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Tiivistelmä

Tutkimuksen aiheena on lasituspoltetun keramiikan uudelleenkäyttö osana valu- sekä plasti-
sta savimassaa. Aiheesta ei löydy paljoa tietoa tai tutkimusta, joten tutkimus perustui paljon 
kokeiluille. Pääasiallinen tavoite tutkimukselle oli testata miten jo poltettua keramiikkaa voisi 
käyttää raaka-aineena uudessa massassa ilman, että esine kutistuman takia hajoaisi. Tärkeää 
oli pyrkiä löytämään visuaalisesti kiinnostavia lopputuloksia.
 Jätekeramiikka, jota keramiikan tuotannossa sekä arkikäytössä syntyy, päätyy kaato-
paikalle.  Tutkimuksessa minua kiinnosti pohtia kuinka pois heitettävää keramiikkaa voisi 
hyödyntää ja pystyisikö tällaista tapaa soveltaa osaksi tuotantoa. Pyrin tutkimuksen parissa 
työskennellessäni pitämään ekologisen ajatuksen yllä miettien myös esimerkiksi mihin val-
uista yli jäävät savet, joiden seassa on lasituspoltettua keramiikkamurskaa, voisi käyttää heit-
tämättä niitä sekajätteisiin.
 Murskasin kolmesta eri massasta valmistettuja lasituspoltettuja esineitä, jonka seurauk-
sena minulla oli neljää eri kokoista murskaa jokaista massaa kohden. Pienin murska oli jauhe-
maista ja suurin noin pikkurillin kynnen kokoista. Murskia sekoitin niin valu- kuin plastiseen 
saveen, joista sain lopulta noin 60 kuppimaista koepalaa.
 Tutkimuksesta sain monia mielenkiintoisia tuloksia. Murskan koon suhteen tulokset 
olivat odotetunlaiset: mitä pienempää murska on, sitä paremmin se toimii osana massaa. 
Kuitenkin myös isommat murskapalat toimivat yllättävänkin hyvin. Kiinnostavinta tuloksissa 
oli että kaikista koesarjoista löytyi toisistaan eroavia visuaalisesti kiinnostavia lopputuloksia. 
Sain laajan kattauksen tuloksia, joista on mahdollista lähteä jatkamaan tutkimusta moneen 
suuntaan.
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2. Johdanto

Keramiikan valmistusprosessi on pitkä ja monivaiheinen, minkä aikana esine voi epäonnis-
tua monella tapaa. Ensin savimassa muotoillaan halutulla tekniikalla, jonka jälkeen esine 
poltetaan keramiikaksi. Ennen kuin savi on poltettu, sitä voidaan kierrättää, joten epäonnis-
tuneet esineet päätyvät uudelleen käyttökelpoiseksi saveksi. Raakapoltto tapahtuu tavallisesti 
noin 800-1000°C (Jylhä-Vuorio 2002, 196). Tässä poltossa savimassa muuttuu keramiikak-
si, mutta jää yhä huokoiseksi, eikä kutistumaa juurikaan tapahdu.  Viallisia raakapoltet-
tuja esineitä ei pysty enää kierrättämään saveksi.  Lasituspoltettu keramiikka on poltettu 
puolestaan tapauskohtaisesti noin 900 ja 1450 °C välillä. Kyseisen polton tarkoituksena on 
sulattaa tuotteen pintaan lisätty lasituspinnoite sekä saada poltettava tavara sintraantumaan 
haluttuun tiiviyteen (Jylhä-Vuorio 2002, 196.) Lasituspolton jälkeen esine kutistuu. Rajasin 
tutkimukseni lasituspolton läpikäyneen keramiikan uudelleenkäyttöön, sillä ajattelin lopulli-
seen kokoonsa kutistuneen keramiikkamurskan olevan haasteellisempi raa’an (ei kutistuneen) 
massan seassa kuin raakapoltettu murska.  
 Keramiikan valmistusprosessissa syntyy usein tavaraa, joka polttojen jälkeen on hal-
jennutta, pahasti vääntynyttä tai muuten käyttökelvotonta. Nämä epäonnistuneet esineet 
heitetään yleensä pois, sekajätteeseen. Kutsun tässä tutkimuksessa kyseistä keramiikkaa jäte-
keramiikaksi. Ainakin pääkaupunkiseudulla pienet määrät jätekeramiikkaa heitetään sekajät-
teeseen, josta se päätyy jätevoimalaan polttoon. (https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujaki-
erratys/lajitteluohjeet/Sivut/default.aspx) Keramiikka on kuitenkin palamatonta jätettä, joten 
se päätyy lopulta kaatopaikalle. Päätinkin tarttua tähän aiheeseen tutkimuksessani, ja koitin 
löytää visuaalisesti kiinnostavan tavan käyttää jätekeramiikkaa uudelleen keramiikan valmis-
tuksessa. 
 Innostus tähän aiheeseen syntyi, kun minua kiinnosti sekoittaa massaan jotain, mitä 
yleensä ei sen sekaan lisätä. Samalla mietin, että on turhauttavaa heittää pois epäonnistunut 
esine, joka kuitenkin on käynyt läpi energiaa kuluttavat keramiikkapoltot. Nämä kaksi ajatus-
tani yhdistettyäni päätin tehdä tutkimukseni kyseisestä aiheesta. 
 Murskasin erilaisia keraamisia esineitä, joten sain eri laatuista ja eri kokoista keramiik-
kamurskaa koesarjoja että testejä varten.  Hain hyviä yhdistelmiä koesarjoissa säätämällä 
murskan laatua, kokoa sekä määrää.
 Pääasiallinen tavoitteeni tutkimukselle oli testata miten jo poltettua keramiikkaa voisi 
käyttää raaka-aineena uudessa massassa ilman, että esine kutistuman takia hajoaisi. Tärkeää 
minulle oli myös pyrkiä löytämään visuaalisesti kiinnostavia lopputuloksia. Halusin löytää 
tavan, jolla lopputulos olisi toimiva ilman erityistä murskan asettelua. Löysin internetistä 
mielestäni kiinnostavan näköisiä tällä idealla toteutettuja esimerkkejä (Kuvat 1 & 2), jotka 
lisäsivät vielä entisestään intoani aihetta kohtaan. Tutkimuksessa pyrin siihen, että pystyisi 
mahdollisimman monista eri murskeista saamaan hyviä tuloksia.
 Tutkimus oli ”pinnanraapaisu” aiheeseen. Tutkimuksessa oli paljon muuttujia, joten 
lopulta sain paljon tuloksia, joihin en ehtinyt tämän tutkimuksen puitteissa syventymään 
tarkemmin paljoakaan. Tulokset ovat kuitenkin mielenkiintoisia ja syventymisen arvoisia 
testejä tutkimuksessa oli paljon. Lasituspolton läpikäyneen esineen murskaa voi käyttää yllät-
tävän hyvin uudelleen ilman että esine hajoaa kutistuessaan kun murskapalat eivät kutistu. 
Suuremmissa paloissa halkeilua tapahtui odotetusti enemmän kuin pienemmässä. Murskan 
laadulla ei hirveästi ollut merkitystä.
 Kyseisestä aiheesta ei suoranaisesti kovin paljoa löytynyt tutkimusta, joten tutkimuk-

seni oli melko kokeellinen. Kovinkaan montaa keraamista esinettä ei lopulta internetistäkään 
löytynyt, missä kyseistä tekniikkaa olisi käytetty. On paikkoja, joissa keramiikkaa kierrätetään 
uuteen käyttöön. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi betonin seassa (https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0950061809003602). Yleisempää on suurempien keraamisten es-
ineiden kuten wc-pönttöjen ja remonteista ylijääneiden laattojen kierrätys esimerkiksi tiilien 
valmistuksessa. Kuitenkin on tapauksia, jolloin esimerksi taloustavaraa on kierrätetty uudel-
leen käytettäväksi. Esimerkkinä Arabian tehdas sotien jälkeisen raaka-ainepulan aikaan, 
jolloin siellä jauhettiin sekundaksi lajiteltu taloustavara hienoksi pulveriksi jota käytettiin 
sekä fajanssi- että posliinimassan raaka-aineena (Hortling 2008, 1). Tällaisen suljetun kierron 
rakentamisen mahdollisuus olisi kuitenkin kiinnostavaa jollakin tehtaalla tai studiolla. Ku-
ten Hortlingkin tekstissään kirjoittaa raaka-ainepulan ajaneen Arabian tehtaan käyttämään 
jauhettua taloustavaraa, voi tästä päätellä ettei kyseinen tapa ole kovin kätevä. Haasteita 
tuo varmasti kierrätysmurskan raaka-aineiden vaihtelu sekä se, että jauheessa/murskassa ei 
tapahdu enää kutistumaa kuivuessa eikä poltoissa toisin kuin massassa, johon jauhe/murska 
on sekoitettu. Näiden vuoksi tehdasmaista tasalaatuista tavaraa on hankala saavuttaa. Kuiten-
kin esimerkiksi studion sisäisessä suljetussa kierrossa tällainen idea voisi varmasti toimia.
 Pohjatietona tutkimukseeni käytin Anna Ollin ja Katri-Maria Pankasalon Lasituspol-
tettujen keraamisten esineiden kierrätys takaisin raaka-aineeksi -tutkimusta, jossa idea oli 
oikeastaan hyvin sama kuin minun tutkimuksessani, mutta he keskittyivät tutkimaan enem-
män onko kyseinen tekniikka toimiva ja ylipäätään mahdollinen. Minulla tärkeänä osana 
tutkimusta on tosiaan myös visuaalinen lopputulos.

KUVA 1 (https://www.sevakzargarian.com/unearthed) KUVA 2, https://www.sevakzargarian.com/grogged-vessels
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3. Menetelmät

   3.1 Muotit
 Aloitin projektin tekemällä muotit. Tein kaksi pientä eri muotoista muottia, jotta 
pystyin testit aloitettuani valitsemaan koesarjoihin paremmin soveltuvan. Lopulta käytin 
kuva 3:ssa oikealla olevasta mallikappaleesta tehtyä muottia valuihin, ja vasemmalla olevaa 
mallikappaletta käytin itsessään prässäykseen. Prässäysmuottina toimi muotin mallikappale, 
koska siten sisäpinnasta sai tasaisen. 

   3.2 Murskattavien esineiden hankinta
 Muottien kuivuessa hankin murskattavia esineitä. Johtuen siitä että aikaa oli rajoite-
tusti en voinut odottaa että esimerkiksi koulun keramiikkastudion roskikseen ilmaantuu 
esineitä. Laitoin kyselyä muutamiin  paikkoihin, joissa voisi keramiikkajätettä syntyä, saisinko 
heiltä kouluprojektiani varten roskiin meneviä esineitä. Sitäkään kautta ei aikatauluun sopien 
kerennyt saamaan. Päätin että käyn kierrätyskeskukselta ostamassa halpoja esineitä, jolloin 
myös pystyin samalla vähän kontrolloimaan minkälaisia ja -värisiä esineet ovat. Ensimmäistä 
koesarjaa varten ostin valkoista kivitavaraa, jossa on mustaa lasitetta. Lisäksi ostin myös 
kivitavaraa, jossa sekavärisiä lasitteita. Toista koesarjaa varten ostin huokoisempaa keramiik-
kaa, jonkin sortin fajanssia sekä punasavea. Varmaa tietoa massoista ei tietenkään ole, mutta 
luultavasti esineet olivat alhaisempiin lämpötiloihin poltettuja. Hankin matalamman polt-
tolämpötilan esineitä, sillä ajatuksena oli että esimerkiksi punasaven sulaessa saattaisi tulla 
hyvinkin mielenkiintoisia lopputuloksia.  (Henkilökohtainen tiedoksianto, Tomi Pelkonen, 
5.3.2018) 

   3.3 Murskaus
 Murskausvaiheessa murskasin samat esineet kerralla, etteivät ne sekoittuneet kes-
kenään. Koitin ensin käyttää koululla olevaa murskauskonetta, mutta sen käyttö oli hidasta, 
sillä sen vasaraosa jumittui usein.  Lopulta murskasin kaiken käsin vasaralla ämpärin pohjal-
la. Murskan erotteluun käytin kolmea eri siivilää. Siivilöiden reikien koot olivat kulmasta 
kulmaan mitattuna, 0,5mm 1,5mm ja 3,5mm. (kuvat 4, 5 & 6) Yksittäiset murskapalat saat-
toivat kuitenkin olla suurempia kuin reikä, sillä murskan palat eivät olleet saman kokoisia 
joka suuntaan. Nyt minulla oli 4 eri murska kokoa, Murska 1 eli M1= <0,5mm, murska 2 eli 
M2 = 0,5mm-1,5mm, murska 3 eli M3= 1,5mm-3,5mm ja murska 4 eli M4= >3,5mm. Mitta-
sin vielä M2, M3 ja M4 kokoluokasta 10 eri murskan palasen pisintä reunaa (kuvat 7, 8 & 9). 
Pisimmän reunan perusteella murskien seassa on melko suurtakin poikkeavuutta.

KUVA 4 KUVA 5 KUVA 6

KUVA 3

KUVA 7 
(murskakoko 2)

KUVA 8
(murskakoko 3)

KUVA 9 
(murskakoko 4)
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Murska 1 = < 0,5mm

Murska 2 = 0,5 – 1,5mm

Murska 3 = 1,5 – 3,5mm

Murska 4 = >3,5mm 

(Kuvat 10, 11,12 & 13)

KUVA 10 (Kivitavara)

KUVA 11 (Punasavi)

KUVA 12 (Fajanssi)

KUVA 13 (Kivitavara)

 Koesarjoihin tarkoitettujen murskien lisäksi minulla oli hieman koulun valumassasta 
valmistetun esineen murskaa, jota käytin tekniikoiden testaamiseen. Kokeilin lisätä murskaa 
muun muassa massan sekaan, massan päälle ja suoraan muottiin eri vaiheissa (kuvat 14 ja 
15). Tulosten perusteella sain jonkinlaisen käsityksen murskan määrästä ja tavasta joita on 
hyvä käyttää koesarjojen teossa. Osa testeistä oli pitkälti tarkkaa palojen asettelua ja osassa 
sattumanvaraista, jota tutkimuksessa koitin hakea.

KUVA 14 KUVA 15
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3.4 Koesarjat
 Aloitin koesarjoilla, joihin käytin mustaa kivitavaramurskaa (MUM1, MUM2 ja 
MUM3). Mittasin valumuotin tilavuuden ja punnitsin paljonko kyseinen määrä valumassaa 
(VS) painaa. Paino oli 140g +-2g. Mittasin purkkiin 140g valumassaa ja mukeihin murskat. 
 Koesarja 1:n (MUM1) murskien prosentuaaliset määrät valumassan painosta olivat 1% 
eli 1,4g, 2% eli 2,8g ja 5% eli 7g (Taulukko 1) Kaikkien koesarjojen valuajat olivat 13-15min 
riippuen muotin kosteudesta. 
 Koesarja 2:n ja 3:n (MUM2 ja MUM3) murskien prosentuaaliset määrät valumassan 
painosta olivat 0,5%, 1% sekä 3%. (Taulukot 2 ja 3)
 Päädyin aiemmin kertomieni testien perusteella toteuttamaan koesarjat kahdel-
la eri tekniikalla. Ensimmäinen tekniikka oli sellainen, että murska sekoitetaan valusaven 
joukkoon, jonka jälkeen se kaadetaan muottiin. Toinen käyttämäni tekniikka oli sellainen, 
että purkissa olleen valusaven päälle ripottelin murskan, mutten sekoittanut sitä joukkoon 
(Kuva16). Tämän jälkeen kaadoin purkissa olevan massan muottiin, jolloin suuri osa mur-
skasta päätyi suoraan muottia vasten ja lopulta ulkopintaan tuli enemmän murskaa näkyviin 
(Kuva 17). 
 Suurimman osan koepaloista jätin kokonaan viimeistelemättömiksi, mutta osassa 
viimeistelin sienellä esineet puoliksi. Raakapolton jälkeen lasitin kaikki esineet KXX5-lasit-
teella puoliksi upottamalla.

KUVA 16  
(murska massaan sekoitettuna)

KUVA 17  
(murska pinnalle ripoteltuna)

Lisäksi tein koekappaleen sekoittamalla 140 grammaan valusavea 
21 grammaa MUM1 (Kuva18), sillä halusin kokeilla toimisiko 
massa kuinka suurella määrällä murskaa.

Taulukko 1

KUVA 18
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Taulukko 2 Taulukko 3

Valuista ylijääneet murskamassat kaadoin omiin astioihinsa (kaikki MUM1 samaan jne.), jol-
loin en enää tarkkaa murskan ja valusaven suhdetta tiennyt. Tein näistä yli jääneistä massoista 
valukokeiluja (kuvat 19, 20 & 21), jotta kaikki tavara tulisi käytetyksi.

KUVA 19 (MUM1) KUVA 20 (MUM2) KUVA 21 (MUM3)
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Valitsin aiemmista koesarjoista kolme toimivaksi toteamaani murskan koko/määrä -suhdetta. 
MUM1:stä 3.1, MUM2:sta 2.1:n ja MUM3:sta 1.2:n sekä 2.1:n Lisäksi tein vielä yhden mas-
san, jossa lisäsin 140g valusaveen 7g koon 2 murskaa.  Nimesin fajanssimurskat FAM1-5 ja 
punasavimurskat PUM1-5. (Taulukko 4)

Taulukko 4
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Kokeilin murskan lisäämistä myös plastiseen saveen prässäystekniikalla (Taulukko 5). Käytin 
koulun  käsinrakennussavea (KRS), sillä sen kuivumis- ja polttokutistuma on pieni, jolloin on 
pienempi mahdollisuus että esine halkeaisi, kun massaan on sekoitettu keramiikkamurskaa, 
joka ei kutistu ollenkaan. (Henkilökohtainen tiedoksianto, Tomi Pelkonen, 5.3.2018.) Käytin 
prässäyksessä 2, 3 ja 4 koon mustaa kivitavaramurskaa. Koesarjaan tein yhdeksän näytettä, 
kolmella eri suhteella kolmea eri murskaa. Lisäksi tein pari ylimääräistä koekappaletta. Koe-
sarjan toteutin lisäämällä 150 gramman savimöykkyyn 5, 10 ja 15% kutakin murskaa.
 Muotti, johon prässäsin, oli ikään kuin käänteinen, positiivinen muotti. Sekoitin mur-
skan käsin saveen ja kaulin levyksi, jonka painelin muottia vasten. Leikkasin suurin piirtein 
saman  kokoisen kuppimaisen muodon muottia vasten kuin mitä valukoepalat ovat. 

Taulukko 5

4. Tulokset

Tutkimuksesta sain laajan kattauksen erilaisia kiinnostavia lopputuloksia. Yllättävää oli, kuin-
ka vähän lopulta esineet halkeilivat, vaikka ne kutistuivat aika paljon. Valettujen koepalojen 
halkaisijan kutistuma polton jälkeen oli noin 14% (70mm->60mm). Koepaloissa oli havait-
tavissa vääntymistä. Suurempien murskapalojen kanssa vääntymää oli enemmän kuin piene-
mpien.  Odotetusti murska toimii muutenkin paremmin massan seassa, mitä pienempää se 
oli. Pientä murskaa sai laittaa yllättävänkin paljon massan sekaan vaikuttamatta haitallisesti 
sen toimintaan. Massaan sekoitettuna pienellä murskalla sai tuotua pigmenttiä ja struktuuria. 
Pinnalle ripoteltuna ei pysty pientä murskaa lisäämään kovinkaan paljon, sillä murska peit-
tää muotin seinämän jolloin kipsi ei pääse imemään kosteutta valusavesta ja seinämästä tulee 
hyvin ohut. Tällä tavalla ulkopintaan saa tehtyä kuitenkin hienoja yksityiskohtia. Tällaista 
tekniikkaa voisi käyttää hyvin taidekeramiikassa. 
 Murskakoko 2 sekoittuu vielä hyvin massan sekaan ja levittyy tasaisesti muottiin toisin 
kuin koon 3 murska. Esimerkiksi koesarjassa MUM3, koekappale 3.1:ssä suurin osa murskas-
ta on valunut muotin ja samalla esineen pohjalle. Kun suurehkoa murskaa kasautuu yhteen 
kohtaan, alkaa esine halkeilemaan. Pinnalle ripoteltuna niin MUM2:n kuin MUM3:n koesar-
joissa murska toimii paremmin kuin MUM1:ssä. Huomasin myös, että lasitteen kanssa ainak-
in murska 2 rupesi ikään kuin valumaan ja loi hienon efektin esineen pintaan. 
 MUM1:n kierrätysmassa toimi erityisen hyvin. Muut kuin koon 1 kierrätysmassoissa 
suurin osa murskasta jää valun aikana esineeseen kiinni, jolloin muotista takaisin astiaan kaa-
taessa murskaa ei palaudu paljoa. 
 FAM- ja PUM-sarjat olivat poltossa, joka oli ohjelmoitu 1240°C, mutta koska koeka-
ppaleet olivat alimmassa kerroksessa, oli lämpötila niillä noin 1200°C-1220°C, eikä esime-
rkiksi punasavi sulanut toisin kuin oli oletettu (Henkilökohtainen tiedoksianto, Eeva Jokinen, 
26.3.2018). Toisaalta on myös mahdollista, että kyseinen punasaviesine saattoi olla esimer- 
kiksi värjättyä korkeapolttoista massaa eikä tämän vuoksi sulanut. FAM-sarjan koekappaleet 
pysyivät melko samannäköisinä läpi polttoprosessin. 
 Plastiseen saveen murskaa sekoittaessa tuntui usein, että murskaa menee massaan 
aivan liikaa, mutta lopputuloksissa näyttää siltä että sitä olisi voinut olla vieläkin enemmän. 
MUM4:n suuret palaset toimivat hyvin, eikä KRS alkanut juurikaan halkeilemaan niiden to-
imesta.
 Lähes kaikki koepalat olivat polttoihin mennessä viimeistelemättömiä, jolloin esime-
rkiksi ulkopinnassa moni murskapalanen jäi saven alle eikä tullut näkyviin toivotulla tavalla. 
Osaan koepaloista testasin kuitenkin viimeistelyä siten, että pyyhin kostealla sienellä puolet 
esineen ulko- sekä sisäpinnasta. Sen avulla erityisesti esineen ulkopinnasta sai kiinnostavam-
man. 
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