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SISSEJUHATUS 

Minu lõputöö eesmärgiks on leida kohalike naturaalsete materjalide kooslus disainitud 

lillepottide kollektsioonile. Töö tulemusena valmivad parimate omadustega kohalikest ja 

keskkonnasõbralikest materjalidest disainitud tooted. 

Lõputöö käigus soovin luua oma käekirjaga loodussõbraliku toote materjalidest, mis inimese 

hoole hülgamisel laguneks tagasi algosadeks ega jätaks jälge loodusesse oma eelnevast 

eksistentsist. 

Töö esimeses osas annan kirjaliku ülevaate praktilises osas kasutatud materjalidest ja nende 

ajaloost. Teises osas teostan materjalide katsed eesmärgiga leida toote nõuetele vastav segu 

baseerudes Eestis leiduvatele loodus- ja maavaradele. Kolmandas osas kirjeldan toodete vormi 

loomisprotsessi, kus tingimuseks on vormi ja materjali füüsiliste piiride ja omaduste kooskõla. 

Viimases osas seletan detailselt lahti toote valmimise protsessi algusest lõpuni.  

Olles veetnud enamiku oma lapsepõlvest kõrgete metsade vahel naturaalses liivakarjääris 

mängides ja igal sügisel oma metsast seeni ja marju, teetaimi ning küttepuid hankides, pean 

oluliseks loodusega kooskõlas elamist ning tarbimist. Loodusel on pakkuda igale inimesele, 

mida vaja, kuid mitte piisavalt rahuldamaks tema ahnust. 

Mulle on pikalt olnud meeltmööda arvamus – selleks, et olla leebemad looduse vastu, ei pea 

kõike, millega siiani elanud oleme, radikaalselt ära keelama või võtma, vaid pakkuma 

keskkonnasõbralikumaid alternatiive toodete valikus. Sellest vaatepunktist ei peaks inimene 

elama tundes, et tal on midagi puudu või esemetega, mis talle ei meeldi. Kunstniku, disaineri ja 

lihtsalt loodusearmastajana on minu eesmärk pakkuda inimestele esteetilist kogemust ning 

tooteid hästi läbimõeldud materjalikasutuse ja vormiga, mis käsikäes moodustab 

jätkusuutlikuma eluviisi.  

Inimesed, tänu kellele sai see projekt teostatud: Andrus Needo, Gerald of Kastan, Gertrud 

Kinna, Rasmus Eist, Olger Lehtsaar, kõik kes võtsid aja ja vaatasid/ parandasid antud tööd. 
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1.MATERJALID 

Selles osas annan kirjandusliku ülevaate Eesti maavaradest ning süvenen töö praktilises pooles 

kasutatud materjalidele ja nende ajaloole. Materjalid katseteks valisin selle põhjal, mida juba 

varasemalt on kasutatud naturaalses ja looduslähedases ehituses ning mis suure tõenäosusega 

töötaksid minu eesmärgi heaks. 

Eesti ei ole küll maavarade poolest nii rikas kui mõnigi teine riik, kuid sellegipoolest leidub 

hulganisti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid (Isakar 2011 [WWW]). 

Eesti taastumatud maavarad jaotatakse tüüpiliselt viite kategooriasse:  

1. põlevad maavarad.  

Kõige tuntumad põlevatest maavaradest on kindlasti põlevkivi (aktiivne kaevandamine), 

turvas (aktiivne kaevandamine) ja maagaas (passiivne), kuid lisaks nendele leidub ka naftat 

(passiivne) ja diktüoneemaargilliiti ehk rahvapäraselt konnatahvlit (aktiivne kaevandamine), 

mis kujutab endast kõvastunud orgaanilise ainega segunenud savikivimit; 

2. metallmaagid (passiivne). 

Raud, püriit, uraan- mida on katseliselt Nõukogude Liidu ajal toodetud, kuid andmed on 

salastatud. Polümetallidest leidub Eestis pliid, tsinki, molübdeeni ja vanaadiumi, 

väärismetallidest kulda ja plaatinat; 

3. fosforiit (passiivne).  

Fosforiit on oluline maavara Eestis, mille kaevandamist alustati Ülgase 

fosforiidikaevanduses 1920ndate aastate alguses. Uuringud näitasid, et kaevandamine on Eesti 

põhjaveele ja loodusele ohtlik ning fosforiidisõja tulemusel lõpetati kaevandamine täielikult 

1987. aastal; 

4. looduslikud ehitusmaterjalid (aktiivne kaevandamine). 

Looduslikeks ehitusmaterjalideks on paekivi ehk paas, liiv, kruus, savi ja graniit; 

5. muud tahked maavarad. 

Muudest tahketest maavaradest kaevandatakse Eestis järve- ja meremuda (aktiivne 

kaevandamine), järvekriiti (aktiivne kaevandamine), erinevaid looduslikke värvaineid 

(passiivne või minimaalne kaevandamine) ja glaukoniitliivakivi (passiivne). 

(Orru 2003 [WWW]) 
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Taastuva loodusvara all mõeldakse ressurssi, mis tsükliliselt uuesti moodustub. Sellesse 

kategooriasse kuuluvad näiteks taimed ja loomsed varad, tuul, päike, vihmavesi jne.  

Kuna kõiki neid kõiki loetletud maavarasid leidub Eestis, ei ole enamuste nende 

kaevandamine mõistlik. Pole tehtud piisavalt uuringuid, kaevandamine on keskkonnale 

kahjulik, ressurssi ei leidu piisavalt või kaevandamise protsess läheb kallimaks kui materjal ise 

väärt on.  

1.1. Savid 

Savi on settekivim, mis koosneb savimineraalide settekihtidest. Settekihid tekivad reeglina 

päevakivide keemilise murenemise protsessis ning osakeste läbimõõt lõpptulemusena on 0.005-

0.0002 mm (Laanmaa [WWW]). Savile on omane voolitavus, vormitavus ning paakumine 

põletamisel moodustades poorse massi (Eesti maapõue aarete infokaardid [WWW]). 

Seda materjali gruppi peetakse üheks vanemaks, kuid ka samal ajal kõige mitmekülgsemaks 

materjaliks maailmas. Sõna „keraamika” on tulnud kreeka terminist „keramos”, mida saab 

seostada vana Sanskriti tüvega sõnast „põletama”. Vanad kreeklased kasutasid seda väljendit 

kirjeldamaks objekte, mis olid valminud mullaste materjalide põletamisel. Keraamikat saab 

jaotada seitsmeks alamkategooriaks: tsemendid, abrasiivid, tulekindlad materjalid, klaasid, 

nõud, struktuursed savisaadused ning arenenud keraamika. (Beylerian, Dent 2007) 

Eesti põhilised savi maardlad asuvad Joosul, Arumetsal, Aseris, Kundas ja Kallaverel (Isakar 

2011 [WWW]). 

Toorsavist ehitamine on energiasäästlik, sest enamiku ehitiste jaoks sobilik materjal on juba 

vundamendikaevetes või lähiümbruses saadaval, seega kulub selle transpordiks vähe energiat. 

Toorsavist ehitamisele kulub kõigest 1% energiat, mis kuluks raudbetoonist ehitise või 

tavalistest põletatud savitellistest hoone rajamiseks. Kasutusest ei teki ehitusprahti ning seda on 

võimalik iga hetk taaskasutada keskkonda koormamata. (Minke 2006) Lisaks seob see õhus 

olevaid kahjulikke aineid, näiteks sigaretisuits või köögiaurud, ja tänu suurele niiskusjuhtivusele 

ei lase hallitusel tekkida. (Vahejõe, Akermann 2011[on-line]) Kuid ka toorsavil on omad suured 

puudused, mistõttu seda nii laialdaselt ehitusmaterjalina ei kasutata. Esiteks ei ole savi 

standardne materjal ehk seda esineb looduses segudena erinevate lisamaterjalide, näiteks 

kruusa, liiva, peenliiva ja sauega, ning segu erineb suuresti olenevalt piirkonnast. Teiseks 
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toorsavi kahaneb palju, mis annab suurema võimaluse pragude tekkeks (Minke 2006). 

Kolmandaks ei ole see veekindel ehk seda peab kaitsma ilmastikumõjude eest, kas pikemalt 

väljaulatuva katusega või seda viimistledes erinevate kattekihtidega. 

1.1.1 Kunda Kambriumi sinisavi 

Kambriumi sinisavi on oma olemuselt pehme settekivim, mis vaatamata oma nimele on toonilt 

rohekas või lillakate laikudega. Eesti lasund on kuni 90 m paksune kiht, mille algmaterjal sai 

alguse 530 miljonit aastat tagasi kuhjudes Kambriumi ajastu mere põhjas. Sinisavi koosneb 

valdavalt savimineraalidest, mille hulgast võib leida ka mitmesuguseid elutegevuse jälgi, kuid 

harva mineraalse skeletiga fossiile. Eesti sinisavi on ainulaadne oma plastsuse ja veeimavuse 

poolest – sarnased vanad savisetted on mujal maailmas kivistunud. Sellest saab järeldada, et ala 

ei ole olnud sügavale mattunud ega kaetud paksu settelasundiga. Eestis kasutatakse sinisavi 

ehituskeraamika ja tsemendi tootmiseks. (Eesti geoloogiline ehitus, kivimid ja maavarad [on-

line]) 

Kunda mõisnik John Girard de Soucanton huvitus tsemendi tootmisest kohapealsetest 

materjalidest – merglist ja sinisavist, kus on ka alates 1860ndate aastate lõpupäevadest saati 

tsementi ka tänapäevani toodetud. 1870. aastal toodeti esimesed tonnid, 1886. aastal ehitati 

valmis sadamaga ühenduses kitsarööpmeline raudtee ja 1892-1898 lisandus teinegi tehas. 

Kaevandamiseks hakati kasutama 1893. aastal aurumasinaid ja ehitati Eesti esimene 

hüdroelektrijaam. Kuigi Kambriumi sinisavi on vähekvaliteetne ja kergsulavate savide klassi 

kuuluv savi, mille sulamistäpp on alla 1380°C, teeb savilasundi tööstuslikuks tootmiseks eriti 

mugavaks selle paksus, materjali piiramatu varu ja püsivus laial alal. Hetkel toodab sinisvist 

tsementi As Kunda Nordic Tsement ja ehituskeraamikat Wienerberger AS. (Isakar 2011 

[WWW]) 

 

Tabel 1. Näitajad Kunda mereäärsest savikarjääri savil (Kvaliteedi sertifikaat, 2000): 

Füüsikalised omadused (keskmine): 

Sõmera suurus 0 - 2.5 mm 
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Keemilised näitajad (keskmine): 

SiO₂ 58.8% 

Al₂O₃ 18.2% 

Fe₂O₃ 6.9% 

K₂O 5.7% 

MgO 2,6%  

CaO 0.8% 

SO₃ 0.8% 

P₂O₅ 0.1% 

Na₂O 0.1% 

Kuumutuskadu 5.7% 

 

 

 

1.1.2. Punane savi  

Punane savi on teistlaadne, kvaliteetsem ja tulekindlam kui sinisavi. Savi kuulub rasksulavate 

savide hulka, mille sulamistäpp on 1380-1450°C. Lasundid asuvad Lõuna-Eestis ja vahelduvad 

Kesk-Devoni Aruküla, Gauja või Burtnieki lademete liivakividega moodustades kiilduvaid 

läätsjaid kehi. See teeb selle ka raskesti evitatavaks, mistõttu jääb see sobilikumaks pigem väike-

ettevõtjatele. Eri tingimustes tekkinud savide omadused on erinevad. Lõuna-Eesti savides on 

mitmevärvilised kergsulavad erimid – punakaspruunid, rohelised või värvilised, mis sobivad 

telliste tootmiseks. Harva esineb ka halli savi, mis sisaldab kaoliniiti. Kaoliniit kuulub 

rasksulavate savide hulka, mis omakorda tähendab, et mida suurem on kaoliniidi sisaldus, seda 

hinnatavam on maavarana savi. (Isakar 2011 [WWW]) 
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Katsetes kasutatud punane savi on kaevandatud Poolas, Szkucinie maardlas. Savi on 

kuivatatud ja jahvatatud, ökoloogiliselt puhas ja lisanditeta. Savi tuleb paberkottides.  

Tabel 2. Näitajad Poola maardla savil (Ground clay [WWW]): 

Füüsikalised omadused (keskimine) 

Sõmera suurus 0 - 1 mm 

Keemilised näitajad (keskmine): 

SiO₂ 55 - 62.14% 

Al₂O₃ 15.7 - 17.7% 

Fe₂O₃ 6.09 - 7.9% 

K₂O 2.9 - 3.5% 

MgO 2.2 - 3.2% 

TiO₂  0.7 - 0.9% 

CaO 0.33 - 1.81 % 

For₂O 0.06 - 0.26% 

P₂O₅ 0.05 - 0.18% 

MnO 0.04 - 0.17% 

Kuumutuskadu 7.04 - 13.4 % 

 

 

1.2. Taimsed kiudained 

Taimseid kiudaineid lisatakse erinevatesse segudesse järgmistel eesmärkidel: 
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1. armeerimine 

– kiud moodustavad segus rägastiku, hoides segu kuivamisel koos ja tugevdades seda; 

2. kuivamisel kahanemise vähendamine 

– kiudained kahanevad kuivamisel kordades vähem kui näiteks savi, stabiliseerides nii segu 

mahu kõikumist; 

3. isoleerimine 

– erinevad taimsed kiud on väga head soojusisolaatorid, neid saab kasutada soojustuseks 

naturaalsetel hoonetel.  

Kõige populaarsem kiudaine, nii Eestis kui ka maailma mastaabis, ökoehituses on põhk, 

mille kohta leidub ka kõige rohkem infot. Põhku kasutatakse põhumajade ja savitampmajade 

ehitusel, ent peale selle on Eestis veel mitmeid teisi taimi, mida sarnasel eesmärgil kasutada 

saab (nt hundinuiatõlviku vill, kanep, lina jne.). 

1.2.1. Hundinui 

Hundinuiatõlviku vill on kerge ja ühtlase kiuga, kuid väga lendlev armeeriv materjal, mis 

segusse lisatuna tugevdab seda ja ennetab segu pragunemist kuivamisel. Biomassi kogutakse 

ehituslikel eesmärkidel tavaliselt talvel, kui taime veesisaldus on minimaalne (Maddison, M. 

2008).  

1.2.2. Tselluvill 

Tselluvill on materjal, mida hakati Kanadas ja USAs tootma juba 1920. aastal, Euroopas algas 

tootmine 1990ndatel aastatel. Tselluvilla toodetakse enamasti purustatud vanapaberist, nimelt 

umbes 80% materjalist on vanapaber. Peale töödeldud paberi lisatakse segu hulka ka boori ja 

alumiiniumühendeid, mis ei lase materjalil hallitama minna ning takistab põlemisel 

temperatuuritõusu, mis tähendab, et materjal söestub mitte ei põle. (Smoljakova, 2015) 

Eestis valmistatud Werro Wool’i tselluvill on 90% vanapaber, mis omakorda on 100% Eesti 

vanapaber. Seda on võimalik veelkord taaskasutada vajadusel maja konstruktsioonilt kokku 

kogudes ning uuesti soojustusena kasutades. Lisaks oma panusele majandusringluses on see 

toode ka loodussäästlikum, võrreldes välismaiste konkurentidega. (Tselluvill- omadused ja 

eelised [WWW]) 
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1.2.3. Lainepapitolm 

Lainepapist tselluvill sarnaneb vanapaberist tehtud tselluvillaga – mõlemad on 

soojustusmaterjalid, mis taaskasutavad pabertooteid. Kuna ajalehe paberit saab taaskasutada 6 

korda, siis lainepapi tegemisel lisatakse alati 30% uut kiudu, mistõttu on lainepapist tselluvillal 

pikemad kiud kui vanapaberist tootel. (Werrowool- K [WWW]) 

Lainepapi tolm on jääk, mis tekib tselluvilla puhastamise käigus, kus eraldatakse kiud 

tolmust, et tootega oleks mugavam töötada. Eraldunud tolm sisaldab mingil määral siiski kiudu 

ja seda rohkem kui vanapaberist tselluvilla tolm. Lainepapi tolm käitub segus nii kiudainena kui 

ka täitematerjalina.  

1.2.4. Põhk 

Põhu all mõistetakse kuiva teraviljataime maapealsest osast materjali, mis jääb üle pärast 

viljakoristust. Põhu kõrs koosneb enamjaolt tselluloosist ning lingiinist, kõrre pealmine osa on 

vahajas. Väikese toiteväärtuse tõttu ei saa seda kasutada loomasöödana ning aeglase 

kõdunemise pärast jääb põhk tavaliselt jääkproduktiks, mida vähesel määral kasutatakse 

loomade allapanuna, Eestis küntakse purustatud kujul maa sisse, kuid mujal maailmas suurem 

osa põletatakse. See aga põhjustab kasvuhoonegaaside eraldumist atmosfääri. Mõnel juhul 

eritub põhu põletamisest aastas rohkem kasvuhoonegaase kui elektrijaamade tööst samas 

osariigis. (Allikas 2015) 

Jääkprodukti kasutamine on aga ülimalt energiasäästlik, sest tootmisele ei kulu eraldi 

ressursse ega energiat. Võrreldes tonni tsemendi tootmiseks kuluva 1670 kWh-ga on sama hulga 

põhu tootmiseks vaja vaid 33 kWh. (Allikas 2015) 

Lisaks põhule kasutuse leidmisele, ei kulu tavaliselt ka selle transportimiseks palju energiat, 

eeldades, et igas Eesti nurgas on olemas põllumehi, kellelt on võimalik materjali saada. 

1.2.5. Tööstuslik kanep 

Tööstuslik kanep on kuni 4 meetri kõrgune üheaastane tugev püstine kiu- ja õlitaim, mis kasvab 

soojas ja parasvöötmelises kliimas. Taim on vähenõudlik ja kiiresti kohanev. Kanepi 

koristamisel on võimalik saada 3 sorti saadusi: õlirikkaid seemneid, pikki kiude ja luid, viimased 

kaks on tavaliselt jääkmaterjalid, kuid mida saab kasutada edukalt soojustusmaterjalina. 
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Traditsiooniliselt on kasvatatud kanepitaimi ennekõike kiu, kuid ka seemnete ja ravimite 

pärast. Tänapäeval on prioriteediks seemned, kuna ülejäänu töötlemiseks puuduvad lokaalselt 

seadmed, mis eraldaksid kiu luust. Eestis alles taasavastatakse kanepit materjalina ja sel pole 

turgu, mistõttu kasvatatakse taime vähem kui mujal Euroopas.  

Tööstusliku kanepi kasvatamise keskkonnaalased eelised: 0.004 m2 põlluala tihedusega 150 

taime m2 kohta vähendab kasvuperioodil CO2 sisaldust välisõhus ja vabastab õhku sama palju 

kui 0.1 m2 metsa. Lisaks toodab 1 ha suurune kanepipõld sama palju puitmassi aastas kui 4 ha 

suurune mets. Taim ei ole ka atraktiivne kahjuritele, mis võimaldab kanepit kasvatada ilma 

pestitsiidideta ja keskkonnasõbralikumalt.  

Kanepikiud on ühed pikimad taimede seas üldse – 0.5 cm kuni 5.5 cm pikad. Lisaks on 

kanepikiud vastupidavad hõõrdumisele, hallitusele, mädanemisele ja märjale keskkonnale. 

Peale mööbli- ja tekstiilitööstuse kasutatakse kiudu ka keskkonnasäästlikes ehitusmaterjalides, 

näiteks savi- ja lubikrohvis armatuurina, iseseisvalt villana soojustuses või ehitusplaatides. 

Sarnaselt kasutatakse kanepiluud ehitusmaterjalina, sellest on võimalik valmistada 

ehitusplokke. 

(Anslan 2015) 

1.3. Õlid ja vahad 

Tänu õlide ja vahade hüdrofoobsetele omadustele on neid võimalik kasutada erinevate 

materjalide kaitsmiseks. Kandes õli materjali pinnale, imendub see vastava materjali sisse ja 

olenevalt õlist muudab selle veekindlamaks, määrdumiskindlamaks, kulumiskindlamaks või 

lisab tooni. Vaha kasutatakse viimase viimistluskihina, mis annab materjalile näiteks läike ja 

siidisuse. Põhiliselt on vaha siiski kaitsekiht, mis kaitseb väiksemate kahjustuste korral materjali 

ennast. Vaha puhul on võimalik pealmist kihti taas peale kanda ja värskendada. 

1.3.1. Linaõli 

Linaõli on linaseemnetest pressitud õli, mida kasutatakse põhiliselt toidutööstuses ja puidu 

viimistlusvahendina. Eestis kasvatati taime kiu saamise eesmärgil juba enne 13. sajandit ja 18. 

sajandil alustati ka eksportimisega. 1860ndate lõpu poolel oli 10% Liivimaa kubermangu 

põldudest lina all. Kvaliteetsem seeme läks välismaale külviseemneks ning kehvem osa saagist 
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pressiti linaõliks. Õli pressiti kahel viisil: külm- ja kuumpressitult. Kuumpressitud õli on vähem 

kvaliteetsem, see on tumedam ja ei sobi eriti välistöödeks. Külmpressitud õli on aga 

kvaliteetsem, heledam ja voolavam, tungib paremini puidu sisse ja on paremate 

kuivamisomadustega. (Loit, M. [WWW]) 

Juba ammusest ajast on teatud linaõli headest omadustest kuivamisel ja võimest moodustada 

kuivades pinnale vastupidav kiht. Seetõttu on linaõli sajandeid kasutatud värnitsa ning 

kunstnikele õlivärvide tootmisel. (Kokassaar, U. 2005 [WWW]) 

1.3.2. Mesilasvaha 

Mesilasvaha on kõrgelt hinnatud materjal läbi ajaloo. Seda on kasutatud valuutana – 14. sajandi 

Prantsusmaal pidid põllumehed maksma iga-aasta 2 naela mesilasvaha, roomlased määrasid 

pärast esimest Puunia sõda kartaagolastele maksu 100 000 naela mesilasvaha. Ka tänapäeval on 

see hinnas, kuigi kasutuses on erinevaid kaasaegsemaid materjale. Mesilasvaha kasutatakse 

näiteks küünalde tegemiseks, kosmeetikas, farmaatsiatööstuses, määrdeainete, maiustuste ja 

mööblilakkide tootmises. (Mesilasvaha- kasulik imetoode töökatelt mesilastelt [WWW]) 

Looduslähedases ehituses kasutatakse mesilasvaha ennekõike pindade poleerimisel ja 

veekindlaks viimistlemisel.  
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2.MATERJALI KATSETUSED 

2.1. Katsed kiudainetega 

Katsete käigus proovisin leida parimat tasakaalu savi, niiskuse ja kiudaine vahel. Selleks, et 

segu oleks ettenähtud toodete tootmiseks sobilik, pidi see täitma järgmisi eesmärke: 

1. segu on vormi topitav; 

2. materjal on võimalikult kerge; 

3. materjali mahu kahanemisprotsent on väike; 

4. kuivamisel on pragunemise oht võimalikult väike; 

5. materjali saab toota kohalikest maavaradest; 

6. materjal on taastöödeldav; 

7. materjal laguneb looduses täielikult.  

Katse eesmärk oli uurida looduslike savide, kiudainete ja niiskuse osakaalude mõju 

korrelatsiooni katsekehadel mõõtes mahukahanemist, tihedust ja mõranemist kuivamisel. 

Katsed viisin läbi perioodil 03.03.2020 – 10.04.2020 niiskes ja kütmata keskkonnas, kus 

temperatuur ei langenud alla 0°C ja valmivad hiljem ka tooted. 

Katsekehade valmistamiseks tegin 50 mm läbimõõduga PVC torust 15 mm paksused seibid 

vormideks. Vormi põhjana kasutasin paberilehte, mis aitas niiskusel välja imbuda, imiteerides 

vähesel määral kipsvormi keskkonnas kuivamist, kuid hoidis ka sisu vormi sees. 

Katse käigus segasin kokku 200-grammise segu varieerides vastavalt savi tüüpi, niiskuse ja 

kiudaine kaalulise protsentide osakaaludega ning toppisin käsitsi spaatliga vormi, imiteerides 

tavalisse kipsvormi surumise tugevust. Igal katsel oli 4 kordust. Esmalt kaalusin katse niiskelt 

koos vormiga ja jätsin vähemalt 24 tunniks kuivama, millest ligikaudu 3 tundi kuivas katse 

soojapuhuriga. 24 tunni pärast võtsin katse vormist välja, kaalusin vormid, markeerisin igale 

katseseibile kiudaine tüübi, savi tüübi, niiskuse protsendi, kiudaine protsendi ja korduse numbri. 

Seibe hoiustasin pappkarpides ning lasin täiendavalt kuivada veel vähemalt 3 nädalat (vt. pilt 

2.1.), kuni katsekehad olid täiesti kuivad. 
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Pilt 2.1. Pappkarbis hoiustatud seibid (vasakul), markeeritud katseseib (paremal). 

Pärast kuivamisperioodi lõppemist, mis kestis ligikaudu 3 nädalat, kaalusin kuivanud katsed 

uuesti, pildistasin üles ja märkisin pragunenud katseseibid. Kasutades nihikut mõõtsin 0.1 mm 

täpsusega 2x diameetrit ja 1x paksust ja asetasin tagasi pappkarpidesse, juhuks kui on tarvis teha 

täiendavaid teste. 

Katsetes kasutasin järgmisi materjale: 

1. Savid: 

S. Kunda Kambriumi sinisavi; 

P. jahvatatud punane Szkucinie maardla savi; 

V. (Jahvatatud valge savi ehk kaoliin). 

2. Kiudained: 

i. Hundinuia tõlviku vill; 

ii. Tselluvill; 

iii. Tööstusliku kanepihake; 

iv. Põhk; 

v. Lainepapi tolm. 

3. Toatemperatuuril kraanivesi.  
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2.1.1 Tulemused 

Kandsin kontrollkatsete tulemused joonisele, et tekiks visuaalne võrdlusmoment ka iga kiudaine 

protsendi ja kontrollkatse vahel. Kõikide katsete keskmised tulemused on olemas lisas 1.  

Materjali tiheduse katse 

Uurisin materjalide tihedust, et leida kõige väiksema tihedusega ja järelikult ka kergeim materjal 

lõpp-produkti valmistamiseks. Materjali tihedus ja kaal on olulised, kui tegemist on 

suuremõõdulise tootega ja kogukaal omab tähtsat osa transportimisel. 

Materjali tiheduse arvutamiseks kasutasin valemit 𝜚= m/v, kus m on nelja katse keskmine 

tulemus ja v on katse vormi maht. Tulemused ümardasin 0.01 kohani. 

Katsed sinisaviga näitasid (Joonis 2.1.): 

1. kontrollkatses väikseim tihedus on 30% niiskuse juures 1.01 g/mm³; 

2. hundinuiatõlviku villaga väikseim tihedus on 1 kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.05 

g/mm³; 

3. tselluvillaga väikseim tihedus on 2.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.02 g/mm³; 

4. kanepihakkega väikseim tihedus on 2% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.03 g/mm³; 

5. põhuga väikseid tihedus on 2.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.00 g/mm³; 

6. lainepapitolmuga väikseim tihedus on 1.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 0.93 g/mm³. 

Viiest katsest 30% niiskuse juures kolmel korral (1%, 1.5%, 2% kiudainega) oli 

lainepapitolmuga tihedus kõige väiksem, samuti olid selle kiudaine 10% niiskusega katsetel 

kõikidest teistest materjalidest väikseimad tihedused.  
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Joonis 2.1. Sinisavi ja kiudainetega katsete keskmised tihedused. 

Katsed punase saviga näitasid (Joonis 2.2.): 

1. kontrollkatses väikseim tihedus on 30% niiskuse juures 1.01 g/mm³; 

2. hundinuiatõlviku villaga väikseim tihedus on 1.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.17 

g/mm³; 

3. tselluvillaga väikseim tihedus on 1% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.15 g/mm³; 

4. kanepihakkega väikseim tihedus on 2.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.04 g/mm³; 

5. põhuga väikseim tihedus on 2.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.04 g/mm³; 

6. lainepapitolmuga väikseim tihedus on 2.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 1.05 g/mm³. 

Viiest katsest 30% niiskuse juures kolmel korral (1%, 1.5%, 2.5% kiudainega) oli põhk 

katsetel kõige väiksema tihedusega. 
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Joonis 2.2. Punase savi ja kiudainetega katsete keskmised tihedused. 

Võrreldes materjalide tihedusi sinisaviga tehtud katsetes punase saviga tehtud katsetega 

(joonis 2.3.) on selgelt näha, et sinisavi tihedus on üldiselt madalam kui punase saviga tehtud 

katsetes. Sinisaviga segatuna on väikseim tihedus lainepapitolmuga 1.5% kiudaine ja 30% 

niiskuse juures 0.93 g/mm³ ja punase saviga väikseim tihedus on põhuga 1.5% kiudaine ja 30% 

niiskuse juures 1.04 g/mm³. 
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Joonis 2.3. Sinisavi lainepapitolmuga ja punase savi põhuga katsete keskmised tihedused. 

Materjali mahu kahanemise katsed 

Materjali kahanemise katse teostasin esiteks selleks, et vormi valmistamisel saaks arvestada, 

mitu protsenti suurema vormi peab tegema, et saada soovitud suuruses toode. Teiseks, mida 

vähem materjal mahuliselt kaotab, seda paremini säilib ettenähtud vormi kuju ehk vormi 

võimalus deformeeruda kuivamisel on väiksem.  

Materjali mahu kahanemise arvutamiseks kasutasin valemit X%= A/B x 100, kus A on 

kuivanud katsete keskmine maht ja B on katsevormi maht. Tulemused ümardasin 0.01 kohani. 

Katsed sinisaviga (Joonis 2.4.) näitasid: 

1. kontrolltestis väikseim kahanemine on 10% niiskuse juures ja algsest mahust jääb alles 

84.72%; 

2. hundinuiatõlviku villaga väikseim kahanemine on 1% kiudaine ja 15% niiskuse juures 

89.96%; 

3. tselluvillaga väikseim kahanemine on 1.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 89.95%; 
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4. kanepihakkega väikseim kahanemine on 2.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 89.94%; 

5. põhuga väikseim kahanemine on 2.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 90.2%; 

6. lainepapitolmuga väikseim kahanemine on 2.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 

77.98%.   

Viiest katsest kahel korral (1.5%, 2% kiudainega) 10% niiskuse juures oli tselluvill väikseima 

kahanemisega ja kahel korral (2%, 2.5% kiudainega) 10% niiskuse juure oli põhk väikseima 

kahanemisega. 

 

Joonis 2.4. Sinisavi ja kiudainetega katsete keskmised mahukahanemised. 

Katsed punase saviga (joonis 2.5.) näitasid: 

1. kontrolltestis väikseim kahanemine on 10% juures ja algsest mahust jääb alles 90.6%; 

2. hundinuiatõlviku villaga väikseim kahanemine on 2.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 

91.08%; 

3. tselluvillaga väikseim kahanemine on 2% ja 2.5% ja 10% juures 91.06%; 

4. kanepihakkega väikseim kahanemine on 1% kiudaine ja 10% niiskuse juures 93.71%; 
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5. põhuga väikseim kahanemine on 2.5% kiudaine ja 10% niiskuse juures 92.28%; 

6. lainepapitolmuga väikseim kahanemine on 1% kiudaine ja 10% niiskuse juures 81.77%. 

Viiest katsest neljal korral (0.5%, 1%, 1.5%, 2%) oli väikseima mahukahanemisega 

kanepihake. 

 

Joonis 2.5. Punase savi ja kiudainetega katsete keskmine mahukahanemine. 

Võrreldes sinisavi ja punase savi mahu kahanemist (joonis 2.6.) on näha, et üldiselt on 

punasel savil väiksem mahu kahanemine kui sinisel savil. Väikseim mahukahanemine punasel 

savil on 1% kanepihakke ja 10% niiskuse juures 93.71% ja sinisavi väikseim mahukahanemine 

on 2.5% põhu ja 10% niiskuse juures 90.20%. 
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Joonis 2.6. Sinisavi põhuga ja punane savi kanepihakkega katsete keskmised 

mahukahanemised. 

Murenemise katse 

Murenemise katsete eesmärk oli näha, kui suur võimalus on materjalil kuivamisel mõraneda või 

praguneda. Murenenuks lugesin katsed, mis lagunesid vormist võtmisel koost või millel olid 

kuivamise käigus tekkinud sügavad lõhed ja/ või need kukkusid küljest ära, sinna alla ei 

arvestatud mikromõrasid, materjali mingilmääral pudisemist või vormist välja võtmisel lahti 

tulnud väikeseid osakesi. Terve katse märgiti „0”-ga ning murenemise puhul „1”-ga.  

Katsed sinisaviga (joonis 2.7.) näitasid: 

1. kontrolltest murenes 30% niiskuse juures; 

2. kanepihake 2% kiudaine ja 30% niiskuse juures; 

3. hundinuiatõlviku villa, tselluvilla, põhu ega lainepapi tolmuga katsetes murenemist ei 

tekkinud.  
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Joonis 2.7. Sinisavi ja kiudainetega katsete keskmised murenemised. 

Katsed punase saviga (joonis 2.8.) näitasid: 

1. kontrollkatses tekkisid murenemised 25% niiskuse ja 30% niiskuse juures; 

2. hundinuiavillaga ei tekkinud murenemisi; 

3. tselluvillaga tekkis 0.5% kiudaine 30% niiskuse juures ja 2% kiudaine 30% niiskuse 

juures murenemised; 

4. kanepihakkega tekkisid 0.5% kiudaine, 25% niiskuse ja 30% niiskuse juures, 1% 

kiudaine, 25% niiskuse ja 30% niiskuse juures, 1.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures 

murenemised; 

5. põhuga tekkisid 0.5% kiudaine ja 30% niiskuse juures murenemised; 

6. lainepapitolmuga murenemisi ei tekkinud.  
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Joonis 2.8. Punase savi ja kiudainetega katsete keskmised murenemised. 

2.1.2. Katsete tulemuste kokkuvõte 

Statistikapõhiselt on kergeim katsetatud segudest sinisaviga 1.5% lainepapitolm ja 30% niiskuse 

juures tihedusega 0.93 g/mm³. Väikseim mahukahanemine on sinisaviga 2.5% põhu ja 10% 

niiskuse juures 90.20%. Katsetes sinisaviga ei esinenud murenemist hundinuiatõlviku villa, 

tselluvilla, põhu ja lainepapitolmuga segudes, punasel savil hundinuiatõlviku villa ja 

lainepapitolmuga segudes. Mõõdetud materjalide tihedused ja mahu kahanemised on otseses 

korrelatsioonis niiskuse protsendiga segus. Murenemise katsetega võib järeldada, et punasele 

savile sobib katsetatud kiudainetest just lainepapitolm ja sinisavile hundinuiatõlviku vill, 

tselluvill, põhk ja lainepapi tolm kõige paremini armeeringuks. 

Lisaks mõõdetavatele statistilistele tulemustele, mängis minu jaoks isegi suuremat rolli 

tunnetuslikud teadmised, mis tekkisid katsete protsessi käigus. Seda projekti alustades ei olnud 

mul suuri teadmisi savist kui materjalist, kuigi olin sellega kokku puutunud igapäevaselt juba 7 

aastat. See on olnud suur osa minu erinevates töödes algmaterjalina, lõppmaterjalina, 
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kunstiteostes kui ka praktilistes tarbeesemetes, kuid siiski ei olnud ma varem selle peale 

mõelnudki, et savil ja savil on nii suur vahe ja erinevused. Varasemalt olin kokku puutunud 

erineva konsistentsi, punase, valge ja sinisaviga, saviga kus on šamotti sees jne. Kuid sellega ka 

minu teadmised piirdusid – teadsin, et vahel on savi erinevat värvi ja tuleb ka ette, et seal on 

tükid sees või mõni savi on paremini modelleeritav kui teine, aga ma ei adunud veel miks. 

Lisaks kõikidele nendele tabelitele mängib skulptori jaoks suurt rolli savi konsistents 

vormide võtmisel. Pildi 2.2. ja 2.3. ainukene erinevus on, et teise pildi katsesegul on 5% rohkem 

niiskust. Pealtpoolt vaadates on justkui tegemist peaaegu et sama seguga, kuid see on juba 

muutnud drastiliselt seda poolt, mis hiljem vormist välja võtmisel jääb näha. 5% niiskust jõuab 

ka muuta paljuski kuivamisel kahanemist, murenemist ja tihedust. Ma arvan, et alles katsete 

teadusliku ja tunnetusliku poole kokku saamisel tekib mingigi ettekujutus savist kui materjalist.  

 

Pilt 2.2. Sinisavi 2.5% kanepihakke ja 10% niiskusega kordus 3 vormi esimene pool ja tagumine 

pool. 
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Pilt 2.3. Sinisavi 2.5% kanepihakke ja 15% niiskusega, kordus 3 vormi esimene pool (vasakul) 

ja tagumine pool (paremal). 

Punane savi on tunduvalt kapriissem kui sinisavi, sellel on väga spetsiifiline väike niiskuse 

vahe, millal ta hoiab ennast piisavalt koos ja ei ole liiga vedel, samal ajal kui näiteks sinisavi on 

palju tolerantsem muutuste suhtes. Kui sinisavi jäi kokku nii 10% niiskuse kui ka 30% niiskuse 

juures, siis punane savi (pilt 2.4.) jäi veel liialt kuivaks 10% niiskuse juures ja 30% niiksuse 

juures oli ta juba voolav, mis ei ühildunud minu seatud eesmärgiga – seda enam ei saanud 

toppida, vaid seda oleks saanud vormi valada.  
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Pilt 2.4. Punane savi 10% (vasakul) ja 30 % niiskuse juures (paremal). 

Pilt 2.5. on kujutatud sama savi, esimene seib on 1% kiudaine ja 20% niiskuse segu ja teine 

seib on 2% kiudaine ja 10% niiskusega, mis näitab täpsemalt, kui nõudlik on punane savi ja 

kuidas tuleb sellises olukorras kasuks pigem tunnetuslik teadmine kui näpuga kindla retsepti või 

valemi jälgimine. 
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Pilt 2.5. Punane savi 1% kanepihakke ja 20% niiskusega kordus 2 (vasakul) ning 2% 

kanepihakke ja 10% niiskusega kordus 4 (paremal). 

Lisaks erinevate savide niiskustundlikkusele on ka savid mahu poolest väga erinevad. 

Kaaludes välja oma segusid märkasin, et näiteks 150 grammi valget savi ehk kaoliini on peaaegu 

terve topsitäis, sama palju punast savi on ¾ topsist ja sinisavi on ainult ½ valge savi mahust, 

mis lõppudelõppuks mängis ka rolli katse seibide tiheduse määramisel. Tekkis olukord, kus 

materjal mida mina olin katsetes kasutanud, Matoil OÜ valge savi, sai järsku poodidest otsa ja 

ei tulnud 2 kuu jooksul tagasi kauplustesse. Selle asemel tellisin Saviukumaja OÜ valget savi, 

et jätkata katsetega samas tempos. Savil oli juba esmapilgust tooni erinevus (Pilt 2.5.), kuid 

kaaludes seda välja ei mahtunud 150 grammi Saviukumaja OÜ poolt saadud savi isegi topsi ära. 

Seega tuli teha otsus jätta valge saviga katsed pooleli, kuna eelneva saviga oli tehtud juba pooled 

ehk 300 katset ja aega kõikide uuesti tegemiseks ei jäänud. Kui juba valgel savil ja valgel savil 

on suur vahe, rääkimata teistest savidest ja mainimata veel natukene teistes tingimustes põllult 

saadud kiud on oma loomult teine, tuleb taas nõjatuda vaid oma kogemustele ja tunnetamisele, 

sest kokkuvõtlikult ei ole realistlik teha kõiki neid teste iga saviga, mida kasutada saaks või 

võiks. Meistri hea tunnus on see, et tal on tekkinud aastatega suur tunnetuslik baas – ta teeb 

sõrmede vahel paar kiiret testi ja juba adub materjali töödeldavust. 
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Pilt 2.5. Saviukumaja OÜ valge savi vasakul ja Matoil OÜ valge savi paremal. 

Edasiarenduseks ideid järgnevate katsetustega: 

1. laiendada katses kasutatavaid kiudaineid – linaluu, kanarbik, kuuseokkad, muld, lehma- 

või hobusesõnnik, nõgesekiud jne. 

2. katsetada veel erinevate savidega ja/või savide segudega; 

3. rohkem kui kolme muutujaga katsed; 

4. kasutada segudes stabilisaatorit – liiv, kips, lubi, betoon; 

5. niiskuseks vee asemel kasutada – munavalget, tanniine, õlisid; 

6. katseseibidega teostada murdumistugevuse katsed. 
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2.2. Viimistluskatsed 

Toorsavi viimistlemine õlide ja vahadega on eriti oluline materjali/toote paigutamisel tihedalt 

kasutatavasse avalikku ruumi, kus on suur oht selle kulumiseks, määrdumiseks või liigniiskuse 

kahjustusteks. 

Õlitamisel tungib õli või õlilahus savi sisse ja kristalliseerub. Mitmete õlikihtide 

pealekandmisel tekitab see kulumis- ja kahjustustekindla pinna, mis on ka mõningal määral 

veekindel. Viimistluseks kasutati linaõli, kuna sellel on ainulaadne omadus tekitada kuivades 

materjali katmispinnas tugeva pealiskihi. 

Vahatamine annab õrnale pinnale „ohverdatava” pealiskihi, sama loogika kui puitmööbli 

vahatamine – kahjustuste korral ei lase pealmine kiht niilihtsalt ulatuda materjali endani ning 

pinda saab ka lihtsamini parandada. (Earthen floors- frequently asked questions [WWW]) 

Viimistluskatseteks kasutasin erinevaid enamlevinud savipõrandate õlitamise meetodeid 

ning võrdlesin, kas meetodid annavad kohe äratuntavalt erinevaid tulemusi. 

Katsed viisin läbi kolme leitud meetodi kirjelduse alusel: 

1. kuumuta õli peaaegu keemistemperatuurini see aitab imendumisele kaasa, kanna ühtlase 

kihina pinnale. Niipea kui esimene kiht on imendunud, kanna peale teine kiht kuuma õli ja nii 

kokku 5 kihti. 2 esimest kihti puhtalt õli, 3-4 kiht 3:1 õli ja lahustit, viimasena kiht 1:1 õli ja 

lahustit. (Ruppert 2009 [WWW]) (Pilt 2.6. ja 2.7.) 
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Pilt 2.6. Punane savi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga (paremal). 

 

Pilt 2.7. Sinisavi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga (paremal). 
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2. Kata pind õli/lahusega 2 päeva jooksul nii mitu korda kui võimalik (tavaliselt 4-6 [WU1] 

kihti). Enne järgneva kihi pealekandmist pinnale oota, kuni eelnev on täielikult imendunud – 

see võib võtta mitu tundi. Pühi ära mitteimendunud õli, see muutub üleöö geeljaks. (Evaluating 

oils for earth floors [WWW]) (Pilt 2.8. ja 2.9.) 

 

Pilt 2.8. Punane savi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga (paremal). 
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Pilt 2.9. Sinisavi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga (paremal). 

3. Kata materjal 2-3 kihi õliga või õli ja lahusega, liiga palju korraga või liiga kiiresti kattes 

ei imendu õli materjali sisse. Õli ei tohi lahustada rohkem kui 25%. Viimistle õli vahaga näiteks 

karnauba või mesilasvahaga. Kuumuta 1 osa vaha ja 1 osa õli sulamiseni, ning kanna 1-3 

järjestikuse õhukese kihina ja poleeri. (Earthen floor recipe from sustainable nations [on-line]) 

(Pilt 2.10. ja 2.11.). 
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Pilt 2.10. Punane savi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga ning vahatatud (paremal). 
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Pilt 2.11. Sinisavi viimistlemata (vasakul) ja viimistletud õliga ning vahatatud (paremal) 

Järeldused:  

1. esimene viimistluskatse kuuma õliga jäi kõigist kolmest katsest nõrgimaks. Läbi 

vaatluste oli tulemuseks vastava meetodiga ebaühtlane, laiguline ja enamjaolt väike toonivahe 

(Pilt 2.6. ja 2.7.); 

2. teine viimistluskatse andis rahuldava tulemuse, viimistlus oli ühtlane ja tume (Pilt 2.8. 

ja 2.9.); 

3. kõige suurema visuaalse erinevuse, võrreldes viimistlemata katseseibiga, tekitas kolmas 

meetod, kus kasutati nii õli kui ka vaha. Õli jätab savi pinna sarnaselt toore kuivatamata saviga 

tumedaks ning vahaga poleerimine annab kerge sametise läike ja toob rohkem välja kiudainete 

mustreid (Pilt 2.10. ja 2.11.). 

Edasiarendused järgnevateks katseteks: 

1. viimistluskatsetega teostada niiskustaluvuse katseid; 
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2. sooritada õlidega viimistletud seibidega tugevuskatsed (ja võrrelda materjali katsetuste 

tugevuskatsete tulemustega); 

3. katsetada õlide segudega; 

4. segada viimistlusõli sisse pigmente. 

3.DISAIN 

Disainimise protsessis ühendan valitud materjali parimad omadused ning oma nägemuse toote 

väljanägemisest. 

Disainimise protsessis kasutan valitud materjali parimaid omadusi püüdes vormida materjali 

siiski oma kunstniku soovi järgi omapäraseks ja praktiliseks tooteks. 

Toodete disainimisel on järgmised eesmärgid:  

1. vorm peab olema disainitud arvestades materjali omadusi; 

2. materjali ja vormi sümbioos; 

3. luua toodete kollektsioon; 

4. toode peab mahutama standardmõõtudes istutuspotti mõõdus 30 cm x 32 cm; 

5. toodetel peab olema minu kui disaineri isikupärane käekiri. 

Mõte teha lillepotte tuli juba varasemalt isiklikust ning oma lähedaste vajadustest ja 

frustratsioonist, sest vähe on saadaval kauneid ja erilisi potte taimedele. Taim kaunistab kodu, 

anum, kus sees taim kasvab on osa sellest, miks see peaks olema teisejärguline ja läbimõtlemata. 

Vajadus „funktsionaalse kunsti” järele on isiklik, kuid suheldes ja küsitledes tuli välja, et selline 

vajadus on üsnagi paljudel, kes elavad linnas ja korteris. Nimelt kõik, mis kodus on, peab olema 

läbimõeldud ja eesmärgiga. Lihtsam on interjööri integreerida suuremat kolmemõõtmelist 

kunsti juhul, kui sellel on tarbeline lisandvajadus. 

Toote idee olemas, alustasin vormide käsitsi visandamist (Pilt 3.1.). 
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Pilt 3.1. Visandid. 

Eesmärk oli leida üleüldine kujund, mille peale ja ümber kõik muu ehitada. Võimaldades 

tingimusteta fantaasial lennata ja kritseldades kõike, mis pähe tuleb, hakkasin pärast esimest 

mõtete lainet järk-järgult oma piire koondama. Valitud kavandid on ka välja toodud lisa 2, 

järgides minu mõtte kulgu ja vormide arengut. Teades, et tootest tuleb mitte istutus, vaid 

ümbrispott, asusin järgmisena koondama ideid baasvormile kõvasti enim kättesaadavatest ehk 

(ehitus)poodides olemasolevatest istutuspottidest ning ruumi efektiivsest kasutusest lähtuvalt. 

Detailidesse laskudes, olin teadlik, millised on valitud materjali füüsilised limiidid. Materjal, 

millest toode tuleb, jääb suuresti töötlemata ja on looduslik ning sellest tingituna ei saa vormi 

teha väga detailseks, suuri reljeefseid erinevusi, järske või liigselt väljaulatuvaid osasid. 

Visandades katsetasin erinevate baasvormidega läbi, vaatasin kuhu mind vorm viib, kuidas mu 
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ideed kerkivad pinnale ja hääbuvad, lõpuks jäin pidama kuusnurgale, millepuhul tundus, et minu 

loovus kulgema hakkas.  

Terve vormi loomise protsessi käigus mängisin vormiga nii palju kui võimalik, lastes vormil 

dikteerida, mis sealt välja hakkab tulema, isegi lastes lahti oma algsest väljavalitud baasvormist, 

ignoreerides materjali piire ja proovides asju, mis tavaliselt pole minu käekiri. 

Soovides jätta kuusnurga vormi siiski domineerivaks, jäid mustrid nähtavale, kuid madalalt 

reljeefseks. See aitas ka kaasa mõttele, kus kõik küljed on igatepidi vahetatavad ja korrutatavad, 

luues palju erinevaid võimalusi taasloomisel. Lõpuks valmisid kaks erinevat potti, kus ühel 

jooksevad mustrid üle kogu poti ehk aktsent-pott (Pilt 3.4.) ja teisel jooksevad ainult poole potini 

(Pilt 3.3.) ja lõppevad õrnalt, jättes järele ainult puhta kuusnurga balansseerides teist potti ja 

olles oma loomult natuke rahulikum ja tagasihoidlikum. 
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Pilt 3.3. Pooleni jooksvate mustritega toote tehniline joonis. 
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Pilt 3.4. Aktsent toote tehniline joonis. 
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3D renderdused tehti programmis 3dsMax, et anda ettekujutust, kuidas tooted võiksid 

reaalsuses välja näha (Pilt 3.5. ja 3.6.). Piltidelt on näha, et mustrid tulevaid ainult õiges valguses 

välja. See oli seatud ka eesmärkides, jäädes diskreetseks ja minimalistlikuks, kuid andes 

üllatusliku uue dimensiooni tootele õhtuvalguses või lambivalgel.  

 

Pilt 3.5. 3D renderdus poole tooteni jooksvate mustritega tootest interjööris. 
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Pilt 3.6. 3D renderdus aktsent tootest interjööris. 

Edasiarendused järgnevateks projektideks: 

1. reljeefsemad vormid; 

2. leida vorm, kus naturaalse savi vead on vormi osad. 
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4.TOOTMISPROTSESS 

Selles peatükis kirjeldan, mida hõlmab toote valmistamise protsess, kui on disainitud toode ja 

materjal. Lisaks on tehtud arvutused/kalkuleeritud, kui suur on oletatav toote omahind tootjale. 

4.1. Toote valmimis protsess 

Aastatepikkuste katsetustega olen jõudnud mulle kõige sobilikuma optimaalse 

tootmisprotsessini. 

Toote valmistamine hõlmab endas järgmiseid etappe: 

1. Mudeli valmistamine 

Mudel valmistatakse väiksemas mõõdus ja kavandina, et tajuda kompositsiooni ja vormi, 

vajadusel saab sellele teha korrektuure ja katsetada. Selles etapis saab kasutada erinevaid võtteid 

– visandamine paberile, programmis 3ds Max kavandamine õigetes proportsioonides. 

2. Negatiivse emavormi loomine 

Lõpuni viimistletud mudel taasluuakse üks ühele reaalsuses õiges mõõdus. Seda on võimalik 

veel väikesel määral lõpuni viimistleda pahteldades, liimides või lihvides. Selles etapis tulevad 

appi peale oma käte ka masinad, mis suudavad perfektselt jäljendada arvutiekraanipiksleid 

vastavalt juhistele siinsesse maailma.  

Programmis 3ds Max võeti mudelid osadeks, iga külg ja põhi tehti eraldi osaks ja lõigati välja 

ristkülikust, mis jäljendas vahtplasti plaadi paksust. Kõikide külgede vormide üldkuju 

modelleeriti identseks, selleks, et vormi külgi oleks võimalik omavahel vahetada ja klapitada 

või randomiseerida muutes toote eripärasemaks, luues 924 erinevaid võimalusi 12 erineva 

küljega. CNC masinaga lõigati välja 10 cm paksusest vahtplasti plaadist emavormi negatiivsed 

osad (Pilt 4.1.), mida on võimalik kasutada ligikaudu 30 korda, olenevalt sellest, kuidas vorme 

on hoitud ja kasutatud. Sellisel juhul jääb alati võimalus emavormi abil luua uued vormid, kui 

eelnevad vormid on oma eluea ära elanud või rohkem vorme valada kiirema toodangu tarbeks. 
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Pilt 4.1. CNC välja lõigatud emavormi negatiivid. 

3. Vormi valamine 

Enne vormivalu tuleb vormid puhtaks teha, et vältida mustuse sattumist kipsi. Alles siis 

isoleeritakse vorm vaha või õliga, kindlustades valatud materjali puhta ja lihtsa välja saamise. 

Juhul kui vormil on täisnurki, või kui vorm on tehtud jäigast materjalist, tuleb seda veel 

hoolsamalt isoleerida, vastasel juhul tekivad komplikatsioonid ja valu võib ebaõnnestuda. 

Seejärel saab segada valmis kipsisegu. Külma vette raputatakse ehituskipsi kuni vee pinnale 

tekib kipsisaareke, mis ei kao poole minuti jooksul. Aeglaselt ja rahulikult segatakse kips ja vesi 

ühtlaseks. Juhul kui tekib mõni tükk, tuleb need välja mudida, mida ühtlasem, seda kvaliteetsem 

segu. Anuma raputamisel, vibreerimisel ja tampimisel paari minuti jooksul saab enamik 

suuremaid mulle segust välja. Segu tuleb vormi valada aeglaselt, ühtlase joana ja vormile nii 

lähedalt kui võimalik, vältides pritsmeid ja mullide juurde tekkimist. Sarnaselt ämbriga, 

raputades vormi, saab veelgi mulle välja või vähemalt välispinna poole, minimeerides 

suuremaid mulle pinnal. Kips hakkab kivistuma üsna ruttu, vähemalt 30 minuti jooksul peaks 

see olema täiesti katsutav ja soe. Vormist saab välja võtta kipsi siis, kui see on jõudnud maha 
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jahtuda, kuid siiski soovitatavalt samal päeval. Vormi osad saab sellisel juhul jätta kuivama 

kokkupanduna, mis vähendab võimalust neil kuivada erinevalt ja vorm läheb kindlalt kokku 

(Pilt 4.2.). Sellist vormi on võimalik kasutada ligikaudu 5 korda, olenevalt kui niiske on hiljem 

vormi valatav/topitav materjal. 

 

Pilt 4.2. Kokkupandud vorm kuivamiseks (vasakul) ja vormist välja tulnud kipsvormi tükid 

(paremal). 

4. Vormi toppimine 

Alustuseks laotati kõik vormi osad laiali, pühiti kuivamise käigus ladestunud tolmust ja 

kontrolliti vormi kvaliteeti. Seejärel segati esimese kihi jaoks segu valmis, kuhu pandi rohkem 

„dekoratiivset” kiudainet ja rohkem vett, et see kindlasti võtaks kõik vormid ja nurgad välja 

jäädes ka väljastpoolt võimalikult sile. Seejärel pandi vorm kokku, tõmmati kokku ratta 

õhukummiga, et vormi küljed võimalikult vähe liiguksid järgmistes etappides, siis topiti täis 

vormi ühenduskohad, ja muud kohad, kuhu veel poldud segu pandud. Esimese kihi paksuseks 

jäi ligikaudu 1 cm (Pilt 4.3.). Järgmisena segati teine segu sama saviga, kuid kuivem ja rohkem 

“mittenähtavat” kiudainet ja visati vormi seintele, põhja ja tambiti kätega tihedaks massiks, kuni 

oli moodustunud eelmisele kihile ligikaudu 2 cm paksune kiht peale. Vormi sisu siluti plastikust 
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spaatliga ühtlaseks, ühepaksuseks ja tekitati võimalikult sujuvad üleminekud (Pilt 4.3.).

 

Pilt 4.3. Esimene ligikaudu 1 cm kiht (vasakul) ja silutud esimesele kihile kantud ligikaudu 2 

cm kiht (paremal). 

Vormil lasti kuivada kipskapslis 48 h. Üks suurimaid põhjuseid kipsist vormi eelistamiseks 

ja kasutamiseks, on kuivanud kipsi omadus imada niiskust – sellega aitab kipsvorm kaasa savi 

kiirmale kuivamisele. Peale 48 h kuivamist tuli üks toode vormist ilusti välja, teisel kasutati 

jõudu ja tekkisid suured defektid, kuna savi oli veel liiga toores vormist välja võtmiseks (Pilt 

4.4.). 
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Pilt 4.4. Liiga vähe kuivada saanud eseme vormist välja võetud savivalu kahjustused. 

Seejärel võeti ülejäänud küljed vaikselt aegamööda jõudu kasutamata vormi küljest lahti, 

lasti kuivada veel nädal, et vormiparanduste käigus peaksid vormi sirged ja teravad nurgad ning 

polügonid vastu. Enne parandustöid niisutati pind, et suurendada nakkuvust ja vähendada 

pealiskihi kuivamisel kokkutõmbamisest tekkivaid pragusid. Pahteldamiseks kasutati savi ja 

väikest osa kiudainet suure niiskussisaldusega (Pilt 4.5.). 
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Pilt 4.5. Tekstuur vormist välja võtmisega (vasakul) ja pahteldatud vorm (paremal). 

Kuigi võeti kasutusel mitmeid meetodeid vältimaks pragusid, läks siiski pahtelduskiht täies 

objekti ulatuses krakleeks (Pilt 4.6.). Kraklee jääb puhtalt peamisele tasapinnale ja ei kahjusta 

objekti enda struktuurset tugevust.  
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Pilt 4.6. Pahteldatud objekti kuivamise käigus tekkinud kraklee. 

Pahteldamise järel lasti kuivada kuni täiesti kuiv ehk puudutades ei ole tunda jahedust, mis 

viitaks niiskusele materjalis. Lõigati ääred faasi, et ei oleks teravaid ja väljaulatuvaid savi 

töötlemisprotsessist järgi jäänud osasid. 

Edasiarenduseks järgmiste projektidega: 

1. freesida välja täpsemad vormid; 

2. katsetada erinevate segudega defektide parandamiseks; 

3. lisada segusse pigmente. 

4.2. Toote fotod 

Valmis toodetest tehti isevalmistatud stuudios pildid, andmaks edasi üldist ülevaadet 

valmistatud produktidele. Rohkem detaile ja pilte on lisa 3. 
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Pilt 4.7. Detail poole potini ulatuva mustriga toote pahteldatud versioonist. 
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Pilt 4.8. Poole tooteni ulatuva mustriga toote pahteldatud versioon. 
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Pilt 4.9. Poole tooteni ulatuva mustriga toote pahteldatud versioon teine vaade. 
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Pilt 4.10. Aktsent toote detail. 
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Pilt 4.11 Aktsent toote  viimistlemata versiooni vaade. 
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Pilt 4.12. Aktsent toote viimistlemata versiooni teine vaade. 
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Pilt 4.13. Vaade mõlemale valminud tootele. 
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4.3. Toote maksumus 

Selles peatükis vaatan üle, kui palju tuleb ühe toote omahind. Võttes arvesse faktoreid, mis on 

teada, ja üldistades faktoreid, mis pole veel selgunud kuid tekivad tootmise hetkest alates. 

Maksumus: 

Materjal  Hind Kogus Tüki hind Allikas 

Kips 25 kg x 4 6€ 10 tk 2.4€/tk Ehituskips Knauf 

baugips 25kg 

[WWW] 

Vahtplast 1 pakk 39.9€ 300 tk 0.1€ Soojusplaat 

STYROFOAM 

XPS 250 SL-A-N 

[WWW] 

Vormide 

CNC-

freesimine  

1 külg/ 2h 0.75€/1 

min 

300 tk 3.9€ CNC koda 

hinnakiri[WWW] 

Vormiõli 1 l  5 € 8 tk 0.6€ Linaõli [WWW] 

Vormivalu 1 vorm/ 3.5h 7€/h 5 tk 15.4€  

Punane savi 

 

25 kg 7€ 2 tk 3.5€ Jahvatatud punane 

savi 25 kg 

[WWW] 

Tselluvill 

WerroWool 

15kg 14.90€ ~21 tk 0.7€ Tselluvill 15kg 

[WWW] 

Viimistlusõli  1 L  5€ 2 tk 2.5€ Linaõli [WWW] 
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Mesilasvaha leht (45 g) 1.2€ 0.5 tk 2.4€ Mesilasvaha 

[WWW]  

Omamaksumus 12€ 

Alternatiivkulu (enda töötunnid 5h) 35€ 

Amortiseeruvad kulud (cnc freesitud vorm 300 tk, tööriistad 

jne.) 

6€ 

Tootmise kõrvalkulud (tootmispinna üür…) 12.5€ 

Kokku  

(pakendamine, praagid, transport jne.) 

~65€ (kuni 162€) 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida segu kooslus Eestis leiduvatest naturaalsetest materjalidest 

disainitud lillepottide kollektsiooni näidistootmiseks. 

Esimeses peatükis anti kirjanduslik ülevaade Eestis leiduvatest maavaradest, keskendudes 

võimalikele kasutatavatele materjalidele ja nende ajaloole – savidele, taimsetele kiududele ja 

õlidele. Töö teises osas viidi läbi katsed eelnevalt uuritud materjalidega ja koostati statistika 

leidmaks eesmärkidele sobivaimad segukooslused. Toodete eesmärkidele vastavalt sooritati 

katseseibidega katsed ning läbi kolme katse – tiheduskatse, mahukahanemise katse ja 

murenemisekatse, leiti sobivaim lahendus. Tiheduskatsetes leiti, et väikseima tihedusega olid 

segud sinisavi ja lainepapi tolmuga. Omakorda, millest neljast väikseim oli 1.5 kiudaine ja 30% 

niiskuse juures segukoostis 0.93 g/mm³. Mahukahanemise katsetes leiti, et viiel korral viiest oli 

punase savi ja kanepihakke segukooslused väikseima mahukahanemisega. Omakorda, millest 

väikseim viiest oli 1% kiudaine ja 10% niiskuse juures säilitanud 93.7% algsest mahust. 

Murenemise katsetega leiti, et üldine tendents on punasel savil rohkem mureneda kui sinisavil. 

Võrdluseks – sinisaviga katsetes ei esinenud murenemist 4 erineva kiudainega, samas punase 

saviga ei esinenud murenemist 2 kiudainega kuuest. Kolmandas osas mõtestati lahti, kuidas 

sellise ideeni jõuti ning käsitleti toodete kollektsiooni loomist valitud disainimismeediumite 

abil. Viimases osas valmistati tooted, kasutades materjale millega katsetati ja disaini, mis 

valmistati ning puhuti paberitasandil ideele elu sisse. Kogu töö vältel on ka analüüsitud tehtut, 

kus tekkisid vead ja milliselt saaks edasi minna peale käesoleva töö lõppemist. Kogu töö on 

väga heaks baasiks edasistele uuringutele ja katsetele – võimalusi on lõpmatult! 

Lõpetuseks peab tõdema, et savi on hingega materjal – upsakaks minnes näidatakse kohe, 

kus napib teadmisi, kuid savi alahinnates näitab, milleks ta võimeline on. On täiesti võimalik 

ainult toorest savist ja kiududest toota eesmärki täitev toode, kui teadus ja tajumispooled kokku 

tulevad. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis was to find a suitable blend of natural components found in Estonia for 

fabrication of designed interior elements. 

The work is separated into four main chapters, where the first part gives a literary overview 

of resources of Estonia and their history, mainly focusing on materials possibly useful for the 

thesis – clays, vegetal fibers and oils. In the second part a series of tests were performed with 

previously researched materials and statistics were compiled to find a blend of materials suitable 

for the purpose. For the objective of the product, three different measurement tests were 

performed – density, volume shrinkage and crumbling, to find the most suitable combination of 

materials. Tests performed to find the lowest density combinations showed, that Kambrium blue 

clay with an additive of corrugated cardboard dust had the lowest densities 4 times out of 5. The 

lowest of four was 1.5% fiber and 30% moisture combination with density of 0.93 g/mm³. 

Volume shrinkage tests showed that 5 times out of 5 red clay with an additive of chipped hemp 

had the lowest results. The lowest of five was 1% fiber and 10% moisture combination, which 

preserved 93.7% of its volume. Crumbling tests showed that red clay had an overall tendency 

to crumble more than Kambrium blue clay. For comparison – blue clay did not show any 

crumbling with 4 different fibers as red clay did not show any crumbling with 2 different fibers 

out of 6.  

Third part describes how the product idea came to be and addresses product design processes 

with chosen design mediums. In the final chapter the product was made using materials which 

were tested and design which was made to blow life into ideas still on paper. During the entirety 

of making this work, steps taken were analyzed – where mistakes were made and how to go 

forward after this thesis is done. This entire work is a very good base for further testing and 

research – the possibilities are endless! 

All in all clay is a material with soul – getting ahead of yourself and it shows you your place, 

underestimating it and it shows you what its capable of. It is very possible to make a functional 

product from raw clay and some fiber when you have the scientific and cognitive knowledge.  



60 

 

KASUTATUD MATERJALID 

● Allikas, Kai. (2015). Eestis ehitatud põhust elumajade ehituslikud lahendused ja 

omadused. Eesti Maaülikooli maastikukaitse ja - hoolduse õppetool. Tartu. (Magistritöö) 

● Anslan, Kristo. (2015) Tööstuskanepi omaduste uurimine ja kasutusvõimalused 

ehituses. Eesti Maaülikooli maaehituse õppetool. Tartu. (Magistritöö) 

● Beylerian, G.M., Dent, A. (2007) Ultra materials: How materials innovation is changing 

the world. Ameerika Ühendriigid: Thames & Hudson Inc. 

● Earthen floor recipe from sustainable nations [on-line] 

● Earthen floors- frequently asked questions 

http://earthfloors.co.uk/earthen-floors-frequently-asked-questions (05.05.2020) 

● Eesti geoloogiline ehitus,kivimid ja maavarad  

https://www.ttu.ee/public/g/Geoloogia_instituut/Oppematerjal/kollektsiooni_lisamaterjal.pdf 

● Eesti maapõue aarete infokaardid [WWW]  

https://maapou.keskkonnaharidus.ee/Eesti-maapoue-aarete-infokaardid.pdf (21.02.202) 

● Ehituskips Knauf baugips 25kg 

https://www.decora.ee/35886-ehituskips-knauf-baugips-25-kg(10.05.2020) 

● Ground clay 

http://www.ceradbud.pl/produkty/glina-mielona (05.05.2020) 

● Hinnakiri 

https://cnckoda.ee/hinnakiri/ 

● Hundinuiatõlviku vill 

https://www.heamajapood.ee/et/a/hundinuiavill-50g 

● Isakar, M. (2011) Maavarad: Savi [WWW] http://www.ut.ee/BGGM/maavara/savi.html 

(21.02.2020) 

● Jahvatatud punane savi 25 kg 

https://www.meistri.ee/et/a/jahvatatud-punane-savi-25-kg 

● Kokassaar, U. (2005) Söögem linaseemneid! 

http://www.eestiloodus.ee/artikkel1008_997.html (15.05.2020) 

● Laanmaa, K., Keraamika tehnoloogiad: Savimineraalid [WWW] 

http://tehnolkeram1.weebly.com/savimineraalid.html (21.02.2020) 

http://earthfloors.co.uk/earthen-floors-frequently-asked-questions
https://www.ttu.ee/public/g/Geoloogia_instituut/Oppematerjal/kollektsiooni_lisamaterjal.pdf
https://maapou.keskkonnaharidus.ee/Eesti-maapoue-aarete-infokaardid.pdf
https://www.decora.ee/35886-ehituskips-knauf-baugips-25-kg
http://www.ceradbud.pl/produkty/glina-mielona
https://cnckoda.ee/hinnakiri/
https://www.heamajapood.ee/et/a/hundinuiavill-50g
http://www.ut.ee/BGGM/maavara/savi.html
https://www.meistri.ee/et/a/jahvatatud-punane-savi-25-kg
http://www.eestiloodus.ee/artikkel1008_997.html
http://tehnolkeram1.weebly.com/savimineraalid.html


61 

 

● Linaõli 

https://www.heamajapood.ee/et/a/linaoli(10.05.2020) 

● Loitma, M. Linaõlivärvi kasutamine puitpindadel 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/ru/linaolivarvi-kasutamine-puitpindadel-0 (15.05.2020) 

● Madisson, M. (2008) Dynamics of phytomass production and nutrient standing stock of 

cattail and its use for environment-friendly construction. Tartu Ülikooli keskkonna tehnoloogia 

õppetool. Tartu. (Doktoritöö) 

● Mesilasvaha 

https://www.heamajapood.ee/et/a/mesilasvahaleht 

● Mesilasvaha- kasulik imetoode töökatelt mesilastelt 

http://www.kaabsoo.eu/n/mesilasvaha-%E2%80%93-kasulik-imetoode-tookatelt-mesilastelt 

(15.05.2020) 

● Minke, G. (2006) Building with Earth: design and Technology of a Sustainable 

Architecture 

● Orru, M. (2003) Maavarade tundmine ja mineraalide määratlemine [on-line] 

● Reimus, A. (2000) Kvaliteedi sertifikaat [on-line] 

● Ruppert, J. (2009) Sealing an Earth floor- TLS #55 

https://thelaststraw.org/sealing-earth-floor-tls-53/(10.05.2020) 

● Ruuska, A. (2013) Carbon footprint for building products 

● Smoljakova, Kätlin. (2015) Tselluvill ja selle omadused ning kasutamise võimalused 

välispiirete soojustamisel. Eesti Maaülikooli maaehituse õppetool. Tartu. (Magistritöö) 

● Soojusplaat STYROFOAM XPS 250 SL-A-N 

https://www.bauhaus.ee/soojustusplaat-styrofoam-xps-250-sl-a-n-1.html(10.05.2020) 

● Sustainable production defined 

https://www.uml.edu/research/lowell-center/about/sustainable-production-defined.aspx 

(10.05.2020) 

● Zimmer, Merle. (2018). Ehitustehnoloogia ja materjalide valik keskkonna aspekte 

arvestades Eesti ehitusturul – hetkeolukord ja trendid. Eesti Maaülikooli linna- ja 

tööstusmaastike korralduse õppetool. Tartu. (Magistritöö) 

https://www.heamajapood.ee/et/a/linaoli
https://www.muinsuskaitseamet.ee/ru/linaolivarvi-kasutamine-puitpindadel-0
https://www.heamajapood.ee/et/a/mesilasvahaleht
http://www.kaabsoo.eu/n/mesilasvaha-%E2%80%93-kasulik-imetoode-tookatelt-mesilastelt
https://thelaststraw.org/sealing-earth-floor-tls-53/
https://www.bauhaus.ee/soojustusplaat-styrofoam-xps-250-sl-a-n-1.html
https://www.uml.edu/research/lowell-center/about/sustainable-production-defined.aspx


62 

 

● Tselluvill - omadused ja eelised  

https://werrowool.eu/tselluvill/omadused-ja-eelised (05.05.2020) 

● Tselluvill 15 kg 

https://www.decora.ee/7597-tselluvill-15kg 

● Vahejõe, K., Akermann, K. (2011) Savi valdkonna käsiraamat [on-line] 

● Werrowool-K - uus tselluvillatoode soojustusturul 

https://werrowool.eu/tselluvill/werrowool-k (02.05.2020) 

  

https://werrowool.eu/tselluvill/omadused-ja-eelised
https://www.decora.ee/7597-tselluvill-15kg
https://werrowool.eu/tselluvill/werrowool-k


63 

 

LISAD 

 

Lisad 1. 

Materjali katsetuste katsete keskmised tulemused  

Tabel 1. Sinisaviga kontrollkatse keskmised tulemused 

  Kahanemise järgne %   

Kontroll 

kiudaine 

niiskustase Kontroll S 

mass (g) 

Kontroll S 

maht (mm³) 

Murenem

ine 

Kontroll S tihedus 

(g/ mm³) 

0% 10% 80.71% 84.72% ei 1.499769444 

0% 15% 79.94% 80.44% ei 1.485167538 

0% 20% 74.17% 71.24% ei 1.316092837 

0% 25% 70.94% 65.25% ei 1.186596987 

0% 30% 66.69% 33.72% jah 1.01367968 

 

Tabel 2. Sinisavi ja hundinuiatõlviku villaga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase II S mass(g) 

II S 

maht(mm³) murenemine 

II S tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 83.67% 88.75% ei 1.536082078 

0.50% 15% 79.96% 81.10% ei 1.479403627 

0.50% 20% 73.96% 71.79% ei 1.295919152 

0.50% 25% 71.23% 67.35% ei 1.244043959 

0.50% 30% 69.40% 60.50% ei 1.139332923 

1% 10% 84.97% 88.05% ei 1.520711651 

1% 15% 84.87% 89.96% ei 1.584114663 

1% 20% 76.63% 74.52% ei 1.344912389 

1% 25% 70.23% 66.62% ei 1.192168767 
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1% 30% 64.66% 61.15% ei 1.054795573 

1.50% 10% 84.55% 88.10% ei 1.50341992 

1.50% 15% 78.50% 81.90% ei 1.455387335 

1.50% 20% 76.14% 74.32% ei 1.330502613 

1.50% 25% 75.18% 69.16% ei 1.269020904 

1.50% 30% 67.31% 66.38% ei 1.109552721 

2% 10% 83.33% 89.21% ei 1.445780818 

2% 15% 81.09% 82.81% ei 1.499577313 

2% 20% 75.29% 75.31% ei 1.319935444 

2% 25% 70.43% 69.98% ei 1.187365509 

2% 30% 66.73% 64.52% ei 1.080733169 

2.50% 10% 83.69% 89.05% ei 1.409276053 

2.50% 15% 81.13% 84.96% ei 1.433292346 

2.50% 20% 76.44% 77.61% ei 1.327620658 

2.50% 25% 70.31% 72.26% ei 1.167191823 

2.50% 30% 66.31% 65.78% ei 1.068244697 

 

Tabel 3. Sinisavi ja tselluvillaga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase III S mass(g) 

III S 

maht(mm³) murenemine 

III S tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 83.74% 85.50% ei 1.419843222 

0.50% 15% 79.29% 80.30% ei 1.419843222 

0.50% 20% 73.56% 74.35% ei 1.250768521 

0.50% 25% 70.32% 68.23% ei 1.151821396 

0.50% 30% 65.46% 63.27% ei 1.041346449 

1% 10% 82.67% 87.50% ei 1.416000615 

1% 15% 78.65% 81.73% ei 1.376613895 
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1% 20% 73.28% 73.16% ei 1.241162004 

1% 25% 69.70% 68.13% ei 1.140293575 

1% 30% 65.37% 63.27% ei 1.046149708 

1.50% 10% 85.18% 89.95% ei 1.446741469 

1.50% 15% 78.22% 82.50% ei 1.42464648 

1.50% 20% 73.48% 77.40% ei 1.288233938 

1.50% 25% 68.83% 70.02% ei 1.17103443 

1.50% 30% 68.45% 69.24% ei 1.152782047 

2% 10% 82.18% 89.65% ei 1.421764525 

2% 15% 78.45% 84.82% ei 1.377574547 

2% 20% 73.71% 77.22% ei 1.273824162 

2% 25% 69.03% 70.02% ei 1.132608362 

2% 30% 64.80% 67.33% ei 1.089379035 

2.50% 10% 82.36% 88.95% ei 1.394866277 

2.50% 15% 78.14% 84.28% ei 1.400630188 

2.50% 20% 74.55% 76.63% ei 1.263256994 

2.50% 25% 69.51% 71.29% ei 1.134529665 

2.50% 30% 64.25% 66.98% ei 1.020212112 

 

Tabel 4. Sinisavi ja kanepihakkega katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskusaste IV S mass(g) 

IV S 

maht(mm³) murenemine 

IV S tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 87.38% 87.39% ei 1.436174301 

0.50% 15% 83.79% 82.51% ei 1.464993852 

0.50% 20% 78.44% 75.32% ei 1.352597602 

0.50% 25% 77.08% 69.31% ei 1.246925915 

0.50% 30% 69.78% 64.96% ei 1.111474024 
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1% 10% 85.69% 86.43% ei 1.442258428 

1% 15% 82.86% 79.96% ei 1.351636951 

1% 20% 80.03% 77.00% ei 1.347794344 

1% 25% 75.62% 71.45% ei 1.200814633 

1% 30% 66.89% 67.11% ei 1.048071011 

1.50% 10% 86.50% 89.35% ei 1.378535198 

1.50% 15% 81.37% 83.62% ei 1.355479557 

1.50% 20% 78.04% 78.43% ei 1.30072241 

1.50% 25% 77.42% 75.68% ei 1.258453735 

1.50% 30% 69.55% 71.23% ei 1.081693821 

2% 10% 85.19% 89.00% ei 1.375653243 

2% 15% 83.33% 83.37% ei 1.354518906 

2% 20% 78.26% 77.14% ei 1.25557178 

2% 25% 72.97% 74.33% ei 1.156624654 

2% 30% 68.96% 70.72% jah 1.028857977 

2.50% 10% 85.14% 89.94% ei 1.326660006 

2.50% 15% 84.20% 86.33% ei 1.377574547 

2.50% 20% 81.11% 80.45% ei 1.2949585 

2.50% 25% 72.65% 76.90% ei 1.120119889 

2.50% 30% 67.57% 76.04% ei 1.050952966 

 

Tabel 5. Sinisavi ja põhuga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase V S mass(g) 

V S 

maht(mm³) murenemine 

V S 

tihedus(g/mm³) 

0.50% 10% 85.80% 86.24% ei 1.434252997 

0.50% 15% 80.62% 80.18% ei 1.426567784 

0.50% 20% 76.44% 73.98% ei 1.302643713 
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0.50% 25% 73.09% 67.59% ei 1.202735936 

0.50% 30% 70.71% 61.77% ei 1.080733169 

1% 10% 85.02% 86.18% ei 1.395826929 

1% 15% 80.75% 80.72% ei 1.390063019 

1% 20% 77.10% 73.95% ei 1.280548724 

1% 25% 71.49% 68.95% ei 1.168152475 

1% 30% 67.28% 65.74% ei 1.05863818 

1.50% 10% 84.02% 88.90% ei 1.393905626 

1.50% 15% 79.49% 82.51% ei 1.34010913 

1.50% 20% 75.86% 75.97% ei 1.244043959 

1.50% 25% 72.01% 69.68% ei 1.161427913 

1.50% 30% 67.43% 66.21% ei 1.018290808 

2% 10% 83.78% 89.95% ei 1.369889333 

2% 15% 80.22% 83.56% ei 1.39102367 

2% 20% 74.69% 78.78% ei 1.25557178 

2% 25% 72.42% 73.09% ei 1.160467261 

2% 30% 67.83% 68.40% ei 1.043267753 

2.50% 10% 83.39% 90.20% ei 1.312250231 

2.50% 15% 80.86% 84.38% ei 1.347794344 

2.50% 20% 76.88% 79.30% ei 1.248847218 

2.50% 25% 70.81% 71.49% ei 1.083615125 

2.50% 30% 66.18% 69.34% ei 1.001959729 

 

Tabel 6. Sinisavi ja lainepapitolmuga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase VI S mass(g) 

VI S 

maht(mm³) murenemine 

VI S tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 85.94% 77.32% ei 1.260611205 
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0.50% 15% 81.87% 70.92% ei 1.295415959 

0.50% 20% 77.00% 62.25% ei 1.15959253 

0.50% 25% 75.51% 59.87% ei 1.13327674 

0.50% 30% 72.30% 54.12% ei 1.021222411 

1% 10% 87.11% 76.89% ei 1.285229202 

1% 15% 82.51% 71.26% ei 1.297962649 

1% 20% 78.34% 65.57% ei 1.224957555 

1% 25% 72.54% 60.80% ei 1.083191851 

1% 30% 67.22% 53.64% ei 0.9592529711 

1.50% 10% 85.16% 76.93% ei 1.271646859 

1.50% 15% 80.64% 72.30% ei 1.322580645 

1.50% 20% 78.27% 65.54% ei 1.223259762 

1.50% 25% 75.96% 59.97% ei 1.140067912 

1.50% 30% 62.41% 53.13% ei 0.9346349745 

2% 10% 84.68% 76.99% ei 1.252971138 

2% 15% 81.37% 72.50% ei 1.282682513 

2% 20% 75.87% 64.70% ei 1.161290323 

2% 25% 72.92% 59.62% ei 1.072156197 

2% 30% 69.75% 53.07% ei 0.955008489 

2.50% 10% 84.48% 77.98% ei 1.261460102 

2.50% 15% 83.47% 71.50% ei 1.320033956 

2.50% 20% 81.80% 66.24% ei 1.278438031 

2.50% 25% 75.93% 60.44% ei 1.124787776 

2.50% 30% 70.74% 55.19% ei 0.9974533107 

 

Tabel 7. Punase saviga kontrollkatsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

Kontroll niiskusaste Kontroll P Kontroll P murenemine Kontroll P 
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kiudaine mass(g) maht(mm³) tihedus (g/mm³) 

0% 10% 90.26% 90.60% ei 1.499769444 

0% 15% 86.45% 82.22% ei 1.485167538 

0% 20% 79.87% 73.24% ei 1.316092837 

0% 25% 74.39% 48.80% jah 1.186596987 

0% 30% 68.03% 44.70% jah 1.01367968 

 

Tabel 8. Punase savi ja hundinuiatõlviku villaga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase II P mass(g) 

II P 

maht(mm³) murenemine 

II P tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 89.13% 89.94% ei 1.591799877 

0.50% 15% 85.34% 80.41% ei 1.62158008 

0.50% 20% 80.30% 73.79% ei 1.484206886 

0.50% 25% 75.14% 68.79% ei 1.38525976 

0.50% 30% 69.94% 64.83% ei 1.253650476 

1% 10% 81.76% 91.05% ei 1.416961267 

1% 15% 85.32% 82.77% ei 1.608130956 

1% 20% 80.34% 77.28% ei 1.507262527 

1% 25% 74.58% 70.04% ei 1.372771288 

1% 30% 69.70% 64.99% ei 1.244043959 

1.50% 10% 87.03% 88.69% ei 1.386220412 

1.50% 15% 84.99% 84.48% ei 1.604288349 

1.50% 20% 80.68% 78.14% ei 1.508223179 

1.50% 25% 76.06% 71.98% ei 1.34587304 

1.50% 30% 69.44% 65.83% ei 1.171995081 

2% 10% 88.52% 90.50% ei 1.421764525 

2% 15% 86.18% 86.42% ei 1.616776821 
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2% 20% 80.50% 78.52% ei 1.475561021 

2% 25% 76.14% 73.42% ei 1.364125423 

2% 30% 71.75% 68.11% ei 1.180640947 

2.50% 10% 88.40% 91.08% ei 1.376613895 

2.50% 15% 86.49% 85.79% ei 1.556255764 

2.50% 20% 82.21% 80.58% ei 1.50918383 

2.50% 25% 76.21% 72.41% ei 1.314171534 

2.50% 30% 69.84% 67.80% ei 1.17679834 

 

Tabel 9. Punase savi ja tselluvillaga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase III P mass(g) 

III P 

maht(mm³) murenemine 

III P tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 89.69% 89.60% ei 1.453466031 

0.50% 15% 85.98% 85.55% ei 1.626383338 

0.50% 20% 81.42% 78.46% ei 1.519750999 

0.50% 25% 74.25% 69.55% ei 1.348754995 

0.50% 30% 69.25% 63.49% jah 1.185444205 

1% 10% 91.23% 89.85% ei 1.459229942 

1% 15% 87.54% 81.75% ei 1.640793114 

1% 20% 83.39% 76.81% ei 1.529357516 

1% 25% 73.58% 70.27% ei 1.34587304 

1% 30% 68.59% 64.23% ei 1.155664002 

1.50% 10% 90.75% 89.80% ei 1.432331694 

1.50% 15% 85.55% 85.94% ei 1.552413157 

1.50% 20% 81.00% 80.72% ei 1.523593606 

1.50% 25% 74.47% 74.58% ei 1.344912389 

1.50% 30% 69.67% 66.73% ei 1.173916385 
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2% 10% 89.00% 91.06% ei 1.453466031 

2% 15% 84.27% 84.77% ei 1.533200123 

2% 20% 80.45% 81.52% ei 1.498616662 

2% 25% 74.79% 76.31% ei 1.347794344 

2% 30% 69.72% 70.10% jah 1.183522902 

2.50% 10% 89.43% 91.06% ei 1.398708884 

2.50% 15% 85.38% 87.35% ei 1.55433446 

2.50% 20% 80.47% 83.46% ei 1.495734706 

2.50% 25% 74.91% 78.08% ei 1.339148478 

2.50% 30% 70.13% 71.74% ei 1.159506609 

 

Tabel 10. Punase savi ja kanepihakke katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase IV P mass(g) 

IV P 

maht(mm³) murenemine 

IV P tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 91.18% 92.74% ei 1.489010144 

0.50% 15% 86.82% 85.54% ei 1.632147249 

0.50% 20% 81.75% 77.07% ei 1.514947741 

0.50% 25% 75.54% 72.84% jah 1.342991085 

0.50% 30% 68.25% 68.20% jah 1.174877037 

1% 10% 90.85% 93.71% ei 1.525514909 

1% 15% 87.91% 88.65% ei 1.662888103 

1% 20% 81.98% 81.89% ei 1.512065785 

1% 25% 75.25% 74.46% jah 1.308407624 

1% 30% 71.27% 68.08% jah 1.134529665 

1.50% 10% 88.42% 93.05% ei 1.371810636 

1.50% 15% 85.78% 89.19% ei 1.599485091 

1.50% 20% 83.83% 83.95% ei 1.513987089 
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1.50% 25% 76.30% 74.47% ei 1.326660006 

1.50% 30% 65.72% 65.77% jah 1.066323394 

2% 10% 88.79% 92.37% ei 1.368928681 

2% 15% 85.46% 88.90% ei 1.536082078 

2% 20% 80.43% 83.28% ei 1.421764525 

2% 25% 74.57% 75.90% ei 1.262296342 

2% 30% 68.57% 70.14% ei 1.074969259 

2.50% 10% 87.78% 91.81% ei 1.276706117 

2.50% 15% 84.86% 89.75% ei 1.508223179 

2.50% 20% 79.66% 82.89% ei 1.376613895 

2.50% 25% 74.28% 78.11% ei 1.237319397 

2.50% 30% 67.80% 71.44% ei 1.049992315 

 

Tabel 11. Punase savi ja põhuga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine niiskustase V P mass(g) 

V P 

maht(mm³) murenemine 

V P tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 90.10% 89.14% ei 1.513026437 

0.50% 15% 85.49% 82.76% ei 1.624462035 

0.50% 20% 81.10% 74.38% ei 1.508223179 

0.50% 25% 76.35% 68.06% ei 1.34587304 

0.50% 30% 69.52% 63.98% jah 1.178719643 

1% 10% 89.88% 89.30% ei 1.476521672 

1% 15% 86.80% 83.57% ei 1.585075315 

1% 20% 81.45% 77.07% ei 1.471718414 

1% 25% 75.77% 70.93% ei 1.324738703 

1% 30% 68.77% 63.76% ei 1.0980249 

1.50% 10% 88.57% 89.90% ei 1.376613895 
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1.50% 15% 85.66% 85.89% ei 1.538003381 

1.50% 20% 81.38% 78.85% ei 1.440016907 

1.50% 25% 75.20% 71.15% ei 1.275745466 

1.50% 30% 69.07% 65.14% ei 1.057677528 

2% 10% 90.91% 91.57% ei 1.383338457 

2% 15% 86.78% 86.92% ei 1.538964033 

2% 20% 81.43% 81.38% ei 1.440977559 

2% 25% 75.68% 75.13% ei 1.285351983 

2% 30% 70.03% 68.42% ei 1.113395327 

2.50% 10% 88.11% 92.28% ei 1.310328927 

2.50% 15% 86.23% 88.65% ei 1.558177067 

2.50% 20% 80.44% 82.89% ei 1.410236705 

2.50% 25% 76.21% 76.64% ei 1.252689825 

2.50% 30% 69.35% 67.54% ei 1.043267753 

 

Tabel 12. Punase savi ja lainepapitolmuga katsete keskmised tulemused 

  Kahanemise järgselt (%)   

kiudaine 

VI P 

niiskustase VI P mass(g) 

VI P 

maht(mm³) murenemine 

VI P tihedus 

(g/mm³) 

0.50% 10% 91.91% 81.36% ei 1.330220713 

0.50% 15% 86.86% 71.85% ei 1.436332767 

0.50% 20% 82.69% 66.35% ei 1.346349745 

0.50% 25% 75.67% 60.62% ei 1.224957555 

0.50% 30% 69.47% 55.08% ei 1.066213922 

1% 10% 91.31% 81.77% ei 1.293718166 

1% 15% 88.83% 74.54% ei 1.471986418 

1% 20% 83.96% 67.50% ei 1.382003396 

1% 25% 76.34% 61.88% ei 1.241086587 
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1% 30% 70.95% 56.06% ei 1.106960951 

1.50% 10% 90.08% 80.33% ei 1.325127334 

1.50% 15% 87.02% 76.16% ei 1.428692699 

1.50% 20% 81.98% 68.68% ei 1.351443124 

1.50% 25% 75.79% 61.91% ei 1.198641766 

1.50% 30% 71.31% 55.38% ei 1.086587436 

2% 10% 98.13% 81.09% ei 1.335314092 

2% 15% 87.69% 75.62% ei 1.444821732 

2% 20% 82.35% 69.03% ei 1.374363328 

2% 25% 75.65% 62.93% ei 1.231748727 

2% 30% 70.04% 56.56% ei 1.075551783 

2.50% 10% 90.36% 79.57% ei 1.264855688 

2.50% 15% 86.10% 76.03% ei 1.435483871 

2.50% 20% 80.94% 69.48% ei 1.333616299 

2.50% 25% 75.99% 63.33% ei 1.203735144 

2.50% 30% 71.05% 56.65% ei 1.056027165 
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