Terrass
Väikeses aias on terrass asendamatu, sest annab võimaluse pisikest aeda mitte ainult
läbi akna vaadata, vaid ka seal olla, kohvi juua, einestada, päevitada, lugeda. Sageli
suhtutakse ridaelamu juurde käivasse aiatükki, eelarvamusega, sest seal nagunii ei
mahu midagi mõistlikku tegema. Ent just läbi hoonega mugavalt ühendatud ja
läbimõeldud terrassi muutub ka aed elamise koha osaks.
Käesoleva kujunduslahenduse juures on lähtutud sellest, terrass on olemise ja aia
vaatamise koht, mitte ülemäärase kola ladustamise paik. Et terrass muutuks elutoa
pikenduseks väljapoole toaseinu, peab selle lahendus andma hubase ja mugava ruumi,
mis ei nõua ülemäära hooldust. Mõnusa olemise terrassil tagab eelkõige kõigi
kasutatud elementide ühtne vormikõne, hea funktsionaalne ja vaateline ühendus toa ja
aiaga, ruumi avarus, privaatsus ning "heade" materjalide ja "heade" taimede
kasutamine. Liigendatud terrassipind on huvitavam, pakub võimalusi istumiseks ja
potitaimede paigutamiseks ning teeb ruumi optiliselt avaramaks.

Käesoleva lahenduse kandev idee põhineb astmeliselt liigendatud pinnal ning sellega
kontrastselt suhestuvatel puitkuupidel, mis on ühel ajal nii pilgupüüdjaks, kui
istumiskohaks, lauaks, riiuliks, panipaigaks. Kuubid ja puidust horisontaallattidest
variseinad on abstraktse vormiga, mistõttu need ei lähe vastuollu tüüphoone
fassaadiga, pigem lisavad sellele isikupära. Ideaalis võiks ühtsema ilme saavutamiseks
samast ideestikust lähtuvalt kujundada hoone kõik terrassiosad. Terrakotapottides
taimede kasutamisel on pisut inspiratsiooni ammutatud vahemeremaade terrassilistest
sisehoovidest. Potitaimede kasutamine lubab kompositsiooni väga lihtsalt ümber
kujundada, mistõttu igal järgneval suvel on terrass omanäoline ning uus.
Värvilahenduses on kasutatud tumepunaseid, sooje pruune ja kollaseid toone, mis
mõjuvad ka hallil ning sombusel päeval pisut rõõmsamalt.
Terrassipinda on laiendatud, et seal oleks ruumi tegutseda – päevitada, õhtusööki
serveerida jne. Põhiosa terrassiruumist on lahendatud puiduga, mis muudab

betoonmaja kõledavõitu atmosfääri kodusemaks ning mida on soe kasutada ka
jahedate ilmadega. Ka praegune betoonne terrassiosa kaetaks ideekohaselt puiduga.
Ühendus keldriukse ja teiste aiateedega on loodud lihtsate nelinurksete betoonist või
looduskivist asteplaatidega, mille vahele on jäetud suhteliselt laiad vuugid muru
jaoks.
Privaatsuse suurendamiseks on terrassi küljed lahendatud lihtsate horisontaallattidest
variseintega, millele lastakse kasvama ronitaimed. Variseinad on kõrgekasvuliste
põõsastega võrreldes eelistatumad seetõttu, et annavad piirava efekti koheselt ning
võtavad minimaalselt väärtuslikku pinda. Samuti annavad variseinad hea kaitse
külgtuule ja sellega kaasnevate ebameeldivate nähtuste (tuisklumi, külgvihm) vastu.
Variseintele kasvavad ronitaimed aja jooksul muudavad selle ilme pehmemaks ja
sõbralikumaks. Eesti kliima on sademeterohke, mistõttu terrassilolemise aja
pikendamiseks võiks osa terrassist olla kaetud läbipaistva varikatusega. Joonistele
pole varikatust paigutatud, kuid puidust variseintega kombineerides on võimalik
suhteliselt lihtsalt koostada kerge ja õhuline pergolalaadne puitkonstruktsioon selleks
otstarbeks.
Hoolduse vähendamiseks ning vaheldusrikkuse saavutamiseks on haljastuses põhiosa
potitaimedel, millest enamuse võiksid moodustada suveks väljatõstetavad toataimed.
Toataimed paigutatakse pottidega terrassi erinevatele tasapindadele. Pottidesse võib
istutada ka suvelilli, köögivilju ning püsikuid. Püsihaljastusest on kasutatud
variseintele kasvavaid ronitaimi ning paari lehtpõõsast terrassi eestvaate
liigendamiseks ja privaatsuse suurendamiseks. Keldritrepi ning terrassi vahele jäävale
väikesele platsile on paigutatud rabarberipuhmas, kuid selle asemel võivad olla ka
kõrgemakasvulised maitsetaimed või mõni söödavate marjadega põõsas.
Ronitaimedest on kasutatud lõhna pärast kuslapuud ning põõsastest väikest
mandlipuud ning ebajasmiini – kõiki ilusa õitsemise ning lõhna pärast.
Selliselt kujundatud terrassi rajamine, tänu puiduosa rohkusele, on suhteliselt kulukas,
kuid samas peale rajamist ka kohe valmis kasutamiseks ning ei pea ootama, kuni
taimed kasvavad, et saaks hakata terrassi kasutama ilma, et oleks tunne, et kõik
naabrid näevad su tegemisi nagu televiisoris.
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