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Asemantielle, kunnantalon läheisyyteen suunnittellaan uuttapalvelukeskustajokatukisi lasten ja vanhusten hoito- ja suojelutyötä. 
Alueelle suunnitellaan myös liikerakennusta. Kartta: Vihdin kunta 

Lasten ja vanhusten palvelukeskus 
suunnitteilla Nummelaan 
Asemantien varteen kunnantalon läheisyyteen 
suunnitteilla myös liikerakennus 

• Asemantien tuntumaan 
Nummelaan, kunnantalon 
läheisyyteen suunnitellaan 
uutta palvelukeskusta, joka 
tukisi lasten ja vanhusten 
hoito- ja suojelutyötä. Alu
eelle suunnitellaan myös 
liikerakennusta. 

Suunnitelman takana on 
Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö. Se on pyytänyt Vihdin 
kuntaa käynnistämään ase
makaavan muutokset palve
lukeskus-, asuin- ja liikera
kentamisen toteuttamiseksi. 

Kunnanhallitus hyväksyi 
asemakaavan muutoksen 
tavoitteet maanantai-iltana. 
Asemantien keskustakaava-
muutoksen tavoitteena on 
kaavamuutoshakemuksen 
mukaisesti tutkia mahdol

lisuuksia sijoittaa alueelle 
palvelukeskus- ja asuinra
kentamista. Liikennemelu, 
raideliikenteen tärinä ja rau
tatieaseman lailttuurihistori-
allinen miljöö asettavat reu
naehtoja uudisrakentamisen 
suunnittelulle. Kaavamuutos
työn olennaisena tavoitteena 
on myös muinaismuistoalu
een arvojen kaavallinen säi
lyttäminen tulevaisuudessa. 

Nyt kaavassa 
maatalousaluetta 

Kiinteistön molemmat 
palstat ovat kaavassa maa
talousaluetta ja sijoittuvat 
taajamatoimintojen alueelle 
rajoittuen Nummelanharjun 
pohjavesialueeseen ja har

jualueeseen. Toisella pals
toista sijaitseva mäki on 
osoitettu lähivirkistysalu
eeksi, koska siellä sijaitse
vat muinaismuistoalueeksi 
luokitellut juoksuhaudat. 

Kunnanhallitus ehdottaa 
kunnanvaltuustolle hyväk
syttäväksi Tuovi Siiri Hän
nisen säätiön asemakaa
van muutoshakemuksen 
sekä hyväksymään laadi
tun muutoksen kaavoitus
ohjelmaan 2014. Kaava
hankkeet laaditaan toisis
taan erillisinä hankkeina, 
ja ne lisätään kunnan kaa
voitusohjelmaan vuodelle 
2014. Kaavamuutostöihin 
voidaan ryhtyä, kun kun^ 
nanvaltuuston asiassa te
kemä päätös on lainvoi

mainen. Kaavamuutokset 
pyritään viemään hyväk
symiskäsittelyyn vuoden 
2015/2016 aikana. 

Alueella nykyisin voimas
sa oleva asemakaava ei 
mahdollista palvelukeskuk
sen rakentamishanketta. 

Säätiön tarkoitus 

Vuonna 2013 perustetun 
Tuovi Siiri Hännisen sääti
ön tarkoituksena on tukea 
lasten ja vanhusten hoito
ja suojelutyötä. Säätiö on 
perustettu Tuovi Siiri Hän
nisen testamentin pohjalle, 
ja testamentin määräyksen 
mukaisesti säätiön tulee pe
rustaa toimintaansa tukeva 
palvelukeskus. 

Vihtiläisten työmatkaliikkujien 
kiusaksi sittenkin ruuhkamaksu? 
- Kyseessä on puhdas lisävero, toteaa Vihdin kunnanhallitus 

• Yl i 7 000 pääkaupunki
seudulla työssä käyvät vih
tiläiset saattavat sittenkin 
joutua lähitulevaisuudessa 
maksamaan ruuhkamaksu-
ja. Sekä Helsingin seudun 
liikenne (HSL) -kuntayhty
mä että Helsingin seudun 
yhteistyökokous (HSYK) 
esittävät liikennejärjestel
mäsuunnitelmassa ruuhka-
maksujen käyttöönottoa. 

Liikenne- ja viestintämi
nisteriö on tutkinut kolmea 
eri ruuhkamaksuvaihtoeh-
toa. Vaihtoehdoissa mak
sutapa hieman poikkeavat 
toisistaan, yhteistä malleil
le on se, että Kehä I I I olisi 
ruuhkamaksuraja. 

1 000 euron 
lisämaksu 

Jos ruuhkamaksut otetaan 
käyttöön, tulisi Helsingissä 
töissä käyville vihtiläisille 
keskimäärin noin 1 000 eu
ron uusi vuotuinen maksu 
maksettavaksi. 

Autoliiton laskelman mu
kaan ruuhkamaksu merkit
sisi 3 000 euroa kuukau
dessa ansaitsevan vihtiläi
sen tuloveron yl i neljän 
prosenttiyksikön korotusta. 

Uudellamaalla tehdään 
pisimmät työmatkat ja 

suunniteltu kuuden euron 
päivittäinen enimmäismak
su kertyisi nopeasti. Vuo
den 260 arkipäivältä maksu 
olisi yhteensä 1 560 euroa. 

Uusi tullipuomi 

Vihdin kunta vastustaa 
ruuhkamaksuja kehyskun-
nissa, joissa joukkoliikenne 
ei ole vielä todellinen vaih
toehto. Kunnanhallitus an
toi maanantai-iltana asiasta 
tiukkasanaisen lausunnon. 

- Ruuhkamaksujen käyt
täminen pääkaupunkiseu
dun liikennejärjestelmän 
rahoittamiseksi luo uuden 
tullipuomin Helsingin ym
pärille ja heikentää saavu
tettavuutta kehyskunnista 
katsottuna. 

- Vihdin kunta vastus
taa ehdottomasti ruuhka-
maksun määräämistä siten, 
että se kohdistuu vain pää
kaupunkiseudun ulkopuo
listen kuntien asukkaiden 
pääkaupunkiseudulle suun
tautuvaan työmatka- ja asi
ointiliikenteeseen. Mikäli 
ruuhkamaksut kohdenne
taan siten, että niiltä ei voi 
välttyä puutteellisen jouk
koliikenteen takia, kysees
sä on puhdas lisävero eri
tyisesti kehyskuntien asuk

kaille. 
Helsingin seutu on Suo

men talouden veturi ja sen 
työssäkäyntialue ulottuu l i i 
kennejärjestelmäsuunnitel
man aluerajausta laajem
malle. 

- Pääkaupunkiseudun 
asemaa työssäkäynnin ja 
yritystoiminnan ytimenä ha
lutaan entisestään vahvis
taa, joten pääkaupunkiseu
dun tulee olla jatkossakin 
hyvin saavutettavissa ke
hyskunnista ja kauempaa. 

Liikennejärjestelmä suun
nitelman vaikutustarkaste
lussa väitetään, että ruuh
kamaksujen käyttöön ot
tamisesta seuraisi se, että 
automatkat lyhenevät, yh
dyskuntarakenne eheytyy 
ja tiivistyy, kestävien kul
kumuotojen kilpailukyky 
paranee, päästöt vähenevät, 
onnettomuudet vähenevät, 
tieverkon ruuhkautuminen 
pysyy hallinnassa eikä ta
varaliikenteelle tule lisävii-
vytyksiä. 

- Kaikkea tätä luvataan 
vaikutustarkasteluista saa
tujen tulosten perusteel
la, vaikka luonnos ei edes 
ota kantaa ruuhkamaksu
jen tekniseen ratkaisuun, 
huomauttaa Vihdin kun
nanhallitus. 

Vihdin kunnanhallituksen 
mukaan ruuhkamaksujen 
vaikutusten tarkastelussa 
tulisi tuoda tasapuolises
t i esille myös vaikutusten 
kohdentuminen eri vaihto
ehdoissa. 

Ruuhkamaksujen mak-
supuoli ei saa kohdentua 
sellaisille alueille', joissa 
ei ole tarjota joukkoliiken
nettä liikkumisen vaihtoeh
doksi. Ruuhkamaksujen ta
voitteena on ohjata l i ikku
mista joukkoliikenteelle ja 
vähentää yksityisautoilua. 

- Siksi ruuhkamaksujen 
tulisi kohdentua yksityisau
toiluun parhaalla joukkolii-
kennevyöhykkeellä eli pää
kaupunkiseudun ytimessä. 
Helsingin' työssäkäyntialu
eelta tulisi olla tullittomat 
yhteydet pääkaupunkiseu
dun reunoilla oleville jouk
koliikenteen vaihtotermi-
naaleille ja siellä liityntäpy-
säköintimahdollisuus. 

- Yksityisautoilla ajami
sesta velotettaisiin ylimää
räistä vain niillä vyöhyk
keillä, joissa joukkoliiken
teen tarjonta on erinomai
nen tai kilpailukykyinen 
(vuoroväli ruuhkassa 5-10 
minuuttia, painottaa kun
nanhallitus 

Tuovi Hänninen oli 
Nummelan merkittävimpiä 
maanomistajia 
• Tuovi Hänninen (1928-
2012) oli Nummelan mer
kittävämpiä maanomistajia. 
Hänen vanhempansa olivat 
John ja Siiri Hänninen. Äiti 
Siiri Hänninen (omaa su
kua Sellgren) ostivat Saa
relan tilan Nummelan ny
kyisen Albertinkadun tun
tumasta. Saarelan tila ero
tettiin Sellgrenin sukutilas
ta Hemmilästä. 

Tuovi Hänninen oli per
heen ainoa elossa oleva 
lapsi jatkosodan jälkeen, 
jossa hänen veljensä kaatui. 
Nummelan postissa harjoit
telijana työskennellyt Tuo
vi Hänninen lähti Numme
lasta Lohjalle lukioon vuon
na 1946 ja sen jälkeen hän 
opiskeli itsensä kansakou
lun opettajaksi. Hänninen 
työskenteli valmistumisensa 
jälkeen kansakoulun opet
tajana Pohjois-Suomessa. 
Nummelaan Tuovi Hänni
nen palasi 1970-luvun puo
livälissä hänen vanhempi
ensa sairastuttua. Hänen äi
tinsä Siiri menehtyi vuon
na 1975 ja isä John 1977. 

Tuovi Hänninen asui 
Nummelassa ja työsken
teli opettajana Helsingis
sä. Hän omisti runsaas
t i maa-alueita Nummelan 
keskustasta, joita hän myi 
sekä kunnalle että yksityi
sille. Esimerkiksi Vihdin 
Sähkön entinen toimita
lo, Vihdin nykyinen kun
nanvirasto, on rakennettu 
Tuovi Hänniseltä ostetul
le tontille. Albertinkadun 
alueen Hänninen luovut
t i kunnalle vuonna 1999-
Hänninen oli suuren maa
omaisuutensa vuoksi usei
ta vuosia Vihdin suurituloi-
simpia ihmisiä. 

Ositus kolmelle 
lapselle 

Saarelan tila on erotettu 
Härköilän Hemmilän tilas
ta 1920- luvun puolivälis
sä, jolloin Hemmilän isän
tä Albert Sellgren suoritti 
osituksen kolmen lapsensa 
kesken. Kantatila Hemmilä 
jäi Ilmari Sellgrenille, Saa
rela Siiri (o.s. Sellgren) ja 
John Hänniselle ja Pajulan 
tila Jenny (o.s. Sellgren) ja 
Smertsi Merivirralle. Saare
lan tilan maat ulottuivat Al
bertinkadun varrelle nous
seen asutuksen tuntumas
ta Kalkkimäen suuntaan ja 

ulottuivat rautatien varresta 
aina Lohjantielle ja harjun 
laelle asti. Saarelan tilasta 
lunastettiin kappale harju-
metsää Nummelan lento
kentän tarpeisiin. Saarelan 
tilasta on myyty asuintont
teja mm Lohjantien ja Ju
hanintien varresta. Numme
lan kasvaessa on huomatta
va osa Saarelan tilan maita 
kaavoitettu. Saarelan tilan 
pihapiiri sijaitsi vajaa sata 
metriä Nummelan asemalta. 

Päärakennus oli vuodelta 
1905 ja taloa oli myöhem
min laajennettu. Pihapiiris
sä oli navetta, talli ja mui
ta ulkorakennuksia. Suuri 
maatilakirja vuodelta 1964 
kertoo, että Saarelan tilalla 
011 kokonaispinta-ala noin 
44 hehtaaria, josta peltoa 
12 hehtaariaa. Saarelan t i 
lan isäntä John Hänninen 
oli arvossa pidetty mies, 
jolla oli lukuisia luottamus
toimia. Hän kuului vuo
sikymmenien ajan Vihdin 
kunnallislautakuntaan ja 
myöhemmin kunnanhalli
tukseen sekä toimi useas
sa muussa kunnan lauta
kunnassa sekä toimi kun
nan kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajana. 
Hän oli Vihdin säästöpan
kin hallituksen varapuheen
johtajana ja Osuusliike Au
ran johtokunnan jäsenenä. 

Perustajajäsen 

Tuovi Hänninen oli mu
kana perustamassa 1980-lu-
vun puolivälissä Kaarikes-
kussäätiötä. Tuovi Hänni
nen lahjoitti 50 000 mark
kaa säätiölle alkupääomak
si. Lahjoitus oli todella mer
kittävä, säätiöllä piti lain 
mukaan olla alkupääomaa 
150 000 markkaa Vaikka 
Tuovi Hänninen oli muka
na perustamassa Kaarikes-
kussäätiötä, hän ei ollut nä
kyvästi mukana Kaarikes-
kuksen toiminnassa. Hän 
oli kuitenkin elämänsä lop
puun asti oli säätiön halli
tuksen jäsen ja 1990-luvul-
la myös useita vuosia halli
tuksen varapuheenjohtaja. 

Hännistä kuvaillaan syr
jään vetäytyneeksi, erak-
kpluonteiseksi ihmiseksi. 
Elämänsä kaksi viimeistä 
kuukautta hän asui Kaa-
rikodissa omistamassaan 
asunnossa. 

Kunnan ilmoitukset 
jatkossakin 
uoteis-Uusimaassa 

• 

• Luoteis-Uusimaa -lehdes
sä julkaistaan myös tänä ja 
ensi vuonna Vihdin kunnan 
viralliset ilmoitukset. Kun
nanhallitus päätti maanan
taina, että kunnan ilmoituk
set julkaistaan tänä ja ensi 
vuonna Luoteis-Uusimaassa 
ja Vihdin Uutisissa. 

Kunnanhallituksen pää
töksen mukaan kuntalais
ten tiedon saatavuuden 
kannalta on perusteltua, 

että demokratian toteutu
miseen vaikuttavista ja oi
keusvaikutukseltaan mer
kittävistä asioista ilmoite
taan molemmissa lehdissä. 

Molemmat lehdet ilmes
tyvät kaksi kertaa viikossa. 
Luoteis-Uusimaan lukijale-
vikki on 16 300 kappaletta 
ja Vihdin Uutisten jakelu
levikki Vihdin kunnan alu
eella on 14 454 kappaletta. 

Hirvikolari Maikkalassa 
• Forssalainen vuonna 
1965 syntynyt mies törmä
si hirveen Maikkalassa var
hain keskiviikkoaamuna. 

Mies ajoi Porintietä Kark
kilasta Vihtiin päin, kun 

Maikkalassa hirvi juoksi 
tien oikealta puolelta au
ton kylkeen. Hirvikolaris
sa on vältyttiin henkilöva
hingoilta, mutta auto vau
rioitui kauttaaltaan. 


