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Kiired nõuanded 

 
1.Kui jääd jänni ja vajad nõuandeid siis helista Papyrusesse, aitame hea meelega. Mängides 
kujundusega saad kasutada erinevaid trükipabereid ja läbi selle luua tarbijal erinevaid 
emotsioone. 

2.Teksti ja pildi vahekorra jaotusest sõltub paljuski, mis paberit saab kasutada, mida mitte.  
Mõtle enne kujundama asumist, mis sõnumit soovid tarbijani viia ja kas teed seda teksti või pildi 
abil. Kaetud pabereid kasutakse ohtra pildimaterjali korral, katmata pabereid kasutatakse siis kui 
domineeriv on tekst. Kaetud paberitel tuleb pildimaterjal parem, kuid teksti on läike tõttu raskem 
lugeda. Näiteks materjali „pilt tuletornist ja jutt tuletorni ajaloost“ saab lahendada kõikidel 
paberisortidel, kui proportsioonid on valitud õiged. 

Läikiv pinnaviimistlus toob värvid esile. Siidjalt ja matilt pinnalt on teksti mugavam lugeda. Kaetud 
paberid sobivad täisvärvides ja erksates toonides piltidega trükiste tootmiseks. Katmata paberil 
on naturaalsem tunnetus ja ka tekst on hästi loetav. Soovitame erilisteks trükisteks kasutada ka 
disainpaberit. Disainpaberil trükis on eriti silmapaistev ka ilma keeruka kujunduseta. 

3.Mida raskem grammkaal, seda kallim paberi ruutmeeter.  
Paberi grammkaal näitab kui palju kaalub 1 m² seda paberit. Mida rohkem gramme seda raskem 
leht. Vahemik mida peamiselt kasutatakse on 80-300 g/m². Paberi raskus ja paberi tugevus ei ole 
otseses seoses. Vähem kaetud paberid on mahulised, sama grammkaalu juures on nad oluliselt 
tugevamad kui mitmekordselt kaetud paberid. Ehk nt 100 g/m² katmata paberi tugevusomadused 
on sarnased 150 g/m² glossiga. Paberi paksust märgitakse mikronites my (1000 my = 1 mm). 
Isegi samasse paberiklassi kuuluvad sarnased paberid võivad olla sama grammkaalu juures 
erinevate omadustega. 

4.Kaaned, pakendid. Kartong on trükise kaanteks ja pakenditeks sobivaim tänu tugevusele ja 
vastupidavusele. Pakendeid, eriti luksustoodete ja käsitöömaiustuste pakendiks, saab kasutada 
ideaalselt ka disianpabereid. Palun veenduge, et trükkimisel ja järeltöötlusel kasutatakse ainult 
selliseid värve, tinte, kilesid, liimi jne , mis vastavad EU määrusele nr. 1935/2004 

Rohkem infot saad meiega ühendust võttes.



Trükitehnoloogiad 

Ofsettrükk on tänapäeval kõige levinum trükitehnoloogia. Ofsettrükis ei puutu trükitav materjal 
(nt paber) otseselt kokku trükiplaadiga, vaid vaheetapiks kasutatakse trükikummi, mis vähendab 
trükiplaadi kulumist. Trükiplaati töödeldakse nõnda, et selle trükkivad pinnad hülgavad vett ja 
mittetrükkivad osad kattuvad veega. Vett hülgavad osad kattuvad trükivärviga, trükivärv kantakse 
plaadilt trükikummile ja seejärel paberile. Trükkida saame formaate A4–A1. 

Digitaalne trükk ehk digitrükk toimub samal põhimõttel nagu tavakasutuses olevate 
tindiprinterite puhul. Tegemist on muidugi natuke spetsiifilisemate masinatega, nende trükijälg on 
parem ja nende trükiformaat on kordi suurem tavalisest printerist. Samuti kasutatakse 
spetsiaalseid tinte, mis on mõeldud erinevatele materjalidele ja erinevates tingimustes 
kasutamiseks. Digitrükki peaks eelistama ofsettrükile siis, kui on tegemist väiksemate kogustega. 
Digitrükki kasutatakse ka väga suureformaadiliste trükitööde tegemiseks, kuna tavalised 
trükimasinate formaadid ei pruugi seda võimaldada. 

Fleksotrükk on kõrgtrüki edasiarendus, mille puhul trükivormid valmistatakse plastikust. 
Fleksotrükki kasutades on võimalik trükkida väga erinevatele materjalidele (ka värvi mitte 
imavatele ja venivatele materjalidele, nt polüetüleen, foolium jt). Põhiliseks kasutusalaks on 
pakenditööstus, valdavalt rullis kleebis- ja kartongetiketid. Fleksotrüki peale tuleks mõelda siis, 
kui on vaja tooteetikette või mõnda muud rullis trükist ja seda suuremas koguses. Fleksotrüki 
kvaliteet ei ole küll nii hea kui ofsetil, kuid näiteks tooteetikettide puhul on fleksotehnoloogiat 
kasutades erinevaid trükivõimalusi rohkem. 

Siiditrükk on meetod, kus värv kantakse trükitavale materjalile läbi raamile pingutatud peenikese 
võrgu (siidi). See on üks laialdasemaid reklaamtoodete trüki võimalusi. Materjalideks sobivad 
näiteks erinevad kleebismaterjalid, paber ja papp, plastik, alumiinium, puit jne. See on kõige 
parema värvikattuvusega trükimeetod ning seda kasutatakse suhteliselt palju ka tavalistel 
trükitoodetel, kui tahetakse teatavat osa trükisel esile tõsta. Samuti on siidis võimalik trükkida 
kraabitavat (loteriid), pimedas helenduvat, metallik, kuld, hõbe jne värvi. 

Tampotrükki kasutatakse kõvapinnaliste toodete trükkimiseks, nagu seda on pastakad, kruusid, 
klaasid, tulemasinad, dokumendikaaned jne. Trükkimiseks kantakse soovitud kujundus 
trükipadjale peegelpildis, sest tampotrüki põhimõte on nagu templitel: kujutis „lüüakse“ tootele. 

Surutrükk ja pimetrükk on paberi või kartongi pinda surutud trükikujutis, mis pressitakse tootele. 
Värve selle trüki juures ei kasutata. See on üks lisaefekti võimalus, muutmaks trükist 
atraktiivsemaks. 

Fooliumtrükk on protsess, mille abil kantakse metallfoolium trükivormilt trükitavale materjalile. 
Fooliumtrüki korral kantakse materjalile termilise, nn „hot stamp“ menetluse ja tsinko-klišee abil 
õhuke metallfoolium või hologramm. Metallfooliumite valik on lai, peamiselt kasutatakse kulda ja 
hõbedat, kuid võimalikud ka teised variandid: must, punane, roheline, sinine ja pronks. 

Termotrükk 
Kasutatakse kujutise reljeefseks tõstmisel siiditrükis. 

Kõrgtrükk 
Kunagi valitsev tehnoloogia on tänaseks muutunud väga ekslusiivsete trükiste teostusviisiks. 
Väga elegantne disain ja õige paber muudab trükise tõeliselt isiklikuks ja omapäraseks 
kunstiteoseks. Teostatakse käsitsi! Kombineeritav stantsimise, suru- ja pimetrükiga. Mõningad 
paberid saab täiendada ka fooliumtrükiga. 

  

  

 



Paber - müüdid ja tegelikkus 

 
Neli enamlevinud müüti paberist 

Paber on olnud kultuuri lahutamatu kaaslane sadu aastaid. Hoolimata elektrooniliste 
massiteabevahendite olulisuse suurenemisest on paber siiani tähtis kommunikatsioonivahend. 
Vana tuntud tõsiasja, et paber pärineb puust on korrutatud ning toonitatud erinevatel kliimaga 
seonduvatel aruteludel, kuid paraku mitte just kõige positiivsemas võtmes. On loodud kuvandeid, 
mistõttu paberisse suhtutakse järjest enam kui metsade hävitajasse ja hiiglaslikku 
loodusressursside raiskajasse. Suhtume kriitikasse tõsiselt, sest mõningatel juhtudel on see 
täiesti õigustatud. Kuid me teame: paber on üks säästvamaid tooteid, kui seda valmistatakse 
vastutustundlikult ning kasutatakse mõistlikult. 

Väga head inglise keelset juttu paberi kohta käivatest väärarusaamadest asub Two 
Sides veebilehekülgedel - vaata lähemalt https://www.twosides.info/ 

Puidul on haruldane omadus siduda kasvamise käigus endasse C02-te. 

Puitu paberitoorainena kasutatakse 95% juhtudel. Paber koosneb peamiselt tselluloosi kiududest, 
kuid sõltuvalt paberi liigist on tselluloosi osakaal paberis vahemikus 70–95%. Paberitööstus ei ole 
kaugeltki ainus tootmisharu, mis tegeleb puiduga. Puit on tooraine, millel on palju häid omadusi ja 
ohtralt kasutusvaldkondi. Lisaks paberitööstusel tarbitakse puitu ehitus-, energia -, mööbli- ja 
tekstiilitööstuses. Energia saamise eesmärgil kasutatakse puitu enam kui varem. Järsk nõudluse 
kasv odavama ja naftast sõltumatute energiaallikate järele on põhjustanud mõnedes regioonides 
metsade ulatusliku maharaiumise. Selline lageraie on olnud enamasti illegaalne. Mets on tehtud 
rahaks ühekordse suure ja kiire tulu saamise nimel. Maharaiutud ajaloolistele metsaaladele on 
rajatud kiiremat kasumit toovad õlipalmi või suhkruroo istandused, paisates segi seni regioonis 
toiminud biosfääri ja tekitades nii juurde hulgaliselt uusi probleeme. 

Ilma puiduta ei saa paberitööstus anda toodangut – seepärast on paberitööstusel kõrgendatud 
huvi suhtuda vastutusrikkalt meie metsadesse. Tselluloosi- ja paberitootjatele on hädavajalik 
jätkusuutlike metsade olemasolu. Ainult see tagab stabiilse tooraine saadavuse ning 
hinnataseme. Mida rohkem üldine nõudlus puidu järele kasvab, seda rohkem pöörab 
paberitööstus  tähelepanu taastuvate metsade olemasolule. Jätkusuutlikes metsades on 
istutamine ja sõltumatute alade kasutamine reguleeritud, täitmaks ökoloogilisi ja sotsiaalseid 
kriteeriume. Kõige rangemalt kontrollib seda 1993. aastal loodud  Metsahoolekogu (Forest 
Stewardship Council e FSC). Metsahoolekogu ei kontrolli mitte ainult säästvat metsamajandust, 
vaid kogu tootmisahela igat aspekti. Tänapäeval on kogu maailmas üle 103 hektari metsamaad, 
mis  vastavad metsahoolekogu nõuetele. Paberitööstusel on põhjendatud huvi kasutada puitu 
toorainena vastutustundlikult. 

Esimene müüt: „Paberitootmine ohustab metsi.”  
Tegelikkus: „Paberitootmise huvi Metsade vastutustundliku majandamise vastu tagab 
nende säilimise.” 

Maa kogupindala on 51 miljardit hektarit. 70,7% sellest moodustab vesi ja 29,3% ehk 14,9 
miljardit hektarit maismaa. Vaid üle 4 miljardi hektari maismaast on kaetud metsaga. Saksamaal 
Göttingenis asuva metsabioloogia ja puidutehnoloogia instituudi arvutuste kohaselt tarbitakse igal 
aastal ära neli miljardit kuupmeetrit metsa. Instituudi hinnangul kasutatakse sellest 
paberitootmises ligikaudu 10%.  Ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonile on väidab, et 
10% aastasest puidutarbimisest moodustab paber ja paberipuit. Samas sõltumatu Worldwatch 
Institute, mis asub Washingtonis (uurimisasutus säästva keskkonna ja sotsiaalselt 
vastutustundliku tehnoloogia jaoks), on saanud tulemuseks 20%.  Milline number on tõele 
lähemal? Õige näitaja jääb ilmselt 10% ja 20% vahele, kuna kogu toodetud paberipuidust ei 



valmistata paberit. Paberipuidust toodetakse ka mitmeid teisi tooteid, näiteks viskoos, mida 
kasutatakse tekstiilitööstuses kangaste tootmisel. 

Veel üks fakt, mis kummutab metsi hävitava paberi müüdi on see, et paberikiul on ühe elu asemel 
tegelikult viis kuni kuus  elu. Paberikiudu saab kasutada toorainena kuni kuus korda uue paberi 
valmistamiseks. Pärast „seitset elu“ saab paberikiudu töödelda isoleermaterjaliks või 
saada  temast veel väärtuslikku energiat põlemise teel ! 

Metsahoolekogu (FSC) on rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon, mis töötas välja esimese 
ja siiani toimiva sertifitseerimissüsteemi säästva ja jätkusuutliku metsamajandamise jaoks. Tähis 
„FSC” näitab, et puidutooted on toodetud viisil, mis vastab Metsahoolekogu nõuetele. 
Metsahoolekogu toetavad ja rahastavad keskkonnaorganisatsioonid, sotsiaalsed rühmitised ja 
ettevõtted. Metsahoolekogu arendab keskkonnasäästlikku ja ühiskonnale vastuvõetavat 
metsamajandamissüsteemi ning edendab ökoloogiliselt ja ühiskondlikult vastuvõetavates 
tingimustes toodetud puidu turustamist. Märgise FSC kasutusõigus saadakse alles peale 
põhjaliku kontrolli läbimist. FSC märgisega tähistatud toote saamislugu peab olema võimalik 
eristada/jälgida läbi kogu selle tootmisahela. See nõuab sertifitseeritud ja sertifitseerimata toodete 
pidevat eraldamist ja märgistamist  tootmise, töötlemise  ja turustamise käigus. Metsahoolekogu 
edu on seotud  asjaoluga, et  protsessiga on seotud nii keskkonna, ühiskondlike 
organisatsioonide kui ka  kaubanduse esindajad, kes töötavad vajalikke standardeid välja ühiselt. 
Metsahoolekogu komitee täiendab norme pidevalt. 

Jätkusuutlik metsamajandamine (FSC) ja nendest pärit toodete tarbimine on: 

Keskkonnale kasulik, sest keelab lageraie ja metsades keemilis-sünteetiliste abiainete 
kasutamise; säilitatakse  looduslik mitmekesisus. 

Inimestele kasulik, sest tagatakse tervisekaitse ja tööohutus, ulatuslikud töötaja 
õigused,  traditsiooniliste metsakasutusõiguste tunnustamine 

Hea ühiskonnale, sest  tagatakse metsasaaduste  tõhus ja ohutu kasutus. Metsamajandus 
rajatakse pikaajalistele plaanidele  ning võimalikult suure tootevaliku edendamine. 

Paberit toodetakse taastuvast toorainest - puidust. Kui pühendunult ja vastutustundlikult 
jätkusuutliku metsamajandamisega tegeleda, säilib metsi piisaval hulgal ka järgmistele põlvedele. 
Vaid kümnendikust kogu maailmas langetatud puudest saab paber või paberilaadne toode. Igat 
paberi tarbeks toodetud tselluloosikiudu saab taaskasutada kuni seitsmel korral. 

 
Teine müüt: „Igast teisest puust saab paber.”  
Tegelikkus: „Paberitootmine on vaid üks paljudest puidukasutusviisidest, ent on ilmselt 
ainus, mis pakub kõige säästvamaid tarbimisviise.” 

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganistasiooni (FAO) statistikast selgub, et mitte paberitootmine, 
vaid ehitusmaterjalide ja ümarpalgi tootmine tarbib „iga teise puu”. 37% mahavõetud puudest 
kasutatakse ehituspuidu ja 17% tööstusliku ümarpuidu tootmiseks. Umbes 19% puidust 
kasutatakse kütteks ja tervelt 14% saematerjali ja  vineerina mööblitootmises. Alles nüüd jõuame 
paberipuidu ja -tootmise juurde, mille tõendatav osakaal on 10%. Täiendavad kogused saabuvad 
paberitööstusesse mitmesugustest muudest puitu kasutavatest kohtadest, nagu saekaatrite 
jäägid. Loomulikult ei ole võimalik siin statistikas kajastada puidu illegaalset kasutamist. See 
selgitab vastutustundliku tootmisahela ja selle kasutuse tähtsust. See saavutatakse nii 
sertifitseeritud toodetega kui ka läbipaistvate tarneallikatega tarnijate hoolika valimise teel. 

37% ehituspuit 
19% küttepuit 
17% tööstuslik ümarpuit 
14% saematerjal ja vineer 
5% paberipuit (sh paberi jaoks) 
5% puitmass (sh paberi jaoks) 
2% tuletatud puittooted 



1% puusüsi 
Allikas: FAO 2004 (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon) 

Ökoloogilised vaated koos kaubandusaspektidega on muutnud Papyruse käitumist. Peamine 
põhimõte on, et paberi säästmine ei alga tarbimisest, vaid tootmisest. Üleliigsed laovarud 
paberiladudes on ebapraktilised ja loodame et jäävad minevikku. Täpsed, tellimustes 
kindlaksmääratud tarned ning hoolikas tootmise planeerimine käivad käsikäes. 

  
Kolmas müüt: „Teisese toorme baasil valmistatud paber on alati keskkonnasäästlikum kui 
esmase toorme baasil valmistatud paber.”  
Tegelikkus: „Paraku pole taaskasutatud toorme baasil toodetud paber  alati 
keskkonnasäästlikum.  Ja ära unusta, et esmase toorme olemasoluta ei saa olla ka 
teisesest toormest valmistatud paberit.” 

Taaskasutus on eeskätt võimalus: võimaluse korral kasutatakse tooraineid (ja tooteid) mitu korda 
ning see on ökoloogiliselt mõistlikum kui minna toorme esmase allika juurde tagasi. Pidev 
taaskasutus aitab säästa väärtuslikke maavarasid. Paberi ja kartongi taaskasutamine aitab 
säästa energiat, kuna paberi ümbertöötlemiseks kulub vaid 1/3 tarbitavast energiast, mis kuluks 
esmase puidukiu baasil paberi tootmisele. Ka vee kogus, mis tarbitakse paberi ümbertöötlemise 
käigus, on vaid murdosa sellest, mis kuluks esmase toorme saamiseks. Seega annab paberi 
taaskasutus keskkonnasäästmisesse olulise panuse. 

Põhjalikumal teisese toorme saamise tasuvusuuringul peaksime arvestama tooraine päritolu ja 
tootmismeetodeid. Kui ringlussevõetud tooraine transporditakse teisele poole maakera, et see 
seal energiamahukas tehases algelise tehnoloogiaga ümber töödelda, võime ökoloogilises 
plaanis kasu saamisega hüvasti jätta. Kogutud vanapaberi transportimise teekond peab olema 
võimalikult lühike. Hoidmaks transpordi negatiivset mõju keskkonnale võimalikult väiksena, peaks 
kogutav vanapaber pärinema riigist, kus seda hakatakse ümber töötlema või äärmuslikul juhul 
lähedalasuvast riigist. Teisese toorme tootmisel tekib alati sõltuvalt selle puhastamise vajadusest 
märkimisväärne hulk jäätmeid. Ja need jäätmed tuleks kasutada energia tootmises, et vähendada 
fossiilsetest kütustest saadava energia tarbimist. Isegi kui paber heidetakse prahina kõrvale, 
annab see põletamise teel oma panuse energia tootmisesse. 

Millal siis on sobilik kasutada teisesest toormest valmistatud paberit? Juhul kui vajatakse 
vähemkvaliteetset paberit või kartongi. Näiteks ajalehed ja paljud kartongist pakendid  toodetakse 
teisesest toormest. Ka enamus tualettpabereid sisaldavad suures osas taaskasutusse võetud 
paberist regenereeritud kiude. Tihti kasutataksegi siin viimase ringi toorainet, sest need tooted 
lahkuvad ringlusest juba pärast esimest kasutuskorda. 

Hoolimata kõigist jõupingutustest peame tõdema, et paberit ei saa igavesti ümber töödelda. Iga 
kord kui paberit töödeldakse, jäävad paberikiud lühemaks. Kvaliteetsete pabertoodete tootmiseks 
saab kiude kasutada kuni kuus korda. Protsessi peab pidevalt lisanduma ka esmast tooret. 
Seega ei ole ükski ümbertöötlemine võimalik esmaste kiududeta. 

Papyrus usub, et teisese toorme baasil toodetud paberit tuleks kasutada seal, kus see on 
ökoloogiliselt arukas. Kvaliteetse trüki- ja kontoripaberi tootmisel on esmase toorme roll jätkuvalt 
kõige suurem. Sõltuvalt tooraine puhtusest ja sorteerimise tasemest on taastöödeldud paberid eri 
valgesusega. Ringlussevõetud paber, mis on toodetud ökoloogiliselt sobivates tingimustes 
kannab nt. Sinise Ingli märki või FSC märki. Neid märke kandva paberi ümbertöötlemisprotsessi 
ja tooraine päritolu kontrollitakse rangelt. Näiteks jälgitakse, kas tooraine saadakse kogutud 
vanapaberist (tarbimisjärgsed kaubad) või mitte. Papyrus usaldab tunnustatud märgiseid (nt. 
Sinise Ingli märk ja FSC). Teisene toore, mis saadakse nt. paberitööstuse jääkidest, ei ole 
ringlussevõtu peamise ideega – tarbitud toodete taaskasutamisega – kooskõlas. 

  
Neljas müüt: „Paberitootmisel tekib palju CO2.”  
Tegelikkus:  „Kui arvestada pabertoote kogu elutsüklit, siis on paber erakordselt 
kliimasõbralik toode.„ 



Maailma kliima muutub kiiremini ja dramaatilisemalt kui prognoositud. Vaid pidevate muutustega 
tootmises ja tarbijate käitumises on võimalik vältida kaugeleulatuvaid ja pöördumatuid tagajärgi. 
1997. aasta Kyoto protokollis sätestasid tööstusriigid meetmed kasvuhoonegaaside 
vähendamiseks. Kuid ilma meie endi tahte ja jõupingutusteta jäävad Kyoto eesmärgid täitmata. 
Süsihappegaas (CO2) on üks kliimamuutust põhjustavatest kasvuhoonegaasidest. Tegelikult ei 
ole elu Maal ilma CO2 sisalduseta atmosfääris võimalik. Fossiilsete toorainete põletamisega 
rikastame Maa CO2 hulka ülemäära. Kui soovime pääseda sellest klimaatilisest lõksust peame 
CO2 tootmist vähendama. 

Paberitootmisel tekib CO2 gaase üllatavalt vähe. Paberitootmisel tekkiva CO2 täpset heitkogust 
on raske välja arvutada. Heitkoguseid on võimalik arvutada vaid toodangu elutsükli kohta - 
metsast kuni kõrvaldamiseni. Proovime andmeid võrrelda. Šveits kasutab aastas ühe inimese 
kohta ligikaudu 250 kg paberit. Tootmises – sõltuvalt kasutatavast energiaallikast – tekitab see 
juurde 160 ja 300 kilogrammi CO2. Võrdluseks: läbides keskmise suurusega autoga 1500 km 
tekitatakse sama kogus CO2. Veel üks võrdlus: igapäevane ajalehelugemine tekitab aastas 28 kg 
CO2 iga inimese kohta. Stockholmi  Kuningliku Tehnoloogiainstituudi (KTH) andmete kohaselt 
tekitatakse aastas iga päev internetis 30 minutit ajalehte lugedes 35 kg CO2. 

Kõik, kes on arvutanud oma ettevõtte CO2 heitkoguseid ja jätkanud vajalike meetmete 
kasutusele võtmist vähendamaks  heitkoguseid, jõuavad varem või hiljem piirmäärani. 
CO2  heitkoguseid ei ole võimalik täielikult kaotada. Siiski on võimalik tervet ettevõtte tootmist 
suunata süsinikdioksiidivaba tootmise suunas ning teha sellega suur ja kindel panus 
keskkonnakaitsesse. „Kliima suhtes neutraalne tootmine” tähendab mõnes muus kohas 
vältimatust CO2  heitest kõrvalekaldumist. See saavutatakse niinimetatud saastekvoote ostes ja 
müües. Neid kasutades neutraliseeritakse ettevõtte A heited tänu ettevõtte B  rakendatavatele 
keskkonnakaitsemeetmetele. Üha enam ettevõtteid arendavad välja kliimastrateegiaid, et 
vähendada CO2 heidet ning saavutada turul vastustundliku ettevõtte staatus. See ei ole pelgalt 
mainetõstmise küsimus, vaid näitab ka tegelikku riskide vähendamise protsessi. Seega 
valmistuvad ettevõtted võimalikeks seadusemuudatusteks ja tõusvateks  energiamaksudeks. 
Lõpetuseks võimaldavad võetud keskkonnakaitsemeetmed ka kasumit teenida ja seda osaliselt 
tänu energia tõhusamale kasutamisele. Oluline on ökoloogia tervikuna, mitte üksik aspekt 
eraldikäsitletuna. 

  



Paberi omadused 

 
Grammkaal - paberilehe raskus grammides ühe ruutmeetri kohta (SCAN P 6:75) 
Grammkaal näitb kui palju kaalub 1 ruutmeetrine paberipoogen. Grammkaalu leidmiseks 
kaalutakse katselehte mõõtudega vähemalt 250 x 300 mm konditsioneeritud tingimustes 
(suhteline õhuniiskus 50%, temperatuur 23°C) analüüsikaalu abil. Tulemus antakse mõõtühikuna 
g/m2- ehk selle paberi üks ruutmeeter kaalub x-grammi.  Inglise keelne mõõtühiku lühend on gsm 
(ehk grams per squere meter). Nt tava koopiapaberid on üldiselt 80 g/m2. Igapäevases 
kõnepruugis küsitakse vahel ka:"Sooviksin kasutada 80 grammist paberit." Pane tähele - 
pinnakaal ja paberi lehe tugevus ei ole otseses seoses - sama grammkaaluga, kuid erinevatest 
paberisortidest paberilehed võivad olla erineva tugevusega. 

Paksus   - paberilehe paksus mikronites (SCAN P 7:75) 
Paberi lehe paksust mõõdetakse mikronites. Laboratoorne mõõtmine toimub 100 kPa staatilise 
rõhu all 200 mm2 suurusel pinnal. Mõõdetakse 1 μm (mikron ehk 1/1000 millimeetrit) täpsusega 
(vähemalt 20 mõõtmist) ja paksus antakse 1 μm täpsusega. Näiteks 200 μm = 0,2 mm. 

Mahulisus (Bulk)(SCAN P 7:75) 
Mahulisus on grammkaalu ja paksuse jagatis. Bulk 1,0 tähendab seda, et 1000 kg seda paberit 
mahub 1 kuupmeetrisse. Mida suurem on bulk väärtus, seda mahulisema paberiga on tegemist. 
nt bulk 1,3 siis tähendaks et 1 tonn on 1,3 kuupmeetrit. Kaetud paberid on alati vähem mahulised 
kui katmata paberid. Põhjus on selles, et pabereid kaetakse kivimiga ja see on ju tihedam 
materjal kui puit. Sületäis kive on ju palju raskem kui sületäis halge. Bulk varieerub  orienteeruvalt 
järgmiselt: 

bulk 1,3 katmata MultiOffset 

bulk 1,0 kaetud G-Print matt 

bulk 0,9  kaetud MultiArt silk 

bulk 0,8 kaetud MultiArt gloss 

Piltlikult öeldes tuleb katmata paberist tehtud raamat poole paksem kui gloss paberist tehtud. 

                 Pinnakaal g/m2 x 1000            

Tihedus kg/m3= _________________     

                  paksus μm-des 

CIE-valgesus (SCAN-norm puudub) 
Mõõdetakse spektrofotomeetri abil, kusjuures katseobjektil peegelduv valgus jaotatakse eri 
lainepikkusvahemikesse (eri värvid) ja arvutatakse seejärel valgesuseks ümber vastavalt CIE 
võrrandile. Arvatakse, et selle võrrandi järgi tehtud arvutus vastab kõige paremini inimsilma 
valgesuse tajumisele.  
Kõrge väärtus tähendab kõrget valgesust. 

ISO-heledus (Whiteness)(SCAN P 3:75) 
ISO-heledus on paberi peegeldusvõime mõõdetuna efektiivsel lainepikkusel 457 nm (sinine) ja 
volframlambi abil. Seda väljendatakse absoluutse heleduse protsentides (absoluutne heledus on 
täiuslikult peegeldava difuusori heledus). Kõrge väärtus iseloomustab kõrget heledust. Kui 
mõõtmiseks kasutatakse ksenoonlampi, saadakse optilisi valgendeid sisaldava paberi puhul 
kõrgem heleduse väärtus kui SCAN P 3:75 järgi. 

Läbipaistvus (Opacity)(SCAN P 8:75) 
Läbipaistvus näitab paberilehe võimet visuaalselt varjata musta trükki selle all oleval paberil. 
Mõõdetakse üksiklehe (mustal taustal) peegeldusvõime ja paksu paberivirna peegeldusvõime 



suhtena efektiivsel lainepikkusel 557 nm (roheline). Madal väärtus tähendab, et paber on 
läbipaistev. 

Pinnasiledus (Bendtsen'ites)(SCAN P 21:67) 
Näitab õhu kadu (ml/min) mõõtepea terasserva ja paberi vahel, kui mõõterõhk on 0,1 MPa ja 
õhurõhk 1,47 kPa (vähemalt 10 mõõtmist). Kõrge väärtus iseloomustab karedat pinda, madal 
siledat. 

Meetodit kasutatakse katmata paberite puhul. 

Pinnasiledus Parker Print Surf'i järgi (PPS) (Roughness)(SCAN-norm puudub) 
Näitab õhu kadu mõõteplaadi terasserva ja paberipinna vahel. Tulemus antakse μm-des. Kõrge 
väärtus iseloomustab karedat pinda, madal siledat. 
Meetodit kasutatakse kaetud paberite puhul. 

Pinna pH (SCAN-norm puudub) 
Katsepinnale tilgutatakse 0,1 ml destilleeritud vett. Katsetilga pH mõõdetakse sileda 
membraaniga klaaselektroodi abil pärast 2-minutilist reaktsiooniaega. 

Läige (Gloss)(SCAN-norm puudub) 
Läiget mõõdetakse 75° peegeldusnurga all. Eri tehastes kasutatakse eri meetodeid. 

Tõmbetugevus (SCAN P 16:76) 
Tõmbetugevus on maksimaalne tõmbejõud laiuse ühiku kohta, mida katseobjekt suudab 
katkemata taluda. Katsetingimused on täpselt määratletud. Tõmbetugevus antakse ühikutes 
kN/m. 

                           Tõmbetugevus 

Tõmbeindeks =   ____________ 

                           Pinnakaal 

 Tõmbeindeks antakse ühikutes Nm/kg. 

Jäikuse mõõtmine Taberi järgi(TAPPI T-489) 
Katseobjektil pindalaga 38x70 mm mõõdetakse jõud, mida on vaja paberi 15° nurga alla 
painutamiseks. Mõõdetakse nii piki kui ka risti kiu suunda. Väärtus antakse ühikutes gcm. Kõrge 
väärtus iseloomustab suurt jäikust. 

Jäikuse mõõtmine Lorentzeni ja Wettre järgi(SCAN P 29:69) 
Näitab jõudu, mida on vaja 38 mm laiuse riba painutamiseks 15° nurga alla. Mõõdetakse nii piki 
kui ka risti kiu suunda. Kõrge väärtus iseloomustab kõrget jäikust. Väärtus antakse ühikutes mN. 

  



Paberi kulu 
Paberi kulu leidmiseks erinevate tiraazide puhul klikka siia: Paberikulu varuta 

 

  



Paberi piki- ja ristisuund 
Paberi ja kartongi valmistamisel kalduvad kiud asetuma piki paberikonveierit. Seda püütakse 
takistada, kuna soovitakse võimalikult väikest erinevust paberi piki- ja ristisuunas. Siiski on 
enamikul paberi- ja kartongisortidel selgelt märgatav kiusuund. Selle võib lehte painutades või 
rebides hõlpsasti kindlaks teha. Võib ka proovida küünega mööda lehe serva tõmmata. Kui serv 
tõmbub laineliseks, on see paberi ristiserv. 

Hinnakirjas ei ole kiu pikisuunda eraldi märgitud, kuid seda saab siiski tuvastada. Formaatide 
andmetes on esimesena antud mõõt paberi ristisuunas. Kiusuund on seega paralleelne teisena 
märgitud mõõduga. St kui mõõdud on 46x64 cm, on ristisuunas serva pikkus 46 cm ja pikisuunas 
serval 64 cm. 

  



Mis on trükise kaal? 

 

  



Paberiformaadid 

 


