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1.1  Tunnistetiedot

Kunta: Vihti
Taajama: Nummela
Alue: Ridalinmetsä
Kaavan nimi: Ridalinmetsän asemakaava (ja asemakaavan muutos, jos on tarve)
kaavanumero: kaava N 148

Asemakaava koskee Ridalinmetsän rakentamatonta metsä- ja niittyaluetta sekä Huhdanmäentien 
varren länsipuoleista vanhaa omakotiasutusta. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee seuraavia tiloja tai osaa niistä: 927(Vihti)-436-1-58, 436 
1-107, 436-1-208, 436-1-207, 436-1-183, 436-1-196, 436-1-201, 406-20-8, 446-2-3, 446-2-194, 446-2-6, 
446-2-48, 446-2-188, 895-2-2.

Suunnittelualueen pinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 90 hehtaaria.

1.2  Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Nummelan taajamassa, sen eteläosissa ja rajautuu idässä Huhdanmäen-
tiehen ja valtatie 2:een, etelässä maa- ja metsätalousalueisiin, lännessä Linnanniitun ja Kotirinteen 
asemakaava-alueisiin ja pohjoisessa Huhdanmäen asemakaava-alueeseen. Suunnittelualue käsittää 
metsäalueen ja joitakin niittyalueita sekä vanhaa omakotiasutusta. Suunnittelualueelta on nykyisiä 
katuyhteyksiä pitkin Nummelan palveluihin matkaa noin 1,7 km, ja Vanhalle Turuntielle matkaa kertyy 
2,7 kilometriä. 

1.3  Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan nimi on Ridalinmetsän asemakaava.

Kaavoituksen tarkoituksena on tutkia alueen soveltuvuutta monipuoliseen, viihtyisään ja tehokkaa-
seen rakentamiseen lähellä olemassa olevia kaupallisia palveluita ja joukkoliikenteen pysäkkejä. Uusi 
asuntoalue jatkaa Nummelan taajamarakennetta etelään. Alustavien yleissuunnitelmien mukaan 
ESA-/Länsiradan linjaus ja Nummelan uusi rautatieasema sijoittuvat suunnittelualueen lounaispuolelle 
n. 2 km (auto) ja n. 1,5 km (kevytliikenne) etäisyydelle. Lisäksi alueen kautta kulkee jo nyt Pihtisillantie 
Vanhalta Turuntieltä (mt 110) vt 2:n  rinnakkaistienä Nummelaan. Kaavalla varaudutaan Länsiradan 
kehittämiskäytävän asuin- ja työpaikkarakentamiseen ja Nummelan taajamarakenteen laajentamiseen 
radan vaikutuspiirissä.

Alueelle on tavoitteena sijoittaa hyvien liikenneyhteyksien varaan tukeutuvaa asumista ja jonkin ver-
ran ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työpaikkarakentamista. 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
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1.5  Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivätty 11.9.2013
Liite 2. Kaavan valmisteluaineiston maankäyttökaaviot sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Liite 3. Asemakaavan seurantalomake (lisätään kv:n hyväksymiskäsittelyyn)
Liite 4. Havainnepiirustus
Liite 5. Meluselvitys
Liite 6. Luontoselvityksen päivitys (maastotyö ja alustava raportointi ollut käytössä, muuten valmistu-
vat vuoden 2014 lopulla)
Liite 7. Muutettavat asemakaavat (mikäli muuttuu)

1.6  Luettelo kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähde-
materiaalista

Uudenmaan maakuntakaava, UL 2006
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, UL 2010
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, UL 2012 (ei lainvoimainen)
Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, YM 2009
Vihdin yleiskaava -86, kv 1986
Asemakaavat n:o  61, 76, 82, 116, 127c, ja 132 (rajautuvat kaavat)
Vihdin kunnan tasapainoitettu strategia, 2014-2017, kv 28.4.2014 § 23
Vihdin kunnan kehityskuva 2025, Skoy 2004
Vihdin pohjavesialueet, UYK 2005
Vihdin maisemahistoriallinen selvitys, Forsius-Nummela 1994
Vihdin tieliikenteen meluselvitys, Tielaitos ja VK 1998
Vihdin jalankulku-, pyörätie ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma, WSP group Oy, 2012
Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto ja VK 2005
Etelä-Nummelan liikenneselvitys, Sito Oy & Strafi ca Oy, 2009
Nummelan eteläosien liikenneselvityksen päivitys, Strafi ca Oy 2013
Vihdin liikenneturvallisuussuunnitelma, Uudenmaan Ely-keskus, 2012
Meritien, Vihdintien ja Asemantien toimivuustarkastelu (sis. liikennesuunnitelman ja meluselvityksen),       
Pöyry ja VK 2011
Ympäristömeluselvitys vt 2:n liikennemelun kantautumisesta alueelle, Promethor 2013
Meritienahteen meluselvitys, Suunnittelukeskus Oy 2003
Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 - 2012
Nummelan eteläosien osayleiskaavan luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy, 2005/2008
Luontoselvityksen täydennys, Silvestris 2014 (tekeillä)
Luonnon- ja maisemasuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden selvitys. Vihdin kunta, 1991.
Etelä-Nummelan rakennemalli, Arkkitehtitoimisto A-konsultit 2005
Hulevesien luonnonmukainen hallinta. Suunnittelukohteena Ridalinpuron valuma-alue, Outi 
Salminen ja Eeva Rapola. TKK Vesitalous ja vesirakennus, 2007
Nummelan-Ojakkalan hulevesisuunnitelma, Sito 2013

Muita kaavatyötä koskevia suunnitelmia ja selvityksiä

Ympäristönsuojelumääräykset, kv 2.4.2012
Ohjeellinen palveluverkkosuunnitelma, 14.6.2010
Vihdin ilmastostrategia, kv 14.6.2010 § 25
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2 TIIVISTELMÄ

2.1  Kaavaprosessin vaiheet

Kaavatyö sisältyy kunnanvaltuuston 11.11.2013 
hyväksymään kaavoitusohjelmaan ja 17.3.2014 
hyväksymään kaavoitusohjelman täydennyk-
seen vuodelle 2014.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lauta-
kunnan kokouksessa 11.9.2013, § 70. 

Kaavatyö on kuulutettu tulleeksi vireille 
20.9.2013.

Perusselvitykset ja tavoitteet -raportti on mer-
kitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakun-
nan kokouksessa 9.4.2014, § 51.

Kaavan tavoitteet on hyväksytty kunnanhalli-
tuksessa 14.4.2014, § 70. 

2.2 Asemakaava

Alueelle on laadittu kaavan valmisteluaineistoa. 
Maankäyttöluonnokset ovat suurpiirteisiä ra-
kennemalleja, joissa on esitetty erilaisten toi-
mintojen korttelialuevaraukset ja katuverkko. 
Luontoselvityksen päivitys tullee aiheuttamaan 
korttelialuevarauksiin joitakin muutoksia. Aluet-
ta on tutkittu monipuolisena asuntoalueena 
(AK, AKR, AR, AO), jonka reunalle on sijoitettu 
työpaikka-kortteleita (TY). Alueelle on myös 
varattu korttelialue lähipalveluille (P, liiketilaa, 
palveluasumista) ja aluetta palvelevalle lämpö-
keskukselle (ET).

Kaavan valmisteluaineisto valmisteltiin kaa-
voitus- ja teknisen lautakunnan kokoukseen 
syksyllä 2014.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Kaavaa voidaan alkaa toteuttamaan kun se on 
saanut lainvoiman ja alueen katu- ja muut kun-
nallistekniset suunnitelmat on hyväksytty.

Ridalinmetsän asemakaava-alueen likimääräinen rajaus kunnan opaskartalla 
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3.1  Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1  Alueen yleiskuvaus

Noin 90 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijoittuu Nummelan Huhdanmäen eteläpuolelle asema-
kaavoitettujen ja pääosin toteutuneiden asuinalueiden viereen. Alueelle on rakennettu joitakin oma-
kotitaloja viime vuosisadan puolivälissä Huhdanmäentien länsipuolelle. 

Suunnittelualue rajautuu idässä Huhdanmäentiehen, Meritienahteen asemakaavaan ja valtatie 2:een, 
lännessä Linnanniitun ja Kotirinteen asemakaava-alueisiin ja pohjoisessa Huhdanmäen asemakaava-
alueeseen. Pihtisillantie kulkee suunnittelualueen läpi Vanhalta Turuntieltä (vt 110) Nummelaan ja toi-
mii vt 2:n rinnakkaistienä. Etelässä ja lounaassa suunnittelualue rajautuu maa- ja metsätalousalueisiin.

Kaavatyön yhteydessä tarkistetaan Nummelan eteläosien osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehty-
jä luontoselvityksiä. Tarkistus tilattiin Silvestris Luontoselvitys Oy:ltä ja selvitys saadaan vuoden 2014 
lopulla. Selvityksen alustava raportti on ollut käytettävissä tätä valmisteluaineistoa laadittaessa.

Ajoneuvoliikenteen meluselvitys tilattiin Promethor Oy:ltä ja se valmistui 2013 syksyllä.

3 LÄHTÖKOHDAT

Kaava-alueen sijianti Nummelan taajamassa

Alueen sijainti punaisella rajalla Nummelan kokonaisrakenteessa.
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3.1.2  Luonnonympäristö

Maisemarakenne ja maisemakuva 

Kaava-alue muodostuu osittain metsää kasvavas-
ta ja osittain avohakatusta mutta nyt jo nuorta 
koivua kasvavasta kallioselänteestä, joka kohoaa 
korkeimmillaan noin 92 metriä merenpinnan 
yläpuolelle. Korkeustaso vaihtelee kaava-alueen 
kohdalla noin 55-92 m-mpy välillä. Asuntoalu-
eeksi kaavailtu ylänköalue sijaitsee tasolla +70-85 
metriä.

Kasvillisuus

Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeeseen (1b), joka ulottuu eteläisimpien 
rannikkoseutujen eli hemiboreaalisen vyöhykkeen 
rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjanlahden rannikolle 
saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä 
puusto on runsasta ja kasvukausi 160-175 vrk. 
Suunnittelualue on suureksi osaksi kalliometsää, 
jossa kasvaa mäntyä ja kuusta. Aluskasvillisuus on 
varpujen, lähinnä mustikan, vallitsemaa. Kuivem-
milla kohdilla kasvaa myös kanervaa. Alueella on 
myös kallioalueille tyypillisiä suojuotteja. Alueen 
metsät ovat hakattuja tai hoidettuja talousmetsiä. 
Hakatuilla alueilla on nyt alle 10-vuotias koivutai-
mikko.

Kallioperä, maaperä, rakennettavus

Suunnittelualue on pääosin kallioista ja peruskallio 
on niin lähellä maanpintaa, että myös maaperä 
luokitellaan kallioksi. Alueen kivilaji on graniitti. 
Kallioalueen keskellä on hienorakeisempaa maa-
ainesta kuten hiekkamoreenia, hiekkaa ja hienoa 
hietaa sekä hiesua. Kalliomaat ovat maanraken-
nuksen kannalta sikäli ongelmattomia, että ne 
kantavat eivätkä roudi. Kallioalueilla rakennuksien 
ja rakenteiden perustaminen onkin helppoa. Ra-
kentamisen maastoon sovittaminen on kuitenkin 
usein vaikeaa ja johtaa kallion leikkaamiseen, 
voimakkaisiin paikallisiin korkeuseroihin. Kallio-
maastossa myös kunnallistekniikan rakentaminen 
tulee jonkin verran kalliimmaksi.

Eläimistö

Alueen linnusto- ja liito-oravaselvityksissä on seli-
tetty alueet, jotka kaavoituksessa tulee huomioida. 
Alueelta on havaittu pyyn, pikkulepinkäisen, kivi-
taskun ja tiltaltin reviirejä ja liito-oravan esiintymis-
alue. Alueen eteläosassa on hirvieläinten reitti.

Alue maaperäkartalla. Sininen hietasavea, punai-
nen kalliomaata, vaalea hiekkamoreenia.

Alueella on suuret korkeuserot, jotka toisaalta 
haittaavat rakentamisen sijoittamista alueelle 
mutta toisaalta alueelle muodostuu omaleimaisia 
pienempiä asuinalueita.
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Joitakin vuosia sitten tehdylle avohakkuualueelle 
on jo kasvanut vahva koivikko.

Huomioitavat luontokohteet

Yleiskaavatyön selvitysten mukaan alueella on 
useita kohteita jotka kaavoituksessa tulee huomi-
oida omalla merkinnällään. Kohteiden 10, 13, 14, 
16-19 ja 23 ominaispiirteet on selitetty tehdyissä 
luontoselvityksissä. Koko kaava-alueen osalta 
tullaan tekemään kevään 2014 aikana tarkistukset 
maastossa. Osa näistä alueista tulee merkittäväksi 
kaavaan.

10. korpisuo, merkintäsuosistus sl (päivitys: har-
maaleppää kasvava ruohokorpi, joka mieluiten 
säilytettäisiin luonnontilassa),
13. pähkinäpensaita, SL (suojelualue perustettu, 
(päivitys: alue sisältää pähkinäpensasalueen, 
luonnontilaisen noron ja lähteikön. Viimeksi 
mainitut ovat vesilakikohteita. Pähkinäpensasalue 
sisältää pähkinäpensaslehdon ja korven, mutta osa 
rajatusta alueesta on tuoretta kangasta ja lehtoa. 
Luonnonarvot ovat hyvät. Täällä on vahvat perus-
telut merkitä koko alue SL-alueeksi),
14. noro ja lähde, /s,
16. luonnontilaistuva oja, (päivitys: Noron itäpää 
Linnaniitun ja pellon välissä on vesilakikohde, 
luonnontilainen norouoma, siitä Porintielle ei ole 
yhtä arvokasta),
17. haavanarinakääpä, sl (päivitys: soveltuu liito-
oravan elinympäristöksi, suositellaan säilytettäväk-
si puustoa),
18. korpinotko, sl (päivitys: ei luontoarvoja),
19. noro, MY (päivitys: Verrattuna aikaisempiin kar-
toituksiin on kohteen arvo laskenut. Noro on kui-
tenkin vesilakikohde, luonnontilainen norouoma, 
jota ei saa vaarantaa (ellei erikseen haeta vesilain 
lupaa siihen).  Jos tämä säilytetään rakentamatto-
mana tuntuisi luonnonarvojen kannalta hyvältä, 
jos sen ympärillä olisi riittävä suojavyöhyke (40-50 
m).
23. potentiaalinen liito-orava, /s (päivitys: alue, 
jossa on todettu liito-oravan pesäpaikat. Suosi-
tuksena on, että alue säilytetään luonnontilaisena 
(MY, M/sl?).

Luontoselvityksen päivitys saattaa vaikuttaa myös 
muiden alueiden maankäyttöön.

Pienilmasto

Rakentamisen kannalta alue on sitä suotuisampi, 
mitä lämpimämpi alueen pienilmasto on. Pienil-
mastoon vaikuttavat aurinkoisuus, tuulisuus ja kos-
teus. Käytännössä tällaiset tekijät ovat riippuvaisia 
suuntauksesta, maastonmuodoista, maaperästä 
ja kasvillisuudesta. Suunnittelualueen maasto on 
vaihtelevaa ja pienilmastoltaan asumiseen hyvin 
soveltuvaa.

Pohjavesi

Suunnittelualue ei ole luokitellulla pohjavesialu-
eella.

Kaava-alue rasteroituna, pintavesiuomat sinisellä ja 
vedenjakajat punaisella.

Vesistöt ja vesitalous

Suunnittelualueelta vedet laskevat Enäjärveen, 
sekä Ridalinpuron että Lusilan kautta alueen ete-
läosasta. Suunnittelualueen sisällä ei ole vesistöjä, 
lukuun ottamatta itäosassa olevaa vähäistä noroa 
ja eteläosassa olevaa ojaa.
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3.1.3  Rakennettu ympäristö
Alueen historiallisia vaiheita

Rakentamattomalla osalla suunnittelualueesta ei 
ole ollut tunnetusti aikaisempaa asutusta. Huhdan-
mäentien varressa on  kaksi vanhaa 1800-1900-lu-
kujen vaihteessa rakennettua asuintaloa (peruspa-
rannettuja) ja sotien jälkeen rakennettuja omakoti-
taloja, joista kaksi 1990 jälkeen rakennettuja. Huh-
danmäentien itäpuolella on 2004-2006 rakentunut 
Meritienahteen asuntoalue.  Suunnittelualueen 
länsipuolella alueeseen rajoittuvat Kotirinteen ja 
Linnanniitun asuntoalueiden vuoden 2010 jälkeen 
rakennetut omakotitontit.

Suunnittelualueen rakennuskanta ja 

kulttuuriympäristö

Suunnittelualue on pääasiassa rakentamatonta 
metsää lukuunottamatta em. vanhoja omakotita-
loja. Siellä ei myöskään sijaitse erityistä kulttuuri-
ympäristöä. Alueen itäsosassa on tallella vanhan 
Meritien linjaus tilustienä.

Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat

Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa 
Meritienahteen, Huhdanmäen, Kotirinteen ja Lin-
nanniitun asemakaava-aluieden kainalossa.

Lähimmillään palvelut ovat tai tulevat olemaan 
Nummelan keskustassa  ja Pajuniityssä 0,8-1,5 
km päässä. Suunnittelualueella ei ole palveluja 
eikä työpaikkoja. Asukkaita alueella on n. 20.  
Lähin koulu on nyt Nummelan keskustassa mutta 
Pajuniityn eteläosaan n. 800 metrin etäisyydelle 
alueesta rakennetaan iso koulukeskus ja päiväkoti 
jo ennen kuin Ridalinmetsän alue rakennetaan.

Virkistys

Nummelan taajaman eteläpuolella sijaitsevat 
vielä toistaiseksi pääosin rakentamattomat, laajat 
metsäalueet, joita taajaman asukkaat käyttävät 
ulkoilun ja retkeilyn ohella marjastus- ja sienes-
tysalueinaan. Lähimmät rakennetut puistot ovat 
Huhdanmäessä ja Pajuniityn alueella.

Liikenneverkko

Liikenteellisesti suunnittelualue sijaitsee hyvällä 
paikalla, Huhdanmäentien ja Pihtisillantien varsilla 
vain reilun kilometrin päässä Nummelan linja-au-
toasemalta ja päivittäistavarakaupoista. Porintien 
(vt 2) linja-autopysäkille on alueelta 200 - 600 
metriä. Huhmariin Vanhalle Turuntielle on matkaa 
n. 2,5 km.  

Huhdanmäentien varren vanhaa omakotitaloa 
peruskorjataan.

Huhdanmäentien katunäkymä Meritienahteen 
kohdalta Huhdanmäkeen.

Meritienahteen asuinaluetta.

Huhdanmäentien varren vanhan asutuksen alueel-
la on myös yksi vapaa-ajan asunto.

2000-luvun puolivälissä rakentui Meritienahtee-
seen tusinan verran omakotitaloja.
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Liikennöinti Nummelan keskustaan tapahtuu 
Pihtisillantieltä Vanha-Sepän tielle ja siitä Huhdan-
mäentien kautta Huhtatielle ja Meritielle. Tulevai-
suudessa pääreitti keskustaan tulee kulkemaan 
Pihtisillantien jatkeen - Pajuniityntien - kautta 
Naaranpajuntielle ja sitä kautta Meritielle tai 
Naaranpajuntien kautta Pillistöntielle ja radan ali 
Asemantielle. Alue voidaan liittää myös suoraan 
Huhdanmäentiehen.

Aikanaan kun Länsirata/ESA-rata toteutuu niin 
uudelle Nummelan rautatieasemalle matkaa alu-
eelta tulee n. 2 km ja kevytliikennereittejä myöten 
hieman vähemmän.

Tekninen huolto

Huhdanmäentien varren vanhan asutuksen osalta 
alue on kunnallisteknisten johtojen vaikutuspiiris-
sä. Aivan suunnittelualueen luoteisosassa kulkee 
110 kV:n ja kaakkoisosassa 400 kV:n voimansiirto-
linjat.

Osa alueesta voidaan viemäröidä viettoviemäreillä 
olemassa oleviin viemärilinjoihin Huhdanmäen, 
Meritienahteen, Kotirinteen ja mahdollisesti Lin-
nanniitun alueille. Osa uudisrakentamisesta tulee 
tarvitsemaan oman jätevedenpumppaamon.

Ympäristöhäiriöt

Alueen itäosaan kantautuu vt 2:n liikennemelu. 
Tehdyn meluselvityksen mukaan melutaso alittaa 
ohjearvot pääosalla aluetta, valtatie 2:n puoleisella 
osalla alueesta melu tulee kuitenkin huomioida 
piha-alueiden suunnittelussa ja tällä alueella VN:n 
asettamiin ohjearvoihin päästään rakennusmasso-
jen oikeanlaisella sijoittelulla.  Julkisivujen äänen-
eristävyysvaatimukset voitiin tässä selvityksessä 
arvioida vain suuntaa-antavasti koska rakennusten 
sijoittelua ja massoittelua ei ollut käytettävissä. Ne 
ovat kuitenkin lähimpänä  valtatietä luokkaa 30-32 
dB, joihin arvoihin päästään normaalilla seinära-
kenteella.

3.1.4 Maanomistus
Suunnittelualue on suurelta osin kunnan omistuk-
sessa, mutta alueen länsi- ja itäosissa on yksityis-
ten omistamaa maata.

3.2  Suunnittelutilanne

3.2.1  Kaava-aluetta koskevat 
suunnitelmat, päätökset  ja 
selvitykset
Liikennesuunnitelmat

Nummelan eteläosien osayleiskaavatyötä 
varten on tehty liikennesuunnitelma ja sitä on 
täydennetty v. 2013 ottaen huomioon mm. 
Ridanlinmetsän alueen tuleva rakentaminen. 
Myös Nummelan keskustaa varten tehtyjen 
liikennesuunnitelmien, mm. Meritien -Vihdintien 
toimivuustarkastelu ja liikennesuunnitelma ottaa 
kantaa Nummelan eteläosien rakentamisen 
aiheuttamaan liikenteen lisääntymiseen 
keskustassa.  Näiden selvitysten perusteella 
Ridalinmetsän alueen uuden asutuksen 
aiheuttama liikenteen lisäys Nummelassa ei tuota 
sellaisia liikenteellisiä ongelmia, joita ei voitaisi 
näissä selvityksissä tehtyjen suunnitelmien 
toteuttamisella ratkaista.

Liikennemeluselvitys

Ridalinmetsän asemakaavaa varten on tehty 
liikennemeluselvitys v. 2013 (Promethor).

Yli 55 dB(A):n raja keltaisella.
Päiväliikenteen keskiäänitaso 
ennusteliikenteessä. v. 2030

Kunnan maanomistus on vihreällä 
ja yksityinen valkoisella. Alustava 
kaava-alueen raja mustalla viivalla.
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Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu 
ympäristöministeriössä 8.11.2006. Maakuntakaa-
vassa suunnittelukohde on taajamatoimintojen 
aluetta. Myös 110 ja 400 kV:n voimansiirtolinjat 
on merkitty maakuntakaavaan. Alueen kautta on 
myös merkitty viheryhteystarve. Maakuntakaavan 
uudistaminen on tällä hetkellä meneillään.

1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään jätehuoltoa, 
kiviaineshuoltoa, moottori- ja ampumarata-alueita, 
liikenteen varikkoja ja terminaaleja sekä laajoja 
yhtenäisiä metsätalousalueita ja hiljaisia alueita. 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu merkintöjä 1. 
vaihemaakuntakaavassa.

2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistamaton) 
sovitetaan yhteen toimiva ja kestävä yhdyskunta-
rakenne, sitä tukeva liikennejärjestelmä ja kaupan 
palveluverkko. 2. vaihemaakuntakaavassa suunnit-
telualue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi.

3. vaihemaakuntakaavassa ei kohdistu merkintöjä 
suunnittelualueeseen.

4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on juuri 
käynnistynyt. Siinä tullaan määrittämään yleiset 
kehittämislinjat elinkeinoille ja innovaatiotoimin-
nalle, logistiikalle, tuulivoimalle, viherrakenteelle ja 
kulttuuriympäristöille. 

Yleiskaava

Vihdin kunnan yleiskaava on hyväksytty kun-
nanvaltuustossa vuonna 1986, mutta se on ns. 
oikeusvaikutukseton. Siinä suunnittelualue on 
osoitettu asuinpientalojen alueeksi, retkeilyalueek-
si ja selvitysalueeksi. Alueen pohjoisosan kautta 
on johdettu Nummelan eteläinen sisääntulotie vt 
2:lta.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Nummelan etelä-
osien osayleiskaavan osa-alue C:n 9.12.2013 § 85 
(ei lainvoimainen).

Nummelan eteläosien osayleiskaavassa (C) suurin 
osa suunnittelualueesta on merkitty asumiselle. 
AP ja AK-alueille voidaan sijoittaa asuntorakenta-
misen lisäksi sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät 
aiheuta ympäristöön häiriötä. Alueelle on merkitty 
yksi suojelualue (rajauspäätös tehty) ja 2 kohdetta, 
joilla on luontoarvoja.  Pihtisillantie on yhdystie. 
Lisäksi alueen itäosaan on merkitty  kevyenliiken-
teen reitti ja historiallisen Meritien reitti. Alueelle 
on myös merkitty ulkoilureitit ja virkistysalueita.

Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Kaava-alueen 
likimääräinen sijainti merkitty punaisella ympyrällä.

Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta. Kaava-
alueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella 
ympyrällä.

Ote Nummelan eteläosien osayleiskaavasta.
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Asemakaava 

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittama-
tonta. Kaava-alueeseen sisällytetään kaavaeh-
dotusvaiheessa mahdollisesti Meritienahteen 
asemakaavan katualuetta. Muuten alue rajautuu 
asemakaavoitettuihin alueisiin paitsi eteläkaakos-
sa.

Rakennusjärjestys

Kuntien tärkein rakentamisen ohjauksen väline 
on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista 
oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita. Vihdin 
kunnassa rakentamista ohjaa kunnanvaltuuston 
28.1.2002 hyväksymä rakennusjärjestys. Raken-
nusjärjestys sisältää muun muassa tulkintoja van-
himpien rakennuskaavojen rakennusoikeudesta 
sekä ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa 
olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisem-
pia ohjeita rakentamiseen. Rakennusjärjestys 
on saatavilla esimerkiksi kunnan nettisivuilta. 
Asemakaava-alueilla rakentamista ohjaa kuitenkin 
ensisijaisesti asemakaava.

Rakennus- ja toimenpidekiellot 

Pääosalla aluetta on voimassa MRL 38 §:n mu-
kainen rakennuskielto ja MRL 128 §:n mukainen 
toimenpiderajoitus 1.1.2015 asti yleiskaavan 
laatimista varten. Kunnanvaltuuston tekemästä 
Nummelan eteläosien osayleiskaavan hyväksy-
mispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus 
raukeavat osayleiskaavan tai asemakaavan saatua 
lainvoiman.

Pohjakartta

Alueen pohjakartta saatetaan ajantasalle ennen 
asemakaavaehdotuksen asettamista julkisesti 
nähtäville.

Muut päätökset, suunnitelmat ja ohjelma

Kunnanvaltuuston 15.11.2004 hyväksymässä 
Vihdin kunnan kehityskuvassa 2025 kaava-alue 
on taajama-aluetta ja alueen läpi on johdettu 
uusi yhdystie Huhmarista Nummelaan (nykyinen 
Pihtisillantie).

Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt Vihdin 
kunnan ilmastostrategian, jossa tavoitteeksi on 
asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
nen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 
tasosta. Toiminnallisesti tämä tarkoittaa mm. jouk-
koliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistä, 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja energiate-
hokkuuden parantamista.

Suunnittelussa otetaan huomioon kunnan palve-
luverkkosuunnitelma.

Suunnittelualue ajantasakaavan kartalla

3.2.2 Kaava-aluetta koskevat 
sopimukset

Asemakaavoituksen aloittamissopimuksia tehdään 
syksyn 2014 aikana alueen maanomistajien kanssa. 
Tarvittavat maankäyttösopimukset laaditaan 
ennen kaavaehdotuksen nähtävilläpitoa.

Pihtisillantien eteläpuolen kalliollta itä-kaakkoon.
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1  Asemakaavan suunnittelun tarve

Asemakaavoituksella tutkitaan uuden asuinalueen 
sijoittamista Ridalinmetsän kallioylängölle.

Tarve sijoittaa uutta asumista Nummelan taajaman 
keskustaa laajentaen perustuu toisaalta MAL-sopi-
muksen velvoitteisiin ja toisaalta omakotitonttien 
riittävyyteen asema-kaavoitetulla alueella, jotta kun-
ta kykenisi omalla tonttitarjonnallaan vaikuttamaan 
haja-aluerakentamisen hillintään.

Samalla tutkitaan voidaanko alueelle sijoittaa asu-
mista häiritsemätöntä työpaikkarakentamista.

4.2  Suunnittelun käynnistyminen ja 
sitä koskevat päätökset

Kaavatyö sisältyy kokonaisuudessaan kunnanval-
tuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle 
2014 .

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt 
tiedoksi kaavan N 148 osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman kokouksessaan 11.9.2013 § 70.

Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavoitukselle tavoit-
teet 14.4.2014 § 70.

4.3  Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1  Osalliset

Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja kaikki 

ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat 
myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Osalliset on 
lueteltu tarkemmin kaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa.

4.3.2  Vireilletulo

Asemakaavatyö kuulutettiin vireille tulleeksi 
20.9.2013.

4.3.3  Osallistuminen ja vuorovaiku-
tusmenettelyt

Koska alue sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymän 
osayleiskaavan alueelle (ei lainvoimainen), jonka 
osalta on käyty tarvittavat viranomaisneuvottelut, ei 
tämän kaavan osalta ole tarpeen käydä MRL 66 §:n 
tarkoittamia viranomaisneuvotteluita. Muita neu-
votteluja viranomaisten kanssa on käyty ja voidaan 
käydä kaavaprosessin aikana.

Osallinen voi olla yhteydessä kaavanlaatijaan koko 
kaavoitusprosessin ajan ja esittää mielipiteitään 
suunnittelualueesta ja sen kaavoituksesta. Kaavan 
valmisteluaineisto asetetaan nähtäville MRL 62 §:n 
tarkoittamalla tavalla ja osallinen voi antaa siitä mie-
lipiteensä. Sitä myös esitellään yleisötilaisuudessa. 
Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n tarkoittamalla 
tavalla julkisesti nähtäville ja siitä voi osallinen antaa 
muistutuksen. Lausuntoja pyydetään viranomais-
tahoilta ja muilta yhteisöiltä sekä valmisteluaineis-
to- että kaavaehdotusvaiheissa. Alueelle laaditaan 
luultavasti useita kaavaehdotuksia ja niiden osalta 
pidetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia.

Pihtisillantie jakaa suunnittelualueen itä-länsisuunnassa
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4.4  Asemakaavan tavoitteet

4.41  MRL:n sisältövaatimukset
Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten, 
kuin siitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinym-
päristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja 
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai 
sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, 
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa 
maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuu-
tonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa 
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 

• yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
• olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
• asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
• mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jäte-
huollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä 
tavalla 
• mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
• kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
• ympäristöhaittojen vähentäminen
• rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
• virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

4.4.2  Valtakunnalliset aluidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää. Niiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huo-
mioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa, auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain
ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, 
toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysy-
myksissä, edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä 
edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja 
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viran-
omaisten toiminnassa. 

Tämän asemakaavan laatimista ohjaavat erityisesti seuraavat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
mainitut asiakohdat: 

Toimiva aluerakenne sekä eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Alueiden-
käytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytyk-
set hyvälle taajamakuvalle eheyttämällä taajamia. Suunnittelussa on huolehdittava, että asunto- ja
työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. Etelä-Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti 
alueiden välisiin raideliikenneyhteyksiin. 

Yhdyskuntarakennetta tulee kehittää siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutetta-
vissa, ja henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Suunnittelussa parannetaan joukkoliiken-
teen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Jalankululle ja pyöräilylle on varattava riittävät ja toimivat verkostot. 
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Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alu-
eidenkäytön suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien 
ehkäisemiseen. Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa 
ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. 
Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutoksen sopeutumiselle. Kaavoituksessa on varauduttava 
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyt-
töedellytyksiä. 

Suunnittelualue jatkaa Nummelan taajaman kasvua etelään olemassa olevan kunnallisteknisen verkoston 
ja kaukolämpöverkon piirissä ja läheisyydessä. Suunnittelualueelta on olemassa lyhyet yhteydet linja-auto-
liikenteen pysäkeille ja osaltaan alueen rakentuminen myös parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä 
koko Etelä-Nummelan alueella. Suunnittelutyöllä pyritään parantamaan liikennejärjestelyitä siten, että edis-
tetään myös alueen kevyenliikenteen yhteyksien toimivuutta ja parannetaan alueen liikenneturvallisuutta.
Aluetta suunniteltaessa on huomioitava liikenteen aiheuttama melu siten, ettei siitä koidu haittaa alueen 
nykyisille tai tuleville asukkaille. 

Kaavahankkeella pyritään myös osaltaan lisäämään tonttitarjontaa Nummelan taajamassa. Suunnittelus-
sa osoitetaan Nummelan eteläosiin virkistysalueita, jotka ovat yhteydessä Nummelan eteläosien muiden 
virkistys- ja metsäalueiden kanssa.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja

luonnonvarat
Alueidenkäytössä tulee edistää kansallisen kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä sekä yhtenäisten virkistysalueiden muodostumista. Myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
edistetään alueidenkäytön suunnittelussa. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja luonto- ja 
kulttuurimatkailua sekä hiljaisten alueiden säilymistä. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaan-
tumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesi-
alueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. Alueidenkäytöllä 
edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. 

Ridalinmetsän asemakaavoittamisen yhteydessä huolehditaan luonnon monimuotoisuuden ja ekologis-
ten yhteyksien säilymisestä sekä yhtenäisten virkistysalueiden muodostumisesta Nummelan eteläisellä 
taajama-alueella. Suunnittelussa otetaan huomioon myös alueella syntyvien hulevesien käsittely.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvele-
vat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö tulee sovittaa 
yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien 
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti 
olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja –verkostoja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikenneturvallisuuden 
kehittämiseen. Alueiden käytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 

Ridalinmetsän kehittäminen edistää ekologisesti kestävien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Laajen-
tuvan Nummelan taajaman osa on liitettävissä lähellä sijaitsevaan kaukolämpöverkkoon.  Kaavoituksella 
pyritään edesauttamaan myös uusien lämmitysjärjestelmien (maalämpövoimala) käyttöön ottoa. Alueen 
läpi kulkeva 400 kV:n voimansiirtolinja osoitetaan asemakaavaan asianmukaisin merkinnöin. 

Helsingin seudun erityiskysymykset 

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla 
edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle 
sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen 
tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelu-
keskuksina. 

Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Alueiden-
käytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

Ridalinmetsän asemakaavoituksella edistetään monipuolista asuntorakentamista, toimivia liikennejärjestel-
miä ja hyvää elinympäristöä. 
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Alue tukeutuu nykyiseen linja-autoliikenteeseen, jonka toimintaedellytyksiä lisärakentaminen parantaa. 
Alueelta voidaan järjestään lyhyet ja hyvät kevyenliikenteen yhteydet myös tulevalle Nummelan rautatie-
asemalle. Alue eheyttää Nummelan taajaman yhdyskuntarakennetta. 

4.4.3  Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet
Kaavoitusohjelmassa vuodelle 2014 painopisteenä on mm. edellytysten luominen monipuoliselle asunto-
rakentamiselle kaavoittamalla korkealaatuisia ja omaleimaisia pientaloalueita. Asuinalueiden kaavoittami-
sessa pääpaino on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti olemassa olevien asuinalueiden 
täydentämisessä ja taajamien kasvusuuntien mukaisessa laajentamisessa. Tavoitteena on nostaa kunnan 
taajama-astetta, jotta yhä suurempi osuus kunnan väestöstä asuisi kuntatalouden kannalta edullisuutta 
lisäävästi palveluiden läheisyydessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeistä on taata kohtuuhintaisten 
asemakaavoitettujen omakotitonttien hyvä saatavuus palveluiden läheisyydessä. Vihdin kunnan tasapainoi-
tetussa strategiassa 2013 kunnan väestökasvun odote on 1,5 % vuodessa. Ridalinmetsän asemakaavatyön 
tavoitteena on osaltaan edistää tämän kunnan kehittämistavoitteen toteutumista.   

Kunnanvaltuusto edellytti vielä erikseen Ridalinmetsän kaavoituksessa tutkittavaksi työpaikkarakentamisen 
sijoittamista alueelle.

Suunnittelun lähtökohdista johdetut tavoitteet
Ridalinmetsän asemakaavatyön keskeisenä tavoitteena on tutkia uuden asuinalueen sijoittamista olemassa 
olevaan taajamarakenteeseen. Yleiskaavan (ei lainvoimainen) mukaan alueelle tulee kaavoittaa sekä ker-
rostalo, että pientalorakentamista. Suunnittelussa on tarpeen edistää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen 
toimintaedellytyksiä sekä liikenneturvallisuuden parantamista. Asumiseen varattujen alueiden suunnit-
telussa huomioidaan liikenteen aiheuttaman melun torjunta, alueen kunnallistekniset verkostot ja uuden 
asuinrakentamisen kaukolämpöverkkoon liittymisen edistäminen ja mahdollisesti yhteisen korttelialuekoh-
taisen maalämmön käyttö. Tavoitteena on myös edistää virkistyskäyttöä ja kevyenliikenteen yhteyksiä sekä 
ulkoilureittien muodostumista. Suunnittelussa on tarpeen huomioida erityiset luontoarvot ja uhanalaiset 
lajit, kuten liito-oravat. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös tarve ja mahdollisuudet peruspalveluiden ja 
työpaikkarakentamisen sijoittamiseen alueelle. 

4.4.4  Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen maisemalliset arvot sekä luonnonympäristöön liittyvät arvot tulee kaavatyössä huomioida siten, että 
suunnittelulla edistetään niiden säilymistä. Alueen suunnittelussa on huomioitava olemassa olevat liiken-
neyhteydet.

4.5 Asemakaavan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus

Suunnittelualueelle on laadittu kaksi maankäytön suunnitelmaa, joissa on osoitettu rakentamiseen 
varattujen alueiden käyttötarkoitukset ja katuverkko. Suunnitelmassa A on esitetty n. 90 000 ja suunni-
telmassa B n. 75 000 k-m2:n rakentamista. Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelumittakaavan tarkentu-
essa  kerrosalamäärä saattaa hieman lisääntyä.

Alueella oleva Pihtisillantie on alueen yhdyskatu niin Vanhalle Turuntielle Huhmariin kuin Nummelan 
keskustaankin. Alueelle on suunniteltu muutaman kokoojakadun ja usean asuntokadun muodostama 
liikenneverkko.  Maaston muodot määrittävät pitkälti katujen sijainnit. 

Alueelle voidaan muodostaa monipuolisia viheralueita ja niitä yhdistäviä kevyen liikenteen yhteyksiä, 
joiden avulla voidaan saavuttaa myös julkisen liikenteen pysäkit.

Pääkatuverkko on yhtenevä molemmissa maankäyttökaaviossa. Erot  muodostuvat lähinnä viheraluei-
den lajuudesta ja rakentamiseen varattujen alueiden käyttötarkoituksista.

Alueelle voidaan sijoittaa asumista n. 2000-2500 asukkaalle sen mukaan mikä maankäyttöratkaisu 
valitaan. Tämän vuoksi alueelle on varattu korttelialue myös lähipalveluille mm. päivittäistavarakauppa 
+ muuta liiketilaa sekä palveluasumisen rakentamismahdollisuus. Alueelle voidaan tarvittaessa varata 
rakennuspaikka päiväkodille vaikka Pajuniittyyn n. 800 metrin päähän ollaankin rakentamassa suurta 
päiväkotia.
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Alueen eteläosaan voidaan haluttaessa sijoittaa jonkin verran ympäristöhäiriöitä tuottamattomia työ-
paikkatontteja. Suunnitelmassa A niiden kerrosala on n. 10 000 k-m2:ä (25 tonttia) ja suunnitelmassa 
B n. puolet siitä (n. 10-12 tonttia). Työpaikkakortteleiden yhteyteen voidaan sijoittaa tontti aluetta 
palvelevalle  hakevoimalalle. Alueella voidaan myös tutkia korttelikohtaisten maalämpöjärjestelmien 
rakentamista.

Alueen pohjoisosaan ja Pihtisillantien varteen on esitty rakennettavaksi osayleiskaavaratkaisun mukai-
sesti kerrostaloasumista. Kerrostalokorttelit voidaan haluttaessa asemakaavoittaa myös tiiviinä asu-
misena (AR/AKR/yhtiömuotoinen AO, jolloin korttelitehokkuuden tulee olla n. 0,4). Alueelle voidaan 
kaavoittaa n. 100-130 omakotitonttia, riippuen siitä halutaanko kalliimmin rakennettaville kalliomäille 
sijoittaa asumista ja siitä miten luontoselvityksen päivitys (saadaan v. 2014 lopulla) vaikuttaa kortteli-
aluevarausten laajuuteen.

Huhdanmäentien länsipuolen vanha omakotiasutus liitetään kaava-alueeseen. Tätä aluetta lienee 
mahdollista myös hieman tiivistää jakamalla nykyisiä rakennuspaikkoja useammaksi.

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

4.5.2  Valmisteluaineiston maankäytön vaihtoehtojen vaikutusten selvit-
täminen, arviointi ja vertailu

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Maankäyttösuunnitelmien vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset. Alue on nykyisel-
lään lähes kokonaisuudessaan rakentamatonta, maa- ja metsätalousaluetta. Nummelan taajaman 
yhdyskuntarakenne tulee levittäytymään alueelle. Suunniteltu rakentaminen täydentää ja eheyttää 
Nummelan taajamakuvaa ja jatkaa taajamarakennetta luonnolliseen kasvusuuntaansa, Nummelan 
eteläosiin. 

Alueen kerrostalokannan on kaavailtu olevan korkeintaan IV-kerroksista.

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

Vaikutukset luonnonympäristöön

Suunniteltu maankäyttö muuttaa alueen maiseman täysin, kun kallioylänkö muuttuu rakennetuksi 
ympäristöksi.

Alueella on joitakin luontokohteita, jotka voidaan jättää rakentamisen ulkopuolelle. Liito-oravan elin-
olosuhteet turvataan.

Vaikutukset liikenteeseen

Maankäyttöratkaisut tulevat toteutuessaan lisäämään alueen ja sitä kautta myös Nummelan taajaman 
liikennemääriä. Uusien pääväylien vuoksi liikennettä on mahdollista jakaa entistä useammalle reitille, 
mikä edesauttaa Nummelan keskustan liikennekuormituksen vähentämistä. Liikennetuotokset on 
arvioitu Etelä-Nummelan liikennesuunnitelman päivityksessä (Strafi ca 2013).

Kaavan maankäyttöratkaisut perustuvat Pihtisillantien asemaan liikenteellisenä runkoreittinä. Tämä 
yhteys Vanhalta Turuntieltä (mt 110) Naaranpajuntielle ja Meritielle ja toisaalta haarautuen Naaranpa-
juntien kautta Nummelan keskustan länsiosaan Pillistöntien kautta radan ali Asemantielle tulee tehok-
kaasti vaikuttamaan Meritien ruuhkaisuuden vähentymiseen. Silti Meritie tarvitsee tulevaisuudessa 
parantamistoimia, jotka on selitetty Meritien, Vihdintien, Asemantien liikenteellisessä toimivuustarkas-
telussa (Pöyry 2011). Siinä tarkastelussa huomioitiin myös tämän Ridalimetsän uuden kaava-alueen 
liikennetuotokset Meritiellä ja Nummelan keskustassa. 

Asemakaavan valmisteluaineiston suhde ylemmänasteisiin kaavoihin ja valtakunnallisiin 

alueidenkäyttötavoitteisiin

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta lähinnä yleiskaavatasolla mutta jos asemakaavaa laadit-
taessa tai muutettaessa ei alueella ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on maakuntakaava 
ohjeena myös asemakaavan laadinnalle.
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Kaavaratkaisu on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen, jossa alue on taajamatoimintojen 
aluetta. Alueen kautta on johdettu etelä-pohjoissuuntainen viheryhteys, joka voidaan alueella toteut-
taa. Maakuntakaavassa on osoitettu myös olemassa olevat voimansiirtolinjat.

Kaavaratkaisu ei ole Vihdin kunnan yleiskaava -86:n (oikeusvaikutukseton) mukainen, jossa alue on 
retkeilyaluetta (VR), pientaloaluetta (AP-2) ja selvitysaluetta (s). Yleiskaava on todettu Nummelan taa-
jaman lähialueiden osalta vanhentuneeksi jo silloin kun Etelä-Nummelan osayleiskaavoitus pantiin 
vireille 90-luvun alkuvuosina. 

Kaavaratkaisu on valtuuston hyväksymän Nummelan eteläosien osayleiskaavan (ei lainvoimainen) 
mukainen (kun kh hyväksyi kaavalle tavoitteet hyväksyi se myös ponnen, jonka mukaan kaavatyön yh-
teydessä tutkitaan voidaanko alueelle sijoittaan työpaikkatontteja). Osayleiskaavassa alueelle on esi-
tetty asuinkerrostalo- ja pientaloasutusta sekä virkistysalueita. Osayleiskaavan mukaan kunkin alueen 
pääkäyttötarkoituksen ohella alueelle sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa 
alueen pääkäyttötarkoitukselle. Jos kerrostaloalueelle osoitetaan yksityiskohtaisessa kaavoituksessa 
pientalorakentamista tulee korttelitehokkuuden olla vähintään 0,40.

MRL:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät, koska kaava edistää yhdyskuntarakenteen 
toimivuutta, taloudellisuutta ja ekologista kestävyyttä. Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan 
yhdyskuntarakenteeseen, lisää monimuotoista keskusta-asumista ja palvelujen hyvää saatavuutta.

Joukkoliikenne- ja kevytliikenneyhteydet ovat alueen osalta hyvin saavutettavissa. Energiahuollon 
tarjonta saadaan haluttaessa monipuoliseksi. Elinkeinoelämän tarpeet on huomiotu liike- ja teollisuus-
tilojen tarjonnassa.  Virkistykseen ja oleskeluun varattuja alueita on riittävästi.

Kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta, koska kaavalla tiivistetään taajamaa ja lisätään asutusta 
palveluiden ja joukkoliikenteen vaikutuspiiriin. Kaavalla lisätään jonkin verran elinkeinoelämän si-
joittumismahdollisuuksia, vaikka tämä alue onkin painokkaasti asumisen alue. Kaavaratkaisu antaa 
mahdollisuuden siellä asuville autottomaan elämäntapaan ja lisää asutusta keskustan kävely- ja pyö-
räilyvyöhykkeellä. 

Kevyelle liikenteelle luodaan edellytykset alueella ja alueen läpi palveluihin sekä linja-autopysäkeille. 
Alue on mahdolllsta liittää kaukolämmön ja maakaasun verkkoihin. Alueelle voidaan myös rakentaa 
oma hakevoimala tai toisaalta tutkia korttelikohtaisten maalämpöjärjestelmien totetusta. Kiinteistöjen 
energiahuollossa voidaan monipuolisesti näin valita eri lämmitysmuotojen välillä. 

Helsingin seudun erityiskysymyksiin kaavalla pystytään vastaamaan mm. asuntotuotannon lisäämisel-
lä ja joukkoliikenteeseen painottuvan työmatkaliikenteen suosimisella.

Kaavaratkaisu tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kaikilta osiltaan. 

Kunnan ilmastostrategia

Kunnanvaltuusto on 14.6.2010 hyväksynyt ilmastostrategian, jossa tavoitteeksi on asetettu kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta. Toiminnallisesti 
tämä tarkoittaa mm. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edistämistä, yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja energiatehokkuuden parantamista. 

Kaava-alueen sijainti ja maankäytön ratkaisut ovat kunnan ilmastostrategian mukaisia, sillä kaava-
ratkaisu lisää kevyenliikenteen väyliä ja -yhteyksiä, mahdollistaa joukkoliikennereittien kehittämisen 
ja antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa asuntoaluekohtainen lämpövoimala tai korttelikohtaisia 
maalämpöjärjestelmiä. Alue on ilmansuunniltaan hyvin toteutettavissa siten, että aurinkokerääjien 
sijoittaminen on edullista. Lisäksi monipuolisen tonttivarannon lisääminen taajamassa vähentää haja-
rakentamisen paineita.

Vihdin kunnan energiatehokkuuden laskentamallilla alue saa n. 7300 pistettä asteikolla, jossa  0-3000 
tarkoittaa huonoa, 3000-5000 ei kovin hyvää, 5000-8000 keskinkertaista ja yli 8000 loistavaa enegiate-
hokkuutta. Laskenta on tehty olettaen, että alueelle tehdään oma esim. hakelämpölaitos tai että pää-
osa alueen pientaloista lämmitetään maalämmöllä. Lisäksi on oletettu että Pajuniityn koulut ja päivä-
koti, sekä urheilualueet ovat toteutuneet kun Ridalinmetsän alue on rakennettu kokonaisuudessaan. 
Kun Pihtisillantien on linja-autoreitti niin pistemäärä nousee 8068:aan eli loistavan puolelle.
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Sosiaaliset vaikutukset

Kaava-alueelle voidaan rakentaa omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja niin kerrostaloihin kuin pientalo-
hinkin, joten alueelle saadaan kaikkia yhteiskunnan eri kerroksia edustavia asukkaita ja näin voidaan 
turvata sosiaalisesti eheän asuinalueen muodostaminen. Alueella voidaan ottaa hyvin huomioon eri-
ikäisten asukkaiden ja myös vammaisten tarpeet niin liikkumisen kuin vapaa-ajan (ulko- ja sisä)tilojen 
toteuttamisella. Koska alue on fyysisesti (korkeuseron vuoksi) irrallaan lähi-alueen muusta asutuksesta 
on hyvät mahdollisuudet luoda alueelle oma paikallinen indentiteetti mm. rakentamisen toteutuksen 
avulla. Elinympäristötä voidaan luoda tasa-arvoinen ja laadultaan korkeatasoinen. Lisäksi alue on 
lähellä Nummelan keskustaa, joka on Vihdin sosiaalisen elämän keskus. Siellä sijaitsee ravintoloita ja 
kahviloita ja muita yhteisiä ja julkisia tiloja. Kirjasto, seurakuntatalo/kirkko ja työväentalo sijaitsevat 
lähellä. Asumisen lisääntyminen Nummelassa tuo elävyyttä myös keskustaan ja tukee sosiaalisten 
olosuhteiden parantamista. 

Kaavataloudelliset vaikutukset

Suunniteltu asuinrakentaminen tuo kunnalle tontinmyyntituloja, jotka tarvitaan alueen infrastruktuu-
rin rakentamiseen, sekä koulujen, päiväkotien (yleensä, ei välttämättä tällä alueella) ja vapaa-alueiden 
toteuttamiseen. Jos alueelle voidaan kaavoittaa n. 100 -120 omakotitonttia ja muuta asuinrakentamis-
ta n. 45 000 k-m2:ä edustaa se n. 9-10 milj. euron tontimyyntituloja kunnalle. 

Katujen, kunnallisteknisten johtojen, puistojen, hulevesijärjestelyjen ja kevytliikenneyhteyksien raken-
tamiskustannukset ovat toisaalta huomattavat.  Niiden arvioimiseen kallioisessa maastossa tarvitaan 
lisäsuunnittelua ja mahdollisesti maaperäselvityksiä. Alustavasti arvioiden johdot/pumppamot, kadut, 
hulevesijärjestelyt, kevytliikennepolut ja puistorakentaminen edustaa n. 7 milj. euron kustannusta.

Arviot perustuvat ns. Mato-laskentataulukolla saatuun tulojen ja menojen euromäärään kun lähtötie-
tona on  käytetty tehokkaamman vaihtoehdon A katuverkkoa ja rakentamisen määrää. 

Ympäristön häiriötekijät

Suurin yksittäinen häiriötekijä suunnittelualueella on vt 2:n ajoneuvoliikenteen aiheuttama melu, joka 
sekään ei ole kovin merkittävä koko aluetta ajatellen.  Melua esitetään torjuttavaksi mm. meluvallilla 
ja rakennusmassojen sijoittelulla, jolloin rakennuksista muodostuu melusuojia piha-alueille. Uutta 
asumista ei kuitenkaan ole esitetty melualueelle kovinkaan paljon ja niiden osalta tehdään täydentä-
vä meluselvitys kaavaehdotusvaiheessa.

Kokoojakatujen osalta liikennemelu ulottuu 40-50 km/t rajoitusalueella n. 30-35 metrin etäisyydelle 
kadun keskilinjasta. Tämä meluvaikutus voidaan yksityiskohtaisessa kaavoituksessa huomioda raken-
nusten sijoittelulla ja tarvittavin merkinnöin ja määräyksin asemakaavassa. 

Kun asemakaavaehdotuksia tehdään liikennemelualueelle tullaan kaavaratkaisun liikenneverkon ja 
rakennusmasoittelun perusteella tarvittaessa tekemään meluselvitysten täydennyksiä.

Vaikutukset työpaikkoihin

Mikäli alueelle kaavoitetaan n. 25 työpaikkatonttia arvioidaan niissä ja palvelukorttelissa olevan 
yhteensä n. 60 työpaikkaa. Muuten asukasmäärän lisäys Nummelassa vaikuttaa palvelutarpeen ja 
kaupankäynnin lisääntymiseen ja sitä kautta sillä on myös lisäävää vaikutusta koko Nummelan alueen 
työpaikkojen määrään.

4.6 Valmisteluaineiston asemakaavamerkinnät

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä 2.

4.7 Valmisteluaineiston nimistö

Alueen nimistö ja nimistön teema valitaan kaavaehdotusvaiheessa.
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6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Valmisteluaineiston ratkaisusta on laadittu maankäyttökaaviot, joissa on skemaattisesti esitetty alueen 
mahdollinen massoittelu. Lisäksi on laadittu joitakin havainnollistavia piirustuksia. Kun asemakaava-
ehdotukset aikanaan laaaditaan, niin niiden havainnepiirustukset esittävät kaavoittajan tarkoittaman 
toteutustavan kortteleittain. Alueelle laadittaviin kaavaehdotouksiin sisällytetään rakentamistapaoh-
jeet, jotka hyväksytetään kaavoitus- ja teknisessa lautakunnassa.

6.2 Toteuttamisen ajoitus

Kaava-alueen toteutukseen voidaan ryhtyä kun alueen asemakaavat saavat lainvoiman ja alueen kun-
nallistekniikka ja katurakentaminen saadaa pääosin valmiiksi. Tonttien myyntiaikatauluun vaikuttavat 
muutkin tekijät kuten päiväkotipaikkojen ja koulutilojen riittävyys/ajoitus ja muiden kaava-alueiden 
toteutusaikataulut.

6.3 Toteutuksen seuranta

Rakentamisen suunnitteluun voidaan vaikuttaa tontinluovutuksen yhteydessä, ja toteutusta voidaan 
seurata rakennuslupien käsittelyvaiheessa sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelun yhteydessä. 
Kaavoituksen edustaja antaa lausunnon rakennuslupahakemuksesta ja voi olla rakennushankkeen 
aloituskokouksessa läsnä varmistamassa, että hanke on kaavan ja rakennustapaohjeen mukainen.

Kaavoituksen edustaja on mukana katujen ja yleisten alueiden suunnittelukokouksissa varmistamassa 
osaltaan niiden kaavanmukaista toteuttamista.

Vihdissä 17.9.2014

Suvi Lehtoranta     Matti Hult
kaavoituspällikkö, MA    kaavasuunnittelija YKS 108

Selostuksessa esitetyt lainaukset maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL) eivät ole kaikilta osin suoria lainauk-
sia. Lakipykälien tekstiä on osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole muuttunut. 
Alkuperäiset MRL:n säännökset löytyvät muun muassa osoitteesta www.fi  nlex.fi .

Selostus on saatavilla Vihdin kunnan kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Raportti julkaistaan myös 
kunnan verkkosivuilla:

http://www.vihti.fi /palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus 
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Metsäistä kukkulamaastoa kaavaillun omakotialueen kaakkoisosassa


