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YLEISTÄ 

1920-luvulla rakennetun Puu-Käpylän alueen pihat on toteutettu aikoinaan Helsingin kaupungin 
puutarhaneuvojana toimineen Elisabeth Kochin laatiman yleissuunnitelman mukaisesti. Korttelit on 
luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja ne on myös asema-
kaavassa suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana korttelialueena, jolla ei 
saa suorittaa kasvillisuutta tai piha-alueiden alkuperäistä luonnetta turmelevia toimenpiteitä.

Pihoilla vaalitaan alkuperäistä, Kochin suunnitelmien mukaista 1920-luvun klassismin tunnelmaa. 
Asukaspihoilla on merkittävä rooli osana korttelien pihakokonaisuutta.
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YLEISTÄ 

Tämän pihaohjeen tavoitteena on Puu-Käpylän kortteleiden 810 - 812, 817–819 ja 824 puutarhamai-
sen luonteen säilyttäminen sekä asukaspihojen yleisilmeen ylläpitäminen siten, että suojellun Puu-
Käpylän ympäristön arvot ja luonne säilyvät. Ohje koskee asukkaiden käytössä olevia pihapalstoja, 
joista käytetään tässä ohjeessa nimitystä ”asukaspiha”.

Yhtiö edellyttää, että vuokralainen istuttaa ja hoitaa hallinnassaan olevaa asukaspihaa niin, että se 
pysyy siistinä ja kauniina.  Tämä ohje liitetään osaksi asuinhuoneiston vuokrasopimusta.

Jos vuokralainen laiminlyö ohjeessa mainittujen velvoitteidensa noudattamista, antaa yhtiö vuokra-
laiselle kirjallisen kehotuksen asian korjaamiseksi. Ellei vuokralainen noudata annettua kehotusta, 
teettää yhtiö kehotuksen kohteena olevat toimenpiteet vuokralaisen lukuun. Jatkuvista laiminlyön-
neistä tai määräysten vastaisesta toiminnasta yhtiö voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asian kun-
toon saattamiseksi.

Tämä ohje otetaan käyttöön Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnoimissa Puu-Käpylän puutalo-
kortteleissa. Ohjeen tämä versio on tarkoitettu koekäyttöön kortteliin 817. Ohje tarkistetaan asukas-
palautteen pohjalta syksyllä 2014.

Helsingissä 12.6.2013
Heka-Kansanasunnot Oy:n hallitus
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PIHOJEN KÄYTTÖ

Asukaspihat on tarkoitettu oleskeluun, puutarhanhoitoon ja silmäniloksi. Asukkaan tulee huolehtia, 
että oma asukaspiha on siisti kaikkina vuodenaikoina. Pihojen tulee olla pääosin istutettuja ja puu-
tarhamaisia. 

Pihojen käytön sääntöinä noudatetaan yhtiön sääntöjä ja järjestyslakia, jota sovelletaan erityisesti 
seuraavien kohtien osalta: 3 § Järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen sekä häiriön aiheuttami-
nen, 4 § Päihdyttävän aineen nauttiminen, 14§ Eläimet / Koirakuri.

Tämän ohjeen tueksi on laadittu mallikansio, joka sisältää ohjeita kasvillisuudesta. Kansioon tullaan 
lisäämään tyyppipiirustukset alueelle suositelluista rakennelmista, värikartan alueella suositelluista 
kaluste- yms. väreistä sekä mallipihasuunnitelmia. 
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ASUKASPIHAN RAKENTAMINEN JA ISTUTTAMINEN
Kasvillisuus 

SALLITTUA

Vuokralainen saa kasvattaa alueellaan haluamiaan koriste- ja hyötykasveja. 
Pihoille suositellaan istutettavaksi perinnekasveja. Tämän ohjeen liitteessä on listattu alueel-
le tyypillistä ja Elisabeth Kochin suunnitelmissaan suosimaa kasvillisuutta. Listasta voi halu-
tessaan poimia ideoita käytettävästä kasvilajistosta. 
Asukaspihojen väliin saa istuttaa pensasaidan. Pensaat tulee sijoittaa selkeästi yhdelle pihal-
le, aitoja ei saa istuttaa suoraan rajalinjan päälle. 
Itsestään kylväytyneet puut tulee kitkeä pois.
Muualle kuin omalle asukaspihalle istutettavaan kasvillisuuteen tarvitaan alueyhtiön puu-
tarhurin lupa.
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ASUKASPIHAN RAKENTAMINEN JA ISTUTTAMINEN
Kasvillisuus 

EI SALLITTUA

Kansallisen vieraslajistrategian mukaiset haitalliset lajit kuten jättiputki, komealupiini, kurt-
turuusu ja jättipalsami ovat kiellettyjä. 
Katso Liite 2. Ohje, Kielletyt ja ei-suositeltavat kasvilajit. 
Alueelle ei suositella istutettavaksi ulkomaista alkuperää olevia voimakkaanmuotoisia havu-
kasveja, kuten pallotuijaa, timanttituijaa, voimakkaasti leviävää tuoksuvatukkaa tai idänvir-
piangervoa, kääpiömuotoisia kuusia tai mäntyjä tai katajien erikoismuotoja kuten laakakata-
jaa jne. Yhtiön puutarhuri neuvoo tarvittaessa havukasvien valinnassa. 
Kasvillisuus ei saa levitä oman palstan ulkopuolelle.
Kasvillisuus ei saa varjostaa kohtuuttomasti naapuripalstoja tai yleisiä alueita.
Pensasaita tai -aidanne ei saa kaventaa yleistä käytävätilaa. Pensaiden taimia ei saa istuttaa 
puolta metriä lähemmäksi asukaspihan reunaa.
Puiden istuttaminen ilman alueyhtiön lupaa on kielletty. Alueyhtiö poistaa tarvittaessa yli-
määräiset puut asukaan pihalta.
Olemassa olevien puiden kaataminen tai vahingoittaminen on kielletty. Puiden kaatamisesta 
vastaa alueyhtiö, joka myös hakee kaatotöille rakennusvalvonnan luvan.
Rikkaruohojen torjunta-aineiden ruiskuttaminen ja myrkyllisten tuholaistorjunta-aineiden 
käyttäminen on kiellettyä.
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ASUKASPIHAN RAKENTAMINEN JA ISTUTTAMINEN
Rakennelmat	ja	kalusteet

SALLITTUA

Liikuteltavat puutarhakalusteet, keinut, riippumatot tms. ovat sallittuja. Pihoille suositellaan 
puisia maalattuja puutarhakalusteita.
Tehdasvalmisteisten tai niihin verrattavien suljettavien kevyiden liikuteltavien grillien käyttö. 
asukaspihoilla on sallittu. Grilliä saa käyttää vain yli 8 metrin päässä rakennuksista palotur-
vallisuuden ja asuntojen ilmanvaihdon vuoksi.
Lehtimajan voi rakentaa myös väriltään maastoutuvista säleiköistä, joissa itse ritilä on huo-
maamaton, kevyt ja läpinäkyvä, aukkoa vähintään 70%. Kts. liite 5. Mallirakenteita.
Yksittäiset kasvilavat tai istutuslaatikot saavat olla enintään 1,2 m x 1 m x 0,5 m kokoisia. Kts. 
liite 5. Mallirakenteita. 
Jos asukaspiha halutaan aidata lemmikki- tai tuhoeläinten vuoksi, se voidaan tehdä alle met-
rin korkuisella kevyellä verkkoaidalla. Aidan ulkopuolelle on istutettava pensasaidanne tai 
muuta verkkoaidan kokonaan peittävää kasvillisuutta, jonka tulee sijaita kokonaan asukaspi-
han rajojen sisäpuolella.
Asukaspihoille saa perustaa lehtikomposteja kehikkoon (ei muovisia). Keittiöjäte tulee toi-
mittaa yhtiön biojätekierrätyspisteeseen.
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EI SALLITTUA

Pihoilla ei saa pitää telttakatosta neljää vuorokautta pitempään. 
Katosten, kasvihuoneiden sekä kiinteitä perustuksia vaativien terassirakennelmien, vajojen, 
huvimajojen, aitojen, tai muurattujen grillien rakentaminen on kielletty. 
Pihalle ei saa sijoittaa rakenteita, joiden rakentaminen vaatii syviä ja laajoja perustuksia tai 
joiden rakentaminen tai purkaminen vaatii koneellista kaivuutyötä.
Vesialtaita, suihkulähteitä tai kiinteitä valaisimia ei saa asentaa. 
Trampoliinien sekä muiden suurikokoisten leikki- ja liikuntavälineiden sijoittaminen on kiel-
letty.
Yhteisalueiden pensasaitojen molemmin puolin on jätettävä 60 cm levyinen hoitotila, eikä 
tätä lähemmäksi aitaa saa sijoittaa pihakalusteita, grillejä tai kasveja. Hoitotila mahdollistaa 
pensasaitojen kitkemisen ja leikkaamisen sekä leikkausjätteen haravoimisen.  
Koiran tai muiden eläinten kopit ja pysyvät juoksulangat ovat kiellettyjä.
Asukaspihan korkeusasemia ei saa muuttaa maarakentein. Mahdollinen pengertäminen voi-
daan tehdä luonnonkivillä tai maaluiskalla yhtiön luvalla kun penkereen korkeus ei ylitä 40 
cm. Kts. liite 5. Mallirakenteita.
Yleisten alueiden kalusteita ei saa siirrellä.

ASUKASPIHAN RAKENTAMINEN JA ISTUTTAMINEN
Rakennelmat	ja	kalusteet
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ASUKASPIHAN RAKENTAMINEN JA ISTUTTAMINEN
Pintamateriaalit

SALLITTUA

Asukaspihoilla voidaan soran lisäksi käyttää pinnoitteena luonnonkivilaattoja, sileitä harmai-
ta betonilaattoja tai suoraan maan pinnalle asennettavia puuritilöitä. Laatoitetut alueet sau-
mataan soralla tai nurmella. Laatoitukset on asennettava maan pinnan tasoon, puuritilöiden 
yläpinta saa olla korkeintaan 15 cm maan pinnasta.
Asukaspihan pinnoitetun alueen koko saa olla enintään noin 6 m2.

EI SALLITTUA

Voimakkaan väriset ja valkoiset koristesorat ja katteet ovat kiellettyjä.
Betonikiviä ja betonisia muurikiviä ei saa käyttää (laatat ovat sallittuja). 
Materiaalien tulee olla myrkyttömiä, esim. vanhoja ratapölkkyjä tai puhelinpylväitä ei saa 
käyttää.
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ASUKASPIHAN TILANKÄYTÖN PERIAATTEET
 

”etupuutarha”
Rakennusten lähistöllä oleva alue, jolla puuvartisen kasvillisuuden tulee olla alle metrin korkuista ja 
jolle saa rakentaa vain alle metrin korkuisia rakennelmia. 

Alueelle on suositeltavinta sijoittaa esimerkiksi kasvimaa, viljelylaatikot, kesäkukka- ja pe-
rennaistutukset ja muut vastaavat luontevasti matalina pysyvät tai ylläpidettävät asiat. 

”oleskelupuutarha”
Oleskeluvyöhyke (loppuosa asukaspihasta), jossa pensaskasvillisuus saa olla korkeintaan 2,5 metrin 
korkuista, ja jolla on yksi korkeintaan noin 4 metrin korkuinen hedelmäpuu.

Alue voidaan rajata pensasistutuksin
Lehtimajat ja kasvillisuuden muodostamat rajatut tilat ovat sallittuja asukaspihan keskialu-
eilla
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ASUKASPIHAN TILANKÄYTÖN PERIAATTEET
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ASUKASPIHAN TILANKÄYTÖN PERIAATTEET

Esimerkki asukaspihan yleisilmeestä runsaimmillaan

Esimerkki asukaspihan yleisilmeestä yksinkertaisimmillaan
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HOIDON JA YLLÄPIDON VASTUU 
Asukkaan	tehtävät

Asukaspihat kuten muutkin piha-alueet tulee pitää yleisilmeeltään siistinä. 
Omaa tai yhteistä piha-aluetta ei saa käyttää varastona.
Ilman yhtiön lupaa pihoille ei saa istuttaa puita eikä niitä saa kaataa.
Itsestään kylväytyneet puun taimet tulee poistaa asukaspihoilta.
Asukaspihalla sijaitsevan hedelmäpuun hoitaminen on vuokralaisen vastuulla.  
Yhtiön puutarhuri neuvoo mielellään pihan kasvillisuuden hoidossa. Pyynnöt aiheeseen liit-
tyen välitetään puutarhurille yhtiön asiakaspalvelun kautta.
Puita tulee hoitaa ohjeiden mukaisesti. 
Asukaspihalla olevaa nurmikkoa tulee leikata säännöllisesti, nurmikko ei saa olla 15 cm kor-
keampaa. 
Lehtimajoja ja yhteiseen piha-alueeseen liittyviä pensasrajauksia ei saa poistaa. Niitä tulee 
hoitaa ohjeiden mukaisesti. 
Asunnon edustalla olevan piha-alueen ja käytävien puhdistaminen on huoneen vuokralaisen 
tehtävä kaikkina vuodenaikoina. Hoidettavat alueet on esitetty korttelikohtaisessa piirustuk-
sessa (kts. karttaliitteet). 
Mikäli asukas huomaa asukaspihallaan olevassa puussa merkkejä huonokuntoisuudesta tai 
vaarallisuudesta, tulee havainnosta tiedottaa viipymättä yhtiön puutarhuria.
Osalla kortteleista asukaspihojen välissä on niitä rajaavat sorapolut, jotka on tarkoitettu 
huoltokäytäviksi. Asukaspihojen väliset käytävät tulee pitää kulkukelpoisina ja puhtaina rik-
karuohoista.
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HOIDON JA YLLÄPIDON VASTUU
Alueyhtiön	tehtävät

Muiden puiden kuin hedelmäpuiden hoito on yhtiön vastuulla. 
Yhtiö vastaa yhteisalueeseen kuuluvien pensasaitojen hoidosta. 
Yhtiö hoitaa korttelin yhteiset alueet. 
Osa asukaspihoista rajautuu pensasaitaan. Yhteisten alueiden rajalla sijaitsevan 
pensasaidan hoito on yhtiön vastuulla. 
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8.6.2018  Asukaspihaohjeeseen on lisätty liitteisiin syreenimajojen nuorennusohje, malliraken 
  teita, värikartta alueella suositelluista väreistä sekä asukaspihaohjeen karttaliitteet.  
  Lisäksi asukaspihaohje on tarkistettu ja päivitetty kauttaaltaan. 

19.6.2018  Asukaspihaohjeen sivun 9 listaa on täydennetty. 


