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Tiivistelmä 
 
Tutkimukseni aiheena oli tutkia ja mahdollisesti löytää uusia tapoja valmistaa kuoseja 
erilaisista kankaista, laserleikkuria hyödyntäen. Vertailin miten eri kankaat käyttäytyvät 
niitä työstettäessä laserleikkurilla. Hypoteesini oli, että saisin paljon toisistaan eroavia 
tuloksia ja tietoa siitä, miten laserleikkuria voi hyödyntää erilaisten kankaiden työstössä.  

 
Työstin laserleikkurilla neljää erilaista kangasta, jotka on valmistettu eriävistä 
materiaaleista. Koepaloissani käytin Puuvillaa, farkkukangasta, polyesteria ja nahkaa. 
Työstin niitä kaikkia samalla CO2-laserleikkurilla. Säädin kuitenkin leikkurin laserin 
voimakkuutta ja leikkausnopeutta, jotka vaikuttavat myös leikkauksen ja merkkauksen 
lopputulokseen.  
 
Kankaat käyttäytyivät eri tavoin niitä työstettäessä laserleikkurilla, tuloksiin vaikuttivat 
materiaalit, joista kankaat oli valmistettu, kankaiden paksuus ja kudosten rakenne. Osa 
koepaloistani onnistui hyvin, voisin hyödyntää samaa tekniikkaa myös muissa 
projekteissani. Osa koepaloista taas heikkeni liikaa laserin säteestä eikä niitä ei voisi 
hyödyntää ainakaan vaatetuksessa.  
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1 Johdanto 
 
 
Tutkimuksessa tutkin kankaiden työstöä laserleikkurilla. Tavoitteeni oli tutkia ja mahdollisesti 
löytää jotain uutta kuosien valmistuksesta laserilla. Minua kiinnostaa kuinka eri materiaaleista 
valmistetut kankaat käyttäytyvät, kun niihin merkkaa ja leikkaa muotoja laserleikkurilla.  
 
Laserleikkausteniikka on lasersäteen hyödyntämistä asioiden leikkausta varten. 
Laserleikkauslaitteessa laser kohdistuu tähdättyyn kohtaan ja kun tiivistetty energia on 
tarpeeksi korkea, laserilla voi leikata tai polttaa jälkiä eri materiaaleihin. (Golden Laser 2021) 
Tämä teknologia on johtanut monien teollisten valmistustekniikoiden muuttamiseen laserin 
nopeuden, tarkkuuden, hinnan ja ympäristöystävällisyyden vuoksi, vaikka itse laserleikkaus 
teknologiaa ei ole erityisen uusi keksintö. Olen havainnut, kuinka sen hyödyntäminen on 
kasvanut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sen teknologia on kehittynyt ja 
laserleikkureiden hinta on laskenut niin paljon, että nykyään myös yksittäiset henkilöt voivat 
ostaa sellaisen kotiinsa. Laserleikkauksen yleistymisestä huolimatta, uskon siitä löytyvän vielä 
runsaasti uusia tapoja, joihin sitä voisi hyödyntää. Siksi pidän sen tutkimista mielenkiintoisena ja 
tarpeellisena. Erilaisten kankaiden työstämisestä laserleikkureilla ei myöskään löydy paljon 
informaatiota internetistä.   
 
Minua kiinnostaa kuinka monipuolisesti laserleikkuria voidaan hyödyntää myös kankaiden- ja 
vaatteidentyöstössä. Laserilla voi työstää lukuisia eri materiaaleja. Tutkimustani varten valitsin 
neljä eri materiaaleista valmistettua yleisesti käytettyä kangasta, jotta saisin tutkimuksestani 
mahdollisimman monipuolisia tuloksia.  
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2. 1 Koepalojen materiaalit: 
 
 
Puuvilla on maailman eniten tuotetuin luonnonkuitu, jota saadaan 
pensaina kasvavan puuvillakasvien siemenhaituvista. Se on suhteellisen 
kestävää ja miellyttävän tuntuista päällä puettuna, jonka vuoksi sitä 
käytetään paljon vaateteollisuudessa. Lämmön vaikutuksesta kuitu 
ensin kellastuu ja sen selluloosaketjut katkeavat ja lujuus katoaa 
kokonaan 200°C: ssa. Puuvilla palaa herkästi, joka tulee myös 
vaikuttamaan sen työstöön ja lopputulokseen sitä laserleikkurilla 
muokattaessa. (Riikka R, 2021) 
 
 
Farkkukangas on puuvillasta valmistettu tekstiili, se on ollut suuressa 
käytössä vaatetuksessa viimeisen sadan vuoden aikana. Vaikka 
farkkukangas on valmistettu myös puuvillasta, sen kudottujen sidosten 
rakenteen takia se erottuu vahvasti tavallisesta puuvillakankaasta. 
Farkku syttyy myös helposti tuleen, koska se on valmistettu 
luonnonkuiduista. Uskon kuitenkin laserilla pintaan tehdyn 
merkkauksen onnistuvan sen paksuuden takia. (lähde 3) 
 
 
Polyesteri on maailman eniten tuotettu tekstiilikuitu ja sen tuotanto 
kasvaa nopeammin kaikista tekstiilikuiduista. Se valmistetaan 
muovista ja siksi sen veto- ja hankauslujuus on suhteellisen korkea. 
Lämpöä polyesteri kestää suhteellisen hyvin, kunnes se saavuttaa 
260°C: een, joka on sen sulamispiste. Polyesterin syttyy vaikeasti 
mutta sulaa helposti, joka tulee todennäköisesti vaikuttamaan sen 
työstöön laserilla. (Riikka R, 2021) 
 
 
Aito nahka on paksua ja erittäin kestävää monella tavalla. Nahkalla on 
korkea lämmönkestävyys eikä se syty tuleen tai varsinkaan sula 
samalla tavalla kuin muovi. Siihen jää vain palojäljet ja sen takia 
laserleikkurilla sen pintaan pitäisi saada merkattua kuvioita 
onnistuneesti. Nahkan leikkaus pitäisi myös onnistua, mutta en tiedä 
kuinka helposti laser menee siitä läpi. 
(Lähde 4) 
 



 6 

2 Menetelmät  
 
2.1 Kuosien valmistelu laserleikkausta varten 
 
Tutkimusta varten tein kaksi kuosia muokkaamalla valmiita vapaasti käytettäviä kuvia 
internetistä. Valitsemieni kuosien avulla sain testattua mahdollisimman laajasti laserleikkurin ja 
kankaiden ominaisuuksia. Molemmat kuosit ovat A4 kokoisia ja työstin ne vuorotellen jokaiselle 
kankaalle. Ensimmäinen kuosi (kuva 1) leikkasi kankaaseen kulmikkaita ja pyöreitä muotoja. 
Toisen kuosin (kuva 2) tarkoitus oli testata, miten kankaiden pintoihin sai merkattua kuvioita 
polttamalla laserilla eri syvyisiä jälkiä kankaiden pintoihin. Olennaista kuosien valinnassa oli, 
että ne erosivat toisistaan ja se toi mahdollisuuden hyödyntää laseria niin kankaiden 
leikkaamiseen, kuin merkkaamiseen. 
 
 

    Kuva 1                                                                             kuva 2 
 
 
2.2 Laserleikkurin käyttö 
 
Laserleikkauslaitteita on paljon erilaisia erilaisiin tarkoituksiin, mutta minä käytän 
tutkimuksessani CO2-laserleikkuria, koska se on hyvä pehmeiden asioiden kuten kankaiden 
leikkausta varten.  
 
Jokaisen kankaan työstö alkoi samalla tavalla: asetin kankaan laserleikkauslaitteen ”pedille” eli 
tasolle, jossa leikkaus tapahtuu. Ennen kuin aloin työstää kuosejani kankaalle tein kankaan 
reunaan testejä siitä, mikä olisi hyvä laserin voimakkuus ja leikkausnopeus. Liian voimakas laser 
saattoi jättää kankaan reunaan vahvat polttojäljet tai leikata pinnalle haluttu kuva kankaan läpi. 
Toisaalta liian heikko laser ei leikannut kankaan läpi tai jättänyt minkäänlaista kuviota kankaan 
pintaan. Löydettyäni hyvän laserin voimakkuuden valitsemalleni kankaalle sovitin laitteen 
työstämään kuosiani.  
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Laserleikkurilla kesti työstää kuosia, jossa oli eri kokoisia rekiä noin 8 min ja kuosia, joka jäi 
kankaan pintaan noin 30 min.  

 
 

3 Tulokset   
 
 
3. 1 Puuvilla 
 
Laser leikkasi puuvillan läpi hyvin teholla 30 ja lopputuloksesta sai erittäin tarkan. Huono puoli 
puuvillan leikkauksen tuloksena oli, että laseri jätti pienet palojäljet koepalan reunoihin eikä se 
näyttänyt kovin hyvältä valkoisella puuvillalla. Puuvillan pintaan sai poltettua laserilla selkeää ja 
siistiä jälkeä muutaman testin jälkeen. Puuvillan pintaan merkkauksessa haastavinta oli löytää 
oikea laserin voimakkuus, sillä liian heikko laser ei 
polttanut tarpeeksi tummaa jälkeä ja liian vahva 
heikensi kankaan rakennetta liikaa. Päädyin 
työstämään kuosia laserin teholla 18, joka teki 
kudoksesta hieman liian hauraan. Laserin polttaessa 
puuvillaa, se muuttui vaalean ruskeaksi ja erottui 
hyvin valkoisella kankaalla.  
                                                                                                     Merkkaustestejä puuvillaan 
 
 
3. 2 Farkkukangas  
 
Farkkukankaan leikkaus onnistui paremmin kuin odotin: kuitu ei lähtenyt purkautumaan ja laser 
leikkasi kankaan läpi helposti teholla 30. Kankaan pintaan sai merkattua laserleikkurilla täysin 
erilaista jälkeä kuin muihin kankaisiin. Laser poltti farkkukankaan ensimmäisen kerroksen ja 
paljasti kudoksen vaalean sisäpuolen, joka teki 
siitä helposti merkattavan. Farkkukangasta 
merkatessa huomasin sen menettävän lujuutensa 
ja rikkoutuvan helposti puuvillan tavoin, silloin 
kun laseri oli liian voimakas. Testipalojen 
perusteella asetin laserin voimakkuuden teholle 
18, joka merkkasi näkyvää jälkeä, mutta ei 
pilannut kuidun kestävyyttä.                                          Merkkaustestejä Farkku kankaaseen 
 
 
 
 



 8 

3.3 Polyesteri  
 
Polyesterin laserleikkaus onnistui siististi teholla 30. Laser sulatti leikkausjäljet kiinni, niin että 
kangas ei pysty purkautumaan. Polyesteriin ei jäänyt polttojälkiä kuten puuvillaan, jonka vuoksi 
sen merkkaus oli taas haasteellisempaa. Polyesterin merkkausta varten laseri piti asettaa 
voimakkaammalle teholle kuin muille koepaloille. Laserin 
voimakkuuden teholla 20 kudokseen sai merkattua kuosia 
ilman että se rikkoi kangasta. Merkkauksen jälki 
polyesterin pinnalla näkyi pelkkinä tasoeroina, kun laseri 
sulatti ohuen kerroksen kuosin tummista kohdista. 
Lopputuloksesta on kuitenkin hieman hankala hahmottaa 
kuosia kankaan pinnalla. 
 
                                                                                                              Polyesterin pintaan merkkaus                            
3.4 Nahka  
 
Nahkaa oli muihin kankaisiin verrattuna haastavampi leikata laserilla, sen paksuuden takia. 
Minun oli tehtävä muutamia testejä, jotta säin säädettyä laserin voimakkuuden ja nopeuden 
nahkalle sopivaksi. Ensin kokeilin leikata nahkaa laserin voimakkuuden teholla 40, mutta laser ei 
mennyt täydellisesti nahkasta läpi, joten minun piti säätää voimakkuus teholle 60. Nahka oli 
myös ainoa materiaali koepaloistani, joista minun piti laskea leikkausnopeutta 300: sta 200: 
taan. Yllä mainituilla asetuksilla sain leikattua nahkaa onnistuneesti. Leikkauksesta tuli siistiä 
jälkeä lukuun ottamatta vahvoja polttojälkiä leikkausten reunoilla, jotka piti pyyhkiä 
jälkeenpäin. Merkkaus nahkan pintaan onnistui ongelmitta. Laser poltti nahkan pintaan erittäin 
tarkan ja tumman kuvan. Nahkaan sai merkattua muihin materiaaleihin verrattuna selkeämmän 
jäljen. Nahkan pinnan merkkauksessa riitti laserin voimakkuuden tehoksi 18.   
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3. 5 Taulukko lopputuloksista  
 

 
  Materiaali 

              
                    Kuosi 1 

 
                         Kuosi 2 

 
 
      

  
 Laserin teho: 30  

Leikkausnopeus : 300 
Laserin teho: 18 
Leikkausnopeus 300 

 
 
 
    Puuvilla  

  

 Laserin teho: 30 
Leikkausnopeus : 300 

Laserin teho: 18 
Leikkausnopeus 300 

 
 
 
     Farkku- 
     Kangas 

  



 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laserin teho: 30 
Leikkausnopeus 300 

Laserin teho: 20 
Leikkausnopeus 300 

 
 
 
  Polyesteri  

  

 Laserin teho: 60 
Leikkausnopeus 200 

Laserin teho: 18 
Leikkausnopeus 300 

 
 
 
     Nahka  
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4 Johtopäätökset  
  
 
Opin tutkimukseni aikana paljon kankaista, niiden materiaaleista ja laserleikkurin käytöstä. Tein 
myös muutamia havaintoja kuosien valmistuksesta laserleikkurilla. Iso tekijä laserleikkurilla 
työstettäessä koepaloja oli niiden valmistusmateriaalit. Materiaalit käyttäytyvät laajalti 
eritavoin niitä leikatessa ja merkatessa laserilla. Selvisi että osa koepaloista toimi paremmin 
laserleikkausta varten, kuten polyesteri ja farkkukangas, kun taas osa suoriutui paremmin 
lasermerkkausta varten kuten nahka ja farkkukangas. Uskon myös puuvillaan merkkauksen 
onnistuneen paremmin, jos olisin käyttänyt paksumpaa kangasta koepalassani. Kuosin työstö 
laserleikkurilla oli odotettua hitaampaa, varsinkin kankaan pinnalle merkkaus vei paljon aikaa. 
 
Tutkimuksessa minulla ei ollut varsinaisesti mitään selkeää lopputulosta, joka minun olisi 
pitänyt saavuttaa. Tästä huolimatta sain mielenkiintoisia tuloksia, joita voisin hyödyntää myös 
tulevaisuuden projekteissani. Tutkimusta voisi vielä jatkaa, koska kankaita voisi työstää 
laserleikkurilla loputtomilla eri tavoilla. Tutkimalla miten toisenlaiset kankaat ja kuosit 
käyttäytyisivät.  
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