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Vantaan	
  asuntomessujen	
  pihojen	
  lehdistökierroksella	
  esitellään	
  näkökulmia	
  asuntomessualueen	
  
pihojen	
  tavoitteita,	
  kaavan	
  rakentamisohjeen	
  kantavia	
  teemoja	
  ja	
  niiden	
  toteutumista.	
  
Asuntomessualueen	
  pihoilla	
  on	
  kaavoitusvaiheessa	
  laaditussa	
  rakentamisohjeessa	
  korostettu	
  
asuntomessujen	
  pääteeman	
  mukaisesti	
  helppoa	
  ja	
  mahdollisimman	
  esteetöntä	
  siirtymistä	
  sisä-‐	
  ja	
  
ulkotilojen	
  välillä.	
  Myös	
  pihojen	
  toiminnallisuutta	
  ja	
  huollettavuutta	
  eri	
  vuodenaikoina	
  on	
  
painotettu.	
  Hulevesien	
  hallinta	
  tuli	
  liittää	
  viherrakentamiseen	
  niin	
  teknisesti	
  kuin	
  toiminnallisesti.	
  
Jokaiselle	
  tontille	
  on	
  kaavassa	
  määritelty	
  istutettavaksi	
  kukkiva	
  pienpuu.	
  	
  
Viheralan	
  ammattilaiset	
  ovat	
  valinneet	
  kolme	
  esimerkkipihaa	
  kierroksen	
  aikana	
  esiteltäväksi.	
  	
  
Kohde	
  22,	
  LakkaLaine.	
  Kohteessa	
  on	
  pihan	
  suunnittelu	
  edennyt	
  yhtä	
  aikaa	
  rakennuksen	
  
suunnittelun	
  kanssa.	
  Kohteen	
  perhe	
  on	
  halunnut	
  rakennuksen	
  ja	
  pihan	
  toimivan	
  yhteen.	
  Tämä	
  
ilmenee	
  oivallisesti	
  rakennuksen	
  olohuoneessa,	
  josta	
  piha	
  avautuu	
  saumattomasti	
  osaksi	
  
rakennusta.	
  Tontti	
  on	
  suojaisa	
  ja	
  rauhallinen.	
  Kasvillisuusalueet	
  on	
  keskitetty	
  tontin	
  reunoille	
  ja	
  
keskiosaa	
  hallitsee	
  laadukas	
  nurmikko.	
  Pihan	
  väreistä	
  ja	
  muodoista	
  muodostuu	
  harkittu,	
  
harmoninen	
  kokonaisuus.	
  Kohteen	
  pihasuunnittelu	
  Kontrasti.	
  
Kohde	
  31,	
  Lammi-‐kivitalo,	
  Casa	
  del	
  Limon.	
  Meksikolaistaustaisen	
  perheen	
  toiveet	
  toteutuvat	
  talon	
  
ja	
  pihan	
  värikkäässä	
  värimaailmassa.	
  Talon	
  terassissa	
  on	
  kauniit	
  meksikolaiset	
  luonnonkivilaatat.	
  
Piha	
  on	
  suunniteltu	
  yhdessä	
  talon	
  kanssa.	
  Pihassa	
  on	
  rauhallinen,	
  kodikas	
  ja	
  sympaattinen	
  
tunnelma.	
  Pihan	
  laaja	
  nurmialue	
  ja	
  selkeästi	
  rajatut	
  kasvialueet	
  muodostavat	
  perheelle	
  toimivan	
  
ympäristön.	
  Kohteen	
  phasuunnittelu	
  Pihavisio	
  Oy.	
  
Kohteet	
  34/35,	
  Urban	
  Villa	
  2	
  ja	
  1.	
  Tässä	
  kohteessa	
  erityishuomio	
  kiinnittyy	
  luonnonkasvialueisiin	
  
molempien	
  talojen	
  pihalla	
  ja	
  katolla.	
  Tällaisia	
  ennakkoluulottomia	
  kokeiluja	
  soisi	
  olevan	
  enemmän	
  
asuntomessupihoissa.	
  Kasvillisuusalueet	
  on	
  rajattu	
  selkeästi	
  ja	
  rytmillisesti	
  vaihtelevasti	
  tontin	
  
reunoille.	
  Pienet	
  pihat	
  on	
  otettu	
  tehokkaasti	
  hyötykäyttöön.	
  Kasveja	
  on	
  istutettu	
  tiheästi,	
  mikä	
  
vähentää	
  rikkakasvien	
  iskeytymistä	
  ja	
  istutusalueet	
  näyttävät	
  nopeammin	
  valmiilta.	
  Kohteen	
  
phasuunnittelu	
  Roslings	
  Manor	
  Gardens.	
  
Ammattilaisraati	
  kiinnitti	
  huomiota	
  lisäksi	
  siihen,	
  että	
  asuntomessualueen	
  pihoissa	
  on	
  käytetty	
  
monipuolisesti	
  kasveja.	
  Huomioitavana	
  yksityiskohtana	
  on	
  mainittava	
  useita	
  kasvilajeja	
  sisältävät	
  
aidanteet.	
  Alueesta	
  muodostuu	
  vähitellen	
  kaavan	
  tavoitteen	
  mukaisesti	
  vihreä	
  ja	
  vehreä.	
  
Hulevesien	
  imeyttämisestä	
  maaperään	
  tonttikohtaisesti	
  on	
  useissa	
  kohteissa	
  luovuttu,	
  osittain	
  
ilmeisesti	
  savisen	
  pohjamaan	
  takia.	
  Pihojen	
  monipuoliseen	
  käytettävyyteen	
  on	
  kiinnitetty	
  
huomiota	
  mm	
  katetuilla	
  terasseilla.	
  	
  

Valitettavasti	
  joissakin	
  pihoissa	
  pihan	
  rakentamisen	
  jääminen	
  viime	
  hetkeen	
  näkyy	
  pieninä	
  
laatuvirheinä,	
  esimerkiksi	
  kulkualueiden	
  ja	
  kasvillisuusalueiden	
  korkotasojen	
  heittoina	
  ja	
  
laatuvirheinä	
  kivitöissä.	
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