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Pärast paberimasina leiutamist 18. sajandil on paberite masintootmise kõrval käsitsi 

valmistatava paberi tootmine hääbunud. Siiski on käsitsi paberi valmistamise traditsioon 

tänapäeval säilinud mitmel pool maailmas ning valdavalt valmistatakse seda eriotstarbeks või 

kunsti tarbeks. Pilliroogu kasutatakse mõnel pool maailmas käsitsi paberi valmistamiseks, 

kuid mitte Eestis. Käesoleva eesmärgiks oli välja selgitada, kas igakuisest pilliroomaterjalist 

saab käsitsi paberit valmistada ning millise kuu toormaterjal on selleks kõige sobivam. 

Selleks korjas töö autor pilliroogu üheteistkümnel järjestikusel kuul, 2016. aasta maist kuni 

2017. aasta märtsini. Korjatud pilliroo biomassist tehti paberit ning hinnati erinevate 

meetoditega biomassi keemilisi, paberi mehaanilisi ja optilisi omadusi. Töö käigus selgus, et 

pilliroopaberit saab valmistada igal kuul korjatud toormaterjalist. Pudeduse katse näitas, et 

kõige tugevam paber on valmistatud juulikuisest materjalist ja kõige pudedam paber 

veebruarikuisest materjalist. Imavuse katsega selgitati välja, et mai-juulikuu paberid imavad 

teistest paberitest tunduvalt vähem vett. Eripinna katse käigus selgus, et kõige suurem kaal 

pindala ühiku kohta on novembrikuu paberil ning kõige väiksem maikuu paberil. Pleekuvuse 

katse näitas, et kolmekümne päeva jooksul oli kõige rohkem pleekunud juunikuine ning 

kõige vähem veebruarikuine paber. Keemilise koostise mõõtmise tulemusel selgus, et kõige 

suurema tselluloosisisaldusega oli jaanuarikuine ja kõige väiksema sisaldusega maikuine 

toormaterjal. Kõige suurema hemitselluloosi sisaldusega oli septembrikuine ja kõige 

väiksema sisaldusega detsembrikuine toormaterjal. Ligniini sisaldus oli kõige suurem 

jaanuarikuises ja kõige väiksem maikuises toormaterjalis. Uurimusest tulenevalt saab 
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tulevikus valida pilliroo korjamiseks sobivat aega vastavalt sellele, mis otstarbel paberit 

soovitakse kasutada. Antud töö teema aitab leida ka pilliroole kui taastuvale loodusvarale 

uusi kasutusalasid, mida Eestis veel rakendatud pole. 

Märksõnad: pilliroopaber; taimne paber; roog; käsitsipaberi valmistamine 
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The production of handmade paper has disappeared after invention of the paper machine in 

eighteen century. However there is still handmade paper tradition preserved in many parts 

of the world today and it is mainly made for art or special cases. Common reed is used for 

making paper in different parts of the world but not in Estonia.  

The aim of the current bachelor thesis was to find out if it is possible to make paper by 

hand of every month common reed biomass and which month biomass is the best for 

handmade paper. For that, the author of the research picked common reed during eleven 

consecutive months from May 2016 to March 2017. The result of the paper was analysed 

by making different tests to find out the chemical characteristics of common reed biomass 

and the mechanical and optical characteristics of the common reed paper. The process 

showed that it is possible to make paper of every common reed month biomass. The test of 

brittleness showed that the strongest paper is made of July biomass and the most friable 

paper of February biomass. Absorption test revealed that the papers from May to July 

biomass absorb much less water than the other papers. Specific surface area test revealed 

that the November paper had the biggest mass per surface unit and the May paper had the 

lowest mass. Fading test showed that during the thirty days the June paper was the most 

faded whereas the February paper was the least faded. As a result of  the measurement of 

the chemical composition was revealed that January raw material had the biggest content 

of cellulose whereas May material had the least. September material had the biggest 

content of hemicellulose whereas December material the least content. Lignin content was 
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the biggest in January material and the least in May material. 

The results of the research will help to find the right time for picking common reed for 

handmade paper in the future, according to which purpose the paper is going to be used. 

The subject of this research will also help to find new ranges of use for common reed as a 

renewable natural resource, which is not yet implemented in Estonia. 

Keywords: reed paper; plant paper; reed; handmade paper 
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SISSEJUHATUS 
	

Pilliroost paberi valmistamise idee sai autori jaoks alguse 2014. aastal kui autor viis 

Võrtsjärve käsitöö- ja kalalaadal muuhulgas läbi pilliroopaberi valmistamise töötuba. Seal 

valmistati pabereid hetkel looduses leiduvast pillirootoormaterjalist ehk juunikuistest 

pilliroovõrsetest ja maast korjatud möödunudaastasest pillirookõdust. Kõdust ja võrsetest 

valminud paberid olid niivõrd erinevad, et sellest esmakatsetusest tekkis töö autoril mõte 

uurida aasta lõikes pilliroo kasutamist paberi valmistamisel. Mõte sai teoks 2016. aastal 

seoses maikuiste pilliroovõrsete korjamisega Elva kohvikutepäeva tarbeks, kus oli plaan 

valmistada pilliroost toite inspireerituna esivanemate toiduvalmistamise pärandist. Sellest 

hetkest hakati lõputöö tarbeks igakuiselt pilliroogu koguma. 

 

Läbi ajaloo on kirjutusmaterjalina kasutatud kive, savitahvleid, nahka, metalli, puukoort ja 

muid enamjaolt looduslikke materjale. Paberisarnaste materjalidena on kasutusel olnud 

papüürus ja pärgament. Paber kui selline leiutati 2. sajandil Hiinas. Toormaterjalina kasutati 

selle valmistamiseks mooruspuu koort, bambust, lina, džuuti, kanepikiude, kaltsujääke, vanu 

kalavõrke, riisi- ja nisuõlgi. Alates 18. sajandi teisest poolest, mil leiutati paberimasin, on 

paberi masintootmise kõrval käsitsi valmistatava paberi tootmine hääbunud. Siiski 

valmistatakse käsipaberit ka tänapäeval, kuid seda vaid eriotstarbeks või kunsti tarbeks. 

 

Käesoleva eesmärgiks oli välja selgitada, kas igakuisest pilliroomaterjalist saab käsitsi paberit 

valmistada ning millise kuu toormaterjal on selleks kõige sobivam. Selleks tehti erinevatel 

kuudel korjatud biomassist paberit ning hinnati erinevate meetoditega biomassi keemilisi, 

paberi mehaanilisi ja optilisi omadusi. Uurimusest tulenevalt saab tulevikus valida pilliroo 

korjamiseks sobivat aega vastavalt sellele, mis otstarbel paberit soovitakse kasutada. Antud 

töö teema aitab leida ka pilliroole kui taastuvale loodusvarale uusi kasutusalasid, mida Eestis 

veel rakendatud pole. 

 

Käesolev töö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate käsitsi 

valmistatavate paberite võimaluste kohta eesti loodusturismi teenuste hulgas. Samuti annab 

lühiülevaate paberi leiutamisest ja arengust, käsitsi taimse paberi valmistamisest ja 

tehnoloogiast ning pilliroo kasutamisest paberi valmistamiseks. Töö teine osa kirjeldab 

pilliroopaberi valmistamise protsessi ning pilliroo toormaterjali ja valmis sesoonsete 

paberitega läbi viidud keemilisi, mehaanilisi ja optilisi katseid. Töö kolmas osa annab 



	 8	

ülevaate katsete tulemusest ning neljas ehk arutelu osa analüüsib erinevaid tulemusi, 

selgitamaks välja, millise kuu pilliroo toormaterjal sobib kõige paremini erinevateks 

otstarveteks. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
	

1.1.  Käsitsi valmistatava paberi võimalused eesti loodusturismi teenuste 
hulgas 

 

Loodusturism kui looduskeskkonda kasutav ettevõtlusvorm peab edukaks toimimiseks 

tagama loodusväärtuste säilimise (Käsiraamat... 2007). Loodusturismi jätkusuutlikkuse 

tagamiseks on oluline inimeste oskus ja soov tegutseda loodust kahjustamata (Ibid.). Käsitsi 

paberi, nii taimedest, seentest kui ka vanapaberist, valmistamise teenuse pakkumine 

loodusturismi teenuste hulgas on oluline, kuna seeläbi õpib inimene tundma taimi ja seeni 

ning kasutama neid käsitöömaterjalina. 

 

Paberi valmistamine on äärmiselt mitmekülgne käsitöö, mis pakub üllatavaid võimalusi, 

avastamis- ning leiutamisrõõmu nii lastele kui täiskasvanuile. Võimalik on luua nii 

kirjutamiseks sobivaid siledaid kui ka erineva tekstuuriga pindade katmiseks või 

kaunistamiseks sobivaid pabereid. Dekoratiivpaberite kujundamiseks on hulgaliselt eri 

võimalusi. Enamus paberi valmistamise teenust pakkuvad ettevõtted viivad erinevatel 

vabaõhuüritustel ja muuseumites läbi töötube. Lisaks on võimalik osaleda ka paberi 

valmistamise koolitustel ja ettetellitavates töötubades. Enamus sellistest ettevõtetest pakuvad 

vanapaberist käsitsi uue ja unikaalse paberi valmistamist. Vanapaberist valmistatava 

paberimassi hulka lisatakse dekoratiivsel eesmärgil erinevaid lisakomponente nagu näiteks 

kuivatatud taimed. Teadaolevaid taimedest ja puudel kasvavates seentest käsitsi paberi 

valmistamise töötubasid leidub aga väheseid (Tabel 1).  

 

Tabel 1. Käsitsi paberivalmistamise teenust pakkuvad ettevõtted 

Asukoht Algmaterjal Osalejate arv Kestus Hind 

Eesti Trükimuuseum Vanapaber Kuni 5 1 h 4€/laps 
6.60€/täiskasvanu 

Labora Vanapaber Kuni 20 1.5 h 100€/grupp 
Vivendi koolituskeskus Vanapaber 6-10 8 h 40€/inimene 
Maris Paberistuudio Vanapaber kokkuleppel al. 1h 95€/h 
MTÜ Tuba Vanapaber kokkuleppel 1-1.5h 3-8€/laps 

12€/täiskasvanu 
Lahemaa/Sagadi mõis Seened 10-20 1 h 17€/osaleja 
Võrtsjärve külastuskeskus Pilliroog 10-20 

30-40 
2 h 
4 h 

100-120€/grupp 
150-190€/grupp 
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Ühed tuntumad paberivalmistamise teenuseid pakkuvad ettevõtted on Eesti Trükimuuseum 

Tartus ja Labora Tallinnas. Labora nime all tegutsev Tallinna Paberikoda, mis asutati 2011. 

aastal, tegutseb eesmärgiga hoida ja arendada traditsioonilisi kõrgtrüki- ja käsitsi paberi 

valmistamise tehnikaid. Nii väikeses paberipoes müügil olevad kui ka ettetellitud paberid 

valmivad sealses paberikojas, kus hollenderi masinat kasutades pabermass väiksemateks 

tükkideks jahvatatakse. Leht lehe haaval valmivad paberid traditsioonilisi paberiraame 

kasutades. Seejärel need pressitakse ning riputatakse mõneks päevaks kuivatuskappi 

kuivama. Protsessi käigus töödeldakse ümber vanapaberit, andes sel viisil panuse looduse 

säästmiseks. Eriprojektide tarbeks valmistatakse ka sajandeid vastupidavat kõrgkvaliteetset 

paberit puuvillast, linast, kanepist ning muudest looduslikest kiududest. Laborast on võimalik 

tellida ka paberivalmistamise töötoa teenust. Töötuba hõlmab endas käsitsi paberi 

valmistamist traditsioonilistel meetoditel. Paberijääkidest mass on eelnevalt osalejate jaoks 

hollenderis jahvatatud. Töötoas osalejad saavad valmis pabermassist päris oma paberi valada. 

(Labora 2017)  

 

Eesti Trükimuuseum tegutseb Tartus muuseumi ja külastuskeskusena 2010. aastast alates. 

Lisaks traditsioonilisele kogude korrastamisele ja eksponeerimisele viiakse siin läbi ka 

erinevaid töötubasid. Käsitööpaberi töötoas õpitakse taaskasutatud pabermassist paberi 

valmistamist nii nagu seda valmistati sajandeid tagasi enne kui protsess 19. sajandi alguseks 

mehhaniseeriti. Töötoas pakutakse lõputult võimalusi pabermassi koostise, paksuse, 

tekstuuride ja lisanditega katsetada. Samuti antakse ülevaade erinevatest tehnikatest ja 

võimalustest. (Eesti Trükimuuseum 2017) 

 

Lisaks on võimalik vanapaberist paberi valmistamise lühikursustel osaleda Vivendi 

koolituskeskuses (Vivendi... 2017) ning töötubasid tellida Maris Paberistuudiost (Maris... 

2017) ja MTÜ-st Tuba (MTÜ Tuba 2017). Seenepaberi valmistamise töötuba on võimalik 

ette tellida kevad-suvisel perioodil Oandul Lahemaa rahvuspargis, aastaringselt Sagadi 

mõisas (Sagadi... 2017). Pilliroost käsitsi paberi valmistamise töötoa teenust osutab 

ettetellimisel töö autor Võrtsjärve külastuskeskuses (Kolga-Jaani... 2017). 

 

Lisaks praegusel hetkel tegutsevatele firmadele ja käsitsi paberi valmistamise teenuse 

pakkujatele leidub infot üksnes projektipõhiselt läbi viidud vanapaberist paberi valmistamise 

töötubade kohta. Igal aastal korraldatakse paberi valmistamise töötuba ühekordse projektina 

Postimuuseumi poolt Tartu Hansapäevadel (Tartu Hansapäevad 2009). Teadaolevatel 
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andmetel on viimase 13 aasta jooksul erinevatel laatadel, festivalidel ja muudel 

vabaõhuüritustel ning rahvamajades, muuseumides ja muudes asutustes samuti 

projektipõhiselt käsitsi paberi valmistamise töötubasid läbi viidud: 1) 2004. aastal paberi 

valmistamise töötuba Evald Okase muuseumis (Sander 2004), 2) 2009. aastal Raasiku 

Rahvamajas (Raasiku Rahvamaja 2009), 3) 2010. aastal Heltermaa Käsitöömajas 

(Heltermaa... 2010), 4) 2010. aastal “Müüdimurdjate” projekti raames (Müüdimurdjad 2010), 

5) 2011. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumis (Kuhu Minna 2011), 6) 2012. aastal Tartu 

Loodusmajas (TEEC 2012), 7) 2014. aastal Võrumaa Kutsehariduskeskuses (VKHK 2014) ja 

Uue Kunsti Muuseumis (Müürileht 2014), 8) 2015. aastal Tallinna loomaaias (Tallinna 

Looma... 2015), Tallinna Keskraamatukogus (Tallinna Kesk... 2015), Anija mõisas (Harju... 

2015) ja Hea kodu päeval Räpinas (Räpina... 2015), 9) 2016. aastal Põlvamaa Ökofestivalil 

(Põlvamaa... 2016), 10) 2017. aastal Vana-Vigala rahvamajas (Raplamaa... 2017) ja 

Rahvusarhiivis Noora (Visit Tartu 2017). 

Seenepaberi valmistamist on varasemalt erinevate projektide raames töötoana läbi viidud: 1) 

2008. aastal Ristna Looduskeskuses (Hiiumaa... 2008), 2) 2012. aastal Viljandi huvikoolis 

(Viljandi... 2012) ja Tartu Kutsehariduskeskuse Keskkonnainfopäeval (TEEC 2012), 3) 2014. 

aastal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis (Perner 2014), 4) 2016. aastal Eesti 

Loodusmuuseumis (Eesti... 2016). 

	

1.2.  Lühiülevaade paberi leiutamisest ja arengust 
	

Läbi ajaloo on kirjutusmaterjalina kasutatud kive, savitahvleid, nahka, metalli, puukoort ja 

muid enamjaolt looduslikke materjale. Paberisarnaste materjalidena on kasutusel olnud 

papüürus ja pärgament. 3000 aastat eKr võeti Egiptuses kirjutusmaterjalina kasutusele 

papüürus (Pahkala et al 1999). Ribadeks lõigatud papüürus-lõikheina (Cyperus papyrus) 

vartes sisalduv säsi niisutati veega, põimiti kokku, tambiti üheks leheks kokku ning kuivatati. 

Pärast kuivamist siluti kiviga (Hubbe, Bowden 2009). Tänu papüüruspaberi haprusele ei 

saanud sellest raamatuid köita, mistõttu hoiustati nendele kirjutatut rullides (Caylus 1758). 

Papüüruse kasutamise kõrgaeg jäi ajavahemikku 4. sajandist eKr kuni 4. sajandini pKr (Saare 

2009). Pärgament võeti kasutusele 200 aastat eKr, mis alates 4. sajandist pKr papüüruse välja 

vahetas (Ibid.). Seda valmistati pargitud kitse- ja lambanahkadest ning säilitati samuti rullides 

(Kimber 2017). 
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Hiina Entsüklopeediast võib leida viiteid kõige varasema teadaoleva paberi leiutamise kohta 

(Wheelwright 1920). Arvatakse, et paber kui selline leiutati 2. sajandil Hiinas, kui 105. aastal 

pKr Han’i dünastia valitseja Chi Lun valmistas paberilehti mooruspuu koort, kanepit, vanu 

kaltse ja räbaldunud kalavõrke kasutades (Paper history 2010).  

 

Paberi valmistamise põhimõte oli küllaltki lihtne. Toormaterjal - mooruspuu koor, bambus, 

lina, džuut, kanepikiud, kaltsujäägid, vanad kalavõrgud, riisi- ja nisuõled (Coste 2004) 

peenestati suurtes kiviuhmrites, kuhu lisati vett (Hubbe, Bowden 2009). Mass uhmerdati ja 

hõõruti ning vees hõljuv mass püüti nelinurksele puust raamile, mille peal oli 

bambusekiududest või siidiniitidest punutud tihe sõel. Paberileht võeti vormist välja, pressiti 

liigne vesi välja ning asetati kuivama. Kuivanud paberid siluti (Konsa 2008). Kõik tööd tehti 

käsitsi.  

 

Peaaegu 500 aastat suudeti paberitegemist saladuses hoida, kuni 7. sajandini, mil 

paberivalmistamine levis Korea kaudu Jaapanisse. Sealt edasi Tiibetisse, Nepaali, Indiasse. 

751. aastal valmistati paberit Samarkandi paberiveskis, 793. aastal Bagdadi paberiveskis 

(Konsa 2008). 8. sajandil valmistati esmakordselt paberit araabia maades, kus selle 

valmistamine ja kasutamine kiiresti ja laialdaselt levima hakkas (Ibid.). 10. sajandiks jõudis 

paberivalmistamine araabia maade kaudu Euroopasse. Esimesed teated eurooplaste 

valmistatud paberist pärinevad Sitsiilast 1100. aastast. Läänemaailm võib traditsioonilise 

käsitsi valmistatud paberi algusajaks lugeda 10. ja 11. sajandit, mil rajati esimesed 

paberiveskid Hispaanias ja Itaalias (Wheelwright 1920). Euroopa aladel sai alguse ka 

vesimärkide kasutamise traditsioon. Need võeti esimest korda kasutusele 13. sajandil Itaalia 

paberiveskites (Hõrrak 2014).  

 

14. sajandist hakkas nõudlus kirjutusmaterjali järele tõusma (Konsa 2008) ning paber kui 

kiirelt ja odavalt toodetav kirjutusmaterjal tõrjus pärgamendi välja (Eero 2015). 15. sajandil 

kui leiutati trükikunst, hakkas levima ka raamatukunst. 1391. aastal jõudsid paberi 

valmistamise oskused Saksamaale ja 1494. aastal Inglismaale. Leedus tehti paberit 1524. 

aastal, Rootsis 1550. aastal, Venemaal 1576. aastal. Pikalt toodi paberit Eestisse Saksamaalt. 

Esimene eestimaine paberileht valmis väidetavalt 1632. aastal. USA-s ehitati esimene 

paberivabrik alles 1690. aastal (Konsa 2008). 

 

Paberi valmistamise traditsioon kujunes Euroopas kohalikest tingimustest ja toorainest 
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tulenevalt ning käsitsi valmistatud paber erineb tänaseni oluliselt sellest, mida valmistatakse 

idamaades, kus peamiseks tooraineks on mooruspuu niinekiud. Euroopas, kus mooruspuu ei 

kasva, valmistati esmalt püti- ehk kaltsupaberit. Põhiliseks tooraineks olidki just vanad 

kaltsujäägid, kuid kuna linased riided olid tol ajal kallid, kanti need sageli ribadeks, mistõttu 

oli paberitööstus pidevas materjali puuduses. Lisaks linasele hakati kasutama ka puuvilla, 

villa, siidi, kanepit ja nõgest (Hõrrak 2014). Puuvilla kaltsudest valmistatud paberid olid 

omaduste poolest märksa halvema kvaliteediga kui linastest kaltsudest tehtud paberid. 

Villased ja siidikaltsud vähendasid veelgi paberi kvaliteeti, mistõttu sai taolisest massist 

valmistada vaid pakkepaberit. Kanepist sai väga vastupidava paberi, kuid trükkimiseks oli see 

kõlbmatu (Hubbe, Bowden 2009). Kaltse leotati lubjavees, et neid mustusest puhastada. 

Sellele järgnes mädandamine, loputamine ning kaltsumassi kiududeks tampimine (Konsa 

2008).  

 

17. sajandi teises pooles leiutati Hollandis paberikiudaine jahvatamiseks mõeldud hollender, 

mis kujutas endast silindrist valtsi, millele kinnitati valtsnoad. Valts pöörles vaheseinaga 

kaheks kanaliks jaotatud vannis, kus ringles paberimass. Igal ringil läbis mass valtsinugade 

vahelisi reguleeritavaid pilusid, mille tulemusena saadi erineva kiupikkuse ja –paksusega 

mass (Konsa 2008). See kiirendas tunduvalt paberi tootmist ning aitas toorainet kokku hoida. 

Alles 18. sajandi alguseks levisid hollenderi masinad ka teistesse Euroopa riikidesse, nagu 

Saksamaa, Šveits, Inglismaa ja endine Preisimaa (Coste 2004).  

 

1734. aastal võeti esimene hollender Eestis kasutusele Räpina paberiveskis (Konsa 2008). 

Milliseid materjale lisasid linasele kaltsule eesti paberiveskid, pole teada. Suure veekulu tõttu 

ehitati paberiveskid veerohkete jõgede kallastele. Esimesed neist Emajõe, Võhandu ja 

Härjapea äärde (Alumäe 2002). 

 

18. sajandi teises pooles patenteeris prantslane Louis-Nicolas Robert oma leiutatud 

paberivalmistamise masina (EE 1994 s. v. paberimasin). Venemaale jõudis see 1817. aastal, 

Saksamaale 1819. aastal ning Ameerikasse 1827. aastal. Alles 1830-40. aastatel algas 

paberitootmismasinate laialdasem levik. Eestisse, Tallinna Paberiveskisse jõudis esimene 

masin 1843. aastal (Saare 2009). Pärast masinate kasutuselevõttu sai käsitsi valmistatava 

paberi masstootmise aeg läbi. Siiski valmistatakse käsipaberit ka tänapäeval, kuid seda vaid 

eriotstarbel või kunsti tarbeks.  
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Pütipaberi peamine erinevus hilisemast liinitootest seisneb just tooraines, mida masinaga 

tootmiseks oli vaja korraga suurtes kogustes – see on põhjus, miks paberit hakati tootma 

puidust. 1844. aastal tulid sakslased välja oma tööstuslikult sobiva leiutisega, mis tegi 

võimalikuks puidu kasutuselevõtu paberi toorainena. Nimelt leiutasid nad puitmassi 

tootmiseks käiaveski, mille abil kooritud palke käiakivi vastu käiati, neid samal ajal veega 

kastes (Saare 2009). Sellest sai alguse paberi tootmine mehhaanilisest puidumassist. Sellist 

paberit hakati nimetama puitu sisaldavaks paberiks. Puitunud toorainest saab paberikiudu 

üksnes tugeva mehhaanilise ja keemilise töötluse käigus, paraku kahjustab selline töötlus ka 

kiu struktuuri ja saadav paber pole enam nii elastne ega vastupidav nagu traditsiooniline 

kaltsupaber. Puidumassist tehtud paber kolletub aja jooksul ning on ka üsna halva 

vastupidavusega (Kimber 2017). 

 

Parema kvaliteedi ja vastupidavusega paberi saamiseks tuli toorainest kemikaalide abil 

lisaained eemaldada, et järele jääksid vaid tselluloosikiud. Selleks töötati 1851. aastal välja 

soodaprotsess, kus puidulaaste keedeti alusega kõrgel temperatuuril. Soodaprotsessi järel 

töötati 1866. aastal välja sulfitimeetod, mille abil eraldati tselluloosikiud happes, keetes neist 

ligniinained välja. Sellist paberit hakati nimetama puiduvabaks paberiks ja 

tselluloosipaberiks. (Ibid.) 

 

Tänapäeval toodetakse paberit peamiselt tselluloosist, mida saadakse okas- ja lehtpuude – 

kuuse, männi, haava, kase, eukalüpti mehhaanilisest või keemilisest massist (Reiska 2011). 

Mehhaanilist tüüpi paber on puitu sisaldav. Selleks kasutatakse peamiselt kuusepalke, mis 

kooritakse, tükeldatakse lühemateks juppideks, purustatakse puitlaastudeks ning jahvatatakse 

veega mehhaaniliselt ühtlaseks massiks. Keemilist tüüpi paber on aga puiduvaba paber. 

Selleks kasutatakse tselluloosimassi, mis saadakse männi-, kasepuidu või vanapaberi 

keemiliseks massiks lahustamise teel (Kimber 2017). 

 

Käesoleval sajandil tegutseb Eestis umbes 50 paberi, tselluloosi või paberist toodete 

tootmisega tegelevat ettevõtet (Rajaleidja 2017). Neist suurim puitmassi tootja on Estonian 

Cell AS (Estonian... 2017) ning paberi ja papi tootja Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 

(Horizon... 2017).  Paberiveskitest on ainsana säilinud tänapäevalgi tegutsev Räpina 

paberivabrik Võhandu jõe ääres, mis kasutab paberite, kartongide, pappide, kunsti- ja 

kontoritarvete tootmiseks Eestist kogutud vanapaberit (Räpina... 2017). 
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1.3.  Käsitsi taimse paberi valmistamine ja tehnoloogia 

	
Käsitsi tehtud pabereid, mis on valmistatud masinate abita, võib enamasti leida müügilt 

kunstitarvete poodides, kuid neid võib vabalt ka ise valmistada. Need paberid teeb lisaks 

koostisele eriliseks kiudude korrapärase suuna puudumine, mis loob iga paberi kordumatu ja 

unikaalse faktuuri ning mida masintootmise teel saavutada pole võimalik.  

 

Käsitsi paberi valmistamine on tänapäeval laialt levinud ja kasutusel eelkõige idamaades, kus 

tööstuslikult valmistatav paber pole käsitöötraditsiooni välja tõrjunud. Idamaades on käsitsi 

valmistatud paberid alati olnud hinnatud esemete valmistamisel, kunstis ja kalligraafias, 

monteerimistehnikates ja restaureerimises. Paberlaternad, lükanduksed, lehvikud ja 

päevavarjud on ka tänapäeval kaubaartikliteks. Euroopas tehakse tänapäeval käsitsi paberit 

peamiselt kunsti kontekstis ning ajaloolise traditsiooni säilitamiseks. Saksamaal, Itaalias ja 

Prantsusmaal müüdavad käsitsi tehtud paberid on nõutud peamiselt graafika- ja 

köitekunstnike ning konservaatorite seas. (Allik 2015)  

 

Eestis tegeleb käsitsi taimse paberi valmistamisega vaid üks ettevõte, Labora nime all 

tegutsev Tallinna Paber, kus valmistatakse eriprojektide tarbeks sajandeid vastu pidavat 

kõrgkvaliteetset paberit puuvillast, kanepist, linast ning muudest looduslikest kiududest. 

(Tallinna Paberi... 2017) 

 

Iga taimekiududest käsitsi valmistatud paberileht on ainulaadne ja kordumatu erinevalt 

tööstuslikult toodetud paberist. Mõnusa harrastusena saab käsitsi taimset paberit valmistada 

pea igast taimest ja mitmetest seentest. Paberi valmistamiseks kasutatavad taimeosad on 

enamasti lehed, varred ja niinekiht (Cunning 1988). Kõik taimed sisaldavad tselluloosi, kuid 

enamik taimedest ei anna siiski vastupidavat paberilehte, kuid pakuvad huvitavaid tulemusi 

eksperienteerimisel. 

 

Üks ja ainuke kindel meetod käsitsi taimse paberi valmistamiseks puudub. Iga taimeliigi kiud 

vajavad paberi tegemisel algusest lõpuni eri käsitlemist. Nii palju kui maailmas erinevaid 

paberi valmistajaid on, leidub ka meetodeid toormaterjali tükeldamiseks, keetmiseks, 

leotamiseks, purustamiseks, paberilehtede valamiseks, pressimiseks ja kuivatamiseks, mis 

kõik võivad mõjutada lõpptulemust.  
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Käsitsi taimse paberi valmistamiseks tuleb läbida mitmetest etappidest koosnev protsess 

(Joonis 1). Kõigepealt tuleb leida kõrge tselluloosi sisaldusega taim, olgu selleks näiteks 

mooruspuu niinekiud, hundinuia lehed või bambuse võrsed. Korjatud taimekiud kogutakse 

kokku, vajadusel puhastatakse ja tükeldatakse. Sõltuvalt kasutatavast taimeosast on vaja neid 

enne keetmist üleöö vees leotada. Materjal keedetakse kas seebikivi või mõne muu leelisega 

pehmeks. Keetmisele järgneb loputamine, mille käigus eraldatakse tselluloos teistest taime 

koostisosadest. Mida korralikumalt loputada, seda ühtlasema tooniga paberit on võimalik ka 

saada. Puhastatud mass purustatakse puuhaamri, hollenderi või köögikombainiga. 

Puuhaamriga tambitakse seni kuni kiududest on tekkinud üksteisest eraldunud mass. Sel moel 

säilivad ka taime pikad kiud. Hollenderiga jahvatamine on vajalik jämedamate ja tugevamate 

kiudude puhul ning sel moel saab kõige ühtlasema paberimassi. Köögikombain aga vaid 

lõikab kiudusid, mistõttu jääb lõpptulemusena paber ebatasasem ja pole niivõrd vastupidav. 

Purustatud mass valatakse vette. Mida tugevamat paberit soovitakse saada, seda rohkem 

lisatakse ka massi vee hulka. Paberi lehtede valamiseks lükatakse paberiraam vette ning 

püütakse mass raamile. Raamilt eemaldatud paberilehelt pressitakse švammiga liigne vesi 

välja või laotatakse üksteise peale ning pannakse pressi alla kuivama. Pabereid võib ka jätta 

üleöö seisma, et need loomulikul teel kuivaks. Sel juhul pannakse paberid hiljem pressi alla, 

et niiskus neist veelgi välja imenduks. Seejärel asetatakse paberid leht lehe haaval tasasele 

pinnale kuivama. (Awagami 2007) 

	

1.4.  Pilliroo kasutamine paberi valmistamiseks 

	
Kõrreliste (Poaceae) sugukonda kuuluv harilik pilliroog (Phragmites australis) on üks kõige 

laiema levikuga märgalade taim (Kask et al 1972), mida võib igalt poolt üle maailma leida 

jõgede, järvede ja merede randadel roostikena kasvamast (Rautavaara 1998), välja arvatud 

Antarktikast (Köbbing et al 2015). Selle taime kevadisi risoome ja võrseid võib kasutada 

toiduks (Rautavaara 1998). Taime ise kasutatakse aga väga erineval otstarbel: 

isolatsioonimaterjalina, seinte, mattide ja katuste valmistamiseks, loomasöödaks, 

bioenergiaks, paberimassina, käsitöö- ja kunstimaterjalina (Köbbing et al 2015). 

 

Eesti märgalade kaardi järgi hinnatakse 2007. aasta seisuga roostike kogupindalaks olevat 

ligikaudu 26 000 ha (Kask, Miljan 2013). Eutrofeerumise käigus rikastub veekogu 

toitainetega, mistõttu muutub sealne elustiku liigiline koosseis, mille tagajärjel intensiivistub 

taimede, sealhulgas pilliroo kasv (Kruus 2006). Eestis on pilliroogu läbi aegade kasutatud 
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eelkõige loomasöödana, ehitus- ja käsitöömaterjalina ning sellest on toodetud ka bioenergiat. 

Tänapäeval kasutatakse pilliroogu peamiselt ehitusmaterjalina (Ibid.). Bioenergiaks ja 

ehitusmaterjaliks niidetakse suurtes kogustes pilliroogu. Käsitsi pilliroopaberi valmistamiseks 

kogutakse toormaterjali bioenergiaks ja ehitusmaterjaliks niidetava hulgaga võrreldes 

tunduvalt väiksemas koguses. Väikse koguse puhul võib selle mõju edasisele pilliroo kasvule 

olla minimaalne või koguni olematu.  

 

Pilliroog sobib suurepäraselt paberi valmistamiseks (Köbbing et al 2013), kuna taime vars 

võib sisaldada kuni 40,88% tselluloosi, 23,57% hemitselluloosi ja 9,06% ligniini (Nõmmik 

2013). Teadaolevatel andmetel ei kasuta peale töö autori keegi Eestis pilliroogu paberi 

valmistamisel. 

 

Hiina on ainuke riik, kus kasutatakse pilliroogu tööstusliku paberi valmistamiseks. Pilliroogu 

kasvatatakse paberi toormaterjalina 17 erinevas regioonis. 2004. aasta seisuga saadi 1 miljoni 

hektari maa kohta umbes 2.6 miljonit tonni roostikku (IUCN... 2017), millest 95% kasutati 

tööstusliku paberi valmistamiseks (Köbbling et al 2015), moodustades umbes 10% kogu riigi 

paberitootmisest (IUCN... 2017). 2009. aasta seisuga korjati paberi valmistamiseks pilliroogu 

77 220 ha suuruselt istanduste kogupinnalt, looduslikult kasvavat pilliroogu aga 1380 ha 

suuruselt maa-alalt (Brix et al 2014). 

 

Pilliroost on käsitsi paberit valmistatud näiteks Soomes ja Ameerikas, kus kunstnikud on 

leidnud väga omapäraseid ja eriilmelisi mooduseid nende kasutamiseks. Pablo Battilana 

kasutab pilliroopabereid akvarellmaalideks, Kimmo Kuusinen on aga pilliroogu väikses 

mahus kirjapaberite, ümbrikute ning teistsuguste paberite ja karpide valmistamiseks ära 

kasutanud (Read up... 2007). Tea Langhi on käsitsi tehtud pilliroopaberile omaenda 

kunstfotosid trükkinud (Ibid.) Saima Huuskonen on aga pillirootaime kiududest valmistatud 

paberist kujundanud toote - pilliroopaberitele trükitud pitsmotiiv, mis annab floristidele 

võimaluse luua isikupäraseid lillebukette. Floristidel on roopitspaberile lihtne kasutust leida, 

keerates seda roosi- või tulbikimpude ümber, neid klientidele müües. Pitspaber sobib 

ideaalselt ka erinevate kaartide valmistamiseks (Ibid.). Ameeriklanna May Babcock teeb 

pilliroost paberitest erinevaid tooteid, installatsioone, skulptuure (Babcock 2013). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
	

2.1.  Ettevalmistustööd 

	
Töö praktiline osa, pilliroost sesoonse paberi valmistamine, põhines peresisesel suulisel 

pärimusel. Selleks kasutati töö autori poolt varem läbi proovitud taimse paberi käsitsi 

valmistamise meetodit. 

 

Paberi valmistamise protsessile eelnesid ettevalmistustööd, mis said alguse esimese pilliroo 

korjega 2016. aasta mais. Kokku korjati pilliroogu üheteistkümnel järjestikusel kuul, 2016. 

aasta maist kuni 2017. aasta märtsini. Korjeks valiti asukoha poolest hästi ligipääsetav, 

rohkesse pilliroogu kasvanud ala Tartus Emajõe äärsel luhal, mille geograafilisteks 

koordinaatideks on 58°22'08.9"N 26°45'08.6"E (Joonis 2). Igakuiselt koguti kilogramm 

toormaterjali, mis loomulikul teel kuivades kaotas oma kaalu. Kuna toormaterjalid kuivasid 

niivõrd erinevalt, otsustati võtta näidispaberite valmistamiseks ligikaudu 200 g kuivatatud 

toakuiva pilliroogu. Korje järgselt tükeldati kogu pilliroo maapealne osa umbes 3-5 cm 

pikkusteks tükkideks. Mida väiksemateks tükkideks pilliroog lõigata, seda parem on seda 

pärast keetmist purustada. Varretükid lõhestati keskelt pooleks, et keetmise käigus leelis 

hõlpsamini ligi pääseks. Vartelt eemaldati sõlmekohad ning enamus õisikutest. Sõlmekohad 

eemaldatakse, kuna tegemist on taime kõige tugevamalt puitunud osadega, mis hilisema 

purustamise käigus ei pruugi täielikult koost laguneda. Samuti muudavad sõlmekohad 

valatud paberid küll tekstuurseks kuid paberi pinna liialt ebaühtlaseks. Erandkorras jäeti 

sõlmekohad sisse maikuisesse toormaterjali, kuna siis polnud võrsed veel välja arenenud ega 

puitunud. Põhimõtteliselt võib paberi jaoks kasutada kogu pilliroo maapealset osa: varred, 

lehed, õisikud. Pärast tükeldamist pandi pilliroog keetmisele eelneval päeval vette likku. 

Oluline oli lisada nii palju vett, et kogu mass oleks veega kaetud. 

 

Paberi valamiseks valmistati raamid. Raamide suurus määrati hilisemate katsete jaoks 

vajaminevate paberi suuruste järgi. Valminud puidust raamidele klammerdati võrk. Iga 

võrkraami juurde kuulus veel eraldi puidust raam, mis paberi valamisel võrkraami peale 

asetatati, tagamaks paberi soovitud mõõt. Selleks, et paberi valmistamise massi kiud ei 

nakkuks võrgu servade külge, ääristati võrkraam igast servast veel veekindla teibiga.  
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Ettevalmistuste käigus analüüsiti milliseid katseid on võimalik ja otstarbekas toormaterjali ja 

valminud paberitega läbi viia. Väike kogus igakuisest toormaterjalist pandi kõrvale laborisse 

saatmiseks, et hiljem sealt saabuvaid keemilise koostise andmeid analüüsida. Ülejäänud 

katsed tehti aga juba valmis paberitega. 

	

2.2.  Pilliroopaberi valmistamise protsess 
	

Üleöö vees ligunenud pilliroo mass pandi kaheks tunniks koos leotusveega keema. Seejärel 

lisati vahekorras 10:1 kuivaine massi kohta naatriumhüdroksiidi (NaOH) ehk seebikivi 

(edaspidi leelis), et keeduse pH tõsta vähemalt kümneni. Seebikivist tuleb eelnevalt 

valmistada lahus, selleks valatakse graanulid vähehaaval külma vette pidevalt segades. 

Seebikivi graanulid aktiviseeruvad veega kokkupuutel. Selle tulemusena võib segu 

kuumeneda isegi üle 90 kraadi. Graanulid tuleb alati valada vette, mitte vastupidi. Leelisega 

keedeti materjali hästi ventileeritud kohas aeg-ajalt segades 2 tundi. Pärast jahtumist kurnati 

mass sõelal ning loputati veega 7-8 korda läbi kuni pH taseme langemiseni 6 või 7-ni. 

Oluline on leelisega keetmise protsessi puhul jälgida ka ohutust, et pritsmed ei satuks nahale, 

riietele ega teistele orgaanilisest materjalist pindadele, kuna leelisel on söövitav toime. 

Samuti on oluline leelisega töötamise protsesside jooksul kasutada kaitseprille, -kindaid ja     

-põlle. 

 

Enne paberi valamist on vaja keedetud ja loputatud mass purustada. Kodustes tingimustes 

kasutati selleks köögikombaini. Purustamine on vajalik selleks, et lõhkuda massi kiud 

väiksemateks tükkideks. Mida kauem massi purustada, seda peenema tekstuuriga paberi saab 

ka valada. Purustamiseks võeti umbes 2 peotäit massi ning sellele lisati umbes poole rohkem 

vett. Vähese veekoguse puhul ei jõuaks masin massi korralikult purustada. Pärast purustamist 

nõrutati massid sõelal ning asetati karpi paberi valamise protsessi ootama. 

 

Paberi valamiseks lisati ligikaudu 5 liitrile veele umbes kaks peotäit purustatud pilliroo 

massi. Segati korralikult läbi ning püüti vees hõljuv mass raamile ning tõsteti veest välja. 

Üleliigsel veel lasti nõrguda. Seejärel võeti pealmine ääristusraam ära ning võrkraam keerati 

ümberpööratult ettevaatlikult klaaspinnale. Liigne vesi eemaldati švammiga tupsutades ning 

seejärel tõsteti ettevaatlikult võrkraam üles. Vastavalt vajadusele lisati peotäis pilliroo massi 
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olemasolevale segule juurde. Paberid jäeti klaasile 2-3 päevaks kuivama. Eelnevalt katsetati 

kuivatamiseks mitmeid meetodeid. Klaasidel kuivatamise kasuks otsustati nende käepärasuse 

tõttu. Samuti saadi sel viisil kuivatamiseks inspiratsiooni nepaalis kasutatava peegelpinnaga 

plaatidel suhkruroost valmistatud paberi kuivatamise viisist (Upreti 2012). Sõltuvalt 

toorainest oli mõni paber toakuiv ühe ööga, mõni aga kolme ööpäevaga. Näiteks tunduvalt 

õhemad ja kiulisemad maikuised paberid kuivasid ühe ööga. Talvised paberid olid aga 

oluliselt paksemad, mistõttu kuivasid nad kuni kolm ööpäeva. Pärast kuivamist eemaldati 

paber klaasilt spaatli abil. Kuivanud paberid pandi pressi alla. 

	

2.3.  Paberite mehhaaniliste ja optiliste omaduste uurimine 
	

Paberite mehhaaniliste omaduste uurimiseks tehti igakuiste pilliroopaberi näidistega 

pudeduse, imavuse ja eripinna katsed. Optiliste omaduste uurimiseks pleekuvuse ja heleduse 

katsed. 

 
Pudeduse katse sooritati teada saamaks kuivõrd erinevate tugevustega kõikide kuude paberid 

on. Selleks lõigati 2x10 cm suurused paberiribad, mille külge riputati näpits. Selle külge 

pandi omakorda rippuma kott raskustega. Järkjärgult lisati raskusi kuni pabeririba 

katkemiseni. Seejärel kaaluti kotis olnud raskused 1 g täpsusega. 

 

Imavust uuriti hinnates vee imenduvust paberisse. Katseks võeti 13x17 cm suurused paberid, 

mis eelnevalt 0,1 g täpsusega kaaluti. Seejärel tilgutati iga kuu paberile 2 ml vett ning hinnati 

kui suur osa sellest poole minuti jooksul paberisse imendus. Pärast selle ajavahemiku 

möödumist raputati mitteimendunud vesi paberilt maha ning paberid kaaluti uuesti üle. 

 

Eripinna katseks pandi imavuse katse läbinud paberid kuivatuskappi 20 tunniks 105 kraadi 

juurde kuivama. Kuivanud paberid kaaluti saamaks teada paberi kuivmassi kaal paberi 

pindala kohta. 

 

Pleekuvuse katseks markeeriti igakuisel paberinäidisel musta markeriga 2x2 cm suurune 

testruut ning paberid teibiti lauale 30 päevaks päikese kätte seisma. 30 päeva möödudes 

analüüsiti ettevõttes Seridisain spektromeetrit kasutades pleekunud ja pleekumata pabereid. 

Selleks mõõdeti nii pleekunud kui pleekumata paberitel 5 juhuslikku 1,5 mm diameetrist 
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mõõtmisala. Iga paberi viies mõõtmine tehti musta markeriga markeeritud alal. 

Spektromeeter on spetsiaalne seadeldis pindade värvitooni mõõtmiseks, millega mõõtmisel 

saadud värvikoodid (RGB) sisestati Adobe Illustraator programmi, kust saadi vastavat tooni 

värvinäidised. RGB on värvimudel, millega saadakse nähtavad värvid primaarsete värvide: 

punase, rohelise ja sinise kombineerimisel (Tammert 2013). 

	

2.4.  Paberi keemiliste omaduste uurimine 
	

Pilliroo toormaterjali keemilise koostise uurimiseks viidi 11 kuu pilliroo biomass EMÜ 

Taimebiokeemia laborisse analüüsimiseks. Laboris võeti igakuisest biomassist üks proov, 

millel määrati biomassi tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini sisaldus seadmega NIRS (Near 

Infra-Red Spectrofotometer) 6500.	
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3. TULEMUSED 
	
3.1.  Keemiline koostis 
	

Pilliroo toormaterjali keemilise koostise mõõtmise käigus saadi teada nende biomassi 

tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini sisaldus (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Pilliroo keemiline koostis sõltuvalt biomassi korjamise kuust 

KUU Tselluloos (%) Hemitselluloos (%) Ligniin (%) 
Mai 26,53 28,40 2,67 
Juuni 28,33 38,18 3,08 
Juuli 28,75 31,76 4,11 
August 37,03 30,45 5,87 
September 37,11 32,20 5,91 
Oktoober 34,01 25,52 5,57 
November 39,18 28,59 7,96 
Detsember 37,93 24,07 8,28 
Jaanuar 48,00 25,71 9,72 
Veebruar 37,97 24,40 8,82 
Märts 41,31 23,68 8,23 

 

Kõige suurem tselluloosi sisaldus oli jaanuarikuu toormaterjalis – 48,00%. Kõige väiksem 

aga maikuu toormaterjalis – 26,53%. Hemitselluloosi sisaldus oli kõige suurem – 32,20% 

septembrikuu ning kõige väiksem – 24,07% detsembrikuu toormaterjalis. Ligniini sisaldus oli 

kõige suurem jaanuarikuu toormaterjalis – 9,72% ning kõige väiksem maikuu toormaterjalis 

– 2,67%. 

	

3.2.  Pudedus 
	

Pilliroopaberitega sooritatud pudeduse katse käigus saadi teada kuivõrd erinev on 

pilliroopaberite tugevus kuude lõikes (Tabel 3).  
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Tabel 3. Pudeduse katsete tulemused sõltuvalt toormassi kogumise ajast 
KUU RASKUS (g) 
Mai 1218 
Juuni 1510 
Juuli 1596 
August 1534 
September 1562 
Oktoober 996 
November 945 
Detsember 1062 
Jaanuar 910 
Veebruar 870 
Märts 1105 

 

Paberite vastupidavus raskustele oli väga erinev. Kui tööstusliku paberi katkemist mõjutab 

tema kiusuund, mis on suurem pikisuunas ja väiksem ristisuunas, siis pilliroopaberitele see 

mõju ei avalda, kuna nende paberite kiududel puudub kindel suund. Katse käigus selgitati 

välja, et kõige tugevam paber on valmistatud juulikuu toormaterjalist, pidades vastu kuni 

1596 g raskusele. Kõige väiksemat raskust kannatas veebruarikuu paber – 870 g. Ülejäänud 

kuude paberid kannatasid raskusi vahemikus 945-1534 g. 

 

Korrelatsioonikordaja lineaarne keskmine (R2) 0,30488 näitab, et tselluloosi ja pudeduse 

vaheline seos on keskmine (Joonis 3), seega sõltub vastupidavus raskusele tselluloosi 

sisaldusest toormaterjalis. 
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Joonis 3. Paberi pudeduse ja toormaterjali tselluloosi sisalduse vaheline seos. 
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3.3.  Imavus 
	

Imavuse katse käigus selgitati välja kui suur hulk pilliroo paberitele tilgutatud veest poole 

minuti jooksul paberisse imendub (Tabel 4). Enne vee tilgutamist kaalusid paberid 0,6-4,3 g. 

Kõige vähem vett - 0,2 ml imendus maikuu paberisse. Juuni- ja juulikuu paberi puhul 

imendus sama aja jooksul paberisse 0,3 ml vett. Augusti-märtsi paberite puhul imendus kogu 

tilgutatud vesi paberisse.  

 

Tabel 4. Imavuse katse tulemused 

KUU Mass enne vee 
tilgutamist (g) 

Mass pärast vee 
tilgutamist (g) 

Masside vahe (g) 

Mai 0,6 0,8 0,2 
Juuni 2,1 2,4 0,3 
Juuli 2,4 2,7 0,3 
August 2,7 4,4 1,7 
September 3,0 5,0 2,0 
Oktoober 1.9 3,9 2,0 
November 4,3 6,3 2,0 
Detsember 2,0 4,0 2,0 
Jaanuar 2,5 4,5 2,0 
Veebruar 1,5 2,8 1,3 
Märts 1,1 2,7 1,6 

 

Pärast vee imendumist kaalutud paberid kaalusid 0,8-6,3 g. Kõige väiksem toakuiva ja märja 

paberi vahe oli maikuise paberi puhul – 0,2 g. Juuni- ja juulikuu paberite puhul oli vahe 

samuti väike – 0,3 g. Augusti-märtsikuu paberite puhul jäi masside vahe 1,3-2,0 g 

vahemikku. Huvitav oli ka see, et paberitel, mis kaalusid pärast vee tilgutamist rohkem, oli 

vesi märgatavalt väiksemas ulatuses laiali valgunud kui väiksema massiga paberite puhul. 

	

3.4.  Eripind 

	
Eripind ehk paberi kuivmassi kaal paberi pindala kohta saadi teada kuivatuskapis kuivatatud 

pabereid kaaludes (Tabel 5). Paberi pindala 221 cm2 kohta oli kõige suurem kaal 

novembrikuu paberil – 4,3 g. Sama pindalaga paberitest oli kõige kergem maikuu paber –  

0,6 g. Ülejäänud paberite eripinnad jäid vahemikku 1,1-3,0 g. 
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Tabel 5. Eripinna katse tulemused 
KUU ERIPIND (g/cm2) 
Mai 0,6 

Juuni 2,1 
Juuli 2,4 
August 2,7 
September 3,0 
Oktoober 1,9  
November 4,3 
Detsember 2,0 
Jaanuar 2,0 
Veebruar 1,5 
Märts 1,1 

 
	
3.5.  Pleekuvus 

	
Pleekuvuse katsega saadi teada kas ja kui palju paberid kolmekümne päeva jooksul päikese 

käes pleekusid (Tabel 6). Kõik paberid olid mingil määral silmaga nähtavalt pleekunud 

(Joonis 3). Spektromeetriga mõõdetud pleekunud ja pleekumata alade värvikoodide arvutatud 

keskmised näitasid, et juuni-oktoobrikuu paberid olid rohkem pleekunud kui novembri-märtsi 

ja maikuu paberid. Kõige rohkem pleekus juunikuu paber, mille puhul pleekunud paberi 

värvikoodi keskmine erines pleekumata paberi värvikoodi keskmisest 13,3 % võrra. Kõige 

vähem pleekus veebruarikuu paber, mille puhul pleekunud paberi värvikoodi keskmine erines 

pleekumata paberi värvikoodi keskmisest 1,7 %. 

 

Tabel 6. Pleekuvuse katse tulemused 

KUU 

Pleekunud paberi 
värvikoodi arvutuslik 
keskmine (RGB) 

Pleekumata paberi 
värvikoodi arvutuslik 
keskmine (RGB) 

Mai 153/127/98 148/117/82 
Juuni 203/184/148 176/156/114 
Juuli 186/165/129 170/150/107 
August 188/167/128 179/161/118 
September 193/173/137 183/165/119 
Oktoober 189/169/136 180/159/121 
November 187/165/128 180/155/113 
Detsember 189/167/132 182/162/124 
Jaanuar 177/154/119 172/147/104 
Veebruar 173/154/123 170/150/114 
Märts 178/157/123 173/153/119 
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Pleekunud paberite mustaks markeeritud testruutude puhul on silmaga nähtavad erinevused 

minimaalsed (Joonis 4). Värvikoodidest aga on näha, et nende toonid siiski mingil määral 

erinevad üksteisest (Tabel 7). Kõige rohkem on pleekunud oktoobrikuu markeeritud ala, 

mille värvikood on 53/28/50 ning kõige vähem on pleekunud juunikuu markeeritud ala, mille 

värvikood on 59/57/57. 

 

Tabel 7. Plaakunud paberite markeeritud ala värvikoodid 

 

	
KUU Värvikoodid (RGB) 
Mai 55/50/50 
Juuni 59/57/57 
Juuli 55/53/53 
August 59/55/55 
September 59/57/57 
Oktoober 53/28/50 
November 53/50/50 
Detsember 55/50/53 
Jaanuar 59/57/53 
Veebruar 55/53/53 
Märts 53/50/50 
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4. ARUTELU 
	
4.1.  Katsete tulemuste analüüs 
	

Keemilise koostise mõõtmine keemialaboris andis tulemuseks tselluloosi, hemitselluloosi ja 

ligniini sisalduse koguse pilliroo toormaterjalis. Toormaterjali tselluloosisisaldus oli 28-48 %, 

hemitselluloosi sisaldus 24-40 % ja ligniinisisaldus 2-10 %. Tööstuslikult valmistatava puidu 

baasil paberi tooraines on tselluloosisisaldus 40-50%, koos hemitselluloosi ja ligniiniga 55-

80% (Reiska 2011). Võrreldes pilliroo ja puidu toormaterjale, selgub et pilliroo puhul on 

välja toodud protsendid väiksemad kui puidus. Katsete käigus selgus, et toormaterjali 

tselluloosi sisaldusest ei sõltu pilliroopaberite vastupidavus raskusele, kuna näiteks kõige 

suurema tselluloosisisaldusega jaanuarikuu toormaterjal (48,00%) kannatas kõige väiksema 

tselluloosisisaldusega maikuu toormaterjaliga (26,53%) võrreldes oluliselt vähem raskusi, 

vastavalt 910,0 g ja 1218,0 g. Hemitselluloos ja ligniin on paberi mehaanilist ja keemilist 

vastupidavust vähendavad (Eero 2015). Töö autor on pilliroo paberitega teinud pudeduse 

katset, kuid pole testinud valmis paberite keemilise koostise erinevust toormaterjali omaga. 

Seega ei saa ka väita kas pilliroopaberite puhul hemitselluloos või ligniin vähendavad 

pilliroopaberite vastupidavust. 

 

Vastupidavamaid pabereid võib eelistada murdmiseks, näiteks kaarte ja ümbrikuid 

valmistades. Pudedamaid pabereid võib kasutada aga tasapinnalisel murdmata kujul. Vaatluse 

põhjal võib järeldada, et raskuse taluvusel oli määrav ka paberite massi struktuur. Käega 

katsudes sisaldasid pudedamad talvekuude toormaterjalist tehtud paberid tunduvalt rohkem 

erinevaid tasapinda ebaühtlustavaid tükke, mis muudavad ka paberi koospüsimise 

ebaühtlasemaks, krobelisemaks ja pudedamaks. Mai-septembrikuu paberid on tunduvalt 

ühtlasemad, siledamad ja tugevamad. Alates oktoobrikuust muutub pilliroo vars 

puitunumaks, seega olenemata sellest, kui kaua paberimassi purustatakse, ei muutu see 

ühtlasemaks, mistõttu jääb ka paberi pind ebatasane ja krobeline. See on töö autori isiklik 

tähelepanek pilliroogu varudes ja kuivatades. Mass võib jääda ühtlasem, kui seda pärast 

korjet tükeldada võimalikult peeneks. Mai-septembrikuu pilliroo varred pole aga niivõrd 

puitunud, mistõttu muutub nendest purustatud mass tunduvalt ühtlasemaks ning valatud 

paberid on siledamad. Mida väiksem on tselluloosisisaldus seda kergem on pilliroomassi 
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purustada.  

 

Imavuse katse käigus selgus, et kõikide kuude paberid, välja arvatud mai-juulikuu paberid, 

imasid kogu tilgutatud vee paberisse. Katse põhjal võib järeldada, et mida kiiremini imendub 

vesi paberisse, seda kiiremini võib paberisse imenduda ka vedel kirjutusvahend. Võib ka 

eeldada, et vähema imavusega paberite puhul läheb nendele kirjutatu laiali. Selle testimiseks 

kirjutati paberitele tindipliiatsiga, kuid ühegi paberi puhul kirjutusvahend laiali ei läinud, vaid 

imendus paberisse. Seega sobivad pilliroopaberid nii kalligraafiaks, visandamiseks kui ka 

graafikaks. 

 

Kuivatuskapis kuivatatud kaalutiste põhjal sai välja arvutada nende kaalu paberi pindala 

kohta. Mida suurema kaaluga pindala kohta on paber, seda rohkem selle valmistamiseks on 

toorainet kulunud. Visuaalselt tunduvad üle 2 g/cm2 kaaluvad paberid paksemad võrreldes 

teiste paberitega. Paberite puhul puudus aga seos eripinna ja pudeduse vahel. Suuremaid, üle 

1000 g raskusi kannatavad 0,6-3,0 g 221 cm2 kohta kaaluvad paberid. Alla 1000g raskusi 

kannatavad 1,5-4,3 g 221 cm2 kaaluvad paberid. 

 

Visuaalsel vaatlusel on kõik pilliroopaberid, välja arvatud maikuu paber, sarnaselt heledad. 

Maikuu paber ei näi hele, kuna selle heledal foonil on ka tumedamaid kohti erinevalt teistest 

paberitest. Spektromeetriga mõõdetud värvikoodide põhjal saab samuti väita, et paberite 

heledus erineb üksteisest väga minimaalselt, välja arvatud kirju maikuu paber. 

 

Pleekunud pabereid pleekumata paberitega visuaalselt võrreldes erilist erinevust 

värvitoonides ei märgatud. Mõni pleekumata paberitest tundus pleekunud paberitest 

kollakam. Spektromeetriga mõõtmine näitas, et iga paber on kolmekümne päeva jooksul 

päikese käes 1,7-13,3% pleekunud. Kui muidu võivad paberid ligniini sisalduse tõttu pika aja 

jooksul kollakaks muutuda, mis omakorda määrab ära paberi vastupidavuse valgusele ehk 

kas see läheb aja jooksul kollakaks või pruunikaks, siis pilliroopaberite puhul olid valminud 

paberid kollakad ning pleekudes muutusid need hoopis valgemaks. Seetõttu pole võimalik 

lühiajalise pleekuvus-katse põhjal pilliroopaberi vastupidavust valgusele hinnata. Mida 

vähem on paber pleekunud, seda paremini sobib see kasutamiseks näiteks trükipaberina.  

 

Katsete tulemuste põhjal võib järeldada, et harilik pilliroog on igal aastaajal mitmekülgseks 

kasutamiseks sobiv materjal. Paberi tegemiseks on võimalik kasutada mistahes kuu pilliroo 
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toormaterjali, mis ka käesoleva töö käigus välja selgitati. Oktoobri-märtsikuine pilliroog on 

mai-septembrikuise materjaliga võrreldes puine ja raskesti lõigatav, mistõttu pole seda väga 

lihtne korjata ega ka tükeldada. Paberi valmistamise protsessi käigus selgus, et kõige 

praktilisem on juunikuu toormaterjalist paberit valmistada, kuna selle korjamine ja 

tükeldamine on kõige hõlpsam ning tulemus kõige heledam. 

 

Kõikide kuude paberite hulgast on töö autori jaoks kõige dekoratiivsema välimusega 

maikuine paber. See paber on üllatavalt kirju üldilmega, kõige õhulisem, küllalti vastupidav 

ja pleekuvuskindel ning imab vähe vett. Muuhulgas inspireerib töö autorit looma valgust 

läbilaskvaid õhulisi installatsioone. Maikuu paberi omapära tulenes sellest, et kasutati 

toormaterjali, millel olid kuivamise käigus sõlmekohad tumenenud, mistõttu oli ka maikuu 

paberi värvikoodide keskmine teistest paberite keskmistest tunduvalt väiksem ehk 

värvitoonid tumedamad. Hilisemate kuude toormaterjalid kuivamise käigus ei tumenenud. 

Töö autor on varasemalt värskelt korjatud maikuistest pilliroo võrsetest paberit valmistanud, 

mille tulemus on ühtlaselt helekollane.  

 

Kogu paberi valmistamise protsessist saab järeldada, et kõige siledam, dekoratiivsem ja 

läbipaistvam paber on maikuisest, kõige tugevam juulikuisest, kõige heledam juunikuisest 

ning pindmiselt kõige ebaühtlasem jaanuarikuisest pilliroost valmistatud paber. 

 

17. sajandil kasutati töö autoriga sarnase paberi valmistamise protsessi puhul paberikiudude 

purustamiseks hollenderi (Konsa 2008). Töö autor purustas pilliroo kiud köögikombainis, 

mistõttu on ka paberites märgata pikemaid kiuribasid, mis hollenderiga purustades oleksid 

eeldavatasti tunduvalt väiksemad. Köögikombainiga purustatud kiud mõjuvad aga paberites 

dekoratiivselt. Kõikide kuude, välja arvatud maikuu, paberid on värvuselt ja kiuribade 

poolest visuaalselt sarnased. Maikuu paberid erinevad teistest värvuse ja kiuribade poolest, 

kuna selle paberi sisse jäeti sõlmekohad. 

 

Kokkuvõtteks võib pilliroopaberi valmistamiseks toormaterjali korjata aastaringselt. 

Pilliroost valmistatud paber on sobilik kasutamiseks kunstilisel eesmärgil, disainiks ja 

dekoratiivpaberina. Töö autori jaoks olid sooritatud paberikatsed esmakordseks huvitavaks 

laborikogemuseks. Esmakordne oli ka kokkupuude spektromeetriga, mille kasutamisest võib 

tulevikus abi olla pilliroopaberile trükkimisel (failide ettevalmistamisel).  
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4.2.  Mida ja kui palju kulub tootmiseks 

	
Paberi tegemise protsessi käigus kulutati suures koguses vett. Vett kulus toormaterjali 

leotamiseks, keetmiseks, loputamiseks, purustamiseks, paberi valamiseks ning protsessis 

kasutatud tarvikute pesemiseks. Kokku kulus 120 A5 formaadis paberi tegemise protsessi 

käigus ligikaudu 2 m3 vett. Samuti kulus tööprotsessi käigus elektrit, gaasi ning kokku saab 

lugeda ka tehtud töötunde. Paberi valmistamise protsessile kulunud vee kogus on aga kõige 

täpsemini välja arvutatav, kuna selleks kulus iga protsessi etapi puhul kindel kogus vett. Pole 

aga teada palju kulus vett tarvikute pesemiseks. Kulunud elektri ja gaasi kogust välja ei 

arvutatud, kuna kodustes tingimustes puudus selleks vajalik mõõtetehnika. 

 

Paberid tehti Tartu linnas, kus leelisega keedetud pilliroo loputamise käigus äravoolu valatud 

kemikaali kogus hajus torustikes teel reoveepuhastusjaama ega mõjutanud loodetavasti 

sealsete bakterite elutegevust ja puhastusvõimet. Kui aga paberit teha kohas, kus vesi ei 

jookse otse puhastusjaama, vaid koguneb reoveepaaki, siis võib sama koguse kemikaali 

torustikku valamisel avaldada negatiivset mõju sealsetele bakteritele. Mõlemal juhul võib 

eraisikuna paberi valmistamise protsessi käigus keemiat torustikku või reoveepaaki valada, 

kuid näiteks juriidilise isikuna - paberikojana tegutsedes oleks selleks vastavat vee 

kasutusluba vaja (Veeseadus 1994). Siit võib järeldada, et aktiivselt pilliroopaberi teenust 

pakkudes võiks eelistada tegutsemiskohta, kus on olemas ühiskanalisatsioonivõrgustik. 

	

4.3.  Pilliroopaberi temaatika loodusturismis 

	
Eestis ei leidu teenuseid, mis pakuks inimestele võimalust taimse paberi valmistamise 

protsessi ise läbi teha. See võib tulenenda sellest, et protsess on liialt ajakulukas. Ettevõtetel 

on lihtsam eeltöö ise ära teha ehk paberimass valmis teha ning seejärel töötubades osalejatele 

anda võimalus paber oma käe järgi valada. Taimse paberi valmistamise teenuste puudus võib 

aga tuleneda ka sellest, et Eestis pole taimsete paberite valmistamine levinud. Idamaades ja 

mujal maailmas on see levinud ning põlvest põlve traditsioonina edasi kandunud. Taimse 

paberi valmistmise traditsiooni puudumine ja keerukus Eestis võib olla ka põhjuseks, miks 

just seentest ja vanapaberist uue paberi tegemise teenuseid pakkuvaid ettevõtteid leidub üle 

Eesti.  

 

Praegusel hetkel ei leidu loodusturismis väljundeid pilliroopabermassi kasutamisele. 
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Arvestades pilliroo rohkust on selle teemaline loodusturismi teenuse tekkimisel potentsiaal 

olemas. Tulevikus võib üheks selliseks loodusturismi teenuseks kujuneda näiteks pilliroost 

paberi valmistamise töötoad. Pilliroost valmistatud paberid on väga dekoratiivsed, mistõttu 

saaks turist neist töötoa käigus näiteks kaarte, pärleid, lehvikuid, maske, kausse, valgusteid 

valmistada. Pilliroopaberi valmistamise töötoad on võimalik siduda pillirooretkega, mille 

käigus õpitakse tundma teatud piirkonna floorat ja faunat, kogutakse pilliroo toormaterjali 

ning valmistatakse sellest paberit või meisterdatakse valmis pilliroopaberist esemeid. 
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KOKKUVÕTE 
	

Käesolevas bakalaureusetöös selgitati välja pilliroo toormaterjali kasutamise võimalikkus 

käsitsi paberi valmistamisel ning uuriti, millise kuu toormaterjal on selleks kõige sobivam. 

Selleks tehti erinevatel kuudel korjatud pilliroo biomassist paberit ning hinnati erinevate 

meetoditega biomassi keemilisi ning valmis paberite mehaanilisi ja optilisi omadusi.  

 

Paberi valmistamise protsess koosnes mitmetest etappidest: pilliroo korjamine, kuivatamine, 

tükeldamine, keetmine leelisega, loputamine, purustamine, paberite valamine, kuivatamine ja 

pressimine. Paberite omadusi hinnati pudeduse, imavuse, eripinna ja pleekuvuse katsetega. 

Pilliroo biomassi hinnati selle keemilise koostise mõõtmisega.  

 

Töö käigus selgus, et pilliroopaberit saab valmistada igal kuul korjatud toormaterjalist. 

Erinevate kuude paberid erinesid üksteisest omaduste poolest. Pudeduse katse näitas, et kõige 

tugevam paber on valmistatud juulikuisest materjalist ja kõige pudedam paber 

veebruarikuisest materjalist. Imavuse katsega selgitati välja, et mai-juulikuu paberid imavad 

teistest paberitest tunduvalt vähem vett. Eripinna katse käigus selgus, et kõige suurem kaal 

pindala ühiku kohta on novembrikuu paberil ning kõige väiksem maikuu paberil. Pleekuvuse 

katse näitas, et kolmekümne päeva jooksul oli kõige rohkem pleekunud juunikuine ning 

kõige vähem veebruarikuine paber. Keemilise koostise mõõtmise tulemusel selgus, et kõige 

suurema tselluloosisisaldusega oli jaanuarikuine ja kõige väiksema sisaldusega maikuine 

toormaterjal. Kõige suurema hemitselluloosisisaldusega oli septembrikuine ja kõige väiksema 

sisaldusega detsembrikuine toormaterjal. Ligniini sisaldus oli kõige suurem jaanuarikuises ja 

kõige väiksem maikuises toormaterjalis. Keemilise koostise määramisega saadi teada, et 

tselluloosi, hemitselluloosi ja ligniini sisaldus ei ole otseses seoses paberi vastupidavusega 

raskustele, mistõttu ei saa keemilise koostise järgi otsustada milline toormaterjal on kõige 

parem paberi valmistamiseks. 

 

Uurimusest tulenevalt saab tulevikus valida pilliroo korjamiseks sobivat aega, vastavalt 

sellele, mis otstarbel paberit soovitakse kasutada. Samuti on töö autoril olemas 

pilliroopaberite näidiste kogu leidmaks tulevikus erinevate kuude pilliroopaberitele 

rakendust. 
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SUMMARY 
	

In the current bachelor thesis there was found out the possibility of using common reed as a 

raw material for handmade paper and which month biomass is the best for handmade paper. 

For that, the reed paper was made of common reed, which was picked during eleven 

consecutive months. The result of the paper was analysed by making different tests to find 

out the chemical characteristics of common reed biomass and the mechanical and optical 

characteristics of the common reed paper. 

 

The papermaking process included different phases: picking the common reed, drying, 

splitting, boiling with lye, irrigation, blending, pouring the papers, drying and pressing. The 

characteristics of the papers were measured with tests of brittleness, absorption, specific 

surface area and fading. 

 

The process revealed that it is possible to make reed paper of raw material which has been 

picked every month. Different month papers differed from each other by several 

characteristics. The test of brittleness showed that the strongest paper is made of July biomass 

and the most friable paper of February biomass. Absorption test revealed that the papers from 

May to July biomass absorb much less water than the other papers. Specific surface area test 

revealed that the November paper had the biggest mass per surface unit and the May paper 

had the lowest mass. Fading test showed that during the thirty days the June paper was the 

most faded whereas the February paper was the least faded. As a result of  the measurement 

of the chemical composition was revealed that January raw material had the biggest content 

of cellulose whereas May material had the least. September material had the biggest content 

of hemicellulose whereas December material the least content. Lignin content was the biggest 

in January material and the least in May material. By determining the chemical composition 

was found out that the content of cellulose, hemicellulose and lignin are not in direct 

connection with paper resistance to weight. That is why it is not possible to decide which raw 

material is the best for handmade paper.  

 

As a result of the thesis, it is possible to choose the right time to pick common reed according 

to which function the paper is going to be used. Also, thesis author has the set of reed paper 

examples now to find harnessing to different reed papers in the future. 
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