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21 sajand saab uhkustada tarkusega, mida meil kunagi varem olnud ei ole.
Ajaloos on kogemus, mida tähendab aiapidamine oma aias, kus kartulivagu on
vaid 3m pikk ja igas kolmandas kaunas on hernestega kaasas ka herneuss. Me
tunneme aga ka põllumajandust, kus katkematu kartulipõld laiub 50ha-l ja kus
KEMMERG

kartulimardikat tuntakse vaid nime järgi. Sellised põllusaadused näevad
PUIDUST PLATVORM h 56cm
hööveldatud puit 25x100 mm

poelettidel ahvatlevad välja ning nende säilivust mõõdetakse kuudega. Maa
intensiivse kasutuse tulemusena on neist viljadest kadunud vitamiinid, sageli ka
liigile omane maitse. Tänu rohkele väetiste ja taimekatsevahendite tarbimisele

PUIDUHAKE 3,71m2

on saagid ha kohta aga igal aastal järjest suuremad.
Eelmisel sajandil omas potipõllundus veel tähtsat osa eestlase elust. 21 sajandi
jätkuva kiire arengutempoga oleme kogu väikeaiapidamise suutnud peaaegu

padja moodustab ahtalehine peiulill "Star Fire" 19tk
ülejäänud voodi lehtpeet 'Rhubard Chard' 28tk
LASTE
VÕREVOODI
voodi moodustavad maitsetaimed läbisegi
harilik pune 12tk, rosmariin 17tk, lehtpetersell 10tk,
aed- liivatee 17tk, harilik iisop 5tk

hävitada ning edukalt tõrjuda loodusliku mitmekesisuse, kui loomuliku

PUIDUST TUGIVAIAD h 2m
vaiadel ronib õisuba "zEnorma" 7tk

elukeskkonna toimimise aluse. See paneb meid paratamatult mõtlema oma
tehtud valikute üle.
Nüüd hakkab aga seesama masstootmine meid endid oma toast ukse taha

TELEVIISOR

aniisi-hiidiisop "Golden Jubilee" 2tk

tõrjuma. Me oleme loovutanud oma elatusallika, hea maitse ning tervise.
Unustatud on tõsiasi, et kanname ühist vastutust looduse hävitamise eest

VOODI

tulevaste põlvkondade ees.

ÖÖKAPP

öökapi sahtlis harilik pune 2tk

VÄRVITUD PUIDUST LAUDPÕRAND
hööveldatud puit 28x120 mm

põrandavaiba moodustab kuumaasikas 10tk
Aknakasti
münt Mentha ssp. "Variegata" 2tk, mugullauk 2tk,
lõhnav neitsikummel 3tk

AKEN KOOS
LILLEKASTIGA

Käesolev aed on mõtteliselt jaotatud kaheks erinevaks osaks: kodune tarbeaed
ja lapp traditsioonilisest intensiivse põllumajanduse põllust.
Koduses aias on taimed paigutatud inimese kõige intiimsemasse paika

PÕRANDAVAIP

magamistuppa. Magamistuba sümboliseerib puhtust, harmooniat ja tasakaalu.
Söödavad taimed on paigutatud ruumi igasse ossa televiisori sisse, padja alla,

MÄNGUASJAKAST

potis punane tüvisõstar "Rovada" 1tk

TUGITOOLID

aknalauale ja põrandavaibale, ümbritsedes inimest igal sammul. Vahel kehvema

magus mais "Sundance" 90tk

väljanägemisega mahetooted on vabad pärilikult muundatud organismidest

moodustab kasvava massiivse
seina magamistoale

(GMO-dest) ning kunstlikest värv-, maitse- ja säilitusainetest.
Seevastu masspõllumajandust sümboliseerib mais kui üks laialdasemalt
kultiveeritud teravili, mis hektari kohta annab rohkem teri kui ükski teine teravili.
Tänu rohkem kui 600 erinevale lisaainele näeb masstoodang välja pea alati
ahvatlevam, kuid kas ka samasuguse maitse ja puhtusega kui oma aias või

harilik kõrvits "Becky" F1 2tk

foto: http://laspilitas.com/nature-of-california
/plants/fragaria-californica

fragment põrandavaibast

mänguasjakastis
käharpeakapsas 1tk
aed-liivatee 3tk

Mõlemas tugitoolis kasvab
üks taim

mahepõllul kasvatatud?

PLANEERITUD MATERJALIDE MAHUD
NIMETUS

KOGUS

TAIMMATERJAL
õisuba /Phaseolus coccineus/ "Enorma"
ahtalehine peiulill /Tenuifolia pumila/ "Star Fire"
lehtpeet /Beta vulgaris/ "Rhubarb Chard"
harilik pune /Origanum vulgare L./
münt /Mentha ssp./ "Variegata"
mugullauk /Allium tuberosum /
lõhnav neitsikummel /Tanacetum parthenium/
kuumaasikas /Fragaria vesca L. var. semperflorens/
harilik kõrvits /Cucurbita maxima/ "Becky" F1
magus mais /Zea mays/ "Sundance"/
tk
aniisi-hiidiisop /Agastache foeniculum/ "Golden Jubilee"
lehtpetersell /Petroselinum crispum var tuberosus/
rosmariin/Rosmarinus officinalis L/
harilik iisop /Hysoppus officinalis/
käharpeakapsas /Brassica oleracea L.
convar. capitata var. sabauda/
aed-liivatee /Thymus vulgaris/
punane tüvisõstar /Ribes rubrum/
KASUTATUD MÖÖBEL
voodi
öökapp
laste võrevoodi
televiisor koos alusega
tugitoolid
põrandalamp
aknaraam
seinapilt
seinapeegel
tk
istutuskonteiner tüvisõstrale

tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
1
tk

1
1
1
1
2
2
1
1

PUITMATERJAL
hööveldatud laud /25x100/
hööveldatud laud /28x120/
tugivaiad ronitaimedele

m2
m2
tk

4,22
20,2
7

PUISTEMATERJAL
istutusmuld /15cm kiht/
puiduhake /5cm kiht/

tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
90
tk
tk
tk
tk

7
19
28
14
2
2
3
10
2

tk
tk
tk

1
20
1

2
10
17
5

MÄRKUS:
1. Kõik kasutatavad taimed kasvatatakse ette.
2. Seinapilt, peegel ja aken kinnitatakse tugivaiadele, mis on betooni
ankurdatud.
3. Taimedele paremate kasvtingimuste loomiseks on mööbliesemetel
eemaldatud põhjad ning taimed istutatakse maapinnale tekitatud
kõrgpeenardele.
4. Valgustid on planeeritud ilmastikukindlad.

EKSPLIKATSIOON
puitlaudis
koorepuru kattega jalutustee
lausistutusala
tugiteivas ronitaimedele
planeeritud punane tüvisõstar konteineris
tugivaiale kinnituv ronitaim

1

põrandalamp

HÜÜP OÜ
OBJEKT:

m3
m3

4
0,18
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