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ja mõningast puiduga 
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alustage millestki lihtsamast 
ja liikuge vähehaaval raske-
mate suunas. 
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märgib iga sinine täpp ühte 
töötundi. Aja märkimine 
annab vaid ligikaudse 
ettekujutuse, sest kõik sõltub 
teie töötamise kiirusest. Iga 
projekti juures on antud ka 
aiandusalaseid ja kasutamis-
soovitusi. 

Mõõtudega tutvumine 
aitab hinnata, kas rajatis 
sobib kohta, kus seda 
vajatakse, ja annab ülevaate 
projektist. Mõnel juhul on 
mõõdud ümardatud lähima 
täisühikuni. 

Raamatu kasutamisest





sissejuhatus    11  

SISSEJUHATUS

Aiapidajad on alustanud puu- ja 
köögivilja kasvatamist eri aegadel 
ja erineval viisil, aga ükskõik milline 
teie kogemus ka poleks, leidub alati 
asju, mida juurde õppida. 

Mõned inimesed alustavad oma aiapidajakarjääri, 
surudes mulda küüslauguküüned või oaseemned, ja 
jälgivad siis põnevusega roheliste lehtede arengut. 
Ühtede teadmised pärinevad lapsepõlvest ja teised 
alustavad pottides kasvatatavatest maitsetaimedest või 
riputavad salatiseemet roheliste lehtede saamiseks 
köögiukse juures olevasse taimekasti. Minu aianduse-
armastus pärineb vanaisalt, kes kasvatas vapustavaid 
puu- ja köögivilju ning oli samal ajal ka puusepp. Jälgisin, 
kuidas ta kartuleid võttis, tomatitaimi istutas või 
kasvuhoone ust parandas, ja see kõik jättis minusse 
noores eas mingi jälje. Õppisin sellest, et me kõik võime 
olla osavad, me kõik võime lahendada probleeme ja 
ükskõik kus me ka ei viibi, on alati võimalik midagi uut 
õppida ja uusi ideid järgida. 

Teie ees olev raamat sündis kirest aianduse ja sellega 
seotud asjade tegemise vastu. See on ka mu enda eri-
oskuste ja abikaasa Beni oskuste kokkusobitamise tulemus: 
mina olen kiirtäideviija põhimõttel „tegutse kähku ja täida 
ülesanne“, Ben aga on täiuslikkusetaotlejast käsitöömeister. 
Mind tuntakse selle järgi, et olen sae puudumisel kasuta-
nud leivanuga, Ben aga oskab teha kõige peenemaid 
nikerdusi. Koos oleme seadnud sihiks käsile võtta mitmed 
spetsiifilised ja praktilised aiaprojektid, mis on kavandatud 
aitama puu- ja köögiviljaaeda tootlikumaks, tõhusamaks 
ja pilkupüüdvamaks paigaks muuta. Kõik need projektid 
on järele proovitud ja kontrollitud ning kõik puudused või 
parandused on tekstis ära märgitud. 

Järgnevatelt lehekülgedelt leiate võtteid, kuidas 
toestada oataimi, ning kiireid ja odavaid võimalusi lihtsate 
katete valmistamiseks või kergete puuride tegemiseks 
marjapõõsastele. Te leiate siit ka mõned niisugused 

uuenduslikud ideed nagu vase kasutamine külmlava 
puhul, et tigusid ja nälkjaid eemal hoida, või siis elegantse 
ja tõhusa kaetud taimelava tegemine. 

Antakse ka näpunäiteid taimede kasvatamiseks ja 
tehakse ettepanekuid, kuidas võtta tehtud asjadest 
maksimumi. Kuid parim soovitus kõlab: hakake lihtsalt 
peale! See käib nii esimese küüslauguküüne mulda 
torkamise kui ka mulla kaevamise, rikkaliku suupärase 
saagi kui ka mõne kasuliku rajatise püstitamise kohta. 
Aed peaks olema mõnus koht, nii et tehke ja kasvatage 
ning nautige igat üksikut – ning kaunilt toestatud – uba. 

Loodan, et te tunnete nende projektide elluviimisest ja 
kasutamisest niisama suurt rõõmu, nagu tundsime meie. 

Joyce Russell
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Puit

Kõik aiarajatised on suurema 
osa aastast väljas, seepärast 
on oluline nende vastupidavus 
ilmastikuoludele. Mõni puiduliik 
on looduslikult vastupidavam, 
teised kõdunevad kiiremini, kui 
neid ei immutata antiseptikuga. 
Vastupidavamad puiduliigid on 
enamasti oma hinda väärt.
• Vastupidava puiduga on tamm, 

pähklipuu, lehis (euroopa, mitte 
jaapani lehis), lääne punane 
seeder, harilik ebatsuuga ja tiikpuu.

• Vähem vastupidava puiduga on 
mänd, kuusk, saar ja pöök.

• Hööveldamata puidu pind on 
krobeline ja see on hea valik 
suuremate projektide puhul. 

• Höövelpuit on kallim kui 
hööveldamata puit, aga et see ei 
ole pinnuline, sobib see paremini 
sageli kasutatavate asjade 
valmistamiseks; seda on saada 
igasuguses mõõdus. 

• Süvaimmutus aitab kaitsta odava-
mat, väikese vastu pidavusega 
puitu kõdunemise eest. See tehno-
loogia hõlmab puidu immutamist 
antiseptilise vedelikuga ning seda 
kasutatakse tavaliselt pehmest 
puidust lattide, aiapostide ja lau-
dade puhul. Veenduge, et kasu-
tatud antiseptik sobib aiaehitiste 
tarbeks. Näiteks sobib vahendit 
Tanalith E kasutada orgaanilistes 
aedades, kus puitu lastakse 
pärast immutamist vähemalt kaks 
nädalat loomulikul teel kuivada. 

• Süvaimmutatud lauad on mitmegi 
käesolevas raamatus toodud 
projekti puhul ideaalne valik. 
Selliseid laudu on laialdaselt saada, 
nad on suhteliselt vastupidavad 
ja hinna poolest soodsad. Neil 
laudadel on tavaliselt kummalgi 
küljel sooned – ühel küljel 
sügavamad ja teisel madalamad, 
mis lubab valida sobivat pinna 
tekstuuri. Enne ostmist kontrollige, 
kas immutus on aiasõbralik.

• Võsastunud puudest lõigatud 
sarapuukepid on ülimalt vähe 
töödeldud vastupidav materjal. 
Saadud hekiridadest (või 
kultuurpuistutest, kus nad 
kasvavad eelnevalt mahalõigatud 
tüvest), võib neid kasutada koos 
koorega või kooritult. Sarapuu pole 
eriti vastupidav materjal, seepärast 
ärge oodake pikka iga keppidelt, 
mis on pidevalt õues. Kui elate 
maakohas, võite neid keppe ise 
hekkidest hankida, kuid küsige 
alati kõigepealt maaomanikult 
luba. Teine võimalus on tarnija, kes 
müüb sarapuust (ja teistest 
võsastunud materjalidest) keppe 
ka väikestes kogustes, nagu selle 
raamatu projektid vajavad.  

Materjalide valimine

Suuremat osa selles raamatus toodud asjade 
valmistamiseks kuluvatest materjalidest on hõlbus 
leida ehitusmaterjalide kauplustest või internetipoest, 
aga te võite osta spetsiaalset puitu, näiteks lehist, 
ka otse saeveskist. Järgnevad selgitused aitavad teil 
valida teie vajadustele vastavaid materjale. 

Höövelpuit on hea valik sageli 
kasutatavate projektide puhul.

Süvaimmutus aitab kaitsta väikese 
vastupidavusega puitu, näiteks mändi.

Sarapuukepid on säästlik valik, sest 
nad kasvavad kesksest tüvest. 
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Traat, toru ja vask
Tugevat galvaanitud traati ja 
pooljäika veetoru saab kasutada 
taimedele mõeldud lihtsate katete 
ja minikasvuhoone valmistamisel 
kaartena ning muude väiksemate 
detailidena. Mõlemad peavad 
olema küllaltki painduvad ja samal 
ajal jäigad, et kuju säilitada.
•  3 mm galvaanitud traat sobib 

näiteks vaarikate toestamise 
projekti teostamiseks. Võite 
kasutada jämedamat traati, kui 
augud on selle mahutamiseks 
piisavalt suured.

•  25 mm pooljäika veetoru saab 
kasutada paljude väiksemate 
projektide puhul. Lõigake toru 
rauasae või oksakääridega. 

•  Lehtvask on õhuke painduv 
materjal ning teod-nälkjad ei 
armasta sellest üle ronida. Kasu-
tage 19 mm vasktoru lõikami seks 
plekikääre ja rauasaagi. 

Polüeteenkile
150–200 mikroni paksune polü-
eteenkile, mida kasutatakse kaar-
katete puhul, on kõrge UV-kiir-
guse vastase kaitse ja rebenemis-
kindlusega ning võib vastu pidada 
kümme aastat või rohkemgi, kuid 
kõige õhemad peavad tavaliselt 
vastu vaid ühe hooaja. Ideaalselt 
sobib ajutiseks katteks tugev 
keskmise paksusega kile. 

Traati või toru saab kasutada katete 
ja külmlavade kaarteks.

Selline kruvide, naelte, liistunaelte ja kinnitite valik 
sobib enamikule isetegemisprojektidele.

KINNITID. Valige kinnitid, mis 
peavad vastu pikka aega. 
• Roostevabast terasest kruvid ei 

roosteta ning on oma hinda väärt. 
Need näevad head välja, on väga 
pikaealised ega lähe katki, kui 
soovite need eemaldada. 

• Puidukruvid on vastupidavad 
kruvid välistöödeks, nt selleks, et 
kinnitada lauad aluse külge. Need 
roostetavad suhteliselt aeglaselt.

• Galvaanitud naelad ei roosteta 
ega jäta seetõttu puidule roostejäl-
gi. Ovaalsetel naeltel on väike pea, 
mida on kerge pinnasse süvistada. 
Papinaeltel on lai lame pea.

• Liistunaelad on peened naelad, 
mille pea on väga väike ja naela 
läbimõõt 1,5 mm.

• Galvaanitud sissekeeratavatel 
kruvidel on kuplikujuline pea ja 
keermestatud tüvi. Mõnikord 
nimetatakse neid tsingitud 
naelteks ning neid kasutatakse 
üldiselt lainepleki kinnitamiseks, 
kuid neist on kasu ka suuremate 
aiaprojektide puhul.

• Kombineeritud kruvi-tüübel-
kinniteid kasutatakse puidu 
 kinnitamiseks kivile. Neid on 

kerge kasutada ja need on 
 ideaalsed puidu kinnitamiseks 
plokk- või betoonseinale. 

• Teraskruvid näevad algul head 
välja, kuid roostetavad välisõhus 
kiiresti, seepärast on parem neid 
mitte kasutada. 

VIIMISTLUSVIISID. Puidu 
viimistlemisviisi valik on osalt 
kinni teie isiklikes eelistustes, aga 
alati tuleb kontrollida, kas valitud 
viimistlusvahendit võib kasutada 
puu- ja köögiviljade lähedal. 
• Säilitavad puidupeitsid 

parandavad eseme väljanägemist 
ja suurendavad vähekestva puidu 
ilmastikukindlust.

• Õlisid on kerge kasutada, 
kuid läbipaistva viimistluskihi 
ilmastikukindlus on suhteliselt 
väike. Mõned õlid, näiteks tiik-
puuõli, tagavad puidu vastu-
pidavuse koos kerge peitsiga. 

• Värvimine tugevate värvidega 
võib lisada aiale dramaatikat. 

• Kaitsmata puit pleegib vihmas 
ja päikeses meeldivalt halliks. 
Vastupidav puit on kõige parem 
jätta immutamata. 

KINNITID JA VIIMISTLUS
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See raamat toob teieni laia valiku 
kauneid ja praktilisi aiarajatisi. Enamiku 
neist saab ise tehes odavamalt kui 
kauplusest ostes, kuid on veel terve 
hulk põhjusi, miks üht-teist ise teha.

Seitse põhjust, 
miks midagi ise 
teha

2  Vajaliku asja saab teha õige suurusega 
Võib-olla on raske leida taimekasti kitsale 

välisaknalauale, või külmlava, mis sobib täpselt 
kuuri kõrvale. Selles raamatus toodud projekte võib 
vastavalt soovile suurendada või vähendada. Selleks 
piisab mõõtmete muutmisest.

1   Alati pole müügil seda, mida soovite
Mõnikord on parem ise kavand teha ja pakkuda 

probleemile oma lahendus, selle asemel et valida 
poes saadaolevast see, mis päriselt ei vasta teie 
soovidele. Näiteks harjadega saapasulane on mõeldud 
kummikute puhastamise hõlbustamiseks ja samuti 
nende jalast tõmbamiseks.

3 Te saate oma aia paremaks muuta
Mõelge siinkohal taimede kaitsmisele, ilma et 

oleks vaja investeerida kallitesse konstruktsioonidesse. 
Või tugiraamidest, kompostikastidest ja oakeppidest, 
mis ümber ei kuku. Järgnevad leheküljed on täis 
toredaid ideid, mis aitavad teil võtta oma puu- ja 
köögiviljaaiast parimat. 
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4 Teil pole vaja puuseppa palgata
Kõik raamatus esitatud projektid on kavandatud 

jõukohastena asjaarmastajatele. Nii et kui tahate 
ehitada tööriistade paigutamise koha, sobitades kuuri 
lisaukse, siis laske käia. On ju rõõm avastada, et saate 
hakkama ilma spetsialisti appi kutsumata. 

6 Te saate teha erilise kingituse
Käsitsi tehtud esemetel on juures mingi isiklik 

nüanss ning need on suurepärane kingitus nii sõpradele 
kui pereliikmetele. Miks mitte teha niisugune kasulik 
kandekast või suvelilledega taimekast? Või proovida 
kätt oaraami või kompostikastiga, mis rõõmustab iga 
praktilise aedniku südant.

5 Käsitsi tehtu võib olla ilusam 
Muidugi sõltub palju maitsest, aga kui te ise teete, 

siis saate valida aeda sobivad materjalid, värvid ja 
viimistluse. Nende kohta pole kindlaid reegleid, te 
võite neile kavanditele alati midagi lisada või sealt 
midagi ära jätta või soovi korral ka täiesti teisiti teha.

7 See teeb rõõmu kogu perele
Neisse loomingulistesse projektidesse saate 

kaasata kogu perekonna. Lastele meeldib lihvpaberiga 
lihvida ja haamriga toksida ning nad on kohal, 
aitamaks ka saagi koristamisel. Üllatav, kui kiiresti 
noorest lootustäratavast puusepast võib saada ka 
lootustandev aednik.
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Projekti valimine
Kui te pole varem ise midagi teinud, siis alustage millestki 
lihtsast ja liikuge vähehaaval keerulisemate projektide 
poole – valmistamisjuhendis on antud projekti raskusaste.
• Vaadake järele, mida vajate, ning lugege läbi valmis-

tamisõpetus, et teil oleks aimu, mida meisterdate.
• Otsustage koht, kuhu loodav objekt paigutada, või 

veenduge, kas inimesel, kellele te midagi kingituseks 
tahate teha, on selle jaoks küllalt ruumi.

• Kui paremaks peate, siis otsustage viimistlus-
küsimused, näiteks värvi valik, hilisemas staadiumis.

Täpselt sobiv suurus 
Uurige mõõtmeid ja veenduge, et need sobivad teile. 
Mõned tarindid sobivad igasse aeda, aga teisi peab 
vahest kohandama väiksema ruumi jaoks.
• Kerge on mõõtmeid suurendada või vähendada, et 

teha lühemat või pikemat riiulit kaarkasvuhoonesse. 
Mõõtke hoolikalt, ja kui olete mõnda mõõtu 
muutnud, siis joonistage välja soovitu uus suurus.

• Mõõtke kaks korda, lõigake üks kord! Seda mantrat 
on kerge meeles pidada, ja ärge lõigake enne, kui 
olete kindel, et osad on just teile vajalikus mõõdus. 

Koguge kokku kõik, mida vaja läheb
Uurige loetelu tööriistadest ja materjalidest, mida teil 
valitud projekti puhul vaja läheb.
• Koguge kõik materjalid kokku ja paigutage need nii, et 

teate, kus järgmine vajaminev asi on. 
• Hoidke tööriistu harjumuspärases kohas, et te ei 

peaks haamrit või puuri iga kord mööda garaaži või 
kuuri taga otsima. 

• Muutke töötamise paik ohutuks ja tehke ruumi. 
Kõrvaldage võimalikud ohtlikud esemed, näiteks 
aiatööriistad, mis võivad ümber kukkuda, mille otsa 
võite komistada või mis raskendavad töötamist.

Alustamine

VASAKUL Enne alustamist koguge kokku vajalikud tööriistad 
ja materjalid. 

Käesolevas raamatus on hulk projekte, mille seast 
valida, aga kuidas teada saada, mis just teile sobib? 
Alljärgnevad näpunäited aitavad teil valikut teha.
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Lõigete puhtuse ja täpsuse tagate sel viisil, et märgite 
eelnevalt materjalile hoolikalt kõik jooned. Kasutage 
õigeid tööriistu ja teravat pliiatsit ning te ei saa eksida. 

Sirgete joonte märkimine

Nurgiku kasutamine
See töövahend lubab teil tõmmata puidule pidevaid 
sirgjooni õigete nurkade all. 
• Kasutage nurgikut märkide tegemiseks nii puidu 

servale kui ka pealmisele pinnale, kui märgite 
lõikejoone kogu puidutükile. Jälgige lõigates neid jooni, 
et lõiked tuleksid sirged nii püst- kui rõhtsuunas. 

• Kiire viis, kuidas märkida samu punkte mitmele 
puidutükile, on kleepida nurgikule maalriteip. Märkige 
mõõtepunktid maalriteibile ja kasutage neid sirgete 
lõikejoonte märkimiseks (nagu pildil näidatud). 

Diagonaalsed lõiked  
Märkige need ära nurgamõõturi abil või tehke paberist 
šabloon, mis on kiire ja lihtne abivahend. 
• Nurgamõõturil on kohandatav osa, mille saate nurga 

alla seada. Kui soovite mingit kindlat nurka, kasutage 
malli.

• Teine võimalus on paber või papp vajaliku nurga 
all kokku voltida. Jälgige, et paber ei läheks kortsu 
ega liiguks paigast, kui te juhtjoonte märkimiseks 
pliiatsiga piki selle serva tõmbate. 

Pikemate joonte märkimine
Mõnel juhul võib teil pikemate joonte märkimiseks vaja 
minna pikka joonlauda. 
• 100-sentimeetrine terasjoonlaud on kasulik tööriist 

sirgete joonte pealekandmiseks. Jäik serv ei kulu ega 
moondu ka sagedase kasutamise korral. 

• Mõõtke välja ja märkige ära kaks või rohkem punkti ja 
kasutage joonlauda nende ühendamiseks sirge joonega. 

• Teine võimalus on kasutada joonlauana näiteks 
pikemat puitliistu või lõigatud vineeritükki, eeldades, 
et selle serv on ideaalselt sirge ega ole kõver. Siiski 
võite leida, et sagedasel kasutamisel puitserv kulub.
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Keeruliste kujundite ja kaarte märkimine nõuab veidi suuremaid 
oskusi, kuid papist või paberist šabloonid ning naelast ja nöörist 
moodustatud kohandatav sirkel võivad aidata.

Kaarte ja kujundite joonestamine

Tavatute kujundite joonestamine
Kõige parema tulemuse saavutate, kui joonestate 
vajaliku kujundi enne lõikamist detailile. 
• Tõmmake jooned otse puidule alles siis, kui olete 

endas täiesti kindel. Tavaliselt on parem teha paberist 
või papist šabloon ja alles siis joonestada kujund.

• Sümmeetrilise kujundi saamiseks murdke paber 
pooleks, joonestage peale pool kavandit, lõigake see 
välja ja avage paber.

• Šabloone pole vaja, kui teil on kunstikalduvusi ja te 
eelistate vaba käega tehtud jooni. 

Kaarte märkimine 
Ühtlaselt kaarjas serv võib luua mulje hästi 
valmistatud esemest.
• Siduge nööri üks ots fikseeritud naela või nööpnõela 

külge ja teise otsa siduge pliiats. Kasutage seda 
abivahendit ühtlase kaare joonestamiseks, nii 
nagu näidatud. Hoidke nööri pingul ja säilitage 
joonestamisel ühtlane liikumise kiirus.

• Lühendage või pikendage nööri, et saada väiksemat 
või laiemat kaart. Harjutage kaarte tõmbamist 
kõigepealt paberil ja minge alles siis puidule.

Avade ja käepidemete valmistamine
Tehke need nii suured, et neid oleks mugav kasutada.
• Märkige ära puurimispunkt käepidemeava mõlemas 

otsas. Punktide vahekaugus peaks olema kämbla 
laiusest veidi pikem.

• Suur puurimisauk märgib ühtlasi ava lõppu. 
Tõmmake joon läbi ülemise ja alumise punkti, et 
märkida peale ülejäänud lõige.

• Kui märkida üleliigsed alad paralleelsete joontega – 
seda nimetatakse viirutamiseks –, on kergem näha 
neid osi, mida soovite eemaldada, ja see hoiab ära 
vigu.
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Puitliistudest taimekastid

Neid ebaharilikke taimekaste on alati imetletud ja 
need võivad olla ka kaunid kingitused. Vanemad 
lapsed võivad rõõmu tunda kasti ehitamisest ning 
kui teil vaim peale tuleb, võite katsetada erinevaid 
ehitusvariante, näiteks teha kasti sarapuukepikestest. 

Taimekastid lisavad igale aiale värvilaike. Nad tõstavad esile trepiastmeid, 
sissepääse või käiguradu ning on kenad igal aastaajal. Need taimekastid on 
kujundatud väikesteks maitsetaimekastideks, kuid neis võib kasvatada ka 
lehtsalatit või õitsvaid taimi.

Maitsetaimed kasvavad väga hästi eraldi kastis või ka mitme liigina 
koos ühes anumas ning kui näete, et nad üritavad lõpuks oma alast välja 
kasvada, võite nad istutada lihtsalt aeda või aiamaale. Ja pidage meeles: 
kui üks maitsetaim või lill on oma elupäevad lõpetanud, on neid kerge 
eemaldada, lisada värsket komposti ja istutada uued taimed. 

Järgmised juhtnöörid näitavad, kuidas teha puidust maitsetaimede kasti. 
Pole vaja ei erilisi oskusi ega palju tööriistu ning te saate kohandada seda 
juhist suvalise kuju ja suurusega kastile.

60 cm × 30 cm taimekasti jaoks
 
•  Puit
  20 mm × 20 mm höövelliistust 

lõigata 

 • pikemateks külgedeks: 60 cm 
(2 tk), 56 cm (2 tk), 52 cm 
(2 tk), 48 cm (2 tk)

 • lühemateks külgedeks: 30 cm 
(2 tk), 28 cm (2 tk), 26 cm 
(2 tk)

 • taimekasti põhjaks: 25 cm 
(15 tk)

 • taimekasti jalgadeks: 48 cm 
(2 tk)

•  Liistunaelad
40 mm, galvaanitud 

TÖÖRIISTAD

•  Väike saag

•  Haamer

•  Mõõdulint

•  Pliiats

•  Lihvpaber

•  Papitükk mõõtevahendi 
valmistamiseks 

Materjalid

KÕIK
osad on 20 mm × 20 mm 

höövelpuidust

2 tk, 60 cm 

2 tk, 30 cm

2 × 56 cm

2 tk, 28 cm

2 tk, 52 cm

2 tk, 26 cm

4 tk, 48 cm

15 tk, 25 cm

PUITLIISTUDEST TAIMEKASTI OSAD
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10RASKUSASTE

VALMISTAMISAEG
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Lõigake puit pikkusmõõtu ja lihvige teravad 
servad lihvpaberiga üle. Risti lõikamist 
võimaldav nurgakast (vt lk 28) muudab 
selle toimingu palju kergemaks, kuid pole 
tingimata vajalik. Kui mõõdate ja lõikate 
ilma selleta, märkige lõikejoon puidule 
pliiatsi ja nurgiku abil.  

Taimekasti ülemiseks kihiks on kaks 
30 cm pikkust küljetükki, mis paiknevad 
3 cm kaugusel kahe 60 cm pikkuse esi- ja 
tagakülje otstest. Küljetükkide 1 cm ülekatte 
tegemiseks kasutage märkimise abivahendit. 
Veenduge, et pealmine osa on täisnurkne, 
seejärel kinnitage see liistunaeltega. 

Võtke välja taimekasti küljed ja märkige punk-
tid ühtlaste vahemaade tagant; märkimise 
abivahend on siin mõõtmisel ja märkimisel 
suureks abiks. Lõigake papitükisse astmeliselt 
paiknevad sälgud, märkides ära vahemaad 
1   cm, 2 cm ja 3 cm. Kasutage seda papitükki 
ühtlaste vahede ja ülekatete saavutamiseks. 

1. SAMM    LÕIGAKE PUIT MÕÕTU JA LIHVIGE SERVAD 3. SAMM    TEHKE ÜLEMINE KIHT2. SAMM    VALMISTAGE MÄRKIMISVAHEND

7. SAMM    TÄITKE TAIMEKAST

Kui elate kohas, kus pole puudust rohelisest samblast ning ükski seadusesäte ei 
takista selle korjamist, saate kastile anda meeldiva välimuse. Peidetud polüeteenkile, 
millesse on torgatud drenaažiavad, hoiab sambla niiske. Täitke kast kompostiga. 

Puitliistudest taimekastide valmistamine
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Kolm taime sobivad hästi taimekasti, võimaldades neil kenasti kasvada; neli taime annavad küll rohkem 
varieerimisvõimalusi, kuid hakkavad õige pea omavahel toitainete pärast võistlema. Tõmmake lahti kõik 
juured, mis on potis keerdunud, ning veenduge, et niiskust on mullas uute juurte kasvamiseks küllaga.

Paigutage viisteist 25 cm liistutükki põhjaks, 
nii nagu oleks tegemist tihedalt paigutatud 
redelipulkadega. Jätke igale pulgale otstes 
1,5 cm ülekate ja pulkade vaheks 1 cm. Kasu-
tage ühtlaste vahede saamiseks puidu tükki 
ja kinnitage liistud kohale liistunaeltega. 

Naelutage kokku järgmise kihi 56 cm ja 
28 cm pikkused osad. Seejärel lisage 52 cm 
ja 26 cm puitosad. Lõpuks liitke eesmisele 
ja tagumisele küljele piki külgi kaks 48 cm 
osa. Kasutage märkimise abivahendit, et 
vahed ja ülekatted oleksid korrektsed. 

Kaks viimast puidutükki on 48 cm 
pikkused. Need sobivad põhjapulkadele 
nagu kelgujalased. Jalad tõstavad 
taimekasti maapinnast kõrgemale, 
võimaldades head drenaaži. Kinnitage 
need kohale liistunaeltega. 

5. SAMM   KINNITAGE PÕHJALIISTUD 4. SAMM    LISAGE ALUMISED KIHID 6. SAMM    KINNITAGE KASTI JALAD

8. SAMM    ISTUTAGE KASTI MAITSETAIMI



Keerake kast küljele. Kasutades sangadeks 
painduvaid sarapuuoksi, sobitage oksa üks 
ots kahe alust moodustava pulga vahele, 
kinnitades selle 30 mm liistunaeltega. 
Painutage oks sangaks ja sobitage ka teine 
ots kahe aluspulga vahele, nagu pildil 
näidatud. 

Sarapuust kastid

Püüdke saavutada kena ühtlane kaar. 
Naelutage sang mitmest kohast 30 mm 
liistunaeltega ja saagige maha kõik liigne, 
mis taimekasti põhjast välja ulatub. Tehke 
sedasama sanga paigaldamisel kasti 
teisele küljele. 

1. SAMM    MÄRKIGE ÄRA SANGA ASUKOHT 2. SAMM    KINNITAGE SANGAD KOHALE Püüdke teha kauneid rustikaalseid 
sarapuust taimekaste, kasutades 
samasugust meetodit nagu 
puitkastide puhul. Teil on vaja 
umbes 20 mm läbimõõduga pulki, 
inspiratsiooniallikaks on teie 
oma aed, kui seal on sarapuid, 
või siis saate neid mõnest 
võsastikust, mida kasutavad 
ka käsitöömeistrid. Te võite 
taimekaste teha kindlat kohta 
silmas pidades, nagu näiteks 
kitsas taimekast välisaknalauale 
või kuusnurkne trepile.

Sangade lisamine sarapuust taimekastile
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Koostage kuusnurk, vaheldades ülekattega 
pulki. Jälgige enne naelutamist, et kujund 
oleks korrapärane ja ülekatted võrdsed. 
Ehitage küljed, et tekitada sujuv kalle, ja 
jälgige, et kast ei oleks ühele poole viltu. 

Ülekattega kolmnurgad sulgevad augu 
kasti põhjas, nii et kasti sisu ei valgu välja. 
Teine võimalus on teha kolmnurga asemel 
põhja alla paralleelsetest pulkadest raam. 
Jälgige, et tasasele pinnale paigutatuna ei 
hakkaks kast kõikuma. 

1. SAMM    TEHKE KASTI KÜLJED 2. SAMM    SOBITAGE KÕIK ALUSELE

Kuusnurkse kasti valmistamine

SOOVITUSI TAIMEDE ISTUTAMISEKS JA KASVATAMISEKS

Asetage taimekast köögi ukse 
lähedale, nii ei pea te halva 
ilmaga mõne maitse taime-
lehekese järele välja minema. 

•  Riputage veidi orgaanilist üldväetist kompostikihtidesse, kui istutate 
taimi, või kasutage kuue nädala pärast vedelväetist. Väetage taimi mõne 
nädala tagant kogu aktiivse kasvuperioodi jooksul.

• Hoidke kompost niiske ja paluge naabril käia kastmas, kui ise ära olete.
• Külvake üheaastaseid maitsetaimi, näiteks basiilikut ja koriandrit, 

kevadel otse kasti. Taimed peaksid saaki andma paljude suvenädalate 
jooksul.

• Istutage taimi regulaarselt ümber aeda või suuremasse potti, enne kui 
need kasvavad väga suureks ja valguvad üle taimekasti servade.

• Külmal talvel saavad mõned mitmeaastased taimed nagu rosmariin ja 
tüümian kõige paremini hakkama, kui nad kasvavad maja seina ääres, 
mis lisab kaitset ja annab veidi rohkem soojust, või siis tooge nad 
jahedasse esikusse. Kui kompost külmub, tooge taimekast sooja, kuni 
see sulab. 

• Lillekastidena võivad need taimekastid lisada ruumis värvi kõigil 
talvekuudel. Talvel õitsevad akoniidid (talvised lumekupud), 
võõrasemad ja lumikellukesed on kõik kaunid, nagu ka priimulad ja 
alpikannid; hüatsinte täis kasti võib asetada ka söögilauale või riiulile. 

• Te võite osta paljudest kauplustest pottides värskeid maitsetaimi. 
Proovige katseks paigutada taimevalikuga väike kast köögiakna taha. 
Sellest ei pruugi jaguda mitmeks nädalaks, kuid vahepeal saate ikkagi 
palju maitserohelist ja taimed on kohe käeulatuses.

• Pange kasti alla kandik, et siseruumides kasutamisel püüaksite kinni 
iga veetilga. 

ÜLAL Maitsetaimedele meeldib drenaaž, 
nii et kui kasutate plasti, tehke põhja 
mõned augud, mis lasevad liigsel veel 
välja valguda.
KÕRVALLEHEKÜLJEL Need rustikaalsed 
sarapuust kastid on ilus kingitus ega 
maksa peaaegu midagi, kui teie aias 
kasvab sarapuu.


