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Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihojen sarja
Palkittava kohde on osa vuonna 2012 laadittua 
Tampereen teknillisen yliopiston Kampusvisiota. 
Vision taustalla oli ajatus kampuksen keskellä 
olevasta kiinnostavasta, sosiaalista ympäristöä 
parantavasta kohtaamispaikasta, joka keräisi 
yhteen ihmisiä. 

Kohde on monitoiminnallisen palvelura-
kennuksen Kampusareenan kattopuutarha. 
Rakennusprojektille asetettiin korkeat ekolo-
giset laatukriteerit. Yksi keskeisiä elementtejä oli 
lämpötilavaihteluja tasoittava, hulevesiä pidät-
tävä, monimuotoisuutta lisäävä ja sosiaaliseen 
yhdessäoloon tilat tarjoava kattopuutarha. 

Kohteen ansiona on huolellinen detaljisuun-
nittelu ja erityisesti toteutuksen detaljitasolla. 
Kattopuutarha yhdistyy näkymiltään myös koh-
detta ympäröivään uuteen ja uusittuun muuhun 
ympäristörakentamiseen, paikoitukseen ja 
kulkuväyliin yms. sekä niiden materiaaleihin. 

Lopputuloksena on syntynyt vaikuttava 
kattopuutarha, joka tarjoaa tilat yhdessäoloon 
ja oleskeluun. Kattopuutarha on esteettisesti 
kaunis ja lopputulos on toteutettu korkeata-
soisesti.

Yksityispihoissa voitto Nokialle
Yksityispiha-sarjassa palkittava vapaa-ajan 
asunto sijaitsee Nokialla alueella, jossa on sekä 
huvila-asutusta että omakotitaloja. Tontti oli 
villiintynyt ja hankalasti hoidettava. Istutus-
alueet olivat huonossa kunnossa. Tontin ilme 
oli epämääräinen. Puusto oli myös osittain 
huonokuntoista. 

Viherympäristöliiton Viherpäivillä palkittiin 10.2.2016 kahdessa 
kilpailusarjassa esimerkillisesti toteutettuja ja laadullisesti kor-
keatasoisia viherrakennuskohteita. Viher- ja ympäristörakentajat 
ry:n järjestämässä kilpailussa palkinnot menivät Tampereelle 
ja Nokialle.

Tavoitteena oli helppohoitoinen, ympäris-
töönsä istuva vapaa-ajan asunnon piha. Pihan 
käyttöalueiden ja kulkuväylien rakentaminen 
niille sopivin materiaalein selkeyttivät pihan 
ilmettä, lisäsivät käyttömukavuutta ja mahdol-
listavat nurmikko- ja istutusalueiden säilymisen 
hyväkuntoisina. 

Suunnitelman tavoitteena oli yhdistää 
rakennettu ympäristö ja luonnonelemen-
tit; kaavamaisemman ilmeen yhdistäminen 
luonnon orgaanisiin, pehmeisiin muotoihin. 
Materiaali- ja kasvivalinnoissa yhdistettiin pihan 
rakennusten arkkitehtuuriin sopiva rakenne-
tumpi, puutarhamaisempi ympäristö tonttia 
ympäröivään metsään ja tontin sisällä oleviin 
luonnonelementteihin, metsänpohjakasvilli-
suuteen, avokallioon ja puustoon. 

Tilaajan mielestä työn laatu oli erinomainen 
ja erityiskiitos tulee ammattitaidolla toteute-
tuista kivimuureista.

Yksi kunniamaininta yksityispiha-sarjassa
Kunniamaininnalla palkittavassa ”Piha Lemp-
pälänkujan” pihakohteessa on vanha, täysin 
peruskorjattu talo. Piha-alue oli päässyt huo-
noon kuntoon ja omistajat halusivat tehdä siitä 
edustustason pihan. Pihasta haluttiin edustava 
ja näyttävä. 

Erityistoiveina oli uusia valaistus sekä saada 
erillinen hyötypuutarha, joista voi hakea tuot-
teita omaan ruokapöytään. 

Pihan vanhaa kasvustoa poistettiin ja kas-
vualustaa vaihdettiin. Suuri kalliorinne raken-
nettiin kokonaan uudelleen. Suurelle nurmi-

alueelle tehtiin isot istutusalueet rajaamaan 
nurmikkoa. Pienemmälle nurmikkoalueelle 
rakennettiin hyötöpuutarha marjakasveineen ja 
viljelylaatikoineen. Talon ympärille asennettiin 
liuskekiveä ja istutusalueille lohkarekivimuurit. 

Suurien liuskekivien ja kiviportaiden asen-
taminen rinteille oli haastavaa. Oikeiden työta-
pojen löydyttyä työ sujui. Pääportaiden viereen 
rakennettiin vanhoista tiilistä istutusaltaita. 

Tilaaja on toteutukseen tyytyväinen ja 
heidän mielestään projekti onnistui hyvin.
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1–3   Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenan 

kattopuutarha. Kampusareenassa on kiinnitetty paljon 

huomiota ekologisuuteen, mistä viherkattokin on yksi 

osa. Rakennuksen ekologisuus toteutuu katon lisäksi 

vedettömissä urinaaleissa sekä 560 aurinkopaneelissa.

1

2

3

Hienoja kohteita palkittiin Vihertaitaja-kilpailussa

651 2016



Awards to landscapers
The Finnish Association of Landscape Industries 
has presented awards to landscaping projects 
that have been executed in an exemplary manner 
and to a high standard.

The project awarded in the category of court-
yards of housing and property companies is 
part of the campus vision created in 2012 for 
Tampere University of Technology. High eco-
logical quality criteria were specified for the 
construction project. One of the key elements 
was a roof garden that evens out temperature 
variations, retains stormwater, increases diversity 
and provides facilities for communal recreation.

The impressive roof garden is ideal as an area 
for get-togethers and lounging. The garden is 
aesthetically attractive and executed to a high 
standard.

The award in the category of private court-
yards went to a holiday cabin in Nokia, which 
features a courtyard that successfully combines 
natural elements with the built-up environment. 

4 Nokialla sijaitsevassa pihassa on onnistuneesti 

yhdistetty piha luonnonympäristöön.

5 Kunniamaininnalla palkitussa yksityispihassa on 

taitavasti toteutettuja luonnonkivitöitä. Vanhoista 

kierrätystiilistä rakennettiin rakennuksen tyyliin 

sopivia istutusaltaita.
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