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Taitavia viherrakentajia palkittiin 
Viherpäivillä

1 Yksityispihat-sarja. Pellonperäntie, peruskorjaus.

Seppo Närhi, toiminnanjohtaja   
Viheraluerakentajat VAR ry  
seppo.narhi@var.fi  
www.var.fi  

Viherpäivillä Tampereella palkittiin  Vihertaitaja-kilpailussa 
yksityispihat, asunto- ja kiinteistöpihat sekä julkiset kohteet 
-sarjoissa tekijät ja suunnittelijatlaadukkaista ja vahvaa ammatti-
taitoa osoittavista viherrakennusprojekteista.  
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Taitavia viherrakentajia palkittiin Viherpäivillä

Yksityispihasarjan voitti Helsingissä Pellon-
peräntiellä sijaitseva pienen rivitalopihan perus-
korjaus. Kohde oli vaativa jyrkän rinteen takia. 
Asiakas on saanut pihaansa haluamansa siistin 
ja turvallisen oleskelualueen sekä näyttävät ja 
helppohoitoiset istutukset. Pihan käyttöarvo 
parani huomattavasti uuden puuterassin avulla. 
Puumateriaaliksi valittiin  kirsikkapuu, koska 
samaa puulajia on käytetty myös talon sisustuk-
sessa. Pihan jyrkkä rinne on saatu hyötykäyttöön 
rakentamalla siihen siistit luonnonkiviportaat. 
Vanhat liuskekivilaatat käytettiin uudelleen.

Kohteen suunnitteli  Peter Helenius ja rakensi 
Puutarhapalvelu Hannonen Oy Kirkkonum-
melta.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden pihasarjassa 
palkittiin Asunto Oy Kotikortteli, joka on betoni-
kannelle sijoittuva uudiskohde Helsingin Kala-
satamassa. Pihassa on paljon erilaisia pintoja, 
joiden liitoskohdissa vaadittiin tarkkuutta ja 
ammattitaitoa. Pihan orgaaninen muotokieli 
vaati erityisen tarkkaa mittausta ja visuaalista 
silmää hahmottaa pitkiä ja ehjiä kaarilinjoja.

Piha on suunniteltu eri ikäisten ja erilaisista 
sosiaaliryhmistä tulevien ihmisten käyttöön. 
Pihaa voivat käyttää kaikki korttelin asukkaat. 
Eri käyttäjäryhmät on huomioitu tilojen jäsen-

telyssä. Tilaajan mielestä kohde vastaa hyvin 
suunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin. Viher-
rakentaminen on ensiluokkaista sekä materi-
aaleiltaan että työnjäljen ja viimeistelyn osalta. 

Kotikorttelin  tilaajana on ollutKalasata-
man Palvelu Oy, As Oy Kotikortteli, Kalasatama, 
Helsinki.Kohteen on suunnitelllut Piha- ja puis-
tosuunnittelu Hanna Hentinen Helsingistä. 
Rakentajana palkittiin VRJ Etelä-Suomi Oy 
Vantaalta. Betonikivet on toimittanut Rudus Oy.

Julkiset kohteet sarjassa palkittiin Tam-
pereen Särkänniemen Koiramäen viher- ja 
ympäristörakenteet. Palkittava työ on haas-
tava sisällöltään ja ympäristöltään. Kohteen 
suunnittelussa on jouduttu yhdistämään koh-
teen erilaiset käyttötarpeet ja käyttäjäryhmät. 
Suunnittelussa on käytetty hyväksi laajasti 
asiantuntijoita.

Koiramäessä isossa roolissa on toiminnalli-
suus   sen yhdistäminen paikan rakennuksiin 
ja pintoihin oikean tunnelman luomiseksi on 
ollut iso haaste.

Viherrakentamisen kannalta kohteessa 
on käytetty monipuolisesti erilaisia kiviä laa-
joina pintoina. Niiden viimeistelty työnjälki 
ansaitsee erityishuomion. Tilaajan mielestä 
urakan hankaliin työnaikaisiin tilanteisiin 
ja suunnitelmien muutoksiin viherrakentaja 
vastasi onnistuneesti. Pienten yksityiskohtien 
yhtenäinen kokonaisuus vangitsee vierailijan 

silmät. Lopputulos on juuri niin hyvä kuin sen 
tällaisessa kohteessa voi vain kuvitella olevan.  

Kohteen vihersuunnitelmat oli laatinut 
Toimisto Carelse ja kiveykset ja pinnoitteet 
Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy. Raken-
tajana palkittiin Ympäristörakennus Saarinen Oy 
Kangasalta.  Betonikivet toimitti Lakan Betoni. 
Oy ja graniittireunakivet ja -kivet  luonnonki-
viaitaan toimitti Rudus Oy.

Julkiset kohteet sarjassa annettiin kun-
niamaininta Espoon Kappelin hautausmaan 
laajennustöistä. Palkittava työ on ollut työn 
toteutuksen osalta hyvin haastava ja poikkeuk-
sellinen. Kyse on vanhan hautausmaan perus-
kunnostuksesta ja osittain uudisrakentamisesta.

Kohteessa suurimman haasteen asetti se, 
että hautausmaa oli urakan ajan normaalisti 
käytössä. Hautausmaan toiminnot tuli ottaa 
koko ajan huomioon. Mittavassa urakassa on 
uudistettu onnistuneesti kiveyksiä, kuivatuksia 
ja kalusteita. Uutta rakennettua ovat muiste-
lupaikka, sadevesijärjestelmä. Käytäväverkos-
toa on parannettu sekä puustoa harvennettu 
näkymien avaamiseksi.

Tuomaristo päätti antaa kohteelle kunnia-
maininnan, koska työ on ollut poikkeuksellisen 
vaativaa työolosuhteiden osalta. Esimerkiksi 
hauta-alueilla tehdyt maanpinnan tason muu-
tokset olivat erityisen haastavia. Jokainen hau-
takivi oli dokumentoitava ja kivet siirrettävä 

2 Asunto Oy Kotikortteli Kalasatama, Helsinki.
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3 Julkiset kohteet sarjassa palkittiin Tampereen 

Särkänniemen Koiramäen viher- ja ympäristörakenteet.

4 Espoon Kappelin hautausmaan laajennustyöt 

palkittiin kunniamainnalla.
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Skilled landscape contractors awarded
Three courtyard projects and their designers and 
builders were awarded in the annual Vihertaitaja 
(Skilled Landscape Contractor) competition.

The winner of the private courtyard category 
was the renovation project of the courtyard of 
a row house in Helsinki. The project awarded in 
the category of housing and property manage-
ment companies was a new project built on a 
concrete deck in the Kalasatama area of Helsinki. 
The courtyard is in free use of the residents of 
the whole town block and the different user 
groups have been taken into consideration in 
the arrangement of the courtyard areas. The 
project represents a high standard of landscape 
gardening in terms of material, workmanship 
and finishing. 

The green structures and environmental 
structures of the Doghill section of the Särkän-
niemi Adventure Park in Tampere won the cat-
egory of public projects. The various usage needs 
and user groups have had to been combined 
in the design of the project. Experts have been 
widely utilised in design. An honorary mention 
was awarded to the extension project of the 
cemetery at Espoo Chapel. This project was very 
challenging and exceptional. The old cemetery 
has been renovated and partly rebuilt. 

varastoon. Työn päätyttyä kivet asennettiin 
takaisin samoille paikoille. Hauta-alueiden 
maansiirrot oli tehtävä pintakerroksessa hauta-
rauhaa häiritsemättä.  Kohteen pääsuunnitteli-
jana on toiminut Taina Tuominen, FCG (Finnish 
Consulting Group):sta.

Rakentajana palkittiin VRJ Etelä-Suomi Oy 
Vantaalta. Betonikivet ja graniittireunakivet 
toimitti Rudus Oy, graniittinoppakivet Loimaan 
Kivi Oy,  graniittipaadet, -portaat ja muistelukivet 
Suomen Graniittikeskus.

Vuosittain järjestettävän Vihertaitaja-kilpailun avulla 

Viheraluerakentajat ry nostaa esille jäsenyritysten 

ammatillisista osaamista sekä kertoo viherraken-

tamisen monipuolisuudesta esittelemällä erilaisia 

rakennus- ja hoitokohteita. Viheraluerakentajat ry 

haluaa kilpailun avulla tukea alan laadullista kehitystä, 

kehittää alan myönteistä mielikuvaa ja luoda alalle 

lisää työtä. Kilpailu järjestettiin viidennen kerran.

        Tuomaristo: Puheenjohtaja Maritta Koivisto, 

Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Timo Koski, Kaupun-

ginpuutarhurien Seura ry; Juha Ollila, Seurakuntapuu-

tarhurit ry; Hanna Hentinen, Maisemasuunnittelijat 

ry; Pia Kuusiniemi, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto 

ry; Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry; Pekka Jau-

hiainen, Kiviteollisuusliitto ry; Annikki Oikkonen, 

Kotipuutarha-lehti. Töiden esittelijä ja tuomariston 

sihteeri Seppo Närhi.
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