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1. Aluksi

Teräs tunnetilana voisi olla joku hyvin suora ja terävä ajatus. Toisaalta, asiaa pohtimalla juttu 
mutkistuu ja mukaan tulee kylmyyden lisäksi kuumuus, hyvin kova kuumuus ja siitä seuraava 
taivutetun teräksen vivahteikkuus. Tunne on aluksi sekava. Sitä seuraamalla hahmottuu 
materiaali, joka alkujaan näyttäytyi suoraviivaisena, lopulta paljastuukin sen moninaiset piirteet. 

Kun ottaa palan teräslattaa käteen, se on kova ja kylmä. Mieleen juolahtaa ajatuksia
käyttötarkoituksesta. Mitäköhän tästä saisi aikaan? Kiinnikkeen toiselle teräsosalle, kannattimen 
tai kenties työkalun pehmeämmän materiaalin työstämiseen? Ensimmäisen ajatusketjun aikana 
pala on lämmennyt kädenlämpöiseksi, kädet ovat ehtineet likaantua mutta teräs on muuttunut 
huomattavasti inhimillisemmäksi. Jos samanlaisia paloja olisi paljon, olisiko niiden päällä hyvä 
istua?

Opinnäytteeni tutkii teräsesineen luonnetta ja olemusta, syventyen sen pintaan ja 
pintakäsittelyn ratkaisuihin teräsmateriaalissa. Teräs on materiaalina ollut yksi teollistumisen 
ja länsimaisen kulttuurin kulmakivistä sekä on yksi rakennetun ympäristömme 
perusmateriaaleista. Haluaisin tässä opinnäytteessä tuoda ilmi teräksen luonteeseen liittyviä 
ominaisuuksia, jotka edustavat enemmänkin syviä tunnetiloja kuin nopeaa kehitystä.
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Tutkimus jakautuu eri osioihin teräskalusteen alkuperäs, materiaalin teknisiin ominaisuuksiin 
ja materiaalikokeiluihin. Kokeileminen on muotoilijan ja käsityöläisen keino keksiä uutta. Tässä 
esiteltävät materiaalikokeilut ilmentävät kokeilemisen periaatetta suunnittelutyössä. Lopuksi 
opinnäytteeni keskittyy suunnitteluprosessiin, jossa syntyy veistoksellinen esine, joka toimii 
alustana teräksisen pinnan monimuotoisuudelle. Prosessissa käytännön ja rakenteellisuuden 
lisäksi liikutaan taiteen alueella. Havainnollistan materiaalin ja työprosessin vaiheita kuvien ja 
ajatusten avulla, saadakseni aikaan visuaalisen kokonaisuuden, josta teräspinnan estetiikkaa on 
helppo tarkastella.

Henkilökohtaisesti tämä opinnäyte perustuu ajatuksiin, intohimoihin ja havaintoihin, joita olen 
tehnyt teräksen ja metallien kanssa työskennellessäni. 
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2.Teräskalusteiden tausta

“Nobody would accept chromium-plating 
in the interior of a home”.

Adler polkupyörätehtaan johdon vastaus Breuerin 
tiedusteluun yhteistyöstä v. 1925.
(Blake 1949: 17.)

Teräksellä on ominaisuuksia, jotka mahdollistavat sen monipuolisen käytön 
kalustesuunnittelussa. Helppo puhtaana pidettävyys toi sen mukaan joka päiväiseen  
sisustukseen Viktoriaanisella aikakaudella, kun sänkyjä alettiin tuottamaan valuraudasta 
puurunkoisten sänkyjen asemasta. Valuraudasta tehtiin myös tuoleja mutta tällöin ei vielä 
kalustesuunnittelussa ymmärretty hyödyntää sen rakenteellisia ominaisuuksia. (Lucie-Smith 
1995: 134.) 

Arkkitehtuurissa ja koneteollisuudessa teräs tunnettiin viime vuosisadan vaihteessa paremmin. 
Teräsputkimateriaalista valmistettiin esimerkiksi polkupyöriä. 1920-luvun puolivälissä, Bauhaus 
koulun silloinen kalustetyöpajan mestari, arkkitehti Marcel Breuer, ajoi teräsputkirunkoisella 
polkupyörällä ja vaikuttui sen keveydestä ja jäykkyydestä. Ohjaustanko oli taivutettu kaarelle.  
Miksei samaa tekniikkaa voisi hyödyntää myös kalusteen valmistuksessa? Tästä voidaan katsoa 
alkaneeksi modernin teräskalusteen aika. Kiiltonikkelöityä Wassily-tuolia pidetään myös yhtenä 
modernismin suurista symboleista. (McCarter 2016: 28.)
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Jean Prouvé, Folding Chair, 1930 (Remmels 2007: 33.)

(Manfred 1994: 62.)(McCarter 2016: 37.)
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3. Teräs 

“Are nails made of butter? Are knives made of cloth?”

Enzo Mari.
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Teräkset luokitellaan yleensä 
käyttötarkoituksensa mukaisesti, 
esimerkiksi:

Rakenneteräkset, koneteräkset ja 
varsinaiset rakenneteräkset.

Työkaluteräkset, joilla työstetään muita 
teräksiä.

Erikoisteräkset, ruostumattomat, 
haponkestävät, säänkestävät, hankaavaa 
kulutusta ja pistoa kestävät teräkset ym.

Terästuotteen määrittelyssä käytetään 
mitta- ja teräslajistandardia sekä 
ainestodistusta.

(Väisänen 2007: 4, 27.)

Raakarauta: puolivalmis, jalostamaton 
rauta.

Teräs: hiilipitoisuus on alle 1,7 %.

Valurauta: hiilipitoisuus on yli 1,7 %.

Musta rauta: mustaksi raudaksi kutsutaan 
erittäin matalahiilistä ja
pehmeää terästä, meltorautaa.

Takorauta: sitkeä ja muokattava teräs, jossa 
on alhainen hiilipitoisuus.

Keittorauta: keittoteräs on ahjossa 
mellotettu sitkeä, kuonapitoinen teräs.

Rauta (Fe) on epäjalo metalli, joka reagoi monen alkuaineen kanssa varsinkin 
kuumennettaessa. Rauta ei esiinny yleensä täysin puhtaana, vaan siinä on 
mukana aina hiiltä (C).

Puhtaan raudan (Fe) sulamispiste on noin 1530°C
ja tiheys 7,86 g/cm3. Runsaammin seostettujen ruostumattomien terästen 
sulamispiste on 50-100°C alhaisempi. (Väisänen 2007: 28.)

3.1 Perusmateriaalin terminologiaa
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3.2 Teräksen ominaisuuksia 
Muotoilijan näkökulmasta teräksellä on monia ominaisuuksia, jotka perustelevat sen käyttöä 
kalustesuunnittelussa. Lujuutensa ansiosta se mahdollistaa ohuet dimensiot, jolloin voidaan 
toteuttaa kevyitä ja ilmavia rakenneratkaisuja.

Käyttömetalleista teräs on käytetyin ja tärkein. Materiaalina teräs voidaan tuottaa suhteellisen 
tasalaatuiseksi, joka mahdollistaa lukuiset erilaiset liitostekniikat. Erilaisia valmistusmenetelmiä 
ja sovelluksia on käytössä niin monia, että se voidaan valmistaa halutuilla ominaisuuksilla 
kulloiseenkin tarkoitukseen rakennus- ja kalusteteollisuudessa. Sen mekaanisia ominaisuuksia 
voi muunnella seostamalla sitä eri tavoin, jolloin saavutetaan esimerkiksi parempaa korroosion 
kestoa tai sitkeyttä. Erilaisia teräslajeja on tiedossa useita tuhansia. Terästä alettiin valmista-
maan 200 vuotta sitten mutta suurin osa nykyään tiedossa olevista teräslajeista on kehitetty 
viimeisen 30 vuoden aikana. (Väisänen 2007: 27, 28.)

Terästuotannon ekologisuus on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena, vaikka 
teräsmateriaalin tuotanto on ekologisesti kuormittavaa muihin teollisuuden aloihin näh-
den. Suurimmat ympäristövaikutukset ovat tuotannon alkupäässä. Terästehtaat noudattavat 
ympäristölainsäädäntöä ja kuuluvat ISO 14001 -ympäristöstandardin piiriin. Ekologisena 
hyvänä puolena teräksen elinkaaressa on sen kierrätettävyys. Teräsosien kierrätys on mahdollis-
ta muun muassa helppojen liitostensa ansiosta. Suomessa lähes kaikki käytöstä poistettu teräs 
saadaan takaisin kiertoon. Se voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen lukemattomia kertoja ilman, 
että sen rakenteelliset ominaisuudet kärsivät. (Väisänen 2007: 33.)

Maailmalla terästuotannossa käytetään n. 40% kierrätysterästä, joka koostuu jossakin terästuot-
teen elinkaaren vaiheessa käytöstä poistetusta teräksestä. Kierrätysterästä käytetään yli 500 milj. 
tonnia vuodessa. (http://www.terasrakenneyhdistys.fi. Viitattu 10.8. 2018.)
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4. Teräsesineen pinnoitus muotoilijan näkökulmasta

Tässä osiossa käyn läpi teräksestä valmistetun esineen yleisimpiä pinnoitusmenetelmiä, joita 
muotoilijalla on käytettävissään. Avaan myös pinnoitusprosessiin ja sen hallintaan liittyviä 
seikkoja. Teräksen pinnoitusmenetelmiä metalliteollisuudessa on olemassa satoja. Rajauksena 
tässä esiteltyihin pinnoitusmenetelmiin, olen soveltanut muotoilijan viitekehystä ja hahmotellut 
pinnoitusprosessin koskemaan pienehköjä esineitä ja helpohkosti saatavilla olevia teollisuuden 
pinnoitusmenetelmiä. Tämä tekee aiheesta mielenkiintoisen muotoiluprosessin näkökulmasta. 

Tämän opinnäytteen yhtenä tavoitteena on koota tietoa käytettävissä olevista esineen 
pinnoitusmenetelmistä ja tavoista. Pääpaino ei ole metallin päälle mekaanisesti lisättävän 
pinnoitekerroksen esittely, kuten esimerkiksi maalauksessa tai muovituksessa. Haluan 
välttää näitä menetelmiä, sillä ne eivät anna materiaalille samanlaista arvoa tai aitoutta 
kuin pinnoitusmenetelmät, jotka tarvitsevat syntyäkseen ja kestääkseen niiden alla olevien 
perusmateriaalien ominaisuuksia. Pinnoituksen aitous ja hienous on parhaimmillaan, kun se 
syntyy perusmateriaalista itsestään tai suoraan perusmateriaaliin liittyvien ominaisuuksien 
avulla. Minkä hyvänsä esineen voi maalata, mutta mitä tahansa esinettä lämmittämällä ei saada 
aikaan värejä tai rakenteellisia muutoksia.

Ote Hilme Hylanderin kirjasta 
metallinvärjäys, vuodelta 1927. 
Periaatteet kappaleen esikäsittelystä 
eivät ole muuttuneet 90 vuodessa.
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4.1 Pinnoituksen merkitys
Teräksen pintakäsittelyprosessi koostuu suunnittelusta, esikäsittelystä, pinnoituksesta sekä 
viimeistelystä pinnoitustekniikasta riippuen. (Hylander, 1991: 13.) 

Teräsesineen oikeanlaisella pinnoituksella voidaan saavuttaa esineen käyttötarkoitukseen uusia 
ominaisuuksia, jotka tuovat lisä-arvoa esineen käyttöikään, ulkonäköön ja valmistuskustan-
nuksiin. Suunnittelijan, joka tuntee pinnoitusprosessin ja sen vaatiman esityöskentelyn esineen 
muotoilussa on mahdollista toteuttaa kestävämpiä tuotteita kustannustehokkaasti. (Tunturi & 
Tunturi 1999: 7.)

Ominaisuudet, joihin teräksen eri pinnoitusmenetelmillä pyritään, voidaan jaotella karkeasti 
kolmeen osaan: Tuotteen ulkonäön parantaminen, perusmateriaalin eli teräksen kestävyyden 
ja käyttöiän lisääminen sekä perusmateriaalin ominaisuuksien muuttaminen tai lisääminen 
käyttötarkoitukseen sopivammaksi. Kaikilla osa-alueilla yhteisenä nimittäjänä on tuotannon 
kustannustehokkuus, joka voi näkyä valmistusprosessissa tai tuotteen elinkaaressa sen ollessa 
huoltovapaa tai kestäessään huomattavasti pidempään. (Tunturi & Tunturi 1999: 8.)

4.2 Pinnoitteiden käyttö ja valitseminen
Erilaisia pinnoitteita, joita voidaan käyttää teräsesineen viimeistelyssä on valtava määrä. Esineen 
loppukäyttäjän kannalta tarkoituksenmukaiseen pinnoitukseen päästäkseen suunnittelijan on 
tunnettava hyvin pinnoitettava materiaali sekä sen pinnoitusmateriaali. Tuotantoprosesseihin 
liittyy paljon teknisiä seikkoja, jotka edellyttävät tietoutta tuotteen rakenteellisista ja materiaalin 
ominaisuuksista, jotka saattavat tarkoittaa rajoituksia esineen muotoilussa. Pinnoitustavasta 
riippuen esimerkiksi terävät kulmat tietyissä kohdissa ovat mahdottomia toteuttaa ja monissa 
pinnoitusprosesseissa teräsputkirunkoinen kappale joudutaan rei’ittämään, jotta nestemäinen 
pinnoite valuu rakenteesta pois. (Tunturi & Tunturi 1999,: 7.)

4.2.1Muotoilun rajoitukset

Valmistusprosessissa erityisesti rajoituksia asettavat pintakäsittelyt, joissa esine upotetaan 
pinnoitteeseen, kuten kuumasinkitys tai kiiltokromaus. Esineen muodon tulee olla sellainen, 
että se päästää nesteen ulos rakenteensa päältä sekä sisältä. Kappale kulkee pinnoitusradalla, 
jossa se pesun jälkeen peitataan, eli siitä poistetaan oksidit ja metalliset epäpuhtaudet 
happokylvyn avulla. Tässä on suuri räjähdysvaara jos kappale on sellainen, että sen sisään jää 
johonkin kulmaan nestettä pesuliuoksesta tai happokylvystä. Kun kappale upotetaan sulaan 
metalliin, jäljelle jäänyt liuosaine höyrystyy ja kovan paineen seurauksena saattaa aiheuttaa 
räjähdysmäisen roiskeen upotusaltaan ympäristöön, jolloin voi syntyä suurta vahinkoa. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 16, 41.) 
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4.2.1.1 Perusmateriaalin pinnanlaatu

Huomioon otettavia seikkoja pinnoitettavan tuotteen valmistusprosessissa on kappaleen 
pinnanlaatu sen siirtyessä pinnoitusvaiheeseen. Jo tuotannon alkuhetkillä, kun teräsesineen 
kappaleita leikataan, tulee tietää käytettävä pinnoitusmenetelmä, jotta saadaan aikaan 
mahdollisimman laadukas viimeistely. Tuotanto ja esineen kokoonpano voidaan sovittaa 
ja rakentaa tarkasti niin, että esineeseen ei synny ulkopuolisia naarmuja työstön aikana tai 
kuljetuksessa. Tämä saattaa hankaloittaa valmistusprosessia ja lisätä kustannuksia verrattuna 
tuotteeseen, jonka valmistusmenetelmässä ei tarvitse ottaa huomioon pinnan laatua. Sähköisesti 
pinnoitettaessa esimerkiksi sähkösaostusmenetelmillä, pinnan naarmut lähinnä pyrkivät 
korostumaan. Kuumasinkityksessä sinkkipinta on paksumpi, jolloin ei haittaa jos pinnassa on 
enemmän vaihtelua. Sinkityt tuotteet usein myös päätyvät ulkokäyttöön, jolloin viimeistely voi 
olla suurpiirteisempi. (Tunturi & Tunturi 1999: 16.)

Rakenteellisista rajoituksista on jo edellä mainittu muutamia. Yleisesti pinnoitettavan 
rakenteen tulisi olla helposti puhdistettavissa sekä rakenteen kaikkiin osiin olisi päästävä 
käsiksi pinnoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi kromauksen eli nikkeli-
kiiltokromipinnoitteen lopputuloksen ja pinnan kestävyyden kannalta on ratkaisevassa asemassa 
kappaleen esikäsiteltävyys, valmistustekniikka ja kappaleen muotoilu. (Mahiout 1994: 3.)

Teräsesineen pinnoituksen valinnassa on olemassa myös niin kutsuttu “asiantuntijajärjestelmä 
suojapinnoitteiksi terästuotteille”, joka auttaa valitsemaan oikean pinnoitteen tuotteeseen ja 
sen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Järjestelmässä on metallisten pinnoitteiden lisäksi kattava 
listaus maalauspinnoitteita. Ohjelmisto on laadittu vuonna 1993, Korroosionestotekniikan 
keskusliiton ja VTT:n metallurgian laboratorion sekä maaliteollisuuden ja metallipinnoitteiden 
asiantuntijayhteistyön tuloksena. Järjestelmässä on ainoastaan kansainvälisesti standardisoituja 
pinnoiteryhmiä. (Tunturi & Tunturi 1999: 17.)

4.3 Pinnoituksen kustannukset
Suunniteltavan tuotteen lopulliseen kauppahintaan vaikuttaa merkittävästi esineen 
valmistusprosessi ja siinä saattaa suurimpana yksittäisenä kustannuksena olla esineen 
pintakäsittelykulut. Eri pintakäsittelymenetelmät ovat eri hintaisia mutta kulut rakentuvat 
pinnoituslaitoksissa pääosin henkilöstö, materiaali -ja laite tai tilakustannuksista. Tämän 
lisäksi kustannuksia aiheuttavat kuljetukset pinnoitukseen ja sieltä eteenpäin. Eri 
pinnoituslaitoksilla tuotantohinnat saattavat vaihdella paljonkin. Suunnittelija, joka vastaa 
tuotteen valmistusprosessista voi vaikuttaa paljonkin pinnoituksesta aiheutuviin kustannuksiin, 
tuotteen rakenteen ja tulevan käyttöympäristön tutkimisella. Korjausten tekeminen valmiisiin, 
jo pinnoitettuihin tuotteisiin on yleensä aina kalliimpaa kuin uuden pinnoituksen tekeminen. 
Tuotteen koko elinkaaren kustannukset huomioon ottaen on tärkeää, että pinnoitukseen 
valitaan sopiva ja laadukas menetelmä. Jos on mahdollista valita käyttötarkoitukseen 
huoltovapaa pinnoitus, se saattaa tulla tulevaisuudessa halvemmaksi kuin halvempi tekniikka, 
jota täytyy huoltaa. (Paja&Bureau Oy, kirjanpito 2017 ; Tunturi&Tunturi 1999: 24, 25.)
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Valitsin tähän tarkasteltavaksi muutaman teräksen pinnoitusmenetelmän, jotka ovat vakiintu-
neina käytössä kalustesuunnittelun alalla Suomessa. Käyn läpi niiden perusteet ja muotoilijan 
kannalta oleelliset seikat. Yhteisenä tekijänä kaikissa prosesseissa on kappaleen upottaminen 
nestemäiseen liuokseen pinnoituksen aikaan saamiseksi. Upotusmenetelmällä tehtävät pinnoi-
tusmenetelmät noudattavat jokseenkin samankaltaista neljä-viisi -vaiheista työprosessia. Ha-
vainnollistan prosesseja kuvin sekä taulukoiden avulla. 

4.5 Kuumasinkitys
Kuumasinkitys on erinomainen pinnoitusmenetelmä, kun kappaleelta vaaditaan kovaa kor-
roosion kestoa. Se on yleisesti käytössä ulkona, sään armoilla käytettävissä kalusteissa ja rak-
enteissa. Kuumasinkitys on sinkitystä kuumaupotusmenetelmällä, joka on yleisimmin käytetty 
sinkitystekniikka. Suuren korroosionkeston ansiosta kuumasinkitys mielletään usein teollisten 
suurten rakenteiden pinnoitusmenetelmäksi. (Väisänen 2007: 44.)

Kuumasinkitystä ei pidetä sellaisenaan kovin esteettisenä pinnoitteena. Parhaimmillaan, kun 
perusteräksen pii(Si)-pitoisuus on korkea, kuumasinkityksellä saavutetaan erittäin kauniita, har-
maan hopeisia pintoja. Niitä voisi nähdä enemmän myös kalusteissa, ulkotilojen lisäksi kovaa 
kulutusta vaativissa kohteissa, esimerkiksi ravintolakalusteissa. (Risto Sirviö, Tj, Vihdinkuuma-
sinkitys Oy 28.8 2018, Vihti.)

4.4 Oleellisia pinnoitusmenetelmiä 
muotoilijan näkökulmasta

Herd 2018, Eetu Enqvist, Kuumasinkitty huonekaluputki.
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4.5.1 Kappaleen rakenteelliset vaatimukset

Kuumasinkittäväksi tarkoitetun esineen koko vaikuttaa pintakäsittelyprosessiin paljon. Es-
ineen mitat on oltava sellaiset, että kappale mahtuu sinkityksessä käytettävään upotusaltaas-
een. Toisaalta esineet eivät voi olla niin pieniä, että niiden ripustaminen käy mahdottomaksi. 
Pintakäsiteltävän sarjan koko vaikuttaa suoraan prosessin kustannuksiin, mikä on syytä ottaa 
huomioon suunnittelussa. Kappaleen rakenne on suunniteltava niin, ettei siihen jää umpinaisia 
kulmia tai pesäkkeitä.  Tämän aukottamisen tarkoituksena on, että sinkki pääsee esteettömäs-
ti virtaamaan kappaleen läpi ilman, että syntyy ilmataskuja. Myös esikäsitelyssä käytettävän 
puhdistusnesteen tulee päästä valumaan kappaleesta ulos. Jos sinkittävässä kappaleessa on neste 
-tai happojäänteitä ne roiskuvat räjähdysmäisesti kuumaupotuksen yhteydessä, mikä saattaa 
aiheuttaa vaaratilanteita. (Tunturi & Tunturi 1999: 35, 62.) 

Sinkittävässä kappaleessa tulisi olla sopivat kohdat, 
josta kappaleet voidaan ripustaa sinkityslaitoksessa 
kuumaupotusradalle sekä puhdistukseen. Toisiin-
sa liitettävät sinkitettävät osat on suunniteltava 
niin, että mitoituksessa huomioidaan suuremmat 
välistykset, sinkkikerroksen paksuus on kappaleen 
paksuudesta riippuen keskimäärin 60-250 µm. 
Esimerkiksi kierteelliset osat tulee alimitoittaa, 
sillä sinkkikerros kasvattaa osien mittoja. Yleen-
sä ulkokierteet voidaan sinkitä mutta sisäkierteet 
tehdään vasta sinkityksen jälkeen osien sopivuuden 
takaamiseksi. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 62.)

Teräsrakenteen ei itsessään tarvitse olla raken-
teeltaan erityisen kestävä, sinkkisulan lämpötila 
kuumaupotuksessa on 400-500°C, joka ei juuri-
kaan vaurioita teräsrakennetta tai hitsaussaumoja. 
Rakenteen hitsauksessa on käytettävä lisäaineena 
samaa perusmateriaalia eli terästä. Kuumasinkitys 
ei sovellu ruostumattoman teräksen käsittelyyn. 
(Risto Sirviö, Tj, Vihdinkuumasinkitys Oy 28.8 
2018, Vihti.) 

Kuumasinkittäväksi suunniteltujen 
kappaleiden esimerkkiaukotuksia.
(Tunturi & Tunturi 1999: 63.)
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4.5.3 Pinnoitusprosessi

Puhdistuskylvyn ja peittauksen jälkeen kappale upotetaan sulaan 400-500°C sinkkiin. Sinkki 
reagoi teräksen kanssa muodostaen sinkkipinnoitteen. Altaaseen upotusaika vaihtelee minuutis-
ta kymmeneen minuuttiin. Kappaleen ainevahvuus vaikuttaa upotuksen aikaan, sillä teräksen on 
saavutettava sama lämpötila kuin sulalla sinkillä, jotta reaktio onnistuu hyvin. Ennen kuin kap-
pale nostetaan sinkitysaltaasta ylös, on altaan pinta kaavittava mekaanisesti puhtaaksi tuhkasta 
ja oksideista, joita syntyy teräksen upotuksesta. Haastatellun laitostyöntekijän mukaan paras 
työkalu tähän on tukeva ja leveä puinen lasta. Nostettaessa kappaletta altaasta sen on hyvä olla 
kaltevassa kulmassa, jotta sinkki pääsee valumaan takaisin altaaseen. Nosto on hyvä saada suju-
maan yhtäjaksoisesti ilman taukoja, jotta kappaleeseen muodostuu yhteneväinen pinta. Tämän 
jälkeen kappale siirretään jäähdytykseen ja siitä punnitukseen sekä tarkastukseen. 
(Risto Sirviö, Tj, Vihdinkuumasinkitys Oy 28.8 2018, Vihti ; Tunturi & Tunturi 1999: 59.)

4.5.2.2 Happopeittaus

Happopeittaus tapahtuu pesuprosessin jälkeen ja tämän työvaiheen tarkoituksena on irroit-
taa puhtaan kappaleen pinnalta ruoste ja valssihilse. Peittausta käytetään yleisesti eri metal-
lien puhdistuksessa pintakäsittelyprosessien yhteydessä. Yleisimmin peittauksessa käytetään 
epäorgaanisia mineraalihappoja esimerkiksi suola-, rikki-, fosfori- ja typpihappoa sekä niiden 
seoksia. Riippuen puhdistettavasta epäpuhtaudesta, kappaleen perusmateriaalista ja raken-
teesta, sille valitaan sopiva peittaushappo. Teräksen peittauksessa käytetään kuumasinkityksen 
yhteydessä yleensä suola- tai rikkihappoa ja maalausprosessin yhteydessä fosforihappoa, joka on 
edellämainituista hapoista heikoin. (Tunturi & Tunturi 1999: 41.) Peittauksen jälkeen kappale 
käytetään juoksutealtaassa, joka koostuu sinkki-ammoniumkloridiliuoksesta. Tämän tarkoituk-
sena on estää vasta puhdistetun teräksen hapettuminen ennen varsinaista sinkitystä.  (Tunturi 
& Tunturi 1999: 59.)

4.5.2 Esikäsittelyt

4.5.2.1 Puhdistuskylpy

Kuumasinkittävän kappaleen esikäsittelynä käytetään pesukylpyä sekä happopeittausta ja juok-
sutekylpyä. Pesukylvyssä kappale upotetaan rasvaa ja epäpuhtauksia poistavaan kylpyyn, joka 
voidaan toteuttaa vesipohjaisena, alkalisena tai liuotinpohjaisena. Eri pesumenetelmillä on omat 
hyvät ominaisuutensa sekä haasteensa. Epäpuhtauksien poistoon vaikuttavat neljä tekijää, jotka 
ovat lämpötila, aika, mekaaninen avustus sekä pesuainekemia. Näiden tekijöiden yhdistelmillä 
saavutetaan kulloiseenkin tarkoitukseen sopiva pesuliuos-tekniikka -yhdistelmä. Nykyään pesu-
liuoksista yleisimpiä ovat matala-alkaliset kylvyt, jotka ovat käytettävissä uudelleen useammin ja 
niissä on biohajoavia aineosia. (Tunturi & Tunturi 1999: 36.) 
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4.5.4 Viimeistely

Sinkkipintaa ei tarvitse pinnoituksen jälkeen juurikaan huoltaa. Heti sinkkialtaasta nostettuaan 
pinta on todella kirkas ja se alkaa välittömästi hapettua. Jos kappale siirretään ulos odottama-
an toimitusta, se muuttuu huomattavasti nopeammin kirkkaasta harmaaksi kuin sisätiloissa 
säilytettävä kappale. Sinkkipintaa ei yleensä tarvitse suojata kuljetusta varten, se kestää kolhuja 
ja käsittelyä hyvin. Usein myös käyttötarkoitus on sellainen, missä ei tarvita täydellistä pintaa. 
(Risto Sirviö, Tj, Vihdinkuumasinkitys Oy 28.8 2018, Vihti.)

Sinkkipinnoitteen yhtenä erinomaisena puolena on sen antama sähkökemiallinen suoja. Teräs 
on sinkkipintaan nähden katodinen, jolloin sinkkiyhdisteet hakeutuvat teräksen pintaan ja 
saostuvat uudelleen kolhun sattuessa. Sinkkikerros hidastaa teräksen syöpymisnopeutta noin 
kymmenesosaan normaaliin teräkseen verrattuna. Syöpymisnopeuteen vaikuttaa esineen käyt-
töympäristö, kaupungeissa se on hieman nopeampaa kuin maaseudulla. (Väisänen 2007: 44.)

Esimerkki kuumasinkityslaitoksen 
sinkityslinjastosta sekä työvaiheet. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 60.)
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4.6 Sähkösaostus
Sähkösaostus on galvanointitekniikka, 
jossa pinnoitettava kappale upotetaan 
metallisuolapitoiseen vesiliuokseen ja 
sähkövirran avulla kappaleen pintaan 
saostetaan metallipinnoitetta. Sähkösa-
ostustekniikka soveltuu sähköä johtaville 
metalleille. Puhtaiden metallien lisäksi 
sähkösaostukseen soveltuvat metalliseok-
set ja komposiittipinnoitteet. Sähkösa-
ostaminen on kehitetty 1800-luvulla ja 
teollisuuteen tekniikka eteni viime vuo-
sisadan alussa. Muotoilijan kannalta säh-
kösaostus on oivallinen tekniikka pienten 
esineiden pinnoittamiseen ja parhaim-
millaan sähkösaostuslaitteisto voi olla 
pienimuotoinen. Tämä voi olla tehokasta 
prototyyppityöskentelyssä ja tuotekehi-
tyksessä.  Useimmiten sähkösaostuksen 
kanssa joutuu tekemisiin, kun halutaan 
toteuttaa kiiltokromipinnoitus kappaleen 
pintaan. Teräsesineen kromauksen yhtey-
dessä toteutetaan sähkösaostus nikkelillä, 
joka toimii kromauksen välipinnoitteena. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 43.)

Sähkösaostuslaitteisto Aalto-yliopistossa.

4.6.1 Perusmateriaalin muotoilu

Sähköpinnoitusprosessissa työvaiheet ovat samankaltaiset kuin kuumasinkityksessä. Kappaleen 
rakenteen suhteen ei ole niin suuria rajoituksia kuin kuumaupotusmenetelmässä. Sähkösa-
ostettava kappale voi olla moniulotteisempi ja yksityiskohtaisempi, tämä riippuu paljolti myös 
kappaleen päälle saostettavan metallin ominaisuuksista, kuten peittokyvystä. Rajoittavana teki-
jänä muotoilussa ja esineen tai sen osien kokoonpanossa voidaan pitää esineen perusmateriaalin 
pinnan laatua. Kaikki perusmateriaalin pinnan virheet näkyvät lopputuloksessa ja vaikuttavat 
myös pinnoituksen kiinni pysymiseen. Tyypillisinä virheinä mainittakoon sulkeumat, halkeamat, 
murtumat, huokoinen pinta sekä perusmateriaalin korroosiovauriot. Heti työskentelyprosessin 
alkuvaiheessa tulisi ottaa huomioon pintakäsittelyn vaatima pinnan laatu ja pyrkiä työstämään 
esine varovasti ja huolellisesti. (Tunturi & Tunturi 1999: 44.)
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4.6.2.1 Elektrolyysi

Sähkösaostuksessa pinnoitettava kappale upotetaan metallisuolapitoiseen vesiliuokseen, jota 
kutsutaan elektrolyysiksi. Elektrolyysi koostuu pinnoitettavasta materiaalista riippuen metalli-
suoloista, hapoista, emäksistä sekä erilaisista kiilto-lisäaineista. Ennen elektrolyysiä kappaleesta 
poistetaan rasva pesuliuoksessa, tämän jälkeen se puhdistetaan happokylvyssä eli dekapoidaan 
samaan tapaan kuin kuumasinkittävä kappale. Elektrolyysiliuoksessa pinnoitettava kappale on 
katodina, ja anodina käytetään pintaan saostettavaa metallia. Liukeneva anodi syöttää virtaa 
liuokseen liuottamalla metallia. Liuotuksessa on huolehdittava elektrolyysin metallitasapainosta 
lisäämällä kemikaaleja käytettävästä elektrolyysistä riippuen. (Tunturi & Tunturi 1999: 44.)

4.6.2 Sähkösaostusprosessi

“Elektrolyysitapahtuman ja sähköpinnoituksen perustana voidaan 
pitää Faradey’n lakia. Katodille saostunut metallimäärä on suoraan 
verrannollinen käytettyyn sähkömäärään Faradey’n lain mukaan. 
Tämän perusteella saadaan elektrodille saostunut tai siltä liuennut 
ainemäärä m  grammoina yhtälöstä”.
( Tunturi & Tunturi 1999: 45.)
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4.6.2.2 Sivelypinnoitus

Sähköpinnoituksen voi toteuttaa myös sivelemällä kappaletta pensselillä. Tämä on muotoilijan 
näkökulmasta kiinnostava vaihtoehto pienimuotoiseen työskentelyyn, sillä siinä ei tarvita suuria 
laitteistoja. Se soveltuu käytettäväksi kenttäolosuhteissa, esimerkiksi kulumisvaurioiden korjaa-
miseen. Sivelypinnoittamalla voidaan käsitellä lukuisia metalleja, alumiinin käsittely tosin on 
hankalaa. Tällä pinnoitustekniikalla saadaan itseasiassa usein parempi korroosion kesto kappa-
leen pintaan kuin upotusmenetelmällä, sillä pinnasta tulee nopeammin tiiviimpi kuin allaspin-
noituksessa. (Tunturi & Tunturi 1999: 54.)

4.6.3 Sähköpinnoituksessa käytettyjä pinnoitemetalleja

Sinkki
Sähkösinkitys on tavallisin sähköpinnoitusmenetelmä, kuumasinkityksen tavoin sitä käytetään 
enimmäkseen lisäämään korroosionkestävyyttä. Kuumasinkitykseen verrattuna pinnan laatu 
on sähkösinkittynä tasaisempi. Sitä käytetään enimmäkseen kuivissa sisätiloissa käytettävien 
esineiden ja rakenteiden pinnoitukseen. (Tunturi & Tunturi 1999: 48.)

Nikkeli
Nikkelin sähkösaostusta käytetään eniten kiiltokromauksen yhteydessä välivaiheena. Nikkeli-
kylpyyn käytetään yleisimmin Watts-kylpytyypiä, jonka O.P Watts kehitti jo vuonna 1916. 
(Lohtari, Hienonen, Tunturi & Virta 1999: 170.)

Kromi
Kiiltokromipinnoitetta käytetään dekoratiivisena pinnoitteena ohuena kerroksena nikkelipinnan 
päällä estämään hapettumista. Toista käyttökohdetta kutsutaan kovakromaukseksi tai tekniseksi 
kromaukseksi, joka antaa pinnoitettavalle kappaleelle erittäin kovan ja erittäin liukkaan pinnan, 
josta on hyötyä teollisuuden alalla. (Tunturi & Tunturi 1999: 50.)

Kupari
Kuparipinnoituksen käyttöalue on laaja sen hyvien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien 
takia. Suurin käyttökohde on elektroniikkateollisuus ja piirilevyjen valmistus. Sitä käytetään 
myös paljon sähkösaostuksen välipinnoitteena hyvien tartunta ominaisuuksiensa ansiosta. (Tun-
turi & Tunturi 1999: 52.)

Seospinnoitteet
Erilaisia seospinnoitteita on kehitetty tuomaan parempaa korroosion suojaa ja kulutuksen 
kestävyyttä. Myös dekoratiivisia käyttökohteita on toteutettavissa seospinnoitteilla. (Tunturi & 
Tunturi 1999: 52.)
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4.7 Kiiltokromaus
Teräshuonekalujen muotoilussa yhtä tunnetuinta ja klassisinta pintakäsittelymenetelmää 
kutsutaan kromaukseksi. Termi on yleistävä ja saattaa johtaa harhaan muiden samankaltaisten 
prosessien, kuten kovakromauksen ja kromatoinnin piiriin. Kalusteiden kromaus on 
korroosionkeston ja pinnan liukkauden käsittelyä mm. puhtaana pitämisen parantamiseksi. 
Pinnoitus on dekoratiivinen ja näyttävä. Tällöin tekniikkaa kutsutaan kiiltokromaukseksi. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 51.)

Kromaus on kehitetty samoihin aikoihin, kun sähkösaostustekniikka alkoi yleistymään 
1850-luvun jälkeen. Systemaattisesti sen teollinen kehittäminen ja käyttö aloitettiin 1900-luvun 
puolella. Marcel Breuer suunnitteli ja toteutti tiettävästi ensimmäisenä kiiltokromatun, Tubular 
Chair -putkituolin vuonna 1925. Sen jälkeen kromattujen kalusteiden käyttö yleistyi myös 
kotitalouksissa. (Blake 1949: 17; Lohtari ym. 1999: 58.)

4.7.1 Kiiltokromausprosessin vaiheet

Kiiltokromauksen työmenetelmät noudattavat samoja piirteitä kuin sähkösaostettaessa 
muita metalleja allastekniikalla. Esine nikkelöidään sähkösaostamalla elektrolyysissä ensin 
mattanikkelikerros ja sen jälkeen kiiltonikkelikerros. Tällä monikerros -nikkelöinnillä 
saavutetaan kiiltokromauksessa tarvittava ehjä ja tasainen nikkelipinta. Tämän jälkeen kiiltävä 
kromipinnoite saostetaan nikkelikerrosten päälle hyvin ohuena n. 0,3µm paksuisena kalvona. 
(Tunturi & Tunturi 1999: 50.) Aikaisemmin kromaus toteutettiin mattanikkelipinnalle, joka 
piti kiillottaa mekaanisesti käsin ennen kiiltonikkelikerrosta. (Lohtari ym. 1999: 84.)
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4.7.1.1 Kiiltokromauksen esikäsittely

Kiiltokromauksessa on ehdottoman tärkeää, että pinnan esikäsittely on suoritettu huolellisesti. 
Tutkimalla kromin pinnoitusprosessia on havaittu pinnoituksen laadussa on hyvin paljon 
vaihtelua, riippumatta itse pinnoitusprosessista. Laadunvaihtelu on todettu johtuvan 
esikäsittelyyn ja puhdistusprosessiin liittyvistä puutteista. (Mahiout 1994: 5.) Esikäsittelyt 
ennen kromausta käsittävät pesulinjaston sekä happopeittauksen, kuten muissakin edellä 
mainituissa pintakäsittelyprosesseissa. Pesulinjastolla voidaan käyttää alkalista pesua, jota 
tehostetaan esimerkiksi ultraäänitekniikalla, jotta fyysinen lika ja epäpuhtaudet saataisiin 
varmuudella irti ennen seuraavia vaiheita. (Mahiout 1994: 8.)

Prototyypin esikäsittelyä ennen kiiltokromausta.
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Kun halutaan koristeellisempi 
pinta kuin mitä mattanikkelöinnillä 
saavutetaan mutta halutaan 
kuitenkin välttää täysin kiiltävä 
pinta, käytetään satiininikkelöintiä. 
Satiininikkelikylpyyn käytetään 
Watts kylpyä, johon on lisätty 
erilaisia kiiltolisiä ja pieniä hiukkasia, 
jotka saostuvat nikkelin mukana 
ja muodostavat saatiininomaisen 
vaikutuksen. (Lohtari ym. 1999: 186.)

4.7.2 Muita nikkelikylpyjä

Kuten edellä on todettu, kromauksesta puhuttaessa kalusteteollisuudessa usein tarkoitetaan 
kiiltokromausta. Kiiltokromaus perustuu suurelta osin nikkelikerroksien sähkösaostamiseen 
esineen pinnalle. Nikkelikylpyjä soveltamalla voidaan toteuttaa myös kylpyjä, joissa esineen 
pintaan saadaan haluttu kiiltoaste käyttötarkoitukseen sopivaksi. 

4.7.1.2 Kromipinnoite

Nikkelöinnin jälkeen kappale huuhdellaan ja siirretään linjastolla välittömästi 
kromausvaiheeseen, jotta nikkelipinta ei ehtisi passivoitumaan ilman vaikutuksen takia. 
Jälkikäsittelyssä kappale kuivataan ja huuhdellaan. Altaan lämpötila kromausprosessissa 
on n. 40-50°C. Esimerkiksi kuumasinkitykseen verrattuna kappaleen jäähdytysaika on 
huomattavasti lyhyempi. (Tunturi & Tunturi 1999: 51.)

4.7.2.1 Matta- ja satiininikkelöinti

Mattanikkelöintiä käytetään erityisesti optisessa teollisuudessa esimerkiksi kameroiden 
osien käsittelyssä. Mattanikkeli muodostuu alkuun kiiltonikkelöidylle pinnalle täysin 
kiiltävänä, kun kerrospaksuus kasvaa. Upotuskylpyyn ei tarvita muita lisäaineita. 
Mattanikkelöinti on haastavampaa kuin muut nikkelöintiprosessit, peruskappaleen 
pinnan tulee olla erittäin puhdas ja virheetön, jotta mattapinta muodostuisi täydelliseksi. 
Täydellisen mattapinnan aikaan saamiseksi perusaineen teräsosat voidaan himmentää 
peittaamalla ne himmeäksi esimerkiksi suolahappokylvyssä. (Lohtari ym. 1999: 186.)

Antti Kotilaisen 
suunnittelemassa 
Dale pöydässä oleva 
satiinikromipinta. 
(Piiroinen Oy)



28

5. Teräksen pintakäsittelykokeilut

Tässä kappaleessa esittelen muutamia erilaisia teräksen pintakäsittelykokeiluita, joita 
olen itse toteuttanut. Suurin osa niistä on toteutettu eri projekteihin hyvin soveltavin 
menetelmin. Pääperiaatteena minulla on ollut kaikissa testeissä samankaltainen ajatus 
teräksen pinnoittamisesta sen omilla ehdoilla, ei päälle liimaamalla. Kokeilemani 
menetelmät sisältävät samoja periaatteita kuin teollisuudessa käytössä olevat 
pinnoitusjärjestelmät. Olen soveltanut niitä vapaasti, tarkoituksena löytää uusia 
pinnoitussovelluksia, ei niinkään toistaa tarkasti jo olemassa olevia menetelmiä. 

Opinnäytetyöprojektissa on viimein mahdollisuus koota näitä erilaisia tekniikoita 
yhteen kappaleeseen, ehkä joskus toteutan suuremman tutkimuskokonaisuuden näihin 
soveltaviin tutkimuksiin liittyen. 

Omaa työskentelytapaani materiaalikokeiluissa leimaa kokeilemisen ja löytämisen ilo. 
Osa tässä esitellyistä materiaalin kokeilu- ja työstötavoista on itse keksimiäni ja saanut 
alkunsa jostain kiinnostavasta yhteensattumasta tai jopa vahingossa tehdystä virheestä 
terästä työstäessäni.
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5.1 Lämpö- ja öljykäsittely
Tämä teräksen työstötekniikka lähti liikkeelle ajatuksesta, mitä teräspeltilevylle 
tapahtuu, kun se kuumennetaan ahjossa äärimmilleen. Kokeilut johtivat työprosessiin, 
jonka tavoitteena oli työstää teräslevy mahdollisimman elävän ja ekspressiivisen 
näköiseksi perinteisin menetelmin. Syntyi sarja reliefejä ja materiaalin työstötekniikka, 
jossa käytetään muun muassa taontaa, lämpövärjäystä ja öljypolttoa.
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5.2 Teräksen pintakäsittely hapottamalla

5.2.1. Mustaus

Teräksen happokäsittely on joissakin tilanteissa paras vaihtoehto teräsesineen pinnoittamiseen 
tummaksi. Sillä saavutetaan nopeasti melko kestävä ja hyvin ohut värikerros. Sen levittäminen 
tarkkoihin yksityiskohtiin kuten esineen saumoihin, on usein helpompaa kuin maalaus. 
Mustaushapon käyttöä aloin soveltamaan laajemmin kaadettuani sitä vahingossa teräslevylle, 
jolloin se muodosti sattumalta hienoja jälkiä hiotulla pinnalla. Mustaushappo, jota olen näissä 
esimerkeissä käyttänyt on Presto Black-niminen tuote, jota valmistaa Birchwood technologies. 
Ongelmia on omassa käytössäni muodostunut lähinnä perusmateriaalin hapettumisen 
jatkumisesta ja siitä seuranneesta ruostumisesta, erityisesti esineiden ja osien nurkat sekä 
sisäkulmat jatkavat hapettumistaan turhankin pitkään. Mustaushapon käytöstä syntyy myös 
jonkin verran hajuja joten hyvästä tuuletuksesta on huolehdittava. 
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Kuvasarja esittää Presto Black 
-hapon käyttäytymisen heti sen 
levittämisen jälkeen. 

Happo täytyy käytön jälkeen 
pyyhkiä kuivaksi, sillä se jatkaa 
teräksen hapettamista vielä pitkään 
levityksen jälkeen, muodostaen 
vaaleaa kuona-ainetta esineen 
pinnalle. Jos sen jättää pintaan 
sellaisenaaan, esine ruostuu 
kohdista, johon happoa on jäänyt 
enemmän. 
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Pinnan eri sävyt tulevat parhaiten esiin, kun 
hapotettu esine vahataan, lakataan tai öljytään. 
Itse suosin vahausta käyttöesineissä, jolloin ei ole 
riskejä pinnan naarmuuntumisesta niiden ollessa 
käytössä. Vahapinnan saa kiillotettua tarvittaessa 
kiiltäväksi ja sen uudelleen levittäminen on 
mahdollista.
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5.2.2 Mustaushappo ja kuparisulfaatti

Presto Black -hapon kanssa voi käyttää myös muita terästä hapettavia seoksia, kuten
kuparisulfaattia. Seoksia on tässä esimerkissä käytetty samalle pinnalle vuorotellen 
aina välittämättä siitä, onko edellinen kerros ehtinyt kuivua. Tekniikkaa voi verrata 
akvarellimaalauksen “märkää märälle” -tekniikkaan, jossa eri värikerrokset sulautuvat toisiinsa 
veden ja märän pinnan välityksellä. Tällaisen seostekniikan hyvänä ja samanaikaisesti huonona 
puolena voi pitää sen vaikeaa toistettavuutta. Epätäsmällisenä tekniikkana pinnoitettavat 
kappaleet ovat aina erilaisia. 

Käytetyt ainesosat:

Presto Black

Käyttämäni sekoitussuhde 
kuparisulfaatille ja vedelle: 

90g CuSO4·5H2O 
(Kuparisulfaatti kidemuodossa)

500ml vettä
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5.3 Ruostutus
Teräs ruostuu normaalissa huonekosteudessa kuukausissa. Ruostepatinakäsittelyn eli 
korroosioviimeistelyn, voi toteuttaa esineen pintaan nopeuttamalla prosessia seoksella, joka on 
suhteellisen helppo sekoittaa työpajaolosuhteissa.

Puhdistettu teräspinta alkaa muodostaa ruostetta heti, kun ainetta sivelee sen pintaan. 
Ruostuminen jatkuu pikkuhiljaa useita vuorokausia mutta jo kahteen kertaan käsiteltynä 
ja reilun vuorokauden jälkeen, ruostepinta on yleensä riittävän voimakas. Pinnan voi 
käsitellä jälkeenpäin vahaamalla tai lakkaamalla mutta ruoste menettää siinä puuterimaisen, 
voimakkaan oranssin värinsä ja muuttuu tummemmaksi. Jos esine tulee käyttöön, missä sitä ei 
käsitellä paljon, ei pintakäsittelyä tarvita. Muuten ruoste tarttuu käsiin ja vaatteisiin helposti. 
Käsittelyn jälkeen korroosio jatkuu vielä pitkään, mikäli ruostepatinaa ei käsitellä muilla 
pintakäsittelyaineilla kuten lakalla tai vahalla.

Ruostepatinaseos:

1l vettä
30g rautasulfaatti
30g rautakloridi
12g kuparisulfaatti
50g alkoholi

Seoksen kuivat ainesosat kiteinä mitta-astiassa.
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6. Suunnittelutehtävä
Materiaalikokeilujen jälkeen suunnittelutehtävä on opinnäytetyöni varsinainen 
produktiivinen osa. Käyn siinä läpi koko suunnitteluprosessin, lähtökohdista ja 
luonnoksista aina valmiiseen teokseen asti. Pyrin suunnittelutehtävässä tuomaan 
esiin pintakäsittelytekniikoita ja toteuttamaan työn, joka yhdistää rakenteellisia, 
visuaalisia ja käytännöllisiä ominaisuuksia. Suunnitteluprosessi, sen edistäminen 
ja loppuun saattaminen, on mielestäni koko suunnittelijantyön mielekkäin osa. 
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”My work doesn’t mean anything, it’s just the presentation 
of materials in the clearest form I can make it.”

Carl Andre. 
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6.1 Lähtökohdat ja esikuvat 

1. 

2.
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3.

4.
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5. 

6.

Kuvat sivuilla 50-52:

1. Donald Judd, Cor-Ten. (David Zwirner) New York,  2015.
2. Tokujin Yoshioka, Water Block 2002, Lasi, Rainbow Church installation 2013.
3. Ron Arad, London Pappardelle, Blackened bronze,  1992.  The Metropolitan Museum Of Art 2012.
4. Evan Fey, Lawless Chair, Teräs, vaahtomuovi, 2017. Milano, Salone Satellite 2017.
5. Sir Anthony Caro, Table Piece CCLXVI,1975. Lontoo, Tate Modern 2000.
6. Carl Andre, 144 Magnesium Square, 1969. Lontoo, 1978. 
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6.2.1 Ajatuksena veistos

Tämän opinnäytetyön ajan halusin mennä materiaalin ehdoilla mahdollisimman pitkälle ja 
minulla oli alkuun ajatuksia kalusteista, jotka olisivat saattaneet toimia valitulla materiaaliläh-
töisellä tekniikalla erittäin hyvin. Todellisuus kalusteen ja materiaalin tasavertaisesta esityksestä 
saattaa johtaa siihen, että materiaali jää alisteiseen asemaan kokonaisuudessa, jolloin tavoitte-
lemani ajatus materiaalin näytöksestä ei toteutuisi. Ajatusketju johti väistämättä ideaan, jossa 
opinnäytetyöni produktiivisena osana olisi veistos.

Halusin toteuttaa esineen, joka kutsuu tarkastelemaan itseään, siitä voi nähdä materiaalin 
ja rakenteen kokonaisuuden, ja sitä voi käyttää johonkin, se voi olla hyödyllinen. Minun on 
erittäin vaikea ajatella esinettä ilman jonkinlaista funktiota. Käytettävyysominaisuus tuo 
mielestäni paljon lisää syvyyttä ja osallistaa teoksen katselijan ja kokijan sitä käyttämään. Silloin 
siitä saa irti enemmän kuin vain visuaalisilla ulottuvuuksilla. 

Veistoksen tekeminen on tietyllä tavalla vapauttavampaa kuin tavanomaisen työtehtävän 
toteuttaminen suunnittelijana. Se on taideprojekti, joka on intensiivinen ja nautinnollinen. 
Joskus tuskainen, mutta aina lopulta kiitollinen tekijälleen. Työnä veistos on myös erittäin 
kiinnostava. Halusin tehdä rakenteellisesti kunnianhimoisen teoksen, jossa ohuet dimensiot, 
tasapaino ja ilmavuus tulevat esiin hyvällä tavalla. Samalla myös materiaalin ominaisuudet ja 
näytteille tuominen olisi järjestettävä kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

6.2 Tavoitteet
Mitä viestiä veistoksellisella taideteoksella? Pitääkö taideteoksen tarkoittaa jotakin? Näitä 
ajatuksia olen herätellyt suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Tuotettavan suunnitelman ja teok-
sen tavoitteita. 

Jos tavoitteeni tässä projektissa haluaa ilmaista tehtävänantona, se kuuluu näin: Suunnittele ja 
toteuta teräsmateriaalista veistos, joka toimii materiaalitutkimuksen ja kokeilujen perustana. 
Sen tulee sisältää osallistava, käytännöllinen ulottuvuus, johon katselija voi ottaa kantaa.
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6.2.1.1Käytäntö ja taide

Käytännön ja taiteen yhdistäminen materiaalilähtöisellä tavalla on tavoitteistani ensimmäinen. 
Käytännön ominaisuuksia teoksessa ovat istuttavuus, tilan rajaaminen ja säilytysmahdollisuus. 
Veistos on hyvin tilallinen, se vaatii ympärilleen avaruutta. Samalla se kuitenkin luo vaikutus-
piirinsä tilan tunnetta. Ikäänkuin muokkaa ympäröivää arkkitehtuuria ja olosuhteita itselleen 
edullisella tavalla. Haluan toteuttaa teoksen lähellä ihmisen mittakaavaa, sillä niin oletan siitä 
saatavan parhaimman kokemuksen tilallisena elementtinä, huolimatta ympäristöstä, jossa se 
sijaitsee. 

6.2.1.2 Ajatus tilasta

Tiettyyn, ennalta valittuun tilaan, on ehkä helpompi suunnitella elementtejä kuin rajoittamat-
tomana vain suunnitella esine ja sen jälkeen valita sille tila. Usein kuitenkin mielessään valitsee 
jonkinlaisen referenssin paikasta, johon tuote on tulossa. Tilavaatimus ja käytännön sanelemat 
ehdot, jotka olen itselleni asettanut johtavat ajatukseen jonkinlaisesta aulakalusteesta. 

Referenssipaikkana teokselle olen ajatellut julkista tilaa, joka on sen verran suuri, että teoksen 
ympärille jää riittävästi tilaa ja avaruutta. Toivon sen toimivan tilaa rajaavana eteiskalusteena, 
josta voi hakea itselleen kiintopisteen, istahtaa odottelemaan tai levähtää. Siinä voi olla myös 
pieni säilytystila tai tilaa johon voi lähtiessään unohtaa hatun tai sateenvarjon.
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6.2.1.3 Veistos ja materiaali

Visuaalisena elementtinä teoksessa tulee olemaan osasia teräksen materiaalikokeiluista.
Toteutuessaan toivomallani tavalla se tulee toimimaan kuin pienenä galleriana 
materiaaliteoksille, miksei myös jollekin muulle esittävälle taiteelle. Kalusteen 
toimiminen alusteoksena materiaalikokeiluille ja materiaalin esiin tuomiselle sisältää 
mielestäni tiettyjä haasteita. Miten saada veistos ja esittävät materiaalipalaset pelaamaan 
yhteen ilman, että ne syövät toistensa tarkoituksen? Perustelen tätä itselleni veistosta 
suunnitellessani siten, että sama materiaali näyttäytyy siinä eri muodoissaan. Toinen 
osa on rakenteellinen materiaalitutkimus ja toinen visuaalinen. Haasteista huolimatta 
lopputulos voi olla hieno asetelma, joka pääsee tavoitteeseensa ja toimii hyvässä 
harmoniassa. 

Materiaalilähtöisenä teoksena ja tutkimuksena, yhtenä tavoitteena on myös materiaalilla
improvisointi. Tarkoitan ennakkoluulotonta tapaa käyttää materiaalia. Vapautuneesti, 
ilman ajatuksia siitä, mikä olisi arkkitehtonisesti hyväksyttävää tai käytännöllistä. Ilman 
tällaista ajattelutapaa on vaikea päästä materiaalin normaaleista ja vakiintuneista käyttö 
-ja käsittelytavoista eroon ja kehittää uusia mahdollisuuksia. Tämä löydetty tapa on 
sitten mahdollista jatkojalostaa johonkin toiseen viitekehykseen tarvittaessa. Löytäminen 
kokeilematta uusia tekniikoita on mielestäni mahdotonta.

Marcel Breuer, Unesco Headquarters. (McCarter 2016: 174.)
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7. Suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessi tämän projektin kohdalla on ollut mielessäni selkeä ja työjärjestys on 
normaalin, luovan, produktiivisen työn tekemisen kaava. Usein pyrin tekemään luovat projektit 
samankaltaisella tavalla, silloin työn tekeminen tuntuu helpommalta. 

Alkuun on idea tehtävästä työstä, sen jälkeen lähden työstämään sitä ajatuksilla, luonnoksilla 
ja valokuvaamalla. Kävelyt, kuvailut ja keskustelut kuuluvat prosessin alkuvaiheeseen, mistä 
päästään luonnoksiin ja hahmomalleihin. Vähitellen teknisiin piirustuksiin ja pienoismalliin. 
Seuraavissa kappaleissa käyn prosessia läpi vaihe vaiheelta suunnittelun aloittamisesta aina 
valmiiseen teokseen asti.



55



56

7.1 Veistoksen suunnittelu
Veistoksen suunnittelun aloitin itselleni laatimista lähtökohdista, jotka olivat käytännöllisen 
veistoksen toteuttaminen, materiaalin esiin tuominen ja kiinnostavan sekä osallistavan visuaalis-
en ulkonäön hallinta. Käytän tuotetta suunnitellessani mielellään hyvin paljon kuvallista mate-
riaalia, itse tuotettua, valokuvausta, sekä muualta löydettyä.

Ensimmäisten luonnosten jälkeen tuntui siltä, että tarvitsen lisää tukea ajatukselleni, ja 
veistoksen suunnittelu ei voi pelkästään näyttää joltakin ajatukselta, jonka olen kehitellyt. 
Mielestäni mukaan täytyi saada joku toinen inspiraation lähde pelkän materiaalin ja 
käytettävyyden rinnalle, jokin ominaisuus, jolla voisi perustella teoksen fyysistä ulkomuotoa ja 
rakennetta.
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Mittakaava voi olla suuri tai pieni, tasapaino ja ilmavuus 
toistuvat samalla tavalla.
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Esineiden estetiikassa minua kiehtoo ilmavuus, visuaaliset -ja rakenteelliset kontrastit sekä 
jonkinlainen esineestä huokuva itsevarmuus. Itsevarmalla tarkoitan sitä, että teoksen muotokieli 
voi olla hyvin voimakas ympäristöönsä nähden mutta perusteltu. Sen ei tarvitse pyydellä 
anteeksi olemassa oloaan mutta se saattaa herättää tunteita. Lähdin hakemaan luonnosta tuttuja 
muotoja, joissa toistuu ilmavuus ja tasapaino. Näistä etenin luonnosvaiheeseen, jossa jatkoin 
saman teeman parissa.

Etsin tasapainoa, ilmavuutta, muotoja ja rakenteita maisemista ja niiden yksityiskohdista.  
Talviaikaan rannoille kertyy kiehtovia jäämuodostelmia, jotka roikkuvat veden yläpuolella 
uhmaten vedenpintaa. Nämä innoittivat minut valokuvaamaan ja niiden pohjalta 
luonnostelemaan ensimmäisiä kuvia, teos alkoi hahmottumaan mielessäni.

7.1.2 Hahmottelu
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7.2 Mitat, mittasuhteet, rakenne
Teoksen mitoituksessa käytin tasamittoja ja mitoitin esineen riittävän suureksi 
ollakseen vaikuttava. Tämänkaltainen julkitilan teos tai aulakaluste tulee olla tilaan 
suhteutettuna sellainen, ettei se häviä tai huku ympäröivään arkkitehtuuriin. Toi-
saalta materiaalin käytön ja logistiikan kannalta teos ei saa olla liian suuri.

Otin korkeuden ja leveyden mitaksi ihmisen mittakaavan. Ihmisen mittakaava 
on suuressa aulakalusteessa perusteltu sillä, että se on riittävän suuri huomatuksi 
tulemiseen, tarvittaessa antaa suojaa ja rajaa tilan. Ihminen hakeutuu tilassa 
mielellään oman korkuisien maamerkkien ja kappaleiden läheisyyteen. 

Tästä mitoituslähtökohdasta ja aikaisempien luonnosten perusteella aloin 
työstämään sommitelmaa.
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Le Corbusier, 1954,  The Modulor (De Francia 2000: 51)
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7.2.1 Mallityöskentely
Etenin seuraavaksi pienoismallityöskentelyyn ja työstin erilaisia variaatioita. Käytin
pienoismalleissa ja mallimoduuleissa materiaalina teräslevyä. Tällä tavalla sain jo varhain
käsityksen materiaalin käyttäytymisestä rakenteellisesti ja pystyin tekemään liitoksia 
hitsaamalla, kuten oikeassakin teoksessa. Minulla oli tässä vaiheessa muutama eri ydinajatus 
teoksen hahmosta ja tyylistä. 

“If you spend all of your time drawing, 
you will end up spending more money 
than if you construct a prototype”.

Jean Prouve, 1969.
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7.2.2 Kolme osaa

7.2.2.1 Penkki ja runko

Teoksen rakenne koostuu kolmesta pääosasta, penkki, perusta ja seinä. Päätin pysyä mahdolli-
simman minimalistisessa rakenteessa, jossa päämateriaalina on 5 mm paksu teräslevy. Se on 
niin sanotuista ”järeistä” teräksen levymitoista kaikkein kevyin käyttää. Rakenteellisesti tulisi 
olemaan lähellä, että levy on liian taipuisaa mutta oikein käytettynä, 5 mm vahva teräslevyn 
reuna piirtää tarkan hahmon ja on dimensioiltaan miellyttävän siro. 

7.2.2.2 Seinäelementti

Seinän tarkoituksena on toimia tilanjakajana sekä tilana, jota voi käyttää materiaalin tai 
aineiston esittelyyn. Sen materiaaliksi halusin myös teräksen. Alkuun ajatukseni oli käyttää 
järeää teräslevyä, joka ankkuroisi koko kalusteen paikalleen. Se tuntui tähän tarkoitukseen 
kuitenkin liian kankealta, joten päätin käyttää seinäelementin rakenteena hitsattua 
teräslankaverkkoa. Tällöin rakenteesta tulee ilmava ja samalla massaltaan vastakohta 
raskaammalle ja kiinteälle teräsrungolle.

7.2.2.3 Teräslankaverkko

Tein kokeiluja teräslankaverkoilla, joiden silmäkoko on 50mm sekä 100mm. Lankaverkon 
paksuus oli 5mm, kuten alemman teräsrakenteen. Päädyin käyttämään 50mm silmäkokoa sen 
kiinteämmän ulkonäön ja vahvemman rakenteensa johdosta.
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50 mm silmäkoon verkossa on tuplasti enemmän materiaalia, 
näin ollen siitä saa aikaiseksi rakenteellisesti jäykemmän 
kokonaisuuden, jolloin rakenne voi olla ohuempi.
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 7.5 Malli 1:5

Nopeista hahmopienoismalleista ja 1:1 piirustuksista etenin 1:5 pienoismalliin. Tässä 
vaiheessa olin päättänyt mittasuhteet ja rakenteen. Tein pienoismallin penkin ja perustaosan 
täsmälleen oikeilla materiaalivahvuuksilla suhteessa todelliseen rakenteeseen, jotta saisin siitä 
mahdollisimman paljon rakenteellista tietoa materiaalin taipuisuudesta. Lankaverkon, joka 
oli tässä mallissa vielä 100mm silmäkoolla, tein malliteknisistä syistä lentokonevanerista. 
Pintakäsittelin mallin mustaushapolla ja vahasin metalliosat.
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7.6 Kokoonpano
Leikatut palat näyttävät hämmästyttävän pieneltä ennen kuin ovat hitsattuna kiinni.
5mm paksussa kuumavalssatussa teräslevyssä on aina työstön jälkiä tehtaalta ja tässä vaiheessa 
on tärkeä päättää, mikä pala valikoituu mihinkin kohtaan. Työjärjestyksen suunnittelu ennalta 
on tärkeää, jotkut työvaiheet muuttuvat mahdottomaksi tai teknisesti liian vaikeiksi toteuttaa, 
jos osat on hitsattu kiinni esimerkiksi ennen reunojen hiontaa.

“On the other hand, steel is a very forgiving 
material; you can cut it, weld it, bend, hammer, 
polish it, etc. With steel you can also change 
your mind, make mistakes and correct them”

Ron Arad, 2003.
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7.7 Rakenteellinen ongelma
Teoksen kokoonpanon alkuvaiheessa huomasin, että sellaisenaan 5mm teräslevyrakenne ei 
kestä istumista eikä pysy tasapainossa. Penkin kotelorakenne tarvitsee välikappaleen, jotta ei 
painu kasaan ja penkin sivulle ilmaan työntyvä osa tarvitsee tukirakenteen maahan asti, jotta 
koko teos pysyy tasapainossa. 

Olin varautunut tähän jo luonnos- ja pienoismallin tekovaiheessa ja pitänyt mielessäni, 
että jotain saatetaan tarvita tukisarjaksi istuinosan alle. Tässä päädyin käyttämään samaa 
verkkorakennetta kuin seinäelementissä. Vaihtoehtona olisi ollut jatkaa rakennetta 5mm 
teräslevyllä mutta se olisi sulkenut avoimen tilan penkin alta. Verkkojalan kanssa ilmavuus 
säilyy ja se yhdistää penkkirakenteen seinään visuaalisesti.

Tarvittavan tukijalan paikan hahmottelua
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Hitsattu istuinrunko ja omasta 
painostaan taipuva teräslevy.
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7.8 Teoksen pintakäsittely
Teoksen pintakäsittelyratkaisuksi halusin toteuttaa jonkin omista pintakäsittelykokeiluistani. 
Teos itsessään on suoralinjainen ja pelkistetty, joten sitä pystyy elävöittämään pintakäsittelyllä, 
parhaimmillaan yhdistelmä toimii yhdessä ja luo kokonaisuuteen hienon viimeistelyn. Pintakä-
sittelyn tulee olla tarkoituksenmukainen ja istuinpinnan tulee toimia käyttötarkoituksessaan. 

7.8.1 Mustaus ja kuparisulfaatti -yhdistelmä

Rungon teräslevy on harmaa, kuumavalssattu ja tehtaalta saapuneessa levyssä on jonkin verran 
epätasaisuutta ja kulumisjälkiä. Tämän hiominen täysin virheettömäksi on tarpeeton työvaihe, 
jos sen voi toteuttaa osaksi pintakäsittelyä. Tähän tarkoitukseen jo edellä esitelty mustaushapon 
käyttö ja siihen kuparisulfaatin yhdistäminen tuo tarvittavan elävyyden sekä toimii hyvin 
perusmateriaalin ehdoilla. Sen lisäksi tumma rakenne on isossa kalusteessa mielestäni 
perusteltua. Se antaa teräksiselle rakenteelle siromman vaikutelman. 

7.8.2 Ruostutus

Myös lankaverkkoseinä olisi hieno tummana, mutta käsiteltynä samalla Prestoblack -hapolla, 
sen työstäminen tulisi teknisesti liian haastavaksi.  Tummennushappo täytyy levityksen jälkeen 
käydä läpi rätillä huolellisesti ja verkossa on liian paljon yksityiskohtia tämän toteuttamiseen 
järkevästi. Tämän lisäksi varsinaisen hapotuksen jälkeen jatkuva hapettuminen pitäisi saada 
päättymään toisella käsittelyllä, esimerkiksi vahauksella, jota ei seinäosaan muuten tarvitsisi. 
Päätin käyttää verkon pintakäsittelyyn itse sekoitettua teräksen ruostepatinaseosta, jonka 
esittelin myös aiemmassa pintakäsittelykappaleessa. Sen levittäminen suihkuna verkon pintaan 
on yksinkertaista, ja se vaikuttaa pintaan ilman mekaanista työstöä. Ruosteisen oranssi pinta on 
kiinnostava kontrasti tumman vihertävälle penkin rungolle.

Prestoblack- happo aiheuttaa 
puhdistetulla ja kiiltäväksi 
hiotulla pinnalla aluksi sinistystä.  
Tämä penkin ulkokulmassa ollut 
hitsaussauma hiottiin, jolloin 
siihen tuli enemmän kiiltoa kuin 
muuhun osaan runkolevyä. 

Samoja sävyjä saadaan aikaan 
lämpövärjäystekniikalla. Väri 
syvenee tummemaksi kun 
hapotus etenee ja sitä sivellään 
kerroksittain.
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8. Teos Runko:

5mm kuumavalssattu teräslevy
50mm x 50mm x 5mm hitsattu 

teräslankaverkko

Pinnoitus:

Presto Black - tummennushappo
Kuparisulfaatti

Ruostepatina
Kasvihartsipohjainen vaha
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9. Mittapiirustus
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10. Lopuksi
Olen työskennellyt teräksen kanssa paljon ja materiaali on minulle kovista rakennus- ja
rakennemateriaaleista tutuin. Silti tässäkin projektissa eteen tuli haasteita, jotka liittyivät 
materiaalin rakenteellisuuteen ja kestävyyteen. Hain veistosta suunnitellessani tietoisesti 
mahdollisimman kevyttä ja jänneväliltään pitkää rakennetta, jolla saisin aikaan etsimäni 
kokonaisuuden. Tämä oli haasteellista ja jouduin turvautumaan tukisarjaan tasapainon 
löytämiseksi. Ratkaisu toimi lopulta hyvin ja tuntui tarkoituksenmukaiselta. Penkin ja seinän 
pintakäsittelyt onnistuivat hyvin. Löysin niihin ratkaisut aikaisemmista materiaalikokeiluistani 
ja ne toimivat yhteen juuri niinkuin olin ajatellut.

Olen tyytyväinen voidessani esitellä tekemiäni kokeiluja teräksen pintakäsittelyn parissa. 
Teräkselle tehtäviä materiaalikokeiluja on lukemattomia. Ne voisivat olla tieteellisesti 
mitattavissa olevia ja toistettavissa olevia tutkimuksia. Tässä opinnäytetyössä halusin esitellä 
omasta näkökulmastani kiinnostavimpia ja helposti toteutettavissa olevia tekniikoita. Ne eivät 
ole mittatarkkoja kokeita mutta tuovat materiaalista esiin juuri niitä puolia, jotka tekevät siitä 
kiinnostavan.

Teräksen ja sen pinnoituksen yleinen esittely opinnäytetyönä on valtava kokonaisuus ja
sellaisenaan liian laaja. Halusin tuoda esiin yleisimpiä käytettäviä tekniikoita, jotka ovat 
vakiintuneet käyttöön kalustesuunnittelussa Suomessa. Pyrin niiden avulla tuomaan esiin 
samoja ajatuksia kuin omassa työskentelyssäni olen materiaalista huomannut. Omien 
havaintojen ja kokemuksien liittäminen teräksen teollisiin pinnoitustekniikoihin rajaa aihetta 
haluamaani suuntaan ja tekee ajatuksesta kokonaisuuden. 

Tulen jatkamaan materiaalin kanssa työskentelyä ja myöhemmin tarkoitukseni on toteuttaa 
materiaalitutkimuksista ja erilaisista pinnoituskokeiluista tarkempi kokonaisuus, jota hyödyntää 
omassa ja muiden alan toimijoiden työskentelyssä.
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Tiivistelmä
�
Miten toteuttaa materiaalin tutkimisen ja tämän esittelemisen kokonaisuus, joka tuo esiin 
teräsmateriaalin moninaiset piirteet ja avaa uusia näkökulmia materiaalin kanssa työsken-
telyyn muotoilun alalla? 

Tämä tutkimus perustuu henkilökohtaiseen työskentelyyn teräsmateriaalin parissa ja vuo-
sia jatkuneeseen kiinnostukseen terästä ja sen työstötekniikoita kohtaan. Käyn läpi mate-
riaalin ominaisuuksia erilaisten pintakäsittelyiden kautta ja pyrin osoittamaan materiaalin 
monimuotoisuutta visuaalisessa -ja rakenteellisessa mielessä. Havainnoin aihetta muotoi-
luprosessin ja muotoilijan näkökulmasta. Tutkimus jakautuu kolmeen pääosaan. Materi-
aaliin ja sen yleisesti kalustesuunnittelussa tunnettuihin pintakäsittelymenetelmiin tutus-
tumiseen sekä materiaalikokeiluihin, joita olen toteuttanut teräksen parissa aiemmin sekä 
erityisesti tätä tutkielmaa varten. Tutkielman produktiivisena osana toteutan veistoksen, 
jonka suunnitteluprosessissa, sovellan tutkielman keskeisiä menetelmiä.

Aiheen ollessa laaja, keskityn tutkielman alussa materiaalin esittelemiseen muotoilijan nä-
kökulmasta sekä yleisimpien metalliesineiden valmistuksessa käyttettävien pinnoitusme-
netelmien esittelyyn. Sovellan niihin alan kirjallisuutta ja lähestyn tutkimusta muotoilijan 
näkökulmasta teräksen pinnoitusteollisuuden alalla. 

Soveltavilla teräksen pinnoituskokeiluilla pyrin näyttämään, miten kokeileva materiaali-
tutkimus voi johtaa kiinnostaviin lopputuloksiin. Havainnollistan eri tekniikoita kuvasar-
joilla prosessien eri vaiheista ja esittelen kokeilujen tulokset ja mahdollisia käyttökohteita. 
Tutkimuksen luonne on kokeilevaa ja se on toteutettu tekniikoin, jotka on sovellettavissa 
käsityömenetelmin. Suunnitteluprosessissa keskityn itsenäisenä toimivan veistoksellisen 
aulakalusteen valmistukseen, joka palvelee materiaalikokeilujen alustana. Tämän osion 
runkona toimii veistoksen valmistamisen rakenteellisten ja esteettisten kysymysten poh-
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dinta sekä suunnitteluprosessin havainnollistaminen kuvin ja ajatuksin. Produktiivisen 
osion lopussa esittelen valmiin veistoksen.

Tutkimuksen keskeisenä havaintona huomasin, että materiaalilähtöisellä ajattelutavalla ja 
kokeilevan tutkimuksen kautta on mahdollista löytää tutusta materiaalista ominaisuuksia, 
jotka jäisivät muuten löytämättä. Tavoitteeni teräsmateriaalin esittelystä toteutuu parhai-
ten silloin, kun se on hyödyksi muille muotoilualan toimijoille. Tulevaisuudessa pyrin to-
teuttamaan materiaalilähtöisistä kokeiluista kattavamman kokonaisuuden. 
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Abstract
�
How to produce a practical combination of material research and it’s outcome, that pro-
jects the true character of steel material and brings out new viewpoints of working with 
steel? 

This study bases on a personal background in working with steel for several years and in 
the personal interest towards the material and working methods involved with it. I’m di-
ving into the material by going through different kinds of surface treatments striving to 
point out the diversity of the material, both from visual and structural point of views in the 
context of design. The study is divided into three main chapters. I focus in introducing the 
material and the most common ways of treating the steel surface in the industrial field 
from the designers point of view. The second chapter is the personal study of how to treat 
the steel surface, with applied ways of working, which I have done, during past years. Fi-
nally, I will present the productive part of this thesis and that is the design and production 
process of a sculpture. In this design process, I will use the essential working methods, that 
have been found during the material research. 

As the topic is wide, I focus to present the ways, of treating the steel surface, in the most 
common ways of how it is done in metal industry, emphasizing the methods, that are in 
use in the fields of design production. I will base this part of the study in literature and in-
dustrial sources, that I have found. I would like to handle the steel industry  as it appears 
in the designers point of view.

By the applied ways of treating steel surface, I aim to figure out, how is this practice based 
research playing the key role, when trying to find out the new ways of working with steel. I 
demonstrate different techniques, with a series of pictures taken, during the process and 
present the outcomes of these material tests. The nature of this research part, is really in 
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the -hands on- practices and it is done with the methods, that are easily repeatable with 
basic craft tools. 

As the main productive part of the thesis I’am making a sculpture, a sculptural piece of 
furniture, that would work as such individually, but also as a platform for the material re-
search, to expose the outcomes of the research. The structure of this part is a chronological 
design process and I will highlight and demonstrate the thoughts and my thinking by 
sketches and pictures. 

The main discovery of the study, that I noticed was, that through the material based thin-
king and through the practice based research it is possible to find out new features from 
the material that is already well known at own field of designer-maker working. These fea-
tures could easily be otherwise ignored. My goal of exposing the steel material and this re-
search, is when someone working in the same design field finds it useful, while dealing 
with the same material. In the future, I aim to complete the material based research even 
in a bigger scale.
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