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Siseseinu katvad vineertahvlid tasakaalustavad eksterjööris kasutatud plekkmaterjali.

Kuna maja arhitektuurist on kaotatud kõik üleliigne, muutuvad sisekujunduse joonevalikud tähenduslikumaks, märkides elanike iseloomu.
Tumedamast tonaalsusest hoolimata on maja valgust täis tänu otsaseinas asuvale maast laeni aknale.

Alumisel tasandil asuvad kõik kodu majapidamisruumid. Samuti mahtus maja alla parkimiskoht autole. Fotod: Charlie Schuck

TAUST

Selgus majas

Arhitektid: Suyama Peterson Deguchi,
George Suyama, Jeff King
Asukoht: Seattle, USA
Pindala: 190 m2
Krunt: 1050 m2
Valmis: 2016

Kiirest elutempost sai
klišee juba ammu, aga
lahendusi vajab see
klišee päriselus ikkagi.

kub pelgupaika ja nii vajalikku rahu,”
ütlevad arhitektid, kelle idee oli luua tänapäeva stressile minimalismist leevendust otsivale perekonnale maja, mis aitaks neid eesmärke täita nii oma arhitektuurse vormi kui ka emotsiooniga. Arhitektide sõnul peaks maja pakkuma elanikele turvatunnet ja samas kaotama vajaduse uute asjade järele.

Elen Luht
Oma Maja toimetaja

Puud astusid pjedestaalile

Üks Seattle’is elav perekond otsustas lahendada oma hektilise eluviisi uue koduga, mis sai jaapani päritolu arhitektidelt
ka vastava nime. Junsei maja, mida võiks
jaapani keelest tõlkida kui selguse või
puhtuse maja, pakub perele nüüd lihtsamat, minimaalsemat, selgemat eluviisi.
“Disaini poolest on see lihtne, tõhus ja
vaikne maja, mis sobib just seadma küsimuse alla tänapäeva tehnoloogiast läbipõimunud ja kaootilist maailma. Puhaste ja selgete põhimõtetega maja pa-

Minimalistlikud põhimõtted said alguse
juba planeerimise ajal. Kohe puude taga
on järve ääres kalastuskohad ja sealt sõidab läbi ka kohalik praam. See lihtsustas mõnevõrra otsust jätta kõik krundil
kasvanud puud sinna, kus nad olid. See
on arhitektide sõnul omamoodi austusavaldus sellele maalapile, et maja arvestab oma asukohaga, mitte ei ole asukoht
muudetud sobivaks majale.
Kaevamistöid tehti vaid nii palju, kui
hädapärast vaja, et puujuuri hoida ning
krundile piklikuna paigutatud maja

Junsei ehk selguse maja

vundamendi mõõtudeks sai puude kasvukohti arvestades 5,5 x 24 meetrit. Olgugi et maja asub tegelikult järve ääres, on aukoha akna taga saanud hoopis
suur puu, mis mõne teise arvates vaadet
blokeerib.

likuks muudetud pööninguosa ja kodukontoriruum. Arhitektide sõnul lisavad
avatud ruum ja paindlikud ruumid elanikele võimalusi oma elu ümber korraldada ja tubade funktsioone endale sobivaks muuta.

Sisemine valgus

Majja viib puidust terrassirada. Suur magamistuba asub kohe sissepääsu juures
ja selle kõrvalt läheb avatud astmetega
trepp teisele tasandile. Koridori lõpus on
läbi kahe korruse kulgev köögi- ja elutoa
osa, mille seinad ja lagi on kaetud vanutatud vineertahvlitega.
Kogu otsaseina suurusest maast katuseni aknast tuppa jõudev valgus muudab muidu sumedates toonides eluruumi valgusrikkaks päikeselaiguks. Samast pääseb edasi terrassile ja kui seal
õigeid vaatenurki otsida, siis on võimalik ka vett näha.
Teist korrust majal ei ole, aga on osaline teine tasand, kus asub elamiskõlbu-

Vähem on rohkem

Akendest avanevad vaated on sätitud krundil juba varem kasvanud puude järgi.

Ehitusel kasutati traditsioonilisi võtteid,
näiteks sai maja kõrge viilkatuse ning on
oma kujult võimalikult ühtne ja lihtne, et
see pigem sulanduks ümbrusse ega torkaks silma. Hoone välisfassaad on rihvelplekist, mis osutus valituks eelkõige
soodsa hinna ja lihtsa välimuse tõttu.
Ühtlasi tasakaalustab see kodu interjööri, kus domineerib puit.
Eelarveliselt tuli selle maja puhul pigem vähesega hakkama saada ning ka
see aitas kaasa minimalismiotsingutele.
Väikese eelarve ja lihtsate materjalidega
õnnestus luua detailirikas kodu, kus vähem ongi rohkem.

