Virkistys ja matkailu
Luontohelmi. Vihdin keskeiset ainutlaatuiset luonto- ja
virkistyskohteet, joiden matkailu- ja virkistysulottuvuutta
tullaan jatkossa kehittämään luonnonarvot huomioon
ottaen.
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Palakosken unelmaretkeilykohde pääkaupunkiseudun kupeessa. Palakosken ulkoilualueen
virkistysmaastoja kehitetään osana kasvavan Vihdin ja
kaupunkiseudun ulkoiluverkkoa.

Elinkeinoelämä

Yhdyskuntarakenne
Tiivistyvä taajama, jossa parannetaan ympäristön
laatua ja kehitetään toiminnallista monipuolisuutta
ja sekoittuneisuutta. Alueen kävely- ja pyöräilyympäristöä sekä saavutettavuutta kestävän
liikenteen kannalta kehitetään. Täydennysrakentaminen alueella on suunniteltava ja
toteutettava laadukkaasti ja kokonaisuutena
huomioiden ympäristön arvot sekä lähivirkistyksen tarpeet.

Huipputuottavuuden yritysalue. Yritys- ja
teollisuustoiminnan alueellinen keskittymä, jota on
teemoitettu merkinnöillä tarkemmin. Teollisuus-,
toimi,- ja liiketilaa.
Merkittävä kehitettävä yritys- ja teollisuusalue.
Ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot tulee
sĳoittaa riittävän etäälle asutuksesta ja
pohjavesialueista.
Kiertotalouspuisto. Kiertotalouden ja symbioottisen
teollisuus- ja yritystoiminnan keskittymä.

Saavutettava Nuuksio. Nuuksion kansallispuiston
tunnettuutta Vihtiläisenä virkistyskohteena lisätään.
Nuuksion saavutettavuutta Vihdin kautta parannetaan.

Varaus kaupan suuryksikölle.

Supersuosittu Salmi. Salmen aluetta kehitetään
monipuolisena matkailun, virkistyksen ja luontoon
liittyvän toiminnan alueena. Suunnittelussa korostetaan
yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa.

Nummelan lentokentän lentotoimintojen pitkäjänteisellä kehittämisellä luodaan lentotoiminnan
paikallinen klusteri.

Eteläisen Nummelan taajaman laajentumisalue.
Alue nojautuu kestävän liikenteen runkoyhteyksiin,
sekä toiminnoiltaan sekoitettuun kaupunkimaiseen
yhdyskuntarakenteeseen.

Taajamarakenteen pääkasvusuunta.
Paikallinen kehitettävä keskusta, jonka toimintoja
monipuolistetaan. Keskustaan rakennetaan
monipuolista asuntotarjontaa, tiloja julkisille ja
yksityisille palveluille sekä työpaikoille.
Laadukasta arkkitehtuuria, yhteisöllisyyttä ja arjen
kohtaamisia korostetaan ratkaisuissa.

Pääkslahden virkistys- ja matkailumaastot. Pääkslahden aluetta kehitetään monipuolisena matkailun,
virkistyksen ja luontoon liittyvän toiminnan alueena.
Konian erämaaelämykset. Koniavuoren ja Rokokallion
aluetta kehitetään monipuolisena matkailun, virkistyksen
ja luontoon liittyvän toiminnan alueena. Virkistysaluekokonaisuutta kehitetään jatkuvaksi, eheäksi ja
viihtyisäksi kokonaisuudeksi, jonka saavutettavuutta
parannetaan.
Virkistävä Vihtĳärvi. Vihtĳärven alueen monipuolisia
virkistysmahdollisuuksia kehitetään paikallisen käytön ja
matkailun näkökulmasta.

Luontomatkailu. Alueen luonto- ja maisema-arvojen
säilyminen on suunnittelun tavoitteiden kannalta
keskeistä. Suunnittelulla pyritään luomaan
mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämiseen.

Kylätimantti. Kasvu- tai maaseudun kulttuurikylän
tarkempi määritelmä selostuksessa. Kaava kehittää
kyliä ohjaamalla maaseudun rakentamista kyliin ja
pyrkii pitämään välialueet rakentamattomina. Näin
maaseutumaisema pysyy eheänä ja arvokkaat
maisemat säilyvät.

Liikenne
ESA-radan asemavaraus.

Tarve viheryhteydelle.
Joukkoliikenteen terminaali, joka sovitetaan
toiminnallisesti mahdollisimman hyvin ympäröivään
yhdyskuntarakenteeseen.

Yhdyskuntarakenteen kehityskäytävä.

Joukkoliikenteen käyttöön kehitettävän Hanko Hyvinkää -radan paikallisseisake.
Tehokkaan maankäytön ensisĳainen vyöhyke.
Paikallisen vesiliikenteen satama.

Hevostalouden kehittämisalue. Alue, jonka
hevostalouden kehitämiseen on kunnan maankäytöllä
mahdollisuus vaikuttaa. Suunnittelulla pyritään luomaan
mahdollisuuksia hevostalouden hyödyntämiseen
kunnan matkailu- ja virkistys-palveluiden osana. Reittien
ja ympäristön suunnittelussa tulee huomioida
liikkuminen hevosella.

Vesiyhteys

Keskeinen ulkoilureitti. Suunnittelussa huomioidaan
matkailu- ja virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet sekä reitin jatkuvuus.

Olemassa oleva kehitettävä raideyhteys

Alueen suunnittelulla pyritään luomaan mahdollisuuksia
golfin peluuseen liittyvien akitiviteettien ja
maaseutumatkailun edistämiseen.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen
yhteistyömahdollisuus.
Kävelyn- ja pyöräilyn yhteystarve
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Palvelukeskittymä. Kaavassa keskeisiksi
palvelukeskittymiksi on nostettu Nummela ja
kirkonkylä.

Raideyhteystarve

Nykyisen tieverkoston keskeiset osat.
Alueen suunnittelulla pyritään luomaan mahdollisuuksia
lasketteluun liittyvien akitiviteettien ja
maaseutumatkailun edistämiseen.

Joukkoliikenneyhteystarve.

Nummelanharju muodostaa keskustaajaman
viherverkon selkärangan. Harjua kehitetään alueen
keskeisenä ulkoilu- ja virkistysalueena.
Merkittävä ulkoilu- ja virkistysyhteys. Matkailu- ja
virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet
huomioidaan ympäristön suunnittelussa. Kaavalla
varmistetaan harjujonon merkitystä keskustaajaman
jatkuvana selkärankana.
Kokkokallion ympäristöä kehitetään laadukkaana
osana Nummelanharjun ulkoilu- ja virkistysyhteyttä
Rannan virkistyskäytön kehittäminen.

Kaavakartan toteavat merkinnät
Natura2000-alue
Luonnonsuojelualue

Vihdin strateginen yleiskaava kaavamerkinnät

Pohjavesialue
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt

