
PRAKTIKA ARUANNE

Talvi Järvi MR20-s

Praktika teostamise koht – Valmennustalo Koutsi, asukoht Tuupakantie 4, Vantaa Soome

Koutsi  on  Vantaa  linnale  kuuluv  ettevõte-koolituskeskus,  mille  puutööosakonnas  valmistatakse
tellimusel  nii  linna  asutustele  kui  eraisikutele  puidust  esemeid,  sh  mööblit  ning   ja
korrastatakse/restaureeritakse neid.  Suvisel  hooajal  on palju  tööd tellitud  lasteaedade ja  koolide
poolt. 

Praktika teostamise aeg – 09.08.2021 – 21.09.2021

1. töö – lasteaia vanade mänguklotside ja mänguasja kasti värskendamine ning uute klotside
tegemine. 
Klotsid tuleb teha erinevas  mõõdus,  nii,  et  kõik sobivad üksteise peale-sisse-alla.  Vanad
klotsid olid 50x50mm, 50x100mm, 100x100mm, 100x200mm jne. Nendest otsustasin teha
klotsid  vastavalt  olemasolevale  materjalile  (nii  vanad  klotsid  kui  ka  uus  materjal)
mõõtudega 35x35mm, 35x70mm – 35x280mm (iga 70mm tagant), 70x70mm, 70x140mm –
70x350mm. Vanad klotsid saen ja hööveldan uutesse mõõtudesse. Valmis klotsid lihvin ja
lakin paar korda veepõhise lakiga.



Mänguasjakasti  värskendamine.  Kasti  pesu,  vana  kerge  lakikihi  eemaldamine.  Kasti
lihvimine, väiksemad parandustööd – pahteldus, puuduvate kruvide paigaldus. Lõpuks kasti
uuesti lakkimine.  

      Uute mänguklotside tegemine. Materjali valik, kasutan erinevaid jääke –   kasest lauajalgu, vana
männiplanku jmt. Materjali mõõtu saagimine-hööveldamine, kalkuleerimine ja mõõtmine.  



Valmis saetud-hööveldatud ja õiges mõõdus olevad klotsid lihvin veel enne lakkimist üle ja
teen osadel vajalikud parendustööd. Näiteks vajavad mõned saagimisel puidust välja tulnud
augukesed täitmist.



Uute  valmis  mänguklotside  lakkimine,  lihvimine  ja  vajadusel  uuesti  lakkimine.  Kasti
komplekteerimine. 
Kokku sai kasti 90 eri suuruses üksteisega sobivat :) mänguklotsi. Raske!Koos korrastatud
toolidega sai mänguasjakast ka lasteaeda ära viidud. Lapsed olid rahul. Mina ka. 



 

2. töö. Prits/spreivärvitud kapidetailide ettevalmistus põhivärvimiseks.
Suur kontorikapp on osadeks väetud ja alusvärvimine on tehtud. Nüüd tuleb kõik osad enne
põhivärvi pealekandmist üle lihvida. Selleks kasutan 300-st liivapaberit ja lihvimismasinat.
Kõik küljed/ääred tuleb üle lihvida käsitsi. 
Tuleb tunnistada, et suht töötu töö ja see värv hakkab ka häirima. Õnneks on pealisvärv
tumesinine. 

Hiljem  tuleb  mul  endal  ka  kappi  põhivärviga  katta.  Saan  selgeks  värvi  segamise  ja  pritsi
kokkupanemise. Värvimine ise on päris lihtne ja väga kiire. 





3. töö.  Vana kummuti ühe ukse parandamine ja mõlemale uksele uue spooniriba paigaldamine.
Kliendil on vana Asko kapp, mille uks on ilmselt niiskust saanud ja esiosa tapp on veidi  alla
ja lahti vajunud ning ära lõhkunud spooni. Otsustame, et parim variant on sirge ribana uksel
tükike spooni ära vahetada. Klient on nõus ja kuna tal muu mööbel just sellist heledat tooni,
siis saigi otsustatud, et heledast kasespoonist uus spooniriba saab kontrastiks muu kapiga
ainult ära lakitud.  

Esimese tööna otsustame eemaldada katkisel uksel prao/allavajumise koha pealt spooni, et
täpsemalt  näha,  mis  seis  on.  Selleks  kinnitan  kahele poolele  sirged vineerid,  mille  järgi
lõikan spooniriba sirgelt lahti ja peitliga eemaldan vana spooni. Sama tuleb teha ka teise
uksega.  Enne  spooni  eemaldamist  näen  vaeva  vanade  lukuaugukatete  eemaldamisega  ja
lukkude puhastamise ja täistoppimisega, et need ka tööle jääksid. Tuleb ka mõõta täpsed
lukuaukude ja katete kohad.  
Spooni lõikamine on paksu vana lakikihi tõttu keeruline. Õnneks eemaldub vana spoon, või
siis selle tükid, juba kergemini ja päeva lõpuks saame lahti löönud osade vahele liimi panna
ja ukse kokku liimida. Kasespoonist lõikan sobiva riba mõlemale uksele ja liimin. Seejärel
spooniriba lakkimine ja ukselukukatete paigaldus. Tuli kenasti välja. 





4. töö - nukumajade valmistamine. 
On tellitud 2 kahekorruselist trepiga nukumaja.  Materjaliks on 18mm vineer. 
Võtan  näidiselt,  sarnaselt  majalt  mõõdud,  otsin  materjali  ja  koos  juhendajaga  lõikame
suurest vineertahvlist vajaliku laiusega ribad välja ja seejärel nendest parajad tükid. 
Mõõdan seinatükkidel välja uste-akende kohad ja saen need tikksaega välja, hiljem ka trepi
jaoks  augu  teise  korruse  põrandasse.  Akende-uste  jaoks  liistude  valmistamine,  nn
raamimine. Trepi valmistamine. Vahepeal tuleb detailid majaks kokku panna, et saaks ära
märkida trepi  koha ja  kõrguse.  Detailide alusvärviga katmine,  lihvimine,  uus  värvimine.
Käsitsi,  pintsliga  akende-uste  uuesti  värvimine.  Akende-uste  katmine  maalriteibiga  ja
detailide  põhivärviga  katmine.  Maja  kokkupanek,  trepi  paigaldus,  viimased
viimistlus/parandustööd. Kuna viimasel hetkel soovis tellija maja ühele poolele ka tagaseina,
siis see jäi teisele teha, sest mina olin selleks ajaks oma töö majadega juba lõpetanud. 











5. töö – vana diivanilaua restaureerimine.
Vanade lakikihtide eemaldamine laualt  ja jalgadelt  esmalt  kaapelehega,  seejärel  jalgadelt
käsisti  lihvides,  lauaplaadilt  lihvimismasinaga  lihvides.  Lahtise  spooni  liimimine,
parandustööd lihvimispuru ja liimiseguga. Laua lakkimine laki ja mohäärrulliga kümneid-
kümneid kordi, kuid vaev oli seda väärt – tulemus oli peegelsile lauake. 




