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Arabianrannan yhteispihat omistaa, rakennut-
taa, ylläpitää ja huoltaa Arabian Palvelu Oy:n 
perustajaosakkaat siihen asti kunnes osakkeet 
siirretään lopullisille omistajille. Omistuspohjan 
tavoitteena on toteuttaa laadukkaita pihoja, 
joiden suunnittelua ja rakentamista ohjaavat 
käyttäjien tarpeet ja korkea laatu.

Kaareva käytävälinja jäsentää tilat
Yhteispiha 10, Aistien pihan suunnittelija on 
Maisemasuunnittelu Hemgård, Gretel Hem-
gård. Yläpiha valmistui vuonna 2009 ja alapiha 
vuonna 2014. 

Aistien pihan suunnittelun lähtökohtana 
oli aisteja puhutteleva kokonaisuus. Pihoja 
käyttävät ympäröivien talojen asukkaat, ylä-
pihalla toimivan päiväkodin lapset, koululaiset, 
näkövammaisten koulu ja Asunto Oy Sesam 
AB:n asukkaat.

Pihan muodot ohjaavat liikkumista luonte-
vasti kohti erilaisia toimintoja. Muotokieli on 
orgaaninen, tilat jäsentyvät kaarevan käytävä-
linjan molemmille puolille. Käytävien kaarevat 
linjaukset johtavat yläpihalta alaspäin kohti 
sisäänkäyntejä ja Toukolan rantapuistoa.

Yläpihalla näkövammaisten kulkua on hel-
potettu mm. yhtenäisellä kaiteella. Päiväkoti-
lapsille ja koululaisille on oma aidattu alueensa. 
Levähdyspaikat on sijoitettu luontevasti pihan 
eri puolille lasten leikkialueiden läheisyyteen 
sekä rauhallisempiin kohtiin kauemmas leik-
kialueista.

Kasvit muodostavat eri tavoin eri aikaan 
kukkivia kokonaisuuksia. Nekin puhuttelevat 

Yhteispiha 10 Helsingin Arabianrannassa

Aistien piha palvelee kaikkia käyttäjiä

Helsingin Arabianrannan yhteispihat ovat alueen asukkaiden 
yhteiseen käyttöön suunniteltuja korttelipihoja, joissa on eri 
teemoja. Yhteispiha 10:ssä on Maisemasuunnittelu Hemgårdin 
suunnittelema Aistien piha. Piha palvelee lähialueen asukkaita, 
päiväkotilapsia, koululaisia ja näkövammaisia. Kohde voitti Viher- 
ja ympäristörakentajat ry:n Vihertaitaja-kilpailussa asuin- ja 
kiinteistöpihasarjan.

Sirkka Saarinen, toimittaja

1 Yläpihan "Vene" -oleskelutaideteoksen suunnittelivat Emilia Weckman ja Teresa Rönkä.
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2,3 Yhteispiha 10:n alapiha valmistui vuonna 2014.
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eri aisteja, myös makuaistia, sillä istutuksissa 
on käytetty runsaasti hedelmäpuita ja mar-
japensaita. Tuulessa kahisevat heinät luovat 
myös kuuloelämyksiä.

Taide osana kokonaisuutta
Taideteema näkyy yläpihan "Vene" -taideteok-
sessa, jonka ovat suunnitelleet maisema-arkki-
tehdit Emilia Weckman ja Teresa Rönkä. Alapi-
han kaarevan, valkobetonista valetun kaaren 
muotoisen muurirakenteen on muotoillut Tiina 
Taipale Maisemasuunnittelu Hemgård:sta ja sen 
on toteuttanut Betonipallas Oy.

Pihan materiaalivalinnat ovat kestäviä ja 
laadukkaita, ja lisäksi eri pintojen struktuuri 
vaihtelee puhutellen tuntoaistia. Sileän, kaa-
revan betonimuurin vastakohtana on lohko-
pintaista graniittikiveä ja karheaa, hiekkapu-
hallettua betonikiveä.

Pihan alaosa rajautuu rantapuistoon tuke-
valla kivikorimuurilla, jonka keskeltä avautuu 
käynti puistoraitille ja rantaan.

Laadukas toteutus
Piha-alueet Toukolanrannassa on perustettu 

betonilaatalle, jonka kantavuuden tiukat rajat 
piti huomioida. Siksi suuri osa pihan raken-
nekerroksista korvattiin kevennyksillä. Pihan 
pinnantasaus liittyy luontevasti rakennuksen 
korkomaailmaan, joka poikkesi suunnitellusta 
korkotasosta. Pihan pintavedet ohjautuvat 
tehokkaasti huolimatta vähäisistä korkoeroista 
alapihalla.

Kivirakenteet ja leikkialueiden värikkäät 
turva-alustat on toteutettu laadukkaasti ja leik-
kaukset ja viimeistelyn jälki on hyvä. Viheralueet 
ovat onnistuneet. Nurmialueen loivat kumpareet 
liittyvät luontevasti kulkureittien korkoihin.

 

Yhteispiha 10:n yhteistyökumppanit
Suunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
Urakoitsija: VRJ Etelä-Suomi Oy
Muut: GB Stonework Oy, Harviala, Hyvinkään 
Tieluiska, Imtech Traffic & Infra Oy, Kivikopla, 
Lappset Group Oy, Lujitustekniikka Oy, 
J-Trading, Peltiveikot Oy, Rudus, RW-Finland Oy, 
Seepsula Oy, Betonipallas Oy

Aistien piha palvelee kaikkia käyttäjiä

Courtyard for all senses serves all users
The common courtyards in the Arabianranta 
area in Helsinki are town block courtyards 
designed for communal use by all the residents 
of the area. The courtyards are based on differ-
ent themes, one of which is a courtyard “for all 
senses” (Aistien piha), designed by landscaping 
designers Hemgård. This common courtyard 
No. 10 serves the residents of the nearby area, 
kindergarten children, schoolchildren and visu-
ally impaired users. Common courtyard No. 10 
won the category of housing and property man-
agement companies in the Skilled Landscaping 
Contractor Competition. 

As suggested by its name, the courtyard is an 
entity that engages all one’s senses. The forms of 
the courtyard guide users in a natural manner 
towards different functions. The architectural 
language is organic, the spaces are structured 
on both sides of the curving walkway. The move-
ment of visually impaired users is facilitated by 
e.g. a continuous railing.

The plants do not activate only the visual 
sense, but also the sense of taste. The selection of 
plants even includes grasses, which engage the 
hearing sense when the wind makes them rustle. 

The art theme is reflected in common court-
yard No. 10 by an assembly area called the Boat 
and executed in the upper courtyard as a work 
of art. The curved wall structure in the lower 
courtyard is realised in white concrete. 

Material selections are sustainable and of a 
high standard. The varying surface structures 
attract the sense of touch. The smooth, curved 
wall is contradicted by block-faced granite stone 
and rough sandblasted concrete stone. 

6 Pihan materiaalit ovat kestäviä ja laadukkaita.

7 Asukkaat viihtyvät Aistien pihalla.

8,9 Vaalea, taiteenomainen betonimuuri rajaa nur-

mialuetta, mutta toimii samalla oleskelulupenkkinä.
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4 Hiekkalaatikko. Leikkauspiirros.

5 Betonimuuri. Leikkauspiirros.
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