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Tiivistelmä 

 

Tässä materiaalitutkimuksessa tutkitaan, onko kotoa löytyvistä biohajoavista materiaaleista mahdollista 

tuottaa lanka- tai nauhamaista biomuovia, joka taipuu jatkotyöstön kautta kohti neulosmaista rakennetta ja 

puettavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva koostumus ja seossuhde 

kestävälle ja joustavalle biomuovilangalle, jota voi muokata neulomalla tai hyödyntämällä muita 

lankamaisen materiaalin manipulointiin perustuvia tekniikoita. Osana prosessia seurataan myös biolangan 

ominaisuuksien muutosta suhteessa ajan kulumiseen ja pohditaan millä tavalla tuotettua ja käytettyä 

biomateriaalia voitaisiin hyödyntää jatkossa. 

 

Materiaalitutkimuksen kirjallisessa osuudessa tutkitaan ja dokumentoidaan tätä kokeilevaa biolangan 

valmistusprosessia sekä teoretisoidaan sen suhdetta jo olemassa olevaan tutkimus- ja materiaalitietoon. 

 

Avainsanat: Biomuovi, biomateriaali, kokeellinen muotoilu, biohajoavuus, neulos, biomuovilanka 
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1. Johdanto 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana maailman saastuttavimman teollisuusalan - muoti- ja tekstiiliteollisuuden - 

kiinnostus biomateriaaleja kohtaan on lisääntynyt huimasti. Kasaantuvat ympäristö- ja sosiaaliset 

vaikutukset sekä kuluttajien lisääntyvät eettiset huolenaiheet pakottavat alaa etsimään uudenlaisia 

kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita kestävämmän tulevaisuuden puolesta. (afry.com viitattu 6.4.2022.)   

Yhtenä ratkaisuna pidetään biomateriaalien siivittämää materiaalista vallankumousta, jonka kynnyksellä 

seisomme seuraavien vuosikymmenten aikana (reports.fashionforgood.com viitattu 6.4.2022). 

 

Viime vuosiin asti fossiilisista polttoaineista – öljystä, maakaasusta ja hiilestä – valmistettuja materiaaleja 

on tuotettu maailmaan kiihtyvällä tahdilla - vuoteen 2018 mennessä kaikkiaan 8 miljardia tonnia (upm.com 

viitattu 6.4.2022). Kokonaismäärään tuovat osansa öljypohjaiset synteettiset tekstiiliteollisuuden käyttöön 

valmistettavat kuidut, kuten akryyli, polyesteri, nailon ja elastaani. Biohajoamattomilla materiaaleilla ja -

muoveilla on paljon hyviä ominaisuuksia kestävyytensä, energiatehokkuutensa ja muotoutuvuutensa 

ansiosta, mutta samalla ne aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa ympäristölle ja sen eliöille. 

(fashionunited.uk viitattu 6.4.2022.) Uusimpien tutkimuksien mukaan myös meille ihmisille. Mikromuoveja 

on ensimmäistä kertaa löydetty vastasyntyneiden vauvojen verenkierrosta ja ulosteesta ja nyt tutkitaan, 

voivatko mikromuovit läpäistä jopa aivonesteen. (YLE viitattu 6.4.2022.) 

 

Suurin ero biopohjaisten ja tavanomaisten synteettisten materiaalien välillä on käytetyissä raaka-aineissa. 

Perinteiset synteettiset materiaalit ovat peräisin fossiilisista polttoaineista, kun taas biopohjaisia 

materiaaleja voidaan valmistaa täysin tai osittain biopohjaisista resursseista. Tällä hetkellä kaupallisesti 

saatavilla olevista biopohjaisista tuotteista osa on peräisin maissista, sokeriruo’osta, sokerijuurikkaasta ja 

kasviöljyistä uutetuista tärkkelyksistä, sokereista ja lipideistä. Osa taas valmistetaan biomassasta, 

maatalouden ja jopa elintarvikkeiden jätteistä. (lampoonmagazine.com viitattu 6.4.2022.) 

 

Yksi uraauurtava biomateriaaleja tutkiva ja omaa materiaalitutkimukseni aihetta sivuava yritys on New 

Yorkilainen AlgiKnit, joka valmistaa biomateriaaleja 10 kertaa bambua nopeammin uusiutuvista rakko-, 

meri- ja muista levälajeista. Yksi yrityksen tuotteista on runsaista biopolymeereista koostuva kompostoitava 

lanka, josta voidaan valmistaa ja muotoilla puettavia tekstiilejä. Levistä alginaatin avulla valmistettava lanka 

on niin vahvaa ja venyvää että se soveltuu käsin ja koneella neulottavaksi. (fashionunited.uk viitattu 

6.4.2022.) 
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Oman tutkimukseni fokus on kotitekoisissa, raaka-aineiltaan biohajoavissa ja käytännössä syötävissä 

biomuoveissa, joista pyrin valmistamaan joustavaa ja neulosrakenteeseen taipuvaa lanka- tai nauhamaista 

biomateriaalia. Tutkimuksen tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva koostumus ja seossuhde 

kestävälle ja joustavalle biomuovilangalle, jota voi muokata lankamaisen materiaalin manipulointiin 

perustuvilla tekniikoilla. Valitsemieni materiaalien biohajoavuuden vuoksi seuraan biomuovien 

käyttäytymistä ajan kuluessa ja pohdin lopuksi, millä tavalla voin hyödyntää käytöstä poistuvia bioneuloksia 

tai palauttaa ne takaisin kiertoon. Tutkimus on mielenkiintoinen ja hyödyllinen oman henkilökohtaisen 

kiinnostukseni vuoksi, mutta myös siksi, että tutkimuksia tai lähteitä biohajoavan langan valmistamisesta 

tai käytöstä ei alginaatti-pohjaisen materiaalin lisäksi juurikaan ole saatavilla. Kiinnostavia biopohjaisia 

vaatetus-, tekstiili- ja taideprojekteja sen sijaan löytyy jonkin verran ja niitä on kerätty Cecilia Raspantin 

Biofabricating Materials (2019) julkaisuun, josta löytyviä reseptejä sovellan materiaalitutkimuksessani 

yhdessä Margaret Dunnen (2018), Miriam Ribulin (2014) sekä Loes Bogersin (class.textile.academy.org 

viitattu 6.4.2022) materiaalioppaista löytyvien ohjeiden kanssa. 
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2. Menetelmät 

 

Toteutan materiaalitutkimuksen kotona, kotikeittiöstä tai helposti normaalista päivittäistavarakaupasta 

löytyvistä, mahdollisesti syötävistä aineksista. Tutkimusvälineinä käytän kotoa löytyviä kattiloita, 

keittolevyä, elintarvikevaakaa, lusikoita ja lastoja, ruuan valmistuksessa käytettävää lämpömittaria, vispilää, 

mitta-astioita, ruiskua, saksia, lasilevyistä rakennettuja muotteja sekä pursotettavaa silikonia muotin 

reunojen valmistamiseen. Neulosmaisen rakenteen manipulointiin käytän erilaisia kudontapuikkoja ja 

virkkuukoukkuja.  

 

Koesarjoja varten olen valinnut viisi erilaista biomuovireseptiä sekä kolme erilaista biomassan 

valutekniikkaa, joita vertailen keskenään prosessin edetessä. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen 

biomuoviseos ja valutekniikka tuottavat yhdessä mahdollisimman kestävää ja joustavaa lankamaista 

biomuovia, joka kestää jatkokäsittelyä neulonnan tai muun lankamaisen materiaalin manipulaation 

muodossa. 

 

Koesarjojen valmistukseen varasin aikaa raaka-aineista riippuen päivistä viikkoon reseptiä kohden. 

Massojen valmistamiseen kuluu esivalmisteluineen maksimissaan tunti per resepti, mutta materiaalien 

kuivumiseen on hyvä varata päiviä, jopa viikko. Massojen kuivuttua biomuovit irrotetaan muoteistaan ja 

niitä voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkotyöstää esimerkiksi neulomalla, virkkaamalla tai punomalla. 

 

Dokumentoin prosessia kuvin ja päiväkirjamerkinnöin. Tutkimuksen edetessä seuraan biomuovien 

käyttäytymistä ja sitä, muuttuvatko niiden ominaisuudet ja koostumus ajan kuluessa. Alkavatko massat 

hajota, kovettua tai haista? Pohdin myös, millä tavalla jo valmistettuja ja käytettyjä bioneuloksia voi 

hyödyntää jatkossa ja millä tavalla ne voisi parhaiten palauttaa takaisin kiertoon. 

 
 
 
 

2.1   Materiaalit 

 

Tässä tutkimuksessa keskiössä ovat täysin biohajoavat biomuovilangat sekä niiden valmistaminen helposti 

saatavilla olevista, mahdollisesti syötävistä kotikeittiön raaka-aineista. Rajaus jättää tutkimukseni 

ulkopuolelle lukemattoman määrän kiinnostavia ja potentiaalisia biomateriaaleja, joista tutkimukseni 

kannalta merkittävimpiä ovat alginaatin ja levän avulla valmistettavat biomateriaalit ja -langat. Erilaisilta 

materiaalitutkimuksen internetsivuilta löytyvien ohjeiden mukaan alginaattipohjaista pursotuslankaa on 
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mahdollista valmistaa algiinihapon, kitosiaanin ja alginaatin avulla, mutta osa näistä aineista on haitallisia, 

eivätkä ne ole helposti kotikokin saatavilla (instructables.com viitattu 6.4.2022). 

 

Tutkimuksen koesarjoja varten tutustuin erilaisista artikkeleista, materiaalitutkimuksista ja luennoista 

poimimiini biomuoviresepteihin ja -ohjeisiin ja pyrin arvioimaan minkälaisista massaksi tarkoitetuista 

seoksista voisi työstää myös ohuena, kapeana pintana eli lankana toimivaa kestävää, mutta joustavaa 

biomateriaalia. Päädyin tutkimusrajaukseni puitteissa valitsemaan tutkimuskohteekseni viisi erilaista 

biomuovireseptiä, joista valmistin koesarjoja erilaisia biomuovin levitys- ja pursotustekniikoita hyödyntäen. 

 

Tutkimukseni pääraaka-aineina käytin vaihtelevilla yhdistelmillä ja pitoisuuksilla gelatiinijauhetta, agar agar 

-jauhetta, tärkkelystä (peruna), etikkaa, vettä, saippuaa, glyseriiniä sekä väriaineita (elintarvikevärit sekä 

kurkuma ja mustikka). Muovien tapaan myös biomuovit koostuvat toisiinsa kemiallisesti ketjuttuneista 

monomeereista eli polymeereista sekä erilaisista lisä-, lujite- ja täyteaineista, jotka antavat seoksille 

haluttuja ominaisuuksia käyttötarkotuksen mukaan (plastics.fi viitattu 6.4.2022). Oman 

materiaalitutkimukseni koesarjojen polymeereina toimivat gelatiini, agar agar sekä tärkkelys, pehmittimenä 

glyseriini sekä laajentajana saippua. Etikkaa lisätään tärkkelyspohjaisiin biopolymeereihin vahvemman ja 

toimivamman rakenteen saavuttamiseksi. Väriaineet eivät ole biomuovien rakenteen kannalta merkittäviä, 

mutta omassa tutkimuksessani ne helpottavat massojen erottamista toisistaan ja tekevät kuvattavista 

materiaaleista kiinnostavampia. (class.textile-academy.org viitattu 6.4.2022.) 

 

Resepteissä toistuva polymeeri – gelatiini - on eläinperäistä kollageenista peräisin olevaa 

hyytelöitymisainetta, jota valmistetaan yleensä sikojen ja nautojen luista, nahasta, luuytimistä, suolista tai 

jänteistä pitkään keittämällä. (hiloved.com 6.4.2022). Agar agar on valtamerten punalevistä eristetty 

polysakkaridiseos, jota käytetään lääketieteessä ja mikrobiologiassa mikrobien kasvualustana sekä 

elintarviketeollisuudessa hyytelöitymisaineena. (masterclass.com viitattu 6.4.2022) Tärkkelys on kylmään 

veteen liukenematon polysakkaridi ja kasvien vararavintoaine. Teollisuudessa tärkkelystä käytetään 

liimojen, paperien, alkoholin, tekstiilien ja tärkin valmistukseen ja ruoanlaitossa erityisesti kastikkeiden 

suurustamiseen. (molekyyligastronomia.fi viitattu 6.4.2022) Yhteistä näille reseptien polymeereille on se, 

että ne kiinteyttävät seokset. 
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Biomuovien raaka-ainetaulukko 
Komponentti Raaka-aine Ominaisuudet 

Polymeeri Agar agar, alginaatti, gelatiini, 
tärkkelys, selluloosa, kitosaani, kaseiini 

Tekee seoksesta kiinteän 

Pehmitin Glyseriini Tuo joustavuutta 
Täyteaine Kananmunankuoret, liitu, kuidut, öljyt 

jne. 
Pienentää kutistuvuutta 

Lujite Kuidut, luonnonjätteet Lujittaa ja tuo rakennetta 
Laajentaja Saippuat ja emulsiot Luo vaahtoa 
 Etikka Tärkkelyspohjaisiin biopolymeereihin 

lisätään lähes aina etikkaa 
tärkkelyksen molekyylirakenteen 
muuttamiseksi, mikä tekee seoksesta 
vahvemman ja toimivamman. Se 
auttaa hajottamaan molekyylejä 
edelleen, mikä johtaa 
homogeeniseen biomuoviin. 

Värit Luonnolliset pigmentit, musteet ja 
elintarvikevärit 

Värjää seoksen 

 
Taulukko 1. Biomuovien raaka-ainetaulukko, joka pohjautuu sekä Cecilia Raspantin (2019) että Loe Bogersin 
(class.textile-academy.org) materiaalitietoon. 
 
 
 
 

2.2    Reseptit 
 

 
Tutkimukseen valitut viisi erilaista biomuovireseptiä on poimittu biomateriaalien tutkimukseen 

keskittyneistä julkaisuista, oppaista ja luennoista. Reseptit on kehitetty lähinnä levymäisen 

biomuovin valmistukseen, mutta niitä muokkaamalla tai työjärjestykseen puuttumalla olen 

muovannut niitä myös lankamaisen biomateriaalin valmistamiseen sopivaksi.  

 

Agar agar -pohjaisen biomuovinreseptin raaka-ainesuhteet on poimittu Margaret Dunnen 

Bioplastic Cook Book -oppaasta (2018) ja työjärjestystä muokattu eri lähteistä kerätyn tiedon 

pohjalta. Tärkkelyspohjaisen biomuovin raaka-ainesuhteet on poimittu Miriam Ribulin Recipes for 

Material Activism -julkaisusta (2014) ja kuten edellinen, myös tämän reseptin työjärjestys on 

rakennettu eri lähteiden ja oman intuition pohjalta. Biosilikonin ja biovaahdon ohjeet ovat peräisin 

Cecilia Raspantin Biofabricating Materials -zoom luennon diapaketista (2019), joka löytyy myös 

sähköisessä muodossa Issuu:sta. Tärkkelyspohjaisen biokumin ohje pohjaa Loes Bogersin Class 

Textile Academyn tietopaketista (N.d) löytyviin tietoihin. 



9 

 
Agar agar -pohjainen biomuovi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tärkkelyspohjainen biomuovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resepti: 
 
21,5 g glyseriiniä 
160 ml vettä 
6,5 g agar agar jauhetta 
 
Tarvikkeet: 
 
Liesi tai keittolevy 
Kattila 
Lämpömittari 
Lasilevy tai muotti (lasinlevyyn reunat  
esimerkiksi silikonilla) 
Elintarvikevaaka 
Puukauha tai muu sekoitusväline 
Astiat mittaukseen 
 

Työvaiheet: 
 
1. Mittasin veden kattilaan ja kiehautin 
2. Lisäsin väriaineen (mustikka) 
3. Lisäsin glyseriinin ja sekoitin 
4. Lisäsin Agar agarin ja sekoitin hiljalleen niin, että jauhe 

liukenee kokonaan nesteeseen 
5. Kun agar agar on liuennut, laskin lämpötilaa 60-80 C 

asteeseen ja annoin hautua hiljalleen 40 minuuttia 
6. Kun seoksen rakenne muistutti ohutta siirappia, oli se 

valmis kaadettavaksi muottiin tai lasilevylle. Mitä 
notkeampaa ja nestemäisempää massa on, sitä 
ohuemmaksi kerrokseksi se levittyy muotin pinnalle. 

7. Kaadoin seoksen keskelle muottia ja annoin sen 
itsestään kuroutua kohti muotin reunoja. 

8. Annoin massan jäähtyä (ohje vähintään 3 päivää) ja 
poistin sen varovasti muotista 

Resepti: 
 
1 rkl perunatärkkelystä 
1 tl glyseriiniä 
1 tl viinietikkaa 
4 rkl vettä 
(+ väriaine kurkuma) 
 
Tarvikkeet: 
 
Liesi tai keittolevy 
Kattila 
Lämpömittari 
Lasilevy tai muotti (lasinlevyyn reunat  
esimerkiksi silikonilla) 
Elintarvikevaaka 
Puukauha tai muu sekoitusväline 
Astiat mittaukseen 
 

Työvaiheet: 
 
1. Mittasin veden kattilaan ja kiehautin 
2. Lisäsin väriaineen (kurkuma) 
3. Lisäsin glyseriinin ja sekoitin 
4. Liuotin tärkkelyksen pariin ruokalusikalliseen kuumaa vettä 

erillisessä astiassa 
5. Lisäsin tärkkelysseoksen kattilaan ja sekoitin n. 5 minuuttia 

(5-10 minuuttia) 80 c asteessa. 
6. Lisäsin etikan ja sekoitin 
7. Seoksen pitäisi muuttua paksuksi, mutta nestemäiseksi 

pastaksi. 
8. Kaadoin seoksen muottiin ja koska seos oli hyvin paksua, 

levitin sen lastan avulla. 
9. Asetin massan kuivumaan viileään ilmavaan paikkaan 

(lähelle ikkunaa)  
10. Annoin massan kuivua rauhassa (ohje vähintään 3 päivää) ja 

poistin sen varovasti muotista. 
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Biosilikoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biovaahto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resepti: 
 
48 g gelatiinia 
48 g glyseriiniä 
240 ml vettä 
(+ väriaine) 
 
Tarvikkeet: 
 
Liesi tai keittolevy 
Kattila 
Lämpömittari 
Lasilevy tai muotti (lasinlevyyn reunat  
esimerkiksi silikonilla) 
Elintarvikevaaka 
Puukauha tai muu sekoitusväline 
Astiat mittaukseen 
 

Työvaiheet: 
 
1. Mittasin veden kattilaan ja kiehautin 
2. Lisäsin väriaineen  
3. Lisäsin glyseriinin ja sekoitin 
4. Lisäsin gelatiinin ja sekoitin hiljalleen 
5. Pidin seoksen lämpötilan alle 80 C asteessa ja sekoitin 

puulusikalla hyvin, hyvin hitaasti välttäen ilmakuplien 
muodostumista 

6. Haudutin ja sekoitin hiljalleen 60-80 C asteessa 25 minuuttia (20-
25 min), kunnes seos muuttui siirappimaiseksi (mitä pidempi 
haudutusaika, sitä enemmän vettä haihtuu ja sitä vähemmän 
massa kutistuu kuivuessaan) 

7. Kaadoin seoksen hitaasti keskelle muottia, josta se kuroutui 
itsestään kohti muotin reunoja. 

8. Annoin massan kuivua ilmavassa paikassa n. 5 päivää (ohje 5-10 
päivää) [eräässä ohjeessa neuvotaan, että paras tulos syntyy 
massan kuivattelun ja prässäyksen yhdistelmällä: joka 12sta tunti 
massaa joko prässätään tai annetaan sen kuivua vapaasti. 
Prässäys vaikuttaa mm. siihen, ettei massa kuivuttuaan kupristu 
tai kaarru] 

Resepti: 
 
12 g gelatiinia 
12 g glyseriiniä 
150 ml vettä 
1tl astianpesuainetta/vaahtoavaa saippuaa 
(+ väriaine) 
 
Tarvikkeet: 
 
Liesi tai keittolevy 
Kattila 
Lämpömittari 
Lasilevy tai muotti (lasinlevyyn reunat  
esimerkiksi silikonilla) 
Elintarvikevaaka 
Puukauha tai muu sekoitusväline 
Astiat mittaukseen 
 

Työvaiheet: 
 
1. Mittasin veden kattilaan ja kiehautin 
2. Lisäsin väriaineen  
3. Lisäsin glyseriinin ja sekoitin 
4. Lisäsin gelatiinin ja sekoitin hiljalleen 
5. Pidin seoksen lämpötilan alle 80 C asteessa ja sekoitin 

puulusikalla hyvin, hyvin hitaasti kunnes gelatiini on liuennut 
kokonaan 

6. Haudutin ja sekoitin hiljalleen 60-80 C asteessa 20 minuuttia (tai 
siihen asti kunnes seos muuttuu siirappimaiseksi) 

7. Lisäsin saippuan 
8. Vatkasin seosta voimakkaasti vispilällä muodostaakseni 

ilmakuplia (ja anna kiehua toiset 2-5 minuuttia kunnes seos 
sakenee) 

9. Sekoitin hitaasti, jotta isommat kuplat poksahtaisivat ja jäljelle 
jäisi pienikuplaista vaahtoa 

10. Kaadoin seoksen keskelle muottia ja annoin sen kuroutua 
itsestään kohti muotin reunoja. 

11. (Materiaali kutistuu voimakkaasti kuivuessaan, joten on hyvä 
valaa muottiin haluttua lopputulosta paksumpi kerros vaahtoa) 

12. Annoin massan kuivua (ohje 48-72 tuntia) ennen muotista 
irrottamista (Jos massa tuntuu kylmältä, kuivumisprosessi on 
vielä kesken) 

13. Seokseen voi halutessaan lisätä myös esim. täyteaineita (kuten 
kasviöljyjä tai munankuoria) kutistumisen vähentämiseksi tai 
tekstiilikuituja kovetusaineiksi 
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Tärkkelyspohjainen biokumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.3  Valumuotit  

 

Biomuovimassan rakenteen, lujuuden ja paksuuden kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota raaka-

aineiden ja valmistusprosessin lisäksi myös valumuotteihin sekä -tekniikoihin. Valumuotti ja muotin reunat 

määrittävät lopullisen biomassan paksuuden ja koon ja valutekniikalla voi vaikuttaa muun muassa valmiin 

biomuovin lujuuteen. Biomuovin valmistuksessa voi käyttää muodoltaan ja pintastruktuuriltaan erilaisia 

valumuotteja, mutta tärkeintä on valita muotti, josta tarttuva ja tahmainen biomuovi kuivatuksen jälkeen 

irtoaa. Huokoiset luonnonmateriaalit toimivat huonosti tähän tarkoitukseen, mutta lasiset ja silikoniset 

levyt ovat sen sijaan hyvä valinta. Foliolla päällystettyjä levyjä tai muotteja voi myös käyttää, mutta niistä 

ohuiden kalvojen irrottaminen on haastavaa ja kalvot repeävät helposti. (class.textile-academy.org viitattu 

6.4.2022.) 

 

Omassa tutkimuksessani levitin ensimmäiset testikappaleet folioilla päällystettyjen levyjen päälle, mutta 

lopullisia koekappaleita varten valmistin muotit suurien lasi- ja peililevyjen sekä pursotettavan 

silikonimassan avulla. Pursotettavalla silikonimassalla rakensin lasilevyille kapeita ja pitkiä silikonireunaisia 

Resepti: 
 
50 g gelatiinijauhetta 
50 g perunatärkkelystä 
100 g glyseriiniä 
100 ml vettä (+ vesi seosten esiliuotukseen) 
15 g viinietikkaa 
(+ väriaine) 
 
Tarvikkeet: 
 
Liesi tai keittolevy 
Kattila 
Lämpömittari 
Lasilevy tai muotti (lasinlevyyn reunat  
esimerkiksi silikonilla) 
Elintarvikevaaka 
Puukauha tai muu sekoitusväline 
Astiat mittaukseen 
 

Työvaiheet: 
 
1. Mittasin veden kattilaan ja kiehautin 
2. Lisäsin väriaineen  
3. Lisäsin glyseriinin ja sekoitin 
4. Lisäsin gelatiinin ja sekoitin hiljalleen 
5. Pidin seoksen lämpötilan alle 80 C asteessa ja sekoitin 

puulusikalla hyvin, hyvin hitaasti kunnes gelatiini on liuennut 
kokonaan (vältä tekemästä ilmakuplia) 

6. Liuotin tärkkelyksen pariin ruokalusikalliseen kuumaa vettä 
erillisessä astiassa 

7. Kun gelatiini oli kokonaan liuennut, lisäsin tärkkelysseoksen ja 
sekoitin n. 5 minuuttia (5-10 minuuttia) 80 C asteessa (seoksen 
pitäisi muuttua nestemäiseksi pastaksi) 

8. Kaadoin seoksen muotin keskelle, josta se kuroutui itsestään 
kohti muotin reunoja (mikäli seos on hyvin paksua voi sen 
levittää lastalla) 

9. Asetin massan kuivumaan ilmavaan paikkaan (lähelle ikkunaa) 
viikoksi (lämpöisempi kuivatuspaikka voi nopeuttaa 
kuivumisprosessia, mutta myös bakteerikasvua. Toisissa ohjeissa 
suositellaan kuivattamaan massaa välillä prässäten) 
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laatikoita, joiden avulla sain valettua koko lasin pituudelta pitkiä ja yhtenäisiä biomuovikappaleita, mikä oli 

lankamaisen materiaalin kannalta oleellista.  

 

 

2.4  Biomassan levitystekniikat 

 

Kuumaa kattilassa valmistunutta biomassaa voi kaataa biomuottien ja levyjen päälle erilaisia tekniikoita 

hyödyntäen. Mitä juoksevampaa massa on, sitä helpommin se leviää tasaisesti ja sitä ohuempaa 

materiaalia on mahdollista valmistaa. Paksumman massan levittäminen pitää hoitaa nopeammin ja mikäli 

materiaali on todella jämäkkää, voi sen levittämiseen tarvita avuksi lastaa. Materiaalin lopullista paksuutta 

arvioidessa on hyvä muistaa biomassojen voimakas kutistuvuus, minkä takia massaa on hyvä kaataa 

muottiin haluttua lopputulosta runsaampi kerros. (class.textile-academy.org viitattu 6.4.2022.) 

 

Useiden materiaalitutkimusten internetsivuilla massaa suositellaan levitettäväksi kattilasta suoraan 

muottiin tai levylle kaatamalla. Kaataminen aloitetaan muotin keskeltä, josta massan annetaan itse 

kuroutua kohti muotin reunoja (class.textile-academy.org viitattu 6.4.2022). Lankamaisia, ohuita kappaleita 

tavoitellessani kokeilin lisäksi pursotustekniikkaa biomassalla täytettävän ruiskun avulla sekä massan 

kaatamista levylle ohuina kaistaleina ilman muottia. 

 

 

2.5   Koesarjat 

 

Agar agar -pohjainen biomuovi 

 

Reseptin mukaan valmistettu agar agar -pohjainen biomuoviseos valmistui kattilassa noin 40 minuutissa. 

Valmiina massa muistutti ohutta siirappia ja se oli hyvin helppo kaataa lasilevyn päälle jähmettymään. Agar 

agar -biomuovi oli koesarjani ensimmäinen ja koska keksin käyttää suuria silikonilla rajattuja lasilevyjä 

valamiseen vasta myöhemmin, valoin agar agar -seoksen pienemmälle reunattomalle lasilevylle ”muotitta”. 

Valamista kokeilin kolmella eri tekniikalla: kaatamalla massaa suoraa kattilasta levyksi lasin pinnalle, 

kaatamalla massaa suoraa kattilasta ohuina noroina lasin pinnalle sekä pursottamalla massaa levylle 

ruiskun avulla. 

 

Kun massa oli kahden päivän kuivattelun jälkeen kuivunut, irrotin sen levyltä varovasti sormien avulla. 

Massa oli vielä kuivatuksenkin jälkeen hyvin tarttuvaa ja tahmaista ja se takertui itseensä ja ympäristöönsä 
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keräten mukaansa kaikki roskat ja pölyt. Kuivatuksen aikana massa oli kutistunut valtavasti, mikä teki 

materiaalista paikoitellen hyvin ohutta ja haurasta. Suurempana levynä massa piti muotonsa hyvin ja 

materiaali kesti venytystä, taittelua ja vetämistä repeämättä. Ohuina noroina valetut suikaleet sekä ruiskun 

avulla pursotetut osiot olivat sen sijaan menettäneet pyöreän muotonsa ja makasivat nyt ohuen ohuina, 

hauraina, tasomaisina nauhoina levyn päällä. Jo pelkkä nauhojen irrottelu alustasta sai materiaalin 

venymään ja kaikista ohuimmista kohdista katkeamaan. 

 

Tahmaisuutensa, venyvyytensä sekä hauraudensa vuoksi agar agar -nauhoista oli sellaisenaan vaikea 

neuloa tai jatkotyöstää mitään, mutta sormien välissä pyörittelemällä, nauhat tiivistyivät pyöreämmiksi ja 

paksummiksi langoiksi. Nämä sormissa pyöritellyt ”kierteiset langat” olivat paljon kestävämpiä ja niistä oli 

mahdollista solmia ja punoa lyhyitä testipunoksia, jotka eivät taivuttelusta huolimatta katkenneet. Kaikista 

helpointa agar agar -muovista oli valmistaa toisiinsa tarrautuvaa solmumaista ”materiaalimattoa”, jossa 

seoksen tahmaisuus oli hyödyllinen piirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuuri 1. Valettu ja kuivatettu agar agar -pohjainen biomuovimassa, ilman muottia pursotettuja agar agar-suikaleita sekä ”agar agar-mattoa” 
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Tärkkelyspohjainen biomuovi 

 

Tärkkelyspohjainen biomuoviseos valmistui ohjeen mukaan kattilassa noin 10 minuutissa. 

Perunatärkkelyksen lisääminen massaan jäykisti seosta hyvin nopeasti ja jo parin minuutin sekoittamisen 

jälkeen massa tarttui lastaan ja sen hämmentämistä oli vaikea jatkaa. Koska tärkkelysmassa oli näin 

jämäkkää, pystyin valamaan sitä vain kahdella tavalla: levittämällä massaa levyksi lasin pinnalle lastan 

avulla ja pursottamalla massaa levylle ruiskulla. Agar agar -massan tavoin myös tärkkelyspohjainen 

biomuovi kuivui pienemmän kehyksettömän lasilevyn päällä ”muotitta”.  

 

Kun massa oli kahden päivän jälkeen kuivunut, irrotin sen levyltä varovasti sormien avulla. Agar agarin 

tavoin massa oli kutistunut valtavasti ja muotoutunut ohueksi epätasaiseksi ja röpelöiseksi pinnaksi levyn 

päälle. Luulen, että epätasaisuus johtui massan jämäkästä rakenteesta ja lastalla levittämisestä, sillä sen 

sijaan, että seos olisi itsestään kuroutunut kohti levyn reunoja notkeiden massojen tavoin, se jämähti juuri 

siihen asentoon, mihin se levyn päälle asetettiin. Ohuet ruiskulla pursotetut ”langat” kutistuivat 

kuivatuksessa olemattomiin ja olivat lopulta niin hauraita ja kovia, että ne napsahtivat poikki jo niitä 

irrottaessa. 

 

Yhtenäisenä levynä tärkkelyspohjainen biomuovi oli suhteellisen kestävää ja sitä pystyi venyttämään, 

taivuttelemaan ja taittelemaan ilman massan repeämistä tai murtumista. Vaikka massa oli paksudeltaan ja 

koostumukseltaan epätasaista, se pysyi muodossaan ja siitä oli helppo leikata nauhamaisia suikaleita 

jatkotyöstämistä varten. Massa oli tunnultaan yhtä aikaa kuiva ja tahmainen ja erityisen merkille pantavaa 

oli sen todella voimakas etikkainen tuoksu, joka ei haihtunut merkittävästi vielä viikkojenkaan jälkeen. 

 

Pursotuskokeilujen epäonnistuttua, leikkasin levyksi kuivuneesta tärkkelysmassasta ohuita suikaleita ja 

kokeilin, voisiko niitä neuloa tai jatkotyöstää jollain muulla tavoin. Mitä ohuempia levystä leikatut palat 

olivat, sitä herkemmin suikaleet venyivät ja murtuivat. Noin puolen senttimetrin levyiset nauhat olivat 

jotenkuten käsiteltävissä, mutta niiden neulominen osoittautui mahdottomaksi nauhojen haurauden ja 

katkeilun takia. Punominen sen sijaan sopi materiaalin työstämiseen paremmin ja sain valmistettua tällä 

tekniikalla yhden kasassa pysyvän koekappaleen. 
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Biosilikoni 

 
Reseptin mukaan valmistettu biosilikoni valmistui kattilassa noin 40 minuutissa. Juokseva ja muuten 

helposti valmistettava seos muodosti keittämisvaiheessa herkästi ilmakuplia, jotka näkyivät lopullisessa 

massassa varsinaisten kuplien lisäksi sameutena sekä rakenteen muutoksina. Kuplien välttämiseksi 

seosta on hyvä sekoittaa erityisen hitaasti koko keittämisprosessin ajan ja ennen muottiin valamista 

kuplakerroksen voi yrittää poistaa massan pinnalta esimerkiksi lusikalla kaapimalla. 

 

Keitetty kuuma biosilikonimassa muistutti rakenteeltaan ohutta siirappia ja juoksevuutensa ansiosta se oli 

helppo valaa tasaisesti lasilevylle. Biosilikonin valua varten olin valmistanut pitkistä lasilevyistä ja 

pursotettavasta silikonista reunallisia ”muottilaatikoita”, joiden avulla pystyin valamaan noin puolentoista 

metrin mittaisia, kapeita ja pitkiä silikonisuikaleita. Kuten muidenkin materiaalien kohdalla, kokeilin valaa 

biosilikonia kolmella eri tekniikalla: kaatamalla massaa suoraa kattilasta levyksi lasimuotin pinnalle, 

kaatamalla massaa suoraa kattilasta ohuina noroina lasin pinnalle ilman muottia sekä pursottamalla massaa 

levylle ruiskun avulla.  

 

Viiden päivän kuivattelun jälkeen biosilikoni oli kiitävää, läpinäkyvää, suhteellisen tasalaatuista ja notkeaa 

massaa, joka ei ollut kutistunut kuivatuksessa kovinkaan merkittävästi. Massan pinnassa oli hieman 

Figuuri 2. Kuivunut ja muotista irrotettu tärkkelyspohjainen biomuovi (kuvat 1&2) sekä massasta leikatut suikaleet, joita punottu yhteen 
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tahmainen tuntu, mutta se ei tarrautunut itseensä tai ympäristöönsä samalla tavalla kuin esimerkiksi agar 

agar- tai tärkkelyspohjainen biomuovi. Yhtenäisenä suurena levynä biosilikoni vaikutti erittäin lujalta ja 

kestävältä materiaalilta, joka ei murtunut tai repeytynyt venyttämisestä, taivuttelusta tai suoranaisesta 

kiskomisesta huolimatta.  

 

Ohuina noroina ilman muottia valetut ja ruiskulla pursotetut biosilikonit eivät sen sijaan toimineet ihan 

yhtä hyvin kuin muottiin valettu massa. Kuten muidenkin materiaalien kohdalla, kapealla alueella ja ohuena 

kerroksena kuivunut biosilikoni, oli laajalle alueelle levittäytynyttä massaa heikompaa, venyvämpää ja 

murtuvampaa. Jo levitysvaiheessa paineellakin pursotettu seos lässähti nauhamaiseen muotoon, eikä 

kyennyt säilyttämään lankamaista ”pyöreyttä” lainkaan. Sekä ohuet noroina valetut että ruiskulla 

pursotetut biosilikonikappaleet olivat kyllä jatkotyöstettävissä ja neulottavissa, mutta ne eivät vetäneet 

toimivuudessaan vertoja yhtenäisestä levystä leikatuille langoille ja nauhoille. 

 

Biosilikonilevyistä saksilla leikatut eri paksuiset langat ja nauhat olivat joustavia, mutta jämäköitä ja pitivät 

muotonsa suhteellisen hyvin jopa puretun neulosrakenteen jäljiltä. Biosilikonilangan sai katkeamaan isoa 

levyä helpommin, mutta neulomisen, kutomisen ja punomisen materiaali kesti varsin hyvin. Myös hyvin 

ohuiksi leikatut langat kestivät kulutusta, mutta venyivät ja sitä kautta katkesivat paksumpia suikaleita 

herkemmin. 

 

 

 Figuuri 3. Pitkän lasimuotin avulla valmistettua biosilikonia (kuvat 1&2) sekä siitä leikattua lankaa (kuva 3) 
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Biovaahto 
 
Reseptin mukaan valmistettu biovaahto valmistui kattilassa noin 40 minuutissa. Valmistusprosessin aikana 

seurasin ja mukailin kahta eri reseptiä, jotka erosivat toisistaan vaahdotuksen keston ja tekniikan osalta. 

Toinen resepteistä kehotti vaahdottamaan seosta voimakkaasti koko keittymisprosessin ajan, kun taas 

toisen ohjeen mukaan seosta tuli sekoittaa hiljalleen 20 minuuttia, vaahdottaa vain kahdesta viiteen 

minuuttia ja sekoittaa lopuksi hiljalleen suurimpien ilmakuplien poksahtamiseksi. Valitsin vaahdottaa seosta 

voimakkaasti koko keittymisen ajan ja tästä syystä massasta tuli lopulta liian ilmavaa ja vaahtoavaa. 

 

Keitetty ja vaahdotettu biovaahto oli suurimmaksi osaksi kevyttä ja juoksevaa vaahtoa, jota oli helppo valaa 

silikonilla vuorattuihin pitkiin muotteihin. Muottivalun lisäksi valoin biovaahtoa muiden materiaalien tavoin 

ohuehkoina noroina lasin pinnalle ilman muottia, mutta pursottamiseen massa oli liian ilmavaa ja kuplivaa. 

 

Noin kolmen vuorokauden kuivattamisen jälkeen biovaahto oli lässähtänyt ja kutistunut valtavasti. Kuplat ja 

tietynlainen ilmavuus olivat edelleen läsnä, mutta kolmiulotteisuuden sijaan massa oli litistynyt ohueksi 

kaksiulotteiseksi lasiin jämähtäneeksi kerrokseksi, jota oli mahdotonta irrottaa alustastaan. Massa oli 

tarrannut kiinni lasiin kuin liimattuna, eikä se irronnut kunnolla edes apuvälineiden avulla. Hyvin hitaasti 

Figuuri 4. Biosilikonimassasta leikattua lankaa ja siitä puikoilla neulottuja neulosrakenteita 
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sain veistettyä vaahdon paksummista kohdista irti siivuja terän avulla, mutta suikaleet olivat erittäin 

hauraita ja repaleisia. Ohuina noroina valetut muotittomat osiot olivat kutistuttuaan täysin menetetty 

tapaus. 

 

Se yhtenäinen pieni levy, jonka sain lopulta irrotettua muotista, vaikutti materiaalina hyvin kiinnostavalta ja 

erilaiselta kuin muut biomassat. Vaikka massa oli reunoiltaan hyvin repaleista, se oli kuitenkin suurempana 

pintana suhteellisen muotonsa pitävää ja kestävää, hauraan ja himmeän kuitukankaan oloista. Jos seos ei 

olisi kutistunut kuivatuksessa millimetrin paksuiseksi kerrokseksi, olisi se varmasti lujaa, kimmoisaa ja 

enemmän muovimaista.  

 

Pienestä repaleisesta biovaahtolevystä sai leikattua lyhyitä, kapeita ja hyvin hauraita nauhoja, joita pystyi 

hyvin varovasti solmimaan tai punomaan yhteen. Neulomiseen nauhat ovat liian hauraita, mutta jatkoa 

ajatellen olisi kiinnostavaa tietää, millä tavalla biovaahto käyttäytyisi paksumpana, vähemmän 

vaahdotettuna massana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuuri 5. Muotista irrotettua ja kuivatettua biovaahtomassaa, sekä massasta leikattu pieni tasainen levy 
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Tärkkelyspohjainen biokumi 
 
Reseptin mukaan valmistettu tärkkelyspohjainen biokumi valmistui kattilassa noin 30 minuutissa. Kuten 

biosilikoniseoksen kohdalla, myös biokumimassan keittämisprosessissa muodostui herkästi ilmakuplia 

massan sekaan. Kuplat näkyivät lopullisessa materiaalissa kuplaisuuden lisäksi sameutena sekä rakenteen 

muutoksina. Kuplien välttämiseksi seosta on hyvä sekoittaa erityisen hitaasti koko keittämisprosessin ajan 

ja ennen muottiin valamista, massan pinnalla olevan kuplavaahdon voi yrittää poistaa esimerkiksi lusikan 

avulla.  

 

Keitetty kuuma biokumi oli lisätystä tärkkelyksestä huolimatta melko juoksevaa ja siirappimaista ja massa 

oli helppo valaa silikonilla vuorattuihin pitkiin lasimuotteihin. Muottivalun lisäksi valoin kumimassaa 

muiden materiaalien tavoin ohuina noroina lasin pinnalle ilman muottia sekä pursottamalla massaa levylle 

ruiskun avulla. 

 
Noin viikon mittaisen kuivatuksen jälkeen biokumi oli himmeästi kiiltävää, hieman läpikuultavaa, 

tasalaatuista ja jämäkkää massaa, joka ei juurikaan kutistunut kuivatuksen aikana. Massan pinnassa oli 

hieman tahmainen tuntu, mutta muihin massoihin verrattuna tahmaisuus ja tarttuvuus oli vähäistä. 

Yhtenäisenä suurena levynä biokumi vaikutti erittäin kestävältä ja lujalta materiaalilta, joka kesti erittäin 

hyvin venyttämistä, taivuttelua ja kiskomista repeämättä. Massa ei myöskään menettänyt lujuuttaan tai 

käpristynyt ajan kuluessa, vaan säilytti ominaisuutensa vielä viikkojen tarkastelun jälkeen. 

 

Ohuina noroina ilman muottia valettu ja ruiskulla pursotettu biokumi toimi tarkoituksessaan kaikista 

biomassoista parhaiten, muttei se silti ollut yhtä kestävää ja muotoiltavaa kuin muotilla isommaksi levyksi 

valettu massa. Ohuet kattilasta valetut suikaleet ja langat pitävät materiaaleista parhaiten ”pyöreytensä”, 

mutta olivat silti kuivatuksen jälkeen ennemmin nauha- kuin lankamaisia. Suikaleet olivat kuitenkin 

jatkotyöstettävissä ja neulottavissa ainakin yli 0,5 senttimetrin levyisinä kappaleina. 

 

Biokumilevyistä saksilla leikatut eri paksuiset langat ja nauhat olivat joustavia, mutta jämäköitä ja pitivät 

muotonsa suhteellisen hyvin jopa puretun neulosrakenteen jäljiltä. Biosilikonilangan sai katkeamaan isoa 

levyä helpommin, mutta neulomisen, kutomisen ja punomisen materiaali kesti varsin hyvin. Myös hyvin 

ohuiksi leikatut langat kestivät kulutusta, mutta venyivät ja sitä kautta katkesivat paksumpia suikaleita 

herkemmin. 
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3. Tutkimustulokset 

 

Tutkimuksen kannalta oli kiinnostavaa huomata, kuinka samoistakin raaka-aineista koostuvat reseptit ja 

ohjeet toimivat keskenään eri tavalla, toiset paremmin kuin toiset. Parhaimman ja luotettavimman tiedon 

koin saavani Celilia Raspantin (2019) sekä Loes Bogesin (N.d.) ohjeista, joissa perehdyttiin seikkaperäisesti 

biomateriaaleihin sekä niiden valmistusprosesseihin. Sen sijaan esimerkiksi Recipes for Material Activism 

(2014) teoksesta poimittua tärkkelyspohjaista biomuovireseptiä jouduin noudattamaan aika puhtaasti 

intuition varassa, sillä raaka-ainelistan lisäksi varsinaisia työvaiheita, lämpötiloja tai keittoaikatauluja ei 

ohjeista löytynyt. Tutkimuksen edetessä ja aiheeseen uppoutuessa huomasin, kuinka suuri vaikutus massan 

onnistumiselle ja lopullisen rakenteen saavuttamiselle oli lopulta niinkin yksinkertaisissa asioissa kuin 

oikeassa keittolämpötilassa, keittämisajassa sekä sekoitustekniikassa. Oli myös valtavasti väliä, lisäsikö 

esimerkiksi tärkkelyksen seokseen jauheena vai liuottiko sen ensin pariin ruokalusikalliseen vettä. Intuition 

varassa toteutettu tärkkelyspohjainen biomuovi esimerkiksi jämähti kattilaan ja lastaan jauhemaisen 

tärkkelyksen lisäämisen jälkeen, kun taas tärkkelyspohjainen biokumi, johon lisäsin tärkkelyksen 

nesteeseen liuotettuna, pysyi notkeana siirappimaisena massana muotin valamiseen saakka. 

 

Biomassojen onnistuvuuden kannalta oli olennaista huomioida keittymisprosessin lisäksi massan 

kutistuvuus. Biomassat, joita ”keitettiin kasaan” pisimpään, tuntuivat kutistuvan vähemmän kuin massat, 

joiden kuumentaminen tapahtui nopeasti. Myös kehyksettömiin muotteihin valetut massat kutistuivat ja 

pitivät muotonsa muotteihin valettuja massoja huonommin. Kaikista kutistuvinta biomuovia muodostui 

Figuuri 6. Pitkällä muotilla valettu ja kuivatettu biokumilevy, ilman muottia pursotettuja biokumisuikaleita, levystä leikattua biokumilankaa sekä 
suikaleista neulottu neulosrakenne. 
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biovaahdosta sekä agar- ja tärkkelyspohjaisesta massasta, kun taas vähiten kutistuivat biokumi ja 

biosilikoni. 

 

Biomuovien joustavuus oli tärkeä kriteeri, kun tavoitteena oli valmistaa neulosmaiseen rakenteeseen 

taipuvaa lankaa. Liika joustavuus ja glyseriinin määrä tekivät biomassoista limaisia, venyviä ja herkästi 

katkeavia kun taas jouston puute sai massat kovettumaan ja repeämään. Parhaiten joustavaksi levyksi ja 

langaksi muotoutuivat biosilikoni ja biokumi, jotka toimivat parhaiten myös ilman muottia valaessa. Niiden 

rakenne säilyi jämäkkänä mutta notkeana koko prosessin ajan ja niistä syntyi myös parasta lankaa ja 

nauhaa, jota pystyi virkkaamaan, kutomaan, punomaan ja solmimaan. Tärkkelyspohjainen biomuovi oli sen 

sijaan joustoltaan heikointa. Massa pysyi kyllä muodossaan ja venyi erityisesti ohuina suikaleina, mutta se 

myös katkesi helposti.  

 

 

 

 

Tärkeä huomio kaikkien biomassojen osalta oli se, että massat olivat kestävämpiä niin levy- kuin 

lankamaisessakin muodossa, mikäli ne oli ensin valettu reunalliseen laajapinta-alaiseen lasimuottiin. 

Parhaiten onnistuivat siis seokset, jotka olivat sen verran notkeita ja nestemäisiä, että ne valuvaiheessa ja 

massaa muotin keskelle kaataessa, kuroutuivat itse tasaisesti kohti muotin reunoja. Tällä tavoin massoista 

muotoutui tasaisia ja ennen kaikkea tasalaatuisia, sileitä ja helpommin alustastaan irrotettavia. Ilman 

muottia valetut suikaleet ja levyt kestivät käsittelyä vaihtelevasti, mutta olivat selvästi muottiin valettuja 

levyjä heikompia, käpristyneempiä ja herkemmin murtuvia. 

 

Figuuri 7. Pitkillä muoteilla valetut ja kuivatetut biosilikoni-, biovaahto- sekä biokumilevyt (kuva 1) sekä pitkä valetut biokumi- ja 
biosilikonikappaleet (kuva 2) 
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Kestävimmät langat ja nauhat syntyivät niin ikään levyiksi valetuista massoista leikkaamalla, ei 

pursottamalla tai ohuiksi suikaleiksi valamalla, kuten ehkä aluksi toivoin. Mitä ohuemmaksi suikaleita 

leikkasi tai valoi, sitä venyvämmiksi ja hauraammiksi ne muuttuivat. Tuotannollisesti ja ajan säästämiseksi 

olisi helpompaa, jos oikean paksuista lankaa voisi pursottaa suikale suikaleelta ilman pitkiä ja kapeita 

muotteja, joita voi olla kotioloissa vaikea valmistaa. Langan käyttötarkoitusta ajatellen olisi muutenkin 

ihanteellisempaa valmistaa paljon pidempiä kappaleita, kuinka mitä 1,5 metrin mittaisella lasilevyllä pystyy 

valmistamaan. Materiaalitutkimuksen ensimmäisiä koepaloja valmistaessani kokeilin pursottaa ja valaa 

lankamaisia osioita levyille spiraalin muotoon, jolloin lankaa saisi pidennettyä sisäkkäisten kierrosten avulla. 

Tämä tekniikka toimi kuitenkin huonosti, sillä kaikenlaiset mutkat, kulmat ja epätasaisuudet vaikuttivat 

heikentävästi biomuovin lujuuteen ja kestävyyteen. Kotioloissa ainut tapa saada pitkää lankamaista 

materiaalia, oli liittää langanpätkiä yhteen joko solmimalla tai sulalla biomassalla liimaamalla. Liitoksin 

valmistettu lanka on kuitenkin paljon heikompaa ja epäkäytännöllisempää kuin yhtenäinen pitkä lanka. 

 

Lankojen leikkaaminen levyksi valetusta massasta ei ollut todellisuudessa yhtä ihanteellinen vaihtoehto 

kuin se, että lankoja voisi valmistaa pursottamalla juuri siihen pituuteen tai paksuuteen kuin on tarve. 

Kokeilin leikata massaa ensin terän avulla metalliviivainta vasten, mutta lopulta saksilla leikkaaminen oli 

kaikkien massojen osalta toimivin vaihtoehto. Terällä leikatessa joustava biomassa kasaantui terän eteen ja 

lopputulos oli epäsiisti ja epätasainen. Saksilla leikatessa massaa pystyi hallitsemaan paremmin, mutta 

lopputulos ei tälläkään tekniikalla ollut paras mahdollinen. Jatkoa ajatellen olisi kiinnostavaa kokeilla 

biomassojen leikkaamista laserin avulla. Biomateriaaliluennossaan Cecilia Raspanti esitteli, kuinka 

muutamat biomateriaalin parissa työskentelevät tahot leikkasivat esimerkiksi agar agar -pohjaisia paljetteja 

laserleikkurin avulla (Raspanti 2019). 

 

Jatkoa ajatellen myös biomassan pursottamiseen olisi kiinnostavaa perehtyä massojen rakennetta 

optimoimalla. Jotta pursottaminen voisi onnistua, pitäisi massan olla tarpeeksi jäykkää ja toisaalta tarpeeksi 

joustavaa, jotta se pursottuisi ruiskusta toivotulla tavalla. Tietynlainen massan jäykkyys ja jäykkyyden 

aiheuttama paine ruiskussa ovat olennaisia siksi, että pursotettu lanka voisi säilyttää muotonsa ja 

rakenteensa vielä pursotuksen jälkeen. Internetistä löytyvien alginaattilankaohjeiden pursotus tapahtuu 

ruiskusta suoraan nesteeseen, missä massa jähmettyy muotoonsa saman tien. (instructables.com viitattu 

6.4.2022) En tiedä voisiko samaa tekniikkaa hyödyntää jollain tavalla myös muista raaka-ainesta 

valmistettavien biomassojen kohdalla. 
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3.1. Biomuovien muutokset ja jatkokehitys 

 

Osa tutkimukseni biomuoveista kesti aikaa varsin hyvin ja esimerkiksi suurin muutos biosilikonista 

valetuissa kappaleissa oli sen värin hienoinen haalistuminen aurinkoisella ikkunalla säilyttämisen jälkeen. 

Massa on vielä viikkojen jälkeen jämäkkää, kestävää ja joustavaa, eikä se ole käpristynyt, kovettunut tai 

kuivunut. Biosilikonin tuoksu ei ollut missään vaiheessa biomassojen voimakkain, mutta ajan kuluessa sekin 

on haalistunut entisestään. Samanlaisia havaintoja tein myös biokumin osalta. 

 

Biovaahto sen sijaan oli jämäköitynyt ja tiivistynyt viikkojen kuluessa. Massa näyttää ja tuntuu 

kuitukangasmaiselta ja melko hauraalta, mutta venyttäessä materiaali pitää suhteellisen hyvin muotonsa. 

Jos biovaahtomassaa venyttämisen sijaan repäisee, repeytyy materiaali varsin tehokkaasti. Ajan kuluessa 

biovaahdosta on tullut entistä enemmän kuitukankaan oloista ja kun sitä taittelee, massa jää taittuneeksi, 

eikä palaudu ennen seuraavaa materiaalin muotoilua. Biovaahdon omanlainen tuoksu taas on säilynyt ajan 

kulusta huolimatta ennallaan. 

 

Agar agar -pohjainen biomuovi kesti aikaa kohtalaisesti. Se säilytti tahmaisuutensa ajan kulusta huolimatta 

ja suurempana levynä se oli edelleen muotoiltavissa repeämättä. Ohuet suikaleet sen sijaan haurastuivat 

niin, että tarttuessaan itseensä tai ympäristöönsä, ne katkeilivat. 

 

Figuuri 8. 3 viikkoa vanhaa biosilikoni- ja biokumilevyistä leikattua lankaa ja tärkkelyspohjaisesta biomuovista sekä biovaahdosta leikattuja suikaleita 
(kuva 1). 3 viikkoa vanhoja biokumista ja biosilikonista neulottuja rakenteita, tärkkelyspohjainen biomuovipunos sekä biovaahdon pala (kuva 2) 
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Tärkkelyspohjainen biomuovi kesti ajan kulua tutkimukseni materiaaleista heikoiten. Etenkin ohuempina 

suikaleina massa käpristyi, kovettui ja menetti joustavuutensa. Materiaali toimii varmasti hyvin 

kovapintaisissa ja paksumpirakenteisissa tuotteissa, mutta lankana ja nauhoina massa näytti menettävän 

tärkeimmät ominaisuutensa ajan saatossa. Viikkojen kuluessa tärkkelysmassan voimakas tuoksu oli 

haalistunut, mutta se erottui edelleen muista etikkaisuudellaan. 

 

Koska kaikki valmistamani biomuovit ovat raaka-aineiltaan biohajoavia, voi ne joko kompostoida tai 

palauttaa uudeksi massaksi kuumentamalla niitä kattilassa vesitilkan kanssa. Haurastuneista materiaaleista 

voi siis synnyttää uutta massaa lukemattomia uusia valuja varten. Jo olemassa olevia materiaaleja voi toki 

kehittää ja jatko työstää sellaisenaan ja esimerkiksi massaa silppuamalla ja muotoilemalla, pienemmistä 

paloista voi muodostaa paljetteja tai muita tekstiilirakentamisen osia, joita voi hyödyntää esimerkiksi 

vaatteissa. Toinen hyvä tapa hyödyntää käytettyä biomassaa on kuumentaa se kattilassa, valaa massasta 

ohuita levyjä ja valmistaa levyistä esimerkiksi suosittuja biopusseja tai -kasseja, joita voi käyttää tavallisten 

biopussien tavoin. Samaan tapaan biomassoista voi valmistaa muita biohajoavia pakkausmateriaaleja tai 

esimerkiksi biohajoavia kukkien kasvatusruukkuja. 

 
 
4. Loppupäätelmät 
 
 
Vaikka materiaalitutkimukseni oli vain pintaraapaisu biomateriaalien inspiroivassa meressä, olin yllättynyt 

ja iloinen siitä, miten erilaisia massoja ja materiaaleja oli mahdollista valmistaa kotikeittiön biohajoavista 

raaka-aineista. Tutkimuskysymykseni biomuovin taipumisesta neulottavaan muotoon sai vahvistusta ja 

jokainen materiaali ominaisuuksineen tuki käsitystäni siitä, minkälaiset muuttujat vaikuttavat lankamaisen 

materiaalin valmistamiseen nimenomaan biomateriaaleista käsin. Jos aika ei olisi ollut näin rajallista, olisin 

ehdottomasti tehnyt uudet koesarjat kaikista massoista ja selvittänyt, kuinka luotettavia ensimmäisen 

testisarjani tulokset lopulta olivat. 

 

Biomateriaalien maailmaan nyt hiukan syvemmin tutustuneena en malta odottaa, mitä biologian, 

materiaalitieteen ja suunnittelun saralla tapahtuu seuraavaksi. Uusia materiaaleja ja menetelmiä 

kehitellään huimaa vauhtia ja samalla ympäristöömme kiinnitetään enenevissä määrin huomiota. Jo nyt 

biohajoamattomia tekstiilikuituja pystytään hajottamaan valvotussa optimoidussa ympäristössä, mikä on 

tärkeä käännekohta tekstiilituotannon tulevaisuuden kannalta (D’Itria, E.& Colombi, C. 2022, 16.) Samaan 

aikaan esimerkiksi maataloudesta ja viemäreistä peräisin olevia ravinteita voidaan uusien materiaalien, 

kuten levän avulla, kerätä talteen seuraavan sukupolven biomateriaaleja varten. Mahdollisesti jo hyvin pian 



25 

käyttämämme materiaalit ja osa jätteistä voidaan hyödyntää ja muuntaa seuraavan sukupolven tuotteiden 

ruokkimiseksi. (fashionunited.uk viitattu 6.4.2022). 
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