Ideakortti 21 – Arkiliikuntaa tukeva kerrostalopiha
Kerrostalopiha on monelle ihmiselle tärkein liikuntaympäristö. Erityisesti alle
kouluikäisillä lapsilla, ikääntyneillä sekä liikuntarajoitteisilla henkilöillä liikkumis- ja
toimintasäde rajoittuu enimmäkseen kotiin ja sen välittömään läheisyyteen. Jos
henkilö tarvitsee ulkoilua varten avustajan tai vanhempansa, hän jää herkästi kotiinsa
sisätiloihin. Turvallinen, viihtyisä ja houkutteleva pihapiiri kannustaa omatoimiseen
liikkumiseen ja itsenäiseen toimintaan. Arkiliikuntaa tukeva kerrostalopiha vastaa
parhaimmillaan kaikkien asukkaiden tarpeita.
Kerrostalon ja sen ympäristön suunnittelussa on tärkeä muistaa asukkaiden moninaisuus.
Yllättäenkin muuttuva toimintakyky ja erilaiset elämäntilanteet voivat asettaa kenet
tahansa tilanteeseen, jossa elinpiiri kaventuu kodin ympärille. Pihasuunnittelun
kohteena ei siis kannata käyttää niin sanottua keskivertoihmistä, vaan virikkeitä tulee
pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman monelle.
Pihojen toiminnallisuuteen kannattaa pyrkiä, vaikka haasteena usein koetaan yhdistää
monipuolisuus, rakennusmääräykset ja viihtyisyys pienellä alueella. Kerrostalon yhteisiä
ulkotiloja ovat muun muassa leikki- ja pelialueet, liikuntavälineet, oleskelupaikat,
sekä istutusalueet tai viljelypalstat. Tilaa tarvitsevat myös kulkureitit, huolto- ja
pelastusajoneuvojen väylät.
Arkiliikuntaa tukeva kerrostalopiha on kaikkia asukkaita varten. Kuva: Juho Sippala

Vinkkejä pihan suunnitteluun
Suunnittelun lähtökohtana on hyvä tarkastella pihan tilallista
jäsentämistä, toimintamahdollisuuksia ja estetiikkaa. Kerrostalopihan
rungon muodostavat kulkureitit. Helposti hahmotettavat kulkureitit
rohkaisevat liikkumaan. Liikkumiseen voidaan motivoida myös
sijoittamalla mielenkiintoa herättävä kohde, kuten liikuntaväline,
lintujenruokintapaikka tai vesiaihe, etäämmälle ovensuista. Valaistus
lisää pihan vuorokautista käyttöaikaa ja tuo pihan paremmin näkyviin
myös sisätiloihin. Pihan valaistut kohteet kiinnittävät huomion ja siten
valaistuksella voidaan ohjata asukkaiden liikkumista. Suositeltavaa
on valaista ylhäältä alaspäin valaisimilla, jotka eivät häikäise.
Pihaa jäsentävät tilat ja toiminnot sijoittuvat kulkureittien varrelle.
Oleskeluun ja toimintaan tarkoitetut paikat voi eriyttää kulkureiteistä
esimerkiksi sopivin istutuksin tai rakentein, ettei kulku käy niiden
läpi. Keskeiset tilat ja yhteisölliset toiminnot on hyvä sijoittaa
helposti saavutettaviksi rakennuksen ja sisäänkäyntien läheisyyteen.
Sen sijaan pihan reuna-alueet ovat sopivia tiloja yksityisemmälle
toiminnalle ja suojaisille oleskelupaikoille.
Tilallisesti ja toiminnaltaan monipuolinen ja viihtyisä piha
houkuttelee asukkaita ulos itsenäisesti tai yhdessä muiden
kanssa. Pihan toimintojen muunneltavuus on tärkeää esimerkiksi
asukkaiden ikärakenteen muuttuessa tai uusien liikuntamuotojen
tullessa suosioon. Jotta kaikenikäiset asukkaat viihtyvät pihalla ja
sen miellyttävyys säilyy, pihan tulisi joustaa asukkaiden muuttuvien
tarpeiden mukaan ja tarjota tiloja erilaiseen toimintaan. Erityisesti
rakennettujen pihojen jatkokehittämisessä asukkaiden toiveiden
huomiointi korostuu, sillä osallistava suunnittelu lisää piha-alueen
käyttöä.

Miellyttävä näkymä pihaan houkuttelee ulkoiluun.
Kuva: Erja Rappe

Toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen kannustavalla pihalla viihtyy. Kuva: Erja Rappe

Kerrostalopiha liikuntaympäristönä ei tarkoita vain rakennettuja liikuntavälineitä tai
pelikenttiä, vaan myös erilaisia aktivoivia tiloja, reittejä ja houkuttelevia näkymiä.
Asuinympäristön esteettisyyteen on syytä kiinnittää huomiota mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Se muodostuu luonnon ja rakennetun ympäristön
sekä ihmisten kohtaamisten synnyttämistä kokemuksista. Esteettinen ja miellyttävä
piha edistää hyvinvointia. Houkutellessaan ulos se lisää asukkaiden liikkumisen lisäksi
asukkaiden vuorovaikutusta.
Viherrakenteet, sopivien kasvilajien valinta pihaistutuksiksi ja niiden hoito parantavat
pihapiirin vetovoimaa. Tiheämpää hoitoa vaativia nurmialueita voi korvata esimerkiksi
puilla ja pensailla. Parkkipaikoista voidaan tehdä viihtyisiä ja varjoisia kasvillisuuden
avulla ja elävöittää näkymiä viherkatoilla.
Uudiskohteissa pihasuunnitelmia tulisi tehdä jo varhaisessa
vaiheessa
vuorovaikutteisesti
rakennussuunnittelun
rinnalla, jotta sisä- ja ulkotilan ratkaisut tukevat toisiaan.
Mielenkiintoa herättävät kohteet kannattaa sijoittaa pihan
keskialueelle turvallisuussyistä. Oleskeluun soveltuvien
paikkojen suojaaminen katoksella usein lisää niiden käyttöä.
Muutoinkin suunnittelussa kannattaa pyrkiä muodostamaan
pihalle suotuisa pienilmasto, jossa aurinkoisuus, tuulenja sateensuojat sekä meluttomuus tekevät alueesta
miellyttävämmän ja lisäävät käyttöastetta.
Pihaa ei kuitenkaan kannata rakentaa liian valmiiksi ja
viimeistellyksi, vaan tilaa tulisi jättää asukkaiden omalle
toiminnalle ja luovuudelle. Myös piha-alueen aitaamista ja sen
mitoitusta kannattaa miettiä tapauskohtaisesti. Näköyhteys
aidan läpi tai yli on tärkeä, sillä se ylläpitää yhteyttä muuhun
ympäristöön. Samalla matalakin aita erottaa pihapiirin omaksi
alueeksi ja vähentää tarkoituksetonta kulkua.
Liikuntaolosuhteiden kehittäminen ja kunnossapito saatetaan
kokea taloyhtiöissä tarpeettomana investointina, vaikka
hoidettu ja viihtyisä pihapiiri myös ylläpitää kiinteistöjen
arvoa. Tilanpuute koetaan usein ongelmana, joten
rakennettujen alueiden jatkokehittäminen on vaikeaa.
Tiiviisti rakennettavilla alueilla voidaan kuitenkin muodostaa
useamman tontin yhteisiä korttelipihoja, jolloin toiminnot ja
kunnossapitovastuut jaetaan keskitetymmin ja joustavammin.
Jaettu kunnossapitovastuu taloyhtiöiden kesken myös
pienentää kuluja asukasta kohden.
Esteettömyys tulee ottaa huomioon suunnittelusta alusta
toteutukseen saakka. Kuva: Helinä Kotilainen

Esteettömyys ja turvallisuus
Esteetön kerrostalo pihoineen on kaikille asukkaille toimiva, turvallinen ja
helppokäyttöinen. Siinä otetaan huomioon liikkumisen helppouden lisäksi esimerkiksi
näkemis-, kuulemis- ja muiden aistiympäristöjen esteettömyys. Arkiliikuntaa tukevan
kerrostalopihan osalta korostuu varsinkin esteetön liikkumisympäristö, joka koskee
muun muassa toimivaa tilamitoitusta ja tasoerojen ratkaisemista myös apuvälineillä
liikkuville sopivalla tavalla.
Parhaimmillaan pihasta muodostuu asukkaiden oma turvallinen paikka, joka
avaa yhteyden muuhun ympäristöön. Siksi kulkuväylien liittäminen laajempaan
liikenneverkostoon esteettömästi, loogisesti ja turvallisesti on tärkeää. Esteettömien
kulkuväylien, ovien ja tilojen mitoitusperusteena käytetään yleisesti pyörätuolin
tilantarvetta ja toimimismahdollisuuksia. Tätä on järkevää soveltaa myös
pihasuunnittelussa. Kulkuväylät portaineen ja luiskineen rakennetaan loiviksi sekä
varustetaan kaitein ja käsijohtein.

Pinnoitemateriaalit ja -värit helpottavat havainnointia. Keltainen erottuu eikä heijasta aurinkoa. Kuva: Erja Rappe
Eri tasojen pinnoiksi ja kalusteiksi kannattaa valita iäkkäiden tai liikuntarajoitteisten
liikkumisen kannalta turvallisia ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi istuinosan
korkeus, syvyys ja kaltevuus vaikuttavat istuutumisen ja ylösnousun sujuvuuteen.
Havainnoinnin kannalta on hyvä ottaa huomioon pintamateriaalit ja niiden erottuvuus.
Esimerkiksi keltainen pinnoiteväri erottuu mutta ei heijasta auringonpaistetta.
Tärkeää on, että ajoneuvoliikenne ja jalankulku risteävät mahdollisimman vähän ja
pienillä nopeuksilla, ja että risteysten pimeitä kulmia ja katveita ei muodostu. Leikkija pelialueilla välineiden alusrakenteiden on oltava turvallisia ja käyttötarkoitukseensa
soveltuvia.
Riittävä ja häikäisemätön valaistus sekä kunnossapito korostuvat pimeinä vuodenaikoina.
Ne myös ehkäisevät pinnoitevalintojen ohella kaikkien eniten kaatumisia ja liukastumisia.
Hiekoituksen kannalta on tosin syytä harkita, voiko yksittäisiä jalankulkureittejä puolittaa
tai jättää kokonaan hiekoittamatta esimerkiksi potkukelkan tai muun talviliikuntavälineen
käyttämiseksi.
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