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SISSEJUHATUS

Meid ümbritsev kultuuri- ja disainiruum vaatab üha rohkem tagasi primitiivsetele tehnikatele.

Olgu siis tegemist keskkonnahoiuga või mõne materjali puhul tema esialgse sisu taasleidmisega.

Lõputöö teemaks on märja puidu käsitlemine ja rakendamine mööblidisainis – green

woodworking. Tegemist on vana tehnikaga, kus kavalusega kasutati ära värske puidu eeliseid, nii

materjali töötlemisel kui painutamisel. Töö käigus valmis kaks tooli ja töövahend värske puidu

töötlemiseks. Eesmärk on taaselustada ja populariseerida seda jätkusuutliku tehnikat ning luua

uusi väärtusi Eesti mööbli maastikul.

Greenwood meetod võimaldab valmistada mööblit lihtsamatel, kuid palju väärtuslikematel

viisidel. Värske puidu kasutamine õpetab puidu olemust paremini mõistma. Alustades ühe tooli

tegemise protsessi puu langetusega annab see meistrile laiema mõistmise puu kasvukeskonnast ja

tema arenemisloost. Iga puu langetus on ettekavatsetud ja läbimõeldud valik. Analüüsides puu

kasvukeskkonda võib nii mõndagi olulist teada saada, mis lihtsustab hiljem tarbepuu käsitlemist.

Vanaaja rahvas oli metsarahvas, kes oskas hinnata ning ära kasutada erinevaid puiduliike ja

materjali iseärasusi ning seeläbi kasutada oma ressurssi mõistlikumalt.

Tänases maailmas ei saa käsitlemata jätta keskkonnahoidu. Primitiivsete tehnikate suureks

eeliseks on vähene keskkonna saastamine. Lõputöö teema valiku puhul oli see väga tugev

argument. Värske puidu kasutamine otsekui vastanduks masstootmisele. Kogused on väga

limiteeritud ja iga tootel on oma lugu ja elu jutustada. Tooted on ajas vastupidavad.

Rahvapärase puutöönduse väljasuremise üheks põhjuseks võib pidada tolle aja probleemide

kadumist. Probleemid on muutunud keerulisemateks ja lahendused järjest kiiremateks ning ajas

vähem kestvamateks. Suurenev ühiskonna surve leidmaks suunamuutust priiskavale ja

keskkonda hävitavatele harjumustele, sunnib leidma alternatiivseid lahendusi. Tihtipeale ei olegi

vaja midagi uut leiutada, vaid vaadata üle oma käitumisharjumused ja analüüsida, kuidas varem

lihtsamalt hakkama saadi. Mööblieriala vaatevinklist on sisulised printsiibid ikka samaks jäänud

ning see võiks olla üks variantidest, kuidas elavdada ja arendada käsitöömeistrite puutööndust.

Üha rohkem hinnatakse looduslikest materjalidest tooteid ning otsitakse hingega ja looga tehtud
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mööbliesemeid. Mujal maailmas see juba vägagi töötab. Eestis tehakse ka, aga see toode ei jõua

enamasti disaini väärtustavasse seltskonda, vaid jääb pigem laatadel müüdavaks toodanguks.

Lõputöö praktilist sisu planeerides sai selgeks, et valitud tehnika ja materjali eripärasid tuleb läbi

katsetada. Autoril on vaja kõik etapid oma kätega läbi proovida ning alles siis lähtuvalt õpitust,

rakendada seda enese loomingus. Kogemuse saamiseks on valitud Bibbings&Hendsby disainitud

tool. Jooniste ja juhendi alusel valmis Windsor tüüpi tool, mida on Inglismaal tehtud juba 16.

sajandist saadik. Tool ei ole läbinisti nende endi disain, selles on kombineeritud erineva ajastu

stiile. Kõik detailid peale istepinna valmistati värskest puidust. Teise meistri jooniste järgi tooli

valmistamine on vajalik kogemus, kuna saab keskenduda materjalile ja tehnikale, mitte ei pea

liialt rõhku panema näiteks õige istekalde leidmisele.

Esimese tooli tegemise käigus õpin materjali tundma ja protsessi käigus vastavalt õpitule loon

oma toolidisaini. Üheks võtmeküsimuseks saab olema värske puidu painutamise eelised.

Üheks suureks ja tähtsaks osaks lõputöö tegemisel on tööriistade hankimine ja nende ise

tegemine, sest vastavalt arhailisele tehnikale on vaja ka vastavad tööriistu. Väga paljud nendest

kahjuks ei eksisteeri enamustes tänapäeva moodsates töökodades. See viitab, et tegemist on

hääbunud tehnikaga. Kõige esimeseks tööks oli vitsajäri ( ingl. keeles shavehorse) valmistamine.

Käesolev töö otsib vastust küsimustele teema spetsiifikast lähtuvate detailide valmistamisest ja

kasutamisest tänapäeva kontekstis.
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1. GREENWOOD TEHNIKA

1.1. Ajalugu ja kultuuriline perspektiiv
Talupojakultuuri puutöö väljendab kõige selgemini meie arusaama traditsioonilisest märja puidu

tehnikast (green woodwork). Talupoegade elustiil oli kombinatsioon põllumajandusest koos

erinevate käsitöö oskustega. Nende majandamine baseerus peamiselt nende endi vajadustel,

kauplemisel ja naturaalmajandusel. Talupoegadest puutöölistest valmistasid mitmeid erinevaid

majapidamis- ja tarbeesemeid ise. Talvisel ajal kui põllutöid polnud, valmistati korve,

puulusikaid, puidust kausse jpm. Toole valmistasid juba puutöömeistrid.

Kõiki puutöö oskusi anti edasi põlvest põlve üksteiselt õppides ja tehnikast pajatades.

Ajalooliselt töötasid puiduga nomaadid, jahimehed ja korilased, kes olid pidevalt liikumises.

Sellest tulenevalt hoiti tööriistade ja muu vara kogus väiksena. (Langsner 1987)

Suurbritannia kõige tuntum tool on enam kui 300 aastat vana Windsori tüüpi tool. Tänaseni on

Inglismaal palju meistreid, kes hindavad ja kannavad edasi selle tooli algupäraseid põhimõtteid

ja väärtusi. Windsori tooli populaarsust näitab tema varajane viis käsitöönduslikust tootmisest,

kus kõik komponendid valmivad erinevates etappides spetsialiseerunud käsitööliste abil.

Windsori toolide ajalugu ulatub 17. sajandisse, millal oli nende toolide hiilgeaeg ning nad

kogusid üha enam populaarsust. Üheks näiteks võib tuua aristokraadid, kes armastasid istuda neil

toolidel, kui neist portreesid maaliti. Ettevõtlikest puutöömeistritest said ärimehed, kes tegelesid

vaid toolide müügi ja arendusega. Toole valmistanud käsitöölised jäid anonüümseks. Tootmisliin

koosnes kolmest osast. Treialid valmistasid tooli jalad, seljatoe spindlid ja põõnad. Treialeid võib

pidada ka väikeettevõtjateks, kes suveti rändasid mööda metsi ja treisid metsas kohapeal suuri

koguseid detaile. Treipingi ja vitsajäri valmistasid nad metsas värskest materjalist. Sügisel müüdi

kogu suvine toodang puutöömeistritele maha. Tislerid saagisid ja hööveldasid täispuidust istmed.

Suuremates töökodades oli lisaks veel puidu painutajad, viimistlejad ja istepinna punujad.

(Langsner 1987) Windsori tooli tunneb ära täispuidust istepinna, painutatud seljatoe ja neid

ühendavate peenikeste seljatoe spindlite järgi.
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Foto 1.1. Inglise stiilis Windsor tool 17. sajandist (Vagesack 1996)

Põhja-Ameerikas on greenwood tehnika edendamise enda kanda võtnud Shakerite ühiskond, kes

jäi industraliseerimise perioodil omade liistude juurde ning edendas oma majandust ikka

põllumajanduse ja käsitööga. Nende töö valmis põhimõttel “regulaarsus, harmoonia ja kord”,

mistõttu teatakse nende käsitööd, kui väga kvaliteetset ja terviklikku, nii disainis kui

konstruktsioonis. Shakerite tootmine erines tolle aja tööstusest selle poolest, et nad väärtustasid

eelkõige ohutust. Paraku ei suutnud nad oma kõrgperioodil (1790-1864) teiste tööstuste ja

kapitalismiga võistelda, kuna pidasid ennekõike oluliseks indiviidi käeliste oskuste pädevust ja

varieeruvust.  (Langsner 1987)

1.2. Konstruktsiooniline tappühendus

Värske/märja puidu tehnoloogia (ingl.k. Greenwood) tähendab kuivatamata puidu kasutamist

lõpliku toote valmistamisel. Kuivatamata puit all mõeldakse värskelt langetatud või vees

hoiustatud kõrge veesisaldusega puitu, mida võib nimetada toorpuiduks. Märg puit on pehmem
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kui kuivatatud puit, mistõttu on teda palju lihtsam töödelda käsitööriistadega. Hiljem puidu

kuivades niiskus eraldub ning kahaneb oma mahus. Vanad mööblimeistrid on seda efekti

aastasadu põlvest põlve ära kasutanud, et saada ilma liimita väga tihedaid ja tugevaid

tappühendused. Sedaviisi tappühenduse puhul peab olema üks pool tapist märg puit ja teine pool

tehniliselt kuivatatud. Sellisel viisil tappi kokku pannes liigub niiskus ühelt detaililt teisele. Üks

pool tapist paisub ja teine kahaneb ning tekib väga tugev, ajas kestev ja liimita ühendus.

(Alexander 2006)

Värske puiduga loodud toolid tappühendused jaotuvad kaheks:

- Windsori tooli stiilis ühendus;

- pulkkonstruktsiooniline tappühendus.

Kõige üldisemalt tunneb Windsori tappühendusega tooli ära sellest, et tal on täispuidust istepind,

kuhu on seljatoe pulgad ja jalad sisse tapitatud.

Pulkkonstruktsioonilisel tooli tekkinud raamkonstruktsiooni istepind punutakse traditsiooniliselt

puukoorest, õlgedest või naturaalsest nöörist. Seljatoeks on painutatud õhukesed laiad ribid.

1.3.  Kuiv puit
Puu, mis on maha kukkunud või maha võetud, nimetatakse edaspidi materjalina tooreks puiduks

või toorpuiduks. Sellest hetkest hakkab puu kuivama, ehk puidu rakkudes olev vesi eraldub.

Kuivamise perioodil pääseb vesi puidu rakkudest välja ja need tõmbuvad kokku. Raku kestadest

kaob elastsus ning puit muutub kõvemaks. Selles faasis võivad hakata puidus tekkima

ettearvamatud muutused: ebaühtlane kuivamine, kõmmeldumine ja pragude teke. Enamasti on

ettearvamatuse tekitaja inimene ise. Puidu kuivatamisel on äärmiselt oluline ühtlane niiskuse

eraldumine. Plangul pikisuunda liigub niiskus kõige kiiremini. Kui ühel suunal liigub niiskus

liiga kiiresti, hakkavad tekkima pinged puidus, mis lõppevad pragude tekkega või puidu

kõmmeldumisega. Seetõttu kaetakse plankude otspinnad värvi või mõne sellise materjaliga, mis

takistaks liiga kiiret niiskuse eraldumist. Täiesti ühtlane kuivamine pole enamasti võimalik, kuna

puidul on kolm suunda, kuhu poole see kuivades võib kokku tõmbuda: radiaalselt,

tangensiaalselt ja pkkisuunas. Kõige suurem kokku kuivamine toimub tangensiaalselt, enamikul

puitudel võib see ulatuda kuni 6-10%ni, osadel juhtudel kuni 15%ni. Umbes 7% kuivab puit

radiaalselt ning pikisuunda kuivab puit kõige vähem. (Abbott 1989: 19)
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Joonis1.3. Puidu kokku kuivamise suunad. (Abbott 1989: 18)

1.4. Märg puit
Toore puiduga töötamisel on suuri eeliseid ja väljundeid. Alustades ainult primaarsete

käsitööriistade vajadusest, nagu kirves, nuga ja peitel, et valmistada ese algusest lõpuni. Lisaks

on tarvis mugavamaks materjali töötlemiseks vibutreipinki või vitsajäri, mille taga käsitsi puitu

vormida. Märga puitu on väga lihtne töödelda ning materjali pind jääb niivõrd sile, et ei vaja

täiendavat liivapaberiga töötlemist. Samuti peitub toore puidu kasumlikkus keskkonnahoius,

kuna kasutades ainult käsitööriistu ei saastata kuidagi keskkonda. (Abbott 1989: 23)

Järgnevalt on välja toodud eelised värske puiduga töötamisel.

Efektiivne töö:

- tööriistad ja varustus on odav;

- elektrikulu minimaalne;

- tööriistad vajavad harvem teritamist;

- tööriistad kestavad kauem.

Ohutus:

- tegevus on ohutu ja sobilik ka algajatele, lastele ja puuetega inimestele.

8



Mõju inimkehale:

- kasutades kogu keha töö tegemiseks on vaimule värskendav;

- väikesed ebatäiused on kohe kergesti märgatavad;

- vähem müra on hea kuulmisele;

- konstantne liigutus hoiab meistri vormis ja soojas.

Rõõmuallikas:

- tehnikat saab harrastada hea ilmaga õues või vajadusel kolida siseruumi;

- ei ole vajadust spetsiaalsete riiete järele;

- laastu ja värske õhu lõhna saab kogu aeg nautida;

- taustaks saab meelepärast muusikat kuulata.

Lõhkamine. Toorest puitu on kõige kergem lõhata peale langetust, kuna selle kiud eralduvad

märjana kõige hõlpsamalt. Palk lõhatakse lõhkamiskirve ja kiilude abil, mis suudab puidu

kiudusid üksteisest eraldada. Sirge süü ja oksavaba palgi lõhkamine on värskest peast üllatavalt

lihtne tegevus. Samuti vähendab vajadust mootorsae järele, hoides tekkiva saepuru arvelt

materjali ja energiat kokku. Kuid lõhkamise kõige suurem eelis on materjali tugevus, kuna puidu

pikisuunalised kiud jäävad terveks. (Abbott 1989: 22)

Painutamine. Toores puit annab suured eelised selle painutamiseks, kuna selle rakud on veel

pehmed ja elastsed. Painutatud tooliga detaili kohtab enamasti rahvuslikumas stiilis toolides.

Kõige tuntum on Windsori stiilis tool, mille seljatugi on alati painutatud enamasti saarest,

jugapuust, pöögist või jalakast. (Abbott 1989: 23)

1.3. Antud tehnikaks sobivad puuliigid Eestis
Eestis kasvavatest puiduliikidest kõige eelistatumad greenwood tehnikale on saar ja jalakas.

Tamm kasvab meil üldiselt ka hästi, aga meil ei ole selliseid kasvutingimusi, et saaksid kasvada

kiiresti ja sihvakaks ühtlase kasvuga materjaliks. Tradistsiooniliselt on Eestis kasutatud ka kaske

aga see eeldab tugevamat ja tummisemat konstruktsiooni.

Saar on oma tugeva ja hästi säiliva puiduga tamme kõrval Eestis väärtuslikumaid tarbepuid.

Mõlemale on ühine ka see, et nad kasvavad Eestis oma levikuala põhjapiiril. Saart leidub mandril
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palju ja tihtipeale moodustab ta väikseid iseseisvaid saarikuid. Saar on sihvakas puu, tihti kasvab

kõrguselt teistest puudest üle. Materjal on peamiselt helepruuni tooni ja rõngaspoorsuse tõttu on

väga selgelt näha aastaringid. Ilus tekstuur on muutnud ta hinnatud mööblipuuks, sestsaadik kui

tislerimööbel talurahva hulgas 19. sajandi teisel poolel laiemalt kasutusele tuli. Kiire kasvuga

saar on tugev ja vastupidav, seetõttu andis saar häid kirve- ja haamrivarsi, ree- ja rattakodaraid,

veokolke, rehapulki, höövlipakkusid jms. “Saarepuu on nagu sarv – tee soojaks ja painuta kuidas

tahad.” öeldi Mihkli kandis. Saart kasutati esmajoones neil puhkudel, kui painutatud esemelt või

detaililt nõuti erilist tugevust ja vastupidavust. (Viires 2000 [1975]: 139) (Abbott 1989: 26)

Jalakas on üks kõvemaid ja sitkemaid puid Eestis. Oma kõvaduse poolest on ta tuntumate

tarbepuude hulgas esikohal. Varasema rohke kasutamise tagajärjel on jalakas jäänud nii

haruldaseks, et selle tarvitamisest ei ole tänapäeval enam kuigi palju jäänud mälestusi. Rohkem

tuntakse seda õue- ja ilupuuna, mida ei raatsita rikkuda. Nagu laialdaselt Euroopaski, nii

peetakse Eestiski jalakat parimaks vankriosade, eriti rataste ja rattarummude materjaliks.

Vanades allikates märgitakse, et jalakas on suurepärane mööblipuu, mis vananedes aina

ilusamaks läheb ega koita kunagi. Ka sobis jalakas vesiehituseks, näiteks kalatõketes, mis kord

on vees, kord veest väljas. Jalaka südamik on tumepruuni värvi ja väga ebakorrapärase süüga.

Teda on eriti keerukas käsitööriistadega lõhata ja on võimalik plankudeks lõigata vaid elektrilise

saega. Seetõttu kasutatakse materjali istepindade tegemiseks, näiteks on teda kasutatud Windsori

tooli istmetena. (Viires 2000 [1975]: 147) (Abbott 1989: 30)

Paljud toorpuidu meistrid eelistavad puud valida metsas, kui see on veel püsti. Kui üks puu on

juba sada aastat ühe koha peal kasvanud ja ümbritsev keskkond teda igapäevaselt mõjutanud, siis

võiks see keskkond rääkida vägagi palju puidust kui materjalist. Otsides materjali laoplatsilt

kogu see info puudub ja materjali sobivust t5uleb hinnata tüve järgi. Aja jooksul tekib õige vaist

ja arusaamine puud valides. Tuleb jälgida puukoort, oksade asetust, pinnast, puu üldist kuju ja

sihvakust. (Abbott 1989: 36)

1.5. Tööriistad
Värskest puidust tooli valmistamine on võimalik üsna lihtsate ja väheste tööriistadega.

Minimaalsesse varustusse kuulub kirves, saag, liimeister, kaapenuga ja käsipuur (oherd).
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Muidugi on protsess palju lihtsam elektriliste tööriistade abiga, kuid kallid vahendid pole

tingimata vajalikud. Kõikide tööetappide täielikuks mõistmiseks oleks hea, kui esimene tool

valmistatakse ainult käsitööriistadega. (Alexander 1978)

Langetamiskirves on vajalik puu langetamiseks ja puidu vormimiseks peale lõhkamist.

Kiiludega lõhatakse palk neljaks sektoriks. Sektorid poolitatakse omakorda lõhkamiskirvega.

Liimeistriga saab hõlpsalt vormida nii tooli jalgu kui ka põõnasid ning eemaldada puukoort.

Liblikhöövliga antakse puidu pinnale viimane lihv. Kaapenuga on tugeva teraga nuga, mida

kasutatakse märkimiseks, tapi voolimiseks ja koore eemaldamiseks. Metalllehest, saelehest või

kirve terast tehtud kaapelehega saab viimased karedad kohad siledaks tooli osadel. Käsisaega

lõigatakse tooli pulgad õigesse mõõtu. Puidu puuridega saab tappühenduseks vajalikud avad

puuritud. Sügava teraga kui ka pika käepidemega peitel on vajalik süvendite ja tappide

tegemiseks. Haamriga lüüakse kogu tooli osad omavahel kokku. (Alexander 1978)
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Foto 1.5.1 Valmistamise protsessis kasutatavad tööriistad (Autor: M. Pärnamets)
Foto legend:
Vasakult: Jaapani saed, rootsi puusepa kirves, lõhkamiskirves, lõhkamiskirve malakas
traditsooniline hiina peitel.
Keskelt(ülalt alla): Suurem liimeister; väiksem liimeister; Veritase sirgepõhjaline liblikhöövel;
traditsiooniline hiina sirgepõhjaline liblikhöövel; nõgusa pinna liblikhöövel; silumishöövel nr5;
madala nurgaga plokkhöövel.
Paremalt: Möödulint; hüdromeeter; vinkel; jaapani puusepa nurgik; puurid: 28mm, 20mm,
16mm, 10mm; mehaaniline nihkkaliiber; jaapani haamer; jaapani tisleri peitel 30mm; jaapani
tisleri peitel 12mm; jaapani märkimisnuga; jaapani teritusluisk(1000/6000).

1.6. Klassikalised viimistlused
Greenwood tehnika enim kasutatud ja klassikaline viimistlusvahend on milkpaint ehk

kaseiinvärv. Läbi aegade kohtab sellega viimistletud Windsor toole, et selle välimus ajaga

muutuks ja käsitsi valmistatud detailide olemus välja tuleks. Kaseiinvärv on pika ajalooga

orgaaniline värv, mille põhilisteks looduslikeks komponentideks on: piimavalk (kaseiin), lubi,

savi ja mullapigmendid. Värvitud pind on vastupidav ja keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga,

toiduohutu ega sisalda toksiine. Kodus valmistatud piimavärv on olnud kasutusel sajandeid ning
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peamiselt kasutasid seda laialdaselt Põhja-Ameerika asunikud, samuti on see kujundanud

Ameerika varajase ja koloniaalajastu arhitektuuri ja interjööri.

Kaseiinvärv kuivab kiiresti ja piisab ühest kihist värvist heaks katvuseks. Peale värvimist lihvida

peene liivapaberi, matt-abrasiivi või terasvillaga, et saavutada ühtlaselt sile pind vastavalt. Värvi

kestmiseks viimistletakse viimaks pind õli või vahaga. Originaalsel retseptil toodetud

kaseiinvärv on saadaval pulbrikujul, mida tuleb enne kasutamist veega kokku segada. Lisaks

võimaldab pulbrina saadav värv segada  kogust vastavalt vajadusele.
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2. VITSAJÄRI

Asendamatu ja vajalik töövahend toorpuidu töötlemiseks on vitsajäri. Vitsajärg (ka

vitsavestmispink) on tööpink, mida kasutati vanasti abivahendina väiksemate puitesemete

töötlemisel liimeistriga. Vitsajäril istus töömees kaksiratsi ning sai pingil töödeldavat eset jala

abil kinni hoida. Detaili hoiab kinni ristlatt, mida saab kiigemehhanismi abil lihtsalt jalgadega

kinni vajutada. Mida tugevamini tõmbad liimeistrit enda poole, seda tugevamini vajutad

jalgadega detaili ristlati ja järi vahele kinni. Vitsajärge kasutati peamiselt puunõude vitste

sisekülgede silumisel (sellest ka kõige levinum nimetus). Pingi muid variante kasutati

katusepilbaste käsitsi kiskumisel (pilpapink), vankrirataste kodarate vestmisel (kodarapink)

jms. Vitsajäri ja muud sarnased tööpingid kadusid 20. sajandi esimeses pooles seoses vastavate

käsitööalade kadumisega. (Vitsajärg 2022 [WWW])

Vitsajäri teeb asendamatuks tööriistaks tema kiire detaili lukustamisviis. Detaili on võimalik

väga kiiresti pingilt ära võtta, keerata, ümber pöörata või vaadata silma järgi sirgsust. Enamasti

on vitsavestmispingid lahtikäivad ning teisaldatavad sinna, kus parasjagu tööd on vaja teha. Kui

toormaterjal jäi liiga kaugeks või raskesti ligipääsetavaks, siis valmistati pink kohapeal metsas.

Sama kehtis ka vibutreipingiga. Järi suurus sõltub selle kasutaja kasvust. Selle täpne kõrgus ja

pikkus peab võimaldama kasutaja kandadel puudutada vabalt maad, kui ta on päkkadega ristlati

kaudu detaili kinni vajutanud. Töökojas kasutamiseks mõeldud pingid on enamasti disainitud

selliselt, et on võimalik pinki vastavalt kasutaja suurusele reguleerida. Järi valmistatakse

mistahes kättesaadavast puidust ning kõik osad saab valmistada greenwood meetodil. (Alexander

1978)
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Joonis 2.1 J.Alexanderi joonised tema enda disainitud shavehorse (Alexander 1978)

2.1. Disainimise protsess ja valmistamine
Praktilise töö esimeseks ülesandeks oli disainida ja ehitada endale vitsajäri. Algselt oli plaanis

võtta internetist juba olemasolevad joonised ning nende järgi ehitada pink valmis. Kogu protsess

osutus keerulisemaks, kuna ei leidnud sellist lahendust, mis vastaks seatud kriteeriumitele.

Lõplik vitsajäri disain (Lisa 1) sündis erinevatest mudelitest ning püstitatud kriteeriumite

lahendustest lähtuva disaini kombinatsioonist.  Minu kriteeriumid pingile olid:

1) Lihtsasti valmistatav - internetist leitavad joonised olid enamikus ebavajalikult

keeruliseks disainitud. Inspireeris Inglismaa 18. sajandi greenwood tehnoloogiat

viljelevate meistrite tööpinkide ülim lihtsus. Kuna paljudel juhtudel valmistati vitsajäri
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toormaterjali kõrval metsas, siis aja jooksul kujunes välja disain, mida oli võimalik

kiiresti ja lihtsalt valmistada kohapeal ning kus ei olnud ühtegi üleliigset detaili.

2) Lahtivõetav - vajadus transpordiks detailideks võtta. See kriteerium andis võimaluse

laiemalt uurida iselukustavate tappseotiste erinevaid võimalusi. Tagajalgade seotiseks sai

valitud koonduv kalasabatapp. Kalasabatapi tegemise kogemus on mul varasemast ajast

olemas, kuid see ühendus koonduvaks ja iselukustavaks teha oli suur väljakutse. 3D

mudeldasin ja prototüüpisin läbi mitmeid variatsioone ning lõpuks sai teostatud täielikult

iselukustuv ja lahtivõetav tappühendus. Ülejäänud pingi liikuvad detailid liiguvad puidust

telgedel, mis on kinnitatud ja pingestatud väikeste kiiludega.

3) Täielikult puidust konstruktsioon - varem ei ole ajalooliselt kasutatud metallist detaile.

Internetis leidub hulgaliselt erinevaid viise, kuidas kruvi- või poltühendusega kokku

panna shavehorse, kuid leian, et esteetiliselt on need lahendused kohmakad ja ei sobi

kokku sedalaadi tööpingi ajalooliste väärtustega. Tänapäeval kohtab mentaliteeti, kus

asendatakse ajas kestvad tappühendused pealtnäha lihtsate kruvi- või poltühendustega.

Tahtsin rakendada puidu kui materjali kogu potentsiaali.

4) Reguleeritav - tähtis funktsioon, et sobiks erinevate suurustega detailidega töötamisel.

Vajalik on ka erineva pikkusega kasutajate mugavaks tööasendi loomiseks.

5) Funktsiooni vahetus - pingi kerekonstruktsioon sai tehtud selline, et saaks muuta

vitsajäri funktsiooni ja lisada erirakiseid vastavalt töödeldava detaili vajadustele. Näiteks

võib asendada kausi, pilpa, lusika jne kinnihoidmise funktsiooni.

6) Tehnika harjutamine - eesmärk oli istepind vormida voolmetega täispuidust plangust,

mõeldes eesoleva kahe tooli istmete valmistamisele.
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3. AURUPAINUTUS

Puu painutamine on eesti rahvapärase puutöötehnikas üks armastatumaid võtteid üldse ega piirdu

kaugeltki üksnes laastunõude valmistamisega. Eriti tavaline on see olnud liiklusvahendite- ja

tarvikute - lookade, regede, aisapärade, vähemal määral ka vankrirataste tegemisel. Ka

paadilauad kuuluvad harilikult painutamisele. (Viires 1960)

Parim ja kõige levinum puit painutamiseks on saar, pöök, tamm ja jalakas. Eriti tuuakse esile

jalakat kui kõige paremat painutamise materjali. (Abbott 1989: 117)

3.1. Tehnoloogia
Kuni 1900ndate lõpuni oli auruga painutamine kõige levinum viis puidule kumera vormi

andmiseks. Thonet on kõige silmapaistvam näide painutamise tehnoloogia arendajast ja

praktiseerijast. 19. sajandi jooksul suutsid Thonet tehased toota rohkem kui 50 miljonit tooli.

Tollel ajal olid need mõeldud kui odavad toolid, makstes vähem kui keskmine tööline nädalas

teenis. Alles tänapäeval oskame hinnata Thonet toole kui hinnalisi ja kalleid eksemplare. (Abbott

1989: 119)

Pilt 3.1.1 Valik Thonet Viini toole aastast 1860 (Vagesack 1996: 35)
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Thonet oli 1850. aastaks kasutanud oma toolide valmistamiseks lamineeritud pöögi liimpuitu.

Peale 25 aastat mööblitootmist laieneti Põhja-Ameerika mööbliturgudele, mis tõi omakorda

probleemi toodete vastupidavusele. Laevatranspordil üle ookeani oli õhuniiskus nii suur, et

liimpuidus kasutatav liim reageeris niiskusega ning detailid lagunesid koost. See probleem

sundis kogu painutamise ja väänlevate detailide valmistamise kiiresti ümber vaatama. 1856.

aastaks suutis Thonet välja töötada ja patenteerida viisi kuidas painutada massiivpuitu. Tavalisel

viisil aurutatud detaili ümber vormi painutades jääb detailis neutraalne pind eseme mõttelisse

keskkohta. (Joonis 3.1.) Välimises kihis peavad puidu rakud venima pikemaks ja sisemises kihis

rakud surutakse kokku. Liiga kiiresti ja kitsa raadiusega puidurakke venitades üle tema

naturaalse elastsuse piiri puit puruneb, mis seab piirangud painutamisraadiuse ja puidu kvaliteedi

valikul. Thonet avastas lihtsa kuid geniaalse viisi painutada koos metallist painutusribaga.

Plekkriba kinnitatakse otstest detaili välisküljele. See meetod viib detaili neutraalse pinna

painutatava detaili välisele küljele. See tähendab, et ühtegi rakku ei venitata pikemaks, vaid kõik

rakud surutakse kokku. See tehnika puidu painutamiseks võimaldas Thonet-l painutada

massiivpuitu suurema ristlõikega materjalis ja väiksemate raadiustega. (Vagesack 1996: 65)

Joonis 3.1. Paremal, neutraalne pind detaili keskel. Vasakul, painutus koos painutusplekiga,
neutraalne pind liigub detaili välispinnale.(Vagesack 1996)
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3.2. Aurukast
Aurukast on kinnine kontrollitud keskkond, kus saab detaile kuumutada enne painutusvormile

tõmbamist. Puidu aurutamise eesmärk on transportida vajalik kuumus puidurakkudeni.

Saavutades rakkudes 100 °C kraadi, muutub rakkude keemiline koostis ning rakud muutuvad

pehmemaks. See lubab painutamisel rakke kokku suruda ja venitada. Laboris on tõestatud, et

kõige efektiivsem puidu niiskussisaldus painutamiseks peaks jääma vahemikku 25-30%. Niiskus

puidus on ainult vajalik soojuskandjana. Aurutamise eesmärk on liigutada soojus rakkudeni,

mitte puitu läbini märjaks teha. Lihtsamaid painutusi on võimalik teha ka detaili vees keetes,

kuid keerulisemate detailidega jääb kuumusest liiga väheseks. Levinumaid viise aurutamiseks on

aurukast, mida kuumutab mistahes viisil tekitatud veeaur. Erinevaid viise veeauru tekitamiseks

on palju, lõputöös kasutati gaasipõletil 15 liitrisel alumiinium potil veekeetmise meetodit.

Gaasipõleti, millel on viiendik osa veega täidetud pott, mille peale on omakorda asetatud

aurukast. Poti servad on kaetud kinni ning vajadusel avatavad vee lisamiseks. Potis vee keetmisel

tekkinud aur liigub läbi avause aurukasti ja kuumutab riiulitel oleva detaili. (Stevens&Turner

1952)

Joonis 3.2. Skemaatiline aurukasti tööpõhimõte. (Stevens&Turner 1952: 10)

3.3. Alternatiivne painutamise tehnoloogia
Olgu mainitud veel üks vana hautamisviis, nimelt puude hautamine hobusesõnnikus. Eestist on

selle kohta ainult mõned üksikud teated. Räpinast kuuleme: „Kui taheti juba samal talvel rege

valmis teha, siis pandi vanast, mitte enam nüüd, reejalase puud talli hobuse sõnniku sisse
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paariks nädalaks haodomma.“ Rannus on jalasepuid kuni viimase ajani vahel sõnnikus hautatud.

Ka Keilas mäletatakse, et jalasepuid „Vanasti hautati ka hobuse sõnnikus, sest see põles (muutus

tuliseks) ja selles põlevas sõnnikus hoitigi koorega puud. Juhul kui sõnnik hästi kiiresti tuliseks

läks sai hautatud puud ainult 2-3 päeva, kui aga halvasti, siis 10-16 päeva.“

Võib arvata, et Eestis on sõnnikuhautus olnud varem üldisemalt tuntud. Tegemist on

Ida-Euroopas laialdaselt kasutatud hautamisviisidega, mis just peamiselt reejalaste tegemisel on

eriti tavaline olnud Venemaal ning vanapärase võttena tuntud ka kogu Soomes ja

Skandinaaviaski. Hautusele järgneval painutustoimingul on peamiseks töövahendiks painik.

Need on painutusvormid, mis annavad esemele kohe vajaliku kuju. (Viires 1960)

3.4. Katsed 1, 2, 3

KATSE 1

Esimesel katsel (Lisa 2) painutasin detaili 30x30x1500mm värskelt lõigatud toorest saarepuidust.

Painutusvormi raadius 400mm. Detaili oli hoitud 72h vees enne aurutamist, et vältida puidu

kuivamist. Sellel katsel ei kasutatud toestamiseks metallist painutusriba, vaid üritati käsitsi kahe

mehe jõuga vaikselt painutusvormile tõmmata ja pitskruvidega kindlustada paindevormi kuju.

Aurutati 90 °C kraadi juures 1h 15min. Katse ebaõnnestus ja detail purunes esimese 200mm

painutamisel. Detaili purunemise asukohas polnud oksakohti ja puusüü oli sirge.

Järeldused ebaõnnestunud katsest.

1) Ei saavutatud piisavat temperatuuri.

2) Tuleb teha rohkem taustauuringut aurutamise ajalise kestvuse kohta.

3) Sellise ristlõikega materjali juures peab olema kasutatud painutusplekki.

4) Vaja lisada painikule mehaaniline vints, mis tagab kontrollitud ja ühtlase jõu vormile

tõmbamisel.

KATSE 2

Teine katse tehti parameetritelt sama detailiga. Samast puust lõhatud ja sama koha pealt lõigatud

palk. Ainuke erinevus oli teise katse detaili kvaliteet - esines mõni oksakoht. Eelmise korra
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vigadest õpiti ning tehti kõik vajalikud muudatused. Aurutasin detaili 2h 100 °C kraadi juures.

Katse õnnestus 85%. Oksakohtadest tekkisid väikesed deformatsioonid (Lisa 3). Detail sai

kindlustatud pitskruvidega ning jäi terveks ööks vormile tahenema. Joonised nägid ette, et detaili

tuleb peale painutamist veel töödelda ja üks külg hööveldada nurga alla. See andis võimaluse

lõigata välja deformeerunud oksakohad ja lõpptulemusena painutus õnnestus 100%. Selle katse

puhul tooksin välja printsiibi, et õigete painutusviisidega on võimalik ka kehvema klassi

materjalist painutada kasutatav detail (Lisa 4).

KATSE 3

Kolmanda katse puhul oli tegemist kahesuunalise painutamisega ehk kõigepealt painutati seljatoe

kaar ja seejärel allasuunas käetoed. Kasutati laiemat painutusplekki (Lisa 5), millele olid lisatud

toetusklotsid seljatoe ülemise kaare toestamiseks. Aurutasin 1,5 h 100 °C kraadi juures.

Painutamisel oli palju etappe ning ei suutnud kõiki probleeme ette näha (Lisa 6). Esimese suuna

painutamisel kõik toimis edukalt, kui teisel suunal, käetugesid all painutades, olid detaili otste

kinnitamised läbimõtlemata ja tekkisid komplikatsioonid. Ajaliselt venis painutamine 14 minuti

peale, mis napilt mahtus ajalisse vahemiku, millal detail oli veel piisavalt kuum ja elastne.

Kokkuvõteks, painutamine õnnestus 95% (Lisa 8). Ühele küljele tekkis väikene rebend (Lisa 7),

mis ei nõrgestanud konstruktsioonilist tugevust.
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4. TEHNIKA OMANDAMISE PROTSESS

4.1. Bibbings&Hensby tooli koopia
Tool valmis kahe Inglismaa toorpuidu meistri Bibbings&Hensby disainitud jooniste abil (Lisa 9).

Tooli kõik detailid, väljaarvatud istepind, on valmistatud toorest saare puidust. Istepind on

valmistatud valge lepa liimpuidust. Selle tooli valmistamise protsessi selles lõputöö kirjalikus

osas ei kajastata. Kogu protsessi dokumenteeriti video vahendusel. Lõputöö raames valmis

lühifilm Bibbings&Hensby tooli valmimisest.

Kogu valmistamise protsess oli ülimalt õpetlik. Nii kvaliteetsete jooniste ja juhendite järgi

tegemist võib juba võrrelda meistri käe all õppimist. Ainult selle vahega, et pead ise leidma

lahenduse ja viisi kuidas üht või teist probleemi lahendada ning meistrilt üle küsida pole

võimalik.

Foto 4.1.1. Valmis Bibbings&Hensby tool, Foto: Jürgen Vainola
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4.2. Tooli arendus ja valmistamine
Teise tooli disainimisel leidsin inspiratsiooni 1950ndate aastate Hans J. Wegneri süügilaua

toolide disainist. Greenwoodi teemal taustauuringut tehes sai selgeks, et tuleb ära kasutada

värske puidu eelist ja leida viis, kuidas aurupainutamise eelist maksimaalselt ära kasutada. Seda

teooriat kinnitas ka esimese tooli õnnestunud seljatoe painutus. Peale painutuskatseid mõistsin, et

värskelt lõigatud saare materjal aurupainutades võib anda selliseid eeliseid, kus saaks painutatud

terve seljatoe koos käsitugedega. Üks variantidest oleks olnud painutada tervenisti sellise

ristlõikega materjal, millest oleks saanud hiljem välja töödelda seljatoe õige kuju. Esiteks, see

oleks väga materjalikulukas, kui ka juba painutatud detaili on palju keerulisem töödelda.

Kõiki argumente arvesse võttes sündis idee. Kõigepealt seljatoe detail koos käetugedega toorest

materjalist esialgse kuju järgi välja töödelda. Toorest materjali on võrdlemisi lihtne toorik

käsitööriistadega välja voolida ja ka juba lõhatud palgist on võmalik üsna materjalisäästlikult

detail kätte saada. Alles peale seljatoele kuju andmist painutatakse detail ning hiljem ainult

viimistletakse. Algselt seda protsessi planeerides nägin väga palju eeliseid klassikaliste seljatoe

valmistamise viiside ees. Teise tooli võtmeküsimuseks saigi see, kas eeldatav teooria peab paika

ning kas suudetakse see painutus teostada. Uurimuse käigus ei suutnud leida ühtegi teist sarnaselt

konstrueeritud lahendust. Väljatöötatud disain nõudis kahesuunalist painutamist, mis lisas

märkimisväärselt keerukust nii painutamisel kui painutusvormi valmistamisel.

Teise tooli valmistamise võib jagada kolme etappi:

1) Saare toorpuidust pulkkonstruktsiooni valmistamine - võrdlemisi lihtne märg-kuiva

tappühendusel loodud konstruktsioon.

2) Seljatoe painutus - kõige ajakulukam ja taustauuringut nõudev etapp;

3) Istepinna voolimine - voolmetega kuju andmine vastavalt aastatega omandatud

ergonoomika põhireeglitele. Materjaliks Põhja-Ameerika Hemlock ehk Kanada tsuuga.
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Joonis 4.2.1 3D Visualiseering, Teise tooli esialgne kavand, M. Pärnamets
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KOKKUVÕTE

Käesolev töö koosneb kirjalikust ja praktilisest osast. Esimeses peatükis andsin ülevaate märja

puidu tehnoloogia kultuurilisest perspektiivist ja ajaloost. Kirjeldasin kahte ikoonilist toorpuidu

tehnikale omast tooli stiili: Windsori ja Shakeri tool. Järgnevalt selgitasin, mis on greenwood

tehnoloogia ja iseloomustasin märja ning kuiva puidu olemust. Märg puit on värskelt maha

võetud või vees säilitatud materjal, mida on äärmiselt kerge töödelda ning painutada. Kuiv puit

on kunstlikult kuivatatud äärmuslikult madala niiskuse sisalduseni, et oleks võimalik luua

greenwoodile omast tappühendust. Konstruktsiooniline seotis, mis selle tehnika nii eriliseks teeb

on märja ja väga kuiva detaili omavaheline ühendamine tapina. Tapis kandub märjalt puidult

niiskus kuivale, mis tapipesas paisub ning tekitab äärmiselt tugeva ja vastupidava seotise.

Sellisele kavalusele on puutöö meistrid toetunud aastasadu. Lisaks andsin ülevaate, mis liiki puit

sobib toorpuidu tehnikaks. Lähemalt iseloomustasin saart ja jalakat, mis on Eestis ühed

levinuimad ja kättesaadavamat puud. Toore puidu tehnika harrastamiseks on vaja mõningaid

käsitööriistu, et valmistada ese. Tutvustasin lähemalt käsitööriistu, mida kasutasin ise ja millised

tänapäevased tööriistad olid suureks abiks. Seejärel rääkisin lähemalt klassikalisest greenwoodi

viimistlusest ehk kaseiinvärvist, mis on täiesti looduslik ja väga vastupidav värv.

Töö teises osas andsin ülevaate märja puidu tehnoloogia asendamatust töövahendist

shavehorse’st ehk vitsajärist. Siit algas minu praktiline osa, ehk disainisin enda püstitatud

kriteeriumitele vastava vitsajäri ja ehitasin selle. Vitsajäri oli praktilise töö alustalaks, et

valmistada toorpuidust toolid.

Töö teises peatükis kirjeldan enda tööks püstitatud eksperimentaalset osa ehk puidu painutamist.

Andsin ülevaate kuidas massiivpuitu painutas ikooniliste Viini toolide autor Thonet ning kuidas

talupidamises puit vormi sai. Seejärel kirjeldasin kuidas toimib painutamiseks vajalik aurukast.

Peatüki lõpus selgitasin detailselt enda poolt läbi viidud kolme painutust, ühe ebaõnnestumisest,

õppimiskohtadest ning kahe katse õnnestumistest. Painutamine on pealtnäha lihtne ja loogiline

protsess, kuid tuli välja, et tehniliselt peab nii rakis, vorm ja aurukast toimima ideaalselt, et

painutus õnnestuks. Paraku suurt rolli mängib puidu kvaliteet, kuid õige tehnikaga on ka

võimalik kehvema kvaliteediga puitu painutada.
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Neljandas osas kirjeldasin kuidas alustasin ise greenwood tehnika õppimist ja omandamist.

Nimelt otsustasin esimeseks esemeks valmistada valmis jooniste põhjal Inglise disainerite

Bibbings and Hensby tooli. Siis sain fookuse suunata tooli valmistamise tehnikale, mitte

pisidetailide nuputamisele. Tundsin, et õppisin nende tooli jooniste ja selgituste kaudu palju

nüansse, mida tulevikus oma töös kasutada. Seejärel asusin ise greenwood tehnoloogia baasil

söögilaua tooli disainima. Kuna painutuse katseid tehes nägin, et saare materjalil on suur

potentsiaal painutuseks, seadsin eesmärgi proovida seda painutada kahes suunas, et tekiks toolile

ka käetoed. Kahes suunas painutus õnnestus ning järgmine etapp oli tooli pulkkonstruktsiooni

valmistamine ja seljatoe painutatud detaili vormimine. Lõputöö teoreetiline osa ja praktiline

protsess olid minu jaoks väga põnevad ja sain järele proovida tehnikaid, mida olin ammu

soovinud. Leian, et sellel tehnikal on potentsiaali areneda Eestis laialdasemalt ning enda

kogemuse põhjal võin öelda, et see tehnika on jätkusuutlik.
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SUMMARY

The cultural and design space around us is increasingly looking back on the primitive techniques.

Whether it is environmental protection or, in the case of some materials, the rediscovery of its

original content. I chose the design and application and connection of unseasoned and seasoned

wood construction in furniture design - green woodworking - as the topic of my final thesis. This

is an old technique in which the advantages of fresh wood were cunningly used, both when

processing and bending the material. During the thesis, two chairs and a tool for processing fresh

wood were completed. The aim is to revive and popularize this sustainable technique and create

new values in the Estonian furniture landscape.

When planning the practical content of the final thesis, it became clear that the specifics of the

chosen technique and material must be tested. It is necessary for the author to try all stages with

his own hands, and only then, based on what he has learned, to apply it to his own work. A

Bibbings&Hendsby designed chair has been chosen for the experience. On the basis of drawings

and instructions, the Windsor-type chair, which has been made in England since the 16th century,

was completed. The chair is not entirely their own design, it combines different era styles. All the

details except the seating area were made of greenwood. Making a chair according to the

drawings of the second master is a necessary experience, as it is possible to focus on material and

technique, not to put too much emphasis on finding the right seat slope, for example.

One of the important parts of the thesis is to find tools and make them themselves, because

according to the archaic technique, the corresponding tools are also needed. Very many of them,

unfortunately, do not exist in most modern workshops today. The first job was to build a

shavehorse, as a tool for locking a working detail firmly on the bench.

Finally, I designed my own dining table chair based on greenwood technology. Since when I was

doing bending tests, I saw that the green ash material had great potential for steambending. I set

the goal of trying to bend it in two directions, so that armrests would also be created on the chair.

Bending in two directions succeeded, and the hypothesis of bending fresh wood on such

complicated forms was confirmed.
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