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Tiivistelmä 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää pienin mahdollinen lasinpuhalluksessa käytettävä määrä 
valkoista väriä, joka peittää täysin sen alla olevan värikkään kuplan. 
 
Näytekappaleissa käytin kahta erilaista valkoista tankoväriä, joista kummastakin toteutin kaksi 
koesarjaa. Molemmista väreistä käytettiin 100mm ja 120mm paksuisia paloja. Kätkettävissä 
väreissä käytin kolmea eri väri. 
 
Näytesarjan valmistus toteutettiin kahdessa osassa. Valitsemani värit suupuhallettiin vuorotellen 
kipsimuottiin. Nämä kappaleet leikattiin kupeiksi ja valmistuksen toisessa osassa niiden sisälle 
puhallettiin kirjava kupla. 
 
Tuloksia tutkin silmämääräisesti kohdistamalla valoa näytekappaleen sisä- ja ulkopuolelle. 
Näytteiden sisällä olevat värit toimivat mittareina läpikuultavuuden ja peittävyyden vertailussa.  
 
Tutkimuksen tulokset havainnollistavat, kuinka paljon valkoiset opaalivärit eroavat toisistaan ja 
miten suuri merkitys niiden ominaisuuksilla on käyttötarkoituksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitokset, 
 
Kazushi Nakada 
 
Kirsti Taiviola  
 
Orcum Erdem  
 
Roosa Väyliö  
 
Jens Teuchert 
 
Laura Aalto- Setälä 
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1. Johdanto 
 
Tutkimuksessani lähtökohtana oli löytää tasapaino valkoisen värin peittävyyden ja 
läpikuultavuuden välillä lasinpuhalluksessa. Idea värin kätkemisestä valkoisella sai alkunsa 
valaisinta suunnitellessa.  
 
Valitsin valkoisen värin, koska se on valaisimissa yleisin käytetty väri. Opaaleja värejä käytetään 
valaisimissa muun muassa estämään valon häikäisemistä.  
 
Toteutin neljä näytekappaletta, joissa käytin kahta erilaista valkoista tankoväriä. Tutkimuksessa 
käytin kummastakin väristä 100 ja 120mm paksuisia paljoa.  
 
Näytekappaleiden valmistus suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa valmistettiin 
overlay kupit puhaltamalla kipsimuottiin neljä valkoista kuplaa, kaksi molemmista väreistä. 
Valmistuksen toisessa vaiheessa lasikuppien sisälle puhallettiin kirjava lasikupla. Kuplaan valitsin 
kolmea eri pigmenttistä väriä; mustaa, vihreää ja vaaleanpunaista.  Näytteiden lopputulosten 
peittävyyttä ja läpikuultavuutta tutkin silmämäärisesti päivänvalossa ja hämärässä LED valolla. 
 
Värikuplan peittämiseen käytetty overlay kuppi on värin lisäysmenetelmä lasinpuhalluksessa. 
Tapoja värin lisäykseen on lukuisia, joiden tarkoitus ja lopputulokset vaihtelevat. Yksi yleisimmistä 
menetelmistä on Swedish overlay, jossa päällystys tapahtuu niin että puhallettu värillinen kupla 
työnnetään kuumennettuna toisen kuplan päälle kuin sukka jalkaan. Menetelmänä tämä olisi ollut 
ihanteellisin, mutta tutkimukseni kannalta liian haastava ja aikaa vievä. Päätin käyttää 
kuppimenetelmää, sillä se oli helpoin toteuttaa ja se mahdollisti myös värin määrän tarkastelun 
kupissa ennen kirjavan värikuplan lisäämistä. 
 
Aion hyödyntää tutkimukseni tuloksia omissa lasiprojekteissani valaisinsuunnittelun parissa. 
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2. Taustaa 
 
Ajatus värin kätkemisestä valkoisen taakse sai alkunsa syksyllä 2017 Materiaali- ja 
valmistusteknologiat -kurssilla, kun halusin valmistaa valaisimen, jonka värit paljastuvat vasta 
valon päälle laitettua. Haasteita ilmeni värin määrän löytämisessä suhteessa haluttuun 
lopputulokseen. Kurssilla käytössäni oli vain yhdenlaista valkoista tankoväriä, eikä mahdollisuutta 
ollut värien vertailuun. Useiden testikuplien ja muottiin puhallusten jälkeen onnistuin saamaan 
aikaan appelsiinin kokoisen kappaleen, joka oli täysin värin peitossa. Värin lisäys tehtiin Swedish 
overlay menetelmällä. Kappaleen teko oli kuitenkin erittäin haastavaa ja peittävä lopputulos 
saatiin aikaan kahdesta värinpäällystyksestä, jota määrällisesti lisättiin kappaleeseen noin 1kg 
verran. Tällä menetelmällä muottiin suupuhalletut kappaleet eivät selvinneet jäähdytysuunista 
ehjinä. Epäilynä rikkimenemiseen oli liian paksut kerrokset väriä. Tämän tuloksen pohjalta halusin 
löytää ratkaisun intensiivisen valkoisen lisäämiseen mahdollisimman pienellä määrällä väriä. 
Tutkimuksen taustalla oli toive löytää keino suunnittelemani valaisimen toteuttamiseen. 
 
 
 
 

    
 Kuva 1. Prototyyppi Materiaali- ja valmistusteknologiat-kurssilta 2017 
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3. Valkoinen lasi 
 
Valkoista opaalia lasia käytetään esimerkiksi valaisimissa, astioissa, pöytälevyissä tai ikkunoissa. 
Opaalin ominaisuuden aikaan saamiseksi lasiin lisätään sameuttamisaineita. Sameuttamisaineet 
muodostavat lasiin pienen pieniä kiteitä, jotka tiheytensä vuoksi tekevät lasista läpinäkymätöntä. 
Lasia ja sakeuttamismainetta kuumennetaan, kunnes seokseen muodostuu kiteitä. Kiteet kasvavat 
aineesta riippuen tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen kasvu pysähtyy (Aalto-Setälä 2018). 
Aineita, joita käytetään opaalin aikaansaamiseksi, ovat muun muassa titaanioksidi, luutuhka, 
fluori, arsenikki ja lyijyarsenikki (Taiviola ja Teuchert 2018). Eri ainesosat saavat aikaan 
ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavia valkoisia värejä. Eroja löytyy niin sävyissä kuin tiheydessä. 
Kuten muissakin tankoväreissä, valkoisen opaalivärin käytön määrä suhteessa kirkkaan lasin 
määrään määrittelee kuinka peittävää tai läpikuultavaa se on.  

Tankovärillä tarkoitetaan lasista tehtyä tankoa, joka on erittäin voimakkaasti värjätty. Halusin 
käyttää tankovärejä, koska niillä saa aikaan tasaisen ja intensiivisen lopputuloksen. Koulun 
lasistudiolla käytetään Farbglashütte Reichenbach GmbH:n värejä ja varastossa oli ainoastaan 
saatavilla RW 062 Opal white väritankona. Toiseksi valkoiseksi tilasin RW 061 Enamel White 
nimistä väriä, mutta sitä ei ollut valmistajalla saatavilla. Tämän sijasta tilasin RW 610 Enamel white 
light väritangon. Enamel white light sisältää samoja opaalisoivia ainesosia, mutta kiteiden 
koostumus ei ole yhtä tiheä (Jens Teuchert 2018). Nimensä mukaisesti RW 610 on haaleampi 
versio RW 061 väristä, joten tutkimuksen tavoitteen kannalta olisi ollut parempi, jos käytössä 
oleva väri olisi ollut pigmenttisempi. Halusin käyttää juuri Opal - ja Enamel värejä, sillä ne sisältävät 
toisistaan eroavia valkoiseksi tekeviä raaka-aineita (Kirsti Taiviola 2018). Valmistajan kotisivuilta 
(http://www.farbglas.de) löytyvien näytekuvien perusteella voi havaita Opal white:n olevan 
väritykseltään kylmempi ja hiukan läpikuultavampi kuin Enamel white, joka taas on väriltään 
norsunluinen ja läpikuultamaton (Kuva 2.). 

 

                        
Kuva 2. Oikealla RW 062 Opal white ja vasemmalla RW 610 Enamel white.                                  
(Kuvat: http://www.farbglas.de ) 
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3.1 Värien määrä 
 
Toimitusaika Enamel värille oli noin viikko sen tilaamisesta, niinpä aloitin tutkimuksen Opal white 
värillä. Näytekappaleiden tekoon käytettävän värin määrä perustui keskusteluihin kurssin 
opettajan Kirsti Taiviolan ja lasipajan harjoitusmestarin Kazushi Nakadan kanssa. Tarkoituksena oli 
alkuun löytää mahdollisimman vähäinen määrä väriä, joka on silmämääräisesti tarpeeksi peittävä. 
Alustava oletus oli, että halkaisijaltaan 90mm levyiseen muottiin puhallettaessa 60mm kokoinen 
pala riittäisi tuomaan tarvittavan peittävyyden. Leikkasin väritangosta 60, 80, 100 ja 120mm 
kokoiset palat (Kuva 3 ja 4), jonka jälkeen punnitsin ne. Tankovärin määrän mittaaminen on 
haastavaa, sillä tangon halkaisija vaihtelee niin, että saman pituiset palat voivat olla hyvinkin eri 
painoiset. 
 
 
 
 

 
 
Taulukko 2. Väripalojen paino. 

Värikoodi Nimi 60mm 80 mm 100 mm 120mm 
062 RW Opal white 144,9 g 211,4 g 262,9 g 318,0 g 
062 RW Opal white  x x 273,0 g 308,0 g 
610 RW  Enamel white light x x 248,2 g 310,4 g 

 
 
 
 

 
Kuva 3. Opal white 60, 80, 100 ja 120mm 
pituiset väripalat. 

 
Kuva 4. Vasemmalla Enamel white light ja 
oikealla Opal white. 100 ja 120mm pituiset 
väripalat. 
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4. Näytekappaleiden valmistus 
 
 
Kuppien valmistus toteutettiin kolmena eri päivänä. Ensin puhallettiin testikuplat neljästä eri 
määrästä väriä tutkimuksessa käytettävään, halkaisijaltaan 90mm leveään muottiin. Nämä 
kappaleet toimivat suuntaa-antavana apuvälineenä käytettävän värimäärän päättämisessä 
varsinaisissa näytekappaleissa. Huomioitavaa on, että nämä testikuplat tehtiin vain Opal white 
väristä, koska Enamel white light väriä ei ollut silloin vielä saatavilla. 
 
Näytekappaleiden valmistus suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin neljä 
overlay kuppia, kahdesta eri määrästä valkoista väriä. Toisessa vaiheessa kuppeihin puhallettiin 
värikäs kupla. 
 
Näytekappaleet puhallettiin ja kylmätyöstettiin Aalto-yliopiston lasistudiolla. Olin piirtänyt tarkan 
suunnitelman työvaiheista, jotka käytiin läpi yhdessä puhaltajan, lasipajan harjoitusmestarin 
Kazushi Nakadan, kanssa. Toimin Nakadan avustajana, sillä työn toteuttamiseen tarvitaan 
puhaltajan lisäksi vähintään yksi assistentti.  
 
 

4.1 Työvaiheet 
 
Ison kokonsa vuoksi värinapit laitettiin lämpenemään 530°C asteiseen uuniin kahdeksi tunniksi 
ennen niiden käyttöönottoa. Värin lämmittämisellä vältytään lämpöshokilta. Puhallustyö aloitettiin 
poimimalla värinappi uunista puhalluspillillä, johon oli kerätty pieni määrä sulaa lasia. Väri 
sulatetaan ja muotoillaan pyöreäksi, jonka jälkeen siihen puhalletaan aloituskupla, posti.  
Väripostin päälle kerättiin ensimmäinen kerros kirkasta lasia, jonka muotoa muokataan kuupan ja 
sanomalehden avulla. Kuplaan puhalletaan ilmaa ja seuraavaksi sen päälle kerätään toinen kerros 
lasia. Keräyksen jälkeen kuplaa muokataan pitkän malliseksi ja siihen tehdään kaula. Kupla 
kuumennetaan ja puhalletaan pyörittäen kipsimuottiin. Muottiin puhaltamisen jälkeen merkitsin 
kappaleen pintaan numerolla mikä näyte oli kyseessä. Valmis kappale vietiin lopuksi 
jäähdytysuuniin, jossa näytekuplat saivat jäähtyä yön yli. Seuraavana aamuna valokuvasin näytteet 
ja leikkasin liekkikatkaisijalla kupiksi. Kuvat työvaiheista seuraavalla sivulla (Kuva 5.). 
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Kuva 5. Valkoisen värikupin valmistuksen vaiheita. 
 
 
Näytteiden valmistuksen toinen osa aloitettiin asettelemalla kupit uuniin lämpenemään 510°C 
asteeseen puhaltamista edeltävänä päivänä. Seuraavana päivänä uunin lämpötila nostettiin 550°C 
asteeseen juuri ennen töiden aloittamista. Sisäkuplan värit valitsin kolmesta eri värikylläisyydestä: 
opaalimusta, vihreä ja vaaleanpunainen. Leikkasin pätkiksi väreistä tehtyjä lasipuikkoja, jotka 
sirottelin pöydälle poimittavaksi. Puhallustyö aloitettiin tekemällä puhalluspilliin posti, jonka päälle 
kerättiin kirkasta lasia. Kerättyä massaa muotoiltiin kuupalla, jonka jälkeen siihen kerättiin 
kierittämällä pöydälle sirotellut värit. Värit sulatettiin pintaan kiinni ja kuplaa puhallettiin hieman. 
Kupla lämmitettiin ja puhallettiin valkoiseen kuppiin. Valmis näytekappale merkattiin numerolla ja 
vietiin jäähdytysuuniin. Seuraavana päivänä jäähtyneet näytekuplat leikattiin ja hiottiin. Kuvat 
työvaiheista seuraavalla sivulla (Kuva 6.). 
 

 
 
 

Väripostin muotoilua saksilla. Ensimmäinen keräys kirkasta lasia. 

Muottiin puhaltaminen. 
Kuplan muokkaamista 
sanomalehdellä. Kaulan teko saksilla. 
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Kuva 6. Näytekappaleiden valmistuksen vaiheita. 
 
 

 
 

Enamel 
white light 

100mm 

Enamel 
white light 

120mm 
 

Opal white 
100mm  

Opal white  
120mm  

Värien poiminta pöydältä. Kuplan muotoilua kuupalla. Kupla puhalletaan kuppiin.  

Kappaleen tarkistus. 

Näytteen 
leikkaaminen 

timanttisahalla. 

Leikatut väripuikot. 
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5. Tulokset 
 
Ennen varsinaisten näytekappaleiden valmistusta testikuplista näin Opal white näytekappaleista, 
että kuplat, joissa väriä oli käytetty 60 ja 80mm, olivat selkeästi läpikuultavat. Tämän huomattua 
tein päätöksen jatkaa näytekappaleiden tekoa käyttäen vain 100 ja 120mm paksuisia paloja. 
Tämän lisäksi minulla oli ennakko-oletus, että intensiivisen Enamel värin sijasta tilaamani Enamel 
light olisi haaleampi, päätin myös tehdä siitäkin 100 ja 120mm paloja säästääkseni aikaa. 
Tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittivat Enamel light värin odotettua peittävämmäksi (Kuva 7.). 
Tämän huomattuani oli kuitenkin tutkimukseni aikataulun kannalta liian myöhäistä tehdä näytteet 
pienemmistä värimääristä. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä Enamel värin 60 ja 80mm 
muottipuhallusten tulokset. Enamel väri oli sävyltään kellertävä, kun taas Opal väri oli puhtaan 
valkoinen. 
 
 

        
Kuva 7.Näytteet 1 (100mm) ja 2 (120mm) Enamel light white ja 3 (100mm) ja 4 (120mm) Opal White. 

 
Läpinäkyvyyttä havainnoitiin silmämääräisesti päivän valossa sekä hämärässä valonlähde 
näytekappaleen sisällä. Valona käytin LED lappua jonka teho oli 6W ja värilämpötila 2800 Kelviniä. 
LED valon päällä kuvasin samoilla kameran asetuksilla kappaleet vuorotellen. Merkittävin ero 
värien ominaisuuksissa oli niiden peittävyydessä. Vaikka Opal white vaikutti hyvinkin peittävältä 
tankona ja kuppina, värikuplan kanssa lopputulos oli erittäin läpikuultava. Tutkimuksessa minulle 
yllättävintä oli Enamel light värin peittävyys. Minulla oli aikaisempaa kokemusta ainoastaan Opal 
white väristä, joten en osannutkaan aavistaa kuinka intensiivisen lopputuloksen saa aikaan 
käyttämällä toista valkoista väriä.  
 
Enamel näytteet 1 ja 2 olivat tutkimuksen peittävimmät. (Taulukko 4.). Näyte 1:ssä väri on 
levittynyt kauttaaltaan nätisti peittäen sisällä olevat värit melkein kokonaan. Päivänvalossa 
huomasin pari kohtaa, josta musta väri kuulsi aavistuksen läpi. Näyte 2 peitti taas liikaakin ja 
valkoinen väri oli pakkautunut kuplan päähän. Läpikuultavimmiksi kappaleiksi osoittautui Opal 
näytteet 3 ja 4. Molemmissa näytteissä väri levittäytyi tasaisesti, lukuun ottamatta näytteen 4 
ulkoisen muodon epätasaisuutta, joka muodostui, kun värikupla puhallettiin uunissa 
haljenneeseen kuppiin. Läpikuultavuuden ansiosta samoissa näytteissä näkyi paikoittain valkoisen 
ja kirjavan kuplan väliin jääneitä ilmakuplia. Näistä kohdista valkoinen väri oli peittävämpi. Tätä 
havaintoa voisi käyttää jatkossa lisäämällä värikerrosten väliin kirkasta lasia niin, että ne eivät ole 
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täysin kosketuksissa toisiinsa. Tämä antaa pienen ’’välimatkan’’ värille häivyttyä sitä 
tarkasteltaessa päivänvalossa. Kirjavan kuplan väreistä erottui ulkopuolelle kaikissa näytteissä 
musta ja vihreä, mutta vaaleanpunainen näkyi vain kappaleissa 3 ja 4. Uskon tämän johtuvan 
kappaleiden 1 ja 2 Enamel värin voimakkaasta peittävyydestä ja kellertävästä sävystä, joka 
mahdollisesti esti vaaleanpunaisen erottumisen. Omasta mielestäni paras lopputulos oli 
näytekappaleessa 1, koska se peittyi kauttaaltaan tasaisesti ja valon laitettaessa päälle se kuulsi 
läpi värejä tarpeeksi voimakkaasti. 
  
 
Taulukko 4. Näytekappaleiden peittävyys ja läpinäkyvyys. 

Näyte  Sisältä Päivänvalossa LED valo sisällä 

1 
Enamel white light 
RW 610 
100mm 

   
2 
Enamel white light 
RW 610 
120mm 

   
3 
Opal white 
RW 062 
100mm 

   
4 
Opal white 
RW 062 
120mm 
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6. Loppupäätelmät 
 
Tutkimuksen tuloksista saa suuntaa-antavaa tietoa siitä, mikä määrä valkoista väriä on 
optimaalinen haluttuun peittävyyteen suhteessa kappaleen kokoon. Jos testikappaleiden tekoa 
jatkettaisiin, arvelisin nykyisten tulosten perusteella oikean peittävyyden löytyvän 90-110mm 
paksuisesta palasta Enamel white light väriä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi valmistajan intensiivisin 
valkoinen väri, Enamel white. Uskoisin että kyseisestä väristä käytettävä määrä olisi vielä 
pienempi, kuin Enamel white light väristä.  
 
Yllättävintä minulle oli Enamel white light väri. Pienelläkin määrällä Enamel väriä voi saada 
peittävämmän lopputuloksen, kun suurella määrällä Opal väriä. Tämä on henkilökohtaisesti 
hyödyllinen tieto, sillä olin aikaisemmin kurssin ulkopuolella käyttänyt harjoituskappaleisiin suuret 
määrät Opal white väriä saadakseni peittävyyttä.  
 
Vaikka tutkimus jätti jälkeensä tarpeen jatkaa näytteiden tekoa, olen lopputulokseen tyytyväinen. 
Sain arvokastia tietoa värien ominaisuuksista ja miten niitä voi käyttää lasinpuhalluksessa. Osasin 
olettaa, että molemmat värit toimivat mainiosti valaisimissa. Opal white oli mielestäni valaistuna 
kauniimpi, sillä väri oli sävyltään puhdas ja neutraali. Enamel väri toimii taas paremmin 
tunnelmavalaisimessa lämpimän sävynsä takia.  
 
Tulokset havainnollistavat, miten nämä kaksi valkoista opaaliväriä eroavat toisistaan ja miten suuri 
merkitys niiden ominaisuuksilla on käyttötarkoituksessa. Uskon että tutkimuksesta on hyötyä lasin 
kanssa työskenteleville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet valkoisen käyttämisestä 
lasinpuhalluksessa. 
 
Itse aioin hyödyntää saamaani tietoa valaisimeni suunnittelussa ja mahdollisesti muissa tulevissa 
lasiprojekteissani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14 

Lähteet 
 
http://www.farbglas.de/en/overlay-colours-opaque.php 
 
Aalto-Setälä Laura. 2018. 26.2.2018 
 
Nakada Kazushi. 2018. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lasistudion 
harjoitusmestari. Henkilökohtainen tiedonanto 12.3.2018 
 
Taiviola Kirsti. 2018. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tuntiopettaja. 
Henkilökohtainen tiedonanto 26.2.2018 
 
Teuchert Jens. 2018. Farbglashütte Reichenbach GmbH. Henkilökohtainen tiedonanto 26.3.2018 
 
 
Kuvat, Pauliina Varis, ellei toisin mainita. 
 
 
 
 


