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1   Johdanto 

 

Työssäni pohdin, onko Corianilla, joka on komposiittimateriaali, 
mahdollisuuksia olla korumuotoilun uusi hitti. Toteuttamani korut, 
sulkeutuvat materiaalikokeilun piiriin. Kokeilut avaavat tekijälle ma-
teriaalin mahdollisuuksia sekä ominaisuuksia niin työstössä kuin 
käytössä.  

Tavoitteet, jotka asetin työn suhteen, muuttuivat nopeasti realiteet-
tien astuessa kuvioihin: materiaalikokeilut korujen valmistuksessa, 
sekä aikataulutus. Ajan rajallisuus tuli hyvin esiin siinä vaiheessa, 
kun työ materiaalin kanssa oli vasta alkanut, sillä sen opiskelemi-
seen meni yllättävän pitkä aika. Tunsin kuitenkin tarpeelliseksi oppia 
ymmärtämään materiaalin käyttäytymistä eri tilanteissa, mikä han-
kaloitti omalta osaltaan aikataulutusta. Uusien työskentelytapojen 
oppiminen helpottaa varmasti tulevaisuudessa urallani ja suurempi-
en projektien keskellä. Ymmärrys siitä, että opinnäytetyö on pitkä ja 
haastava projekti kokonaisuudessaan kehittyi. Eteneminen oli välillä 
todella haastavaa ja vauhtia oli hellitettävä. Materiaalissa tietyn vä-
rin saatavuus projektin aikana oli haastavaa jolloin oli keskityttävä 
työn muihin osiin ennen kuin pääsin jatkamaan materiaalikokeiluja.  

Pohdin myös, keskittyisinkö työni myötä materiaalin työstökokei-
luihin, vai suunnittelisinko mahdollisesti korukokonaisuuden, jossa 

käyttäisin materiaalia yhtenä pääaineista. Painiessani epätietoisuu-
den ja uteliaisuuden kanssa päätin tehdä molemmat. Oppisin ma-
teriaalin ominaisuudet parhaiten kokeilemalla materiaalia. Konkre-
tisointi tapahtuisi valmistamalla korukokonaisuus, jossa materiaali 
pääsisi esittelemään omia puoliaan. Tavoitteena on luoda kolmen 
korun kokonaisuus. Muotoiluprosessi jatkui ensimmäisen korukoko-
naisuuden työstämisen jälkeen Hämähäkki-sormuksella, joka on osa 
uutta tarinaa, ja syntyi ymmärtämisen johdosta.

 

Yksinkertaistaen työni tavoitteet:

Kehitys  

Hyöty  

Kontaktointi  
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2  Työn kannalta keskeiset käsitteet ja 
menetelmät 

  

Työstössä käytettyjen menetelmien avaaminen lukijalle on asia, jon-
ka koen tarpeelliseksi, jotta lukija ymmärtää opinnäytetyön aikana 
tapahtunutta prosessia paremmin. 

Corian on materiaalina vähän tunnettu sekä yleisön, että muotoili-
joiden joukossa, mutta he jotka materiaalia tunsivat jakoivat mielel-
lään omia kokemuksiaan. Nämä muotoilijat myös auttoivat minua 
määrittämään eri kokeilumuotoja materiaalille. Opinnäytetyötä teh-
dessäni vertailun kohteena käytin minua inspiroivia korumuotoilijoi-
ta, jotka esittelen myös opinnäytetyössäni. 

Heidän töidensä vertailu helpotti hahmottamaan materiaalin tämän 
hetkistä käyttöä korumuotoilussa. Heidän esittelynsä ja lähestymi-
sensä materiaaliin on huomioitu myös.  

Työskentelin niin metalli-, puu- kuin jalometallipajallakin käyttäen 
erilaisia työmetodeja ja opetellen materiaalien ominaisuuksia koko-
naisvaltaisesti. Huomioitavaa opinnäytetyöni suhteen on, että Co-
rian on DuPontin rekisteröimä tuotemerkki; puhuttelen kuitenkin 
materiaalia lyhyesti Corianiksi.  

 

2.1 Muotoiluprosessi 

Muotoiluprosessi opinnäytetyössäni pohjaa spiraalinomaiseen mal-
liin, jossa ymmärtäminen tapahtuu tekemisen kautta. Uusi tarina on 
uusi alku aina uudelle spiraalille. Alussa on luonnollisesti tavoite tai 
näky siitä mitä tullaan tekemään. Tarina syntyy aikaisemmista koke-
muksista, identiteetistä, muutoksissa arvoissa, sekä tulevaisuuden 
odotuksissa. Tekeminen auttaa ymmärtämään paremmin sitä mitä 
ollaan tekemässä. Tekemisen ja tajuamisen aikana muodostuu uusi 
tarina, eikä prosessilla täten ole alkua eikä loppua. (Aatepaja.) Opin-
näytetyöni muotoiluprosessissa koen juuri tämän tärkeäksi, sillä op-
piminen tapahtuu prosessin edetessä. Oppimani asiat materiaalin 
käyttäytymisestä tulevat käyttöön työskentelymetodien vaihtuessa 
siirryttäessä ensimmäisen korukokonaisuuden työstämisestä toi-
seen.
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2.2  Benchmarking 

 

E-conomic Sverige AB (2002) määrittelee nettisivuillaan näin: ”Ben-
chmarking tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimin-
taan tarkoituksena kyseenalaistaa omaa toimintaa ja oppia parem-
milta.”  

Benchmarking, eli kehittämiseen tarkoitettu vertailuanalyysi, joka-
kulkee myös nimellä esikuva-analyysi, on erittäin yleinen työsken-
telytapa niin yritysmaailmassa kuin kouluissakin. Vertailuanalyysin 
tehtävänä on vertailla omaa toimintaa muiden toimintaan, ja tämän 
perusteella valitaan itselle paras toimintatapa. Tämä analyysi aut-
taa tunnistamaan myös omia heikkouksia sekä laatimaan tavoittei-
ta ja uusia kehitysideoita. Vertailun kohteina voi toimia niin oman 
alan kuin muidenkin alojen edustajat. Käyttäjän tulee selvittää myös 
omat vertailun kriteerinsä, jotka voivat olla laatu, hinta tai asiakkai-
den tyytyväisyys. (Mikkelin ammattikorkeakoulu.)  

 

2.3 CNC -tekniikka 

Koulultamme löytyvät Rolandin tietokoneohjatut CNC -jyrsinkoneet. 
Jyrsimiä käytetään aktiivisesti korumuotoilussa muun muassa puun, 
muovin, vahan ja metallien työstöön, sekä prototyyppien valmis-
tukseen. Korumuotoilussa ja valmistusprosessissa jyrsinkoneet ovat 
erityisen suosittuja pienois- ja vahamallien teossa. Korumuotoilun 
työprosessissa vahamallit siirtyvät seuraavassa vaiheessa valettavik-
si. Mahdollisimman virheetön malli palvelee kaikista parhaiten pro-
sessissa, sillä tämä säästää aikaa korua viimeistellessä.  

 

Pajamestari Kurkinen painotti Rolandin käytössä, että kappaletta 
voidaan myös työstää kaksipuoleisesti. Kaksipuoleisessa työstössä 
kiinnitetään huomiota kappaleen kääntöön, jotta kappale säilyttää 
kohdistuksensa ja työstö onnistuu halutusti. Rolandin kaltaisessa 
jyrsinkoneessa on mahdollista ohittaa kappaleen geometria kiinnit-
tämällä kappale tukimateriaaliin, jonka tulee myös olla työstettävis-
sä ilman jyrsinterän rikkoutumista. 
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Rolandista löytyy myös vaihtoehtoisena lisänä pyörityslaite, jotta 
kappaleen nollapiste säilyy akselin keskellä työstettäessä. Lisäksi 
pyörityslaite mahdollistaa tarkan kohdistuksen, mikä vähentää vir-
heiden määrää vahamallin jyrsinnän aikana. (Kurkinen 2014.)

 

2.4 Sorvaus - kärkisorvi 

Kärkisorvaus on lastuava työstötapa, jonka päätyöstöliikkeenä on 
pyörimisliike. Sorvauksessa ratkaisee työstössä käytetyn terän muo-
to. Kärkisorveja käytetään teollisuudessa tätä nykyä lähinnä mallien 
sekä yksittäiskappaleiden tekoon. Jos kappaleita tehdään useampia 
kuin yksi, siirrytään CNC -tekniikan käyttöön. (Kurkinen 2014.) 

Jyrsittäessä kappaleen syöttösuunta on jyrsimen pyörimissuunnan 
kanssa joko myötä- tai vastakkaissuuntainen. Myötäjyrsinnässä 
syöttöliike on samansuuntainen kuin jyrsimen pyörimisliike, vasta-
jyrsinnässä päinvastainen.  

 

Myötäjyrsintä 

Kappaleen työstö sorvissa myötäsuuntaan on suositeltavin työstö-
tapa. Aluksi lastun paksuus on suuri, mutta kappale ei kuitenkaan 
hankaannu. Sorvin voimat painavat kappaletta alustaa vastaan, ja 
terään tarttuneet lastut katkeavat.  

Viimeistelyyn myötäjyrsintä on hyvä työstötapa. Lähes kaikkien sor-
vien kohdalla myötäjyrsintä toimii pienillä lastun paksuuksilla.  

Vastajyrsintä 

Aloituksen aikana lastunpaksuus on pieni, mikä aiheuttaa hankausta 
sekä lämpöä. Lastuamisvoimat ovat suuret ja työntävät jyrsintä sekä 
kappaletta erilleen pyrkien täten nostamaan kappaleen alustasta. 
Terään tarttuessaan lastut voivat rikkoa kappaleen.  

Periaate 

Sorvauksessa kappaleen on muotoilultaan oltava mahdollisimman 
yksinkertainen. Sorvauksen käyttämisellä työstössä on rajoituksen-
sa, jolloin jyrsittävä kappale tulee olla kiinnitettävissä kertakiinnityk-
sellä. 
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2.5 Laserleikkaus 

Laserleikkaus on noussut suosituksi työstötavaksi lyhyessä ajassa. 
Hyvänä esimerkkinä toimivat laserilla valmistetut akryylikorut, joi-
den käyttäjien määrä on ollut selkeässä nousussa. Laserleikkaus on 
kustannustehokas työstötapa jolla hinnat laskevat kuluttajaystäväl-
lisimmiksi, mikä nostaa myös akryylikorujen määrää katukuvassa. 
Myös korumuotoilijat itse ovat huomanneet tämän, ja trendin joh-
dosta on nähtävissä mitä erilaisimpia korumuotoilun ja laserleikka-
uksen tuotoksia. 

Laserleikkauksen edut:  

– Alhaiset tuotantokustannukset  

– Muodon vapaus 

– Leikkausnopeus  

– Laatu ja tarkkuus  

– Pieni lämmöntuonti ja kapea lämpövyöhyke 

– Vähäinen materiaalin menekki  

(Ionix Oy 2014.) 

Laserleikkaus, on vakiinnuttanut paikkansa teollisuudessa tehokkaa-
na ja laadukkaana leikkausmenetelmänä. Teollisuus käyttää mene-
telmää aktiivisesti niin metallien kuin orgaanisten materiaalien leik-
kaukseen. 

Prosessin periaate

Lasersäde fokusoidaan leikkauspäässä sijaitsevalla linssillä pieneksi, 
tyypillisesti 0,1 - 0,4 mm halkaisijaltaan olevaksi pisteeksi työkappa-
leen pinnalle tai pinnan alapuolelle. Fokuspisteen suuri energiatihe-
ys saa aikaan materiaalin nopean kuumenemisen. Materiaali sulaa 
ja/tai höyrystyy muodostaen leikkausjäljen. CO2 -laserleikkuri sovel-
tuu myös monille orgaanisille materiaaleille, kuten paperille, puulle, 
tekstiileille, sekä useimmille muoveille, mm. PMMA (akryylimuovi).  
(Kurkinen 2014.)

Koululta löytyi hyväksi onnekseni CO2 -laserleikkuri GCC LaserPro 
Spirit GLS, joka soveltui Corianin leikkaamiseen suhteellisen hyvin. 
Huomasin kuitenkin, että laserleikkurilta loppuivat tehot kesken 
materiaalin ollessa paksumpaa kuin 3 mm. Laser leikkasi kyllä ma-
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teriaalia, mutta vauhdin oli oltava hidas, ja yhden sormusrungon 
laserleikkaus kesti lähes 13 minuuttia. Akryylimuovia leikatessa pu-
humme muutamasta minuuteista. 

Laseroinnissa kannattaa ottaa huomioon materiaalien ja mm. muovi-
en käyttäytymiserot. Muovit reagoivat vaihtelevasti seostuksestaan 
riippuen, ja jopa muovin värillä voi olla vaikutusta laser-leikkauksen 
tekemään jälkeen. Esimerkiksi läpivärjäys ja luonnonmateriaaleja 
jäljittelevät versiot mineraalien lisäämisineen vaikuttavat lasersä-
teen kulkuun.  
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2.6 Euroclass -paloturvaluokitus 

Euroclass on systeemi, jolla voidaan määritellä rakennustuottei-
den paloturvallisuutta. Tavoitteena on ollut yhteinen järjestelmä 
rakennusmateriaalien palokäyttäytymisen vertailuun luotettavasti. 
Euroclass:n testeissä käytetään yhdenmukaisia testimenetelmiä. 
(Paroc Group 2014.) Corian on saanut myös tämän paloturvaluoki-
tuksen itselleen.  

 

2.7 NSF -sertifikaatti 

 

Sertifikaattia ylläpitää pohjoisamerikkalainen International, The 
Public Health and Safety Company™. NSF (2015) kertoo nettisivuil-
laan, että heidän missionsa on ihmiskunnan terveyden sekä kehityk-
sen turvaaminen. Yritys on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestel-
mä materiaaleille, jotka ovat ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa 
(kuva 1). 

NSF/ANSI 51 taso on korkein taso, jonka NSF myöntää. Sertifikaatti 
KUVA 1.  Corian -leikkuulauta sekä hedel-
mälautanen. (Kääriäinen 2014)
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tarkoittaa, että materiaali on turvallinen käyttää myös sen ollessa 
kosketuksissa ruokaan. Yrityksen nettisivuilla huomautetaan, että 
NSF -lyhenne ei ole sidoksissa yrityksen tämän hetkiseen nimeen. 
NFS -sertifikaatti on myös myönnetty Corianille merkiksi materiaalin 
ominaisuuksien todentamisesta ja käyttöturvallisuudesta. (LATI In-
dustria Termoplastici S.p.A. 2007.)
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3  DuPont -yritys kaiken takana 

E. I. du Pont de Nemours and Company, lyhyemmin DuPont, on vuon-
na 1802 perustettu kemianteollisuuden yhdysvaltalainen yritys. Yh-
tiön ensimmäinen kohde oli ruutitehdas Yhdysvalloissa, sittemmin 
DuPont kasvoi yhdeksi suurimmista kemianteollisuuden yhtiöistä 
maailmassa. Yrityksen kehitys 1900-luvulla oli huimaa. DuPont johti 
polymeerien kehitystä kehittäen menestyksekkäitä materiaaleja ku-
ten neopreeni, nylon, lucite, teflon, mylar, kevlar ja tyvek. Yritys on 
toiminut 1960-luvulta lähtien myös Suomessa, ja vuonna 2011 Du-
Pont laajensi toimintaansa ja osti monialayritys Daniscon. Kaupan 
myötä Daniscon makeutusainetuotanto ja viidellä paikkakunnalla 
sijaitseva entsyymituotanto siirtyi DuPontille. (Wikipedia 2013.) 

DuPontin tuotteita, joihin myös Corian kuuluu, maahantuo Suomes-
sa esimerkiksi Nomart Oy (Nomart Oy 2012).
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Nomart Oy - maahantuonti 

Maahantuojayritys Nomart Oy (2012) kertoo nettisivuillaan itses-
tään näin: ”NOMART OY on 1987 perustettu, julkisten tilojen ka-
lusteiden maahantuontiin ja markkinointiin erikoistunut yritys.” He 
mainitsevat sivuillaan edustavansa Skandinavian tunnetuimpia, ja 
ympäri maailmaa arvostusta sekä suosiota saavuttaneita huoneka-
luvalmistajia. He toimivat DuPont -yrityksen Corian -sisustusmateri-
aalin maahantuojana. Nomart Oy:llä on myös Corian -näyttelytilat 
Helsingissä Merikasarminkadulla (kuva 2), jossa vierailin itse ja tu-
tustuin lähemmin suurimpiin Corianin käyttökohteisiin heidän avus-
tuksellaan. (Nomart 2012.)

 

 

KUVA 2. Kylpyhuone valmistettu Corianista - 
Corian näyttely (Kääriäinen 2014.)
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4  Corian materiaalina 

 

Corianin koostumuksesta kerrotaan Rakennustietosäätiön tarvike-
tietokortissa (2012) seuraavaa: ”sisustusmateriaalin kiinteys, homo-
geenisyys, huokosettomuus sekä monien kemikaalien, mekaanisen 
rasituksen ja lämpövaihteluiden kesto tekevät siitä teknisesti äärim-
mäisen kestävän ratkaisun. Materiaalin painosta 2/3 on alumiini-
hydroksidia (ATH) ja 1/3 metyylimetakrylaattia (MMA). Näin synty-
nyt materiaali on täysin homogeeninen, tasavärinen ja huokoseton”.  

 

4.1 Käyttökohteet 

Rakennustietosäätiö RTS (2012) kertoo Corianin soveltuvan lähes 
kaikkialle missä hygieenisyys, kestävyys ja tyylikäs ulkonäkö ovat 
tärkeitä tekijöitä. Corian -sisustusmateriaalia käytetään julkisissa 
tiloissa (kuva 3) ja kodeissa, ei vain tasomateriaalina, vaan myös 
seinäpintoina, ikkunapenkkeinä, valaistuksessa, sekä yksilöllisissä 
mittojen mukaan tehdyissä kalusteissa. Corian -sisustusmateriaalia 
käytetään kohteissa, joissa muotoiltavuus ja korkealaatuinen loppu-
tulos ovat tärkeitä lähtökohtia (kuva 4, s. 15). 

KUVA 3.  Corian on myrkytön käyttää myös 
elintarvikkeilla (CASF 2014.)
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Esimerkkeinä näistä kohteista: 

 

– Hotellit ja ravintolat 

– Kahvilat ja baarit  

– Kylpylät ja Spa-maailmat 

– Kodin kylpy- ja wc-tilat 

– Liiketila- ja myymäläsisustukset 

– Risteilyalukset ja veneiden sisustukset 

– Sairaalat ja laboratoriot 

– Lentoasemat ja urheiluareenat 

– Koti- ja suurkeittiöt 

– Elintarviketeollisuus 

– Päiväkodit, koulut 

 

KUVA 4. Vertebrae  corian sohva arkkitehtitoimisto Breg-
man + Hamann’lta (Dexigner 2015.)
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KUVA 5. Corian valaisin (Cutting Edge.)

KUVA 6. Michael Young - corian standi (Design Boom.)

4.2 Ominaisuudet 

Corian on kemiallisesti passiivinen materiaali, joka ei lahoa eikä liuke-
ne veteen. Elinkaarinäkökulmasta Corian on kestävä ja pitkäikäinen 
valinta, koska uusimistarvetta esiintyy ainoastaan pitkällä aikavälillä 
(kuva 5). Vahingoittuessaan materiaali voidaan yleensä paikata pai-
kallisesti entiselleen, jolloin koko asennusta ei tarvitse uusia.  

Corian ei myöskään sisällä raskasmetalleja, ja koska materiaali on 
homogeenistä ainesta, siihen eivät imeydy rasvat, maut tai hajut. 
Materiaalina Corian on lämmin koskettaa verrattuna esimerkiksi 
metalliin ja kiveen. Lisäksi materiaali kestää kulutusta sekä iskuja 
(kuva 6). 

Kaikki materiaalissa käytetyt pigmentit ja muut ainesosat on hyväk-
sytty käytettäviksi tasoissa, joilla käsitellään elintarvikkeita, ja sen 
puhdistus onnistuu jokaiseen kuluttajakotiin kuuluvilla puhdistusai-
neilla. Corian pinnat ovat saaneet myös NSF/ ANSI 51 -sertifioinnin. 
(DuPont 2004.) 

Materiaalin hygieeniset ominaisuudet testataan riippumattoman 
saksalaisen tutkimuslaitoksen LGA QualiTest GmbH:n toimesta (Ra-
kennustietosäätiö RTS 2012). 
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Corian täyttää Euroclass C-s1,d0 paloturvaluokituksen: testituloksis-
sa materiaalin palaessa ei putoa palavia tippoja, eikä se edistä tuli-
paloa tai muodostu myrkyllisiä kaasuja. (Paroc Group 2014.)

 

Ominaisuudet tiivistetysti: 

– Kiinteä, homogeeninen, ei huokoinen 

– Myrkytön ja ei-allergisoiva 

– Helppohoitoinen ja hygieeninen 

– Kestävä ja pitkäikäinen 

– Iskun- ja lämmönvaihtelut kestävä 

– Ei syövy 

– UV -vastuskykyinen 

– Helppo työstää  

– Korjattavissa oleva  

– Muotoiluvapaa  

– Laaja värivalikoima 

– Lämmin, miellyttävä pinta 

4.3 Tuotteet 

 

Jälleenmyyjä markkinoi Coriania kahtena eri vaihtoehtona: levynä 
sekä liimana. Lisäksi Nomart tarjoaa sisustukseen tuotteita, kuten 
keittiö- ja kylpyhuonealtaita.   

 

Levyt 

Corianissa on runsaasti värivaihtoehtoja: yksivärisiä, pieni- ja isora-
keisia värejä, erilaisia kivijäljitelmiä, sekä läpikuultavia sävyjä. 

12 mm paksuisen levyn paino on 23 kg/m2.  

Liima 

DuPont on kehittänyt liiman Corianin korjaukseen ja varmistaakseen 
saumattomuuden Coriania korjattaessa. Jokaiselle Corian -värille 
löytyy omaa väriä edustava liima. (Savolainen 2014-10-08.) 

Takuu  

Materiaalin kehittänyt yritys antaa 10 vuoden takuun edellyttäen, 
että valmistuksen ja asennuksen on suorittanut DuPont™ Corianin 
auktorisoitu fabrikaattori, eli materiaali on DuPontin valmistama ja 
jokin valmistajan hyväksymistä asentajista on asentanut tuotteen.  

(Nomart Oy 2012.) 
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5  Corian maailmalla 

Coriania on käytetty lähes 40 vuotta maailmalla mitä suurimmissa 
projekteissa hotellin päällystämisestä lähtien vessan lavuaariin. Ver-
taillessani olemassa olevia projekteja ja materiaalin käyttöä en voi-
nut olla huomaamatta materiaalin soveltuvuutta myös ulkokäyttöön 
ja sen yleisyyttä vaativissakin tiloissa, kuten sairaaloissa, joissa tila 
asettaa hyvin tiukat rajoitukset käytettäville materiaaleille hygienian 
suhteen.  

Suurimmat edut materiaalissa ovat Corianin työstäminen saumat-
tomaksi ja materiaalin tiiviys. Tämän johdosta materiaalin käyttä-
minen esim. keittiössä on mahdollista, sillä materiaali voi olla kos-
ketuksissa elintarvikkeiden kanssa ilman, että se imisi materiaalista 
mahdollisesti makuja, hajuja tai värejä itseensä, tai vastavuoroisesti 
luovuttaisi elintarvikkeisiin myrkkyjä. Lisäksi materiaalin puhdista-
mishelppouden ansiosta se soveltuu myös sairaala-olosuhteisiin.  

Ranskassa sijaitsee hotelli Seeko’o Hotel (kuva 7), joka on ensimmäi-
nen Corian-levyillä päällystetty rakennus. Käyttöön päällystemateri-
aalina luonnollisesti vaikuttaa kohdemaan ilmasto, sillä kylmemmis-
sä olosuhteissa, kuten esimerkiksi Pohjoismaissa, Corian halkeaisi 
vuodenaikojen säävaihteluiden vaikutuksesta. SV-Kaluste Oy:n Jari 
Pekka Savolainen (2014-10-08), joka työstää Coriania paljon, va-

KUVA 7. Ranskalainen hotelli Corian päällysteellä 
(Sarl CDK-Seeko’o Hôtel.)
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kuutti materiaalin reagoivan ilmaston vaihteluihin juuri sen verran, 
että on mahdollista, että kappale halkeaisi pakkasella. Palojen kor-
jaaminen olisi mahdollista vasta säiden lämmettyä, tai vaihtoehtoi-
sesti lämpimissä tiloissa.  

 DuPont on kehittänyt materiaalia muutaman vuoden aikana. Cori-
anin rakenne mahdollistaa jyrsinnän jopa 2 mm paksuiseksi levyksi 
(kuva 8). Ohuena Corian päästää läpi valoa, jonkä ansiosta esim. tilan 
tunnelmaa voidaan muuttaa LED -valojen väriä vaihtamalla. Tämä 
näkyy myös tilasuunnittelussa monissa paikoissa, joissa Coriania on 
käytetty materiaalina. Materiaali saa uuden roolin ja muuttuu pel-
kästä pöytä- tai seinämateriaalista osaksi suurempaa kokonaisuutta. 

Vieraillessani Tampereella yllätyin huomatessani, että esim. Ilona 
-yökerhon naistenhuoneen käsienpesuallas on valmistettu Corianin 
kaltaisesta komposiittimateriaalista ja levyn alle on asennettu LED 
-valot, jolloin ainoa valaistus naistenhuoneessa on itsessään käsien-
pesuallas. 

Materiaalin kehityksen myötä vaihtoehdot Corianin käyttöön muu-
na kuin pelkästään kalustesuunnittelun materiaalina ovat muuttu-
neet. Tilasuunnittelulle Corianin käyttö avaa uusia mahdollisuuksia 
sen monikäyttöisyyden sekä houkuttelevan ulkonäön vuoksi.

KUVA 8. Missioni näyttelytila Milanossa (DuPont 2008.)
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 Tämän kaiken tiedon soveltaminen käytäntöön ja mahdollisuuksien 
punnitseminen sorvin ääressä oli kuitenkin kaikista mielenkiintoisin 
tehtävä. 
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6  Korumuotoilijat ja benchmarking  

Toivoin saavani kokonaisvaltaisemman näkemyskannan työlleni, 
sekä lisää mielipiteitä tulevaisuuden pohdintaan etsimällä useam-
man Coriania korumuotoilussa käyttäneen muotoilijan töitä. 

Valitsin kolme muotoilijaa vertailuni kohteeksi. Heidän työnsä olivat 
tarpeeksi erilaisia toisiinsa verrattuna, ja heidän lähestymisensä Co-
rianin käyttöön koruissa oli mielestäni poikkeuksellista. Yritin tavoit-
taa kaikkia kolmea korumuotoilijaa.  

Muotoilijoista ainoa, joka suostui haastatteluun kertomaan koke-
muksistaan Corianista korumuotoilussa, oli kultaseppämestari Harri 
Syrjänen Helsingistä. Haastattelin Syrjästä niin sosiaalisessa medias-
sa kuin kasvotusten Corianin työstöstä, sen mielekkyydestä muotoi-
lijan näkökulmasta katsottuna, sekä hänen näkemistään mahdolli-
suuksista materiaalin suhteen.  

Benchmarking toimi hyvin opinnäytetyöni kohdalla, ja listasin kolme 
enemmän Coriania työstänyttä korumuotoilijaa saadakseni pohjaa 
vertailulleni. 
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Jennifer Merchant 

Jennifer Merchant Design (2013) on uraauurtava muotoilija, joka 
käyttää töissään Coriania vaihtoehtoisena materiaalina, ja jonka 
tapa käyttää materiaalia puhutteli minua. Hänen suunnittelemansa 
korut ovat suhteellisen massiivisia (kuva 9), ja kiinnitin huomiota ja-
lometallin lisäämiseen töihin tukemaan Coriania (kuva 10).  

Merchantin työt saivat minut myös innostumaan Corianista niin, että 
päätin kokeilla materiaalia itsekin, tosin eri mittakaavalla. Hänen ta-
pansa lähestyä Coriania materiaalina koruissa on hieman karski ja 
hän tekee suuria uniikkeja kappaleita, joissa Corianilla on pääosa ja 
jalometallit ainoastaan tukevat kappaleita. 

 

KUVA 9. Jennifer Merchant - Corian rannekorut 
(Merchant 2010.)

KUVA 10. Jennifer Merchant Corian sormus kvartsi istutus 
(Merchant 2010.)
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listollaan haastaa ihmisten odotuksia materiaalista, ja hän kuvailee 
töidensä vastaavan dynaamiseen, digitaaliseen, aikakauteen, jossa 
elämme.  

Hänen työnsä ovat todella arkkitehtuurisia (kuvat 11 ja 12) ja jättivät 
minut pohtimaan Corianin käyttöä korun yksityiskohdissa. Mahdol-
lisuus käyttää materiaalia korumuotoilussa yksityiskohtana työlle, 
kiinnittäen värillään käyttäjien huomion ja viimeistellen korun. 

Thomas oli yksi niistä muotoilijoista, jotka saivat minut töillään tart-
tumaan Corianiin opinnäytetyöni aiheena, pohtimaan aihetta tar-
kemmin ja tutkimaan oikeastaan vielä enemmän, miten Coriania oli 
käytetty materiaalina korumuotoilussa.  

 

Sophie Thomas 

Sophie Thomas (2010) on korumuotoilija, jonka tuotannossa näin 
ensimmäistä kertaa Coriania korumateriaalina. Thomas haluaa mal-

KUVA 11. Rannekorut - ”Planet Corian” -sarja. (Thomas 
2013.) 

KUVA 12. Sormukset - “Planet Corian”- sarja.  (Thomas 
2013.) 
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Harri Syrjänen 

Harri Syrjänen on helsinkiläinen kultaseppämestari, joka on vahvasti 
vaikuttanut töillään jo 40 vuoden ajan. Hän käyttää Coriania tuo-
maan väripilkettä töihinsä. Syrjäsen luona pääsin ensimmäistä ker-
taa kosketuksiin Corianiin kanssa ja materiaalin työstämiseen.  

Syrjäsellä ei valitettavasti jäänyt montakaan kuvaa jäljelle Corian 
-koruista, joita tuona keväänä valmistettiin, mutta muutama hänen 
uudemmista töistään kuvattiin pyynnöstäni.  

Hän pahoitteli hieman korun muotoa (kuva 13 ja 14), sillä hänen 
mielestään se oli jonkin verran kaksimielinen. Syrjänen jakoi mielipi-
teitään avoimesti Corianista työstömateriaalina. Facebook -keskus-
telussamme Syrjänen myös kehui materiaalin kiillottuvuutta, mikä 
antaa korumuotoilussa työlle syvyyttä sekä helppoa työstettävyyttä 
(2014-11-16).  

 

KUVA 13. Kukka-rintaneula Corianilla koristettuna.    
(Syrjänen 2014.)

KUVA 14. Kukka-rintaneula Corianilla koristettuna. 
(Syrjänen 2014.)
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7  Design - Suunnittelu 

Suunnittelin Corianista erilaisia korukokonaisuuksia, joissa materi-
aali pääsisi esittelemään ominaisuuksiaan. Kirsikka-korukokonai-
suus on muotoiluprosessissa ensimmäinen aste, jossa pääsin tari-
nan kautta lähestymään Coriania uudella tavalla ja pohjustamaan 
sillä tiedolla tekemiseni. Hämähäkki-sormus on muotoiluprosessis-
ta syntynyt uusi tarina, joka täydentää olemassaolollaan spiraalin-
omaisen muotoilumallin. 

 

Hämähäkki-sormus on suunniteltu niin, että tarvittaessa muotoi-
lua voitaisiin muokata lisäämällä siihen hopeasta tukirungot, jotka 
mahdollistaisivat korun käytön materiaalin ollessa sormuksessa niin 
ohutta, että sormuksen käyttö rajoittuu huomattavasti.  

Kirsikka-korukokonaisuudessa näkyy pohjoismainen luonto ja mie-
li, ja työ perustuu täysin omaan kiinnostukseeni luonnosta. Halusin 
luoda jotain tarpeeksi yksinkertaista, mutta samalla jotain tarpeeksi 
värikästä, joka vangitsisi katsojansa mielenkiinnon.  

Materiaalien puolesta muotoilu puhuu skandinaavisen designin 
puolesta.  

Korujen hopearungot on suunniteltu 925-hopeasta. Hopeaan pää-
dyin materiaalina sen hyvän hinta-laatusuhteen myötä. Hopea on 
korumateriaalina kestävä ja näyttävä materiaali, joten tähän koruko-
konaisuuteen se sopi ominaisuuksiltaan äärimmäisen hyvin.  
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KUVA 15. Kirsikka -kuvakollaasi (Kääriäinen 2015.)

7.1 Kirsikka  

Ajatus Kirsikka-korukokonaisuuden suunnitteluun lähti liikkeelle 
monen sattuman kautta. Nomar Oy tarjosi käyttööni punaista Coria-
nia suuren määrän. Punainen värinä houkutteli minua ensihetkestä 
lähtien.   

Halusin tuoda muotoiluun yksinkertaisen, mutta puhuttelevan muo-
don, joten vastaukseksi muodostui korukokonaisuus, johon jokainen 
korujen kanssa kosketuksiin tuleva voi heijastaa omaa ajatusmaail-
maansa puhuttelemalla korua esim. puolukan tai kirsikan näköiseksi. 

 

Corianin tehtävänä Kirsikka-kokonaisuudessa on olla koristeena 
sekä tuomassa väriä koruun itseensä korun rungon muodostuessa 
hopeasta (kuva 15).

Hämähäkkiin verrattuna hopean rooli on suurempi kokonaisuudes-
saan, mutta materiaalien erilaisuus luo tasapainoisen kokonaisuu-
den, mikä miellyttää valmiissa kappaleissa omaa silmääni.  
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Luonnostelu ja ideointi projektiin oli hyvin nopeaa, ja lähes kaikki 
syntyneet ideat tulivat lopulta käyttöön jossain muodossa koruko-
keiluissa. Korusarjan identiteetti muodostui hyvin nopeasti. Yhdistä-
vät tekijät korusarjoissa ovat Corian sekä hopea. 

 

KUVA 16. Kirsikan luonnos kaulakoru (Kääriäinen 2014.)

KUVA 17. Kirsikka luonnos kaulakoru (Kääriäinen 2014.)
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KUVA 18. Luonnos rintakorulle (Kääriäinen 2014.)

KUVA 19. Luonnos sormukselle (Kääriäinen 2014.) 

KUVA 20. Corian palloja rintakoruun (Kääriäinen 2014.)
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7.1.1 Corianin työstö 

Kirsikasta muodostui ehkä haastavin kokeilu materiaalin kanssa, sillä 
kyseistä kokonaisuutta varten piti luoda kärkisorviin oma leikkaava 
terä ja työmetodeja kahlattiin läpi useita etsiessäni parasta tapaa 
saavuttaa haluttu pallon muoto Corianille. Työstössä sain apua kou-
lumme pajamestarilta Reijo Kurkiselta. 

Prosessi kesti pitempään kuin mitä olin ajatellut sen kestävän, sillä 
materiaalit loppuivat kesken ja minulla oli hankaluuksia saada yh-
teyttä maahantuojaan, jonka edustaja oli luvannut toimittaa minulle 
lisää kyseistä materiaalia jos se sattuisi loppumaan kesken. Lopulta 
materiaalit saapuivat, ja haluttu muoto löytyi. Lopputuloksena korut 
syntyivät vastaamaan tekijänsä mielikuvia. 
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Palloja Kirsikka-korvakoruun kokeilin jyrsiä Corianista Roland jyrsi-
mellä, mikä osoittautui mielenkiintoiseksi kokemukseksi jyrsinnän 
suunnan vaikuttaessa paljon työstöjälkeen ja viimeistelyn vaike-
uteen (kuva 21) . Olin yllättynyt siitä, kuinka paljon Corian reagoi 
jyrsimen terän kulkusuuntaan, vaikka jyrsintä tapahtui yhdensuun-
taisesti.

Pitempään kestävä jyrsintä oli ulkonäöllisesti parempi menetelmä, 
ja palojen viimeistely kesti puolet lyhyemmän ajan. Ajallisesti Rolan-
dilla jyrsiminen oli molemmilla metodeilla loppujen lopuksi samaa 
luokkaa, sillä se mitä toissuuntaisessa jyrsinnässä voitettiin ajallises-
ti, otettiin takaisin käsin viimeistelyssä ja palojen kiillotuksessa. Mie-
lestäni pidemmän kaavan jyrsintä on parempi jäljen säännöllisyyden 
takia sekä viimeistelyn helppouden vuoksi.  

KUVA 21. Corianin jyrsintä Rolandilla (Kääriäinen 2014.)



-  31  -

KUVA 22. Jyrsintä käynnissä (Kääriäinen 2014.)

KUVA 23. Corianin tukikappela katkesi palan sisälle  
(Kääriäinen 2014.) 

 

Kärkisorvaaminen oli mielenkiintoinen kokemus Corianin kanssa, 
sillä materiaali reagoi helposti lämmön kanssa (kuva 22). Sorva-
tessa materiaalin lämpötila saattaa muuttua hyvinkin paljon, mikä 
aiheutti Kirsikan valmistuksessa jännityksen hetkiä. Toisinaan ma-
teriaalin saaminen irti varta vasten projektia varten valmistetusta 
tukikärjestä vaati useampia kokeilukertoja. Välillä käsiini jäi ainoas-
taan murtuneita Corian-palloja, toisinaan ainoastaan tukikärjen pää 
Corian-palan sisällä (kuva 23), sillä sorvauksen paine oli liikaa jopa 
metalliosalle. 

Sorvaamisen suhteen neuvoisinkin materiaalin käyttäjää olemaan 
kärsivällinen sekä tarkkaavainen, sillä hyvin pienillä eleillä materiaa-
li osoittaa kuumenemisen sekä murtumisen mahdollisuudet, ja jos 
nuo pienet eleet jäävät huomaamatta, työstäjällä on helposti käsis-
sään murtunut Corian-pala. Tämä on riski varsinkin, kun puhutaan 
pienemmistä palasista, joiden rooli on monesti suuri, vaikka kool-
taan ne eivät välttämättä vakuuta katsojaa.  
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KUVA 24. Corian työstön erivaiheissa (Kääriäinen 2014.)

Työmetodin vaihtuessa Roland CNC -koneesta jyrsintään kohtasin 
uuden ongelman. Corianin palat tuli leikata pienimmiksi paloiksi 
vannesahalla, jonka jälkeen paloihin porattiin pienellä pylväspora-
koneella reiät. Näin palaset istuivat helpommin hopearunkoihinsa. 
Poran nopeutta ei kuitenkaan voinut säätää tarpeeksi. Corian kuu-
meni äärimmäisen herkästi kiinni poranterään. Oli onni onnetto-
muudessa, että turhautuneena laitoin poranterän rypsiöljypurkkiin, 
jotta minulla olisi edes pieni mahdollisuus saada pala irti. Sulanei-
den kappaleiden väliin valuessaan öljy helpottaisi palan irtoamista. 
Yllätyksekseni metodi onnistui ja öljyttynä palanen irtosi suhteelli-
sen helposti poranterästä. Puhdistaessani Coriania huomasin, että 
öljyllä oli vaikutusta Corianin väriin (kuva 24). Corianin väri syveni 
selkeästi, mikä miellytti silmääni todella paljon. 
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7.1.2 Hopeaosien työstäminen 
  

Korvakoruun juotin yhteen hopearungon palaset, ja päätin teh-
dä suhteellisen suurikokoisista korvakorusta tappikorvakorun, joka 
osaltaan antaisi korvakorulle sen ansaitseman huomion. Lisäksi kor-
vakoru runkoineen sekä Corianin-paloineen on aivan liian suuri kor-
vakorukoukulle. Korun käyttö ja tarkoitus kärsisivät aivan liikaa.  

Rintakorussa on yksinkertainen neulalukitus. Juotoksia tässä kappa-
leessa on eniten koko korukokonaisuuteen verrattuna, mutta run-
gon juottamisessa ei ollut mitään ongelmaa. Marjan varsien työs-
täminen juottamisen jälkeen oli haastavin kohta tässä tapauksessa, 
sillä runkojen välit ovat niin ohuet. Jokaisen rintakorussa esiintyvän 
varren päät on viilattu niin, että Corianin palaset istuvat. Tämä vai-
kuttaa myös käyttömukavuuteen. 

Päätin jättää rintakorun marjojen varret mattapintaiseksi (kuva 25), 
sillä halusin vaihtelua sormuksessa sekä korvakoruissa esiintyvälle 
patinoidulle pinnalle. Lisäksi katsoja näkee näin korukokonaisuudes-
sa esiintyvän kontrastin ja sen vaikutuksen koruihin. 

Sormuksen rungon teko oli yksinkertaisin prosessi, sillä työstämi-
seen riitti vasarointi ja rungon päiden viilaus. Juotoksia sormukseen 
ei tullut lainkaan.   

KUVA 25.  Kirsikka rintakoru (Kääriäinen 2014.)
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7.1.3 Viimeistely 

Sorvaamisen jälkeen oli vuorossa materiaalin hionta ja kiillotus  
Tämä onnistui suhteellisen hyvin sorvin avulla niin, että palat hiottiin 
sorvin pyörittäessä kappaletta. Työstämisessä käytettiin hiomapape-
ria ja kiiltoa luotiin pintaan karhunkielellä. 

Viimeistely kappaleille tapahtui kokeilemisen kautta muodon muo-
dostaessa ongelmia kone-kiillotuksessa. Corianin palaset, jotka oli-
vat kooltaan pieniä, lentelivät ympäriinsä. Vaikka lopputuloksen oli 
parempi konekiillotuksessa päätin tehdä sen käsin. Käsinkiillotus 
jätti käsiini huomattavasti useamman kappaleen kuin mitä konekiil-
lotus, ja vaikka esimerkiksi Kirsikassa käytetyissä Corian palasissa on 
reikä keskellä, ei palojen konekiillotus edes tuen avulla ollut mitään 
ruusuilla tanssimista.  

Parin kiillotusyrityksen ja työkoneiden sulakkeiden palamisen jäl-
keen päätin siirtyä takaisin sorvin ääreen ja keksiä paremman tavan 
hoitaa kiillotus. 

Lopulta kiillotus Corian palasille onnistui parhaiten sorvin ääressä 
käyttäen karkeaa hiomapaperia ja vaihtaen sen jälkeen hiomapaperi 
hienompaan. Viimeistely onnistui Corianin kohdalla karhunkielellä.  
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Loppuvaiheessa oli ongelmansa, materiaali antoi tukirakenteen 
edessä periksi, eivätkä materiaaliin poratut reiät säilyttäneet muo-
toaan.  Muoto löystyi niin, että kiillotus vaikeutui huomattavasti.  

Rypsiöljy astui jälleen kuvioihin viimeisessä vaiheessa ja toi takaisin 
materiaalin väriloistoa kappaleisiin.  

KUVA 26.  Sormus valmiina (Kääriäinen 2014.)

KUVA 27.  Kirsikka sormus (Kääriäinen 2014.)
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KUVA 28. Palojen sovitus (Kääriäinen 2014.)

 

Kirsikka -kokonaisuuteen syntyi lopulta rintaneula, sormus (kuvat 26 
ja 27) sekä korvakorut (kuva 28). Kappaleet ovat uniikkeja ja eriävät 
muotokieleltään toisistaan niin, että ainoa kappaleita yhdistävä teki-
jä on Corian materiaalina, sekä hieman johdatteleva alkuperäisidea 
syksyisestä hedelmä- ja marjasadon korukokonaisuudesta. Hopeiset 
rungot ovat luomassa mahdollisimman suuren kontrastin materi-
aalien välille. Liitokset rungoissa ovat yksinkertaisia, ja yritin pitää 
juotosten määrät minimissään, jotta työt palvelisivat valitsemaani 
linjaa parhaiten. Korukokonaisuutena ja materiaalien roolien vaih-
dellessa hienoisesti on hopea kuitenkin kokonaisvaltaisesti enem-
män äänessä Corianiin verrattuna. 

Yhdessä korut edustavat suunnittelemaani kokonaisuutta hyvin. 
Sarja on tarpeeksi samankaltainen, mutta kokonaisuuden eri osat 
ovat kuitenkin tarpeeksi erilaisia toimiakseen yksittäisinä kappaleina 
(kuva 29). 

 

KUVA 29.  Käyttäjä kuva (Kääriäinen 2014.)
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7.2 Hämähäkki - uusi tarina 

 

Halusin luoda jotain täysin erilaista, täysin poikkeavaa Kirsikasta to-
teuttaen samalla muotoiluprosessissa kuvaamaani spiraalinomaista 
jatkumoa. Halusin tarttua uuteen tarinaan jo opinnäytetyöni aikana, 
mikä oli luonnollinen seuraus Kirsikka-korukokonaisuuden jälkeen. 
Ymmärryksen kasvu aiheutti jälleen tarpeen uudelle tarinalle ja te-
kemiselle. Kokonaisuus, jota Kirsikka edustaa, antoi enemmän sijaa 
hopealle, ja päätin luoda vielä yhden sormuksen.  

Idea sormukseen syntyi kun mietin, mikä olisi itseäni miellyttävä lisä 
ja hauska juju sormukseen? Korun idean pohjalle kehittyi Hämähäk-
ki -leikki, jota leikimme ystäväni lasten kanssa. Tosin en muistanut 
lorun olevan niin hurja, joka asiaa selvittäessä kävi ilmi!  

 

Hämä- hämä- häkki 

kiipes kädelle 

Hämä- hämä- häkki  

loukkas pikku jalkansa 

Buhuu! Itki hämähämähäkki  

Veri valuu veri valuu. 

Lapsuuden lastenloru  

Paikallinen lastenloru Pohjois- Pohjanmaalta
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Leikin ideana on, että sormet toimivat hämähäkin jalkoina. Keskisor-
mi, johon sormus on tarkoitettu, toimii hämähäkin päänä.  

Olen kuullut lasten lorusta useita versioita, hämähäkkiä on jopa ni-
mitetty hapsiaiseksi. Kotiseudullani lorussa on kuitenkin aina ollut 
hämähäkki, joten valitsin runon, joka oli minulle entuudestaan tu-
tuin. 
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KUVA 30. Hyppyhämähäkki (Cole.)

KUVA 31. Hyppyhämähäkki (Boudwin 2015.)

KUVA 32. Luonnoksia sormukseen (Kääriäinen 2014.)

Halusin luoda tästä olennosta todellisemman näköisen ja yhdistää 
tähän Coriania. Sormuksella olisi takanaan hauska ajatus siitä, että 
se kykenisi muuttumaan pelkästä sormuksesta liikkuvaksi hämähä-
kiksi ja olemaan osa lasten leikkejä. Mieltäni lämmitti suuresti ajatus 
sormuksesta, jonka rooli olisi muutettavissa tilanteen ja mielikuvi-
tuksen mukaan katsojan silmissä sormuksesta joksikin muuksi.  

Aloitin siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että etsisin tarpeeksi sym-
paattisen näköisiä hämähäkkejä (kuvat 30 ja 31) ja käyttäisin luon-
nonmukaisia muotoja hyväkseni sormuksen luomisessa. Halusin 
sormuksen jollain tavalla omaavan hämähäkin kaltaisia muotoja, ja 
lopulta löysin hyppyhämähäkin. Aivoriihen ja ideoinnin jälkeen olin 
jo varma, että luonnokset riittivät mallinnuksen pohjaksi (kuvat 32). 
Lähdin mallintamaan sormusta 3D-malliksi Rhinoceroksella.  
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KUVA 33. Mallinnuskuva Rhinoceros (Kääriäinen 2015.)

KUVA 34. Mallinnuskuva Keyshot (Kääriäinen 2015.)

Mallinnettuani korun, kysyin luokassa paikalla olleiden opiskelijoi-
den kesken, mitä he näkivät mallintamassani kappaleessa. Opiskeli-
jat listasivat mallinnuksen perusteella Tähtien sota-elokuvan Impe-
riumin sotilaan kasvot, lumiukon sekä lepakon, ja lopulta joku löysi 
hämähäkin mallinnuskuvasta (kuva 33)!  

Opiskelijat todensivat mielipiteillään sen, mitä itse lähdin hakemaan 
sormuksesta. Opiskelijat löysivät mieleisiään piirteitä mallista, jol-
loin sormus ei olisi sidottu ainoastaan suunnittelemaani käyttöön. 
Sormus osui siis useampaan kohderyhmään. Tyytyväisenä lähdin jat-
kamaan työskentelyä ja valitsemaan mahdollisimman yksinkertaista 
mallia, joka selviäisi työstöön (kuva 34). Luonnostelu sekä mallinnus 
olivat hyvin nopeita vaihteita sormuksen luonnissa, sillä löydettyäni 
ne piirteet, mitä työssäni hain, siirryin suoraan työstöön.  
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KUVA 36. Viallinen laserointi jälki (Kääriäinen 2014.)

KUVA 35. Laserointi käynnissä (Kääriäinen 2014.)

7.2.1 Corianin työstö 

Pohdinnassa oli tekotapa, joka olisi kokeilujen kannalta hyödyllisin. 
Päädyin laserleikkaukseen, joka oli itselleni myös tuntematon työs-
tötapa mitä Corianiin materiaalina tuli. Käsin sahaaminen on vaival-
loisempi työskentelytapa mitä laserleikkaus, joka soveltuu yksityis-
kohtien tekemiseen mielestäni paremmin.  

 

Suurin osa materiaaleista, joita koulullamme laseroidaan, on akryy-
lipitoista muovia. Materiaalin paksuudella on luonnollisesti vaiku-
tusta laseroitaessa käytettyyn nopeuteen ja tehoon, mutta Corian 
oli hankalin materiaali, jonka olen kohdannut laserleikkauksen suh-
teen. Lasersäde meni kyllä Corianin läpi, mutta jälki oli joka kerta 
vinoa. Leikkuujäljen vinous aiheutti suuria vaihteluja kappaleissa, 
jopa millistä kahteen milliin (kuva 35), niin että kappaleet pysyivät 
hyvin pitkään kokeiluina ja menivät suoraa roskapönttöön. Lisäksi 
laserleikkuu jälki saattoi olla kaksi kertaa päällekkäin tehden mal-
leista käyttökelvottomia, tämä oli täysin laserkoneen omia tekosia 
(kuva 36). 
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KUVA 38. Huomattavat erot skaalauksen sekä kiillotuksen 
jälkeen (Kääriäinen 2014.) 

KUVA 37. Skaalaus (Kääriäinen 2014)

Hämähäkki oli turhauttava kappale työstää laserleikkauksen suh-
teen. Tehojen säätäminen ja nopeuden löytäminen vaati lukematto-
man määrän kokeilukertoja työstöjäljen ollessa kerta kerran jälkeen 
vinoa tai vinompaa. Laserin tehot olivat riittämättömät niin, ettei 
leikkaava säde läpäissyt materiaalia. Tuloksena oli vajaan millin sy-
vyyteen tehty hahmotelma, ja pilalle mennyt pintamateriaali Coria-
nista.  Päädyin skaalaamaan mallia suuremmaksi, koska laserin leik-
kuujälki oli vinoa (kuva 37). Ideana skaalaus oli hyvä, ja seuraavassa 
työstössä minulle jäi kokeilukappaleesta konkreettinen pala (kuva 
38). Lasersäteen leikatessa kappaleen muodon vinoon oli tämä ai-
noa tapa säilyttää käytettävyys. Laser puhdistettiin aloittaen linssistä 
ja nollaten laserin käyttämiin arvoihin, mutta jostakin syystä laser ei 
pystynyt leikkaamaan Coriania suoraan.  
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KUVA 40.  Laseroinnissa kiinnipalanut corin pöly. 
(Kääriäinen, 2014)

KUVA 39. Huomattavat värierot. (Kääriäinen, 2014.)

Aloittaessani käsinviilauksen huomasin laserin polttavan Corianiin 
pölykerroksen (kuva 39). Pölykerroksen poistaminen vaati melkoi-
sen työstämisen, sillä pölymäärä oli suhteellisen suuri. Tilanne vaati 
joka kerta käsin viilauksen, sillä muuten pölyä ei kappaleesta saanut 
irtoamaan lainkaan (kuva 40).  

Erehdyin kokeilemaan jopa yhden kokeilukappaleen kiillotusta en-
nen puhdistusta, ja sain pölykerroksen kiinnittymään tiukasti mate-
riaaliin. En ole törmännyt aikaisemmin vastaavanlaiseen reaktioon 
akryylikomposiittimateriaalin suhteen. 

Seuraavan koekappaleen kohdalla poistin 4 mm materiaalin pak-
suudesta CNC -koneella. Halusin nähdä kuinka paljon materiaalin 
paksuus vaikuttaa työstöön. Kappale, joka lopulta eteni sormukseksi 
saakka, oli 3mm paksu, mutta harmikseni huomasin, että laserin jälki 
oli vino. Muissa projekteissa laserleikkurin suhteen ilmeni myös on-
gelmia, ja leikkuri syttyi jopa tuleen. Uskon että tämä vaikutti myös 
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oman työni työstöjälkeen. Vaikka materiaalin paksuudesta poistet-
tiin useampi millimetri jyrsimällä, ei jälki ollut suoraa. Suurimman 
merkityksen laserleikkauksen jäljen suhteen uskon olevan Corianin 
läpivärjäyksellä ja niillä mineraaleilla, joita materiaali sisältää. Epäi-
lin asiaa jo aiemmin, mutta laserjäljen ollessa jatkuvasti huonolaa-
tuista, vahvisti se mielipidettäni.  

Laser jätti osittain kappaleen työstön tekemättä. Työstöjälki oli pin-
tapuolista, joka korjautui sahaamalla loppukuvio lehtisahalla. Vii-
meisenä silauksena kaiversin vielä kappaleeseen kaivertimella puh-
taammat jäljet. Laserin leikattua myös sormuksen sisähalkaisijan 
vinoon päätin viimeistellä jäljen viilaamalla.  
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KUVA 42.  Valmis sormus (Kääriäinen 2014.)

KUVA 41.  Runko liimauksessa sekä kaiverruksessa 
(Kääriäinen 2014.)

7.2.2 Hopeaosien työstäminen 

Päätin tehdä hopeisen tukirungon Hämähäkkiin, sillä epäilin vah-
vasti, että Corian-runko hajoaisi ensimmäiseen kolahdukseen, eikä 
täten olisi käyttökelpoinen. Hopearunko on asetettu sormuksen si-
sälle, ja se on hyvin yksinkertainen antaen Corianin pitää rooliinsa.  

Hopeasormuksen rungon tein hieman vinoksi sormuspumppua hy-
väksi käyttäen (kuva 41). Viimeisen kiinnitykseen käytin Epox -liimaa.  

 Lopputuloksena on sormus, joka todellakin poikkeaa Kirsikka-koru-
kokonaisuudesta. Kyseisessä kappaleessa huomaa niin laserleikka-
uksen kuin 3D -mallinnuksen tulokset ja mahdollisuudet, kun nämä 
yhdistetään Corianin kaltaiseen materiaaliin. Sormus vastaa siihen, 
mitä etsin siihen muotoilun puolelta. Se on muotoilultaan vastakoh-
tainen Kirsikalle, ja selkeästi tuo esiin Corianin materiaalina (kuva 
42).   
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esimerkiksi kivien kuviointia, joka on todella suuri etu korumuo-
toilun saralla. Asiakkaiden olisi varmasti helpompi tutustua uuteen 
materiaaliin sen muistuttaessa heille tutumpaa luonnon materiaalia 
ulkonäöltään. Laaja valikoima on ehdoton kilpailuetu Corianille. Vä-
rillinen liima, joka materiaalia varten on kehitetty, antaa lisää vaih-
televuutta työskentelyyn sallien saumattoman liimaamisen esimer-
kiksi eri värien kesken ilman näkyvää saumoitusta. Materiaali toimii 
myös muilla muovimateriaaleille soveltuvilla liimoilla, esimerkiksi 
Epox -liimalla, joka tosin muuttaa materiaalin kiiltäväksi sauman 
kohdalta.   

 

Muotoiluprosessi näkyi vahvasti opinnäytetyöni aikana. Huomasin 
prosessin palaavan spiraalinomaisesti alkuun aina ymmärrettyäni 
jotain uutta ja käyttäessäni näitä oppeja tekemisen aikana. Tämän 
prosessin aikana muodostui uusi tarina, jota toteutin sitten esimer-
kiksi Hämähäkki- sormuksessa.  

Muotoilullisesti kaikissa työmetodeissa pyrittiin mahdollisimman 
yksinkertaiseen suunnitteluun. Työskentelyn helpottaminen näin, 
kun kappaletta aletaan työstää esim. Rolandissa, CNC -jyrsinnällä, 
tai kärkisorvilla, tarjoaa hyvin suuren ajallisen säästön.  

8  Pohdinta   

Mietin, onko Corian tulevaisuuden korumuotoilun hittituote. Olisiko 
materiaalista korvaamaan ominaisuuksiensa osalta tähän asti käy-
tettyjä materiaaleja, joiden hinta nousee? Riittävätkö materiaalin 
ominaisuudet? Lisäksi, onko kannattavaa käyttää Corianin kaltaista 
komposiittimateriaalia, joka on kalliimpaa kuin vastaavan kaltaiset 
akryylipohjaiset materiaalit?  

 

Corian on luotu materiaaliksi, joka toimii silloin kun esimerkiksi ak-
ryylimuovilta loppuvat ominaisuudet. Akryyli on vertailussa kuiten-
kin materiaalina halpa, helposti hankittavissa ja myös helppo työs-
tää. Nämä seikat saavat sen kilpailemaan tiettyyn pisteeseen asti 
hyvin vahvasti Corianin kanssa. Corianin etuina toimivat värien laaja 
valikoima, sekä luonnonmateriaalien sekoitukset materiaalissa. Ma-
teriaalista löytyvät valmiiksi niin matta- kuin kiiltäväpintaiset värit, 
joihin muotoilijan on helppo tarttua suunnitteluprosessissa. Luon-
nollisten mineraalisekoitusvaihtoehtojen kanssa päästään lähelle 
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Lopulta pyrkimys yksinkertaisuuteen oli opinnäytetyön aikana kai-
kissa sen vaiheissa hyvin tärkeä osa, kun ymmärsin kuinka paljon 
vaikutusta lämmöllä oli työstössä. Materiaalin reagoiminen läm-
pöön on merkittävä, ja materiaalin sisältäessä akryylia tämä koitui 
ongelmaksi.  

Jäähdyttäminen on varsin kriittinen osa työstöä, varsinkin laserleik-
kauksen aikana se on varteenotettava vaihtoehto. Uskon sen vähen-
tävän palamisjäljen määrää materiaalissa ja näin lyhentävän viimeis-
telyyn käytettävää aikaa huomattavasti. Vertaillessani lopputuloksia 
muiden muovien reagoinnin suhteen olin yllättynyt siitä, miten ma-
teriaalin seostuksella loppujen lopuksi oli vaikutusta leikkuujälkeen. 
Opinnäytetyöni kohdalla laserleikkaus aiheutti enemmän ongelmia, 
joihin en ollut varautunut. 

Corianiin verrattuna laserleikkuri teki akryylimuoviin suoraa jälkeä 
ilman minkäänlaista ongelmaa, vaikka molemmilla materiaaleilla 
paksuus olisi ollut sama. Leikkuujäljen tason vaihdellessa radikaa-
listi huomasin toistavani samoja työprosesseja kerta kerran jälkeen, 
vaikka puitteet työskentelylle eivät muuttuneet.  

Kun otetaan huomioon, että koululla ollut laser syttyi tuleen opin-

näytetyöni aikana useasti, en toisaalta ihmettele laserin toiminnan 
takkuamista. Vertailupohjan ollessa puutteellinen laserleikkureiden 
suhteen on vaikea mennä arvioimaan tulipalojen vaikutuksen mää-
rää. Tämän huomioiden uskon, että laserin tekemä jälki oli tilantee-
seen nähden parasta mahdollista.   

Lisäksi yllätyksenä esiin nousi öljyn vaikutus materiaalin väriin. Asi-
akkaalle olisi esimerkiksi huomattavasti helpompi tapa hoitaa ma-
teriaalia ruokatuotteeksi luetulla öljyllä kuin kääntyä ammattilaisen 
puoleen ensimmäiseksi kun materiaalin pinta alkaa kulua. Toisaalta 
se nostaa myös kyseenalaiseksi sen, kuinka Corian reagoi lopulta 
ihoon, jos pohditaan materiaalin käyttöä esim. riipuksessa. Miten 
normaalia rasvaisempi iho voi vaikuttaa materiaaliin, ja kuinka pal-
jon materiaali imee itseensä rasvaa tai öljyä iholta. Omat kappalee-
ni, joiden työstössä ei öljyä käytetty, eivät ole kuitenkaan reagoineet 
ihoon tai muuttaneet sävyään.   

     

Muodolla ja koolla oli suuri rooli materiaalin kestävyyden suhteen. 
Koruihin suunnittelemani osat ovat yksinkertaisia, mutta asettivat 
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myös haasteita. Corian-palojen valmistaminen vaati tuen tekemisen 
Corianille itselleen. Vaikka Corianin muoto pysyi samana, ei tuesta 
ollut tarpeeksi vastuuta työstön yhteydessä syntyneelle paineelle. 
Kärkisorvin terien muokkaaminen oli myös oma mielenkiintoinen 
lisänsä prosessin aikana.   

Hopean työstäminen jokaiseen uniikkikappaleeseen oli myös osa 
opinnäytetyötä, mutta koin sen helpoimmaksi osuudeksi. Materiaa-
lina hopea on työstömetodien suhteen tuttu, ja korurunkojen luo-
minen oli täten helpompaa. 

Olen vahvasti sitä mieltä, että Corian toimii hyvin materiaalina, jota 
käytetään korostamiseen tai koristamiseen korussa. Massiivisimmis-
sa paloissa materiaali ei tarvitse niin paljoa tukea, mutta materiaalia 
tulee olla huomattavasti enemmän. Pienissä Corian-kappaleissa ma-
teriaali vaatii käsityön kosketuksen jokaiselle palalle. Työskentelyssä 
tulee ottaa huomioon huolella materiaalin ominaisuudet. 

Suurimpana ongelmana, jonka lopulta näen Corianin käytössä, on 
hinta. Corian myydään massiivisissa levyissä metritavarana, mikä hi-

dastaa materiaalin yleistymistä korumuotoilun piirissä. Sain omaan 
opinnäytetyöhöni materiaaleja ilmaiseksi kyselemällä lähialueen 
yrityksiltä heidän ylijäämistöään. 

Ominaispiirteidensä vuoksi Corian on todella monipuolinen sekä 
monikäyttöinen materiaali, ja sarjatuotannossa materiaalin hinta on 
edullinen. Käytännössä muotoilijan kannattaa työstää kymmeniä, 
ellei jopa satoja kappaleita materiaalistaan, jos tavoitellaan tasapai-
noa kuluissa. Toisaalta laseroinnin kaltainen työstötapa sekä useam-
pi kappale sarjaa kohti valmistettuja koruja nostaa töiden katetta 
muotoilijaa miellyttävästi. 

Suurin osa muotoilijoista toimii pienemmissä puitteissa, ja uskon, 
että kyseisessä tilanteessa Corianin hinnalla on vaikutusta materi-
aalihankinnoissa. Materiaalia on kuitenkin mahdollista löytää suu-
remmista yrityksistä lähes ilmaiseksi, sillä yritykset eivät karsasta 
ajatusta Corianin kierrätyksestä. Luonnollisesti tässä vaihtoehtoises-
sa materiaalin hankintatavassa ollaan materiaalin ostajan armoilla, 
eikä muotoilijalla todennäköisesti ole vaikutusvaltaa esimerkiksi os-
tetun materiaalin väriin. Toki tämä piirre voisi toimia myynnillisenä 
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apuna trendikkäille kuluttajille yhteiskunnassa, jossa uusiokäyttö 
ja kierrätys ovat tällä hetkellä muodissa. Muodin mukana myös ko-
rujen kate kierrätysmateriaalin kautta kohoaisi varmasti normaalia 
korkeammalle. Esimerkiksi laseroinnin tapaisen työstötavan käyttö, 
jossa materiaali- sekä työkustannukset jäävät pieniksi palvelisi tar-
koitustaan hyvin.

Näen, että Corianilla olisi mahdollisuus nousta trendiksi käytetty-
nä materiaalina korumuotoilussa. Sen saavuttamiseksi vaadittaisiin 
myös oikeanlainen markkinointi, joka voisi nostaa materiaalin arvoa 
lisää. Olen sitä mieltä, että Coriania voisi käyttää selvästi enemmän 
koruissa. Materiaalilla on kaikki potentiaali palvella muotoilijaa par-
haalla mahdollisella tavalla korumuotoilussa. Työstämistäni kap-
paleista myin useamman ennen opinnäytetyöni valmistumista, eli 
konkretia markkinoiden suhteen paljastui työtä valmistaessa.

Jälkikäteen rupesin pohtimaan mahdollisuutta workshop- tyyppi-
seen idea- ja ideointityöskentelyyn muiden muotoilijoiden kanssa. 
Tämä mahdollistaisi avaramman ja laaja-alaisemman suunnitelma-

pohjan ja sitä kautta tekisi tilaa paremmalle projektille. Laajempi 
tuloskattaus mahdollistaisi hyvien ideoiden poimimisen ja mahdol-
listaisi materiaalin tunnettuvuuden kasvun.  

Odotan tulevaisuuden korumuotoilun suuntauksia mielenkiinnolla, 
ja toivon, että tulemme näkemään myös Coriania enemmän koru-
materiaalina.  
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Ajatuksia opinnäytetyöstä 

 

 Työ opetti itselleni paljon siitä, kuinka rajoittunut itse olen muo-
toilijana kuin uusien materiaalienkin suhteen. Yhtään vähemmällä 
kirjallisen osuuden luominen ei sujunut, vaan osuudesta muodostui 
varsinainen Akilleen kantapää. 

Muotoilussa on uusien materiaalien kokeileminen ja työskentelyn 
vieminen työpajoille saakka hyvin tärkeää. Koen tällaisten materiaa-
lin kokeilujen avaavan myös uusia ovia innovaatiolle ja uudenlaiselle 
muotoilijoille.  

Työ on kehittynyt ajatustasolta loppuun saakka alkaen vuodesta 
2012 ja niin vaihtoaikani Italiassa kuin työharjoitteluni ovat osaltaan 
vaikuttaneet aiheeseen ja siihen, että halusin lopulta sisällyttää Co-
rianin mukaan opinnäytetyöhöni. Loppujen lopuksi opinnäytetyöni 
on projektina ollut todella pitkä, mutta opettavainen. Muotoilupro-
sessi, jota kuvasin opinnäytetyön alussa spiraalinomaisena ja jatku-
vana prosessina selkeytyi todella konkreettisesti työn aikana. Tämä 
spiraali tulee jatkumaan luonnollisesti uuden tiedon sekä taitojen 
myötä. Koen saaneeni uusia eväitä tulevaisuuteen muotoilijana ja 
odotan innolla tulevaisuuden projekteja.  
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