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1. YLEISTÄ
1.1 Pääpiirteitä rakennettavasta alueesta
Rakentuva Linnanniitun alue on Nummelan taajaman eteläistä laajentumisaluetta. Alueelle on
laadittu Linnanniitun asemakaava N 82 (kv 2007), Linnanniitun eteläosan asemakaava N 135 (kv
2010) ja Kotirinteen asemakaava N 132 (kv 2010). Alueella on jonkin verran aiemmin rakennettuja
asuinrakennuksia ja Linnanniitun asemakaavan N 82 alueelle on jo rakentumassa pientaloja. Vihdin
kunnalla on ollut markkinointisopimus Osuuskunta Linnanniitun kanssa osasta alueen tonteista
kaavan N82 alueella (Ekokylä). Markkinointisopimus päättyi kesällä 2010 ja myymättä jääneet tontit
siirtyivät takaisin Vihdin kunnan markkinoitaviksi ja myytäväksi.
Tämä rakennustapaohje koskee kaavan N 82 rakentumattomia/myymättömiä pientalo- ja
rivitalotontteja, kaavan N 135 rakentamattomia erillispientalotontteja ja kaavan N 132
rakentamattomia pientalotontteja sekä kerrostalo- ja rivitalotontteja.
Alue 1, korttelit 263–266, sijaitsee Linnanniitun alueen eteläosassa, asemakaavan N 135 alueella.
Tontit sijoittuvat Linnanniitunpolun ja Linnankaaren varsille. Alueella sijaitsee vanha Linnanniitun
tilan päärakennus sekä 10 uutta erillispientalotonttia.
Alue 2, korttelit 176–178, sijaitsee Linnanniituntien päässä ja Elokaaren alueella, jotka on suunniteltu
asemakaavassa N 82. Alueella on kaikkiaan 11 erillispientalotonttia. Alue kuuluu Linnanniitun
Ekokylään, ns. Alikylä, ja sille on jo toteutumassa muutamia uusia omakotitaloja, jotka on rakennettu
ekologisesti kestäviä ratkaisuja hyödyntäen.
Alue 3, korttelit 169–170 ja 182, 184-186, sijaitsee Linnanniituntien, Kotikyläntien ja Kelomäen
risteyksen ympäristössä, Kotikyläntien ja Piennarkujan varrella. Alue kuuluu Linnanniitun
Ekokylään, ns. Ylikylä. Alueelle on osoitettu kaavassa N 82 kaikkiaan 17 erilaista asumiskäyttöön
tarkoitettua tonttia.
Alue 4, korttelit 273 (tontit 9-10), 274–277 ja 287, kattaa Kotirinteen asemakaava-alueella (N 132)
Kotikyläntien, Kotirinteentien, Kotikallionkaaren ja Kotitalonkujan varren 12 tonttia.
Alue 5, korttelit 155 (tontti 3), 164, 166, 268 (tontit 1 ja 5), 269–272, koskee kaavoissa N 132
ja N 82 suunniteltuja Vanhan-Sepäntien, Pihtisillantien ja Pillistöntien varren rivitalo- ja
pienkerrostalotontteja.

Kaava-alueiden N 82, N 132 ja N 135 sijainti opaskartalla © Vihdin kunta mittaustoimi, 2010.
VIHDIN KUNTA
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1.2 Rakennustapaohjeen tarkoitus
Tällä rakennustapaohjeella selvennetään asemakaavan sisältöä sekä ohjataan yleispiirteisillä
kaavamääräyksillä varustetun alueen yksittäistä rakennussuunnittelua alueen ominaisuuksia
huomioiviin ratkaisuihin. Pääsääntönä on kuitenkin se, että rakennusryhmittäin ja pienalueittain
noudatetaan yhtenäistä rakennustapaa.
Rakennuksen suunnittelijan tulisi neuvotella kunnan rakennustarkastajan ja
tarvittaessa kaavoittajan kanssa jo rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa. Näin
menetellen voidaan riittävän aikaisessa vaiheessa puuttua asioihin, jotka kaipaavat jatkokehittelyä.
Ekokylän osalta kannattaa jo suunnitteluvaiheessa kääntyä Osuuskunta Linnanniitun puoleen, jonka
edustajilta saa lisää ohjeita ja tietoa ekologisesta rakentamisesta sekä osuuskunnan toiminnasta.
Tarvittaessa on neuvottelujen myötä mahdollista tulkita rakennustapaohjetta joustavasti erityisen
hyviksi todetuissa suunnitteluratkaisuissa.

1.3 Rakennusoikeus
Korttelialueilla rakennusoikeus määräytyy kerrosalaneliömetreinä tai korttelin tehokkuusluvulla,
joka tarkoittaa kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan (esim. e=0,20 tarkoittaa, että kullekin tontille
saa rakentaa 20 % tontin pinta-alasta). Kerrosalaa käytetään rakennusoikeuden mittana.

1.4 Rakennusten sijainti tontilla
Rakennukset tulisi sijoittaa tontille siten, että muodostuu suojaisia, edulliseen ilmansuuntaan
suuntautuvia pihoja sekä samoin aihein rajattuja katutiloja. Ajoyhteys tontille tulisi järjestää siten,
että se vie tonttialaa mahdollisimman vähän. Auto pitää pystyä kuitenkin kääntämään tontilla,
peruuttamista suoraan kadulle ei sallita.
Kaavassa rakennusten sijoittamiseksi on rajattu rakennusala, jolle rakennuksen saa sijoittaa. Mikäli
kaavassa on korttelialueilla esitettynä rakennusalan rajaan kohdistuvat nuolet, se tarkoittaa sitä että
asuinrakennukset on sijoitettava tähän rajaan kiinni. Nuolten osoittamilla korttelinosilla rakennukset
tulisi sijoittaa siten, että ulkoseinä on tässä rajassa kiinni. Kuistit ja katokset saavat olla vielä tämän
rajan ulkopuolella. Tällä sijoittelulla tavoitellaan kortteleiden rakenteelle ryhdikkyyttä ja selkeää
katutilaa.
Palomääräysten mukaan rakennusten välisen etäisyyden on oltava 8 metriä. Tästä seuraa,
että rakennukset on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle naapuritonttien rajoista.
Kaavamääräyksen 153 §:n mukaan osalla aluetta talousrakennuksen saa kuitenkin sijoittaa
rakennusalan ulkopuolelle, lähimmillään 2 metrin päähän kadun, viereisen tontin tai virkistysalueen
rajasta. Silloin edellytetään kuitenkin palomääräysten mukaisia paloturvallisempia rakenteita.
Rakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon tontin ominaispiirteet ja
ilmansuunnat. Oleskelutilat kannattaa sijoittaa edulliseen ilmansuuntaan, etelän ja lännen välille.
Makuuhuoneet voivat avautua aamuauringon suuntaan eli itään ja keittiöstä on hyvä olla näköyhteys
etupihalle. Edullisiin, aurinkoisiin ilmansuuntiin kannattaa sijoittaa asunnon suurimmat ikkunat.
Autosuojat ja varastorakennukset tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa asuinrakennuksen
pohjoispuolelle suojaamaan kylmiltä ilmavirtauksilta tai kadun suuntaisesti rajaamassa pihaa kadun
suuntaan. Autosuoja voi olla joko katoksena kiinni asuinrakennuksessa tai erillisenä rakennuksena
esim. yhdistettynä työ- ja varastotilojen kanssa.
Rakennusten tulisi muodostaa yhtenäistä katutilaa.
Havainnekuvissa on esitetty haluttu asuinrakennusten suuntaus ja sijainti tontilla.
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1.5 Rakennusten muoto
Kaavamääräysten mukaan rakennusten
on rakennusryhmittäin/korttelialueittain
noudatettava yhtenäistä kattomuotoa ja
toisiinsa soveltuvia pintamateriaaleja. Kaavassa
rakennusten muotoa määrittelee vain kerrosluku. Rakennusten kerrosluvuiksi on osoitettu
maaston mukaan eri erillispientalojen ja
asuinpientalojen korttelialueilla: I, ½ k I, I
u 2/3, II, jyrkimmissä maaston kohdissa ½
k I ja ½ k I u ½, sekä asuinkerrostalojen ja
rivitalojen korttelialueilla II ja III.
Merkintä k osoittaa kellarikerrokseen
sallitun rakennusoikeuden ja merkintä u
ullakkokerrokseen sallitun rakennusoikeuden
varsinaiseen asuinkerrokseen sijoitettavaan
rakennusoikeuteen verrattuna.
Rakentaminen ja pihan tasot tulee suunnitella
siten, että ei muodostu katu- ja puistoaluetta tai
naapurin tonttia vasten olevia korkeita pihaalueen täyttöjä (yli 0,80 m).

1.5.1 Kattomuoto ja kerrosluku
Rakennusten kattomuoto tulee
olla harjakatto (satulakatto) tai
kaksisuuntainen pulpettikatto.
Ekokylän alueella myös yksisuuntainen
pulpettikatto ja mansardikatto ovat
sallittuja. Tasakattoa ja aumakattoa ei sallita
asuinrakennuksissa. Katoksissa ja pienissä
piharakenteissa voidaan käyttää yksisuuntaista
pulpettikattoa.

Kerrosluku määrittelee myös likimain
rakennusten halutun korkeuden.
Kerrosluvusta I u 2/3 ja perinteisen
rakennustyylin noudattamisesta seuraa, että
kattokaltevuudeksi muodostuu 30–34 astetta,
mikä vastaa likimain kattokaltevuutta 1 / 1,7…1
/ 1,5. I, II ja III – kerroksisten rakennusten,
samoin kuin autosuojien ja talousrakennusten,
kattokaltevuuden tulee olla 22–25 astetta eli
noin 1 / 2,5.
Osassa kortteleista on rakennuksen
harjansuunta määrätty, muissa harjansuunta
määräytyy vapaammin tontin muodosta ja
ilmansuunnista.
Kullekin osa-alueelle on erikseen annettu
suositukset käytettävästä kattomuodosta ja
– kulmasta.

1.5.2 Julkisivut
Asuinrakennusten tulee olla ilmeeltään
selkeitä ja moderneja. Seinän sävystä
poikkeavat nurkkalaudat ja ikkunoiden
vuorilaudat tulee olla yksinkertaisia ja
moderneja ilman koristeellisuutta. Tarkemmat
ohjeet julkisivujen käsittelystä on annettu
osa-alueittain.
Lasiverannat ja viherhuoneet ovat suositeltavia.
Julkisivujen ikkuna-aukotusten suhde
seinäpinta-alaan tulee olla sopusuhtainen.

I -kerroksinen rakennus

½ k I -kerroksinen rakennus

I u 2/3 -kerroksinen rakennus

Kerrosluku ja sen vaikutus kattokaltevuuteen.

VIHDIN KUNTA
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½ k I u ½ -kerroksinen rakennus kahdella eri tavalla toteutettuna.
Rinnetaloissa tulee kellarikerroksen julkisivut
käsitellä samalla tavalla kuin asuinkerroksen
julkisivut.

1.6 Materiaalit ja väritys
Kaavamääräysten mukaan on
rakennusryhmittäin/korttelialueittain
noudatettava myös toisiinsa soveltuvia
rakennusten pintamateriaaleja. Kullekin
osa-alueelle on annettu erikseen
suositukset käytettävistä värisävyistä ja
pintamateriaaleista.
Alueella kokonaisuutena seinämateriaali
tulee olla rappaus, tiili tai peittomaalattu/
kuultokäsitelty puu. Ekokylän Alikylässä
julkisivumateriaali on vapaammin valittavissa,
kunhan sen kuormittavuus luonnolle
tiedetään vähäiseksi. Kullekin osa-alueelle
on erikseen annettu suositukset käytettävistä
julkisivumateriaaleista.
Materiaalien yhdistämisessä tulee huomioida
kokonaisuus siten, että rakennus näyttää joko
kivitalolta tai puutalolta. Höylähirsirakennus
tulee tehdä lyhytnurkkaisena (ei koske
lähivirkistyalueille rakennettavia rakennuksia).
Lautaverhouksen tulee olla kokonaan joko
pysty- tai vaakasuuntainen. Muuraussauman
tulee olla punaisessa tiilessä harmaa ja
vaaleassa tiilessä tiilen värinen.
Alueella tulee noudattaa kahta
katonväriä, joko mustaa tai
tummanharmaata. Kattomateriaali voi
olla joko tiili, pelti tai Ekokylän alueella myös
kattohuopa.

1.7 Tonttien aitaaminen ja
kasvillisuus
Selkeää yhtämittaista tontin aitaamista
tulee välttää. Tontin voi aidata kadun
ja naapuritontin suuntaan, tällöin on
noudatettava rakennusryhmittäin yhtenäistä
käytäntöä. Aidan tulisi liittyä luontevasti
piha-alueen kevyisiin rakennelmiin kuten
jätekatokseen/-aitaukseen, tms. Aidan
enimmäiskorkeus on 120 cm. Aidan väritys
tulee soveltua rakennuksiin ja sen on oltava
vaalea tai sitten kuultomaalattu.
Suositeltavaa on rajata tontteja istutuksilla,
pensasaidoilla tai vapaasti kasvavilla
aidanteilla.
Kaavamääräysten mukaan rakentamatta
jäävälle tontinosalle, jota ei käytetä
leikkialueeksi tai liikenteeseen, on säilytettävä
tai istutettava puita ja pensaita.

1.8 Muita kaavamääräyksiä
ja suosituksia
Kaavassa korttelialueilla autopaikkavaatimus
on pientalokortteleissa vähintään 2
autopaikkaa asuntoa kohti. Käytännössä
perheissä on usein kaksi omaa autoa, jolloin
tarvitaan vielä ainakin yksi vieraspaikka ja
tämä tulisi osoittaa tontille.
Koko Linnanniitun alueella rakennukset
on rakennettava energiatehokkaasti.
Kiinteistöjen suositellaan liityttävän
tehokkaaseen tuotantoon perustuvaan
energianjakelujärjestelmään ja/tai käytettävä
hiilidioksidipäästöjen minimoimisen kannalta
suotuisia uusiutuvia energialähteitä.
Osuuskunta Linnanniittu on suunnitellut
alueelle energialaitosta, joka perustuu hakkeen
käyttöön sekä aurinko- ja/tai maalämpöön.
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Lämpölaitos voi toteutuessaan tarjota puhtaan,
ekologisen kaukolämpöratkaisun varsinaisen
Ekokylän lisäksi myös muulle Linnanniitun
alueelle. Asiassa kannattaa olla yhteydessä
Osuuskunta Linnanniittuun.
Osuuskunta Linnanniittu toteuttaa alueelle
datakaapeloinnin ja kaikilla alueen asukkailla
on mahdollisuus hankkia 100 megan
valokaapeliyhteys Osuuskunnan kautta.

1.9 Asuinrakennusten energiatehokkuus
Euroopan parlamentti hyväksyi
toukokuussa 2010 uudistetun rakennusten
energiatehokkuutta parantavan direktiivin.
Direktiivi tulee voimaan alkukesästä 2010.
Kansallisten säädösten tulee olla valmiina
kesällä 2012.
Direktiivin mukaan energiatehokkuutta on
edistettävä sekä uudisrakentamisessa että jo
olemassa olevassa rakennuskannassa. Uusien
rakennusten tulee olla vuoden 2020 loppuun
mennessä lähes nollaenergiarakennuksia.
Julkisia rakennuksia vaatimus koskee jo
vuoden 2019 alusta. Korjausrakentamiselle
on direktiivin mukaan asetettava kansalliset
energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset.
Direktiivin uusiminen tukee
yhteiseurooppalaisia ja kansallisia tavoitteita.
Suomi siirtyi matalaenergiarakentamisen
suuntaan jo vuoden 2010 alusta 30 prosenttia
tiukentuneilla rakentamismääräyksillä.
Määräyksiä kiristetään edelleen 20 prosentilla
vuonna 2012. (Lähde http://www.ymparisto.fi/
default.asp?contentid=120444)

Uusitun direktiivin myötä myös
energiatodistusten painoarvo kasvaa. Direktiivi
täsmentää energiatodistuksiin liittyviä
menettelyjä. Esimerkiksi tieto rakennuksen
energiatehokkuudesta on näyttävä jo myyntija vuokrausilmoituksissa. Energiatodistukset
vaaditaan isoissa julkisissa rakennuksissa,
vaikka niitä ei myydä tai vuokrata.
Energiatodistukset on isoissa rakennuksissa
laitettava myös nähtäville.
Kun direktiivin toimeenpano etenee, myös
vanhoilta omakotitaloilta tullaan edellyttämään
energiatodistusta. Asuntoministeri
Vapaavuoren mukaan asiassa on kuitenkin
edettävä vaiheittain ja tarvittaessa
energiatodistusjärjestelmää muokaten.
(Lähde http://www.ymparisto.fi/default.
asp?contentid=120444)
Rakennusten osuus energiankulutuksesta ja
hiilidioksidipäästöistä EU:ssa ja Suomessa
on 40 prosenttia. Uuden direktiivin toimilla
arvioidaan saavutettavan 5-6 prosentin
vähennys EU:n loppuenergian kulutuksessa ja
4-5 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä
vuonna 2020. Direktiiviä sovelletaan
kansallisella tasolla ottamalla huomioon maan
ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet,
sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja
kustannustehokkuus. (Lähde http://www.
ymparisto.fi/default.asp?contentid=120444)
Suomessa voimassaolevat rakennemääräykset
YM RakMk, mm. C3, D3 ja D5 määrittelevät
asuinrakennusten minimivaatimukset mm.
lämmitysenergian vuosikulutus alle 60 Kwh/
neliö ja uusista rakennuksista on laadittava
energiatodistus.

Lisätietoja energiatehokkaasta rakentamisesta:
www.vihdinekokyla.fi
www.motiva.fi
www.ekotoimivakoti.fi
Lisätietoja voimassa olevista asemakaavoista:
www.vihti.fi/palvelut/kaavoitus
VIHDIN KUNTA
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2. RAKENNUSTAPAOHJEET OSA-ALUEITTAIN

Rakennustapaohjeessa Linnanniittu on jaettu 5 osa-alueeseen, jotka sijaitsevat asemakaavojen N 82, N 132 ja N
135 alueilla.

VIHDIN KUNTA
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2.1 ALUE 1
Alue sijaitsee Linnanniitun alueen eteläosassa, asemakaavan N 135 alueella. Tontit sijoittuvat
Linnanniitunpolun ja Linnankaaren varsille. Alueella sijaitsee vanha Linnanniitun tilan päärakennus
sekä 10 uutta erillispientalotonttia.

Korttelit 263–265
Vesikaton materiaali ja väri:
musta tai tummanharmaa pelti tai
tiili
Kattomuoto:
harjakatto (satulakatto)
Kattokaltevuudet:
25•–34•
Julkisivumateriaali:
peittomaalattu puu
Julkisivuvärit: tummanpunainen,
vaalea keltainen, tumma harmaa/
musta tai taitettu valkoinen

Esimerkkikuva alueelle halutuista julkisivuväreistä.
(Lähde: www.tikkurila.fi)

Julkisivuvärit esim. Uulatuote Oy:n maalien Faluninpunainen 42, 2009 Olki, 009 Hiili RM 09 ja 2006 Vanilja.
Tai muut vastaavat värit.

Kortteli 266
Vesikaton materiaali ja väri:
musta tai tummanharmaa pelti tai
tiili
Kattomuoto korttelialueittain yhtenäinen:
harjakatto (satulakatto) tai kaksoispulpettikatto
Kattokaltevuudet:
22•–25•
Julkisivumateriaalit:
peittomaalattu puu, rappaus tai tiili
Julkisivuvärit:
taitettu valkoinen tai vaalea keltainen

Vaalea kivitalo, jossa on kaksoispulpettikatto.

Julkisivuvärit puujulkisivuissa esim. Uulatuote Oy:n maalien 2006 Vanilja ja 2009 Olki. Tai rapatuissa julkisivuissa
Tikkurila kivitalot-värisarja: 4980 ja 4824. Tai tiilijulkisivuissa esim. Wienerberger Terca -tiilien värit: Tuohi ja Kaura.
Tai muut vastaavat värit.
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2.2 ALUE 2, Ekokylä - Alikylä
Alue 2, korttelit 176–178, sijaitsee Linnanniituntien päässä ja Elokaaren alueella, jotka on suunniteltu
asemakaavassa N 82. Alueella on kaikkiaan 11 erillispientalotonttia. Alue kuuluu Linnanniitun
ekokylään, ns. Alikylä, ja sille on jo toteutumassa muutamia uusia omakotitaloja, jotka on rakennettu
ekologisesti kestäviä ratkaisuja hyödyntäen.

Lämmitysjärjestelmät
Ekokylän tavoitteena on pyrkiä vähentämään kasvihuonepäästöjä asuntojen lämmityksen osalta
yli 90% verrattuna Suomen nykyiseen keskiarvokulutukseen. Ekokylän alueella rakennukset on
toteutettava vähintään matalaenergiaratkaisuina, mutta alueella edistetään ns. passiivitalojen
rakentamista. Lämmitysjärjestelmän tulee perustua uusiutuviin energianlähteisiin. Ekokylän
alueella suositeltuja lämmitysratkaisuja ovat mm. korttelikohtainen/alueen yhteinen energialaitos
(toteutuessaan), kaukolämpö tai talokohtaisina ratkaisuina lämmön talteenottolaitteistot,
lämpöpumput ja/tai aurinkokeräimet sekä varalämmönlähteinä varaava takka tai/ja ekosähkö.
Takoissa on oltava suljettava luukku ja palokaasujen jälkipoltto. Suora sähkölämmitys tai
öljylämmitys ei ole sallittuja lämmitysmuotoja Ekokylän alueella.
Rakennukset tulee suunnitella käyttämään auringon energiaa passiivisesti hyväksi aukotuksella,
suuntauksella ja puolilämpimillä tai kylmillä kuisteilla ja muilla tiloilla. Ilmanvaihdossa tulee ottaa
huomioon tuloilman lämmitys ja lämmön talteenotto. Luonnonmukainen ilmanvaihto on sallittu,
mikäli rakennusluvan yhteydessä osoitetaan, miten säädösten mukaiset ilmamäärät vaihtuvat
rakennuksessa ja vaikuttavat energiankulutukseen.

Vesihuolto
Ekokylän alueella kuivakäymälät ja kompostointi ovat sallittuja. Mahdollisten vesivessojen tulee olla
hyvin vähän vettä käyttäviä.

Rakennusmateriaalit
Rakennusmateriaalit tulee valita siten, että niiden valmistukseen kuluvat päästöt ja ekologinen
jalanjälki olisivat mahdollisimman vähäisiä mm. ikkunakarmien tulisi olla puuta (ei alumiinia),
lämpöeristeeksi suositellaan puukuitueristeitä (ei polyuretaania), kestopuuta tai vastaavia
kyllästeitä ei pääsääntöisesti saa käyttää jne. Kierrätystuotteita tulisi käyttää rakennusmateriaaleina
mahdollisimman paljon.

Tontti ja piha-alue
Nurmikenttien sijaan suositellaan luonnonketoja. Osa piha-alueen kasveista tulisi olla hyötykasveja.
Kemiallisten lannoitteiden käyttö tonteilla on kielletty. Tonteille tulee varata riittävät tilat asialliselle
puun kuivatukselle ja säilytykselle.

Vesikaton väri:
ei saa olla punainen
Kattomuoto:
harjakatto, pulpettikatto ja mansardikatto
Kattokaltevuus:
pulpettikatoissa vähintään 22• ja
harjakatoissa vähintään 30•
Julkisivumateriaalit:
puu, luonnonkivi, tiili, savi yms.,
joiden kuormittavuus luonnolle
tiedetään vähäiseksi
Julkisivujen käsittely:
esim. luonnonmukaiset perinnemaalit, jotka kuormittavat luontoa
mahdollisimman vähän.
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Ekokylään rakenteilla oleva asuinrakennus.
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2.3 ALUE 3, Ekokylä - Ylikylä
Alue 3, korttelit 169–170 ja 182, 184-186, sijaitsee Linnanniituntien, Kotikyläntien ja Kelomäen
risteyksen ympäristössä, Kotikyläntien ja Piennarkujan varrella. Alue kuuluu Linnanniitun
Ekokylään, ns. Ylikylä. Alueelle on osoitettu kaavassa N 82 kaikkiaan 17 erilaista asumiskäyttöön
tarkoitettua tonttia.

Lämmitysjärjestelmät
Ekokylän tavoitteena on pyrkiä vähentämään kasvihuonepäästöjä asuntojen lämmityksen osalta
yli 90% verrattuna Suomen nykyiseen keskiarvokulutukseen. Ekokylän alueella rakennukset on
toteutettava vähintään matalaenergiaratkaisuina, mutta alueella edistetään ns. passiivitalojen
rakentamista. Lämmitysjärjestelmän tulee perustua uusiutuviin energianlähteisiin. Ekokylän
alueella suositeltuja lämmitysratkaisuja ovat mm. korttelikohtainen/alueen yhteinen energialaitos
(toteutuessaan), kaukolämpö tai talokohtaisina ratkaisuina lämmön talteenottolaitteistot,
lämpöpumput ja/tai aurinkokeräimet sekä varalämmönlähteinä varaava takka tai/ja ekosähkö.
Takoissa on oltava suljettava luukku ja palokaasujen jälkipoltto. Suora sähkölämmitys tai
öljylämmitys ei ole sallittuja lämmitysmuotoja Ekokylän alueella.
Rakennukset tulee suunnitella käyttämään auringon energiaa passiivisesti hyväksi aukotuksella,
suuntauksella ja puolilämpimillä tai kylmillä kuisteilla ja muilla tiloilla. Ilmanvaihdossa tulee ottaa
huomioon tuloilman lämmitys ja lämmön talteenotto. Luonnonmukainen ilmanvaihto on sallittu,
mikäli rakennusluvan yhteydessä osoitetaan, miten säädösten mukaiset ilmamäärät vaihtuvat
rakennuksessa ja vaikuttavat energiankulutukseen.

Vesihuolto
Ekokylän alueella kuivakäymälät ja kompostointi ovat sallittuja. Mahdollisten vesivessojen tulee olla
hyvin vähän vettä käyttäviä.

Rakennusmateriaalit
Rakennusmateriaalit tulee valita siten, että niiden valmistukseen kuluvat päästöt ja ekologinen
jalanjälki olisivat mahdollisimman vähäisiä mm. ikkunakarmien tulisi olla puuta (ei alumiinia),
lämpöeristeeksi suositellaan puukuitueristeitä (ei polyuretaania), kestopuuta tai vastaavia
kyllästeitä ei pääsääntöisesti saa käyttää jne. Kierrätystuotteita tulisi käyttää rakennusmateriaaleina
mahdollisimman paljon.

Tontti ja piha-alue
Nurmikenttien sijaan suositellaan luonnonketoja. Osa piha-alueen kasveista tulisi olla hyötykasveja.
Kemiallisten lannoitteiden käyttö tonteilla on kielletty. Tonteille tulee varata riittävät tilat asialliselle
puun kuivatukselle ja säilytykselle.

Passiivienergiatalo Teematalo Kuopion asuntomessuilla 2010 (Lähde: www. asuntomessuopas.fi).
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Passiivienergiatalo Villa Borg Espoossa (Lähde: www.
spu.fi/villa_borg).

VIHDIN KUNTA

Vesikatto:
musta tai tummanharmaa pelti, tiili
tai huopa
Kattomuoto:
harjakatto (satulakatto) tai pulpettikatto
Kattokaltevuudet:
pulpettikatoissa vähintään 22• ja
harjakatoissa vähintään 30•
Julkisivumateriaalit:
puu tai rappaus
Julkisivuvärit:
vaalea harmaa, vaalea beige,
vaalea keltainen ja valkoinen (palvelukeskuksessa vaalean vihreä)
tai
kuultavat puunsuojavärit: tumma
ruskea, harmaaan ruskea ja harmaa (Huom. ei punaruskea!)

Havainnekuva Linnanniitun Ekokylästä, Bruno Erat.

Julkisivuvärit puujulkisivuissa esim. Uulatuote Oy:n maalien 2006 Vanilja, 5406 Hiekka ja 2009 Olki. Tai rapatuissa julkisivuissa Tikkurila kivitalot-värisarja: 4980, 4945 ja 4824. Tai muut vastaavat värit.

Kuultaviksi käsitellyissä puujulkisivuissa esim. Tikkurilan kuultavat puunsuojavärit ulkopinnoille: Karhu 5074,
Kanto5078 ja Piki 5089. Tai muut vastaavat värit.

(Lähde: www.tikkurila.fi)

VIHDIN KUNTA
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2.4 ALUE 4
Alue 4, korttelit 273 (tontit 9-10), 274–277 ja 287, kattaa Kotirinteen asema-kaava-alueella (N 132)
Kotikyläntien, Kotirinteentien, Kotikallionkaaren ja Kotitalonkujan varren 12 tonttia.

Vesikaton materiaali ja väri:
musta tai tummanharmaa pelti tai
tiili
Kattomuoto korttelialueittain
yhtenäinen:
harjakatto (satulakatto) tai kaksoispulpettikatto
Kattokaltevuudet: satulakatoissa
25–34 astetta, kaksoispulpettikatoissa 22–25 astetta
Julkisivumateriaalit:
peittomaalattu puu, rappaus tai tiili
Rinteeseen rakennettu vaalea kivitalo.

Julkisivuvärit:
vaalea harmaa, vaalea beige,
vaalea keltainen ja valkoinen

Julkisivuvärit puujulkisivuissa esim. Uulatuote Oy:n maalien 2006 Vanilja, 5406 Hiekka ja 2009 Olki. Tai rapatuissa julkisivuissa Tikkurila kivitalot-värisarja: 4980, 4945 ja 4824. Tai tiilijulkisivuissa esim. Wienerberger Terca
-tiilien värit: Tuohi, Pellava ja Kaura. Tai muut vastaavat värit.

Rakennukset luovat yhtenäisen ilmeen alueelle, kun niissä on sama kattomuoto (kaksoispulpettikatto) ja mittakaava, vaikkei pintamateriaali ja julkisivuväritys olekaan sama.

18

LINNANNIITUN RAKENTAMISTAPAOHJE

VIHDIN KUNTA

VIHDIN KUNTA

LINNANNIITUN RAKENTAMISTAPAOHJE

19

2.5 ALUE 5
Alue 5, korttelit 155 (tontti 3), 164, 166, 268 (tontit 1 ja 5), 269–272, koskee kaavoissa N 132
ja N 82 suunniteltuja Vanhan-Sepäntien, Pihtisillantien ja Pillistöntien varren rivitalo- ja
pienkerrostalotontteja.
Piha-alueet tulee rajata katujen suuntaan istutuksilla, aidoilla ja pergolarakenteilla. Aidat
tulee pääsääntöisesti rakentaa samasta materiaalista kuin mikä on rakennusten pääasiallinen
julkisivumateriaali.

Kortteli 155
Vesikaton materiaali ja väri:
musta tai tummanharmaa pelti tai
tiili
Kattomuoto:
harjakatto (satulakatto)
Kattokaltevuudet:
22•–25•
Julkisivumateriaali:
rappaus tai tiili
Julkisivuvärit:
tiilen punainen
”Tiilenpunaiseksi” rapattu kerrostalo.

Julkisivuvärit tiilijulkisivuissa esim. Wienerberger Terca -tiilien värit: Hehku ja Iltarusko Tai rapatuissa julkisivuissa
Tikkurila kivitalot-värisarja: 4980, 4945 ja 4824. Tai muut vastaavat värit.

Korttelit 164, 166, 268 (tontit 1 ja 5), 269–272
Vesikaton materiaali ja väri:
musta tai tummanharmaa pelti tai
tiili
Kattomuoto korttelialueittain
yhtenäinen:
harjakatto (satulakatto) tai kaksoispulpettikatto
Kattokaltevuudet:
22•–25•
Julkisivumateriaali:
peittomaalattu puu, rappaus tai tiili
Julkisivuvärit:
vaalea harmaa, vaalea beige,
vaalea keltainen ja valkoinen

Rakennukset yhdessä muurin, aidan ja istutusten
kanssa rajaavat piha-alueen kadun suuntaan.

Julkisivuvärit puujulkisivuissa esim. Uulatuote Oy:n maalien 2006 Vanilja, 5406 Hiekka ja 2009 Olki. Tai rapatuissa julkisivuissa Tikkurila kivitalot-värisarja: 4980, 4945 ja 4824. Tai tiilijulkisivuissa esim. Wienerberger Terca
-tiilien värit: Tuohi, Pellava ja Kaura. Tai muut vastaavat värit.
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Pergola rakennusten välissä yhdistää ne toisiinsa. Muuri yhdessä istutusten kanssa rajaamassa piha-aluetta.

Paras ratkaisu yhdistää aidan, pergolan sekä istutukset.

Havainnekuva Kotirinteentieltä.
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