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Mahdollisuuksien piha! –kilpailun tulokset ratkaistu: 
Voittanut ehdotus luo Kuninkaantammen pihoille oman identiteetin 
  
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja ympäristöministeriö järjestivät yhteistyössä Suomen 
Arkkitehtiliiton (SAFA), Maisema-arkkitehtiliiton (MARK) ja Viherympäristöliiton kanssa yleisen 
pihasuunnittelukilpailun Kuninkaantammen alueen kerrostalopihojen suunnittelusta. Kilpailuun osallistui 
kaikkiaan 24 ehdotusta. Ne tuovat esiin suuren kirjon erilaisia ideoita kerrostalopihojen parantamiseksi. 
Ehdotusten erilaisuus ja monipuolisuus ovat kilpailun suurena antina. Kilpailussa korostui myös 
toiminnallisuus ja käyttäjien näkökulma. 
  
Mahdollisuuksien piha oli uuden tyyppinen kilpailu, sillä kaikki kilpailutyöt ovat olleet esillä Laiturilla jo 
ennen tulosten julkistamista ja yleisöllä on ollut mahdollisuus kommentoida töitä ja antaa palautetta 
suunnitelmista. Käynnissä oli myös yleisöäänestys. Kilpailun tuomariston ja Laiturilla äänestäneen yleisön 
näkemykset osuivat tällä kerralla hyvin yksiin, sillä tuomariston voittajaksi nostama ehdotus nimeltä 3+3 
oli myös yleisöäänestyksen voittaja. Myös tuomariston sijoille 2 ja 3 nostamat työt menestyivät hyvin 
yleisöäänestyksessä. 
  
Kilpailun tulokset: 
  
1. Palkinto: 3+3 
Tekijät: Loci maisema-arkkitehdit Oy (Milla Hakari, Pia Kuusiniemi, Krista Muurinen, Teresa Rönkä, 
Emilia Weckman, avustaja Kimmo Kirvesmäki) 
Ote arvostelupöytäkirjasta: 
Huolellisesti tutkittu ja vakuuttavasti esitetty ehdotus, jossa on luotu koko Kuninkaantammen alueelle ja 
sen kolmelle esimerkkipihalle vahva, oma identiteetti. Työssä on onnistuttu hienosti yhdistämään 
kilpailulle asetetut maisemalliset, tilalliset ja toiminnalliset tavoitteet. Ehdotuksen ansiona on pihojen 
tilallinen selkeys ja arkkitehtonisten muuri- ja pergola- aiheiden käyttö. Selkeiden ratkaisujensa ansiosta 
kaikki esimerkkipihat ovat toteutuskelpoisia ja sekä rakentamis- että ylläpitokustannuksiltaan realistisia. 
  
2. Palkinto: Ihanalla Pihalla 
Tekijät: MA-arkkitehdit (Kaisu Hynynen, Aino Karilas, Paula Lonka, Varpu Mikola, Riikka Nousiainen, Piia-
Liisa Orrenmaa, avustajat Pia Dahlin ja Jari Lonka) 
Ote arvostelupöytäkirjasta: 
Ihanalla pihalla on ainut ehdotus, jossa on vakuuttavasti esitetty suuri osa pihasta asukkaiden 
yksityiskäyttöön. Pihat liittyvät oivaltavasti asuntoihin. Ensimmäisen kerroksen asuntojen vierellä on oma 
piha, toisen kerroksen asuntojen sisäänkäyntiporras taas liittyy nokkelasti tämän kerroksen asuntojen 
pihoihin. Senioripiha on kokonaisuutena sekä toimiva että kaunis. Senioritalon viljelypalstat liittyvät hyvin 
asuntokohtaisiin pihoihin muodostaen laajan yhtenäisen yksityispihojen alueen. Puun käyttö pihaa 
halkovana ja jäsentävänä kävelytienä on suurpiirteisyydessään onnistunut. 
  
3. Palkinto: Cyklo 
Tekijät: Eriksson Arkkitehdit Oy (Jan Pesonen, Patrick Eriksson, Tapani Rauramo, Arja Sippola, Jyrki 
Kauhanen, Sun Lin, Lasse Nikula) 
Ote arvostelupöytäkirjasta:  
Kilpailun ainoa vahvasti ekologiaan tukeutuva ehdotus, jossa on omaperäinen ja kasvatuksellinen, “paluu 
luontoon” -näkökohta. Työssä on esitetty Kuninkaantammen alueelle ansiokas ja monipuolinen 
ekologinen ohjelma. Alueella pyritään energiaomavaraisuuteen mm. pylvästuulimyllyjen, aurinkokennojen 
ja pienoisvesivoimaloiden avulla. Energialähteet on arvioitu muilta osin realistisiksi, mutta 
pienoisvesivoimaloiden käyttöä on pidetty epätodennäköisenä. Ekologisuuteen tähtäävät myös jätteiden 
kierrätys, kevyen liikenteen tukeminen, hulevesijärjestelmä ja luonnonmateriaalien käyttö. 
  
Lunastus: Auringonkehrä 
Tekijät: Ulla Loukkaanhuhta, Tanja Nieminen, Anna Bergman, Mikko Rusanen (avustajat Jesse Anttila, 
Aija Nuoramo, Ville Mellin, Antti Turkko) 
  
Lunastus: Olotilat 
Tekijät: Sirpa Mäkilä, avustaja Ari Ikonen 
  
Kunniamaininta: Puuhakkaat 
Tekijä: Aino Aspiala 



 
Yleisöäänestyksen tulokset: 
1. 3+3 
Jaettu 2. sija Cyklo ja Laituripihat 
4. Ihanalla pihalla 
5. Green Walls 
  
  
Lisätiedot: 
asemakaava-arkkitehti Annukka Lindroos, p. 310 37372 
arkkitehti Sari Ruotsalainen, p. 310 37373 
arkkitehti Suvi Tyynilä, p. 310 37264 
  
  
Mahdollisuuksien piha! –kilpailutöiden näyttely Laiturissa 
Avoinna 1.11.2008 saakka ti–pe 10–18, la 10–14, vapaa pääsy 
Laituri: Narinkka 2 (vanha linja-autoaseman rakennus, Kamppi), 00100 HELSINKI 
puh. (09) 310 37390, http://laituri.hel.fi/ 
  


