
PIHASUUNNNITELMA JA 
PIHAN MUUTOSTÖIDEN 
LUVANVARAISUUS
Tässä ohjeessa kerrotaan, milloin pihaa koskeva muutostyö 
edellyttää rakennusvalvonnan lupaa ja määritellään  
rakennusvalvontaan erityispiirustuksina toimitettavien 
pihasuunnitelmien laatutaso. Lisäksi ohjataan hankkeeseen 
ryhtyvää suunnittelijan valinnassa ja pihasuunnitelman sisällön 
arvioimisessa.

YLEISTÄ

Helsingissä rakentamiseen liittyvältä ympäristön suunnittelulta edelly-
tetään korkeata laatua. Rakentaminen ja korjaaminen tiiviillä kaupun-
kialueella ovat lähtökohtaisesti vaativia tehtäviä, joihin pääkaupungin 
asema tuo eritystä lisähaastetta.

Rakennusvalvonta edellyttää pihasuunnitelman laatimista aina uudis-
rakennushankkeiden yhteydessä sekä sellaisissa korjaus- ja muu-
toshankkeissa, joissa rakennustyöllä on vaikutusta pihaan. Pienta-
lotonteilla edellytetään erillisen pihasuunnitelman laatimista, ellei 
pihajärjestelyjä pystytä riittävällä tarkkuudella esittämään hankkeen 
asemapiirroksessa. 
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Kaupunkipiha voi parhaimmillaan olla yhteisöl-
linen keidas, joka parantaa asumisen laatua ja 
nostaa asuntojen arvoa. 

Kuvassa As Oy Nelikulman sisäpiha Sturenka-
dun, Eurantien, Inarintien ja Kangasalantien 
ympäröimässä korttelissa.

OHJE



Helsingissä on useita asemakaavassa suojeltuja 
alueita, joilla pihojen peruskorjaaminen on tehtä-
vä asemakaavan suojelutavoitteiden mukaisesti. 
Kuvassa Pihlajamäen suojeltua pihamiljöötä. 

Esimerkiksi timanttituijat ovat edullisia ja suosit-
tuja pensaita, jotka täydentävät vähäistä ikivihrei-
den pensaiden valikoimaamme. Ne ovat kuitenkin 
kasvutavaltaan hyvin geometrisiä ja saattavat 
leikkaamattomina poiketa vanhan ympäristön 
ilmeestä liikaa.

PIHAN MUUTOSTÖIDEN LUVANVARAISUUS

Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan, kun:

- Rakennusluvan mukaiseen asemapiirrokseen merkittyjä pihajärjes-
telyjä muutetaan. Autopaikkojen sijainnin tai määrän tai tonttiliittymän 
paikan muuttaminen sekä maanpinnan korkeusaseman olennainen 
muuttaminen vaativat toimenpideluvan hakemista.  
 
-Pihajärjestelyjä muutetaan niin, että rakennusluvassa istutettaviksi 
osoitetut alueet, leikkipaikat tai muut asumisviihtyisyyteen vaikuttavat 
alueet supistuvat. 
 
-Pihalle tehdään uusia piharakennelmia, muureja tai aitoja, jotka edellyt-
tävät toimenpidelupaa.  
 
-Muutostöitä tehdään asemakaavassa suojellulla tontilla. Alueellisia 
suojelumerkintöjä voivat olla esimerkiksi AK/s, AO/s, Aark tai vastaavat 
merkinnät, joiden tarkoituksena on säilyttää pihaympäristön alkuperäi-
set arvot ja ominaispiirteet. Suojeltuja alueita on esimerkiksi Pirkkolas-
sa, Maunulassa, Herttoniemessä, Tuomarinkylässä, Käpylässä ja Olym-
piakylässä. Suojelluilla alueilla pihaa koskevat muutostyöt edellyttävät 
yhteydenottoa rakennusvalvontaan ennen hankkeeseen ryhtymistä.  
 
-Tontilta halutaan kaataa puita tavalla, joka edellyttää rakennusval-
vonnan lupaa. Puiden kaatamisessa noudatetaan rakennusvalvonnan 
ohjetta ”Puiden kaataminen tonteilta”.

-Tontilla tehdään pihaan vaikuttavia muita rakennustöitä, kuten rakenne-
taan hulevesijärjestelmä tai salaojitetaan rakennus. Nämä työt edellyt-
tävät rakennusvalvonnan lupaa tai lausuntoa. Hulevesien johtamisessa 
noudatetaan rakennusvalvonnan ohjetta ”Hulevesien hallinta tonteilla”.

Rakennusvalvonnan lupaa ei tarvita, kun:

Pihalla tehdään normaaleja istutusten ja rakenteiden kunnostustöitä 
tai lisäistutuksia. Uusia kasveja istutettaessa on kuitenkin otettava 
huomioon asemakaavamääräykset sekä alueen ominaispiirteet. Uusien 
kasvilajien tulee olla alueelle sopivia ja istutustavan tulee vahvistaa alu-
een ominaispiirteitä. Kasvilajien valinnassa voidaan hyödyntää Helsingin 
kaupunkikasvioppaassa esitettyjä listauksia eri vuosikymmenille tyypilli-
sistä kasvilajeista.
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SUUNNITTELIJAN KELPOISUUS:

• Rakennusvalvontaan toimitettavien piha-
suunnitelmien laatijalla tulee olla suunnit-
teluhortonomin (AMK) tai vastaava tutkinto 
tai maisema-arkkitehdin tutkinto sekä aikai-
sempaa suunnittelukokemusta vastaavista 
hankkeista.

• Vain vähäisissä ja tavanomaisissa suunnit-
telutehtävissä voidaan hyväksyä pihasuun-
nittelijaksi myös muu rakennushankkeen 
kaupunkikuvallisesta ilmeestä vastaava 
suunnittelija, kuten rakennusarkkitehti tai 
arkkitehti. Suunnittelijan tulee kuitenkin 
osoittaa hallitsevansa suunnitelutehtävään 
sisältyvät tekniset ratkaisut ja määräykset. 

• Poikkeuksellisen vaativissa maisema-
suunnittelutehtävissä edellytetään aina 
maisema-arkkitehdin tutkintoa sekä riittävää 
kokemusta vastaavien kohteiden suunnitte-
lusta. 

Kansipihan suunnittelu tiiviillä kaupunki-
alueella on vaativuudeltaan erilainen tehtävä 
kuin maavaraisen pihan suunnittelu väljällä 
asuinalueella. Kuvassa rakentuvaa Jätkäsaar-
ta, jossa korttelipihat rakennetaan lähes 
kauttaaltaan kansien päälle.

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOIMINEN

Rakennusvalvontaan toimitettavat pihasuunnitelmat ovat erityissuun-
nitelmia, joiden laatijalla tulee olla tehtävään soveltuva koulutus sekä 
kokemusta vastaavista suunnittelutehtävistä. Pihasuunnittelutehtävän 
vaativuutta voidaan arvioida alla lueteltujen esimerkkien avulla:

Suunnittelutehtävä on vähäinen, kun suunnittelukohde on laajuudeltaan 
pieni, eikä sen ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheudu suunnittelul-
le erityisiä vaatimuksia. 

Esimerkiksi pienialainen pihamuutos muun rakennushankkeen yhte-
ydessä, kun pihaan ei kohdistu erityisiä asemakaavamääräyksiä tai 
yksinkertainen ylläpitokorjaus, joka ei vaikuta kohteen teknisiin, toimin-
nallisiin tai kaupunkikuvallisiin ominaisuuksiin.

Suunnittelutehtävä on tavanomainen, kun suunnittelukohde on teknisil-
tä, toiminnallisilta ja kaupunkikuvallisilta vaatimuksiltaan tavanomainen, 
eikä kohteen ympäristöstä tai rakennuspaikasta aiheudu suunnittelulle 
erityisiä vaatimuksia. 

Esimerkiksi väljähköllä tontilla sijaitsevan tai sille rakennettavan pien-
talon maanvaraisen piha-alueen suunnittelu kun rakennuspaikkaan ei 
kohdistu erityisiä asemakaavamääräyksiä tai kaupunkikuvallisia vaati-
muksia.                          

Suunnittelutehtävä on vaativa, kun suunnittelukohteen on täytettävä 
korkeat kaupunkikuvalliset, tekniset tai toiminnalliset vaatimukset käyt-
tötarkoituksensa tai ominaisuuksiensa vuoksi tai mikäli kohteen ympä-
ristöstä tai rakennuspaikasta aiheutuu erityisiä vaatimuksia hankkeen 
kaupunkikuvallisille, teknisille tai toiminnallisille ratkaisuille. 

Esimerkiksi kerrostalon, koulun, päiväkodin tai vastaavan erityiskohteen 
tai kansipihan suunnittelu tai asemakaavassa suojellun pihan suunnitte-
lu. 

Suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, kun suunnittelukohteen  
on täytettävä poikkeuksellisen korkeat kaupunkikuvalliset, tekniset 
tai toiminnalliset vaatimukset tai suunnittelukohteen ympäristöstä tai 
rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia. 

Esimerkiksi kaupunkikuvallisen erityiskohteen suunnittelu, asemakaa-
vassa suojellun korttelialueen suunnittelu tai valtakunnallisesti merkit-
tävän kohteen suunnittelu.
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RAKENNUSLUPAAN LIITTYVÄN 
PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ:

• Mittakaava 1:200 (tai 1:100), pohjoisnuoli

• Rakennuksen maantasokerroksen pohjakuva 
ja lattian korot, sisäänkäyntien sekä rakennuksen 
ja tontin kulmapisteiden korot, pihan suunniteltu 
pinnantasaus vähintään 20 cm:n käyrävälein

• Tonttia ympäröivät lähialueet korkoineen 
riittävältä laajuudelta

• Tontilta purettavat rakenteet ja kaadettavat 
puut purkumerkinnällä (pisteviiva)

• Pelastusreitit, jätejärjestelyt, autopaikat, lumi-
tilat, leikki- ja oleskelupaikat oikein mitoitettuina 

• Hulevesien johtamiseen liittyvät ratkaisut ja 
kattovesien johtamistapa. Kaivojen sijainti ja 
kansien korot.

• Portaat, luiskat ja tukimuurit korkoineen, 
materiaaleineen ja väreineen

• Pintamateriaalit tyyppeineen ja väreineen

• Pihavarusteet, kalusteet ja leikkivälineet 
paikoilleen mitoitettuina materiaaleineen ja 
väreineen

• Pihavalaisimet paikoilleen sijoitettuina, valai-
sinten mallit ja korkeudet

• Kasvilajit lukumäärineen paikoilleen merkit-
tyinä

• Merkintöjen selitykset ja kasviluettelo erillises-
sä  sarakkeessa. Kasviluetteloon kasvien latinan- 
ja suomenkieliset nimet

• Nimiö mittakaava-, tontti- ja osoitetietoineen, 
suunnittelijan nimi ja yhteystiedot sekä vastuulli-
sen suunnittelijan allekirjoitus

PIHASUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä

Pihasuunnitelman tulee olla mustavalkoisesti kopioituva viivapiirros mit-
takaavassa 1:200 tai 1:100. Piirustuksen tulee olla kooltaan pystysuuntai-
sen A4:n kerrannainen.

Käytettävien rasterien tulee olla taustavärittömiä ja selkeästi toisistaan 
erottuvia. Suunnitelman oikeaan reunaan on sijoitettava 21 cm:n levyi-
nen sarake merkintöjen selityksiä ja kasviluetteloa varten. Suunnitel-
man oikeaan alakulmaan sijoitetaan nimiö, johon merkitään mittakaava, 
kohdetta koskevat tontti- ja osoitetiedot sekä vastuullisen suunnittelijan 
nimi, tutkinto ja yhteystiedot. Nimiön yläpuolelle tulee jättää vähintään 
200 mm tyhjää tilaa rakennusvalvonnan leimaa varten. Suunnittelijan 
tulee allekirjoittaa suunnitelma sähköisesti.

Suunnitelmassa tulee esittää viereisessä sarakkeessa luetellut asiat.

Työmaavaiheessa (pihasuunnitelman toimittaminen lupaehtona)

Rakennuslupahakemukseen liitettävä pihasuunnitelma voidaan lupavai-
heessa toimittaa myös alustavana. Tällöin lupapäätökseen merkitään 
vaatimus lopullisen pihasuunnitelman toimittamisesta rakennusvalvon-
taan ennen pihan rakennustöihin ryhtymistä. Vaatimus voidaan merkitä 
lupapäätökseen myös tilanteessa, jossa hakemuksen liitteenä toimitettu 
pihasuunnitelma on rakennusvalvonnan taholta arvioitu puutteelliseksi 
tai siihen edellytetään muutoksia. 

Mikäli lupapäätökseen on merkitty ehto pihasuunnitelman toimitta-
misesta, on pääsuunnittelijan huolehdittava että pihasuunnitelma on 
rakennusvalvonnan hyväksyttävissä ennenkuin se toimitetaan leimatta-
vaksi ja rakennustyöhön ryhdytään. Yleensä tämä edellyttää pihasuun-
nittelijalta yhteydenottoa rakennusvalvonnan maisema-arkkitehtiin tai 
lupakäsittelijään ennen suunnitelman jatkotyöstämistä. 

Lupaehtona oleva pihasuunnitelma toimitetaan leimattavaksi hankkeen 
rakennusaikaisena liitteenä Lupapiste.fi:n kautta. Suunnitelman tulee 
olla pdf-muodossa.

Seuraavan sivun kuva: Malliesimerkki rakennuslupaan liittyvästä pihasuunnitelmasta.
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Viikin kukkulakaupungin suunnittelua on ohjattu 
alueellisen rakentamistapaohjeen avulla. Tavoit-
teena on ollut omaleimaisen ja kallioiseen maise-
maan sopivan lähiympäristön aikaansaaminen.

Säilytettävä kasvillisuus ja sen suojaustapa on 
merkittävä pihasuunnitelman lisäksi hankkeen 
työmaasuunnitelmaan, joka ohjaa tontin käyttöä 
työmaan aikana. Rakennustyöt muuttavat pe-
ruuttamattomasti säilytettävien puiden kasvuolo-
suhteita. Puun lajista, kunnosta ja kasvupaikasta 
riippuu, kykeneekö puu sopeutumaan tapahtu-
neisiin muutoksiin. Kuvan mäntyjen elinaika ei 
todennäköisesti ole kovin pitkä. 

PIHAN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA

Asemakaavamääräykset sekä mahdolliset alueelliset rakentamis- tai 
korjaustapaohjeet ovat suunnittelun lähtökohta. Pihasuunnittelijan tulee 
osaltaan varmistaa, että suunnitelma vastaa kaavamääräyksiä ja asetet-
tuja laatutavoitteita. Madolliset poikkeamiset on esitettävä rakennusval-
vontaviranomaiselle. 

Lähtötietojen on oltava ajantasaiset. Ennen suunnittelun aloittamista 
tontista on laadittava korkovaaitus ja kasvillisuuden inventointi. Suun-
nittelun lähtötiedoiksi on hankittava myös ajatasaiset tonttiin liittyvien 
katualueiden suunnitelmat.

Esteettömyys ratkaistaan uudiskohteessa rakennus- ja pihasuunnitteli-
jan yhteistyönä. Sisäänkäyntien esteettömyys on helpointa ratkaista si-
sätiloissa hissien ja nostimien avulla. Pihalle rakennettavia pitkiä luiskia 
tulee välttää. Peruskorjauskohteissa esteettömyyttä ei saa heikentää, 
vaan on pyrittävä sen parantamiseen.

Pelastusreittejä ja nostopaikkoja tulee voida hyödyntää pihan aktiivise-
na osana esimerkiksi pelialueina tai oleskelutiloina. Reitin läheisyyteen 
ja nostokorin toimintäsäteen alueelle istutettava kasvillisuus ei saa 
kasvaessaan muodostua pelastustoiminnan esteeksi. Pelastusreitin 
rakentaminen kiinteistöön jälkeenpäin saattaa vaatia pihajärjestelyjen 
muuttamista ja edellyttää siksi yhteydenottoa rakennusvalvontaan en-
nen hankkeeseen ryhtymistä. 

Hulevesien käsittelyn tavoitteena tulee sekä uudis- että korjaushank-
keissa olla tontilta pois johdettavan huleveden määrän minimoiminen. 
Hulevesien hallintaratkaisujen muuttaminen on luontevinta suunnitella 
yhtäaikaa salaojaremontin, pihapintojen uusimisen tai linjasaneeraus-
hankkeiden yhteydessä, koska niihin poikkeuksetta liittyy laajoja kaivu-
töitä. 

Puiden säilyttäminen on realistista tilanteissa, joissa puiden kasvuolo-
suhteita ei kaivutöiden vuoksi heikennetä, puiden latvustoilla on riittävä 
kasvutila myös rakentamisen jälkeen ja puut ovat hyväkuntoisia. Täl-
laisten puiden säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettava heti 
työmaan perustamisvaiheessa ja niiden tulee jatkua työmaan valmistu-
miseen saakka. 

Maanalaisten rakenteiden kuten routaeristeiden, salaojien ja putki-
linjojen läheisyyteen ei tule istuttaa voimakasjuurista kasvillisuutta. 
Kasvillisuuden suunnittelu vaatii pihasuunnittelijalta rakenne- ja lvi-
suunnitelmien huomioimista sekä eri kasvilajien juuriston kasvutapojen 
tuntemusta. Vastavuoroisesti tontin putkilinjojen suunnittelussa tulee 
varata mahdollisuus suureksi kasvavien puiden istuttamiselle ja välttää 
säilytettävien puiden juuristoalueiden kaivutöitä. 
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Kaikkien pihan rakenteiden, materiaalien ja 
kalusteiden tulee sopia arkkitehtuuriin, sillä 
piha ja rakennus ovat aina kokonaisuus. Kuvassa 
yksityiskohta taitavasti kunnostetusta kantakau-
pungin sisäpihasta. Vironkatu 7.

Kaaviokuva alla:  Puut tulee istuttaa riittävän kauaksi rakennuksista, jotta vältytään julkisi-
vujen, routasuojausten ja salaojien vahingoittumiselta puiden kasvaessa. Routasuojausten 
päälle tulee istuttaa vain sellaista kasvillisuutta, jonka juuristo ei pysty tunkeutumaan routa-
suojien sisään. Seinustoille istutettavat köynnökset vaativat aina julkisivua ja routaeristeitä 
suojaavia erityisratkaisuja.  

Kaupunkikuvallinen yhtenäisyys pihan ja rakennuksen välillä on tär-
keätä. Pihan pintamateriaalien, tukimuurien, reunusten, aitojen, leikki-
välineiden, pihakalusteiden, valaisinten ja kiinteistöhuollon varusteiden 
tulee materiaaleiltaan ja väreiltään sopia rakennuksen arkkitehtuuriin 
sekä rakentamisaikakauteen. Tämä on erityisen tärkeätä peruskorjaus-
kohteissa, joissa alkuperäiselle rakennusaikakaudelle vieraat ratkaisut 
saattavat aiheuttaa kohteen arvojen ja ominaispiirteiden häviämisen. 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen tulee kirjata pihan hoito-
ohjeet myös peruskorjaushankkeissa. Suurin syy kaupunkipihojen 
heikkoon kuntoon ovat riittämättömät hoito-ohjeet, liian väljästi laadittu 
hoitosopimus taloyhtiön ja kiinteistöhuollon välillä sekä pihaa hoitavan 
tahon ammattitaidon puute. Hoidon epävarmuuden vuoksi pihasuunni-
telmaan ei kannata sisällyttää  tilapäisiksi tarkoitettuja ratkaisuja, kuten 
kasvillisuuden väliaikaisia suoja-aitoja ja vastaavia, jotka helposti jäävät 
pihojen pysyviksi rasitteiksi.
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Rakennusvalvonta 
Helsingin kaupunki
www.hel.fi/rava
rakennusvalvonta@hel.fi 
lupaneuvonta p. 09 310 22111

PIHASUUNNITTELUA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 123 §, 155 §, 156 §, 157 §, 167 § 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osat:
• C2: Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998.
• F1: Esteetön rakennus. Määräykset ja ohjeet 2005.
• F2: Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001.
• G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset ja ohjeet 2005

RT Muistilista-21674. Rakentamismääräysten muistilista maisema- 
suunnittelijalle. RT-säännöskortti tammikuu 2016.

Leikkivälineet 2009; SFS – käsikirja 143. Suomen standardisoimisliitto.

Pelastustien suunnittelu ja toteutus. Helsingin kaupungin pelastuslaitos 
2013.

Esteettömyysohje. Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan ohje 
10.2.2015. Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto.

Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortit. SuRaKu-projekti 
2004/2008. Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Helsingin kaupungin hulevesistrategia. Helsingin kaupungin rakennusvi-
raston julkaisut 2008:9 / Katu- ja puisto-osasto.

Helsingin kaupunkikasviopas - Helsingin kasvisuunnittelun työkalupakki. 
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:12 /  
Katu- ja puisto-osasto 

Puiden kaataminen tonteilta. Rakennusvalvonnan ohje

Hulevesien hallinta tonteilla. Rakennusvalvonnan ohje.

Helsingin rakennusvalvonnan ohje, marraskuu 2017 
Korvaa ohjeen maaliskuulta 2011 
(POR)

.

LÄHDEAINEISTOA:

• Helsinkiläinen kerrostalopiha. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2007:5.

• Pihan yleinen rakentamistapaohje 
2011. Viherympäristöliiton julkaisu    
nro 51.

• Viherrakentajan käsikirja. Viherym-
päristöliiton julkaisu nro 44, 2009.

• Viheralueiden hoito VHT’14 -Hoidon 
laatuvaatimukset. Viherympäristöliiton 
julkaisu nro 55, 2014.

• Myrkytystieto. Kinos M., Mustonen 
H., Paatela A., Pohjalainen T. & Vilska 
J. (toim.): Kanditaattikustannus,1992.

• HUS Myrkytystietokeskus, kasviluet-
telo: Tiedot yli 600 Suomessa tunne 
tunnetun kasvin myrkyllisyydestä.

• Våra giftiga växter – är de farliga. 
Rohde K.: Lts-Förlag, 1981
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