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Opinnäytteeni tarkoituksena on ollut uudenaikaisen vuolu- ja yleispuukon suunnittelu. Työn 

lähtökohtana on ollut perinteisen ja pitkän historian omaavan käyttöesineen modernisoimi-

nen, hyödyntäen ajanmukaisia materiaaleja ja valmistustekniikoita, huomioiden kuitenkin 

suomalaisen puukon pitkän ja laajan historian. Suunnitteluvaiheen keskeisenä osana on ollut 

käyttöergonomian monipuolinen huomioiminen sekä esineen soveltuminen mahdollisimman 

monipuoliseen käyttöön.

Abstract:

My thesis is about designing a modern whittling and universal working knife. The aim of the 

work has been to modernize a tool that has long and wide history in Finland, same time paying 

attention to up to date materials and production technologies. The ergonomics and general 

usability has also been an essential part of the work as well it’s adaptability to as wide usage as 

possible.
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1. Johdanto
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Lähtökohtanani oli suunnitella vuolupuuk-

ko, joka toimisi helposti myös yleispuukko-

na. Suunnittelutyö tulisi pitämään sisällään 

suunnitelman ja toteutuksen puukolle, 

sisältäen kahvan, terän ja luonnoksia tu-

pesta. Tarkoitukseni ei ollut keksiä ”pyörää 

uudelleen”, vaan luoda omista lähtökohdis-

tani versio vanhasta ja luotetusta työvä-

lineestä, joka sopisi luonnollisesti käteen 

ja rohkaisisi käyttäjäänsä toimimaan sen 

kanssa ennakkoluulottomasti sekä helpot-

taisi omalla panoksellaan arkisia askareita. 

Tarkoitukseni oli suunnitella puukko jota 

voisi hyvällä omallatunnolla sanoa käyttö-

puukoksi. 

Valitsin aiheekseni puukon, koska sen 

toiminnallisuus ja yleishyödyllisyys kiehtoo 

minua ja koin sen suunnittelun haastavaksi 

tehtäväksi. Aiheesta on tehty läpi aikojen 

monia eriaisia variaatioita ja tulkintoja. 

Haastetta lisäsi aiheen klassisuus ja puukon 

ikoninen asema suomalaisille. Perinneveit-

semme on esineenä  monille pyhä ja sen 

symbolinen arvo mittaamattoman suuri. 

Halusin tarttua aiheeseen ennakkoluu-

lottomasti, antaen itselleni vapauden olla 

välittämättä suuremmin painolastista, jota 

joskus hieman tiukkapipoiset perinteet 

määrittelevät. Pitkäaikainen kiinnostuk-

seni ja käyttökokemukseni puukkoihin 

sekä yleinen innostukseni teräaseiden ja 

käyttöveitsien monipuoliseen maailmaan 

sai minut valitsemaan tämän aiheen opin-

näytteeseeni. 

Pyrkimykseni oli suunnitella oma versioni 

pitkän perinteen omaavasta esineestä, jota 

vanhat käsityöhön pohjautuvat valmistus-

menetelmät vahvasti leimaavat. Tarkoituk-

senani oli lähestyä aihetta mahdollisimman 

tuoreesta näkökulmasta, painottaen suun-

nitteluprosessissa ajanmukaisia työvälinei-

tä kuten tietokonemallinnusta ja 3d-tulos-

teita pelkän pajatyöskentelyn sijaan.

Olennainen osa opinnäytteeni konseptia 

on teollisten ja käsityöpohjaisten valmis-

tustekniikoiden ja  materiaalien yhdistä-

minen, joita ei  puukonvalmistuksessa ole  

juuri yhdessä esiintynyt. Vaikka molempia 

elementtejä on puukkojen valmistuksessa 

runsaasti hyödynnetty, on niitä harvemmin 

liitetty yhteen. Poikkeuksena esimerkiksi 

eräät kauhavalaiset (mm. Iisakki Järven-

pään valmistamat) (Ruusuvuori 2009, 147) 

puukot joissa oli eboniitista eli kovakumista 

valmistettu kahva. Näitä uusia materiaaleja 

käytettiin 1900-luvun alkupuolella lähinnä 

niiden hyvien kaiverrusominaisuuksien 

vuoksi ja imitioimaan arvokkaampia ja 

kalliimpia raaka-aineita. Myös myöhem-

min Kauhavalla 1950-luvulla, esimerkiksi 

Mäkipelkolan puukkotehtaalla, valmistet-

tiin muovikahvaisia ja -tuppisia puukkoja, 

mutta motivaatio niiden valmistukseen 

syntyi lähinnä vastavetona ruotsalaisen 

Moran valmistamiin edullisiin muovikah-

vaisiin puukkoihin. Nämä puukot olivat 

kuitenkin ulkomuodoltaan melko perintei-

siä eikä niissä käytetty muovin tarjoamia 

muotoilumahdollisuuksia lainkaan hyväksi. 

(Ruusuvuori 2009, 151)

Tutustuessani tämän hetkiseen puukonval-

mistukseen olen huomannut, että valmistus 

voidaan jakaa kahteen päälinjaan: teolliset 

valmistajat ja pienvalmistajat. Pienvalmis-

tajien puukot ovat korkealaatuisia taidon-

näytteitä, jopa korupuukon kaltaisia, joissa 

käytetyt materiaalit ovat usein korkealaa-

tuisia ja kalliita ollen vastakohtia teollisiin 

puukkoihin, joiden valmistusmateriaalit 

ovat halpoja ja usein melko heikkolaatuisia. 

Näiden kahden päälinjan välistä puuttuu 

ns. käyttöpuukko; nöyrä ja vaatimaton, 

mutta käytännöllinen ja suhteellisen hyvis-

tä materiaaleista valmistettu. Käyttöpuukko 

ei saa missään nimessä olla pramea. Tähän 

puutteeseen olen halunnut omassa työssäni 

pyrkiä - suunnitella käyttöpuukko jonka 

kanssa ei tarvitse pelätä kahvan likaan-

tumista tai terän kiillon himmentymistä. 

Pyrin työssäni selvittämään etenkin seu-

raavia seikkoja: mitkä ovat hyvän puukon 

ominaisuudet ja miten niiden pohjalta 

syntyy kokonaisuus joka täyttää modernin 

ajan tarpeet käyttöpuukolle.

Käyttöpuukkoja 1800-luvulta
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Puukkoa voi oikeutetusti kutsua yhdeksi 

suomalaisten kansallisaarteista. Se on oma 

perinneveitsemme, jota voi verrata mui-

den kansojen tunnusomaisiin teräaseisiin, 

kuten korsikalaisten stilettiin tai sveitsi-

läisten linkkuveitseen. Puukko kuvaa hyvin 

osuvasti ja ehkä hieman romantisoiden 

kansallista luonnettamme ollen samalla  

tehokas ja käytännöllinen mutta silti vaati-

maton ja nöyrä.  

Koska puukon käsite on melko lavea sekä 

alueellisia eroja on runsaasti olen helpot-

taakseni yleisesti aiheen hallintaa tehnyt 

jonkin verran yleistyksiä kirjoittaessani 

puukon perinteistä ja muotoseikoista. 

Puukon olemus, yksityiskohdat ja eroavai-

suudet ovat herättäneet paljon keskustelua 

ja tunteita ihmisten parissa kautta aikojen.

(Pälsi 1955, 11) Dialogia käydään monesti 

tunnepitoisesti, sillä perinteet ovat vanhat 

ja rakkaat.

Verrattuna muiden kansojen perinteisiin 

veitsiin, joista monet ovat tarkoitukseltaan 

ja muodoiltaan aseita, on puukko hyvin 

sopuisa ja arkisen käytännöllinen. Se on 

yleistyökalu, jolla hoituu monet arjen 

askereet, niin ravinnon hankkiminen kuin 

reviirin puolustaminen. Puukolla on myös 

sotaisa puolensa, ja se on toiminut moni-

en riitojen selvittäjänä, usein valitettavan 

lopullisella tavalla. Tämä piirre lienee 

tullut osaksi puukon luonnetta johtuen sen 

helposta saatavuudesta ja yleisyydestä.

Perinteisesti puukon käyttöön on totuteltu 

jo nuorena ja se on kulkenut arjen apuna 

vyöllä tuttavallisesti roikkuen läpi elämän. 

Itse olen harjoitellut puukon käyttöä kaloja 

peratessa ja saunavihtaa tehdessä, isäni 

ja isoisieni opastuksella. Näissä askareis-

sa ei aina välty vaurioilta, joten puukon 

käyttöön kuuluu vanhempanakin pienet 

haavat ja nirhaumat. Toimintamalliemme 

ja työtehtäviemme muutoksista johtuen on 

puukko nykyään valitettavasti menettänyt 

toiminnallista rooliaan jokapäiväisessä elä-

mässämme, mutta sen symbolinen arvo on 

edelleen erittäin vahva ja se tulee varmasti 

olemaan tuttu jokaiselle suomalaiselle 

varmasti vielä pitkään. 

Puukko on maineikas myös rajanaapu-

reidemme parissa ja sillä on tehty tutta-

vuutta kautta aikojen niin hyvässä kuin 

pahassa. Puukkoni työnimi ”Finka” tulee 

venäjänkielen sanasta joka tarkoittaa sekä 

puukkoa että suomalaista naista. (Niemen-

sivu ja Nikkilä 2008, 76) Mielestäni tämä 

kaksoismerkitys on herkullisella tavalla 

osuva ja rinnastus pitää sisällään totuuden 

siemenen kertoen lujaluonteisuudesta, 

käytännöllisyydestä ja ihailusta. Se pitää 

sisällään myös pienen varoituksen kerto-

en sekä suomalaisen naisen että puukon 

luonteesta.

Puukon etymologiasta puhuttaessa on 

yleistä, että se liitetään nimenomaan puun 

työstämiseen. On todennäköistä, että sana 

puukko on peräisin juuri tästä yhteydestä. 

Sanana puukko on erikoinen, sillä vain 

suomenkielessä on tätä tarkoittava sana. 

Puukko-sanaa on käytetty Suomessa 

todistettavasti ainakin jo 1700-luvulta asti, 

mutta todennäköisesti termi on paljon 

vanhempi. Muilla kielillä puukosta tai 

muista vastaavista teräaseista puhuttaessa 

käytetään yleensä veistä tarkoittavaa sanaa. 

(Ruusuvuori 2009, 13-14) 

 2. Puukosta   

3. Puukon 
määrittely

Jotta voisimme puhua erikseen puukoista ja 

veitsistä, on puukon ominaisuudet määritel-

tävä. Koska alueelliset erot ovat melko huo-

mattavia on kuvauksessa oltava joustovaraa. 

Lyhyesti määriteltynä puukko on yksiteräi-

nen, kahvallinen, usein tupessa kannettava, 

lyhytteräinen, piiloruodollinen teräase ja 

yleistyökalu, joka soveltuu erityisen hyvin 

puun vuolemiseen. Sen kahva on noin käm-

menen levyinen ja terä jonkin verran kahvaa 

lyhyempi.  (Ruusuvuori 2009, 13) 

3.1 Puukon osat

3.1.1 Terä

Tunnusomaisin piirre puukolle on sen terä. 

Terän ominaisuudet määrittelevät onko 

kyseessä puukko vai veitsi. Karkeimpana 

erotuksena näiden kahden termin välille 

voi pitää seuraavaa sääntöä: ”Veitsi viiltää, 

puukko tämän lisäksi vuolee. Veitsen terä 

uppoaa puun syihin muttei lastua sitä toisin 

kuin puukon paksuhko ja kiilanmuotoinen 

terä” (Kemppinen 1976, 12).

Puukon terässä on aina terää kapeampi pii-

loruoto, joka menee yleensä kokonaan kah-

van läpi tai lyhyempänä jääden sen sisään. 

Mittasuhteeltaan terä on yleensä hieman 

kahvaa lyhyempi, mikä helpottaa tarkempaa 

työskentelyä ja pitää painopisteen lähellä 

terän kantaa.

yleisesti
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Juha Ruusuvuoren kirjassa Puukon Histo-

ria (2009, 17) on yhteenveto puukonterän 

ominaisuuksien jäsentämisestä:

1. Puukon terä on yli 2,5 mm paksu. 

Ohuempiteräiset ovat veitsiä.

2. Puukon terä on alle 200 mm pitkä. 

Pitempiteräiset ovat veitsiä.

3. Puukon teräkulma on 12-30 astetta ja 

terän lasku suora tai lähes suora. Tämän 

skaalan ulkopuolelle jäävät ovat veitsiä.

4. Puukossa on piiloruoto. Täysruodolliset 

ovat veitsiä.

5. Puukon leikkaavan terän muoto on 

melko suora ja yleensä kärjestä kaartuva. 

Selvästi koverat ja ylikuperat terät ovat 

veitsenteriä.

6. Puukon terä on leikkaavalta osaltaan 

karkaistua terästä. Terän hamarapuoli voi 

olla karkaisematonta terästä tai meltorau-

taa. Pelkästä meltoraudasta tai karkaise-

mattomasta teräksestä valmistetut terät 

ovat veitsenteriä.

Terän tärkeimmät sitä määrittävät ominai-

suudet ovat oikea teräkulma ja terän hi-

onnan suoruus. Nämä piirteet varmistavat 

sen, että puukko soveltuu puun työstämi-

seen erinomaisesti vaikka muissa piirteis-

sä olisikin tapauksesta riippuen hieman 

jouston varaa.  

Terän materiaali

Terään tulevan teräksen kuuluu olla tar-

kasti siihen soveltuvaa lajia. Yleisesti on 

käytetty karkaistua hiiliterästä, mutta myös 

ruostumattomasta teräksestä ja koristeelli-

sestä damaskusteräksestä tehtyjä puukkoja 

näkee usein etenkin nykyään.

Teräs ei saa olla liian kovaa, sillä puukon 

luonteesta johtuen terän on kestettävä 

myös kolhuja murenematta ja halkeile-

matta. Näin tapahtuu helposti, jos terä on 

valmistettu liian kovasta teräksestä.(Pälsi 

1955, 100) Kovasta teräksestä tehty terä 

leikkaa erinomaisesti, mutta sen terävänä 

säilyttäminen ja teroittaminen on peh-

meämpää terää huomattavasti hankalam-

paa. On jopa mahdollista, että terä murtuu 

poikki saadessaan napakan iskun. Tämän-

kaltaiset ominaisuudet eivät ole toivottavia, 

koska kyseessä on yleistyökalu, jolla pitäisi 

pystyä toimimaan suhteellisen vapaasti, 

vailla turhaa varovaisuutta ja pelkoa siitä, 

että terä vaurioituisi.

Hyvälle terälle on odotettavissa pitkä käyt-

töikä. Etenkin ennen hyvä terä käytettiin 

aivan loppuun asti. Kahva ja tuppi saattoi-

vat aikojen myötä vaihtua sen ympärillä, ja 

terä saattoi kulua melkein piikiksi sään-

nöllisen teroituksen vuoksi. Tästä syystä 

on tiettyjen aikakausien puukkoja säilynyt 

melko huonosti. Laadukkaiden materiaali-

en heikko saatavuus, joka johtui kansakun-

tamme köyhyydestä, edellytti työvälineiden 

loppuunkäyttämistä ja niiden säilyvyys jäl-

kipolville oli heikkoa. Tämä näkyy erittäin 

selvästi etenkin vanhojen kansanomaisten 

käyttöpuukkojen kohdalla,  sillä niitä on 

erilaisissa kokoelmissa melko vähän, toisin 

kuin vanhoja koru- ja edustuspuukkoja. 

Kansakunnan vauraus edesauttoi esine-

maailman säilymistä jälkipolville, mikä on 

huomattavissa esimerkiksi verrattaessa 

Suomen ja Ruotsin museoituja käyttöesi-

neitä. (Pohjolainen, haastattelu 1.2.2012)   

3.1.2 Kahva

Puukon kahva on yleensä noin kämmenen 

levyinen ja kädenmyötäinen, litteähkö ja 

useat erilaiset otteet mahdollistava. Kahvan 

profiileja on erilaisia: aivan pyöreästä 

monenlaisten särmitysten kautta kulmik-

kaaseen. Yleisin kahvamuoto suomalaisissa 

puukoissa on ovaaliprofiili (Ruusuvuori 

2009, 27). Ruodon kiinnittyminen kahvaan 

voidaan hoitaa kitkan avulla tai kahvan läpi 

tuleva ruoto niitataan takaa kiinni helaan. 

Tärkeintä kahvalle on kuitenkin, että käsi 

istuu sille luonnollisesti ja että kämmen 

tunnistaa vaikka pimeässä miten päin 

puukkoa on pidettävä.

Kahvan materiaalit

Kahvan materiaaleina on käytetty aiko-

jen saatossa erilaisia materiaaleja, mutta 

perinteisesti käytössä on ollut puu, tuo-

hilappeiden tai massiivipuun muodossa. 

Tärkein kriteeri kahvamateriaalilla on sen 

istuvuus käteen ja pito, sillä kahvan kuuluu 

olla luonnollinen jatke kädelle eikä se saa 

olla missään nimessä liukas.

3.1.3 Tuppi

Tuppi on puukonkantajan turvaksi ja suo-

jaamaan terää tarpeettomalta kulumiselta. 

Hyvän tupen kuuluu olla jäykkä, jottei terä 

pääse pistämään sen läpi.  Nykyisin tupen 

avulla puukko on ripustettavissa ja mukana 

kannettavissa, mutta aikaisemmin tuppi 

saattoi olla pelkkä tuohinen suoja, joka suo-

jasi terää kun puukkoa kannettiin esimer-

kiksi saappaanvarressa. (Pälsi 1955, 49)

Tuppi on usein liitetty puukkoon vasta 

loppuvaiheessa ja se on yleensä ollut eri 

tekijän valmistama kuin muu puukko. Hy-

vän ja istuvan tupen valmistaminen vaatii 

paljon taitoa ja monesti tupen on tehnyt 

ammattilainen tupenvalmistaja, valmistaen 

yksilöllisen tupen jokaiselle puukolle erik-

seen.(Hyytinen 1998, 46)  

Tupen materiaalit

Yleisiä tuppimateriaaleja ovat olleet tuohi, 

nahka, sarvi ja puu, joista nahkatuppi on 

kenties käytetyin. Nahkatuppeen on usein 

lisätty puinen vahvike sen sisään, jota 

kutsutaan lestaksi. Lestan avulla puukko on 

pysynyt vakaasti paikallaan, ja se on ollut 

osa, joka varmistaa, ettei terä ole päässyt 

pistämään kantajaansa tupen läpi esimer-

kiksi kumarruttaessa.
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 4. Katsaus puukon historiaan

Suomalaisen puukon historia on pitkä ja 

hajanainen. Puukko on kulkenut pitkän 

tien menneisyyden hämärästä nykypäivään. 

Veitsien mallit ovat eläneet vuosisatojen 

saatteessa ja monesti vaikutteet ovat olleet 

ulkolähtöisiä ja vieraita. Mallit ovat usein 

kaupankäynnin kautta kulkeutuneita, jotka 

on hiljalleen omaksuttu kotiympäristööm-

me. Monet hautalöydöt puhuvat myös 

näiden ulkoisten vaikutteiden puolesta, 

sillä muinaishaudoista löytyneet suuret 

väkipuukot ovat näyttävyydessään olleet 

selkeästi eurooppalaista alkuperää, tai 

ainakin todennäköisesti niiden pohjalta val-

mistettuja. (Pälsi 1955, 30) Näiden vaikut-

teiden ja oman esinehistoriamme yhteisvai-

kutuksesta on hiljalleen muodostunut oma 

puukkomme. Seuraavassa luvussa keskityn 

kertomaan tästä hiljaisesta matkasta ja 

jalostumisesta.

4.1 Jalostuminen puukoksi 
aikojen saatossa

”Evoluutio tarkoittaa sukupolvien myötä 

tapahtuvia muutoksia eliöiden muodas-

taman populaation geenivarastossa. Se 

on siis luonnonilmiö, jonka seurauksena 

organismit muuttuvat niin, että jälkeläi-

set eroavat kantamuodoistaan. Evoluutio 

perustuu muunteluun, muuntelun perin-

nöllisyyteen ja luonnonvalintaan.”(Tirri 

1993, 159)

Ihminen ja koko ympäröivä luonto ovat 

evoluution tulosta. Pitkällisen kehitystyön, 

yrityksen, erehdyksen ja onnistumisen 

ansiota. Elämälle ominaisinta on uuden 

elämän jatkaminen, jo olemassa olevan 

parantaminen ja olosuhteiden muokkaami-

nen. Ihmisen ympäristölleen aiheuttamaa 

tietoista evoluutiota, muutosta, kutsutaan 

jalostamiseksi ja sitä tapahtuu koko ajan 

elinympäristössämme. Kun kyseessä on  

pitkän ja hienon historian omaavan käyt-

töesineen kehityskaaresta kuten puukon, 

voidaan puhua myös äärimmäisen hitaasta 

muotoiluprosessista. Uusien muotojen 

vakiintuminen on ollut evoluution kaltaista 

käyttöfunktioon ja saatavilla oleviin mate-

riaaleihin ja ulkopuolelta tuleviin vaikuttei-

siin sidoksissa olevaa kehittymistä.

Muutoksen synnyttämää kehitystä tapah-

tuu eri puolilla ja eri yhteyksissä yleisellä 

tasolla koko ajan. Käyttöesineiden ollessa 

kyseessä kehitys on joko tietoisen ja nope-

ahkon kehitysprosessin tai eräänlaisen pi-

demmän aikajänteen ja käytännönläheisen 

jalostumisen tulos. Modernina aikana esi-

neiden kehittyminen on suoraviivaisempaa 

ja nopeampaa kuin  esimerkiksi kuusisataa 

vuotta sitten, jolloin tuoteuutuudet ran-

tautuivat kansan pariin viiveellä,  yleensä 

Hansakaupunkien kautta. Ne olivat yleensä 

vain harvojen ja etuoikeutettujen saatavilla 

kaupankäynnin välineenä. Näitä samoja 

reittejä pitkin levisivät yleisesti kaikenlai-

set vaikutteet, kuten ruoka, kulttuuri ja 

työvälineet. Kaupankäynti on ollut erittäin 

olennainen tekijä esinekulttuurimme rikas-

tuttamisessa ja ulkopuolisten vaikutteiden 

hyödyntämisessä. 

Kansan pariin muutokset kulkeutuivat vielä 

edellä mainittua hitaammin. Vaikutteet 

maallistuivat ja muuttuivat hiljalleen kan-

sanomaisimmiksi ja käytännönläheisim-

miksi. Vanhojen ominaisuuksien ja uusien 

vaikutteiden välillä tapahtui sulautumista. 

Kehitys ei ole aina suoraviivaista ja eteen-

päin vievää, vaan enemmän aaltoliikkeen 

kaltaista, sillä myös  ajoittaista taantumista 

tapahtuu. Esimerkiksi sodat ja pula-ajat 

ovat usein olleet jarruja kehitykselle, mutta 

yleensä vaikeudet on voitettu ja kovien 

aikojen selviytymisponnistelut ovat  olleet 

avaimia parempaan menestykseen. Tästä 

esimerkkinä Suomen teollisuuden  vah-

vistuminen sotakorvausten aiheuttamien 

ponnistelujen johdosta. Motivaatio kor-

vaavien materiaalien löytämiseen ja uusiin  

sovelluksiin kasvaa, kun alkuperäiset ovat 

liian arvokkaita käytettäväksi tai niiden 

saatavuus on heikentynyt.

Esineympäristömme kehittymiseen on 

vaikuttanut etenkin vallitsevat olosuhteet, 

materiaalivalikoima ja käyttöympäristö. On 

innostavaa seurata vanhojen perinnetyöka-

lujen mukautumista koko ajan vaihtuviin 

olosuhteisiin ja miten ne löytävät uuden 

tarkoituksen ja toimintamallin uudessa 

ympäristössä. On selvästi nähtävissä, miten 

ideat tietyistä esineestä ovat kantaneet läpi 

aikojen. Erinomaisena esimerkkinä tästä 

on nykyaikainen harava, jonka elinkaari 

kantaa risusta luudan kautta puupiikkiseen 

oksaharavaan päätyen tämänhetkiseen 

muoviseen ruiskuvalettuun, alumiinivarti-

seen pihaharavaan.

Vanhimmat meidän aikoihimme säilyneet 

viitteet puukosta ovat muinaisia alkuih-

misen työkaluja puusta, luusta ja kivestä 

tehtyinä. Ihminen aina tarvinnut leikkaa-

misen, pistämisen ja vuolemisen mah-

dollistavaa työvälinettä. Tämä työkalu on 

hiljalleen saavuttanut erilaisia muotoja ja 

eriytynyt useaksi meidän tuntemaksemme 

esineeksi kuten vesuriksi, kirveeksi, sahaksi 

ja puukoksi.

Vanhin meidän ajallemme säilynyt te-

räksestä valmistettu puukon esimuoto on 

Kaarinan Ristimäen kalmistosta löytynyt 

700-luvulta peräisin oleva väkipuukko. 

Väkipuukko on ollut tikarinkaltainen ja 

huomattavasti suurempi kuin nykyinen 

puukkomme.  Se on todennäköisesti aikoi-

naan ollut erittäin kallis ja arvokas esine, 

joka on sijoitettu hautaan omistajansa 

viereen. Tämä puukko on kuitenkin enem-

män sotaisa kuin käytännönläheinen. Se on 

kooltaan puukoksi massiivinen, jo pelkän 

terän ollessa kaksikymmentä senttiä pitkä. 

Muotonsa ja teräkulmansa puolesta se on 

lähempänä tikaria tai pientä miekkaa kuin 

meidän nykyään tuntemaamme puukkoa. 

(Pälsi 1955, 30)

Tämän väkipuukon kaltaiset pakana-ajan 

puukot ovat olleet oman kehityksensä 

kulminaatio. Tuohon aikaan puukot olivat 

tiettävästi suuria ja näyttäviä, sillä niiden 
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kimppuun. Se on pelastanut useasti suoma-

laisen pulasta: jäihin pudonneen tai tans-

silavalla sanaharkkaan joutuneen. Se on 

ollut mukana aina ja joka paikassa, toimien 

suomalaisen käden ja sielun jatkeena.

Monet kansalliset teräaseet ovat saaneet 

muotonsa pitkälti käyttötarpeen mukaan. 

Useissa maissa voi huomata suurin tarve on 

ollut itsepuolustus. Kansallinen ”puukko” 

on yleensä ollut tikari, tai sen muoto on 

ollut uhkaava, kuten Nepalilaisessa Kukri-

veitsessä. (Hyytinen 1998, 24) Kotoinen 

puukkomme on sitä vastoin ollut hyvin ar-

kinen ja käytännönläheinen muodoltaan, se 

on ensisijaisesti työkalu ja toissijaisesti ase.

700-luvun väkipuukko

piti toimia myös aseena, uhaten ja pelot-

taen jo pelkällä olemuksellaan vainolaisia. 

Pakana-ajan päätyessä puukko menetti ko-

koaan huomattavasti, samalla asemaisuus 

väheni ja käytännöllisyys korostui. Puukon 

ominaisin käyttö vakiintui puun työstämi-

seen, sen veistämiseen, kovertamiseen ja 

kaivertamiseen. (Pälsi 1955, 51)

Aseen kutistuminen ja käytännöllistymi-

nen ei kuitenkaan ole vaikuttanut puukon 

olemukseen ja voimaan, päinvastoin. Suo-

malaiseen perimään kuuluu olennaisena 

osana puukkotarinat, jotka parhaimmillaan 

vetävät vertoja manner-eurooppalaisille 

miekkasaagoille. Puukko on ollut ase, jolla 

ollaan käyty niin karhun kuin naapurinkin 

Intialainen Kukri-veitsi

Suomessa puukkoperinteet ovat voimakkai-

ta ja alueellisia eroja on suhteellisen paljon. 

Suuret erot ovat todennäköisesti seura-

usta rikkaista ja eripuolilta saapuneista 

vaikutteista, joita on kopioitu ja hiljalleen 

muokattu ja omaksuttu puukonkin parissa. 

Ei ole esimerkiksi lainkaan vaikeaa erottaa 

pohjanmaalaista puukkoa pirkkalalaisesta 

puukosta ulkonäön perusteella.

 

Nykyään puukkosepät valmistavat puu-

kon samoilla periaatteilla kuin vuosisatoja 

sitten. Puukkoaihio taotaan samalla tavalla, 

suurinpiirtein samankaltaisesta teräkses-

tä kuin ennenkin. Kahvan materiaali on 

usein nykyään samaa kuin jo Kalevalassa 

mainittu visakoivu. (Ruusuvuori 2009, 132)  

Puukonvalmistuksen perinteet ovat voi-

makkaasti läsnä modernissa puukonteossa 

rinta rinnan uusien tekniikoiden kanssa 

sekoittuen hiljalleen enemmän tai vähem-

män teollisiin valmistusmenetelmiin.  

Teolliset valmistustekniikat ovat tulleet 

vanhojen perinteisten työtapojen rinnalle 

painottuen vahvasti massatuotantoon. 

Etenkin terien viimeistelyssä käytetään 

hyvin usein automatiikkaa. Terien taonta 

tehdään teollisuudessa suurilla pudotusva-

saroilla ja epäkeskopuristimilla. Teolliset 

puukonterät eivät yleisesti yllä laadullisesti 

lähellekään käsin taottuja teriä, mutta ne 

ovat hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä ja 

valmistusvolyymit ovat omaa luokkaansa.

”Köyhän kansan uskollisena toverina ja 

ainaisena turvana se on tehnyt raskaat 

raivaustyöt ja käynyt kovat taistelut, on tor-

junut uhkaavat vaarat ja pelastanut monet 

heiveröiset henget.” (Pälsi 2009, 12)

4.2 Moderni puukko

Puukko, jonka tunnemme nykypäivänä, on 

erilaisten yhtälöiden ja sattumien summa. 

Suomalaisen puukon varsinaisen muo-

toutumisen voidaan sanoa tapahtuneen 

1700-luvun lopun ja 1800-luvun aikana, 

jolloin puukkoja syntyi monien pienvalmis-

tajien toimesta ympäri maata. Nämä ajat 

ovat olleet otollisia nykyisen maineen syn-

tymiseen, sillä tarve puukolle on aikaisem-

min ollut erilainen kuin nykyään. Aiemmin 

puukkoa käytettiin työkaluna huomattavas-

ti enemmän kuin myöhemmin teollisena 

aikakautena.  Puukkoja on myös säilynyt 

myöhemmiltä ajoilta huomattavasti enem-

män kuin aikaisemmilta aikakausilta, joten 

muotojen vakiintumista ja alueellisia eroja 

on helpompi tarkkailla.(Ruusuvuori2009, 

113)

Puukon kehitys ei valitettavasti ole aina 

ollut myönteistä ja puukon omisnaisuuksia 

parantavaa. Modernissa maailmassa ei 

puukolle ole niin suurta tarvetta kuin sille 

on aikaisemmin ollut, sillä ihmisten elin-

keinot ja tavat ovat muuttuneet radikaalisti. 

Arkemme koostuu usein askareista, joissa 

puukko ei ole enää niin olennainen työkalu 

kuin ennen, joten esineympäristömme 

muutos on ilmeistä. Nykyään puukkoja 

käytetään usein aktiivisesti lähinnä kesä-
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mökeillä ja harrastusten parissa. Sillä ei ole 

niin suurta roolia yleisessä toimeentulon 

hankinnassa kuin sillä on aiemmin ollut, poik-

keuksena esim. rakennustyömiehillä, joiden 

tarpeisiin valmistetaan edullisia ja heikom-

pilaatuisia puukkoveitsiä eli niin sanottuja 

”rautakauppapuukkoja”. Nämä rakennustyö-

maille tarkoitetut puukot ovat tehneet hallaa 

muulle puukkokannalle, sillä edullisuudellaan 

ja helpolla saatavuudellaan ne ovat usein 

syrjäyttäneet parempilaatuiset puukot monista 

työkalupakeista.  Korkealaatuiset puukot olivat 

asiallisesti käytettyinä toimivuudeltaan ja 

kestävyydeltään moninkertaisesti näiden lähes 

kertakäyttöisten serkkujensa veroisia.

Tätä puukon vastaista muutosta tukee selke-

ästi esimerkiksi nyt jo vanhentunut Suomen 

teräaselaki, uuden ollessa samansuuntainen 

mutta hieman epämääräisempi,  vuodelta 

1977, joka määräsi puukon kohdalla seuraa-

vasti:

4§

”Puukkoa taikka muuta sellaista teräasetta, 

joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muu-

hun hyväksyttävään käyttöön mutta joka 

soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistu-

van rikoksen suorittamiseen tai sellaisella 

rikoksella uhkaamiseen, ei saa pitää hallussa 

yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa 

taikka muussa julkisessa tilaisuudessa, ellei 

se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussa 

pitämiseen ole muuta hyväksyttävää perus-

tetta.”

tyen kuitenkin pääasiallisesti käyttöveitsiin 

ja muihin niiden kaltaisiin työvälineisiin. 

Puukosta kertovaa kirjallisuutta on saa-

tavilla yllättävän vähän, ottaen huomioon 

sen keskeisen roolin suomalaisille. Monet 

kirjoista olivat suhteellisen vanhoja ja 

tutkimukselliselta tasoltaan melko kevyitä. 

Painavaakin kirjallisuutta löytyi, kuten 

klassinen Sakari Pälsin ”Puukko” ja melko 

vähän aikaa sitten julkaistu Anssi Ruusu-

vuoren ”Puukon historia”, jotka kumpikin 

avasivat minulle runsaasti uusia näkökul-

mia suunnittelukohteeseeni.

5.3 Omat 
suunnittelutottumukseni

Jokaisella suunnittelijalla on omanlainen 

lähestymistapa kohteeseen, niin myös 

minulla. Aloittan yleensä kohteen sunnit-

telun aloitan kartoittamalla aiheen taustaa, 

runsaalla ajatustyöllä ja antaen tilaa pään-

sisäisen konseptin muodostumiseen. Yritän 

luoda käsitystä  seuraavista vaiheista sekä 

mahdollisista uusista lähestymiskulmista 

suunnittelukohteeseen. Jatkan suunnitte-

lutyötä luonnostellen paperille tai aloitan 

piirtämisen suoraan 3d suunnitteluohjel-

malla, yleensä Rhinoceroksella. Seuraava 

vaihe on usein ollut fyysisen kappaleen 

hahmottelu ja tämän pohjalta alustavien 

prototyyppien valmistus.

5. Suunnitteluprosessi ja toteutus

5.1 Tausta suunnittelulle

Tämä puukko on ensimmäinen, jonka 

suunnittelen tai valmistan, joten lähtökohta 

oli minulle erittäin kiinnostava ja haas-

teellinen. Projekti lähti liikkeelle omista 

lähtökohdistani eikä ulkopuolisen tahon 

motivaatioista, joten aikataulujen ja varsi-

naisen konseptoinnin suhteen minulla oli 

hyvin vapaat kädet. 

Miettiessäni opinnäytteeni aihetta ajatuk-

seni harhailivat monenlaisten veitsien ja 

puukkojen välillä aina taittoveitsiin asti. 

Keskusteltuani ohjaajieni kanssa sain vah-

vistusta ajatukselle keskittyä perinteisen 

suomalaisen puukkon tutkimiseen ja tältä 

pohjalta suunnittelemaan omaa versiota-

ni. Tavoitteekseni muodostui suunnitella 

puukko, jonka valmistus olisi mahdollista 

niin teollisesti kuin perinteisesti käsityönä 

ja joka tulisi toimimaan käyttöpuukkona 

mahdollisimman monessa eri yhteydes-

sä. Keskeisin kohta suunnitelussani tulisi 

olemaan kahva, painotuksen ollessa sen 

hyvällä käytettävyydellä ja istuvuudella 

mahdollisimman monessa eri tilanteessa. 

5.2 Kirjallisuudesta

Aloitin projektin tutustumalla aihekirjal-

lisuuteen, käyden läpi suomalaiset puuk-

kokirjat ja valikoiden ulkomaista teräase-

kirjallisuutta. Näin sain kokonaisvaltaisen 

käsityksen koko teräasemaailmasta, keskit-

  7§

”Joka 4 §:n vastaisesti pitää hallussaan 

puukkoa tai muuta sanotussa pykälässä tar-

koitettua teräasetta, on tuomittava teräaseen 

hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai 

vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.” 

(Suomen laki 1 1977, 108)
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5.4 Poikkeus totuttuun 
kaavaan

Aloittaessani puukonkahvan suunnittelun 

huomasin kuitenkin melko pian ettei usein 

käyttämäni toimintamalli ole sovellettavis-

sa tähän työtehtävään. Minun oli alustavan 

taustatyön jälkeen siirryttävä heti fyysisen 

kappaleen luonnostelemiseen, ohittaen 

minulle tutumman  luonnosteluvaiheen, 

koska aiheen vahva haptisuus vaatii lähtö-

kohdiltaan heti fyysisen tuntuman työs-

tettävään kappaleeseen. Tähän minulla oli 

aluksi hieman vaikeuksia tottua, sillä omiin 

kaavoihini kangistuneena uudet toimin-

tamallit vaativat sopeutumista. Tästä ei kui-

tenkaan ollut käytännössä mitään muuta 

kuin hyötyä, sillä uusia työskentelymalleja 

soveltamalla minulla oli vain voitettavaa ja 

opittavaa. Tämänkaltainen lähestymistapa 

suunnitteluun on ollut tuttua lukuisten 

opiskeluprojektien kautta, mutta omaehtoi-

sessa työskentelyssä lähestymiskulmani on 

muodostunut lähes poikkeuksetta erilai-

seksi.

5.5 Puukon mittojen 
määräytyminen

Päädyin oman kämmeneni mittoihin, koska 

olen keskikokoinen mies näin ollen myös 

kämmeneni on keskikokoinen (Launis ja 

Lehtelä 2011, 54-55). Oletan, että jos kahva 

istuu omaan käteeni loistavasti, tulee se 

mitä todennäköisimmin istumaan useim-

mille kämmenille vähintäänkin siedettä-

västi. Tämä olettamus on saanut hyvää 

vastakaikua koeryhmältäni. 

5.6 Kahvojen testaus

Olen testannut plastoliinimallien ja pika-

mallinnettujen kahvojen käsituntumaa 

mallista riippuen viidestä kymmeneen eri 

kokoisella ystävälläni pitkin suunnittelu-

prosessia. Näin sain paremman käsityksen 

reaalitilanteesta ja selkeitä mielipiteitä ja 

parannusehdotuksia muotojen suhteen. 

Myös käsitykseni erilaisista puukonkäyt-

tötavoista parani. Kaikkia vahamalleja en 

valitettavasti päässyt testaamaan muiden 

käsissä, sillä malleja syntyi välillä useampi 

päivässä. Päälinjat ovat kuitenkin hyvin 

kartoitetut ja testatut.

Varsinainen testaus tapahtui jokaiselle koe-

henkilölle erikseen ja oli muodoltaan vapaa 

ja keskusteleva. Testihenkilöt olivat omasta 

lähipiiristäni, jotta kahvojen säännöllinen 

testaus olisi mahdollista. Oli mielestäni 

olennaista, että henkilöt olisivat kykeneviä 

analysoimaan kehitystä, joka kahvan suh-

teen tulee tapahtumaan. Valikoin testihen-

kilöt fyysisen koon perusteella, jotta sain 

suhteellisen kattavan valikoiman erikokoi-

sia miehiä erikokoisine käsineen. Keski-

määrin henkilöt olivat lähellä omaa koko-

ani eli keskikokoista suomalaista miestä. 

Testaus oli kolmivaiheinen. Ensimmäinen 

vaihe sisälsi vapaamuotoisen haastattelun 

puukon käyttötottumuksista sekä nope-

ahkon analysoinnin tekemistäni Cibatool-

kahvoista. Toinen vaihe oli loppuvaiheen 

plastoliinimallien testausta ja kolmas vaihe 

keskittyi pikatulosteisiin tutustumiseen.
1. vaiheen testipuukot
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5.6.1 Vaihe 1

Alussa testihenkilöille annettiin kokeil-

tavaksi puukkoja, joiden kahvat olivat 

profiililtaan ja terältään toisistaan poikke-

avia. Keskeinen teema testissä oli kahvan 

sopivuus käteen eri otteissa ja voiman-

käyttö puukkotyöskentelyssä. Sain testistä 

vahvistusta omiin ajatuksiini erilaisista 

puukonkäyttötavoista ja sain uusia näkö-

kantoja käyttötottumuksista koehenkilöil-

täni. Etenkin vastaotteen korostuminen 

työskentelytavoissa osoitti, kuinka tärkeää  

kahvan on soveltua käytettäväksi erilaisissa 

asennoissa ja otteissa. Liian vahvaa profiilia 

ja otteen ohjaamista tulisi välttää. Ciba-

toolkahvoista palaute oli pääosin negatii-

vista. Muodot olivat pääosin liian teräviä 

ja kahvat koettiin ympärysmitaltaan liian 

pieniksi. Tällöin voimaa vaativa työskentely 

tuntui epävakaalta ja hankalalta. Toisaalta 

pienten kahvojen soveltuvuutta tarkkuutta 

vaativaan työhön pidettiin suhteellisen 

hyvänä. 

5.6.2 Vaihe 2

Toisessa vaiheessa pyysin koehenkilöitä 

testaamaan valmistamiani plastoliinikah-

vaisia puukkoja, joita olin valmistanut 

edellisen vaiheen synnyttämien ajatusten 

pohjalta. Kiinnitin plastoliinikahvoihin 

lopullista terää muistuttavan vuoluterän. 

Näin puukoilla pystyi huoletta vuolemaan, 

sillä kova plastoliini kestää tämänkaltaisen 

rasituksen kohtalaisen hyvin.

Pääpaino testissä oli viimeisellä mallilla, 

eli malli I:llä, koska tämä malli oli omiin 

kokemuksiini pohjautuen kokonaisuuten-

sa puolesta selkein ja käsituntumaltaan 

istuvin. Tämä malli sai monelta testihen-

kilöltä kiitosta suurehkosta koostaan ja 

selkeydestään. Viisteet koettiin yleisesti 

otetta tukeviksi ja ne jäsensivät kahvan osat 

selkeästi. Etenkin vastaotteessa viisteet 

auttoivat hyvän ja vakaan otteen saamista 

kahvasta. Kahvan kaarevuus oli myös kiitet-

tyjen asioiden listalla; sen avulla käden oli 

helppo saada vakaa ja tukeva ote ja kaareva 

muoto oli luonnollisen tuntuinen. Kritiikkiä   

syntyi kahvan litteydestä. Se ei joidenkin 

henkilöiden mielestä antanut tarpeeksi 

vastetta kovalle puristukselle vaan kahvan 

kulmikkuus korostui liikaa.  

5.6.3 Vaihe 3

Pikatulosteiden testaaminen tapahtui 

kahdessa erässä, koska ensimmäisen mallin 

jälkeen päädyin tekemään melko nopeasti 

muutoksia kahvaan. Ensimmäinen malli 

koettiin yleisesti  peräosastaan liian suurek-

si, jolloin perimmäisten sormien puristus-

voima jäi suhteellisen heikoksi. Etuosan 

paksuus taas tuntui monen mielestä 

sopivalta. Myös voimakas väistin synnytti 

negatiivisia kommentteja testihenkilöiden 

parissa sillä se tuntui painavan etusor-

mea kohtuuttoman paljon liian helposti. 

Koska totesin itsekin nämä seikat päädyin 

tekemään nopeasti muutoksia malliin ja 

jatkoin analysointia uudella tulosteella. 

Uusi pikamalli sai samankaltaista kiitosta 

kuin viimeiseksi jäänyt plastoliinimalli. 

Uuden pikamallin linjakkaampi ulkomuoto 

ja tuntuma saivat kiitosta, koska käsitun-

tuma oli selkeästi kehittynyt sitten edellis-

ten mallien. Väistin koettiin nyt selkeästi 

vähemmän häiritseväksi, mutta silti sen 

olemassa olo häiritsi osaa testihenkilöistä. 

Toisaalta tämä on  kyseisen osan tarkoi-

tuskin, väistin edesauttaa ettei käsi turru 

liikaa otteeseen ja suojaa näin  käytäjäänsä 

lipsahduksilta terään. Sain paljon rohkai-

sevaa ja kannustavaa palautetta kahvasta, 

joten päädyin viemään projektia eteenpäin 

kohti seuraavia vaiheita. 

5.7 Yleiset käyttötottumukset 
ja voimankäyttö

Aloittaessani puukon suunnittelun tutkin 

aluksi omia ja muiden, tässä tapauksessa 

testiryhmäni, tottumuksia puukon käytössä 

ja käsittelyssä, otteen muodostumisessa ja 

voimankäytössä yleisellä tasolla. Puukkoa 

käytetään useimmiten kahdella erilaisella 

otteella: myötä- ja vastaotteella. Puukkoon 

tartutaan myötäotteella, jos työskentelyssä 

on tarkoitus käyttää enemmän voimaa, 

esim.  isoja paloja lohkoessa tai muuten 

suuria liikkeitä tehdessä jolloin on käsivar-

ren ojentajalihakset ovat usein aktiivisia. 

Vastaote on enemmän hienovaraiseen ja 

hallittuun työskentelyyn, jolloin voima 

tulee ranteen kääntöliikkeistä ja käden 

koukistajalihaksista kuten hauiksesta. Itse 

huomasin  usein nostavani työstettävän 

kohteen ja puukon lähemmäs silmiäni 

tarkempaa työskentelyä helpottaakseni. 

Tämä kertoo tottumuksesta valita vastaote 

tarkkuutta vaativaan työskentelyyn, jolloin 

Myötäote

Vastaote

on olennaista nähdä leikkuupinta tarkasti 

terän edessä eikä takana kuten myötä-

otteessa. Vaikka olen tuonut esille tässä 

kappaleessa käden ojentaja- ja koukistaja-

lihaksiset, tulee kuitenkin suurin osa työssä 

käytetystä voimasta ranteesta, kämmenestä 

ja sormista. Näiden rooli kahvan suun-

nittelussa on huomioitava. Uskon, että 

mikäli kämmenellä on helppo ja tukeva ote 

kahvasta, on oikeanlainen voimankäyttö 

helpompaa.
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5.7.1 Sormien roolit

Jokaisella sormella on oma roolinsa otteen 

muodostumisessa; keskisormen merki-

tys otteen varmistajana ja päätukena on 

olennainen, sillä käsivarren voima ohjautuu 

sen kautta myötäotteessa voimakkaimmin. 

Etusormi toimii otteen säätäjänä määrit-

täen vahvasti työskentelykulmia. Vastaot-

teessa sen rooli on hallitsevin, sillä itseään 

kohti puukolla vuollessa liike ei juurikaan 

ole vetävä, vaan enemmänkin puolikaaren 

muotoinen, jolloin voima tulee ranteesta 

etusormen ohjatessa liikkeen suuntaa.  

Yleisesti tutkiessani otettani puukosta, 

huomasin samankaltaisuuksia etusormen 

ja pikkurillin rooleista: ne toimivat pää-

osin ranteen voimaa ohjaavina sormina, 

joilla määritetään puukon liikettä. Työs-

kentelyotteen voima ja puristus syntyvät 

pääosin keskisormen ja nimettömän avulla. 

Peukalon rooli on lähinnä muiden sormien 

tukeminen ja otteen lukkiutumisen varmis-

taminen. 

5.8 Materiaalien 
valikoituminen

Teolliset valmistusmenetelmät mahdollis-

tavat nykyisin huomattavasti laajemman 

materiaalivalikoiman käyttämisen kuin 

ennen oli mahdollista. Omiin havaintoihini 

perustuen tätä vaihtoehtoa on kuitenkin so-

vellettu lähinnä vain suhteellisen edullisten 

massatuotettujen puukkojen kohdalla, jol-

loin myös terä on ollut teollisesti valmistet-

tu ja usein melko heikkolaatuinen. Materi-

aalien käyttöä on vahvasti leimannut niiden 

edullisuus ja soveltuvuus massatuotantoon, 

mikä on usein heijastunut puukkoon sitä 

heikentävänä piirteenä ja laadun laimin-

lyöntinä, Näin esimerkiksi tarkasteltaessa 

polypropyleenikahvaista niin sanottua 

kirvesmiehen puukkoa. Hinnaltaan tämä 

puukko on erittäin edullinen, 1,45 euroa 

(K-rauta tuotekatalogi kevät 2012), joten 

kyseessä on melko kertakäyttöinen esine, 

jolla ei ole pitkää käyttöikää.

Aikojen saatossa puukkojen materiaalivali-

koima on ollut melko perinteistä, monessa 

tapauksessa kokonaisuuden koostuessa 

puukahvasta, joka on yleisesti visakoivua 

tai muuta kovaa puuta, hiiliteräksestä 

taotusta terästä sekä nahkatupesta, lestal-

lisesta tai lestattomasta. Halusin  käsitellä 

työssäni  aihetta antaen tilaa muillekin 

valinnoille kuin jo hyväksi havaituille 

perinteisille. Pyrin lähestymään suunnitte-

luprosessia niiden tekniikoiden ja materi-

aalien pohjalta, jotka mahdollistavat uusia 

yhtälöitä, yhdistäen klassisia elementtejä ja 

uusia mahdollisuuksia samassa esineessä.

5.8.1 Kahvamateriaali

Lopullinen kahvamateriaali tulisi toden-

näköisesti olemaan massiivipuu, jolloin 

erilaisten puulajien ominaisuudet ja ulko-

muodot vaikuttaisivat olennaisesti loppu-

tulokseen. Halusin projektin alkuvaiheessa 

ottaa huomioon materiaalioptiona myös 

komposiitit, jolloin lopullisen kappaleen 

valmistustekniikka tulisi todennäköisesti 

olemaan ruiskuvalu. Tämä valmistustek-

niikka ei kuitenkaan sovellu prototyyppien 

valmistukseen korkeiden kustannustensa 

johdosta etenkään muotinvalmistuksen 

osalta. Täten oli kehitettävä korvaava 

vaihtoehto joka simuloisi varsinaista ma-

teriaalia. Protokappaleisiin valikoituneet 

materiaalit eivät määrittele lopputuot-

teen valmistusmateriaaleja, vaan antavat 

enemmänkin suuntaa mahdollisille tuleville 

valinnoille. Mahdollisista prototyyppien 

valmistustekniikoista kahvan valmista-

miseen soveltui parhaiten cnc-jyrsin sen 

tarkkuuden ja nopeuden ansiosta. Ruis-

kuvalujälkeä simuloimaan valikoitui kova 

Cibatool (liite 1). Jotta saisin paremman 

käsityksen eri puulajien soveltuvuudesta 

kahvamateriaaliksi jyrsittiin puukahvat eri 

puulajeista kuten omenapuusta, afromosi-

asta ja koivusta.    

5.8.2 Terämateriaali

Terän kohdalla minulla ei ollut mahdolli-

suutta tehdä kompromisseja, koska käsin 

taottu terä on edelleen lähes poikkeuksetta 

laadukkain käytettävissä oleva vaihtoehto. 

Näin teräs on korkealaatuista hiiliterästä, 

jonka hiilipitoisuus on 0,8 – 1 %. Lisäksi 

olisi ollut mahdotonta saada näin pieniä 

määriä mittatilaustyönä tehtyjä teriä muu-

ten kuin käsityövalmisteisina. Näin korkea 

laatu ja suhteellisen hyvin täsmäävät mitat 

varmistuivat melko vaivattomasti.

5.8.3 Tuppimateriaali

Tuppea varten sain käyttöön pienen erän 

UPM:n uutuuskomposiittia, joka on omi-

naisuuksiltaan kuten Karelinen PLMS-

komposiitti (liite 2) levymuodossa, josta 

sain kuumennettuna valmistettua tupen 

muotoon taivuttelemalla. Tämä materiaali 

on täysin biohajoavaa esimerkiksi kompos-

tissa ja se soveltuu niin tupen kuin varmasti 

myös kahvan valmistamiseen. 

5.9 Työskentelykuvaus

Työ alkoi kahvan hahmottelulla valmista-

millani Cibatool-aihioilla. Tämän jälkeen 

siirryin ensin pehmeään muovailtavaan va-

haan ja sen jälkeen kovempaan mallisaveen. 

Saatuani kahvan  mallin sopivaksi mallis-

aven avulla aloitin tietokonemallinnuksen, 

jonka jälkeen tulostin pikamallit. Pikamalli-

en analysoinnin ja parantelun jälkeen alkoi 

varsinaisten prototyyppien jyrsiminen.

Muiden osien kohdalla suunnittelu ei ollut 

yhtä suoraviivaista, vaan ne muodostui-

vat hiljalleen kahvan tekemisen ohessa. 

Terän muodostumiseen on olennaisesti 

vaikuttanut kokemukseni kahvamallien 

parissa. Mallit on vuoltu useilla erilaisilla 

puukonterillä, joista otin vaikutteita   omaan 

terämalliini. Suurin vaikuttaja lopulliselle 

terälle oli pienet vuolupuukonterät, joiden 

pohjalta päädyin oman teräni muotoihin ja 

mittasuhteisiin. Näin terä on eräänlainen 

hybridi: suuri vuoluteräksi, mutta pienehkö 

ja kaareva esimerkiksi verrattuna Tommi-

puukon terään.

Tupen suunnittelun aloittaminen lykkääntyi 

varsinaisen puukon valmistumisen loppu-

puolelle ja sen kohtaloksi tässä projektissa 

jäi sivurooli. Tupen toteutus on luonnosmai-

nen ja se antaa pohjan tulevalle tupelle.
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5.9.1 Cibatoolkahvat

Ensimmäinen fyysinen vaihe suunnittelus-

sa oli koulun puupajalla tekemäni hahmot-

telu Cibatool aihioista. Sahasin vannesa-

halla 30x35x150 mm kokoisia valmiita 

paloja, jonka jälkeen siirryin työstämään 

niitä pystynauhahiomakoneella ja erilai-

silla viiloilla. Hiomakoneella kahvamal-

lien alustava hahmottelu oli suhteellisen 

helppoa ja sen avulla syntyi noin kaksikym-

mentä erilaista ehdotelmaa. Pienemmät 

muokkaukset tein viilalla ja hiomapaperilla 

korostaen yksityiskohtia ja käteenistu-

vuutta. Hain erilaisia muotoja, joita näillä 

työvälineillä pystyin saamaan aikaan: 

kämmenenmyötäisiä ja -vastaisia viisteitä 

ja pehmennyksiä, korostuksia ponsipäähän 

kuten myös erilaisia poikkileikkausprofii-

leja.  Työskentely oli intuitiivista ja opet-

tavaista, sillä tämä vaihe helpotti minulle 

etenkin mittakaavojen hallintaa ja selkeytti 

ajatuksiani kahvan profiilista. Toisaalta ma-

teriaali oli kuitenkin hankala alkuvaiheen 

luonnostelua varten, koska tehdyt muutok-

set olivat lopullisia eikä edellisiin vaiheisiin 

pystynyt enää palaamaan. Soveltaakseni 

uutta ideaa minun oli aloitettava alusta 

uuden aihion kanssa. Tämä työvaihe ei ollut 

kuitenkaan hyödytön, vaan antoi paljon 

selkeyttä ja varmuutta näkemyksilleni. Se 

myös synnytti runsaasti uusia ideoita, joi-

den myötä seuraavien vaiheiden lähestymi-

nen oli huomattavasti luontevampaa.  Tätä 

pidemmälle en tällä materiaalilla halunnut 

edetä,  koska sen mekaaninen työstäminen 

on suhteellisen hidasta verrattuna elasti-

sempiin materiaaleihin.

Seuraavaksi olen analysoinut keskeisimmät 

tekemistäni Cibatool-kahvoista. Valikoin 

kahvat tähän niiden selkeimpien piirteiden 

pohjalta, jotka ovat olennaisia lopullis-

ta kahvaa tarkasteltaessa. Joukossa on 

myös malleja, joiden pohjalta karsin pois 

epäsopivia muotoja ja mittoja tulevista 

malleista.

Malli 1

pituus: 110 mm, paksuus: 23 mm, korkeus: 

32 mm

Kappale on melko yksinkertainen kokeilu 

jossa suorakaiteisen aihion ylä- ja alareu-

Tommi-puukko

nat ovat pyöristetty. Mallin  avulla pyrin 

helpottamaan kädelle sopivan massan 

hahmottamista ja melko yksinkertainen 

muoto antoi hyvän käsityksen puristusot-

teen vaatimista ulottuvuuksista. Havaitsin 

kahvan omalle kädelleni hieman suureksi, 

sillä hyvän otteen saaminen aihiosta vaati 

kämmeneltä asettelua  ja pidempiaikainen 

puristusotteen pitäminen kahvasta väsytti 

kämmenpohjaa ja sormia.   Pyöristyksen 

avulla ote kahvasta on kämmenpohjalle 

ja sormien nivelille luonnollisempi kuin 

vastaavankokoisessa teräväsärmäisessä. 

Myös peukalon asettaminen lisävoimaksi 

kahvan päälle tuntui jokseenkin luonnolli-

selta. Suorat sivusärmät antoivat selkeyttä 

otteeseen, jolloin sormien päät saivat hyvän 

otetta lukitsevan asennon alapyöristyksen 

ja sivusärmän välisestä kulmasta.

Malli 2

pituus: 110 mm, paksuus: 23 mm, korkeus: 

31 mm

Tähän kokeiluun tein identtisen mallin 

edellisen kanssa ja ryhdyin työstämään sitä 

eteenpäin vähentäen materiaalia hiljal-

leen eri puolilta. Tämän mallinn koko on 

huomattavasti sopivampi käteeni kuin 

edellisessä mallissa. Etu- ja takaosasta on 

poistettu massaa kaventamalla leveyttä ja 

korkeutta, näin kahvan keskiosaan muo-

dostui kämmenenpohjaan hyvin istuva 

paksumpi kohta. Kahvan läpileikkausprofii-

li on lähellä puukoissa yleisimmin käytettyä 

ovaaliprofiilia. (Ruusuvuori 2009, 27) Lap-

peen ja ylä-/alatasojen välinen kulma on 

Malli 1

Malli 2

Malli 3
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häivytetty. Tämä pehmentää huomattavasti 

otetta sormenpäissä, mutta muuttaa yleistun-

tuman epämääräisemmäksi, koska kämme-

nelle tunnistettavat särmät ovat pehmeitä 

tai kokonaan häivytettyjä. Peukalon apua 

voimankäyttöön on helpotettu latistamalla 

ovaaliprofiilia yläosasta noin 15 mm alueelta 

ennen terää. 

Malli 3

pituus: 110 mm, paksuus: 22mm, korkeus: 

29 mm

Tämä malli on samankaltainen kuin numero 

1 mutta se on hivenen pienempi leveydel-

tään ja korkeudeltaan. Kokoluokka on nyt 

selkeästi lähellä omalle kädelleni sopivaa ja 

puristusote on selkeästi kevyempi kuin isom-

massa kappaleessa. Alaosaan tehdyt viisteet 

eteen ja taakse myötäilevät sormien niveliä 

miellyttävästi ja antavat selkeästi enemmän 

tukea myötäotteella työskennellessä kuin 

edelliset mallit. Ylätason tasainen pyöristys 

herättää tarpeen muodosta, joka tukisi enem-

män kämmenpohjaa. Selkeät särmät antavat 

mukavasti tukea sormille erilaisia otteita 

hakiessa. 

Malli 4

pituus: 95 mm, paksuus: 22 mm, korkeus: 31 

mm

Tämä kappale on selkeästi lyhyempi kuin 

edelliset ja profiililtaan erikoisin tähän men-

nessä. Kahvan muoto on kohtalaisen sovelias 

voimakkaaseen puristusotteeseen ja kahva on 

hieman kämmeneni leveyttä pidempi häviten 

puristusotteessa kokonaan kourani sisään. 

Tämä pituus tuntui kuitenkin auttamatta 

liian lyhyeltä muihin otteisiin vaihdettaessa, 

sillä takaosa hävisi helposti käden sisään 

ja  tuki kämmenen peräosille jäi siksi melko 

vaillinaiseksi. Yläkaari on tyylitelty hivenen 

kämmenpohjaan sopivammaksi ja alakaari 

selkeästi vastaamaan eri sormien pituuksia 

puristusotetta muodostettaessa. Etenkin 

pikkusormen otetta selkeyttävät viisteet pon-

sipuolella tuntuivat hyviltä sormien jäsenty-

essä kahvaa vasten. Sormien nivelet tuntuvat 

hakeutuvan paremmin kulmakohtiin ja 

selkeisiin muotoihin kuin pyöreään tai liiaksi 

pehmennettyyn pintaan.

Tulokset

Selkein tulos, jonka tästä vaiheesta sain, 

oli oikean kokoluokan löytäminen kahvan 

pituudelle. Se on näiden mallien pohjalta 

noin 105 – 120 mm. Muut mitat jäivät vielä 

suhteellisen avoimiksi, koska niihin vaikut-

tavat paljon erilaisten viisteiden ja muiden 

pehmentävien muotojen käyttö ja sijoittelu 

kahvassa. Kämmenen on myös hyvä saada 

vastetta puristukseensa; muotoa, joka tukee 

otetta eikä jätä kämmenenpohjan ja kahvan 

väliin aukkoa, vaan tukee tarpeellisista 

kohdista.

5.9.2 Plastoliinikahvat

Aloitin tämän vaiheen tutkimalla ensin muo-

vailuvahalla kämmenen sisäosan muotoa 

kämmentä nyrkkiin puristettaessa. Tämä 

auttoi hahmottamaan mittasuhteita ja käden 

luonnollista tartuntaotetta. Puristamieni 

kappaleiden pohjalta tutkin selkeimpiä muo-

Malli 4

toja ja niiden pohjalta aloitin vuolemaan 

plastoliinista kahvamalleja.

Käyttämäni massa oli lämmitettäessä noin 

kuutenkymmeneen asteeseen melko jousta-

vaa ja helposti käsin työstettävissä. Lämmön 

laskiessa se kovettui ja hienotyöstömah-

dollisuudet paranivat huomattavasti, se ei 

kuitenkaan kovettunut kuin perinteinen savi 

vaan pysyi vuoltavissa ja hiottavissa kovas-

sakin muodossa, mikä edesauttoi muotojen 

viemistä melko pitkälle.

Erilaisia vahamalleja kertyi noin kolmekym-

mentä kappaletta. Tästä valikoimasta olen 

eritellyt selkeimmät etapit, jotka ovat ohjan-

neet kulkua kohti lopullista mallia.

Malli A

pituus: 98 mm, paksuus: 22 mm, korkeus: 

28 mm

Edellisten puristettujen muotojen pohjalta 

aloin hahmotelemaan kahvan mallia leikkaa-

malla liiat muodot pois ja tyylittelin möykkyä 

lähemmäs puukonkahvaa. Tämä malli jäi 

melko pieneksi, koska leikkasin kämme-

nen ylimenevän vahan pois. Kahvasta tuli 

auttamatta liian pieni joka suunnasta, sillä  

siitä saa vain yhden hyvän otteen. Toisaalta 

tämä ote toimi suhteellisen hyvin mikäli on 

tarve työskennellä ainoastaan myötäotteella. 

Havaitsin, ettei yhdeltä puolen sopiva toimi 

toisinpäin yhtä hyvin. Minun olisi tehtävä sel-

keitä kompromisseja saavuttaakseni parem-

pi istuvuus erilaisissa työskentelyotteissa.

Puristuskoe

Malli A
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Tästä malllista näkee hyvin, ettei kantavaa 

ajatusta lopullisesta muodosta ole vielä tie-

toakaan. Se kannusti enemmänkin kokeile-

maan aivan toisenlaisia jatkomahdollisuuk-

sia oikeanlaisen muodon löytämiseksi kuin 

jatkamaan kehittelyä samaan suuntaan.

Malli B

pituus: 113 mm, paksuus: 24, korkeus: 33 

mm

Tämä kahva on ehdottomasti yksi alkuvai-

heen parhaiten käteeni istuvista malleista. 

Sen kulmikas etuosa mahdollistaa hallitun 

ja hyväntuntuisen vastaotteen, sormet 

niveltyvät hyvin kahvan ympärille ja käden 

ulkoreuna istuu alapuolen syvennykseen 

tukevasti. Myötäotteella kahvan yläosa  

painaa ikävästi käteen. Vaikka peukalolla 

saa hyvän tuen lisävoimaa tarvittaessa, 

oli minun mietittävä toisenlaisia ratkai-

suja ongelmaani. Tämä kahva oli alussa 

yksi omista suosikeistani. Siitä puuttui 

kuitenkin visuaalista luonnetta, mitä olen 

puukossani toiminnallisuuden ohella, ha-

lunnut korostaa. Tästä mallista jäi elämään 

idea kahvasta terän päähän asti jatkuvasta 

kaaresta. Tähän vahvaan visualisuuteen 

ihastuin; se korostaa puukon virtaviivai-

suutta ja tehokkuutta.

Olennaisin seikka, joka tästä mallista jäi 

mieleeni, oli sormien nivellyksen huomi-

oonottaminen puukon kahvassa: miten kul-

mat helpottavat oikeanlaisesti jaettuna va-

kaan otteen saamista kahvasta, verrattuna 

esimerkiksi soikeaan kahvaan. Käsi lukittuu 

kahvaan paremmin otteen kuitenkin säily-

essä suhteellisen kevyenä. Vaikka olinkin 

edellisessä Cibatool-vaiheessa särmittänyt 

pyöreitä pintoja, varsinainen herääminen 

tämän muodon mahdollisuuksiin tapahtui 

vasta tätä mallia tarkastellessa.

Malli C

pituus: 113 mm, paksuus: 24 mm, korkeus: 

31 mm

Tämä kahva on harppaus eri suuntaan 

kuin edeltävät. Yläosio kaareutuu, vah-

vasti jolloin kämmenpohja saa hyvän tuen 

myötäotteessa, ja vaikka kaari on hallit-

seva, se ei kuitenkaan ole esteenä muiden 

otteiden muodostamiselle. Etuosan viisteet 

on tehty huomioiden peukalon asettelua eri 

kohtiin ja keventämään muuten raskasta 

ulkomuotoa. Myös vastaotteella vuoltaessa 

etusormi istuu tiiviisti viisteiden ympäril-

le. Tässä mallissa on myös ensimmäinen 

luonnostelu väistimestä, joka tällä toteu-

tuksella on melko kömpelön näköinen, 

mutta etusormi saa hyvän tuen sitä vasten 

ja kulma on tarpeeksi jyrkkä jotta sormi 

ei helposti lipsu sen yli. Yleisesti istuvuus 

käteen on mainio. Otteesta tulee kuitenkin 

suhteellisen raskas, johtuen mahdollisesti 

suurehkosta fyysisestä koosta jonka hallinta 

vaatii mielestäni liikaa voimaa soveltuak-

seen monipuoliseen käyttöön.

Malli B

Malli C

Malli D

Malli D

pituus: 115 mm, paksuus: 23 mm, korkeus: 

30 mm

Jatkoin melko samoilla linjoilla tämän mal-

lin kanssa kuin edellisen. Tähän kahvaan 

on aikaisemmista poiketen tehty viisteet 

myös taakse ja alas koko kaaren pituudelta. 

Nämä viisteet ovat paitsi visuaalisia teho-

keinoja, myös hyviä kohtia käden tarttua. 

Viisteiden avulla tunsin saavani selkeäm-

män ja pitävämmän otteen kuin puhtaan 

kaarevista muodoista, joita oli kahdessa 

ensimmäisessä mallissa. Väistin on viis-

teistä johtuen kaventunut ja on päästään 

nyppylämäinen. Tämä ei mielestäni sovellu 

tarkoitukseen jota varten se on tehty.
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Malli E

pituus: 116 mm, paksuus: 23 mm, korkeus: 

30 mm

Ulottuvuuksiltaan tämä kahva on melko 

samanlainen kuin plastoliinista valmis-

tetut mallinumerot kolme ja viisi. Ylä- ja 

alakulmien viisteet jatkuvat koko kahvan 

pituuden matkan ja ovat melko reiluja. Kä-

sittelyssä tämä kahva on kuitenkin hanka-

lampi kuin kaksi edellistä Hankaluus joh-

tuu ilmeisesti kahvan suurehkosta koosta, 

etenkin  leveyssuunnassa ja voimakkaista 

viisteistä, joiden tilalla edellisissä malleissa 

oli pehmennyksiä enemmän kuin kulmaa. 

Viisteiden muodot herättivät myös kysy-

myksiä; olisivatko eri muotoiset viisteet 

kädelle mukavampia. Miten kahvan

Malli F

pituus: 113 mm,  paksuus: 16 mm, korkeus: 

28 mm

Lähestyminen tähän malliin oli erilai-

nen kuin edellisiin. Kahva on kapeampi 

kuin edellisissä malleissa ja kahvan kaari 

on koko matkaltaan selkeästi loivempi. 

Toivoin, että pienempi koko toimisi sel-

keämmillä viisteillä aiempaa paremmin, 

sillä olin edellisissä kokeiluissa huoman-

nut voimakkaiden viisteiden osoittuvan 

helposti epämukaviksi suuremmissa 

kahvoissa. Tuntuma kämmeneen oli har-

monisempi kuin aiemmissa malleissa, eikä 

kahva tuntunut enää liian kulmikkaalta tai 

massiiviselta. Viisteet määrittelivät pinnan 

muodot, eivätkä ne enää ole vain osa muuta 

kokonaisuutta kuten aiemmissa kahvoissa. 

Aiempia malleja leimannut ns. otteiden 

holhoaminen tai liiallinen ohjeistaminen on 

tietoisesti jäänyt taka-alalle, ja näin hyvän 

paikallisistuvuuden tilalle on tullut parempi 

yleistuntuma. Väistin on edelleen viitteel-

linen ja sen toimivuus on kyseenalainen, 

koska sormi eksyy sen yli helposti.

Malli G

pituus: 124 mm, paksuus 18 mm, korkeus 

29 mm

Malli 7 on edellisen idean varioimista 

maltillisesti. Kahva on selkeästi pidempi 

kuin edellinen, mutta muuten muodoltaan 

melko samanlainen, poikkeuksena kahvan 

perän särmien pyöreys. Pidempi kahva 

mahdollistaa tukevan otteen myös kahvan 

taaemmista osista. Tämä ei kuitenkaan ole 

tarkoituksenmukaista, vaan olisi parempi, 

jos ote keskittyisi sille alueelle, joka on 

voimakäytön ja hallinnan kannalta olennai-

sempi kahvan keski- ja etuosaan. Kahvan 

liioitellun puikulamainen ulkomuoto koros-

taa sen pientä ympärysmittaa, sillä kahva 

tuntuu auttamatta liian pieneltä omaan 

käteeni.

        

Malli E

Malli F

Malli GKahdeksankulmainen kahva antaa hyvän tarttumapinnan.
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Malli H

pituus: 119 mm,  paksuus: 22 mm,  korke-

us: 32 mm

Edellisten mallien pohjalta ajatukseni 

olivat melko selkeitä seuraaviin vaihei-

siin. Lähdin tekemään hieman suurempaa 

kahvaa saavuttaakseni käteeni sopivamman 

mittakaavan. Viisteprofiili oli entuudestaan 

hyväksi havaittu idea, joten nyt piti löytää 

oikea koko ja kaari. Myös viisteiden suh-

detta toisiinsa oli muutettava jonkin verran 

istuvuuden parantamiseksi.

Tästä kahvasta tuli jopa liioitellun muh-

kea kahteen edelliseen verrattuna. Se oli 

hieman liian tasapaksu profiililtaan, sillä se 

ei eronnut paksuudeltaan juurikaan etu- ja 

takaosan välillä. Koko on huomattavasti 

parempi kuin aiemmissa, mutta silti jonkin 

verran liian suuri. Tämän mallin pohjalta 

minun oli huomattavasti helpompi lähes-

tyä oikeita mittasuhteita, sillä vaadittavat 

muutokset eivät olleet enää suuria. Kyse 

oli enemmänkin vivahteista kuin suurista 

linjoista.

Malli I

pituus: 118 mm, paksuus: 118 mm, korkeus: 

31 mm

Tämän kahvan rakentamisen aloitin 

edellisen kahvan mittasuhteiden pohjalta, 

lähinnä poistaen turhaksi huomaamiani 

epäkohtia massasta. Kahva kapeni jonkin 

verran ja sen harjanteen kaari tasottui 

selkeästi. Tässä mallissa on ensimmäistä 

kertaa väistin, joka antaa sormelle tarpeek-

si ajoissa tuntuman lähestyvästä terästä 

estäen pienet tahattomat lipsahdukset sitä 

kohti.

Kämmentuntuma on selkeä ja se tuntuu 

luonnolliselta eri asennoissa. Sormet ha-

keutuvat automaattisesti oikeille kohdille 

saaden voimankäyttöön tukea viisteistä. Ul-

komuoto on tähän mennessä tasapainoisin 

ja se miellyttää käden ohella myös silmää.  

Kahvan eri elementit osuivat kohdilleen 

tässä kahvassa, joten tunsin luonnolliseksi 

siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

5.9.3 Pikamallit

Pikamalli 1

pituus: 117 mm, pakuus: 21  mm  korkeus: 

33 mm

Tämä kahva hahmottui melko vapaasti 

viimeisimmän mallisavikahvan pohjalta. 

Päälinjat ovat edellisen mallin kanssa 

identtiset, mutta yksityiskohdissa on pieniä 

eroavaisuuksia, kuten viisteiden sijoittelus-

sa. Pikamalli on paikoin myös jonkin verran 

leveämpi.

Olen melko tyytyväinen kahvan ulkonä-

köön, sillä siinä on mielestäni hyvä jännite, 

joka muodostuu kaarien ja viisteiden 

linjakkaasta kokonaisuudesta. Käsituntu-

maan en ole yhtä mieltynyt kuin ulkonä-

köön, sillä vaikka etuosan istuvuus on hyvä 

se on leveydeltään melko kapea suhteessa 

levenevään ponsipäähän. Etusormen ja 

Malli H

Malli I

nimettömän puristusote on hyvä sekä 

myötä- että vastaotteella. Pikkusormen ote 

on    vastaotteella hyvä mutta myötäotteella 

häiritsevän huono. Kahvan peräosa on liian 

paksu, jotta pikkusormi saisi vakaan ja 

kevyen otteen. Väistin on osittain toimiva, 

koska se estää sormen lipsumisen terään, 

mutta valitettavasti se ei kuitenkaan istu 

kokonaisuuteen ja häiritsee etusormea kah-

vasta puristettaessa. Puukon perän yläviiste 

toimii alaotteessa peukalon lukitsevana 

pintana, joten kämmen ei pääse helposti 

liukumaan terää kohti. Viisteen avulla 

myös voiman tuotto on parempaa alaspäin 

työnnettäessä.

Samanaikaisesti kahvan kanssa valmistui 

ensimmäinen varsinainen kokeilu tupesta. 

Tämä tuppi on enemmän visuaalinen idea 

kuin vakavasti otettava kokeilu. Se on tehty 

hahmottaakseni kokonaisuus  alustavasti 

ja piirretty kahvaa myötäileväksi koteloksi. 

Tämä kotelomaisuus, vaikkakin linjakas 

sellainen, ei mielestäni istu kokonaisuuteen 

tarkoituksenmukaisesti vaan korostaa lii-

kaa särmiään varastaen samalla huomiota 

varsinaiselta suunnittelukohteelta.

Pikamalli 1
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Pikamalli 2

pituus: 115 mm, paksuus: 21 mm, korkeus: 

30 mm

Viimeinen pikamalli on piirretty täysin 

edellisen mallin pohjalta. Käytin paljon 

aikaa aikaisemman kahvan tuntuman 

analysoimiseen. Havaitsin, että kahvan 

alkuosa keskikohtaan asti istuu käteen 

erinomaisesti, mutta loppuosa aiheuttaa 

hankaluuksia. Samalla havaitsin kahvan 

etuosan tuntuvan luontevalta pidettäessä 

sitä takaperin kädessä myös nimettömän ja 

pikkusormen kohdalla. Päätin hyödyntää jo 

valmiiksi olemassa olevia muotoja. Kopioin 

kahvan etuosan profiilia tarvittavan määrän 

kahvan tulevaan takaosaan, jolloin vanhan 

kahvan voimakas muoto takaosassa kapeni 

riittävästi. Samalla peräosan kaari loiveni 

selkeästi. Madalsin myös väistimen korke-

utta noin puolella, jolloin sen teho pieneni 

jonkin verran, mutta se antoi kuitenkin 

etusormelle selkeän palautteen lähestyttä-

essä terää.

Tuloksena näistä muutoksista oli tasa-

painoinen ja käteen hyvin sopiva kahva. 

En tuntenut minkään otteen olevan toista 

heikompi ja kahvan pyörittely eri otteisiin 

tuntui luontevalta ja kevyeltä.

5.9.4 Terä

Lähes jokaisessa omistamassani puukossa 

on kookas ja suhteellisen suora terä. Saa-

dakseni vaihtelua ja  kokemusta erilaisista 

terämalleista ostin useita erilaisia teriä ja 

testasin niitä  kovasta plastoliinista valmis-

tamieni kahvojen kanssa. Tällöin muodos-

tui mielikuvani kaarevasta terästä, joka on 

yleinen vuolupuukoissa. Kaareva terä ei 

välttämättä sovi yhtä hyvin veitsenkaltai-

seen viiltämiseen kuin suorateräinen, mut-

ta sen vuolu- ja leikkuuominaisuudet ovat 

erinomaiset. Kaarevalla terällä saa aikaan 

Pikamalli 2

kohtalaisen vääntömomentin helpommin 

kuin suorateräisen kanssa. Kooltaan terä 

on keskimääräistä vuoluterää jonkin verran 

suurempi, niin pituudeltaan kuin korkeu-

deltaankin. Tämä suurempi koko mahdol-

listaa helpomman työskentelyn enemmän 

voimaa vaativissa työtehtävissa ja sen 

käyttöskaala ulottuu vuolemisesta kalan

perkaamiseen asti. Leikatessa leveähkö 

lape on hyödyllinen anten paremman tuen 

pienempään vuoluterään verrattuna.

Suunnittelemani terät takoi piirroksieni 

pohjalta Karesuvantolainen seppä Tero 

79.24
192.36

22
.9

3

3.
10

Mittapiirrustus terälle

Käyttämiäni teriä

Kotavuopio. Työssä meni noin kaksi 

viikkoa piirustusteni lähettämisestä ja 

työ oli erittäin mittatarkkaa. Kotavuopion 

käyttämä teräs on hiilipitoisuudeltaan 

0,8 – 1%. Se on suhteellisen kovaa, joten 

puukon teroittaminen erittäin teräväksi 

on mahdollista, mutta silti riittävän peh-

meää, jottei murtumavaaraa juurikaan 

ole. Terävyyden ylläpito on suhteellisen 

vaivatonta. Teräkulma on noin 16 - 18 as-

tetta, riippuen terästä ja mittauskohdasta. 

Terien laskussa on hieman kaarevuutta, 

mikä ei varsinaisesti vaikuta työskente-

lyyn. Terien takopinta on jätetty näkyville 

puhtaasti esteettisistä syistä.
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5.9.5 Tuppi

Tuppi on projektissa sivuroolissa, sillä olen 

ehdottomasti halunnut pitää pääpainon 

puukon kahvassa ja terässä. Osittain tätä 

kevyttä painotusta selittää myös se, että 

tuppi valmistetaan vasta valmiin puukon 

pohjalta. Koin tupen etukäteen tekemisen 

hankalaksi tehtäväksi ja jätin sen tietoises-

ti aivan loppuvaiheeseen. Tuppi jäi tässä 

vaiheessa luonnoksen asteelle joten mallit 

ovat viitteelisiä

Tuppi on kuin kääre puukon ympärillä, 

myötäillen sen muotoja ja suojaten terää. 

Se on kärkipäästään avoin, jolloin terä pää-

see työskentelyn jälkeen kuivumaan eikä 

tuppi kerää näin kosteutta sisäänsä. Kiin-

nitys vyöhön tai taskun reunaan toteutuu 

muovi- tai teräspalkeella eli niin sanotulla 

klipsillä.

Tupen valmistusta

5.10 Prototyyppien valmistus

Prototyypit valmistettiin kovasta Cibatoolis-

ta, joka simuloi komposiittia, sekä kolmesta 

erilaisesta massiivipuusta: koivusta, ome-

napuusta ja afromosiasta. Valitsin protoma-

teriaalit niiden erilaisten ominaisuuksien ja 

tämänhetkisen saatavuuden pohjalta. Olen-

naisinta materiaalien suhteen oli, että niiden 

piti soveltua työstettäväksi cnc-jyrsimellä, 

jolla kahvat valmistettiin.

Kahvat jyrsittiin kahdessa eri osassa, jonka 

jälkeen kaiversin niihin terää varten upotuk-

set. Koska puukossani ei tule olemaan niitteja 

tai heloja, tapahtui terän varsinainen kiinni-

tys tässä tapauksessa epoksiliimalla. Liima-

uksen jälkeen seurasi saumojen ja pintojen 

tarkempi hionta ja jälkikäsittely puuöljyllä.

Valmiin puukon pohjalta alkoi tupen val-

mistaminen. Materiaalina käytettiin UPM:n 

uutta sellukuitu ja muovipolymeeripohjais-

ta komposiittia, joka kuumennettaessa on 

helposti muokattavissa muotoonsa, eli tässä 

tapauksessa levymäisenä taivuteltuna puu-

kon päälle. Varsinainen muodon trimmaus 

tapahtui pystyhiomakoneella ja viiloilla 

tupen jäähdyttyä.

Kahvan jyrsintä Terän kiinnittäminen
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Omenapuukahva

Koivukahva

Cibatoolkahva

Afromosiakahva tuppiluonnoksella

6. Kokonaisuuden arviointi ja 
loppusanat

Lähtökohtani oli suunnitella puukko, joka 

toimisi vuolupuukkona ja yleispuukkona 

kaikenlaisissa tarpeissa, joihin puukkoa voi 

käyttää. Pääpaino oli tarkoitus pitää kahvan 

suunnittelussa, terän ja etenkin tupen jää-

dessä kevyemmälle huomiolle. Työstäessäni 

käytin oikeiden mittasuhteiden ja muotojen 

mittarina omaa kättäni. Välikritiikit sain 

verrokkiryhmältäni ja ohjaajiltani. Verrok-

kiryhmäni loppupalaute suunnitelmastani 

on jäänyt melko kevyeksi, mutta noin puo-

let ryhmästä on ehtinyt kommentoimaan 

lopputulosta. Kommentit ovat olleet myön-

teisiä ja rohkaisevia. Puukko on koettu 

soveliaaksi käyttöön ja käteenistuvuutta eri 

työskentelyotteissa on kehuttu, miltei jopa 

kritiikittä. Tämä saa minut jonkin verran 

skeptiseksi, mutta samalla olen tyytyväinen 

saamastani palautteesta. Kahvan kahdek-

sankulmainen profiili on saanut kiitosta 

raikkaasta ja tasapainoisesta ulkomuodos-

taan ja etenkin hyvästä työskentelytuntu-

mastaan.

Puukon yleinen toimivuus on mielestä-

ni hyvä. Terä muodostaa kahvan kanssa 

kokonaisuuden niin toiminnallisesti kuin 

visuaalisestikin. Se uppoaa koivuhalkoon 

helposti ja lastuaa puuta tehokkaasti. Sillä 

onnistuu hienovaraisempikin työskentely, 

sillä terän suhteellisen kompakti pituus ja 

sen kaarevuus helpottavat tarkkuustyös-

kentelyä. Kaiversin esimerkiksi prototyyp-

pien terien urat kahvaan pääosin näillä 

puukonterillä. Lopullisen kappaleen terän 

valmistus voisi tapahtua teollisesti, mutta 

vaatimustaso tälle vaihtoedolle on korkea. 

Terän pitäisi ehdottomasti olla valmistettu 

hiiliteräksestä eikä missään nimessä ruos-

tumattomasta teräksestä.

Olen löytänyt kahvasta jonkin verran 

paranneltavaa, kuten viisteiden  kulmien 

hienosäädön. Muutokset lienevät toissijai-

sia, sillä olen huomannut pahaksi tavakseni 

olevani taipuvainen loputtomaan hieno-

säätöön. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituk-

senmukaista tietyn pisteen jälkeen tässä 

prosessissa. Tupen luonnosmaisuus jättää 

tarpeen sen jatkokehittelyyn, joten sen 

tulevaisuus on vielä avoin.

Eri materiaaleista valmistetut kahvat an-

tavat jokainen omanlaisensa lisän puukon 

kokonaisuuteen, niin käytettävyyden kuin 

visuaalisuutensa puolesta. Komposiittia 

simuloiva Cibatool on kahvoista tasalaa-

tuisin ja pinnan työstömahdollisuudet ovat 

laajemmat kuin puisissa. Puisten käsittely 

olisi todennäköisesti lähinnä vain öljypoh-

jainen.

Minun mielestäni puu on kuitenkin kädelle 

näistä materiaaleista ehdottomasti muka-

vin, etenkin pitkäjänteisessä työskentelys-

sä, sillä käden lämpö, rasvaisuus ja hikoilu 
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eivät heikennä juurikaan otteen pitävyyttä. 

Päinvastoin puu ottaa vastaan käden otteen 

melkeinpä dialogimaisesti keinomateriaalin 

jäädessä yksipuoliseksi monologiksi. Eri 

puulajien välillä on runsaasti eroa niin visu-

aalisesti kuin haptisesti. Kolmesta erilaises-

ta vaihtoehdosta afromosia on tiikkimäisen 

tiivistä ja kovaa puuta, koivun ollessa 

kovuudeltaan keskiluokka ja omenapuu 

kaikkein pehmeintä, jopa samettista. Käsi-

tuntumalta itseäni miellytti eniten afromo-

sia sen kovan ja vahamaisen pinnan vuoksi. 

Saatavuudeltaan tämä puulaji on Suomessa 

kuitenkin kaikkein heikoin näistä vaihto-

ehdoista. Näen suunnitelmani pohjautuvan 

ehdottomasti enemmän kahvan muotoon 

kuin materiaalitutkimukseen. Tältä pohjal-

ta en halua määrätä kahvalle yhtä ja ainoaa 

materiaalia, vaan muoto on sovellettavissa 

eri vaihtoehtoihin ja valmistustekniikoihin.

Helsingissä 27.2.2012 Tuomas Rossi
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8. Liitteet:
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Application
n Manufacture of metal sheet forming tools, core  
 boxes and mouldings 
n Manufacture of foundry models and master 
 models

Properties
n High mechanical strength and impact resistance
n Good edge stability and abrasion resistance
n Excellent milling properties
n High slip properties
n Good heat resistance   
n Dense, high-tensile surface 

Description
n Basis Polyurethane, blue
n Adhesive    Resuran®  111, two-component-epoxy-system 
n Filler      Biresin®  Spachtel blau, two-component-PUR-system, blue 

Physical Data (approx.-values) 
SikaBlock®  M960
Density ISO 845 g/cm³ 1.2
Shore hardness ISO 868 - D 78
Flexural strength               ISO 178 MPa 80
E-Modulus ISO 604 MPa 2,200
Compressive strength ISO 178 MPa 70*
Impact strength ISO 179 Ue kJ/m² 30
Heat distortion temperature ISO 75 B °C 80

Linear thermal expansion coefficient αT DIN 53 752 K-1 85 x 10-6
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  1 / 2

Delivery

Board materials

Adhesive

Filler

SikaBlock® M960

Resuran® 111, resin
Resuran® 111, hardener
Biresin® Spachtel blau, resin
Biresin® G46, hardener

1000 mm x 500 mm x   25 mm
1000 mm x 500 mm x   50 mm
1000 mm x 500 mm x   75 mm
1000 mm x 500 mm x 100 mm
0.6 kg net
0.4 kg net
1 kg net
2.5 kg; 0.6 kg net

Processing Data
Adhesive / Filler Resuran® 111 Biresin® Spachtel blau
Mixing ratio                        in parts by weight 60 : 40 100 : 60
Potlife       min 240 6 - 8
Setting time    h 20 > 2 - 3

Technical Data Sheet
Issued 11/2004

SikaBlock® M960
Tooling board

* at 10% compressive strain

Liite 1

Characteristic stiffness 

Characteristic strength 

Surface hardness

Dimensional stability/temperature

Dimensional stability/humidity

Creep resistanc

Sink marks

Acoustic properties, acoustic absorption

Thermal range of continuous use

Thermal insulation

Resistance to humidity

Resistance to fungi, microbes and rotten

Resistance UV radiation (unstabilized)

Chemical / corrosion resistance 

Color matching possibility 

Massive moulded parts and products

Design flexibility 

Finnished part cost

Mechanical machining

Surface finishing and treatment

Cycle time in molding

Mold wearing

Weld and meld lines

Excellent natural appearance

Soft-touch, warm, matte-feel 

Durable low-gloss surface 

Environmental friendliness generally

Recycling in process

Recycling as energy

Use of naturally regenerating resources
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