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PIHA PAREMMAKSI 
Huolellinen suunnitelma on kaiken perusta. 
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ankesuunnitelma laaditaan julkisivu- tai 
putkiremontista mutta harmillisen usein 
unohdetaan piha-alue, joka karsii suu-
rissa remonteissa takuuvarmasti. Liian 
usein piharemonttiin rylidytaan pakon 

edessa, kun pihan toiminnot eivat palvele asukkaita tai 
edessa on julkisivu- tai putkiremontti. Pihasuunnitte-
lua ei osata hankkeistaa tai pihan korjaaminen koetaan 
valttamattomana pahana. 

Oli remontin syy mika tahansa, kannattaa siita teh-
da edes pienimuotoinen hankesuunnitelma. Siihen lis-
tataan muutettavat asiat ja kirjataan tavoite, mihin pyri-
taan, miten se saavutetaanja mitatietoja tarvitaan, jotta 
kaikki osa-alueet tulevat huomioiduiksi. 

Kun tarjousta pyydetaan suunnittelijalta, on ha-
nen hyva tietaa hankkeen laajuus suunnitelman avulla. 
Suunnitellaanko yksi kukkapenkki sisaankaynnin luok-
se vai uusitaanko koko pihan kulkuvaylien pinnoitteet, 
leikkipaikka, pihakalusteet, valaistus ja hulevesien ohja-
us? Tyon laajuuden kartoittaminen ennen hankkeeseen 
ryhtymistahelpottaakaikkiatyovaiheita. Myos suunnit-
telija voi laatia hankesuunnitelman aloituskatselmuk-
sen pohjalta. 

Piharemontin taustatiedot 
Piharemonttiin ryhdyttaessa pelkka tonttikartta ei riita. 
Jos hulevedet ovat monta vuotta kastelleet kellariker-
roksen seinia, voi kellarin kosteuskartoitus tai salaoji-
tuksen kuvaus oUa tarpeellinen. Pihan maaperan poh-
jatutkimusta saatetaan tarvita, jos on syyta epailla, etta 
paallysteen alia olevat kerrokset eivat ole kunnoUiset, pi-
ha alue on routinut usein tai kaivot eivat veda riittavasti. 

Asemakaava ja tontin rakennustapaohje voivat 
maarata asioita. Niita on tarkea tutkia, jos pihan toimin-
toja oUaan oleellisesti muuttamassa. Leikkivalineiden 
vuositarkastusraportti kertoo valineiden kunnosta mo-
nia asioita; ovatko valineet normien mukaiset vai onko 
kayttajille loukkaantumisen riskia. Kaikkia naita tausta-
tietoja voi koota hankkeelle valittu suunnittelija. Hanen 
tulee tietaa hankkeen laajuus ja paamaara, jotta osaa na-
ma asiat selvittaa ennen suunnitelman valmistumista. 

Lisaksi suunnittelija kartoittaa tontin kasviUisuuden 
jasenkunnon.huolto-jakunnossapitotoidenvaatimuk-
set, tontin korkeudet, pinnantasauksen muutokset ja 
tyovaiheiden mahdoUisesti vaatimat luvat. Suunnitte-
lija siis kokoaa suuren maaran taustatietoa ennen kuin 

HYVA VALMIS-
TAUTUMINEN 
TUO SAASTOJA 
MYOHEMMIN 

Piharemont t i maksaa 
ammatt i la isen tekema-
na, mutta viela enemman 
se maksaa, jos sita tekee 
amatoori . Vi isas t i laa-
ja satsaa ammatti laisen 
asiantuntemukseen, jos 
itsella ei ole remonttia 
koskevaa osto-osaamls-
ta. Huolellinen valmlstau-
tuminen piharemonttiin 
saastaa asukkaiden kus-
tannuksia. Hyvin suunni-
teltu ymparisto ei synny 
vahingossa. 

•Asemakaava ja raken-
nustapaohje voivat aset-
taa vaatlmuksia plha-
suunnltelmalle. 

maarittelee yhtakaan kasvia tai penkkia pihaan. Lisaksi 
asukkaiden toiveet ja ajatukset on tarkeaa selvittaa, jot-
ta pihasta tulee asukkaiden nakoinen ja omaleimainen. 

Pihasuunnittelijan valinta 
Suunnittelijoita loytyy monenlaisia. Suomessa piha-
suunnittelua voi tehda kuka vain. Ammattiin koulutet-
tu suunnittelija on (maisema)suunnitteluhortonomi, 
miljoosuunnittelija tai maisema-arkkitehti. Usein piha-
suunnitelmia tekevat myos arkkitehdit ja puutarhurit, 
joiden koulutus ei vastaa suunnittelutyon vaativuutta. 

Ammattitaitoinen suunnittelija tuntee kasviUisuu-
den ja osaa hyodyntaa taustatietoihin koottuja selvityk-
sia. Hyva suunnittelija tuntee materiaalit, kasvit, kas-
vupaikkavaatimukset. Han huoraioi tontin olosuhteet 
ja hulevesien kasittelyn, pihan toiminnot ja kulunoh-
jauksen jaluo kustannustietoisesti pihasta esteettises-
t i kauniin ja toimivan kokonaisuuden. Suunnittelupoy-
dalla maaritellaan hyvin pitkalle, mita pihan hoito tule-
vina vuosina maksaa. Valitettavasti pihasuunnittelua ei 
vaadita erityissuunnittelualana kaikissa Suomen kun-
nissa edes rakennuslupaa vaativissa kohteissa. Se na-
kyy huonosti toimivina ratkaisuina. 

Suunnittelijaa haettaessa kannattaa pyytaa refe-
renssiluettelo, josta ilmenee millaisia kohteita suun-
nittelija on aikaisemmin tehnyt. Osa suunnittelijois-
ta tyoskentelee pienissa yhden hengen yrityksissa ja 
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Suunnittelun 
alussa mitataan 
maastoa ja 
kartoitetaan 
toiveita. 

F^ D R Y ICE 
FINLAND 

Ymparistoystavallisen puhdistuksen eaeiJaKavija 

KIINTEISTOJEN JULKISIVUPUHDISTUS 

Kuivajaapuhdistus on tehokas, ymparistoystavallinen 
kiinteistojen kaikkien pintojen puhdistusmenetelma. 
Osuessaan kohteeseen kuivajaa haihtuu eika nain ollen 
tuota toisiojatetta, kuten muut puhallusmeneteimat. 
Menetelmaa voidaan kayttaa seka sisatiloissa etta 
julkisivuissa. Soveltuu erinomaisesti myos homeiden," 
punasammalen, maalien ja graffitien poistoon! 

TARJOAMME: 
- Puhdistuspalvelua koko maan kattavasti. 
- Laiternyynti seka premium-kuivaiaan myynti. 

KIINNOSTUITKO? 
Ota yhteytta jo tanaan p. 050 597 7030 tai 
tayta yhteydenottolomake osoitteessa dryice.fi 

CLEANTECH 
FINLAND 

Luoteltava 
KumppaniB 

osa suurissa, monialaisissa suunnittelutoimistoissa. Suunnittelijoita 
edustavia yhdistyksia ovat Maisemasuunnittelijat ry ja Suomen mai-
sema-arkkitehdit ry. 

Halvin hinta ei saisi oUa koskaan suunnittelutyossa ratkaisevin. 
Suunnittelijan kokemus, nakemys ja koulutus ovat tarkeita hyvan 
suunnitelman takeita. Pihasuunnittelija voi oUa hankkeen paasuun-
nittelija, jonka apuna on eri alojen suunnittelijoita. 

Suunnittelijan kanssa laaditaan aina kirjallinen sopimus, johon 
kirjataan toimeksiannon sisalto tarkasti. Sopimus kertoo, millaisia ku-
via ja tyoselostuksia laaditaan, jotta piharemontti olisi toteutuskel-
poinen ja kuinka suunnitelma esitellaan asukkaille. Suunnittelusopi-
mukseen kirjataan suunnittelun aikataulu ja veloitusperusteet. Suun-
nittelijaa kilpailutettaessa hankesuunnitelma kertoo suunnittelutyon 
laajuudesta ja remonttiin varatun budjetin suuruudesta. Nain suun-
nittelija pystyy paremmin arvioimaan tyotuntien maaran. 

Suunnitteluprosessi 
Suunnitelma kaynnistyy kunnostettavien ja uusittavien asioiden kar-
toituksilla ja maaston mittauksilla seka asukkaiden toiveiden kartoi-
tuksella. Suunnittelija voi laatia luonnoksia, joilla tarkennetaan hanke-
suunnitelmaa ja rajataan erilaisia vaihtoehtoja. Suunnittelija keskus-
telee tilaajan kanssa aktiivisesti tyon edistyessa, esittelee vaihtoehtoja 
ja osaa kertoa, jos oleellisia tietoja puuttuu. 

Luonnoksista laaditaan toteutusta varten yleissuunnitelma. Sii-
na kerrotaan, mita tapahtuu missakin kohtaa tonttia. Lisaksi tarvi-
taan tyoselostus, jossa kerrotaan kuinka suunnitellut tyot tulisi tehda. 
Nama kaksi asiakirjaa vaaditaan, jos remontti aiotaan kilpailuttaa ja 
tarjouksista halutaan vertailukelpoisia. Lisaksi voidaan laatia suun-
nitelmaa tarkentavia mittakuvia, toteutuskuvia ja detaljipiirustuksia. 

Pihasuunnitelmaan vaadittavat luvat 
Ammattitaitoinen suunnittelija osaa kertoa, mitka asiat vaativat l u -
van. Lupien tarve vaihtelee kunnittain. Puunkaato vaatii naapurien 
kuulemista ja rakennusvalvonnan hyvaksymisen. Aidan tai katoksen 
pystyttaminen voi vaatia maisematyo- tai toimenpideluvan. Huleve-
sia ei saa johtaa naapurin tontille. Pelastusteiden maarittely vanhalle 
tontille voi vaatia pelastuslaitoksen lausunnon asiasta. 

Tarjouspyyntd. rakennuttaminen ja valvonta 
Suunnitelman valmistuttua hallitus vie hankkeen yhtiokokoukseen. 
Kilpailutetut tarjoukset esitellaan osakkaille, ja yhtiokokous paattaa 
hankkeeseen ryhtymisesta. Suunnitelman jatarjousten esittelyyn kan-
nattaa panostaa. Selkeat tarjousasiakirjat ovat onnistuneen remontin 
edellytys. Puutteelliset tiedot asiakirjoissa johtavat lisakustannuksiin 
ja ristiriitoihin tyovaiheessa. Rakennuttajana ja valvojana voi toimia 
suunnittelija tai viherrakentamiseen erikoistunut valvoja. 

Valvonta unohdetaan usein piharemonteissa. Siihen kuuluu talo-
udellisten, laaduUisten seka aikataulun valvontaa. Valvonnan tarkoi-
tus on varmistaa etta urakoitsija on ymmartanyt suunnitelma asiakir-
jat ja noudattaa annettuja ohjeita seka hyvaa rakennustapaa. • 

Kaisa Koskelin tyoskentelee viherpaluelupddllikkdnd Liimen kiinteisto-
palvelussa, smnnittelee, valvooja hoitaa kimteistopihoja. 

Eeua Blomberg tyoskentelee pmtarhasuumittelu Eeva Blombergyrityk-
sessd, smnnittelee ja ualuoo auktorisoituna valvojana viherrakennustyd-
maita. 
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