
Olemassa oleva taajamarakenne ja toimitila-
alueet. (Kaavakartasta 1)

Virkistysalue. (Kaavakartasta 1)

Merkinnät ja määräykset

Tarve viheryhteydelle. (Kaavakartasta 1)

Pohjakarttamerkinnät

VIHDIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2050
YLEISKAAVAKARTTA 2/4,
Luontoarvot ja virkistys

Natura2000-alue. Natura 2000-verkostoon kuuluvalle
alueelle tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä
lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia
luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu
ohjelmaan. Alueen suojeluarvojen huomioon
ottamisesta on säädetty luonnonsuojelulain 65 ja 66
§:ssä.

Luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelulain mukaisesti
perustetut suojelualueet ja -kohteet. Alueella ei saa
ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja. Maaperä, puusto ja muu kasvillisuus
tulee säilyttää luonnontilassa. Alueella on voimassa
MRL 43.2 §:n mukainen ehdoton rakentamisrajoitus
sekä MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.
Suojelualueet toteutetaan luonnonsuojelulainsäädännön
mukaisesti. Luonnonsuojelualueet on listattu tarkemmin
kaavaselostuksessa.

Pohjavesialue. Aluetta koskevat toimenpiteet on
suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät ne heikennä
pohjaveden laatua tai heikennä pohjavesiesiintymän
antoisuutta (YSL 1.luku 8§ ja VL 3.luku 2§).
Yksityiskohtaisemman suunnittelun tulee perustua
suunnittelualueella tehtyihin maaperä- ja
pohjavesitutkimuksiin ja siinä tulee huomioida vesilain
mukaiset suoja-alueet.

Arvokas kallioalue. Valtakunnallisesti arvokas
kallioalue. Alueen käytön suunnittelussa on otettava
huomioon alueen luonnonkauneuden, geologisten
muodostumien sekä erikoisten luonnonolosuhtei-
den ja esiintymien säilyminen.

Voimassa oleva osayleiskaava.

Vesialue.

Taajaman nimi

Kylän nimiNUMMELA

Tervalampi

Laaja yhtenäinen metsäalue. Merkinnällä osoitetaan
pääasiassa yhtenäiset, toiminnoiltaan ja luonnon-
ympäristöltään yhtenäiset metsäalueet. Merkintä
tarkentaa pääkartan metsävyöhyke merkintää.

Kalastustoiminta.

Hevostalous.

Laskettelukeskus.

Golfkeskus.

Keskeinen ulkoilureitti. Tärkeimmät ohjeelliset
ulkoilureitit, jotka yhdistävät toisiinsa päävirkistysalueita
kunnan sisällä ja myös kunnan päävirkistysalueita
naapurikuntien vastaaviin alueisiin. Reitin
suunnittelussa on huomioitava matkailu- ja
virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet sekä reitin
jatkuvuus, turvallisuus ja sujuvuus. Reittisuunnittelussa
on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja
poluston käyttömahdollisuuksia sekä sopeuttaa ne
mahdollisimman hyvin maiseman, kulttuuriympäristön ja
luonnon erityispiirteisiin. Ulkoilureitin risteäminen
valtateiden, tärkeimpien seututeiden ja rautateiden
kanssa on lähtökohtaisesti toteutettava eritasoisena.

Nummelanharju. Merkinnällä osoitetaan
Nummelanharjun maakunnallisesti arvokas harjualue.
Harjua voidaan kehittää myös keskeisenä ulkoilu- ja
virkistysalueena. Alueelle voidaan sĳoittaa erilaisia
reittejä sekä liikuntaa ja virkistystä palvelevia
toimintoja. Alueelle saa sĳoittaa sen luonteeseen
sopivia, virkistystä ja liikuntaa palvelevia pienehköjä
rakennuksia ja rakennelmia. Toimintojen, rakennusten
ja rakennelmien sekä ulkoilureittien sĳoittelussa ja
metsänhoidossa on otettava huomioon kauniin
maisemakuvan ja luonnonesiintymän säilyminen sekä
pohjaveden muodostuminen.

Taajama-alueen merkittävä ulkoilu- ja
virkistysyhteys. Tärkeimmät virkistysreitit taajama-
alueilla, jotka liittävät taajama-alueita paikallisiin ja
alueellisiin virkistysalueisiin. Alueen suunnittelussa on
huomioitava matkailu- ja virkistystoimintojen
kehittämismahdollisuudet sekä reitin jatkuvuus,
turvallisuus ja sujuvuus. Ulkoilureitin risteäminen
valtateiden, tärkeimpien seututeiden ja rautateiden
kanssa on pyrittävä toteuttamaan eritasoisena.

Kokkokallion ympäristö. Aluetta tulee tarkemmassa
suunnittelussa tutkia virkistyskäyttöä palvelevana
alueena.

Ojakkala-Olkkala virkistysyhteystarve. Ohjeellinen
ulkoilureittitarve yhdistäen Otalammen-Ojakkalan-
Nummelan reitin Vihdin kirkonkylän-Vihtĳärven väliseen
reittiin. Ulkoilureitin linjauksessa on pyrittävä
hyödyntämään entistä Ojakkala-Olkkala -ratapohjaa,
sekä muuta olemassa olevaa tiestöä ja polustoa.
Ulkoilureitti sopeutetaan mahdollisimman hyvin
maiseman, kulttuuriympäristön ja luonnon
erityispiirteisiin.

Virkistysrantavyöhyke. Aluetta kehitetään
laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaa virkistys-
toimintaa varten. Suunnittelussa tulee huomioida
alueen saavutettavuus kävellen ja pyöräillen sekä
yhteydet taajamaan sekä lähiseudun
virkistysalueisiin.

Paikallisen vesiliikenteen satama. Satamapaikka,
jota kehitetään huomioiden vesiliikenteen kehittämi-
sen edellytykset ja parantaminen. Kehittämisessä
otetaan huomioon lähiympäristössä sĳaitseva asu-
tus, liikenneyhteydet sekä kulttuuriympäristön ja
maiseman erityispiirteet.

Valuma-alue. Alueen maankäyttö on suunniteltava
siten, ettei vesistön käyttö raakaveden lähteenä ja
virkistyskäytössä vaarannu. Uusia alueita valuma-
alueelle kaavoitettaessa on laadittava hulevesien
hallintasuunnitelma ja huolehdittava siitä, että kaava
ohjaa tehokkaaseen hulevesien synnyn ehkäisyyn.

Toiminnallisesti merkittävä virkistyspalvelukohde.
Vihdin keskeiset ainutlaatuiset luonto- ja
virkistyskohteet, joiden matkailu- ja virkistysulottuvuutta
tullaan jatkossa kehittämään luonnonarvot huomioon
ottaen.

Kohdekohtaiset merkinnät:

Virkistystoiminta. Alueiden kehittäminen virkistys- ja
matkailupalveluina tulee tapahtua alueen ominaiset
kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvot säilyttäen.
Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kohteiden
saavutettavuuteen kevyellä- ja joukkoliikenteellä.

Kohdekohtaiset merkinnät:

Palakoski. Palakosken ulkoilualueen
virkistysmaastoja kehitetään osana
kasvavan Vihdin ja kaupunkiseudun
ulkoiluverkkoa.

PaPa

Pääkslahti. Pääkslahden aluetta
kehitetään monipuolisena matkailun,
virkistyksen ja luontoon liittyvän toiminnan
alueena.

PäPä

Konian erämaaelämykset. Koniavuoren
ja Rokokallion aluetta kehitetään
monipuolisena matkailun, virkistyksen ja
luontoon liittyvän toiminnan alueena.
Virkistys-aluekokonaisuutta kehitetään
jatkuvaksi, eheäksi ja viihtyisäksi
kokonaisuudeksi, jonka saavutettavuutta
parannetaan.

KVKV

Vihtĳärvi. Vihtĳärven alueen monipuolisia
virkistysmahdollisuuksia kehitetään
paikallisen käytön ja matkailun
näkökulmasta.
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Vihdin strateginen yleiskaava sisältää neljä (4) oikeusvaikutteista
yleiskaavakarttaa.

Yleiskaavakartat 1-4 koskevat koko kunnan aluetta lukuun ottamatta voimaan
jätettäviä oikeusvaikutteisia osayleiskaava-alueita. Voimaan jäävät
osayleiskaavat:

• Otalampi-Härkälä osayleiskaava

• Tervalampi-Salmen osayleiskaava

• Heinässuon osayleiskaava

• Vihtĳärven osayleiskaava

Oikeusvaikutteiset yleiskaavakartat 1-4:

1. Yhdyskuntarakenteen ohjaus

2. Luontoarvot ja virkistys

3. Kulttuuriarvot

4. Kestävä liikenne

Nuuksionportti. Nuuksion
kansallispuiston saavutettavuutta
parannetaan kehittämällä sisääntulo-reittiä
Tervalammen alueelta.
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon
Tervalammen kartanon ympäristön
erityispiirteiden säilyminen.

NuNu

Yhdystie. (Kaavakartasta 1)

Seututie. (Kaavakartasta 1)

Valtatie. (Kaavakartasta 1)

Moottoritie. (Kaavakartasta 1)

Yleiskaava-alueen raja.

Kate 19.11.2019 § 78
Kh 25.11.2019      § 192


