Terraarioiden maisemointi on sisustusmaailman uusin hitti
Kaupungistuvassa yhteiskunnassa luonto ja vihreät arvot
nostavat päätään yhä kiihtyvällä vauhdilla. Ihmisten
kiinnostus luontoon kasvaa ja luonto halutaan tuoda kotiin,
omaan olohuoneeseen. Tämä on näkynyt
maisematapettien, viherkasvien ja ikkunalautojen
yrttikasvattamojen muodossa. Uusin hitti sisustajille ja
luonnonystäville on terraarioiden maisemointi – hienolta
sanaltaan terrascaping.
Terrascapingissa tavallisen terraarion ulkonäköä
muokataan mahdollisimman luonnollisen näköiseksi:
aiheena voi olla sademetsä, aavikko tai vaikka kotimainen
metsänpohja - mikä vain luonnon elinympäristö.
Harrastuksen kasvaessa saatavilla on entistä enemmän niin
tarvikkeita kuin ohjeitakin, joten harrastuksen aloitus on
tätä nykyä helppoa. Sadettimia, sumukoneita, ajastettuja
valaistuksia. Aitoja kasveja, vesialueita, kaarnaisia oksia.
Materiaaleja taustojen rakentamiseen ja muokkaukseen,
sekä valepohjien rakenteluun. Kaikkea on saatavilla. Vain
mielikuvitus on rajana siinä, mitä kaikkea terraarioon
laitetaan.
Kysyntää riittää
”Terrascaping on herättänyt asiakkaissamme runsaasti
kiinnostusta”, kertoo Juho Ollila Kuopion Faunatarmyymälästä. ”Rakensin juuri myymäläämme kookkaan,
noin kaksi metriä korkean terrascaping-terraarion ja
hämmästyin, kuinka suuren huomion terraarion rakentelu
sai asiakkaidemme keskuudessa. Monet tulivat myymälään
käymään vain terraariota katsoakseen, monet seurasivat
työn edistymistä Facebook-sivuillamme. Kerroimme
rakentamisesta kaikille halukkaille ja veikkaanpa, että aika
monessa kuopiolaisessa asunnossa on nyt pala Amazonia
ihmisten silmänilona. ”
Kuvassa vasemmalla Faunatar Kuopion kookas terraario,
joka on vain osoitus siitä, miten erikokoisiin terraarioiden
tämä harrastus sopii. Pienimmillään terrascaping-terraario
voi olla vain muutaman litran lasipurkki, sillä maisemoinnin
voi tehdä ihan minkä kokoiseen terraarioon tahansa.
”Moni on kysynyt mitä eläimiä maisemoituihin
terraarioihin voi laittaa. Ajatuksella tuunattu terraario on
itsessään niin upea elementti, ettei sinne välttämättä
eläintä edes tarvitse. Kasviterraario, jossa on vaikkapa
kaunis vesiputous ja sumukone sun muut efektit, antaa oikeastaan enemmän katsottavaa kuin televisio”
kertoo Juho. ”Ilman muuta eläimien kanssa harrastus saa vielä syvemmän ulottuvuuden, mutta

välttämätöntä eläinten hankinta ei ole” Juho jatkaa.
Mistä niitä saa?
Terrascapingissä tarvittavia välineitä myyvät hyvin
varustetut lemmikkieläinliikkeet. ”Meiltä Faunattaresta
saat kaiken sen, mitä tähän hommaan tarvitaan – myös
ohjeet. Jos tuntuu, ettei uretaanin käsittely ja taustan
muotoilu ole sitä vahvinta omaa alaa, me myös
rakennamme terrascaping-terraarioita asiakkaan toiveiden
mukaisesti” sanoo Juho.
Pala villiä luontoa antaa kodille kuin kodille upean
katseidenkerääjän, jota katsoessa voi tehdä
mielikuvitusretken viidakon uumeniin. Faunatar Kuopio
kutsuu kaikki luonnonystävät tervetulleiksi myymälään
tutustumaan tähän kädentaitoa, sisustamisen iloa ja
luonnontuntua antavaan harrastukseen.

