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V
oi kuinka ihana piha teillä on! Ai sinä et asukaan täs-
sä talossa. Ja sinulla on silti oma kasvimaa täällä. 
Onpa kivaa. Vastaavia kommentteja opiskelija Niina 
Helenius kertoo usein kuulevansa kitkiessään rikka-
ruohoja kasvimaaltaan Jyväskylän Kankaalla. Ker-

rostalossa viljelypihan naapurikorttelissa asuva Helenius sai tietää 
yhteiskäyttöön tarkoitetuista pihoista viime keväänä nähdessään 
ilmoituksen vuokralle tarjottavista viljelylaatikoista.

– En ollut koskaan kuullut tällaisista pihoista. On mahtavaa, 
että voin viljellä täällä, vaikka en asu tässä taloyhtiössä, Helenius 
kertoo innoissaan.

Tavoitteena kaupunkikuvallisesti ehjä kokonaisuus
Heleniuksen ohella moni muukaan ei ole kuullut käsitteestä yh-
teispiha. Asemakaavaan pihat merkitään lyhenteellä AH, joten 
niistä käytetään myös nimitystä AH-pihat. A viittaa asumiseen ja 
H yhteiskäyttöiseen korttelialueeseen.

Kyseessä ovat uusille asuinalueille rakennettavat, koko asuin-
alueen asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitetut pihat, joiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen on voitu varata tavallista enem-
män resursseja. Pihoja ei saa lukita eikä rakennustontteja aidata.

– Yhteispihojen etuna on se, että pihat suunnitellaan ja yllä-
pidetään kokonaisuuksina. Tällöin koko kortteli voidaan suun-
nitella kaupunkikuvallisesti ehjänä kokonaisuutena. Yhtenäiset 
materiaalit, kasvillisuus ja valaistus luovat koko korttelille tunnis-
tettavan identiteetin, Kankaan Sydänmetsä-pihan ja Sydänleik-
ki-pihan suunnittelusta vastanneen Maisema-arkkitehtitoimisto 
Maanlumo Oy:n Teresa Rönkä kertoo.

Suomen ensimmäiset yhteispihat toteutettiin 2000-luvun alus-
sa Helsingin Arabianrantaan. Tällöin otettiin käyttöön myös yh-
teispiha-käsite. Arabianrannan ohella yhteispihoja on Helsingissä 
rakennettu Jätkäsaareen ja Kalasatamaan, Tampereella Vuorek-
seen, Kuopiossa Savilahteen ja Jyväskylässä Lutakkoon ja Kan-
kaalle.

Palveluyhtiöillä on suuri merkitys 
yhteispihojen kannalta
Kangas on rakenteilla oleva uusi alue, jonka suunnittelemisessa 
hyödynnetään uudenlaista ajattelua, teknologiaa ja toimintamal-
leja. Vuoteen 2040 mennessä entisestä paperitehdasmiljööstä tu-
lee kaupunginosa, jonka rakenne eroaa perinteisestä kaupunkira-
kenteesta: siellä sekä asutaan, työskennellään että opiskellaan.

Alueen suunnittelemisessa noudatetaan kestävän kehityksen 

ja resurssiviisauden periaatteita. Teemoitettujen yhteispihojen 
ohella esimerkkejä näistä ovat biokaasulla toimivat kimppakaa-
rat, ekologisuuteen kannustavat älykkäät ratkaisut, kuten aurin-
koenergian hyödyntäminen, taiteeseen kulttuuriin rakentamises-
sa velvoittava prosenttikulttuuriperiaate sekä keskitetty pysäköin-
ti ja jätehuolto.

Kankaan alueen yhteispihojen suunnittelusta ja rakennuttami-
sesta huolehtii palveluyhtiö Kankaan Palvelu Oy. Yhtiön omis-
tuskannasta 1/3 on Jyväskylän kaupungilla, 1/3 YIT:llä ja 1/3 
Skanskalla. Ensimmäisten pihojen rakennuttamista ohjasi yhtiön 

Teemoitetut yhteispihat yhteisöllisyyden 
edistäjinä Jyväskylän Kankaalla
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Niina Helenius kasvattaa omassa viljelylaatikossaan muun muassa pe-
runaa, yrttejä, kuten basilikaa ja kukkia. Puutarhatöiden jälkeen hän jää 
usein pihalle istuskelemaan ja lukemaan kirjaa. Viljelylaatikot ja oleske-
luun tarkoitetut puiset penkit täydentävät toisiaan hyvin. Kuva Minna-
maria Koskela.

Kankaan kaupunginosaa Jyväskylässä rakennetaan yhteisöllisyyttä ja kestä-
vää kehitystä vaalien. Yhtenä käytännön esimerkkinä tästä ovat alueen asuk-
kaiden yhteiskäyttöön suunnitellut pihat.
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tuolloinen toimitusjohtaja Anu Hakala ja uusimmista sekä tulevista 
vastaa nykyinen toimitusjohtaja Katriina Silvan.

– Tilaajan rooli on ollut suuri. Meillä ei ole ollut erillistä konsult-
tia hoitamassa tehtävää, vaan olen huolehtinut siitä itse. Se on luon-
tevaa, sillä taustani on rakennuttamisessa, Silvan kertoo.

Hänen mukaansa palveluyhtiöillä on suuri merkitys yhteispihojen 
toteuttamisessa.

– Korkealaatuisia pihoja on hallinnollisesti helpompaa toteuttaa 
palveluyhtiön kautta kuin ilman sitä. Myös tietyn rahamäärän suun-
taaminen tietylle pihalle onnistuu näin paremmin, hän summaa.

Kankaan Palvelu koordinoi myös Kangasviljelyksi nimetyn pihan 
toimintaa. Toukokuusta lokakuun loppuun kestävän sesongin vuok-
ra on 35 euroa. Maksu sisältää mullan, ja viljelylaatikon saa lainaan. 
Siemenet ja taimet jokainen hankkii itse.

Taustalla ajatus yhteisöllisyydestä ja vaihtotaloudesta
Yhteispihojen taustalla on yhteisöllisyyttä ja kestävää elämätapaa 
suosiva ideologia. Kangasviljelyn ja monia asuinkerrostaloja Kan-
kaalle suunnitelleen UKI Arkkitehdit Oy:n edustaja arkkitehti Sam-
po Ojala kertoo, että kyseessä on globaali trendi, jonka taustalla on 
ajatus vaihtotaloudesta.

– Kaikkea ei tarvitse omistaa eikä tehdä itse. Pihojen ohella asuk-
kaille on tarjolla myös yhteiskäyttöautoja ja -tiloja. Kankaalla eri tee-
moja painottavat pihat vastaavat hyvin tähän vaihtotalouden ajatuk-
seen. Näin saadaan aikaan laadukkaampia kokonaisuuksia kaikkien 
alueella asuvien ja siellä vierailevien käyttöön, Ojala pohtii.

Vaihtotalous liittyy resurssiviisauteen, jonka tavoitteena on edistää 
alueiden elinvoimaisuutta, asukkaiden hyvinvointia ja alueella toimi-
vien yritysten kilpailukykyä. Kankaalla tämä tapahtuu innostamal-
la ja sitouttamalla alueen asukkaita ja siellä työskenteleviä hyödyn-
tämään uusia, innovaatioita, joilla voidaan säästää resursseja, kuten 
energiaa. Keskittämällä esimerkiksi jätepisteet yhteen luodaan turval-
lisuutta ja viihtyisyyttä jäteautojen liikenteen vähentyessä.

Suurten yhteiskunnallisten muutosten, kuten maaltamuuton ja 
kaupungistumisen sekä perhekäsityksen ja -koon muuttumisen myötä 
kaipuu yhteisöllisyyteen on kasvanut.

– Ennen samassa taloudessa saattoi asua useampia sukupolvia, ja 

Yhteispihat ovat asuinalueen kaikkien asukkaiden yhteiseen käyttöön tar-
koitettuja pihoja. Niitä ei saa lukita eikä rakennustontteja aidata. Kangasvilje-
ly-pihalle on istutettu marjapensaita, omenapuita ja muita hedelmäpuita. Tu-
levaisuudessa ne luovat mukavasti varjoja pihalle ja lisäävät siten viihtyisyyt-
tä. Kuva Minnamaria Koskela.

Kangasviljely sijoittuu kahden kerrostalon, As Oy Tampuurin ja As Oy Viiran ja kevyen liiken-
teen väylän väliin. Valkoiset palkit ovat viljelylaatikoita. Kuva UKI Arkkitehdit Oy.

YHTEISÖPIHA
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Yhteispihojen teknisestä 
toteuttamisesta

Kankaan alue on monimuotoinen ja mielenkiintoinen. Osa sii-
tä rajautuu Tourujoen jokilaaksoon ja rantapenkereeseen, osa on 
vanha teollisuusmiljöötä historiallisine rakennuksineen ja osa on 
puretun paperitehtaan jäljiltä pelkkää hiekkakenttää.

VRJ Etelä-Suomi Oy on vastannut monien Kankaan yleisten 
alueiden sekä kahden yhteispihan, Kangasleikin ja Kangasviljelyn 
teknisestä toteuttamisesta. 
Vastaava työnjohtaja Elmeri Peri, oliko Kankaan alueella erityi-
siä teknisiä haasteita?
– Haasteet olivat samanlaisia kuin muissakin kohteissa. Suurim-
mat niistä liittyivät korkeuseroihin ja niiden yhteensovittamiseen. 
Monesti on olemassa vain arkkitehtikuvat, jotka vaativat jatko-
työstämistä toteutusvaiheessa.
Minkälainen alueen maasto oli? 
– Alueena Kangas on hieman poikkeuksellinen, sillä se sijait-
see kuopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että hulevesien käsittely pitää 
suunnitella huolellisesti. Pihoilta pintavedet johdetaan hulevesi-
verkkoon. Kankaalla on vanhan paperitehtaan kyljessä kulkeva ve-
siuoma, johon hulevedet voidaan johtaa.
Minkälaista työskentelytapaa uuden kaupunginosan suunnit-
telu ja toteuttaminen edellyttää?
– Suuressa aluerakentamishankkeessa on monia toimijoita. Tällöin 
urakoitsijoiden välisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään. 
Vaikka täällä on monia erillisiä työmaita, kyseessä on toisaalta yksi 
suuri yhteinen hanke. Joka viikko pidetään yhteensovittamispala-
vereja, jotta tiedetään, mitä toiset tekevät ja osataan näin välttää 
päällekkäisyyksiä.
VRJ tekee Kankaalla lähinnä pintaurakointia ja viimeistelee alueita. 
Mitä materiaaleja maapintojen muotoilussa on 
käytetty ja miksi?
– Pintamateriaalit vaihtelevat asvaltista betonikiveyksiin. Yhteis-
pihoissa on käytetty reikäkiveyksiä eli hulevesikiviä, joiden avul-
la pyritään vähentämään hulevesiverkkoon tulevaa kuormaa. Sa-
devesi siis imeytyy maahan osittain jo tontilla. Lisäksi Kankaalle 
on perustettu nurmikoita ja niittyjä, istutettu puita, pensasryhmiä, 
perennoja ja metsitystaimia.
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Yhteispihojen kasvivalinnoista

Kankaan yhteispihoilla ja muilla viheralueilla pyritään vaalimaan 
alueella jo olemassa olevaa puustoa ja kasvistoa. Sydänmetsä-pihan 
ja Sydänleikin suunnittelusta on vastannut Maisema-arkkitehtitoi-
misto Maanlumo Oy, joka kilpailuvoiton myötä suunnittelee myös 
Kankaanpuistoa.

Metsäpihan teema liittyy Kankaanpuiston eteläosan luontoar-
voiltaan monipuoliseen metsävyöhykkeeseen. Alue on liito-oravien 
suojelualuetta, mikä myös piti ottaa suunnittelussa huomioon. Met-
sitystaimet tarjoavat liito-oraville pesäpuita ja lentoreittejä. Pihalle 
istutetaan saarekkeina luonnonlajista puustoa ja kasvillisuutta, joi-
den lomaan on sijoitettu oleskelualueita.

– Koivuja, haapoja ja erilaisia pihlajia. Näin Metsäpiha liittyy luon-
tevasti ja ilman näkyvää rajausta osaksi metsäistä Kankaanpuistoa, 
alueen suunnittelusta vastannut maisema-arkkitehti Teresa Rönkä 
kuvailee.

Lisäksi sinne tulee erilaisia lehtipensaita, kuten heisiangervoita, 
eri kuusamalajikkeita ja aronioita. Niiden ohella pihalle istutetaan 
myös matalia havupensaita ja hulevesipainanteiden ympärille sani-
aisia ja heiniä.

Leikkipihalla on käytetty samoja lajeja kuin metsäpihalla. Näiden 
ohella siellä on kukkivia pienpuita, köynnöksiä ja kukkivia perenno-
ja. Pihalle tulee nurmialue, joka on tarkoitettu oleskeluun.

– Leikkipiha on avarampi, luonteeltaan rakennetumpi ja sinne 
sijoittuu erilaista leikkiä ja liikkumista inspiroivia aiheita. Pihalle on 
tehty betonipintoja muistumiksi tontilta puretusta paperitehtaasta, 
Rönkä kertoo. Metsä- ja leikkipihaa yhdistää polku, jonka varrelle pi-
hojen taideaiheet asettuvat.
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elämisen rytmi oli erilainen. Laajan käsityksen mukaan perheeseen 
kuului lähisuku. Nykyisin perhe mielletään pieneksi yksiköksi, ydin-
perheeksi. Ja yksinasuvia on huomattavan paljon, Silvan pohtii.

Perhekoon pienentyessä tarve toisten ihmisten kohtaamiseen li-
sääntyy. Yhteispihat tarjoavat mahdollisuuksia eri-ikäisten ja eri elä-
mänvaiheessa olevien ihmisten väliseen kanssakäymiseen.

Kankaalla, kuten monilla muillakin uusilla asuntoalueilla, on pal-
jon pieniä asuntoja, yksiöitä ja kaksioita.

– Tämä saattaa joko helpottaa tai vaikeuttaa yhteisöllisyyden 
muodostumista. Kaikillehan yhteisöllisyys ei ole yhtä tärkeää, mut-
ta niille, jotka sitä kaipaavat, yhteispihat saattavat muodostua tärkeik-
si kohtaamispaikoiksi, Jyväskylän kaupungin yleissuunnitteluinsinööri 
Paula Tuomi valottaa.

Kankaan yhteispihojen teemat
Jyväskylässä on yhteispihoja toteutettu jo Kankaan aluetta edeltävis-
sä aluerakentamishankkeissa, joista esimerkkeinä ovat Lutakko ja Pa-
lokunnanmäki.

– Lutakon yhteispihat ovat toiminnoiltaan ja varusteiltaan hyvin 
samankaltaisia. Kankaan aluetta lähdettiin kehittämään eri näkö-
kulmasta. Yhteisöllisyyden ohella tavoitteena oli kannustaa asukkaita 
monenlaiseen toimintaan, Tuomi pohtii.

Osa varusteista ja perusinfrastruktuuri, kuten pyörätelineet ja jäte-
katokset, toistuvat kaikissa alueen pihoissa. Pihojen teemoja pohdit-
tiin pitkään. Osa ideoista keksittiin jo kaavoitusvaiheessa ja osa vasta 
alueen ollessa jo rakenteilla.

– Hankkeen alkuvaiheessa kaupunkilaisilta kysyttiin mielipiteitä 
siitä, millaiseksi Kangasta tulisi heidän mielestään kehittää. Yhteisöl-
lisyys ja kaupunkiviljely nousivat monissa vastauksissa esiin. Idea vil-
jelypihasta perustuu tähän, Tuomi kertoo.

Laajan osallistamisprojektin perusteella laadittiin Kankaan kärki-
teemat, joita ovat sydän, kestävä kehitys, vihreä ja jalka. Sydän viittaa 
yhteisöllisyyteen ja jalka siihen, että alueella kannustetaan liikkumaan 
jalan ja pyörällä. Samat teemat näkyvät myös yhteispihojen suunnit-
telussa. Ensimmäisen rakentamisvaiheen pihojen teemoiksi valikoitui 
viljelyn, leikin ja kokkaamisen ohella oleskelu ja metsä.

Kangasviljelyn ohella alueelle on valmistunut jo toinen piha, leik-
kimiseen kannustava Kangasleikki. Sen kerrostalon edustalle, jos-
sa Niina Helenius asuu, rakennetaan paraikaa yhteiseen oleskeluun 
ja ruoanlaittoon kannustavaa Kangaskokkausta. Pergolakatoksen al-
le rakentuva ulkokeittiö näyttää kivalta keskeneräisenäkin. Sen ta-
kaosassa on avotakka ja keskellä suuri muurikka- tai paellapannu.

– Odotan kokkauspihaa innolla. Mielikuvissani olen viikonlop-
puaamuisin siellä juomassa kahvia ja lukemassa kirjaa, Helenius haa-
veilee. 

Kirjoittaja on freelance-toimittaja.

YHTEISÖPIHA

APURAHOJA
Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö sr. tukee 
puutarha-alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä, alan 
edistämistä harrastavia henkilöitä ja laitoksia sekä puutarha-
alan jatko-opintoja suorittavia henkilöitä. Tavoite on, että 
apurahan myöntämisellä olisi laajempaa, puutarhaviljelystä 
edistävää merkitystä. Pelkkiä matka-apurahoja ei myönnetä.

Hakumenettely
Hakemus tehdään säätiön hakulomakkeella, jota voi 
tulostaa kotisivuiltamme tai tilata säätiön asiamieheltä. 
Täytetty hakemus toimitetaan 31. lokakuuta mennessä 
osoitteseen:

Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö sr.
c/o Puutarhaliitto ry / asiamies Katarina Lassheikki
Viljatie 4 C 
00700 Helsinki
(Huom! Tietosuojasyystä hakemukset toivotaan vain postitse)

Lisätietoja:
Säätiön asiamies Katarina Lassheikki, puh. 040 55 20 267 
Hallituksen varapuheenjohtaja Sven Engblom, puh. 0400 530 182 
www.puutarhasaatio.fi

Säätiö ilmoittaa myöntämistään apurahoista ja stipendeistä 
hakuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Kaupunginpuutarhurien Seuran kesäpäivät olivat tänä vuonna Forssas-
sa. Teemoina olivat luontomatkailu ja viheralueiden markkinointi. On-
nistuneiden päivien suunnittelusta vastasi Forssan kaupunginpuutar-
huri Leila Grönholm, joka tässä luovuttaa symbolisesti päivien järjestely-
vastuun kiertävän taideteoksen muodossa Oulun kaupunginpuutarhu-
ri Heikki Pulkkiselle. Seuraavat kesäpäivät ovat siis Oulussa 2020. Kuva 
Seppo Närhi.
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