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SISSEJUHATUS 
Lõputööd linoleumist kirjutama ajendas mind huvi materjali olemuse vastu. Mind          

hämmastas, et materjal on naturaalsetest koostisosadest ning sellest tekkis küsimus: millest           

on tekkinud minu eelarvamus materjali suhtes. Tutvunud linoleumi koostise,         

tootmisprotsessi ja ajalooga leidsin, et materjal on oma omadustest lähtuvalt          

alarakendatud.  

Linoleum koosneb seitsmest põhikomponendist: linaõli, männikampol, puidutolm,       

korgitolm, kaltsiumkarbonaat, naturaalsed pigmendid, mis on valtsitud jute kangale.         

Materjalil on läbi ajaloo olnud erinevaid põhifunktsioone, näiteks hüdrofoobsus,         

sanitaarsus, muu materjali imitatsioon, ent ajaloolised funktsioonid on jäänud vaid          

kattematerjali raamistiku sisse. Seega traditsioon on põlistanud arengu.  

Ka esteetiline algpunkt, teiste materjalide imiteerimine, on minetanud tänases         

materjalide paljususes oma väärtuse. Teiste materjalide imiteerimine on olnud linoleumi          

turult kadumise eeldus ‒ olles ise eristamatu plastmaterjalidest, muutus linoleum oma           

unikaalsete omadustega välisilmelt teiste materjalide poolt imiteeritavaks. See muutis         

ajapikku ka tarbija tõest arusaama materjalist.  

Linoleumi omadused on omavahel hea praktilis-esteetilises harmoonias: linoleum on         

oma üldomadustelt hüdrofoobne, lihtsasti puhastatav, hea heli ja vibratsiooni isolaator,          

sanitaarne, antimikroobne ja jätkusuutlik materjal. Linoleum on 100% biolagunev ja selles           

protsessis ei eraldu atmosfääri mürgiseid gaase, ega jääkaineid. Tootmine põhineb          

tänapäeval ringmajanduse põhimõtetel ja on CO2 neutraalne gradle to gate skaalal. Kui            

linoleumi loomisel olid põhifunktsioonid hüdrofoobsus ja imiteeriv iseloom, siis         

tänapäevases käsitluses on aktuaalsed omadused jätkusuutlikkus, naturaalsus ja        

antimikroobsus ‒ seda eriti ajal, mil Covid-19 viirus peatas oma globaalse leviku tõttu             

maailma. Seega pean antud tööd, linoleumi rakendusvõimaluste uurimist tänapäeva         

kontekstis, nii aktuaalseks kui ka vajalikuks.  

Lõputöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis uurin linoleumi koostist, et          

mõista mis rolli mängib iga komponent materjali üldomaduste loomisel. Teises peatükis           

käsitlen tootmisprotsessi ning funktsioonist lähtuvaid linoleumi eriliike, nende tootmise         

iseärasusi ja modifikatsioone. Kolmandas peatükis käsitlen linoleumi väärtust läbi kasutuse          
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ajaloo ja selle olemust ja vajalikkust täna ning tulevikus. Samuti analüüsin, mis vormis             

võiks materjali areng toimuda lähtuvalt tänapäevasest vajadusest ning toon välja ka           

potentsiaalsed tootmisprotsessid selle loomiseks. Lisaks sõnastan linoleumi jätkusuutliku        

arenduse eeldused, et materjal oleks tarbijale uues vormis vastuvõetav. Neljandas peatükis           

kirjeldan disainiprotsessi ja meetodit, millele tuginen. 

Uurimisküsimus: Millised on tänapäeval interjööris esinevad probleemid, mida        

materjali unikaalsed omadused võiks leevendada või lahendada? 

Töös püstitatud hüpoteesid: 

1. Vale arusaama tõttu pole tarbija teadlik linoleumi tegelikust koostisest ja          

omadustest. 

2. Materjali antimikroobsus on aktuaalsem kokkupuutel objektidega kui kokkupuutel        

põranda ja seinte pindadega. 

3. Linoleumi koostisosadest on võimalik luua iseseisvalt vormi hoidvat materjali. 

Uurimisküsimuse ja hüpoteeside tõestamisel kasutan kombineerituna nii kvantitatiivseid        

kui kvalitatiivseid uurimisviise: tugevus võrdlusandmed, case study meetod, vaatlus,         

küsimustik ja uurimus. 
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1. MIS ON LINOLEUM 
 

Linoleumi leiutas inglane Frederic Walton aastal 1863. Nimi tuleneb “lina” ja “õli”            

ladinakeelsetest vastetest: linum ja oleum. Idee materjali loomiseks tekkis tähelepanekust,          1

et õlimaalides kasutatud linaõlipõhisele värvile tekib kummilaadne kilejas kiht, ning          

esmane idee oli luua odavam asendus eksootilisele ja kallile kautšukile.  2

Walton alustas esmaseid katseid aastal 1855, olles sel ajal vaid kahekümne ühe aastane.             

Esmane probleem oli, kuidas lühendada linaõli kuivamisprotsessi. Selleks kuumutas ta          

linaõli koos pliiatsetaadi ja tsinksulfaadiga, mis muutis õli vaigulaadseks massiks. Saadud           

segu keetis ta läbi benseeniga, mille tulemusel tekkis laki-laadne toode. Esialgu soovis ta             

loodud segu hakata müüma kui veekindlat viimistlusvahendit kangale, ent kuna tööprotsess           

oli väga aeganõudev ja segu oli sel kujul ülimalt tuleohtlik, lisas ta õlisele kangale korgi ja                

puidutolmu, ning selle tulemusel sündiski esimene linoleum.  3

Materjalina pakkus linoleum konkurentsi korgist ja kautšukist koosnevale Kamptulican         

põrandakattematerjalile ja õliriidele, mis kujutas endast keedetud linaõliga kaetud         

puuvillast või linast tihedakoelist kangast, mida lisaks tekstiiltarvete loomisele kasutati ka           

põrandakattematerjalina.  4

Materjali loomisloost alates on linoleumi olnud enim tuntud just pinnakattematerjalina.          

Olgugi, et tänapäevaks on materjalist kujunenud jätkusuutliku tootmise ja ringmajanduse          

etalon, ei ole materjal seda alati olnud. Aegade jooksul on katsetatud materjali retseptis ka              

erinevaid tänapäeval mürgiseks tunnistatud koostisosi nagu näiteks pliiühendid, ent         5

katsetused on olnud vajalikud, et mõista võimalusi materjali loomiseks ja arendamiseks.           

Esmased katsed linoleumi valmistamiseks olid küllaltki robustsed ja lihtsakoelised ning          

seda enam tekitab hämmastust, et Walton pea esimesel katsel materjali loomiseks           

essentsiaalsed nüansid tabas. Olemuslikult on põhiretsept jäänud samaks tänaseni.         

1 Flax Council of Canada. What is Linoleum? [WWW] 
https://flaxcouncil.ca/flax-usage/industrial-uses/what-is-linoleum/ (13.04.2020). 
2  Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 

Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 79. 
3 Gonzalez, D. (2014). The Raw Materials of the Linoleum Flooring Life Cycle [WWW] 

http://www.designlife-cycle.com/linoleum (13.04.2020). 
4 Simpson, P. H. (1999). Ibid.,lk 75, 78-79. 
5 Postell, J & Gesimondo, N. Ibid., lk 138. 
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Kusjuures ka tootmisprotsessi loogika on püsinud ajast pea puutumatuna: vaid mõningased           

koostisosad on asendunud naturaalsemate alternatiividega ning käsitöölisus masinatega.        6

Seega traditsioonilisele retseptile tuginedes saab linoleumi defineerida järgnevalt: linoleum         

on pinnakattematerjal, mis on toodetud kuuest põhikomponendist ‒ linaõli, männi kampol,           

puidutolm, korgitolm, kaltsiumkarbonaat ja naturaalsed pigmendid ‒ pressituna jute         

kangale.   7

 

 
Linoleumi komponendid: linaõli (1), korgitolm (2), puidutolm (3), männikampol (4), kaltsiumkarbonaat 

(5), naturaalsed pigmendid (6), jute kangas (7). 

Foto: J. Yutkins  8

 

1.1. Koostis ja üldomadused 

Materjali üldomadused on otseselt seotud materjali koostisega. Selleks, et mõista kas ja            

mida materjali olemuses oleks vaja muuta, tuleb analüüsida materjali praeguseid omadusi           

ja kontseptsiooni ehk ideed, mida materjal endas kannab. Tuleb meeles pidada, et ka             

materjali praegune vorm on kellegi eesmärgipärase arenduse tulemus. 

Linoleumi materjali tervikuna iseloomustavad järgnevad omadused: antimikroobsus,       

antistaatilisus, tulekindlus (klass A), hüdrofoobsus ja sellest tulenev lihtne puhastatavus,          

6  Gonzalez, D. (2014). The Raw Materials of the Linoleum Flooring Life Cycle  [WWW] 
http://www.designlife-cycle.com/linoleum (13.04.2020). 
7 Gonzalez, D. Ibid. 
8 Goldstein, L. All about Linoleum. [WWW] 

https://www.thisoldhouse.com/flooring/21017948/all-about-linoleum-flooring (14.05.2020). 
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helisummutavus, iseparanevus (väiksemate kahjustuste puhul) ja parandatavus, ajas        

kõvenemine ja rabenemine, ajutine kolletumine valguse toimel. Linoleum on ka hea           

termoisolaator ja oma omadustelt elastne.  9

Kui materjali loomine põhines puhtpraktilistel vajadustel ‒ odavus ja veekindlus ‒ siis            

tänapäeval võib linoleumi essentsiks pidada hoopis naturaalsust ja jätkusuutlikkust.         10

Linoleum on naturaalsetest koostisosadest loodud materjal, mis tundub katsumisel soe ja           

peab vastu ka tiheda kasutusega kohtades: materjali eluiga võib küündida kuni 40-50            

aastani, kui seda korrektselt ja perioodiliselt hooldada. Lisaks on linoleumi tootmiseks           

vajalikud komponendid kiiresti taastuvast ja enamjaolt töötlemata toormaterjalist, mis         

tingib ka linoleumi lihtsa ja loodust vähekoormava käitlemise.  11

Linoleumi jäätmekäitluseks on kolm võimalust: taaskasutus, komposteerimine ja        

põletamine. Taaskasutus toimib kõige efektiivsemalt tootmisetapis, kus tekkivad jäägid         

sujuvalt tootmisesse tagasi suunatakse, kusjuures tootmine toimub pea nullilähedase         

jäägiga. Linoleum biolaguneva materjalina annab võimaluse seda käitlemiseks ka         

komposteerida. Linoleumi lagunemine on ajamahukas protsess, mille käigus ei vabane          

mürgiseid gaase ega toksiine. Küll aga eraldub materjalis sisalduva jute kanga lagunemisel            

arvestatav hulk süsihappegaasi. Samuti peab komposteerimisel olema kindel, et         12

materjalis kasutatud pigmendid oleksid ökoloogiliselt neutraalsed, ning ei sisaldaks         

raskemetalle. Lisaks peab veenduma, et linoleumi paigaldamisel ega viimistlemisel pole          13

kasutatud mürgiseid kemikaale, ning vajadusel tuleb viimistlus eemaldada. Kolmas         14

võimalus linoleumi käitlemiseks on põletamine, kusjuures põletamisel saadav energia         

ületab kogu linoleumi tootmisprotsessiks vajamineva energiamahu. Seega on linoleumi         

eluring ideaalne ringmajandus-mudeli näide.   15

9 Postell, J & Gesimondo, N. (2011). Materiality and Interior Construction. Hoboken, New Jersey: John               
Wiley & Sons, Inc., lk 138-139; 339. 

10 Forbo. We take the green road. [WWW] 
https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/ct0ms4 (24.04.2020). 

11 Postell, J & Gesimondo, N. Ibid., lk 138. 
12 McIntosh, L. (2014) Linoleum: Wastes & Emissions [WWW] 

http://www.designlife-cycle.com/linoleum (15.04.2020) 
13 Postell, J & Gesimondo, N. (2011). Ibid., lk 138. 
14 McIntosh, L. Ibid. 
15 Tulao, J. (2014). Linoleum Life Cycle: Embodied Energy [WWW] 
http://www.designlife-cycle.com/linoleum (13.04.2020). 
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Tänapäevane linoleumi tootmine tugineb teadlikult jäägivabal cradle to gate         

põhimõttel. Seda võib pidada nii eetiliseks otsuseks, kui ka disaini-strateegiaks, kuna           

jätkusuutlikkus on tänapäeval nii vajadus kui ka müügiargument.   16

Näiteks ühe juhtiva linoleumi tootja, Forbo tootmisprotsess on tervikuna CO₂          

neutraalne, see tähendab, et tooraine kasvades seotakse õhust rohkem CO₂-e kui tootmis-,            

tarne- ja käitlusprotsessis tervikuna seda õhku paiskub, kusjuures tootmisprotsessis         

kasutatakse vaid taastuvatest loodusvaradest saadud energiat. Materjal on toodetud 97%          17

naturaalsest toorainest, millest 70% taastumis-tsükkel jääb 12-kuulisse vahemikku ehk         

tooraine liigitub kui kiiresti taastuv loodusvara. Lisaks on 43% materjalist toodetud           

taaskasutatud koostisosadest.  18

Eelneva põhjal võib materjali pidada nö aeglase moe füüsiliseks väljundiks interjööris.           

Seda mõtet illustreerib hästi Jaimie Tulao tsitaat: “Võimalus luua toodet naturaalsetest           

materjalidest ja seejärel asetada see vahetult tagasi loodusesse on kõige otsesem           

jätkusuutlikkuse väljendus. Kõigele lisaks on linoleum vastupidav toode, mis võib kesta           

dekaade...” . Materjali “aeglus” väljendub arhailises ja aeganõudvas tootmisprotsessis,        19

materjali pikas elueas ning isegi jäätmekäitluses ning seda võib käsitleda kui omaette            

väärtust.  

 

1.2. Linoleum kui biokomposiitmaterjal 

Nagu ka juba eelnevas peatükis sai mainitud, on linoleumi küllaltki unikaalsed omadused            

tihedalt seotud materjali koostise ja tootmisprotsessi iseärasustega. Kuna materjal on          

loodud sihipäraselt, pole tema loomisprotsessis midagi juhuslikku: iga element, iga liigutus           

tööprotsessis täidab mingit eesmärki. Selleks aga, et materjali omadusi või kasutust muuta,            

tuleb esmalt komponentide tasandil materjali tundma õppida. Tuleb mõista, mis rolli           

mängib iga komponent materjali struktuuris ja omaduste loomisel ning milline on           

16 Forbo. Linoleum product videos. [WWW] 
https://www.forbo.com/flooring/en-gl/products/linoleum/linoleum-product-information-videos/pmm5lj 
(24.04.2020). 

17 Forbo. Linoleum product videos. Ibid. 
18 Forbo. We take the green road. [WWW] 

https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/ct0ms4 (24.04.2020). 
19 Tulao, J. Ibid. 
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materjalisisene dünaamika. Alles seejärel saab teha materjalis mõtestatud ja tulemuslikke          

muudatusi. 

Komposiitide klassifikatsioonid tulenevad koostise eripärast. Selleks, et rääkida        

linoleumist kui biokomposiitmaterjalist, tooksin esmalt välja komposiitmaterjali       

definitsiooni: “Komposiitmaterjal ehk komposiit (inglise keelest composite, 'liidetud') on         

kahest või enamast faasist (koostisosast) koosnev liitmaterjal. Faaside omadused ja          

orientatsioon on selgelt erinevad ja planeeritavad. Komposiitmaterjal on heterogeenne,         

selle omadused (korrosiooni- ja kuumusekindlus, magnetilised omadused, jäikus, tugevus         

jne) on ette antud. Tavaliselt on üks faasidest kõva ja tugev ning teine plastne ja elastne.                

Kõva faasi nimetatakse armatuuriks ja plastset maatriksiks.”.  20

Komposiitide omapäraks on erinevate materjali gruppide omavaheline kombineerimine        

nii, et iga komponent toetab teist. Selline kombineerimine hägustab eri materjali gruppide            

vahelisi piire, ent seeläbi sünnib materjali terviklikkus. Biokomposiidiks võib pidada iga           21

komposiitmaterjali, mis põhineb bio-baasil armatuuril või maatriksil. Linoleumi puhul         

baseerub armatuur ehk sarrus naturaalsel kiul ja maatriks linaõlil. Naturaalsete kiududega           

tugevdatud biokomposiite, nagu seda on linoleum, saab käsitleda sarnaselt klaasi- ja           

süsinikukiupõhiste komposiitidega, ent kronoloogiast lähtudes võib linoleumi pidada lausa         

tänapäevaste klaas- ja süsinikukiupõhiste komposiitmaterjalide pioneeriks, arvestades, et        

materjal loodi pea sajand enne kui toimus laialdane kõrgtehnoloogiliste klaasi- ja           

süsinikukiupõhiste komposiitmaterjalide väljatöötamine. Ühtlasi saab materjali pidada ka        22

polümeerkomposiidiks, kuna materjali põhiomadused va tugevus ja jäikus tuginevad         

polümeerse maatriksi, linaõli, omadustel. Eelmainitu põhjal saab linoleumi komponendid         23

jaotada kolme põhirühma: sideained ehk maatriks, täiteained ja kiudained ehk armatuur           

20 Komposiitmaterjal. [WWW] https://et.wikipedia.org/wiki/Komposiitmaterjal (16.04.2020). 
21 Thompson, R. (2007). Manufacturing Process for Design Professionals. United Kingdom, London: 

Thames & Hudson Ltd., lk 423. 
22 Ormondroyd, G. A. & Morris, F. (2019). Designing with Natural Materials. Boca Raton: Taylor & 

Francis Group, lk 82. 
23 Kers, J. & Veinthal, R. Tallinna Tehnikaülikool. Komposiidid. [WWW] 

https://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/MXX0050/KM_lo
eng_010210.pdf (03.05.2020)., lk 3. 
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(teise nimega sarrus). Kusjuures lihtsustatult võib välja tuua, et iga põhirühm moodustab            

kogu materjalist umbes kolmandiku.  24

 

1.2.1. Orgaanilised sideained 

Nagu juba eelmainitud, omab maatriks komposiidis sageli elastset ja plastset rolli.           25

Linoleumis annab plastilisuse ja elastsuse materjalile oksüdeeritud linaõli ehk linoksiini ja           

männivaigu segu, mis ühtlasi seob ka materjali ühtlaseks homogeenseks massiks. Seda           

segu nimetatakse linoleumi tsemendiks. Kusjuures tekiv segu on oma olemuselt          26

termoreaktiive: see tähendab, et erinevalt termoplastidest, on materjalis toimuvad         

reaktsioonid termiliselt pöördumatud ja seetõttu saab materjali kuumtöödelda vaid korra.          

Termoreaktiivsus on ka linoleumi vastupidavuse ja pikaealisuse põhjus. Segu         

kuumutatakse kuni saavutatakse sobiv konsistents ja reaktsiooni aste.  27

Linaõli võib pidada linoleumi valmistamise essentsiaalseks komponendiks. Linaõli        

koosneb küllastunud ja küllastumata rasvhapete estritest ning reageerides hapnikuga         

oksüdeerub ja polümeriseerub ning see protsess ongi maatriksi tekke eelduseks. Kusjuures           

linaõli on võimalik ka vesinikperoksiidi toimel epoksüdeerida.   28

Linaõli saadakse linaseemne pressimisel, ning on oma omadustelt antimikroobne.         29

Samas linoleumi antimikroobseid omadusi põhjustab peamiselt linaõli pidev        

oksüdeerumine, mille tõttu tekib antistaatilisus, mis tõrjub materjali pinnalt mustust ja           

seeläbi ennetab mikroorganismide elutegevuse tekkimist pinnal. Kuna oksüdeerumine        30

materjalis on jätkuv protsess, tingib see ajapikku materjali kõvenemise, mis varasema           

24 NIIR Board of Consultants and Engineers. Modern Technology Of Oils, Fats & Its Derivatives. Teine                
tükk. India: Asia Pacific Business Press Inc., lk 269-270. 

25 Komposiitmaterjal. [WWW] https://et.wikipedia.org/wiki/Komposiitmaterjal (16.04.2020). 
26 Jester, T. C. (2014). Twentieth-Century Building Materials: History and Conservation. Los Angeles, 

California: Getty Conservation Institute, lk 184. 
27 NIIR Board of Consultants and Engineers. Ibid., lk 269. 
28 Lau, A.K. & Hung, A.P. (2017). Natural Fiber-Reinforced Biodegradable and Bioresorbable Polymer 

Composites. United Kingdom: Woodhead Publishing, lk 144. 
29 Postell, J & Gesimondo, N. (2011). Materiality and Interior Construction. Hoboken, New Jersey: John               

Wiley & Sons, Inc., lk 137. 
30 Postell, J & Gesimondo, N. Ibid., lk 339. 
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linoleumi puhul tingis materjali rabedusest tingitud murenemist, ent nüüdisaegse         31

linoleumi vastupidavus kasvab kõvenemise läbi veelgi.  32

Tahkestatud männivaik ehk kampol täidab materjalis sideaine rolli. Ühtlasi lisab vaik           

materjalile tugevust ja painduvust. Kampolit saadakse männivaigu kuumutamisel        33

tärpentini ja vee eraldumiseni. Kampol koosneb peamiselt abietiinhappest ja         

kaksiksidemete olemasolu tingib kampoli kerge polümeriseerumise, oksüdeerumise ja        

isomeriseerumise. Kampoli osakaal maatriksis on üldiselt 1:5. Kampoli lisamisel tekivad          34

oksüdeeritud linaõli ja vaigu vahel sidemed, mis tingivad materjalis pöördumatud          

eksotermilised reaktsioonid. Samas ei ole see reaktsioon täielikult lahti seletatud tänini.           

Kindel on, et kampoli lisamine on linoleumi tsemendi tekkimise jaoks essentsiaalne.           

Olgugi, et materjali ei saa temperatuuri toimel uuesti töödelda, on tegemist siiski            

biolaguneva materjaliga, mis on termoreaktiivsete plastide puhul suhteliselt haruldane         35

nähtus.   36

 

1.2.2. Orgaanilised ja mineraalsed täiteained 

Täiteained annavad materjalile sobiva tiheduse ja parandavad üldomadusi ning         

võimaldavad alandada ka materjali hinda. Linoleumis kasutatavad naturaalsed täiteained         

on puidu ja korgitolm ning mineraalse täiteainena kasutatakse kaltsiumkarbonaati. Olgugi          37

et lõviosa armatuurist moodustab linoleumis jute kangas, millele segu pressitakse on ka            

täiteainetel oma roll materjalile tugevuse andmisel, sisaldades samuti kiude ja tugevaid           

kristalle. 

Puidutolmu ehk peeneks pulbriks jahvatatud puitu kasutatakse eelkõige odavuse ja          

materjali visuaalse ühtluse tagamiseks: pigmentidega värvub koostisosadest enim just         

31 Jester, T. C. (2014). Twentieth-Century Building Materials: History and Conservation. Los Angeles,             
California: Getty Conservation Institute. lk 187. 

32 Postell, J & Gesimondo, N. (2011). Materiality and Interior Construction. Hoboken, New Jersey: John               
Wiley & Sons, Inc., lk 139. 

33  Gromicko, N. Linoleum Inspection. [WWW] 
https://www.nachi.org/linoleum-inspection.htm (17.04.2020). 
34 Kampol. [WWW] https://et.wikipedia.org/wiki/Kampol(17.04.2020). 
35 Forbo. We take the green road. [WWW] 

https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/ct0ms4 (24.04.2020). 
36 NIIR Board of Consultants and Engineers. Modern Technology Of Oils, Fats & Its Derivatives. Teine                

tükk. India: Asia Pacific Business Press Inc. lk 269. 
37 Gromicko, N. Ibid. 
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puidutolm. Puit koosneb lõviosas tselluloosist (40-50%), ligniinist (20-30%) ja         38

hemitselluloosist (20-30%). Need kolm polümeerist baaskomponenti on aluseks paljudele         39

nüüdisaegsetele komposiitmaterjalidele. Selleks, et mõista nende rolli komposiidis,        

analüüsin, mis rolli mängivad antud polümeerid puidus. Tselluloosi kiud omavad puidus           

toestavat rolli, hemitselluloos ühtlustab materjali ja ligniin täidab maatriksi siduvat rolli.           40

Olgugi, et puidutolmus on nii kiulisi sarruse osiseid, kui maatriksi komponente, täidab ta             

linoleumi koostises pigem ühtlustavat täiteaine rolli (kiu arhitektuuri käsitlen täpsemalt          

peatükis 1.2.3.) 

Korgitolm on teine naturaalne täiteaine materjali koostises. Korgil on kõrge suberiini           

ehk korkaine sisaldus, mis kombineerituna unikaalse koestruktuuri ja seest õõnsa          

rakuehitusega annavad korgile tema unikaalsed omadused. Kork on ülimalt elastne, madala           

tihedusega hea termo- ja heliisolaator. Samuti on kork halvasti süttiv, läbimatu gaaside ja             

vedelike poolt, ning need omadused teevad temast väga vastupidava isoleermaterjali. Just           

tänu oma isoleerivatele omadustele ja madalale tihedusele on korgil essentsiaalne roll           

paljude uudsete komposiitmaterjalide loomisel. Kusjuures materjal Poission’i koefitsent        41

on 0, mis tähendab, et materjalile surve avaldamisel, ei deformeeru materjal ristisuunas.  42

Kaltsiumkarbonaat täidab linoleumis mineraalse täiteaine rolli. Mineraalid on kristalse         

struktuuriga, mida hoiavad koos ioonilised ja kovalentsed sidemed, mis omakorda annavad           

mineraalile tema tugevuse ja vastupidavuse kõrgetele temperatuuridele. Linoleumis        43

sisalduv kaltsiumkarbonaat on põhiliselt lubjakivitolmu kujul ning teda kasutatakse         

andmaks materjalile vajalik tihedus ja tugevus. Täiteainena kasutatakse materjalis ka          44

naturaalseid pigmente, mis annavad materjalile soovitud tooni.  45

 

38 Gromicko, N. Linoleum Inspection. [WWW] 
https://www.nachi.org/linoleum-inspection.htm (17.04.2020). 
39 Puit. [WWW] https://et.wikipedia.org/wiki/Puit (19.04.2020). 
40 Belgacem, M. N. & Gandini, A. (2008). Monomers, Polymers and Composites from Renewable 

Resources. United Kingdom, Oxford: Elsevier Ltd., lk 3-4. 
41 Belgacem, M. N. & Gandini, A. (2008). Ibid.,lk 306. 
42 Poisson's ratio. [WWW] https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson%27s_ratio (11.05.2020). 
43 Thompson, R. (2017). The Materials Sourcebook for Design Professionals. United Kingdom, London:             

Thames & Hudson Ltd., lk 18. 
44  Gromicko, N. Ibid. 
45  Forbo Flooring Systems. Linoleum - How It's Made. [WWW] https://youtu.be/1kRD8Dqahf0 

(23.04.2020). 
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1.2.3. Naturaalsed kiud 

Armatuuri rolli polümeerkomposiidis on kirjeldatud Tallinna tehnikaülikooli       

komposiitmaterjalide konspektis järgnevalt: “Polümeerkomposiitides kasutatakse     

armatuuri põhiliselt kiulisel kujul; kiud, punutised, kudumid, mähitud materjalid. Kiud          

võivad olla diskreetsed või pidevad, asetuda maatriksisse kaootiliselt või regulaarselt. Kiul           

on armeeriv võime kui ta on pikem kui 0,2 mm. Kiud annab ainult teljesuunalist koormust,               

ristisuunas võib ta isegi tugevust vähendada. Armeerivaid kiude liigitatakse nende          

struktuuri (mono-, polükristallilised või amorfsed) ja koostise (metalsed, keraamilised,         

süsinik-, või orgaanilised kiud) järgi.”. Seega linoleumis omavad armatuuri ehk sarruse           46

rolli jute kangast riie ja ka segus olevad tselluloosi kiud. 

Linoleumis kasutatakse džuudikiust kangast ehk jutet nö lõuendina, millele pressitakse          

linoleumi segu. Džuudi kiudu saadakse džuudi taime varre ehk niine osast, ning oma             47

funktsioonilt toestab kiud taime vart. Džuut kasvab Aasias ja Aafrikas, ning sellest            48 49

loodud jute kangas oli kasutusel juba linoleumi originaalretseptis. Samas võrreldes džuudi           

tugevusandmeid teiste varrekiududega (Tabel 1.), võib järeldada, et kohalikud kultuurid,          

nagu näiteks kanep ja lina, on väärilised alternatiivid täitmaks armatuuri rolli. 

 

Tabel 1. Valitud naturaalsete kiudude omadused  50

Omadused: Kanep Lina Džuut 

Tihedus (g/cm³) 1.48 1.4 1.46 

Tõmbetugevus 
Tensile strenght (MPa) 

550-900 800-1500 400-800 

Venivusprotsent murdumiseni 
Elongation to failure (%) 

1.6 1.2-1.6 1.8 

46  Kers, J. & Veinthal, R. Tallinna Tehnikaülikool. Komposiidid. [WWW] 
https://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/MXX0050/KM_lo
eng_010210.pdf (03.05.2020). lk 8. 

47 Postell, J & Gesimondo, N. (2011). Materiality and Interior Construction. Hoboken, New Jersey: John               
Wiley & Sons, Inc., lk 137. 

48 Tuulik, D. Looduslike kiudude jaotus: taimsed kiud. [WWW]  
http://eprints.tktk.ee/154/1/looduslike_kiudude_jaotus_taimsed_kiud.html (19.04.2020). 
49 Kingsepp, S. Džuut- hindude lina.  [WWW]  
http://puuinfo.ee/pdf/Puuinfo200702/lk44-45_Dzuut-hindude_lina.pdf (19.04.2020). 
50 Mallick, P. K. (2008). Fiber Reinforced Composites: Materials, Manufacturing and Design. Boca             

Raton: CRC Press. lk 56. 
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Kuna lisaks jute kangale on armatuuri loomisel roll ka pressitavas segus sisalduval            

tselluloosi kiul. Mõistmaks materjali ülesehitust tuleb vaadelda materjali armatuuri         

arhitektuurist lähtuvalt (Joonis 1.). Kusjuures kiudude omavaheline arhitektuur määrab         

suures osas ka materjali tootmisprotsessi ja töötlemisvõimalused ning vastupidi.   51

 
Joonis 1.1. Kiudude arhitektuuri muutumine tootmisel. 

 
Joonis 1.2. Kiu arhitektuur linoleumis.  

 

Kiudude arhitektuuri terviku moodustab kaks eri tüüpi kiudude kompositsiooni (Joonis          

1.2.). Esimene on tselluloosi kiudude asetumine segus, mida võib eraldiseisvalt võrrelda           

51 Mallick, P. K. (2008). Fiber Reinforced Composites: Materials, Manufacturing and Design. Boca             
Raton: CRC Press. lk 105. 
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näiteks Cob ehitusmaterjalis sisalduva põhu asetusega segus: lühikesed kiud on segus           52

suvalise suuna ja orientatsiooniga, kusjuures kiud astuvad materjalis enne surve          

rakendamist kolme-dimensiooniliselt (Joonis 1.1.) Sellest tulenevalt on segu isotroopne,         

ent kuna linoleumi segus olevad kiud on mehaaniliselt lõhutud ja seetõttu suhteliselt            

lühikesed, on segu iseseisev tugevus ilma jute kanga struktuurita suhteliselt madal.   53

Teine kiudude kompositsioon tuleneb jute kanga struktuurist, mis on kahesuunalise          

asetusega ehk kahe-dimensiooniline. Kanga tugevus on kõrgeim kiudude suunas mõjuvale          

jõule. Segu jute kangale pressimisel (tootmine kirjeldatud peatükis 2.1.) muudavad segus           54

olevad tselluloosi kiud oma positsiooni vastavalt pressivate silindrite surve ja liikumise           

suunale. Seega materjalis tervikuna esineb kiudude kahesuunaline arhitektuur, mille         55

tugevus tuleneb põhiliselt jute kanga struktuurist ja kiu tugevusest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Pere, R. (2008). Looduslikud ehitusmaterjalid: seinad, põrandad, katus ja siseviimistlus. Tallinn: AS             
Ajakirjade Kirjastus. lk 18-19. 

53 Mallick, P. K. (2008). Fiber Reinforced Composites: Materials, Manufacturing and Design. Boca             
Raton: CRC Press. lk 107. 

54 Mallick, P. K. Ibid., lk 105-106. 
55 Lau, A.K. & Hung, A.P. (2017) Natural Fiber-Reinforced Biodegradable and Bioresorbable Polymer             

Composites. United Kingdom: Woodhead Publishing. lk 174. 
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2. LINOLEUMI TOOTMINE JA FUNKTSIOONIST LÄHTUV      

LIIGITUS 
 

2.1. Linoleumi tootmine 
Linoleumi tootmine koosneb mitmest etapist. Iga etapp, nagu ka iga koostisosa, omab            

materjali loomes kindlat rolli saavutamaks soovitavat tulemust. Seega modifitseerides         

koostist ja/või tootmisprotsessi saab manipuleerida materjali nii funktsionaalseid kui ka          

esteetilisi omadusi. Selleks aga, et rääkida materjali variatsioonidest, kirjeldan esmalt          

linoleumi tootmise tööprotsessi tänapäevases tootmispraktikas. 

Kuna vajadus tutvustada tootmisprotsessi nüansse tuleneb soovist protsessi        

tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades modifitseerida, valisin tutvustamiseks Forbo       

Marmoleum seeria linoleumi tootmise. Tegemist on ettevõttega, kes on enda          

tootmisprotsessis rakendanud pikaajalise traditsiooni nüüdisaegsete tehnoloogiliste      

võimalustega, pidades samaaegselt silmas ka jätkusuutliku tootmise põhimõtteid ja         

materjali eluringi.  56

Linoleumi tootmise esmane etapp on linoleumi tsemendi loomine. Selleks         

kuumutatakse ja segatakse boilerites omavahel linaõli ja männikampol. Linaõli reageerib          

hapnikuga, ning reageerides männikampoliga tekib veniv sideaine, mida nimetatakse         

linoleumi tsemendiks. Tsement kogutakse seejärel köetud konteineritesse, kus ta seisab          

10-14 päeva ning omandab seeläbi õige konsistentsi ja elastsuse. 

Järgnevas etapis lisatakse tsemendile puidutolm, mis muudab segu kuivaks ja ühtlaseks.           

Seejärel lisatakse segule lubjakivitolm koos pigmentidega, misläbi tekib ühtlane         

homogeenne mass. Sellele järgneb materjali intensiivne segamine ja purustamine läbi          

erinevate masinate, mille tulemusel valmib kasutatud pigmendist lähtuvas toonis graanul.  

Marmoleumi loomiseks segatakse soovitud eri toonides graanulid omavahel, ning         

pressitakse kindla dimensiooniga lehtedeks. Eri osakaaluga ja toonis graanulite pressimisel          

56 Forbo. We take the green road. [WWW] 
https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/ct0ms4 (24.04.2020). 
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tekib materjalis marmorit meenutav struktuur ja muster, millest tuleneb ka Marmoleumi           

nimi.  

Järgmises etapis pressitakse linoleumi segust lehed eri temperatuuri ja kiirusega          

liikuvate silindrite vahel jute kangast paanile, ning selle tulemusel valmib soovitud paksuse            

ja tekstuuriga linoleum. 

Sellele järgneb linoleumi kuivatamine, milleks pannaks linoleum spetsiaalsesse        

kuivatuskambrisse 14-20 päevaks järelkuivama. Seejärel toimub tootmise viimane etapp,         

milleks on materjali viimistlemine. Viimistlus kantakse peale kahes jaos, ning seeläbi           

tagatakse materjali UV-kindlus ja kauakestev kaitse. Järgnevalt saadetakse materjal         

kvaliteedikontrolli ja pakendamisse.  57

Kirjelduse ja klassifikatsioonide põhjal saab liigitada linoleumi tootmisprotsessi        

järgnevalt: tegemist on tööstusliku lamineerimis-meetodiga, mille puhul valtsitakse        

kuumutatud polümeeri ja täiteainete segu valtside vahel armatuurile ehk jute kangale.  58

 

2.2. Funktsioonist lähtuv linoleumi liigitus 

Linoleum on enimtuntud kui põrandakattematerjal, ent läbi ajaloo on materjali kasutatud           

väga erinevatel otstarvetel. Iga muudatus materjali koostises või tootmisprotsess on olnud           

ajendatuna mingist probleemist. Selleks aga, et viia läbi muudatusi tootmisprotsessis, tuleb           

õppida mõistma, mis otstarbel ja kuidas on tehtud varasemaid modifikatsioone          

tootmisprotsessis ning analüüsida saadud tulemust. Selles peatükis stutvustatakse läbi         

ajaloo esinenud linoleumi alternatiivseid funktsioone ja sellest tekkinud erivorme, et          

eemalduda traditsioonilisest kasutusest ning süvendada ideed linoleumist, kui        

mitmenäolisest ja võimalusterohkest materjalist. 

57 Forbo Flooring Systems. Linoleum - How It's Made. [WWW] https://youtu.be/1kRD8Dqahf0 
(23.04.2020). 

58 Kers, J. & Veinthal, R. Tallinna Tehnikaülikool. Komposiidid. [WWW] 
https://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/MXX0050/KM_lo
eng_010210.pdf (03.05.2020). lk 9. 
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2.2.1. Prinditud mustriga linoleum 

Mustri linoleumile printimine sündis soovist imiteerida arhailisi põrandamaterjale nagu         

puit, keraamilised plaadid, marmor jm. Lisaks põrandamaterjalide imiteerimisele loodi         59

printimise teel ka linoleumist “vaipu”, mis tegelikkuses kujutasid endast lihtsalt vaipa           

imiteerivat linoleumi. Printimise tehnika võimaldas luua taskukohase hinnaga luksusliku         60

ilmega interjööri ka töölisklassi inimese koju. Esialgu prinditi muster monokroomse          61

linoleumi pinnale käsitsi puidulõike tehnikas süvistatud klotsidega, 1880ndatel aga         

asendus käsitöö kõrgtrüki pressiga. Printimise teel loodud kujutiste miinuseks oli aga           

kasutusest tingitud trükise visuaalne kulumine, mida näiteks monokroomse linoleumi         

puhul ei esinenud.  62

 

 
Linoleumist vaipade näidised (1940ndad) 

Fotod: J.Powell, arhiiv; J.C.Massey, arhiiv; Rejuvenation Archive.  63

59 Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 100. 

60 Powell, J. (2007). Lie like a rug: Understanding the art, artifice, and unlikely appeal of linoleum rugs.                  
‒  Old House Journal, vol.35, no.6, p. 48-52. 

61 Simpson, P. H. (1999). Ibid., lk 100. 
62 Simpson, P. H. (1999). Ibid., lk 82. 
63 Powell, J. (2007). Lie like a rug: Understanding the art, artifice, and unlikely appeal of linoleum rugs.                  

‒  Old House Journal,  vol.35, no.6, p. 48-52. 
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2.2.2. “Granite” ja “molded” linoleum 

“Granite” oli esimene läbivalt polükroomne linoleum, mis sündis vajadusest muuta          

linoleumi muster kulumisele vastupidavamaks. Walton nägi lahendusena eri värvi         

pigmendiga graanulite lisamise linoleumi segu sisse, mille tulemusel kulus materjal          

ühtlaselt, ilma et mustri kvaliteet oleks kasutusel kannanatund. Seeläbi sai luua           

polükroomseid kivimi imitatsioone: nii valmisid marmori, graniidi ja jaspise mustrit          

jäljendavad linoleumid. Visuaalist lähtuvalt anti materjalile ka nimeks “Granite”. Antud          

tehnoloogia aga võimaldas luua vaid asümeerilisi mustreid. Materjali visuaali         64

populaarsus ja sanitaarsed omadused tingisid materjali kasutuse laienemise ka mööblile.  65

Tehnikat arendas edasi F. C. Leake, kes patenteeris oma leiutise nimetades seda            

“molded” ehk valatud mustriga linoleumiks. Leake hakkas eri värvi segu lisamiseks           

kasutama šabloone võimaldades seeläbi luua korduvat mustrit, milles samuti pigment          

sisaldus materjalis läbi kogu paksuse. Antud tehnoloogia miinuseks oli aga värvide           

omavaheline segunemine ja ülekatvus, mis ei võimaldanud luua sirge joonega mustreid           

nagu näiteks plaaditud pinna imitatsioon.   66

 

 
 Deutsche Linoleum-Werke “Granite” linoleumi mustrinäited 

Foto: J.Kun  67

64 Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 86-87. 

65 Kun, J. Filling losses in granite linoleum with Beva 371. [WWW] 
http://www.ebenist.org/wp-content/uploads/2017/11/Kun_LR.pdf (12.05.2020). 

66 Simpson, P. H. (1999). Ibid., lk 87. 
67 Kun, J. Ibid. 
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2.2.3. Inkrustreeritud linoleum 

Loomaks konkreetse joonega mustreid võeti kasutusele inkrustreerimise tehnika, mille         

loojaks oli taaskord inglane Frederic Walton, ent samalaadseid arendusi tegi ka konkurent            

David Melvin Ameerikas. Selleks toodeti esmalt monokroomne linoleum, mis aga ei           

pressitud kohe jute kangale vaid lõigati mustri loomise eesmärgil tükkides. Eri värvi tükid             

pandi mustrina kokku, ning alles seejärel pressiti jute kangale tervikuks kokku. Selle            

tulemusel sisaldus pigment mustrina läbivalt kogu materjali paksuses, nagu ka “Granite”           

ja “molded” linoleumi puhul, ent tekkinud muster oli selgepiiriline ja soovi korral ka             

korduv ning kulumisel püsis muster muutumatuna. Inkrustreeritud linoleumi loomine ja          

hiljem ka masiniseerimine oli revolutsiooniline samm interjööri-materjalide arengus.        68

Seda kinnitab ka fakt, et seda tehnikat kasutatakse tänini. Muutunud on vaid lõiketäpsus ‒              

tänapäeval kasutatakse Aquajet tehnoloogial põhinevat vesilõikust, mis loob võimaluse         

luua ülimalt täpseid kujutisi ‒ ent tootmisloogika on jäänud samaks.  69

 

 
Aquajet tehnoloogial loodud inkrustreeritud linoleum 

Foto: Forbo. Aquajet  70

68 Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930.             
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 87-88. 

69 Forbo. Aquajet. [WWW] https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/aquajet/pmv8cn (19.04.2020). 
70 Forbo. Ibid. 
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2.2.4. Lincrusta 

Lincrusta’t võib pidada ehk kõige erilisemaks ja ajalooliselt enim kajastust leidnud           

linoleumi variatsiooniks. Materjal oli Waltoni edasiarendus linoleumile, laiendamaks        

materjali kasutust seintele. Väljundiks oli seinakattematerjal, mis sündis vajadusest leida          

esteetiliselt luksuslik ent praktiline, sanitaarne ja vastupidav alternatiiv tapeedile.         

Lincrusta’ks nimetatakse relieefse mustriga linoleumi, mida kasutatakse seinte        

tapetseerimisel. Materjali nimi tuleneb “lina” ja “reljeef” ladinakeelsetest vastetest “linum”          

ja “crusta”.  71

Kusjuures lincrusta koostis ja tootmisprotsess oli tavalinoleumist mõnevõrra erinev ja          

märkimisväärselt kiirem. Materjali loomiseks segati oksüdeeritud linaõli geel vaigu,         

kummi, parafiini, pigmentide ja lõpuks puidutolmuga ning pressiti süvistatud pinnaga          

rullide vahel paberi paanile. Nii tekkis reljeefse pinnaga linoleumist “tapeet”, mille pinda            

võis soovi korral käsitsi üle lõigates muuta ka kolmemõõtmeliseks. Materjal oli elastsem ja             

ka õhem ning seetõttu ei vajanud pikka järelkuivamist nagu tavalinoleum, vaid oli koheselt             

valmis seinale installeerimiseks.  72

Omadustelt oli lincrusta sarnaselt tavalinoleumile antimikroobne, vetthülgav ja seetõttu         

lihtsasti puhastatav ja vastupidav materjal. Walton sai 1884 aasta ülemaailmsel tervise           

teemalisel näitusel materjali sanitaarsete omaduste eest kuldmedali ja seeläbi ka          

rahvusvahelise tunnustuse. Materjali tohutu populaarsus tuleneski eelistest teiste        

materjalide ees: materjal oli luksusliku välimusega ent praktilisem ja vastupidavam kui           

tapeet, lisaks oli see talvel katsudes soe ja suvel jahe, mitte nagu marmor ja keraamilised               

plaadid, materjal ei imanud niiskust ega andnud seda ka välja, nagu seda tegid savi ja kips                

ning vahelduse loomiseks sai materjali ka üle värvida. Lisaks kõigele oli lincrusta ka             

taskukohase hinnaga, makstes vähem kui šilling jardi kohta. Materjali toodetakse ka           73

tänapäeval, kusjuures tootmisprotsessis põhineb endiselt Waltoni traditsioonil, ning lisaks         

uutele mustritele kasutatakse lincrusta loomisel ka Waltoni originaalmustriga valtse.         

Olenemata materjali loome üheks ajendist ‒ tuua luksust taskukohase hinna eest ka            

71 Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 104. 

72 Simpson, P. H. Ibid., lk 103. 
73 Simpson, P. H. Ibid., lk 104-105; 107. 
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tavainimese koju ‒ on paradoksaalsel kombel tänapäeval lincrusta-st saanud kallis          

eksklusiivmaterjal.  74

 

 
Palmi mustriga tänapäevane lincrusta materjal 

Foto: Wallpaperdirect  75

 

2.2.5. Marmoleum ja mööbli linoleum 

Olgugi, et linoleumi kasutusest mööbli lamineerimisel on üksikuid näiteid läbi materjali           

ajaloo, algas mööblilinoleumi sihipärane arendamine paralleelselt “Granite” linoleumi        

arenguga. “Tischgranit” (saksa keelest tulenev otsetõlge “laua graniit”) 19. sajandi lõpus           

kasutusel olnud populaarne mööbli lamineerimismaterjal, millega kaeti põhiliselt töölaudu         

ja köögimööblit.  76

Tänapäevane mööbli linoleum tugineb ettevõtte Forbo Marmoleum seerial, mis on          

loodud Frederic Waltoni tehnoloogiaid järgides. Vaadates Forbo tootevalikut üldiselt, on          

tuntav probleemipõhine lähenemine materjali ülesehituse loomisel. Seega on arvestatud,         

74 Lincrusta. About Lincrusta. [WWW] https://lincrusta.com/about-us/ (11.05.2020). 
75 Wallpaperdirect. Tropical Leaf. [WWW] 

https://www.wallpaperdirect.com/products/lincrusta/tropical-leaf/152613  (12.05.2020). 
76 Kun, J. Filling losses in granite linoleum with Beva 371. [WWW] 

http://www.ebenist.org/wp-content/uploads/2017/11/Kun_LR.pdf (12.05.2020). 
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miks mööblit lamineeritakse: kaitsmaks materjali, loomaks paremat üldilmet, sanitaarsuse         

suurendamine, lihtne puhastatavus, veekindlus, lamineeritava materjali väärindamine. 

Suunatud protsessist tulenevalt on materjali arendusel saadud ülimalt heade omadustega          

materjal mööbli lamineerimiseks interjööri tingimustes. Modifikatsioonid võrreldes       

Marmoleumiga on minimaalsed, ning ka põhiomadused (antistaatilisus, sanitaarsus,        

naturaalsus, elastsus, vastupidavus) on samad, mööbli linoleum on vaid mööbli intensiivse           

kasutuse tõttu kõvem ent puudutusel pehme ja on puidule sarnaselt töödeldav. Järgitud on             77

ka ringmajanduse põhimõtteid: materjal, sealhulgas ka pakutav viimistlus ja kasutatavad          

adhesiivained, on naturaalsed ning loodusele ohutud. Materjal on saanud ka oma           78

esteetiliste ja funktsionaalsete omaduste eest hulgem auhindu sealhulgas Red Dot ja           

Interzum auhinnad.  79

 

 
Näide mööblilinoleumi kasutusest lastemööbli lamineerimisel 

Foto: Forbo. Mööblilinoleum  80

77 Forbo Flooring Systems. Furniture linoleum. [WWW] https://youtu.be/dWsmYlHMyyM (23.04.2020). 
78 Forbo. Furniture Linoleum benefits. [WWW] 

https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/furniture-linoleum/b33rdo#panel_101(23.04.2020). 
79 Forbo. Furniture linoleum awards. [WWW] 

https://www.forbo.com/flooring/en-aa/products/linoleum/furniture-linoleum/b33rdo#panel_103 
(23.04.2020). 

80 Forbo. Mööblilinoleum. [WWW] 
https://www.forbo.com/flooring/et-ee/tooted/marmoleum/moeoeblilinoleum/bh55on (12.05.2020). 
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2.2.6. Bulletin board 

Bulletin board ehk Forbo märkmeseina eriomadustega linoleum on loodud eesmärgiga          

laiendada materjali tootevalikut seintele arvestades praeguste klientide vajadusi. Bulletin         

board on pinnakattematerjal, mille külge saab märkmenõeltega kinnitada pabereid jm          

kergeid objekte ‒ kusjuures materjal on oma suure korgi sisalduse tõttu iseparanev st             

pinnale tekkivad täkked kaovad ajapikku ning materjal omab ka helisummutavat          

funktsiooni. Materjali tootmisprotsess ja üldomadused on sarnased Marmoleumile        

(antistaatilisus, sanitaarsus, naturaalsus, elastsus, vastupidavus) ent tema täiteaine koostises         

pole puitu. Seetõttu on materjal jämedama tekstuuriga ja puudutusel veidi rabedam.  81

 

 
Bulletin board ehk märkmesein 

Foto: Forbo. Bulletin board  82

 

81 Forbo. Bulletin board. [WWW] 
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15265/Forbo_BulletinBoard_Installation_Guide_FFM1
385_06.pdf (23.04.2020). 

82 Forbo. Bulletin board. [WWW] 
https://www.forbo.com/flooring/et-ee/tooted/moeoebli-ja-seinakatted/bulletin-board/bp4zey (12.05.2020). 
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2.2.7. Lino Leather ehk lino-nahk 

Disainer Don Kwaning’i loodud Lino Leather ehk lino-nahk on ehk kõige           

revolutsioonilisem linoleumi nüüdisaegne arendus. Materjal sündis tahtest leida        

ökoloogiline ja toksiinivaba vegan alternatiiv nahale, mis leevendaks traditsioonilise         

nahatööstuse eetilist ja keskkondliku mõju.  

Materjali loomisel modifitseeris Kwaning linoleumi retsepti, eemaldades sealt        

ebavajaliku, ning suurendades teiste komponentide ‒ näiteks linaõli ‒ osakaalu, et muuta            

materjali omadusi naha omadustele vastavaks. Selleks, et luua materjalile nahalaadne          

välimus, on segust välja jäetud ka lõviosa pigmente, seega materjali tooni määrab            

puidutolmu tooraineks kasutatud puiduliik. Sellest tulenevalt on näiteks männitolmu         

kasutusel materjali toon kollakam, eri puiduliikide segust tolm annab pruuni tooni, ning            

punaka tooni saamisel lisatakse minimaalselt punast pigmenti. Tootmisprotsessi erisus         

seisneb linoleumi segu pressimisel jute kanga mõlemale poole nii, et materjali mõlemad            

pinnad on samaväärse välisilme ja omadustega. Kwaningi koostööst Forbo ettevõttega on           

valminud kaks erinevate omadustega lino-naha varianti, millest paksem variant on loodud           

alternatiiviks laustnahale ning on lisaks ka helisummutavate omadustega ja teine ‒ õhem ‒             

sarnaneb omadustelt sadula-nahale.  83

 

 
Lino leather ehk lino nahk näidised. 

Foto: ajakiri Dezeen  84

83 Winston, A. Don Kwaning's Lino Leather is a vegan alternative to leather. [WWW] 
https://www.dezeen.com/2018/12/02/don-kwaning-lino-leather-vegan-design/ (24.04.2020). 

84  Winston, A. Ibid. 
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3. LINOLEUM KUI VÄÄRTUS: TULEVIKUSUUNAD 
 

Et mõista materjali emotsionaalset väärtust analüüsin esmalt linoleumi kui toodet. Tootega           

kaasnevat väärtustekogumit võib pidada samaväärseks toote funktsiooni ja esteetikaga.         

Samas vajab märkimist, et toote funktsionaalsed omadused ei saa rakenduda, kui ei            

eksisteeri tarbija valmisolekut materjali kasutamise suhtes. Tarbimise eelduseks on, et          

toote ja tarbija väärtused harmoneeruvad. Toote emotsionaalne väärtus, mis väljendub tihti           

brändina, on seotud nii toote ajaloo, narratiivi, funktsiooni, omaduste kui ka sobivusega            

kliendi väärtuste süsteemi.  85

Vaadeldes selles kontekstis linoleumi tundub justkui poleks materjali unikaalsed         

omadused leidnud piisavalt kõlapinda, et teiste materjalide hulgast välja paista. Selleks, et            

mõista, mis on tinginud linoleumi populaarsuse languse, analüüsin materjaliga kaasnevate          

väärtuste muutumist läbi kasutuse ajaloo ning selle seoseid tarbija väärtustega tänapäeval.           

Lisaks sellele uurin, millised võiksid olla materjali aktuaalsed arengusuunad, tänastest          

probleemidest lähtuvad funktsioonid, esinemisvorm ja tootmisviisid. Viimaks käsitlen        

materjali identiteedi kaasajastamist. 

  

3.1. Mitme näoga linoleum 

Linoleumi esimene vorm oli põrandakattematerjal. Esmase funktsiooni täitumisel võttis         

materjali areng imiteerimise suuna ent sellest tulenevalt oli linoleumi visuaalne areng           

piiritletud juba olemasolevate põrandakatete nimistuga. Sama aspekt jätkus ka linoleumi          

kasutamisel seintel ‒ ka lincrusta jäljendas oma välimuselt juba olemasolevaid materjale           

nagu näiteks kips, tapeet, keraamilised plaadid, puidunikerdus ‒ olgugi, et materjali           

omadused erinesid jäljendatavast. Selline lähenemine sobib oma olemuselt 19.-20. sajandi          

ilu-ideaalidesse, mil luksus peitus arhailistes materjalides ning esteetiline väärtus seisnes          

imitatsioonis. Linoleum võidutses omamoodi kameeleonina pea 90 aastat (1870ndad ‒          

1960ndad).  86

85  Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012). Kuidas leiutada 
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia. lk 107. 

86  Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 92. 
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Linoleumi maine hakkas langema siiski juba sajandivahetusel. Selle põhjuseks võib          

pidada just linoleumi mitmenäolisust. Kuna materjalil puudus nö oma nägu, oma visuaalne            

identiteet, muutus linoleum ise omakorda haavatavaks kopeerimisele. Juba 20. sajandi          

alguses hakati linoleumi nime all müüma erinevaid seda imiteerivaid materjale. Kui           

linoleum jäljendades teisi materjale oli loodud kaetava pinna kvaliteedi tõstmiseks, siis           

linoleumi enda imitatsioonid olid üldiselt kehvemad ja vahel lausa mürgised ent odavam            

toota ning seeläbi turul eelisega. Oma osa mängis linoleumi turuosa languses ka 1929.             

aasta suur depressioon, mis muutis tarbija palju hinnatundlikumaks ja selleks tulenevalt ka            

vastuvõtlikumaks kehvema kvaliteediga toodetele. Samanimeliste koopiate tõttu kannatas        

linoleumi maine ja kaotati märkimisväärne turuosa.   87

Üks selline materjal, mis mitmes vormis turul liikus oli linoleumist vaip. Sama nime all              

toodeti nii linoleumi materjalist vaiba imitatsioone kui ka vildile pressitud asbesti           

sisaldusega analooge, mis loodi sihipäraselt võimalikult linoleumi sarnaseks. Siiski suutis          88

linoleum oma kvaliteedi tõttu turul püsida kuni uute konkureerivate materjalide          

leiutamiseni 1930ndatel. Linoleumi peamist konkurenti, vinüüli, hakati arendama vahetult         

enne Teist maailmasõda.   89

Vinüül ehk polüvinüülkloriid (PVC) on sünteetiline plastiku polümeer. Võrreldes         90

linoleumiga oli vinüüli kuluvus suurem, ent vastupidavus teravale survele, mida tekitasid           

pärast sõda moodi tulnud tikk-kontsad, oli tolleaegsest linoleumist parem. Teine materjal,           

mis linoleumi turult välja surus, oli asphalt tile ehk asfaltist plaatmaterjal, mille esialgne             

koostis sisaldas sideainena asfalti, mis aga arenduse käigus asendati sünteetilise vaiguga           

ning täiteainena kasutati asbesti. Mõlema materjali eelis oli odavus ja kordades kiirem            

tootmisprotsess: võrreldes linoleumi kahenädalase tootmistsükkliga kestis sünteetiliste       

materjalide tootmisprotsess vaid päeva. Kusjuures mõlemad materjalid olid välisilmelt         

äravahetamiseni sarnased linoleumiga.  91

87 Simpson, P. H. (1999). Cheap, Quick, & Easy: Imitative Architectural Materials, 1870-1930. 
Knoxville: The University of Tennessee Press. lk 92. 

88 Powell, J. (2007). Lie like a rug: Understanding the art, artifice, and unlikely appeal of linoleum rugs.                  
‒  Old House Journal, vol.35, no.6, p. 48-52. 

89 Simpson, P. H. (1999). Ibid., lk 92. 
90 Polyvinyl chloride. [WWW] https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride (29.04.2020). 
91 Simpson, P. H. (1999) Ibid., lk 92. 
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Sünteetilistel plastidel põhinevate materjalide odavus ja lihtne tootmine sai linoleumile           

määravaks: juba 1960ndatel oli linoleum peaaegu täielikult turult kadunud ja seeläbi           

lõppeski materjali pea 90 aastane võidukäik. Tänapäeval on enamik neist materjalidest           

tunnistatud mürgisteks ja toksiine eritavateks, rääkimata lineaarse majandusmudeli        

rakendamisest materjali eluringis.  92

Eelkirjeldatu põhjal võib eeldada, et materjali imiteerivast iseloomust tingitud halb          

eristatavus sai linoleumile saatuslikuks: materjal muutus haavatavaks kopeerimisele, mis         

aegamööda rikkus materjali maine. See põhjendaks ka, miks on materjal tänapäeval           

suhteliselt vähe kasutatud olenemata tema kasulikest omadustest. Kirjeldatu põhjal püstitan          

hüpoteesi.  

Hüpotees 1: vale arusaama tõttu pole tarbija teadlik linoleumi tegelikust koostisest ja            

omadustest. 

Hüpoteesi kontrollimiseks kasutan küsitlusuuringu meetodit. Selleks koostasin       

küsimustiku, milles tuginesin Tartu Ülikooli küsimustiku koostamise juhendile (Lisa 1.).          93

Küsimustiku eesmärk oli koguda infot tarbija kogemuste ja arvamuste kohta seoses           

linoleumiga.  

Küsimustik koosnes kuuest küsimusest. Esimesed kaks küsimust andsid demograafilist         

infot: sugu ja vanus. Kolmas küsimus andis info tarbija ja linoleumi vaheliste            

puutepunktide olemuse kohta. Neljas kuni kuues küsimus andsid infot teadlikkuse kohta           

linoleumist: selle arvatast koostisest, kasutusest ja omadustest. Küsimustiku tulemused         

tuginevad 100 vastaja vastustele (Lisa 2.). Esmalt saan tulemuste põhjal analüüsida, kas            

tarbija on linoleumi tegelikest omadustest teadlik. Teine lähenemine on analüüsida          

valearusaamu: valearusaama sisu annab viite, mis on põhjustanud valearusaama.  

Küsitlusuuringus osalenutest 81% moodustasid naised ja 19% mehed. Lõviosa         

vastanutest (76%) kuulusid vanusevahemikku 21-40 aastat, järgnes vanusegrupp 41-60         

aastat (16%). Vaid 5 % vastanutest olid vanusevahemikus 61-80 aastat ja kuni 20 aastased              

muudustasid vastanutest vaid 3%. Kuna eri vanusegruppide osakaal vastanute osas on           

92 Sheet vinyl flooring. [WWW] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_vinyl_flooring#Durability_and_sustainability (29.04.2020). 

93 Beilmann, M. (2020). Küsimustiku koostamine. [WWW] 
http://samm.ut.ee/k%C3%BCsimustiku-koostamine (18.05.2020). 
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väga ebavõrdne ning küsitletute arv küllaltki väike, ei saa vanusegruppide läbilõikes teha            

üldistavaid järeldusi. Küll aga saan lähtuda sellest, et vähemalt 92% vastanutest (21-60 a)             

kuuluvad tööealise rahvastiku gruppi, kes on ka potentsiaalsed linoleumi tarbijad.  

Isiklik kogemus materjaliga esineb 81% vastanutest, 18% vastanute teadmised         

põhinevad kas suusõnalisel infol, kirjalikul infokandjal või teadmata allika. Vaid 3%           

vastanutest ei tea, mis on linoleum.  

Sisuliste küsimuste eesmärk oli hinnata vastanute teadlikkust materjali koostisest,         

kasutusvõimalustest ja omadustest. Küsimusi oli ülesehitusest lähtuvalt kaht tüüpi.         

Esimene variant: küsimustele anti vastusevariandid, kus olid nii tõesed kui enimlevinud           

müütidest lähtuvad variandid. Teine küsimusevariant koosnes hulgast väidetest, kus vastaja          

pidi valima kas tegu on tõese või valeväitega, võimalik oli vastata ka “Ei oska öelda”.               

Seega saab vastustest eristada teadlikkust, teadmatust ja väärarusaama. 

Küsimusele “Linoleumi koosneb järgnevatest koostisosadest:” vastas enim vastanutest        

“PVC” (44%), järgnesid vastused “sünteetilised pigmendid” (35%) ja “vinüül” (33%) .           

Linoleumi tegelikku koostisesse kuuluvaid koostisosi vastas 31% vastanutest “linaõli”,         

23% “naturaalsed pigmendid”, 22% “jute kangas”, 13% “männi kampol”, 12% “kork”,           

12% “puidutolm”, 5% “kaltsiumkarbonaat”. Seega enam arvatakse linoleum olevat         

sünteetiline materjal kui naturaalsetest koostisosadest loodud materjal.  

Küsimusele “Linoleumi kasutatakse…” vastas 99% vastanutest “põrandate katmiseks”.        

Seega tarbija on teadlik materjali enimlevinud funktsioonist. Järgnesid vastused “mööbli          

tootmiseks” (21%), “muul otstarbel” (16%), “seinte katmiseks” (15%), “märkmeseina         

materjali tootmiseks” (12%), sealjuures “muude otstarvetena” toodi välja enim linoleumi          

kasutust kunsti tarbeks ja linoollõike tehnika rakendamiseks (13%). 

Tõeste ja väärade väidete määramisel esines enim väärarusaamu materjali koostise          

kohta. Vastuste põhjal võib väita, et enimlevinud väärarusaamad on, et linoleum on            

sünteetiline plast (52% vastanutest), linoleum on PVC liik (49% vastanutest) ja et            

linoleumi käitlemisel tekivad toksilised jäätmed (39% vastanutest). Tõesed arusaamad         

esinesid enim materjali sanitaaruses kohta: vaid 7% vastanutest pidas materjali          

ebasanitaarseks, antimikroobsust omistas materjalile 45% vastanutest. Valeväideteks peeti        

enim: “linoleum on keskkonnasõbralik materjal…” (48% vastanutest), “linoleum on 100%          
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biolagunev materjal” (57% vastanutest), “linoleum koosneb naturaalsetest koostisosadest”        

(49% vastanutest). Kusjuures linoleumi naturaalsus tõi välja suurima vastandumise         

arvamuste vahel. Naturaalseks pidas linoleumi 34% vastanutest ning vaid 17% ei omanud            

arvamust.  

Niivõrd resoluutsest vastandumisest võib välja lugeda erinevat kogemust materjaliga.         

Ka linoleumi pidamine sünteetiliseks materjaliks annab viite, et linoleumi nime all on            

tarbitud muid materjale, mille omadusi ja koostist kantakse üle linoleumile. See seletaks            

ka, miks on enimlevinud arvamus, et linoleum pole keskkonnasõbralik ega biolagunev           

materjal ning seletaks ka arusaama materjali toksilisuse kohta: kõik need omadused           

kirjeldavad PVC-d ja peatüki 3.1 alguses kirjeldatud teisi sünteetilisi materjale, mis on            

linoleumi nime all liikunud. Lisaks seletaks see, miks enim tõeseid vastuseid anti linoleumi             

sanitaarsuse kohta (85% pidas linoleumi sanitaarseks materjaliks): nii PVC kui linoleum           

on heade sanitaarsete omadustega, seega selle küsimuse puhul kogemusest tingitud          

materjali erisus vastandumist ei saakski põhjustada. Kokkuvõtvalt saab küsitlusuuringu         

tulemuse sõnastada järgnevalt: enamus tarbijatest pole teadlik linoleumi tegelikest         

omadustest ja koostisest. 

 

3.2. Aktuaalsed arengusuunad 

Selleks, et näha materjali arengus uusi võimalikke suundi ning sellest lähtuvalt           

mõistmaks, milline võiks olla materjali praegune identiteet, keskendun tema omadustele,          

ning panen need vastavusse aktuaalsete probleemidega interjööri keskkonnas. Selleks         

püstitan uurimisküsimuse. 

Uurimisküsimus: millised on tänapäeval interjööris esinevad probleemid, mida materjali         

unikaalsed omadused võiks leevendada või lahendada? 

Antimikroobsus ja sanitaarsus on materjali ehk kõige unikaalsemad praktilised         

omadused. Seetõttu kasutatakse materjali enim just avalikes või pool-avalikes ruumides,          

nagu koolid, haiglad, töökeskkonnad rakendatuna eelkõige põrandatel ja seintel. 2020 aasta           

Covid-19 viiruse kriisi ajal on antimikroobsete pindade arendus eriti aktuaalne. Seejuures           

eeldan aga, et linoleumi kasutus põrandatel ja seintel on küllaltki marginaalse efektiga.            

Arvestades materjali potentsiaali on mööbli linoleum, bulletin board ja lino-nahk hetkel           

31 



kõige innovaatilisemad linoleumi vormid antimikroobsuse seisukohalt, kuna võimaldavad        

luua tiheda kehakontaktiga objekte. Eeldustest lähtuvalt väidan, et materjali arengusuund          

peaks liikuma ruumi pindadelt objektidele. 

Hüpotees 2: materjali antimikroobsus on aktuaalsem kokkupuutel objektidega kui         

kokkupuutel põranda ja seinte pindadega. 

Kuna antud töö kirjutamise ajal kehtib Eesti Vabariigis Covid-19 viirusest tingitud           

eriolukord,on aktuaalne oma füüsiliste puutepunktide jälgimine, ning sellest tekkis ka idee           

viia läbi vaatlus. Vaatluse eesmärk oli kaardistada enda keha ja palju katsutavate pindade             

ning objektide kokkupuutepunkte argisel ent eluliselt vajalikul tegevusel: poeskäigul.         

Vaatluse põhjal koostasin puutepunktidest nimekirja (Lisa 3.). Tulemuse põhjal saab          

järeldada, et otsekontakti tekkimise võimalus põrandate või seintega avalikus ruumis on           

küll võimalik, ent vähetõenäoline. Küll aga esineb avalikus ruumis tihe kontakt erinevate            

käepidemete, nuppude ja abivahenditega. Eraruumis toimub kontakte enim just koridoris          

asetsevate mööblipindade ja detailidega. Sellest lähtuvalt on era- ja avaliku ruumi vahelise            

ristsaastumise võimalus kodukeskkonnas suurim just koridoris.  

Lisades sellesse süsteemi linoleum, saaks materjali rakendada näiteks üldkatsutavate         

silindriliste või tasapinnaliste objektide lamineerimisel, et mikroobide kasvu ja elutegevuse          

pikkust pindadel piirata. Sellesse nimistusse kuuluvad näiteks bussi, uste ja ostukäru           

käetoed, haaratsid ja lingid ning mööblipinnad. Samas on ka objekte, mille puhul linoleumi             

praeguses vormis kasutamine (lamineerimine) on põhjendamatu või tehniliselt        

keerukas-kulukas lahendus: näiteks ukselink, riidenagi, riidepuu, erinevad nupud. 

Vaatluse põhjal järeldan, et linoleumi rakendus avalikus ruumis põranda ja seinte           

pindade lamineerimisel on küll põhjendatud ja aktuaalne ent lisaks esineb vajadus muuta            

materjali vormi: näiteks mööbli ja toodete detailide, käepidemete ja muu furnituuri           

loomiseks. Seega probleem, mida materjal saaks lahendada, on tiheda kehakontaktiga          

objektidel mikroorganismide kasvu minimaliseerimine. See probleem aga eeldab materjali         

uut vormi, mis võimaldaks luua ise vormi hoidvaid objekte. 

Minnes tagasi uurimisküsimuse juurde, tõstaksin esile ka materjali naturaalsuse ja          

neutraalse mõju inimorganismile. Nendele omadused tuginedes sobib materjal eelkõige         

kemikaalide suhtes tundlikumale sihtgrupile, nagu näiteks vanurid, lapsed, allergikud ja          

32 



teised nõrgema immuunsusega inimesed. Materjali kasutataksegi põrandatel ja seintel nii          

haiglates kui ka koolides, ent linoleumi omadused oleks põhjendatud ka          

kolmedimensiooniliste objektide tootmisel, näiteks mänguasjade või abivahendite detailide        

loomiseks, kus kehakontakt materjaliga on suurem. Seega oleks materjali iseseiseva          

vormihoidvuse arendamine ka nendest omadustest lähtuvalt põhjendatud.  

 

3.3. Linoleumi vormihoidvuse võimalikkusest 

Peatükis 2. kogutud info põhjal võib järeldada, et materjali areng on olnud tugevalt             

probleemipõhise suunitlusega. Samas võib ka täheldada, et materjali vormi areng on           

jäänud esmasesse kattematerjali funktsiooni kinni. Näiteks prinditud mustriga linoleum,         

“Granite”,“molded” ja inkrustreeritud linoleum on loodud puhtalt esteetilste omaduste         

avardamise eesmärgil. Marmoleum, lincrusta, mööbli linoleum ja bulletin board on küll           

manipuleerinud ka materjali koostisega, ent ka nende puhul on jäädud oma esialgsesse            

kattematerjali liigitusse. Seega lõviosas on materjaliarendus toimunud kattematerjali        

raamistiku sees: traditsioon on põlistanud materjali arengu.  

Erandiks on vaid lino-nahk materjal, mis võimaldab materjalist luua ka iseseisvaid           

objekte. Sellest võib järeldada, et linoleum ei pea olema allutatud vaid teise materjali             

omaduste parendamisele, vaid on kasutatav ka ilma lisa toestuseta.  

Disainer Don Kwaning, kes on materjali Lino Leather ehk lino-nahk looja, sõnastas            

intervjuus Dezeen ajakirjaga linoleumi potentsiaali järgnevalt: “Linoleum on justkui kahe          

silma vahele jäänud materjal. See on materjal, millel on suur tulevikupotentsiaal. Paljud            

inimesed isegi ei tea, et see on loodud ainult naturaalsetest materjalidest. Linoleum on             

eksisteerinud üle 100 aasta ning selle aja jooksul pole ei tootmises ega rakenduses just              

palju muutunud ja minu arvates pole eriti midagi muutunud ka selle välimuses.”  94

Lino-naha näide ‒ linoelumi materjali koostisosadest on võimalik luua autonoomset          

materjali, mis ei vaja kasutuseks lisa karkassi ‒ on järgneva hüpoteesi eelduseks.  

94 Winston, A. Don Kwaning's Lino Leather is a vegan alternative to leather. [WWW] 
https://www.dezeen.com/2018/12/02/don-kwaning-lino-leather-vegan-design/ (24.04.2020). 
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Hüpotees 3: Linoleumi koostisosadest on võimalik luua iseseisvalt vormi hoidvat          

materjali. 

Tuginedes peatükkides 1. ja 2. kogutud informatsioonile näen materjali vormihoidvuse          

parandamiseks kahte suunda. Esimene suund eeldab materjali praeguse kiu arhitektuuri          

edasiarendust ja maatriksi modifitseerimist, mille tulemusel saaks toota        

kahedimensioonilise kiu arhitektuuriga plaatmaterjali. Teine suund põhineb kiu        

arhitektuuri muutmist kolmedimensiooniliseks ja tootmisprotessi modifitseerimist nii, et        

materjalist oleks võimalik toota ka kolmemõõtelisi monoliitseid objekte. 

Hüpoteesi kontrollimiseks kasutan case study ehk juhtumiuuringu meetodit: analüüsin         95

analoogseid materjalikatseid ja tootmisprotsesse ning sünteesin välja vajaliku linoleumi         

tootmise seisukohalt. Siinkohal märgin, et järgnevates alapeatükkides tehtud järeldused on          

hüpoteetilised ja tuginevad linoleumi koostisosade omadustele ja võimalustele võttes         

arvesse analoogiliste materjalide koostist ja tootmist. Turu vajaduse, materjali potentsiaali          

ja analoogiliste materjaliarenduste põhjal saan sõnastada vaid suunised potentsiaalseks         

materjaliarenduseks ja tootmiseks. Selleks et antud hüpoteese kontollida, oleks vaja teha           

esmalt tootmise iseloomust lähtuvaid materjalikatseid. 

 

3.3.1. Linoleumist plaatmaterjal tootmise võimalikkus 

Tuginedes alapeatükis 1.2. kogutud materjalidele, eeldan, et eeskätt oleks vaja          

plaatmaterjali loomiseks tugevdada materjali sarrust ehk armatuuri. Kiu arhitektuuri         

muutmisel võib vajadusel modifitseerida ka maatriksit või selle osakaalu materjalis.  

Et mõista, mis võimaldab lino-naha iseseisvat kasutamist, on vaja analüüsida esmalt           

materjali arendust. Materjali loonud disainer Don Kwaning modifitseeirs materjali koostist          

läbi maatriksi osakaalu suurendamise. Maatriksi olemus ‒ linaõli oksüdeerumisel põhinev          

tsement ‒ jäi endiseks. Linaõli osakaalu suurendamisel maatriksis muutus materjal oma           

üldomadustelt elastsemaks. Teine muutus oli tehnoloogiline, mis seisnes linoleumi segu          

valtsimises mõlemale jute kanga poolusele. Arvestades segus sisalduva tselluloosi kiu rolli           

95 Virkus, S.(2010). Infokäitumise, info hankimise ja otsingu ning infopädevuse uurimise meetodid. 
[WWW] 
https://www.tlu.ee/~sirvir/Infootsingu%20teooria/Infokaitumise,%20info%20hankimise%20ja%20%20otsin
gu%20ning%20infopadevuse%20uurimise%20meetodid/juhtumiuuringud.html (28.05.2020). 
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armatuuris, muutus materjali tugevus vaid segu lisakihis oleva tselluloosi kiu arvelt. Kuna            

tselluloosi kiu tugevus on võrreldes jute struktuuriga marginaalne, võib lino-naha tugevust           

pidada tavalinoleumiga samaväärseks, kuna materjali põhiarmatuuri ei muudetud.   96

Teine näide, mida analüüsin on disainer Kristo Kaseorg lõputöö. Kaseorg kasutas tooli            

istme ja seljatoe elemendi loomiseks biokomposiiti, mis koosnes linakangast armatuurist ja           

bioloogilise osaga vaigust. Materjali valmistamine ‒ kiuga tugevdamine ja vormimine ‒           

toimus üheaegselt kiht-kihi haaval ühepoolsele vormile. Vaheldumisi asetati kanga ja          

kahekomponentse vaigu kihid sobiva paksuse saavutamiseni. Seejärel pressiti vaakumi abil          

materjal tervikuks. Kusjuures iga kihi lisamisel muutus materjal tugevamaks, vähem          

elastsemaks ja jäigemaks, lisaks suurenes ka materjali kandevõime.  97

Kolmas näide, millele tugineda on Hispaania-Itaalia tudengite koostöös valminud         

uuring: Maleinized Linseed Oil as Epoxy Resin Hardener for Composites with High Bio             

Content Obtained from Linen Byproducts. Kui linoleumi puhul maatriks tekib lõviosas           

vaid linaõli oksüdeerumise läbi, siis antud materjalis rakendatakse epoksüdeeritud linaõlis          

sisalduvat epoksiidrühma. Uuringus loodud komposiitmaterjal koosneb kolmest       

põhikomponendist, mis kõik on aretatud lina-saadustest. Vaiguna kasutatakse        

epoksüdeeritud linaõli, kõvendina maleineeritud linaõli (MLO) kombineerituna sünteetilise        

kõvendiga methyl nadic anhydride (MNA) ja lina riie täidab materjalis armatuuri rolli.            

Materjali tootmisprotsess toimub resin transfer molding protsessi ehk vaigu ülekande          

vormimisel, mille tulemusel tekib termoreaktiivne komposiitmaterjal. Kuna materjalis on         

ka sünteetilist päritolu komponente (MNA) ei ole tegemist täielikult naturaalsetest          

koostisosadest loodud materjaliga. Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et linaõlil on eeldusi           

olla kahekomponentse vaigu mõlema osise ‒ vaigu ja kõvendi ‒ toormeks.   98

Kõik kolm näidet on lamineerimistehnoloogial põhinevad komposiitmaterjalid, ent        

kõigil neist on erinev ülesehitus ja tootmisprotsess. Analoogia põhjal saaks linoleumist           

96 Winston, A. Don Kwaning's Lino Leather is a vegan alternative to leather. [WWW] 
https://www.dezeen.com/2018/12/02/don-kwaning-lino-leather-vegan-design/ (24.04.2020). 

97 Kaseorg, Kristo. (2019). Komposiitmaterjalist tooli prototüübi valmistamine. Kõrgem Kunstikool 
Pallase mööbliosakond. Tartu. [Balakaureusetöö]. 

98 Fombuena, V. & Petrucci, R. & Dominici, R. & Jordá-Vilaplana, A. & Montanes, N. & Torre, L. 
Maleinized Linseed Oil as Epoxy Resin Hardener for Composites with High Bio Content Obtained from 
Linen Byproducts. [WWW] https://www.mdpi.com/2073-4360/11/2/301/htm (30.04.2020). 

35 



plaatmaterjali toota näiteks kihtide kordamise teel, mille puhul segu ja kiu vaheldumisi            

asetusel, kasvab materjalis ka kiusuunaline (kahesuunaline) tugevus (joonis 2; 3).  

 

 
Joonis 2. Plaatmaterjali tootmine 

 

 
Joonis 3. Plaatmaterjali kiudude arhitektuur 
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Teine võimalus on kasutada tugevamate omadustega kiudu (vt. Tabel 1.) nagu näiteks            

lina. Selle tulemuse saab parandada materjali kiusuunalist tugevust, ent kuna maatriks oma            

omadustelt endiselt küllaltki elastne, ei lisa see materjalile jäikust. Sellest tulenevalt näen            

kolmanda variandina segu maatriksi muutmist või kombineerimist. Näiteks linakiust kanga          

esmane katmine linaõlil põhineva kahekomponentse vaiguga, mille tulemusel toimub kiu          

arhitektuuri esmane jäigastumine. Seejärel saaks pressida materjali mõlemale poolele         

linoleumi segu, mis tagaks pingete ühtluse materjalis ning võimaldaks luua välisilmelt           

homogeense materjali. Seega tootmisprotsess sarnaneks üldjoontes lino-naha tootmisega.        

Lisanduks vaid kiu-kanga esmane viimistlemine kahekomponentse vaiguga. Materjali        

vormimisel oleks võimalik saavutada ka kolmedimensioonilst vormi, tehes vajadusel         

armatuuri sisselõikeid ning surudes materjal vaakumiga ühepoolsele vormile, analoogselt         

Kaseoru töös rakendatud tehnikale (Joonis 4; 5). Sellisel viisil saaks toota küllaltki            99

õhukest plaatmaterjali (u 5mm), mille jäikus ja tugevus võiks potentsiaalselt olla           

linoleumist ja lino-nahast suurem.  

 

 

Joonis 5. Linoleumist plaatmaterjali vormimine 

99 Kaseorg, Kristo. (2019). Komposiitmaterjalist tooli prototüübi valmistamine. Kõrgem Kunstikool          
Pallase mööbliosakond. Tartu. [Balakaureusetöö]. 
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 Joonis 4. Plaatmaterjali kiudude arhitektuur 

 

3.3.2. Linoleumist monoliitsete kolmedimensiooniliste objektide tootmise võimalikkus 

Selleks, et mõista kolmedimensioonilise ülesehitusega komposiitmaterjalide      

kompositsiooni toon ühe näite ajaloost. Üheks vanimaks kolmesuunalise kiu arhitektuuriga          

komposiidiks võib pidada materjali mida luuakse Cob tehnikas. Materjal sünnib savi           

(maatriks), liiva (täiteaine) ja õle (kiudaine) kokku mätsimisel ja surumisel, ning seeläbi            

sündiva plastilise materjaliga on võimalik luua kolmemõõtmelisi ja ka eenduvaid vorme.           

Sellist tootmisprotsessi nimetatakse Cob tehnikaks. Seega kiu kolmesuunaline asetus segus          

loob eelduse materjali vormihoidvusele.  100

Selleks et linoleumist kolmemõõtmelisi monoliitseid objekte saaks vormida, analüüsin         

järgnevalt teisi termoreaktiivse iseloomuga materjalide tootmist. Termoreaktiivse ja        

termoplastilise reaktsiooni erisus on eelkõige see, et termoplaste saab vormida          

kuumutamise ja sulatamise teel, ning termoreaktiivseid plaste ei saa, kuna polümeeri           

ahelad loovad termiliselt pöördumatuid sidemeid. See tingib termoreaktiivsete materjalide         

keemilise püsivuse pika aja vältel, kuna tekkinud sidemed on püsivamad.   101

100 Pere, R. (2008). Looduslikud ehitusmaterjalid: seinad, põrandad, katus ja siseviimistlus. Tallinn: AS             
Ajakirjade Kirjastus, lk 18-19. 

101 Thompson, R. (2017). The Materials Sourcebook for Design Professionals. United Kingdom, London:             
Thames & Hudson Ltd., lk 237. 
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Termoreaktiivsuse tõttu on aga objektide tootmisprotsess keerukam, kuna objektide         

tootmiseks peab komponentide vaheline reaktsioon toimuma objekti vormimisega ühes või          

järjestikuses etapis. Teine aspekt, mida analoogiliste näidete juures analüüsida, on          

komposiitide tugevuse suurendamise eesmärgil orgaanilise kiu analoogiline       

rakendusvõimalus karbon ja klaas kiuga. Seega analoogiana tooksin välja eelkõige just           102

need plastmaterjalid, mille puhul lisatakse tugevuse suurendamiseks segusse ka kiudu.  

Üks selline materjal on polüuretaan (PU), millest kolmedimensiooniliste objektide         

tootmisel lisatakse omavahel reageerivad komponendid otse vormi, kus reaktsiooni toimel          

tekkivast materjalist vormub ka objekt. Vajadusel lisatakse ka näiteks klaas-kiudu. Sellist           

tehnoloogiat nimetatakse reinforced reaction injection molding (RRIM).  103

Teine kiu sisaldusega plastiline materjal on carbon-fibre-reinforced plastic (CFRP) ehk          

süsinikkiuga tugevdatud plastik. Linoleumi koostisest lähtudes sobiks CRFP        

tootmisprotsessidest enim survepress meetod ehk compression molding, mis võimaldab         

luua kolmedimensioonilisi monoliitseid objekte. See protsess võimaldaks linoleumi        104

vormimist juhul kui kiu arhitektuur oleks materjalis läbivalt kolmesuunaline, ning lisaks           

tselluloosi kiule sisalduks materjalis ka tugevam kiud, näiteks lina. Materjali vormimine           

toimuks kahes etapis. Kõigepealt luuakse pellet, ehk kokku pressitud täpne kogus           

materjali. Seejärel pressitakse pellet kahepoolsesse detailivormi (joonis 5.). Linoleumi         105

koostisest lähtuvalt on aga küsitav, kas materjali on võimalik eelnevalt pellet-iks vormida            

ilma,et polümeriseerumise protsess enne lõpliku vormimist lõppeks. 

 

102 Ormondroyd, G. A. & Morris, F. Designing with Natural Materials. Boca Raton: Taylor & Francis                
Group, lk 82. 

103 Thompson, R. (2017). The Materials Sourcebook for Design Professionals. United Kingdom, London:             
Thames & Hudson Ltd.,lk 206-207. 

104 Thompson, R. Ibid.,lk 237-238. 
105 Thompson, R. Ibid., lk 48-49. 
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Joonis 6. Surve-press meetod ehk compression molding, II etapp  106

 

Kolmas, ning kõige potentsiaalikam näide on dough molding compound vormimine          

(DMC-meetod), mille analoogia tuleneb segu taignalaadsest vormist, termoreaktiivsest        

protsessist kui ka kiu osalusest segus. Protsessi käigus saab valmistada eelkõige lihtsamaid,            

detailivaesemaid kolmedimensioonilisi objekte. Kusjuures naturaalsete kiudude, nagu       

näiteks kanepi, jute, puuvilla ja lina kiu kasutamine antud protsessis on andnud            

paljulubavaid tulemusi.   107

Näidete põhjal järeldan, et kõige potentsiaalikam tootmisviis linoleumist monoliitsete         

kolmedimensiooniliste objektide tootmiseks on DMC-meetod. Linoleumi segu       

tootmisprotsess põhineks tavalinoleumi tootmisloogikal kuni täiteaine lisamise etapini, kus         

lisaks puidukiule tuleks segule lisada ka näiteks lina või kanepi kiud (vt Tabel 1.).              

Kusjuures armatuurset rolli hakkab kiud mängima juba 0.2 mm pikkuse kiu kasutamisel.            108

Seejärel toimuks sobiva koguse segu asetamine avatud kahepoolse vormi keskele (joonis           

6). Hüdraulilise pressi abil surve lisamisel vormile moodustub objekt. Vormi avamisel saab            

objekti vormist eemaldada.   109

106 Thompson, R. (2007). Manufacturing Process for Design Professionals. United Kingdom, London: 
Thames & Hudson Ltd., lk 48. 

107 Thompson, R. Ibid., lk 218-219. 
108 Kers, J. & Veinthal, R. Tallinna Tehnikaülikool. Komposiidid. [WWW] 

https://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/MXX0050/KM_lo
eng_010210.pdf (03.05.2020). lk 8. 

109  Thompson, R. Ibid., lk 218-221. 
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Joonis 7. DMC meetod  110

 

Kusjuures vaadates DMC-meetodi kasutamise standard materjali protsentuaalset       

maatriksi (20%), täiteaine (54%) ja kiu (15%) osakaalu segus, sobituks linoleum selle            

tootmisprotessi tarbeks vaid minimaalse koostise modifitseerimise teel. Kuna aga         111

linoleum vajab järelkuivamiseks kontakti hapnikuga, oleks selles tehnikas eelistatum luua          

pigem väiksema läbimõõduga objekte, et vältida kuivamisest tingitud sisepinged. Esineb          

ka võimalus, et materjal vajab järelkuivamist tahenemise eesmärgil. See aga tähendab, et            

muuta tuleb ka maatriksit. Selle probleemi esinedes võib lahenduse pakkuda          

kahekomponentne linaõlibaasil epoksiid vaik (ELO) ja kõvendi (MLO), mida käsitlesin          

alapeatükis 3.3.1. Kusjuures sünteetilise kõvendi (MNA) kasutamine ei pruugi olla antud           

protsessis vajalik, kuna ka segusse lisatud kiud lisavad materjalile tugevust. Siiski on            

materjali biolagunevus on antud maatriksi puhul teadmata, ent uuringu tulemused on           

paljulubavad.   112

 

110 Thompson, R. (2007). Manufacturing Process for Design Professionals. United Kingdom, London:            
Thames & Hudson Ltd., lk 219. 

111 Kers, J. & Veinthal, R. Tallinna Tehnikaülikool. Komposiidid. [WWW] 
https://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikateaduskond/Instituudid/Materjalitehnika_instituut/MXX0050/KM_lo
eng_010210.pdf (03.05.2020). lk 26-28. 

112 Fombuena, V. & Petrucci, R. & Dominici, R. & Jordá-Vilaplana, A. & Montanes, N. & Torre, L. 
Maleinized Linseed Oil as Epoxy Resin Hardener for Composites with High Bio Content Obtained from 
Linen Byproducts. [WWW] https://www.mdpi.com/2073-4360/11/2/301/htm (30.04.2020). 
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3.4. Linoleum 2.0 

Linoleumi areng on läbivalt olnud funktsioonist ajendatud. Ent aja jooksul on muutunud            

nii probleemistik, mida linoleum võiks lahendada kui ka tarbija väärtushinnangud.          

Vaadeldes materjali omadusi tänapäevases kontekstis annab linoleumile emotsionaalse        

väärtuse just tema väärtusetus: tema loomine ja kasutamine ei ole maailmale ega tarbijale             

kulukas, koormav või kahjustav.  

Materjali imiteeriv funktsioon, mis sai linoleumi mainele saatuslikuks, on end          

minetanud. Samuti on muutunud ka materjali aktuaalne funktsionaalsus: sanitaarsuse ja          

antimikroobsuse tähtsus on laienenud pinnalt objektile. Muutustest tingituna peaks         

arenema ka materjali identiteet: seda nii toote emotsionaalsete väärtuste tasandil kui ka            

vormis.  

Kui materjal suudab endas kanda eristatavat ja usutavat visiooni, seda nii           

emotsionaalses, funktsionaalses, ratsionaalses kui ka kogemuslikus võtmes, loob see tee          

tarbijani, kes seejärel saab ise otsustada, kas toode haakub tema väärtustega või mitte.   113

Hetkel on nii materjali eristatavus kui usutavus küsitav. Materjali maine on pea sajandi             

kannatanud kehvema kvaliteediga plagiaatide tõttu, ning see on jätnud tarbija valikutesse           

jälje. Samas on praegused linoleumi tootjad, Forbo ja Tarkett viimasel kümnendil maine            

parandamisega palju tööd teinud, rõhutades nii materjali naturaalsust kui jätkusuutlikkust.          

Siiski on küsitav, kas nii tugevalt juurdunud müüte on võimalik tarbijas murda. Selleks et              

luua taas tee tarbijani, oleks vaja materjali identiteet rohujuure tasandil uuesti luua.  

Materjali identiteedi uuendamist võib käsitleda antud olukorras kui brändi arendamise          

protsessi, lähtudest materjali aktuaalsetest omadustest täna ning tulevikunägemusest, ent         

juba pika traditsiooniga materjali puhul võib selle läbiviimine olla keeruline. Väärtuste           

muutumine on pikaajaline ja inertne protsess, kuna väärtused tekivad ja kinnistuvad aja ja             

kogemuse tulemusel. 

Sellest lähtuvalt oleks linoleumi identiteedi uuendamine põhjendatuim näiteks materjali         

uue vormi rakendamisefaasi käigus. Mõistlik oleks kaaluda ka materjali identiteedi loomist           

113 Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012). Kuidas leiutada                  
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia. lk 117. 
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nö puhtalt lehelt: uus vorm ja uus nimi. Sel viisil saaks tutvustada materjali kui              

autonoomset süsteemi, mille maine ja ajalugu on veel kirjutamisel.  
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4. DISAINIPROTSESS 
Antud lõputöö disainiprotsess põhineb Double Diamond metodoloogiale, mis kujutab         

endast rahvusvaheliselt tunnustatud selget, põhjalikku ja visuaalset disainiprotsessi        

kirjeldust. Double Diamond on loodud innovaatiliste lahenduste leidmiseks ja annab          

disainiprotsessile raamistiku. Kuna Double diamond on universaalne kasutatakse        114

arendatakse ja kohandatakse metodoloogiat lähtuvalt konkreetse probleemistiku olemusest.        

Antud töö disainiprotsessis lähtun kasutajakogemus disainer Dan Nessler’i kohandatud         

versioonist (Joonis 8.).  115

 
Joonis 8. Dan Nessler’i täiendatud Double Diamond  116

 

Antud metodoloogiast lähtudes saab jagada disainiprotsessi kaheks “teemantiks”.        

Esimest teemanti võtab hästi kokku fraas: “Designing the right thing,” ehk eesmärk on             

leida “õige asi” mida disainida, essentsiaalne probleem, mis vajab lahendust. Teist           

teemanti kirjeldab fraas: “Designing the thing right,” ehk eesmärk on leida kaardistatud            

114 Design Council. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 
[WWW] 
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-doubl
e-diamond (14.05.2020).  

115 Nessler, D. (2016). How to rethink the Design process, fail, reflect and iterate. [WWW] 
https://uxdesign.cc/how-to-fuck-up-the-design-thinking-process-and-make-it-right-dc2cb7a00dca 
(28.05.2020). 

116 Nessler, D. Ibid. 
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probleemile parim võimalik lahendus. Mõlemad teemantid jagunevad veel omakorda         

kaheks: avardavaks ja kitsendavaks etapiks. Lähtuvalt probleemi olemusest valitakse igas          

etapis sobivad meetodid.  117

 

4.1. Designing the right thing ehk probleemi kaardistus 

Enamasti algab disainiprotsess just õige probleemi välja selgitamisest. Tööprotsessi         

alguses on mingi mõte, probleem või eeldus, millest lähtuvalt saab süstemaatiliselt hakata            

testima probleemi tõesust ja tegelikku olemust.   118

Esmane etapp on info kogumine, milleks antud projektis kasutati uuringu meetodit           

(avardav etapp): info kogumine, süstematiseerimine ja analüüs. Sellele järgnev etapp oli           

uue terviku süntees, ehk vajaliku info selekteerimine ja komplekteerimine (kitsendav          

etapp). Kuna antud projektis toimus info otsing nii materjali, toote kui ka sihtgrupi             

tasandil, ei saa eri etappe vaadelda lineaarselt, vaid tegemist oli pideva probleemi            

ümbersõnastamise, sünteesimise ja kontrollimise protsessiga.  119

Antud töö esmane ajend oli linoleumi eeldatav alarakendus. Mõistamaks linoleumi          

vähese rakendamise tagamaid, tutvuti esmalt materjaliga. Peatükis 1.-3. on kirjeldatud          

linoleumi iseärasuste tagamaid: selle koostist, tootmisprotsessi, rakendust, olemust ja         

arendusi. Informatsiooni kogumise tulemusel selgines arusaam linoleumi väärtusest täna         

(kirjeldatud peatükkides 3.2.; 3.4.).  

Informatsiooni kogumise etapile järgnes konkreetse probleemistiku otsimine. Kuna        

antud töö ajendiks polnud eos sõnastatavat probleemi, viidi materjali omadused vastavusse           

probleemidega, mida materjal saaks ja võiks potentsiaalselt lahendada. Probleemipõhiselt         

on lähenetud ka disainitava objekti valikule, et tagada linoleumi funktsionaalne kasutamine           

tootes. 

117 Nessler, D. (2016). How to rethink the Design process, fail, reflect and iterate. [WWW] 
https://uxdesign.cc/how-to-fuck-up-the-design-thinking-process-and-make-it-right-dc2cb7a00dca 
(28.05.2020). 

118 Nessler, D. Ibid. 
119 Design Council. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 

[WWW] 
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-doubl
e-diamond (28.05.2020).  
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Tööprotsessi arhiiv. Linoleumi omadused 

 

 
Tööprotsessi arhiiv. Potentsiaalne toode 

 

Järgmine samm oli otsustada, millise toote puhul oleks linoleumi kasutus kõige            

põhjendatum. Kus leiaksid linoleumi funktsionaalsed ja esteetilised omadused rakendust? 

Valitud sihtkohaks sai koridor. Valik põhineb peatükis 3.2. tehtud vaatluse tulemustel,           

millest lähtuvalt võib koridori pidada ristsaastumise riskiga kohaks erakeskkonnas.         

Sihtkoha valiku aktualiseeris ka Covid-19 viirusest tingitud eriolukord, mis muutis          

sanitaarsuse objekti loomisel esmatähtsaks. 
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Tööprotsessi arhiiv. Koridori mööbel 

 

Teine vaatlustulemus seisnes katsutavate puutepunktide väljaselgitamises ehk mis        

elementidel on ristsaastumise oht suurim. Vaatluste tulemustest võib ka välja lugeda, et            

üks esmaseid kontakte tuppa sisenedes on riidehoiustusmööbliga, millest sai ka antud           

disainiprotsessi sisu. Kuna vaatluse tulemused näitasid puutepunktidena enim just         

kolmedimensioonilisi objekte, sai otsustatud kasutada toote elementides ka 3D linoleumi,          

mille potentsiaalseid tootmisprotsesse on kirjeldatud peatükis 3.3. Kuigi materjal         

eksisteerib hetkel vaid teoreetilises vormis, annaks 3D linoleumile vormi andmine          

võimaluse füüsiliselt näha materjali arenduse vajalikkust ja põhjendatust. Samuti         

võimaldaks 3D linoleumi kasutus konkreetse toote disainis illustreerida antud kirjalikus          

töös tehtud järeldusi: anda mõttele konkreetne ja füüsiline sisu. Seega otsustati luua tootest             

niiöelda “must proto”, misläbi saab näidata objekti toimimisloogikat, konstruktsiooni ja          

funktsionaalsust, kasutades selleks käepäraseid materjale, millel on linoleumiga        

võimalikult sarnased füüsikalised ja visuaalsed omadused.  120

Järgnevalt leiti sobiv sihtgrupp, kelle vajadustest lähtuvalt anda tootele sisu ja vorm.            

Sihtgrupi valimisel lähtuti väärtustest, mida kannab endas linoleum (käsitletud peatükis          

3.4.). Selleks, et sihtgrupp toodet tarbiks, peavad toote ja tarbija väärtused harmoneeruma.            

Vastasel juhul puudub tarbijal ajend toote kasutamiseks. Kuna antud toote loomisel sai            121

seatud eesmärk kasutada innovaatilisi materjale, oli oluline ka sihtgrupi avatus          

innovatsioonile. Seega enam sobis sihtgrupiks just noorem tarbija, kelles pole veel           

tarbimisharjumused ja traditsiooniline stamp-nägemus toodetest juurdunud.  

120 Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012) Kuidas leiutada                  
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia. lk 98-99. 

121  Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. Ibid., lk 116-117.  
47 



Selleks, et personaliseerida kogutud infot, sai loodud omadustest lähtuvalt kasutaja          

personad ühe noore pere näitel. Customer persona ehk kasutaja persona loomine on            

meetod, mis aitab näha probleeme ja vajadusi läbi potentsiaalse kasutaja silmade. Kasutaja            

persona kujutab endast fiktiivset toote kasutaja arhetüüpi, kes kannab endas potentsiaalsete           

klientide väärtuseid ja omadusi. Läbi personade sai analüüsida erinevaid situatsioone          122

avaliku ja eraruumi puutepunktis ehk esikus ning sellest tekkivaid vajadusi. Samuti sai            

analüüsida iga persona vajadusi eraldiseisvalt ja koos. Lisaks sai läbi mängida eri            

aastaaegadest lähtuvad vajaduste erisused.  

 

 
Tööprotsessi arhiiv. Kasutaja persoonade tutvustus  

Fotod: Unsplash  123

 

Personade põhjal sõnastati järgnevalt toote sihtgrupi omadused: 

● Noor pere (potentsiaalselt lastega) 

● Vanus: 20-40 a 

● Sissetulek: keskmine või kõrgem 

● Märksõnad: loovus, mängulisus, praktilisus, kodu- ja perekesksus, ruumipuudus 

● Frustratsioon: koristamine, segadus, asjade domineerimine valikute tegemisel, kiire 

elurütm 

● Väärtused: jätkusuutlik eluviis, asjad elamiseks ‒  mitte vastupidi, hindab 

funktsionaalseid ent praktilisi tooteid, minimalism 

122 Usertesting. The 5 best guides for creating a customer persona. [WWW] 
https://www.usertesting.com/blog/customer-personas (28.05.2020). 

123 Unsplash. Kasutaja persoonad. [WWW] 
https://unsplash.com/collections/10564851/kasutaja-persoonad (28.05.2020). 
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Järgnevalt viidi läbi vaatlused koridoris, et mõista, mis kõrgustel eri tegevusi tehakse            

ning millised elemendid esikus on näitamiseks ja mida soovitakse varjata. Sellest lähtuvalt            

sai otsustada ka komplekti tootekoosseisu üle. Vaatluste tulemusel ja linoleumi          

sanitaarseid omadusi arvestades oli põhjendatuim valik linoleumi rakendamiseks luua         

toode rõivaste riputuseks (nähtav objekt) ja mütside, sallide, kinnaste hoiustamiseks          

(poolnähtav objekt). Nimetatud objektidega esineb tihe igapäevane kehakontakt ja seega          

on nende ristsaastumise risk suur. 

 

 
Tööprotsessi arhiiv. Objektide kõrguste ja eksponeeritavuse graafik 

 

Sihtgrupi ja keskkonna analüüs andis sisendi potentsiaalse toote vormi ja visuaali           

loomiseks. Ideede visualiseerimiseks loodi toote-moodboard ehk visiooni-kollaaž.       

Moodboard’i koostamisel arvestati persona’de eripära ja stiili-eelistusi ning linoleumi         
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materjalivaliku mitmenäolisust ja võimalusi. Eeskujuks võeti näiteid ka kunstist (pop- ja           124

interdistsiplinaarne kunst, graafika: Ann Pajuväli, Kaarel Kurismaa, Sigrid Viir, Garance          

Vallée, María Medem, Pauline Loctin) ja mängulisest toote- ja graafilisest disainist (Itaalia            

antidisain rühmitused “Studia Alchymia” ja “Memphis”, Helene Vetik, Johanna Ulfsak,          

Johanna Tammsalu). Moodboard’i täiendamine ja järgimine jätkus kogu disainiprotsessi         

vältel. 

 
Tööprotsessi arhiiv. Fragmente toote moodboard’ist 

Fotod: Pinterest. Toote moodboard  125

 

4.2. Disainikriteeriumid 

Esimeses “teemantis” kogutud info, süstematiseerimine, analüüs ja mõtestamine loob         

alge uue terviku sünteesiks: disainikriteeriumite sõnastamiseks. Disainikriteeriumite       126

nimistut võib võtta kui terviklikku lähteülesannet, mis määrab toote sisu ja kontseptsiooni.            

See etapp on probleemipõhise suunitlusega ja disainiprotsessis essentsiaalse tähtsusega,         

124 Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012). Kuidas leiutada 
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia, lk 94-95. 

125 Pinterest. Toote moodboard. [WWW] https://www.pinterest.com/bbonniebblue/toote-moodboard/ 
(28.05.2020). 

126 Design Council. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. 
[WWW] 
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-doubl
e-diamond (28.05.2020).  
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sest võimaldab eraldada kogutud infost toote loomiseks vajaliku osa.         127

Disainikriteeriumite loomiseks sõnastan esmalt sihtgrupist lähtuvad sihtkohaga seotud        

probleemid:  

● ruumipuudus 

● asjadel puudub käepärane asukoht 

● jalgrattale ja lapsekärule on vähe ruumi 

● asjade ja mustuse kuhjumine põrandale 

● turul pakutav isikupärane mööbel pole funktsionaalne 

 

Lahenduse leidmiseks on vaja sõnastada omadused, mida lõplik toode peab omama.           

Potentsiaalseid omadusi võib vaadelda kui arendusprotsessi eesmärki ja neid nimetatakse          

disaini kriteeriumiteks. Olemusest lähtuvalt jaotati kriteeriumid kuute kategooriasse:        

funktsioon, konstruktsioon, ökonoomika, ergonoomika, esteetika ja väärtus. 

 

Funktsioon: 

● Riiete riputus 

● Mütside, sallide ja kinnaste hoiustus 

● Võimalus luua visuaalselt avatud ja poolavatud panipaiku 

● Kasutatav eri vanuses ja pikkuses inimeste poolt 

● Ruumi ökonoomne kasutus 

 

Konstruktsioon  

● Lihtne toota 

● Kompaktne detailide komplekt (toote pakk, mis saabub kliendile) 

● Lihtne kokku panna 

● Toote ülesehitus on vertikaalsuunaline 

● Võimalus kohandada objektide paigutust ja kõrgust (ka lapsele kasutatav) 

● Minimaalne põrandapinna kasutus  

127 Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012). Kuidas leiutada 
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia, lk 83. 
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Ökonoomika 

● Eri materjalid eraldatavad või samas materjali kategoorias (plast-, metall- ja          

orgaanilised materjalid üksteisest eraldatavad) 

● Võimalikult vähe erinevaid materjale, viimistlusi, liime, furnituuri-detaile 

 

Ergonoomika 

● Elementide paigutus põhineb kasutuse eripäral, mitte vastupidi! 

● Toode on mugav ja käepärane kasutada ning puhastada 

 

Esteetika 

● Funktsionaalne ent mänguline 

● Põhineb sihtgrupi maitse-eelistustel 

● Linoleum las “särada” 

● Toode on visuaalselt esteetiline ka asjade hoiustamisel 

 

Väärtus 

● Toote omahinna-kvaliteedi suhe on optimaalne 

● Toote müügihind on vastuvõetav sihtgrupile 

● Tootega kaasnev väärtustesüsteem harmoneerub kliendi väärtushinnangutega 

 

4.3. Designing the thing right ehk idee arendus 

Sõnastatud disainikriteeriumid andsid sisendi teisele “teemantile” ehk idee arendusele.         

Ka see teemant algab avardava (ideetamine ja prototüüpimine) ja lõpeb koondava etapiga            

(tootekoosseisu selektsioon). Idee arenduse etapi lõpuks on loodud terviklik toode, mis           

vastab eelnevas etapis püstitatud kriteeriumitele.   128

128 Design Council. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond.              
[WWW] 
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-doubl
e-diamond (28.05.2020).  
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Ideetamise etapis kasutatud tööriistad on visandamine, moodboard’i pidev täiendamine,         

maketeerimine ja järjepidev testimine ning analüüs. Ka see protsess pole lineaarne vaid            

oma olemuselt spiraalne: iga idee katsetus, makett annab mingi uue teadmise, mis võetakse             

järgmise testi või maketi loomisel arvesse (Lisa 4.). Loomaks võimalikult          

kasutajasõbralikku lahendust, kasutan meetodina enim maketeerimist. Maketeerimine       

võimaldab kõige efektiivsemalt leida ka juba toote varases arendusstaadiumis vigu ja           

eraldada reaalselt toimivaid lahendusi mitte toimivatest variantidest.  129

Disainiprotsessi tulemusel valmis rippnagi ja mahuti funktsiooni täitev komplektne         

toode (Lisa 5.). Toode koosneb köiest, viiest nagi- ja seitsmest mahuti detailist, mille             

omavahelisel kombineerimisel on võimalik luua 1-3 mahutit kergobjektide hoiustamiseks.  

Toote kõik elemendid on liigutatavad mööda tsentraalset vertikaalsuunalist köit, mis          

kinnitub konksu või konksude abil lakke. Toote kõrguse lukustamine toimub sõlme abil.            

See võimaldab lihtsat nagide ja mahutite kõrguse muutmist vastavalt soovile ja vajadusele.            

Toote kõik elemendid on lihtsasti puhastatavad ja vajadusel saab muuta nii toote            

kombinatoorikat kui ka elementide kõrgust.  

 

129 Lehari, I. & Meister, L. & Melioranski, R.-H. & Pärn, M. & Siimar, J. (2012). Kuidas leiutada 
jalgratast?: disainimeelselt ettevõtlusest. Tallinn: Eesti Disainikeskus &  Eesti Kunstiakadeemia. lk 83. 
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Fragment toote prototüübist  

Foto: autori erakogu 

 

Toote installeerimine vajab 1-2 laekinnitust ja ülespanek võtab aega umbes 15 minutit.            

Toote elemendid kaaluvad kokku alla kilogrammi ja mahuvad dimensioonidesse         

60x270x400 mm. Toote funktsiooni, välisilme ja konstruktsiooni illustreerimiseks on         

loodud tootest “must prototüüp”, mille detailides on kasutatud mööblilinoleumile,         

lino-nahale ja 3D-linoleumile sarnaste omadustega materjale. 
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Fragment toote nagidetailist  

Foto: autori erakogu 

 

Toode koosneb järgnevatest detailidest: 

● 4 mööblilinoleumiga kaetud plaati (mööbli linoleum asendatud dermatiiniga) 

● 3 lino-nahast “ribi” (lino-nahk asendatud dermatiiniga) 

● 5 monoliitsest linoleumist konksu (3D linoleum asendatud polümeersaviga) 

● 5m puuvillast köit (nailonköis) 

 
Toote komponendid lahtivõetuna  

Foto: autori erakogu 
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KOKKUVÕTE 
 

Antud lõputööl on rakendusuuringule omane ülesehitus. Töö koosneb kahest osast: kirjalik           

ja praktiline. Kirjalikul osal on kirjeldav ja uuriv iseloom ja selles antakse põhjalik             

ülevaade linoleumi koostisest, ülesehitusest, omadustest, rakendusest ja rollist läbi ajaloo          

ja täna. Analüütilise lähenemise tulemusel on sõnastatud antud töös ka suunised linoleumi            

rakendamiseks tulevikus. 

Kirjalik osa koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis on antud üldine ülevaade            

materjali omadustest tervikuna ja komponentide tasandil. Samuti on analüüsitud iga          

komponendi rolli materjali omaduste terviku loomisel. Lisaks on kirjeldatud linoleumi kui           

polümeerse biokomposiidi struktuuri ülesehituse arhitektuurist lähtuvalt.  

Teises peatükis on antud ülevaade linoleumi tootmisprotsessist. Samuti on kirjeldatud          

linoleumi eriliikide loomise põhjuseid ja analüüsitud omaduste muutmiseks tehtud         

modifikatsioone koostises ja tootmisprotsessis. Lisaks antakse ka ülevaade linoleumi         

eriliikide omadustest ja kasutusvõimalustest.  

Kolmandas peatükis on analüüsitud linoleumi kasutust ja rolli läbi ajaloo. Analüüs           

toimus kahel tasandil: linoleumi funktsiooni ja linoleumi väärtuste süsteemi muutumine          

ajas. Analüüsi eesmärk oli leida linoleumi tänapäevase alarakenduse põhjused, ning selle           

tulemusel loodi eeldus hüpoteesile. Eeldus kogutud info põhjal on sõnastatud järgnevalt:           

linoleumi imiteerivast iseloomust tingitud halb eristatavus sai linoleumile saatuslikuks:         

materjal muutus haavatavaks kopeerimisele, mis aegamööda rikkus materjali maine. See          

võib põhjendada ka, miks on materjal tänapäeval suhteliselt vähe kasutatud olenemata           

tema kasulikest omadustest. Kirjeldatu põhjal püstitati järgnev hüpotees: vale arusaama          

tõttu pole tarbija teadlik linoleumi tegelikust koostisest ja omadustest. Hüpoteesi          

tõestamiseks viidi läbi küsitlusuuring, mille tulemusel sai hüpotees tõestatud. Uuringu          

tulemusel selgus, et arusaama linoleumi omadustest on mõjutanud eelkõige visuaalne          

eristamatus PVC-st ning vähene teadlikkus linoleumi naturaalsuse ja jätkusuutlikuse kohta. 

Kolmandas peatükis on antud ka ülevaade linoleumi aktuaalsete arengusuundade kohta          

lähtudes linoleumi väärtuse olemusest ja tarbija vajadustest ning väärtushinnangutest täna.          

Kogutud info põhjal sõnastati eeldus, et linoleumi sanitaarsed ja antimikroobsed omadused           
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avalduvad vähem põranda ja seinte pindadel kui objektidel. Eelduse põhjal sõnastati           

järgnev hüpotees: Linoleumi antimikroobsus on aktuaalsem kokkupuutel objektidega kui         

kokkupuutel põranda ja seinte pindadega. Hüpoteesi kontrollimiseks viidi läbi vaatlus          

poeskäigust, mille tulemusel leidis hüpotees ka kinnitust. Vaatlustulemuste ja aktuaalse          

2020 aasta eriolukorra põhjuste analüüsist ja tehti järeldus, et antimikroobsuse tähtsus           

objektidel on hüppeliselt kasvanud, ning erakeskkonnast lähtuvalt on ristsaastumis-riskiga         

enim koridori mööbel ja furnituur.  

Vaatlustulemused ja peatükkides 1.-2. kogutud info andis sisendi järgnevale         

hüpoteesile: linoleumi koostisosadest on võimalik luua iseseisvalt vormi hoidvat materjali.          

Hüpoteesi kontrollimiseks kasutati case study ehk juhtumiuuringu meetodit, milles         

analüüsiti analoogsete omaduste ja/või tootmisprotsessiga materjalide tootmisvõimalusi.       

Analüüsi tulemusel valmisid potentsiaalsete tootmisprotsesside kirjeldused ja suunised nii         

kahedimensioonilise iseseisva vormihoidvusega plaatmaterjali kui ka      

kolmedimensioonilise iseseisva vormihpidvusega plaatmaterjali loomiseks.     

Vormihoidvuse hüpoteesi tõestamiseks oleks vaja läbi viia materjalikatsed ja tugevustestid,          

mida antud töö raames pole käsitletud. 

Neljanda peatüki eesmärk olid leida eelnevate peatükkide kogutud info põhjal          

aktuaalne, vajalik ja probleemipõhine rakendus nii praegustele kui ka linoleumile tuleviku           

eriliikidele konkreetses tootes. Peatükis antakse ülevaade double diamond metodoloogiast         

ja disainiprotsessis kasutatud meetoditest. Disainiprotsessile läheneti probleemipõhiselt,       

ning töös on sõnastatud nii potentsiaalne sihtgrupp, sihtkoht kui ka toote           

disainikriteeriumid. Neljandas peatükis anti ka kirjalik ning visuaalne ülevaade         

disainiprotsessi käigus toimunud arengust nii toote kontseptsiooni kui konstruktsiooni         

loomisel. Disainiprotsessi lõpus on esitatud toote prototüübi ‒ rippnagi ja mahuti           

funktsiooni täitev komplektne toode ‒ detailide koosseis ja üldomadused.  

Praktilises osas valmis toote “must proto” ehk prototüüp, mille valmistamisel on           

kasutatud mööblilinoleumile, lino-nahale ja 3D-linoleumile sarnaste omadustega materjale,        

et näidata toote ülesehitust, välisilmet ja konkretiseerida vajadust 3D-linoleumi         

arenduseks.  
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LISAD 

Lisa 1. Küsimustiku küsimused. 
Küsimustiku eesmärk on hinnata tarbija teadlikkust linoleumi koostisest ja omadustest. Küsimustiku tulemusi            
kasutatakse vaid Kõrgem Kunstikool Pallas tudengi Teele Kumm lõputööks valmiva linoleumi           
rakendusuuringu tarbeks. Küsimustiku vastajatele on tagatud anonüümsus. Vastamiseks kulub aega kuni 5            
minutit. Küsimused on vastusevariantidega. 
 
 

1. Sugu 
● naine 
● mees 

 
2. Vanus (vali sobiv vahemik) 
● ≤ 20 a 
● 21-40 a 
● 41-60 a 
● 61-80 a 
● >80 a 

 
3. Millele tuginevad sinu teadmised linoleumist?  
●  Ma ei tea, mis on linoleum 
● Olen isiklikult materjaliga kokku puutunud 
● Olen linoleumist kuulnud ja/või lugenud. (täpsusta palun infoallikat) 

 
4. Linoleum koosneb järgnevatest koostisosadest: 

 (Vasta oma arvamuse ja teadmiste põhjal) 
● Ei oska öelda 
● Kork 
● Asbest 
● Vinüül 
● PVC 
● Linaõli 
● Männikampol 
● Mürgised raskemetallühendid 
● Naturaalsed pigmendid 
● Sünteetilised pigmendid 
● Jute kangas (džuudi kiust valmistatud kangas) 
● Lina kiud 
● Sünteetilised kiud 
● Liiv 
● Eterniit 
● Kaltsiumkarbonaat 
● Puidutolm 
● Muu (palun täpsusta) 

 
5. Linoleumi kasutatakse... 

(Vasta oma arvamuse ja teadmiste põhjal) 
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● Ei oska öelda. 
● seinte katmiseks 
● põrandate katmiseks 
● katusematerjalina 
● tapeedina 
● mööbli tootmisel 
● tekstiiltoodete valmistamisel 
● märkmeseinamaterjali tootmisel 
● muul otstarbel (palun täpsusta) 

 
6. Hinda oma arvamuse ja teadmiste põhjal, kas tegemist on tõese või väära väitega. 
● Linoleumi tootmisprotsess on läbivalt CO₂‒neutraalne. 
● Linoleum on 100% biolagunev materjal. 
● Linoleum on sünteetiline plast. 
● Linoleumi käitlemisel tekivad toksilised jäätmed. 
● Linoleum sisaldab mürgiseid kemikaale. 
● Linoleumi tootmisel tekkivat jääki ei saa utiliseerida (taaskasutuse eesmärgil ümbertöödelda). 
● Linoleum on oma omadustelt antimikroobne (mikroorganismide elutegevuseks mitte sobiv 

keskkond). 
● Linoleum koosneb naturaalsetest koostisosadest. 
● Linoleum on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmine, tarbimine ja käitlemine ei saasta loodust. 
● Linoleum on tuleohtlik (kergestisüttiv) materjal. 
● Linoleum on vinüüli (PVC) liik. 
● Linoleum sisaldab asbesti. 
● Linoleum on ebasanitaarne (mustustkoguv, halvasti puhastatav) ja kleepuv materjal. 
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Lisa 2. Küsimustiku tulemused
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Lisa 3. Puutepunktide nimistu poeskäigul (kronoloogilises järjestuses) 
Kätepesu 

1. Koduukse link 

2. Välisukse šnepper ja link 

3. Bussi käetugi 

4. Bussi-iste 

5. “Stopp”-nupp bussis 

Käte desinfitseerimine 

6. Ostukäru  
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7. Iseteeninduspuldi automaadi ekraan 

8. Iseteeninduspult 

9. Ostetavad tooted 

10. Toodete kaalu nupud 

11. Iseteenindus-kassa ekraan 

12. Pangaterminali nupud 

Käte desinfitseerimine 

13. Maja välisukse link 

14. Trepikoja käsipuu 

15. Koduukse link 

Koduses keskkonnas jätkuvad puutepunktid: 

16. Laud 

17. Jalanõude riiul 

18. Riidenagi 

19. Riidepuu 

20. Vannitoa ukse link 

21. Kraanikauss 

Käteepesu 
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Lisa 4. Tööprotsessi arhiiv: ideetamine ja maketeerimine 

 

 

3D-linoleumi loomise materjalikatse tulemus 

Foto: autori erakogu 

 

 
Kollaž: näited konksu makettidest 

Fotod: autori erakogu 

 

72 



 
Kollaž: näited konksu makettidest 

Fotod: autori erakogu 

 

 
Kollaž: näited konksu makettidest 

Fotod: autori erakogu 
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Kollaž: näited konksu makettidest 

Fotod: autori erakogu 

 

 

 
Kollaaž potentsiaalsest konksu detailidest ja kergobjektide hoiustusest 

Fotod: autori erakogu 
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Kollaaž potentsiaalsest nagisüsteemist  ja kergobjektide hoiustusest 

Fotod: autori erakogu 

 

 
Kollaaž potentsiaalsest nagisüsteemist  ja kergobjektide hoiustusvõimalustest 

Fotod: autori erakogu 
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Kollaaž potentsiaalsest nagisüsteemist  ja kergobjektide hoiustusvõimalustest 

Fotod: autori erakogu 

 

 
Kollaaž potentsiaalsest nagisüsteemi arendusest 

Fotod: autori erakogu 
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Kollaaž potentsiaalsest nagisüsteemist  ja kergobjektide hoiustusvõimalustest 

Fotod: autori erakogu 

 

 

 
Kollaž: näited kergobjektide hoiustussüsteemi makettidest 

Fotod: autori erakogu 
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Kollaž: näited kergobjektide hoiustussüsteemi makettidest 

Fotod: autori erakogu 

 

 
Kollaž: näited kergobjektide hoiustussüsteemi makettidest 

Fotod: autori erakogu 
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Lisa 5. Tootefotod 

 

 
Toote prototüüp  

Foto: autori erakogu 
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Toote ribidetaili kombineerimisvõimalused 

Fotod: autori erakogu 

 

 
Prototüübi nagidetail 

Foto: autori erakogu 
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Prototüübi kasutusvõimalused  

Foto: autori erakogu  

 

 
Prototüübi detailid lahtivõetuna 

Foto: autori erakogu  
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