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1. TIIVISTELMÄ 

 

 

“Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijalle” on Nina Riutan 

Taiteen   kandidaatin   opinnäyte,   joka   esittelee   TEMPO-hapetetun   nanoselluloosan, 

selluloosatriasetaatin, sekä bakteeriselluloosan muotoilun näkökulmasta. Materiaalien esittely 

tapahtuu kirjallisen osion ja tutkimusosion kautta.  

 

Opinnäytetyön alussa perustellaan opinnäytetyön aihevalinta ja rajaus TEMPO-hapetettuun 

nanoselluloosaan, selluloosatriasetaattiin ja bakteeriselluloosaan, sekä määritellään miten 

muotoilupainotus näkyy opinnäytteessä. 

 

Kirjallinen osio kertoo luonnonkuitujen eduista ja tulevaisuuden näkymistä, muotoilun 

mahdollisuuksista materiaalitutkimuksessa, sekä esittelee valitut selluloosapohjaiset materiaalit. 

Esittelyissä avataan materiaalien valmistusprosesseja ja käytön mahdollisuuksia.  

 

Tutkimusosio muodostuu testisarjasta TEMPO-hapetettulla nanoselluloosalla ja 

selluloosatriasetaattilla. Testisarja tutkii aineiden reaktioita muotoilussa käytettyihin 

materiaaleihin. Testien tulokset esitellään kuvin ja omin havainnoin  

opinnäytteen loppupuolella.  
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2. JOHDANTO 

 

 

Selluloosapohjaiset materiaalit uusiutuvina luonnonmateriaaleina herättävät kasvavaa 

kiinnostusta maailmalla ja niistä on tehty laajasti tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksesta 

huolimatta materiaalit tuntuvat olevan suunnittelijoille uusia. Opinnäytetyökseni suunnittelen ja 

toteutan testisarjan joka esittelee kolmen valitsemani selluloosapohjaisen materiaalin 

käyttäytymistä ja sen oleellisia ominaisuuksia muotoilijan näkökulmasta. Testisarjan lisäksi 

esittelen valitut materiaalit kirjallisuuden kautta. 

 

Kirjallisuusosiossa kerron selluloosasta ja sen mahdollisuuksista muotoilun materiaalina. 

Tutkimusosiossa havainnoin materiaalien käyttäytymistä, materiaalin kuivumisen ja muihin 

materiaaleihin reagoimisen näkökulmasta. Poikkeuksen tutkimusosioon tekee bakteeriselluloosa, 

jonka esittelen materiaalin poikkeavuuden vuoksi kasvatuksen näkökulmasta. Tutkimusosio 

koostuu sarjasta testejä, joiden kautta muotoilija saa konkreettisemman käsityksen selluloosasta 

materiaalina. Tutkimussarjan tulokset esittelen omien havaintojeni kautta, sekä viitaten 

tuloksissa myös lähdekirjallisuuteen. Omat havainnot koostuvat materiaalien tunnusta, 

ulkoasusta ja käyttäytymisestä. Oman havainnoinnin tukena toimivat muistiinpanot, kuvat ja 

videot. Kokeiluun ja havainnointiin perustuvan tutkimuksen tulosten pohjalta esittelen 

materiaalien kuivumista, toisiin materiaaleihin reagointia, sekä prosessoinnin mahdollisuuksia. 
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2.1. AIHEEN VALINTA  

 

Opinnäytetyöni aihe valkeni minulle esitellessäni selluloosasta tehtyä valaisinta Unexpected 

Encounters -näyttelyn paneelikeskustelussa. Kerroin, kuinka selluloosa on saattanut olla yksi 

haastavimpia materiaaleja jonka kanssa olen työskennellyt, pääosin sen kuivumiskutistuman 

vuoksi, mutta myös siitä syystä, että materiaali on muotoilijoille vielä suhteellisen tuntematon 

eikä vakiintuneista tapoja tai vinkkejä sillä muotoiluun ollut juuri löydettävissä. Työskentelyn 

tukena olisin mielelläni käyttänyt selluloosapohjaisten materiaalien käyttäytymisistä käsittelevää 

kirjallisuutta. Tästä syntyi aihe opinnäytetyötutkimukselleni koska uskon, että vastaavaa 

tutkimusta kohtaan saattaisi löytyä laajempaa kiinnostusta. 

 

Suomessa selluloosapohjaisia materiaaleja ja niiden uusia sovelluksia tutkitaan laajasti. 

Kiinnostus selluloosapohjaisten materiaalinen kehittämiseen ja tutkimuksen pohjaa Suomen 

vahvaan puuteollisuuteen. Tekeillä oleva selluloosatutkimus tähtää niin fossiilisten 

raaka-aineiden korvaamiseen kuin antamaan lisäarvoa puusta tuotetuille uusiutuville 

raaka-aineille (VTT mediatiedote, 2015). Käynnistetyt merkittävät hankkeet puhuvat puolestaan. 

Suomalaisesta selluloosatutkimuksessa merkittävä tutkimushanke on muun muassa vuonna 

2008 alkunsa saanut VTT:n, Aalto-yliopiston ja UPM:n perustama Suomen 

Nanoselluloosakeskus (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 206). Suomalaista selluloosatutkimusta siivittää 

Suomen valtion viraston Innovaatiorahoituskeskus Tekesin 4.9 miljoonan euron rahoitus 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Aalto-yliopiston, Tampereen teknillinen yliopisto TTY:n 

sekä Vaasan yliopiston johtamisen yksikön, tutkimushankkeprojektille; Design Driven Value 

Chains in the World of Cellulose (DWoC, 31.3.2015 – 1.4.2018) (VTT mediatiedote, 2015). 

 

Aalto-yliopisto-opiskelijana selluloosatutkimukseen voi osallistua kurssitarjonnan kautta. 

Vuonna 2016 ja 2017 (sekä opinnäytetyöni kirjoittamisen hetkellä 2017) yhden merkittävimmistä 

selluloosaan perehdyttävistä kurssikokonaisuuksista Aalto-yliopistossa tarjoaa CHEMARTS. 

CHEMARTS tukee tieteidenvälistä tutkimusta. Sen tarjoamat kurssit on pääosin suunnattu 

taiteiden ja suunnittelun, sekä Kemian laitoksen opiskelijoille, mutta ne ovat kuitenkin avoimia 

kaikille Aalto-yliopiston laitoksille. CHEMARTS mahdollistaa oppilaille selluloosapohjaisiin 

materiaaleihin tutustumisen ja uudenlaisten näkökulmien ja innovaatioiden syntymisen 

opiskelijaryhmien tekemän tutkimuksen kautta, sekä tarjoaa mahdollisuuden sivuaineopinnoille.  
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Oma tutustuminen selluloosaan tapahtuikin nimenomaan CHEMARTS-kurssien Design Meets 

Biomaterials ja CHEMARTS Summer -kesäkoulun, kautta. Molemmilla kursseilla selluloosa 

tuntui olevan valtaosalle uusi materiaali ja opiskelijoiden tutkimuksessa huomattavasti aikaa otti 

materiaaliin tutustuminen ja peruskäyttäytymisen tutkiminen. Selluloosapohjaisien materiaalien 

kanssa ensimmäiset kokeet materiaalin käyttäytymiseen seurasivat molemmilla kursseilla samaa 

kaavaa sivuten kuivumista (poikkeuksena bakteeriselluloosa jolloin keskitytään kasvavan 

materiaalin tutkimiseen). Esimerkkinä TEMPO-hapotettuun nanoselluloosaan tutustuttaessa, 

jonka selluloosa pitoisuus voi olla 2,7% (jolloin nestepitoisuus on 97,3%), on loogista että 

ensimmäiset materiaalitestaukset liittyvät materiaalin ominaisuuksien muutosten havainnointiin 

nesteen haihduttua. Moni huomaa, että kun massassa haihtuu kuivumisen seurauksena noin 

97%, saattaa lopullista muotoa olla hankala hallita. Monien Aalto-yliopiston periodeihin 

sidonnaisten kurssien ongelma tutkimuksen suhteen on kurssien lyhyt kesto. Laajemmalle 

kokeilulle jää niukasti aikaa, kun kursseille usein määriteltävän lopputyön toteuttamiseen on 

varattava huomattavasti aikaa. Varsinkin silloin, kun kyseessä on suunnittelijalle uusi materiaali, 

saattaisi alustava esittely valituista selluloosapohjaisista materiaaleista, materiaalin 

käyttäytymisestä ja prosessoinnista siivittää tulevaa tutkimusta, innovointia materiaalin parissa 

ja toimia inspiraationa suunnitteluprosessille  
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2.3. RAJAUS 

 
Rajauksena keskityn materiaaleihin joiden 

parissa olen tehnyt tutkimusta jo entuudestaan.

Tutkimusosio painottuukin tästä syystä  

TEMPO-hapetettuun nanoselluloosan sekä 

selluloosatriasetaatin käyttäytymisen 

havainnointiin. Bakteeriselluloosaan olen 

tutustunut verrattuna vähemmän, joten päätin 

painottaa bakteeriselluloosan esittelyssä sen 

kasvatusolosuhteiden esittelyyn ja käsitellä 

teoriaa kirjallisuuden kautta. 

 

Testiosion rajaus on oleellista, jotta koesarjan 

koko pysyy hallinnassa. Opinnäyteen ohjaajan 

vinkistä päätin suunnitella alustavan rajauksen,

mutta pitää koesarjan määrittelyn osittain 

avoimena, jotta tehtyjen kokeiden tulosten 

perusteella pystyn tarvittaessa soveltamaan ja 

muuttamaan suunnitelmaa joustavasti. Oiva 

neuvo, usein löydöksiä tuntuu syntyvän 

varsinaisen päätutkimuksen sivujuonteina.  

 

Muotoilijan näkökulman huomiointi näkyy  

kirjallisuuden lisäksi myös opinnäytetyön 

testiosion materiaalirajauksissa. Päätin rajata 

testiosion reaktiokokekeiden materiaalit 

muotoilussa näkyviin materiaaleihin, kuten 

muoteissa käytettyihin materiaaleihin. 

 2.2. OSANA OPINTOJA 

Opinnäytetyö kokoaa kiinnostuksen kohteitani 

ja kertynyttä osaamista opintojen varrelta. 

Turkimusosio kokoaa yhteen opinnoissani sen, 

miten ymmärrän muotoilijan ammattia 

muotoilun materiaalien näkökulmasta. 

Mielenkiintoni selluloosaan juontuu 

CHEMARTS -sivuaineesta, halusta tehdä 

tutkimusta uusiutuvan materiaalin kanssa, 

jolla on kasvava merkitys muotoilun 

maailmassa. Lopullisen tuotoksen visuaalisuus 

yhdistää myös aikaisemman Visuaalisen 

suunnittelun tutkinnon osaksi uusia opintoja. 

Sivuaine: CHEMARTS (2016); 

1. Design Meets Biomaterials,  

    CHEM-A1610, 5 cr 

2. CHEMARTS Summer school, 

    MUO-C0101, 10 cr  
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2.4.   TYÖN   TAVOITTEET   JA   TUTKIMUSKYSYMYS  

 

 

Teoksen tavoite on välittää tietoa, jolla muotoilija pystyy perehtymään materiaaliin ja sen 

ominaisuuksiin, nopeuttaen tulevaa tutkimusta materiaalin parissa. Materiaalitutkimuksen 

lisäksi teos saattaa vauhdittaa tuotekehitystä sekä innovaatioita tämän uusiutuvan biomateriaalin 

käytön mahdollisuuksista. 

 

Tutkimusosion tavoite on esitellä ja havainnollistaa materiaalien käyttäytymistä kuivuessa 

helposti ymmärrettävällä ja informatiivisella tavalla. Välittää tietoa, jolle tulevaisuuden 

suunnittelijat saattavat pohjata tutkimustaan, sekä avata prosessoinnin mahdollisuuksia. 

Tavoitteena opinnäytetyölläni on esitellä valitut selluloosapohjaiset materiaalit oman 

tutkimussarjan, sekä kirjallisuuden ja muiden suunnittelijoiden, sekä tutkijoiden tekemän 

tutkimuksen kautta. 

 

Tutkimuskysymykset opinnäytetyössäni liittyvät kirjallisen osioiden sisällön valintaan ja 

testiosion suunnitteluun ja toteutukseen. 

- Kuinka esittää kirjallisuuden pohjalta selluloosan edut, sekä valitut 

materiaalit muotoilijalle antoisalla tavalla 

- Miten valita tutkimusosion havainnollistavat testit, joista saatujen tulosten 

pohjalta muotoilijalle kertyisi pohjatietoutta aineen muotoilun 

mahdollisuuksista 

 

Kirjallisen osion ja tutkimusosion tutkimuskysymyksille yhteistä on kysymys siitä, mitä tietoja 

muotoilija uudelta materiaalilta tarvitsee ja miten tätä perustavaa laatua olevaa tietoa 

selluloosasta ja sen käyttäytymisestä on oleellista välittää eteenpäin.  
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3. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Selluloosatutkimuksesta löytyy paljon kirjallisuutta, mutta niistä useimmat tuntuivat paneutuvan 

tarkkoihin menetelmä-, tai valmistuskatsauksiin jolloin niiden sisältö sopii aiheen hyvin 

tunteville,  eikä niinkään materiaalien yleisiin esittelyihin. Onneksi lähdekirjoja löytyi hyvin myös 

kaipaamilleni perusesittelyille, tässä mainittuna muutamat parhaista; Wertzin Beduen ja 

Mercieren vuonna 2010 kirjoittama Cellulose science and technology, Gaman, Gatenholmin ja 

Klemmin vuonna 2013 kirjoittama Bacterial nanocellulose : A Sophisticated multifunctional 

material, sekä Kalian, Kaithin ja Kaurin vuonna 2011 keräämä tutkimuskokoelma Cellulose fibers 

: Bio- and nano-polymer composites ; Green chemistry and technology.  

 

Kyseisistä kirjoista löytyi tietoa tukemaan myös muotoilun näkökulmaan, kuten tuotteiden ja 

tuotannon esittelyjä. Yhdeksi osuvimmista muotoilua käsittelevistä lähteistä löysin suomalaisen 

teollisenmuotoilijan, Jukka Itälän maisterin opinnäytetyön vuodelta 2014; How design can 

contribute to materials research. Itälä käsittelee tutkimuksessaan muotoilijan suhdetta 

tieteelliseen tutkimukseen; aihe istuu opinnäytetyöni lähteeksi mitä parhaiten. 

 

4. MUOTOILIJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS  

 

Muotoilun voidaan ajatella olevan yksi tutkimustoiminnan muoto ja rajan määrittely sille, mikä 

on suunnittelua (design) ja suunnittelututkimusta (design research) olla vaikeaa. 

Suunnittelututkimus on usein kokeellista, sisältäen tutkimusmenetelmien käyttöä ja uuden 

tietotaidon luomista. (Itälä 2014, 13.) Teollinen muotoilu on vahvasti materiaalikeskeistä. 

Suunniteltavien tuotteiden ja sovellusten luonti liittyy oleellisesti materiaaleihin ja tästä syystä 

teollisen muotoilun prosessien soveltaminen materiaalitieteeseen (material science) on 

luontevaa. (Itälä 2014, 14.) 
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Muotoilun käytänteillä voi olla paljon annettavaa materiaalitieteelle. Muotoilun keinoin voidaan 

muun muassa kehittää kaupallisia sovelluksia jo tutkimusvaiheessa, tutkimuksen ollessa 

meneillään. Myös tiedemaailmalla on paljon annettavaa muotoilulle (Itälä 2014, 13); suuri määrä 

uudesta teknologiasta juontuu juuri tieteellisestä tutkimuksesta. (Itälä 2014, 39.) 

 

Muotoilun ja materiaalitieteen eroja valottaa alla oleva taulukko. Taulukko on Peraltan ja 

Moultrien vuonna 2010 tekemän kirjallisuuskatsauksen löytämistä muotoilututkimuksen ja 

tieteelliselle tutkimuksen eroista ja yhteneväisyyksistä. Muotoilijana huomaan, että varsinkin 

taulukon neljä viimeistä kohtaa; nikkarointi (thinkering), kokeellinen eteneminen, tiedon etsintä 

ja hyödyntäminen, sekä tutkimuksen aikana tapahtuva muotoilu, kehittyvät ja ovat osana 

muotoilun opintojen kokeellista materiaalitutkimusta. 

 

 DESIGN RESEARCH SCIENTIFIC RESEARCH 

Eekels & Roozemburg  Serves to create  practical outcomes 

and generates  cultural 

creations/artefacts 

Serves to generates  knowledge  and 

theoretical  outcomes 

Eekels & Roozemburg  Adds to the  realm of material reality Adds to the  realm of mind 

  COMMON  TO DESIGN RESEARCH AND SCIENTIFIC  RESEARCH 

Eekels & Roozemburg  Cycles  are equal in number and comparable. 

Design  research: Observation/ Induction/ Deduction/  Testing/ Evaluation 

Scientific  research: Analysis/ Synthesis/  Simulation/ Evaluation/ Decision 

 

Bonsiepe  Researchers engage  in “thinkering” 

Bonsiepe  Researchers proceed  experimentally 

Bonsiepe Archer  Researchers make use  of scientific  knowledge 

Glanville Researchers do design  while  researching 

 

(Peralta, Moultrie, 2010, 4) 
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4.1. MUOTOILUN JA TIETEEN YHTEISTYÖN AJANKOHTAISUUS 

 

Maailmanlaajuisen kilpailun koventuessa pienen maan, kuten Suomi, olisi hyvä hyödyntää 

erikoisosaamistaan. Tieteellinen tutkimus ja teollinen muotoilu ovat tunnetusti suomalaisen 

innovaatiokulttuurin tärkeimpiä vahvuuksia. Näiden alojen linkittäminen saattaisi edesauttaa 

merkittävien keksintöjen syntymistä. Kotimaisen kilpailukyvyn lisäksi suuria haasteita liittyy 

globaalisti kestävään kehitykseen, resurssien hyödyntämiseen ja taloudelliseen tasapainoon, 

joihin tieteidenvälinen tutkimus voisi tuoda ratkaisuja. (Itälä 2014,16.) 

 

Loistavana esimerkkinä paremmasta resurssien hyödyntämisestä, sekä muotoilun ja tieteen 

yhteistyön mahdollisuuksista toimii uusien nanomateriaalien tutkiminen. Lupaavan tutkimuksen 

ja löydettyjen ominaisuuksien johdosta nanomateriaaleilla oletetaan olevan suuri merkitys 

teollisuudenaloille ja yhteiskunnalle. Koska nanomateriaalien ominaisuuksien tutkiminen on 

suhteellisen uutta,  tuntuu suunnittelun saralla puuttuvan perustuntemus materiaaleihin sekä 

niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tieteellisessä yhteisössä materiaalitietoa löytyy 

materiaalikehityksen johdosta, mutta myöskään heille ei ole täysin selvää, miten materiaaleja 

voisi hyödyntää sovelluksiin tai yhteiskunnallisiin tarpeisiin. (Itälä 2014, 40-41.) 

 

5. SELLULOOSA 
 

Anselme Payen vuonna 1838 löytämän ja eristämän selluloosan ajatellaan olevan maailman 

runsain polymeeri (suuri molekyyli, jossa monomeerit ovat sitoutuneet toisiinsa muodostaen 

ketjuja, https://fi.wiktionary.org/wiki/polymeeri, 2017), (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 181). 

Selluloosa on yksi kasvien tärkeimmistä rakenne-elementeistä jonka tarkoituksena on ylläpitää 

solurakennetta. Selluloosan voidaan ajatella olevan kaikkialla läsnä oleva polymeeri, joka antaa 

mekaaniset ominaisuudet ylemmille kasvisoluille. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 181.) Raaka-aineena 

selluloosa on ehtymätön ja kestävän kehityksen mukainen (Kangas, 2014, 8).  

 

Selluloosa voi olla peräisin useasta eri lähteestä, kuten puusta, jokavuotisista kasveista, 

mikrobeista ja eläimistä; sisältäen siemenkuidun (puuvilla), puukuidun (kovat, pehmeät puut), 

hamppukuidut (pellava, hamppu, juutin, ramikuitu) ruohot (sokeriruokojäte, bambu), levän 
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(Ventricaria ventricosa) ja bakteerin (Acetobacter xylinum). Jotkut yksinkertaiset merieläimet 

kuten vaippaeläimet voivat varastoida selluloosaa solun seiniin. Selluloosa toimii rakenteellisena 

materiaalina kasvin soluseinissä vaihtelevina pitoisuuksina. Puissa selluloosaa on 40-50 %, 

lehtikuiduissa; sisal kuidussa 55 %–73 %, pellavassa 70 %–75 %,  hampussa 75 %–80 %, juutissa 

60 %–65 %, ramiessa 70 %–75 %, kenafiassa 47 %–57 %, bambun varressa 40 %–55 %, 

sokeriruokojätteessä 33 %–45 %, oljissa; ohrassa 48 %, kaurassa 44 %–53 %, riisissä 43 %–49 %, 

rukiissa 50 %–54 % ja vehnässä 49 %–54 %. Puuvillan siemenhahtuvassa on puhtain 

selluloosapitoisuus, 90 %–99 %. Selluloosan lisäksi nämä materiaalit sisältävät myös 

hemiselluloosaa ja ligniiniä. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 45.) 

 

5.1. ÖLJYPOHJAISTEN MATERIAALIEN ONGELMAT 

 

Kemianteollisuuden kehitys ja ihmisen menestys kemian saralla on kulkenut käsi kädessä 

fossiilisten raaka-aineiden kanssa. Fossiilisten raaka-aineet ovat kemianteollisuuden tärkein 

raaka-materiaali, kattaen 90% kaikista raaka-aineiden käytöstä. Muovien menestys perustuu 

öljypohjaisten raaka-aineiden luotettavaan saatavuuteen, muovituotteiden monipuolisiin 

ominaisuuksiin, sekä niiden sulatyöstettävyyteen. Öljypohjaisten raaka-aineiden todellinen 

ongelma on niiden hävittämissä. Kaatopaikoilla ne täyttävät maata määrittelemättömän ajan 

hyvin hitaalla hajoamisella. Vaihtoehtoisten energialähteiden ja raaka-aineiden etsintää siivittää 

öljyn hinnan vaihtelut. Öljykriisien seuraksena vaihtoehtoisen energian ja raakamateriaalien 

lähteiden määrä ja tutkiminen on lisääntynyt voimakkaasti. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 520.) 

Muovi valitaan useisiin käyttötarkoituksiin säilyvyytensä ansiosta. Pitkäikäisyys kuitenkin on 

negatiivinen ominaisuus tuotetta hävitettäessä. Öljypohjaisten raaka-aineiden, kuten 

pikaruoka-astioiden, pakkauksien ja muovipussien  hävittäminen on ympäristöongelma ja avoin 

muovin polttaminen jopa vaarallista. Synteettisen polymeerin vastuuton hävittäminen saattaa 

roskata, olla myrkyllistä tai tukkia viemäreitä. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 521.)  
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5.2.  LUONNONKUITU MUOVIN KORVAAJANA 

 

 

Ympäristöä saastuttavat synteettiset polymeerit (teollisesti tuotetut kemialliset aineet,  jotka 

koostuvat useista molekyyleistä liittyneinä toisiinsa, http://www.dictionary.com/browse/ 

synthetic-polymers) kasvattavat biohajoavien polymeerimateriaalien kysyntää. Elinkaarensa 

loppupäässä olevien tuotteiden biohajoavuus nähdään ratkaisuna jätteenhallintaan ja ympäristön 

suojeluun. Biohajoavuus ja luontoystävällisyys tuovat luonnonkuiduille useita 

sovellusmahdollisuuksia, kuten materiaalien hyödyntämisen lääkeaineiden annostelijoina, 

geeniterapiassa, pehmytkudostekniikassa, biolääketieteessä, lääketieteellisessä tekniikassa, 

farmasiassa, lääkkeissä, keinotekoisten elinten suunnittelussa jne., vastaavilla materiaaleilla on 

myös havaittu valikoivaa absorptiota (molekyylien pidättymistä) kohti suolaista vettä, jolla voisi 

olla suuri merkitys öljyteollisuudessa sekä veden suolan poistossa. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 

425.)  

 

Teollisuuden pyrkiessä vähentämään riippuvuuttaan öljypohjaisiin polttoaineisiin ja 

ölypohjaisiin materiaaleihin, etsitään uusia materiaaleja jotka tukevat kestävää teollisuutta. 

Korvaavia materiaaleja haetaan esimerkiksi lasikuidulle ja hiilikuidulle. Luonnonkuidulla 

vahvistettujen komposiittien etu on, että ne ovat kevyitä ja niillä on ympäristön kannalta 

edullinen elinkaari. Luonnonkuiduilla on havaittu myös akustisia ominaisuuksia. Yhtenä 

luonnonkuitujen haittapuolena toimii kuitujen epätasaisuus, joka voi johtua esimerkiksi 

maaperästä, ilmastosta tai kuitujen erottelusta. Usein myös luonnonkuitujen lämmönkestävyys ei 

ole riittävä yleisesti käytössä oleviin prosessoinnin tekniikoihin, kuten esimerkiksi lasikuidun 

valmistusprosessiin. (Kalia, Kaith & Kaur 2011, 662-663.)  
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6. MATERIAALIESITTELYT 

 

6.1. NANOSELLULOOSA  

 

 

Yksi viime vuosien isoista löydöksistä on materiaalin ominaisuuksien radikaalit muutokset 

materian pienentyessä nanomittakaavaan. Siirtyminen nanomittakaavaan merkitsee 

huomattavaa pinta-alan kasvua volyymin suhteen. (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 334.) 

 

Nanoselluloosamateriaalien valmistukseen on kehitetty lukuisia menetelmiä, sitä valmistetaan 

mekaanisten, kemiallisten ja entsymaattisten menetelmien avulla. Selluloosananomateriaalit 

voidaan jakaa koon ja ominaisuuksien perusteella kolmeen pääluokkaan: 

Selluloosananofibrilleihin (cellulosenanofibrils, CNF), selluloosananokiteisiin (cellulose 

nanocrystals, CNC) sekä bakteeriselluloosaan (bacterial cellulose, BC). (Kangas, 2014, 8-9.) 

 

 

6.1.2. TEMPO-HAPETETTU NANOSELLULOOSA  

 

 

Selluloosan valmistus puhtaasti mekaanisesti kuluttaa paljon energiaa, joka nostaa 

valmistuskustannuksia. Energiankulutusta voidaan kuidutusprosessissa vähentää lisäämällä 

entsymaattisia esikäsittelyjä. Näin valmistettujen selluloosananofibrillien ominaisuudet 

poikkeavat puhtaasti mekaanisesti valmistettujen nanofibrillien ominaisuuksista.  

Selluloosananofibrillien valmistuksessa on tyypillisesti käytetty esimerkiksi TEMPO-avusteista 

hapetusta tai karboksimetylointia. TEMPO-hapetuskäsittelyn jälkeen kuidut on helppo hajottaa 

mekaanisesti ja syntyvä materiaali koostuu yksittäisistä nanokuiduista. TEMPO-hapetettujen 

kuitujen koko on 3-5 nm. (Kangas, 2014, 19-20.)  

 

Selluloosananofibrillien tärkeimpiä sovellusalueita ovat esimerkiksi paperin ja kartongin 

valmistus, komposiitit, päällysteet,  huokoiset ja kevyet materiaalit, kuten rakennusmateriaalit 

sekä reologian säätö esimerkiksi maaleissa (Kangas, 2014, 10-11). 
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6.1.3. HAVAINTOJA MUOTOILUN NÄKÖKULMASTA 
 

Nanoselluloosalle tunnuksenomainen vedensitomiskyky on materiaalin vahvuus, mutta se myös 

hankaloittaa sen kuiva-ainemuodon muotoilua. Suunnittelijan näkökulmasta nanoselluloosa 

saattaa olla haasteellinen juurikin sen vedensitomiskyvyn johdosta. Esimerkkinä 

TEMPO-hapetettu nanoselluloosa on hyytelömäinen materiaali jonka selluloosapitoisuus voi olla 

2,7% vesipitoisuuden ollessa 97,3% (kyseessä on testiosiossa käyttämäni TEMPO-hapetetun 

nanoselluloosan vesipitoisuus, toisella valmistajalla suhde voi olla toinen). Nesteen haihduttua 

jäljelle jää selluloosa. Näin isoa, 97,3% kutistumaa on haasteellista hallita esimerkiksi muotin 

avulla, jos toiveena on hallitun muodon tai kappaleen luominen. Vapaassa kuivumisessa 

TEMPO-hapetettu nanoselluloosa kurtistuu ja kuroutuu, samoin kuin moni muu nestettä 

sisältävä luonnontuote kuivuessaan tekee, kuten esimerkiksi rusinaksi muuttuva rypäle. 

Vedensitomiskykyä pidetään nanoselluloosan kohdalla myös vahvuutena. Geelimäinen rakenne 

onnistutaan saamaan aikaan muutamalla prosentilla nanoselluloosaa. Tämä sekoitussuhde on 

varsin kilpailukykyinen verrattuna moniin muihin vettä sitoviin ainesosiin.  

 

Nanoselluloosan kuivumistuotteen hallinta saattaa tuntua ensitutustujalle haastavalta. Hallittuun 

nesteen poistumiseen on myös muutamia löytämiäni vinkkejä, joita käsittelen seuraavissa 

kappaleissa.  

 
6.1.3.1. TASAISEN LEVYN VALMISTUS  

 

Esimerkiksi kuumennettavalla hydraulisella painolla pystyy haiduttamaan nanoselluloosan 

nesteen, sekä hallita muotoa samaan aikaan. Painolevyjen välissä aikaansaatu muoto on tasainen, 

joustava, sekä lujuusominaisuuksiltaan vastaavan paksuista kartonkia vahvempi. 

 

6.1.3.2. SEKOITUS KOMPOSIITIKSI 

 

Komposiittilla tarkoitetaan kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää, jossa materiaalit 

toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa (Saarikivi, Handelberg, 

Holmberg, Matilainen, 2008). Nanoselluloosan hallittua kuivumista ja vedenpoistoa pystyy 

edesauttamaan oikein valitulla sekoitusaineella. CHEMARTS kesän 2017 Laura Timosen kanssa 

keskustellessa kävi ilmi, että sahanpuru sekoitettuna selluloosaan irroittaa nanoselluloosan 

vesisidoksia, saaden nanoselluloosa-hyytelön tihuttamaan vettä, mitä se ei normaalisti 
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puristaessa tai muotoillessa tee. Sahanpurun kanssa tehdyissä komposiiteissa kutistuma oli 

pienempää. Keväällä 2016 omassa projektissamme onnistuimme puristamaan irti nestettä 

mekaanisesti jauhetusta nanoselluloosasta laimean muurahaishapon avulla. Tällöin tuloksena ei 

tottakai ollut komposiitti, mutta veteen nähden prosentuaalisesti vahvempi 

nanoselluloosahyytelö. “Itkettämisen” innoittamana kokeilin myös suola-nanoselluloosa 

yhdistelmää joka poisti vettä todella tehokkaasti. Suola-nanoselluloosa komposiitit olivat 

heikkoja ja murenevia. Seuraavia kokeita on mielenkiintoista tehdä erilaisilla suolapitoisuuksilla. 

 

Loppuvuodesta 2016 tein nanoselluloosatärkkelys-komposiittikokeiluja. Tärkkelys auttoi 

nanoselluloosan muodonhallinnassa, mutta samalla heikentäen nanoselluloosalle ominaisia 

lujuusominaisuuksia.  

 

 

6.2. SELLULOOSATRIASETAATTI 

 

    

Selluloosa-asetaatti (CTA) on selluloosan tärkein orgaaninen esteri (esteri, eli orgaaninen yhdiste. 

http://www.suomisanakirja.fi/esteri), johtuen sen kuitusovelluksista (savukkeensuodattimet ja 

tekstiilikuidut), muovista, kalvoista, erotuskalvoista (separation membrane) ja pinnoitteista. 

(Wertz, Bédué, Mercier 2010, 282.) Termiä selluloosa-triasetaatti tai triasetaattia voidaan käyttää 

kuidusta, jossa vähintään 92% hydroksyyliryhmistä asetyloidaan. Selluloosa-asetaattien 

valmistuksessa saadaan erittäin puhdas selluloosa reagoimaan etikkahappoanhydridin kanssa 

käyttämällä etikkahappoa liuottimena ja rikkihappoa katalyyttinä. Reaktion annetaan jatkua niin 

kauan kuin on tarpeen korvata lähes kaikki kolmesta hydroksyyliryhmästä kussakin 

hydroglukoosiyksikössä asetyyliryhmillä. (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 283.) 

 

Selluloosatriasetaattia käytetään niin kuituina kuin filminä. Kuituina triasetaattia käytetään 

erityisesti vaatetuksessa pysyvien vekkien aikaansaamiseksi. Triasetaattia filminä käytetään mm: 

LCD näyttöjen valmistuksessa, erikoisprojektoreissa, erikoistuneen valokuvauksen filmeissä,  

animaatioelokuvan valmistuksen kalvoissa ja tuotepakkauksissa. Muotoilun näkökulmasta 

mielenkiintoinen tieto on, että ensimmäiset Lego palikat valmistettiin selluloosa-asetaatista. 

(Wertz, Bédué, Mercier 2010, 283-284.) 
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Ester Melting point 

(°C) 

Tensile 

strength 

(MPa) 

Solubility in  

Methylene 

chloride2) 

Acetone2)
 Toluene2)

 

Triacetate 306 72 + - - 

 

2) Liukeneva (+), liukenematon (-) 

(Wertz, Bédué, Mercier 2010, 285) 

 

 

6.3. HAVAINTOJA MUOTOILUN NÄKÖKULMASTA 

 

Samoin kuin TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kanssa, myös selluloosatriasetaattille, eli 

CTA:lle on muotoilun kannalta oleellista sen kuivuminen.  

 

Käyttämäni selluloosatriasetaatti on valmistajalta saatuna kuivana rakeena, kooltaan ja näöltään 

muistuttaen riisinjyviä. Muotoilua varten se liuotetaan juoksevaan muotoon. CTA liukenee mm. 

kloroformiin, jota itse käytin kiisseliä muistuttavan juoksevan ja kirkkaan nesteen 

aikaansaamiseen. 

 

Kloroformi haihtuu selluloosatriasetaattiliuoksesta ilmaan. Haihtuminen alkaa heti 

ilmakosketuksen saamisen jälkeen ja tapahtuu veden haihtumista huomattavasti nopeammin. 

Kloroformin haihduttua jäljelle jää rakeiden sijaan yhtenäinen kappale.  

 

CTA:sta voi tehdä haluamansa vahvuisen liuoksen kloroformin kanssa. Itse olen kokeillut 

liuossuhteita 5%-15%, tehden useimmiten 10% seoksen (10% CTA:ta, 90% kloroformia). 

Tehdyn seoksen kuiva-ainepitoisuus kuivumisen jälkeen onkin siis 1/10, joten kuivumisen 

hallinta tuntuu muotoilun näkökulmasta helpommalta hahmottaa, nanoselluloosan 3/100 

suhteeseen verrattuna (esimerkiksi muotin teon näkökulmasta). 
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6.3.1. SELLULOOSATRIASETAATTILIUOKSEN VALMISTUS 

 

Kloroformiliuoksen valmistus muotoilun kannalta suotuisaan juoksevaan muotoon tapahtuu 

vetokaapissa haihtuvan, ihmiselle haitallisen kloroformin avulla (kloroformin haittamerkinnät 

pullon kyljessä). 

 

Valmistus (10% liuos): 

 

1. Mitataan 20g CTA:ta 

2. Kaadetaan vetokaapissa 200ml kloroformia lasiseen magneettisekoittamiseen 

soveltuvaan mitta-astiaan  

3. Asetetaan mitta-astia magneettisekoittimelle ja lisätään sekaan magneetti 

4. Käynnistetään magneettisekoitin ja säädetään magneetti pyörimään hallitusti mitta-astian 

keskiössä (nesteessä pyörre)  

5. Ripotellaan rauhallisesti 20g CTA:ta kloroformiin  

6. Peitetään astia kloroformin haihtumisen estämiseksi 

7. Varmistetaan että magneetti pyörii yhä hallitusti keskiosassa 

8. Liuos on valmis kun liuos on tasaista ja CTA rakeet eivät erotu liuoksessa. Liukenemiseen 

menee noin 4 tuntia, halutessaan valmistusaikaa voi pidentää määrättömän ajan 

 

 

6.3.2. SELLULOOSATRIASETAATIN KÄYTTÄYTYMINEN 

 

Selluloosatriasetaatti kuivuu joko läpinäkyväksi tai mataksi. Matan muodostumiseen uskon 

vaikuttavan muun muassa liike ja ilmakosketuksen atribuutit kuivumisen aikana, jotka saavat 

kiteet muodostumaan valoa heijastamattoman ryhmittymisen sijaan valoa heijastaviksi.  

Läpinäkyvänä tai mattana levynä selluloosatriasetaatti on hyvin muovin tuntuinen ja samalla 

tapaa käyttäytyvä materiaali. Sillä on hyvä lahonkesto, sekä vedenpitävyys (Wertz, Bédué, 

Mercier 2010, 283). Muovin tavoin, läpinäkyvyysominaisuuksiensa lisäksi se on kestävä paksuna 

kerroksena, revittävissä ja taitettavissa ohuena, palaa sytyttäessä, tosin sulattamista, liittämistä 

tai uudelleen muovaamista liekin avulla en ole testannut. Kirjallisuudessa selluloosatriasetaatin 

sulamispisteen kerrotaan olevan yli 300°C ja korkean lämpötilan vuoksi, sulamiseen liittyy myös 

hajoaminen (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 283). Selluloosa triasetaatin sijasta selluloosa 

asetaatteihin kuuluva selluloosabutyraatti sulaa hajoamatta 192°C:n lämpötilassa ja sitä voidaan 
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prosessoida sulattamalla (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 285). Muotoiluomisaisuuksiensa lisäksi 

selluloosa-asetaatti butyraatilla on hyvät säänkesto-ominaisuudet ja sitä käytetään monissa 

sovelluksissa, kuten työkalujen kahvoissa, valaistujen merkkien paneeleissa, ohjauspyörissä, 

suojalaseissa, kylpyhuonekalusteissa, koristelistoissa, piirossapluunoissa, kynissä, 

paineilmajärjestelmissä, läpipainopakkauksissa (mm.tablettien pakkaukset) ja alumiinifolioilla 

laminoidessa. (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 285-286.) 

 

Mielenkiintoinen reaktio selluloosatriasetaatilla on veden tai mahdollisesti veden kuljettaman 

hapen kanssa reagoinnissa. Itse huomasin ilmiön pestessä astioista joissa triasetaatti oli vielä 

juoksevassa muodossa. Triasetaatti muuttui valkoiseksi ja siitä tuli ohutta, rönsyilevän harson 

kaltaista. CHEMARTS kesäkurssin 2017 Martha Jenssen on tutkinut CTA:n reagointia veteen 

tarkemmin, lopputuloksena mielenkiintoisia vaahtomuovin kaltaisia materiaalikokeiluja, joiden 

tuloksia Jenssen varmasti julkaisee tulevaisuudessa.  

 

Selluloosatriasetaatti tarttuu kovettuessaan herkästi kuivumisalustaansa. Joidenkin muovien 

kanssa se tuntuu syövyttävän pintaa niin, että materiaalit kiinnittyvät lähes erottamattomasti 

toisiinsa. Kyseessä todennäköisesti on liuotinaineen, eli kloroformin reaktio muovin kanssa. 

Testiosion tulosten yhteydessä esittelen triasetaatin reakointia erilaisiin pintamateriaaleihin 

tarkemmin. Ohuena kerroksena CTA kuivuu levyksi. Jos CTA:ta kaadetaan reunalliseen astiaan 

enemmän, se muodostaa onttoja rakenteita paksumman kerroksen sijaan.  

 

Läpinäkyvässäkin selluloosatriasetaatissa tuntuu näkyvän lähes huomaamaton keltainen vivahde, 

jonka huomaa paksumpien kuivumiskohtien kohdilta vitivalkoisella taustalla. 

 

 

Komposiittimateriaalina selluloosatriasetaatti saattaa tietyissä olosuhteissa lähteä kuroutumaan, 

muistuttaen TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kuroutumista. Komposiittina triasetaatti on 

itselleni suhteellisen vieras.  Olen testannut triasetaatin käyttäytymistä hiilen ja hiekan, 

pienennetyn sammalen ja kananmunankuoren palasten kanssa, lähinnä tehden suhteellisen 

matalia tasomaisia testejä. CHEMARTS kesän kurssin 2017 Iines Jakovlev teki onnistuneen 

komposiittikokeen sekoittaen tärkkelystä CTA liuokseen saaden muotoilullisesti hyvin hallittavia 

ja onton rakenteen sijaan tasaisen täysiä kappaleita. Iineksellä on suunnitteilla kirjoittaa 

prosessista tarkempi artikkeli, josta tuloksiin pystyy tutustumaan halutessaan tarkemmin. 
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Kuva 2. Iines Jakovlevin selluloosatriasetaattikomposiitti. 
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6.4. BAKTEERISELLULOOSA 

 

 

Bakteeriselluloosa, eng. bacterial cellulose, (BC) (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 127), on kasvava 

nanomateriaali, jota tuottavat useat bakteerilajit. Tärkein lajikkeista on A. J. Brownin vuonna 

1886 löytämä Acetobacter xylinum, uudelta nimeltään Gluconacetobacter xylinus. Selluloosaa 

tuottavat bakteerit ovat yleisiä. Niitä löytyy aina, kun tapahtuu sokereiden ja kasvien 

hiilihydraattien käyminen; esimerkiksi mätänevien hedelmien pinnalla ja puhdistamattomassa 

tai steriloimattomassa mehussa, oluessa ja viinissä. Vaikka bakteeriselluloosan molekyylikaava ja 

morfologia ovat samanlainen kuin puusta saadun selluloosan, sillä on useita etuja. Bakteerit 

tuottavat puhdasta selluloosaa, joka ei sisällä muita kasvinosia, kuten hemisellulooseja ja 

ligniiniä. (Gama, Gatenholm, Klemm 2013, ix). Gluconacetobacter xylinus bakteeri valmistaa 

synteettisesti kierrettyä nauhaa (noin 10 x 50 x 1000nm), joka muodostuu yksittäisistä 

selluloosamikrofibrilleistä. Staattisissa olosuhteissa puhdas selluloosa muodostuu 

kasvatusnesteen pinnalle. Jokainen bakteerisolu tuottaa yksittäisen nauhan, joka on 

yhdensuuntainen sen pituusakselin kanssa. Nauhan syntyessä solu pyörii pituusakselinsa ympäri 

ja työntyy eteenpäin. (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 127-128.) Selluloosasta muodostuu 

kolmiulotteinen verkko, jolla on ainutlaatuisia mekaanisia ominaisuuksia. Suuren pinta-alan ja 

hydrofiilisen luonteensa vuoksi bakteeriselluloosa pystyy sitomaan suuren määrän vettä, mikä 

tekee niistä erittäin vahvan hydrogeelin. (Gama, Gatenholm, Klemm 2013, ix.) Kun 

bakteeriselluloosa kuivataan, se menettää kykynsä rehydratoida alkuperäiseen 

vesipitoisuuteensa. Kuivana sen pinta-ala on erittäin suuri; 20 kertainen kasvien selluloosaa 

verrattuna. (Wertz, Bédué, Mercier 2010, 128.) Bakteeriselluloosaa käytetään moniin erilaisiin 

kaupallisiin sovelluksiin, kuten tekstiileihin, kosmetiikkaan ja elintarvikkeisiin, sillä on myös 

suuri potentiaali lääketieteellisille sovelluksille.  Lääketieteelle bakteeriselluloosasta tekee 

erityisen mielenkiintoisen muunmuassa sen bioyhteensopivuus (ei hyljintäreaktiota), sekä sen 

ainutlaatuinen kyky muodostaa kolmiulotteisia rakenteita biosynteesin aikana. (Gama, 

Gatenholm, Klemm 2013, ix.) 

 

Kasvatusta voi myös tehdä ravistettava viljelynä (G. xylinus bakteeri), jolloin selluloosaa 

tuotetaan pallomaisina tai tähdenmuotoisina rakenteina maton sijaan. Ravistusviljelmien 

tuottaman selluloosan määrä on staattisia viljelmiä pienempi. (Gama, Gatenholm, Klemm  

2013, 3.) 
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Laajaa kaupallistamista rajoittaa bakteeriselluloosan ison tuotantokapasiteetin puuttuminen. 

(Gama, Gatenholm, Klemm 2013, x). Yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisesti kaupallisista 

bakteeriselluloosatuotteista on Filippiineiltä 1990-luvulla levinnyt Nata de coco -jälkiruoka. 

Yleensä Nata de coco valmistetaan paksuna levynä puhtaasta selluloosaa, joka kasvatuksen 

jälkeen leikataan pieniksi kuutioiksi, pestään ja keitetään vedessä ennen sokerisiirapissa 

keittämistä. (Gama, Gatenholm, Klemm 2013, xi.) Kirjassa Bacterial nanocellulose : A 

sophisticated multifunctional material, esitellään tarkemmin erilaisia kasvatusmetodeja,  

sekä käyttökohteita nanoselluloosalle niistä tarkemmin kiinnostuneille. 

 

 

6.4.1. HAVAINTOJA MUOTOILUN NÄKÖKULMASTA 

 

Omat havaintoni perustuvat omien kasvatuskokeilujeni pohjalta kertyneeseen tietoon, 

ympärilläni tapahtuneen bakteeriselluloosatutkimuksen seuraamiseen, sekä lukemaani 

kirjallisuuteen. Omat kokeet olivat Kombuchana tunnetun, teessä hiivan kanssa kasvavan 

bakteeriselluloosan kanssa.  

 

Bakteeriselluloosa (kombucha) kasvatetaan tee-sokeri-liuoksessa (myös etikan lisäämistä 

suositellaan). Kasvusto kasvaa nesteen pintaosassa vaaleana mattona ja sen kasvattaminen on 

suhteellisen hidasta. Maton voi vahingossa tipauttaa kasvatusastian pohjalle (esimerkiksi astiaa 

heiluttaessa), jolloin uusi kerron alkaa muodostumaan pinnalle. 

 

Kasvatuksen voi pilata kontaminoimalla sen. Esimerkiksi jos kasvatusastiaa ei ole keitetty tai 

puhdistettu hyvin, saattaa pitkään huoneenlämmössä oleva tee saada pinnalleen kombuchan 

lisäksi myös homeen. Kasvusto kannattaa myös peittää hengittävällä harsolla. Harso päästää 

hapen lävitse kombuchan käytettäväksi ja estää esimerkiksi banaanikärpästen pääsyn 

kasvatusliemeen. 

 

Hyvän alun saanut kasvusto saattaa luoda muutaman päästä ohuen selluloosa kerroksen. 

Kuivamiseen sopivan näytteen muodostumiseen menee kolmisen viikkoa. Näytteen paksuus 

lisääntyy kasvatusajan ollessa pidempi. Kuivumaan nostetun näytteen voi pestä puhtaaksi ja 

värjätä. Peseminen vaalentaa väriä. Kombuchan pystyy myös valkaisemaan kemiallisesti. 

Värjääminen onnistuu joko kasvatusliemessä tai kasvatuksen jälkeen. Matilda Tuuren tekemässä 
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tutkimuksessa tutustutaan tarkemmin bakteeriselluloosanäytteiden värjäysmahdollisuuksiin, 

mm. biohajoavien värien käyttöä, mutta myös epäsynteettisten värien käyttöön, näiden 

valmistukseen kannattaa tutustua tilaisuuden tullen. 

 

Kasvatusalustaksi kannattaa valita riittävän suuri astia, jotta siihen saa tarpeeksi nestettä 

kombuchan käytettäväksi. Astian materiaalin voi valita vapaasti (muovi, lasi, keramiikka, jne,), 

Mielenkiintoisen poikkeuksen kasvatusalustana tekee silikoniset muotit, joiden kanssa 

selluloosaa muodostuu pinnan lisäksi myös reunoille. Tämä johtunee silikonin kyvystä pitää 

nestettä sisällään, mutta mahdollistaa kaasujen, kuten happimolekyylien läpipääsy 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Silicone, 2017). Kasvatusta voi jatkaa haluamansa ajan kun vain 

lisää kasvatusnestettä pitkin prosessia. Lisäyksen kanssa kannattaa olla varovainen, koska se 

saattaa upottaa pinnalla kasvavan kasvuston.  

 

Kuivumisen yhteydessä kombuchalevy saattaa tarttua kuivumisalustaansa, joten sen irroittelu 

kuivumisen aikana voi osoittautua hyödylliseksi. Esimerkiksi (selluloosasta valmistettu) 

leivinpaperi on yksi mahdollinen kuivumisalusta, koska sen silikonipinnoite estää kiinni 

tarttumista (https://fi.wikipedia.org/wiki/Leivinpaperi, 2013). Itse koen, että alustaan 

kiinnittymisen voi nähdä myös vahvuutena ajatellen esimerkiksi pahvin päällystämistä BC 

pinnalla, jolloin kiinnittyminen tapahtuisi ilman erillistä liimaamista kuivumisen yhteydessä. 

Selluloosaa voi myös kokeilla kuivattaa muodon päällä. Tästä esimerkkinä Monika Faidin 

opinnäytetyössä esitellyt valaisimet,  jossa bakteeriselluloosaa kuivatettiin muotoon 

kuivatusalustan 3D valinnalla. 

 

Uskon, että tulen kokeilemaan bakteeriselluloosan kasvatuksessa mm. silikonimuotin 

mahdollisuuksia 3D muodon tuotossa, sekä kuivumistuloksen eroja ilmakuivumisessa ja 

lämpöpuristaessa. Kuivumiskoe juontuu kirjan Bacterial nanocellulose : A sophisticated 

multifunctional material kappaleesta, jossa kerrotaan bakteeriselluloosan veto- ja 

puristuslujuuskestävyydestä. Rakenteensa ansiosta bakteeriselluloosan vetolujuus on kerroksen 

suunnassa suuri, mutta sillä on matala puristuslujuus (kohtisuorassa kerrokseen nähden). Tämän 

johdosta vesi on helposti puristettavissa ulos painon alla. (Gama, Gatenholm, Klemm 2013, x.) 

Uskoisin että voimakkaalla puristuksella (kuten hydraulinen puristimen avulla) pystyy 

muokkaamaan myös balteeriselluloosalle tunnuksenomaisen nahkamaisen pintatekstuurin 

muodostumista.  
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Ohjeita bakteeriselluloosan valmistukseen tuntuu löytyvän niin paljon kuin on valmistajia. 

Esimerkkinä Ekolo-kaupan Ekokoinen-blogista löytyy vinkkejä Kombuchan kasvatukseen. 

(http://ekoloinen.blogspot.fi/2013/09/kombuchan-abc.html, 2013). Sivusto mainitsee Ekolon 

myyvän kombuchan kasvatuspaketteja. Toivon että tieto pitäisi vielä paikkansa, usein 

Kombuchan alun saa kyselemällä muilta kasvattajilta, esimerkiksi blogien välityksellä. 

 

Alla ohje jolla kasvatin omat kokeilut. Kombucha lähti kasvamaan niillä hyvin, eikä hometta 

ilmaantunut pinnalle. Ohje mukailee Matilda Tuuren, sekä Monika Faidin ohjeita. Kasvatuksesta 

kiinnostuneille Matildan käyttämä ohje kuvineen osoitteessa; 

http://jordanrangel.com/wp-content/uploads/2016/09/biocouture-grow-your-own-material-rec

ipe-creative-common-license.pdf. Monika Faidin ohje löytyy hänen opinnäytetyöstä; Feasability 

of bacterial cellulose in furniture design, 2017.  

 

6.4.2. BAKTEERISELLULOOSAN VALMISTUS 

 

1. 2 litraa vettä 

2. 2 teepussia vihreää teetä (voi myös käyttää mustaa teetä) 

3. 200g valkoista sokeria (mietinnässä on myös kokeilla ruokosokeria) 

4. 200ml orgaanista viinietikkaa (kasvaa myös ilman viinietikkaa ja jolloin saattaa  

tuoksua vähemmän) 

5. Palanen elävää kombucha-kasvustoa tai lientä jossa  

on Kombuchabakteereja (toisesta kasvatusastiasta)  

 

Mielenkiintoista ainesosion vertailua löytyy muun muassa cultures for health sivustolta 

http://www.culturesforhealth.com/learn/kombucha/kombucha-ingredients/. 

 

Puhdista Kombuchan kasvatuksessa käytettävät astiat kiehuvalla vedellä tai laimennetulla 

etanoliliuoksella ennen aloitusta. 

 

1. Kiehauta vesi 100°C 

2. Lisää vihreä tee, anna hautua 15min 

3. Poista teepussit ja lisää sokeri (Tino Koposen kokemuksen mukaan myös sokerin ja muut 

kasvatusliuokseen lisättävät nesteet, bakteeriselluloosaa lukuunottamatta voi kiehauttaa 

mahdollisen kontaminaation, tässä tapauksessa homeen estämiseksi.) 
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4. Sekoita kunnes sokeri liukenee 

5. Anna kiehutetun nesteen jäähtyä alle 30°C 

6. Kaada kiehutettu neste kasvatusastiaan  

7. Lisää viinietikka 

8. Lisää kombucha 

 

6.4.2.1. BAKTEERISELLULOOSAN KASVATUS 

 

1. Peitä kasvatusastia hengittävällä kankaalla 

2. Ideaali kasvulämpötila on 25°C tietämillä 

3. 48 - 72 h kieppeillä harsoa alkaa muodostua kasvatusalustan pinnalle 

4. Kasvatuksen voi keskeyttää koska vain. Se myös hidastuu itsekseen ja pysähtyy jos 

kasvatusliemestä loppuu sen tarvittavat ainekset. 

5. Esimerkiksi 2cm paksuudessa kasvatuksen voi poistaa astiasta 

6. Sen voi pestä perusteellisesti kylmällä saippuavedellä 

7. Kasvuston voi kuivattaa erilaisilla alustoilla, leivinpaperin toimii hyvin, mutta voi olla 

muukin, kuten puupinta 

 

Hypoteesina mietin pesun vaikutusta näytteen haurauteen. Taipuisan ja nahkamaisen näytteen 

jälkityöstö onnistuu esimerkiksi ompelemalla haurasta näytettä huonommin. 

 

 

 

 
25 

Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijoille 
Nina Riutta 

 



 

 

Kuva 3. Bakteeriselluloosakasvatus kuivui kiinni kasvatusalustaan muodostaen kidekuviota. 
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7. TUTKIMUSOSIO 

 

7.1. TUTKIMUSASETELMA 

 

Tekemäni tutkimus täyttää monet kartoittavan tutkimuksen piirteet, koska se: 

○ selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä 

○ kartoittaa kirjallisuutta ja sen sisältöä tietyllä aihealueella 

○ etsii uusia näkökulmia tai ilmiöitä 

○ kehittää hypoteeseja 

○ katsoo tai kokeilee mitä tapahtuu tietyissä olosuhteissa 

 

Tutkimus ei ole määrällinen, vaan ennemminkin laadullinen. 

(http://www.mv.helsinki.fi/home/psaukkon/tutkielma/Tutkimusasetelma.html). 

 

7.2. TOTEUTUS 

 

Valitsin tutkimukseen muotoilussa usein vastaantulevia ja muottimateriaaleissa käytettyjä 

materiaaleja. Materiaalien testaus tapahtuu yksinkertaisin kuivumiskokein. Tavoitteena on, että 

testisarjan tulokset vievät omaa tutkimusta eteenpäin tutkimuksessa esiin nousseiden 

havaintojen kautta, antaen osviittaa mahdollisesti hyvin toimivien muottien tai prosessoinnin 

mahdollisuuksista. 

 

TESTATTAVAT MATERIAALIT HYPOTEESI 

Puu (kokopuu ja vaneri) Pintastruktuurien erot, mahdolliset 

tarttumisen ja vettymisen erot 
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Alumiini, kupari, teräs Metallin sähkönjohtavuuden vaikutus, 

odottamattomat tulokset 

Muovi; kova, pehmeä (PE-LD4, silikoni) Silikonin happimolekyylien läpäisyn tuomat 

erot 

Lasi Materiaalien irtoaminen sileältä pinnalta 

Kipsi Vettä imevän materiaalin vaikutus 

 

 

1. Selluloosapohjaiset materiaalinäytteet laitetaan tai kaadetaan tutkittavien materiaalien 

päälle. TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kanssa levitys tapahtuu sapluunoilla, 

triasetaatin kanssa silmämääräisen kaadon avulla.  

2. Kuivumisaika ja rektiot otetaan huolellisesti ylös. 

 

Toteutin jokaisen testin kahdessa osassa. Toisessa kuivumisen ilmatila oli suljettu, toisen ollessa 

avoin (ilmakuivuminen). Hypoteesi hapensaannin vaikutuksista nanoselluloosaan juontaa juuret 

tekemääni nanoselluloosan kutistumisvideoon, joka tulen lataamaan vimeotililleni; 

https://vimeo.com/user9276989. Toteutin videon stop motion:ina. Kuvaustaukojen ajaksi peitin 

kuivuvan nanoselluloosanäytteen muovikuvulla, jolloin olosuhteiden muutos aiheutti 

kuivumissuunnan muutoksia näytteen reunoissa. Totesin peittämisellä olevan vaikutusta 

-kappaleen kuivumisen suuntaa tai tapaan. 

 

 

 

7.3. TULOSTEN DOKUMENTOINTI 

 

Jukka Itälä maisterintutkielmassaan mainitsee dokumentoineensa materiaalitutkimusta 

päiväkirjamuodossa, kirjoittaen muistiin ideat ja ratkaisut, mutta myös mahdolliset ongelmat 

tutkijoiden kanssa (Itälä 2014,21). Oma tutkimukseni tallentui kirjattujen aloitus- ja lopetus 

aikojen muodossa. Muistiinpanovälineenä toimi myös prosessin vaiheiden valokuvaus, jolloin 

kuvat toimivat muistin tukena ja tulosten välittäjänä. 
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Kuva 4. Tutkimustyökalut. Läpinäkyvään sapluunaan on kirjoitettu halkaisijaksi (Ø) 

8 cm, sen oikea mitta on 9 cm. 
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Kuva 5. TEMPO-hapetettu nanoselluloosa kuivumisen eri vaiheissa vanerilla (ylemmät) ja 

lasilla (alemmat). 
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7.4. ENSIMMÄINEN SARJA;  

TEMPO-HAPETETTU NANOSELLULOOSA 

 

Ensimmäinen koesarja esittelee TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kuivumista eri materiaalia 

olevilla kuivumisalustoilla.  

 

 AVOIN KUIVUMINEN SULJETTU 

KUIVUMINEN* 

Puu (kokopuu ja vaneri) Vajaa 3 vuorokautta  Märkä viikon jälkeen  

Alumiini, kupari, teräs Kaikkien kuivumisaika n. 4 

vuorokautta 

Alumiini, kupari: 

Märkiä viikon jälkeen  

Teräs: 4 vuorokautta (?)* 

Muovi; kova ja pehmeä (PE- 

LD4 ja silikoni) 

PE-LD4: 3 vuorokautta 

Silokoni : n. 3 vuorokautta 

 Märkä viikon jälkeen  

Lasi n. 4 vuorokautta  Märkä viikon jälkeen  

Kipsi Nopein: hiukan alla 3 vrk. n. viikko 

 

* Näytteen päällä muovikupu, joka testaa suljetun ilmatilan vaikutusta selluloosananomateriaalien kuivumiseen.  

(?)* Poikkeuksena suljettuun kuivumiseen saattoi tehdä teräsalusta, jolla peitetyn näytteen kuivuminen saattoi 

tapahtua neljässä päivässä (uusin kokeen saadakseni varmuuden). 
 

TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kanssa totean kannellisten kokeiden kuivumisen niin 

hitaiksi, ettei kyseisen kaltainen metodi olisi välttämättä optimi muotoiluun. Esittelen 

tulokset ilmakuivattujen näytteiden kautta. 
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Kuva 6. Vasemmalta oikealle; vaneri-, alumiini- ja kuparialustojen kuivumisnäytteet.  

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Vaneri Ø 9 cm 

Korkeus: 8 mm 

 

Ø 7 cm 

Korkeus: n. 0,5 mm 

 

Hyvin 

samantyyppiset 

kuivumistulokset.  

Reunoilla ohuempi 

“tutu”-helma.  

Kuivuvat aaltoillen 

irti alustasta. 

Läpikuultavia. 

Ohuita, mutta 

jänteviä. 

Alumiini Ø 9 cm 

Korkeus: 8 mm 

Ø 8 cm 

Korkeus: n. 0,5 mm 

Kupari Ø 9 cm 

Korkeus: 8 mm 

Ø 8.5 cm 

Korkeus: n. 0,5 mm 
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Kuva 7. Vasemmalta oikealle; peitetty kuivumisnäyte, kaksi vapaan ilmatilan 

kuivumisnäytettä teräsalustalla. 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Teräs Ø 5,7 cm 

Korkeus: 6 mm 

 

Ø 4,5 cm 

Korkeus: n. 0,25 mm 

 

1. päivänä havaittava 

ruosteen 

ilmaantuminen. 

Hieno väri. Kappaleet 

kuivuivat hiukan 

nopeammin, ehkä 

ruostumisen 

hapenkäytön 

ansiosta. 
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Kuva 8. Kuivuva TEMPO-oksidoitu nanoselluloosa teräspinnalla (avoin). 
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Kuva 9. Ylempi näyte on kuivunut kipsialustalla, alempi lasipinnalla. 

Kuvapari on valittu tulosten erojen havainnollistamiseksi. 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Kipsi Ø 9 cm 

Korkeus: 8 mm 

Ø 5 cm 

Korkeus: n. 1,5 mm 

Ylöspäin kääntyvät 

reunat. 

Huomattavasti lasia 

paksumpi ja pinnalta 

tekstuurisempi. 

Testisarjan nopein 

kuivuminen. 

Lasi Ø 9cm 

Korkeus: 8 mm 

 

Ø 7cm 

Korkeus: n. 0.5 mm 

 

Samankaltainen 

kuivuminen kuin 

alumiinilla & 

kuparilla. 
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Kuva 10. Näyte kuivunut kipsialustalla (kuvassa näytteen yläpinta). 

Kuka 11. Näyte kuivunut kuparialustalla (kuvassa näytteen yläpinta). 
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Kuva 12. Vasemmanpuoleinen näyte on kuivunut silikonimuotin syvennyksessä, 

oikeanpuoleinen silikonimuotin laidalla, vaakasuoralla tasaisella pinnalla. Muovin alla 

näkyy kuvaushetkellä yhä kuivuva peitetty näyte. 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Silikoni (kuopassa) Ø 4 cm 

Korkeus: 6 mm 

Ø 2,1 cm 

Korkeus: n. 1,5 mm 

Harsomainen 

kuivumisjälki 

ympärillä. Kuopassa 

kuivuneen näytteen 

halkaisijan kutistuma 

suhteessa pienempi 

tasolla kuivuneeseen. 

Silikoni  Ø 5,7 cm 

Korkeus: 6 mm 

 

Ø 1,8 cm 

Korkeus: n. 1,7 mm 

 

Vain hiukan harsoa 

yhdellä syrjällä. 
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Kuva 13. Ylempi näyte on kuivunut silikonimuotin syvennyksessä, alempi tasaisella 

silikonialustalla. 
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Kuva 14. Vasemmanpuoleinen näyte on kuivunut silikonipinnalla (edellä esitelty näyte), 

oikeanpuoleinen näyte on on kuivunut PE-LD4 pinnalla (alusta näytteen yhteydessä). 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4 Ø 5,7 

Korkeus:  6mm 

Ø  1,8 cm 

Korkeus: n. 1,6 mm 

Silikonin 

tasokuivauksen 

kaltainen tulos, ilman 

harsoa. 
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7.5. TOINEN SARJA; SELLULOOSATRIASETAATTI 

 

Toinen koesarja esittelee selluloosatriasetaatin kuivumista eri materiaalista olevilla 

kuivumisalustoilla.  

 

 PEITTÄMÄTÖN 

KUIVUMINEN 

PEITETTY 

KUIVUMINEN 

Puu (kokopuu ja vaneri) Arvio: n. 1 vuorokausi  Arvio: n. 1 vuorokausi  

Alumiini, kupari, teräs Arvio: n. 1 vuorokausi  Arvio: n. 1 vuorokausi  

Muovi; kova ja pehmeä (PE- 

LD4 ja silikoni) 

PE-LD4: n. 1 vuorokausi 

Silikoni : 1 vuorokausi 

 Arvio: n. 1 vuorokausi 

 

Lasi Arvio: n. 1 vuorokausi  Arvio: n. 1 vuorokausi  

Kipsi Arvio: n. 1 vuorokausi Arvio: n. 1 vuorokausi  

 

 

Peitetty sarja kuivui myös pienessä ilmatilassaan. Huomioitavaa on, ettei lasi tai 

muovikupu ole varmastikaan hermeettinen (ilmatiivis). Kuivuminen, eli kloroformin 

haihtuminen tapahtuu nopeasti. Kuivumisajankohdat ovat arvioita, koska en päässyt 

todentamaan koululla viikonlopun aikana tapahtunutta kuivumista. Arvio pohjaa aiempaan 

kokemukseen, sekä selluloosatriasetaatin kuivumisen tarkempaan seurantaan 

silikonimuotissa. 
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Kuva 15. 10% Selluloosatriasetaatti -kloroformi liuos. 
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Kuva 16. Kuvan näytteet kuivuneet PE-LD4 pinnalla. Vasemmalla näyte PE-LD4 muovin 

päällä. Oikealla näyte PE-LD4 muovin päällä peitettynä saman materiaalin kuvulla (ilman 

vaikutus näytteeseen). 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4  (avoin)  Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Vaikea erottaa CTA:ta 

sulaneesta muovista. 

Läpinäkyvä testi- 

muovi vaalentunut 

kauttaaltaan. 

Luultavasti 

kloroformi syövyttää 

muovia, CTA kuivuu 

yhteen sulaneen 

muovin kanssa. 

PE-LD4 (peitetty) Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Päältä mahdoton 

nähdä kuvun sisään; 

muovi vaalentunut 

kauttaaltaan. 

Alta katsottuna 

huomaa liuoksen 

syövyttäneen 

testipintaan reiän. 

Molemmissa 

samantyylinen 

reaktio. 
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Kuva 17. Kuvan näytteet kuivuneet silikonipinnalla. Vasemmalla ilman kupua kuivunut 

näyte, oikealla lasisen kuvun alla kuivunut näyte. Vaihdoin näytteiden kuvut lasisiin 

muovin syöpymisen vuoksi. Molemmat näytteet on kuivattu silikonimuotin kuopissa 

(muotti esitelty kuvassa 4.). 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Silikoni (avoin)  Ø 4 cm  

Korkeus: 7 mm 

(nesteen korkeus) 

Ø 3,3 cm 

n. 0,7 mm 

(näytteen paksuus) 

Kuivui irti reunoista. 

Kuivui tasoksi jonka 

reunat kääntyvät 

koverasti alaspäin. 

Kuplia siellä täällä. 

Silikoni (peitetty) Ø 4 cm  

Korkeus: 7 mm 

(nesteen korkeus) 

Ø n. 4 cm  

Paksuus:  0,4 mm 

(näytteen paksuus) 

Seuraa muotoa 

reunoilla. Luo 

pohjaan koveran 

muodon jolloin ei 

seuraa muotoa. 

Materiaalissa 

tasaisesti pieniä 

ilmakuplia. 
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Kuva 18. Kuvassa näytteet lasipinnalla. Vasemmalla ilman kupua kuivunut näyte, oikealla 

lasisen kuvun saanut näyte. 
 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4  (avoin)  Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,3 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Kuivuttuaan irtoaa 

pinnasta. 

Läpinäkyvä, mutta 

mattaa havaittavissa.  

PE-LD4 (peitetty) Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,3 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Tiukasti lasissa 

kiinni.Vedessä 

liottaminen auttaa 

näytteen irtoamista. 

Kirkas. Struktuuria 

havaittavissa 

näytteen reunoilla. 
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Kuva 19. Kuvassa näytteet kipsipinnalla. Vasemmalla ilman kupua kuivunut näyte, 

oikealla lasisen kuvun alla kuivunut näyte. 
 

 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4  (avoin)  Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,5 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Kiinnittyy kipsiin 

mutta on 

irrotettavissa. Ottaa 

mukaansa kipsiä. 

Toistaa kipsin 

pinnanmuodot 

tarkasti. Muutamia 

ilmakuplia. 

PE-LD4 (peitetty) Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,5 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Tiukasti kiinni, 

irroitettavissa. Ottaa 

mukaansa kipsiä. 

Reunoilla 

havaittavissa nousua. 
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Kuva 20. Kuvassa kipsipinnalla kuivuneet näytteet irroituksen jälkeen. 
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Kuva 21. Kuvan näytteet on kuivattu taempana näkyvällä vaneripinnalla. Vasemmalla 

ilman kupua kuivunut näyte, oikealla lasisen kuvun alla kuivunut näyte. 
 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4  (avoin)  Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 7 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,4 mm 

(ohut, mutta jäntevä, 

jäntevämpi kuin 

peitetty näyte)  

Kiinnittyy vaneriin 

mutta on 

irroitettavissa. Ottaa 

mukaansa puuta. 

Toistaa pinnan 

syysuuntaa. 

Ilmakuplia näytteen 

keskiosassa. 

PE-LD4 (peitetty) Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 7 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

(mahdollisesti leviten 

hiukan) 

Korkeus: 

n. 0,3 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Kiinnittyy, mutta on 

irrotettavissa. Ottaa 

mukaansa puuta. 

Toistaa pinnan 

syysuuntaa. 

 
47 

Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijoille 
Nina Riutta 

 



 

 

Kuva 22. Kuvan näytteet on kuivattu taempana näkyvillä puupinnoilla. Vasemmalla ilman 

kupua kuivunut näyte, oikealla lasisen kuvun alla kuivunut näyte. 
 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

PE-LD4  (avoin)  Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,5 mm 

(ohut, mutta jäntevä, 

jäntevämpi kuin 

peitetty näyte)  

Kiinnittyy vaneriin 

mutta on 

irrotettavissa. Ottaa 

mukaansa puuta. 

Toistaa pinnan 

syysuuntaa. 

Ilmakuplia näytteen 

keskiosassa. 

PE-LD4 (peitetty) Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

Ø Pysyy samahkona. 

(Mahdollisesti leviten 

hiukan) 

Korkeus: 

n. 0,4 mm 

(ohut, mutta jäntevä)  

Kiinnittyy, mutta on 

irrotettavissa. Ottaa 

mukaansa puuta. 

Toistaa pinnan 

syysuuntaa. Näytteen 

pinnan kohoumat 

jakautuvat tasaisesti. 

 
48 

Kolmen selluloosapohjaisen materiaalin esittely muotoilijoille 
Nina Riutta 

 



 

 

Kuva 23. Kuvan näytteet on kuivattu kuvan alumiinilevyllä. Taaempana ilman kupua 

kuivunut näyte, edessä lasisen kuvun alla kuivunut näyte. 
 

 ASETELMA KUIVUTTUA HAVAINNOT 

Alumiini Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,3 mm 

(ohut, mutta jäntevä) 

 

Alumiinin, kuparin ja 

lasin reaktiot hyvin 

samanlaisia. 

Peitettynä näyte 

pysyy kirkkaana ja 

muodostaa 

struktuuria reunoille. 

Avoin näyte paikoin 

matempi ja siinä 

saattaa olla 

ilmakuplan reittejä 

keskiosasta 

ulkoreunoille. 

Kupari Ø Silmämääräisesti 

kaadettu n. 6 cm 

“lätäkkö” 

Korkeus n. 3 mm 

 

Ø Pysyy samahkona. 

Korkeus: 

n. 0,3 mm 

(ohut, mutta jäntevä) 
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Kuva 24. Kuivuvat selluloosatriasetaattinäytteet metallipinnoilla. 
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7.6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

7.6.1. TEMPO-HAPETETTU NANOSELLULOOSA 

 

 

PEITETTY NÄYTE 

 
Hypoteesi tutkia TEMPO-hapetetun nanoselluloosan kuivumista kuvun alla onnistui muotoilun 

näkökulmasta heikosti. Lähes kaikki materiaalit keräsivät peitettyinä kosteuden kuvun pintaan 

tehden kuivumisesta niin hidasta, ettei vastaavan prosessin käyttö ole tehokasta muotoilua 

ajatellen. Poikkeuksena teräsalusta, jolla peitetyn näytteen kuivuminen saattoi tapahtua 

neljässä päivässä (uusin kokeen saadakseni varmuuden), sekä kipsialusta jolla kuivuminen 

tapahtui lopulta vajaassa viikossa. 

 

 

PEITTÄMÄTÖN NÄYTE 

 
Merkittävää on, että vaneri-, puu-, lasi-, alumiini-, ja kuparialustojen kuivumisnäytteet 

muistuttivat toisiaan. Tämä saattaa johtua TEMPO-hapetetun nanoselluloosan tavasta kupruilla, 

joten loppukuivuminen tapahtuu varsin samalla tavoin; osittain ilmassa.  

 

Muovialustoilla kuivuneiden näytteiden halkaisijoiden kutistuma oli edellä mainittuun 

ryhmään nähden huomatavasti isompi, vastaavasti näytteistä tuli paksumpia. Kovan muovin 

(PE-LD4)  ja pehmeän muovin (silikonin) tulokset olivat samankaltaisia. 

 

Kipsialustan kuivuminen tapahtui nopeiten. Esimerkiksi kipsi, jota käytetään keraamisessa 

muotoilussa muottimateriaalina, saattaisi toimia vettä sisältävien nanomateriaalien 

prosessointiin. Kuivumistulos on edellä mainittujen kuivumistyylien sekoitus; materiaalitesteistä 

tuli paksumpia kuin puulla ja lasilla, sekä halkaisijan kutistuma oli prosentuaalisesti pienempi 

kuin muovialustoilla. 
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7.6.2. SELLULOOSATRIASETAATTI 

 

 
Muovialustojen keskenäinen ero oli yllättävä. Valitsemani kovamuovi syöpyi yhteen CTA:n 

kanssa. Ilmeisesti selluloosatriasetaattiliuoksen kloroformi syövyttää PE-LD4 muovia. Pehmeänä 

muovina valittu silikoni kesti kloroformiliuosta hyvin. 

 

Silikonialusta synnytti vahingossa testisarjan ensimmäisen, symmetrisen 3D kappaleen, eli 

tasosta selkeästi nousevan muodon. Tuloksena kuvan 13 kuppi. 3D muoto syntyi ilmatilan ollessa 

peitetty.  Sama koe avoimella ilmatilalla synnytti kaarevan tason. Todettakoon, että silikonimuotti 

sopii CTA:n muotoiluun ja peitetyn näytteen tulos kannattaa huomioida sen suunnittelussa.  

 

Kipsialustalla kuivanut näyte toisti kipsin pinnanmuodot tarkalleen. Isoa eroa ei peitetyn ja 

peittämättömän muotin välillä ollut. Peittämättömään näytteeseen tuli muutamia kuplia. 

 

Lasi ja metallit näyttivät käyttäytyvän samalla tapaa. Peitettyihin näytteisiin ei muodostunut 

mattaa vaan ne olivat kirkkaita, mutta peittämättömät näytteet olivat paikoin reunoilta lähes 

valkoisen matan värisiä. Peittämättömiin näytteisiin näytti muodostuneen muutamia kuplia.  

 

Metallit ja lasi peitettyinä saattaisivat toimia hyvin CTA:n muottimateriaaleina silloin kun 

kirkkaat objektit ovat toivottuja. 

 

Puun ja vanerin tulokset tukevat toisiaan. Peittämätön näyte synnyttää puulla runsaasti 

kuplia, jotka keskittyvät varsinkin näytteiden keskipaikkeille. Peitettynä kuplia ei juuri synny. 

Nytteet joissa on runsaasti kuplia ovat paksumpia ja jäykempiä, näin kuplarikkaan materiaalin 

voidaan ajatella olevat myös toivottu ominaisuus CTA:lla suunnitteluun. Näitä materiaaleja jotka 

tukevat kuplien syntymistä CTA:han, kannattaa ehdottomasti tutkia pidemmälle. Kuplia saattaisi 

saada syntymään CTA: liuokseen myös ravistamalla. 

 

Selluloosatriasetaatti kuivuttuaan toistaa kuivumisalustansa kuvioita, sekä irroittaessa ottaa 

mukaansa huokoisten pintojen materiaalia. 
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8. YHTEENVETO 

 

Selluloosa on uusiutuva luonnonvara jonka nanomateriaaleilla on lupaavia ominaisuuksia. 

Selluloosapohjaisten materiaalien nähdään tulevaisuudessa korvaavan uusiutumattomia 

raaka-aineita kuten öljyä, niin energian tuotannossa kuin materiaalien valmistuksessa. Lupaavia 

sovelluksia on jo nyt olemassa ja uusia kehitetään kaiken aikaa. Muotoilijan näkökulmasta tähän 

prosessiin voi tutustua joko kasvattamalla omaa tietotaitoaan kehitteillä olevista 

biomateriaaleista tai osallistumalla materiaalitutkimukseen. 

 

Muotoilulla nähdäänkin olevan hyvät edellytykset tieteellisen tutkimuksen kehittämiseen sen 

materiaalikeskeisyyden puolesta. Parhaassa tapauksessa tutkimus, että muotoilu edistävät toinen 

toisiaan; suunnittelijat pääsevät käsiksi uusimpiin teknologioihin, kehittäen niiden käytettävyyttä 

ja sovelluksissa vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin. 

 

Koska valtaosa selluloosapohjaisista materiaaleista tuntuvat olevan muotoilijoille varsin uusia, 

opinnäytetyöni kirjallinen osio keskittyy esittelemään valitut materiaalit, nostaen esiin niiden 

prosessointia ja sovelluksia. Kirjallisen osion sovellusten esittelyä olisi voinut tehdä omasta 

mielestä vielä paljon laajemminkin. 

 

Tutkimusosio esittelee TEMPO-hapetetun nanoselluloosan ja selluloosatriasetaatin 

käyttäytymistä muotoilulle ominaisiin materiaaleihin reagoinnin kautta. Näin muotoilija saa 

alustavan kuvan muun muassa siitä, mitä materiaaleja prosessoinnissa voi harkita. 

Tutkimusosiosta pohjalta muotoilija saattaa saada kuvan myös itse materiaaleista, ja mitä 

ominaisuuksia niiltä saattaa hakea. 

 

Reflektiona tekemääni tutkimukseen toivoisin, että olisin saanut tehdä tutkimusosiosta vielä 

laajemman lisäten mukaan myös esimerkiksi kankaat, tai jatkaen tutkimusta kolmiuloitteisen 

muodon työstämiseen. Tosin tutkimuksesta olisi varmasti tullut näin turhan laaja. 

Tutkimusosiossa olen erityisen tyytyväinen siihen, kuinka kiinnostavaa ja antoisaa on 

havainnoida ja tehdä löydöksiä! Tästä on hyvä jatkaa. 
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