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Tiivistelmä
Materiaalitutkimuksessa Haljenneita pisaroita – kuroutuva lasite keramiikan testuroijana etsitään 
kuroutuvan lasitteen reseptejä, joita voitaisiin hyödyntää taide- ja käyttökeramiikan koristeluun. 
Lähtökohtina ovat aikaisempien lasitekokeiden herättämät kysymykset ja halu saavuttaa kiinnostava 
efekti. Tarkoituksena oli löytää lasitteita, jotka tekisivät esineen pinnalle paksuista, pyöreäreunaisis-
ta paloista muodostuvan maton. 

Tutkimusmenetelmänä oli kokeilu: uudet reseptit syntyivät sattumanvaraisesti valmiiden, kerättyjen 
reseptien ainesosien suhteita muuntelemalla. Lähdemateriaalina ovat nettilähteistä ja henkilökoh-
taisesti saadut lasitekoetulokset, ja lopputuloksia ja niiden syitä tarkastellaan Airi Hortligin tutkimus-
ten ja nettilähteistä kerättyjen tietojen perusteella.

Tutkimustuloksena syntyi 24 erilaista kuroutuvaa lasitetta, joiden tekstuurit vaihtelevat terävistä 
sirpaleista kiiltäviin lasitepisaroihin. Lasitteet ovat yhtä lukuunottamatta käyttökelpoisia vaakapin-
noilla, mutta jatkotutkimusta tarvittaisiin jotta selviäisi, miten herkästi kappaleesta irtoavat lasitteet 
käyttäytyvät pystysuorilla pinnoilla. Lasitteiden kemia on loputon suo, mutta tutkimus opetti muuta-
man ainesosan tai niiden yhdistelmän lasitteeseen tuottaman lopputuloksen, ja oli hyvä aloitus lasit-
teiden ymmärtämiselle.

s. 1

s. 2

s. 4

s. 5-6

s. 7-8

s. 9-11

s. 12-16

s. 17-18

s. 18



2

Kuva 1. Philip Kupferschmidt on kehittänyt useita eri-
laisia kuroutuvia lasitteita töidensä elävöittämiseen.

Kuva 2. Takuro Kuwatan taide-esineiden halkeilevat ja 
kuorituvat tekstuurit ovat usein hyvin paksuja. Niissä 
lasitteen alle on isketty nauloja, joihin se voi tarttua.

Johdanto
Lasitteilla on keramiikassa käytännöllinen tarkoitus; tehdä kappaleista vedenkestäviä. Tutkimuksessa-
ni olen kiinnostunut lasitteen esteettisistä ominaisuuksista lisätä väriä ja koristella. Kuroutuvat lasitteet 
muodostavat useimmiten ohuita, halkeilevaa ja hilseilevää maalia muistuttavia pintoja. Inspiroiduin 
Philip Kupferschmidtin keramiikkatöissään käyttämistä lasitteista, jotka muodostavat tasaista mutta 
kuitenkin orgaanista, paksua nyppylätekstuuria kappaleiden pintaan(Kuva 1). Takuro Kuwatan töissä 
lasitteet ja mahdollisesti lasitteen päälle levitetty valusavi valuvat ja osittain kuoriutuvat hallitsemat-
tomammin(Kuva 2). Haluan tavoitella niiden tapaista runsaampaa tekstuuria. Materiaalitutkimuk-
sessani haluan saavuttaa kuroutuvan teksturoivan lasitteen, joka tuottaa suuria, pyöreäkulmaisia pa-
loja. Toivon voivani käyttää kehittämiäni lasitteita myöhemmin sekä käyttö-, että taidekeramiikkaan. 

Keramiikassa tärkeää ei ole vain esineen ulkonäkö, vaan myös se miltä esine tuntuu pideltäessä. 
Tekstuurisenkin lasitteen tulee olla hyvin kiinnittynyt esineeseen, jotta se ei hilseile ja säröile irti 
kosketettaessa. Monet kuroutuvien lasitteiden reseptit ovat väriltään valkoisia, ja olen kurssitoveri-
ni Piia Hiltusen lasitekokeista nähnyt, että vaikka reseptiin on lisätty pigmenttiä, on lopputulos ollut 
silti valkoinen tai täplikäs(Kuva 3, 4 ja 5). Kupferschmidtin töissä lasitteet ovat väriltään kirkkaita ja 
tasaisia. Tutkimuskysymykseni on, miten tehdään värikkäitä kuroutuvia lasitteita, millä saadaan ke-
ramiikkaesineisiin tekstuuria. Hypoteesini on, että lasitekerroksen tulee olla paksu, jotta saadaan 
isohkoja lasitepaloja. Palojen pyöreäreunaisuuta haettaessa taas uskon, että uunin lämpötila on tär-
keä. Tutkimusmenetelmäni on kokeilu.

Minulla ei ole aijempaa kokemusta lasitteiden tekemisestä. Lähtökohtanani tutkimukselleni käytän 
valmiita reseptejä. Valitsin 4 erilaista kuroutuvien lasitteiden reseptiä jotka miellyttivät minua visu-
aalisesti ja saivat kuroutumis efektin aikaan erilaisilla raaka-aineilla. Varioin jokaisen valmiin reseptin 
raaka-aineiden suhteita kahdessa uudessa kokeellisessa reseptissä. Valitsin pigmentin C2696 Blue 
sekä kromioksidin kokeillakseni lasitteiden värjäämistä. Muuttujat joita varioin kokeissani ovat ku-
routuvan lasitteen koostumus, lasitteen resepti ja pohjan käsittely.
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Kuva 4. Hiltusen siniseksi värjätty kuroutuva lasite Terra-
colorin punavalkean lasitteen päällä. Sininen lasite on osit-
tain sulautunut alla olevaan lasitteeseen tai värjännyt sitä. 
Poltto 1240°C asteessa.

Kuva 5. Terracolor D8223A Blaurot lasite, joka 
on sinisten kuroutuvien lasitekokeiden alilasite 
kuvissa 3 ja 4. Etualan vaasi on poltettu 1220 
°C ja takana 1250 °C asteessa.

Kuva 3. Piia Hiltusen kuroutuvan lasitteen kokeita eri väristen alilasitteiden päällä. Valkoisiksi muuttuneissa ku-
routuvissa lasitteisssa on runsas määrä keltaista pigmenttiä. Siniseksi värjätty lasite on väriltään kirkas. Lasitepoh- 
jassa on 60% nefeliinisyeniittiä ja 40% Magnesiumkarbonaattia sekä lisätty pigmentti. Poltto 1240°C asteessa.
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Termit ja tärkeimmät raaka-aineet
Lasitteen kuroutuminen syntyy, kun lasite kuivuessaan ja edelleen poltossa kutistuu voimakkaasti ja 
sileän lasitepinnan sijaan halkeilee kappaleiksi, joiden välistä paljastuu alla oleva massa. Polttamat-
toman kuivuneen lasitteen halkeamista voi ennustaa, mihin kuroutumat syntyvät ja ne voivat voi-
mistua uunissa entisestään, kun sula lasitepala kutistuu ja täysin sulaessaan pyrkii pisaran muotoon. 
Kuroutuminen on sitä tavoittelemattomissa lasitteissa vika, jota voi ilmetä esimerkiksi jos niitä levi-
tetään liian paksu kerros. Jos kuivuneessa lasitteessa on halkeamia, voidaan jo ennen polttoa näh-
dä, että lasite saattaa kuroutua. Joskus kuroutumat syntyvät vasta uunissa, kun lasite ei ole muodos-
tanut kunnollista sidosta massan pintaan (Hansen, digitalfire.com). Kuroutumista voidaan käyttää 
tarkoituksenmukaisesti ja onnistuessaan se muodostaa esineeseen kiinnostavan orgaanisen pinnan. 
Tekstuurit voivat vaihdella terävistä sirpaleista pyöreisiin pisaroihin. 

Magnesiumkarbonaatti on kevyt mineraali jota käytetään lasite raaka-aineena. Se on massaltaan 
kevyt mutta volyymiltaan suuri, joten se lisää lasitteen jäykkyyttä eli viskositeettia(Lasite ja lasitta-
minen, Hortling, s.29) Jos poltossa magnesiumkarbonaatista poistuu hiilidioksidi, ja syntyy magne-
siumoksidia. Magnesiumoksidin sulamislämpötila on korkea, joten sillä voidaan kohottaa lasitteen 
polttolämpötilaa. Magnesiumkarbonaatti aiheuttaa matalan polton lasitteissa opalisoitumista ja 
mattapintaa, koska lasite ei pääse sulamaan kiiltäväksi. Yli 1200°C poltoissa se alkaa toimia sulattaja-
na. Magnesiumkarbonaattia käytetään kuroutuvissa lasitteissa koska sen pieni huikkaskoko lisää ku-
tistumista ja sen sulamattomuus estää haljenneen lasitteen siloittumista. Vapautuva magnesiumok-
sidi on taas pintajännitteeltään suuri, mikä edistää sulan lasitteen vetäytymistä pisaroiksi(Hansen, 
digitalfire.com).

Nefeliinisyeniitti on lasitteiden ja savimassojen raaka-aine. Se on nefeliinin, kalimaasälvän ja natron-
maasälvän seos jota käytetään lasitteissa ja keramiikkamassoissa sulattajana. Keramiikkamassoissa 
sitä suositaan sen valkoisen värin vuoksi. Lasitteissa se saattaa saada aikaan suuren lämpölaajene-
misensa vuoksi poltetun lasitteen halkeilua eli krakeloitumista. Krakeloituminen voi olla vika tai sitä 
voidaan käyttää myös tarkoituksenmukaisesti visuaalisena efektinä, esimerkiksi rakukeramiikassa. 
Vaikka Nefeliinisyeniitin sulamispiste on matala se sisältää runsaasti alumiinioksidia, joka lisää sulan 
lasitteen viskoosia(clay-planet.com).

Kromioksidi on lasitteiden värjäykseen käytettävä liukenematon metallioksidi. Kromioksidi on väril-
tään vihreää, ja sitä voidaan käyttää vihreiden sävyjen aikaan saamiseen. Yhdessä tinan kanssa se 
muodostaa vaaleanpunaista (Hansen, Digitalfire.com)

Kaoliini on lasitteiden ja savimassojen raaka-aine. Kaoliini on yleisnimitys savimineraaleille, jotka 
koostuvat pääosin alumiinioksidista ja kvartsista. Sillä on korkea sulamispiste, alhainen plastisuus ja 
nefeliinisyeniitin tavoin sitä suositaan savimassoissa massoissa valkoisuuden vuoksi, jotta massa ei 
tummene (varnia.fi, 28.12.2020). 

Pallosavi on lasitteiden ja savimassojen raaka-aine. Se on kaoliniittia eli kaoliinisavi-mineraalia, joka 
sisältää orgaanisia ja epäorgaanisia epäpuhtauksia jonka vuoksi se on väriltään ruskeaa. Pallosaven 
sulamispiste on kaoliinin sulamispistettä huomattavasti alhaisempi ja se on myös kaoliinia plastisem-
pi raaka-aine. Pallosavea käytetään lisäämään savimassoissa plastisuutta, sitkeyttä ja kuivalujuutta 
(varnia.fi)
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Kuva 6 Kuva 7

Menetelmä
Valitsin lähtökohtareseptini sivustolta glazy.org. Resepti 1 on Matt Katzin peittävä, puolikiiltävä lasite 
Katz Crawl(Kuva 6). Katz on keramiikkamateriaalien lehtori Alfred Universityssä New Yorkin osaval-
tiossa. Resepti 2 on Deanna Ranlettin peittävä, puolikiiltävä lasite Layerin Lichen(Kuva 7). Ranlett on 
kolumnisti Ceramic Arts Network sivuilla ja keramiikkastudioyrittäjä Decaturissa, Georgiassa. Resepti 
3 on ”Jake Galzen” puolipeittävä, matta lasite Brain coral crawl(Kuva 8). Julkaisija esiintyy nimimer-
killä. Resepti 4 on Sue McLeodin peittävä, kiiltävä lasite Sue’s brain crawl(Kuva 9). McLeod toimii ke-
raamikkona Victoriassa, Brittiläisessä Kolumbiassa.

Muutin jokaisen neljän lasitteen ainesosien suhteita mielivaltaisesti saadakseni aikaan kaksi uutta 
reseptiä. Vain reseptissä 1 kokeilin vaihtaa kokonaisen ainesosan, vaihdoin reseptin toiseen muun-
nokseen kaoliinin magnesiumkarbonaatiksi. Pyrin tekemään melko suuria vaihteluita, jotta lopputu-
loksissa näkyvät muutokset voisi mahdollisesti jäljittää ne aiheuttaneeseen lasiteainekseen. 

Koska haluan kirkkaanvärisiä kuroutuvia lasitteita, tein lasitteista versiot, joihin lisäsin lasitteen vär-
jäämiseksi pigmenttiä tai kromioksidia. Opalisoivat lasiteaineet kuten magnesiumkarbonaatti ovat 
taipuvaisia peittämään joitakin herkempiä pigmenttejä kuten keltaista ja vaaleanpunaista(Beller Di-
esel, ceramicartsdaily.org). Uskon tämän olevan mahdollinen syy siihen, että kurssilaiseni Hiltusen 
kuroutuvasta lasitteesta tuli valkoinen polton jälkeen, vaikka hän lisäsi lasitteeseensa suuren määrän 
keltaista pigmenttiä(Kuva 3). Valitsin siksi pigmentin C2696 Blue sekä kromioksidin kokeillakseni la-
sitteiden värjäämistä. Keramiikan pajamestari Tomi Pelkosen mukaan sininen pigmentti kestää hyvin 
erilaisia polton muutoksia ja lasiteaineiden yhdistelmiä. Katz crawl -reseptin esimerkkikuvasta päät-
telin, että kromioksidilla taas saisin aikaan vaaleanpunaisen värin ilman punaista pigmenttiä(Kuva 6). 

Reseptit on esitelty taulukossa 2. Taulukossa saman numeroiset reseptit on johdettu samasta pohja- 
reseptistä, ja kirjaimet yksilöivät sen muunnoksia, esimerkiksi lisättyjä pigmenttiä. Jos X edustaa kuta-
kin numeroa, lasitteet XA, XB ja XC ovat värjäämättömiä, lasitteisiin XD XE ja XF on lisätty kromioksi-

Kuva 6. Matt Katz: Katz Crawl. Kuvan Näytteeseen on 
lisätty 0,5% kromioksidia, poltto 1222°C asteessa.
Kuva 4. Deanna Ranlett: Layering Lichen. Kuvan näyt-
teessä on 3 kerrosta lasitetta mustan engoben päällä, 
poltto 1222°C asteessa.

Kuva 8. ”Jake Glaze”, Brain Coral Crawl. Kuvan näyte 
on poltettu 1222°C asteessa.
Kuva 9. Sue McLeod: Sue’s brain crawl. Kuvan näyte 
on poltettu 1222°C asteessa.

Kuva 8 Kuva 9
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dia ja lasitteisiin XG, XH ja XI sinistä pigmenttiä. Saman numeroiset lasitteet pystyriveillä on sekoitet-
tu samaan lasitepohjaan, muunnoksena pigmentti tai oksidi. Sekoitettuani suunnitellut kokeet tein 
valmiista lasitteista vielä sekoitukset 1F+2F, 3F+4F, 1G+2G ja 3G+4G. Lopuksi sekoitin yhteen kaikki vär-
jäämättömät lasitteet XA+XB+XC, pigmentilliset eli lasitteet XD+XE+XF ja kromilasitteet eli lasitteet 
XG+XH+XI(Taulukko 3). 

Valoin kokeita varten 5cm x 10cm koepalat valusavesta ja raakapoltin ne. Ennen kuroutuvan lasitteen 
lisäämistä päällystin puolet testialueesta kirkkaalla KXX5 lasitteella(Kuva 10, Taulukko 1).

Mittasin jokaisen lasiteseoksen ainekset mittakuppeihin. Lisäsin ensin vettä 100 grammaa aineita kohti 
vain niin paljon, että kaikki ainekset sekoittuivat ja koostumus muistutti maitorahkaa niin, että sitä juuri 
saattoi levittää siveltimellä saadakseni mahdollisimman paksun kerroksen(Kuva 11). Veden määrä 
vaihteli ensilisäämisellä 70 grammasta 110 grammaan johtuen eri materiaalien volyymieroista(Tauluk-
ko 2). Raskaammat aineet ovat volyymiltaan pienempiä ja vaativat vähemmän vettä sekoittuakseen, 
kun taas kevyemmät enemmän. Magnesiumkarbonaatti on hyvin kevyttä, joten sen volyymi on suuri. 

Tehtyäni koepalan paksulla lasitteella lisäsin vettä niin, että lasitteesta tuli juoksevaa. Lisäsin lasittee-
seen 20 grammaa vettä jotta koepalan toisen puolen saattoi kastaa(Taulukko 2). Pidin lasitteen edel-
leen paksuna saatakseni hyvän kerroksen, koostumus vastasi viskoosiltaan juoksevaa jugurttia. Tes-
tasin lasitetta paksuna, koska tavoitteena oli saada mahdollisimman suuria lasitekappaleita. 

Koepalat poltettiin 1250°C asteessa. Lämpötila on n. 30 astetta korkeampi, kuin valitsemieni valmii-
den reseptien ehdotettu polttolämpötila 1222°C, ja polton loppuun lisättiin 40 minuutin haudutus. 
Tavoitteena oli, että lämpötila ja haudutus pyöristäisi halkeilleiden lasitepalojen kulmia. Pidin tutkimuk-
sen ajan kirjallista tutkimuspäiväkirjaa ja otin valokuvia tutkimuksen etenemisestä ja havainnoista.

Kuva 11. Koepalan vasemmalla puolella on paksum-
pi lasite, oikealla ohennettu lasite. Alaosa on kastettu 
kirkkaaseen lasitteeseen.

Kuva 10. Valetut raakapoltetut koepalat kastettiin 
puoliksi kirkkaaseen KXX5 lasitteeseen.

Aine g
Maasälpä 45
Kvartsi 25
Liitu 18
Kaoliini 6
Sinkkioksidi 6

KXX5

Taulukko 1. Kirkkaan lasitteen resepti.
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Aine g
Nefeliinisyaniitti 53,59
Kaoliini 21,7
Sinkkioksidi 21,1
Kvartsi 3,62

Aine g
Nefeliinisyaniitti 46
Kaoliini 25
Sinkkioksidi 25
Kvartsi 4

Aine g
Nefeliinisyaniitti 30
Magnesium- 
karbonaatti 30

Sinkkioksidi 30
Kvartsi 10

Matt Katz Crawl
1A 1B 1C

1D 1E
1F

1G 1H
1I

Vesi g
1. 70
2. 20

Vesi g
1. 70
2. 20

Vesi g
1. 110
2. 20

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5
+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

Aine g
Nefeliinisyaniitti 70
Magnesium- 
karbonaatti 25

Pallosavi 5

Deanna Ranlett: Layering Lichen
Aine g

Nefeliinisyaniitti 50
Magnesium- 
karbonaatti 35

Pallosavi 15

Aine g
Nefeliinisyaniitti 40
Magnesium- 
karbonaatti 40

Pallosavi 20

2A 2B 2C

2D 2E 2F

2G 2H 2I

Vesi g
1. 100
2. 20

Vesi g
1. 110
2. 20

Vesi g
1. 110
2. 20

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

Aine g
Nefeliinisyaniitti 47,99
Magnesiumkar-
bonaatti 35

Gerstley boraatti 9,51
Liitujauho/ 
whiting 7,51

Brain Coral Crawl / Lichen Crawl
Aine g

Nefeliinisyaniitti 35
Magnesium- 
karbonaatti 40

Gerstley boraatti 15
Liitujauho/ 
whiting 15

Aine g
Nefeliinisyaniitti 40
Magnesium- 
karbonaatti 30

Gerstley boraatti 20
Liitujauho/ 
whiting 10

3A 3B 3C

3D 3E 3F

3G 3H 3I

Vesi g
1. 50
2. 35

Vesi g
1. 50
2. 35

Vesi g
1. 50
2. 35

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

Aine g
Nefeliinisyaniitti 40
Kaoliini 30
Kvartsi 12
Magnesium- 
karbonaatti 9

Sinkkioksidi 9

Cedar Hill Studio new Brain Crawl
Aine g

Nefeliinisyaniitti 30
Kaoliini 40
Kvartsi 12
Magnesium- 
karbonaatti 18

Sinkkioksidi 0

Aine g
Nefeliinisyaniitti 20
Kaoliini 20
Kvartsi 20
Magnesium- 
karbonaatti 40

Sinkkioksidi 0

4A 4B 4C

4D 4E 4F

4G 4H 4I

Vesi g
1. 50
2. 35

Vesi g
1. 50
2. 35

Vesi g
1. 50
2. 35

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

Taulukko 2. Kuroutuvien lasitteiden reseptit.

Muunnos 1 Muunnos 2

Muunnos 1 Muunnos 2

Muunnos 1 Muunnos 2

Muunnos 1 Muunnos 2

S
A
R
J
A

1

S
A
R
J
A

2

S
A
R
J
A

3

S
A
R
J
A

4
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1F + 2F

3F + 4F

 ABC

DEF

1G + 2G

3G + 4G

GHI

Aine g
Nefeliinisyaniitti 30
Magnesium- 
karbonaatti 35

Gerstley boraatti 10
Liitujauho/ 
whiting 5

Kaoliini 10
Kvartsi 10

+Kromioksidi 0,7

Aine g
Nefeliinisyaniitti 35
Magnesium- 
karbonaatti 35

Sinkkioksidi 15
Kvartsi 5
Pallosavi 10

+Kromioksidi 0,7

Aine g
Nefeliinisyaniitti 61,8
Magnesium- 
karbonaatti 12,5

Kaoliini 10,85
Pallosavi 2,5
Sinkkioksidi 10,55
kvartsi 1,8

+C2696 Blue 5

Aine g
Nefeliinisyaniitti 43,9
Magnesium- 
karbonaatti 22

Gerstley boraatti 4,8
Liitujauho/ 
whiting 3,8

Kaoliini 15
Kaoliini 6
Sinkkioksidi 4,5

+C2696 Blue 5

Aine g
Nefeliinisyaniitti 42
Magnesium- 
karbonaatti 23

Sinkkioksidi 7
Kvartsi 5
Pallosavi 4
Gerstley boraatti 4
Liitujauho/ 
Whiting 3

Kaoliini 12

+Kromioksidi 0,7

+C2696 Blue 5

Taulukko 3. Lasitesekoitusten reseptit.

Värjäyksen mukaan  
yhdistetyt lasitteet

Kahden lasitteen yhdistelmät
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Kuva 12. Ohuempi lasite halkeili tasaisemmin, paksumpi vähemmän ja isompiin kappaleisiin.

Tulokset 
Lasitekokeet tuottivat erilaisia kuroutuvien lasitteiden variaatioita mattapintaisista teräväreunaisista 
sirpaleista täysin kiiltäviin pyöreisiin lasitehelmiin. Koesarjojen sisällä on hajontaa näiden piirteiden vä-
lillä vaikka lähtökohtana on ollut sama resepti. Myös samaan lasitepohjaan lisätty oksidi tai pigment-
ti on jossain tapauksissa tehnyt eron kiiltävien ja mattojen pintojen ja terävien ja pyöreiden kulmien 
välillä. Suuret muutokset reseptien ainesosien suhteissa onnistuivat eriyttämään sen, mikä ainesosa 
todennäköisesti on eroavaisuuksien syynä. Käsittelen sarjojen ja yksittäisten lasitteiden ominaisuuksia 
viittaamalla aijemmin esiteltyihin kuviin 3-6 tämän raportin sivulla 4 ja resepteihin taulukoissa 3-4 sivuilla 
6-7. Sarjat on esitetty kuvina 10-15 sivuilla 10-14. Taulukon ja kuvien reseptinumerot korreloivat 
keskenään. Kuvateksteissä on eritelty mikä osa koepalasta on päällystetty KXX5 lasitteella ja miten päin 
paksumpi ja ohuempi lasite on levitetty koepalaan, sillä asettelu ei ole kaikissa kuvissa johdonmukainen.

Paksumpi lasite halkeili kaikissa resepteissä vähemmän kuin ohennettu lasite. Molemmat viskoositeetit 
halkeilivat kirkkaan lasitteen päällä vähemmän kuin saven päällä. Koepaloja lasittaessani huomasin, 
että erityisesti paksumpi lasite kirkkaan KXX5 lasitteen päälle levitettynä tarttui koepalaan huonosti. 
Paksumpi lasite oli muutenkin haasteellisempaa saada tasaiseksi kerrokseksi ja kiinnittymään koepa-
laan. Kastamalla lasite levittyi tasaisemmin, haljenneet kappaleet olivat pienempiä ja halkeamat muo-
dostivat tasaisemman tekstuurin(Kuva 12). Kuroutuvat lasitteet hylkivät kirkasta lasitetta ja erityisesti sen 
päälle levitetty lasite oli altis kuivuttuaan irtoamaan koepalasta. Savelle lasite kiinnittyi paremmin. 
Polton jälkeen kaikki lasitteet olivat kiinnittyneet koepaloihin hyvin. Vain sarjan 2 Näytteestä 2A lasite 
lohkesi osa laattamaisena 2x1,5 cm palana koepalan vasemmastä alakulmasta, ja on jatkanut irtoa-
mistaan(Kuva 14, Näyte 2A). Kuvassa pala on asetettu paikoilleen, mutta murtumasauma on näkyvissä.

Kirkas lasite kuroutuvan lasitteen alla aiheutti vahvemmin sulaneille lasitteille sen, että kuroutuva la-
site sulautui kirkkaaseen lasitteeseen ja kuroutuneen pinnan sijaan muodostui tasainen pinta, jossa 
kuroutumat näkyivät värin vaihdoksina saumakohtien ja lasitesaarien välillä. Ilman alilasitetta nämä 
lasitteet muodostivat pyöreämpää, pisaramaisempaa tekstuuria(Kuva 13, Näyte 1E). Lasitteet jotka 
muodostivat teräväkulmaisempia lasitepaloja eli jotka olivat sulaneet vähemmän pysyivät koholla 
myös kirkkaan lasitteen päällä toisistaan irrallisina palasina(Kuva 13, Näyte 1F).

Sarjan 1 lähtökohta oli peittävä, puolikiiltävä lasite Katz Crawl. Esimerkkikuvassa lasite muodostaa 
satunnaisia, pyöreitä muotoja, joiden välille on muodostunut täysin lasittamattoman näköiset tyhjät 
tilat(Kuva 6). Lähtökohtalasite 1A on sekoittamaani reseptin muunnosta 1B luonnonvalkoisempi, ja 
vaikka esimerkkikuvassa lasitteeseen lisätty 0,5% kromioksidi on tuottanut vaaleanpunaisen värin, 
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koepalassa 1D väri on taittunut vaalean ruskeaksi. Syy voi olla että kromioksidi yhdessä sinkkioksidin 
kanssa muodostaa ruskeaa(Hansen, digitalfire.com). Myös sininen variaatio 1G on taittunut vähemmän 
puhtaaksi. Muutokset suhteissa ovat poikkeuksellisesti reseptin 1A ja 1B kohdalla suhteellisen pienet, 
Nefeliisyeniitin määrää on pyöristetty ylöspäin ja muiden ainesten alaspäin. 1B on tuottanut huomat- 
tavasti puhtaamman valkoisen värin ja sinkkioksidista huolimatta kromioksidin lisäyksellä koe 1E on 
puhtaan vaaleanpunainen. 1A ja 1B ja niiden sävytetyt versiot muistuttavat kuroutumiskäyttäytymi-
seltään toisiaan ja oletan, että eroavaisuuksiin on vaikuttanut myös lasitteen paksuus. Molemmissa 
kirkkaan lasitteen päällä ollut kuroutuva lasite on sulautunut tasaiseksi pinnaksi. Lasitteessa 1C Ka-
oliini on korvattu magnesiumkarbonaatilla, ja reseptin muutoksen aiheuttama ero on selkeä. Lasite 
on muuttunut pyöreäreunaisesta teräviksi sirpaleiksi. Korkeasulamispisteisen magnesiumkarbonaa-
tin ansiosta lasite on sulanut niin vähän, että koepalassa 1F on näkyvissä vielä siveltimen vedot pak-
summassa lasittekerroksessa. Mahdollisesti sininen väri on koepalassa 1I vahvistanut sulamista niin, että 
muutoin teräväreunainen lasite on sulautunut alla olevaan KXX5 lasitteeseen ja sininen pigmentti on 
levinnyt. Sarjan kaikki koepalan ovat mattapintaisia lukuunottamatta lasitteita 1H ja 1D. Niiden kiiltä-
vyys johtuu ohuemmin levitetystä juoksevammasta lasitteesta, jota on ollut sopiva määrä lasitteen 
sulaa ja kuroutua pisaroiksi. Paksumpi lasitekerros on pysynyt mattana kirkkaankin lasitteen päällä. 
Kuumempi poltto on tehnyt lasitteen muodoista esimerkkikuvaa pyöreämpiä(Kuva 13).

Sarjan 2 lähtökohta oli peittävä, puolikiiltävä lasite Layerin Lichen. Esimerkkikuvassa lasite on muo-
dostanut satunnaisia kooltaan vaihtelevia pyöreäreunaisia muotoja jotka ovat vetäytyneet etäälle 
toisistaan. Väri on peittävän valkoinen(Kuva 7). Poltto ja haudutus 1250°C asteessa on tehnyt lasite-
sarjasta kiiltävän, lukuunottamatta reseptiä 2F. Näytteet näyttävät siltä kuin niiden alla olisi kirkas la-
sitekerros. Koepala 2A on lasitteen paksuuden vuoksi muodostanut melkein yhtenäisen, kiiltävän 
kirkkaan valkoisen pinnan, ja on lasitekokeiden ainoa lasite joka polton jälkeen on alkanut lohkeil-
len irrota koepalasta. Kun lasitteeseen on lisätty kromioksidia koepalassa 2D ja lasite kerros on ollut 
ohuempi, on muodostunut tekstuuri joka ei ole vetäytynyt irtonaisiksi kappaleiksi vaan tasaiseksi 
nyppyläiseksi pinnaksi. Kokeessa 2C lasitteen muodot ovat huomattavasti terävämpiä todennäköises-
ti suuremman magnesiumkarbonaattiosuuden johdosta. Tarkastellessani koepalaa 1F ja sarjan 2 kro-
mioksidilla värjättyjä koepaloja, uskon että magnesiumkarbonaatti on lasitteissa myös osaltaan vaikut-
tanut vaaleanpunaisen värin rusehtavuuteen(Kuva 10). Kromioksidin lisäyksellä kokeessa 2E reunat 
ovat pyöreämmät kuin 2C koepalassa, joten kromioksidi on mahdollisesti edistänyt sulamista tai lasite-
kerros on ollut ohuempi ja sulanut siksi tehokkaammin. Koepalat 2C, 2F ja 2I ovat sarjan teräväreunai-
simpia ja hyvin samankaltaisia. Myös niiden pinnalla on kevyt kiilto, vaikka sulamista ei ole tapahtunut 
paljon koska lasitteen levittämisestä syntynyt tekstuuri on vielä näkyvillä. Paksumpana levitetyn lasit-
teen puolella näkee selvästi miten paljon lasite on kutistunut kuivuessaan ja poltossa, kun se ei peitä 
enää pinta-alaa jolle se on levitetty. Reseptissä on pallosavea, joka on väriltään ruskeaa ja on mahdol-
lisesti syy siihen miksi kromioksidilla vaaleanpunaiseksi sävytetyt lasitteet ovat taittuneet väriltään ru-
sehtaviksi. Valkoisissa ja sinisissä koepaloissa rusehtavuutta ei huomaa yhtä vahvasti(Kuva 14). 

Sarjan 3 lähtökohta puolipeittävä, matta lasite Brain coral crawl. Esimerkkikuvassa lasite näyttää 
muodostavan lohjenneiden palojen väliin kiiltävän pinnan, kuin sen alla olisi kirkas lasite. Kuroutu-
neet lasitepalat ovat kantikkaita mutta kuitenkin pyöreäreunaisia. Väri on kirkkaan valkoisen sijaan 
hieman läpikuultava ja pinta näyttää pehmeältä(Kuva 8). Koesarjan kaikki lasitteet ovat sulaneet niin 
paljon, että kuroutumisefekti on näkyvissä vain koepalassa 3D. Siinä on ohuemman lasitekerroksen 
alueelle syntynyt orgaaninen ja sävykäs nyppyläinen pinta. Paksumman lasitteen alueella lasite on 
alkanut käyttäytyä kraaterilasitteen tavoin kuplimalla. Muissa koepaloissa lasite on sulautunut läi-
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kikkääksi pinnaksi, ja lasitteissa 3E ja 3F joissa on kromioksidia on syntyneen vaaleanpunaisen lisäk-
si näkyviin jäänyt oksidin oma vihreä väri, ja värit ovat sekoittuneet yhteen ruskeaksi. Lasitepalojen 
reunoille on muodostunut kiteitä. Toisin kuin muissa sarjoissa, KXX5 lasitteen vaikutusta lopputulok-
seen ei yhtä selkeästi huomaa. Päättelen, että sarjan 3 lasitteissa ei ole aijempien sarjojen tapaan 
yhtä voimakkaasti valkaisevia ainesosia, ja siksi sinisellä pigmentillä sävytetyt lasitteet ovat huomat-
tavasti muita sarjoja tummempia ja muiden lasitteiden vaikutelma on läpikuultavampi(Kuva 15). 

Sarjan 4 lähtökohta peittävä, kiiltävä lasite Sue’s brain crawl. Lasite on teräväreunainen ja osa kap-
paleistä on käpristynyt reunoiltaan irti savesta(Kuva 9). Sarja on korkeamman polttolämpötilan an-
siosta muodostanut pisaramaisia muotoja. Lasite 4A on paksun lasitekerroksen johdosta runsain, 
mutta muodostaisi todennäköisesti ohuempana kerroksena irrallisia pisaroita kuten värjätyt versiot 
4D ja 4G. Sarjan pisaroita muodostaneet vahvasti sulaneet lasitteet ovat sulautuneet KXX5 lasittee-
seen. Runsaamman magnesiumkarbonaattipitoisuuden johdosta sarjan koepalat 4B, 4F ja 4I ovat 
teräväkulmaisia ja muistuttavat sarjan 2 koepaloja 2B, 2F ja 2I siinä, että niiden pinnassa on kiilto. 
Myös sarjassa 4 kromioksidia sisältävä koepala 4F on vähemmän kiiltävä kuin kaksi muuta, kuten 
sarjassa 2 koepala 2F. Koepala 4I on sinisen sävyltään sarjan kirkkain, jonka syyksi oletan magne-
siumkarbonaattia sillä sen määrä on reseptissä moninkertainen verrattuna sarjan kahteen muuhun 
siniseen lasitteeseen. Sarjan koepalat 4B, 4E ja 4H ovat oudon epäjohdonmukaiset. Vaikka erotuk-
sena on vain kromioksidin tai pigmentin lisäys, on koepala 4B huomattavasti teräväreunaisempi, ja 
ohutkin kerros lasitetta joka on muodostanut koepaloissa 4E ja 4H lasitepisaroita ei ole sulanut. La-
sitteet 4G ja 4H ovat lasitesarjojen toisiksi tummimmat sinisen sävyt sarjan 3 jälkeen. Kokeessa 4G 
sininen pigmentti on värjännyt myös allaan olevan valusaven. Koepala 4E on koepalaa 4D vaalean-
punaisempi. Suurin ero reseptien välillä on se, ettei ruskeampi 4D sisällä lainkaan sinkkioksidia, mi-
kaä vahvistaa oletustani siitä että ruskea väri johtuu kromioksidin ja sinkkioksidin yhdistelmästä(Ku-
va 16).

Tehtyäni suunnitellut koesarjat tein sekoituksia valmiista lasitteista. Sarjan 3 lasitteet ovat yhdis-
tettynä toisten sarjojen lasitteisiin muodostaneet onnistuneet kuroutuvat lasitteet, vaikka kurou-
tuminen ei sarjassa 3 onnistunut. Yhdistelmä 1F+2F muodosti ruskean kuroutuvan lasitteen, joka ei 
muistuta aijempien sarjojen lasitteita. Muodostuneet kuroutuneet kappaleet eivät ole vetäytyneet 
pisaroiksi eivätkä ole teräväreunaisia, vaan sulautuneet raunoistaan pohjalla olevaan saveen ja kes-
keltä nousevat koholle. Lasite 3F+4F on teräväreunainen kuroutuva lasite(Kuva 17). 

Yhdistelmät 3G+4G, 1G+2G, ABC, DEF ja GHI vaikuttavat hieman epäonnistuneilta valusavikoepalalla. 
. Kuroutumisefekti ei ole täysin toteutunut(Kuva14). Kokeilin lasitteita ABC, DEF ja GHI kivitavarasta 
tehdyille koepaloille. Kivitavarasavipohjalla lasitteet taas kuroutuivat onnistuneesti ja muodostivat 
tasaisen nyppylätekstuurin. Huolimatta kromilasitteiden osin ruskeista sävyistä, lasitteiden yhdistel-
mä DEF on väriltään puhtaan vaaleanpunainen(Kuva 18).
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1A 1B 1C

1D 1E 1F

1G 1H 1I

x x x

x x x

x x x

Kuva 13. Koesarja 1. Kappaleiden ylempi puolikas on päällystetty KXX5 lasitteella ennen kurou-
tuvan lasitteen lisäämistä. X merkitsee koepalan puolta jolle on levitetty paksumpi lasite.



13

2A 2B 2C

2D 2E 2F

2G 2H 2I

x x x

x x x

x x x

Kuva 14. Koesarja 2. Kappaleiden alempi puolikas on päällystetty KXX5 lasitteella ennen ku-
routuvan lasitteen lisäämistä. X merkitsee koepalan puolta jolle on levitetty paksumpi lasite.



14

3A 3B 3C

3D 3E 3F

3G 3H 3I

x x x

x x x

x x x

Kuva 15. Koesarja 3. Kappaleiden alempi puolikas on päällystetty KXX5 lasitteella ennen ku-
routuvan lasitteen lisäämistä. X merkitsee koepalan puolta jolle on levitetty paksumpi lasite.
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4A 4B 4C

4D 4E 4F

4G 4H 4I

x x x

x x x

x x x

Kuva 16. Koesarja 4. Kappaleiden alempi puolikas on päällystetty KXX5 lasitteella ennen ku-
routuvan lasitteen lisäämistä. X merkitsee koepalan puolta jolle on levitetty paksumpi lasite.
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1F + 2F3F + 4F

 ABC DEF

1G + 2G3G + 4G

GHI

 ABCDEF

GHI

Kuva 17. Koesarja lasitesekoituksista. Kappaleiden alempi puolikas on 
päällystetty KXX5 lasitteella ennen kuroutuvan lasitteen lisäämistä. 

Kuva 18. Värjäyksen mukaan järjestetyt lasitesekoitukset kivitavara-
koepalojen päällä.
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Johtopäätökset 
Lasitekokeet ovat onnistuneita: ne tuottivat hyviä valmiita lasitteita ja antavat lähtökohtia jatkotut-
kimukselle. Lasitteessa 4B on kuitenkin niin suuri ero lasitteisiin 4E ja 4H, että se saa harkitsemaan 
onko sen kohdalla mittauksessa tapahtunut virhe. Visuaalisesti minua miellyttävät sarjan 1 pehmeät 
ja himmeät pinnat, sarjan 2 liskon nahkamainen tekstuuri ja sarjan 4 selkeän pisaramaiset muodot. 
Sarjoista kuroutumisen kannalta epäonnistuneimmankin sarjan 3 koepala 3D tuotti ohuena kerrok-
sena orgaanisen nyppyläpinnan(Kuvat 13-16). Levitystekniikka ja lasitettavan kappaleen muoto vai-
kuttavat paljon siihen, miten kuroutuvan lasitteen halkeamat muodostuvat. Ohuempi lasitekerros 
synnyttää paksua kerrosta enemmän halkeamia, ja sitä kautta enemmän kuroutumia ja lasitepaloja. 
Sattuman kautta myös valmiista lasitteista tehdyt yhdistelmät saivat aikaan aivan uudenlaisen onnis-
tuneen tekstuurin kokeessa 1F+2F(Kuva 17).

Jotta nähtäisiin toimivatko onnistuneet kuroutuvat lasitteet keramiikkaesineissä, pitäisi kokeiden pohjalta 
tehdä onnistuneiden lasitteiden kanssa kokeita kolmiulotteisille kappaleille. Näin nähtäisiin miten  
lasite käyttäytyy kaltevalla tai pystysuoralla pinnalla. Vaikka pidän sarjan 4 lasitteiden pisaramaisesta 
tekstuurista, mietityttää lähtisikö lasite valumaan pystypinnalla voimakkaan sulamisen vuoksi(Kuva 16). 
Lasitteet voivat myös olla käyttökelvottomia, jos ne pystysuoralla seinämällä irtoavat kuivuessaan. 
Kuroutuvat lasitteet ovat hyvin alttiita hilseilemään irti, ja kappaleeseen kiinnittyessäänkin olisi hyvä 
että esine saataisiin mahdollisimman pian polttoon, jotta ylimääräinen lasitteen irtoaminen vältet-
täisiin. Lasitteen toimiminen riippuu myös lasitettavan esineen savimassasta, ja kuroutumisen kannalta 
epäonnistuneet lasitteet saattavat toimia hyvin eri massan, esimerkiksi kivitavaran päällä(Kuva 18).

Uskon että kokeissani onnistuneempi vaihtoehto olisi ollut käyttää engobea kuroutuvien lasitteiden 
alla kirkkaan KXX5 lasitteen sijasta. Koska engobet eivät sula poltossa voimakkaasti kuten lasitteet, ja 
oletan että engobe ei olisi häirinnyt kuroutuvan lasitteen käyttäytymistä sekoittumalla siihen. Myös 
Hiltusen kokeissa alilasite ja kuroutuva lasite sekoittuivat osittain aiheuttaen esimerkiksi värin muu-
toksia(Kuva 4). KXX5 myös huononsi kuroutuvien lasitteiden kiinnittymistä ja aiheutti lasitteen irtoa-
mista, sillä se on vähemmän imukykyistä kuin engobe tai paljas savi. Kokeiden suorittamisen jälkeen 
minulle selvisi myös, että lasitekokeita inspiroinut Kupferschmidt valmistaa kappaleensa dreijalla 
värjäämättömästä savimassasta. Kappaleen matta väri kuroutuvan lasitteen alla on lisätty jälkeen 
päin, ja uskon hänen käyttävän jonkinlaista engobea(Kuva 1).

Mitä enemmän lasitteissa oli magnesiumkarbonaattia, sitä vähemmän ne sulivat ja muodostui terävä-
reunaisempia lasitepaloja. Sarjan 3 lasitteissa Gerstley boraatti oli niin vahva lasitteen sulattaja, että 
1250°C asteen poltto oli koepaloille liian korkea(Kuva 15). Matalammassa poltossa tämäkin sarja oli-
si voinut tuottaa hyviä tuloksia. Ideaalitilanteessa olisin tehnyt sarjoista versioita matalampiin ja vielä 
korkeampiin polttolämpötiloihin. Silloin teräväkulmaisistakin lasitteista oltaisiin mahdollisesti voi-
tu saada pyöreäreunaisia, ja liikaa sulaneista lasitteista kuroutuneita. Hortligin mukaan lasitteiden 
himmeät ja matat pinnat johtuvat siitä, että lasite ei ole sulanut täysin. Mistä tahansa lasitteesta saa 
kiiltävän ja läpikuultavan polttamalla sen riittävän korkeassa lämpötilassa. Himmeys johtuu siis la-
sitteen kiteisten materiaalien heikosta sulavuudesta, jotka muodostavat läpinäkymättömän pinnan. 
(Hortlig, Lasite ja lasittaminen, s.8) Siten myös vahvasti sulaneista sarjan 4 kiiltävistä pisamaisista lasit-
teista voitaisiin saada himmeitä, vähemmän pyöreitä tekstuureja matalammassa poltossa(Kuva 15).

Kromioksidin mainitaan yhdistettynä tinaoksidiin saavan aikaan vaaleanpunaisen sävyjä, ja muutoin 
se aiheuttaa vihreitä sävyjä(Hansen, digitalfire.com).Missään lasitteissani en käyttänyt tinaoksidia, 
mutta kromioksidilasitteet olivat silti vaaleanpunaisia. En tiedä mistä ainesosasta muutos johtuu. 
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Yhdistettynä sinkkioksidiin kromioksidi muutti sävyt ruskeammiksi. Myös pallosavi aiheuttaa ruskean 
sävyjä, joten se ei sovi raaka-aineeksi jos haetaan kirkkaita pastellisävyjä. Vahvemman pigmentin ku-
ten sinisen kanssa pallosavi toimi, kun rusehtava sävy vain hieman taittoi väriä.

Sivuston digitalfire.com artikkelin mukaan Kromioksidia suositellaan käytettävän lasitteiden värjäyk-
seen korkeinataan 1200°C asteen poltoissa. Kromi alkaa höyrystyä 1240°C asteessa, ja muodostuva 
höyry on hyvin myrkyllistä(Hansen, digitalfire.com). Kuitenkin muissakin muotoilun laitoksen materiaa-
litutkimuksissa kuten Lasitteiden värjäystä värimetallioksideilla -Tavoiteväreinä vaaleanpunainen ja 
harmaa (Halko, 2015) on kromioksidia sisältäviä lasitteita poltettu jopa 1300°C asteessa. Oletan siis 
että koulun uunihuoneen ilmastointi tekee kromioksidin korkeasta poltosta vaarattoman, mutta asia 
kannattanee huomioida pienempien studioiden tiloissa.


