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SOLLENTUNA, RUOTSI

Nuori perhe halusi satsata pihaan niin, että se toimii 
ulkoilu- ja virkistäytymispaikkana kaikille – vuoden ympäri. 

Uuden uima-altaan ja jalkapallokentän sekä suojaisten 
oleskelutilojen luota he eivät kaipaakaan enää hotellilomille.

TOIMITTANUT MIRA HALONEN KUVAT EVA BENGTSSON

Kotipiha kuin 
lomakohde

Tukholmasta E4-tietä pohjoiseen 
noin 10 kilometriä ajettaessa, 
saavutaan voimakkaasti kas-
vavaan Sollentunaan. Alue on 

nuorten perheiden suosiossa, ja niin tämäkin 
perhe, johon kuuluu aikuisten lisäksi kaksi 
lasta, valitsi sen hyvien yhteyksien vuoksi 
asuinpaikakseen. He ostivat sieltä kiinteis-
tön, johon kuului vanha talo ja sen vanha 
puutarha, ja purkivat kaiken. Tilalle nousi 
uusi talo. Puutarhan luomiseksi perhe otti 
yhteyttä pihasuunnittelun ammattilaisiin, 
Bengtsson Designiin.

Suunnittelutyön alkaessa paikalla ei ollut 
mitään muuta kuin uusi talo ja asukkaan lis-
ta toiveista. Perhe halusi pihaan 8 x 4 metriä 
suuren upotetun uima-altaan ja sen ympäril-
le oleskelutilan, auringonottopaikan, grilli-
alueen ja ruokailutilan. He halusivat pihalta 
myös 100-prosenttista yksityisyyttä, joten ai-
dat ja korkeat ikivihreät pensaat olivat vält-
tämättömiä reunustamaan aluetta.
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PERGOLA JA ULKOKÄYTTÖÖN 
SOVELTUVA KAASUTAKKA 
TUOVAT LISÄÄ MUKAVUUTTA 
ULKOTILOISSA OLESKELUUN.
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Ulkotiloista nauttimisen maksimoi-
miseksi oleskelutilaan asennettiin ulko-
käyttöön sopiva, moderni kaasutakka. 
Myös pergola lisää mukavuutta. Se on 
valmistettu alumiinista ja siinä on kau-
kosäätimellä säädettävä katto. Asukas voi 

valita vain esimerkiksi kevyen varjostuk-
sen tai täysin vedenpitävän asetuksen.

Uima-altaan lisäksi perheen lapsille 
rakennettiin pihaan mukava leikkialue, 
joka on kesällä jalkapallokenttä ja talvel-
la luistinrata! Muita asioita, joita suun-

PIHA ENNEN:

Kaikki vanha purettiin. 
Uuden talon ympärille
toteutettiin moderni ja 
monipuolinen piha.

nittelijat ottivat huomioon, oli edustava 
sisäänkäynti, ja iso pysäköintialue sekä 
perheen että vieraiden autoille.

Tärkeässä roolissa pihan rakentami-
sessa olivat puut ja pensaat, jotka peittä-
vät ja paljastavat sopivasti, ovat helppoja 

Uudet materiaalit ja 
laitteet ovat näyttäviä 
ja helppohoitoisia.
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hoidettavia ja kestävät talven yli ilman 
erityistoimenpiteitä. Alueen tilanjakajina 
eri toimintojen kesken käytettiin pihan 
tarpeisiin räätälöityjä corten-teräksisiä 
istutusaltaita, jotka toivat myös kaivat-
tuja korkeusvaihteluja muuten tasaisel-
le pihalle. Uima-altaan lähellä kasvit on 
istutettu puolestaan pakkasenkestäviin, 
lasikuituisiin isoihin astioihin. 

Moderniin pihaan sopivia materiaaleja 
ovat betoni, alumiini ja keraamisen laatat. 
Corten-teräs ja yhdessä luonnonkivien, 
kuten tässä graniittinoppien, kanssa tuo-
vat pihaan vielä sopivasti eleganssia ja 
ylellistä ilmettä. Pihaa ympäröivät mustat 
aidat tuovat kivaa kontrastia talon val-
koisille seinille, ja molemmat korostavat 
kauniisti kasvien vihreyttä. Suunnittelijat 
ottivat huomioon myös pihan valaistuk-
sen ja katseenvangitsijat, joista voi nauttia 
ulkotilojen lisäksi talon sisältä käsin.
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PIHALLA 
KÄYTETTYJÄ KASVEJA:

Isopuksipuu
Rusotuomipihlaja ’Ultuna’

Kotakuusama ’Minuet’
Euroopanvalkopyökki

Tuija ’Smaragd’
Isotuomipihlaja

Lehtosalvia ’Caradonna’
Tarhavarjohiippa

Neidonkurjenpolvi
Raatihuonevilliviini ’Veitchii’

Varjomuratti ’Huldra'’
Elefanttiheinä ’Malepartus’

Oshimansara ’Everest’
Tuoksumatara

Vuorikonnantatar
Rotkolemmikki

Isotähtiputki ’Star of Billion’
Rotkolemmikki ’Jack Frost’
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NOSTO, ÄLÄYS IPSUMXE SI AM DOLUPTUR, 
QUIAEPRE ESTIAM QUAMUS DOLORIO IS ETRE.

Ajan viettäminen valmiilla piha-
maalla on nyt kuin oleskelua mukavas-
sa hotellissa jossain Etelä-Euroopassa. 
Perhe voi helposti halutessaan päivittää 
tilat somisteilla ja tekstiileillä ja nauttia 
virkistyksestä keväästä syksyyn, ja jopa 
talvella luistelupäivän merkeissä!

LUONNOLLISTA KESTÄVYYTTÄ
Kaikilla puilla on omat luontaiset ominaisuutensa. Toiset 
puulajit yksinkertaisesti kestävät paremmin niin kulutusta 
kuin lahoamistakin.

Bangkirai on vastuullisesti tuotettu, vahva ja kaunis 
kovapuu Borneon saarelta. Ajan myötä se harmaan-
tuu kauniisti hopeanharmaaksi. Bangkirai-terassi on 
huoltovapaa ja kestävä.

Bangkirailla on luontaisesti hyvä vastustuskyky lahoa-
mista vastaan ilman lisättyjä kemikaaleja tai käsittelyitä. 
Siksi se on erityisen hyvä valinta silloin, kun joudutaan - 
ja etenkin lapset joutuvat - suoraan kosketukseen terassi-
lattian kanssa.

Saatavana mitoissa 21 x 145, 28 x 145 ja 45 x 145, ja 90 x 90 

BANGKIRAI-TERASSILAUTA
Shorea laevis

•	 lahonkestoluokka II*
•	 lujuusluokka D40
•	 tiheys 910 kg/m3
•	 harmaantuu kauniisti
•	 huoltovapaa ja kestävä
•	 yleisilmeeltään oksaton

*STD 350, paras I - heikoin V (esim. männyn pintapuu V)

OY Skandinaviska Träimport AB    Puh +358 3 882 5153

www.traimport.fi
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"Me rakastamme sitä, 
mitä teemme, ja olemme 
sitoutuneet tarjoamaan 
parhaan mahdollisen 
tuloksen asiakkaillemme."
Eva ja Gustav Bengtsson, 
www.bengtssondesign.se.


