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V ärmdön kunnassa Ruotsis-
sa asuu päälle nelikymp-
pinen pariskunta neljän 
lapsensa kanssa. Vanhem-

mat työskentelevät yrittäjinä luovalla alal-
la. Työ vie heidät päivittäin Tukholmaan, 
mutta vapaa-ajallaan he haluavat nauttia 
hiljaisuudesta metsän ja luonnon ympä-
röimänä funkkistyylisessä omakotitalos-
saan ja sen pihamaalla.

Yksi heidän lempipaikoistaan on heti 
talon ulkopuolella sijaitseva patio, mutta 
siihen toivottiin muutosta. Ulkotila oli 
liian avoin naapureihin ja kadulle päin 
eikä perhe tuntenut siellä oloaan muka-
vaksi. 

Muutokselta haluttiin käytännöllis-
tä, modernia ja helposti ylläpidettävää 
ulkotilaa, jossa viihdytään ja rentoudu-
taan perheen ja ystävien kera. Toiveena 
oli leppoisa oleskelutila, ulkoruuanlaitto-
paikka ja ruokailupaikka.

Materiaalit ja muotokieli valittiin 
noudattamaan talon arkkitehtuuria ja 
sisätiloihin valittua tyyliä. Pariskunta on 
hyvin trenditietoinen ja arvostaa laatua 
ja designia. Heidän tyylinsä on moderni, 
käytännöllinen ja suoralinjainen. Mate-
riaaleista he suosivat betonia, puuta ja 
metallia.

Ulkotila päätettiin yhdistää entis-
tä paremmin sisätiloihin niin, että se on 
luonnollinen jatkumo kodille. Patiota 
päätettiin laajentaa hieman ja muodostaa 
siitä toimiva ulkotila, jossa jokaiselle toi-
minnolle on varattu oma tilansa. 

Ruokailutilan ylle rakennettiin pergo-
lamainen katos, joka katettiin vielä lasilla. 
Näin yhdessäoloa ei tarvitse keskeyttää 
vaikka muutama vesipisara sattuisikin 
satamaan. Pation päätyyn on mahdollis-
ta kiinnittää markiisikankainen seinä-

"Täydenpalve-
lun yrityksemme 
sijaitsee Tukhol-
massa, mutta 
työskentelemme 
maailmanlaajui-
sesti. Autamme 
asiakasta näkemään koko ulkotilan-
sa potentiaalin ja valitsemme hänelle 
parhaat materiaalit ja kasvit."
Eva ja Gustav Bengtsson

www.bengtssondesign.se

ennen:

PIHAINSPIRAATIOTA MAAILMALTA

UUSI PATIO   FUNKKISTYYLIIN
Trendi- ja laatutietoinen perhe halusi päivittää pationsa vastaamaan 
paremmin kodin sisustusta. Vaikka ulkotila tarjosi paikan jo erilaisille 
toiminnoille, he eivät tunteneet viihtyvänsä siellä.
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ke tuulensuojaksi tai näköesteeksi illan 
tullen.

Grillille luotiin oma "nurkkaus" sä-
leikön avulla, joka myös vähentää tuulen 
vaikutusta kaasuliekkiin. Sekä säleiköt 
että pergola rakennettiin puusta ja maa-
lattiin valkoisiksi, jotta ne sulautuvat ta-
lon ulkoasuun.

Patiota reunustamaan valittiin kort-
teen teräksestä valmistetut istutusaltaat. 
Materiaali on moderni ja ajaton, ja se an-
taa lämmintä kontrastia talon valkoiselle 
seinälle sopien täydellisesti myös ympäris-
töön. Kymmenmetriset altaat eivät olleet 
aivan helpot kuljettaa ja asentaa paikal-
leen, mutta kaiken vaivan arvoiset. Nii-
hin istutettiin näkösuojaksi koristeellisia 
heiniä ja veistoksellisia perennoja, jotka 
kukkivat pitkään, mutta myös varjostavat 

patiota kevyesti ja tarjoavat mielenkiin-
toisen silhuetin talvinäkymään.

Tärkeään rooliin uudistuksessa nou-
si myös ulkovalaistus, jolla luodaan oi-
kea tunnelma iltaisin tilassa oleskelulle. 
Kadulle päin näky on jopa dramaatti-
nen. Oman jännittävän varjonsa luovat 
rungolliset hortensiat 'Lime light', jotka 
istutettiin ruukkuihin pehmentämään 
valkoista seinää. Tuulessa heiluvat nor-
sunheinälajit 'Flamingo' ja 'Karl Foester'.

Olemassa olevia ulkokalusteita täy-
dennettiin samantyylisillä tuotteilla. Val-
koisten alumiinirunkoisten kalusteiden 
pinnoissa on käytetty tiikkiä ja pehmus-
teet ovat miellyttävän harmaat.

Lopputulos sai asukkaat kehumaan 
tekijöitä: "Erittäin perusteellinen, luova 
ja ammattimainen osallistuminen tähän 
projektiin. Saimme nopeasti ja siististi 
upean ulkotilan, jossa on yllättäviä ideoita 
ja hienot materiaalit". ■

ULKOVALAISTUKSELLA 
LUODAAN OIKEA TUNNELMA 
ILTAISIN TILASSA OLESKELULLE
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