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Abstrakti 

Tutkimuksessa tutkittiin eri materiaalein ja menetelmin valmistettujen muottien sopivuutta 
rihmastokomposiitin muotoiluun. Rihmastokomposiitista muotoiltiin kolme pientä kannellista rasiaa. 

Muotit tehtiin kolmesta eri materiaalista: ABS-muovista 3d-tulostaen, kipsistä kipsivalulla sekä 
alumiinipolyuretaanista ja polyuretaanista CNC-jyrsimällä. Jokaisesta materiaalista tehtiin pohjille ja 
kansille kaksiosaiset muotit. Pohjien muotit tiivistettiin Micropor-teipillä, kansien Parafilm-kalvolla. 
Muotteihin siirrettiin Pleurotus Ostreatus -lajikkeella kolonisoitu kasvualusta, joka jatkoi kasvuaan noin 
viikon, jonka jälkeen rihmastokomposiitti kuivattiin kuumentamalla. 

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että Micropor-teippi on Parafilm-kalvoa toimivampi, sillä se oli helpompi 
asettaa paikoilleen ja se päästää paremmin happea lävitseen. Kipsimuotti imi rihmastokomposiitista 
veden itseensä, kuivattaen rihmastokomposiitin ennen täydellistä uudelleenkolonisointia. 
Rihmastokomposiitin kolonisoituminen ABS-muotissa onnistui ja se irtosi muotista helposti jättäen vain 
pari palaa kanteen kiinni. CNC-jyrsityn muotin pinta oli tasaisinta, jonka lisäksi se oli muoteista ainoa, joka 
kesti sterilointia ilman halkeamista tai muodonmuutosta. 
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Johdanto 
Rihmasto on sienen juuriverkosto (kuva 1) ja sienen syötävä osa on sen "hedelmä". Sienirihmasto on 
maatuvaa ja luonnostaan tulta hylkivää. Muovin kaltaisesti rihmasto kelluu. (Ayers & Gordon, 2019.)  

 

Kuva 1 Rihmastokasvua petrimaljassa 

Rihmastokomposiitteja on monenlaisia, mutta yleisesti ottaen ne koostuvat rihmaston lisäksi 
ravinteettomasta ja ravinnollisesta selluloosapohjaisesta materiaalista (Bayer & McIntyre, 2012), kuten 
puusta ja viljasta. Yksi rihmastokomposiitin pioneereistä on Ecovative, joka aloitti tuotannon 2006 (Matt 
Ferrell, 2021). Rihmastokomposiittia voi hyödyntää monipuolisesti, muun muassa kanoottina (Ayers & 
Gordon, 2019.), rakennus- ja pakkausmateriaalina sekä nahan- ja pekoninkorvikkeena (Ecovative, n.d.).  

Tutkimuksessa kokeillaan eri materiaalein ja menetelmin valmistettuja muottien toimivuutta 
rihmastokomposiitin muotoiluun. Rihmastokomposiitista muotoillaan kannellinen rasia, joissa on 
haastavan kapeita, 6 mm paksuja seinämiä. Yleensä rihmastokomposiitista valmistetaan suurpiirteisimpiä 
tuotteita, kuten lampunvarjostimia ja tiiliskiviä. Pienien yksityiskohtien mittatarkasta muotoilusta ei tunnu 
löytyvän tietoa. Tavoitteena on löytää tietoa pienien yksityiskohtien muotoiluun sopivasta, 
helppotekoisesta, edullisesta ja toistuvasti käytettävästä muotista. Materiaalitutkimusta tehdään 
konseptisuunnitteluna, pakkausmateriaalin valmistusmenetelmien kartoituksena. Taustalla on myös 
ajatus luoda vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia ruoantuotannossa jo käyttämällemme kasvualustalle.  

Muotin pinnan tulee olla mahdollisimman sileä, jotta rihmasto ei kasva siihen kiinni ja rasian saa helposti 
poistettua muotista (Puustinen, 2022). Muotti tulee olla toistuvasti käytettävä ja helposti puhdistettava. 
Muotin tulee kestää vahvoja kemikaaleja kuten alkoholia ja klooria, jotta sen pinnan voi desinfioida. Olisi 
eduksi, että muotti kestää tehokasta steriloimista 1.5 baarin paineessa ja 120 celsiusasteessa 
autoklaavissa (Guger, 2022), eli paineastiassa, jonka kammio täyttyy kuumalla paineistetulla vesihöyryllä.  
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Tässä tutkimuksessa käytettävät muotit valmistetaan kolmella eri menetelmällä: 3d-tulostamalla, CNC-
jyrsimällä ja valuna. 3d-tulostetut muotit ovat ABS-muovia. CNC-työstettyjen muottien kannet ovat 
alumiinipolyuretaania ja pohjat polyuretaania. Valuna tehdyt muotit ovat kipsiä. Menetelmät ja 
materiaalit ovat valittu aikataulun ja resurssien perusteella. Jokaisesta materiaalista tehdään kaksi 
kaksiosaista muottia, joista yhdet tiivistetään Micropor-teipillä, toiset Parafilm-kalvolla. Tiivisteet ovat 
lääketieteessä käytettyjä, hengittäviä muoveja, jotka ehkäisevät itiöiden ja bakteerien läpipääsyä. 

Tutkimuksessa käytettävä lajike, Pleurotus Ostreatus, tai tuttavallisemmin Osterivinokas, on 
lahottajasieni. Pleurotus-lajikkeet kasvavat nopeasti muihin verrattuna (Muswati, Simango, Tapfumaneyi, 
Mutetwa & Ngezimana 2021, 2), joten Osterivinokas on tutkimuksen aikatauluun nähden sopiva valinta. 

Muotteihin asetettava rihmastokomposiitti on vehnäleseestä ja lehtipuusta koostuvaa, ruisjyvillä 
Pleurotus ostreatus-lajikkeella impattua kasvualustaa. Kolonisoitu kasvualusta siirretään muotteihin ja 
sen annetaan jatkaa kasvua noin viikon, jonka jälkeen se kuivataan kuumentamalla.  

Oletuksena on, että CNC-jyrsitty muotti on toimivin mutta hankalin ja kallein valmistaa, kipsimuotti 
helpoin ja halvin valmistaa mutta epäsopivin tarkoitukseen ja 3d-tulostettu kultainen keskitie.  

Menetelmät 

Koesarjan suunnittelu 
Koesarjan tuotteeksi valikoitui korurasia, jossa on erillinen 
pohja ja kansi (kuva 2). Rasian muoto on haastava, sillä siinä 
on ohuita, 6 mm paksuja seinämiä, jotka voivat murtua, kun 
tuote poistetaan muotista. Kannen ja pohjan ohuet seinämät 
menevät sulkiessa sisäkkäin, pitäen osat paikoillaan. Tavoite 
on ehkä turhan optimistinen, mutta tuotteen haastavuus ehkä 
auttaa rajaamaan pois toimimattomat muotit. Yleensä 
rihmastosta valmistetaan suurempia ja suurpiirteisempiä 
tuotteita, kuten lampunvarjostimia tai yksipuolisia pakkauksia.  

Muottien materiaalien valinta 
Muotin pitää kestää kemikaaleja kuten alkoholia ja klooria, jonka lisäksi olisi eduksi, että muotin voi 
steriloida autoklaavissa 120 celsiusasteen lämmössä ja 1.5 baarin paineessa. Muotin pinnan on oltava 
sileä, jotta rihmasto ei kasva epätasaisuuksiin kiinni ja pinta on helppo puhdistaa pyyhkimällä.  

Muotteja oli tarkoitus tehdä neljä jokaisesta materiaalista: kaksi kantta ja kaksi pohjaa. Muottien 
suunnittelussa yritettiin miettiä laajasti eri materiaalivaihtoehtoja. Materiaalivalintaan vaikutti 
käyttötarkoituksen asettamat vaatimukset sekä aikataulu, budjetti, saatavuus ja käytettävät laitteet.  

Lämpö- tai vakuumimuovattu muotti 

Lämpö- tai vakuumimuovatut muotit vaikuttavat olevan teollisuuden valinta rihmastokomposiitin 
muotoiluun (Matt Ferrell, 2021). Käytettävä vakuumimuovauslaite on pieni, sillä voisi tehdä muotin tähän 
tutkimukseen, mutta suurempien kappaleiden muotoiluun tulisi kuitenkin löytää muunlainen menetelmä. 
Vakuumimuovaus oli ajateltu sisältyvän tutkimukseen, mutta se jäi toteuttamatta aikataulullisista syistä. 

Valumuotti 

Keraaminen tai lasinen, valulla valmistettu muotti kestäisi autoklaavin kuumuutta ja kosteutta hyvin. 
Keramiikka kutistuu polttaessa vaihtelevasti, joten mittatarkkuuden takaaminen on hankalaa. Muotinteko 
lasista tai keramiikasta on monivaiheista ja hidasta. Sulatus- ja polttouunit kuluttavat paljon energiaa. 

Kuva 2 3d-mallinnettu rasia 



3 
 

 
 

Kipsimuotin teko on halpaa ja nopeaa. Kipsi saattaa muuttaa kasvuympäristön pH-arvoa haitallisesti tai 
imeä itseensä rihmaston tarvitseman veden, jolloin rihmastonkasvu ei etene (Guger, 2022). Kipsimuotin 
käytön hyödyt, eli valmistuksen nopeus ja edullisuus voittivat sille kuitenkin paikan tutkimukseen. 

CNC-työstetty muotti 

Rihmastokomposiitin muovaukseen voi käyttää puisia muotteja, mutta ilman pinnan käsittelyä rihmasto 
voi jatkaa kasvuaan puuainekseen, jolloin sen käyttöikä lyhenee huomattavasti. Edes painekäsitelty puu 
ei kestäisi autoklaavin olosuhteita (Paajanen, 2022). Jotta puisesta muotista saataisiin halutun 
yksityiskohtainen, olisi puu syytä CNC-työstää. Tällä menetelmällä voi työstää käyttötarkoitukseen 
sopivampiakin materiaaleja.  

CNC-työstö on kallista eikä ole toistettavissa omissa olosuhteissamme. Työstö kuitenkin takaisi tarkkaa 
jälkeä ja tasaista pintaa. Alumiinipolyuretaanin tai SikaBlock® M945 polyuretaanilevyn kostean 
lämmönsietokyvystä ei löydy selvää tietoa (Sika Deutschland GmbH, 9.2020), mutta se tuskin sulaa 120 
asteen lämmössä, vaikka saattaakin vääristyä (Paajanen, 2022). Samankaltaisen alumiinipolyuretaani-
levyn taipumislämpötila kerrotaan olevan 100–150 celsiusasteessa. (Epoxytoolingboard.com, n.d.) 

3d-tulostustettu muotti 

3d-tulostus on melko halpaa ja helppoa. Muotteja olisi mahdollista tehdä yliopiston tilojen ulkopuolella 

lisää tarvittaessa. 3d-tulostaminen on melko hidasta, yhden muotin tekoon voi kulua vuorokausi. Pinta on 

melko rosoinen, joten rihmasto saattaa tarttua siihen kiinni. ABS-muovi on suosittu 3d-tulostusmateriaali 

lämmönkestävyytensä ja lujuutensa vuoksi. PAHT CF15 on lämmönkestävin muovifilamenteista (Finding 

The Best Heat Resistant 3D Printing Filament, 2020), mutta se ei ole saatavissa aikataulun puitteissa.  

Tutkimuksessa käytettävien muottien materiaaleiksi valikoitui CNC-työstetty alumiinipolyuretaani ja 
polyuretaani, 3d-tulostettu ABS-muovi sekä valulla valmistettu kipsimuotti. 

Muut tutkimuksen aiheet 
Muottien vertailun rinnalla haluttiin tutkia myös muiden muuttuvien tekijöiden vaikutusta 
rihmastokomposiitin muotoilun onnistumiseen. Tutkimukseen oli ajateltu lajikkeiden Trametes versicolor, 
Ganoderma lucidum ja Pleurotus ostreatus vertailu, joten materiaalitutkimuksen ensimmäisinä päivinä 
ruisjyviä liotettiin, steriloitiin ja impattiin näillä lajikkeilla. Saatua tarkemmat tiedot aikataulusta oli selvää, 
etteivät kyseiset rihmastot ehdi kasvaa tarpeeksi pitkään onnistuakseen. Päädyttiin varasuunnitelmaan, 
valmiiksi kolonisoitujen Pleurotus ostreatus jyvien käyttöön. Uudet muuttuvat tekijät oli määriteltävä. 

Muuttujiksi harkittiin eri imppaamis-, eli sienirihmaston istuttamistapoja. Kasvualustan voisi impata 
ennen ja jälkeen muottiin asettamisen, mutta kontaminoitumisen riski on korkea jälkikäteen 
imppaamisessa. Vaihtoehtoisesti tutkimuksessa voisi vertailla imppaamista viljanjyvillä tai nestemäisellä 
kulttuurilla, eli nesteellä, joka sisältää rihmastokasvua, mutta Pleurotus ostreatus -nestekulttuuriamme ei 
ole ennen kokeiltu, joten sen toimivuus on arvoitus ja sillä impatut koepalat saattaisivat mennä hukkaan.  

Vaihtoehtona pohdittiin myös kasvualustan muunnoksia. Kasvualustan pastöroinnin ja steriloinnin 
vaikutusta voisi kokeilla. Pastörointi olisi energiatehokkaampaa mutta sterilointi on varmempaa. 
Kasvualustan koostumukseksi harkittiin sahanpurua ja olkia, mutta mallin pienen koon vuoksi päädyttiin 
käyttämään vain sahanpuruja.  

Myös muottien steriloinnin ja desinfioinnin vaikutusta rihmastokomposiitin kasvun onnistumiseen 
harkittiin. Ajatuksesta luovuttiin, sillä oli huoli siitä, että muotit sulavat autoklaaviin eikä koekappaleita 
siksi synny. Steriloitavuutta tutkitaan kuitenkin myöhemmässä vaiheessa.  
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Koesarjan toisiksi muuttuviksi tekijöiksi valikoituivat Parafilmin-kalvon ja Micropor-teipin sopivuuden 
vertailu. (Taulukko 1) Taustalla on ajatus siitä, että koesarja perehtyisi pelkästään muotissa käytettäviin 
materiaaleihin ilman rihmaston tai kasvualustan muuttuvien tekijöiden aiheuttamaa vaikutusta. Myös 
aikataulu vaikutti valintaan. Muut muuttujat jäävät jatkotutkimuksen aiheiksi.  

Taulukko 1: Koesarjan suunnitelma 

 Kipsi (valu) ABS (3d-tulostus) (Alumiini)polyuretaani 
(CNC-työstö) 

Micropor-teippi    

Parafilm-kalvo    

 

Koesarjan toteutus 

Muottien valmistus 
Rasia mallinnettiin käyttäen Solidworks CAD-ohjelmaa (kuva 2). Käyttäen rasian 3D mallia luotiin 
negatiivit, muotit. Muotit ovat kaksiosaisia, kannelle ja pohjalle on omat muotit. Sienirihmasto tarvitsee 
happea jatkaakseen kasvua, joten muottien reunoihin mallinnettiin uria 3 millimetrin halkaisijalla.  

Rasia 3d-tulostettiin PLA-muovista ja sen kantta ja pohjaa käyttäen valettiin kaksiosaiset kipsimuotit. 
Muottien pohjiin kaiverrettiin kolot ja kun muottien kannet valettiin näiden päälle, tuli koloista lukot. 
Kipsimuottien pinnat ovat epätasaisia, joten muottien osien väliin jäävien rakojen oletetaan olevan 
tarpeeksi suuret salliakseen hapen kulun. Kipsimuottiin ei siksi kaiverreta 3 millimetrin uria (kuva 3). 

3d-tulostettavien muottien kansiin mallinnettiin suorakulman muotoinen uloke ja pohjiin sen 
vastakappale. Lukkojen reunat pyöristettiin yhteensopivuuden varmistamiseksi (Fonseca, 2022). ABS-
muovia on hankala tulostaa, sillä jäähtyessään se voi kutistua aiheuttaen vääristymiä (Fonseca, 2022). 
Näin kävi kahdelle ensimmäiselle tulostusyritykselle. Muotteja saatiin tehtyä aikataulun puitteissa kaksi: 
muotit rasian kannelle ja pohjalle (kuva 3). 

Kuva 3 Tutkimuksessa käytettävät muotit 
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CNC-jyrsittäviin 3d-malleihin mallinnettiin kaksi 20 mm syvää reikää 6 millimetrin halkaisijalla, sillä ne ovat 
valmistusmenetelmään nähden toimivammat lukot (Paajanen, 2022). 6 mm paksusta ruostumattomasta 
teräsputkesta sahattiin 20 mm pitkiä paloja, joiden päät hiottiin. Nämä putket pistettiin CNC-jyrsittyihin 
reikiin pitämään muotinosia paikoillaan. Sillä materiaali ja valmistusmenetelmä ovat kalliita, tehtiin 
muotteja vain kaksi, yhdet kannelle ja toiset pohjalle. (kuva 3) 

Kasvualusta ja imppaus  
Vehnälese ja lehtipuiden sahanpuru liotettiin, sekoitettiin ja jaettiin 2500 gramman säkkeihin. Sekoitus 
steriloitiin autoklaavissa keskimäärin 125 asteessa ja 1.3 baarin paineessa kahden tunnin ajan. Steriloinnin 
jälkeen sekoituksen annettiin jäähtyä yön yli virtaushuuvan edessä. Kasvualustat impattiin, eli niihin 
istutettiin sienirihmastoa lisäämällä säkkeihin kolonisoituja ruisjyviä. Sienirihmasto kolonisoi, eli valloitti 
kasvualustaa viikon ajan huoneenlämmössä (kuva 4), jonka jälkeen se rikottiin osiin käsin puristamalla.  

 

Kuva 4 rihmasto kolonisoi kasvualustaa 

Muottiin siirto 
3d-tulostetun prototyyppirasian osat upotettiin vedellä täytettyyn mittalasiin ja veden nousun mukaan 
pääteltiin sen volyymi. Seuraavaksi kasvualustasäkki punnittiin ja sen korkeus, leveys ja syvyys mitattiin. 
Mittojen avulla rihmastokomposiitin painon ja volyymin suuntaa antava suhde laskettiin ja sitä myötä 
pääteltiin kuinka paljon rihmastokomposiittia muotteihin tulisi laittaa (kuva 5). 

Kuva 5 muottiin asetettavan rihmastokomposiitin painon laskelman kaava 
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CNC- ja 3D-muotit upotettiin vesiklooriliuokseen desinfioidakseen niitä. Kipsiä ei upotettu, sillä se imisi 
klooria itseensä, jolloin se ei toimisi hyvänä kasvuympäristönä rihmastolle (Guger, 2022) Kaikkien 
muottien pintaan suihkutettiin desinfioivaa etanolia, jotta kasvuympäristö olisi mahdollisimman puhdas.  

Muotit täytettiin vaa’alla, lisäten 25 grammaa rihmastokomposiittia jokaiseen (kuva 6). Pohjien muotit 
suljettiin Micropor-teipillä, kansien Parafilm-kalvolla (kuva 7). Parafilmiä oli hankalaa saada kiinnitettyä 
millekään muottipinnalle, etenkään CNC-työstetylle pinnalle. Micropor ei tarttunut hyvin kipsiin, muihin 
melko hyvin. Rihmaston annettiin kolonisoitua uudelleen muoteissa yhdeksän päivää huoneenlämmössä. 

Kuva 7 Muotin 
tiivistäminen Parafilm-
kalvolla. Kuvan etuosassa 
näkyy Mikropor-teippirulla 
ja  taaempana Parafilm-
kalvorulla 

Muottien avaus 
Muotit avattiin 
varovasti nostaen. 
Ensin Micropor-
teipillä suljetut muotit 
valokuvattiin (kuvat 8, 
9 ja 10), sitten 
Parafilm-kalvolla 
(kuvat 11, 12 ja 13). 

Kuva 6 Muottien täyttöä virtaushuuvan edessä 
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Kuva 8 Microporilla suljettu kipsimuotti Kuva 9 Microporilla suljettu ABS-muotti 

Kuva 10 Microporilla suljettu (alumiini)polyuretaanimuotti Kuva 11 Parafilmillä suljettu kipsimuotti 

          Kuva 12 Parafilmillä suljettu ABS-muotti Kuva 13 Parafilmillä suljettu (alumiini)polyuretaanimuotti 
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Micropor-teippi irtosi helposti yhdellä repäisyllä kipsistä ja ABS-muovista. Alumiinipolyuretaaniin se jäi 
kiinni, suikaloitui ja jätti tahmaisen jäljen. Parafilm irtosi kaikista muoteista helposti. Microporia 
tiheämmän Parafilmin alla oli rihmastokasvu muotin reunoille huomattavasti aggressiivisempaa 
luultavasti rajallisen hapen takia (kuva 14) (Guger, 2022). Microporilla tiivistettyjen muottien 
rihmastokasvu ei jatkunut ilma-aukoille. 

 

Kuva 14 Parafilmillä tiivistetyn CNC-työstetyn muotin rihmastokasvu 

Muottien reunat käytiin läpi pienellä lastalla. Koepalat kuivattiin muoteissaan 50 celsiusasteessa 30 
minuuttia helpottaakseen irrottamista. Kuivauksen jälkeen koekappaleet olivat silminnähden kutistuneet. 
Kappaleet irrotettiin muoteistaan lastan avulla. CNC-muotista irrottaminen oli helpointa, 3D-tulostetusta 
muotistakin kappale irtosi melko helposti, mutta kipsiin kappaleet olivat kiinnittyneet. Ne kohdat, joissa 
rihmasto oli kasvanut heikosti tai ei lainkaan, rikkoutuivat palasiksi.  

Seuraavaksi koekappaleet kuivattiin ilman muottia 120 celsiusasteessa kaksi tuntia. Kappaleet jätettiin 
uuniin yön yli jälkilämmölle kaiken veden poistamiseksi, jotta rihmasto ei tee hedelmää eli sieniä.  

Muottien sterilointi 
Varsinaisen rihmastokomposiittitutkimuksen jälkeen muottien steriloitavuutta autoklaavissa kokeiltiin. 

Autoklaavi, jota käytettiin, on sairaalassa käytetty höyryautoklaavi. Autoklaavissa on kaksi kammiota, 

sisempi ja ulompi. Ulompi kammio täyttyy kuumasta vesihöyrystä, joka paineistuu, ja tämä paineistettu 

kuuma vesihöyry vapautetaan sisempään kammioon, johon steriloitavat esineet ovat asetettu.  

Sterilisaatio poistaa, tappaa tai deaktivoi kaikki elämänmuodot, kuten sienet, bakteerit, itiöt ja yksisoluiset 

organismit. Sterilointi siis puhdistaa muotin kaikesta, joka tappelisi kasvuympäristöstä sienirihmaston 
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kanssa. Muotin steriloitavuus takaisi muotille varmemman puhtauden tason pelkkään pinnan 

desinfiointiin verrattuna. Steriloitavuus myös sallisi kasvualustan steriloinnin muotissaan, jolloin muotin 

täyttö olisi huolettomampaa, sillä itiöitä ei tarvitsisi varoa. Imppaus tapahtuisi steriloinnin jälkeen. 

Muotit asetettiin puuvillakankaaseen käärittynä autoklaaviin, jossa ne steriloituivat 120 celsiusasteen 
lämmössä ja 1.5 baarin paineessa noin puolen tunnin ajan. Muotit poistettiin autoklaavista ja niiden 
annettiin jäähtyä virtaushuuvan edessä huoneenlämmössä vartin verran.  

Steriloinnin jälkeen selvisi, että ABS-muovi ei kestä sterilointia autoklaavissa. ABS-muotti lässähti 
sulaessaan ja vääristyi niin, ettei muotin avaaminen enää onnistu (kuva 15). Kipsimuotin pohjassa on 
halkeama, joka ei kuitenkaan mene koko muotin läpi (kuva 16). Alumiinipolyuretaani ja polyuretaani 
ruostumattomine terästappeineen eivät silminnähden muuttuneet.  

Tulokset 
Kipsi imi itseensä vettä rihmastosta niin, että kasvualusta kuivui eikä rihmasto päässyt kolonisoitumaan 
kunnolla. Kipsimuotin tuloksena on lähinnä prässättyä, kuivunutta kasvualustaa, jossa on kohdittain 
vaaleampia alueita, merkkinä rihmaston läsnäolosta (kuvat 17 ja 18). Kipsimuotti sotkee pintoja, joihin se 
koskee, kuten vaatteita. Muotin pintaa on vaikea pestä, eikä muottia voi upottaa vesiklooriliuokseen. 
Kipsimuotin pohjaan jäi steriloinnista halkeama, joka ei kuitenkaan mene koko muotin läpi. Yhden 
kipsimuotin materiaalikustannukset ovat noin 0,40 euroa (Kymin Palokärki, n.d.). 

3d-tulostettu ABS muovi toimi muottina hyvin (kuvat 19 ja 20), vaikkakin rihmasto jäi pienin paloin kiinni 
kanteen avattaessa. Raidat, jotka syntyvät kerroksittaisessa 3d-tulostuksessa, näkyvät 
rihmastokomposiitin pinnassa (kuva 21). Pohjien lukkoihin, eli 6 mm paksuihin seinämiin ei tullut tarpeeksi 
kasvualustaa, eikä rihmastoa. Kasvualusta olisi ollut saanut olla kosteampi ja rihmaston olisi voinut antaa 
kasvaa pari päivää pidempään. ABS-muovi ei kestä sterilointia autoklaavissa, vaan se vääntyi 
käyttökelvottomaksi lämmöstä niin, ettei muotin avaaminen enää onnistu. Yhden 3d-tulostetun ABS-
muotin materiaalikustannukset ovat 9 euron luokkaa (3D-Kauppa, n.d.). 

 

Kuva 15 ABS-muotin vääristymä Kuva 16 Kipsimuotin halkeama 
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Kuva 18 Kipsimuoteissa olleet koepalat 

Kuva 17 Kipsimuoteissa olleet koepalat 
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Kuva 19 3d-tulostetussa ABS-muoteissa olleet koepalat 

 

Kuva 20 3d-tulostetussa ABS-muoteissa olleet koepalat 
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Kuva 21 kerroksittainen 3d-tulostusjälki on painautunut rihmastokomposiitin pintaan 

CNC-työstetty alumiinipolyuretaani- ja polyuretaanimuotit toimivat hyvin rihmaston muotoiluun (kuva 22 
ja 23). Se koekappale, joka oli Parafilmillä suljetussa CNC-työstetyssä muotissa kontaminoitui, luultavasti 
silloin kun muottia suljettiin toistamiseen, ensimmäisen Parafilmin asettamisen epäonnistuttua. 
Kontaminoitumisen takia rihmasto kolonisoi vain pienen osan kasvualustasta, mutta kolonisoitu osa 
näyttää lupaavalta. Rihmasto levittäytyi ja täytti osan pohjan 6 mm paksusta seinämästä (kuva 12), mutta 
sillä kasvualustaa ei ollut siinä läsnä, vajosi seinämä kuivatessa olemattomiin. Alumiinipolyuretaani- ja 
polyuretaanimuotit kestivät sterilointia ilman silminnähtävää muutosta. Yhden SikaBlock M945 
polyuretaanimuotin materiaali maksaa noin 40 euroa (Materialshop.fi, n.d.). 
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Kuva 22 CNC-työstetyissä (alumiini)polyuretaanimuoteissa olleet koepalat 

 

Kuva 23 CNC-työstetyissä (alumiini)polyuretaanimuoteissa olleet koepalat 
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Kuva 24 Tutkimuksen koepalat 

Valokuva yllä (kuva 24) ja alla olevat taulukot (taulukko 2, taulukko 3) tiivistävät tutkimuksen tulokset. 

Taulukko 2: Muottien vertailu 

           Halvin          kallein 

 Kipsi (valu) ABS (3d-tulostus) Polyuretaani (CNC-
työstö) 

Alumiinipolyuretaani 
(CNC-työstö) 

Toimii muottina ✖ ✓ ✓ ✓ 

Kestää sterilointia ✖ ✖ ✓ ✓ 

 

Taulukko 3: Sulkujen vertailu 

 Micropor Parafilm 

Helppokäyttöinen ✓ ✖ 

Päästää läpi tarpeeksi happea ✓ ✖ 

 

Tutkimus osoittaa, että rihmastokomposiitin pintaan on mahdollista tehdä hyvin hienoja, pieniä 
yksityiskohtia. Ohuet ulokkeet ovat sen sijaan hankalia. Rasioiden kansien 6 x 5 mm seinämät onnistuivat 
paremmin kuin pohjien, joka kertoo muotoilun merkityksestä materiaalin jakautumiseen paineen alla 
(kuva 25).  
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Kuva 25 Reflektiivinen kuvitus materiaalin jakautumisesta muotissa 

Toteutettu materiaalitutkimus tarjoaa puitteet tehdä jatkotutkimuksia onnistuneemmin. Tutkimuksen 

avulla voi rajata pois tiettyjä materiaaleja, esimerkiksi tiivistämiseen tulen jatkossa käyttämään vain 

Microporia. Pieniä mittatarkkoja yksityiskohtia ei onnistuttu valmistamaan toivotusti. Silti, toivo niiden 

onnistumisesta säilyy jatkotutkimuksiin, valmistusmenetelmiä ja muotoilua muuttamalla.  

Jatkotutkimus 
Sillä rihmastokomposiitti on materiaalina tuore ja monipuolinen, on siitä ja sen muovaukseen 
käytettävistä tekniikoista ja materiaaleista syytä tehdä enemmän tutkimusta. Jatkotutkimuksena 
tutkitaan tästä tutkimuksesta pois rajattuja muuttuvia tekijöitä. Tutkimus voisi käsitellä esimerkiksi eri 
työskentelytapojen, materiaalivalintojen tai rihmastokomposiittien koostumuksien merkitystä 
pakkausmateriaalin valmistuksen onnistumiseen. 

Rihmastokomposiitin koostumuksen variaatioita voisi tutkia käsittelemällä eri kasvualustojen ja 
lajikkeiden merkitystä rihmastokomposiitin ominaisuuksiin. Lajikevariaatioina voisi toimia esimerkiksi 
aikaisemmin mainitut Trametes versicolor, Ganoderma lucidum ja Pleurotus ostreatus lajikkeet. 

Eri työskentelytapoja ja niiden vaikutusta rihmastokomposiitin muotoiluun on syytä tutkia. Etenkin 
nestemäisen kulttuurin käytön kokeilu kiinnostaa, kuten myös muottien täyttäminen ennen sterilointia. 
Näiden kahden työskentelytavan kokeilua voisi yhdistellä. 

Muotteja voisi valmistaa lisää eri materiaaleista ja kokeilla esimerkiksi vakuumimuovatun tai lasisen 
muotin käytön onnistumista. Rihmastokomposiitin kasvua ja muotoilun merkitystä kasvuun voisi tutkia 
selvittäen esimerkiksi kuinka kapeita seinämiä rihmastokomposiitista voi tehdä, ilman että ne murtuvat. 
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