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TIIVISTELMÄ 

 

Materiaalitutkimukseni käsittelee puun värjäämistä mustaksi erilaisilla menetelmillä. 

Tavoitteenani värjäyksessä oli korostaa puun omaa luonnollista syykuviointia ja tehdä 

sisätiloissa käyttöä kestäviä pintoja. 

 

Rajasin tutkimuksessani käytettävät puut viiteen yleiseen suomalaiseen puulajiin: 

tervaleppään, tammeen, koivuun, kuuseen ja mäntyyn. Koesarjoja varten käytettävät 

kappaleet ovat 50x100 mm kokoisia ja paksuus vaihtelee niissä 5–22 mm välillä. Valitsin viisi 

eri menetelmää, joilla tutkin puun värjäytymistä mustaksi: etikkateräsvillaseos, polttaminen 

ja kolme erilaista pellavaöljyseosta musteen, kasvivärien ja aktiivihiilen kanssa. 

 

Kaikkien koesarjojen puupalat olivat käsittelemättömiä. Kuitenkin ennen 

etikkateräsvillaseoksen valelemista olin kyllästänyt koepalat etukäteen vahvalla teellä 

tanniinisuuden lisäämiseksi. Hypoteesina oli, että tammi värjäytyy tällä menetelmällä 

parhaiten mustaksi ja muut puulajit enemmän rusehtaviksi tai harmaiksi. Pellavaöljyseosten 

taas odotin värjäävän puun intensiivisen mustaksi öljyn imeydyttyä hyvin puuhun. 

Polttamisen odotin tuottavan mustempaa pintaa kuin mitä lopullinen tulos osoitti. 

 

Lopputuloksena oli, että etikkateräsvillaseoksella tammen pinta värjäytyi parhaiten käyttöä 

kestäväksi mustaksi. Muillakin menetelmillä, kuten mustepellavaöljyseoksella tammi, kuusi 

ja mänty saivat mustan, mutta hiukan röpelöisen ja epätasaisen värin pintaansa. 

Aktiivihiilipellavaöljyseos toimi parhaiten tervaleppään sekä koivuun. Kostealla pyyhkimisen 

jälkeen väriä ei juuri irronnut kyseisen koesarjan kappaleista. Kasviuutevärit tuottivat 

tervaleppään mustan värin, josta kuultaa tervalepän oma punertavuus läpi. Puun pinnan 

polttaminen tuotti aavistuksen mustan pinnan, josta kuultaa puun oma väri läpi ja väriä 

irtoaa kappaleista niitä käsitellessä. 

 

Puun värjäämistä etikkateräsvillaseoksella olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin. Olisiko 

puuhun esimerkiksi mahdollista imeyttää vieläkin enemmän tanniineja, jotta rauta-asetaatti 

purisi muihinkin puulajeihin kuin tammeen? Pellavaöljyseokset ja polttaminen puun 



 

värjäämisessä mustaksi vaatisi toisen pintakäsittelyn, jotta kappaleista ei irtoaisi käytössä 

väriä. 

  



 

 

SISÄLLYS 

JOHDANTO ........................................................................................................................ 5 

MENETELMÄ ..................................................................................................................... 7 

Esivalmistelut ja tutkimuksen rajaaminen .................................................................................. 7 

Koesarjat ................................................................................................................................... 8 

1. Koesarja .............................................................................................................................................. 8 
2. Koesarja .............................................................................................................................................. 8 
3. Koesarja .............................................................................................................................................. 9 
4. Koesarja .............................................................................................................................................. 9 
5. Koesarja .............................................................................................................................................. 9 

TULOKSET ........................................................................................................................ 14 

Ensimmäinen koesarja: polttaminen ......................................................................................... 14 

Lopullinen tulos .......................................................................................................................................... 14 

Toinen koesarja: muste ja pellavaöljy ....................................................................................... 15 
Lopullinen tulos .......................................................................................................................................... 15 

Kolmas koesarja: aktiivihiili ja pellavaöljy ................................................................................. 16 

Lopullinen tulos .......................................................................................................................................... 16 

Neljäs koesarja: kasviuutevärit ja pellavaöljy ............................................................................ 18 

Lopullinen tulos .......................................................................................................................................... 18 

Viides koesarja: etikka ja teräsvilla ........................................................................................... 19 

Lopullinen tulos .......................................................................................................................................... 19 

TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................. 20 

LÄHDELUETTELO .............................................................................................................. 22 

 

 

  



 

JOHDANTO 

 

Millä ympäristöystävällisillä menetelmillä puuta voi värjätä mustaksi, jotta se kestäisi 

kuivissa sisätiloissa käyttöä? Mitkä keinot tuottavat intensiivisimmän mustan värin, 

kuitenkin säilyttäen puun oman kauniin syykuviointinsa? 

 

Koska haluan puun syykuvion kuultavan värin alta, en käytä esimerkiksi maalia 

tutkimuksessani. Ajatuksena on myöhemmin hyödyntää tutkimuksessa mahdollisesti 

löydettyä tapaa värjätä puuta mustaksi tuotesuunnitteluprojektissa. 

 

Sara Selonen tuotti materiaalitutkimuksen vertaillen erilaisia mustia pintoja vuonna 2018 

Aalto-yliopistossa. Hän värjäsi eri materiaaleja erilaisin menetelmin mustiksi ja tutki niiden 

keskinäistä suhdetta ja sitä kuinka moniulotteisesti musta väri voi ilmentyä erilaisista 

materiaaleista. Hän kokeili värjätä puuta mielenkiintoisin menetelmin, esimerkiksi 

kohotusjauheella ja graffitilla (Selonen, Sara 2018). Innostuin kokeilemaan Selosen tapaan 

myös puun värjäämistä mustaksi polttamalla muiden menetelmieni lisäksi. 

 

Puu on orgaaninen materiaali ja sen moniulotteinen muokattavuus kiehtoo minua niin 

mahdollisuuksineen kuin haasteineenkin. Puut ovat omia uniikkeja yksilöitään erilaisine 

ominaisuuksineen huolimatta siitä, kuinka lähellä tai kaukana ne ovat kasvaneet toisiaan. 

Suunnittelin ja valmistin syksyllä tammesta pystypuuleikkuulaudan. Projektin edetessä 

huomasin, kuinka materiaalin koko olemus muuttui mitä pidemmälle sitä työstettiin. Matka 

sirkkelillä sahatuista liimalevyistä hiottuun ja pellavaöljyllä viimeisteltyyn tuotteeseen oli 

materiaalin muutoksen huomioon ottaen pitkä. Sain apua puupajamestariltamme Mikko 

Ristimäeltä. Hän kertoi erilaisista puulajeista ja niiden värjäysmenetelmistä, kuten tammen 

värjäyksestä etikkateräsvillaseoksella. (M. Ristimäki, henkilökohtainen tiedonanto 

12.11.2021). Tämä jäi mieleeni ja halusin empiirisen tutkimuksen kurssilla tutkia tarkemmin 

puunvärjäysmetodeja. 

 

Suomessa kasvaa noin 30 eri puulajia (Metsäinfo, LUKE, 2022), joista halusin sisällyttää 

tutkimukseeni yleisimpiä puulajeja. Suomen yleisimmät puulajit ovat kuusi, mänty, hies- ja 
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rauduskoivu (Metsäinfo, LUKE, 2022). Päädyin tervaleppään, tammeen, koivuun, kuuseen ja 

mäntyyn. Valitsin viisi eri menetelmää, joilla tutkin puun värjäytymistä mustaksi. Niitä olivat 

puun polttaminen ja etikkateräsvillaseoksella puun valeleminen, sekä kolme erilaista seosta 

pellavaöljystä ja mustista väriaineista. 

 

Hypoteesina voidaan pitää, että saan kaikilla eri menetelmillä; polttamalla, öljyseoksilla ja 

etikkateräsvillaseoksella eli rauta-asetaatilla värjättyä puuta ainakin tummemmaksi, ellei 

kokonaan mustaksi. Oletin polttamalla saavani aikaan intensiivistä mustaa mattapintaista 

puuta, mutta epäilin värin kestävyyttä. Todennäköisesti koesarjan kappaleista irtoaisi 

koskettaessa tai pyyhkiessä väriä. Halusin kokeilla kompromissia polttamisen ja öljyämisen 

välillä, joten sekoitin pulverimaista aktiivihiiltä pellavaöljyyn. 

 

Oletin muste- ja aktiivihiiliöljyseoksella värjättyjen koesarjojen tulevan intensiivisen mustiksi 

öljyn imeydyttyä hyvin puuhun. Kasvivärit sekoitettuna pellavaöljyyn sen sijaan olivat 

mysteeri, ja odotin innolla miltä kappaleet näyttävät kyseisen koesarjan valmistuttua. 

Hypoteesina oli, että rauta-asetaatti värjää tammen mustaksi, mistä olin kuullut ja lukenut 

erinäisistä lähteistä (Aalto-yliopiston puupajan mestarit; Teeitse, 2020; Merikaisla tuulessa, 

2018). Sen sijaan varmuutta ei ollut kuinka rauta-asetaatti värjäisi muut puulajit, mutta 

oletin niiden kuitenkin saavan harmaata tai rusehtavaa väriä pintaansa
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MENETELMÄ 

 
Esivalmistelut ja tutkimuksen rajaaminen 

 
Koska tavoitteenani on värjätä puuta kestävillä menetelmillä, halusin hyödyntää 

tutkimuksessani puupajan ylimääräiseksi jääneitä puupaloja. Männyn, koivun, kuusen ja 

tammen lisäksi puupajalta löytyi tervaleppää, jonka halusin myös sisällyttää tutkimukseeni. 

Koska käytin tutkimuksessani kierrätettyä puuta, emme saaneet pajamestarin kanssa 

varmuutta asiaan, oliko koivulauta hies- vai rauduskoivua. 

 

 

Koepalat ennen värjäystä 

 

Koesarjoja on yhteensä viisi, joten sahasimme puupajalla jokaisesta viidestä puulajista viisi 

100x50 mm kokoista palaa. Paksuus vaihteli koepaloissa 5–22 mm välillä löytämiemme 

lautojen mukaan. Paksuuden vaihtelun ymmärsin myöhemmin vaikuttavan yllättävän 
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paljonkin tutkimustulokseen, joten jatkossa tulee muistaa rajata muuttujat tutkimuksessa 

minimiin. 

 

Pajamestarini oli jo aikaisemmin kertonut minulle, kuinka yleensä juuri tammea on ollut 

tapana värjätä mustaksi sivellen siihen etikkateräsvillaseosta. Halusin myös kokeilla kuinka 

tämä kyseinen tapa toimisi muiden puulajien kanssa. Kertoessani koulukaverilleni Jan-Peter 

Lindroosille, että haluaisin tutkia eri tapoja värjätä puuta mustaksi polttamalla ja esimerkiksi 

musteella ja muilla väriaineilla, hän ehdotti, että sekoittaisin kyseisiä aineita öljyyn, jotta 

saisin väriaineen imeytymään puuhun paremmin (J-P. Lindroos, henkilökohtainen tiedonanto 

11.3.2022). Päätin käyttää kaikkiin öljyseoksiin pellavaöljyä. 

 

Kaikki muut koesarjat, paitsi viides olivat käsittelemättömiä ennen varsinaista tutkimusta. 

Ennen etikkateräsvillaseoksella värjäämistä valelin koepalat vahvalla teellä, jotta koepaloista 

tulisi tanniinisia ja rauta-asetaatin muodostama väri tarttuisi niihin paremmin. 

 

Koesarjat 

 
1. Koesarja 

Esivalmistelut: Ei esivalmisteluita 

Käytetyt puulajit: Tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

Käytetyt väriaineet: Ei erillisiä väriaineita, puuta poltettu kynttilällä 

Levitystekniikka: - 

Jälkikäsittely: Vuorokauden jälkeen pyyhkiminen kuivalla talouspaperilla, viikon jälkeen 

pyyhkiminen kostealla talouspaperilla 

 

2. Koesarja 

Esivalmistelut: Ei esivalmisteluita 

Käytetyt puulajit: Tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

Käytetyt väriaineet: Muste ja pellavaöljysekoitus, 1:1 

Levitystekniikka: Maalisudilla, jossa synteettiset harjakset 

Jälkikäsittely: Vuorokauden jälkeen pyyhkiminen kuivalla talouspaperilla, viikon jälkeen 

pyyhkiminen kostealla talouspaperilla 
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3. Koesarja 

Esivalmistelut: Ei esivalmisteluita 

Käytetyt puulajit: Tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

Käytetyt väriaineet: Jauhettu aktiivihiili ja pellavaöljysekoitus, 1:1 

Levitystekniikka: Maalisudilla, jossa synteettiset harjakset 

Jälkikäsittely: Tunnin jälkeen ylimääräisen seoksen pyyhkiminen kuivalla talouspaperilla, 

viikon jälkeen pyyhkiminen kostealla talouspaperilla 

 

4. Koesarja 

Esivalmistelut: Ei esivalmisteluita 

Käytetyt puulajit:  Tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

Käytetyt väriaineet: Kasviuutevärit (jauhettu saksanpähkinänkuori, luonnon indigo ja  

väriomena) ja pellavaöljysekoitus, 1:1 

Levitystekniikka: Maalisudilla, jossa synteettiset harjakset 

Jälkikäsittely: Vuorokauden jälkeen pyyhkiminen kuivalla talouspaperilla, viikon jälkeen  

pyyhkiminen kostealla talouspaperilla 

 

5. Koesarja 

Esivalmistelut: Koepalojen siveleminen vahvalla teellä 

Käytetyt puulajit: Tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

Käytetyt väriaineet: Etikassa liotettu teräsvilla, josta muodostui rauta-asetaattia 

Levitystekniikka: Maalisudilla, jossa synteettiset harjakset 

Jälkikäsittely: Vuorokauden jälkeen pyyhkiminen kuivalla talouspaperilla, viikon jälkeen 

pyyhkiminen kostealla talouspaperilla 

 

Ensimmäisessä koesarjassa poltin puun pintaa kynttilän liekillä niin kauan, että puun pinta 

oli tasaisesti musta joka kohdasta. 
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1. koesarja polttamisen jälkeen, ennen pyyhintää 

 

 

Toista koesarjaa varten valmistin 1:1 seoksen kylmäpuristetusta pellavaöljystä ja Yasumoto 

sumi ink black -musteesta. Annoin seoksen tekeytyä puoli tuntia välillä sekoittaen. Sivelin 

koesarjan puupalat maalisudilla. Annoin imeytyä viisi minuuttia, jonka jälkeen sivelin toisen 

kerroksen päälle. 15 minuutin kuluttua valelin kolmannen kerroksen, jonka jälkeen pyyhin 

ylimääräisen öljyn pois.  

 

 

 

2. koesarja ensimmäisen valelukerran jälkeen, seos imeytyi tervaleppään viidessä 

minuutissa 
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Tervaleppä, tammi, koivu, kuusi, mänty 

 
2. koesarja kolmannen valelukerran jälkeen 

 

Kolmanteen koesarjaan sekoitin 1:1 kylmäpuristettua pellavaöljyä ja pulverimaiseksi 

jauhettua aktiivihiiltä. Seoksen tekeytyminen vaati aikaa, jotta pellavaöljy imeytyy 

aktiivihiileen siihen. Aluksi seos oli kuplaista ja kokkaremaista, mutta välillä sekoitellen ja 

antaen seoksen tekeytyä puoli tuntia siitä tuli kiiltävää, juoksevaa ja tasaista. Sivelin 

koesarjan puupalat maalisudilla. Vartin päästä tervaleppä oli imenyt kaiken kokonaan. 

Sivelin toisen kerroksen aktiivihiiliöljyseosta. 

 

Neljänteen koesarjaan valmistin 1:1 seoksen kylmäpuristetusta pellavaöljystä ja 

kasviuuteväreistä, jotka olivat tarkoitettu kankaan värjäämiseen. Kasviuutevärit olivat 

Tetridesignilta tilatut jauhettu saksanpähkinänkuori, indigo ja väriomena. Väriomenaa, joka 

on tehty jauhetusta tammen äkämästä, käytetään muun muassa musteen tekemiseen 

(Tetridesign,2022), joten ajattelin sen toimivan mahdollisesti myös 

materiaalitutkimuksessanikin. Sivelin koepalat yhteensä kahteen kertaan ja annoin seoksen 

imeytyä välissä tunnin. 
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Tervaleppä, tammi, koivu, kuusi, mänty 

 
Valokuva Roosa Harju 

4. koesarjan paloista toisen valelukerran jälkeen huomasi, että väri on jäänyt enimmäkseen 

pinnalle ja öljy imeytynyt puuhun 

 

Viidennessä koesarjassa kokeilin etikkateräsvillaseosta puun värjäämiseen. Rauta-asetaatti 

vaikuttaa puun luonnollisiin tanniineihin, joita esimerkiksi tammessa on paljon. Halusin 

maksimoida rauta-asetaatin vaikutuksen ja sivelin kaikki koepalat vahvalla teellä 

tanniineiden lisäämiseksi. Kaadoin litran lasipurkkiin etikkaa sen verran, että teräsvillapallo 

peittyy. Etikka on lievä happo, joka liuottaa rautaa muodostaen seoksesta rauta-asetaatin 

(TeeItse, 2020). Annoin seoksen tekeytyä kaksi vuorokautta, mutta en huomannut seoksessa 

muutosta tapahtuvan. Maalasin pienen testipalan eikä seos vaikuttanut palaan mitenkään. 

Tein uuden seoksen käyttäen Pirkan saippuavillaa peittäen sen jälleen etikalla. Annoin 

seoksen tekeytyä vuorokauden, jolloin se oli jo vaihtanut väriään rusehtavaksi. Käytin 

tutkimuksessani etikkasaippuavillaseosta. Ennen koesarjan toteuttamista sivelin kaikki 

puukappaleet vahvalla teellä, jotta saisin lisättyä koepalojen tanniinisuutta ja rauta-asetaatti 

imeytyisi paremmin koepaloihin. Annoin koepalojen kuivua 10 tuntia, jonka jälkeen sivelin 

etikkasaippuavillaseosta maalisudilla koepaloihin. 

 

Kun olin valellut ensimmäisen kerroksen saippuavillaetikkaseosta maalisudilla, tammi alkoi 

heti värjäytymään mustaksi ja muut puulajit harmaaksi. Valokuva vasemmalla heti 

ensimmäisen valelukerran jälkeen. Viiden minuutin jälkeen valelin toisen kerroksen ja 15 
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minuutin kuluttua kolmannen kerroksen. Useilla kerroksilla pyrin saamaan tummuutta 

muihinkin puulajeihin tammen lisäksi. Ajat on laskettu ensimmäisestä valelusta.  

 

Tervaleppä, tammi, koivu, kuusi, mänty Tervaleppä, tammi, koivu, kuusi, mänty 

  
Valokuva Roosa Harju    Valokuva Roosa Harju 

5. koesarja ensimmäisen valelun jälkeen 5. koesarja 30 minuutin ja kolmen valelukerran 

jälkeen. Palat jatkoivat edelleen 

tummumistaan. 

 

Kun olin suorittanut kaikki koesarjat, pyyhin jokaisen koepalan vuorokauden jälkeen kuivalla 

talouspaperilla. Viikon päästä pyyhin pinnan uudestaan vedellä kostutetulla talouspaperilla, 

saadakseni selville kestääkö väri. 
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TULOKSET 

Ensimmäinen koesarja: polttaminen 

 

Lopullinen tulos 

 

Valokuva Roosa Harju 

Puulajit vasemmalta oikealle: tervaleppä, tammi, mänty, kuusi, koivu 

 

Puun pinnan polttaminen jätti melko samanlaisen värin kaikkiin muihin puulajeihin, paitsi 

mäntyyn. Mielenkiintoisin lopputulos on mielestäni kuusen kanssa, jossa puun syykuviot 

näkyvät kauniisti vaaleampina ja tummempina kohtina vaihdellen. Koivun pintaan 

muodostui koesarjan tasaisin musta väri. Vaikka polttamalla en saanut puuhun kestävää 

mustaa pintaa aikaiseksi, kuuseen ja koivuun syntyi kaunis harmaa pinta. 
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Toinen koesarja: muste ja pellavaöljy 

 

Lopullinen tulos 

 
Valokuva Roosa Harju 

Puulajit vasemmalta oikealle: tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

 

Koesarja kokonaisuudessaan oli yllättävän onnistunut, ja kaikki puulajit saivat pintaansa 

tumman, ellei jopa mustan sävyn. Kuusi oli huokoisin, se imi itseensä välittömästi 

musteöljyseoksen, toisin kuin tervaleppä selkeästi hylki öljyä alkuun. Koivuun seos imeytyi 

huonoiten, eikä syy voi olla koepalan ohuudessakaan, sillä kuusen koepala oli yhtä ohut ja se 

värjäytyi paljon mustemmaksi. Tässä koesarjassa yllättävintä oli männyn käyttäytyminen. Se 

värjäytyi lähes kauttaaltaan kauniin mustaksi, toisin kuin missään muussa koesarjassa. 

Kaikkiin koepaloihin jäi kuitenkin hieman epätasainen, röpelöinen ruma pinta, johon en olisi 

tyytyväinen tuotteessani.  
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Kolmas koesarja: aktiivihiili ja pellavaöljy 

 

Lopullinen tulos 

 
Valokuva Roosa Harju 

Puulajit vasemmalta oikealle: tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

 

Tervaleppä ja koivu ovat saaneet itseensä intensiivisimmän mustan värin verrattuna muihin 

puulajeihin. Tammi ja mänty eivät olleet imeneet itseensä juuri ollenkaan 

aktiivihiiliöljyseosta. Toisaalta edellä mainituissa tulee syykuviot paremmin esiin. 

 

Aktiivihiilipellavaöljyseos vaikutti lupaavalta siinä vaiheessa, kun olin sivellyt aineen 

koepalojen pintaan. Puut saivat kaikki intensiivisen mustan pintakerroksen päälle ja odotin 

mustan värin imeytyvän hyvin kaikkiin koepaloihin. Oli yllättävää, että vartin päästä 

tervaleppä oli imenyt itseensä seoksen kokonaan ja pinta näytti lähes kuivalta, toisin kuin 

taas mustepellavaöljyseosta puulaji hylki paljonkin ainetta. Pyyhkiessäni ylimääräisen 

seoksen koepalojen pinnalta pois, huomasin tervalepän ja koivun saaneen intensiivisimmän 
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mustan värin pintoihinsa. Koivu ja tervaleppä myös värjäytyivät kyseisessä koesarjassa 

mustemmiksi kuin muissa. 
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Neljäs koesarja: kasviuutevärit ja pellavaöljy 

 

Lopullinen tulos 

 
Valokuva Roosa Harju 

Puulajit vasemmalta oikealle: tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

 

Tervaleppään muodostui tummin ja mustin sävy, ehkä sen ominaisen punertavuuden takia. 

Muut puulajit taas muuttuivat sinertävän vihreiksi, eikä esimerkiksi mänty imenyt itseensä 

juuri ollenkaan väriä. Koivusta tuli kauniin harmaan värinen, vaikkei sekään värjäytynyt 

mustaksi. Väriä lähti paljon pois pyyhkiessä kuivalla sekä kostealla paperilla.  
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Viides koesarja: etikka ja teräsvilla 

 

Lopullinen tulos 

 
Valokuva Roosa Harju 

Puulajit vasemmalta oikealle: tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty 

 

Koesarjan toteuttaminen oli mielenkiintoista, sillä heti siveltyäni ensimmäisen kerroksen 

rauta-asetaattia koepalojen pintaan, alkoivat ne vaihtamaan väriään. Mitä useampi kerros ja 

mitä enemmän aikaa kului, sitä tummemmaksi palat muuttuivat. Tammi alkoi selkeästi 

muuttumaan mustaksi, kun taas muut puulajit harmaantumaan. Etikkateräsvillaseoksella sai 

kestävimmän pinnan puulajeihin aikaiseksi. Koesarjan paloista ei lähtenyt ollenkaan väriä, 

kun pyyhin kuivalla sekä kostutetulla paperilla. 
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TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 
Valokuva Roosa Harju 

Puulajit alhaalta ylös: tervaleppä, tammi, kuusi, koivu, mänty  

Koesarjat vasemmalta oikealle: 1., 2., 3., 4., 5. 

 

Puun polttaminen sai aikaan kaikissa puulajeissa intensiivisen mustan sävyn, joka kuitenkin 

lähti pyyhkimällä pois. Jatkotutkimusta voisi ajatella sen suhteen, saisiko nokikerroksen 

kyllästettyä puun pintaan. Olisin voinut myös polttaa koepaloja pidempään, jotta puu olisi 

hiiltynyt syvemmältä.  

 

Toisen koesarjan mustepellavaöljyseoksen kanssa koepalojen pinta jäi rosoiseksi, jonka 

jatkoa ajatellen voisi kokeilla hioa pois. Tässä koesarjassa mänty värjäytyi parhaiten 

mustaksi. 

 



21 

Aktiivihiilipellavaöljyseoksella tervaleppä ja koivu saivat pintaansa intensiivisimmän mustan 

värin verrattuna koesarjan muihin puulajeihin sekä muihin koesarjoihin. 

 

Kasviuutevärien ja pellavaöljyn sekoitus oli tutkimukseni villikortti. Koesarjassa tervaleppä 

sai kauneimman mustan sävyn pintaansa, varmasti osittain sen ominaisen punertavuuden 

takia. Itseäni kiinnostaisi ottaa enemmän selvää kasviväreistä, jos indigon, väriomenan ja 

jauhetun saksanpähkinäkuoren tilalle löytyisi paremmin toimivat väriaineet. 

 

Vaikka ainoastaan tammi sai pintaansa mustan sävyn, tuli muistakin puulajeista kauniin 

harmaan värisiä. Halusin maksimoida koepalojen värimuutoksen, joten sivelin seosta 

yhteensä kolme kertaa koepalojen päälle. Huomasinkin, että koesarjasta voisi tehdä oman 

tutkimuksensa varioimalla eri aikoja etikkateräsvillaseoksen tekeytymisen suhteen sen 

lisäksi että laittaisi vieläkin useampia kerroksia päällekkäin ja antaisi niiden imeytyä kunnolla 

välissä. Haluaisin kokeilla vielä koepalojen kiillottamista sellakalla, sillä se saa värin entistä 

tummemmaksi ja intensiivisemmäksi (TeeItse, 2020). 

 

Sanoisin viidennen koesarjan tammen olevan tutkimukseni voittaja. Väriä ei irronnut 

laisinkaan palasta pyyhkimällä. Menetelmällä tuotettu väri oli mustin verrattuna muihin 

koesarjoihin. 

 

Kokonaisuudessaan tutkimus oli hauska toteuttaa ja opin monia yllättäviä asioita puun 

käyttäytymisestä eri aineiden kanssa. Materiaalitutkimusta tehdessäni ymmärsin mihin 

kiinnittää jatkossa huomiota tutkimustilanteissa, kuten muuttujien minimoimiseen. 

  



22 

LÄHDELUETTELO 

 

Selonen, S. 2018. Mustien pintojen vertailu. 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30625 

 

Luonnonvarakeskus LUKE. Metsäinfo. Tietoa puulajeista ja niiden menestymisestä. 

Verkkosivu. https://metsainfo.luke.fi/fi/cms/metsavarat/puulajit/tietoa-puulajeista. Viitattu 

28.3.2021  

 

Tetri Design. Väriomena. Luonnonvärit ja kasvivärit. Väriomena. Verkkosivu. 

https://tetridesign.com/tuote/variomena. Viitattu 30.3.2021  

 

Tee Itse. 9.3.2020. Helppo tapa puun patinointiin: Etikka & teräsvilla. Verkkosivu. 

https://teeitse.com/materiaalit/puu/helppo-tapa-puun-patinointiin-etikka-terasvilla. 

Viitattu 30.3.2021  

 

Suulliset lähteet 

 

M. Ristimäki, henkilökohtainen tiedonanto 12.11.2021 

 

J-P. Lindroos, henkilökohtainen tiedonanto 11.3.2022 

 

Valokuvat 

Roosa Harju 


