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SISSEJUHATUS 

Kirves on ajaloos olnud üks inimese peamisi tööriistu. See on suhteliselt lihtsa kujuga terasetükk 

puitvarre otsas. Samas, nagu lihtsate asjadega sageli juhtub, leidub sellest tööriistast palju 

erinevaid vorme. Igal meistril on omad meetodid, kuidas ja millise kujuga kirveid erinevate 

tööde jaoks valmistada. 

Idee lõputööna kirve valmistamisest tekkis välispraktikal Austria sepa Thomas Hochstädti 

juures. Tagasi Eestisse jõudes teadsin, et soovin seda kunsti edasi õppida. Olin juba pikemat 

aega soovinud endale väiksemat tüüpi kirvest, mida oleks mugav matkadel kaasas kanda. Nõnda 

võtsingi endale viimase kooliaasta jooksul eesmärgiks õppida valmistama nii kirve terasest pead 

kui ka puidust käepidet. Meie koolis ei õpetata sepatööd, seega alustasin põhimõtteliselt tühjalt 

kohalt.  

Lõputööna läbitud protsessi esitlen digitaalse installatsiooni kujul. Pildistan kõiki valminud 

katsetusi, grupeerides need ajaliselt ja kirve tüübi poolest ning koostan piltidest kollektsiooni. 

Iga pildi juures kirjeldan selle katsetuse puhul tehtud vigu ja kuidas edaspidist lahendust. 

Kirjalik osa jaguneb neljaks. Esimeses osas annan ülevaate õppimise protsessist ja selle 

plussidest ning miinustest minu töö juures. Teises osas arutlen süsteemi üle, mis on mul 

erinevaid materjale käsitledes tekkinud. Kirjeldan mudelit, läbi mille näen materjale sarnastena 

ja kuidas ühe materjali tundmine võib anda ka selgema pildi paljudest teistest. Kolmandas osas 

annan lühikese ülevaate kirve valmistamisest. Räägin materjalidest, millest valmistasin kirve 

pea ning käepideme. Kirjeldan tööriistu, mida kasutasin ja nende valmistamist. Neljandas osas 

kirjutan installatsioonist, mille valminud katsetustest koostasin. 

Töö peamiseks eesmärgiks on arendada enda oskusi sepistamise ning puidutöö alal. Kirjalik 

osa on mõttemaailma avav lisa. 
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1. ÕPPIMISE PROTSESS 

Kirve valmistamise plaani tekkides oli mulle algusest peale selge, et tegelen vajalike materjalide 

otsimise ja õppimisega iseseisvalt. Selleks oli kaks põhjust. Esiteks polnud meie koolis 

sepistamisega tegelevat inimest ja teiseks sobib mulle üksinda õppimine ning töötamine. 

1.1. Iseseisev õpe 

Üldiselt eelistan uusi oskusi omandada iseseisvalt. Mulle meeldib tööde juures vabadus 

proovida erinevaid lahendusvariante ja õppida protsessi laiemalt tundma, kuigi see võtab 

pikemalt aega. Kui parajasti käsil oleva töö kohta on olemas õpetused, on neid hea kasutada 

plaani alusena ja seejärel rakendada enda loogikast tuletatud muudatusi. 

Huvitav, kuid samas heidutav, on olla projekti alguspunktis ning tunda peas valitsevat 

tühjust. Ma teadsin, kuhu tahan jõuda – soovisin vähemalt ühe kirve valmis saada. Mul oli ka 

üldine aimdus, kuidas seda valmistada, aga enne pidin selgeks saama mitmed asjad. Oli vaja 

otsustada, millist materjali kasutada nii kirve pea kui ka käepideme valmistamiseks. Pidin 

õppima ääsi konstrueerima ning leidma alasi. Lisaks kõik väiksemad aspektid, nagu pihtide ja 

muude tööriistade valmistamine. 

Igasugune õppimine on protsessi mitmeid kordi läbi tegemine. Eriti palju on sellist katsetavat 

kordamist iseseisva õppe puhul. Iga uue katsetusega saavad protsessid aina selgemaks. See 

omakorda tähendab, et suudan iga sammu aina paremini läbi mõelda. Areneb tunnetus, mille 

abil mõistan, miks mõni osa lõpptulemuses ei õnnestunud plaanipäraselt. Pärast töö ettapidega 

tutvumist on tagantjärele selgemalt näha, miks ühes või teises kohas probleemid tekkisid ning 

kuidas neid võiks lahendada. 

Toon näite enda praktikast: sügissemestri jooksul proovisin sepistada kirvest, mille lõiketera 

ja ülejäänud pea on valmistatud erinevatest materjalidest ning ühendatud traditsioonilise 

sepakeevituse meetodil. Selle tehnilisest poolest kirjutan kolmandas peatükis pikemalt. 

Sepakeevituse etapp töös oli nii tugevalt fookuses, et muud küsimused, näiteks kirve silma 

geomeetria, jäid vajaliku tähelepanuta. Kevadsemestri alguses vahetasin meetodeid ning 

hakkasin kirve pead valmistama ühest tükist, mistõttu kadus sepakeevituse vajadus ning sellega 
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peamises fookuses olnud probleem täielikult. See andis võimaluse pöörata tähelepanu kirve 

teistele osadele. Nii hakkasingi tegelema kirve silma kujuga. Sellest mõeldes jõudsin probleemi 

põhjusteni üpris kiiresti: kui teen terase sisse augu ja selle küljed jäävad liiga paksuks, siis hiljem 

neid õhendades venib materjal augu ümber välja ning auk ise liiga pikaks. Kui nüüd uue kujuga 

augu jaoks pole piisavalt suurt tööriista, tekib augu esiossa materjali kokku pressimise tõttu liiga 

terav nurk ning lisaks on mingi osa esiosast täielikult üksteise vastu pressitud. Sellisele augule 

on õige kujuga käepidet aga keeruline teha. 

 

Pilt 1. Probleemid kirve silmaga (autori foto) 

Raamatus “The Craftsman” kirjutab Richard Sennett erinevate oskustööde 

harjutamisprotsessidest. Ta väidab, et nende puhul on lihtne kordamine üks olulisemaid aspekte. 

Kuigi välisele vaatlejale võib ühe liigutuse lõputu kordamine paista tuima ja piinarikkana, arvab 

Sennett, et päriselt huvitunud õppijale ei ole see nõnda. Erineva keerulisuse astmega liigutuste 

kordamine ning nende kehamällu talletamine arendab tunnetust. Harjutaja ei loe kordi, vaid iga 

uus katse on võimalus materjali või tööriista paremini mõista (Sennett kasutab näitena muusikut, 

kes jõuab instrumendile ja helile lähemale iga poognatõmbega) (Sennett 2008: 176). Ka minu 

õppetöö juures oli kordamine olulise tähtsusega. Saamaks aru, kuidas teras liigub ning 
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nägemaks, miks üks või teine osa ei tulnud välja nagu soovisin, oli oluline mõista protsessi ning 

materjale, mida kasutasin. Selline mõistmine areneb välja korduvate katsete käigus.  

Õppinuks ma meistri juures, oleks ta ilmselt pärast esimest kirve valmistamise katsetust 

mulle võinud näidata, mida valesti teen. See variant olnuks lihtsam ja kiirem. See-eest ei oleks 

ma omandanud töö käigus samal määral käelist tunnetust. Lisaks tundub mulle, et selline ise 

oma tööprotsessist probleemide leidmine õpetab teatud tüüpi üldist mõtlemist, millest on 

pikemas perspektiivis väga suur kasu. 

1.2. Videomaterjal 

Ma ei alustanud õpetliku materjali otsingut täiesti tühjalt kohalt. Praktika sepa juures oli andnud 

mõistmise selle kohta, mida mul täpsemalt vaja on ja millist terminoloogiat otsingutes kasutada. 

Üldist videomaterjali, mida kasutasin, oleksin leidnud kergesti ka ilma eelnevate teadmisteta, 

aga tehnilise kirjanduse lugemisel ja spetsiifilisemate teemade (näiteks ääsi valmistamine) kohta 

info otsimisel tuli praktiline kogemus kasuks. 

Materjalide otsimisega alustasin internetist. Infot leidsin peamiselt lehelt www.youtube.com, 

otsides fraasi “forging an axe” (“kirve sepistamine”). Vasteid on paljudelt kanalitelt, kus eri 

vanuses ning erinevate oskustega sepad näitavad, kuidas nemad kirvest valmistavad. Vaatasin 

paari kuu jooksul läbi suurema osa olemasolevast materjalist. Kasutasin järgmisi kanaleid: 

Black Bear Forge, Torbjörn Åhman, Nils Ögren, Hoffman Blacksmithing, NESMforged, Autine 

Tools. Sealt videod:  

• Forging a small camp axe or hatchet from O1 tool steel (Black Bear Forge 2018) 

• Forge welded hatchet from mild steel and 5160 (Black Bear Forge2018) 

• Blacksmithing - Forging an axe (Åhman, 2016) 

• Blacksmithing - Forging a bearded axe (Åhman, 2017) 

• Forging a Damascus Axe (Ögren, 2019) 

• FORGING CARVING AXES – BLACKSMITHING (Hoffman, 2019) 

• Viking Axe with Dereck Glaser at NESM (NESMforged 2017) 
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• How to forge an axe: Step by step. AUTINE and bladesmith John Neeman (Autine Tools 

2013) 

Minu lemmikuks sepanduseteemaliseks kanaliks sai Black Bear Forge. Nendes videotes 

leiduv vanaisalik maneer ja arusaadav juhendamine tekitavad tunde, et õpetatav teema ei ole 

midagi keerulist. Ilmselgelt on see sepp aastaid harjutanud ja minu esimesed katsed ei olnud 

kaugeltki sama esinduslikud. 

1.3. Kirjandus sepistamise ja kirve valmistamise teemal 

Sepistamise teemal üldisemat lugemist leidsin esimesena Tartu Linnaraamatukogu 

tehnikakirjanduse osakonnast. Laenutasin sepistamise kategooriast “Sepatööd” G. G. 

Kamenštšikov. See annab ülevaate nõukogudeaegsest metallitööstusest, kus olid olulisel kohal 

masinate operaatorid, aga räägib ka käsitsi sepistamise põhitõdedest (Kamenštšikov 1958). 

Teiseks raamatuks oli Valter Paku "Metallide termiline ja termokeemiline töötlemine”. See 

käsitles minu tööga otsesemalt seotud teemaseid, kuna mul oli vaja selgeks saada, kuidas kirve 

tera karastada (Pakk 1990). Sepatöö alase kirjanduse valik Tartu Linnaraamatukogus on üpris 

väike – peale kahe mainitud raamatu leidus tehniliselt poolelt vaid paar samuti metallide 

termilist töötlemist käsitlevat raamatut. 

Lugemismaterjali otsisin ka Kõrgema Kunstikooli Pallas ning Tartu Ülikooli 

raamatukogudest. Pallase raamatukogust leidsin Heimo Roselli “Sepaoskused”. See oli 

järjekordne sepistamist üldisest käsitlev õpik: iseenesest huvitav lugemine, kuid minu töö 

spetsiifikat arvestades võrdlemisi kasutu (Roselli 2001). TÜ raamatukogust sain Peeter 

Reemanni raamatu “Kirvesepp”. Peeter Reemann on üks eesti tuntumaid käsitsi kirveste 

valmistajaid. Ta valmistab klientidele üle maailma tellimustööna erinevat tüüpi kirveid (Eesti 

Rahvusringhääling 2019). Olin tema kohta mitmest artiklist lugenud, seetõttu lootsin, et 

Reemanni raamat võiks olla mulle kasulik. Kahjuks ei aidanud see mind töös edasi. Kuigi 

Reemann väidab sissejuhatuses, et õpetab lugeja kirvest valmistama, olid raamatu sisuks 

suuremas osas pildid. Tekst nende juures oli üldine ja sageli pigem tarkusetera kui praktikas 

kasutatav juhis (Reemann 2019). 
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Selleks ajaks olin tegelikult kõik vajalikud teadmised juba internetist leidnud ning saanud 

aru, et antud teemat on video teel kergem omandada. Seega lõpetasin kirve valmistamise kohta 

lugemismaterjali otsimise. 

1.4. Käelise töö filosoofia kirjandus 

Minu esialgne plaan oli kirjalikus osas anda ülevaade praktilise töö käigust. Kirvest sepistades 

ja muid sellega seotud töid tehes, tekkisid aga mitmed mõtted, mida soovisin pikemalt lahti 

kirjutada. Otsustasin tekkinud mõtted võtta kirjaliku osa peamiseks fookuseks, kuna need on 

väga otseselt seotud minu tööga. Sain selleks innustust aruteludest juhendaja Sander Haugasega 

ning lisatõuke andis koroonaviiruse karantiin, mis tähendas sepistamise võimalusest 

eemalolemist (Haugas 2020). Seega keskendusin märtsist alates töö teoreetilise poole 

kirjutamisele ning alustasin juhendaja soovitatud Richard Sennetti raamatu “The Crafstman” 

lugemist (Sennett 2008). Teos haakus hästi minu mõtetega ning kuigi ma olin peamised lõputöös 

käsitletavad teemad juba paika pannud, andis raamat selgemat sõnastust ning kinnitust minu 

juba osaliselt välja kirjutatud mõtetele. Nagu ka edaspidi näha, kasutasin Sennetti mõtteid kohati 

lihtsalt viitena, mõnes osas kirjutasin need aga eraldi lõiguna välja. 

Järgmiseks lugesin samuti juhendaja soovitatud Juhani Pallasmaa raamatut “The Thinking 

Hand” (Pallasmaa 2009). Kui Sennett keskendub “The Crafstmanis” üldisemalt käsitsi töötavale 

inimesele, siis Pallasmaa kirjutab väga otseselt kätega mõtlemisest, mis tekib läbi käsitsi 

töötamise. Siit ei saanud ma võrreldes “The Crafstmaniga” kaugeltki sama palju viiteid, aga 

teemaga seonduva tekstina oli see väga huvitav lugemine ning andis palju mõtteid edaspidiseks. 

Kolmanda teosena võtsin uuesti kätte varem kaks korda loetud Jyrki Siukoneni raamatu 

“Vasar ja vaikus” (Siukonen 2016). Nimetatud raamat on otseselt seotud nii Pallasmaa kui ka 

Sennetti ülalmainitud teostega, viidates mitmes kohas nendele. Siukonen kirjutab jällegi veidi 

laiemalt kui Pallasmaa, rääkides kätega töötavate inimeste erinevustest, aga ka paljudele neile 

omasest töö ja tööriistade filosoofiast. Siukoneni tekstist leidsin otseseid sidemeid enda 

mõtetega ning mitmeid minu kirjutist toetavaid lõike. 
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Nii Sennett, Pallasmaa kui ka Siukonen kirjutavad palju sellest, mida mina olen mõelnud 

oma töö käigus. Nauditav on lugeda hästi sõnastatud ja tugeva baasiga tekste, mis avavad minu 

enda mõttemaailma või aitavad sellele konkreetsemat kuju anda. 
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2. TÖÖPROTSESSI KÄIGUS TEKKINUD MÕTTED 

Töö käigus tekkisid mul kätega töötamise ja materjalide kohta kolm peamist mõttesuunda. 

Tegelikult olid need juba enne kirve sepistamist mõnda aega kuju võtnud, aga varem ei ole 

tekkinud soovi ega võimalust neid täpsemalt sõnastada. 

Kõigepealt tunne, mis on Pallasesse astumisest aina selgemaks saanud: igale probleemile 

saab olla mitmeid erinevaid lahenduskäike.  

Teiseks küsimus: miks tunnetan suurt osa materjale, nende hulgas savi, kivi, puit ja teras, 

suhteliselt sarnastena. Neil on ju erinevad omadused ja neid vormides tuleb sageli kasutada 

erinevaid töövõtteid.  

Kolmandaks küsimus, kas tööprotsessis peaks alati püüdlema perfektsuse poole või piisab ka 

töötavast lahendusest. 

Järgnevates alapeatükkides kirjutan need teemad lahti ja toon välja peamised järeldused. 

2.1. Minu meetodite välja kujunemine 

Pallasesse astudes ja juba varem oli mul kujutlus, et iga töö kohta eksisteerib üks kindel viis, 

kuidas seda võib ja saab teha. Kui see on nii, muutuvad tööd kordi keerulisemaks, kuna enne 

tegutsema asumist tuleb leida infot, mis õpetab täpselt seda õiget viisi. Neli aastat kätega 

töötamise praktikat on aga minus kasvatanud võimekust, enda loogikast lähtudes ning ilma 

kusagilt õpetust lugemata, asi ise ära teha. 

Richard Sennett kirjutab juba raamatu “The Craftsman” proloogis, et iga hea oskustööline 

loob dialoogi enda mõtlemise ning paika pandud heade tavade vahel. See dialoog areneb 

süsteemiks või harjumusteks, mis omakorda annavad probleemide leidmisele ja nende 

lahendamisele rütmi (Sennett 2008: 9). 

Kõik tööd mõjutavad minu loogikat tagantjärele. See tööprotsessi kujunemine on olnud 

suuresti automaatne ja alateadvuslik. Uusi materjale ja töövõtteid avastades sobituvad 

omandatud teadmised muu info kontekstis pusletükkidena omale kohale. Juhani Pallasmaa 

käsitleb oma raamatus “The Thinking Hand” sellist alateadlikku teadmist kehalise mõtlemisena: 



12 

 

“Kõik meie meeled “mõtlevad” ja struktureerivad meie suhet maailmaga, kuigi me ei ole 

tavaliselt sellest pidevast tegevusest teadlikud.” (Pallasmaa 2009: 8) Hilisemas peatükis arendab 

ta oma mõtet edasi kirjutades, et kõik käsitsi töötavad inimesed, kellega ta on koostööd teinud, 

tunnetavad asjade olemust just oma käte ja kehade kaudu, mitte läbi sõnastatud analüüsi 

(Pallasmaa 2009). 

Iga tööd võib vaadata kui suurt probleemi, mis koosneb väiksematest probleemidest. Näiteks 

olukorras, kus mul on erinevas kujus vanarauda ja vajan sepaääsi, pean selle konstrueerimise 

ülesande jagama mõtteliselt väiksemateks probleemideks. Tekivad osad, mida on ühe suure 

probleemi asemel kergem lahendada.  

Probleemi alguspunktist lõpptulemuseni ei ole üht ainuõiget teed. Tööde puhul on kindlad 

põhjused, miks neid teatud moodi tehakse. Sellegipoolest ei ole olemas ühtset lahendust. Iga 

lahenduskäik ei pruugi olla optimaalne, aga variantide paljususe nägemine annab vabaduse 

varasematest töödest saadud kogemuse ja loogika abil kasutada enda konstrueeritud lahendusi. 

Sain tunnetuslikult suure vabaduse, kui avastasin, et omades juba teatud kogemust, võin 

ülesannet lahendades end usaldada. Kui mul on võimalik probleemi puhul lahenduskäigu üle 

otsustada, on nüüdseks minu valitud lahendus sageli efektiivne ka ilma välise info otsimiseta. 

Mõistsin, et kui teen midagi, järgimata samm-sammult õpetust, ja tulemus saab õige, oli 

tegevuskäik järelikult õige. Alguses võis olla tunne, et ma oleksin pidanud kusagilt täpset 

õpetust lugema või olema seda asja enne teinud, aga mida kogenumaks saan materjalipõhiste 

probleemidega tegelemisel, seda sagedamini teen õigeid otsuseid, kuna töötan pidevalt täieneva 

süsteemi järgi. 

Siukonen kirjutab raamatus “Vasar ja Vaikus” bricoleurist, meisterdajast, kes “...kasutab 

oskustöölisega (l’homme de l’art) võrreldes käänulisi teid.” (Siukonen 2016: 54) Ta räägib 

bricoleurist kui inimesest, kes ei tööta kindlate juhendite ja erialaste ettekirjutuste järgi ning 

loob ise tee algmaterjalist tulemuseni. Mulle tundub, et sellist tüüpi mõtlemise väljaarenemist, 

vähemalt osaliselt, kirjeldan ka mina eelmises lõigus. Kuigi Siukonen kirjeldab bricoleuri pigem 

ühe tüübina meistrimehest, on minu kogemuses suurem osa kätega töötavaid inimesi selliste 

kalduvustega. See tundub olevat universaalne, et käsitsi töötades õpib inimene paljusid 

väikeseid (ja suuremaid) töid tegema ja nende lahendused on alati veidi erinevad. Ehk ei ole ma 
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näinud piisavalt erinevaid meistrimehi töötamas ning seetõttu pole kokku puutunud 

vastanduvate näidetega. Liigun ikka kõige rohkem enda eriala piirides ning kunstnikud 

tegelevad keskmisest sagedamini eriilmeliste töödega. 

Aju töötab korraga väga suure infomahuga ning arvestab suurel määral kontekstiga. Uue 

probleemiga tegelema hakates tulevad esile varasemad seosed ja tekib tunnetus, mil moel 

parajasti käsil olev töö sarnaneb eelnevate kogemustega. Minu peas on mudel, rohkem või 

vähem mõtestatud, mille lahtrid sisaldavad omavahel seotud informatsiooni. Nende 

teadmiste/kogemuste abil moodustan probleemi lahendamiseks loogikaahela. Mudel muutub 

iga uue probleemiga: võtab endasse muutujaid ja loob seoseid. Näiteks ääsi konstrueerides 

arendan enda teadmisi keevitamisest, hakates samal ajal paremini mõistma kandvate 

konstruktsioonide kavandamise põhitõdesid. Omandatud teadmisi kasutan järgmine kord 

näiteks puidust töölaua ehitamisel. Samas pean neid kahte tööd kõrvutades arvestama puidu ja 

terase erinevaid omadusi. Puidust töölaua ehitamisel täienenud mudelit kasutan omakorda uusi 

probleeme lahendades. 

Sarnasest töö tunnetusest kirjutab ka Siukonen. Juba sissejuhatuses mainib ta, et käelise töö 

filosoofia sõnastamine on keeruline ülesanne (Siukonen 2016). Hiljem tuleb Siukonen selle 

teema juurde tagasi. Ta kirjutab enda kunstnikuteadmisest, mis akumuleerub vaikuses. Ta ütleb: 

“...see on personaalne, kuid siiski kaugel ainulaadsusest. Ometi on seda ainulist “meetodit” 

raske selgitada, kuna selle eeldused ei ole verbaalsed. Aga just seetõttu, et sellest on raske 

rääkida, liitub see laiema praktikaga.” (Siukonen 2016: 79-80) Kuigi Siukonen nimetab seda 

kunstnikuteadmiseks, olen üpris kindel, et tegemist on sama asjaga, millest ülal kirjutan. See on 

üldine teadmine, kuidas tuttavaid materjale vormida ja tööriistu käsitseda. Kuna see 

akumuleerub vaikselt töö käigus, on see teatud tüüpi kehaline ja mõtteline tunnetus, mida ongi 

väga raske adekvaatselt sõnastada. 

Skulptuur on õigesti konstrueeritud, kui ta ei vaju oma raskuse all kokku, kestab 

sihtkeskkonnas ning näeb välja nagu planeeritud. Ma ei pea muretsema, et paigutasin kruvid 

karkassi koledalt või panin neid liiga palju või vähe. Keegi peale minu ei tea, millise tööprotsessi 

tulemusena see valmis. 
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Juba pikka aega on asju valmistatud välja nägema teisena, kui materjal, millest need 

tegelikkuses konstrueeritud on. Metallist ja puidust majade fassaadidele antakse krohviga kivi 

ilme või plastikparketile puidu välimus. Asjade materiaalsus on varjatud või nende välimus 

tehislik (Sennett 2008). 

Sepistamisel ja keraamikas sõltub kvaliteet otseselt teoseks vormitud materjali siseehitusest. 

Sellegipoolest tunnen, et ka seal toimib mingi piirini oma tööprotsessi järgimise põhimõte. 

Näiteks saab keraamikas kausi ühe korraga valmis treida, aga sobib ka, kui seda pärast 

kuivatamist kedral veel kord trimmida. Tulemused võivad kummagi valmistamisviisi puhul olla 

veidi erinevad, aga kausi ehitus ja välimus on mõlemal puhul korrektsed.  

Juhul, kui on vaja saavutada efektiivset tootmist, ei ole valmistamise juures väga 

mänguruumi. Töödel on suhteliselt kindel viis, mis viib võimalikult kiiresti kõige parema 

tulemuseni. Savist kausi valmistamine on kiirem, kui kauss käib kedra peal ainult ühe korra. 

Sarnaselt on kirve puhul kiirem see ühe korraga sepistada (kui tegija on piisavalt osav ning ei 

pea vigu parandama). 

Viimase argumendi piiride leidmiseks peaks jagama tehtavad tööd töö tulemuste järgi 

tehniliselt nõudlikeks ja vähenõudlikeks. Maja või silla ehitamisel on oluline nende 

konstruktsioon ja kasutatavad materjalid. Sama kehtib ka suuremat osa tööriistu sepistades. 

Samas on paariks kuuks installatsiooni üles seades lahendusvariante palju, kui arvestada selle 

madalamaid tehnilisi nõudmisi. Sarnased on savimodelleerimise steka või mõne 

dekoratiiveseme sepistamise näited.  Nende puhul on (mõistlikkuse piires) ainsaks nõudeks õige 

kuju. Steka, millega savi vormitakse, ei saa ilmselgelt olla nii õhuke, et see kergesti painduks, 

aga üldiselt ei ole vahet, mismoodi see on valmistatud: kas puhtalt sepistatud või lihvitud ja 

lõigatud sobivasse vormi. Nõudmised sellisele tööriistale on piisavalt madalad ja seetõttu ei pea 

arvestama ohuga, et see töö käigus nürineb või katki läheb. 

Kokkuvõttes – on näha, et mõnel alal on võimalikke lahenduskäike üpris palju ja teisel jälle 

vähe ning mida ajutisem on asi, seda suurem on vabadus selle valmistamisel. Minu eesmärk 

selles peatükis ei olnud hakata vastu asjade korralikult tegemise viisidele, pigem sõnastasin enda 

jaoks vabaduse, et töid on võimalik teha mitut moodi.  
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2.2. Materjalide sarnasused ja erinevused 

Eelmises alapeatükis kirjeldatud uute võimaluste avastamine on otseselt seotud sooviga seletada 

süsteemi, mis on mul erinevaid asju õppides ja tehes hakanud tekkima. Mida rohkem töid teen, 

seda rohkem hakkan mõistma erinevate materjalide sarnaseid, samal skaalal asuvaid omadusi. 

Kuigi materjalid on erinevad, on probleemide lahendamine olemuselt sarnane. Töötades 

eesmärgiga materjali vormida, kasutan materjaliüleselt samu mõttemudeleid. Materjali 

korrektseks käsitsemiseks pean tundma selle põhiomadusi. Savi, kivi, puit ja teras on kõik 

omamoodi erinevad, aga osaliselt saab neid käsitleda samade reeglite järgi, ühe süsteemi osana.  

Võtan näiteks sepistamise ja kiviraiumise. Ehkki teras ja graniit on erinevad materjalid, on 

nende vormimisel palju ühisosi. Aastatepikkune kiviraiumise kogemus õpetab mind terasega 

töötades kiiremini tajuma selle iseärasusi ja omandama tunnetust. Kõik töövõtted, mida kasutan 

kivi raiudes, ei pruugi töötada terase puhul, aga mul on varasematest töödest tekkinud mudel, 

mille põhjal võin toimivaid lahendusi ette kujutada. 

Materjalidega töötavatel inimestel tekivad aja jooksul teadmised, mida teha saab ja mida 

mitte. Näiteks ei saa midagi puhtalt jõuga. Kui ma pole omandanud täpset tunnetust, ei ole 

oodata head tulemust. Kui käel ei ole piisavat täpsust, pole kasu jõust. Sennett mainib, et iidses 

hiina kokakunstis on tuntud nõuanne: “...hea kokk peab esimesena õppima viilutama keedetud 

riisitera.” (Sennett 2008: 167) See minimaalselt vajaliku jõu kasutama õppimine kehtib ka raua 

tagumisel ja kivi raiumisel. Esimese asjana tuleb õppida materjalitunnetust ja tööriistade 

kasutamist, alles siis on võimalik hakata ainet vormima.  

Inimene, kes on aastaid olnud sepp, saab kiiremini tuttavaks savi või kiviga, kuna nende 

reeglid on sarnased. Nagu keeltega: mida rohkemate süsteemide põhireegleid ma tunnen, seda 

kergem on olemasolevale süsteemile lisada. Alustades nullist, pean aga kõigepealt süsteemi 

looma hakkama. See võtab kauem, kuna ajul läheb uut oskust õppides aega harjumisega ja 

toimiva süsteemi väljakujundamisega.  

Erinevate materjalidega töötamisel olen märganud reegleid, mis hakkavad korduma. Kui ma 

olen tuttav kivi käsitlemisega, siis terast kätte võttes tunnetan sarnaselt, et selle vormimisel ei 
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ole otseteid. Peab teadma materjalile omaseid nippe, et see vastu ei hakkaks. Kivi ega terast ei 

saa raiuda vähese mõtlemisega ega suvaliselt. Olles aga aastaid vorminud teatud materjali, saab 

töötada kiiremini. Kõiki liigutusi ei pea enam pikalt läbi mõtlema ega harjutama. 

Aastatepikkune tegevus õpetab keha ja mõtte antud materjali jaoks sobivalt töötama. 

Minu jaoks on sarnased nii savi, kivi, puit, teras kui ka teised vormitavad materjalid. Nende 

mõned omadused erinevad drastiliselt, aga käsitlen neid ühe mudeli järgi. Juba enne uue 

materjaliga kokkupuudet on mul eelnevast kogemusest olemas andmebaas. Võttes materjali 

kätte, tuleb asjassepuutuv info mõtlemises esiplaanile. See mõjutab materjali vormimise plaani 

ning asetab selle minu jaoks konteksti.  

Maailma ja materjalide käsitlemise jaoks mudeli loomine tuleneb abstraktsest loogikast. Iga 

materjalipõhise töö juures on teatud tegevused üks ühele samad: mõõdan samade vahenditega, 

lõikan sirgelt (kuigi siin tuleb juba mängu materjali omapära) ja planeerin töö käiku sarnaselt, 

olenemata materjalist. Olles töötanud materjaliga nagu puit, olen kasutanud teatud tüüpi 

tööriistu ja töövõtteid. Puitu saagides saan aru, et see on suhteliselt pehme. Teraslehest saega 

saab puidust üpris kiiresti läbi lõigata. Liikudes edasi metalli juurde, võtab saagimine puiduga 

võrreldes mitmekordse aja. Aga kuna on erinevaid puite ja ka puit on eri kohtadest erineva 

kõvadusega, õpin juba seda vormides käsitlema erinevate omadustega materjale.  

Tutvudes paari põhimaterjaliga, saan aru, kuidas suur osa maailmas leiduvatest materjalidest 

käituvad. Vajan esimese materjali vormimiseks (näiteks lõikamine) teist sellest tugevamat 

materjali, mis hõõrdumise tagajärjel esimese materjali kaheks lõikab. Ma ei tee küll iga materjali 

puhul täpselt sama tööd, aga loogika ja tulemus on sarnane. Kuna puit on terasest pehmem, on 

seda terasest saega kerge lõigata. Terase (või muu metalli) enda lõikamiseks on vaja  kõvemat 

saagi või ketast, mis ise kuludes ka materjali lõikab. Ketaslõikurit või saagi kasutades tuleb 

tähele panna veidi erinevaid asju, aga kuna nende eesmärk ja tööpõhimõte on sama, ei ole üht 

kasutanud inimesele teine täiesti võõras. 

Õppides ära peamised loogilised reeglid, mis erinevate materjalide juures vajalikuks 

osutuvad, saab neid veidi üldistades iga töö juures rakendada suhteliselt kergesti. Ülalkirjutatu 
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on üldistatud ja tuleb ette eritöid ja -olukordi, kus peab uue süsteemi selgeks saama, aga 

üldpildis on peamised tegevuskäigud sarnased. 

Eelneva töö tulemusena lõin mudeli, kuidas materjalidest mõelda. See on üks üldistamise 

viis, nii-öelda isiklik materjalikogemus. Käsitlen materjale, millega olen kokku puutunud: savi, 

kivi, puit ja metall. Igasse kategooriasse lähevad paljud erinevat tüüpi materjalid (kivi alla 

näiteks dolomiit, graniit jne), mille üldomadused on suhteliselt kõikuvad, aga ikkagi sarnased. 

 

Pilt 2. Materjalide vormitavuse skaala (autori foto) 

Mudelit vaadates on näha, et kuigi need on erinevate kategooriate materjalid, mahuvad nad 

sellegipoolest ühele skaalale. See skaala on minu jaoks tekkinud käsitsi materjalidega töötades. 

Nende töödeldavus on mitmetest füüsikalistest omadustest kombineerunud tunnetus, mis ütleb 

mulle kuidas ja milliste tööriistaga saab teatud materjali vormida. See omadus seab nad 

mõtteliselt ühele joonele. 

Kokkuvõttes – kui mõnda aega töötada erinevate vormitavate materjalidega, hakkab suur osa 

neist tuttavaks saama. Kuigi erinevatel materjalidel on erinevad füüsikaliste omaduste 

kombinatsioonid, on võimalik neid omadusi tundma õppida ja seeläbi materjale enda eesmärgi 

jaoks vormida. 
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2.3. Viimistluse tase 

Iga töö puhul on üheks oluliseks osaks viimistluse taseme küsimus. Kas töö tulemus peab olema 

perfektne või piisab töötavast lahendusest? Kas parandan veel vigu (nii kosmeetilisi kui ka 

funktsionaalseid) või täidab ese juba rahuldavalt oma eesmärki? Nendele küsimustele ei ole 

ühtset selget vastust ja iga oskustöölise jaoks on viimistluse piir erinev. 

Oskustöölise all mõtlen inimest, kes töötab kätega. Ma ei kasuta mõistet “käsitööline”, kuna 

oskustööline võib lisaks tislerile, sepale ja skulptorile olla ka muusik, raamatupidaja või 

kojamees. Kõigis nendes valdkondades töötades areneb aja jooksul välja tunnetus, mis 

võimaldab tööd teha optimaalsemalt ja paremate tulemustega. Ma ei kasutanud ka Sennetti 

tekstide puhul otsetõlget “meister”, kuna tunnen, et see sõna tähendab eesti keeles kedagi, kes 

on enda ala omandanud kõrgeimal tasemel. Sennett aga vähemalt tundub kirjutavat igasuguse 

oskuse tasemega inimesest.   

Richard Sennett kirjutab raamatus “The Craftsman”: “Iga oskustöö on 

kvaliteedipõhine,...,püüdlus kvaliteedi poole sunnib oskustöölist arenema, selle asemel et 

lihtsamalt läbi ajada.” (Sennett 2008: 24) 

Sennett arutleb veel, milline peaks olema nii-öelda õige kvaliteediga töö. Soovides saavutada 

absoluutset kvaliteeti, tegeleb oskustööline lõputult kõigi väikeste imperfektsustega. Samas 

funktsionaalsema mõtlemisega meister teadvustab, et teose eesmärk on selle praktiline 

kasutamine, mis tähendab, et teose üks olulisemaid omadusi on selle valmis saamine. 

“Perfektsionistile oskustöölises on iga imperfektsus läbikukkumine; praktikule aga on 

obsessiivne perfektsionism suunis läbikukkumiseks.” (Sennett 2008: 45-46)  

Sennet tuleb hiljem veel kord töö kvaliteedi küsimuse juurde tagasi, kirjutades, et absoluutsed 

standardid pannakse paika oma ala tippude järgi. Selliseid standardeid aga on sageli võimatu 

järgida. Iga looja soovib valmistada enda parima võimekuse järgi, selle asemel et kangestuda 

püüdes imiteerida midagi kättesaamatut. Sellegipoolest seab Stradivari tšello (näide, mida 

Sennett siinkohal kasutab) standardi, mida need, kes on seda kord kuulnud, ei unusta (Sennett 

2008). 
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Mina olen alati töötanud funktsionaalse tulemuse nimel ja kaldun ilmselt liigagi sageli vähese 

viimistluse poole. Nagu Sennett kirjutab, tuleb oskuste areng kvaliteedi poole püüdlemisest. 

Samas, võttes eesmärgiks n-ö täiesti lõpuni tegemise, ei saaks töö kunagi valmis. Iga töö juures 

on lõputult suuremaid või väiksemaid aspekte, mida tahaks kohendada, paremaks teha või 

lõplikumalt viimistleda. Ühel hetkel peab otsustama, et asi on valmis. 

Proovides iga eset valmistada perfektselt, tekib kaks probleemi. Esimene neist on ilmsem: 

projekti perfektsuseni viimistledes läheb palju kauem aega, kui asja lihtsalt korralikult valmis 

tehes. Viimistluse aste oleneb töö tüübist. Kui valmistan enda jaoks sepistamise pihte, ei ole 

minu eesmärgiks perfektsus, vaid tööriist, mis täidaks hästi oma ülesannet. Olen märganud, et 

mida kauem konkreetset eriala praktiseerida (näiteks mida pikem on sepistamise kogemus), seda 

paremaks lähevad tööd niikuinii. Õppimise varasemates etappides valmistatud tööriistad on 

suhteliselt koledad ja pole sageli kuigi praktilised. Tööprotsess areneb aga märgatavalt iga 

sepisega ning tööde tulemused aina paranevad. Ühest hetkest on saavutatud on tase, millest 

alates võib tulemust pidada suhteliselt perfektseks. Teine ajend asjade lõpetatuks kuulutamiseks 

võiks olla progress ja motivatsioon oskust edasi arendada, mis oma tööde parenemist nähes 

tuleb. Iga töö juures peab olema piisavalt seda, mis motiveerib selle juurde tagasi tulema ja kui 

alguses liiga pikalt viimistlemisele keskenduda, võib see olla väsitav ning motivatsioon kaduda.  

Uue ala õppimise alguses on oskused vähesed ja perfektset eset soovides peaksin ma 

kulutama ebaproportsionaalselt suure osa tööajast vigade parandamisele. See võib olla mingi 

piirini kasulik, ent tundub, et suures plaanis arenevad oskused laiemalt rohkem erinevaid töid 

tehes. Nende tulemused ei ole võibolla sama kaunid, kuid erinevaid tööetappe suurem arv kordi 

läbides arenevad oskused kiiremini. Nii väheneb iga korraga aeg, mis viimistlusele kulub. Aina 

vähem on vigu, mida peab tagantjärele parandama ning see muutub aina enam tõeliseks 

viimistluseks. Tööde kvaliteet areneb iseenesest. 

Kokkuvõttes – töö viimistlemise aste on tasakaalu küsimus ja see tasakaal on iga oskustöölise 

jaoks erinev. Erinevate oskuste tasemetega töölised peaksid minu arvates kasutama erinevaid 

lähenemisi. Mida arenenum olen, seda rohkem peaks minu fookus olema viimistlusel, samas 

alles alustades, peaks keskenduma rohkemate tööde lõpetamisele, muretsemata, et tulemused 

on mõnda aega halvemad. 



20 

 

3. KIRVE VALMISTAMINE 

Siin annan ülevaate kirve valmistamisest, mille käigus tekkisid eelmistes peatükkides 

kirjeldatud mõtted. 

3.1. Materjalid 

Esimese asjana oli mul vaja materjali, millest kirvest valmistada. Pidin ka nendel kordadel, kui 

tööprotsess muutus, uue materjali hankima. 

Kirve jaoks tõin alguses ühest Tallinna teraseettevõttest kaht tüüpi terast: vähese 

süsinikusisaldusega pehmemat terast kirve pea jaoks ja suurema süsinikusisaldusega 

tööriistaterast Y7 (see on venekeelne nimetus ehk siis eesti keeles U7) tera jaoks. Kuna pärast 

aastavahetust muutsin kirve pea valmistamise meetodit, tellisin siis ka uut sorti materjali nimega 

ARNO (pilt 3). See on kõrge süsinikusisaldusega tööriistateras. 

 

Pilt 3. Tükk tööriistaterast ARNO (autori foto) 
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Ääsi valmistasin osakonnas leiduvast vanametallist.  

Kirve käepideme materjali jaoks valisin kasepuidu ja hankisin selle ettevõttest AS Mass (pilt 

4). Sealt ostsin 3 meetrit 50mm paksusega lauda, millest lõikasin jupid ja voolisin need 

käepidemeteks. 

 

Pilt 4. Käepideme jaoks kasutatud saelaud (autori foto) 

Pihtide jaoks sain materjali ka koolist. Osakonnas olid mitmed vanad autovedrud, mis on hea 

materjal tangide jaoks (Hochstädt 2019). 
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3.2. Kirve valmistamise tööriistad 

Tööriistad, mida kirve valmistamiseks kasutasin, moodustavad viis kategooriat: 

3.2.1. Ääs 

Kõigepealt pidin otsustama, kas kasutada gaasi- või söeääsi. Valisin teise variandi. Süsi on 

odavam ja sellega töötavat ääsi on lihtsam juhuslikest materjalidest kokku keevitada. Lisaks 

leidsin Tartu lähedal asuva ettevõtte, kust saab suhteliselt hea kvaliteediga sütt.  

Töötava söeääsi jaoks on vaja kolme peamist komponenti: tulepott, kus hõõguvad söed 

moodustavad tulepesa; torustik, mis kannab õhku sütele ja õhupuhur. Otsisin küll korralikumat 

ventilaatorit, aga pärast mõnda aega tolmuimejaga katsetamist, jäin kodust saadud vana fööni 

juurde, millest minu eesmärgiks üllataval kombel piisas (pilt 5).  

 

Pilt 5. Ääsi esimene konstruktsioon (autori foto) 

Ääsi konstrueerimiseks kasutasin osakonna keevitusmasinat. Keevitasin vanale elektrikapi 

uksele jalad ja lõikasin sinna keskele ümmarguse augu tulepoti jaoks. Alguses tegin tulepesa 
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vanast keedupotist, kuhu juhtisin poti põhja lõigatud restist õhu. See toimis mõnda aega, aga 

kuna kirve pea on suhteliselt suur tükk terast, oli ühest hetkest vaja suuremat tulekollet, et kirvest 

süte vahele pannes söed segamise tõttu ei kustuks. Seetõttu valmistasin paar kuud hiljem uue 

tulepoti terasplaatidest (lisa 1: fotod 2, 3).   

Üldine konstruktsioon jäi projekti jooksul samaks. Föön puhub läbi L-kujulise toru õhu 

tulepoti põhjast sütele. Föönipoolses toru otsas on siiber, millega on võimalik reguleerida 

õhuvoolu. Tuhk tulepotist kukub L-toru sirgest osast maas asuvasse anumasse. Toru on klapiga 

suletav (pilt 6). 

 

Pilt 6. Ääs uue tulepotiga (autori foto) 
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Olen käesoleva kooliaasta jooksul mahukalt lugenud materjali ja vaadanud videoid ääsi 

(kaasa arvatud gaasiääsi) ehitamise kohta. Lõputöö juures oli aga palju tegemist muude asjadega 

ning kuna mul oli toimiv ääs olemas, ei teinud ma sellele peale tulepoti suuri muudatusi.  

3.2.2. Alasi 

Alasi osas otsisin alguses internetist kuulutusi kasutatud alasite müügi kohta ja uurisin, mis 

oleksid alternatiivid. Näiteks on üheks võimaluseks alasi valmistada vanast raudteerelsist. 

Septembri lõpus, kui olin mõnda aega otsinud, selgus, et mu vanavanematel, kelle maakoha 

eelmine omanik oli sepp, leidus garaažis juba aastaid seal seisnud suur (üle 150kg) alasi. See ei 

olnud küll perfektses korras, aga kui olin rooste maha lihvinud, sai see projekti üheks 

olulisemaks tööriistaks. 

 

Pilt 7. Roostes alasi (autori foto) 
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Pilt 8. Alasi pärast rooste puhastamist ja paku peale kinnitamist (autori foto) 

Pildil 7 on näha alasit siis, kui selle sain. Pildil 8 on see kettidega paku külge kinnitatud ning 

roostest puhastatud. Paku eesmärk on hoida alasit õige tööasendi jaoks sobival kõrgusel ning 

summutada löökidest tekkivat põrutust ning heli, mis tekib sepistamise käigus.  

3.2.3. Pihid 

Nagu sepameister Thomas Hochstädt Austrias õpetas, valmistasin tangid osakonnas leiduvatest 

vanadest autovedrudest. Vedruteras taastab paindumise järel oma vormi ning kulub hõõrdumisel 

suhteliselt vähe, olles seetõttu pihtide valmistamisel hinnatud materjaliks (Hochstädt 2019). 

Sirgendasin vedrud, pikendasin neid ja andsin otsadele soovitud kuju. 
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Pilt 9. Pooleliolevad pihid ja ebaõnnestunud katsetus (autori foto) 

 

Pilt 10. L-kujuliste lõugadega pihid (autori foto) 
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Pildil 9 on näha pooleliolevaid ning purunenud lõugadega pihte. Pildil 10 olevate L-kujuliste 

pihtidega saab hästi kirvesilma tagumisest osast kinni võtta nii, et pihtide üks pool läheb kirve 

silma sisse. 

3.2.4. Vasarad 

Vajalikud vasarad olin varasemalt Austrias meistri abiga valmistanud ja nõnda ei pidanud 

muretsema nende hankimise pärast. Juhuslikult sain pärast aastavahetust vanaisa käest suurema 

vasara (pilt 11). Seda kasutades sain aru, et antud töö jaoks on suurem vasar mitmel puhul 

efektiivsem. See oli hea kogemus, mis näitas, et sageli ei jõua kõigile töö olulistele osadele 

mõelda. Haamri suurus on üks peamine aspekt, mis tuleb igat uut tööd alustades paika panna. 

Minu kogenematuse tõttu ei pööranud ma sellele tähelepanu. Juhuslikult paremale lahendusele 

sattudes sai aga selgeks, et oleksin pidanud raskema vasara juba varem kasutusele võtma.

 

Pilt 11. Alasi ja kaks peamiselt kasutuses olnud vasarat (autori foto) 
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3.2.5. Muud sepistamise tööriistad 

Muudeks tööriistadeks olid kirve silmarauad (pilt 12) ja märgistaja ehk kärn, mille sepistasin 

käepärastest materjalidest. Üks olulisemaid neist oli Austrias valmistatud augukirves, millega 

tegin terasesse, millest hiljem kirves sai, algse augu. 

 

Pilt 12. Kirve silma avamiseks kasutatavad tööriistad (autori foto) 

Kuna mul ei olnud käepärast tugevamat terast, millest silmaraudu valmistada, oli see väga 

oluline tööriist. Kui terasetükile oli auk sisse tehtud, kasutasin enda valmistatud kirve silma 

laiendajaid. Kuna need olid osakonnas leidunud võrdlemisi pehmest terasest, muutsid need augu 

venitamise juures suhteliselt palju ka ise kuju. Nõnda pidin neid uuesti vormima, et saada 

soovitud tulemust. 
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Terasetükki tuleva augu koha märkimiseks, sepistasin vedruterasest kärni. See on kuju poolest 

sõrmejämeduse pliiatsi sarnane ja otsast terav, millega on võimalik terase sisse väikeseid lohke 

lüüa, mida on näha ka siis, kui materjal on kuumusest hõõguv. 

3.3. Kirve pea ja käepide 

Kirve valmistamiseks jätkasin internetist materjalide otsimisega. Leidsin YouTube’ist mitmeid 

õpetlikke videosid ja mõned sepistamisele keskendunud foorumite postitused. Videotest võtsin 

vajaliku informatsiooni ja alustasin sepistamist. Panin alguses enda jaoks paika suhteliselt 

lihtsad protsessi sammud. Töö käigus hakkasin aina paremini mõistma kirve valmistamise 

erinevaid aspekte. Selle tunnetuse põhjal muutsin iga uue katsega natuke töö etappe. 

Minu töö põhifookus oli kirve pea. Valmistasin ka käepidemed, aga lõputöö teema ajendiks 

oli ikkagi sepistamine. Alguses oli mul väga üldine ettekujutus, kuidas kirvest sepistada. 

Austrias olles olin valmistanud koos meistriga paar haamrit ning arvasin, et kirves ei saa olla 

väga erinev. Võtsin aluseks video “Forge welded hatchet from mild steel and 5160” 

(Sepakeevitusega valmistatud kirves madala süsinikusisaldusega terasest ja 5160 terasest) 

(Black Bear Forge 2018). Esimese semestri vältel proovisin varianti, kus kirve pea valmistatakse 

pehmemast terasest, mille vähene süsinikusisaldus tagab, et kirve pea tagumise osaga kõvemaid 

materjale lüües see muudab purunemise asemel kuju. 

Kõvem, kuid rabedam terasesort mõraneks. Lisaks on kahest materjalist variant odavam, 

kuna reeglina tähendab suurem süsinikusisaldus materjali kõrgemat hinda. Pehmest terasest pea 

külge sulatatakse suurema süsinikusisaldusega tööriistaterasest tera (pilt 13). Seda protsessi 

nimetatakse sepakeetmiseks või sepakeevituseks (Black Bear Forge 2018). Töö käik on 

järgmine: terasetükkide ühendatavad pinnad tuleb korralikult puhastada ning kuumutamise 

jooksul puhtana hoida. Terast ääsil kuumutades tekib sellele sageli õhu ligipääsu tõttu 

soomuselaadne sepakeevitust raskendav oksiidkiht. Et takistada hapniku ligipääsu, kantakse 

pindade liitekohtadele tavaliselt booraksit, mis sulab suure kuumuse juures klaasjaks kattekihiks 

ning ei lase õhku terasele ligi. Kui terasetükid on sulamistemperatuuri lähedale viidud, 

asetatakse need kiiresti alasil üksteise peale ja lüüakse õrnalt keevitatavale alale, et see ühtlaselt 



30 

 

kokku sulaks. Protsessi korratakse paar korda. Järgmistel kuumutamise kordadel lüüakse terast 

kõvemini, et pinnad ühineksid ja tekiks tugev liide. 

   

Pilt 13. Kirve pea ääsil. Pildil on näha tera tükki, mis on kirve pea “lõugade” vahel (autori foto) 

Sepakeevituse tehnika nõuab kogemusi ja oskusi. Tõenäoliselt sel põhjusel ei tulnud minul 

see variant eriti edukalt välja. Umbes kuuenda katse tulemusena valmis kirvepea, mis oli 

välimuselt kirve moodi (pilt 14). Siiski olid ka selle juures selgelt näha halvast sepakeevitusest 

tulenevad probleemid: praod materjalide liitekohas. Kahtlustan, et katsete ebaõnnestumisel 

mängisid rolli ka kasutatud ääs ja ebakvaliteetne süsi kuna sepakeevituse puhul on õige kuumuse 

saavutamine väga oluline. 
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Pilt 14. Praod kirve pea ja tera ühenduskohas (autori foto) 

Peale esimest poolt aastat katsetamist, otsustasin tööd lihtsustada ja proovida tehniliselt 

vähem keerukat varianti. Võtsin ette kirve pea sepistamise ühest kõvema tööriistaterase tükist. 

Selle protsessi miinusteks on materjali suurem maksumus ja asjaolu, et kõvemat terast on 

raskem vormida (Black Bear Forge 2018). Tellisin uue terase ja alustasin sellega sepistamist. 

Põhimõtteliselt oli töö käik sama, ainult kirve tera keevitamine pea külge jäi ära. Juba esimene 

katse oli palju edukam. Teras liikus küll haamri all raskemalt, ent pärast uue materjaliga 

harjumist ei osutunud see enam suureks probleemiks. 

Jättes kõrvale tehnoloogiliselt keerulise sepakeevituse protsessi, liikus fookus 

tööprotsessidele, millele polnud varem suuremat tähelepanu pööranud. Peamiseks raskuseks sai 

kirve silma õigesse kujusse vormimine. Suutsin selle ülesande lahendada paari katsetusega. 

Kirve pead ühest tükist valmistades jõudsin eesmärgini palju vähemate kordadega: neljanda 



32 

 

katsetuse tulemusena valmis soovitud kujuga kirves (pilt 15). Selle terale andsin lihvides lõpliku 

kuju.  

Karastamiseks kasutasin tavalist rapsiõli. Olles kirve viinud temperatuurini, kus teras ei 

olnud enam magnetiga tõmbuv, asetasin selle õliga täidetud kaussi (pilt 16). Jätsin selle sinna 

terase jahtumiseni (Black Bear Forge 2018). 

 

Pilt 15. Kirve pea töö lõppetapis (autori foto) 

 

Pilt 1614. Kirve pea õlis jahtumas (autori foto) 
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Kirve käepideme valmistamine oli töö mahust suhteliselt väike osa. Kuigi mul polnud puu 

voolimisega praktiliselt üldse varasemat kogemust, on puitu selle suhtelise pehmuse tõttu kerge 

vormida. Peamised suunised sain õppevideotest (French River Springs 2018). Käepideme jaoks 

ostsin paksud (50mm) kasepuust lauad. Lõikasin neist tükke ja hööveldasin ning lihvisin need 

sobivasse kujusse. Alguses uurisin, kas saaksin meie kooli mööbliosakonna masinaid kasutada, 

aga pärast mõnda aega proovimist mõistsin, et nii väheses mahus on pidemeid käsitsi valmistada 

üpris praktiline. Lisaks avastasin, et käsitsi puidu vormimine on tõeliselt mõnus tegevus. 

Skulptuuriosakonnas olid vajalikud tööriistad olemas ja nii sain seal hästi töötada. Internetist 

leitud pildimaterjali põhjal valmistasin käepideme kuju jaoks šablooni ning seejärel andsin 

peitliga ettevalmistatud toorikule esialgse kuju. Edasi modelleerisin matejali höövli ja 

puuvoolimisnoaga ning silusin liivapaberitega (lisa 1: fotod 12, 13, 14, 15). 

Käepideme viimistlesin keedetud linaõliga. Kandsin õli puidule, lasin sellel paar minutit 

imbuda. Linaõli tumendab puidu tooni ja kaitseb seda niiskuse eest. 
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4. INSTALLATSIOON 

Minu töö üheks eesmärgiks oli läbitud protsessi esitleda visuaalsel kujul. Kuna töö ise oli 

suhteliselt tehnilise olemusega, valisin ka esitlusvormiks dokumenteeriva installatsiooni.  

4.1. Installatsiooni struktuur 

Installatsioon jaguneb kaheks: pildid ja video. Piltide jaoks valisin väga lihtsa ja otsese 

formaadi. Seadsin valminud katsetused galeriisse valgele paberile ja pildistasin neid, 

grupeerides katsetused tüübi järgi ning hiljem ka korralikumad kirved eraldi (pilt 19). Piltide 

seast valisin välja sobivad ning lõin neist digitaalse kollektsiooni, mis esitleb visuaalselt 

õppeprotsessi käiku. Piltide juurde on lisatud kirjeldused, mis selgitavad probleemkohti ja 

kuidas need hiljem lahendasin (lisa 2). Videos kasutasin kolme valminud kirvest, millele olin 

teinud ka käepidemed. Video on olemuselt tööriista katse, kus lõhun iga valminud kirvega tüki 

puitu. Selle eesmärk on näidata töö tulemusi nende kasutuskeskkonnas (lisa 3). 

4.2. Installatsiooni esitlus 

Nii installatsiooni jaoks valminud pilte kui ka videot kasutan enda lõputöö kaitsmisel visuaalse 

materjalina, et näidata oma töö praktilise poole sisu ja tulemusi. Need on ka oluliseks lisaks 

lõputööle, andes töö jooksul tehtud piltide kõrval laiema ülevaate lõplikest tulemusest. 

 

Pilt 15. Töö galeriis pildistamine (autori foto) 
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KOKKUVÕTE 

Minu lõputöö eesmärgiks oli õppida kirveste valmistamist ja sellega seotud töid. Kirve 

valmistamist õppisin iseseisvalt ja peamiselt osakonnas. Õppematerjalid leidsin suuremalt jaolt 

internetist videotena. Nende videote põhjal panin paika plaani, kuidas kirvest sepistan. Seejärel 

läbisin selle plaani, märkisin mõtteliselt ära probleemkohad ja otsisin edasist materjali nende 

lahendamiseks. Kui olin enda jaoks paika pannud viisid, kuidas probleemid lahendan, alustasin 

uuesti sepistamist. Nii töötasin suurema osa kooliaastast. Töö jooksul sain kindlamalt selgeks 

materjalide valimise põhimõtted, abitööriistade sepistamise, ja palju muud sepikojas vajalikku. 

Viimase kooliaasta jooksul sain tugevad teoreetilised teadmised kirveste vallas ja kuigi ma ei 

suutnud valmistada täiesti vigadeta kirvest, arenesin ka käelise poole pealt väga palju.  

Kirjalikus osas soovisin saada enda jaoks selgemaks teatud küsimused, mis on tekkinud 

käsitsi töötades. Lisaks tahtsin arendada enese tehtud tööst ja sellega seotud mõtetest kirjutamise 

oskust. Töö teoreetilise osa kokku panemist alustasin märtsis. Sellest alates kirjutasin mõtteid 

lõikudena välja ning valisin nende põhjal paar peamist fookust, mida laiendada ning vormistasin 

need kirjaliku osa peatükkideks. Käesolev töö oli minu esimene suurem katsetus selles vallas, 

seega oli sobivate töömeetodite leidmine katsetuslik. Jõudsin eesmärgini, kuna sain enda jaoks 

tekkinud teemasid selgemalt sõnastada ning edasi arendada. 

Töö vormistasin digitaalse installatsioonina, milles eksponeerin nii töö protsessi, probleeme, 

mis selle käigus tekkisid kui ka tulemusi. 

Kokkuvõttes olen lõputöö tulemusega väga rahul. Kuigi ei jõudnud kirve valmistamisega 

väga kõrgele tasemele, omandasin uusi teadmisi ning oskusi väga mitmes eri valdkonnas, ning 

sain kindlust edasiseks töötamiseks. 
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SUMMARY 

Learning to forge an axe. Working with material 

The aim of my thesis was to learn the skills and processes required for axe making. It was a 

self-teaching process. The main sources I used were instructional videos from the internet. Using 

these videos I formulated a step-by-step plan for making an axe. Working through the plan, I 

marked down the problematic aspects and then searched for new information to find solutions. 

Having found solutions I went through the now improved plan again. This was my working 

method throughout most of the schoolyear. It taught me selecting materials, forging axe making 

equipment and a lot of other skills needed in the forge. During the schoolyear I acquired a lot of 

knowledge about axes and, although I could not make a completely correct axe in the end, 

improved my technical skills significantly. 

The theoretical part of my thesis focuses on finding answers for some of the questions that 

have appeared to me about handcraft. In addition, I wished to improve my ability to write about 

my work and the thoughts connected to it. I started writing the theoretical part in march and 

since that time have been writing down various thoughts about my work. From those I selected 

a few main aspects and used them as a base for the main body of text. 

I combined my work into a digital installation, in which I show the process, problems that 

appeared during it, and also the physical results. 

In conclusion, I have achieved my goals. I learnt a lot about the work process and materials 

as well as improved my skills. 
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LISAD 

Lisa 1. Illustreeriv materjal töö protsessist 

             

  

  

 

 

 

 

 Foto 3. Uue tulepoti keevitamine (autori foto) 

Foto 2. Ääs töös (autori foto) Foto 1. Ääsi uus konstruktsioon (autori foto) 
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Lisa 1 (järg) 

                  

Foto 5. Alasi (autori foto) 

Foto 4. Töökoht (autori foto) 
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  Lisa 1 (järg) 

Foto 7. Kirve silma avardaja enne lihvimist (autori foto) 

Foto 6. Vedruteras tules (autori foto) 
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 Lisa 1 (järg) 

  

Foto 9. Kirve pea 2 (autori foto) 

Foto 8. Kirve pea 1 (autori foto) 
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Lisa 1 (järg) 

Foto 10. Kirve pea 3 (autori foto) 

Foto 11. Kirve pea 4 (autori foto) 



44 

 

Lisa 1 (järg) 

Foto 13. Valmiv käepide ja kirves (autori foto) 

 

Foto 15. Käepide tööriistadega (autori foto) 

 

Foto 12. Käepideme katsetused (autori foto) Foto 14. Käepideme algne joonis puidul (autori foto) 
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Lisa 2. Digitaalne installatsioon tulemustest 

Installatsiooni pilt 1 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 2 (järg)

 

Installatsiooni pilt 2 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 2 (j

 

Installatsiooni pilt 3 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 2 (järg) 

 

Installatsiooni pilt 4 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 2 (järg) 

 

Installatsiooni pilt 5 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 2 (järg) 

 

Installatsiooni pilt 6 (autori foto ja kompositsioon) 
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Lisa 3. Valminud kirveste katsetuste video 

Link autori filmitud video juurde, kus demonstreeritakse valminud kirveid tööolukorras: 

https://www.youtube.com/watch?v=z5zlTIPPKfo (vaadatud 29.05.2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5zlTIPPKfo

