
5
0
0
0

2500

6
0

0
0

3
0

0
0

1
5

0
0

1
5

0
0

5000

2
0

0

2500

6
0

0
0

3
0

0
0

1
5

0
0

1
5

0
0

2
0

0

T
E

M
P

E
L
 E

L
U

R
IK

K
U

S
E

L
E

RAAM 

200X100 PUITPRUSS

ca 200mm, h 6000mm
PÜSTI KUIVANUD PUU

SELLELE PEENE KÖIEGA 
RUUMILINE PUITRAAM

RAAM 

ca200 X100 PUITPRUSS

KUJUNDATUD

ÕÕNSUS

TALVINE SÖÖGIMAJA

OKSTE VAHELE INTEGREERITUD 

TAGAB KUJUPÜSIVUSE

PRUSSID ca 200X100

RAAMILE PEENE KÖIE VÕI NÖÖRIGA
OKSAD ON KINNITATUD 

PUUKOOR, SAMMAL, TAIMED JNE

METSAALUSE PINNAS 

PESAPAIGAD

LINNALINDUDE

LINNALINDUDE PEASPAIK

PUTUKAHOTELLID

PUTUKATELE SOBIV KESKKOND

TOITMISKOHAD

LINNALINDUDE

KESKLINNA PARKLAS

APARAADI TEHASE PARKLAS

KONSTRUKTSIOONI SKEEMID 

RAAM 

ca200 X100 PUITPRUSS

IDEE

Installatsioon on vastulause linna elurikkuse vähenemisele, autostumisele ning

moodsatele linnamajadele, mis ei paku pesitsusvõimalust linnalindudele, kelle

arvukus kiirelt kahaneb.  Suurem probleem kui toidunappus on linnlindudele

pesitsuskohtade kadumine. Installatsioon võtab ära ühe autokoha ja annab

sellele lindudele, putukatele ja loodussõpradele, kes neist rõõmu tunnevad.

1 PARKIMISKOHT ELURIKKUSELE

Tavamõõtmetes parkimiskohale (2,5m x5m) püstitatakse 28 metsas püsti

kuivanud puud. Iga puu ülaossa uuristatakse pesaõõnsused, mis sobivad eri liiki

linnalindudele ja nahkhiirtele. Puude kooshoidmiseks on 2/3 kõrgusel ruumiline

puitprussidest raam. Raami vahele kuhjatakse kuivi oksi, kuhu installeeritakse

spetsiaalsed nn putukahotellid. Tasase maapinna peale toetatakse samuti

prussidest raam, mille vahele kogutakse metsaaluse kõdu, puukoori, mulda,

kive, taimi jmt, mis sobib putukatele toiduks ja peitumiseks.

ABI LINNALINDUDELE, ET ÜLE ELADA RASKE TALVEPERIOOD

Puude alumise kolmandiku peale on süvendatud väiksed õõnsused, kuhu

linnaelanikud saavad suure külma korral tuua linnalindudele seemneid,

pähkleid, alumistele oksatüügastele riputada rasvapalle jne. Samas oleks ka

joogitopsid kuumal suvel. Linde ei ole vaja pidevalt toita, kuid raskel ajal vajavad

nad pisut abi. Ideaalis võiks installatsiooni juures olla nõrk valgustus, mis annaks

värvimuutusega märku, millal linnud lisasööki vajavad. Installatsiooni

külastamine võiks olla linnaelanike traditsioon, eriti suurt rõõmu võiks see tükike

metsa oma elanikega pakkuda linnalastele. Puude vahel võib ettevaatlikult käia.

UUS ELU ELUTULE PUULE

Linnahaljastausest eemaldatakse surnud puud kui kasutud ja ohtlikud

elemendid. Samuti koristatakse need ära koduaedadest. Selle asemel võiks

vahel mõelda, kas saaks sellest kujundada installatsiooni, millest linnalinnud ja

putukad võiks rõõmu tunda. Installatsiooni loomisel on konsulteeritud

linnalindude spetsialistiga. Suure tõenäosusega leiaksid siin endale pesapaiga

kuldnokad, tihased, värvukesed ja ehk ka mõni nahkhiir.

METSATEMPEL KUI ELURIKKA LINNA SÜMBOL

Installatsioon kutsub mõtlema linnastumisele, autostumisele, liigsele asfaltile, mis

katab hektareid linna maapinda, lindudele, kes ei leia endale enam pesapaiku, uutele

majadele, mis on tihti räästata, õõnsusteta ja külma pööninguta ning putukatele, kes

kiviväljadel ei leia pesitsuspaika. Ja ka sellele, kui vähe on vaja, et tekiks väike

elurikkusekooslus. Kõik need mõtted on koondatud parkla gabariitides metsatempliks,

kohaks, mida on põhjust külastada eri aastaajal ja pidevalt. Inimese õnnetunnet

suurendab teadmine, et ta saab kedagi aidata, olgu see või hall värvuke.

Installatsiooni autoriõigusest loobutakse – seda võib vabalt kopeerida, pakutud ideed

võib vabalt kasutada nii koduaedades, asutuste õuedel, linnaparklates - see on märk

keskkonnateadlikkusest ja soovist anda panus linnalooduse kaitseks. Ideed võib

vähendada või jagada osadeks - luua aeda risutahukas või püstitada vaid üks

linnupuu jne.

ASUKOHT

Installatsiooniks on kaalutud mitemid kohti – otsitud on paika, kus asfalti (kivi)

konsentratsioon on suur ja elusloodust napib. Valdavalt on sellised just autoparklad.

Välja valitud on kaks võimalikku asukohta, mis jäävad paljude inimeste liikumisteele:

üks on Aparaadi tehase autoparklas, teine südalinnas Vabaduse pst. autoparklas.

Aga installatsiooni võib püstitada kõikjale, kus tundub, et lsee aitab kaasa linnalindude

ja putukate olukorrale.

ISSAND, NAD JU S...VAD!

Lindude pesaõõnsused on pealpool risutahukat, mis võtab väljaheited kinni, nii, et

´metsa´ vahel saab ka vaikselt liikuda, lindudele juua-süüa panna. Allkorrusel

maandub väljaheide kompostpinnasele, kust teda puhastama ei pea. Lindude

kontsentratsioon ei ole nii suur, et kogu ümbrus ära reostataks. Ja kui mõni saabki

pihta, siis nagu juba vanarahvas teadis - linnukaka õlal toob märgistatule raha!

INSTALLATSIOONI ELUIGA

Installatsiooni eluiga võiks olla vähemalt 5 aastat. Kui aga sellest loobutakse varem,

siis jagatakse pesapuud linnaaedadesse huvilistele laiali. Prussid saab kas

taaskasutada või lähevad küttepuudeks. Okstest võib teha aga putukahotellid

linnaparkidesse või koduaedadesse. Või need kompostitakse. Kinnitusruvid lähevad

metalli kokkuostu. Peenike tross, millega oksad on seotud, taaskasutatakse.

Minimaalne aeg, et installatsioon saaks korrakski elama hakata, peaks olema

vähemalt 1 aasta.

MAKSUMUS

Kuivanud puud valitakse välja riigimetsast ca 30 km linna raadiuses, need võiks

saada tasuta. Raha kulub transpordiks, prusside, köie ja kruvide  soetamiseks.

Pesakaste uuristama ja putukahotelle tegema on oodatud vabatahtlikud. 8000 euroga

peaks ühe parkimiskoha saama lahendatud.

RAAM PINNASE KOOSHOIDMISEKS

PRUSSID ca 200X100

VALITUD  KOHAD:

KINNITATUD OKSAD

 PUTUKAHOTELLID

KUIVANUD PUUTÜVI

PESAÕÕNSUS


