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Kuvat

EarthInc.

S

uosikkitoimeksiantonaan EarthInc pitää vapaat kädet
mahdollistavaa ideointia, mikä sitten useimmiten johtaakin mitä innovatiivisimpiin, designtasoisiin lopputuloksiin. Kanadassa ilmastolliset olosuhteet muistuttavat

kovasti koti-Suomea, joten esitellyistä pihoista löytyy varmasti ideoita toteutettavaksi vaikka omalla pihalla.

Designpihat tulevat.
Tonttimaan kallistuessa
pihojen koot pienenevät niin
meillä kuin maailmalla. Upea
ja toimiva piha ei kuitenkaan
ole neliöistä kiinni! Sen
osoittaa myös kurkistuksemme
palkitun kanadalaisen
maisemasuunnittelutoimisto
EarthInc:n kanadalaisperheille suunnittelemiin ja
rakentamiin pikkupihoihin.
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PITKOSPUITA PITKIN
Aivan Toronton keskustassa sijaitsevalle pitkulaiselle takapihalle
luotiin ikään kuin keskiviiva 15 metristä metalliritilää. Metallinen keskiviiva muodostaa pihan poikki johtavat, modernit pitkospuut, jotka yhdistävät pihan eripäihin sijoitetut oleskelualueet
toisiinsa.
Pitkospuiden myötäisesti kulkevat, betonista ja teräksestä
valmistetut vesiaiheet luovat kulkijalle vaikutelman liplattavan
puron laidalla astelemisesta.
Pihaa ympäröivän aidan päällä kasvavat viiniköynnökset
pehmentävät alueen rajoja ja samalla ne luovat tunteen hyvin
eristyneestä paikasta.
Kuljeskelu tällä pihalla metallista polkua pitkin paikasta toiseen
hellii sielua ja kääntää ajatukset pehmeisiin, miellyttäviin asioihin.
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ROUHEA LEPOPAIKKA
Tätä yksityistä kaupunkikylpylää kaikkine palveluineen (pitää
sisällään mm. ulkosuihkun) käytetään ympäri vuoden. Yhdistetty aamiaisbaari-poreamme on sijoitettu ulkotakan viereen.
Douglas-kuusiset puupinnat, luonnon liuskekivi ja antiikkinen,
alkuperäisessä maalissa oleva ovi sisäänkäynnissä luovat pikkupihalle rouhean, maalaismaisen tunteen.
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MAALAISIDYLLI
Talo sijaitsee Ontariossa korkean jyrkänteen laella. Sieltä ja sen
alueelta on upeat näkymät suoraan Georgian lahdelle (suuri lahti Huron järvessä). Omistajaperhe oli Ranskassa lomaillessaan
ihastunut suuresti ranskalaisiin taloihin ja puutarhoihin ja tuota
maailmaa he halusivat tuoda myös omaan kotiinsa. Puutarhaan
muurattiin yli 50 metriä kivilaatoilla päällystettyä muuria. Muurauslaastin levityksessä muurareita opastettiin olemaan hölläkätisiä, sillä näin muurista saatiin entistäkin rustiikkisempi. Puiset
pergolarakenteet tehtiin vanhan ladon parruista ja pihalle levitettiin keltaista soraa. Lopuksi sinne istutettiin laventelia, hortensioita, begonioita, unikoita ja monia muita perennoja, jotka
takaavat läpi koko kesän jatkuvaa kauneutta ja ihania tuoksuja.
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PIENI LUOLAMAINEN KAUPUNKIPUUTARHA
Pihan omistajat toivoivat kodikasta ja pientä, mutta kuitenkin
tilavan tuntuista patiota, jossa he voisivat viettää aikaa ystäviensä kanssa. Uusi piha suunniteltiin 30 asteen kulmaan olemassa
olevista rakennuksista ja näin pihalle saatiin dynaaminen tunne.
Pation perälle rakennettiin pergolamainen tilanjakaja, joka muodostaa keltavihreän sumakkipuun ympärille kehykset. Konstailemattomiin istutuksiin valittiin paikallisia kasvilajeja. Tarkoitus
on, että muutaman vuoden sisällä kasvien levitessä ja kasvaessa
pihasta tulee vieläkin yksityisempi, kuin kodikas luola.
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BARRAGANIN INSPIROIMANA
Suunnittelijat saivat tähän työhön inspiraationsa meksikolaisen
arkkitehdin Luis Barraganin töistä. Kohde on nurkkatontille
sijoittuva takapiha, jonne seinäkkeiden avulla luotiin taitavasti
erilaisia tiloja. Lisää yksityisyyttä alueelle saatiin, kun sinne istutettiin joukko erilaisia, ikivihreitä kasveja.
Käyttämällä energisiä värejä, tarkoituksellisia näkölinjoja ja
yhdenmukaisia kasveja luotiin pihalle sensuelli, moderni tunnelma. Omistajaperhe sai paikan, jossa he voivat viihtyä: viettää
aikaa uima-altaalla, esitellä pihalle keräämäänsä taidetta ja veistoksia arkkitehtonisia muureja vasten ja rentoutua terassillaan
suuren pähkinäpuun alla.
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PUUTARHA KUIN HIOMATON TIMANTTI
Piha sijaitsee täyteen ahdetulla esikaupunkialueella ja se rajoittuu takaosastaan kapeaan kujaan. Asukkaat halusivat korostaa
pihan urbaania sijaintia, ja heidän mieltymyksensä 50-luvun
estetiikkaan ohjasi suunnittelijoiden työtä. Mustatut teräspalkit,
alikulkutunneleiden posliiniset laatat seinillä ja ruostutetusta teräksestä tehdyt istutusaltaat luovat pihalle vahvan, lähes maskuliinisen tunteen. Läpikuultavat lasipaneelit liitettiin korkeaan
aitaan, jotta pienelle piha-alueelle saataisiin mahdollisimman
paljon luonnonvaloa. Istutusaltaisiin ja –aukkoihin istutettiin Japanin vaahteroita, Star Magnolia ja erilaisia koristeellisia heiniä
arkkitehtuurin kovia linjoja pehmentämään. 
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