johtorasite  a purkuputkelle. 

Kaavassa leveille katualueille ja muille yleisille alueille on vara  u  laa kunnallisteknisten verkostojen rakentamiseen.  Vesihuolto-
verkostojen suunni  elussa tavoi  eena on rengasmainen rakenne, jolla talousveden syö  ö voidaan varmistaa monesta suunnasta. 
Suunni  elualueen pohjoisosassa sijaitsee AO- alueita, jonka ympärillä on EV-alueita. Ehdote  u kaavaratkaisu ei sisällä vuonna 2021 
tehdyn Etelä-Nummelan vesihuollon yleissuunnitelman verkostoratkaisun mukaisia rasi  eita kyseisellä alueella. Vihdin Vesi päivi  ää 
parhaillaan Etelä-Nummelan vesihuollon yleissuunnitelmaa. Vesihuoltoverkostojen rengasmaisen ja kustannustehokkaan toteut-
tamisen varmistamiseksi on syytä tarkistaa Vihdin Veden kanssa tarkoituksenmukainen verkostorakenne tällä alueella ja merkitä 
kaavaan tarvi  aessa tarpeelliset rasi  eet verkostolle.

Vas  ne: 
Koska uuden jätevedenpuhdistamon sijoi  uminen alueelle on vielä epävarmaa mm. sen edelly  ämistä lupatarpeista johtuen, on 
asemakaavaa laadi  aessa päädy  y merkitsemään sille vara  u rakennuspaikka kaksoismerkinnällä KTY/ET, joka mahdollistaa raken-
nuspaikan käy  ämisen myös työpaikkatoiminnoille, mikäli jätevedenpuhdistamo ei jostain syystä alueelle toteudukaan. 

Koska mahdollisen poistoputken sijain   ei ole vielä  edossa, on sitä vaikea merkitä tarkas   kaavakartalle. Johtotarpeita ei muutoin-
kaan yleensä merkitä kaavan yleisille alueille, kuten tässä tapauksessa ET- ja EV-alueille. 

Vesihuollon yleissuunnitelman mukaiset verkostot lisätään tarvi  avilta osin kaavakartalle. Yleisille alueille sijoi  uvia johtoja ei ole 
tarpeen merkitä kaavakartalle, koska johtoja voi sijoi  aa niille kaavan estämä  ä ilman erillistä kaavamerkintää taikka -määräystä.

13) ELY -keskus (pyyde  y ja anne  u lisäaikaa lausunnon antamiselle 23.8.2021 saakka)
Lausunnossa todetaan, e  ä Etelä-Nummelan työpaikka-alue on toteutuessaan merki  ävä uusi työpaikka-alue Länsi-Uudellamaalla. 
Vaikka Uudenmaan maakuntakaavan suunni  elumääräys ajoi  aa reservialueen maankäy  ö maakuntakaavan suunni  elukauden 
loppupuolelle ei täyty, on kunnalla mahdollisuus määritellä alueen toteu  amisen ajoitus suhteessa kunnan muihin käyte  ävissä 
oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin. Kunta on esi  änyt perusteluja reservialueen käy  öönotolle mm. toteamalla, e  ä se tarvitsee 
uusia työpaikka-alueita hyvien liikenneyhteyksien äärellä pohjavesialueiden ulkopuolella. Näin ollen voidaan katsoa, e  ä asemakaa-
vaehdotus nouda  elee maakuntakaavan periaa  eita.

Asemakaava on laadi  ava siten, e  ä luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle (MRL 54§). 
ELY-keskus katsoo edelleen, e  ä asemakaavassa ei ole edellytyksiä osoi  aa uu  a asumista valta  en 1 ja maan  en 110 väliselle 
työpaikka-alueelle. Kaavamääräyksiin on lisä  ävä rakentamisalueiden rajoja osoi  ava asemakaavamerkintä ja -määräys.

Hulevesien johtamisen maanteiden alueelle ja niiden kau  a tulee perustua rii  äviin vaikutusselvityksiin sekä hulevesiä koskevan 
lainsäädännön mukaisiin päätöksiin tai  enpitoviranomaisen kanssa solmi  aviin sopimuksiin. Asemakaavan toteu  amisen edelly  ä-
mistä maan  eliikenteen järjestelyistä tulee Vihdin kunnan tehdä suunni  elu- ja toteu  amissopimukset Uudenmaan ELY-keskuksen 
kanssa. Alueen rakentamisaikaisia  lapäisiä liikennejärjestelyjä voidaan toteu  aa tapauskohtaises    lapäisillä lii  ymä- ja näihin 
sisältyvillä työluvilla. Tilapäisten ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen toteu  amiskelpoisuus tulee varmistaa asemakaavan suunnit-
telun yhteydessä. Alueen viitoitus tulee suunnitella yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Asemakaavaan on ote  u mukaan maan  estä 110 Pillistön  en lii  ymän maan  en alue LT, joka lii  yy pohjoisosassaan voimassa 
olevaan asemakaavaan. Muilta osin asemakaava on raja  u maan  en 110 keskikohtaan. Valta  en 1 varressa asemakaavasta tulee 
poistaa maan  ealueen reunan kaavamerkintä, koska nyt suunniteltava asemakaava ei kyseisellä kohdalla sisällä maan  en alue  a 
LT. KTY -alueet valta  en 1 pohjoispuolella tulee rajata valta  en suoja-alueen (30 metriä lähimmän ajoradan keskeltä mita  una) 
ulkopuolelle. Asemakaavamerkinnöissä ja -määräyksissä teks   ”Yleisen  en alue” tulee muu  aa muotoon ”Maan  en alue”, koska 
maan  elain voimaan tulon jälkeen käsite ”Yleinen  e” on poistunut lainsäädännöstä.
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Hankkeen toteu  aminen edelly  ää maa-aineslain 4a §:n ja ympäristönsuojelulain 47a §:n tarkoi  amaa yhteiskäsi  elylupaa kallioki-
viaineksen o  amiseen, louhintaan ja murskaukseen, koska kyse ei ole maanrakennustoiminnasta. Kun huomioidaan alueen pinta-ala 
ja ote  ava vuotuinen kiviaineksen määrä, ja koska kyse ei ole maanrakennustoiminnasta eikä maanalaisesta rakentamisesta, katsoo 
ELY-keskus, e  ä toimintaan tulee soveltaa myös YVA-mene  elyä.

Kaava-alue  a halkoo myös maakuntakaavassa osoite  u 400 kV:n voimalinja, joka rajoi  aa osaltaan T- ja KTY -kor  elialueiden 
käy  öä ja rakentamismahdollisuuksia. Koska voimajohdon alta ei voida louhia, eikä voimajohdon alueelle voi sijoi  aa rakennuksia, 
ei kaavaehdotus esitetyssä muodossaan ole toteu  amiskelpoinen. Voimajohto on osoite  u kor  elialueiden rakennusaloille, ja T-
alueelle on osoite  u myös louhitun alueen korkotasot. Asemakaavasta tulee yksiseli  eises   käydä ilmi, minne voimalinja siirretään 
ja osoi  aa uuden linjan paikka. Voimajohdon merkintä ja määräys tulee lisätä kaavamääräyksiin.

Pääosin melua aiheu  avat toiminnot on sijoite  u alueella melun kannalta hyvin, ja asuinalueiden ja melua tuo  avien toimintojen 
väliin on osoite  u suojaviheralueita. Koska kaavassa on anne  u korkeat julkisivun ääneneristävyysmääräykset, olisi kaava-aineistoon 
tullut lisätä liikenteen meluselvitys, jo  a olisi voitu arvioida, onko anne  u määräys tarpeen kaikkien asuinkohteiden osalta. Mikäli 
melumääräyksellä halutaan poiketa laskennallisesta suojaustarpeesta, tulisi se perustella kaavaselostuksessa, koska ääneneristävyy-
den parantaminen voi aiheu  aa ylimääräisiä rakennuskustannuksia. Rakennusten ulkoseinien ääneneristävyysvaa  musta osoi  avas-
ta asemakaavamerkinnästä tulee poistaa maan  en alueen reunaa osoi  ava asemakaavamerkinnän osa. Kaavassa anne  u yleinen 
melumääräys on lähtökohtaises   rii  ävä, mu  a ilman meluselvitystä ei voida arvioida, onko määräyksen toteu  aminen kohtuullisin 
kustannuksin mahdollista kaikissa kohteissa. Asuinrakentamisen suojaamiseksi (ton  t/kor  elit AO 376 ja 377) teollisuus- ja varasto-
rakennusten kor  elialueen (T) toiminnoista aiheutuvalta melulta on anne  u määräys meluesteen rakentamisesta. Lähtökohtaises   
määräys on rii  ävä. Koska tulevaa toimintaa ei  edetä, ei meluesteen toimivuudesta voida olla täysin varmoja. Tämän vuoksi teolli-
suus- ja varastorakennusten kor  elialueen määräykseen tulisi lisätä selvitys- ja suunni  eluvelvoite, jolla varmistetaan, e  ä asumista 
hai  aavaa meluavaa toimintaa ei sijoiteta liian lähelle asuinrakennuksia.

Kaupan määrään lii  yvä kaavamääräys varmistaa, e  ei Ros  n  en varteen synny vaikutuksiltaan vähi  äiskaupan suuryksikköön 
verra  avaa alue  a. Vihdin keskustojen palveluiden turvaamiseksi KTY-1 -alueen kaavamääräystä on syytä vielä täydentää seuraavas-
 : Alueelle ei saa sijoi  aa päivi  äistavarakauppaa tai keskustahakuista erikoistavarakauppaa. KTY/ mt -määräystä on tarkenne  ava 

kertomalla, mitä kaava mahdollistaa. Myös kaavaselostuksessa on syytä avata, mitä määräys tarkoi  aa.

ELY-keskus pitää hyvänä, e  ä kaava-alueen itäosan KTY-1 -kor  eleiden ja kaava-alueen ulkopuolelle jäävän, osayleiskaavaehdo-
tuksessa suojelualueeksi osoitetun avosuon väliin on osoite  u lähivirkistysvyöhyke. ELY -keskus esi  ää liito-oravan kulkuyhteyden 
merkitsemistä kaavakartalle yhteystarvemerkintänä. Mikäli esitystapa on kaavaehdotuksessa oleva, tulee istute  avan puurivin 
määräystä täydentää kertomalla, e  ä se toimii liito-oravan kulkuyhteytenä. Kaavassa käyte  y luo -määräys on syytä muu  aa YM:n 
merkkipäätösasetuksen mukaiseksi: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Määräyksestä tulee käydä ilmi 
määräyksen peruste sekä antaa tarvi  aessa lisämääräyksiä alueen luontoarvojen huomioimiseksi. ELY -keskus toteaa lisäksi, e  ä 
alueella sijaitseva maakunnallises   arvokas luontokohde (lähteikkö) tulee lähtökohtaises   olla kaavassa SL, jonka selite tulee olla 
luonnonsuojelualue. Perustellus   on mahdollista käy  ää myös muuta merkintää, joka turvaa alueen suojeluarvot. Mikäli kohde 
halutaan osoi  aa luo-merkinnällä, tulee määräystä tarkentaa, mistä kohteesta on kyse, ja e  ä alue tulee säily  ää luonnon  laisena. 
Kaavan toteu  aminen edelly  ää lupaa poiketa luonnon  lan vaarantamiskiellosta. Lupa voidaan myöntää vain, jos pienvesiluonto-
tyypin suojelutavoi  eet eivät huoma  avas   vaarannu. ELY-keskukselta voi pyytää lausunnon vesilain mukaisen luvan tai poikkeuk-
sen tarpeesta suunnitelmien tarkennu  ua.

Luontoselvityksessä kuvioilla 6 ja 30 noteeratut purot on aiemmassa osayleiskaavavan luontoselvityksessä tode  u noroiksi (kohteet 
46 ja 50), eikä niiden  lanne ole muu  unut, eli ne ovat ELY -keskuksen näkemyksen mukaan purojen sijasta vesilain suojelemia 
noroja/vesiluontotyyppejä. Kuvion 30 noron käy  äminen hulevesien viivy  ämiseen on todennäköises   luonnon  lan vaarantamis-
kiellon vastaista, ja edelly  ää näin ollen poikkeuksen saamista. Hulevesien käsi  ely ja hallinta on esite  y kaavassa asianmukaises   
ja hulevesien hallinnan periaa  eet kerro  u kaavaselostuksessa selkeäs  . Pohjavesien suojelu on huomioitu rii  äväs   kaavaehdo-
tuksessa.

Kul  uuriympäristön osalta ELY-keskuksen valmisteluvaiheen lausunto on huomioitu. Selostuksessa viita  ujen inventoin  en perus-
teella vanhemmalla rakennuskannalla ei vaikuta olevan maankäy  ö- ja rakennuslain 54 §:n tarkoi  amia erityisiä arvoja.

Osayleiskaavaehdotuksen yleismääräysten mukaan alueen rakentamisessa on minimoitava ilmastolle haitallisten päästöjen määrä. 
Tavoite ei kuitenkaan juurikaan näy työpaikka-alueen asemakaavan ratkaisuissa. Asemakaavasta ei ole tehty erillistä ilmastovaiku-
tusten arvioin  a, mu  a suunni  elualue  a on kuitenkin tarkasteltu osana Etelä-Nummelan osayleiskaavan ilmastotarkasteluja. Sen 
laskelmat antavat työpaikka-alueen osalta osvii  aa kaavaratkaisun ilmastovaikutuksista, vaikka samalla arvioin   tarkastelee osin 
vaillinaises   asemakaavan ilmastonäkökoh  a. Ilmastovaikutusten arvioinnin painoarvoa vähentää myös sen ajoi  uminen kaava-
prosessin ehdotusvaiheeseen. Kaava jä  ää pitkäl   jatkosuunni  elun haasteeksi taata olosuhteet kestävän liikkumisen kulkumuoto-
osuuden kasva  amiseen. Liikennejärjestelyjen oikea-aikainen toteutus on kestävän liikkumisen mahdollistamisen ja osayleiskaa-
vatason kulkumuotojakaumatavoi  eiden saavu  amisen näkökulmasta tärkeää. Rakentamisen ilmastovaikutusten pienentämiseksi 
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työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksessa on syytä huomioida Etelä-Nummelan osayleiskaavaehdotuksen yleismääräysten linjaus, 
jonka mukaan

alueen rakentamisessa on minimoitava ilmastolle haitallisten päästöjen määrä. Asemakaavassa on syytä täsmentää, mitä nyt ylei-
selle tasolle jäävä päästöjen minimoin   työpaikka-alueen osalta merkitsee. Ilmastovaikutusten näkökulmasta infrarakentamiseen 
lii  yvistä louhinnan ja täy  öjen maa- ja kiviaineisten käsi  elystä, kuljetuksista ja työmaatoiminnoista tulee aiheutumaan hyvin mer-
ki  ävät kasvihuonekaasupäästöt. Niiden kokoluokkaa ei ole arvioitu. Alueen jatkosuunni  elussa ja toteutuksessa on syytä varmistaa 
kierrätys- ja uusiomateriaalien käytön maksimoinnin lisäksi myös materiaalien kuljetusmatkojen minimoin  .

Etelä-Nummelan osayleiskaavan ilmastovaikutusten arvioin   sisältää laskennallisen hiilinielujen muutoksen tarkastelun. Sen tulok-
set osoi  avat, e  ä myös työpaikka-alueen asemakaava-alueen o  aminen rakentamiskäy  öön pienentää Vihdin kunnan hiilinielua. 
Laskelmissa ei ole huomioitu metsäkadon osalta rakentamisen myötä kaade  avasta puustosta ja maaperän muokkauksesta aiheutu-
vaa hiilivaraston menetystä ja siitä syntyvää hiilipiikkiä. Myöskään soisten alueiden

muokkaukseen ja käsi  elyyn sekä soisten alueiden vesitasapainoon lii  yviin ilmastovaikutuksiin ei ole ote  u kantaa osayleiskaavan 
ilmastovaikutusten arvioinnissa. Alueen viherrakenteen avulla voidaan lisätä rakennetun ympäristön ilmastokestävyy  ä. Sen kasvilli-
suus ja maaperä sitoo samalla myös hiilidioksidia ja toimii pienemmässä mi  akaavassa hiilinieluna ja -varastona. Työpaikka-alueella 
toteute  avat viherrakenteet voivat edistää yhdessä luonnonmukaisiksi jäävien alueiden kanssa ilmastonmuutokseen sopeutumista 
ja varautumista kaava-alueella. Viherrakenteen lisääntymistä edistää osaltaan viherka  oja koskeva kaavamääräys.

Etelä-Nummelan työpaikka-alueen asemakaavassa ei ole linja  u energiaratkaisujen periaa  eita. Kaavamääräyksissä ei suoraan mah-
dollisteta hajaute  uja energiantuotantoratkaisuja tai edellytetä jatkosuunni  elussa uusiutuvan energian tuotannon ja ylijäämäener-
gian hyödyntämisen mahdollisuuksien selvi  ämistä. Kaavamääräykset voivat esimerkiksi ohjeistaa huomioimaan rakentamisessa 
aurinkoenergian passiivisen ja ak  ivisen hyödyntämisen sekä passiivisen ylilämmöltä suojautumisen.

Asemakaavaehdotuksen määräyksistä puu  uvat selkeät ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumiseen lii  yvät linjaukset. 
Kaavaselostus ja -merkinnät huomioivat kuitenkin sopeutumiskykyä tukevia toimenpiteitä. Alueen jatkosuunni  elussa on syytä 
huomioida kunnan SECAP-suunnitelmassa esiin tuodut ilmastoriskit ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimet.

Vas  ne: 
Asemakaavasta on poiste  u lausunnon mukaises   kaikki täysin uudet asuinrakennuspaikat. Lisäksi kaavamääräyksiin on lisä  y 
kaikki puu  uvat merkinnät.

Kaikki kaavan ja sen mahdollistamien hankkeiden toteu  amisen edelly  ämät luvat ja mahdollises   tarvi  avat YVA-mene  elyt huo-
mioidaan alueen jatkosuunni  elussa ja sen alueelle sijoi  uvien hankkeiden suunni  elun yhteydessä. Uudelleen nähtäville asete  a-
vassa kaavaehdotuksessa on kuitenkin pyri  y löytämään sellaisia ratkaisuja muun muassa alueen massatasapainon kannalta, jotka 
vähentäisivät alueen toteu  amisen ympäristövaikutuksia.

Kaavan edelly  ämät maan  eliikenteen järjestelyt on kaava-aineistossa esite  y asemakaavatasolla. Rakentamisaikaisen  lapäiset 
liikennejärjestelyt suunnitellaan alueen jatkosuunni  elun yhteydessä ja niiden edelly  ämät luvat haetaan näiden suunnitelmien 
valmisteluvaiheessa, ja suunni  elussa tehdään yhteistyötä ELY -keskuksen kanssa.

Pillistön  en ja maan  en 110 aiemmin kaavoite  u LT-alueen osa ei kuulu kaavan N198 kaava-alueeseen. LT-alueen merkintä on kor-
ja  u lausunnon mukaises   sekä kaavakartalle e  ä sen merkintöihin ja määräyksiin. Kaava-alueen rajausta on muute  u siten, e  ä 
valta  en suoja-alue on rii  ävän leveä.

Kaavakartalle esite  yjä voimajohtojen merkintöjä on selkeyte  y ja 400 kV:n siirtämisen mahdollistamisestä on luovu  u. Kaavakar-
talle merkityt korkeusasemat ovat rakennuspaikkojen likimääräinen korkeusasema, joka osaltaan määri  ele myös alueiden louhin-
tatason. Uudelleen nähtäville asete  avassa kaavaehdotuksessa näitä korkotasoja on muute  u siten, e  ä alueella on mahdollista 
päästä aiempaa parempaan massatasapainoon.

Kaavaselostusta on täydenne  y olemassa olevien ja kaavaa varten tehdyn meluselvitysten osalta. Kaavassa anne  avia yleisiä me-
lumääräyksiä on täydenne  y siten, e  ä ne edelly  ävät melutasojen selvi  ämistä ennen kuin alueen asuinrakentamiseen lii  yvien 
uudisrakennusten rakennuslupaa voidaan myöntää. Näin ollen melumääräys on joustava ja huomioi kulloisenkin hankkeen aikaisen 
todellisen  lanteen. Olemassa olevien asuinrakennuspaikkojen osalta on tehty meluselvitys, jonka pohjalta niiden melumääräyksiä 
on lievenne  y. Myös T-alueen kaavamääräystä on täydenne  y lausunnossa esitetyllä tavalla melun osalta.

Alueelle sijoi  uvaan kauppaan lii  yviä kaavamääräyksiä on täydenne  y lausunnossa esitetyllä tavalla ja niiden tavoi  eita on avat-
tu myös kaavaselostuksessa aiempaan tarkemmin.
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Puurivi-määräykseen on lisä  y maininta liito-oravien kulkuyhteyksistä. Myös kaavan luo-alueiden määräystä on muoka  u lausun-
nossa esitetyllä tavalla ja luo-kohteet on eritelty määräyksessä. Lähteikkö on merki  y kaavaan luonnonsuojelualueena (SL). Läht-
eiköstä on tehty hydrogeologinen selvitys, jonka tulokset on huomioitu kaavaratkaisussa laajentamalla SL-alue  a sekä lisäämällä 
T-alueen kaavamääräykseen hulevesien käsi  elyä koskevia määräyksiä.. Määräyksin ohjataan huomioimaan lähteikön säilyminen 
alueen jatkosuunni  elussa ja kunnallistekniikan rakentamisessa. Kaavakartalle on osoite  u alue, jonka osalta pohjavesiolosuhteita 
on vielä selvite  ävä tarkemmin rakennuslupavaiheessa.

Kaavaselostusta on muute  u lausunnossa esitetyllä tavalla norojen osalta. Kuviolla 6 sijaitseva noro on jo kaavaehdotuksessa osoi-
te  u luo -kohteeksi. Vastaavas   myös kuvion 30 noro on muute  u kaavakartalla luo -kohteeksi. Lisäksi EV -alueelta, jolla se sijaitsee, 
on poiste  u hulevesien käsi  elyyn vii  aava /hv -merkintä.

Kaavaselostuksessa esite  yä ilmastovaikutusten arvioin  a on täydenne  y lausunnon pohjalta. Kaavaan on lisä  y alueen ener-
giaratkaisuja ohjaava yleismääräys.

14) Vihdin kunta, ympäristövalvonta (saapunut myöhässä lausuntoajan pääty  yä)
Kaava-alueen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merki  ävät, ja sekä louhinta e  ä murskaus tulevat vaa  maan YVA-mene  elyä. 
Tehty selvitys lienee rii  ävä kaavaa varten. Tarkemmat suunnitelmat (ml. melun osalta) tulee tee  ää YVA-mene  elyn aikana sekä 
lupahakemusprosesseissa. Kaikkia suunniteltuja louhintavaiheita ei tehdyn selvityksen mukaan voida toteu  aa ympäristöluvalla, 
koska asuinkiinteistöjä on lähempänä kuin 300 m, jolloin ns. muraus-asetuksen mukaan ympäristölupaa ei voida myöntää. Näiden 
tunniste  ujen alueiden louhinta voidaan toteu  aa MRL:n mukaisilla luvilla: toimenpide- tai rakennusluvalla.

Ympäristövalvonta toteaa, e  ä YVA-mene  ely ja mahdolliset maa-aines- ja ympäristölupamene  elyt sekä mahdollinen vesiluvan 
hakeminen ovat kaikki aikaa vieviä prosesseja, jotka tulisi saada käyn  in hyvissä ajoin ennen suunniteltua kaavan toteu  amisaika-
taulua. Alueen jatkosuunni  elu ja toteu  aminen tulee olemaan haastavaa, ja siihen tulisi varata rii  ävät resurssit kunnan organisaa-
 ossa.

Hankasalonmäen maa-ainesten o  oalueen kiinteistöllä on vireillä maa-aines- ja ympäristölupahakemukset jo voimassa olevien lu-
pien lisäksi. Näihin lii  yen ympäristövalvonta voi pyytää kaavoitukselta uu  a lausuntoa, jo  a kaavan päämäärä voidaan huomioida 
meneillään olevassa luvituksessa mahdollisimman hyvin.

Kun kaavamerkinnät ovat ris  riidassa nykyisten maankäy  ömuotojen osalta, voi se aiheu  aa ris  riitoja, mikäli alueet tulevat säily-
mään pitkään asumiskäytössä ja samalla niiden läheisyyteen rakentuu kaavamerkintöjen KTY-1 ja TY mahdollistamia toimintoja.

Kor  elin 385 luoteisosaan merki  yä meluvallia voisi jatkaa Hankasalon  elle as  , jolloin se suojaisi asutusta vielä paremmin.

Luontoselvityksessä todetut luontoarvot on huomioitu kaavassa melko hyvin, vaikkakin sillä on vaikutuksia liito-oraville soveltuviin 
alueisiin ja kulkuyhteyksiin heikentäväs  . Maakunnallises   arvokkaan lähteikköalueen säily  äminen tulee huomioida alueen toteut-
tamisen suunni  elussa. Myös rakentamisen aikaisia vesistövaikutuksia tulee hallita rii  äväs  .

Vas  ne: 
Kaavaa varten tehtyjä selvityksiä on täydenne  y nähtävilläolon jälkeen: alueelle on laadi  u esimerkiksi meluselvitys sekä lähteikön 
hydrogeologinen selvitys, joiden tulokset on huomioitu kaavaratkaisussa. Louhintamäärät ovat uuden selvityksen mukaan huomat-
tavan paljon aiempaa selvitystä pienemmät ja alueen massatasapaino on siten myös oleellises   parempi. Alueen jatkosuunni  elun 
yhteydessä tehdään tarvi  avat tarkentavat lisäselvitykset ja -suunnitelmat tarvi  avia lupaprosesseja ja mahdollista YVA -mene  ely-
jä varten. 

Alueen toteu  amiseen lii  yy paljon haasteita ja se vaa  i yhteistyötä ja tarkkaa suunni  elua. Vireillä oleva maa-ainesten o  olupa ei 
voi olla ris  riidassa asemakaavan ja sen tavoi  eiden kanssa. 

Asemakaavalla itsessään nykyisin asumiskäytössä olevien rakennuspaikkojen ris  riitaa tulevan käy  ötarkoituksen kanssa ei voida 
täysin väl  ää.

Kaavaan merki  yä meluvallia on jatke  u, kuitenkin siten, e  ei se aiheuta näkemäeste  ä katulii  ymään.

Muistutukset:

1) Alueelle suunnitellun meluvallin rakentaminen on ensisijaisen tärkeää ja se tulee rakentaa ensimmäisenä tuomaan suojaa alueen 
rakentamisesta aiheutuvaan meluun. Lisäksi meluvallin tulisi olla pidempi ja alkaa jo Hankasalon  en risteyksestä.
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Kiilamäen alueelle emme kannata minkäänlaisia uusia rakennusalueita. Nykyisten asumusten ulkopuolelle jäävät alueet tulisi kaa-
voi  aa viheralueiksi. Alueella olevia puita ei tulisi kaataa ennen kuin sille kohdalle aletaan rakentamaan. Puita pitäisi siinäkin tapauk-
sessa pyrkiä säästämään mahdollisuuksien.

Moo  ori  en nykyinen melutaso ei saa yli  yä asuinalueilla. Tämä pitää varmistaa jo ennen rakentamisen aloi  amista.

Lisäys muistutukseen: Kiilamäenkujan linjausta pyydetään vielä harki  avaksi uudelleen siten, e  ä se tulisi nykyistä alemmaksi ja 
linjaus olisi suorempi. Muistutuksen antaja on myöhemmin sähköpos  lla ilmoi  anut, e  ä lisäys muistutukseen on aiheeton.

Vas  ne: 
Meluvallille vara  ua alue  a on laajenne  u Hankasalon  elle saakka. Kaavamääräykseen lisätään seuraava lause: Meluvalli tulee to-
teu  aa ennen työpaikka-alueen toteu  amista. Meluvalli estää sekä moo  ori  en aiheu  aman liikennemelun e  ä työpaikka-alueen 
toteu  amisen ja työpaikkatoiminnoista aiheutuvan mahdollisen melun etenemisen asuinalueelle. Meluvalli on suunnitelty alueen 
louhinna yleissuunnitelman yhteydessä.

Kaavasta on poiste  u kaikki uudet rakennuspaikat.

2) Muistutus koskee myös samaan aikaan nähtävillä ollu  a Etelä-Nummelan osayleiskaavaa (0267). Alueen kehi  yessä painopiste 
metsätaloudenhoitamisesta siirtyy koh   ak  ivista alueen kehi  ämistä, joka mahdollistaa osaltamme Vihdin kehi  ämisessä mukana 
olemisessa. Kiinteistönomistajina tahdomme toimia ja olemme sitoutuneita pitkällä aikavälillä osaltamme yhteistyössä kunnan kans-
sa edesau  amaan kunnan elinvoiman lisäämistä. Käymme mielellämme tarkempaa vuoropuhelua kaavoituksen edetessä löytääk-
semme yhdessä vih  läisen ratkaisun kunnan kehi  ämiseen.  

Vihdin kunta on osoi  anut merki  ävää kunnianhimoa kaavatyön edistämisessä kunnan elinvoiman parantamiseksi tulevaisuuden 
ratayhteyteen sekä kiertotalouteen tukeutuvassa suunni  elussa. Kaavoissa tavoitellaan merki  ävää alueellista vaiku  avuu  a 
valtaväylien varrella sekä tarkoituksenmukaises   rii  ävän laajoja alueita palvelemaan suurempia kiertotalouden yrityksiä sekä 
jatkossa alue tarjoaisi asuntoja alueelle tukemaan kunnan pitkänaikavälin kasvutavoi  eita sekä kuntalaisten elinolojen parantamista. 
Erinomaista näkemyksellisyy  ä ja kiitos tehdystä työstä elinvoiman lisäämiseksi ala    ivistyvässä Etelä-Suomessa.

Vas  ne: 
Muistutus merkitään  edoksi.

3) Muistutuksen antaja on alueen kiinteistön omistaja ja asukas. Muistu  aja on saanut kunnasta kaavaan lii  yviä lisä  etoja, mu  a 
olisi toivonut, e  ä heidän kiinteistöllään olisi tehty katselmus, mikä heidän näkemyksen mukaan vastaisi kunnan tavoite  a toimia 
asiakaslähtöises  .

Mikäli Rajakulmanpolun katualue sisältää vain asfaltoidun  en, toivomme rajan siirtoa Vanhalle Turun  elle päin niin, e  ä tämän 
hetkinen  en etäisyys (3 m) kasvihuoneen kulmasta alkaa vasta ojan talomme puoleisesta reunasta. Tämä toive on voimassa, mikäli 
ojan alue  a ei lasketa ton   mme pinta-alaan.

Kaavan mukaisen rakennuspaikan pinta-alaksi on tulossa n. 7480 m2 ja rakennusoikeudeksi 500 k-m2. Nykyiset rakennukset ovat 
noin 249 k-m2. Ton  sta n. puolet on osoite  u metsäalueeksi, jonne ei saa rakentaa, mu  a kuitenkin myös metsäalue kartu  aa 
rakennusoikeu  a. Mikäli rakennuspaikka lohkotaan kahdeksi, ton   en koko määräytyy rakennusneliöiden mukaan, jolloin 500 k-m2 
lisärakentaminen vaa  si 5000 m2 ton  n.

Ton  sta osa on osoite  u EV-alueeksi, joka sijaitsee katualueen toisella puolella. Muistutuksen jä  äjä on epä  etoinen siitä, jääkö 
nämä suojaviheralueet kiinteistön omistajien vai kunnan hallintaan. Mikäli joidenkin kohdalla maa-alue  a on ”oste  u” kunnalle, 
edellytetään lausunnossa, e  ä myös heidän kohdallaan näin toimitaan yhdenvertaisen kohtelun mukaises   asianmukaiseen hintaan. 
Katualueen toiselle puolelle jäävä suojaviheralue koetaan olevan rasite ton  lle.

Muistutuksen antaja ei ole saanut kunnalta eikä vero  ajalta selkeää  etoa, miten kaava vaiku  aa kiinteistöveroon ja olisivat halun-
neet saada  edon kunnalta.

Vas  ne: 
Muistu  ajalle on anne  u  etoja kaavaan lii  yen sähköpos  tse ja Teams -kokouksen välityksellä, mikä on ollut kunnan korona-ajan 
aikaisten ohjeiden mukaista. Kaavasuunni  elijan tekemä katselmus kiinteistölle on kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana ollut mah-
doton järjestää myös työ  lanteen ja lomien takia. Muistu  ajalle on kerro  u, e  ä he voisivat  lata mi  aus- ja paikka  etopalveluista 
tulevien rajapyykkien merkitsemisen maastoon.
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Katualueet sisältävät myös katujen reuna-alueet, mahdolliset ojat/hulevesipainanteet, kunnallisteknisten verkostojen ja valaistuksen 
vaa  mat  lat sekä kaikki muut kadun vaa  mat rakenteet. Katualueen varaus kaavakartalla on siis leveämpi kuin kadun varsinainen, 
toteutuva asfaltoitu ajorata. Rajakulmanpolun linjausta on muute  u vähäisessä määrin siten, e  ä muistu  ajan rakennuspaikka 
laajenee hiukan. 

Uudessa kaavaehdotuksessa asumiselle vara  ujen kor  elialueiden rakennusoikeuksia on muute  u siten, e  ä se voi olla maksimis-
saan 600 k-m2. Tämä pitää sisällään jo käytetyn rakennusoikeuden, joka on tällä kyseisellä kiinteistöllä 249 k-m2. Näin ollen uu  a 
rakennusoikeu  a tälle kiinteistölle osoitetaan 351 k-m2, mikä ei edellytä maankäy  ösopimuksen tekemistä kunnan kanssa eikä 
korvausvelvollisuu  a ansio  omasta arvonnoususta. Kaava-alueella ei ole määritelty rakennuspaikoille vähimmäiskokoa. Muistu  a-
jan omistama rakennuspaikka sijaitsee rinteessä, jonka yläosa on merki  y säilyte  ävälle puustolle, koska siellä on luontoselvityksen 
mukaisia luontoarvoja, minkä vuoksi sille alueelle ei voida rakentaa.

EV-alueen siirtymisestä kunnalle kaavan toteutuessa on mahdollista neuvotella kunnan kiinteistöpalvelujen kanssa. Mahdollisesta 
kaupasta pää  ää kunnassa hallintosäännön mukaises   viimekädessä kunnanhallitus.

Kiinteistöveron laskentaan vaiku  avat kaava  edot vero  aja saa kunnilta, mu  a veron muodostumisestä pää  ää vero  aja. Näin 
ollen muistutuksessa  edusteltuja vero  etoja ei ikävä kyllä voida esi  ää kunnan puolesta. 

4) Aiemmassa kaavavaiheessa Kiilakuja ulo  ui muistutuksen antajan omistamalle kiinteistölle saakka, mu  a kaavaehdotuksessa sen 
loppupätkä on poiste  u. Poiste  u pätkä pyydetään lisäämään kaavaan katualueeksi.

Vas  ne: 
Kiilakujaa muutetaan ulo  umaan rakennuspaikalle saakka.

5) Muistutuksessa ehdotetaan, e  ä Kukkulapolku siirre  äisiin pois olemassa olevien rakenne  ujen kiinteistöjen välistä, koska se vie 
kohtuu  oman paljon  laa tonteilta ja se katsotaan myös pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden kannalta vaaralliseksi, kun sitä käyte-
tään kevyenliikenteen lisäksi ton  lle ajoon. Kukkulapolku voitaisiin muistutuksen jä  äjän mielestä siirtää EV- ja KTY-alueiden rajalle, 
tai ainakin sen levey  ä pitäisi vielä tarkastella uudestaan, koska nykyinen yksityis  e mahdollistaisi myös pyöräilyn.

Vas  ne: 
Kukkulapolun sijain  a siirretään, jolloin ko. rakennuspaikoille kuljetaan nykyistä  etä pitkin, joka merkitään kaavaan ajoyhteys- mer-
kinnällä.

Kaavakar  aa on nähtävillä olon jälkeen tarkenne  u seuraavas  :

 voimalinjojen merkintöjen muutokset, selkeämmät merkinnät ja tarvi  avat aluevaraukset
 uusien asuinrakennuspaikkojen poistaminen
 asumiselle vara  ujen rakennuspaikkojen rakennusoikeuksien muutokset
 kor  elialueiden ja ohjeellisten ton   en rajojen tarkistaminen
 Hankasalon  en linjausmuutos
 Rajakulmankujankujan linjausmuutos
 Hankasalon  en linjausmuutos ja LP-alueen siirto
 katuyhteys kor  elin 377 ton  lle 3, Rajakulmanpolun vähäinen muutos ja Kukkulapolun siirtäminen
 ajo-yhteysmerkintöjen tarkistaminen
 korkotasojen muutokset
 vesihuollon yleissuunnitelman mukaiset verkostot tarvi  avilta osin
 lähteikkö- alueen laajentaminen ja merkitseminen SL-alueeksi
 EN-alueen laajentaminen sekä rakennusoikeuden ja kerrosluvun määri  äminen
 yhdenTY-alueen ja KTY-alueen poistaminen
 noron/puron merkitseminen luo-alueeksi ja EV-alueen /hv-merkinnän poistaminen
 VT1  ealueen leventäminen ja  ealueen reunaviivan poistaminen
 meluvallin pidentäminen
 dB-viiva (28 dB/A) vain meluselvityksen mukaiselle rakennuspaikalle
 lisätään istute  avia puurivejä liito-oravien rei   en parantamiseksi
 vähäisiä muutoksia katu- ja kor  elialueiden rajoissa
 LP-alueen siirtäminen
 vala -alueen lisääminen
 ohjeellisen hule -alueen poistaminen
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Nähtävilläoloajan jälkeen kaavamääräyksiin tehdyt muutokset:

 täydennetään puu  uvat merkinnät ja määräykset
 kaupan laatua koskevien määräysten tarkennus
 T-alueen osalta määräyksien tarkennus rakennusten korkeuden ja aiheutetun melun osalta
 LT-alueen muu  aminen maan  ealueeksi
 EN-alueen määräyksen tarkentaminen
 SL-alueen muu  aminen luonnonsuojelualueeksi
 hulevesimääräysten tarkentaminen T-alueella
 korkotaso -määräyksen uudelleen muotoilu
 voimajohto-määräyksen täydennys
 melumääräykseen lii  yvä merkintöjen selityksen kuvakkeen korjaaminen
 lisäys toteu  amisaikataulusta meluvalli- määräykseen
 täydennetään luo-merkintää kohteiden eri  elyllä
 lisätään energiaratkaisuihin lii  yvä kaavamääräys
 lisätään vala- alueen määräys
 lisätään istute  ava puurivi -merkintään maininta liito-oravan kulkureiteistä

Nähtävilläoloajan jälkeen päivitetyt ja lisätyt selvitykset ja suunnitelmat:

 Louhintasuunnitelma
 Hulevesisuunnitelma (päivitetään uudelleen vielä ennen kaavan hyväksymiskäsi  elyä)
 Lähteikön hydrologinen selvitys
 Katujen yleissuunnitelmat
 Mt110 meluselvitys

Nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt lisäykset ja tarkennukset kaavaselostukseen:

 edellä maini  ujen selvitysten sisältö
 Lohjan ja Siun  on kaava  lanne N198 alueen vieressä
 Vihdin ilmastotyö ja SECAP
 Vihdin vesihuoltosuunnitelma
 osayleiskaavan viheryhteydet
 kaavan tavoi  eiden täydennys kaupan osalta
 ilmastovaikutusten täydennys
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS
5.1 Kaavaratkaisu
Työpaikkatoiminnot
Etelä-Nummelan työpaikka alue, joka on nime  y alueelle ulo  uvan Nummelan historiassa merki  ävän  lan mukaan Ros  n yri-
tyspuistoksi, muodostaa ensimmäisen osan Vihdin laajasta uudesta Turku -teiden väliin sijoi  uvasta työpaikka-alueesta. Alueen 
asemakaavalla on halu  u mahdollistaa alueelle monipuolisia rakennuspaikkoja erilaisten ja eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Kor  e-
lialueet ovat pinta-alaltaan suuria, mu  a niistä voidaan lohkoa sopivan kokoisia rakennuspaikkoja erilaisten yritysten tarpeisiin. Tällä 
ratkaisulla mahdollistetaan se, e  ä alueelle voi sijoi  ua myös paljon ton    laa vaa  via yrityksiä.

Alueen keskelle sijoi  uu suuri teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialue (T), jolle voidaan toteu  aa erilaisia teollisuus-, tuotanto- 
ja varasto  loja, j asitä voidaan käy  ää myös energiahuollon alueena. Kor  elialueelle voidaan järjestää ajoneuvolii  ymiä Hankasa-
lon  eltä, Ros  n  eltä ja Kauhuskujalta. Hankasalon  en varrelle sijoi  uu myös pienempi teollisuus- ja varastorakennusten kor  eli-
alue, joille voi sijoi  ua ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Lisäksi alueelle on muodoste  u useampia toimi  larakennusten kor  elialueita (KTY), joista lähimpänä asutusta sijaitsevat on merkit-
ty sellaisiksi, e  ei niiden toiminta saa aiheu  aa ympäristöhäiriöitä. Toimi  larakennusten kor  elialueille voidaan sijoi  aa erilaisia toi-
mi  loja, toimisto- ja tuotantorakennuksia sekä myös teollisuus- ja varastorakennuksia, joiden yhteydessä voi osalla rakennuspaikois-
ta olla myös ton  n pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja enintään 10 % rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta. Alueelle 
ei siten olla muodostamassa merki  ävää kaupan alue  a, eikä sinne ei saa sijoi  aa lainkaan päivi  äistavarakauppaa eikä keksustaha-
kuista erikoistavarakauppaa. Ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omien toimi  larakennusten kor  elialueita (KTY-mt)voidaan hyödyntää 
myös maatalouteen lii  yvään toimintaan, mikäli se ei aiheuta hai  aa alueen muulle toiminnalle. Näiden alueiden maanomistajilla 
saa  aa olla tarve  a tällaiselle mahdollisuudelle ennen kuin rakennuspaikat otetaan varsinaisten työpaikka-toimintojen käy  öön.

Asuminen
Alueelle sijoi  uu olemassa olevaa asuinrakentamista, joka on mahdollisuuksien mukaan huomioitu kaavaratkaisussa. Siinä asu-
miseen osoite  avat alueet on erote  u työpaikkatoiminnoista niin liikenteellises   kuin myös suojaviheralueiden ja istute  avan melu-
vallin avulla siten, e  ä asuinalueista muodostuu omat työpaikkatoiminnoista erilliset alueensa, jotka säily  ävät ympäristön muu-
toksista huolima  a viihtyisyytensä, terveellisyytensä ja turvallisuutensa. Näille alueille sijoi  uu sekä erillispientalojen kor  elialueita 
(AO) e  ä sellaisia kor  eleita, joissa voi asumisen lisäksi olla myös ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omia työ-, varasto-, maatalous- ja 
tuotanto  loja (AOT), joita niille paikoin jo sijoi  uukin. Alueelle ei kaavassa osoiteta uusia asuinrakennuspaikkoja.

Jotkin olemassa olevista asuinrakennuksista sijoi  uvat työpaikkatoiminnoille varatuille kor  elialueille, mu  a ne voivat kuitenkin säi-
lyä asuinkäytössä kunnes niiden omistajat pää  ävät myydä ne yritystonteiksi. Yritystoimintojen keskelle ei ole mahdollista osoi  aa 
asumiseen vara  uja rakennuspaikkoja.

Uudelleen nähtäville asete  ava kaavaehdotuskar  a



79

Liikenne
Uusi työpaikka-alue lii  yy liikenneverkkoon Vanhan Turun  en välityksellä (mt110) kahden uuden katulii  ymän kau  a. Nummelan 
taajaman keskustan suuntaan alueelta pääsee myöskin Vanhaan Turun  ehen lii  yvää Pilistön  etä pitkin. Vanhan Turun  en välityk-
sellä suunni  elualueelta on hyvät liikenneyhteydet sekä valtateille 1, 2 e  ä 25. Pillistön  elle suunnitellulta kevyenliikenteen väylältä 
on kaavassa mahdolliste  u Vanhan Turun  en ali  ava kevyenliikenteen alikulku suunni  elualueen puolelle, jossa kevyenliikenteen 
yhteys jatkuu yritysalueelle ja asuinalueille.

Alueen sisäinen liikenne perustuu kahteen kokoojakatuun: Hankasalon  ehen ja Ros  n  ehen. Näistä Hankasalon  e tulee myö-
hemmin muissa kaavahankkeissa jatkumaan alueelta itään päin, jonne työpaikkatoiminnot tulevaisuudessa laajentuvat. Ros  n  e 
puolestaan tulee tulevien kaavahankkeiden myötä lii  ymään Hankasalon  ehen. Näin ollen ne tulevat muodostamaan alueelle 
ympäriaje  avan katuverkoston. Alkuvaiheessa, kun kadut vielä ovat pää  yviä, niiden päihin suunnitellut pysäköin  alueet (LP) voivat 
toimia väliaikaisina kääntöpaikkoina. Kun kadut si  en myöhemmässä vaiheessa jatkuvat, näitä voidaan hyödyntää varsinaisessa 
käy  ötarkoituksessaan pysäköin  alueina. Edellä maini  ujen katujen lisäksi myös Kauhuskuja palvelee alueen työpaikkatoimintoja 
ja sen vuoksi mitoite  u HTC-ajoneuvojen mukaan kuten edellä mainitut kokoojakadutkin. Näille alueen pääväylille on suunniteltu 
myös korkealuokkaiset kevyenliikenteen väylät, joissa on erotellut pyörä  et. Kevyenliikenteen väylille sallitaan myös ratsastus, koska 
alueen läpi on tarpeen edelleen olla pääsy ratsain Kauhukalliolle.

Kukkulakuja, Kiilamäenkuja, Loukokuja, Kiilakuja ja Rajakulmankuja toimivat alueen asuntokatuina ja ne on mitoite  u sen mukai-
ses  . Näihin lii  yy myös jalankululle ja pyöräilylle vara  uja katuja, jotka lii  ävät asuinalueet Vanhan Turun  en kevyenliikenteen 
väylälle. Kaikki suorat ton   lii  ymät Vanhalle Turun  elle poistuvat kaavaratkaisun toteutumisen myötä.

Suunni  elualueelle on varaudu  u toteu  amaan myös taajaman sisäinen joukkoliikennerei    ja sen vaa  mat pysäkit. Vanhan Turun-
 en alikulun kohdalle tulee uusi linja-autopysäkkipari, jossa siinä jo nykyisellään kulkevat linja-autovuorot voivat pysähtyä.

Viheralueet
Työpaikka-alueelle on osoite  u verra  ain paljon suojaviheralu-
eita (EV) johtuen mm. olemassa olevista maastonmuodoista 
sekä tarpeesta turvata alueella olevien luontoarvojen (läh-
teikkö, lehto, puronotko ja liito-oravien elinalueita) säilyminen 
ja suojata alueen asumiseen osoite  uja alueita työpaikkatoi-
mintojen, alueen toteu  amisen ja liikenteen aiheu  amilta 
haitoilta. Suojaviheralueita voidaan hyödyntää myös alueen hu-
levesien viivy  ämisessä, imey  ämisessä ja johtamisessa, ja osa 
niistä on peruste  ukin aivan sitä varten (EV-hv). Yksi nykyiseen 
asuinrakentamiseen rajautuvista suojaviheralueista on merki  y 
kaksoismerkinnällä myös maatalousalueeksi, joita voidaan 
hyödyntää myös maatalouteen lii  yvänä nii  ynä, laidunmaana 
ja ratsastusalueena.

Suunni  elualueella on myös lähivirkistysalueita (VL): laaja 
Kauhuslaakso ja suojeltavan suoalueen laidalle sijoi  uva 
Kauhussuo, joilla on merkitystä sekä alueen sisäisinä e  ä myös 
sitä laajemman ylikunnallisen alueen virkistysrei  einä ja vi-
heryhteyksinä. Näille on osoite  u ulkoilurei  stöä, jota voidaan 
hyödyntää myös ratsastuskäy  öön. Kauhuslaaksolla on suuri 
merkitys myös koko alueen hulevesien viivy  ämisessä, imeyt-
tämisessä ja johtamisessa (VL-hv). Edellä maini  ujen lisäksi 
asutuksen keskelle Kiilamäen  en varrelle sijoi  uu Kiilamäki 
-niminen lähivirkistysalue, jolle sijoi  uu korkea mäki ja lampi.

Alueen viheralueet lii  yvät Kauhukallion alueelle sijoi  uvaan 
laajempaan etelä-pohjoissuuntaiseen viherkäytävään tukien 
koko eteläisen Nummelan etelä-pohjoissuuntaisia viheryhteyk-
siä.
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Suojelualueet
Asemakaavassa on osoite  u suojelualueeksi (SL) alueella sijaitseva määräaikainen suojelualue, jonka suojeluperuste johtuu sillä 
sijaitsevasta liito-oravien ydinalueesta. Kaavaan merki  yä suojeltavaa alue  a on laajenne  u siten, e  ä se ka  aa alueelle tehdyssä 
luontoselvityksessä (Luonto  eto Keiron Oy, 2020) tunnistetut liito-oraville soveltuvat siihen rajautuvat alueet. Liito-oravien tarvit-
semat liikkumismahdollisuudet alueella ja sen ulkopuolelle on turva  u viheryhteyksin, joiden osina toimivat viheralueiden lisäksi 
rakennuspaikoille ja katualueille osoitetut istute  avat alueet ja puurivistöt.

Suojelualueeksi kaavaan on merki  y myös siellä sijaitseva lähteikköalue lähiympäristöineen.

Maakuntakaavassa ja yleiskaavoissa suojelualueeksi merki  y Kauhussuo rajautuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, mu  a se on 
kuitenkin huomioitu kaavaratkaisussa. Työpaikkatoimintojen ja suoalueen väliin on jäte  y kaista lähivirkistysalue  a.

Voimalinjat
Alue  a halkova 110 kV voimalinja sekä sen rinnalle tarvi  ava toinen 110 kV:n voimalinja on merki  y kaavakar  aan voimalinjayh  -
öiden ohjeistusten mukaises  . Johtoalue yltää 23-25 m etäisyydelle voimalinjoista. Johtoalue yli  ää pääosin suojaviheralueita sekä 
katu- ja  ealueita, mu  a myös TY- ja KTY- kor  elialueita, joiden osalta se rajoi  aa rakennuspaikkojen toteu  amista, sillä johtoalu-
eelle ei saa rakentaa rakennuksia. 

400 kV:n voimalinja kulkee T- ja KTY- kor  elialueiden ylitse rajoi  aen osaltaan näiden käy  öä ja rakentamismahdollisuuksia. Ole-
massa olevan voimalinjan rinnalle on osoite  u varaus uudelle 110 kV +110 kV -voimalinjalle. Näille on vara  u voimalinjayh  öiden 
ohjeistusten mukaiset johtoalueet. Johtoalueille ei voida rakentaa, mu  a niitä voidaan hyödyntää mm. pysäköin  alueina ja hulevesi-
en käsi  elyyn vara  uina aluienen voimalinjayh  öiden ohjeistusten mukaises  .

Yhdyskuntatekninen huolto
Alueelle on sijoite  u uusi sähkönjakoasema (energiahuollon alue, EN), jota tarvitaan 110 kV:n voimalinjojen yhteydessä. Alueelle on 
myös vara  u sijain  paikat tarvi  aville uusille muuntamoille, sekä mahdolliste  u niiden sijoi  aminen yritystoimintojen kor  elialu-
eille tarpeen mukaan rakennusalojen taikka -oikeuden sitä estämä  ä.

Alueelle on myös vara  u yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET), jota voidaan hyödyntää tekeillä 
olevan vesihuoltosuunnitelman mukaises   Nummelan tulevassa jätevesien käsi  elyssä. Jätevesiratkaisusta ei ole vielä tehty päätök-
siä.

Alue liitetään kunnallistekniseen verkostoon, ja sen leveille katualueille ja muille yleisille alueille on vara  u  laa kunnallisteknisten 
verkostojen rakentamiseen. Kunnallistekniikan suunni  elu on käynniste  y Vihdin kunnallistekniikan puitekonsul  n toimesta.

Alueen maaston muokkaaminen
Kuten aiemmin tässä kaavaselostuksessa on esite  y, alueen toteu  aminen yritystoiminnoille sopivaksi tulee edelly  ämään merkit-
tävää maaston muokkaamista, jo  a alueen korkeuserot mahdollistavat halutut toiminnot ja niiden vaa  mat mahdollisuudet liiken-
nöidä alueelle. Tämä vaa  i korkeimpien mäkien louhintaa ja alavimpien alueiden täy  öä. Kaavakar  aan on tämän vuoksi merki  y 
likimääräiset maanpinnan korkeusasemat, joille rakennuspaikat tulevat sijoi  umaan. Nämä määri  ävät pitkäl   myös sitä, mille 
tasolle louhinta alueella voidaan ulo  aa.

Alueen yleinen ilme
Alueen suunni  elulla tavoitellaan alueelle vehreän luonnonmukaista yleisilme  ä, jossa sitä ympäröivällä luonnolla on merki  ävä 
rooli. Myös alueen ja sen lähe  yvillä toimivien maa  lojen toiminta on halu  u huomioida kaavassa ja mahdollistaa myös siihen 
lii  yvä yritystoiminta, kuten maastoratsastus alueen halki virkistysalueille.

Muiden kuin asumiseen osoite  ujen rakennuspaikkojen ja yleisten alueiden rakentama  omiksi jääville alueille, joita ei hyödynnetä 
liikenteeseen tulee istu  aa alueella luontaises   viihtyviä puita ja pensaita. Rakennuspaikoille tulee istu  aa puita vähintään 2 kpl / 
1000 m . Nurmikon sijaan alueella tulee suosia nii  ykasvillisuu  a. 

Lähivirkistys- ja suojaviheralueet säilytetään tai toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaises   siten, e  ä kasvillisuus on alueelle 
tyypillistä luonnonkasvillisuu  a. Nurmialueet korvataan niityillä. Viheralueille jätetään myös lahopuuta ja niitä hoidetaan mahdolli-
simman luonnon  laisina ja biodiversitee  ltään monipuolisina alueina. Hulevesien hallinnassa suositaan myös luonnonmukaisuu  a 
ja runsasta luonnonkasvillisuu  a.

Pengerryksissä tulee ensisijaises   käy  ää alueelta muodostuvaa kiviaineista. Rakennuspaikkojen aitaaminen on salli  ua. Ulkovaras-
toin  in käyte  ävät alueet on aida  ava esim. lauta-aidoilla, joista ei näy täysin läpi.
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Muille kuin asumiseen osoitetuille rakennuspaikoille rakenne  avien rakennusten julkisivujen tulee olla pääosin harmaita. Tehostevä-
riä saa olla enintään 30 % julkisivupinnasta, minkä lisäksi julkisivuja voidaan elävöi  ää viherseinin tai julkisivumaalauksin (muraa-
lein). Rakennusten ulkoseinät eivät saa olla laaja-alaises   heijastavaa materiaalia, kuten lasia, lintujen törmäysriskin takia. Lasipinto-
ja voidaan käy  ää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä on rakenne-elemen  ejä, jotka vähentävät törmäysriskiä. 

Teollisuus-, varasto- ja talousrakennuksien ka  opintoja voidaan hyödyntää viherka  oina ja/tai aurinkoenergian keräämiseen.

Alueella voidaan hyödyntää myös viherjulkisivuja. Kuvassa rakennuksen ympärille on rakennetu teräskehikko, jossa kasvaa erilaisia köynnöskaveja. 
Kasvit varjostavat rakennusta, jolloin sen viilennystarve kesäisin vähenee. Lähde: Euroinnox

Taulukossa on esite  y käy  ötarkoituksi  ain koko kaava-alueenpinta-ala  edot ja rakennusoikeudet.

Taulukossa on esite  y, minkä verran liike  loja alueella voi kaikkiaan olla.
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Suunni  elualueen kokonaispinta-ala on noin 146 ha, ja koko alueen aluetehokkuus on e= 0,35. Alueelle muodostuu merki  ävä 
määrä uu  a työpaikkatoiminnoille vara  ua rakennusoikeu  a: Toimi  larakennusten kor  elialueille rakennusoikeu  a muodostuu 
kaikkiaan noin 68 000 k-m2 (tehokkuus e=0,50), ja teollisuus- ja varastorakennuksille vara  ua rakennusoikeu  a lähes 425 000 k-m2 
(tehokkuus e=0,69). On kuitenkin hyvin todennäköistä, riippuen alueelle tulevien yritysten toiminnan luonteesta, e  ä kaikkea kaa-
van sallimaa rakennusoikeu  a ei tulla toteu  amaan täysimääräises  , koska monet yritystoiminnat eivät tarvitse paljon rakenne  ua 
 laa vaan ennemminkin paljon pinta-alaa. Kaavalla on kuitenkin tärkeää mahdollistaa myös rii  äväs   rakennusoikeu  a sellaisille 

toiminnoille, jotka sitä si  en taas edelly  ävät, muutoin kaava rajoi  aa liiaksi, millaisia yrityksiä alueelle voi sijoi  ua. Sama koskee 
alueelle sijoi  uvia liike  loja: KTY-1 -kor  elialueille kullekin rakennuspaikalle saa sijoi  aa enintään 10 % rakennetusta rakennusoi-
keudesta pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja. Yhteen laske  una tämä tarkoi  aa kaikkiaan noin 2500 k-m2, jolloin alueelle 
ei voida katsoa muodostuvan vähi  äiskaupan alue  a, joka olisi merkitykseltään rinnaste  avissa seudulliseen vähi  äiskaupan 
suuryksikköön. 

Asemakaavassa ei ole osoite  u uusia asuinrakennuspaikkoja. Asumisen rakennuspaikoille on osoite  u rakennusoikeu  a mal  llisella 
tehokkuudella e=0,10, kuitenkin siten, e  ei millekään rakennuspaikalle osoite  u rakennusoikeus yli 600 k-m2. Näin vältetään vain 
asuinkor  eleihin lii  yvät maankäy  ösopimustarpeet ja asumiseen osoite  ujen kor  elialueiden yhteenlaske  u tehokkuus on vain 
e=0,09. 

Alueella on pinta-alaltaan merki  ävissä määrin erilaisia viheralueita sekä suojelualue  a, kaikkiaan noin 312 000 m2.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoi  eiden toteutuminen
Kaava-alueesta muodostuu tavoi  eiden mukaises   lähelle Nummelan keskustaa ja hyvien kulkuyhteyksien äärelle sijoi  uva mo-
nipuolisia rakennuspaikkoja erilaisten yritysten tarpeisiin tarjoava työpaikka-alue. Alue on helpos   saavute  avissa valtaväyliltä ja 
myös kestävillä kulkumuodoilla kävellen, pyöräillen ja julkisilla kulkuneuvoilla. Alueen sisäisessä liikenteessä on panoste  u laaduk-
kaaseen kävelyn ja pyöräilyn ympäristöön. 

Alueella sijaitseva asuminen muodostaa omat työpaikkatoiminnoista erilliset alueensa, joilla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän 
asumisympäristön tavoi  eet täy  yvät.

Suunni  elualueelle muodostuu omintakeinen vehreä, luonnonmukainen ilme, kun viherelemen  ejä, kuten nii  ykasvillisuu  a, tuo-
daan viheralueiden lisäksi alueen katualueiden viherkaistoille, hulevesipainanteisiin ja rakennuspaikoille niin pihoille kuin viherka-
toillekin.

5.3 Aluevaraukset
T Teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialue.
Alueelle voidaan rakentaa teollisuus-, tuotanto- ja varasto  loja, ja sitä voi käy  ää myös energiahuollon alueena.

Teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialueella asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saadaan rakentaa rakennuksen 
sisäisiä teknisiä kerrostasoja kerrosluvun ja rakennusoikeuden estämä  ä sekä pysäköin   loja.

Rakennusten räystäskorkeus maanpinnantasosta mita  una saa olla enintään 23 m. Rakennusten katolle voidaan sijoi  aa talotekni-
siä rakenteita ja/tai lai  eita rakennusten maksimikorkeuden sitä estämä  ä.

Kor  elialueelle ei saa sijoi  aa laitosta, joka aiheu  aa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. 
Rakennusten teknisten lai  eiden melunvaimennus tulee toteu  aa siten, e  ä melutaso lähialueen asuintalojen sisä  loissa ja ulko-
oleskelualueilla ei ylitä asete  uja val  oneuvoston ohjearvoja. Toimintaan lii  yvä meluselvitys tulee esi  ää rakennusluvan yhteydes-
sä

Ennen rakentamisluvan myöntämistä lähteikön valuma-alueelle tulee laa  a hulevesisuunnitelma, jolla turvataan pohjaveden muo-
dostuminen ja alueen vesitase.

Kor  elialueella tapahtuvaa louhintaa ja murskausta ei tule tehdä ensisijaises   maa-ainesten o  amistarkoituksessa vaan raken-
nushankkeen edistämiseksi. Rakennushankkeen yhteydessä irrote  u kiviaines tulee mahdollisuuksien mukaan hyödyntää lähellä 
muodostumiskohde  a, kor  elialueen sisällä, ja sen poiskulje  amista tulisi väl  ää.

TY Ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omien teollisuus- ja varastorakennusten kor  elialue.
Alueelle voidaan rakentaa teollisuus-, tuotanto- ja varasto  loja.
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KTY Toimi  larakennusten kor  elialue.
Alueelle voidaan rakentaa toimi  loja, toimisto- ja tuotantorakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. 

KTY-1 Toimi  larakennusten kor  elialue.
Alueelle voidaan rakentaa toimi  loja, toimisto- ja tuotantorakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. 

Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 10 % käy  ää ton  n pääkäy  ötarkoitukseen lii  yviä myymälä  loja varten. 
Alueelle voidaan sijoi  aa ainoastaan sellaista vähi  äiskauppaa, joka kaupan laatu huomioon o  aen voi sijoi  ua perustelluista syistä 
myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa. Alueelle ei saa sijoi  aa päivit-
täistavarakauppaa tai keskustahakuista erikoistavarakauppaa.

KTY-mt Ympäristöhäiriöitä aiheu  ama  omien toimi  larakennusten kor  elialue.
Alueelle voidaan rakentaa toimi  loja, toimisto- ja tuotantorakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. Sitä voidaan hyödyn-
tää myös maatalouteen lii  yvään toimintaan, mikäli se ei aiheuta hai  aa alueen muulle toiminnalle. 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

EN Energiahuollon alue.
Alueelle saadaan rakennusoikeuden estämä  ä toteu  aa työpaikka-alue  a palvelevia sähkönsiirtorakennuksia ja -rakennelmia sekä 
muuntamorakennuksia.

MT Maatalousalue.
Alue  a voidaan hyödyntää maatalouteen lii  yvänä nii  ynä, laidunmaana ja ratsastusalueena.

EV Suojaviheralue. 

EV-hv Suojaviheralue.
Alue  a voidaan käy  ää myös hulevesien johtamiseen, käsi  elyyn ja viivy  ämiseen.

VL Lähivirkistysalue.

VL-hv Lähivirkistysalue.
Alue  a voidaan käy  ää myös hulevesien johtamiseen, käsi  elyyn ja viivy  ämiseen.

AO Erillispientalojen kor  elialue.
Alueella voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.

AOT Erillispientalojen kor  elialue.
Alueella voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. Rakennuspaikoille voidaan sijoi  aa myös ympäris-
töhäiriöitä aiheu  ama  omia työ-, varasto-, maatalous- ja tuotanto  loja.

SL Luonnonsuojelualue.

LT Maan  ealue.

LP Yleinen pysäköin  alue.

5.4 Kaavan vaikutukset
Työpaikka-alueen toteu  amisesta johtuvat vaikutukset
Alueen toteu  amisen vaikutuksia on arvioitu louhintaselvityksen (Ramboll Finland Oy, 2021) yhteydessä. Taloudellises   kanna  avin-
ta on käy  ää rakennushankkeen vuoksi irrote  ava kiviaines rakennusalueella. Merki  ävin osatekijä kiviaineksien ympäristökuormi-
tusta on kuljetukset (mm. raskaan liikenteen melu- ja pölyhaitoista sekä ilmansaasteet). Kiviainesten louhinnasta ja murskauksesta 
syntyy ympäristöhai  oja pölyn, melun ja tärinän muodossa, mu  a näihin tekijöihin on mahdollista vaiku  aa työteknisillä ratkaisuilla 
(mm. työaikaiset meluesteet, louheen kastelu, koteloitu murskaus). Toteutuksesta riippuen, mikäli toimija vaiheistaa kor  elin käyt-
tööno  oa tai toteu  aa alueen kerralla, voi toiminta kuitenkin vaa  a ympäristö vaikutusten arvioin   -mene  elyä.
Melu
Alueelle tehtyjen melumallinnusten melulähteinä huomioi  in toiminnan tärkeimmät melulähteet, eli poraus, rikotus, murskaus, 
työkoneet sekä kuljetusliikenne. Mallinnus teh  in louhintasuunnitelmaan perustuen. Yhteensä tutki   in melun leviäminen viidessä 
mallinnus  lanteessa. Mallinnus  lanteet on laadi  u edustamaan alueen eri osien louhintojen ja murskausten arvioituja sijainteja. 
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Louhinnan pölyvaikutukset: Mallinnus  lanne 1: PM10-vuorokausioh-
jearvoon (70 μg/m3) verrannolliset pitoisuuslisät
mallinnuksen mukaan. (Ramboll Finland Oy)

Mallinnus  lanteissa 1, 2 ja 4 (louhinta alueilla 2, 3 ja 5) melutaso ympäristön asuinkohteissa täy  ää ns. Muraus-asetuksen raja-
arvon 55 dB. Selvitysalueella on joitain loma-asunnoiksi rekisteröityjä rakennuksia, joiden kohdalla melutaso on raja-arvon 45 dB 
tasalla. Mallinnus  lanteessa 3 (louhinta alueella 4) pohjoissuunnan lähin asutus on raja-arvon 55 dB reunamilla, ja voi edelly  ää 
meluntorjuntaa. Meluntorjuntana tässä vaiheessa esitetään murskauslaitoksen sijoi  amista 5 m korkean vallin taakse suhteessa 
pohjoispuolen asutukseen, jolloin melutaso saadaan alenemaan 55 dB alapuolelle. Suojavalli voi koostua esim. louheesta tai murs-
keesta. Selvitysalueella on joitain loma-asunnoiksi rekisteröityjä rakennuksia, joiden kohdalla melutaso on raja-arvon 45 dB tasalla. 
Mallinnus  lanteessa 5 (louhinta alueella 6A) 55 dB meluvyöhykkeen reunalle sijoi  uu asuinrakennuksia luoteessa, pohjoisessa (Ali-
Ros  ) ja koillisessa (Kuusela), ja voi edelly  ää meluntorjuntaa. Myös loma-asutuksen osalta koillisessa sijaitsevien loma-asuntojen 
kohdalla melutaso on osin 45 dB tasalla tai lieväs   yli, muutoin 
loma-asutus on alle 45 dB. Meluntorjuntana tässä vaiheessa 
esitetään murskauslaitoksen sijoi  amista 6 m korkean murs-
kevallin taakse suhteessa pohjoispuolen asutukseen, jolloin 
melutaso saadaan alenemaan 55 dB alapuolelle. Luoteen 
suunnan lähin asutus on kuitenkin edelleen enimmillään noin 
60 dB, johtuen kallion porauksen melusta, johon meluvalli ei 
vaikuta. Porauksen melu on mallinne  ua vaimeampaa silloin, 
kun pora sijoi  uu kalliokohouman taakse suhteessa asutuk-
seen. Tarvi  aessa porauksen melua on mahdollista vaimentaa 
käy  ämällä ns. hiljaista poravaunua, jonka melupäästö on 7-10 
dB tavanomaista poraa hiljaisempi. Myös paikallisten siirre  ä-
vien meluseinien käy  ö voi olla mahdollista, ne tulee kuitenkin 
suunnitella erikseen.

Maan  e 110:n osalta on selvite  y sen aiheu  amaa meluhait-
taa alueen olemassa olevalle asuinrakentamiselle (Promethor 
Oy, 2021). Meluhai  aa havai   in vähäisessä määrin ja vain yksi 
lähelle maan  elaue  a sijoi  uva rakennuspaikka vaa   erillisen 
melumääräyksen. Muutoin asuinrakentamista ohjataan uudis-
rakentamisen osalta asemakaavan yleisillä melumääräyksillä.

Teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennusten kor  elialueen 
osalta kaavamääräykset velvoi  amat laa  maan erillisen 
meluselvityksen siitä, e  ei toiminnot aiheuta meluohjearvot 
yli  ävää melua asuinalueille.

Pöly
Leviämislaskelmilla arvioidaan hiukkasmaisten hajapäästöjen 
leviämistä leijuvana pölynä. Leviämismallilaskennat suoritet-
 in EPA:n leviämismallikokoelmaan AERMOD leviämismallilla, 

joka o  aa huomioon mm. maaston muodot ja sääolosuhteet. 
Vaikutustarkastelussa arvioi  in toimintojen hiukkasmaisten 
hajapäästöjen määriä ja vaikutuksia ilmanlaatuun. Sateen 
vaikutusta pölyn muodostumiseen ei ole ote  u huomioon. 
Tämä tekee mallinnuksesta pahimman mahdollisen skenaarion. 
Hajapäästömallinnuksen päästölähteet melumallia vastaavas   
olivat poraus, rikotus, murskaus, pyöräkoneet ja kuljetuksen 
ilmaan nostamat hiukkaspäästöt. 

Murskaus- ja kuljetustoiminta muodos  vat suurimman osan 
kokonaispäästöstä. Murskausaikana muodostuvat pitoisuudet 
riippuvat murskauksen aikaisista sääoloista, etenkin tuulen 
suunnasta ja nopeudesta sekä ilmankosteudesta ja mahdol-
lisesta sateesta. Yleises   leviämislaskelmien kokonaisepävar-
muus koostuu pääosin päästö  etojen epävarmuuksista (10–40 
%), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 
%) ja laskennan epävarmuuksista (10–20 %).

Mallinnuksen tulosten perusteella vuorokausi- ja vuosiraja-
arvoihin verra  avat pitoisuuslisät olivat lähimmillä asuin- ja 
lomarakennuksilla alle 2 μg/m  kaikissa mallinnus  lanteissa. 

Louhinan meluvaikutukset: Mallinnus  lanne 1.(Ramboll Finland Oy)
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Tämän takia arvioidaan olevan epätodennäköistä, e  ä ilmanlaadun raja-arvot yli  yisivät asuin- ja lomarakennusten luona. Vuo-
rokausiohjearvoon verra  avat pitoisuuslisät olivat asuin- ja lomarakennusten luona alle 20 μg/m . Samalla tavalla ilmoite  ava, 
ohjearvoon verrannollinen taustapitoisuus voisi olla siten tasolla 50 μg/m3 ilman e  ä ohjearvo yli  yisi. Taajamissa ohjearvoon ver-
rannollinen pitoisuus voi nousta suureksikin etenkin katupölykaudella maalis-huh  kuussa hiekoite  avien tei  en ja katujen varsilla. 
Etelä-Nummelassa ei louhintavaiheessa tällaisia rei  ejä ole. Kaikkiaan ohjearvojen yli  yminen asuin- ja lomarakennuksilla louhin-
nan toimintojen ja kuljetusten takia arvioidaan melko epätodennäköiseksi.

Louhinnasta ja kuljetuksesta aiheutuvat mallinnetut PM10-pitoisuudet jäivät pieniksi verra  una vuorokausi- ja vuosiraja-arvoihin, 
minkä vuoksi näiden raja-arvojen yli  yminen arvioidaan epätodennäköiseksi. Vuorokausiohjearvoon verra  ava mallinnustulos oli 
enimmillään alle 15 % ohjearvosta, joten myös sen yli  yminen on melko epätodennäköistä. Louhinnasta ja kuljetuksista voi aiheu-
tua lyhytaikaisia selväs   raja- ja ohjearvoja suurempia pölypitoisuuksia ympäristössä. Niitä voidaan ehkäistä esim. kuljetusrei  n 
kastelulla tai käy  ämällä nykyaikaista, ve  ä kiviainekseen suihku  avaa murskauslaitosta.

Liikenne
Louhinnan kesto ja kuljetuksissa käyte  ävä kuljetuskalusto vaiku  avat merki  äväs   alueen matkatuotokseen. Arvion lähtökoh  na 
on, e  ä työ kestää 4-7 vuo  a, 2 500 000 m  kiveä louhitaan ja louhinnasta muodostunut louhe sekä muu aines kuljetetaan pois 
alueelta täysperävaunuyhdistelmillä ja e  ä louhinta-alueella on yksi lii  ymä vanhaan Turun  ehen. Täysperävaunuyhdistelmän 
oletetaan kulje  avan 40 tonnia kerrallaan. Näiden oletusten perusteella louhinta-alueen matkatuotos on keskimääräisenä työpäi-
vänä 220-360 ajon. / vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 190-340 ajon. / vrk (90 %). Lisäksi on huoma  ava, e  ä päiväkohtainen 
matkatuotos saa  aa vaihdella merki  äväs   työn vaiheista ja ak  ivisuudesta riippuen. 

Louhinta-alueen lii  ymän kohdalla vanhan Turun  en KVL on alhainen (n. 1 300 ajon. / vrk), minkä takia lii  ymäalueen liikenne 
toimii suuresta raskaan liikenteen määrästä huolima  a, kunhan ajoyhteyksistä ja lii  ymäalueista tehdään rii  ävän laadukkaita. Tar-
vi  aessa tulee harkita vanhan Turun  en nopeusrajoituksen alentamista. Mikäli louhekuljetukset suuntautuvat selväs   yksi  äiseen 
valta- ja / tai kantateiden lii  ymään, niin kyseisen lii  ymän toimivuus saa  aa heikentyä. Alueesta kauempana olevien pääteiden liit-
tymien toimivuuteen voi aiheutua hetkellisiä häiriöitä, jos liikenne  ä suuntautuu hetkellises   suuria määriä yksi  äiseen lii  ymään.

Louhinta-alueen ja vanhan Turun  en lii  ymän alueella on syytä huoleh  a rii  ävistä näkemäalueista ja sivusuunnan ajoradan 
leveydestä lii  ymän turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Raskaiden ajoneuvojen tulee mahtua kohtaamaan sivusuunnan 
lii  ymähaarassa, jo  a pääsuunnalta kääntyvät ajoneuvot eivät pysähdy tukkimaan vanhan Turun  en liikenne  ä. Sivusuunnalta 
oikealle ja pääsuunnalta oikealle kääntyminen pitää olla mahdollista siten, e  ei ajoneuvo koukkaa vastaantulevien ajokaistan kau  a. 
Louhinta- ja räjäytystyöt sekä niihin lii  yvä liikenteenohjaus tulee suunnitella ja toteu  aa lainsäädännön, ohjeistusten ja muiden 
määräysten mukaises   sekä yhteistyössä viranomaistahojen kanssa, jo  a liikenteelle ei aiheudu suurta hai  aa tai vaaraa.

Tärinä
Tärinävaikutuksia louhinnassa syntyy kallion räjäy  ämisestä, murskaukseen käyte  ävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä. Louhin-
nan tärinävaikutukset keski  yvät tyypillises   päiväsaikaan. Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilometrien etäisyydellä lou-
hi  avasta kohteesta. Kallion murskaukseen käyte  ävästä lai  eistosta ja muusta toiminnasta kuten porauksista aiheutuvan tärinän 
vaikutusalue on käytännössä niin pieni, e  eivät vaikutukset ulotu hankealueen ulkopuolelle. Kuljetusliikenteestä aiheutuvan tärinän 
vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön.

Ihmisen kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaiku  avat pelkän tärinän suuruuden lisäksi olosuhteet, joissa tärinää havaitaan. Tärinä 
häiritsee ihmisiä enemmän yöaikaan. Tähän vaiku  aa paitsi vuorokauden aika, myös se, e  ä levossa ja vaakatasossa maatessa 
tärinä havaitaan helpommin. Tärinän kanssa koe  ava yhtäaikainen melu saa  aa aiheu  aa yhteisvaikutuksen, jossa tärinä koetaan 
suurempana kuin jos melua ei kuuluisi. Lisäksi tärinän aiheu  aessa vaikutuksia ympäröivässä rakennuksessa, kuten tavaroiden heilu-
minen, ikkunoiden heliseminen jne., lisääntyy asukkaiden häiriintymisen kokemus merki  äväs  . Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa 
ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen yli  ävän tärinän voimakkaan epämielly  ävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny to  umisen 
seurauksena merki  ävästäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helpos   haitalliseksi erityises   silloin, kun myös tärinälähteestä aiheu-
tuva melu koetaan haitalliseksi.

Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta, on pienimmilläänkin yleensä viisi 
kertaa suurempaa kuin ihmistä merki  äväs   häiritsevän tärinän taso. Räjäytysten aiheu  aman, rakennusten kannalta haitallisen 
tärinän kohonneen esiintymisriskin alueen arvioidaan tarkastelukohteessa ulo  uvan savialueilla enintään 400 m, sil   - ja hiekka-alu-
eilla 350 m, moreenialueilla 210 m ja kallioalueilla 160 m etäisyydelle louhintakohteesta. Muista hankkeen toiminnoista ei arvioida 
aiheutuvan merki  äviä nyky  lanteesta poikkeavia tärinävaikutuksia hankkeen ympäristöön.

Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää voidaan ehkäistä räjäytysteknisin toimenpitein, kuten käy  ämällä aikahidastenalleja ja rajoi  amalla 
räjäyte  ävien ken   en kokoa sekä kehi  ämällä ja o  amalla käy  öön muita työ- ja toimintatapoja. Räjäytykset on suunniteltava ja 
toteute  ava siten, e  ä niistä ei aiheudu heilahdusnopeuksia, jotka voivat vahingoi  aa hankealueen ulkopuolella olevia rakennuksia 
ja niissä olevaa irtaimistoa. Räjäytykset on pääsääntöises   suorite  ava ennalta ilmoite  uina aikoina, joista on  edote  u lähialueen 
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asukkaille. Ennen louhinnan aloi  amista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvi  avat toimenpiteet räjäytysten turvallisen 
suori  amisen varmistamiseksi. Riskianalyysin perusteella määritetään tärinää mi  aavalle heilahdusnopeudelle raja-arvot, joita ei 
saa yli  ää räjähdystoiminnan aikana. Tarkkailumi  auksia tärinän osalta on syytä tehdä maaperältään ja rakenteiltaan erityyppisis-
sä kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. Mi  auksia tulee tehdä valikoiduista lähialueen rakennuksista 
toimintaa aloite  aessa tai louhintatapaa oleellises   muute  aessa.

Pohjavesi
Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja maaperä on alueella laadulta pääasiassa heikos   ve  ä johtavaa. Varsinainen 
pohjavesikerros sijaitsee savi- ja sil   kerrosten alapuolisissa karkeammissa maakerroksissa. Pohjave  ä muodostuu pääasiassa 
moreenialueilla sekä kallioalueiden rinteillä. Pohjave  ä purkautuu suoraan alueen ojiin sekä alueella sijaitsevalla lähdealueella. 
Täy  ö- ja louhintatyöt vähentävät alueella muodostuvan pohjaveden määrää ja lähdealueen virtaamaa, mikäli hulevesiä ei imeytetä 
maaperään. Mahdollisen vaikutuksen arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen, koska toiminta sijoi  uu pääasiassa savi- tai sil   alueille, 
joilla ei muodostu merki  äviä määriä pohjave  ä. Osi  ain täy  ö- ja louhinta-alue sijoi  uvat kuitenkin hiekkamoreenialueelle, jolloin 
muodostuvan pohjaveden määrä voi vähentyä, mikäli alueelle rakennetaan tai maaperää poistetaan. Louhinta voi vaiku  aa muo-
dostuvan pohjaveden määrään myös vähentämällä pintavalunnan suotautumista kalliorinteillä pohjavedeksi.

Louhinnalla ja täy  ötöillä ei ole vaikutusta pohjaveden virtaussuun  in. Louhinta ulo  uu alimmillaan tasolle +50 m mpy louhinta-
alueen länsipäässä, mikä on noin 5 metriä ylempänä kuin lähteen pinnantaso, eikä louhinta siten ulotu pohjavedenpinnan alapuo-
lelle. Havaintoputkessa PVP2 pohjaveden pinta on lähellä tasoa +50 m mpy. Putken läheisyydessä louhintasuunnitelman mukaan 
kuitenkin louhitaan noin tasolle +52 m mpy, jolloin pohjavedenpinta jää noin 2 metrin syvyydelle.

Kalliolouhinnan ja täy  ötoiminnan merki  ävimmät riskit pohjaveden laadulle muodostuvat räjäytysaineiden nitrii  n kulkeutumi-
sesta pohjaveteen sekä mahdollisista vahinko  lanteista, joissa työkoneiden pol  o- ja voiteluöljyä tai muita hai  a-aineita pääsee 
valumaan maahan suuria määriä. Nitrii   päästöjä voidaan vähentää vesienhallinnalla sekä huolellisella räjähdysaineiden käytöllä. 
Mahdollisia työkoneiden ja säiliöiden öljyvuoto  lanteita voidaan ehkäistä hyvällä työmaaohjeistuksella ja huoleh  malla työko-
neiden sekä säiliöiden kunnosta ja oikeanlaisesta varastoinnista. Louhinta ja maantäy  ötyöt voivat aiheu  aa myös jonkin verran 
töiden aikaista pohjaveden samentumista, mu  a vaikutuksen arvioidaan jäävän paikalliseksi alueen yleises   heikos   ve  ä johtavan 
maaperän vuoksi.

Louhinta- ja täy  öalueen lähdeisyydessä on useita kiinteistöjä, joilla on olete  avas   omat talousvesikaivot. Yksityiset kaivot 
suositellaan kartoite  avaksi louhinnan jatkosuunni  elun yhteydessä ja kartoituksen perusteella suositellaan arvioitavaksi niiden 
tarkkailutarve  a.

Vaikutukset pintavesiin
Louhinta- ja täy  ötyöt eivät aiheuta suoraa kuormitusta pintavesistöihin, vaan kuormitusta aiheu  aa alueilta tuleva hulevesikuormi-
tus. Myös pintavesien virtausolosuhteet muu  uvat valuma-alueiden maankäytön sekä maan kaltevuussuhteiden muutosten takia. 
Louhi  aessa vesien luontainen imeytyminen maaperään vähenee, mikä kasva  aa pintavaluntaa. Toisaalta veden ohjautuminen 
räjäytysten yhteydessä syntyviin kallioperän ruhjeisiin voi pienentää pintavaluntaa. Lisääntynyt valunta voi lisätä veden kiintoainek-
sen pitoisuu  a ja samentaa ve  ä. Käytetyistä räjäytysaineista voi vesistöihin päätyä liukoista typpeä. Työkoneista voi onne  omuus-
 lanteissa vesistöihin päätyä hai  a-aineita, esimerkiksi öljyä.

Kuormitus ja vesistövaikutukset kohdistuvat eri vesistöihin riippuen siitä, missä osassa alue  a louhintaa tai täy  öä tehdään, ja siitä, 
mihin suuntaan työmaa-alueen vedet johdetaan. Alueelta poisjohtavat purot ja ojat ovat pieniä, jolloin niihin kohdistuva kuormitus 
laimenee vähemmän kuin suuremmissa vesistöissä. Nummelan jätevedenpuhdistamolta laskevassa uomassa typen pitoisuudet 
ovat jo aiemmin olleet eri  äin korkeita. Kiintoaines pidä  yy tehokkaas   laskeutusaltaisiin, mu  a typpi pidä  yy huonommin. Arvion 
mukaan typen kuormitus louhinnan aikana voi olla 500…2000 kg / vuosi. Työmaa-alueiden hulevesiä säännöstellään ja käsitellään 
viivästys- ja laskeutusaltaissa. Työkoneiden pol  oaineiden säilytys- ja käsi  elyalueilta vedet johdetaan öljynero   meen. Hankkeen 
pintavesivaikutuksia seurataan tarkkailemalla veden laatua (esim. pH, kokonaisravinteet, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtoky-
ky, kiintoaines, sameus, öljyhiilivedyt) hankealueen ylä- ja alapuolella.

Vaikutukset luontoarvoihin
Länsiosan määräaikaises   suojellun alueen liito-oravakohteet säilyvät. Myös länsiosan lehtoalueet, puroympäristö ja lähteikköalue 
jäävät louhinnan ja täytön ulkopuolelle. Näille alueille voi kohdistua väliaikaista melu- ja pölyhai  aa. Hankealueen louhinnan ja 
täytön toteutuessa itäosan luontoarvojen osalta suoria vaikutuksia kohdistuu alueen itäosan liito-oravan elinalueiksi määritetyille 
metsälaikuille. Myös näistä erilleen sijoi  uva asumaton kolopuu häviää louhinnan myötä.

Kaavan vaikutuksia alueella sijaitsevan lähteikön luonnon  laan on arvioitu erillisessä selvityksessä (Ramboll Finland Oy, 2021). Siinä 
todetaan, e  ä lähteikön valuma-alue  a ei pysty  y tarkkarajaises   määri  ämään, mu  a se todennäköises   muodostuu alle 11 
ha alueesta lähteikön väli  ömässä ympäristössä olevilla rinteillä. Alueen suunnitellulla louhinnalla ei olete  avas   ole vaikutusta 
pohjaveden tasoon lähteikössä, sillä se tapahtuu kokonaisuudessaan pohjaveden pinnan yläpuolella. Alimmillaan louhinta ulo  uu 
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Liito-orava-alueet ja mahdolliset kulkurei  t työpaikka-alueella ja sen ulkopuolelle.

lähteikön lähiympäristössä tasoon +52,0. Alin suunniteltu louhintataso on noin 7 m korkeammalla kuin 26.2.2008 mita  u lähtei-
kön altaiden vedenpinnan taso. T-alue ulo  uu lähimmillään alle 10 m päähän lähteikköalueesta, mu  a on sil   maastokäynnin ja 
kar  atarkastelun perusteella kauempana kuin nykyisin lähteikköä reunustava peltoalue reunaojineen. T-alueelle on merki  y myös 
huleveden viivytysrakenteita lähelle lähteikköalue  a. Suurin osa lähteikön oletetusta valuma-alueesta sijoi  uu kaavaan merkitylle 
T-alueelle. Hankasalon  e tulee kaavassa lähimmillään aivan lähteikköalueeseen kiinni. Nykyisellään paikalla on työmaa  e, joka 
nouda  elee lähteikön kohdalla Hankasalon  en tulevaa linjausta. Maastokatselmuksen perusteella  elinjaus ei kuitenkaan vaaranna 
lähteen luonnon  laisuu  a eikä vaikuta sen vesitalouteen, sillä  e kulkee lähteen oletetun valuma-alueen ulkopuolella, eikä  elinjal-
la ole tarkoitus kaivaa pohjaveden tason alapuolelle. 

Läpäisemä  ömän pinnan lisääntyminen lähteikön valuma-alueella vähentää muodostuvan pohjaveden määrää. Nykyisessä hule-
vesisuunnitelmassa mitoitusperusteena ollut alueen purkuvirtaama varmistaa rii  ävän hulevesien viivy  ämisen alueella virtaama-
piikkien väl  ämiseksi, mu  a ei takaa lähteikön luonnon  laisuuden säilymistä. Lähteikön valuma-alueella tapahtuvassa hulevesien 
käsi  elyssä tulisi o  aa huomioon hulevesien imey  äminen maaperään lähellä syntypaikkaa ja väl  ää laajami  aista johtamista 
muualla oleviin hulevesien käsi  elyrakenteisiin.

Kaavan vaikutuksia lähteikön valuma-alueella muodostuvan pohjaveden määrään voidaan kuitenkin pienentää erilaisin toimenpi-
tein. Ennen rakentamisluvan myöntämistä lähteikön valuma-alueelle tulee laa  a hulevesisuunnitelma, jolla turvataan pohjaveden 
muodostuminen ja alueen vesitase. 

Rii  ävä pohjaveden muodostuminen voidaan turvata lähteen valuma-alueella esimerkiksi seuraavas  :

 Kielletään pohjavedenpinnan alapuolelle ulo  uva louhinta ja kuivatuspumppausta vaa  va maanalainen rakentaminen.
 Kielletään laajami  ainen hulevesien poisjohtaminen päällystetyiltä alueilta.
 Imeytetään puhtaat ka  o- ja hulevedet lähteikön valuma-alueella. Piha- ja pysäköin  alu-eiden huleveden imeytetään 

maaperään erillisten viherrakenteiden kau  a. Tällä varmiste-taan pohjaveden muodostumisen säilyminen rakentamista 
edeltäneellä tasolla.

 Alueet, joilla hulevesiin voi joutua haitallisia aineita, sijoitetaan lähteikön valuma-alueen ulkopuolelle.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava-alueen toteu  amisella on maanpinnan tasojen muokkauksen johdosta merki  äviä vaikutuksia alueen luonnonympäristöön ja 
maisemakuvaan. Sinne jää kuitenkinkin myös koskema  omia alueita, joiden luonto säilyy ennallaan: lehtoa, puronotko ja lähteikkö. 
Alueelle muodostuu laaja luonnonmukaisten suojaviher- ja lähivirkistysalueiden verkosto, joka mahdollistaa erityisten luontoarvojen 
säily  ämisen ja koko alueen ka  avat viheryhteydet. Kauhukallio alueen itäpuolella säilyy edelleen alueen maamerkkinä. Pääasialli-
ses   alue poistuu maa- ja metsätalouden käytöstä, mu  a kaavaratkaisu mahdollistaa edelleen maatalouteen lii  yvää yritystoimin-
taa osalla alue  a sekä pienimi  akaavaisen eläinten pidon ja laiduntamisen alueen nii  ymäisillä viheralueilla. 

Alueen hulevesien hallinta on huomioitu suunni  elussa ja sille on vara  u alueelta rii  äväs    laa ja anne  u määräyksiä siitä, miten 
hulevedet tulee huomioida alueen toteutuksessa. Hulevesien hallinta alueella perustuu luonnonmukaisuuteen ja hajaute  uihin rat-
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kaisuihin, joissa hulevesien hallintaa suoritetaan niin rakennuspaikoilla, katualueilla kuin viheralueillakin. Hulevesien hallintatoimen-
piteiden tavoi  eena on, e  ä alueelta pois virtaavien vesien määrä ei muutu nykyiseen nähden ja myös niiden laatu säilyy hyvänä.

Alueelle sijoi  uvat liito-oravien ydinalueet niitä ympäröivine elinalueineen tulevat asemakaavan myötä suojelluiksi. Kaava on suun-
niteltu siten, e  ä liito-oravilla on mahdollisuus liikkua suojelualueelta pohjoiseen, jossa Vanhan Turun  en pohjoispuolella on lisää 
liito-oravien ydinalue  a. Suojelualueelta on yhteys myös länteen Lohjan suuntaan sekä itään työpaikka-alueen poikki Kauhukalliolle 
saakka, jossa sijaitsee toinen liito-oravien ydinalue, joka on myöhemmissä asemakaavavaiheissa tulossa myöskin suojelualueeksi. 
Tältä alueelta on edelleen yhteydet sekä suoraan pohjoiseen e  ä luoteeseen liito-oravien elinalueen kau  a Vanhan Turun  en poh-
joispuolelle.

Vaikutukset rakenne  uun ympäristöön
Työpaikka-alueen toteu  aminen Etelä-Nummelaan ei hajauta alueen yhdyskuntarakenne  a, kun huomioidaan alueen sijain   verrat-
tain lähellä Nummelan taajaman keskustaa sekä tulevaa asemanseutua, joka tulee sijoi  umaan aivan tulevan työpaikka-alueen poh-
joispuolelle. Teollisuu  a ja varastoin  a sisältävän työpaikka-alueen sijoi  aminen lähemmäs Nummelan taajaman keskusta-alueita 
taikka tulevaa asemanseutua ei olisi alueen taajamarakenteen kannalta mahdollista, koska tuolloin työpaikkatoiminnot sijoi  uisivat 
liian lähelle asemakaavoitetun taajaman laajoja ja väkiluvultaan suuria asuinalueita. Työpaikka-alueen sijoi  uminen Mt110:n var-
relle hyvien moneen suuntaan avautuvien liikenneyhteyksien äärelle on myös työpaikka-alueen sijoi  umista tukeva tekijä - kysees-
sä on koko kunnan liikenteellises   ja myös näkyvyytensä kannalta suotuisin paikka yritysalueelle. Lisäksi se sijaitsee luokiteltujen 
pohjavesialueiden ulkopuolella toisin kuin Nummelan muut yritysalueet. Uudella työpaikka-alueelle on valtavan suuri merkitys 
kunnan elinvoiman kannalta, kun se mahdollistaa aiempaa monipuolisemman ja laajemman yritystoiminnan kunnan alueella ja tuo 
sinne lisää kaiva  uja työpaikkoja. Se tukee myös kunnan ja Kuuma-alueen ilmastotavoi  eiden toteutumista mm. edesau  amalla 
pendelöin  tarpeen vähentämistä. Koska autoilu on alueen suurin hiilipäästöjen lähde, on uusilla paikallisilla työpaikkamahdollisuuk-
silla tähän merki  ävä vaikutus.

Alueen toteu  amisen myötä laaja rakentamaton alue muu  uu rakennetuksi monipuoliseksi työpaikka-alueeksi ja tulee osaksi Num-
melan taajamarakenne  a. Se muu  uu hajautuneesta maaseutumaisesta alueesta suunnitelluksi ja jäsennellyksi osaksi taajamaa. 
Valtaosa alueen olemassa olevasta asuinrakennuskannasta voi kaavaratkaisun myötä säilyä alueella muodostaen työpaikkatoimin-
noista erilliset asuinalueet. Joitakin asumiskäytöstä poistuneita taikka poistuvia rakennuksia puretaan uuden rakentamisen  eltä. 
Joitakin asuinrakennuksia jää toistaiseksi työpaikkatoimintojen alueelle, mu  a ne poistuvat sieltä ajan myötä työpaikkatoimintojen 
 eltä. Alueen olemassa olevalla rakennuskannalla ei ole erityisiä historiallisia tai maisemallisia arvoja, joten kaavan toteu  aminen ei 

uhkaa rakennuskul  uurisia arvoja.

Olemassa olevan asutuksen olosuhteet muu  uvat, kun haja-asutus tulee asemakaavoituksen piiriin ja alueelle rakennetaan taaja-
maan kuuluva infra katuineen ja kunnallisteknisine verkostoineen. Alueen laatu asumisen kannalta kohenee mm. liikenneturvalli-
suuden parantumisen myötä. Yhteydet Nummelan keskustaan paranevat kaikilla kulkumuodoilla Pillistön  en kaduksi toteu  amisen 
myötä. Olemassa olevan asutuksen lomaan muodostuu myös yksi  äisiä uusia rakennuspaikkoja, jotka  ivistävät asuinalueita vähäi-
sessä määrin. Asumisen yhteyteen sallitut pienimuotoiset ja häiriöitä aiheu  ama  omat yritys  lat mahdollistavat alueen nykyiset 
toiminnot ja tekevät asuinalueista monipuolisia ja eläviä. Koska asumiseen asemakaavassa osoitetut alueet on erote  u työpaikka-
alueesta mm. suojaviheralueiden avulla, eivät nämä toiminnot aiheuta toisilleen hai  aa.

Suunni  elualueen toteu  aminen itsessään ei vaadi muutoksia kunnan jätevedenkäsi  elyjärjestelmään, mu  a kaava-alueelle on kui-
tenkin vara  u mahdollinen sijoituspaikka Nummelan uudelle mahdolliselle jätevedenpuhdistamolle. Sen tarpeesta ei vielä ole tehty 
päätöksiä, mu  a tällä ratkaisulla mahdollistetaan uudelle puhdistamolle sille kaavailtu sijain  paikka, mikäli se päätetään toteu  aa. 
Uuden puhdistamon rakentaminen vaa  i oman ympäristölupaprosessinsa, jossa selvitetään sen vaikutukset ympäristöön. Niitä ei 
ole tarpeen selvi  ää asemakaavan yhteydessä, koska päätöstä puhdistamon sijoi  amisesta ei vielä ole tehty, eikä hankkeesta ole 
vielä olemassa tarkempia  etoja.

Liikennevaikutukset
Alueen liikennejärjestelyt muu  uvat ja selkeytyvät kaavaratkaisun myötä huoma  avas  . Kaavan toteutuessa kaikki nykyiset suorat 
ton   lii  ymät, yksityis  elii  ymät ja pelto  elii  ymät Vanhalle Turun  elle poistuvat suunni  elualueen kohdalta. Niiden  lalle tulee 
kaksi uu  a HTC-ajoneuvoille mitoite  ua katulii  ymää sekä Vanhan Turun  en ali  ava kevyenliikenteen väylä. Alikulun yhteyteen 
sijoi  uu myös linja-autoliikenne  ä palveleva uusi pysäkkipari.

Työpaikka-alueen rakentumisen myötä myös alueen liikennemäärät tulevat luonnollises   kasvamaan. Ennustetut liikennemäärät on 
huomioitu alueen liikennejärjestelyissä, eikä ne liikenneselvitysten mukaises   näin ollen aiheuta hai  aa Vanhan Turun  en tai lähellä 
olevien valtateiden muulle liikenteelle. Työpaikka-alueelle on alustavien  etojen perusteella arvioitu sijoi  uvan toimintaa, joka ei 
ole erityisen liikenneintensiivistä, ja on eri  äin todennäköistä, e  ei alueelle osoitetut rakennusoikeudet tule täysimi  aises   toteu-
tumaan, koska osa työpaikkatoiminnoista ei tarvitse niin paljon rakenne  ua  laa vaan ennemminkin ton   pinta-alaa. Nämä seikat 
on siis huomioitu arvioitaessa alueelle muodostuvia kokonaisliikennemääriä.
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Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen
Kaava-alueen suunni  elussa on huomioitu monipuolisen työpaikka-alueen vaikutukset ympäristön olosuhteisiin. Suunni  elualueella 
oleva asuminen on sijoite  u erilleen työpaikka-alueesta ja erote  u siitä sekä liikenteellises   e  ä suojaviheralueiden ja istute  avan 
meluvallin avulla. Näin asuinalueet säily  ävät viihtyisyytensä ja ovat asukkailleen edelleen terveellisiä ja turvallisia asuinympäristöjä.

Työpaikka-alueella on painote  u luonnon monimuotoisuuden säily  ämistä ja korostamista sekä alueen saavute  avuu  a kestävillä 
kulkumuodoilla. Alueen kävely- ja pyöräily-yhteydet tulevat olemaan erinomaiset ja parantavat alueen liikenneturvallisuu  a merkit-
täväs  , kuten myös jäsennellyt liikenneratkaisut uusine katujärjestelyineen. Alueen luonnonmukaisia viheralueita voidaan hyödyn-
tää myös ulkoilurei  stöinä. Nämä palvelevat myös suunni  elualueen asutusta ja edistävät osaltaan asuinympäristön terveellisyy  ä 
ja turvallisuu  a.

Ilmastovaikutukset
Vihdin kunnanhallitus on pää  änyt lii  ymisestä Covenant of Mayors kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen kokoukses-
saan 11.06.2018 § 107. Sopimuksen myötä Vih   on sitoutunut vähintään 40 % päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Vihdin 
kunnan ase  amat päästövähennystavoi  eet ovat Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen vaa  muksia  ukemmat. Vih   on sitoutu-
nut vähentämään asukaskohtaisia ilmastopäästöjä 50 prosen  lla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon nähden. 

Lisäksi kunta on päätöksellään 11.6.2018 § 107 sitoutunut laa  maan Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman (Sus-
tainable Energy and Climate Ac  on Plan, SECAP). Kunnan Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelma (Sustainable Energy 
and Climate Ac  on Plan, SECAP) on hyväksy  y kunnanhallituksessa 20.1.2020. SECAP sisältää ka  avas   eri toimenpiteitä, joiden 
avulla päästövähennystavoi  eeseen on mahdollista päästä. Päästövähennystavoi  een toteutumisen kannalta erityisen merki  äviä 
ovat sähkönkulutuksen, lämmityksen, jäähdytyksen sekä liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet. Keskeisiä 
päästövähennystoimia ovat muun muassa energiankulutuksen vähentäminen kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoi  ei-
den mukaises   sekä yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja yhdyskunnan energiatehokkuuden kehi  äminen kaavoituksen avulla. 
Liikenteen päästöjä vähennetään joukkoliikenteen palveluja kehi  ämällä. Erityises   bussiliikenteen vähäpäästöisyys ja suuret raide-
liikennehankkeet ovat Vihdin kunnan painopistealueita joukkoliikenteen kehityksessä. Tunnistetuilla hillintätoimilla Vihdin asukas-
kohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 51 % perusvuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kokonaispäästöt vähenevät 
26 %. Kunnan ase  aman päästövähennystavoi  een voidaan siis todeta olevan saavute  avissa tunnistetuilla toimenpiteillä, mu  a 
sen toteutuminen edelly  ää kaikkien tunniste  ujen toimenpiteiden toteutumista täysimääräises  . 

Vuonna 1990 Vihdin kunnan ilmastopäästöt asukasta kohden olivat 5,7 t CO2-ekv, eli vuonna 2030 ilmastopäästöjen määrän tulisi 
olla 2,8 t CO2-ekv per asukas. Vuoteen 2019 mennessä tavoi  eesta oli saavute  u 0,2 t CO2-ekv. Vuoden 2020 päästö  edot julkais-
taan alkuvuodesta 2022. 

Kaavan N198 mahdollistama uusi yritysalue sijoi  uu hyvin saavute  avalle sijainnille maan  e 110:n ja valta  e 1:n välimaastoon, Ete-
lä-Nummelan alueelle. Maan  ellä 110 (Vanha Turun  e) kulkee jo nykyisellään linja-autoliikenne  ä, ja asemakaavan toteu  amisen 
myötä varaudutaan myös sisäisen joukkoliikenteen kehi  ymiseen etenkin Nummelan keskustaajaman ja uuden yritysalueen välillä. 
Asemakaavan kanssa samanaikaises   laaditaan Etelä-Nummelan osayleiskaavaa, jonka selvitysaineistoon sisältyy myös järjestelmä-
tasoinen liikennesuunnitelma (Sitowise 2021). Suunnitelmassa on esite  y alueen joukkoliikenteen järjestelyt välivaiheessa, vuonna 
2030, sekä loppu  lanteessa, vuonna 2050. Vuoden 2050  lanteessa lähdetään siitä oletuksesta, e  ä Etelä-Nummelaan sijoi  uu 
uuden Espoo-Salo -oikoradan asema asemanseutuineen ja liityntäpysäköin  järjestelyineen. Koko alueen kaavoitus ja toteutus pe-
rustuu siten kestäviin kulkumuotoihin, millä pyritään vähentämään Vihdin kunnan liikenteen päästöjä. 

Osayleiskaavassa on arvioitu myös osayleiskaavan toteu  amisen ilmastovaikutuksia (FCG, 2021). Kokonaiskasvihuonekaasupäästöt 
muodostuvat maankäytöstä, energiantuotannosta ja -kulutuksesta sekä liikenteestä ja rakennusten rakentamisesta. Kokonaisuutena 
yleiskaavan toteu  amisesta aiheutuvat hiilipäästöt olisivat 64 198 tCO2ekv/v. Energiantuotannosta ja -kulutuksesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen osuus kokonaispäästöistä on noin 16 %, rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen osuus on 44 % ja liiken-
teen kasvihuonekaasupäästöjen osuus on noin 40 %. Työpaikka-alueilla (TP ja KM -alueet) ja sekoi  uneilla keskusta-alueilla (C ja C-2) 
päästöt olisivat yhteensä noin 36 452 tCO2ekv/v ja työpaikkaa koh   keskimäärin noin 3,85 tCO2ekv/v. Osayleiskaavan TP- ja KM-
alueilla työpaikkaa koh   lasketut päästöt (5,24 tCO2ekv/v) ovat selkeäs   suurempia kuin keskustamaisilla alueilla (2,46 tCO2ekv/v). 
Hiilinielujen huomioiminen osana päästöarvioin  a kuitenkin pienentää yleiskaava-alueen toteu  amisesta aiheutuvia kokonaispääs-
töjä. Syntyvien kasvihuonekaasujen määrää osayleiskaava-alueella voidaan pienentää mm. maakaasun korvaamisella uusiutuvilla 
energialähteellä (esim. biopol  oaineet tai maalämpö) lämmitysenergian tuotannossa, puurakentamista suosimalla, laadukkaan 
kävely- ja pyöräilyinfran toteu  amisella sekä uusiutuvalla energialla toimivan joukkoliikenteen kehi  ämisellä. Toteutusvaiheessa 
syntyvien kasvihuonekaasujen määrää voidaan pienentää mm. maanmassan siirtojen op  moinnilla.

Asemakaavan toteu  amisen myötä Vihdin kunnan työpaikkaomavaraisuusaste voi kasvaa ja työpaikkatarjonnan monipuolisuus 
lisääntyä. Kunnassa on työllistä työvoimaa 13 000 – 14 000 henkeä, mu  a työpaikkojen lukumäärä on noin 8300. Työpaikkaomava-
raisuus kunnassa vuonna 2018 on ollut 61,6 %. Työpaikkaomavaraisuuden kasvun myötä kasvavat myös mahdollisuudet työllistyä 
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oman kunnan alueella, mikä vähentää päivi  äistä pendelöinnin tarve  a esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Myös tällä on liikenteen 
päästöjä vähentävä vaikutus.

Asemakaavan laa  misen yhteydessä on laadi  u myös alueen katuverkon yleissuunnitelmia. Asemakaavan katualueet on mitoite  u 
siten, e  ä alueelle mahdollistuu laadukkaat kävelyn ja pyöräilyn verkostot. Tällä pyritään kannustamaan valitsemaan kestävä liikku-
mismuoto päivi  äisiin tarpeisiin. Myös turvalliset ja laadukkaat yhteydet Nummelan toteute  uun kevyenliikenteen verkostoon ovat 
parhaillaan suunni  elussa Pillistön  en katualueen katusuunnitelmia laadi  aessa. 

Asemakaava-alueen toteutus edelly  ää merki  ävää maanmuokkausta alueella. Kor  eliin 385, T-kor  elialueelle, on sisällyte  y 
seuraava asemakaavamääräys: Kor  elialueella tapahtuvaa louhintaa ja murskausta ei tule tehdä ensisijaises   maa-ainesten o  a-
mistarkoituksessa vaan rakennushankkeen edistämiseksi. Rakennushankkeen yhteydessä irrote  u kiviaines tulee mahdollisuuk-
sien mukaan hyödyntää lähellä muodostumiskohde  a, kor  elialueen sisällä, ja sen poiskulje  amista tulisi väl  ää. Tällä pyritään 
osayleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa maini  uun maamassojen siirron op  moin  in ja sitä kau  a myös liikennesuori  eiden 
vähenemiseen alueen esirakentamisessa.

Lisäksi kaavamääräyksen mukaan teollisuus-, varasto- ja talousrakennuksien ka  opintoja suositellaan hyödynne  äväm viherka  oina 
ja/tai aurinkoenergian keräämiseen. Ilmastovaikutusten osalta määräyksellä edistetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntä-
mistä ja toisaalta viherka  ojen toteu  aminen vähentäisi työpaikka-alueelle tyypillisten laajojen ve  ä läpäisemä  ömien pintojen 
vaikutuksia hulevesien hallintaan. 

Edellä mainitun perusteella kaavalla N198 voidaan katsoa olevan myönteinen vaikutus kunnan ilmastotavoi  eiden saavu  amiseen. 

Kaavataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan toteu  amisen kaavataloudellisia vaikutuksia on arvioitu Etelä-Nummelan osayleiskaavan taloudellisten ja ilmasto-
vaikutusten arvioinnin yhteydessä (FCG Suunni  elu ja Tekniikka Oy, 2021). Arvioinnissa kunnalle aiheutuvat menot ja tulot jae   in 
pääomatalouteen (investoinnit, esimerkiksi rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä ton   en myyn  tulot) ja käy  ötalouteen 
(kunnossapitokustannukset ja kiinteistöverotulot). Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on mukana seuraavia Vihdin kuntaan 
kohdistuvia vaikutuksia: 

Kunta 

 Maankäytön ja infran suunni  elukustannukset 
 Rakentamis- ja kunnossapitokustannukset
 Katu- ja  everkko (liityntäverkko ja sisäinen verkko)
 Vesihuoltoverkko (liityntäverkko ja sisäinen verkko)
 Kaukolämpöverkko (liityntäverkko ja sisäinen verkko)
 Melusuojarakenteiden rakentaminen 
 Rakennusoikeuden ja ton   en luovutuksesta saatavat tulot 
 Kunnallis- ja kiinteistöverotulot, val  onosuudet 

Yksityissektori 

 Rakentamis- ja kunnossapitokustannukset 
 Sähköverkko (liityntäverkko ja sisäinen verkko) 

Arvioinnissa on huomioitu alueen esirakentamisen edelly  ämä maamassojen siirto osayleiskaavan tarkkuustasolla, ja asemakaavan 
N198 alueelle on laadi  u tarkempi louhinnan yleissuunnitelma. Mikäli Etelä-Nummelan työpaikka-alue toteutetaan yleistasauksen 
perusteella, louhi  avaa kalliota on arviolta luokkaa 3,5 milj. m ktr. Yleissuunnitelman mukaisilla tasoilla alueen täy  ö  lavuus on 
noin 1 milj. m3 täy  öä vaa  villa alueilla. Kun huomioidaan, e  ä louhe löyhtyy kalliosta irrote  aessa, voidaan arvioida, e  ä miljoo-
nan kuu  on täy  öihin tarvi  aisiin noin 620 000 m ktr kalliota. Savinen pohjamaa tulee myös painumaan, mikä kasva  aa tarvi  avia 
täy  ömassamääriä jonkin verran. Alueen toteutuksen osalta ei kaikilta osin mahdollises   pitäydytä yleistasauksessa, mikä aiheu  aa 
arvioihin epävarmuustekijöitä. Lisäksi tavoi  eena on, e  ä alueelta muodostuville ylijäämämassoille löytyisi käy  öä muualla, mikä 
pienentää esirakentamisen kustannusvaikutusta.

Koko osayleiskaavan alueen osalta yleisten alueiden, katujen ja infran rakentamisesta sekä alueiden esirakentamisesta syntyy 
kunnalle kustannuksia noin 192 miljoonaa euroa. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta (20 v.) syntyy yhteensä noin 50 
miljoonaa euroa ylläpitokustannuksia. Osayleiskaavan TP- ja T-alueiden osalta, joista kaavan N198 alueet muodostavat noin 60 %, 
kustannukseksi on arvioitu yhteensä 35 000€ työpaikkaa kohden 20 vuoden tarkastelujaksolla. 

Suurten investoin  en hankkeita ovat liikennehankkeet ja esimerkiksi sähköjohdot. Nämä ovat yleiskaava-alueella kiinteäs   kiinni-
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te  y yleiskaavaan ja vahvistavat yleiskaavassa suunniteltua yhdyskuntarakenteen toimivuu  a. Sähköjohtojen siirto koskee osayleis-
kaavan alueella mahdollises   sekä tulevaa asemanseutua e  ä Etelä-Nummelan yritysalueen toteu  amista. Nummelan uuden 
jätevedenpuhdistamon hinnaksi on arvioitu 39 miljoonaa euroa vuoteen 2050 mennessä, josta vuonna 2030 on makse  avaa 24,7 
miljoonaa. Koska investoin   jätevedenpuhdistamoon tehdään kaavan toteutuksesta riippuma  a, kustannusta ei oteta huomioon 
tässä tarkastelussa. Siirtoviemärin hinta-arvio on kokonaisuudessa 34 miljoonaa, josta osa jyvitetään Etelä-Nummelan osayleiskaa-
valle. 

Suurten hankkeiden investoin  kustannukset on osayleiskaavan selvityksessä arvioitu seuraavas  :

 Siirtoviemäri noin 2,6 milj. euroa,
 Sähköjohtojen siirto noin 3,9 milj. euroa,
 Kevyen liikenteen väylät (baana + käpy, radan alikulku 1 kpl) noin 2,3 milj. euroa,
 Kokoojakadut noin 11,2 milj. euroa,
 Maamassojen siirto (2,5 milj. m3) noin 32,5 milj. euroa,
 Asema-alue (alustava arvio, sis. esim. kansirakenne ja yleiset alueet) noin 5 milj. euroa.

Osayleiskaavan toteu  amisesta syntyy tarkasteluajanjaksolla (20 v.) kunnalle yhteensä noin 1,9 miljardia euroa tuloja. Näistä tuloista 
noin 201 miljoonaa euroa syntyy rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta, 47 miljoonaa lii  ymismaksuista sekä kehi  ämis-
korvauksista, sekä noin 54 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloista ja loput kunnallisverotuloista. Osayleiskaavan TP- ja T-alueiden 
osalta, joista kaavan N198 alueet muodostavat noin 60 %, tuloiksi on arvioitu noin 130 000 € työpaikkaa kohden 20 vuoden tarkaste-
lujaksolla. 

Osayleiskaavan asuin-, työpaikka- ja teollisuusalueiden rakentaminen osayleiskaavan mitoituksen mukaan vaa  i merki  äviä in-
vestointeja. Yleiskaava mahdollistaa noin 1,35 milj. k-m  rakentamisen, mikä merkitsee yksityissektorille noin 2,9 miljardin euron 
investointeja rakennuksiin, sisäiseen verkostoon ja pysäköin  alueisiin. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset ovat merki  äviä. 
Kokonaistyöllisyysvaikutus (suorat + epäsuorat) on suuruusluokaltaan 35 000 henkilötyövuo  a. On syytä huomioida, e  ä rakenta-
misaikainen työllisyyskehitys vaiku  aa voimakkaas   myös kunnan (ja seudun kun  en) saamiin verotuloihin.

Etelä-Nummelan osayleiskaavan mahdollistama työpaikkamäärä kaavan työpaikkarakentamisen toteudu  ua kokonaisuudessaan 
on noin 4 400 – 4 800 työpaikkaa. Työpaikoista noin 2 800 – 3 100 työpaikkaa ovat yleiskaava-alueelle syntyviä uusia työpaikkoja ja 
noin 1 600 - 1 700 työpaikkaa uusia välillisiä työpaikkoja. Kaavan toteutuksen myötä työllistyvät henkilöt maksavat Vihdin kunnalle 
kunnallisveroa noin 11,6 - 12,6 milj.€/vuosi ja kaava-alueelle sijoi  uvat yritykset yhteisöveroa noin 1,6 – 1,8 milj. €/vuosi  lanteessa, 
jossa osayleiskaavan mahdollistama työpaikkarakentaminen on toteutunut kokonaisuudessaan.

Arvioin   osoi  aa, e  ä alueen toteu  amisesta syntyy kunnalle jonkin verran suoraa taloudellista hyötyä, mikäli yhdyskuntarakenne 
toteutuu yleiskaavan esi  ämällä tavalla. On syytä huomioida, e  ä menot syntyvät etupainoises   tuloihin verra  una.

Asemakaavan toteu  amisesta muodostuvat tarkemmat taloudelliset vaikutukset selviävät alueen jatkosuunni  elun yhteydessä, kun 
alueen lopulliset louhintatasot ja -määrät sekä muodostuvien maamassojen lopullinen sijoituspaikka selviävät. Alueella tehdään 
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edelleen myös maanhankintaa ja maankäy  ösopimuksia, joilla 
on omat vaikutuksensa alueen toteu  amiseen lii  yviin menoi-
hin ja tuloihin. Alueen kunnallistekniikan rakentamisen kustan-
nukset selviävät kunnallistekniset suunnitelmien valmistumisen 
yhteydessä. Rakennuspaikkojen myyn  hinnoista päätetään 
kaavan valmistumisen jälkeen. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät
Alue  a halkovat voimalinjat aiheu  avat maisemallista hai  aa 
ja rajoi  eita alueen rakentamiselle. Erityises   alueen toteutus-
vaiheessa ja louhimisen yhteydessä voimalinjat on huomioitava 
Fingrid Oyj:n ohjeistusten mukaises  . Fingrid Oyj ohjeistaa 
myös tarkemmin siitä, millaisia toimintoja voimalinjojen johto-
alueelle voidaan sijoi  aa. Nämä on huomioitava, kun alueen 
rakennuspaikkoja suunnitellaan ja niille myönnetään rakennus-
lupia.

Työpaikkatoimintoihin lii  yvää melu-, pöly- ja muita hai  oja 
on vähenne  y suunni  elun avulla toimintojen sijoi  elulla ja 
asumisen eriyi  ämisellä. Työpaikkatoimintojen ja asumisen 
väliin on sijoite  u suojaviheralueita sekä istute  ava meluvalli. 
Työpaikkatoimintoihin lii  yvä ajoneuvoliikenne ei ohjaudu 
asutuksen lähelle. Asutusta on kuitenkin suoja  ava mt110:n 
liikenteen aiheu  amalta liikennemelulta kaavan melumääräys-
ten mukaises  .

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

5.7 Nimistö
Kaava-alueen nimistö on johde  u alueelle sijaitsevien  lojen 
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6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
6.1 Asemakaavan toteu  aminen ja sen ajoi  aminen
Asemakaavan toteu  aminen voi alkaa, kun asemakaava ja asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Alueen tasaamiselle, louhin-
nalle ja täytölle, on hae  ava asianmukaiset luvat ennen työhön ryhtymistä. Näitä varten on tehtävä tarkempi louhintasuunnitelma 
ja sitä varten tarvi  avat selvitykset, joiden lähtöaineistoina kaavaa varten tehdyt selvitykset ja suunnitelmat voivat toimia. Asema-
kaavan toteu  amisen aikataulu riippuu edellä mainituista suunnitelmista ja lupaprosesseista.

Alueen toteu  amisen aikana tulee huomioida erityises   rakentamisen aikainen hulevesien hallinta sekä ympäristölle aiheutuvien 
hai  ojen minimoiminen. Lisäksi voimalinjojen läheisyydessä toimiminen vaa  i niiden omistajan luvan, ja siinä täytyy nouda  aa 
anne  uja ohjeita ja määräyksiä.

6.2 Toteutuksen seuranta
Asemakaavan toteutuessa seura  avia asioita ovat ainakin alueen työpaikkatoimintojen ja työpaikkojen määrän kehi  yminen, ker-
rosalan toteutuminen, kaavamääräysten toteutuminen, liikennemäärien kehi  yminen sekä asukkaiden ja käy  äjien palaute.

                                                            Vihdissä 2.11.2021

 

 Petra Ståhl
 elinvoimajohtaja

 

 Tarja Johansson
 kaavasuunni  elija
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LISÄTIETOJA
Kuulutukset
Kunnan viralliset ilmoituslehdet, kunnan ilmoitustaulu 
sekä internet -sivut.
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www.vih  .fi  /palvelut/kaavoitus/asemakaavat
www.vih  .fi /palvelut/kadut_  et_puistot_ja_torit
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s-pos   petra.stahl@vih  .fi 
puh. 050 5766 256

Miia Ketonen, kaavoituksen  iminvetäjä
s-pos   miia.ketonen@vih  .fi 
puh. 044 0421 345

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

Kaavan piirtäminen
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puh. 044 4675 285
s-pos   eila.oulujarvi@vih  .fi 

Kaavao  eet
Eila Siikanen, suunni  eluavustaja
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Sopimukset ja maanhankinta
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puh. 044 4675 227
s-pos   mika.kukkula@vih  .fi 
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Elinvoimakeskus/kaavoitus
PL 13, 03101 Nummela

Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat
Toni Keski-Lusa, yhdyskuntatekniikan päällikkö
puh. (09) 4258 3597  
toni.keski-lusa@vih  .fi 

Laura Kilpeläinen, liikennesuunni  elija
puh. 044 4675 444
laura.kilpelainen@vih  .fi 
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