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SISSEJUHATUS 

 

Valisin sellise lõputöö teema, sest tundsin, et Eesti raamatuturul ei ole köiteid, mis 

vastaksid minu väärtustele. Minu haridus on omapärane – üheltpoolt disaini ja teiselt 

köitekunsti alane, minu soov on neid pooli ühendada. Olles praktikal köiteid poolkäsitsi 

tootvas ettevõttes nägin, kuidas toodetakse köiteid, mis pole loodud tootmist pidades 

silmas. Sain aru, kui kasulik oleksid selliste köidete kavandamisel disaini ja köitealaste 

teadmiste ühendamine. Otsustasin disainida poolkäsitsi toodetava köite. Ühtlasi soovisin 

välja selgitada, kas sellisel viisil raamatute köitmine on minu jaoks perspektiivikas. 

Köidete disainimine on aktuaalne, sest teoseid, mida kujundada ja köita, tuleb pidevalt 

juurde. Aastal 2017 trükiti Eestis raamatuid 3916 eri nimetust, millest 3596 olid esitrükid 

(Raamatud... 2018). Sellest, miks on vaja raamatuid köita või kujundada, mina oma töös ei 

kirjuta. Selle vajalikkusest annab aimu aga fakt, et Eestis valitakse järjepidevalt juba 

aastast 1998 kauneimaid raamatuid, et väärtustada kunstiliselt kujunduselt ja 

trükitehniliselt teostuselt parimaid raamatuid, kui vaimse kultuuri nähtust (Kauneimad...). 

Töö alguses panen paika, millised on köite väärtused tarbijale ja tellijale. Nende 

väärtuste põhjal panen paika töö eesmärgi. Selle eesmärgi täitmiseks kavandan, teen 

makette, tööproove ja prototüüpe. Kõigis nendes töö etappides arvestan ka köite tootmise 

võimalustega.  

Kirjalik töö on jagatud kahte peatükki. Esimeses peatükis kirjutan, kuidas ma 

tekstianalüüsi põhjal köite disainimisega alustan. Lisaks annan ülevaate, millise 

eesmärgiga ja kuidas kavatsen erinevaid köite osi kujundada. Peatüki teises pooles kirjutan 

köite konstruktsiooni ja materjalide valimisest.  

Teises peatükis käsitlen tootmist. Selle esimeses pooles kirjutan kaunistustehnikate 

valikust arvestades poolkäsitsi tootmist. Teises pooles kirjutan erinevatest tehnikatest ja 

töövõtetest, mida nahkköite poolkäsitsi tootmises kasutan.  
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Raamat on selle töö kontekstis lugemiseks mõeldud tarbeese ehk toode, mis koosneb nii 

sisust ehk tekstist kui vormist ehk köitest. Köite kujundamine arvestades tootmist on köite 

disain, mille tulemusena valmib disainköide. Masstoodetud köidet nimetan tavaköiteks. 

Köite disainer on inimene, kes disainib köidet ehk selles töös mina. Selle töö kontekstis 

teeb raamatu kujundaja graafilise kujunduse tavaköitele. Kujundus on siin töös köitele 

antud soovitud välimus. Raamatu disaini tellib Urmas Vadi, kes on raamatu autor ja 

kirjastaja. Selle töö kontekstis räägin Vadist kui tellijast, kuid arvestan ka tema kui 

ettevõtja soovidega, sest valmiv köide on osa tema tootest. Pookäsitsi tootmine on 

tootmisviis, kus toote valmistamiseks kasutatakse nii käsitööd kui masinaid.  

Ülal mainitud mõisted eristavad selles töös erinevaid tegevusi, objekte ja inimesi. Tean, 

et nii tava- kui disainköited läbivad erinevaid kujundamise ja disainimise etappe ega proovi 

neile erinevaid nimetusi andes vastupidist väita. Lisaks võivad kujundus- ja disainietapid 

sisaldada sarnaseid elemente ja neid võib olla raske eristada.  

Minu disainiprotsessi eesmärk on tõsta raamatu väärtust köite kaudu. Minu hüpotees on, 

et disainides köidet vastavalt tarbija ja tellija väärtustele, tõstan sellega raamatu väärtust 

nende jaoks. Minu töö eesmärk ei ole tõsta raamatu väärtust kõigi tarbijate jaoks vaid 

pakkuda teistsuguse väärtustega toodet neile tarbijatele, kes seda vajaksid. Selle kohta 

ütleb tabavalt  M. Undusk (2014): „Mis kuube me ka ei kannaks, kas sametit, siidi või 

kuldseid mansette, veri me soontes voolab ikka omasoodu. Tekst ilusa köite keskmes ei 

muutu veelgi paremaks, aga südame paneb raamatuarmastajal tugevamini põksuma küll‖.  

Nahk on omadustelt selline materjal, mis vajab töötlemiseks käsitööd. Kuna kõik nahad on 

struktuurilt erinevad ning reageerivad töötlemisele erinevalt, on keeruline nendega 

töötamist automatiseerida. Käsitsitootmine on aga kulukas, sest see võtab masinatega 

võrreldes rohkem aega ja see suureneb tööjõukulu ning see omakorda toote hind. Seega on 

mõistlik käsitöö ja masintootmine ühendada.  

Võtan köite tootmist planeerides eesmärgiks hoida tootmis- ja materjalikulu madalal.  

.Selleks asendan käsitöö masintööga seal, kus võimalik ja planeerin käsitöö osa nii, et need 

võtaksid vähem aega. Planeerides väiketootmise seisukohast, võtan eesmärgiks vähendada 

erinevate materjalide töövahendite arvu tootmisest, et vähendada tootmiskulusid. Tootmist 

planeerides arvestan kooli köite-töökoja võimalustega.  
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Lõputööd planeerides oli üheks eesmärgiks köiteid ka poolkäsitsi toota ja analüüsida 

selle protsessi planeerimist ja teostamist. Töö käigus aga minu töömaht kujunduse osas 

kasvas, mis omakorda mõjutas erinevate osade valmimise aega. Selle tulemusena, käsitlen 

siin töös ainult disaini protsessis tehtud valikuid, mida tegin peamiselt tootmist silmas 

pidades.  
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1. TÖÖ LÄHTEPUNKTID JA KÖITE KUJUNDUS 

 

Selles peatükis kirjutan, milline on minu osa „Elu mõttetustest‖ välja andmisel ja kuidas 

analüüsisin teose sisu ehk teksti, et kasutada seda köite kujundamisel. Peatükk on jagatud 

neljaks osaks. Esimeses annan ülevaate, mis on minu osa raamatu välja andmises ja 

millised on autori soovid köitele. Teises osas analüüsin teksti ja kirjutan kujunduse 

loomisest. Järgmises osas kirjeldan, kuidas kujundasin köite osi ja milliseid põhimõtteid 

järgisin. Peatüki viimases osas annan ülevaate, kuidas valisin köite osadele 

konstruktsioonid ja materjalid.  

Oma töös kasutan ma mitmeid mõisteid, mis võivad olla mitmetähenduslikud või 

lugejale võõrad.  

Enne kui kirjutan töö lähtepunktidest täpsemalt soovin välja tuua mõned mõisted, mis 

võivad lugejas tekitada segadust, kuna on mitmetähenduslikud või võõrad. Kirjutan selles 

töös kasutatavad mõistes lahti, sest lugedes teemakohast kirjandust märkasin, et erinevaid 

mõisteid kasutatakse segiläbi ja köite teemalises terminoloogias valitseb segadus. Kasutan 

mõistete seletamisel nii teatmeteoste abi kui lähtun järeldustest, mida tegin erialast 

kirjandust lugedes.   

Raamat on vorm teabe säilitamiseks ja levitamiseks (EE 2006). Raamat võib olla ka 

kunstiteos e kunstnikuraamat, siis on see kunstiteos (Evenhaugen 2012).  

Tarbeese  on ese, mida on igapäeva elus vaja. (EKSS) 

Sellest järeldan, et raamat selle töö kontekstis on tarbeese, sest see on mõeldud 

lugemiseks. Lisaks on see ka toode, sest plaanin seda toota ja see läheb müüki.  

Tarbekunst kujundab tarbeesemeid(EE 2006), tulemus on kunstiteos.  

Disain kujundab tarbeesemeid (EE 2006), tulemus on toode.  

Tootedisain kujundab tooteid tööstustele (EKA) 

Viimase kolme termini definitsioonist lähtudes teen järelduse, et selle töö raames 

valmiv köide ei ole kunstiteos ega tööstusele kujundatud toode, seega saab see olla ainult 

disain, sest kujundan tarbeeset ja selle tulemuseks on toode. 

Raamat on selle töö kontekstis on toode, mis koosneb nii sisust ehk tekstist kui vormist 

ehk köitest. 
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Raamatudisain on raamatu kujundamine. Laiem mõiste, mille alla käivad nii 

illustratsioonid  kui trüki- ja köite kujundus.  

Köide tähistab erinevaid raamatu osi nagu selg ja kaaned, mis annavad raamatule 

tugevuse ja välise vormi (EKSS).  

Seega nimetan köite kujundamist vastavalt tootmislahendustele köite disainiks. Seda 

protsessi ei saa nimetada köite kunstiks, sest tulemuseks ei ole kunstteos vaid tarbeese.  

Disainköide on disainitud köide 

Tavaköide on harilik, tavapärane, harjumuspärane köide ehk köide, mis on 

masstoodetud trükikojas 

Autoriköide on köide, mille kavandab ja teostab köitekunstnik 

Köite disainer on disainer, kes disainib köidet. Selle töö kontekstis olen see mina. 

Köite kujundaja on selle töö kontekstis inimene, kes teeb graafilise kujunduse 

trükikojas toodetavale köitele e. tavaköitele. 

Kujundamine on protsess, mis annab esemele soovitud välimuse (EKSS). Selle töö 

kontekstis tähistan selle mõistega välimust, mille köitele kavandan, mitte struktuurilisi ega 

tehnilisi lahendusi.  

Toode on tootmise tulemus (EKSS). Selles töös on minu tooteks köide. Tellija Urmas 

Vadi toode on raamat. Köide on üks osa raamatust. Mõlema osa tarbija on raamatu lugeja.  

Toote sisu on toote funktsionaalsus, eesmärk ja olemus (Eesti Disainikeskus)  

Teose sisu on siin töös raamatu tekst.  

Toote vorm on toote väline esteetika, pinnamaterjal, aga ka välimus vastavalt sisule 

ehk eesmärgile (Eesti Disainikeskus) 

Tootmine  on toodete valmistamine (EKSS). 

Pool- tähendab kas pooleldi, poolenisti või osalt (EKSS).  

Käsitsi tähendab käte jõul mitte masinatega (EKSS).  

Käsitöö on lihtsate tööriistadega väiketootmine (EKSS).  

Väiketootmine on toodete valmistamine väikeste seeriate kaupa või väikeettevõttes (EE 

2006).  

Arvestades eelneva viie mõiste tähendusi  ja arvestades viise, millega hakkan köidet 

tootma, saan öelda, et disainin toote poolkäsitsi väiketootmiseks. 
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Tekst on raamatu sisuks olev tekst. Kasutan mõistet tekst, sest mõiste raamat on siin 

töös teise tähendusega ja mõiste raamatu sisu oleks segadust tekitav, sest raamatul kui 

tootel ja raamatul kui kirjandusteosel on erinev sisu. Kohtades, kus sõna tekst, ei sobi 

kasutada kasutan mõistet teose sisu, mis on sellega samaväärne. 

Raamatu autor või autor kasutan Urmas Vadi kohta, kes on raamatu teksti kirjutanud. 

Tema kohta kasutan veel mõistet tellija. 

1.1 Töö lähtepunktid 

1.1.1 Minu ülesanded raamatu väljaandmise protsessis 

Et mõista, mis on minu osa Urmas Vadi miniatuuride kogumiku „Elu mõttetusest‖ välja 

andmisel, kirjutan, millises faasis mina selle projektiga liitusin ja mis on minu ülesanded. 

Ajal, kui valisin oma lõputöö teemat, oli Urmas Vadil teksti kirjutamine juba käsil. Ta 

soovis, et raamat ilmuks 2019. aasta hiliskevadel või suve alguses. Vadi soovib, et lisaks 

600 tavaköitele ilmuks raamat ka 20 nahkköites.  

 Mina sain ülesandeks kujundada teksti põhjal nahkköide ja seda toota. Minu ülesanne 

ei ole kujundada teksti, seda teeb raamatu kujundaja. Kujundamise käigus selgus, et 

autorile meeldivad mu visandid ja kavandid niivõrd, et sain ülesandeks ka raamatut 

illustreerida. Illustratsioonide (vt LISA 1) loomisest ma selles töös ei räägi, vaid keskendun 

köitele.  

1.1.2 Autori soovid köitele 

Autor soovis, et raamat oleks nahkköites. Ta pakkus välja idee, et kujundus võiks  järgida 

vanu kroonikaid, sest tekst viidatakse kroonika pidamisele. Selle ideega ma edasi ei 

töötanud, sest raamatu sisu analüüsides sain aru, et see ei räägi kroonika kirjutamisest ja 

leidsin sealt teisi sümboleid, mida kujunduses kasutada. 

 Samuti soovis autor raamatule vutlarit. Ta usub, et vutlariga raamat püüab potentsiaalse 

lugeja tähelepanu, sest tavaköites raamatutel enamasti vutlareid pole. Võtan seda soovi 

arvesse ja planeerin köitele ka vutlari. Autor pakkus välja idee, et raamatu kujundus 

kajastuks ja vutlaril ja lähtuks kaane kujundusest.  

Kuigi teksti analüüs järgneb selles töös autori soovidele, siis tegelikult olin teksti 

analüüsinud juba enne autoriga kohtumist. Seega oli mul autorile pakkuda mitmeid teose 

sisuga seotud ideid kujunduse jaoks (vt LISA 2). Neist valis autor ühe ja siit edasi kirjutan 

köite kujundamisest sellest valikust lähtudes.  
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1.1.3 Köite väärtused 

Alustan disainiprotsessi küsides kellele, miks ja mis väärtusega toodet looma hakkan. 

Kuna eduka tootedisaini aluseks on teadmised sellest, missugused on kliendi vajadused 

(Loov Eesti), siis pean välja selgitama, millised on minu disainitava köite potentsiaalsed 

kliendid ja disainima toote vastavalt nende vajadustele ja väärtustele. Turunõudluse 

analüüs näitab, kes on toote klient ja millised on tema vajadused (Loov Eesti). Arvestades 

lõputöö fookust tegin otsuse, turunõudluse analüüsi mitte teha, sest minu töö eesmärk ei 

ole uurida raamatuturgu ega raamatute tarbijad. Aga ilma uurimistööd tegemata, on raske 

hinnata tegelikku olukorda. Üks viis, kuidas mõista raamatu tarbijaid, on lähtuda iseenda 

kui tarbija vajadustest. Uurides enda vajadusi saan  lähtuda neist ka disainiprotsessis.  

Leian, et selline lähenemine on mõistlik, sest vajaksin uuringuid ainult siis, kui toodete 

arv oleks suurem, selleks et selgitada välja, millised on vajadused, mis on ühised 

suuremale hulgale inimestele. Minu eesmärk on aga disainida raamat, mis vastaks 

spetsiifilistele väärtustele ja väiksemale hulgale tarbijatest. Seega kasutan tarbija vajaduste 

mõistmiseks neid väärtusi, mida mina hindan köite juures ning eeldan, et sarnaste 

väärtustega raamatu tarbjaid on teisigi. Need väärtused on positiivne emotsioon, kvaliteet, 

kasutusmugavus, erilisus ja kujunduse seos raamatu sisuga. Samad väärtused võtan aluseks 

disainiprotsessis. Olen teadlik, et selline valik on subjektiivne ja selle tõttu võivad mõned 

aspektid jääda märkamata. Kuid oma toote võimaliku tarbija väärtuste põhjaliku 

uurimisega kavatsen tegeleda tulevikus.   

Minu toote ehk köite tellib Urmas Vadi, seega pean arvestama ka toote väärtustega, mis 

on olulised talle. Tema soovib disainköitega tõmmata tähelepanu nii sellele teosele kui ka 

oma loomingule laiemalt. Seega võin tellija seisukohast lähtuvalt öelda, et toote väärtuseks 

on erilisus ja silmapaistvus raamatuturul. Selleks, et hinnata milline on olukord 

raamatuturul ja milliseid tooteid seal pakutakse, lähtun taas endast kui tarbijast ja 

olukorrast, milles raamatuid ostes olen. Leian, et neile, kes hindavad lisaks raamatu sisule 

ka erilist köidet turul valikut ei ole.  
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Järeldan, et inimene, kes tarbib oma väärtustele vastavat toodet teeb seda positiivse 

emotsiooniga. Turul, kus enamus tooteid on hea sooritusvõimega, väärtustub see, mis 

pakub eelkõige positiivseid emotsioone (Lehari jt 2012:11). Seda võib väita ka raamatuturu 

kohta, kus oma ülesannet, raamatu sõnumit edasi anda, täidavad enamik köiteid hästi. 

Seega võib järeldada, et sooritusvõimelt sama ent positiivseid emotsioone tekitav köide 

võib edukalt turul konkureerida.  

Üheks viisiks, kuidas ennustada oma toote tulevikku ja edu, on analüüsida makrotrende 

ehk suuremahulisi muutusi meie ühiskonnas (Lehari jt 2012:39). Üheks kehtivaks 

makrotrendiks on globaliseerumine (Lehari jt 2012:41). Mille tulemusena on alles väga 

vähe asju, mis oleksid lokaalsed, mida saab tõesti ainult konkreetsest kohast (Lehari jt 

2012:41). Globaliseerunud maailmast on üha raskem leida midagi unikaalset (Lehari jt 

2012:41). Selle kohta ütleb ilusasti Illu Erma (2017:7) : „Meie tänast olemist ilmestab 

sageli tormamine. Tehnoloogilises galopis üha kiirenevad teabeleviprotsessid toodavad 

paratamatult kultuurilist ühenäolisust. Selle taustal väärtustub ainukordne - OMA käekiri―. 

Seega võib minu tootel, mida on ainult 20 ja millel on piiratud leviala, olla väärtus just 

nendel samadel põhjustel.  

Pidevalt muutuva raamaturu nõudmistele vastamiseks, kasutatakse koos moodsate 

tehnoloogiatega enam ka erilisi köitematerjale nagu kangas, puit, plastik ja nahk (Art... 

2015:102). Seega võib erilise köitematerjali kasutamisest saada raamatuturul eelis.  

 

1.1.4 Teksti analüüs  

Üheks tööle seatud eesmärgiks, on siduda köite kujundus teose sisuga. Selleks analüüsin 

teksti, et mõista selles peituvaid tähendusi. Analüüsin teksti lugeja- ja teosekeskselt. 

Kasutan erinevaid analüüsi meetodeid segamini ja lisaks neile ka visandamist. Loen teksti 

ilma igasuguste autoripoolsete kommentaaride ja juhisteta. Nii saan olla kindel, et minu 

kavandite aluseks on seosed, mis minul raamatut lugedes tekivad. Loen teksti korduvalt, 

alguses otsast lõpuni katkestamata, et saada aimu sellest kui tervikust. Siis loen vahepeal 

peatudes ja märkmeid tehes ning kirjutan välja sõnu, mis püüavad minu tähelepanu ja 

visandan neid.   
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   Pärast teksti analüüsimist pidades oluliseks teose tegelasi, tegevuste toimumise 

aega ja kohta, jõudsin järeldusele, et kaasaegne lugeja saab ära tunda selle teose tegelased, 

tegevuskohad ja olukorrad ning end nende lugudega samastada. Leian, et raamat räägib  

inimestest meie ümber ja kannab mõtet, et iga üks meist võib elus pettuda kuid keegi meist 

ei peaks terve elu pettunud olema. Teos räägib sellest, kuidas inimesed lasevad end 

emotsioonidel juhtida ja millised tagajärjed sellel võivad olla. Kõiki neid tegelasi 

ühendavad soovid, unistused ja nende mitte täitumise järel pettumus, mis on üks paljudest 

emotsioonidest. Soovisin seda mõtet kasutada ka raamatu kujunduse loomisel. Seadsin 

eesmärgiks kujutada raamatu kaanel paika, kust saavad emotsioonid alguse ehk mida ma 

nimetan „pettumuse kodu‖. Teisi elemente, mis tulid kujundusse teksti analüüsist käsitlen 

järgnevatest alapeatükkides. Lisaks saab põhjalikku teksti analüüsi lugeda lisas (vt LISA 3) 

1.2 Kujundamine arvestades töö lähtepunkte 

Järgnevates alapeatükkides kirjutan köite kujundamisest ja teen seda erinevate köite osade 

kaupa. Vastavalt olukorrale, milles raamat on, näeb kasutaja sellest erinevaid osi või mitut 

osa koos. Seega on iga köite osa iseseisva kompostisooniga pind aga pean kujundades 

arvestama köite kui tervikuga. Köite osad on kujutatud joonisel (vt joonis 1).   

 

Joonis 1. Köite osad 
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 Joonis 2. Köite kavand „Pettumuse kodu‖ 
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On tõestatud, et inimestel on äratuntavalt kuus põhiemotsiooni (Põhiemotsioonid...). 

Üheks nendest on viha, mille alla liigitub ka pettumus. Arvatakse, et põhiemotsioonid on 

kõigil inimestel olemas juba sündides (Põhiemotsioonid...) seega järeldan, et pettumus on 

meie sees kogu aeg olemas. Emotsioonide avaldumises mängivad rolli mitu ajupiirkonda. 

Ka erinevatel aju poolkeradel on emotsioonide äratundmisel ja läbielamisel erinevad rollid. 

Inimese ajus on kaks osa, mis vastutavad emotsioonide tekke eest. Üks neist on 

mandelkeha ehk amygdala ja teine hippokampus (Kus...).  

Teades, kus emotsioonid meie kehas tekivad, soovin köite kaanel kujutada aju ja selles 

asuvat mandelkeha. Kuna mõlemas aju pooles toimuvad erinevad protsessid, on ka minu 

kujunduses mõlemad aju poolkerad erinevad. Ajul ja kaantel on mõlemal kaks poolt, seega 

jagan ajupoolkerad vastavalt esi-ja tagakaanele. Kui raamat on lahti, moodustavad kaks 

poolkera terve aju (vt joonis 2).  

1.2.1 Köite kujunduse värvide valik 

Köite kujundusse valisin kaks kontrastset värvi matt must ja läikiv kuldne (vt joonis 2.). 

Kuld seostub väärtusega ja tähtsusega, sest see on läbi ajaloo olnud kõrgelt hinnatud. Kõik, 

mis on kujunduses kuldne, on mõeldud püüdma tähelepanu. See eristab ka tähtsat osa 

ülejäänud pinnast nagu aju kujutise sees olev kuldne mandeltuum. Matt must tähistab 

tühjust ja pimedust, kus inimene eksleb, kui ta on elus pettunud.   

1.2.2 Kaante kujundus 

Aju kujutis kaanel peab olema äratuntav. Seetõttu võtan aluseks joonise, mis näitab 

läbimõõtu inimajust ja kuhu on märgitud käbikeha asukoht (vt joonis 3). Ajukäärud 

moodustavad mustri, mis olen kujutanud joonisel (vt joonis 4) Siin on näha, et olen aju 

pinda lihtsustanud ja mandeltuuma suurendanud, et see sobiks minu kujunduse 

eesmärkidega, milleks on tähelepanu juhtimine mandeltuumale. Lisaks on mandeltuum 

kavandatud kuldsena.  
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Joonis 3 Mandelkeha asukoht. Henry Vandyke Carter (enne 1858) 

 

Joonis 4. Lihtsustatud aju läbilõige 
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Soovin, et aju motiiv annaks edasi rohkem aju vormi ja oleks ruumiline. Siis saab lugeja 

seda ka katsuda. Algselt kavandan aju reljeefsena kaane pinnale, kuid töökatsetusi tehes 

selgus, et see muudab tootmise keeruliseks, sest vajab detailseid vorme või käsitsi naha 

voolimist (vt joonis 5). Üheks lahenduseks selle probleemile oli kujutis pöörata pinna sisse.   

Põhjusi, miks valida nõgus mitte reljeefne kujutis, on köite kasutusmugavusest lähtudes 

kolm. Esiteks on Minu hinnangul nõgusa kujutisega raamatu kaanest mugavam kinni 

hoida. Teiseks põhjuseks on see, et väljaulatuv kujutis võib erinevate pindade vastas hakata 

kuluma kaasa arvatud vutlarisse asetamisel. Ebamugav on ebatasase pinnaga raamatut 

lauale panna. Lisaks ei kulu nõgusas kohas maha trükifoolium ja saan olla kindel, et 

mandeltuuma tähistav kuldne pind ei tuhmu. 

Tagakaanel on aju kujutis pinna sisse pressitud ainult piirjoontega. Peened jooned 

annavad katsudes teise tunde, kui suurema nõgusad vormid esikaanel. Lisaks on joonte 

nahapinna sisse pressitud kujutis samuti kulumiskindlam ja katsudes mugavam.  

 

Joonis 5. Reljeefne aju kujutis 
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1.2.3 Vutlari kujundus 

Tahtsin, et vutlar koos raamatuga moodustaks terviku, selle saavutamiseks kandsin 

raamatu kaane musta värvi üle vutlarile. Lähtusin vutlari kujundamisel kaanel olevast aju 

kujutisest ja lisaks sellele ühendasin kaane kujunduse vutlari kujundusega selliselt, et 

lõikasin vutlari külje sisse augu, kust kaane kujundus välja paistab. Sellega soovisin 

rõhutada, et vutlar on osa köite kujundusest ja ei mõjuks köite pakendina.  

Kuna aju koosneb kahest poolkerast on ka vutlaril neid kujutatud kaks. Üks neist on 

sama, mis raamatu esikaanel ja on nähtav siis, kui raamat on vutlaris. Teine on trükitud 

vutlari sisse ja on nähtav vaid siis kui raamat on vutlarist välja võetud. See annab raamatu 

vutlarist välja võtmisele omamoodi väärtuse. selline kujunduslik võte võiks üllatada 

tarbijat ja pakuks positiivset emotsiooni.  

Vutlari sisse on aju trükitud kuldsena ja sellele ei ole märgitud mandeltuuma asukohta. 

See tähistab sellise inimese aju, kelle elu ei ole pettumus üle võtnud.  

 

1.2.4 Köite selja kujundus 

Kujundasin raamatu selja lihtsalt ja klassikaliselt. Toon seljal välja nii teksti pealkirja kui 

autori nime. Teksti paigutan seljale nii, et seda saab lugeda ka siis kui raamat seisab 

kinnisena laual. Pealkirja kirjastiili valides lähtusin raamatu teksti kujundusest.  

1.2.5 Kaptaalide kujundamine 

Kaptaalpaelad kavandan lähtudes kaane ja vutlari kujundusest samuti mustad, et köite 

ühtset värvi pind mitte katkestada.  Kuna kaptaalid on väikesed, siis nad ei mängi suurt 

rolli köite üldises välimuses aga neid saab kujunduses kasutada. Nende omaduste tõttu 

saan kasutada kaptaalpaelu selleks, et anda edasi sõnumit, mis ei lähtu teksti analüüsist. 

Planeerin köited nummerdada nii, et numbrikood on nähtav kaptaalpaelal. Selle eesmärk 

on rõhutada nende köidete ainulaadsust, mis on üks minu eesmärke selles töös. Selleks, et 

numbrikood oleks kergesti nähtav, selle need kuldsena. Kuidas kaptaalidel olevat 

triipkoodi lugeda saab täpsemalt lugeda lisas (vt LISA 4). 

1.2.6 Plokiservade kujundamine 

Raamatu Plokiservasid masstoodetud raamatutel tihti ei kujundata kuid Minu hinnangul 

moodustavad sisuploki servad olulise osa raamatu kujundusest. Kujundan servad musta 

värvi, et köite ühtest pinda säilitada. See muudab köite silmapaistvamaks ja teistest 

eristuvaks, mis on üks väärtustest, mida mina raamatule anda soovin.  



18 

 

2. KÖITE DISAIN 

 

Selles peatükis annan ülevaate, kuidas ja millistel alustel valisin köite osade 

konstruktsioonid ja materjalid ning milliseid töövõtted ja kaunistustehnikad valisin 

poolkäsitsi tootmiseks mõeldud köite puhul. Peatükk on jagatud kaheks osaks. Esimeses 

neist kirjutan erinevatest köite osadest nagu kaaned, selg ja vutlar. Teises osas kirjutan 

tehnikatest, mida köite disainis kasutasin nagu klišee-ja tempeltrükk. 

2.1 Köite konstruktsioonide ja materjalide valik 

Siin peatükis kirjutan köite osade kaupa, kuidas valisin neile konstruktsiooni ja materjalid. 

Valikute tegemisel arvestasin sellega, et konstruktsioonilised lahendused annavad tootele 

väärtust juurde ja on poolkäsitsi toodetavad.  Materjalide ja konstruktsioonide valimiseks 

teostasin erinevaid katsetusi ja tööproove.  

2.1.1 Kaaned 

Pärast erinevate köitestruktuuride uurimist, valisin selle töö jaoks kõvakaanelise eraldi 

seljaga täisnahkköite (vt LISA 5). Mis tähendab, et kaaned ja selg on kaetud nahaga ja 

kaaned on kinnitatud selja külge. Kuna sellise köite konstruktsiooniga on selg tugevdatud 

ja kaetud, on sellist köidet mugav käes hoida ja lugeda, lisaks vutlarist välja võtta. Kõvade 

kaantega lahendus sobib ruumiliste kaunistusvõtete teostamiseks.  

Eraldi osadest koosnevale kaanele on kaunistustehnikate teostamine lihtsam, see 

võimaldab erinevaid köite osi paralleelselt valmistada. Näiteks sellel ajal kui raamatu 

tagakaantel liim kuivavad saan esikaantele teostada kujundust. Eraldi osadest kaas annab 

eelise ka naha juurdelõikusel, sest väiksemaid lõikeid saab nahale paigutada paremini kui 

suuri. 

Eraldi seljaga köite eeliseks on ka see, et kui tootmises tekib mõni viga, ei pea välja 

vahetama raamatu kaasi tervikuna vaid ainult vastava osa. Sellise lahenduse puhul on 

nahakulu küll suurem, selle võrra, et kaaned tuleb selja külje kinnitada naha abil ja 

mõlemad kaaned vajavad kõigi nelja külje pealt naha ülekeeramist. Aga see on väike 

miinus, arvestades kui palju eeliseid sellisel konstruktsioonil tootmise seisukohast on.  
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Materjali valikul lähtun mitmest aspektist. Hea köitmisnaha paksus on 1mm. Kõige 

paremad on spetsiaalsed köitmiseks pargitud nahad (Smith, K.A.1998:50). Köitenahad on 

kulukad ja see tõstab raamatu hinda. Minu eesmärk on hoida köite materjalide ja tootmise 

kulud kontrolli all. Seega leian alternatiivse materjali, mis sobib omadustelt minu 

kavandatud kujunduse loomiseks. Katsetasin kolme erinevat kroompark nahka (vt LISA 6). 

selleks et selgitada, kuidas nahk need kaane järgi vormi võtavad, kuidas jääb sellele 

fooliumtrükk ja kuidas nahapind nõgusa kujunduse esile toob (vt LISA 7). Pärast katsetusi 

valisin töö teostamiseks poolmati pinnaga musta kroompargitud lambanaha paksusega 

0,7mm. 

2.1.2 Vutlar 

Vutlar on kavandatud üleni musta värvi ja seest kuldse trükiga. Sellise kujunduse 

teostamiseks sobib musta värvi papp, millele on võimalik fooliumiga trükkida. Pärast 

katsetusi erinevate materjalidega (vt LISA 8) tean, et, selleks sobib must paspartuupapp.  

 Pärast mitmeid katsetusi ja tööproovide (vt LISA 9) tegemist selgub, et kasutades 

läbinisti musta materjali, saab seda lõigata, ilma et lõikeäär vajaks hiljem värvimist või 

katmist. Ka ei pea ma vutlarit seest ega väljast katma nagu seda traditsiooniliselt tehakse, 

sest materjal on juba musta värvi. Sellega hoian kokku aega tootmises, mis on üks minu 

seatud eesmärkidest. Kuigi paspartuupapp on kümme korda kallim kui köitepapp, mida 

saab samuti vutlari tegemiseks kasutada, otsustan siiski paspartuupapi kasuks, sest selle 

läbinisti must värv lihtsustab oluliselt vutlari tootmist. Väheneb ka erinevate materjalide 

arv tootmises, mis on üks minu tööle seatud eesmärkidest.  

2.1.3 Kaptaalide konstruktsiooni ja materjalide valik 

Nahast kaptaalpaeltel on tootmise seisukohast mitmeid eeliseid. Esiteks ei vaja need 

lisamaterjali, sest saan kasutada ülejääke kaanenahkade lõikamisest. Nii vähendan 

erinevate materjalide arvu tootmises, mis on üks minu seatud eesmärkidest.  

Kaptaalpaelad valmivad eraldi etapina ja need saab sisuplokile kleepida. Seega ei pea 

ootama kuni sisuplokk on valmis, et neid toota. Neid saab valmistada terve tiraaži jagu 

korraga (vt LISA 10), mis hoiab kokku aega. See täidab eesmärki, vähendada käsitööna 

tehtavate tööde ajakulu.  



20 

 

2.1.4 Sisuploki konstruktsiooni ja materjalide valik 

Sisuploki ja eeslehtede konstruktsiooni ja materjali valiku teen koostöös trükikojaga. Mis 

toimub siis, kui tekst läheb trükki, see juhtub aga pärast minu töö valmimist, mis tõttu ma 

sisuploki ja eeslehtede konstruktsiooni ja materjali valikut oma töös ei käsitle. Pea 

sisuplokki ja eeslehti oluliseks osadeks köite disainis.  

 

2.2 Töövõtted ja kaunistustehnikad  

2.2.1 Digitaalsete tööjooniste tegemine 

Kasutasin köite kavandamisel kujundusprogrammi et vähendada käsitsi tehtavate tööde 

mahtu. Selle tulemusena tulid joonised täpsemad, kiiremini ja kergemalt. Arvutis 

töötamine aitas ka hoida kokku aega lõigete tegemisel katsetuste ja maketeerimise etapis. 

Lisaks oli võimalik kavandeid kiiresti muuta ja näha, kuidas erinevad värvid või 

kompositsioonid mõjuvad. Võrreldes ajaga, mis mul kulus paberist köite maketi 

tegemiseks, ajaga, mis võttis kujundusprogrammis vutlari kavandamine, võin öelda, et 

arvutis töötades hoiab aega kokku peaaegu poole võrra. 

2.2.2 Laserlõikamine 

Otsisin alternatiivi kaanepappide lõikamiseks ja otsustasin katsetada laserlõikust. See on 

täpsem kui käsitsi lõikamine ja keeruliste kujundite puhul ka kiirem. Võrreldes aega, mis 

mul kulus aju kujutise käsitsi välja lõikamiseks kaanepapist, ajaga, mis kulus laseril sama 

kujundi lõikamiseks, võin öelda, et laseril lõigates aja võit on rohkem kui 10 kordne. 

Arvestades, et laser lõikab täpsusega 0,01mm  võin väita, et see on täpsem kui pappide 

käsitsi lõikamine. Laserlõikamiseks on vaja vaid tööfaili ja materjali, seega  sobib see 

lahendus just väiketootmiseks, sest ei eelda vastavate tööriistade ega masinate olemasolu. 

Lisaks kaanepappidele on selles köites  kasutatud laserlõikust ka vutlari osade lõikamisel 

(vt LISA 11). 

Laserlõigata saab ka nahka, kuid kaanenahad lõikasin siiski käsitsi, sest see töö ei vaja 

nii palju täpsust ja ei võta kaua aega. Lisaks saan käsitsi lõigates tunnetada naha  

struktuurilisi erinevusi ja sellest lähtuvalt lõikamiseks sobivaid kohti valida.  
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2.2.3 Pressimistehnika 

Reljeefset pinda luuakse nahale erinevate vooltehnikate abil nagu lamevool, topisvool ja 

täidisvool. Neid tehnikaid saab kasutada edukalt taimpark nahal, mis vett imades muutub 

kergesti modelleeritavaks (Valk-Falk 2001:68). Lamevooli puhul ehitatakse reljeef üles 

papist ja siis kaetakse see nahaga, voolipulgaga vormitakse niiske nahk all olevate pappide 

järgi (Valk-Falk 2001:69).  

Ka mina kasutan sarnaselt lamevoolile oma kujunduses erinevaid papi kihte, et tekitada 

nõgusust. Kuna mul on kasutamiseks mitte nii hästi modelleeritav kroompark nahk, siis 

kavandan kaanele madala reljeefi. Kroompark naha omadustest sõltuvalt ei saa ma naha 

voolimiseks kasutada voolipulka. Teen erinevaid katsetusi, et saavutada nahavoolile 

sarnane tulemus. Kõige parema tulemuse andis naha pressimine kaanepapist väljalõigatud 

kujundiga(vt joonis 6). Kui kasutan kaanpapi väljalõiget pressimistehnika teostamiseks ei 

vaja ma eraldi vormi, mis on väiketootmise seisukohalt hea lahendus. Sellist tehnikat 

nimetan pressvooliks, sest olen ühendanud nii nahavoolile kui pressimistehnikale 

iseloomulikum omadused. Kasutades väljalõiget kaanepapist, annan ka välja lõigatud 

materjalile eesmärgi.  

 

Joonis 6. Kaanepapp ja väljalõige sellest 
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2.2.4 Klišeetehnika 

Klišeetehnika võimaldab ühe pressitõmbega nahale kujunduse luua ja seda kas pime- või 

fooliumtrükis (Valk-Falk 2001:68). Ja see tehnika töötab hästi nii kroompark naha (vt 

LISA 12) kui paspartuupapi (vt LISA 13) peal. Seega kasutan klišeetrükki nii tagakaanel 

kui vutlari küljel. Lõputöö raames köite osadele trükkimiseks saan kasutada koolis 

köitmistöökoja masinaid. Vajalik on ainult klišee olemasolu. Klišee tellimiseks faile saan 

ise kujundusprogrammis teha. Ja klišeesid saab kergelt interneti teel tellida. Need valmivad 

1-2 päeva jooksul ning saadetakse postiga kohale. Seega on väiketootmise seisukohalt 

sellise tehnika kasutamine õigustatud, sest tootja ise ei vaja erilisi tööriistu ega masinaid. 

Klišeetrüki teenust pakuvad Eestis mitmed ettevõtted.  

 

2.2.5  Tempeltrükk 

Tempeltrükk on nahakaunistus tehnika mida saab teha pime ja fooliumtrükis (Valk-Falk 

2001:68) Kaptaalidele teen tempeltrüki kuldse fooliumiga. Et teha esikaanele aju kujutise 

sisse kuldne pind mandelkeha asukoht, kasutan samuti kuldset fooliumit ja siledapinnalist 

ümara otsaga nahatemplit. Vajalikke tööriistu saab rakendada mitmete erinevate 

kujunduste puhul seega on neid väiketootmises hea kasutada.  

2.2.6 Värvimine 

Plokiserva värvimine vajab täpsust ja head tunnetust, seepärast on seda hea teha käsitsi. 

Raamatu sisuploki servad värvin mustaks veekindla joonistustindiga. Selle kasutamisel on 

mitmeid eeliseid aerosoolvärvide ees. Tindiga värvides pole ohtu ümbritsevat määrida ning 

see ei  vaja palju ruumi ega tugevat ventilatsiooni. Kannan tindi plokiservadele vatiga. 

Selline lahendus sobib väiketootmiseks, sest kasutatavad vahendid on mitmekülgsed ja 

kergesti kättesaadavad. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tööd alustades seadsin endale eesmärgiks disainida köide, mis oleks poolkäsitsi toodetav. 

Tegin seda ühendades oma disainialased teadmised köitmisoskustega. Lisaks lähtusin 

kogemustest, mille sain praktikal olles köiteid poolkäsitsi tootes. Töö praktilise osana 

valmis disain ja prototüüp vastavalt töös seatud eesmärkidele. Köide on planeeritud 

tootmiseks ja see algab niipea kui raamatu tekst trükki läheb. Soovisin selle tööga hinnata, 

kas köidete disainimine ja nende poolkäsitsi tootmine võiks olla minu jaoks perspektiiv ka 

tulevikus. Nüüd, kui olen disainiprotsessi lõpetanud ja alustan peagi tootmisega, näen 

sellisel väiketootmisel on minu jaoks perspektiivi ainult projektipõhise lisatööna. Sel 

põhjusel, et  töömaht ja tootmismaht ei ole omavahel proportsioonis. 

Töö alguses panin paika, millised on köite väärtused tarbijale ja tellijale. Neist lähtudes 

seadsin tööle eesmärgi väärindada raamatut disainides köite vastavalt neile väärtusele. Töö 

disainiprotsessis võtsin aluseks väärtused, mida mina kui tarbija köite puhul hindan. 

Nendeks on positiivne emotsioon, kasutusmugavus, kvaliteet, erilisus ja köite kujunduse 

seos tekstiga. Kindlasti vajavad klientide väärtushinnangud põhjalikumat uurimist ja tahan 

sellega edasi tegeleda.  

Veel pidasin oluliseks tellijapoolseid väärtusi, milleks on erilisus ja silmapaistvus 

raamatuturul. Kas köide ka konkurentsivõimeline on, saab hinnata alles pärast selle turule 

jõudmist. Seega saan teha järeldusi alles hiljem.  

Alustan esmalt köite kvaliteedi hindamisega minu kui tarbija jaoks. Köitel on paksud 

tugevad kaaned ja need avanevad hästi, vutlar on valmistatud selliselt, et raamatut on sealt 

mugav välja võtta. Neid pean  kõige olulisemateks kvaliteedi tunnusteks, mida saab 

hinnata ilma köidet lähemalt uurimata ega köitmisalaseid lisateadmisi omamata.Kvaliteedi 

osas pean kriitilisteks aspektideks materjalide puudujääke. Köide ei ole valmistatud 

kõrgkvaliteetsest köitenahast, kaantes ei ole kasutatud happevaba pappi, samamoodi ei ole 

kasutatud happevabasid liime. Mis on olulised omadused kvaliteetköite puhul.  
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Kuigi raamatu struktuuris ma järeleandmisi ei teinud siis tegin seda vutlarit luues. 

Kaotades vutlarit katvad materjalid, võib arvata, et sellega vähenes ka vutlari 

konstruktsiooniline tugevus ja et see pole seetõttu sama kvaliteetne kui kaetud vutlar. 

Võttes arvesse ülal toodud poolt- ja vastuargumente leian, et kuna tegu on tootmiseks 

mõeldud disainiga ja minu eesmärk oli tootmiskulusid kontrolli all hoida, on selline 

materjalide valik õigustatud.  

Järgmiseks väärtuseks, mida hindan, on kasutusmugavus. Köite paksud pehme nahaga 

kaetud kaaned, mis avanevad hästi, on olulised ka kasutusmugavuse aspektist. Kaanel on 

küll ruumiline kujundus, kuid see ei sega raamatu lauale või vutlarisse panemist. Köitel on 

vutlar, mis aitab raamatul riiulis seistes koos püsida ning kaitseb seda tolmu ja mustuse 

eest, leian et see on mugav lahendus ka siis kui raamat ei ole otseselt kasutuses. Raamatu 

vutlarist välja võtmine on lisa liigutus raamatu lugemise protsessis aga see muudab selle 

erilisemaks kui tavaköite lugemise. Köite negatiivne aspekt tuleb välja võrdluses 

tavaköitega, mis on kergem kui nahkköide ja seetõttu sobilikum kaasas kandmiseks. 

Tarbijana hindan köite erilisuseks, sest eesti ilukirjandust tihti nahka ei köideta. Kui 

jätta kõrvale materjalide valik, on köide tavaköidetest erinev veel konstruktsiooni poolest, 

sest sellel on eraldi valmistatud selg. Pean eriliseks veel raamatu kaanel olevat ruumilist  

kujundust ning  kujundatud kaptaale ja sisuploki servi. Köite kujunduse muudav eriliseks 

ka see, et seda on võimalik tajuda ka ainult katsudes. Nahk kaantega raamatu käes 

hoidmise kogemus erineb lamineeritud paberikaantega raamatus omast. Eriliseks muudab 

köite ka vutlar, mida tavaköidetel ei ole. Autoriköidetega võrreldes ei ole see köide eriline, 

sest kasutatud on laialt levinud köiteviisi ja nahkköidetele omast vutlari lahendust. Ka 

foolium- ega pimetrükk ole erilised tehnikad. Tehniliselt eriline on pressvool, milles 

ühendasin pressimistehnika nahavooliga.  

Järgmisena hindan köite juures kujunduse seost teose sisuga. Kuna lähtusin kujunduses 

teksti analüüsist saan öelda, et kujundus on sellega väga tihedalt seotud. Kuna analüüs 

põhinev minu isiklikel seostel siis ei pruugi teised lugejad köite kujundust kohe mõista. 

Aju kujundi seos tekstiga on mõeldud täielikuks mõistmiseks pärast raamatu läbilugemist. 

Kujundi mõistmisele aitab kaasa eeslehtede illustratsioon, mis kujutab aju kasvamist 

pettunud inimeste kaardiks. Illustratsioon ei ole otseselt minu lõputöö osa aga on valminud 

selle käigus ja on tähtis osa raamatu kujundusest ning tihedalt seotud teose sisuga. 

Kui köide vastab minu väärtusele tekitab see minus positiivse emotsiooni.  
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Tellija seisukohalt on erilisusel teine tähendus kui tarbija seisukohast, sest tellija soovib 

erilise köitega tõmmata tähelepanu sellel teosele ja enda loomingule laiemalt. Nahkköited 

antakse välja harva ja see  tõmbab tähelepanu nii teosele kui autorile. Lisaks on tegu mitte 

lihtsalt nahkköitega vaid disainköitega, mis tõmbab see veelgi tarbijate tähelepanu. Tarbija 

jaoks võib olla ka tähenduslik ja oluline ka see, et just see tekst on köidetud nahka. Erilisi 

köiteid on Eestis ka varem välja antud aga ma arvan, et tellija jaoks on köide piisavalt 

eriline ja vastab seega tema väärtusele.  

Võib arvata, et köide, mis on üleni must ei paista teiste raamatute vahelt silma aga 

selline värv on tingitud teose sisust ning pidasin seda kujunduses olulisemaks. Lisaks saab 

köide paista silma ka muud moodi kui ainult visuaalselt. Teades, et turule on tulnud 

disainköide, võib see tarbijas huvi tekitada ka köidet ennast nägemata. Usun, et minu 

disainitud köitel on vajalikud omadused, et vastata tellija väärtustele, kui selle turundusel 

õigesti toimida.  

Minu hüpotees oli, et kui disainin köite, mis vastab tarbija ja tellija väärtustele, tõstan 

raamatu väärtust nende jaoks. Võin öelda, et see hüpotees pidas paika. Mina kui tarbija 

hindan teost, mis on köidetud minu väärtustele vastavasse köitesse, rohkem kui teost, mis 

on tavaköites.  

Et luua disain, mis oleks poolkäsitsi toodetav, otsustasin tootmisvõimalustega arvestada nii 

kavandamise, makettide, tööproovide kui ka prototüüpide tegemise etapis. Selle 

tulemusena ei ole köite kujunduses kasutatud algset ideekavandit, sest see oleks olnud 

tootmiseks liialt keeruline. 

Töös sai kinnitust ka see, et nahk vajab käsitsi töötlemist. Prototüüpe valmistades, pidin 

arvestama naha struktuuriliste erinevustega nii juurdelõikusel kui nahka õhendades. Tehes 

tööproove, nii käsitsi kui masinaid kasutades, sain võrrelda, kui palju käsitöö on 

ajakulukam. Kaanepappide lõikamisel on see 10 korda suurem kui laserlõikusele kuluv aeg 

ja makettide tegemisel kuni poole aeglasem. Ühendasin töös nii masin- kui käsitsi tootmise 

ja olen tulemusega rahul. Käelist tunnetust vajavad ülesanded tegin käsitsi ja suurt täpsust 

ning kiirust nõudvad masinatel. Tulemuseks on köide, mis on valmistatud tehniliselt täpselt 

ja korrektselt, kuid kiiremini kui ainult käsitsi valmistades.  
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Üheks eesmärgiks disainiprotsessis oli vähendada erinevate materjalide ja tööriistade 

arvu tootmises. Selleks kavandasin kujundusse vähe erinevaid värve ja pindasid. Vutlarit 

konstrueerides leidsin materjali, mida ei pea katma ja hoidsin nii ära lisa materjalide 

kasutamise. Kaptaalpaelu ja kaanekujundust tehes andsin uue eesmärgi nii naha- kui 

papijääkidele. Tulemuseks on köide, mis on poolkäsitsi toodetav, kus on kasutatud vähe 

erinevaid materjale ja mille kujundust on lihtne teostada. Kindlasti soovin edasi tegeleda 

köidete tootmisel erinevate uute tehnoloogiate kasutamisega ja katsetada peale naha ka 

muid materjale. Võttes arvesse selle köite tootmisprotsessi, saan tulevikus luua veel 

efektiivsemaid poolkäsitsi tootmise lahendusi mitte ainult köidete vaid ka muude toodete 

puhul. 

Soovisin selle tööga ka välja selgitada kas disaini teadmisi köite loomisel rakendades, 

saan luua köite, mille poolkäsitsi tootmise protsess oleks kiirem ja lihtsam. Arvestades, et 

kasutan köitel kaunistustehnikaid, mis on nahkköitele omased, kuid kiiresti ja kvaliteetselt 

teostatavad, võin öelda, et disaini ja köidete alaste teadmiste ühendamise tulemusena olen 

saavutanud  nii esteetilise kui kvaliteetse köitelahenduse. Võrreldes selle köite 

valmistamist varasemate poolkäsitsi köidete tootmisega, võin öelda, et juba 

disainiprotsessis tootmislahendustega arvestades, olen loonud disaini, mille tootmine on 

efektiivsem. 

Kuigi lõputööpraktilise osa raames ma tootmist teostada ei saanud, tegin ikkagi mitmeid 

tööproove ja prototüüpe. Mille käigus sain erinevaid tootmisetappe läbi mõelda ning välja 

selgitada, millised etapid on vajalikud toote valmimiseks. 

Lõputööd tehes õppisin, kui tähtis on disainiprotsessis tootmisvõimalustega arvestamine 

ja tundsin ise köidet valmistades, kui palju sellest kasu on, ja seda ka edaspidises erialases 

töös. Peale selle, et sain oma disaini oskusi rakendada jõudsin köidet disainides ka uue 

nahakunstitehnika kasutamiseni, milleks on pressvool, mis on naha omadusi järgiv kiiresti 

teostatav kaunistustehnika.  
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SUMMARY 

 

The title of this paper is ―The Design andSemi-Manual Production of a Bookbindingfor the 

Prose Poems Collection Of the Meaninglessness of Life by UrmasVadi‖. 

I chose a thesis that would aid me in understanding if and how I would like to continue 

with bookbinding after graduation. I decided to combine my design and binding skills to 

design a bookbinding which could be produced semi-manually. 

The paper is divided into two chapters. The first chapter describes how the client 

envisages the design of the binding and how I have analyzed the content of the book. 

Additionally, it provides an overview of how I have designed separate parts of the binding. 

The second chapter explains how I have chosen the constructions and materials for parts of 

the binding, considering it is intended for semi-manual production. It also outlines the 

practices and techniques used in the making of the binding. 

One of the primary objectives of the binding design process is to increase the value of 

the book. I hypothesize that if the bookbinding is designed in accordance with the values of 

the consumer and the client, it increases the value of the book for the people involved. 

UrmasVadi, the author of the book, ordered the design of the binding and the 

production of 20 bound leather books. The author requested that the design correspond to 

the content of the book and that the book have a casing. In a binding, the authorattaches 

importance to uniqueness and distinction in the book market. I have tailored the design 

process around these values. 

The values guiding the binding design were set by exploring the needs of both myself 

and the consumer. These values are positive emotions, quality, uniqueness, and the 

connection between the design and the content of the book. 

The text of the book was the basisfor creating the design. Text analysis allowed me to 

capture an emotion that characterizes the entire book—disappointment. I wished to include 

this emotion in the design. I felt the need to identify the source of emotions and found that 

they stem from the amygdala in the human brain. Based on this, I have included motives of 

both the brain and the amygdala in the cover design. The front and back covers of the 

binding depict two cerebral hemispheres that make a whole brain upon opening the book. 

On the front cover, the location of the amygdala is indicated in gold.  
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I have used two contrasting colors in the design: gold and black. Everything important 

and valuable is colored in gold. Black symbolizes darkness ruling over the human being 

who feels disappointed in life. The design of the cover is devised so that it could be 

touched while reading. The illustrations of the brain on the front and back covers are 

different not only by the look but also by the feel. I have designed the cover as part of the 

casing design to emphasize that the casing belongs in the binding instead of being simply a 

package. The cover of the casing depicts the cerebral hemisphere similarly to the front 

cover of the book. Inside the casing, there is another illustration of the hemisphere which 

only becomes visible when the book is taken out of the casing. All bindings are numbered 

with a barcode located on the headband. The edges of the book block are colored in black 

to maintain color consistency throughout the entire binding. 

When looking for constructional solutions for the bookbinding, I based the search on 

the conditions that they must support the planned design and be able to be produced semi-

manually. I have chosen a three-part structure with a covered back for the binding, in line 

with these conditions. This structure simplifies the production process as the parts can be 

prepared separately and compounded afterwards. In order to keep the costs down, I have 

used materials that are widespread and therefore easy to obtain. Such materials are chrome 

tanned sheepskin for covering the binding, and black passe-partout cardboard for preparing 

the casing. Laser cutting was used for various cardboards for time-efficiency and increased 

accuracy. The seams for the book block were done by the print shop. 

Leather is by nature a material which requires manual processing. To keep the costs 

down, I have combined manual and machine production, resulting in semi-manual 

production. Where possible, handicraft was replaced with machine production. As the 

volumes are low, I attempted to decrease the number of different materials and tools 

needed for manufacturing. 

For drafts, mock-ups, and prototypes, I have used different techniques to save time. This 

comprises using design programs for preparing drafts and sketches, as well as laser cutting 

for sample, mock-up, and prototype materials. 

For the cover design, I have employed the pressing technique which is also assisted by 

laser cutting. On the back cover, I have printed shapes with a relief printing plate and 

golden details with stamps. The edges of the book block are painted with waterproof ink. 
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I completed the order and designed a full bound leather book for the client’s literary 

work. The objective of designing a binding that corresponds to the values of both myself 

and the consumer was met. I arranged production processes with semi-manual production 

in mind. Production costs were kept down, and time-efficiency was achieved. The 

completed binding design will go into production. 
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Lisa 3  

Teksti analüüs 

„Elu mõttetusest: pettunud inimeste hääled‖ on ca 160 lk pikkune miniatuuride kogumik, 

mille autoriks on Urmas Vadi. Peale miniatuuride on teksti osaks veel sissejuhatus ja 

järelsõna. Tekst räägib pettunud  ja masendusse langenud inimeste eludest nagu ütleb 

meile ka alapealkiri.  Teksti tegevus toimub pettumuste külas, kuhu on elama tulnud 

pettunud inimesed. On üks läbiv tegelane, kes vahendab meile külas toimuvat, ja palju 

episoodilisi tegelasi. 

Läbi ajaloo on inimesed küsinud, mis on elu mõte. Pealkirja lahti mõtestades tekib mul 

kaks ideed. Autor kas vastab sellele küsimusele või astub lugejaga sellel teemal dialoogi.  

Teose põhisündmustik on lühidalt selline. Pettumuse külla kolis hiljuti mees, kes on 

oma elus pettunud aga kellele muutuvad selle küla inimesed kalliks, mispärast otsustab ta 

nende lugusid üles kirjutama hakata. Pärast seda kui ta on terve raamatutäie juttusid kirja 

pannud otsustab ta aga kurvameelsusest lahti öelda.  

Teose tegevuse ajastut ei ole eraldi välja toodud. Kirjeldatud olukord pettumuse külas ja 

inimeste elutingimused vastavad kaasajale, millele vihjab ka sissejuhatuses mainitud 

pakiautomaat, mis on hiljutine postiteenuse arendus. Asustus, mida lugejale kirjeldatakse 

ei erine oma omaduste poolest harilikust asustusest, kus on koolid lasteaiad, haigla ja 

postiteenused.  Lugejana tunnen, et ka mina elan sarnases keskkonnas.  

Tekstis on kahte tüüpi tegelased. Esimene tegelane on kolinud pettunud inimeste külla 

ja hakkab üles kirjutama seal elavate inimestelugusid. Teksti tema kohta palju infot ei ole. 

Saan teada tema mõtteid ja emotsioone. „Olin juba tükimat aega viibinud kusagil augus, 

mu vaimne, emotsionaalne ja füüsiline aku vilkus viimase kriipsu peal. Mind ei huvitanud 

enam miski, mulle ei pakkunud rõõmu ei mu töö, ega kodu, mu naine ja lapsed, ka ei 

tahtnud ma näha enam oma sõpru kuni ühel hetkel ma avastasin, et mul ei olegi enam 

sõpru, mu lapsed ja naine hoiavad minust eemale, tööandjal on ilmselgelt keegi palju 

vilkam, elurõõmsam ja andekam välja vaadatud ja ta ootab vaid mõjuvat põhjust, et minust 

vabaneda.‖ (Vadi, 2019) 
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Lisa 3(jätk) 

Teame selle tegelase kohta väga vähe. Sellest võime järeldada,et see tegelane, ei ole 

terviklik karakter vaid üldistus inimesest, kes on sellises elu etapis, kus ta on kaotanud 

kontakti oma lähedaste ja endaga, kuigi tal näib justkui kõik õnnelikuks eluks olemas 

olevat. 

Kuigi selles tegelases toimub teksti lõpuks muutus ja ta otsustab kurvameelsusest lahti 

lasta, ei näe ma kuidas see muutus temas aset leiab, mis paneb ka kahtlane, kas see muutus 

temas ka tegelikult aset leidus. Ta ütleb: „Siit edasi on ainult päike ja briis ja öine 

sumedus.Kaheks tunniks vähemalt‖. See lause tundub mulle liialt optimistlik ja mõjub 

sarkastiliselt.  

Selle tegelase kaudu vahendatakse lugejale teiste küla elanikke, ehk teist tüüpi tegelaste 

lugusid. Sarnaselt esimesele tegelasele, ei tea ma neist palju, saan teada vaid mõned 

omadused ja nende nimed. Enamus tegelastel on elu suhtes mingid ootused ja lootused, 

mille poole nad püüdlevad. Mõni aga kahetseb olukorda, milles ta on ja tunneb, et on 

ebaõiglane, et tema on sellisesse olukorda sattunud. Neid tegelasi iseloomustavad 

omadused, mis iseloomustavad suurt osa meie ühiskonnast, neil pole erilisi iseloomujooni, 

seega järeldan, et nad kujutavad inimesi minu ümber, keda ma võin teada ja tunda. Ma 

saan nendega samastuda, sest neid väga tavalisi omadusi, mis neil on, on lihtne ka endas ja 

teistes leida. Seega arvan, et need tegelased on loodud sellised, et lugeja saaks nendega 

samastuda. Proovisin selliseid inimesi visandada (vt LISA 14).  Visandatud inimestel ei ole 

samuti erilisi omadusi, nad on nii lihtsad kujud, et koosnevad vaid joontest.  

Need tegelased tihti vastanduvad üksteisega, näiteks mees ja naine, noor ja vana, kole ja 

ilus, tähtis ja tähtsusetu jne. Kõige rohkem on vastanduvatest tegelastest raamatus mehi ja 

naisi. Kes peale vastandumise ka tõukuvad ja tõmbuvad. Ka selliseid tõmbuvaid tegelasi 

leiab minu visanditel.  

Pettumuse küla elanikud on tavalistes olukordades. Nad sõidavad bussiga, võõrustavad 

külalisi, käivad matustel, sõidavad taksoga jne. Tegelased on harilikes kohtades nagu 

kodus, sõbra juures, pargis, teatris jne.  
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Lisa 3 (jätk) 

Leian, et niivõrd tähtsad ei olegi tegelaskujud ise või nendega juhtuvad sündmused, kui 

neid ühendavad asjaolud. Kõiki neid tegelasi ühendavad soovid, unistused ja nende mitte 

täitumise järel pettumus. 

Tekstis on kujund pettumuse küla. See kujund näitab, kui suurt osa inimestest on 

pettumine mõjutanud. Pettumuse küla joonistasin ka raamatule illustratsioone tehes (vt 

LISA 16). Neil joonistustel saab küla alguse ajust ja aina kasvab.  
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Lisa 4 

Kaptaalide nummerdamine 

Unary on kõige lihtsam numbrisüsteem naturaalarvude esitamiseks. Et esitada number 

N, tuleb valitud sümbolit esitada N korda. Näiteks 3 on 3*I seega III. Unary süsteemi 

näiteks on näppudel loendamine. Seda kasutatakse ka punktide lugemiseks sportmängudes. 

Märke kirjutatakse viie kaupa jagatuna, et numbrite lugemist lihtsustada. Iga viies märk 

võib olla esitatud ka mingi nurga all võrreldes teistega.(Unary... 2010) 

Arvestades, et mul on vaja hästi lihtsalt märkida järjekorra numbreid on unary süsteem 

selleks sobilik. Probleeme võib tekkida numbritega, mis on suuremad kui 10 ja numbrid  

mis on suuremad 20-st võtavad väga palju ruumi. Unary süsteemis, kus kõik märgid on 

samad, eristatakse suurte numbrite puhul arvu 5. Selleks kirjutatakse viis sümbolit kokku 

või märgitakse iga viies sümbol. Selle alusel saan oma süsteemis panna paika kaks märki I 

ja III, mis kaptaalil oleks 1mm laiune joon ja 3 mm laiune joon. Õigem oleks kasutada 1 ja 

5mm joont, aga kaptaal on selleks liiga lühike. Seega annan oma süsteemis I väärtuseks 1 

ja III väärtuseks 5. Arvestades, et unary süsteemis sümboleid järjest liidetakse ja 

liitmistehtel pole liidetavate järjekord tähtis, saan kasutades I ja III luua kaptaalidele 

mustreid, millel on arvuline tähendus. Näiteks III I III I I tähistab 13, sest 5+1+5+1+1= 5.  
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Lisa 5 

Köite konstruktsiooni proov 

Joonis 14



Lisa 6 

Pressvooli tööproovid 

 

Joonis 15 
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Lisa 6 (jätk) 

 

Joonis 16 
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Lisa 7 

Erinevate pinnatöötlustega nahad 

 

Joonis 17 
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Lisa 8 

Trükiproovid 

 

Joonis 18 
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Lisa 9 

Vutlari tööproovid 

 

Joonis 20 
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Lisa 9 (jätk) 

 

Joonis 21 
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Lisa 9 (jätk) 

 

 

Joonis 22 
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Lisa 9 (jätk) 

 

 

Joonis 23 
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Lisa 10  

Kaptaalid 

 

Joonis 24 
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Lisa 11 

Laserlõigatud vutlar 

 

Joonis 25 
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Lisa 12 

Klišeetrükk nahal 

 

Joonis 26 
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Lisa 13 

Klišeetrükk papil 

 

Joonis 27 
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Lisa 14 

Visandid pulkinimestest 

 

 

Joonis 28 
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Lisa 15 

„Pettumuse küla” 

 

Joonis 29 
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Lisa 16 

Materjalide kulud 
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Lisa 17 

Fotod praktilisest tööst 

 

Joonis 30. Raamatu kaaned. (Tuule-Mari Kaarna) 
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Lisa 17 (jätk) 

 

Joonis 31 Vutlar. (Tuule-Mari Kaarna) 

 


