
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Aluetta koskevissa
toimenpiteissä ja tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja
identiteetti. Maisema-alueilla rakentaminen tulee toteuttaa tukeutuen olemassa
olevaan kylämiljööseen ja noudattaen perinteisiä rakennusten
sĳoittumisperiaatteita. Rantapuusto sekä eheät peltojen reunavyöhykkeet tulee
säilyttää. Uusien teiden ja muiden rakenteiden sĳoittelussa tulee pyrkiä
noudattamaan maiseman ja maaston muotoja. Aluetta tai kohdetta koskevissa
toimenpiteissä on kuultava museoviranomaisia (Museovirasto tai
maakuntamuseo).

• mk-1 Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisema

• mk-2 Enäjärven kulttuurimaisema

• mk-3 Kopun kartano sekä Luontolan ja Päivölän virkistyskodit

• mk-4 Selin maisema

• mk-5 Vihdin kirkonkylä ja Vanhalan viljelymaisema

• mk-6 Vanjärven asutuskylä ja Jokikunnan kulttuurimaisema

• mk-7 Suontaan viljelymaisema ja Olkkalan ja Kourlan kartanomaisemat

• mk-8 Otalammen asemanseutu

• mk-9 Vuorelan koulukoti

Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Aluetta koskevissa
toimenpiteissä ja tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon
kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja
identiteetti. Maisema-alueilla rakentaminen tulee toteuttaa tukeutuen olemassa
olevaan kylämiljööseen ja noudattaen perinteisiä rakennusten
sĳoittumisperiaatteita. Rantapuusto sekä eheät peltojen reunavyöhykkeet tulee
säilyttää. Uusien teiden ja muiden rakenteiden sĳoittelussa tulee pyrkiä
noudattamaan maiseman ja maaston muotoja. Aluetta tai kohdetta koskevissa
toimenpiteissä on kuultava museoviranomaisia (Museovirasto tai
maakuntamuseo).

• vk-1 Otalammen rautatieasema-alue

• vk-2 Vanjärven asutuskylä

• vk-3 Vihdin kirkonkylä ja Vanhalan viljelymaisema

• vk-4 Vuorelan koulukoti

• vk-5 Suontaan viljelysmaisema

• vk-6 Selin rautatievahtitupa

Muinaisjäännös. Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu arkeologinen kiinteä
muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde. Kohteen kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain
nojalla kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous on sallittua. Metsän äestys
on kuitenkin kielletty. Kohdetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
neuvoteltava Museoviraston kanssa. Muinaismuistokohteet on listattu tarkemmin
kaavaselostuksessa.

Laaja yhtenäinen peltoalue. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maatalouskäytössä
olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä peltoalueita. Alueet tulee ensisĳaisesti
säilyttää avoimena, yhtenäisenä ja maatalouskäytössä. Aluetta koskevissa
tarkemmissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä tarkemmassa suunnittelussa ja
toteutuksessa tulee välttää alueen pirstoutuminen. Alueelle suunniteltavien ja
toteutettavien toimintojen tulee ottaa huomioon alueen eheys kokonaisuudessaan,
sen maisemalliset arvot sekä maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen
toiminnan edellytykset. Määräyksen alaiset peltoalueet on listattu tarkemmin
kaavaselostuksessa.

Rakennussuojelukohde. Rakennussuojelulailla (60/1985), asetuksella valtion
omistamien rakennusten suojelusta (480/1985), sopimuksella (1998) koskien
valtakunnallisesti merkittävien rautatieasema-alueiden säilyttämistä ja suojelemista
tai kirkkolain (1054/1993) 14 luvun 5§:n nojalla suojellut alueet ja kohteet. Alueen
ympäristön historialliset ominaispiirteet tulee säilyttää suojelupäätöksen määräysten
mukaisesti.

OR Otalammen rautatieasema-alueen suojellut rakennukset

• Tavaramakasiini

• Asemapäällikön kellari

VU Vuorelan koulukoti

• Opistola

• Vanhala

• Miehelä

• Johtola

• Huvimaja 1 Vanhala

• Huvimaja 2 Johtola

• Huvimaja 3 Kisala

VK Vihdin kirkko

SP Selin pysäkki

• Kellari

• Sauna

• Yksinkertainen vahtitupa

• Talousrakennus

• Talousrakennus 2

HO Hovin tila

• Päärakennus

• Luhtiaitta

• Väentupa

KO Kourlan kartano

• Päärakennus

• Vanha päärakennus

• Harmaakivinavetta

• Hautakappeli

• Mylly- ja voimalarakennus sekä edellä mainittujen ympäristöt

OL Olkkalan kartano

• Vanha päärakennus

• Uudempi päärakennus

• Viljamakasiini

• Piha-alue puukujanteineen

OS Osuuskauppa Auran talo

Merkinnät ja määräykset

VIHDIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2050
YLEISKAAVAKARTTA 3/4,

Kulttuuriarvot

Voimassa oleva osayleiskaava.

Taajaman nimi

Kylän nimi

NUMMELA

Tervalampi

Vesialue.

Pohjakarttamerkinnät

Yhdystie. (Kaavakartasta 1)

Seututie. (Kaavakartasta 1)

Valtatie. (Kaavakartasta 1)

Moottoritie. (Kaavakartasta 1)

Muut merkinnät

Yleiskaava-alueen raja.

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
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