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sekä pinnoitteiden yksityiskohdissa.
Pihan karhea perustaso on tehty kauttaaltaan leveäsaumaisella betonikivellä, joka muodostaa yhtenäisen jalustan korttelin eksentrisille rakennuksille. Kulkualueet on saumattu
kivituhkalla, muut osat ovat nurmisaumaisia
ja vihreys saa levitä kaikkialle, missä ruohon
kasvuedellytykset löytyvät. Vihreä pinta ker-
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Liikkeen piha dyyneineen ja tuulessa heiluvine
heinineen on muistuma ajalta, jolloin Vanhankaupunginlahden rantaviiva oli nykyisen pihan
paikalla. Leikki- ja oleskelupaikat sekä huoltoja pelastureitit piiloutuvat vapaamuotoisten
kumpareiden lomaan. Korkeimmalta kukkulalta avautuu näköala merelle asti. Rannan
tunnelmaa on tavoiteltu kasvien valinnassa
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Yhteispiha 12:n pihasuunnitelma.
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Pihan pyörä- ja muut kalusteet ovat Vitreon sarjaa.

Leveäsaumainen betonikiveys toimii myös sadeveden
imeyttämisessä.
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tautuu kun kumpujen erikorkuiset heinät sekä
karujen kasvupaikkojen puut ja havupensaat
kilpailevat elintilastaan kuten luonnossa. Kasvillisuuden värit ovat maanläheisiä lukuun ottamatta pihlajien kevään ja syksyn hetkellistä
hehkua. Heinikkoon piiloutuva matala valaistus
tuo maaston muodot esiin pimeään aikaan.
Pihavarusteet ovat hiekkarannalle ominaisia. Rantapallot ovat tasapainoilua ja oleilua
varten, parrulabyrintti kalustaa hiekkaleikkipaikan. Lapset löytävät piilopaikkoja ja omia
polkujaan kumpareiden väleistä. Korttelin läpi
kulkeva asfaltoitu raitti muuntuu tarvittaessa
pelialueeksi keskellä pihaa.
Pihan taideaihe on Johanna Hyrkäksen
suunnittelema teräksinen veistos ”Pihatalo”,
joka toimii asukkaiden kokoontumistilana,
näyttelyvitriininä sekä säilytyspaikkana kaupunkiviljelijöiden puutarhatyökaluille. Viljely
lavoja toteutettiin aluksi vain muutama ja niitä
voidaan lisätä suosion myötä.
Kokonaan liikenteeltä ja pysäköinniltä
rauhoitettu sisäpiha on asukkaiden tärkeä
lähimaisema, joka jatkuu suoraan Toukolan
rantapuistoon sekä Arabianrannan ja Viikin vir-
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kistysalueille. Kaavallisesti korttelipiha sijoittuu
omalle tontilleen, mikä mahdollistaa luontevan
kokonaissommitelman ja toimintojen sijoittelun
ilman näennäisiä hallintarajoja.
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Leikkipaikan värikkäät rantapallot ovat tasapai-

noilua ja oleilua varten
4

Pihan karhea perustaso on tehty kauttaaltaan

leveäsaumaisella betonikivellä, joka muodostaa
yhtenäisen jalustan korttelin rakennuksille.
Osa kumpareista on tilapäisesti aidattu kunnes
istutukset ovat kasvaneet ja sitoneet alustan kaakaokuorihakkeen.
5
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Korttelin läpi kulkeva asfaltoitu raitti muuntuu

tarvittaessa pelialueeksi keskellä pihaa.
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Common Courtyard 12 – Toukoranta,
Helsinki
The "courtyard of movement" with its dunes
and grasses swaying in the wind is a reminder
of the time, when the shoreline of Vanhankaupunginlahti Bay ran where the courtyard is now.
Playground and recreational areas as well as
maintenance and rescue routes are concealed
among the hilly forms. The highest hill provides
a view all the way to the sea. The selection of
plants and the details of coatings aim to create
a shore atmosphere.
The rough base plane of the courtyard has
been implemented completely with wide-jointed
concrete stones, which form a uniform pedestal
for the eccentric buildings of the town block.
In passage areas, the jointing material is rock
flour, but in other parts lawn joints are used
and the greenness is allowed to spread wherever grass will grow. The colours of the plants
are very down-to-earth, with the exception of
the momentary glow of rowans in the spring
and autumn. Low-level lighting hiding in the
grasses accentuates the contours of the courtyard at night.

The courtyard furniture is characteristic of a
beach. The beach balls are for balancing exercises
and lounging; the playground for children is
dominated by a labyrinth of baulks. It provides
hiding places and private passages between the
hills to the children. The paved passageway running through the town block can be converted
into a games court in the centre of the courtyard,
if necessary.
The art motif of the courtyard is a steel structure by Johanna Hyrkäs. The "Courtyard House",
as it is called, serves as an assembly area for the
residents, a display case and a storeroom for the
gardening tools of the wannabe city farmers.
The inner courtyard, in which no traffic or
parking is allowed, is an important local landscape for the residents and continues as a direct
route all the way to shore park of Toukola and
the recreational areas of Arabianranta and
Viikki. In the town plan the block courtyard
is a separate lot, which facilitates a natural
total composition and positioning of various
functions without any ostensible administrative boundaries.
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Värikäs parrulabyrintti kalustaa hiekkaleikki-

paikan.
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Kokonaan liikenteeltä ja pysäköinniltä rauhoitettu

sisäpiha on asukkaiden tärkeä lähimaisema, joka
jatkuu suoraan Toukolan rantapuistoon.
9

Kulkualueiden betonikiveys on saumattu kivituh-

kalla. Muut alueet ovat nurmisaumaisia ja vihreys
saa levitä kaikkialle, missä ruohon kasvuedellytykset
löytyvät.
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10 Pihakorttelin yleisnäkymä. Pihan korkeimmalle
kumpareelle nousevat betoniset porrasaskelmat.
11 Kumpujen erikorkuiset heinät sekä karujen
kasvupaikkojen puut ja havupensaat kilpailevat
elintilastaan kuten luonnossa.
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12, 13 Kuvataiteilija ja arkkitehti Johanna Hyrkäs
on suunnitellut "Liikkeen pihalle "pienen valkoisen
huvimajan, joka toimii vaikkapa pihapiknikin tukikohtana tai josta voi hakea kasteluvettä istutuksille. Talo
on tehty asukkaiden käyttöön ja he ovat nimenneet
sen "Pihataloksi". Talossa voi myös pitää näyttelyitä
ja se toimii lyhtymäisenä valaisimena.
Teoksen materiaali on valkoiseksi maalattu teräs ja
sähköisesti himmennettävä lasi. Pihan luonnonelementit ovat aavikon heiniä ja niiden vastakohtana ovat
viljelylaatikoissa kasvavat asukkaiden omat viljelmät.
Pihatalon on toteuttanut Karjalan Konepaja.
Yhteispihan on suunnitellut Maisema-arkkitehdit
Byman & Ruokonen ja rakennuttajana on toiminut
Päivi Kiuru

Arabian Palvelu ja Pöyry CM. Pihan pääurakoitsijana
on ollut Hämeen Viherpojat ja sähköurakoitsijana
Sähkö Repo.
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14 Tilapäinen puuaita estää kaakaokuorihakkeen

15 Vaativa pohjamaa on kevennetty ja routaeristetty

16 Kivikori toimii rajaavana porttina piha-alueen ja

leviämisen piha-alueelle kunnes kasvillisuus on kas-

500 mm paksulla Finnfoam-levyllä.

korttelin eteläpäädyssä.

vanut. Pihan leikkialue sijaitsee keskellä korttelia.
Viherpojat Oy

Viherpojat Oy

Rieder GmbH

Yhteispiha 12 – Toukoranta

15

4

2013

16

21

