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1 Johdanto 
 

Olen keräilijäluonne ja harrastan metsästystä. Luonteeseeni kuuluu, etten voi 

heittää käyttökelpoisia asioita hukkaan, jos niitä voi vielä jotenkin hyödyntää. 

Olen aloittanut metsästysharrastuksen, koska haluan saada riistalihaa ruoka-

pöytään. Minusta tuntuu pahalta jättää nyljettyjen eläinten nahat luontoon, vaik-

ka ne silloinkin menevät hyötykäyttöön haaskaeläimille ja pesänrakentajille. 

Eläinten nahkoja on aina hyödynnetty ihmisten perustarpeisiin, kuten lämpimä-

nä pysymiseen ja suojan antamiseen. Vielä isovanhempieni nuoruudessa ora-

vannahat ovat olleet arvokasta valuuttaa. Mihin on siis kadonnut ihmisten pe-

rustaito käsitellä nahkaa ja turkista?  

Arvomaailmaani kuuluu kaiken mahdollisen tuottamani ja kuluttamani 

materiaalin hyödyntäminen. Turkiksen käyttö on monien mielestä eettisesti ar-

veluttavaa, enkä väitä vastaan. Mielestäni hyväksyttävää on kuitenkin materian 

talteen ottaminen, jos eläimen joka tapauksessa tappaa ravinnoksi tai muuta 

eläimistöä suojellakseen. Käsityöntekijänä nautin mahdollisuudesta tehdä kaikki 

työvaiheet itse alusta loppuun materiaalinhankinnasta tuotteen suunnitteluun ja 

valmistukseen.  

Tutkielmani lähtökohtana on ollut haluni oppia käsittelemään turkiksia ja 

nahkaa. Tiedon karttuessa myös ymmärrys on lisääntynyt ja alkuperäinen halu 

oppia on saanut suunnan ympäristölle ystävällisten menetelmien suosimisesta. 

Turkiksen valmistusmenetelmä vaikuttaa paitsi ympäristöön, myös mahdollisesti 

sen käyttäjään. On mahdollista, että parkituksessa käytettävät aineet voivat kul-

keutua valmiista tuotteesta iholle aiheuttaen herkistymistä ja reaktioita (Kolo-

maznik ym., 2008). Teollistumisen myötä syntyneessä kemikaalihuumassa al-

kuperäiset tavat käsitellä nahkaa ovat jääneet taka-alalle. Erilaisista luonnon-

mukaisista parkitusmenetelmistä on paljon tietoa, mutta missään ei arvioida niil-

lä saatavaa lopputulosta, eli valmista turkista ja sen ominaisuuksia. Itse metsäs-

tetty materiaali on monella tavoin arvokasta, ja koska monet luonnonmukaisista 

menetelmistä vaativat etukäteisjärjestelyjä, on parkitusvaihtoehtojen runsau-

densarvessa helppo myöntyä yleisimpiin ratkaisuihin, sillä turkista ei halua tur-

haan haaskata. 
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Tavoitteenani tutkimuksen tekemisessä on ollut saada selville mahdollisimman 

helppo ja ympäristöystävällinen menetelmä käsitellä monivaiheisena ja -

mutkaisena pidettyä nahkaa, jotta katoavasta kansanperinteestä tulisi jälleen 

käyttökelpoinen tapa – ainakin niiden keskuudessa, kenelle riistan käsittely on 

muutenkin luonnollista. Suomesta löytyy jo tuhansia eräperinne- ja muinaistek-

niikkataitojen harrastajia. Heitä kiinnostaa suhde luontoon sekä tietämys mui-

naisen ihmisen elinoloista (Aaltonen & Arkko, 1997, 8–9). Nahan ja turkiksen 

parkitseminen ja muokkaus on raskasta käsityötä. Siinä sotkeentuvat kädet ja 

hajuaisti on koetuksella. Jos on valmis haastamaan itsensä, kuka tahansa pys-

tyy parkitsemaan nahkoja. 

Villiturkisten käsittelyyn liittyy monia eri näkökulmia, joista monet ovat si-

doksissa toisiinsa. Olen pyrkinyt tutkielmassani avaamaan aiheen monisyisiä 

yhteyksiä, mutta olen jättänyt vastuuta tulosten tulkitsemisesta myös kriittiselle 

lukijalle. Tutkielmani pääroolissa on turkiksen käsittely mahdollisimman luon-

nonmukaisesti. Luonnollisesti siihen liittyy metsästyksen ja materiaalinkäsittelyn 

ekologisuus ja turkiksen teon vaiheet, joista parkitus on merkittävässä roolissa 

lopputuloksen kannalta. Parkitusmenetelmän valintaan taas vaikuttavat valmii-

seen nahkaan toivottavat fysiologiset ja kemialliset ominaisuudet. Kaikkien par-

kitusmenetelmien vaikutuksista nahkaan ei ole saatavilla tarkkaa tietoa, joten 

nahkojen ominaisuuksia testataan eri menetelmillä käsittelyn jälkeen. Lähtökoh-

tana on kokeellinen tutkimus, jossa asiaa lähestytään luonnontieteellisestä nä-

kökulmasta käsin, eli materiaali ja sen ominaisuudet ovat merkittävässä roolis-

sa. Vaikka tutkielma perustuu kokeellisiin tuloksiin, on siinä kyse tavallaan myös 

kokeellisesta arkeologiasta, sillä monet käytettävistä parkitusmenetelmistä ovat 

hyvin vanhoja. Kokonaisuudessa tutkielman aihetta on vaikea käsitellä, ellei ota 

mukaan käsityön yhteiskunnallista roolia ja omaa arvokäsitystä itse vaikuttami-

sen ja tekemisen tärkeydestä. Turkiksen hyödyntäminen on niin vanha taito, et-

tä historiasta voi oppia, vaikka tarkoitus on kehittää ja uudistaa nahankäsittelyn 

monia vaiheita. 

  



 3 

2 Turkiksen käsittelyn vaiheet 
 

Nahan ja turkisten käsittelyyn liittyy monta erilaista vaihetta. Jotta voi ymmärtää 

nahan teon ulottuvuudet, täytyy ensin saada käsitys käytettävän materiaalin 

luonteesta, rakenteesta ja ominaisuuksista. Sitten on harkittava, mitä tehdä ma-

teriaalilla ja miten tehdä, sekä millainen lopputulos muutosten seurauksena 

saadaan aikaan. (Covington, 2009, xix.) Eläinten nahan ja turkiksen laatuun ja 

ulkonäköön vaikuttavat vuodenaika ja ympäristö, jossa eläin on kasvanut. Ra-

vinnon laatu ja määrä, taistelut, oksien raapaisut ja turkissa viihtyneet hyöntei-

set, kuten hirvikärpäset vaikuttavat siihen, että tarhattuihin turkiksiin verrattuna 

villiturkikset eivät ole tasalaatuisia.  

Iho eli nahka on nisäkkäiden suurin elin. Iholla on monimutkainen raken-

ne, sillä se tarjoaa suojaa ympäristöltä, mutta samalla mahdollistaa lämpötilan 

säätelyn. Iho on vahvaa, sillä se pitää sisällään jopa tonnin painoisen lehmän 

sisälmykset. (Covington, 2009, 1.) Suomen kielen sana nahka käsittää sekä 

raa’an nahan, että muokatun tai parkitun nahan. Balttilainen lainasana vuota il-

mentää raakanahkaa (Aaltonen & Arkko, 1997, 189.) Vuota on siis alun perin 

nahkaa joka on nyljetty irti eläimestä, mutta jota ei ole muuten lainkaan käsitel-

ty. Useimmiten sillä kuvataan isojen eläinten, kuten lehmän, nahkaa. Tässä tut-

kielmassa käytän termiä raakanahka kuvaamaan käsittelemätöntä, eläimestä 

nyljettyä nahkaa. Nahasta puhuttaessa tarkoitan valmiin turkiksen lihapuolta, eli 

sitä, joka on ollut eläintä vasten sen vielä eläessä. 

 

2.1 Metsästys 
Suomessa riistaeläimiin kuuluu 34 nisäkäslajia sekä 26 lintulajia, joita voi met-

sästää noudattaen kestävän käytön periaatetta, osallistumalla riistakantojen ar-

viointeihin, sovittamalla metsästys riistan tuottokykyyn, metsästämällä valikoi-

den ja harkiten, tekemällä osuutensa riistanhoitotyöstä sekä perustamalla met-

sästyksen saaliin tarkkaan hyödyntämiseen tai luonnonhoidolliseen tavoittee-

seen (Metsästäjän opas, 2007,13; 334). Eettisesti hyväksyttävään metsästyk-

seen kuuluu kolme vaihetta: ”etsiminen ja löytäminen, sopivalle pyyntietäisyy-

delle pääseminen ja mahdollisimman kivuton tappaminen” sekä ”saaliin kunni-

oittaminen ja tarkka hyödyntäminen” (Metsästäjän opas, 2007, 333). Riistan 

tarkka hyödyntäminen tarkoittaa useimmiten sen lihan käyttämistä ravinnoksi. 
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Aiemmin myös turkiksen käsittely hyödynnettäväksi oli merkittävä osa metsäs-

tystä, mutta nykyään se on valitettavasti enemmän poikkeus kuin sääntö.  

Metsästäjän eettisissä ohjeissa sanotaan, että ”luonnonhoidolliset tavoit-

teet, vahinkoperusteet tai muut yhteiskunnalliset vaatimukset voivat poikkeusta-

pauksissa olla syy poiketa saaliin tarkasta hyödyntämisestä. Tällaista voi olla 

esimerkiksi minkin, supikoiran, harmaalokin ja variksen pyydystäminen”. (Met-

sästäjän opas, 2007, 333.) Edellä mainittujen eläinten tappaminen on hyväksyt-

tävää niiden ympäristölle aiheuttamien haittojen vuoksi. Niiden liha ei ole syö-

mäkelpoista, mutta ainakin minkin ja supikoiran turkikset ovat kauniita ja käsitel-

tyinä käyttökelpoisia. Se, ettei turkisten hyödyntämisestä mainita Metsästäjän 

oppaan eettisissä ohjeissa mitään, kertoo mielestäni nyky-yhteiskunnan arvois-

ta ja ihanteista. Voi myös olla, että nahankäsittely koetaan niin vieraaksi ja mo-

nimutkaiseksi, että se vaatii erityistä harrastuneisuutta. 

Eläinjärjestöjen tehokkaat kampanjat ovat vähentäneet turkisten suosiota 

radikaalisti. Tuntemattomien turkiksia maaleilla sotkevat kettutytöt ovat pelotta-

neet turkisten omistajia 1980- ja 1990-luvuilla. Lisäksi eettiset kampanjat tarha-

eläinten huonoista oloista ovat saaneet aikaan sen, että on jopa noloa pukeutua 

turkikseen. Nykyään monet vaatekaupat markkinoivat, että niiden myymien tuot-

teiden turkikset ovat keinotekoisia, eivät aitoja.   

Jotta voi metsästää, täytyy osoittaa ”metsästyksen ja riistanhoidon sekä 

metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus”. Se onnistuu suo-

rittamalla metsästäjätutkinto riistanhoitoyhdistyksen tai -piirin asettamalle tutki-

jalle. Tutkinnon voi suorittaa kuka tahansa ikään tai sukupuoleen katsomatta. 

(Metsästäjän opas, 2007, 9–10.) Pienriistaa metsästetään useimmiten haulikolla 

tai pienoiskiväärillä. Ampumavälineellä ja osumakohdalla on merkitystä turkik-

sen kunnon kannalta. Haulikko levittää haulisuihkun, joka osuessaan lähietäi-

syydeltä saaliiseen voi tehdä paljon reikiä nahkaan. Pienoiskiväärillä ammutta-

essa reikiä tulee vain yksi ja luoti läpäisee nahan siististi repimättä sitä. Tavoit-

teena on osua saalista päähän tai rintaan, sillä ne ovat yleensä tappavia osu-

mia. Lisäksi turkis pysyy tällöin mahdollisimman hyvänä.  

 Pyrittäessä turkisten talteenottoon, on pyynnin ajankohta merkitykselli-

nen. Yleissääntönä voidaan sanoa, että kylmänä aikana nahka on valmis ja tur-

kikset ovat parhaimmillaan. (Metsästäjän opas, 2007, 271.) Liian aikaisin nah-

kottaessa karvan juurituppi on vielä nahan aluskerroksessa, jolloin se katkeaa 
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kaavittaessa ja karva irtoaa, kun taas liian myöhään nahkottaessa karva irtoaa 

juuritupesta luonnollisen karvanvaihtokierron takia (Eskelinen & Franck, 1999, 

15). 

Nykyisin, kun turkkien hyödyntäminen on harvinaisempaa, syötäväksi kel-

paamattomia eläimiä metsästetään luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Esimerkiksi kettu on vahingollinen riistakannoille, sillä se tuhoaa muiden eläin-

ten pesiä ja poikasia, sekä kantaa ja levittää rabiesta ja kettusyyhyä (Metsästä-

jän opas, 2007, 48). Kaikki nisäkkäät ja ihmiset voivat saada rabiestartunnan, 

mikä puhjettuaan johtaa lähes aina kuolemaan. Tästä syystä pienpetoja nyljet-

täessä tulee aika käyttää suojakäsineitä. (Metsästäjän opas, 2007, 169–170.) 

Eläintä kannattaa tarkastella ennen sen käsittelyä, sillä luonnossa elävillä eläi-

millä voi olla ihmiseen tarttuvia sairauksia, kuten tuberkuloosi, jäykkäkouristus, 

jänisrutto ja pernarutto. Sairaan eläimen käsittelyssä käsien suojaaminen kumi-

hansikkailla ei riittävästi auta suojautumisessa, vaan eläimet pitää haudata tai 

muulla keinoin asianmukaisesti hävittää, jotteivät ne joudu tekemisiin muiden 

ihmisten tai eläinten kanssa. (Eskelinen & Frank, 1999, 7.) 

 

2.2 Riistan käsittely 
Kun saalis on kuollut, siitä pitää valuttaa veret pois, sillä lihaksistoon jäänyt veri 

heikentää lihan laatua (Metsästäjän opas, 2007, 267). Jos verta menee turkille, 

se on hyvä pestä pois heti haalealla tai kylmällä vedellä, ettei veri värjää turkkia 

ja nahkaa. Näiden vaiheiden jälkeen seuraa nylkeminen eli nahan poistaminen 

lihan päältä. Nylkemisvaihe on kenties kriittisin nahankäsittelyn vaiheista, sillä 

jos siinä epäonnistuu, ei hyvällä parkituksellakaan saa nahkaa enää pelastet-

tua.  

 

2.2.1 Nylkeminen 
 

Nylkemisen tarkoituksena on saada nahka pois eläimen lihojen päältä. Eläimen 

tulee antaa jäähtyä suolistettuna ilmavassa paikassa, ja nylkeminen kannattaa 

tehdä sisätiloissa, ei heti metsässä (Metsästäjän opas, 2007, 271−272). Isom-

mat eläimet, kuten supikoira tai kettu, ripustetaan toisesta tai molemmista taka-

jaloistaan roikkumaan. Jos nylkiessä on apukädet saatavilla, niin toinen ihminen 

voi pitää eläimen jaloista kiinni ja roikuttaa eläintä nylkijän edessä. Jos eläintä ei 
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saa ripustettua takajaloistaan, voi sen nylkeä myös maassa tai pöydällä (Eske-

linen & Franck, 1999, 33).  

Nylkemiseen tarvitaan puukko, jolla vedetään aloitusviilto. Useimmilla 

eläimillä aloitusviilto tehdään takatassusta kynsien välistä toiseen takatassuun 

seuraten selkäkarvan ja vatsakarvan välistä rajaa, kiertäen peräaukon vatsa-

puolelta (Metsästäjän opas, 2007, 272). Puukkoa kannattaa aloitusviillon jäl-

keen käyttää vain hankalissa kohdissa, kuten tassujen päissä ja pään kohdalla, 

ettei vahingossa viillä ja riko nahkaa. Yleensä päkiät ja kynnet otetaan mukaan 

nahkaan, mutta niiden nylkemisen helpottamiseksi voi katkaisupihdeillä murska-

ta varpaiden luut ja puukolla katkaista sitkeät jänteet (Lahtinen, 1964, 20). Hän-

tään vedetään viiden sentin viilto ja se nyljetään juurestaan irti, sitten vedetään 

häntäruoto ulos nahasta, jonka jälkeen vasta viilletään häntä kokonaan auki 

(Lahtinen, 1964,20).   

Nahka vedetään käsin tuppeen eli ikään kuin nostetaan paita pään yli 

helmasta kiinni pitäen. Jos nahka on liukas ja ote meinaa livetä, voi käyttää sa-

hanpurua apuna keräämään kosteutta ja rasvaa eläimestä. Nyljetyn nahan voi 

pitää tuppina tai nahan voi halkaista auki vatsasta. Jos nahan pitää yhtenäise-

nä, se vedetään taanan päälle karvapuoli sisälle päin käännettynä. Taana on 

puinen lauta, joka on pyöristetty toisesta päästään. Sen tulee olla keskeltä halki, 

jotta sitä saa levitettyä sopivan levyiseksi niin, että nahka on tukevasti sen pääl-

lä. Jos nahan halkaisee, voi sen levittää vanerilevyn päälle karvat levyä vasten 

ja naulata kiinni. Yleisesti pienriistaeläimet, kuten kettu tai minkki, kuivatetaan 

taanan päälle vedettynä, kun taas kaikkien kettua suurempien eläinten nahka 

avataan vatsapuolelta leuasta häntään (Eskelinen & Franck, 1999, 30−31).  

Tärkeää on poistaa nahasta huolellisesti korvarustot ja nylkeä huulet auki 

poistaen niistä lihat, etteivät ne mätäne myöhemmin ja aiheuta karvojen irtoa-

mista (Eskelinen & Franck, 1999, 31−32). Aloittelevan harrastelijan ei mielestä-

ni kannata vaivata itseään hankalilla osilla, vaan suosiolla katkaista nahka tas-

sujen yläpuolelta ja niskasta. Pään ja tassujen kaapiminen vaatii hyviä työkalu-

ja, sillä jos niihin jää lihaa ja kalvoja, jää valmis nahka koppuraiseksi ja pahim-

massa tapauksessa mädätysbakteerit pääsevät tekemään tuhojaan. 
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2.2.2 Nahan puhdistaminen 
 

Kaapimisen tarkoituksena on poistaa nahasta kaikki rasva ja muu pilaantumisel-

le altis kudos. Kaapimisessa käytetään apuna tylsää veistä tai vastaavaa esi-

nettä, joka ei ole niin terävä, että sillä voisi viiltää nahan rikki. Kaapiminen kan-

nattaa aloittaa selkäosasta, vatsapuolen kanssa pitää olla varovaisempi. Erityi-

sesti niskan ja hartioiden seutu sekä etujalkojen ympäristö tulee puhdistaa huo-

lellisesti. Lopuksi nahasta poistetaan korvien rustot sekä aukaistaan huulet, jois-

ta irrotetaan lihakset. (Metsästäjän opas, 2007, 273.) Rasvojen poistaminen on 

erityisen tärkeää, sillä rasvat hapettuvat eli härskiintyvät ja mädättävät nahan. 

Toimenpide olisi helpoin suorittaa turkkurin penkin avulla, mutta aloittelijalle riit-

tää tylsä puukko, jolla kaavitaan nahkaa niin että nahan sisälläkin oleva rasva 

pursuaa pois. (Eskelinen & Franck, 1999, 26−27.) 

 

2.2.3 Nahan säilöminen 
 
Useinkaan ei ole mahdollista käsitellä nahkaa valmiiksi heti sen nylkemisen jäl-

keen, sillä nahan käsittely vie paljon aikaa ja vaatii usein etukäteisjärjestelyjä. 

Sen vuoksi raa’at nahat säilötään odottamaan sopivaa aikaa käsittelyyn. Säilön-

tä on tehtävä huolellisesti, sillä nahka pilaantuu ja mätänee yhtä helposti kuin 

syötäväksi tarkoitettu liha. Säilönnän tarkoitus on estää hajaantuvien pieneliöi-

den, kuten mädätysbakteerien toiminta nahassa (Eskelinen & Franck, 1999, 

21). Säilönnän voi tehdä kuivaamalla, suolaamalla tai pakastamalla. Kuivaami-

nen tarvitsee tarkat olot; suoja auringonpaisteelta, hyvä ilmavirtaus, ei liian kui-

va tai kostea ilma ja sopiva lämpötila (Covington, 2009, 77). Kuivattu nahka 

vaatii pitkän liotuksen ennen parkitusta ja pakastamiseen liittyy nahan murtuma-

riskejä, joten suolaaminen on mielestäni ensikertalaiselle helpoin ja yksinkertai-

sin tapa säilöä nahka. Suola on haitallista ympäristölle, joten nahkoja enemmän 

käsittelevän on hyvä käyttää säilömiseen muita menetelmiä. (Katso 4.3 Ekolo-

gisuus, 31–32). 

Säilöntä suolaamalla perustuu ensisijaisesti siihen, että suola poistaa 

nahasta vettä, ja toissijaisesti sen bakteereja tuhoavaan vaikutukseen. Säilömi-

seen suositellaan merisuolaa, sillä muut suolat, kuten vuorisuola tai maantie-

suola, sisältävät nahalle haitallisia mineraaleja tai kemikaaleja. (Eskelinen & 

Franck, 1999, 23). Jäähtynyt vuota levitetään karvapuoli alaspäin alustalle ja 
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sen päälle ripotellaan suolaa niin paljon, että lihapuoli peittyy. Alusta asetetaan 

kaltevaan asentoon, jotta likainen suolavesi pääsee valumaan pois nahasta. 

Suolauksen voi toistaa vielä pari kertaa, jos käsittelyä odottaa pidemmän aikaa. 

Huolellisesti tuoreena suolattu nahka voi säilyä vuosikausia, jos sitä säilytetään 

viileässä ja kuivassa paikassa. (Eskelinen & Franck, 1999, 24.) Jos nahkoja on 

kerralla useampia, voi ne asettaa suolattuina päällekkäin aina karvapuoli alas-

päin kaltevasti asetetun tason, kuten vaihtolavan päälle (Eskelinen & Franck, 

1999, 34). Pinoaminen auttaa ylimääräistä suolavettä puristumaan pois, jättäen 

nahan kosteuspitoisuudeksi noin 40–50 % (Covington, 2009, 80). Jos nahat 

parkitaan tuoreeltaan, ei niitä tarvitse suolata, vaan riittää, että liottaa niitä kuu-

desta kahdeksaan tuntia suolavedessä, jossa on 25 g suolaa lämmintä vesilit-

raa kohden (Eskelinen & Franck, 1999, 51). Liottaminen on olennainen osa na-

han käsittelyä, riippumatta siitä parkitaanko nahka tuoreeltaan vai säilytyksen 

jälkeen. (Katso tarkemmin 2.3.1 Liotus, 10–12) 

Sahanpurut toimivat kuivattavana säilömismenetelmänä, mutta niiden 

heikko kuivaamisteho sallii säilytyksen vain muutamasta päivästä viikkoon en-

nen kuin bakteeritoiminta aiheuttaa vaurioita nahkaan (Covington, 2009, 78). 

Sahanpurujen käyttö on ympäristölle ystävällisempää kuin suolaaminen, joten 

jos tietää parkitsevansa nahat piakkoin niiden nylkemisen jälkeen, on sahanpu-

rujen käyttö hyvä keino antaa lisäpäiviä valmisteluihin. 

 
2.3 Nahan käsittely 
Jotta voisi ymmärtää nahan käsittelyä, täytyy ymmärtää nahan erityispiirteitä. 

Nahka poikkeaa muista materiaaleista kemiallisilta ja mekaanisilta ominaisuuk-

siltaan, ja parkituksen tehtävänä on parantaa tai tuoda esiin näitä ominaisuuk-

sia. Yleisesti nahka koostuu kolmesta kerroksesta, joiden ominaisuudet eroavat 

toisistaan. (Eskelinen & Franck, 1999, 9.)  

1. Orvaskesi (epidermis) on ulommainen kerros, ja se säätelee ruumiin 

lämpö- ja kosteustaloutta sekä suojaa bakteereilta. Orvaskeden paksuus 

on noin 1 % ihon vahvuudesta ja se muodostuu solukudoksesta sekä 

sen kasvutuotteista, kuten karvoista, kynsistä ja linnunsulista. Orvaskesi 

koostuu vielä kolmesta eri kerroksesta: perussolurivistöstä, jyväiskerrok-

sesta ja marraskedestä. Perussolurivistö on alin limainen solukerros ja 

se kestää huonosti kemiallisten aineiden ja bakteerien vaikutusta. Jy-
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väiskerros on keskimmäinen kerros ja se kestää hyvin bakteerien ja 

kemiallisten aineiden vaikutusta. Marraskesi eli sarveiskalvo on ulom-

mainen kerros, joka on pelkästään keratiinia. 

2. Verinahka (corium) on orvaskeden tukikerros ja se on ihon vahvin osa. 

Ihon paksuudesta 80 % on verinahkaa. Se on nahan valmistuksen kan-

nalta tärkeä kerros, sillä se koostuu vahvan verkon muodostavista valku-

aiskuiduista, joiden rakennusaineena on kollageeni. Verinahan muodos-

taa kolme kerrosta: martiokerros, marto ja retikulakerros. Martiokerros 
on ohut lujarakenteinen kudos, jonka tunnistaa sen yläpinnassa olevista 

karvahuokosten aiheuttamista rei’istä. Martiokerros määrää nahan ulko-

näön. Marto eli papillaarikerros on varsinainen rakennekerros. Se on 

huokoinen ja herkkä kemikaalien vaikutukselle ja mekaaniselle rasituk-

selle. Marto sisältää karvanjuuria, tali- ja hikirauhasia sekä verisuonia. 

Retikulakerros koostuu paksusta ja säännöllisesti punoutuneesta kuitu-

punoksesta, joka antaa nahalle sen luonteenomaiset ominaisuudet. 

3. Aluskerros (subcutis) kiinnittyy eläimen ruumiin lihaskudokseen. Se 

koostuu sidekudoskuiduista, verisuonista, rasvakudoksesta ja muista 

valkuaisaineista. Aluskerroksella ei ole merkitystä nahan valmistukseen, 

joten se poistetaan kaapimalla ennen parkitsemista. (Eskelinen & Frank, 

2009, 9–12.) 	  

Kollageeni on yleisnimike ainakin 28 erilaiselle kollageenityypille, joilla 

kaikilla on erityinen tehtävä ihossa. Kollageenin tärkein tehtävä on toimia yhdis-

tävänä kudoksena. Kollageenit ovat proteiineja eli valkuaisaineita, ja ne koostu-

vat aminohapoista. (Covington, 2009, 1.) Luonnollisessa tilassa kollageeni kes-

tää hyvin bakteerien ja kemiallisten aineiden vaikutusta ja se mätänee huo-

nommin kuin valkuaisaineet, joista lihakset ja veri koostuvat (Eskelinen & 

Franck, 2009, 11). Kollageenin sisältämien aminohappojen tärkeys nahanteolle 

riippuu niiden tehtävästä valkuaisaineessa. Nahanteon kannalta tärkeitä rooleja 

aminohapoille ovat kuiturakenteen luominen ja proteiinimuutosreaktioiden pro-

sessoiminen. Muut aminohapot ovat tärkeitä kollageenin ominaisuuksien mää-

rittelyyn, mutta niillä ei ole merkitystä nahan tekoon (Covington, 2009, 2).  
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2.3.1 Liotus ja pesu 
 
Nahanvalmistus kestää useita päiviä, joten säilötty nahka otetaan käsittelyyn, 

kun itsellä on aikaa siihen useana peräkkäisenä päivänä. Nahka kuivahtaa säi-

lytyksessä, joten liotuksen tarkoituksena on saattaa nahka takaisin siihen vesiti-

laan, jossa se oli vielä eläimen eläessä. Lisäksi siitä liotetaan pois likaa, säilö-

misaineita, rasvaa ja parkitukseen kelpaamattomia proteiineja. (Eskelinen & 

Franck, 1999, 51.) Liotuksen tarkoitus on täyttää nahan kuiturakenne vedellä 

varmistaen, että kaikki  nahan osat ovat vettyneet tasapainotilaan, jotta kemial-

liset reagenssit pääsevät liikkumaan nahan läpi. Myös tuoreena käsiteltävä 

nahka täytyy liottaa ensin. (Covington, 2009, 99.) Liotuksessa voidaan käyttää 

apuna pinta-aktiivista ainetta, kuten astianpesuainetta, jonka tärkeä tehtävä on 

poistaa nahasta ja karvoista likaa ja rasvaa. Aineesta riippuen sitä lisätään 0,5–

2 g/l. Liuoksen lämpötila on tärkeä, sillä liian lämpimässä vedessä bakteerit li-

sääntyvät ja nahassa olevat valkuaisaineet muuttuvat parkitukseen kelpaamat-

tomiksi. (Eskelinen & Franck, 1999, 52.) Pesuaine kiihdyttää nahan kuituraken-

teen nesteytymistä, mutta nesteen matalan lämpötilan vuoksi sen rasvanpoisto-

ominaisuus on heikko tässä vaiheessa (Covington, 2009, 105).  

Nahan käyttöön liittyen on tärkeää tietää, miten se reagoi eri lämpötilois-

sa. Hydroterminen pysyvyys eli kuuman veden sietokyky mitataan tavanomai-

sesti lämpötilasta, missä valkuaisaine menettää luonnollisen rakenteensa; kol-

lageenin ollessa kyseessä sitä kutsutaan usein kutistumislämpötilaksi (Coving-

ton, 2009, 5). Raakanahan käsittelyssä veden lämpötilan tulee olla vähintään 

pari astetta alhaisempi kuin ruumiinlämmön, jotta valkuaisaineet pysyvät muut-

tumattomina. Bakteerien kasvun hidastamisen kannalta 20–30 asteinen vesi on 

sopiva ja siihen voi lisätä hieman suolaa, noin 10 g/l, hidastamaan bakteeritoi-

mintaa. Veden liiallinen suolapitoisuus heikentää liotusta, joten suolan määrän 

kanssa on oltava tarkkana. (Eskelinen & Franck, 1999, 52–53.) Liian matala ve-

den lämpötila eli 10–20 °C voi muuttaa karvatupen kulmaa, jolloin on olemassa 

riski, että pinnasta tulee rosoinen (Covington, 2009, 103). Pinnan rosoisuus on 

haitaksi erityisesti nahkoja tehtäessä, mutta turkiksen kanssa on hyvä noudat-

taa samaa varovaisuutta. Nahkoja voi liikutella liotuksen aikana, jotta neste 

pääsee tasaisesti vaikuttamaan; liotus on valmis kun nahka on kauttaaltaan 

kostunut ja turvonnut (Eskelinen & Franck, 1999, 54). Sopiva liotuksen kesto 
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suolatuille nahoille on 6 tuntia ja kuivatuille nahoille ja vuodille 24–48 tuntia. 

Kuivattujen nahkojen liikuttelua tulee välttää liotuksen ensimmäisen vuorokau-

den aikana. (Covington, 2009, 103.)  

Pitkät liotusajat lisäävät bakteerien kasvua, mikä on riskitekijä nahan pi-

laantumiselle. Jotkut parkitsimot käyttävät torjunta-aineita liotusvaiheessa, kun 

taas toiset sallivat kohtuullisen bakteerienkasvun. Torjunta-aineet vaikuttavat 

nahanmuokkauksessa nahan värjäytymis- ja karvanpoisto-ominaisuuksiin. Esi-

merkiksi joidenkin torjunta-aineiden sisältämillä aldehydeillä on nahkaa parkit-

sevia vaikutuksia. Nahan parkkiintuminen hankaloittaa karvan- tai villanpoistoa, 

joten torjunta-aineiden käyttöä tulee harkita nahkoja tehtäessä (Covington, 

2009, 107–108.) Torjunta-aineet lisäävät myös nahankäsittelyn ekologista taak-

kaa, joten niiden käyttöä ei voi suositella. 

Kiinalaiset tutkijat Ma, Hou, Gao, Lv, ja Zhang (2014, 229–231) ovat tut-

kineet teollisesti valmistettujen entsyymien käyttöä liotusvaiheessa. Liotuksen 

yksi tehtävä on poistaa parkitukseen sopimattomia valkuaisaineita, joten ent-

syymien luonne sopii tehtävään, sillä entsyymit pilkkovat eli hydrolysoivat val-

kuaisaineita. Entsyymit toimivat spesifisesti, eli tietty proteaasientsyymi kykenee 

hydrolysoimaan vain tietyn proteiinin eli valkuaisaineen. Eläimen nahka sisältää 

erilaisia valkuaisaineita ja teollisuudessa käytetään eri eläinten nahkoja, joten 

on parempi valita useamman entsyymin yhdiste kuin käyttää yhtä entsyymi-

tyyppiä nahkojen käsittelyyn. Liotus on nahan käsittelyn ensimmäinen vaihe, 

josta syntyy jätteenä ympäristöä saastuttavia aineita, kuten valkuaisaineita, 

aminohappoja, karvoja, raakanahoista liukenevia kemikaaleja kuten suolaa se-

kä pinta-aktiivisia aineita kuten pesuainetta Entsyymejä sisältävä jätevesi sovel-

tuu käsiteltäväksi biologisin menetelmin, joten entsyymien käyttö nahanvalmis-

tusprosessissa ei lisää saasteiden määrää. Entsyymien käyttö onkin yksi var-

teenotettavimmista ympäristöystävällisistä kemikaaleista nahkateollisuuden 

alalla. (Katso myös 4.3 Ekologisuus) 

Pesu eroaa liotuksesta veden korkeamman lämpötilan perusteella. Pe-

sussa lämpötila on noin 40–45 °C. Pesun tarkoituksena on poistaa nahan luon-

nollinen rasva sekä karvapeitteessä oleva lika. Veteen lisätään samaa pesu-

ainetta kuin liotuksessa, esimerkiksi Fairya, noin 2–3 g/l. Jos materiaali on eri-

tyisen rasvapitoinen, voi liuokseen lisätä hieman ruokasoodaa, noin 0,5 g/l. Tur-

kista liikutellaan pesuliuoksessa 30–60 minuuttia. Pesun jälkeen turkis huuhdel-
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laan huolellisesti ja asetetaan tasaiselle alustalle kaavittavaksi karvapuoli alas-

päin. Nahasta poistetaan viimeisetkin kalvot, lihat ja rasvat tylsällä puukolla 

kaapien. Kalvon poistamisen jälkeen nahan pinta on mokkamainen ja valmis ot-

tamaan vastaan parkitusaineen. Jos nahkaan jää kalvo, se kuivuu muodostaen 

kovan ja jäykän pinnan. Kaavinnassa on oltava huolellinen, sillä vaarana on 

vuolla nahkaa liian syvältä, jolloin karvan juuret paljastuvat. (Eskelinen & 

Franck, 1999, 54–55.) Jos karvan juuret tulevat esiin, lähtee karva irti valmiista 

turkiksesta. 

 
2.3.2 Piklaus 
 
Piklauksen tarkoitus on muuttaa kollageeni sellaiseen muotoon, että se on val-

mis parkitusreaktioille (Covington, 2009, 177). Piklauksella tarkoitetaan nahan 

avaamista, jotta turkiksesta tulee kevyt, pehmeä ja venyvä. Nahka muodostuu 

valkuaisaineista ja piklauksessa poistetaan parkitukseen kelpaamattomat val-

kuaisaineet, jolloin nahka kevenee. Piklaus tehdään orgaanisilla hapoilla, joista 

harrastelijalle on ehkä helpoiten saatavissa AIV-happoa, joka sisältää muura-

haishappoa ja jonkin verran muita kemikaaleja. Piklausliemeen laitetaan yhtä 

nahkakiloa kohden 20 litraa vettä, 5–8 ml/l happoa sekä 40–50 g/l suolaa eh-

käisemään happojen turvottavaa vaikutusta. Liuoksen lämpötilan on oltava 25–

30 °C ja turkista liotetaan noin 24 tuntia. Lämpimään veteen liuotetaan mitattu 

määrä suolaa, jonka jälkeen pestyn ja huuhdellun nahan annetaan olla liuok-

sessa puolisen tuntia välillä liikuttaen. Sen jälkeen nahka nostetaan hapon li-

säämisen ajaksi liemestä pois. Happoa laimennetaan ensin 1:10:een, jonka jäl-

keen laimennettu happo sekoitetaan piklausliemeen varovasti. Piklauksessa ja 

parkituksessa kannattaa käyttää muoviastioita, etteivät hapot liuota metalliasti-

oista epätoivottavia aineita (Eskelinen & Franck, 1999, 56–57.)  

Suolan ja hapon määrän on oltava tasapainossa. Liian vähäinen suolan 

määrä johtaa bakteerien kasvuun ja happoturvotukseen, kun taas liika suola es-

tää reagensseja tunkeutumasta solurakenteeseen. Liiallinen hapon määrä ai-

heuttaa hydrolyyttisiä happovaurioita, joista lievimmät saattavat olla korjattavis-

sa suolaliuoksella ja ionittomalla pesuaineella. Liian vähäinen määrä happoa 

taas johtaa bakteerien kasvuun ja mädäntymiseen. (Covington, 2009, 179–

192.) 
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2.3.3 Parkitus  
 
Parkituksen tehtävänä on saada nahassa aikaan ne ominaisuudet, joista nahka 

tunnetaan. Parkituksella on neljä tavoitetta. 

1. Korkeampi kutistumislämpötila, jonka suuruus riippuu käytetystä parki-

tusmenetelmästä. Korkeasta kutistumislämpötilasta on hyötyä muun mu-

assa nahkoja värjätessä.  

2. Kyky vastustaa vahingollisia vaikutuksia, kuten tiettyjä kemikaaleja tai 

kosteutta. 

3. Eristetty solurakenne eli lämmöneristyskykyyn vaikuttava nahan huokoi-

suus. Parkitus on valmisteltu liotus- ja piklausvaiheessa poisliottamalla 

parkitukseen kelpaamattomien solujen väliset rasvat ja valkuaisaineet. 

4. Vähäisempi kutistuvuus nahan kuivumisvaiheessa. Toisin sanoen parkit-

sematon raakanahka kutistuu voimakkaasti kuivuessaan. (Eskelinen & 

Franck, 1999, 58–59.) 

Todellisuudessa ainut tarkka määritelmä parkitukselle on muuttaa pilaantuva 

orgaaninen materiaali stabiiliksi materiaaliksi, joka on vastustuskykyinen pilaan-

tumisbakteerien aiheuttamaa mädäntymistä vastaan (Covington, 2009, 195). 

Kaikki menetelmät eivät täytä tarkkaa määritelmää parkituksesta, vaikka niillä 

saadaan aikaan nahalle yleisesti miellettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi alumii-

niparkitus on pestävissä pois ja öljyparkittu nahka vastustaa mädäntymistä, 

kunhan pysyy kuivana. Tästä syystä on mahdollista eritellä kaksi termiä: parki-

tus (tanning) ja nahan teko (leathering). (Covington, 2009, 196.) Turkisnahkojen 

käsittelyssä on yleisesti ottaen tärkeämpää stabiloida nahka kuin kasvattaa kor-

kean lämpötilan sietokykyä. Siitä syystä sen valmistusprosessia kuvaillaan mie-

luummin nahan teoksi kuin parkitsemiseksi (Covington, 2009, 269). Tässä tut-

kielmassa käytetään nahanparkitukseen sopivia menetelmiä, joten valmistus-

prosessissa puhutaan parkituksesta nahan teon sijaan. 

Parkituksen tehtävänä on stabiloida nahan kollageenit, jottei niiden ra-

kenne hajoa entsymaattisesti. Parkituksessa olennaista on kollageenin ristisil-

loittaminen. Ristisilloituksen kemiallinen perusta vaihtelee eri parkitusmenetel-

män mukaan. (Ikonen & Karvo, 2011, 5–6; Covington, 2009, 432.) Parkitus-

reagenssin aikaansaama ristisilloitus estää kollageenirakenteen kolmoiskierteitä 

(triple helices) purkautumasta, jonka seurauksena kollageeni muuttuu stabiiliksi. 
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että olisi tarpeen kehittää uusi parkituskonsepti, 

joka perustuisi prosessin termodynamiikan muuttamiseen estäen nahkaa kutis-

tumasta. (Covington, 2009, 198.) Hydroterminen pysyvyys on siis uudessa ajat-

telumallissa tärkeämpää kuin pelkästään kollageenin ristisilloittaminen. Kutistu-

mislämpötila heijastaa kollageenin kemiallista tilaa, ja siten kollageenin kemial-

linen muuntelu vaikuttaa kutistumislämpötilaan. Parkitseminen nostaa kutistu-

mislämpötilaa ja parkituksen poistaminen laskee sitä (Covington, 2009, 201). 

Hydroterminen pysyvyys riippuu sidoksen kemiallisesta luonteesta: elektrostaat-

tinen < vetysidos < kovalenttinen sidos. Edellä mainitusta on esimerkkinä parki-

tusaineen muodostaman sidoksen vaikutus denaturoitumislämpötilaan: alumii-

nipohjainen parkitus < kasvipohjainen parkitus < aldehydiparkitus. (Covington, 

2009, 439.) Perinteisen näkemyksen rinnalle on esitetty uusi, yksikertaisempi ja 

voimakkaampi, silloitus-lukitus -malli (link-lock) kollageenin stabiloinnista. Uusi 

tietämys kannustaa vahvasti käyttämään useampaa menetelmää parkitsemi-

seen. (Covington, 2009, 441.) Silloitus-lukitus -mallin mukaan yhdellä ainesosal-

la tehdyt parkitukset rajoittuvat kutistumisreaktion termodynamiikkaan antaen 

ainoastaan kohtalaisen kutistumislämpötilan. Sen sijaan korkea kutistumisläm-

pötila voidaan saavuttaa käyttämällä vähintään kahta tavanomaista ainesosaa 

parkitsemiseen. 

Korkea kutistumislämpötila saavutetaan, jos ensin käytetyn parkitusai-

neen ja kollageenin välillä on vahva kemiallinen sidos (link) ja jos ensin käytetty 

parkitusaine on lukittu (lock) paikoilleen toisella parkitusaineella. Reaktioiden 

kemiallista taustaa tärkeämpää on mukailla mallin vaatimuksia, joten korkeampi 

kutistumislämpötila voidaan saavuttaa useammalla tavalla, kuin nykyisin tunne-

taan. (Covington, 2009, 441.) 

Edellä mainittuun silloitus-lukitus -malliin viitaten myös jälkiparkituksella 

ja viimeistelyaineilla voidaan nahkaan saada toivottavia ominaisuuksia. Monet 

viimeisimmät tutkimusartikkelit käsittelevätkin jälkiparkitus- ja viimeistelyainei-

den vaikutusta nahan laatuun (katso Jankauskáite ym. kohdasta 2.3.6 Viimeis-

tely, 17). 
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2.3.4 Rasvaus 
 

Turkisnahasta on aiemmissa tekovaiheissa poistettu sen luonnollinen rasva. Il-

man rasvaa nahka kuivuu kovaksi, joten siihen täytyy lisätä rasvaa ennen kuiva-

tusta. Rasva ei saa olla härskiintyvää, joten se täytyy valita tarkoin. Zschimmer 

& Schwarzin valmistama Prinol M31 spez on turkisnahoille erityisen hyvin sovel-

tuva, sillä siitä saa veteen laimentamalla 1:1 seoksen, jota voi sivellä lihapuolel-

le välttäen karvojen rasvaantumista. Rasvalla sivelty nahka voidaan taittaa kak-

sinkerroin noin vuorokaudeksi, jonka jälkeen se voidaan kuivata ja pehmittää. 

(Eskelinen & Franck, 1999, 63–64.)  

Rasvauksen ja pehmityksen (fatliquoring) ensisijainen merkitys on estää 

kuiturakenteita takertumasta toisiinsa, mitä tapahtuu veden haihtuessa kuitujen 

välistä. Tällöin kuidut tulevat lähemmäksi toisiaan ja altistuvat kemiallisille vuo-

rovaikutuksille. Vasta toissijaista on toimenpiteestä saatava pehmeys. Rasva 

siis voitelee kuiturakenteen jotta sen elementit pääsevät liukumaan toistensa 

lomassa. (Covington, 2009, 392–393.) Yksinkertaistetusti rasvauksen mekaniik-

ka toimii seuraavanlaisesti: 1. Neutraali öljy kulkeutuu nahkaan öljy-vesi-

emulsiona; 2. Emulgaattori on vuorovaikutuksessa nahan kanssa menettäen 

emulgoivan voimansa. 3. Neutraali öljy jää kuiturakenteeseen. 4. Vesi poistuu 

haihtumalla jättäen öljyn kulkemaan kuiturakenteessa (Covington, 2009, 396).  

 

2.3.5 Kuivaus ja pehmitys 
 

Nahasta puristetaan pois ylimääräinen vesi asettamalla se tasaiselle alustalle ja 

työntämällä sitä näskäimellä keskeltä reunoille (Eskelinen & Franck, 1999, 64).  

Esimerkiksi voiveitsi on tarkoitukseen hyvä, jos ei ole saatavilla oikeita nahkurin 

työkaluja. Nahka pingotetaan tiukasti paikoilleen ja annetaan kuivahtaa hitaasti 

viileässä ja suojassa auringonpaisteelta (Eskelinen & Franck, 1999, 64). Jos 

nahka on ohut, kuten pienemmillä nisäkkäillä, ei nahkaa ole mielestäni tarpeen 

pingottaa, vaan sen voi antaa kuivahtaa itsekseen välillä pehmittäen.  

Nahan pehmitys aloitetaan kun se on vielä hieman kostea. Nahka irrote-

taan alustasta, jos se on ollut pingotettuna. Nahkaa hangataan lihapuoli puupin-

taa vasten esimerkiksi pöydänreunan yli vedellen, kuten kiillottaisi kenkiä. Lo-

pullisen työn pehmeys riippuu tämän vaiheen huolellisuudesta, joten nahkaa 
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joutuu venyttelemään ja liikuttelemaan voimalla. Nahka kuivaa samalla kun 

pehmitys tapahtuu, joten siihen voi lisätä työvaiheessa hieman kosteutta niin 

kauan kunnes se on tarpeeksi pehmeä. (Eskelinen & Franck, 1999, 64–65.) 

Pehmitysvaiheessa lihapuolen pintaan voi voidella samaa Prinol-seosta kuin 

rasvauksessakin. Seos on siis hyvä tehdä kannelliseen rasiaan, jotta se säilyy 

pehmitysvaiheeseen. 

 

2.3.6 Viimeistely 
 
Kaiken liottamisen ja toimenpiteiden jälkeen karva voi näyttää likaiselta ja tak-

kuiselta, mutta se voidaan puhdistaa ja harjata hyvään kuntoon. Puhdistukses-

sa voidaan käyttää apuna esimerkiksi leseitä, sahanpuruja, liitua tai kipsijauhoa, 

joita levitetään uunipellille leivinpaperin päälle ja lämmitetään 150 °C:ssa noin 

5–10 minuuttia. Karvapuolelle levitetään lämmintä puhdistusainetta ja sitä han-

gataan voimakkaasti käsitellen kaikki kohdat. Puhdistusaine poistetaan raviste-

lemalla nahkaa alustan päällä, josta puhdistusaine voidaan kerätä talteen uu-

delleen käytettäväksi, ellei se ole liian likaista. Ravistelun jälkeen karvan voi 

imuroida pölynimurilla, jonka jälkeen karva harjataan huolellisesti molempiin 

suuntiin. (Eskelinen & Franck, 1999, 65.) 

Tekstiiliteollisuuden puolella käytettävien tekniikoiden, kuten pinnoittei-

den avulla halutaan kehittää nahkateollisuuden prosesseja ympäristöystävälli-

semmiksi parantaen samalla valmiin nahan ominaisuuksia (Ikonen & Karvo, 

2011, 3). Kollageenikuidut ovat hydrofiilisia, joten erilaisilla viimeistely- ja pinnoi-

tusmenetelmillä pyritään suojaamaan nahka vettä vastaan. Viimeistelyssä voi-

daan käyttää muun muassa ”veteen liukenemattomia rasvoja, hartseja, vahoja 

tai polymeerejä, joilla täytetään kuitujen välit tai muodostetaan suojaava kalvo 

nahan pinnalle”. (Ikonen & Karvo, 2011, 14.) 

Parkituksen jälkeisiä prosesseja on nahan valmistuksessa useita. 

Jälkiparkitusaineita on kehitetty parantamaan muun muassa kromiparkitun na-

han ominaisuuksia. Käytetyimpiä jälkiparkitusaineita ovat kasviparkit sekä syn-

teettiset että luonnosta peräisin olevat fenoliset parkitusmateriaalit. (El-Shahat 

ym., 2010, 13-21.) 

Jankauskaite ym. (2012) ovat tutkineet uudelleenparkituksen ja viimeiste-

lyn (fatliquoring) vaikutuksia nahan rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Raakana-
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han tai vuodan laatu vaikuttaa käsitellyn nahan rakenteeseen ja vedenkestävyy-

teen. Parhaimmiksi viimeistelyaineiksi osoittautuvat monitoimiset rasvausaineet 

(multi functional fatliquoring agents), jotka kykenevät ympäröimään kuidun vet-

tähylkivällä kerroksella ja kasvattamaan pintajännitystä vettä vastaan. Viimeiste-

lyaineet, jotka täyttävät kuitujen välisen tyhjän tilan, parantavat vedenkestoa, 

mutta estävät hengittävyyden. Tutkimus osoittaa, että oikein valituilla aineilla on 

mahdollista saada ominaisuuksiltaan käyttökelpoista nahkaa myös huonompi-

laatuisesta vuodasta. (Jankauskaite ym., 2012, 150−157.) Tutkijat vertailevat 

tutkimuksessaan usean eri uudelleenparkitusaineen ja viimeistelyaineen yhteis-

vaikutusta, joten tietyn aineen vaikutusta ei voida eritellä. Tulos kuitenkin tukee 

nahankäsittelyn silloitus-lukitus -mallia, joka pohjautuu usean eri menetelmän 

yhdistämiselle.  

Uudelleenparkituksen ja rasvauksen vaikutusten testaamiseen Jankaus-

kaite ym. (2012, 154−157) ovat käyttäneet neljää erilaista menetelmää. Pyyh-

käisyelektronimikroskooppia (SEM) on käytetty mikroskooppisten kuvien otta-

miseen nahan poikkileikkauspinnasta. Nahasta on analysoitu kemialliset omi-

naisuudet, kuten kromipitoisuus, dikloorimetaaniin liukenevan rasvapitoisen ai-

neksen määrä ja haihtuvat aineet, kuten kosteus. Nahan vedenkestävyys on 

määritetty standardien EN ISO 5403 ja EN ISO 23044 mukaisesti Bally Penet-

rometer -laitteella. Nahan hengittävyys on määritetty kiinnittämällä testikappale 

kanneksi kuiviketta sisältävän purkin suulle ja pitämällä standardoiduissa olo-

suhteissa voimakkaassa ilmavirrassa vesihöyryn läpäisevyyden määrittämisek-

si. Vesihöyryn imeytyvyys on määritetty laittamalla vettä läpäisemätön materiaa-

li vesiastian suulle ja laittamalla kuiviketta sisältävä purkki, jossa testikappale on 

ollut kantena, sen päälle testipinta vettä läpäisemättömän materiaalin pintaa 

vasten. Testausaika on ollut kahdeksan tuntia.  
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3 Parkitusmenetelmät 
 
Kasviparkitus on ollut lähestulkoon ainut parkitusmenetelmä vielä 1800-luvun 

loppuun asti (Covington, 2009, 204). Luultavasti kasviparkitus on keksitty, kun 

esihistoriallinen ihminen on tarkkaillut nahassa tai vuodassa tapahtuneita muu-

toksia sen jälkeen, kun se on lionnut lätäkössä kasviperäisen materiaalin kans-

sa (Covington, 2009, 281). Nykyisin teollisesti valmistetut kemikaalit hallitsevat 

parkitusta, mutta jatkuvasti tutkitaan myös mahdollisuuksia kasviperäisten vaih-

toehtojen lisäämiseen. Teollisuudessa kasviparkitus ei kykene korvaamaan 

kromiparkitusta laadun ja säilönnässä käytettävän ja ympäristön kannalta on-

gelmallisen suolan vuoksi (Ikonen & Karvo, 2011, 8).  

 
3.1 Kromiparkitus 
Kromi(III) -suoloilla parkitseminen on yleisin tapa käsitellä nahkoja. Nykyisin jo-

pa 90 % maailman nahoista parkitaan kyseisillä mineraalisuoloilla. Kasviparki-

tus on saanut väistyä 1900-luvun alussa, kun on havaittu, että kromisuolojen ai-

heuttama reaktio on nopeampi ja luotettavampi kuin silloiset kasviparkitusreak-

tiot. Monituhatvuotinen perinne kasviparkituksesta on väistynyt alle 50 vuodes-

sa, kun kromiparkitus on kehittynyt ja vallannut teollisuuden. (Covington, 2009, 

204–205.) Kromiparkituksessa reaktiot johdetaan yleisimmin kromi(III)sulfaatilla. 

Siinä parkitus tapahtuu alle vuorokaudessa, kun taas kasviparkitukseen kuluu 

moderneillakin menetelmillä useita viikkoja. Kromiparkituksella saadaan korkea 

hydroterminen pysyvyys, kutistumislämpötila on jopa 110 °C. Kasviparkitukseen 

verrattuna ero on suuri. Kasviparkituksessa suurin saavutettava kutistumisläm-

pötila on 85 °C. Täysin parkitussa nahassa kromipitoisuus on pieni, 4 % Cr!O!, 

kun taas kasviparkittu nahka saattaa sisältää tanniineja jopa 30 %, mikä vaikut-

taa käyttöominaisuuksiin. Kasviparkittu nahka on kasvien polyfenoleista johtuen 

hydrofiilinen, mutta kromiparkitus tekee kollageenista hydrofobisen, mikä mah-

dollistaa vedenkestävyysominaisuuksien luomisen nahkaan. Kromi toimii värjä-

yksessä puretteena, joten kromiparkittu nahka on värjättävissä moniin eri värei-

hin pastelleista tummiin sävyihin ja värinkesto on hyvä, kun taas kasvien poly-

fenolit murtavat värien kirkkautta ja heikentävät värien valonkestoa. (Covington, 

2009, 213–214.) Kromiparkitus tuottaa nahkaan sinertävän värin, joten sitä kut-

sutaan wet blue -nahaksi (Ikonen & Karvo, 2011, 8). 
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Kromi(III) -suolat valmistetaan kromi(VI):n yhdisteistä, joita tuotetaan kromiitti-

malmista (Covington, 2009, 205). Kromiparkituksen aiheuttamat terveyshuolet 

johtuvat kromi(VI):stä, jota saattaa ilmetä nahassa jos kromisuolojen reaktiot 

ovat olleet epätäydellisiä. Maailman nahkateollisuus väittää kromi(III):n olevan 

myrkytöntä ja sen vuoksi aiheuttavan vähän haittaa ympäristölle, erityisesti kos-

ka sen kompleksit eivät voi läpäistä solun seinämiä ja siten vaikuttaa tuman 

DNA:han. Tokihan ihmiskunnalla on vuosisadan kokemus kromiparkittujen nah-

kavaatteiden käytöstä ja käytön seurauksena on havaittu vain hyvin vähän iho-

ongelmia, kuten ihottumaa. Kuitenkin teollisuus on yhtä mieltä yhteiskunnan 

päättäjien kanssa siitä, että kromi(VI) on myrkyllinen ja karsinogeeninen. (Co-

vington, 2009, 207–208.) 

 Kromiparkittujen nahkojen hukkapalojen ja pölyn hävittäminen polttamalla 

on ongelmallista, sillä palamisjätteet, kuten lentävä tuhka ja hiukkaset sisältävät 

kromi(VI):ää. Kehittyvissä maissa on todettu tapauksia, joissa ihmiset ovat käyt-

täneet ruuanlaittamisen polttoaineena nahkateollisuuden ylijäämäpaloja ja sen 

seurauksena altistuneet karsinogeeneille ja sairastuneet keuhkosyöpään. Li-

säksi kromi(VI)-yhdisteet ovat aiheuttaneet sitä käsitteleville työntekijöille muun 

muassa nenän väliseinän haavautumista. (Covington, 2009, 206.) 

Kromiparkituksen aiheuttamien ympäristöongelmien vuoksi sille on etsitty 

vaihtoehtoja. Jotta korvaava aine saisi yhtä hyvän lopputuloksen aikaan, tulisi 

sen muuttaa kollageenin kutistumislämpötila korkeaksi, mikä vaatisi parkitusai-

neelta kykyä reagoida kompleksisesti karboksyyliryhmien kanssa, ja mieluiten 

vielä kovalenttisesti. (Covington, 2009, 259.) Kovalenttinen sidos syntyy esi-

merkiksi aldehydiparkituksessa (Covington, 2009, 439), joten aldehydipohjaisel-

la parkituksella voidaan kenties tulevaisuudessa haastaa kromiparkitus. 

 
3.2 Alumiiniparkitus 
Alumiiniparkitus on vanha ja yleinen menetelmä, joka tuottaa valkoisen ja peh-

meän nahan ja jossa karvapeite säilyttää luonnollisen värinsä. Alunalla tai alu-

miinisulfaatilla tehty parkitus on poistettavissa vedellä, joten se ei ole kestävä. 

Kompleksisuoloja sisältävillä alumiiniyhdisteillä, kuten Zschimmer & Schwarzin 

valmistamalla Novaltan Al:illa saadaan aikaan kestävämpi parkitus, eikä sillä ole 

vahingollisia happovaikutuksia, kuten pelkällä alumiinisulfaatilla. (Eskelinen & 
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Franck, 1999, 59–60.) Parkitseminen Novaltan Al:illa tapahtuu lisäämällä se jo-

ko suoraan piklausiliemeen, kun piklaus on muuten valmis tai sekoittamalla se 

erilliseen parkitusliemeen. Turkis nostetaan pois piklausliemestä ja liemeen se-

koitetaan Novaltan Al -jauhetta noin 10 g/l, jonka jälkeen turkis laitetaan takaisin 

liuokseen. Erillinen liemi valmistetaan sekoittamalla noin 35 °C:sta vettä ja suo-

laa 50 g/l. Turkikset lisätään liemeen ja annetaan olla siellä noin 30 minuuttia, 

jonka jälkeen Novaltan Al -jauhetta lisätään pienissä erissä noin 10 g/l samalla 

lientä sekoitellen. Molemmilla tavoilla tehty parkitus on valmis 12–24 tunnin ku-

luessa. (Eskelinen & Franck, 1999, 61.) Erillinen liemi tehdään, jos esimerkiksi 

turkis on ensin käsitelty jollakin muulla parkitusmenetelmällä ja piklausliemi on 

jo hävitetty. Yleisin syy lisätä alumiini(III):a parkitusliemeen on värjääminen 

luonnonväriaineilla. Luonnonväriaineilla värjätessä väri kiinnittyy paremmin 

nahkaan, jos nahassa on valmiiksi purete, sillä luonnonväreillä on parempi reak-

tiotaipumus metallipuretteiden kuin kollageenin kanssa. (Covington, 2009, 268.) 

 

3.3 Pretanix C:llä parkitseminen 
Pretanix C on valmis parkitusliuos, joka soveltuu erityisesti aroille ja helposti 

karvansa irrottaville nahoille, joille normaali vedessä tapahtuva parkitus ei so-

vellu. Säilytyksessä ollut nahka kostutetaan ensin suolavesi-seoksella, kunnes 

se on pehmennyt ja kostunut joka paikasta. On syytä varoa liikuttamasta nah-

kaa, jos karva on vaarassa irrota. Tuoreesta nahasta huuhdellaan ensin varo-

vasti lika, jonka jälkeen nahka kostutetaan suolaliuoksella. Kostutetun nahan 

annetaan kuivua puolikuivaksi, jonka jälkeen Pretanix C -liuosta sivellään nah-

kaan kauttaaltaan. Nahka peitellään muovikelmulla tai muulla vastaavalla, ettei 

neste haihdu pois liian nopeasti. Parkituksen annetaan vaikuttaa 5–10 vuoro-

kautta, riippuen nahan paksuudesta. Välillä on hyvä tarkistaa tilanne ja lisätä 

liuosta, jos se on päässyt kuivahtamaan. (Eskelinen & Franck, 1999, 62–63.) 

Jälleenmyyjän tietojen mukaan Pretanix C on syövyttävä aine ja se sisältää nat-

riumioneja (suolaa), muurahaishappoa, parkituskemikaaleja ja antibakterisidejä. 

 

3.4 Kasviperäiset parkkihapot 
Kasviperäisen parkituksen luonne on muuttunut teknologian kehittyessä. Aiem-

min kasvi itsessään oli parkitseva tekijä, kun taas myöhemmin alettiin käyttää 
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kasvista uutettua tiivistettä. Perinteinen menetelmä oli kaivaa kuoppa, johon 

asetettiin pohjalle parkitsevaa ainetta, kuten tammen kuorta ja sen päälle ase-

tettiin vuota, taas kasviainetta ja vuota ja niin edelleen kunnes päällimmäiseksi 

jäi kasviainetta. Kun kuoppa oli täynnä, kaadettiin päälle vettä niin paljon, että 

vuodat peittyivät. Vesi huuhtoi polyfenolit kasviaineksesta ja laimea tanniini siir-

tyi diffuusiolla vuotiin, joiden annettiin olla kuopassa niin kauan, että prosessi oli 

valmis. Siis jopa ”vuoden ja päivän”. (Covington, 2009, 294.)  

Uuttamisen ja tiivistämisen periaatteiden keksimisen myötä parkitsemis-

prosessia kyettiin nopeuttamaan viikoilla. Tiivisteiden käyttöön sisältyy kuitenkin 

riski liian tehokkaasta pureutuvuudesta, mikä johtaa pinnan umpiparkkiintumi-

seen, missä pinta parkkiintuu kovaksi, mutta nahka sisältä on vielä raakaa. Te-

hokkuutta voi säädellä liemen vahvuudella. Toisin sanoen, jos tanniinien säilön-

täaste on pienempi kuin tanniinien tunkeutumisaste, niin parkkihappo pääsee 

koko nahkaan, mutta ei vaikuta säilövästi. Jos aste on yhtä suuri, niin aine levi-

ää tasaisesti ja saa aikaan toivotun lopputuloksen. Jos säilöntäaste on suurem-

pi kuin tunkeutumisaste, niin tanniini vaikuttaa enemmän pinnalla kuin nahan si-

sässä, mikä johtaa pinnan umpiparkkiintumiseen. Kasviparkituksessa epätasa-

paino on hyvin epätoivottava. (Covington, 2009, 295−296.) 

Ratkaisu umpiparkituksen ehkäisemiseksi on niin sanottu vastavirtaparki-

tus. Parkitusliemen valmisteluissa ensiksi saatu liemi on vahvinta. Liemen vah-

vuus laimenee, kun samaa kasviainesta uutetaan yhä uudelleen. Parkituksessa 

on tärkeää, että parkitusliemi muuttuu laimeasta vahvemmaksi. Raa’at vuodat 

laitetaan siis aluksi laimeaan liemeen, missä tanniinit pääsevät vaikuttamaan 

nahan pintaa syvemmälle. Muutaman päivän jälkeen vuodat siirretään hieman 

vahvempaan liemeen, sillä nopeampi reaktio on jo toivottavaa. Nahkoja siirre-

tään aina vahvempaan liemeen, kunnes ne ovat valmiita. Parkitus vie vaikutta-

via aineita käytetyistä liemistä, joten jos halutaan parkita lisää nahkoja, täytyy 

käytettyjen liemien tanniinipitoisuuksia hieman nostaa. (Covington, 2009, 

295−296.) 

Kaikenlaiset kasvinosat voivat sisältää tanniineja eli parkkihappoja. Ne 

ovat kasvin puolustusmekanismi hyönteisiä vastaan, sillä tanniinit välittävät kar-

vaan maun kasviin. Kasviperäisestä materiaalista eristetyillä tanniineilla on kyky 

reagoida nahan kollageenin kanssa ja muuttaa nahka vastustuskykyiseksi bio-

kemialliselle pilaantumiselle. Tanniineilla käsitelty nahka pysyy pehmeänä kas-
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telun ja kuivauksen jälkeen. Tanniinien reaktiokykyä kutsutaan pureutuvaksi, sil-

lä ne voivat reagoida myös proteiinien kanssa, ja niiden reaktioaste on korkea. 

(Covington, 2009, 281.) Tanniinien purevuus voidaan määrittää saostamalla liu-

oksesta gelatiini tutkittavana olevan parkitusaineen avulla (Covington, 2009, 

281). 

Tanniinit uutetaan kasviperäisestä materiaalista, jonka tanniinipitoisuudet 

ovat korkeat ja kaupallinen hyödyntäminen siten järkevää. Uuttaminen tapahtuu 

veden tai muiden orgaanisten liuottimien avulla. Uutteet sisältävät kolmen tyyp-

pistä ainesosaa. Ei-parkilla (non-tan) on matala parkituskyky, mutta se on hyö-

dyllinen, sillä se auttaa parkkia liukenemaan ja siten läpäisemään nahan. Parkin 

(tan) parkituskyky riippuu ensisijaisesti fenolisesta hydroksyylisisällöstä, mikä 

mahdollistaa pureutumisen. Matala molekyylimassa heikentää pureutuvuutta, 

kun taas korkea molekyylimassa hankaloittaa nahkaan tunteutumista. Pihka 

(gum) on yhdiste, joka sisältää parkitusainetta ja korkeamman molekyylimassan 

omaavia tanniineja kompleksoituneena hiilihydraattien kanssa. Pureutuvuus ja 

suuri molekyylimassa estävät tunkeutumisen nahkaan, jolloin ainoastaan nahan 

pinta parkkiutuu, joten pihka on epätoivottava aines parkitusaineessa. Tannii-

nien ristisilloitus kollageeniin etenee portaittain. Reaktio tanniinin ja kollageenin 

välillä alkaa vettähylkivänä vuorovaikutuksena. Vuorovaikutuksesta reaktio ete-

nee vetysidokseen, joka on kasviperäisten tanniinien ristisilloittava tekijä. (Co-

vington, 2009, 281–282.) 

Kasviperäiset tanniinit voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden rakenteen 

perusteella: 

1. Hydrolysoituvat eli veden kanssa reagoivat tanniinit ovat glukoosin tai 

muiden sokereiden ja gallushappojen estereitä. Ne jaetaan kahteen ryh-

mään: gallotanniineihin ja ellagitanniineihin. 

Hydrolysoituvilla tanniineilla on monenlaisia ominaisuuksia. 
a) Ne ovat hyvin purettavia, koska niissä on suuri määrä fenolisia 

hydroksyyliryhmiä lähekkäin. 

b) Reaktio kollageenin kanssa syntyy vetysidoksella, joten reaktio 

voidaan kumota vetysidoksia hajottavilla yhdisteillä, kuten urealla, 

kalsiumkloridilla tai orgaanisella liuottimella; tällä keinoin parkituk-

sen poistaminen on mahdollista. 
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c) Hydrolysoituvilla tanniineilla parkitun nahan kutistumislämpötila on 

75−80 °C. 

d) Hydrolysoituvilla tanniineilla parkitun nahan väri pysyy vaaleana, 

toisin kuin monilla muilla kasviparkkihapoilla, joilla väri punertuu. 

e) Nimestäkin päätellen tanniinit voivat hydrolysoitua, kuten mitkä ta-

hansa esterit ja hydrolysoituminen voi tapahtua parkitusliemessä 

tai nahassa. Parkitusliemen tanniinien hydrolysoituminen vähen-

tää liemen parkitsevaa ainesta ja voi tukkia huokoset, mikä py-

säyttää nahan parkkiintumisen. Tanniinien hydrolysoituminen na-

hassa ei ole niin huono asia, sillä sakkautuneet karboksyylihappo-

jen osat myötävaikuttavat nahan vedenkestävyyteen ja käyttöomi-

naisuuksiin. Lisäksi karboksylaateilla on puskurointikyky, mikä 

suojaa nahkaa pH-vaihteluilta. Tämä on tärkeä ominaisuus esi-

merkiksi arkistoitaessa nahalla päällystettyjä kirjoja. 

2. Kondensoituneilla tanniineilla on rakenteessa flavonoidirengas. 

Kondensoituneiden tanniinien ominaisuuksia: 
a) Hydroksyyliryhmät ovat isompina molekyyleinä kuin hydrolysoitu-

villa tanniineilla, joten flavonoidiyhdistelmät ovat vähemmät pureu-

tuvia. 

b) Vetysidoksen ominaisuuksista johtuen 5−10 % tanniineista ei ole 

hajotettavissa vetysidoksen hajottajilla tai orgaanisilla liuottimilla, 

joten nahka ei voi tulla ”raa’aksi” parkituksen poistamisen jälkeen. 

c) Kutistumislämpötila on 80−85 °C. 

d) Tanniinit punertuvat hapen vaikutuksesta, joten nahan pinta tum-

menee minuuteissa altistuessaan auringonvalolle hapellisessa 

ympäristössä. 

3. Kompleksiset tanniinit ovat yhdistelmä eri tanniinityyppejä, missä hydro-

lysoituva gallotanniinin tai ellagitanniinin puolikas on kiinnittyneenä gly-

kosidisidoksella kondensoituneen tanniinin puolikkaaseen. Kompleksiset 

tanniinit eivät ole harvinaisia luonnossa, mutta teollisessa kasviparkitse-

misessa ne ovat harvinaisempia. (Covington, 2009, 284-293.) 
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3.4.1 Pajulla parkitseminen 
Pajuparkitus on kasviparkitusta, jossa esikäsitelty nahka laitetaan jäähdytettyyn 

parkkiliemeen viikoiksi. Liemi valmistetaan keittämällä pajun kuorta vedessä. 

Nahka imee itseensä parkkiainetta, joten lientä lisätään prosessin kuluessa. 

Parkitus on valmis, kun nahka päästää läpi puristetun nesteen lävitseen kuplien 

ja vaahdoten. (Aaltonen & Arkko, 1997, 190.) Nahan kasviparkituksessa on tär-

keää muistaa lisätä liemen parkkiainepitoisuutta hiljalleen, ettei nahan pinta 

alussa umpiparkkiinnu.  

 

3.4.2 Teellä parkitseminen 
Teenlehdillä parkitseminen on ollut Amerikan uudisasukkaiden käyttämä mene-

telmä. Käytettyjä teenlehtiä on otettu talteen ja kuivatettu homehtumisen estä-

miseksi, kunnes niitä on ollut noin puoli kiloa. Lehtien päälle on kaadettu vettä 

niin, että ne ovat peittyneet. Amerikkalaiset uudisasukkaat ovat painaneet na-

han suoraan tummaan liemeen ja antaneet liota, kunnes parkin väri on tunkeu-

tunut nahan läpi. (Eskelinen & Franck, 1999, 199.)  

Uudisasukkaiden menetelmää sovellettaessa teenlehtiä kannattaa keittää, 

jotta parkitsevat aineet irtoavat niistä paremmin. Joukkoon voi lisätä hieman 

ruokasoodaa tehostamaan parkitsevaa vaikutusta (Eskelinen & Franck, 1999, 

199). Sen jälkeen teenlehtimassa siivilöidään pois ja annetaan jäähtyä. Nahan 

parkkiintumista voi seurata leikkaamalla nahan reunasta palan ja katsomalla 

sen värimuutosta; jos nahka on keskeltä vaaleampi, ei parkitus ole vielä valmis. 

Nahkaa on hyvä liikutella silloin tällöin, jotta parkitusaineet pääsevät nahan kui-

turakenteeseen. Jos käyttää parkitukseen käyttämättömiä teenlehtiä, on hyvä 

muistaa umpiparkituksen vaara ja käyttää aluksi laimeampaa liuosta. Umpipar-

kituksen ehkäisemiseksi voi olla hyvä käyttää aluksi kertaalleen haudutettuja 

teenlehtiä ja prosessin edetessä viimeistellä se käyttämättömillä teenlehdillä. 

 

3.5 Muut luonnonmukaiset parkitusmenetelmät 
 
Tämän kappaleen tehtävänä on hahmottaa minkälaisia luonnonmukaisia ja pe-

rinteisiä parkitusmenetelmiä on olemassa ja mihin niiden teho perustuu. Muinai-

siin tekniikoihin perustuvaa parkitsemista voidaan kutsua myös nimillä primitiivi-

parkitus tai primitiivinen nahanparkitus (Aaltonen & Arkko, 1997, 187). Luon-
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nonmukaisia parkitusmenetelmiä on lukuisia, eikä kaikkia ole ollut mahdollista 

nostaa esille. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu menetelmiä, jotka ovat toteu-

tettavuudeltaan melko yksinkertaisia ja käyttökelpoisia. 

 

3.5.1 Virtsalla parkitseminen 
Virtsaparkitus on yksi vanhimmista parkitusmenetelmistä ja sopii erityisesti 

ohuille nahkalaaduille, kuten linnun tai kalan nahoille. Parkitukseen käytetään 

tuoretta virtsaa, joka laimennetaan vedellä noin 50-prosenttiseksi liuokseksi. 

Puhtaaksi kaavitut nahat asetetaan liuokseen ja ne saavat olla siinä 12–24 tun-

tia. (Aaltonen & Arkko, 1997, 190.) 

 
3.5.2 Aivoparkitus 
Eläimen omilla aivoilla parkitseminen on yksi rasvaparkituksen muoto. Aivot 

asetetaan kattilaan ja ne peitetään niin pienellä määrällä vettä, että ne juuri peit-

tyvät. Aivot saavat hautua vedessä puolikypsäksi hiljaisella teholla, kunnes tulos 

on voidemainen seos. Aivopasta levitetään turkiksen lihapuolelle ja annetaan 

kuivua. Parkitusta tehostetaan vääntelemällä nahkaa voimakkaasti, jotta aivojen 

rasva imeytyy kuitujen väliin. (Aaltonen & Arkko, 1997, 190.) Aivoilla voideltua 

lihapuolta voi siis hieroa voimakkaasti, jotta rasva pääsee kuiturakenteeseen. 

Käsitelty nahka pingotetaan kuivumaan, ja lopulta kuivunut aivomassa kaavi-

taan pois (Aaltonen & Arkko, 1997, 190).   

Rasvaparkituksella tehtyä nahkaa kutsutaan säämiskäksi. Säämiskän 

tunnetuin ominaisuus on vedensitomiskyky, joten sitä käytetään kuivaamiseen 

muun muassa ikkunoita pestäessä. Rasvaparkituksessa tapahtuvat reaktiot ei-

vät ole täysin selvillä. Prosessissa aktiivisena tekijänä toimivat tyydyttymättömät 

rasvahapot, joten yleisesti on hyväksytty, että niiden aikaansaamat reaktiot poh-

jautuvat aldehydisten yhdisteiden muodostumiselle. Rasvaparkitun nahan omi-

naisuuksiin kuuluu vain muutamaa astetta raakanahkaa korkeampi kutistumis-

lämpötila, vedenimukyky, ja Ewaldin efekti, mikä tarkoittaa sitä, että kiehuvassa 

vedessä kutistettu nahka kykenee palautumaan jopa 90-prosenttisesti, jos se 

laitetaan heti kutistamisen jälkeen kylmään veteen. Ominaisuus on hyödyksi 

esimerkiksi muovailtaessa nahkaa jonkun tietyn muotin mukaiseksi. (Covington, 

2009, 315–317.) 
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3.5.3 Savulla parkitseminen 
Savulla parkitsemalla tehtyä nahkaa kutsutaan Amerikassa nimellä buckskin. 

Savuparkitusmenetelmää ovat käyttäneet erityisesti Pohjois-Amerikan alkupe-

räisasukkaat. Savun sisältämät aldehydit tekevät nahasta sitkeämmän ja lisää-

vät vedenkestoa. Savuparkituksessa nahka savustetaan kodassa, jossa polte-

taan lehtipuuta, kuten koivua. (Aaltonen & Arkko, 1997, 190.) Toinen tapa sa-

vuparkita nahka on ommella se suljetuksi pussiksi ja ripustaa se nuotion ylle 

niin, että savu kulkeutuu pussiin. Aldehydit reagoivat kollageenin kanssa muo-

dostaen kovalenttisen sidoksen (Covington, 2009, 329). Aldehydeillä on parkit-

semisen lisäksi bakteereja tuhoava vaikutus (Covington, 2009, 107–108), joten 

jos bakteerit ovat päässeet leviämään nahassa käsittelyn aiemmissa vaiheissa, 

voivat aldehydit pysäyttää niiden toiminnan. 

 
3.5.4 Hapanpuurolla parkitseminen 
Hapanpuuro valmistetaan ruis- ja kaurajauhoista 1:1, eli kumpaakin laitetaan 

yhtä paljon. Joukkoon sekoitetaan haaleaa vettä sen verran, että jauhoista tulee 

sakeaa velliä. Velli jätetään happanemaan pariksi päiväksi, jonka jälkeen se kyl-

lästetään suolalla. Vedellä pehmitetyn nahan lihapuolelle voidellaan paksulti 

velliä, jonka jälkeen turkis taitetaan kaksinkerroin lihapuolet vastakkain. Nahkaa 

käännellään säännöllisin väliajoin ja uutta hapanpuuroa lisätään kuivuneisiin 

kohtiin. Parin viikon kuluttua hapanpuuro kaavitaan pois ja jatketaan viimeiste-

lyyn. (Eskelinen & Franck, 1999, 115–116.) Käyttämätön hapanpuuro kannattaa 

säilyttää ilmatiiviissä rasiassa jääkaapissa parkitsemisen ajan, jottei se kuivu. 

Kaupoista voi olla vaikea löytää kaurajauhoja, joten kaurajauhon voi korvata 

myös muilla jauhoilla, kuten ohrajauhoilla.   

 
3.6 Apuaineiden käyttö luonnonmukaisessa parkituksessa 
Apuaineiden käyttöä luonnonmukaisessa parkituksessa voi vahvasti suositella 

silloitus-lukitus –mallin pohjalta, jonka mukaan tärkeää eivät ole yksittäiset par-

kitusmenetelmät, vaan kahden eri tavoin reagoivan menetelmän yhdistäminen. 

Yhdistelmäparkituksen seurauksena kollageeniin muodostuu ristisilloitusraken-

ne (matrix). (Katso kappale 2.3.3, 13–14.) 
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3.6.1 Metallisuolat 
Yhdistelmä kasviparkitusta ja metallisuolojen käyttöä on tunnettu jo tuhansia 

vuosia. Puolimetalliparkituksessa kutistumislämpötila on pelkkää kasviparkitusta 

korkeampi. Puolimetalliparkitus on esimerkki synergiasta, jossa kappaleiden 

kokonaisvaikutus on suurempi kuin tekijöidensä summa. Puolimetalliparkituk-

sessa nahat parkitaan ensin kasviparkilla ja vasta sen jälkeen parkitus viimeis-

tellään metallisuolalla.  (Covington, 2009, 296−301.) 

Puolimetalliparkitus tuo nahalle monia ominaisuuksia. Puolimetalliparki-

tun nahan kutistumislämpötila on korkeampi kuin pelkän kasviparkitun nahan. 

Lopullinen kutistumislämpötila riippuu käytettyjen parkitusmenetelmien ominai-

suuksista. Puolimetalliparkittu nahka sopii käyttötarkoituksiin, joissa nahka on 

kontaktissa ihoon, esimerkiksi rannekellojen remmeissä. Kasviparkilla ja metal-

lisuoloilla yhdistelmäparkittu nahka on merkittävästi kylläisempää ja hydrofiili-

sempaa eli vettä imevämpää kuin esimerkiksi kromiparkittu nahka. Parkitsijoi-

den muistisäännön mukaan dominoiva ominaisuus nahkaan tulee ensin käyte-

tystä parkista. (Covington, 2009, 296−301.)  

Puolimetallireaktioissa ei metallilla ole niinkään reaktiotaipumusta kolla-

geeniin, vaan niiden ristisilloitus tapahtuu tanniinin kanssa (Covington, 2009, 

309). Edellä mainittu mukailee silloitus-lukitus -mallia, sillä kasviparkituksen 

tanniinit ovat ensin muodostaneet ristisilloituksen kollageenin kanssa, jonka me-

tallisuolat ikään kuin lukitsevat paikoilleen. 

 

3.6.2 Aldehydit 
Aldehydeillä on korkea reaktiotaipumus sekä kollageenin että tanninien kanssa. 

Lopputuloksena aldehydeillä viimeistellystä kasviperäisestä yhdistelmäparkituk-

sesta on ristisilloitettu tanniinirakenne, jossa ristisilloitukset kollageeniin ovat ta-

pahtuneet sekä vetysidoksin että kovalenttisesti. (Covington, 2009, 309−310.)  
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4 Villiturkikseen liittyviä näkökulmia 
 

4.1 Käsityön tulevaisuus 
Nykyajan teknologiayhteiskunnassa käsitöiden arvostus perinteisessä mielessä 

on kokenut kolauksen. Historia on kuitenkin osoittanut, että käsityö on säilyttä-

nyt voimansa aikakaudesta toiseen, murroksesta toiseen ja jatkaa sinnikkäästi 

olemassaoloaan, tosin aina jotenkin uudesti syntyneenä (Ihatsu, 2005, 19). Yh-

tenä nykyajalle tyypillisenä käsityöihanteena on DIY, joka tulee englannin käs-

kymuodosta Do It Yourself eli tee se itse. Käskymuodosta tulee mieleen, että se 

on jonkun ulkopuolisen määräys. Itse tehty elämä eli ITE puolestaan viittaa jo 

olemassa olevaan (ITE rajoilla, 2002, 8), ja sen voi ajatella olevan ihmisestä it-

sestään lähtöisin.  

ITE sijoittuu nykykansantaiteen kentälle, mutta ajallisesti sillä ei ole alkua 

eikä loppua. Määritelmiä käsitteelle on paljon ja käsitteen merkitys vaihtelee 

suuresti. Se osoittaa, että kyse on kaikkialla hahmottuvasta ja ilmaisumuodol-

taan liki rajattomasta kulttuurista. (ITE rajoilla, 2002, 8.) Alun perin käsitteellä on 

tarkoitettu enemmän ulkopuolista, primitiivisesti itse opittua taidetta, mutta lie-

nee olemassa vapaus käsitellä termiä niin kuin itse haluaa. Haluan ymmärtää 

sen siten, että ei liiaksi sitoudu sääntöihin, vaan toteuttaa itseään sisintään 

kuunnellen.  

ITE-taiteeseen liittyy monesti jokin ilmaisullinen päämäärä, kuten keskus-

telun herättäminen ja huomion kiinnittäminen tärkeinä pitämiinsä asioihin. (Ha-

veri, 2003, 19). Turkisten käsittely ei sinänsä ole itse tehtyä elämää, mutta se 

on vastuun kantamista teoistaan, ja siinä piilee mahdollisuus jalostamiseen ja 

sanoman esille tuomiseen. Ei ole tarpeen, että se olisi jokaisen perustaito, mut-

ta toivoisin riistan kanssa tekemisissä olevien ihmisten opettelevan nahan käsit-

telyn perusteet. Jos haluaa pukeutua turkikseen, on parempi, että tietää siihen 

liittyvät vaiheet ja on valmis ne toteuttamaan. Lisäksi villiturkiksen avulla voi he-

rättää keskustelua esimerkiksi turkistarhauksen eettisistä ja ympäristöllisistä 

ongelmista. 

 
4.2 Nahanmuokkauksen historiaa 
Alun perin ei tunnettu menetelmiä nahan parkitsemiseksi, vaan ihmisen erittämä 

hiki ja rasva sekä liikkumisesta johtuva hankaus muokkasivat nahan kestäväksi. 
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Suomen kielen sana parkitus tulee puun parkista saatavista parkkihapoista, kun 

taas englanninkielinen sana tan on saanut alkunsa tammen parkista. Varhainen 

menetelmä nahan parkitsemiseen on ollut raakanahan eli vuodan pureskelemi-

nen suussa samanaikaisesti lepän kuoren kanssa, joka hieman on parkinnut ja 

erityisesti värjännyt sitä. Parkituksen vaikutus on perustunut lihapuolen rasvan 

kulkeutumisesta kuitujen väliin, eli kyseessä on ollut eräänlainen rasvaparkitus, 

joka on tehostunut syljen entsyymeistä ja lepän kuoren parkkihapoista. (Aalto-

nen, 1997, 187.)  

Suomalaiset ovat käyneet turkiskauppaa Keski-Euroopan kauppiaiden 

kanssa jo ajanlaskun ensimmäisellä vuosisadalla, ja kaupankäynnin avulla syr-

jäinen Suomi on noussut maailmankartalle. Turkisrikkauksien vuoksi naapuri-

maat Ruotsi ja Novgorod, eli nykyinen Venäjä, ovat tavoitelleet suomalaisten 

aluetta. Läntisen Suomen yhteisöt ovat oman pyynnin lisäksi tehneet vaihto-

kauppoja ja kantaneet veroja, joten turkikset ovat saavuttaneet valuutan ase-

man vaihdon välineenä. Turkisten kysyntä on ollut lähes rajatonta, sillä ne ovat 

olleet helposti kannettavia ylellisyystuotteita. Suomalaisten turkisten viennin kul-

ta-aika on ollut 1300-luvulta 1600-luvun alkuun, ja turkiskauppa on ollut metsäs-

tyksen tulonlähde vielä 1900-luvun puoliväliin asti. Vasta turkistarhaus on ro-

mahduttanut villiturkisten hinnat ja vähentänyt radikaalisti metsästystä. (Metsäs-

täjän opas, 2007, 30.) 

Lapissa on poronnahan käsittely tunnettu pitkään. T.I. Itkonen kuvaa te-

oksessaan Suomen lappalaiset vuoteen 1945 (1984, 310–319) perinteisiä me-

netelmiä, joilla lappalaiset ovat käsitelleet porontaljoja. Parkittua poronnahkaa 

kutsutaan sisnaksi ja parkitusaineena on käytetty useimmiten pajua. Käyttötar-

koituksesta riippuen nahkaa ei välttämättä ole parkittu läpi, vaan jossain tarkoi-

tuksissa nahka on saanut jäädä keskeltä raa’aksi. Rasvaukseen on käytetty 

turskan- tai paltaanmaksatraania tai vaihtoehtoisesti mateen tai hauen maksas-

ta lämpimässä haudutettua rasvaa sekoitettuna ruisjauhoista ja vedestä tehtyyn 

velliin. 

 
4.3 Ekologisuus 
Teollisesti tuotetun nahan ympäristökuormitukseen vaikuttavat muun muassa 

karjankasvatuksen vaikutukset, parkituksessa käytettävät saastuttavat kemikaa-

lit, ilmakehää saastuttavien aineiden käyttö prosessin eri vaiheissa sekä nahan 
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hidas biohajoaminen (Ikonen & Karvo, 2011, 22). Nahan valmistuksessa synty-

vät jätteet ja nahkatuotteiden hävittäminen ovat haasteita nahanteon prosessin 

ympäristökuormituksen kannalta. On selvää, että esimerkiksi kromiparkitun na-

han hävittäminen on ongelmallista sen sisältämän kromin vuoksi. Kasviparkittu-

jen nahkojen tekemiseen tarvittu kasviaines on itsessään maatuvaa, mutta sillä 

aikaan saatu nahka ei ole, koska nahan määritelmään yleisesti kuuluu sen vas-

tustuskykyisyys mädätysbakteereja vastaan. Jos löytyisi jokin yksinkertainen 

menetelmä kumoamaan parkitusta tai jos nahanteon prosessiin voitaisiin kehit-

tää ominaisuus, joka tekisi nahasta biohajoavaa, olisi ongelma ratkaistavissa 

(Covington, 2009, 310). 

Suolan käyttö nahan säilytyksessä on helppoa ja halpaa, mutta käytetyn 

suolan hävittäminen on ympäristölle haitallista. Suolan imeytyminen maahan 

vahingoittaa kasveja ja maaperää, koska natriumionit tuhoavat kaikki mineraa-

limikroravinteet. Nykyisellä teknologialla suola hävitetään keräämällä liotusvettä 

jätevesialtaisiin, joista aurinko haihduttaa veden pois, jättäen jälkeensä vain to-

della likaista suolaa, jolle ei ole käyttöä. Huolimatta muista havaituista ympäris-

töongelmista, suolan käyttö on globaalin nahkateollisuuden ongelmista mahdol-

lisesti suurin (Covington, 2009, 80.)  

Kansainvälinen nahkateknologien ja -kemistien yhteisö IULTCS julkaisee 

suosituksiaan ympäristölle ystävällisemmistä menetelmistä. Se suosittelee 

muun muassa säilömiseen kuivasuolaamista, eli muotoon kuivattamista yhdis-

tettynä kevyeen suolaamiseen (IULTCS: environment documents, 2008, 2). 

Kuivasuolaamisen tarkoituksena on siis ehkäistä nahan kuivattamiseen liittyvä 

pilaantumisen riski kevyellä suolaamisella, mikä ei myöskään ole ympäristölle 

niin ongelmallista kuin runsas suolaaminen. 

Viranomaiset säätelevät nahkateollisuuden ympäristöpäästöjä. Euroopan 

Unioni hyväksyi vuonna 1996 IPPC-direktiivin (Integrated Pollution and Preven-

tion Control). Direktiivin asetuksen mukaan Euroopan komissio organisoi tie-

donkulkua EU:n jäsenvaltioiden välillä liittyen parhaisiin saatavilla oleviin teknii-

koihin, joista yleisesti käytetään termiä BAT (Best Available Technique). (Kustu-

la ym., 2000, 9.) Nahkateollisuuden osalta BAT-ohjeistus käsittelee sen kaikkia 

osa-alueita tehokkaasta raaka-aineen käytöstä jätevesipäästöihin. Kukin jäsen-

valtio on velvollinen ilmoittamaan tutkimusten pohjalta saadut tulokset parhaiksi 

saatavilla oleviksi tekniikoiksi, joista komission työryhmä valitsee soveltuvimmat 
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ja jakaa tiedon eteenpäin. BATin merkitys teollisuudelle on suuri, sillä sen pääs-

töraja-arvoihin perustuu käytännössä ympäristöluvan saamisen ehtona olevat 

raja-arvot (Suomen ympäristökeskus, 2015). Viimeisin nahkateollisuuden BAT-

päätelmä on julkaistu helmikuussa 2013. Esimerkkinä sen päätelmistä on muun 

muassa tuoreiden nahkojen prosessointi: käytetään suolaamattomia nahkoja; 

nahat jäähdytetään pian nylkemisen jälkeen ja joko kuljetetaan lyhyen matkan 

päähän tai kuljetetaan ja säilytetään lämpötilasäädellysti niiden heikkenemisen 

ehkäisemiseksi. Tällainen ohjeistus ei kuitenkaan sovellu yli kahden vuorokau-

den mittaisiin hankintaketjuihin. (EICCPB, 2013, 21.) Suolan käyttäminen säi-

löntään on kenties nahankäsittelyn ympäristölle ongelmallisin vaihe. Aloittelijalle 

se on helpoin menetelmä, mutta viimeistään kokemuksen karttuessa on syytä 

suosia muita menetelmiä. 

 

4.4 Eettiset kysymykset 
Teollisesta näkökulmasta katsottuna nahkateollisuuden ja turkisteollisuuden vä-

lillä on suuri ero. Nahan valmistukseen käytettävä raaka-aine tulee yleisimmin 

eläimistä, kuten lehmistä ja sioista, jotka on tapettu ihmisen ravinnoksi ja joiden 

ruhot hyödynnetään kokonaan. Turkiskaupassa taas eläimen iho on tärkeä osa 

ja eläimen ruho on sivutuote, joka usein muutetaan lannoitteeksi. (Covington, 

2009, xx.) Ihmiset, jotka syövät lihaa eivät useinkaan koe eettisesti ongelmalli-

seksi käyttää nahkaa. Sen sijaan turkiksista on Animalian ja muiden eläinten oi-

keuksia ajavien järjestöjen tehokkaiden kampanjoiden myötä tullut monien mie-

lestä yleisesti paheksuttavaa. Turkiksia varten eläin on tapettu vain ja ainoas-

taan karvapeitteensä vuoksi. Villiturkiksessa nahka on peräisin eläimistä, jotka 

on ammuttu joko syötäväksi tai luonnonsuojelullisista syistä. Jotkut muotisuun-

nittelijat, kuten Marita Huurinainen, hyödyntävät villiturkiksia myös auton alle 

jääneistä eläimistä eli niin sanotuista roadkilleistä, mutta se on harvinaisempaa. 

Villiturkiksen hankinnan lähtökohtien vuoksi sen eettinen perustelu on helpom-

paa kuin tarhatun turkiksen, sillä eläin on saanut elää vapaana kuolemaansa 

asti, ja jos eläintä ei ole tarkoitettu syötäväksi, se on tapettu kotoperäisten lajien 

ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Turkisten vastustajat, kuten Animalia perustelevat turkisten käytön lopet-

tamista turkiseläinten huonolla kohtelulla; häkeissä turkiseläimet elävät ahtaasti, 
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eivätkä pääse toteuttamaan lajille tyypillisiä käyttäytymistarpeita, kuten moni-

puolista liikkumista ja saalistamista. Järjestön mukaan myös tekoturkiksen käyt-

töä tulee välttää, sillä tekoturkisten käyttäminen pitää yllä mielikuvaa turkisten 

hyväksyttävyydestä. (Animalia, 2015.) Animalian näkökulmasta siis villiturkik-

senkaan käyttö ei ole hyväksyttävää, sillä siitä ei näy ulospäin, onko se tarha-

tusta vai vapaana eläneestä eläimestä.  

Monet turkisten puolestapuhujat vetoavat materiaalin ekologisuuteen ja 

luonnollisuuteen, mutta kuten aiempien kappaleiden perusteella on todettavis-

sa, turkiksen ja nahan valmistukseen käytettävät suolat ja kemikaalit ovat ympä-

ristölle haitallisia, eikä parkittu nahka menetelmästä riippuen maadu välttämättä 

ollenkaan tai jos maatuukin, niin parkituksen aikaan saaneet kemikaalit päätyvät 

ympäristöön maatumisprosessissa. Metsästäjän eettisissä ohjeissa suositellaan 

hyödyntämään saalis kokonaisuudessaan, mutta jos turkikselle ei itsellä ole 

käyttöä eikä tiedä kenelle sen välittäisi eteenpäin hyödynnettäväksi, niin ei sitä 

välttämättä kannata muokata stabiiliin muotoon prosessin aiheuttaman ympäris-

tökuormituksen vuoksi. Tällöin siitä on enemmän hyötyä muille eläimille, jotka 

käyttävät ruhon jäänteitä muun muassa ravinnoksi ja pesänrakennukseen. 
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5 Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma  
 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on ollut löytää mahdollisimman hel-

posti toteutettava menetelmä käsitellä luonnonturkiksia. Tietoa erilaisista luon-

nonmukaisista nahankäsittelymenetelmistä on löydettävissä, jopa hämmennyk-

seen asti, mutta missään ei ole arvioitu eri parkitusmenetelmillä saatuja lopputu-

loksia. Tutkielman tarkoituksena on ollut kokeilla menetelmiä ja arvioida niillä 

saatujen turkisten laatua ja käyttökelpoisuutta, ettei jokaisen harrastelijanahku-

rin tarvitsisi erikseen tuhlata arvokasta materiaalia kokeiluihin. Tutkimustehtä-

vänä on ollut käsitellä ketunnahkoja luonnonmukaisilla parkitusmenetelmillä se-

kä helpoiten saatavilla kemiallisilla aineilla Pretanix C:llä ja Novaltan Al:lla, jotta 

voidaan vastata seuraaviin kysymyksiin.  

 

1. Miten käsitellä turkis, jotta se on mahdollisimman helposti kenen tahansa 

toteutettavissa? 

2. Voiko luonnonmukaisilla käsittelymenetelmillä saada aikaan käyttökel-

poista ja kestävää turkista? 

 

Vastaukset ensimmäiseen kysymykseen ovat syntyneet havainnoistani ja ko-

kemuksistani liittyen turkisten käsittelyn vaiheisiin. Käsiteltyäni turkikset valmiik-

si olen arvioinut menetelmien helppoutta, aineiden saatavuutta, käytettyä aikaa 

ja materiaalien kustannuksia. Toiseen kysymykseen olen saanut vastaukset tut-

kimalla turkisten ominaisuuksia. Ulkonäköä ja karvan pysyvyyttä olen arvioinut 

silmämääräisesti ja käsin tunnustelemalla, vesihöyryn läpäisevyyttä olen tutki-

nut Goren kuppi -menetelmällä, joka on yksinkertaistettu koemenetelmä stan-

dardista SFS-EN ISO 15496 Tekstiilien vesihöyrynläpäisevyyden mittaus. Mur-

tolujuutta olen tutkinut standardin SFS-EN ISO 3376 mukaisesti. Lisäksi FM ar-

keologi Krista Vajanto on ottanut turkisista SEM- eli pyyhkäisyelektronimikro-

skooppikuvat, joiden avulla olen kyennyt määrittämään turkisnahan ominai-

suuksia tarkemmin. Kuviossa 1 on esitetty tutkimusasetelma vaiheineen. Jokai-

sen parkitusmenetelmän pylvään koko havainnollistaa kyseisen parkituksen 

kestoa suhteessa muihin menetelmiin. Tarkemmat kestot olen kirjoittanut pyl-

väisiin. 
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Kuvio 1. Koeasetelma.  

R & P = rasvaus ja pehmitys. 
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6 Kokeellinen tutkimusmenetelmä 
 
Kokeellinen tutkimus käsityötieteessä lähestyy luonnontieteitä tai ihmistieteitä, 

riippuen valitusta näkökulmasta. Ihmistieteellinen näkökulma tarkastelee ensin 

tekijää ja prosessia, ja vasta sitten materiaa. Luonnontieteellisessä lähestymis-

tavassa materia ja sen muutokset ovat etusijalla ja tekijän prosessi toissijainen. 

(Räisänen, 2014, 102.) Tutkielmassani merkittävässä roolissa on ollut materia 

ja siinä tapahtuvat muutokset, sillä aineiston keruu on perustunut kemiallisiin 

muutoksiin nahassa ja tulokset on saatu fysiologisilla mittauksilla. Toisaalta vas-

taus ensimmäiseen tutkimusongelmaan on perustunut hyvin paljon käsillä te-

kemisen prosessiin ja tekemiini tulkintoihin testien lopputuloksista, mikä Räisä-

sen (2014, 102) mukaan on olennaista ihmistieteiden näkökulmassa kokeelli-

sesta tutkimuksesta. 

Tieteellisen tutkimuksen perustana on useasti syy-seuraus -suhde. Syy-

seuraus -suhteen voi olettaa pitävän paikkaansa, kun kaksi ilmiötä liittyy toisiin-

sa, ne seuraavat ajallisesti toisiaan, eikä löydy kolmatta varteenotettavaa teki-

jää. Kokeellinen tutkimus on ihanteellinen keino monilla tieteenaloilla selvittää 

syy-seuraus -suhde, jonka perusteella voi tehdä johtopäätöksiä yleiseen. (Met-

sämuuronen, 2005, 6.) Tutkielmassani olen kuvaillut ja perustellut menetelmäni 

tarkkaan, jotta kenen tahansa olisi mahdollista toistaa testi samoilla keinoilla ja 

oletettavasti päätyä samanlaisiin lopputuloksiin. Toisaalta mittausmenetelmät ja 

-laitteet kehittyvät, joten myöhemmin voi ilmetä mahdollisuus tehdä uusia tulkin-

toja tutkimuskohteista (Räisänen, 2014, 105). Kokeellisessa tutkimuksessa tut-

kijalla on aktiivinen rooli: hän jakaa havaintoyksiköt erilaisiin ryhmiin sekä tekee 

koejärjestelyitä ja määrittää koeolosuhteita (Metsämuuronen, 2005, 7). Tutkiel-

massani roolini on ollut hyvinkin aktiivinen, sillä olen käsitellyt nahat parkitse-

mista varten, kokeillut eri menetelmiä parkitsemiseen ja lopulta arvioinut turkis-

ten ulkonäköä ja tuntua sekä testannut niitä eri testauslaitteilla.  

Kokeellisessa tutkimuksessa merkittävää on kontrolloitu asetelma. Ase-

telmalla tarkoitetaan kaikkia järjestelyjä, joilla kokeeseen liittyvät toimet on pyrit-

ty vakioimaan niin, että johtopäätökset pystyisi toteamaan ilman harhaannutta-

via elementtejä (Metsämuuronen, 2005, 9–10.) Kokeellinen käsityö keskittyy 

olemassa olevaan materiaan, sen työstämiseen eli konkreettiseen prosessiin ja 

syntyvään lopputulokseen. Tekemisen prosessin mentaaliset ja abstraktit näkö-
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kulmat ovat toki merkityksellisiä, mutta tutkimus ei keskity niihin. (Räisänen, 

2014, 111.) Olennaista raportoinnissa on kokeellisen työskentelyn avulla saatu 

tieto ja ymmärrys materiaalin ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, jotta tietoa 

voidaan soveltaa (Räisänen, 2014, 111).  

Vanhojen parkitusmenetelmien kokeileminen ja niiden nahkaan saamien 

ominaisuuksien määritteleminen lähestyy tieteelliseltä kannalta myös kokeellista 

arkeologiaa. Kokeellisessa arkeologiassa on kyse paitsi yksittäisten esineiden 

valmistuksesta ja käytön tutkimisesta, myös tieteellisestä prosessista, jossa kai-

killa mitattavilla ominaisuuksilla on merkitys; sen avulla voi testata muinaisiin 

menetelmiin perustuvien käsitysten luotettavuutta. (Aaltonen, 1997, 11.) Käsi-

työtekniikoihin liittyvä kokeellinen tutkimus on haasteellista käsityöntekijään liit-

tyvien sensoristen ja emotionaalisten näkökulmien ja kokemusten esiintuomisen 

vaikeuden vuoksi (Pettersson & Narmo, 2011, 31). Tutkijan on siis hyvä tuoda 

esiin omia kokemuksiaan ja oivalluksiaan, sillä muuten käsityöllinen subjektiivi-

nen tieto jää ulkopuoliseksi. Humanistinen näkökulma kokeellisuuteen yrittää 

yhdistää käytännön tekemisen, teknologisen ulottuvuuden ja sensoris-

emotionaalisen näkökulman kokonaisuudeksi (Pettersson & Narmo, 2011, 34). 

Tutkielmassani on ollut tarkoitus ilmaista kokeellisuuden tulokset selkeästi ja 

ymmärrettävästi. Omia päänsisäisiä prosesseja ja pohdintoja olen tuonut esille 

pohdintaosiossa.  

 

6.1 Kvasikokeellinen asetelma 
Tässä tutkielmassa taustateoriaan nojautuen olen valinnut toteutettavuudeltaan 

helpoiten saatavissa olevat parkitsemisaineet, joiden eroavuuksien aikaansaa-

miin lopputulosten vertailuun tutkimusasetelma on perustunut kahdella tasolla. 

Näitä ovat parkitusmenetelmien keskinäinen vertailu sekä yhdellä aineella par-

kittujen turkisnahkojen vertailu yhdistelmäparkittuihin nahkoihin. Ensimmäisen 

parkituksen jälkeen olen jakanut luonnonmukaisesti parkitut nahat kahtia ja par-

kinnut toisen puolen vielä alumiinipohjaisella Novaltan Al -jauheella (Kuvio 1. 

Koeasetelma, 34). 

 Kvasikokeellisen tutkimuksen ominaispiirteeseen kuuluu, että tutkittavat 

ryhmät ovat luonnollisia omine vaihteluineen ja eroavuuksineen (Metsämuuro-

nen, 2005, 32). Ketunnahat ovat yksilöitä luonnollisine ja nylkemisestä johtuvine 
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vaihteluineen, mutta niiden oletetaan olevan samanlaisia kuin todellisuudessa. 

Kettujen ikä, koko ja ulkonäkö vaihtelevat. Metsästyksen luonteeseen kuuluu, 

että haulit läpäisevät nahkaa, mikä vaikuttaa nahan virheettömyyteen. Nämä te-

kijät ovat niin sanottuja satunnaisia muuttujia, joiden arvot ovat vähemmän mie-

lenkiintoisia tutkimuksen kannalta ja ne ovat saaneetkin vaihdella vapaasti.  

Nahan käsittely on niin suuripiirteistä ja moniulotteista, ettei siinä ole mahdollis-

ta käyttää standardoituja olosuhteita ja menetelmiä. Tämän vuoksi tutkimuksen 

asetelma on kvasikokeellinen. Asetelma on ollut tehokas, kaikki esijärjestelyt 

nahkojen käsittelyksi ovat tapahtuneet sarjatyönä, ainoastaan parkitsemisvaihe 

on ollut nahkakohtaista. Nahan käsittely on käsityötä ja sisältää paljon hiljaista 

tietoa. Asetelma on periaatteessa toistettavissa, kunhan saa käsiinsä tarpeeksi 

riistaa ja hallitsee nahankäsittelyn perustiedot. Kvasikokeellisen asetelman tu-

loksista ei voi vetää tiukkoja johtopäätöksiä, ne tarjoavat kuitenkin tarkempaa 

tietoa kuin esimerkiksi muuttujaa manipuloimaton poikittaistutkimus (Metsämuu-

ronen, 2005, 19). 

Tutkimuksessa käytetty raaka-aine on pyydetty metsästämällä. Metsäs-

tyksen luonteeseen kuuluu, että saalis on satunnaisesti kohdalle osuvaa, siispä 

käsiteltävät ketut ovat olleet sattumanvaraisesti valittuja. Tutkimuksen pohja-

aineisto on koostunut kolmesta tammi-helmikuussa 2015 metsästetystä ketusta. 

Kaksi ketuista on pingotettu kaavittuina lautaan ja suolattu. Yksi ketunnahka on 

suolattu ja säilötty muovipussiin, jonka jälkeen se on lähetetty minulle postissa. 

Kaikkia nahkoja on säilytetty pääsääntöisesti viileässä, noin +3 °C:ssa. Ketun-

nahat ovat olleet kumpaakin sukupuolta, naarasketun nahka on ollut hieman 

pienempi kuin uroksen. Laadullisesti nahan sukupuolierolla ei ole suurta merki-

tystä, sillä pienikokoisen uroksen nahka voisi olla pienempi kuin suuren naa-

raan. Ainut raakanahan laatuun vaikuttava seikka voi olla se, onko naaras poi-

kinut ja nahka sen vuoksi venynyt. Alun käsittelyt, kuten kaavinta on ollut syytä 

suorittaa kokonaisille nahoille. Kuivahtaneilla nahoilla on ollut riski murtua, joten 

olen jakanut ne osiin vasta piklauksen jälkeen. Osiin jaetut nahat olen arponut 

satunnaisesti eri parkitusmenetelmille. Ensimmäisen parkituksen valmistuttua 

olen jakanut ketunpuolikkaat edelleen kahtia, joista toinen puoli on jatkanut ras-

vaukseen ja pehmitykseen, ja toinen puoli Novaltan Al -parkitukseen. Poikkeuk-

sena ovat olleet Pretanix C:llä ja Novaltan Al:illa käsitellyt turkikset. Olen jaka-

nut Novaltan Al:illa parkitun ketunpuolikkaan kahtia ja toinen puolikas on parkit-
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tu vielä pajulla. Pretanix C on niin voimakas kemikaali ja sitä käytetään yleensä 

erityistapauksissa, joten sen yhdistelmäparkitus ei ole ollut perusteltua. 

Kokeellisessa tutkimuksessa tärkeää on kontrolliryhmä, mutta käsittelemä-

töntä nahkaa ei voi kutsua kontrolliryhmäksi, koska parkitus on niin olennainen 

osa nahan käsittelyä. Jos ”kontrolli”turkikselle toistaisi muut vaiheet ja jättäisi 

parkituksen tekemättä, se luultavasti hajoaisi. Jotta olen voinut verrata luon-

nonmukaisen parkituksen ominaisuuksia kemiallisten menetelmien tuottamaan 

tulokseen, olen valinnut tutkimusasetelmaan mukaan helposti saatavat kemialli-

set aineet Pretanix C:n ja Novaltan Al:in. 

 

6.2  Turkisten parkitseminen 
Turkisten parkitseminen on koeasetelmaan kuuluvaa näytteiden valmistusta. 

Ennen parkitsemista olen liottanut nahkoja 12 tuntia. Tarkemmat tiedot liotuk-

sen, pesun ja piklauksen apuaineista ja olosuhteista ovat koeasetelman kuvas-

sa (kuvio 1). Liotuksen jälkeen olen kaapinut nahat puhtaaksi kalvoista ja ras-

voista, jonka jälkeen olen pessyt nahat lämpimässä pesuainetta sisältävässä 

vedessä. Myös pesun jälkeen olen kaapinut nahkoja. Pesun ja kaavinnan jäl-

keen olen asettanut nahat piklausliemeen, jossa ne ovat saaneet olla hieman 

alle vuorokauden. Piklauksen jälkeen olen jakanut nahat selkärangan kohdalta 

kahtia ja siirtänyt puolikkaat omiin parkitusliemiinsä tai voiteluun. Parkitus on ta-

pahtunut kotonani sisätiloissa. Taulukkoon 1 olen kirjannut erityishuomiot ja 

toimenpiteet, jotka kullekin näytteelle olen tehnyt. Lisätietoa menetelmistä löytyy 

kappaleista 2.3 Nahan käsittely (8–17) ja 3 Parkitusmenetelmät (18–27). 
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Taulukko 1. Parkituksen aikataulut ja lisätiedot. 

 
Tee Novaltan*Al Paju Virtsa Hapanpuuro Pretanix*C

Etukäteisvalmistelut*
1.päivä

Teeliemi&(TL)&1:&250&g&
käytetty&tee,&1&tl&

ruokasooda,&100&°C&
vettä&2&l,&haudutus&
kannen&alla&24&h.&

Siivilöinti.

Pajuliemi&(PL)&1:&2&
litran&kattila&täyteen&
pilkottuja&pajunoksia&
(390&g)&ja&täyteen&
vettä,&keittäminen&
matalalla&lämmöllä&3&
h,&siivilöinti.&PL&2:&

keitto&3&h,&24&h&liotus,&
siivilöinti.

Virtsaa&ämpäriin&
päivän&mittaan&n.&1,5&

litraa.

2&dl&ohrajauhoja&+&2&dl&
ruisjauhoja&+n.&2&dl&
vettä,&kansi&päälle&ja&
vetäytymään&24&h.&

pH (7–)8&& 4 4 7 5–6 2(–3)
Lämpötila*°C 20,4 20,1 18,5 21,4 20,2 20,1

2.*päivä

Nahan&laskeminen&
liemeen.&TL&2:n&(Nro&
3)&valmistus:&&250&g&
tuoreita&lehtiä&(200&g&
vihreä,&50&g&musta&
tee),&1&h&keitto,&3&h&
haudutus,&siivilöinti.&

TL&3:n&(Nro&2)&
valmistus:&edellisten&
lehtien&haudutus&12&h&
+&1&rkl&ruokasooda,&

siivilöinti.

Siirretään&nahka&ja&3&l&
piklauslientä&saaviin.&
Lisätään&Novaltan&Al&Q
jauhetta,&yht.&41&g,&
kolmessa&erässä&

sekoitellen.&Liemessä&
24&h,&välillä&
sekoittelu.&

Nahan&laskeminen&
liemeen&ja&sekoittelu.&
Liemessä&2&vrk.&PL&2:n&
valmistus:&Kattila&
täyteen&pajua&ja&

vettä,&keitto&3&h,&24&h&
likoaminen,&siivilöinti.

Virtsan&
laimentaminen&

vedellä&50&%.&Nahan&
laskeminen&vedellä&
laimennettuun&

virtsaan,&sekoitellaan&
välillä.&24&h:n&jälkeen&

tarkistus.

Suolan&lisääminen&
puuroon,&n.&2&dl.&

Sivellään&
hapanpuuroa&paksulti&

ja&taitetaan&
kaksinkerroin&ja&

kieritetään&rullalle,&
rullan&pyöritys&1–2&

krt/vrk.

Levitetään&Pretanix&C&Q
liuosta&nahalle&

reilusti.&Taitetaan&
kaksinkerroin.&Säilytys&
tasona,&kääntely&1–2&

krt/vrk.

Huomioita*2.*päivän*
jälkeen

Nahka&ruskea&ja&
hieman&limainen,&
huonosti&kaavittu&

kalvo&repsottaa,&revin&
sitä&irti.&Liemi&on&
melko&väritön.

Nahka&vaalea&ja&
kuohkea.&Liemi&

muuttunut&kirkkaaksi.&

Nahka&limaisen&
tuntuinen,&revin&

kalvoa,&pinta&ruskea,&
raaka&keskeltä

Turkis&päästi&
karvansa,&raaka&

keskeltä.

Nahkaan&lisää&
hapapuuroa,&olemus&
melko&neutraali

Nahkaan&lisää&
Pretanix&C:tä,&haisee&
pistävältä,&muuten&
neutraali&olemus&

nahassa.

3.*päivä Nahan&siirto&TL&3:een&
(nro&2&Huom!),&pH&7.

Parkitus&valmis.&Jako&
kahtia,&1.&puoli&r&p,&2.&

puoli&
olemassaolevaan&

laimeaan&
pajuliemeen.

PL&2:n&lisäys&
ensimmäiseen&
liemeen,&PL&3:n&

valmistus:&3&h&keitto&
ja&liotus&24&h.

44&h:n&jälkeen&
tuoreeseen&vedellä&
laimennettuun&

virtsaan.

Nahan&pyöritys. Nahan&kääntely.

4.*päivä Sekoittelu.
1.&puoli&valmis,&2.&
puoli&pajuliemessä.

Sekoittelu.

Virtsanahan&huuhtelu&
ja&leikkuu&kahtia,&1.&
puoli&r&p,&2.&puoli&
Novaltan&Al:iin&

(ohjeen&mukaan).

Nahan&pyöritys. Nahan&kääntely.

5.*päivä Sekoittelu.

2.&puoli&siirretään&aina&&
siihen&pajuliemeen,&
josta&pajuparkittu&

siirretty&vahvempaan.&

Nahkojen&siirto&PL&
3:een.&PL&4:n&

valmistelu&(pH&4Q5).

1.&puoli&valmis,&2.&
puoli&r&p.

Nahan&pyöritys. Nahan&kääntely.

*6.*päivä
Nahkojen&siirto&
vahvimpaan&

teeliemeen&(TL&2.)

Vahvimpaan&
pajuliemeen.

Hapanpuuron&lisäys. Pretanix&C:n&lisäys.

7.*päivä Sekoittelu. Sekoittelu. Pyöritys. Kääntely.
8.*päivä Sekoittelu. Sekoittelu. Pyöritys. Kääntely.

9.*päivä

Nahan&jako&kahtia,&1.&
puoli&r&p,&2.&puoli&

Novaltan&Aliin&(ohjeen&
mukaan).

Sekoittelu. Pyöritys.
Rasvaukseen&ja&
pehmitykseen.

10.*päivä** 1.&puoli&valmis,&2.&
puoli&r&p.

2.&puoli&(Novaltan&Al&+&
paju)&r&p.

Sekoittelu.

Nahan&jako&kahtia.&1.&
puoli&r&p,&2.&puoli&
Novaltan&Al:iin&

(ohjeen&mukaan).

Valmis.

11.*päivä* 2.&puoli&valmis. 2.&puoli&valmis.

Pajuparkituksen&
tarkistus,&ei&valmis.&

Epäily&umpiQ
parkkiintumisesta.

1.&puoli&valmis,&2.&
puoli&r&p.

12.*päivä*

Jako&kahtia,&1.&puoli&
r&p,&2.&puoli&Novaltan&

Al:iin&(ohjeen&
mukaan).

2.&puoli&valmis.

13.*päivä
1.&puoli&"valmis",&2.&

puoli&r&p.
14.*päivä 2.&puoli&"valmis".

Kettu*1 Kettu*2 Kettu*3
Aikataulu&ja&huomioita
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6.3 Turkisten testaaminen  
Nahan valmistus- ja parkitustavan valinta riippuu valmiin nahan käyttötarkoituk-

sesta. On sanomattakin selvää, että kengänpohjiin tuleva nahka on erilaista 

ominaisuuksiltaan ja paksuudeltaan kuin vaikka housuihin käytettävä nahka. 

Turkista käytetään useimmiten kohteissa, jotka eivät altistu kovalle hankauksel-

le tai kulutukselle, kuten asusteissa tai juhlavaatetuksessa. Taljoista tehdään 

mattoja, mutta niitäkään ei aseteta kovaa kulutusta vaativiin paikkoihin, kuten 

eteiseen. Siispä turkiksilta vaadittavat ominaisuudet poikkeavat nahasta.  

Turkiksessa tärkeää on kaunis ja hyvin kiinni pysyvä karvapeite. Karvan 

ominaisuuksia olen arvioinut silmämääräisesti ja käsin turkkia nykäisemällä. 

Venytyksessä helposti repeävä turkis ei ole kovinkaan käyttökelpoinen, mutta 

se ei estä sen käyttöä esimerkiksi irtokauluksissa. Käyttökohteen selvittämisen 

kannalta on ollut tärkeää määrittää turkiksen veto- ja murtolujuuden kesto sekä 

venyvyys. Vaatetuksessa käytettävälle turkikselle on tärkeää vesihöyrynlä-

päisevyys, jotta iholta haihtuva kosteus pääsee vaatteen läpi, eikä jää hiosta-

maan.  

Nahan fyysisen pysyvyyden ja kuuman veden keston välillä ei ole suora-

naista yhteyttä (Covington,  2009, 432). Jos nahka siis kestää hyvin venytystä, 

eikä repeä, niin se ei tarkoita, että se kestäisi hyvin kuumaa vettä. Toisaalta jos 

nahka kestää hyvin kuumaa vettä, niin se ei välttämättä kestä fyysistä rasitusta. 

Yleisesti tiedeyhteisössä on hyväksytty näiden kahden asian linkittäminen toi-

siinsa (Covington, 2009, 432). On siis tärkeää testata huolellisesti turkisten 

ominaisuudet, etten tee vääriä johtopäätöksiä. Nahan kuuman veden kesto riip-

puu käytetystä parkitusmenetelmästä. Raa’an nahan denaturoitumislämpötila 

on noin 65 °C (Covington, 2009, 103). Lämpötilan sietokyky on tärkeää tietää, 

jos nahkaa aikoo värjätä. Jos denaturoitumislämpötila on lähellä 65 celsiusas-

tetta, niin se tarkoittaa, ettei parkitusmenetelmä juurikaan ole muuttanut nahan 

ominaisuuksia. Luonnonturkiksia ei yleensä värjätä, sillä luonnollinen on kaunis-

ta, mutta tutkiakseni aiemmin mainitun yhteyden olemassaoloa, olen selvittänyt 

turkisten kutistumislämpötilan.  

Olen suorittanut testit standardien mukaan niissä olosuhteissa, joissa ne 

ovat tilojen puolesta olleet mahdollista toteuttaa. Olen toteuttanut testit Helsin-
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gin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Aurora-rakennuksen tekstiilientestaus-

huoneessa 528. Olen tuonut näytteet tilaan vähintään 24 tuntia ennen kokeiden 

suoritusta. SEM-kuvat on otettu tilaustyönä Aalto Yliopiston Nanomikroskopia-

keskuksessa (NMC).  

 
6.3.1 Karvojen pysyvyys 
 
Karvojen pysyvyyden tutkimiseen ei ole tarkkaan määriteltyä testiä. Toivotta-

vaahan olisi, ettei karvoja irtoaisi valmiista turkiksesta lainkaan. Oletettavasti 

mahdolliset irtokarvat ovat lähteneet turkiksesta jo viimeisteltäessä. Karvan py-

syvyyttä olen arvioinut nyppäämällä turkispalaa käsin useasta eri kohdasta.  

 

6.3.2 Murtolujuus ja prosentuaalinen venymä 
Turkisten murtolujuutta ja prosentuaalista venymää olen tarkastellut standardin 

SFS-EN ISO 3376 mukaisesti (ISO 3376:2002). 

 

Menetelmä 
Olen valmistellut näytteet standardin SFS-EN ISO 2019 mukaisesti (ISO 

2019:2012(E)). Turkisnahkoja olen säilyttänyt vakiokoeolosuhteissa vähintään 

24 tuntia ennen testin suorittamista (ISO 2019:2012). Ohjeen mukaan näyte-

kappaleita on leikattava kustakin turkiksesta kolme selkärangan suuntaisesti ja 

kolme kohtisuorasti, á 110 mm x 25 mm. Olen ottanut työntömitalla standardin 

ohjeiden mukaisesti kolme mittaa nahkapuolelta ja kolme karvapuolelta. Mitta-

uksen tuloksista olen laskenut kullekin näytekappaleelle aritmeettisen keskiar-

von, joka kertoo leveyden w. Olen mitannut jokaisen näytteen paksuuden kol-

mesta kohdasta. Olen laskenut kolmesta lukemasta aritmeettisen keskiarvon, 

joka kertoo paksuuden t. 

Olen suorittanut testin ilmastoiduille näytteille vetolaitteessa yksi näyte 

kerrallaan. Olen asettanut testilaitteen leuat 50 mm päähän toisistaan ja testi-

kappaleen niiden väliin niin, että näytekappaleen päät ovat olleet leukojen välis-

sä. Laite on venyttänyt näytettä 100 mm/min nopeudella, kunnes näyte on kat-

kennut. Kone on tallentanut numeraalisen tuloksen, joka on kertonut murto-

kuormituksen F ja piirtänyt venymäkaaviot, joiden mukaan olen tarkastellut ve-

nyvyyttä. Testikoneena on ollut Testometric micro 250, DBBMTCL – 250 kgf.  
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Vakiokoeolosuhteet 
Ilmanlämpötila 23 °C (poikkeama 0 °C EN ISO 2419 23,0 °C vakiokoeolosuh-

teista) 

Ilmankosteus 46 % (poikkeama -4 % EN ISO 2419 50 % vakiokoeolosuhteista) 

 

Virhelähteet 
Standardin mukaan pehmeät nahat on leikattava painoveitsellä, mutta sellaista 

ei ole ollut saatavilla. Näytepalat olen leikannut nahasta kaavakappaleen avulla, 

joten niiden leveydessä on pientä vaihtelua (Liite 1). Turkisnahoista olen leikan-

nut karvat niin lyhyeksi kuin mahdollista, välttäen vahingoittamasta nahkaa ja si-

ten vaikuttamasta testituloksiin. Tutkittavat turkisnahat ovat kukin olleet neljäs-

osa ketusta, joten pienen kokonsa vuoksi niistä ei ole ollut mahdollista leikata 

standardin vaatimia kolmea näytekappaletta per suunta, ainoastaan yhdet 

suuntaansa. Näytepalat olen leikannut samoista kohdista turkisnahkoja eli niin 

läheltä selän keskikohtaa kuin mahdollista. Joissain nahoissa on ollut haulin rei-

kiä, joten niiden kohdat olen välttänyt ja leikannut palat kohdan vierestä.  

Näytteet olen tunnistanut niiden toiseen päähän kiinnitettyjen maalarin-

teippien avulla. Maalarinteippiin on ollut koodattuna parkitsemismenetelmän tie-

dot ja se, onko näyte leikattu selkärangan suuntaisesti (PBB= parallel to the 

backbone) vai selkärankaan nähden kohtisuorasti (ABB= against (perpendicu-

lar) to the backbone). Olen asettanut maalarinteipin nahkaan siten, ettei se ole-

tettavasti ole vaikuttanut koetuloksiin. 

 

Murtolujuuden määrittäminen 

Murtolujuus newtoneita neliömillimetrillä 𝑇! =   
𝐹
𝑤  ∙  𝑡  

𝐹!"# = korkein murtokuormitus newtoneina  

𝐹!"  = keskimääräinen murtokuormitus newtoneina 

w = testikappaleen keskileveys millimetreinä 

t = testikappaleen keskipaksuus millimetreinä 
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Prosentuaalinen venymä 50 newtonin kuormituksessa 

 𝐸! =
!!!!!
!!

×100, missä 

 𝐿! on leukojen etäisyys 50 newtonin kuormituksessa; 

 𝐿! on leukojen etäisyys lähtötilanteessa. 

 

Prosentuaalinen venymä repeämispisteessä 

 𝐸! =
!!!!!
!!

×100, missä 

 𝐿! on leukojen etäisyys repeämispisteessä; 

 𝐿! on leukojen etäisyys lähtötilanteessa. 

 

6.3.3 Vesihöyrynläpäisyn mittaaminen Goren kuppi -menetelmällä 
 
Menetelmäohje 
Ohjeen mukaan silikageeliä on kuivattava 3 tuntia 60 °C:n lämmössä, jonka jäl-

keen se on säilytettävä ilmatiiviisti. Olen laittanut muovikuppeihin kuivaa silika-

geeliä ja punninnut kupit. Testattavan koepalan karvat olen leikannut niin lyhy-

eksi kuin mahdollista. Testattavat materiaalit olen kiinnittänyt kuppien päälle 

kuminauhalla näytteen karvapuoli silikageeliä vasten. Kupit olen asettanut alas-

suin kirjontakehyksekseen pingotetun Goretex-kalvon päälle, eli näytteen nah-

kapuoli on tullut Goretex-kalvoa vasten. Olen asettanut kehyksen näytteineen 

suureen vesiämpäriin kellumaan siten, että Goretex-kalvon oikea puoli on ollut 

vettä vasten. Testausaika on ollut 8 tuntia, jonka jälkeen olen punninnut kupit 

turkisten kanssa ja uudelleen ilman turkisnäytteitä. Tulokset olen laskenut Vesi-

höyrynläpäisy -kaavan mukaan. 

 

Virhelähteet 
Testi on poikennut menetelmäohjeesta siten, että olen ottanut aikaisemmin kui-

vatun silicageelin ilmatiiviistä purkista. Käytetty vesi on ollut vesijohtovettä. Il-

mankosteus on ollut alhainen suhteessa standardin vakiokoeolosuhteisiin, joten 

ilmasto-olot ovat saattaneet vaikuttaa testituloksiin. Olen ottanut kustakin turkis-

laadusta vain kaksi näytettä; yksi mahdollisimman keskeltä selkäpalaa ja toinen 

jalan yläosasta läheltä nivusta. Kohdat olen valinnut niin, että kunkin turkistyypin 
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näytteet ovat olleet verrattavissa toisiinsa. Testi on suoritettu kahtena peräkkäi-

senä päivänä. 

 
Koeolosuhteet (11.3.2015) 
Ilmanlämpötila 22 °C (poikkeama 0 °C SFS-EN 20139 20±2 °C vakiokoeolo-

suhteista) 

Ilmankosteus 49 % (poikkeama -16 % SFS-EN 20139 65±2 % vakiokoeolosuh-

teiden mediaanista) 

Veden lämpötila kokeen alkaessa:  

25,7 °C: tee, tee + Novaltan Al, Novaltan Al + paju,  

26,2 °C: Novaltan Al, paju, paju + Novaltan Al 

 
Koeolosuhteet (12.3.2015) 
Ilmanlämpötila 22 °C (poikkeama 0 °C SFS-EN 20139 20±2 °C vakiokoeolo-

suhteista) 

Ilmankosteus 46 % (poikkeama -19 % SFS-EN 20139 65±2 % vakiokoeolosuh-

teiden mediaanista) 

Veden lämpötila kokeen alkaessa: 

29, 4 °C: Virtsa, virtsa + Novaltan Al, hapanpuuro 

27,3 °C: Hapanpuuro + Novaltan Al, Pretanix C 

 

Vesihöyrynläpäisy 

Tunnin aikana 𝑉𝐻𝐿 =  
!!  !!!
!∙!

  

Vuorokaudessa 𝑉𝐻𝐿!"  =  
!!!!!

!
∙ !"
!

  

𝐴 =  kupin suun pinta-ala. Purkin halkaisija 30 𝑚𝑚, 𝑟  = 15,0 𝑚𝑚 = 0,015 𝑚 

𝐴 = 𝜋𝑟! = 𝜋 ∙  0,000225𝑚! ≈  0,0007065 𝑚! 

𝑚!  = kupin massa mittauksen alussa 

𝑚!  = kupin massa mittauksen lopussa 

𝑡  = mittausaika = 8 ℎ 
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6.3.4 Kuuman veden kesto 
Nahan kutistumislämpötila on useimmiten käytetty mittari arvioitaessa nahan 

hydrotermaalista pysyvyyttä. Menetelmän periaate on yksinkertainen: nauhaksi 

leikattua palaa on roikotettava vedessä ja vettä kuumennettava nopeudella 2 

°C/min. Kutistumislämpötila on asteluku, jossa koepala kutistuu silmin havaitta-

vasti. Koepalan koolla ei ole merkitystä kutistumislämpötilaan, sillä kutistumis-

lämpötila ei ole koosta riippuvainen. (Covington, 2009, 198.) 

Testissä olen laittanut isoon kattilaan huoneenlämpöistä hanavettä. Testipalat 

olen asettanut kattilaan niin, että kaikki ovat olleet tasaisen märkiä. Olen aset-

tanut kattilaan digitaalisen lämpömittarin ja kuumentanut kattilaa keskilämmöllä. 

Kun nahka on alkanut kutistua, olen ottanut lukeman ylös ja nostanut käpristy-

neen nahan pois kattilasta. Olen toistanut kokeen neljän näytteen sarjoissa, sillä 

jos nahat olisivat käpristyneet lähes yhtä aikaa, olisi voinut olla vaikea ehtiä kir-

jata tulokset ylös. Kutistumislämpötilan testaus on tapahtunut kotioloissa sähkö-

liedellä, joten veden kuumenemislämpötilaa on ollut haasteellista säädellä. Lie-

den säätöasteikko on 1–6. Lieden ollessa kolmosella vesi on kuumennut 1,5 

°C/min, kun taas lieden ollessa nelosella vesi on kuumennut 3 °C/min. Ohjeen 

mukaista 2 °C/minuutti tavoitellakseni olen vaihdellut lieden säätöä kolmosen ja 

nelosen välillä.  

Veden kiehumislämpötila on 100 °C. Tunnetusti tiedetään, että kromipar-

kitun nahan kutistumislämpötila on korkeampi kuin 100 °C, joten vedessä keit-

täminen ei kerro totuutta sen hydrotermaalisesta pysyvyydestä. Tässä tutkiel-

massa en ole tutkinut kromiparkittua nahkaa, mutta yleisesti on hyvä havainnoi-

da, että jos nahka ei kutistu kiehuvassa vedessä, voi sen hydrotermaalisen py-

syvyyden tutkimiseen käyttää jotain muuta menetelmää. (Katso esimerkiksi Co-

vington, 2009, 198–200).  
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6.3.5 SEM-kuvaus 
Pyyhkäisyelektronimikroskopia käytetään mikroskooppisten kuvien ottamiseen. 

SEM-kuvaus on tapahtunut Aaltoyliopiston Nanomikroskopiakeskuksessa 

(NMC) 25.3. ja 27.3. Kuvauslaitteena on ollut JEOL JSM-7500F (Field Emission 

Scanning Electron Microscope). Kuvat on ottanut FM arkeologi Krista Vajanto. 

Tutkimusta varten olen leikannut kustakin turkiksesta näytteet suunnilleen sa-

masta kohdasta läheltä selkärankaa, jotta ne ovat verrattavissa toisiinsa. Näy-

tepaloista olen leikannut karvat pois alumiininapille kiinnittämisen helpottami-

seksi. Näytteistä Vajanto on leikannut pienet palat, jotka hän on kiinnittänyt tei-

pillä alumiininapille (halkaisija 12,5 mm). Sen jälkeen hän on päällystänyt napit 

hiilipinnoitteella, jotta näyte johtaisi sähköä ja ettei pintaan tulisi virittymistä, mi-

kä vaikuttaisi kuvan laatuun ja tarkkuuteen. Tekniset ja teknologiset olosuhteet 

ovat olleet samat kaikkien näytteiden kohdalla:  

a) Kiihtyvyyssjännite: 2,0 kV 

b) Suurennus: 25-, 60- ja 300-kertainen 

c) Työskentelyetäisyys: 8,0 mm 

d) Tyhjiöpaine: 9,6 · 10-5 Pa 

e) Emissiovirta 10 𝜇𝐴 
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6.4 Tulosten käsittely 
Kvasikokeellisten asetelmien analysointi eroaa aitojen kokeellisten asetelmien 

analysoinnista ryhmien epäekvivalentin alkutason vuoksi. Hankaluutena on siis 

koe- ja kontrolliryhmän välinen potentiaalinen ero. (Metsämuuronen, 2005, 98–

99.) Tässä koeasetelmassa ei ole ollut varsinaista kontrolliturkista, vaan niin 

sanottua kontrolliryhmää on edustanut helpoiten saatavilla olevat parkituskemi-

kaalit Novaltan Al ja Pretanix C. Asetelman luonteesta johtuen tutkimuksen ana-

lysointiin olen käyttänyt poikittaistutkimuksen sovelluksia enkä perinteisiä kvasi-

kokeellisia menetelmiä.  

Kokeellisessa tutkimuksessa riippumaton muuttuja on syy-seuraus -

suhteessa syytekijä, jonka käsittelyjä muutetaan kokeen aikana (Metsämuuro-

nen, 2005, 11). Tässä tutkimuksessa riippumaton muuttuja on ollut parkitsemi-

seen käytetty aine. Uskon parkitsemisaineella olleen merkitystä lopputuloksen, 

eli valmiin nahan ominaisuuksiin. Käyttövalmiiksi käsiteltyjen nahkojen testitu-

lokset ovat siis olleet tutkimuksen riippuvia muuttujia. Metsämuuronen (2005, 

11) toteaa, että riippuvan muuttujan tutkittavien arvojen oletetaan eroavan tutkit-

tavien ryhmien kesken kokeen loppuessa, joten sen arvoja mitataan ennen ko-

etta ja kokeen aikana. Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista mitata muut-

tujan ominaisuuksia ennen käsittelyjä, joten ainut ryhmävertailu, mitä aineistos-

ta on ollut mahdollista tehdä, on yhdellä menetelmällä parkittujen turkisten ja 

yhdistelmäparkittujen turkisten erojen vertailu. Kontrollimuuttuja on tekijä, jonka 

arvoja tutkija pyrkii pitämään mahdollisimman muuttumattomana (Metsämuuro-

nen, 2005, 11). Riippumattoman muuttujan kanssa voi vaihdella niin sanottu se-

koittava muuttuja, mikä saattaa vaikuttaa voimakkaasti siihen, miksi riippumat-

toman muuttujan arvot vaihtelevat. (Metsämuuronen, 2005, 11.)  

Parkitut nahat ovat olleet niin pieniä, ettei niistä ole ollut mahdollista saa-

da monen tutkimusmenetelmän luotettavuuden kannalta riittävän suurta näyte-

joukkoa. Aineistostani on kutakin testiä varten ollut saatavissa vain kaksi näytet-

tä. Nekään eivät ole olleet täysin rinnastettavissa toisiinsa leikkuusuunnan tai -

kohdan vuoksi. Yksinkertaisinta ja totuudenmukaisinta on ollut koota eri mene-

telmillä parkittujen nahkojen näytteistä nahkakohtaiset keskiarvot, joiden avulla 

olen vertaillut parkitusmenetelmiä toisiinsa. Koska muuttujat eivät ole olleet 

normaalisti jakautuneita, olen käyttänyt tunnuslukujen vertailuun parametritonta 
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Spearmanin järjestyskorrelaatiota. Olen käsitellyt aineiston SPSS-tilasto-

ohjelmalla. 

Jos tutkimusjoukko on pieni, ei tutkimusta ole järkevää kuvailla pelkäs-

tään kvantitatiivisesti, vaan kvalitatiivinen kuvaileva analyysi tutkittavasta ilmiös-

tä on tarpeellinen (Räisänen, 2014, 105). Tilastollisten tulosten lisäksi olen ku-

vaillut tuloksia laadullisesti, sillä numerot eivät paljasta kaikkea oleellista loppu-

tuloksista. 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

7.1 Turkisten ulkonäöstä ja karvojen pysyvyydestä 
 
KETTU 1 
 
Kettu 1 (kuva 1) on pingotettu nylkemisen jälkeen vanerilevylle ja kaavittu puh-

taaksi rasvoista ja lihoista. Sitten siihen on levitetty tasainen kerros suolaa ja se 

on saanut kuivahtaa (Kuva 2). Kettua on säilytetty ulkovarastossa, jossa lämpö-

tila on ollut noin 3 °C. 

 Kuva 3 ketun turkispuolesta parkitsemisen jälkeen osoittaa, että eri parki-

tusmenetelmillä ei ole ollut suurta merkitystä karvan väritykseen. Sen sijaan 

nahkapuoli on värjäytynyt voimakkaasti parkitusmenetelmän mukaan (Kuva 4). 

 
 

Kuva 1. Kettu 1 säilytyksen jälkeen. 

Kuva 2. Kettu 1 vanerilevylle pingotettuna 
ja suolattuna. 

Kuva 3. Ketun 1 turkispuoli parkituksen 
jälkeen. 

Kuva 4. Ketun 1 nahkapuoli parkituksen jäl-
keen. 
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Teellä aloitettu parkitus 
Turkiksen nahkapuoli on ollut pehmeä ja taipuisa sekä melko huokoinen. Nahka 

on tuntunut siltä, miltä nahan kuuluukin tuntua. Väri on tumman maitokahvin vä-

rinen (Kuva 5). Väri on saattanut johtua parkitusliemessä mukana olleesta mus-

tasta teestä, mikä on aiheuttanut voimakkaamman värin kuin vihreä tee. Nahan 

reunoilla väri on tummempi ja tuntu hieman kovempi, mikä johtuu luultavasti 

nahkaan jääneestä kalvosta. Nahkaan jääneet kalvon osat ovat aiheuttaneet 

tummemman värin ja jäykemmän tunnun. Lihapuolen nahkapintaa olen saanut 

nypittyä käsin, jolloin alta on paljastunut vaaleampi ja kuohkeampi pinta. Vii-

meistelyvaiheessa karvaa ei ole irronnut harjaan juurikaan ja käsin nypätessä 

se on pysynyt tiukasti kiinni. Turkis on tuoksunut miellyttävälle; ei lainkaan väki-

viinaetikalle, vaan hyvin miedosti teelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novaltan Al:illa viimeistelty teeparkitus (Kuva 6) on ollut hyvin samankaltainen 

kuin pelkällä teellä tehty parkitus. Nahan tuntu on ollut hieman jäykempi ja ”pa-

perimaisempi”, mikä on saattanut johtua kalvoista. Tässäkin nahassa tummem-

paa osaa olen saanut revittyä, jolloin alta on paljastunut huokoinen vaaleampi 

osa. Myös tässä turkiksessa karva on pysynyt käsin nypättäessä hyvin kiinni. 

Pohjakarva on ollut aavistuksen vaaleampi kuin pelkällä teellä parkitussa turkik-

sessa. Turkis on tuoksunut miellyttävälle, ei lainkaan väkiviinaetikalle, vaan hy-

vin miedosti teelle.  

 
  

Kuva 5. Teellä parkitun turkiksen nahka-
puoli (kettu 1). 

Kuva 6. Yhdistelmäparkitun turkiksen 
nahkapuoli (kettu 1). 
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Novaltan Al:illa aloitettu parkitus 
Turkis on ollut pehmeä ja taipuisa, ja se on tuntunut ohuelta ja huokoiselta. 

Nahka on tuntunut siltä, miltä nahka oletettavasti tuntuukin. Nahka on ollut väril-

tään luonnonvalkoinen (Kuva 7). Myös karvapuolen pohjakarva on näyttänyt 

hieman vaaleammalta, aivan kuten tee + Novaltan Al -yhdistelmäparkitussa tur-

kiksessa. Viimeistelyvaiheessa harjaan on irronnut hyvin vähän karvaa ja karva 

on pysynyt hyvin kiinni napakasti nypättäessä. Nahka ei ole haissut juuri mille-

kään ja on siksi ollut miellyttävä. 

 

Yhdistelmäparkittua nahkaa (Kuva 8) on ollut vaikea arvioida, sillä se on ollut 

ominaisuuksiltaan erikoinen. Se on tuntunut nahkealta ja ollut jäykkää. Aivan 

kuin Novalta Al -parkitus olisi poistunut nahasta sen ollessa pajuliemessä. Na-

han tuntuun on saattanut vaikuttaa myös se, että se on ollut ketun etuosasta, 

missä kalvot ovat tiukemmin kiinni nahassa ja nahka hieman paksumpaa. Lä-

hellä leikkausreunaa on ollut ainut selvästi ”nahkamaisempi” osa. Siinä nahka 

on näyttänyt nahalta, mutta tuntu on ollut melko jäykkä ja rapiseva. Onkin ollut 

vaikea arvioida, ovatko nahan ominaisuudet johtuneet puutteellisesta kaavin-

nasta, onko parkituksessa tapahtunut niin sanottu parkituksen poistuminen, vai 

onko pehmitys epäonnistunut. 

Kuva 7. Novaltan Al -parkittu turkisnahka 
(kettu 1). 

Kuva 8. Yhdistelmäparkituksen nahkapuoli 
(kettu 1). 



 52 

KETTU	  2	  

Kettu 2 (Kuva 9) on saapunut postissa Kittilästä. Se on ampumisen jälkeen nyl-

jetty ja halkaistu mahapuolelta. Häntä on saatu ehjänä mukaan ja se on aukais-

tu melkein häntäpäähän asti. Kettua ei ole kaavittu, vaan se on suolattu run-

saasti ja kääritty tiukalle rullalle muovipussin sisään, jonka jälkeen se on lähe-

tetty minulle pahvilaatikossa postissa. Oletettavasti se on ollut postikuljetuksen 

aikana myös huoneenlämmössä, mutta muuten sitä on säilytetty paketissaan 

ulkovarastossa, noin 3 °C:ssa. Säilytys on saattanut vaikuttaa lopputulokseen, 

sillä hallitusti mädäntyvä kettu päästää karvansa, mikä on tapahtunut osalle tä-

män ketun nahoista (Kuva 10). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ei ole varmaa ovatko nahan ja turkiksen ominaisuudet johtuneet käytetyistä 

parkitusmenetelmistä vai ketun säilöntätavasta. Esimerkiksi hännän jättäminen 

päästään umpinaiseksi on saattanut altistaa mädätysbakteerien leviämiselle, jos 

se on jäänyt suolaamatta huolellisesti. Lisäksi huoneenlämmössä säilyttäminen 

on saattanut edesauttaa bakteerien toimintaa. Karvat eivät kuitenkaan ole läh-

teneet koko ketusta, kuten kuvasta 10 on nähtävissä. 

 
Pajulla aloitettu parkitus 
 
Pajuparkitus on kestänyt suunnitellun viikon sijasta kaksi viikkoa, sillä nahka on 

viikon parkitsemisen jälkeen ollut vielä sisältä raaka. Kahden viikon parkitsemi-

sen jälkeenkin on nahka ollut edelleen keskeltä raaka (Kuva 11), joten olen ot-

tanut nahan pois parkitsemisliemestä ja katsonut mitä sille on käynyt. Oletetta-

vasti virhe on tapahtunut parkituksessa, eli liemi on ollut liian vahvaa jo alussa, 

jolloin pinta on parkkiintunut umpeen, eivätkä parkkiaineet ole päässeet vaikut-

Kuva 9. Kettu 2 säilytyksen jälkeen. Kuva 10. Kokonaiskuva ketun 2 turkispuolel-
ta parkitsemisen jälkeen. 
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tamaan nahan sisällä. Tilannetta ei ole voinut jälkikäteen korjata. Minulla ei ole 

ollut enää kettuja, joilla olisin voinut testata pajuparkitusta uudelleen, joten olen 

päättänyt että nämä umpiparkkiintuneet turkikset ovat antaneet omanlaista tie-

toa. Tietoa en kuitenkaan ole voinut yleistää koskemaan pajulla parkitsemista, 

vaan pikemmin ne ovat antaneet tietoa puoliraa’an nahan ominaisuuksista. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Pajulla parkittu nahka (Kuva 12) on ollut pinnaltaan nahkea ja jäykkä. Siitä on 

kuulunut muovimainen kahiseva ääni puristeltaessa. Ominaisuudet ovat johtu-

neet luultavasti osaltaan sen raakuudesta, sillä turkiksen pehmitys on ollut 

haasteellista ja se on päässyt vetäytymään kasaan voimakkaasti. Nahan pin-

nassa on ollut kalvomaisia osia, joita olen saanut revittyä irti. Sormet ovat tulleet 

selvästi rasvaisiksi niin tehdessä, vaikka rasvaa olen käyttänyt saman verran 

pehmityksessä kuin muihinkin nahkoihin. Karvaa on irronnut viimeistelyvaihees-

sa harjatessa jonkin verran, mutta nypättäessä se on pysynyt yhtä hyvin kiinni, 

kuin muissakin turkiksissa. Pehmityksessä nahka on revennyt haarautuvista 

kohdista paperimaisen helposti. Väri on ollut punertavan ruskea. Nahassa on ol-

lut miedon pajumainen tuoksu ja se on ollut ihan miellyttävä. Nahka ei ole hais-

sut lainkaan väkiviinaetikalle. 

Novaltan Al:illa viimeistelty pala on irrottanut osan karvoistaan jo paju-

parkitusta huuhdeltaessa. Kyseessä on ollut ketun takaosa läheltä hännän al-

kua, joten en ole voinut olla varma onko karvojen irtoaminen johtunut säilytyk-

sestä vai pitkään kestäneestä	   parkituksesta, jossa nahka ei kuitenkaan ole 

Kuva 11. Ero parkkiintuneen pinnan ja 
raa'an keskustan välillä on selkeästi ha-
vaittavissa (kettu 2). 

Kuva 12. Pajuparkitun turkiksen nahkapuoli (kettu 
2). 
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parkkiintunut läpi. Turkisnahan väri (Kuva 13) on ollut ruskeampi kuin pelkällä 

pajulla parkittu ja ominaisuuksiltaan se on ollut hieman pehmeämpi. Kuitenkin 

myös siitä on kuulunut muovimainen kahiseva ääni puristeltaessa. Viimeistely-

vaiheessa karvaa on irronnut jonkin verran, mutta jälkikäteen nypättäessä se on 

pysynyt melko napakasti kiinni niissä kohdissa, joissa sitä on ollut vielä jäljellä. 

Nahan pinnasta on saanut nypittyä irti kalvon jäänteitä, joten en ole voinut olla 

varma, onko huono parkitustulos johtunut säilytyksestä, kaavinnasta, umpipark-

kiintumisesta vai pehmityksestä. Myös tämä nahka on kutistunut reilusti pehmi-

tysvaiheessa, joten se on vaikuttanut varmasti nahan ominaisuuksiin. Pelkkään 

pajulla parkittuun nahkaan verrattuna Novaltan Al:illa viimeistelty turkisnahka on 

tuntunut hieman kypsemmältä, mutta vain vähän. Tuoksu on ollut miedon paju-

mainen.  

 
Virtsalla aloitettu parkitus 
Virtsalla parkittu nahka (Kuva 14) on päästänyt karvansa jo parkituksen ollessa 

kesken. Karvoja on jäänyt ainoastaan reunaosiin ja kiinniommeltujen reikien 

kohtaan. Nahka on ennen pehmitystä ollut voimakkaasti läpikuultava ja tum-

mempi. Se on vaalennut venytyksessä kellertävän luonnonvalkoiseksi. Nahka 

on ollut melko ohut, mutta suhteellisen pehmeä ja taipuisa. Nahka ei ole haissut 

millekään, ei vähääkään virtsalle. Tunnultaan se on ollut aavistuksen nahkea. 

 Novaltan Al:illa viimeistelty nahka (Kuva 15) on ollut väriltään hieman 

valkoisempi kuin pelkällä virtsalla parkittu. Tunnultaan se on ollut hieman peh-

meämpi, mutta myös pelkän virtsalla parkitun nahan tavoin aavistuksen nahkea. 

	  

	  

	  

 
  

Kuva 13. Yhdistelmäparkittu 
turkisnahka (kettu 2). 

Kuva 14. Virtsalla parkittu 
nahka lihapuolelta (kettu 2). 

Kuva 15. Yhdistelmäparkittu 
nahka lihapuolelta (kettu 2). 
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KETTU 3 
Kettu 3 (Kuva 16) on pingotettu nylkemisen jälkeen aukinaisena levylle ja kaa-

vittu rasvoista ja lihoista, jonka jälkeen se on suolattu. Sitä on säilytetty ulkova-

rastossa noin 3 °C:ssa. Kuvasta 17 on nähtävissä, että parkitusmenetelmät ei-

vät aiheuttaneet eroavuuksia karvapuolelle. Lihapuolella nahka on ollut aavis-

tuksen tummempi hapanpuurolla parkituissa osissa kuin Pretanix C:llä parkitus-

sa puoliskossa (Kuva 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16. Kettu 3 säilytyksen jälkeen. Kuva 17. Ketun 3 karvapuoli parkitsemisen 
jälkeen. 

Kuva 18. Turkisten lihapuoli parkitsemisen jälkeen (kettu 3). 
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Hapanpuurolla aloitettu parkitus 
Hapanpuurolla parkitun turkiksen nahkapinta (Kuva 19) on ollut aavistuksen 

karhea, mutta kuitenkin pehmeä. Se on ollut taipuisa ja melko ohuen tuntuinen. 

Pinnalla on ollut kalvon jäänteitä, joita repimällä on paljastunut pehmeä ja huo-

koinen vaalea pinta. Väriltään nahka on ollut rusehtavan luonnonvalkoinen. Vii-

meisteltäessä karvaa on irronnut harjaan hyvin vähän ja se on pysynyt hyvin 

kiinni napakasti kiskaistaessa. Turkis ei ole tuoksunut juuri millekään. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novaltan Al:illa viimeistelty hapanpuuroparkitus (Kuva 20) on ollut ominaisuuk-

siltaan hyvin samanlainen, kuin pelkällä hapanpuurolla parkittu. Nahan tuntu on 

ollut aavistuksen jäykempi, mutta se on saattanut johtua pinnalla olevista kalvon 

jäänteistä. Ne ovat olleet melko tiukasti kiinni, mutta nyppimällä sen alta on pal-

jastunut vaaleampaa ja huokoisempaa nahkaa. Viimeisteltäessä karvaa on ir-

ronnut vain vähän ja se on pysynyt tiukasti kiinni nypättäessä. Turkiksen pohja-

villa on ollut hieman takussa.	  

 
Pretanix C:llä parkittu turkis 

Pretanix C:llä parkittu nahka (Kuva 21) on ollut luonnonvalkoinen, pehmeä ja 

taipuisa. Se on tuntunut paikoittain melko ohuelta, mutta en tiedä onko se joh-

tunut parkituksesta vai nahan laadusta. Viimeisteltäessä karvaa on irronnut vain 

vähän ja se on pysynyt tiukasti kiinni nypättäessä. Turkisnahka on tuoksunut 

aavistuksen pistävältä, haju on ollut mieto versio käytetyn parkitusliemen hajus-

ta.

Kuva 19. Hapanpuurolla par-
kitun turkiksen lihapuoli (kettu 
3). 

Kuva 20. Yhdistelmäparkitun 
turkiksen lihapuoli (kettu 3). 

Kuva 21. Pretanix C:llä 
parkitun turkiksen lihapuoli 
(kettu 3). 
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7.2 Murtolujuudesta ja prosentuaalisesta venymästä  

 
Murtolujuus 𝑇! kuvaa tarvittavan voiman määrää per neliömillimetri, jolla näyte-
kappale murtuu. Nahkojen murtolujuusarvot ovat vaihdelleet 5–45 N/mm2 välil-

lä. Joissain nahoissa on ollut selvä ero selkärangan suuntaisen (PBB) ja selkä-
rankaan nähden kohtisuoraan (ABB) leikattujen näytekappaleiden välillä. Pro-
sentuaalisen venymän 𝐸! arvot 50 newtonin kuormituksessa ovat vaihdelleet 

4,9–29,2 prosentin välillä. 50 newtonin kuormitus on ollut korkein kymmenys, 
jonka kaikki näytekappaleet ovat ylittäneet, siitä syystä venyvyyden tarkastelu 
on kohdistunut siihen. Venymäkaaviot ja tarkemmat tiedot ovat liitteessä 2. Pro-

sentuaalisen venymän 𝐸! arvot repeämispisteessä ovat vaihdelleet 5,6–43 pro-
sentin välillä. Luku kertoo nahan joustavuudesta ja venyvyydestä. Testikappa-
leiden tarkat tulokset ovat nähtävissä taulukossa 2 Turkisnahkojen murtolujuus 

ja prosentuaalinen venymä.  
Kuvio 2 Murtolujuusnäytteiden välisestä vaihtelusta osoittaa, että murto-

lujuustestissä näytteiden leikkuusuunnalla on ollut merkitystä. Erityisen suuri 

hajonta murtolujuustuloksissa on ollut virtsa + Novaltan Al -
yhdistelmäparkitussa nahassa, jossa selkärangan suuntaisesti leikattu näyte on 
vaatinut selkeästi suuremman kuormituksen murtuakseen kuin selkärankaan 

nähden kohtisuoraan leikattu näyte. Monissa muissakin näytteissä murtolujuu-
della ja tarvittavalla voimalla on ollut eroja näytteiden leikkuusuunnan välillä.
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Taulukko 2. Turkisnahkojen murtolujuus ja prosentuaalinen venymä. Taulukkoon 
on koottuna leikkuusuunnan mukaiset näytekohtaiset tiedot sekä niiden pohjalta lasketut kes-
kiarvot. Lyhenteiden selitykset ovat koottuna taulukon alapuolelle. 
 
Nro Parkitusaine, leikkuusuunta 𝑭𝒎𝒂𝒙 (N) 𝑭𝒌𝒂 (N) 𝑻𝒏(N) 𝑬𝒍(%) 𝑬𝒃(%) 

1 Tee, PBB 154,2 151,8 26,2 12,8 34,2 
2 Tee, ABB 76,2 53,2 26,1 24,8 33,4 

ka Tee 115,2 102,5 26,2 18,8 33,8 
3 Tee + Nal, PBB 110,9 103,8 21,0 22,6 37,8 
4 Tee+ Nal, ABB 78,8 77,4 21,6 23,2 33,8 

ka Tee + Nal 94,8 90,6 21,3 22,9 35,8 
5 Novaltan Al, PBB 102,3 95,2 32,0 21,8 35,2 
6 Novaltan Al ABB 53,2 36,9 34,8 43,6 45,2 

ka Novaltan Al 77,7 66,0 33,4 32,7 40,2 
7 Nal + paju, PBB 112,5 85,9 17,9 10,2 20,0 
8 Nal + paju, ABB 53,8 50,4 16,2 22,4 20,4 

ka Nal + paju 83,2 68,2 17,1 16,3 22,2 
9 Paju, PBB 146,2 138,5 13,4 2,3 6,6 

10 Paju, ABB 57,5 54,1 9,7 4,9 5,6 
ka Paju 101,8 96,3 11,5 3,6 6,1 
11 Paju + Nal, PBB 51,7 31,5 5,2 26,4 27,4 
12 Paju + Nal, ABB 61,5 61,5 5,8 7,6 9,6 
ka Paju + Nal 56,6 46,5 5,5 17,0 18,5 
13 Virtsa, PBB 126,2 118,8 43,3 9,6 24,0 
14 Virtsa, ABB 105,5 99,0 38,3 21,4 35,4 
ka Virtsa 115,8 108,9 40,8 15,5 29,7 
15 Virtsa + Novaltan Al, PBB 171,2 169,8 44,9 10,4 27,6 
16 Virtsa+ Nal, ABB 70,4 65,9 26,5 30,0 39,6 
ka Virtsa + Nal 120,8 117,9 35,7 20,2 33,6 
17 Hapanpuuro, PBB 99,7 95,0 18,2 14,8 26,6 
18 Hapanpuuro, ABB 59,7 47,2 18,3 25,4 29,0 
ka Hapanpuuro 79,7 71,1 18,2 20,1 27,8 
19 Hapanpuuro + Nal, PBB 243,3 236,3 30,7 8 32,0 
20 Hapanpuuro + Nal, ABB 112,9 108,6 27,7 28,2 51,0 
ka Hapanpuuro + Nal 178,1 172,5 29,2 18,1 41,5 
21 Pretanix C, PBB 107,0 79,4 22,7 21,6 36,2 
22 Pretanix C, ABB 87,9 76,1 22,1 29,2 43,2 
ka Pretanix C 97,5 77,7 22,4 25,4 39,7 

PBB = Selkärangan suuntaisesti leikattu näyte 
ABB = Selkärankaan nähden kohtisuoraan leikattu näyte 
𝐹!"# (N) = Maksimivoima newtonia, 
𝐹!" (N) = Keskimääräinen voima newtonia. 
𝑇!(N) = Murtolujuus newtonia. 
𝐸! %  = Prosentuaalinen venymä 50 newtonin kuormituksessa. 
𝐸!(%) = Prosentuaalinen venymä murtuessa. 
Nal = Novalta Al 

 
Venymän osalta Taulukosta 3 on nähtävissä, että lukuun ottamatta paju + No-

valtan Al -yhdistelmäparkitusta, kaikki selkärankaan nähden kohtisuoraan leika-
tut näytteet ovat venyneet selvästi enemmän 50 newtonin rasituksessa kuin 
selkärangan suuntaisesti leikatut näytteet. Yksinkertaisemmin ilmaistuna nahan 

venytykseen leveyssuuntaan on vaadittu vähemmän voimaa kuin pituussuun-
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taan. Jos voimaa on ollut riittävästi, kuten vetolujuuslaitteessa, on nahka veny-

nyt tarvittaessa myös pituussuunnassa eli selkärangan suuntaisesti, minkä ovat 
osoittaneet Taulukosta 3 nähtävissä olevat lukemat prosentuaalisesta venymäs-
tä murtuessa. Prosentuaalinen venymä 50 Newtonin rasituksessa on korreloinut 

negatiivisesti maksimivoiman kanssa, 𝑟!=-,483, n=22, p=,023 (Liite 3), mikä on 
tarkoittanut sitä, että mitä suurempi voima on vaadittu näytteen murtamiseen, 
sitä vähemmän ne ovat venyneet pienessä rasituksessa. 

 

 
Kuvio 2. Murtolujuusnäytteiden välinen vaihtelu.
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7.3 Vesihöyrynläpäisevyydestä 
Taulukosta 3 on pääteltävissä, että yhdistelmäparkitut turkisnahat ovat päästä-

neet vesihöyryä läpi paremmin kuin pelkästään yhdellä menetelmällä parkitut 

nahat. Monissa nahoissa on ollut selkeästi vaihtelua selästä leikatun ja jalasta 

leikatun näytekappaleen välillä – riippuen parkitusmenetelmästä joko selkäpala 

tai jalkapala on päästänyt vesihöyryn paremmin läpi. Parhaiten vesihöyryä ovat 

läpäisseet teellä ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkittu turkisnahka sekä virtsalla 

ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkittu nahka. Niiden ero on ollut lähes kymmen-

kertainen verrattuna heikoiten vesihöyryä läpäisseihin Novaltan Al + paju -

yhdistelmäparkittuun ja Pretanix C:llä parkittuihin nahkoihin verrattuna.  

 
Taulukko 3. Vesihöyrynläpäisevyys. Taulukkoon on koottuna näytekohtaiset tiedot ja nii-
den pohjalta lasketut keskiarvot massojen erotuksista sekä vesihöyrynläpäisevyydestä tunnin ja 
24 tunnin aikana. 
Nro. Parkitusaine, nahan osa 𝒎𝒕 

(𝒈) 
𝒎𝟎 
(𝒈) 

𝒎𝒕-𝒎𝟎 
(𝒈) 

VHL  
(g/𝒎𝟐𝒉) 

𝐕𝐇𝐋𝟐𝟒 
(g/𝒎𝟐𝒉) 

1 tee, selkä 14, 26 14,21 0,05 9 217 
2 tee, jalka 14,89 14,83 0,05 9 220 
ka Tee  14,58 14,52 0,05 9 219 
3 Tee + Nal, selkä 14,55 14,40 0,15 26 628 
4 Tee + Nal, jalka 14,55 14,18 0,37 64 1525 
ka Tee + Nal  14,55 14,29 0,26 45 1076 
5 Novaltan Al, selkä 14,28 14,15 0,12 21 509 
6 Novaltan Al, jalka 14,53 14,49 0,04 7 160 
ka Novaltan Al 14,40 14,32 0,08 14 335 
7 Nal + paju, selkä 14,94 14,90 0,04 7 163 

ka* Nal+ paju  14,94 14,90 0,04 7 163 
8 Paju, selkä 14,94 14,89 0,05 9 219 

ka* Paju 14,94 14,89 0,05 9 219 
9 paju + Nal, selkä 14,38 14,18 0,19 33 796 

ka* Paju + Nal  14,38 14,18 0,19 33 796 
10 Virtsa, selkä 14,19 14,04 0,16 27 643 
11 Virtsa, jalka 14,13 14,01 0,11 19 466 
ka Virtsa  14,16 14,02 0,14 23 555 
12 Virtsa + Nal, selkä 14,57 14,34 0,23 40 950 
13 Virtsa + Nal, jalka 14,40 14,12 0,28 49 1149 
ka Virtsa + Nal  14,49 14,23 0,26 44 1050 
14 Hapanpuuro, selkä 14,84 14,81 0,04 6 149 
15 Hapanpuuro, jalka 14,79 14,74 0,06 9 225 
ka Hapanpuuro  14,82 14,77 0,05 8 187 
16 Hapanpuuro + Nal, selkä 14,62 14,58 0,05 8 196 
17 hapanpuuro + Nal, jalka 14,82 14,77 0,045 8 182 
ka Hapanpuuro + Nal 14,72 14,67 0,05 8 189 
18 Pretanix C, selkä 14,86 14,77 0,10 16 393 
19 Pretanix C, jalka 14,15 14,09 0,06 10 246 
ka Pretanix C  14.51 14,43 0,08 13 319 
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Kuvio 3. Vesihöyryläpäisevyys tunnin ja vuorokauden aikana. 
 

 
Kuvio 4. Näytteiden massojen erotus. 
 

Kuvio 3 näyttää havainnollisemmin erot kosteudenläpäisevyydestä eri parkitus-

menetelmien välillä. Kosteudenläpäisytestin ohjeista poiketen olen punninnut 

näytteet myös turkisnahkojen kanssa ennen ja jälkeen testin. Kuviossa 4 on ku-

vattu kosteudenläpäisytestissä olleiden näytteiden massojen erotusta. Sinisellä 

ovat virallisen ohjeen mukaiset erotukset silikageeliä sisältäneistä purkeista, joi-

den massat on punnittu ilman näytteitä. Punaisella on merkattu ylimääräinen 

punnitus, jossa silikageelipurkeissa ovat näytteet olleet kiinnitettyinä. Kuvio 4 

osoittaa, että huomattavan iso osa siirtyneestä kosteudesta on jäänyt nahka-

näytteisiin. Parhaiten vesihöyryä läpäissyt nahka on ollut teellä ja Novaltan 
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Al:illa yhdistelmäparkittu näyte. Tämä on myös ollut näytteistä ainoa, joka on 

siirtänyt enemmän kosteutta kuin sitonut itseensä. Nahoista hapanpuurolla aloi-

tetut parkitukset ja Pretanix C -parkittu nahka ovat imeneet kosteutta itseensä 

enemmän kuin läpäisseet kosteutta. 

 

7.4 Kutistumislämpötilasta 
Jotkut nahat, kuten Novaltan Al:illa ja hapanpuurolla parkitut, ovat silmin havait-

tavasti vetäytyneet hieman kasaan heti veteen laitettuina, mutta näköhavainto 

on saattanut johtua suoran kappaleen kaareutumisesta tai veden aiheuttamasta 

optisesta harhasta, joten kutistumislämpötilaksi olen merkinnyt lämpötilan, jossa 

nahka selvästi on kutistunut. Taulukkoon 4 on koottuna nahkojen kutistumis-

lämpötila. Teellä ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkittu nahka ei ole kutistunut 

kiehuvassakaan vedessä, joten oletettavasti sen kutistumislämpötila on suu-

rempi kuin 100 °C. Raa’an nahan denaturoitumislämpötila on 65 °C (Covington, 

2009, 103). Nahkoja ei ole pidetty kuumassa vedessä denaturoitumislämpöti-

laan asti, mutta silti on yllättävää, että monet nahat ovat kutistuneet huomatta-

vasti 65 °C matalammassa lämpötilassa. Ainoastaan parkitukset, joissa on ollut 

mukana kasviperäistä ainetta ovat ylittäneet kyseisen 65 °C:n rajan. Kuvassa 

22 on nähtävissä nahkojen muoto testin jälkeen. Ainoastaan ylärivissä toisena 

vasemmalta oleva tee + Novaltan Al -yhdistelmäparkittu nahka ei ole muuttanut 

merkittävästi muotoaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 22. Näytepalat kutistumislämpötilan 
testauksen jälkeen. 
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Taulukko 4. Turkisnahkojen kutistumislämpötila. 

Nro Parkitusaine Kutistumislämpötila (°C) 

1 Tee 77 
2 Tee + Novaltan Al >100 
3 Novaltan Al 60 
4 Novaltan Al + paju 70 
5 Paju 75 
6 Paju + Novaltan Al 74 
7 Virtsa 55 
8 Virtsa + Novaltan Al 60 
9 Hapanpuuro 60 

10 Hapanpuuro + Novaltan Al 64 
11 Pretanix C 50 
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7.6 SEM-kuvat ja niiden tulkinta 
Taulukko 5. SEM-kuvat nahan pinnasta 25-, 60- ja 300-kertaisina. Suurennok-
set kuvaavat turkisnahan pintaa lihapuolelta. 

 Suurennos x25 Suurennos x60 Suurennos x300 
1 

   
2 

   
3 

   
7 

   
8 
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1
0 

   
1
1 

   
 

Huomioita taulukon 5 kuvista 
Taulukon 5 ensimmäisellä rivillä on eri kokoiset suurennokset teellä parkitusta 

turkisnahasta. Nahan pinnassa näkyy kollageeninippuja ja reikiä, jotka johtune-

vat nahan huokoisesta rakenteesta. Nahan pinta näyttää huovutetulta villapei-

tolta. 

 Toinen näyterivi kuvaa teellä ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkitun nahan 

pintaa. Pinta näyttää huomattavasti tiiviimmältä ja tasaisemmalta kuin edellinen. 

300-kertaisen suurennoksen pinnassa näkyy pätkä ketun karvaa, joka on jäänyt 

pintaan näytteiden leikkuuvaiheessa.  

 Kolmas rivi näytteitä kuvaa Novaltan Al:illa parkitun nahan pintaa. Pinta 

näyttää melko tasaiselta, tosin sen pinnassa näkyy paljon kollageeninippuja. 

300-kertaisessa suurennoksessa näkyy paljon pieniä partikkeleita nahan pin-

nassa ja kollageeninipuissa. Tasaisen pyöreät pallukat ovat todennäköisesti 

homeitiöitä. Kiteisemmät, hiekanjyvän näköiset, ovat luultavasti Novaltan Al:ista 

peräisin olevia alumiinikiteitä. 
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Näytteet numeroilla 4, 5 ja 6 ovat jääneet kuvaamatta, sillä ne ovat olleet 

liian rasvaisia herkälle SEM-laitteelle, emmekä ole halunneet ottaa riskiä lait-

teen rikkoutumisesta.  

 Taulukon neljännellä rivillä ovat virtsalla parkitun näytteen (7) kuvat eri 

kokoisina. Nahan pinta näyttää kuin liimatulta, sillä se on hyvin tasainen. Pin-

nasta ei erotu lainkaan kollageeninippuja, toisin kuin monissa muissa näytteis-

sä. 300-kertaisessa suurennoksessa näkyy muutama partikkeli, jotka voivat olla 

peräisin parkitsemisesta, mutta epäilen suuresti, että ne olisivat jääneet nahan 

pintaan kaikkien vaiheiden jälkeen. Todennäköisempää on, että ne ovat tulleet 

nahan pintaan näytteitä valmistellessa. 

 Kuvat numerolla 8 ovat virtsalla ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkitun na-

han pintaa. Nahan pinta näyttää vielä tasaisemmalta kuin edellisessä näyttees-

sä. Hiekanjyvän näköiset vaaleat kiteet voivat olla alumiinirakeita, jotka ovat tul-

leet nahkaan Novaltan Al:ista.  

9:nnen näytteen kuvissa näkyy paljon pieniä irtonaisia karvoja, jotka ovat 

jääneet näytteen pintaan niitä leikattaessa. Pinnassa näkyy karvojen lisäksi kol-

lageeninippuja. 300-kertainen suurennos paljastaa, että pinnassa on paljon pie-

niä partikkeleita, jotka oletettavasti ovat hapanpuurosta peräisin olevia, eli joko 

ruis- tai ohrajauhojen jäänteitä. 

 10. näyte on hapanpuurolla ja Novaltan Al:illa yhdistelmäparkittu nahka. 

Pinnassa on esillä paljon kollageeninippuja ja se näyttää melko samanlaiselta 

kuin edeltävässä kuvassa. 300-kertainen suurennos paljastaa pinnassa olevat 

pienet partikkelit, jotka voivat olla hapanpuuron jäämiä tai Novaltan Al:ista pe-

räisin olevia alumiinikiteitä. 

 Viimeinen näytteistä (11) kuvaa Pretanix C:llä parkitun nahan pintaa. Pin-

ta on melko tasainen, vaikka siitä erottuu selvästi kollageeninippuja. Pinnassa 

on paljon kiteitä, jotka paljastuvat EDX-kuvauksessa alumiiniksi (Kuva 23). Ki-

teitä on huomattavasti paljon enemmän kuin Novaltan Al:illa parkituissa nahois-

sa. Vertailtaessa Pretanix C:llä parkitun nahan ja Novaltan Al:illa parkitun nahan 

SEM-kuvia, vaikuttaa siltä, että ensin mainittu sisältää alumiinia huomattavasti 

enemmän kuin jälkimmäinen. Jälleenmyyjän Pretanix C -pulloon lisäämässä, ja 

siis ainoassa, etiketissä ei paljasteta mitä parkitsevaa ainetta Pretanix C sisäl-

tää, vaan etiketissä lukee ”parkituskemikaalit”. Monikko antaa ymmärtää, että 
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siinä on useampaa parkitsevaa ainetta. EDX ei paljastanut kuin alumiinin, joten 

epäselväksi jää, mitä muuta parkituskemikaalia Pretanix C sisältää. 

 

 
 
  

Kuva 23. EDX-kuvauksen paljastamat alumii-
nikiteet nahan pinnassa. 
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7.7 Tulosten yhteenveto 
Olen testannut eri muuttujien suhdetta toisiinsa Spearmanin rank -korrelaatio-

kertoimella. Nahan paksuus korreloi positiivisesti kutistumislämpötilan kanssa, 

𝑟!=,480, n=22, p=,024, eli todennäköisesti paksumpien nahkojen kutistumisläm-

pötila on korkeampi kuin ohuempien. Testattavan nahanpalan koko ei vaikuta 

kutistumislämpötilaan (Covington, 2009, 198). Koon sijaan tämän aineiston pe-

rusteella vaikuttaa siltä, että nahan paksuudella on kutistuvuuteen vaikutusta. 

Paksuudella tarkoitan nahan ominaispaksuutta parkituksen jälkeen. Paksummat 

nahat, kuten lehmännahka usein halkaistaan tai ohennetaan käyttöä varten, jo-

ten oletukseni paksuuden ja kutistumislämpötilan suhteesta ei koske ohennettu-

ja nahkoja. Tutkielman teoriaosuudessa olen maininnut kutistumislämpötilan ja 

murtolujuuden yhteydestä, jonka Covington kumoaa (2009, 432). Olen mielen-

kiinnolla tarkastellut kumottua yhteyttä. Tämän aineiston perusteella murtolu-

juus ja kutistumislämpötila korreloivat negatiivisesti, 𝑟!=-,494, n=22, p=,019, eli 

mitä parempi murtolujuus nahassa on ollut, sitä matalampi on ollut sen kutistu-

mislämpötila. Teoriassa yhteyden olemassaolo on kumottu, joten melko heikos-

ta korrelaatiosta ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tulos antaa kuitenkin lisätukea 

sille, että parkitusmenetelmä on syytä valita käyttötarkoituksen mukaan, eli ha-

luaako esimerkiksi venytystä vai hyvin kuumaa vettä kestävän nahan. Tämän 

vuoksi menetelmiä on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen. 

Nahan paksuus korreloi negatiivisesti murtolujuuden kanssa, 𝑟!=-,704, 

n=22, p < ,0005, eli mitä paksumpi nahka, sitä heikompi on murtolujuus ollut. 

Toisin sanoen ohuet nahat ovat kestäneet suhteellisesti kovempaa rasitusta. 

Vaikka tilastollisesti yhteys on ollut merkittävä, on tässäkin virheen mahdolli-

suus, sillä pajulla parkitut, keskeltä raa’aksi jääneet nahkat ovat vääristäneet ti-

lastoa. Niiden murtolujuus on ollut heikko, johtuen epäilemättä puutteellisesta 

parkituksesta. Pajulla puoliparkitut nahat ovat olleet paksuja, sillä ne ovat vetäy-

tyneet voimakkaasti kasaan kuivumisvaiheessa. Johtopäätöksiä en ole voinut 

tehdä pajuparkituksen suhteen, mutta voin todeta, että nahan keskeltä raa’aksi 

jääminen on heikentänyt sen murtolujuutta. Sama koskee myös muita tuloksia, 

jotka olen saanut murtolujuustestin yhteydessä. Paksuuden kanssa negatiivinen 

korrelaatio on ollut prosentuaalisella venymällä murtuessa, 𝑟!=-,531, n=22, 

p=0,11 sekä prosentuaalisella venymällä 50 newtonin rasituksessa, 𝑟!=-,550, 
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n=22, p=,008. Eli todennäköisesti ohuemmat nahat ovat venyneet enemmän 

kuin paksut. 

Luonnonmukaisessa parkituksessa on tärkeää ottaa huomioon nahkojen 

vesihöyrynläpäisy ja paljonko ne sitovat kosteutta itseensä. Nimensä mukaisesti 

hydrolysoituvien tanniinien kemialliset sidokset hajoavat vedessä, jolloin veden 

sitoutuminen nahkaan saattaa pidemmällä aikavälillä muuttaa niiden ominai-

suuksia. Myös alumiinipohjaisesta parkituksesta tiedetään, että se on poistetta-

vissa veden avulla. Keskeltä raa’aksi jääneellä parkituksella on hyviäkin puolia. 

Lappalaiset ovat jättäneet osan poronnahoista puoliraaoiksi ja tehneet niistä jal-

kineita ja työhousuja (Itkonen, 1984, 310–319). Keskeltä raa’an nahan kuidut 

pääsevät kiinnittymään toisiinsa, jonka seurauksena nahka on jäykempää ja ko-

vempaa. Monet uskovat että sisältä raa’aksi jäänyt nahka pitää paremmin vettä 

(Itkonen, 1984, 310–319). Vesihöyrynläpäisytesti osoittaa, että puoliraa’aksi 

jäänyt pajuparkitus on siirtänyt kosteutta lävitseen heikosti, mikä tukee edellä 

mainittuja olettamuksia. 

 Vesihöyrynläpäisy ei korreloi merkittävästi minkään muun mitattavan 

ominaisuuden kanssa. SEM-kuvien perusteella olen kuitenkin voinut päätellä 

vesihöyrynläpäisytestin tuloksista jotain lisää. SEM-kuvissa näkyy, kuinka virt-

salla parkittujen nahkojen pinta on kuin kiinni liimattu, eli se ei ole huokoinen 

niin kuin muut nahat. Se on saattanut vaikuttaa vesihöyrynläpäisyn testin tulok-

siin, sillä tasaisen tiivis ja ohut nahka on päästänyt kosteuden lävitseen, kun 

taas huokoisemmat materiaalit ovat sitoneet kosteuden itseensä pesusienen ta-

voin. Pääsääntöisesti Novaltan Al:ia sisältäneet parkitukset ovat läpäisseet kos-

teutta paremmin, eli yhdistelmäparkituksella on saatu parempi lopputulos kuin 

pelkästään yhdellä parkitusmenetelmällä. Poikkeuksena on ollut Novaltan Al + 

paju -yhdistelmäparkitus, jossa tulos on huononnut pelkkään Novaltan Al:illa 

parkittuun nahkaan verrattuna. Alumiiniparkitus on poistettavissa vedellä, joten 

pitkä liotusaika pajuliemessä heikentänee pohjalla olevaa Novaltan Al -

parkitusta. Vesihöyrynläpäisytestin ja SEM-kuvien vertailu osoittaa, että pinnal-

taan huokoiset materiaalit ovat sitoneet itseensä enemmän kosteutta, jolloin 

myös veden aiheuttamat vauriot ovat voineet olla mahdollisia. SEM-kuvien pe-

rusteella olen havainnut, että yhdistelmäparkittujen nahkojen pintarakenne on 

hieman tasaisempi, kuin pelkästään yhdellä parkitusaineella käsitellyt nahkat.  



 70 

 Teknisesti ei tähän tutkimukseen ollut mahdollista ottaa nahkojen poikki-

leikkauskuvia SEM:illä, mutta on hyvin todennäköistä, että yhdistelmäparkittujen 

nahkojen rakenne olisi ollut myös sisäosissa vähemmän huokoinen kuin yhdellä 

aineella parkituissa nahoissa. Covingtonin (2009, 441) mainitsema kahden par-

kitusmenetelmät aikaansaama silloitus-lukitus -rakenne nahan kollageeniraken-

teessa luo oletettavasti tiiviimmän ja stabiilimman nahan.  
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8 Luotettavuus 
 
Tutkimusmenetelmät olen suorittanut standardien mukaan niin hyvin, kuin se on 

ollut mahdollista käytettävissä olleissa olosuhteissa. Ei ole olemassa standarde-

ja esimerkiksi siitä, miltä villiturkiksen pitää näyttää sen jälkeen, kun se on par-

kittu pajunkuorella, joten laadun arviointi on ollut oman arvostelukykyni varassa. 

Lopputuloksen arviointi on objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välistä pallotte-

lua: laite antaa jonkin objektiivisen lukeman, mutta tutkija tekee subjektiivisesti 

tulkinnat ja johtopäätökset (Räisänen, 2014, 106). Subjektiivisuus vaikuttaa 

myös siten, että esimerkiksi kutistumislämpötilan testauksen tulokset olen arvi-

oinut silmämääräisesti. Johtopäätösten tekeminen yksin vaikuttaa tutkimuksen 

validiteettiin eli luotettavuuteen, sillä tutkijakin on inhimillinen ja voi erehtyä. Toi-

saalta tieteellisen tiedon luotettavuutta kontrolloi tutkijayhteisö, jonka hyväksyn-

tä on merkki tutkimuksen ja tulosten luotettavuudesta (Räisänen, 2014, 106).  

Kokeellisen tutkimuksen keskeinen pyrkimys on rajoittaa virheellisten 

johtopäätösten riskiä. Johtopäätöksiin vaikutetaan kontrolloimalla koeasetelmaa 

ja analyysimenetelmiä, jotta niissä ei tapahtuisi vaihtelua. Koetulosten luotetta-

vuus on tärkein tavoite. Tutkimuksen luotettavuutta uhkaavat tekijät voidaan ja-

kaa kolmeen ryhmään: aikaan, mittaukseen ja koeryhmien valintaan liittyvät 

uhat. (Metsämuuronen, 2005, 12.) Tutkimusasetelmani rakenne on uhka tutki-

muksen luotettavuudelle. Ennen tutkimukseen ryhtymistä olen kerran harjoitellut 

turkiksen tekemistä rusakonnahalla, joten kokemukseni turkiksen käsittelyssä 

on ollut noviisin tasolla. Käsittelyn alkuvaiheet olen tehnyt sarjatyönä, mutta 

koska parkitusvaiheet ovat olleet valmiita eri aikaan, olen rasvannut ja pehmit-

tänyt ne eri aikaan. Luonnollisesti ensimmäiset nahat ovat olleet enemmän tai 

vähemmän harjoituskappaleita, kun taas loppupään turkiksissa olen ollut jo 

melko hätäinen viimeistelemään niitä. On olemassa mahdollisuus, että tutki-

mustulosten eroavaisuus esimerkiksi murtolujuustestissä onkin johtunut ainakin 

osin turkisnahkojen kuivumisvaiheessa tapahtuneesta venytyksestä, eikä niin-

kään parkituksesta. Omassa tutkimuksessani sekoittava muuttuja, mikä on voi-

nut saada aikaan eroja lopputuloksissa, on saattanutkin olla jokin muukin na-

hankäsittelyn vaihe kuin pelkkä parkitseminen. Tuloksiin on tästä syystä suh-

tauduttava kriittisesti. 
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Pajuparkituksen epäonnistuminen on ollut harmillista, sillä onnistuessaan se oli-

si antanut arvokasta vertailutietoa suhteessa tutkimusaineiston toiseen kasvi-

pohjaiseen parkitukseen eli teeparkitukseen, joka on monissa testeissä ollut 

ominaisuuksiltaan parhaimmistossa. Pajulla parkitseminen on luultavasti yksi 

käytetyimmistä menetelmissä kotimaisessa kasviparkituksessa, ja epäilemättä 

sillä on saatu toivottavia ominaisuuksia nahkaan. 

Toinen potentiaalinen uhka tutkimukseni luotettavuudelle on ollut mitta-

ukseen liittyvät virheet. Tutkijan odotukset ja toiminta voivat vaikuttaa havainnoi-

jan pisteytysskeeman muuttumiseen tutkimuksen edetessä (Metsämuuronen, 

2005, 13). Karvan pysyvyyden arviointiin on saattanut vaikuttaa omat käsityk-

seni nahan kokonaisvaikutelmasta, sillä kauniin tasaiset ja pehmeät nahat ovat 

selvästi olleet enemmän ”oikean” nahan oloisia kuin umpiparkkiintuneet ja 

raa’an nahkeat pajuturkikset. Sen sijaan murtolujuuden ja venymän sekä vesi-

höyryn läpäisyn tulokset ovat olleet puhtaasti numeraalisia, jolloin osuuteni tu-

losten luotettavuudessa on ollut ainoastaan tehdyissä tulkinnoissa. Turkiksille ei 

ole standardeja, joten olen soveltanut nahkastandardeja niiden tutkimiseen. 

Turkisten karvat on ollut leikattava pois näytekappaleista, minkä vuoksi tutki-

mustulokset mahdollisesti eroavat todellisista turkisten ominaisuuksista. 

Mittaukset olen tehnyt Opettajankoulutuslaitoksen tekstiilitutkimuksen ti-

lassa, jossa ei ole vakiokoeolosuhteiden mukaista ilmankosteutta ja lämpötilaa. 

Koeolosuhteiden puutteellisuus on voinut vaikuttaa tutkimustuloksiin esimerkiksi 

vesihöyrynläpäisytestin osalta. Kuivassa ilmassa silikageeli saattaa imeä koste-

utta itseensä vähemmän kuin kosteassa ilmanalassa, joten luonnollisesti vesi-

höyrynläpäisylukemat olisivat voineet olleet suuremmat.  

SEM-kuvien osalta tulokset jäävät puutteellisiksi, sillä kolme näytettä on 

jäänyt kuvaamatta niiden rasvaisuuden vuoksi. Kyseisistä nahoista kaksi on ol-

lut umpiparkkiintuneita (paju, paju + Novaltan Al) ja kolmannessa (Novaltan Al + 

paju) on ilmeisesti tapahtunut parkituksen poistuminen, joten niitä ei olisi täysin 

voinut vertailla muihin, niin sanotusti onnistuneisiin parkituksiin, eikä siten kuvi-

en puuttuminen ollut suuri tragedia. 

Tutkimusaineistoa ja rinnakkaisia näytteitä olisi pitänyt olla enemmän, 

jotta tuloksiin voitaisiin täysin luottaa ja niistä voitaisiin tehdä tarkempia johto-

päätöksiä. Ammattilaisen tekemä turkisnahka olisi myös luonut arvokasta per-

spektiiviä saavutettuihin tuloksiin. 



 73 

9 Pohdinta 
 
Tämän tutkielman merkittävyys piilee sen kokonaissisällössä. Markkinoilla on jo 

mainioita kirjoja nahankäsittelystä aloittelijoille, kuten Eskelisen ja Franckin 

(1999, Datafun) ”Harrastajanahkurin käsikirja”, joka käsittelee tarkasti ja ha-

vainnollisin kuvin erilaisia menetelmiä erilaisten nisäkkäiden nahkojen ja turkis-

ten käsittelemiseksi. Tämä tutkielma ei ole yrittänyt kilpailla menetelmäoppaiden 

kanssa, vaan tutkielman merkitys on syntynyt tiedon viemisessä syvemmälle ja 

yhdistävälle tasolle. Aiempia tieteellisiä tutkimuksia turkisten, saati villiturkiksen, 

käsittelystä en ole löytänyt, joten tutkielmassa on hyödynnetty olemassa olevaa 

tietoa nahan käsittelystä. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni on ollut löytää mahdollisimman 

helppo menetelmä turkisten käsittelyyn, jotta kuka tahansa onnistuisi käsittele-

mään raa’an materiaalin turkikseksi. Helppous on suhteellista. Toinen ajattelee 

helppouden nopeudella, kun taas toiselle se merkitsee materiaalin hankinnan 

helppoutta ja mahdollisesti edullisuutta. Toisille on helppoa tilata tarvikkeet in-

ternetistä, kun taas toisen on helppo kerätä pajua luonnosta tai savustaa mök-

kinuotiolla. Asun Helsingin keskustassa, joten minulle helppous on ollut materi-

aalin saatavuuteen ja toimivuuteen liittyvää. 

Helpoiten saatavilla on virtsa, jota ihminen tuottaa ainakin pari litraa päi-

vässä. Tässä tutkimusaineistossa virtsalla parkittu nahka on päästänyt karvan-

sa, mutta en voi olla varma onko se johtunut virtsasta, ketun puutteellisesta säi-

lönnästä, vai jostain aivan muusta tekijästä. Nahan karvonnassa, eli karvojen 

poistossa, käytetään emäksisiä aineita, kuten sammutettua kalkkia tai lipeätuh-

kaa. Neutraali virtsa ei välttämättä ole ollut riittävän hapan karvojen kiinni pitä-

miseen. Joissain menetelmäohjeissa kehotetaan käyttämään tuoretta virtsaa, 

kun taas toisissa happamoittamaan sitä pari päivää. Itse olen käyttänyt tuoretta 

virtsaa, mikä on saattanut olla syynä karvojen irtoamiselle. Virtsaparkitusta na-

hasta on tullut ohut ja se on ollut läpikuultavaa ennen venytystä ja pehmitystä. 

Aion myöhemmin kokeilla menetelmää erityisesti kalannahan parkitsemiseen.  

Nopein parkitusmenetelmä on ollut Novaltan Al -jauheen käyttäminen. 

Parkitus on valmistunut vuorokaudessa ja menetelmällä on tullut kauniin valkoi-

nen ja pehmeän kuohkea turkisnahka, joka on vaikuttanut ihan oikean ”nahka-

maiselta”. Novaltan Al ei kuivuttuaan kestä vesikäsittelyä, joten se rajoittaa käyt-
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tömahdollisuuksia. Olen tilannut Novaltan Al -jauhetta Kemin nahkatarvikkeesta, 

jossa se on maksanut 7,50 euroa kilolta. Kilolla parkitsee jo melkoisen kasan 

nahkoja, joten se riittää harrastelijalle pitkäksi aikaa. Samalla olen tilannut ras-

vaukseen käytettävän Prinol M31 -liuoksen (7,00 €) sekä Pretanix C -

parkitusliuoksen (15,00 €). Kemissä työskentelevä isäni on hakenut tilauksen 

puolestani, joten olen säästynyt postituskuluilta. Pajunoksat ovat luonnosta ke-

rättynä ilmaisia, mutta niitä on työlästä lähteä hakemaan. Keittiöstäni ovat löyty-

neet tarvikkeet hapanvelliin ja ne ovat edullisesti ostettavissa jokaisesta lähi-

kaupastakin. Olen pyytänyt ystäviäni keräämään talteen käyttämänsä teenleh-

det, joten nekin ovat kertyneet nopeasti ja vaivatta. Lisäksi eräs ystäväni on lah-

joittanut minulle pussillisen ostamansa vihreää teetä, sillä se on ollut liian kitke-

rää hänen makuunsa. Mustat teet olen löytänyt omasta kaapistani parasta en-

nen -päivänsä ohittaneena. Minulle teeparkituksen materiaalit ovat olleet ilmai-

sia, eikä kaupassakaan myytävä irtolehtinen vihreä tee paljoa maksa. Teellä 

aloitetut parkitukset ovat olleet ominaisuuksiltaan monessa testissä kärkijouk-

koa ja erityisesti tee + Novaltan Al -yhdistelmäparkitus on erottunut kirkkaasti 

joukosta. Parkitus teellä ja Novaltan Al:illa kestää hieman yli viikon, mutta se on 

miellyttävän tuoksuista ja helppoa;  riittää kun silloin tällöin hämmentelee seosta 

ja lisää liemen vahvuutta. Nahasta tulee maitokahvin ruskea ja mielestäni se on 

kaunis ja luonnollinen väri. Parkitusmenetelmistä se on ollut miellyttävimpien 

joukossa. 

Menetelmänä villiturkiksen tekeminen on ollut aikaa vievää ja monesti 

prosessin aikana minulle on herännyt ajatus, että johtaako tämä mihinkään. It-

selleni eläimen nylkeminen on ollut haastavin vaihe, sillä vaikka eläin on jo kuol-

lut, on se kaunis luontokappale, jolta nahka on riistetty päältä. Aloittelijana olen 

kokenut helpommaksi jättää vaikeasti nyljettävissä ja kaavittavissa olevat osat, 

kuten pään ja tassut pois. Tasokappaleena työstettävä turkisnahka on tuntunut 

neutraalilta materiaalilta, eikä ole aiheuttanut puistatuksia.  

Useaan otteeseen toistettava kaapimisvaihe on mielestäni ollut turkik-

senteon kriittisin ja työläin vaihe. Vaikeinta kaapimisessa on ollut lihaskalvon ir-

rottaminen. Kaavinnalla on tärkeä rooli lopullisen turkiksen onnistumisessa, jo-

ten sitä ei voi olla liikaa painottamatta. Olen tehnyt kaavinnat voiveitsellä, sillä 

minulla ei ole ollut tylsää puukkoa käytettävissäni. Puukosta saisi hyvän tarttu-

misotteen, mutta veitselläkin olen saanut hyvin kaavittua. Ammattilaiset käyttä-
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vät monissa vaiheissa turkkurinpenkkiä, jossa he ergonomisessa asennossa 

saavat kerralla kaavittua suuremman pinta-alan, ja myöhemmin terä poistettuna 

pehmitettyä nahan. Kylpyhuoneen pinnat ovat helposti siivottavissa, joten pa-

rempien työtilojen puutteessa suosittelen käyttämään sitä tilana. Lisäksi kylpy-

huoneessa on helppo huuhdella nahkaa ja turkkia.  

  Tutkimustyötä tehdessäni piklauksessa tarvittavien happojen hankinta 

on osoittautunut vaikeaksi. Happona olisi voinut käyttää muun muassa muura-

haishappoa, etikkahappoa, AIV-happoa tai sitruunahappoa. Ainoastaan yliopis-

ton apteekista on happoja tilattavissa pieniä eriä. Agrimarketeissa myytävät 

määrät ovat sen sijaan niin valtavia, ettei niiden hankkiminen ole harrastelijalle 

järkevää. Tässä työssä olen käyttänyt piklauksessa väkiviinaetikkaa, jonka etik-

kahappopitoisuus on 10 %. Koska suhde on sama kuin laimennusohjeessa, 

olen kaatanut etikan suoraan pullosta piklausliemeen. En ole törmännyt yhteen-

kään lähteeseen, jossa väkiviinaetikkaa olisi käytetty piklauksessa, joten sen 

vaikutuksesta parkitukseen en voi olla varma. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan 

osoittaneet, että sitä ei voisi käyttää.  

Toisena tutkimuskysymyksenä on ollut selvittää, voiko luonnonmukaisilla 

käsittelymenetelmillä saada aikaan käyttökelpoista ja kestävää turkista. On tär-

keää miettiä etukäteen haluamansa käyttötarkoitukset nahalle, sillä ominaisuu-

det vaihtelevat paljon parkitusmenetelmien välillä. On mietittävä, haluaako hyvin 

kosteutta läpäisevän nahan, kosteuden itseensä imevän nahan vai kosteutta 

hylkivän nahan. On myös harkittava haluaako nahasta pehmeää ja venyvää, vai 

vastaako jäykkä nahka paremmin käyttötarkoitusta. Lisäksi joutuu arvioimaan, 

voiko nahan hallittua kutistumista hyödyntää jotenkin. Valintaan vaikuttaa myös, 

jos nahkaa on tarkoitus värjätä, esimerkiksi luonnonvärein. Halutut ominaisuu-

det on hyvä miettiä etukäteen läpi, sillä parkitusmenetelmä kannattaa aina valita 

haluttujen ominaisuuksien mukaan. Lisätietoja parkitusten ominaisuuksista on 

kappaleessa  7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa (49–70). 

Ennen tutkimuksen suorittamista olen ajatellut, että pajuparkituksella 

saadaan parhaat tulokset. Niin olisi voinut hyvin käydäkin, ellei parkitus olisi 

epäonnistunut. Parkitusmenetelmistä skeptisimmin olen suhtautunut hapanpuu-

roparkitukseen ja teeparkitukseen, sillä olen ajatellut niiden olevan liian lempeitä 

muuttamaan nahan kollageenirakenteen ominaisuuksia. Näistä kahdesta mene-

telmästä on lisäksi etukäteen ollut kaikkein vähiten tietoa saatavilla. Lopulta 
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olen ollut positiivisimmin yllättynyt juuri näistä kahdesta menetelmästä. Jo val-

mistuttuaan, ennen testaamista, nahat ovat tuntuneet oikean nahkamaisilta ja 

miellyttäviltä. Testeissä hapanpuuroparkituksella aikaansaadut ominaisuudet 

eivät ole erottuneet edukseen joukosta, joten parhaaksi ja käyttökelpoisimmaksi 

menetelmäksi villiturkiksen parkitsemiseksi on valikoitunut teellä ja Novaltan 

Al:illa tehty yhdistelmäparkitus. Liitteessä 4 on kuvattu tarkat ohjeet menetel-

mällä parkitsemiseksi.  

Johdannossa mainitsin, että jos ei pelkää hajuaistin koettelemista eikä 

käsien sotkemista, niin kuka tahansa pystyy parkitsemaan turkiksia. Lievien ha-

juhaittojen vuoksi parkitus olisi ihanteellista tehdä kesällä ulkoilmassa, kunhan 

turkikset saisi suojattua muulta eläimistöltä, kuten kärpäsiltä. Etukäteen olen 

eniten jännittänyt virtsaparkitusta, mutta se ei haissut juuri ollenkaan, varsin-

kaan kun olen peittänyt virtsaämpärin kannella. Mielestäni epämiellyttävimmältä 

on tuoksunut Pretanix C, jossa on ollut voimakas ja pistävä tuoksu. Hapanpuuro 

on tuoksunut lievästi ohraiselta ja kokonaishaju on sekoittunut piklauksessa 

käytettyyn väkiviinaetikkaan ja märkään kettuun (vertaa märän koiran haju). Pa-

juparkitus on muistuttanut teeparkitusta ja tuoksu on ollut luonnollinen.  

Käsityö elämäntapana ja ekologisena tuotantotapana on tullut merkityk-

selliseksi, kun 1970-luvun energiakriisi on voimistanut ekologisen elämäntavan 

puolesta puhuvia liikkeitä (Ihatsu, 2005, 19). Oma pyrkimykseni tutkielmaa 

suunnitellessani on ollut toimia mahdollisimman ekologisesti ja omavaraisesti, ja 

sitä myötä kunnioittaa ympäristöä ja sen tarjoamia ihmeitä. Asiaan perehtyes-

säni olen tajunnut, että vaikka luonnonmukaisesti käsitelty nahka voi olla ekolo-

gisempi kuin teollisesti tuotettu, niin ympäristöystävällinen materiaali se ei silti 

ole. Käsittelemätön nahka on sinänsä ekologinen materiaali, mutta käsittelyjen 

myötä siitä tulee ongelmallinen sen valmistukseen käytetyn suolan ja parkituk-

sen aikaansaaman mädäntymisen vastustamisen myötä. Vaikka metsästäjien 

eettiset ohjeet neuvovat saaliin hyödyntämiseen, niin en voi suositella tekemään 

saaliista nahkaa tai turkista, ellei sillä ole itselle käyttötarkoitusta. Sen sijaan 

saaliin voi kuivasuolattuna myydä Suomen luonnonturkisyhdistyksen kautta sel-

laisille tahoille, jotka käyttävät villiturkiksia kaupallisissa tarkoituksissa vaihtoeh-

tona tarhatuille turkiksille. Yleissivistyksen kasvattamiseksi voi olla perusteltua 

ja opettavaista kokeilla turkiksen käsittelyä, vaikkei sitä itse haluaisikaan käyt-
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tää. Varmasti löytyy perhokalastusharrastajia tai kokeilevia käsityöläisiä, jotka 

voivat myöhemmin hyödyntää valmiin turkispalan.  

Mahdollisia aiheita jatkotutkimukseen voi keksiä kaikista turkiksen käsit-

telyn eri vaiheista ja niiden vaikutuksesta lopputulokseen. Aihetta ei ole juuri-

kaan tutkittu aiemmin. Asenteet tarhattuja turkiksia kohtaan ovat tiukenneet, 

mutta turkisten kysyntä on kansainvälisesti edelleen suurta. Suomessa ja maa-

ilmalla muotisuunnittelijoilla on mielenkiintoa villiturkiksia kohtaan, joten tiedon 

lisäämiselle on tarvetta. 

Olisi mielenkiintoista tietää, vaikuttaako piklausvaiheessa käytettävän 

hapon laatu parkituksen tuloksiin. Rasvaukseen ja pehmitykseen olisi luonnon-

mukaisempaa käyttää luonnosta saatavia rasvoja. Olisikin mielenkiintoista tutkia 

myös käytetyn rasvan vaikutusta nahan ominaisuuksiin.  

  SEM-kuvantaminen tarjoaa mahdollisuuden saada yksityiskohtaisempaa 

tietoa nahan ominaisuuksista. Menetelmällä voisi tutkia esimerkiksi eri parki-

tusmenetelmien vaikutusta karvan rakenteeseen. Teorian pohjalta aldehydeillä 

olisi mahdollista saada toivottavia ominaisuuksia nahkaan (katso 3.5.3 Savulla 

parkitseminen, 26; 3.6.2 Aldehydit, 27). Olisi mielenkiintoista selvittää millaisia 

eroavaisuuksia olisi savustamalla parkitun nahan ja teollisilla aldehydeillä parki-

tun nahan välillä. Olisi arvokasta saada tietoa onnistuneen pajuparkituksen 

ominaisuuksista, sekä vertailla sen ja muiden kasvipohjaisten ja niistä jatkettu-

jen yhdistelmäparkitusten ominaisuuksia.  

Tutkimusmenetelmiä nahkojen ominaisuuksien tutkimiseen on olemassa 

lukuisia. Tekemieni testien lisäksi tarpeellista tietoa parkitusmenetelmän sovel-

tuvuudesta vaatetukseen tarjoaisi venymästä palautumisen testi. Usein vaate-

tuksessa tietyt kohdat, kuten kyynär- tai polvitaitteet joutuvat ylimääräiseen ve-

nytykseen. Jotta vaatteisiin ei jäisi hetkellisestä venytyksestä johtuvia pussitta-

via kohtia, tulisi nahan palautua hyvin venytyksestä.  

Nahoille suoritettavista testeistä saadaan tulokseksi numeraalista tietoa, 

joten tilastollisten menetelmien vaatimukset olisi hyvä ottaa huomioon jo tutki-

musta suunniteltaessa. Koenahkoja tulisi olla enemmän ja esimerkiksi parki-

tusmenetelmät valita sen mukaan, että niistä olisi muodostettavissa suurempia 

ryhmiä, jotta niille voitaisiin suorittaa erilaisia tilastollisia testejä. Esimerkkinä 

mahdollisesta ryhmittäisestä jaottelusta voidaan poimia alumiinipohjaiset parki-

tukset, kasvipohjaiset parkitukset, rasvaparkitukset, aldehydiparkitukset ja mai-
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tohappoparkitukset. Toinen mahdollinen jaottelutapa olisi parkitusmenetelmien 

jako kollageenin ristisilloittavan kemiallisen prosessin mukaan, esimerkiksi 

elektrostaattiset sidokset, vetysidokset ja kovalenttiset sidokset. Ryhmävertailu 

antaisi arvokasta tietoa parkitusmenetelmien yleisistä ja yksittäisistä ominai-

suuksista. Yhteistyössä kemian osaajien kanssa voisi selvittää liemien tarkat si-

sällöt ja pitoisuudet, sekä määrittää nahassa tapahtuvia kemiallisia ominaisuuk-

sia. 

Tämä tutkielma on tarjonnut tietoa nahantutkimuksen perusteista ja eri-

laisista ominaisuuksista, joita luonnonmukaisilla parkitusmenetelmillä on nah-

kaan mahdollista saada. Tämä tieto voi olla hyödyllistä esimerkiksi kokeilevasta 

arkeologiasta tai muinaistekniikoista kiinnostuneille, sekä materiaalintutkimuk-

sesta kiinnostuneille käsityötieteilijöille. Tutkielma on yhdistänyt monen eri alan 

käytäntöä ja tieteellistä pohjaa. Tästä syystä tutkielman taso ei ole yltänyt hyvin 

yksityiskohtaiseen tietoon, vaan pikemminkin se on tarjonnut eväät myöhemmil-

le tutkimuksille. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 

 

Taulukko 6. Murtolujuustestin näytteiden leveys ja paksuus. 
Nro. Käytetty parkitusaine,  

näytteen leikkuusuunta Leveys w (mm) ka Paksuus t (mm) ka 

1 Tee, PBB 11,23 0,52 
2 Tee, ABB 10,57 0,28 
3 Tee + Novaltan Al, PBB 11,00 0,48 
4 Tee + Novaltan Al, ABB 9,87 0,37 
5 Novaltan Al, PBB 11,17 0,29 
6 Novaltan Al, ABB 10,67 0,14 
7 Novaltan Al + paju, PBB 10,90 0,58 
8 Novaltan Al + paju, ABB 10,83 0,31 
9 Paju, PBB 10,97 0,99 
10 Paju, ABB 10,27 0,58 
11 Paju + Novaltan Al, PBB 11,13 0,89 
12 Paju + Novaltan Al, ABB 11,07 0,95 
13 Virtsa, PBB 11,20 0,26 
14 Virtsa, ABB 10,73 0,26 
15 Virtsa + Novaltan Al, PBB 11,43 0,33 
16 Virtsa + Novaltan Al, ABB 10,23 0,26 
17 Hapanpuuro, PBB 10,03 0,55 
18 Hapanpuuro, ABB 11,00 0,30 
19 Hapanpuuro + Novaltan Al, PBB 11,47 0,69 
20 Hapanpuuro + Novaltan Al, ABB 11,76 0,35 
21 Pretanix C, PBB 10,90 0,43 
22 Pretanix C, ABB 11,13 0,36 
  



  

LIITE 2 
 
 
Venymäkaaviot murtolujuustestistä. 
  

                    Tee, PBB 
 
         
                      Tee + NAL, PBB 
 
                      Tee + NAL, ABB 
 
                     Tee, ABB 

Novaltan Al + paju, PBB 
 
           Novaltan Al, PBB 
 
   Novaltan Al + paju, ABB 
                   
                   Novaltan Al, ABB 

  Paju, PBB 
 
 
Paju + Novaltan Al, ABB 
    Paju, ABB 
                     Paju + Novaltan Al, PBB 

Virtsa + Novaltan Al, PBB 
 
 
Virtsa, PBB 
 
       Virtsa, ABB 
 
        Virtsa + Novaltan Al, ABB 

           Hapanpuuro + NAL, PBB 
 
         Hapanpuuro + NAL, ABB 
Hapanpuuro, PBB 
 
         Hapanpuuro, ABB 
 

Pretanix C, PBB 
 
Pretanix C, ABB 



  

LIITE 3 Spearmanin rank-korrelaatiomatriisi. 
 
 

 
Paksuus Maksi-

mivoi-
ma 

Kosteuden-
läpäisy tun-

nissa 

Murto-
lujuus 

Venymä 50 
Newtonin 
rasituk-
sessa 

Venymä 
murtues-

sa 

Prosentuaa-
linen veny-
mä murtu-

essa 

Prosentuaa-
linen veny-

mä 50N 

Kutistu-
mis-

lämpötila 

Spearman's 

rho 

Paksuus Correlation Coefficient 1,00 ,167 -,243 -,704** -,550** -,531* -,531* -,550** ,480* 

Sig. (2-tailed) . ,457 ,302 ,000 ,008 ,011 ,011 ,008 ,024 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Maksimivoima Correlation Coefficient ,167 1,000 -,242 ,465* -,483* ,030 ,030 -,483* -,059 

Sig. (2-tailed) ,457 . ,304 ,029 ,023 ,895 ,895 ,023 ,793 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Kosteudenläpäisy 

tunnissa 

Correlation Coefficient -,243 -,242 1,000 ,021 ,135 -,059 -,059 ,135 ,039 

Sig. (2-tailed) ,302 ,304 . ,930 ,569 ,806 ,806 ,569 ,870 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

murtolujuus Correlation Coefficient -,704** ,465* ,021 1,000 ,172 ,545** ,545** ,172 -,494* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,029 ,930 . ,443 ,009 ,009 ,443 ,019 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Venymä50N Correlation Coefficient -,550** -,483* ,135 ,172 1,000 ,758** ,758** 1,000** -,183 

Sig. (2-tailed) ,008 ,023 ,569 ,443 . ,000 ,000 . ,415 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Venymä murtuessa Correlation Coefficient -,531* ,030 -,059 ,545** ,758** 1,000 1,000** ,758** -,300 

Sig. (2-tailed) ,011 ,895 ,806 ,009 ,000 . . ,000 ,176 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Prosentuaalinen ve-

nymä murtuessa 

Correlation Coefficient -,531* ,030 -,059 ,545** ,758** 1,000** 1,000 ,758** -,300 

Sig. (2-tailed) ,011 ,895 ,806 ,009 ,000 . . ,000 ,176 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Prosentuaalinen ve-

nymä 50N 

Correlation Coefficient -,550** -,483* ,135 ,172 1,000** ,758** ,758** 1,000 -,183 

Sig. (2-tailed) ,008 ,023 ,569 ,443 . ,000 ,000 . ,415 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

Kutistumislämpötila Correlation Coefficient ,480* -,059 ,039 -,494* -,183 -,300 -,300 -,183 1,000 

Sig. (2-tailed) ,024 ,793 ,870 ,019 ,415 ,176 ,176 ,415 . 

N 22 22 20 22 22 22 22 22 22 

 
 
 
 
  



  

LIITE 4 

OHJEET ALOITTELIJALLE VILLITURKIKSEN KÄSITTELEMISEKSI 

Aloitteleva	  harrastajanahkuri	  pärjää	  melko	  vähillä	  työvälineillä.	  Alkuun	  tarvitaan	  kumi-‐

hansikkaat,	   veitsi	   tai	   tylsä	   puukko,	  muoviastioita;	   yksi	   isompi	   ja	  muutama	   pesuvadin	  

kokoinen,	  keittiövaaka,	   lämpömittari,	  hienoa	   (meri)suolaa,	   väkiviinaetikkaa	   tai	  muuta	  

happoa,	  ruokasoodaa,	  Fairya	  tai	  mäntysuopaa,	  valittua	  parkitusainetta	  sekä	  pehmityk-‐

seen	  sopivaa	  rasvaa.	  

	  
1. Saaliin	  hankkiminen.	  Eläin	  pyritään	  ampumaan	  laukauksella	  päähän	  tai	  rintaan.	  

Eläin	   suolistetaan	   heti	   lihan	   ja	   turkiksen	   laadun	   takaamiseksi.	   Turkissa	   olevat	  
veritahrat	  ja	  liat	  on	  hyvä	  huuhdella	  heti	  pois	  haalealla	  vedellä.	  
	  

2. Nylkeminen.	  Eläin	  nyljetään	  sen	   jäähdyttyä	  sisätiloissa	  tai	  pesupaikan	   lähetty-‐
villä.	  Aloittelija	  voi	   jättää	  tassun	  päät	   ja	  eläimen	  pään	  nylkemättä	   ja	  ottaa	  tal-‐
teen	  vain	  helposti	  käsiteltävän	  selkäpalan.	  Kokemuksen	  karttuessa	  myös	  muut	  
osa	  on	  hyvä	  hyödyntää.	  

 
3. Kaapiminen.	  Nyljetty	  nahka	  huuhdellaan	  haalealla	  vedellä	  puhtaaksi	   ja	  aloite-‐

taan	   kaapiminen.	   Tylsällä	   puukolla	   tai	   voiveitsellä	   kaavitaan	   turkisnahan	   liha-‐
puolelta	   kaikki	   lihan	   jäänteet	   ja	   rasvat,	   sekä	   pinnassa	   oleva	   lihaskalvo.	   Kaapi-‐
mista	   jatketaan	   liotuksen	   ja	   pesun	   jälkeen,	   joten	   ei	   hätää,	   jos	   ei	   kerralla	   saa	  
kaikkea	  pois.	  Jos	  käsittelyä	  ei	  jatka	  heti,	  nahan	  voi	  säilöä	  odottamaan	  itselle	  so-‐
pivaa	  aikaa.	  

 
4. Säilöntä.	  	  Säilönnässä	  käytetään	  menetelmänä	  ns.	  kuivasuolausta.	  Nahka	  vede-‐

tään	  taanan	  päälle	  karvat	  sisään	  päin	  käännettynä.	  Jos	  saatavilla	  ei	  ole	  sopivaa	  
taanaa	  eli	  muotoiltua	  puulautaa,	  avataan	  nahka	  vatsan	  puolelta	  ja	  pingotetaan	  
vanerilevylle	   naulaamalla	   tai	   vastaavin	  menetelmin.	  Nahka	   suolataan	   kevyesti	  
ja	   levy	  asetetaan	  kaltevaan	  asentoon,	  jotta	  ylimääräinen	  neste	  poistuu.	  Pingo-‐
tettu	  nahka	  säilytetään	  viileässä	  tilassa	  (noin	  +	  3	  °C),	  jossa	  on	  hyvä	  ilmanvaihto	  
ja	   on	   suojassa	   auringonpaisteelta.	   Suolauksen	   voi	   tarkistaa	   vuorokauden	   jäl-‐
keen	  ja	  lisätä	  suolaa	  tarvittaessa.	  	  

 
5. Liotus.	  Jos	  nahan	  käsittelee	  heti	  tuoreeltaan,	  riittää	  liotukseen	  noin	  6	  tuntia	  tai	  

yön	  yli.	  Kuivahtaneet	  nahat	  vaativat	  pidemmän	  liotusajan,	  noin	  12–24	  tuntia	  tai	  
enemmän.	  Liotusveden	  lämpötila	  on	  20–30	  °C	  ja	  siihen	  lisätään	  suolaa	  10	  g/l	  ja	  
pesuainetta,	  kuten	  astianpesuainetta	   tai	  mäntysuopaa	  noin	  2	  g/l.	  Kuivahtanut	  
nahka	   ravistellaan	   ylimääräisestä	   suolasta	   ja	   painetaan	   veteen	   varoen	  murta-‐
masta	   sitä.	   Liotuksen	   aikana	   nahkaa	   voi	   liikutella	   ja	   liotuksen	   loppupuolella	  



  

kaapia	  kiinnijääneitä	  kalvoja	  pois.	  	  Lopussa	  nahka	  nostetaan	  pois	  liotusvedestä	  
ja	   kaavitaan	   huolellisesti.	   Valmiin	   turkisnahan	   lopputulokseen	   vaikuttaa	   olen-‐
naisesti	  huolellisesti	  tehty	  kaavinta.	  

 
6. Pesu.	  Pesu	  tehdään	  liotuksen	  ja	  kaavinnan	  jälkeen.	  Siinä	  käytetään	  kuumempaa	  

lämpötilaa,	   jotta	   pesuaineen	   rasvanpoisto-‐ominaisuudet	   tehostuvat.	   Veden	  
lämpötila	  on	  noin	  40–50	  °C	  ja	  astianpesuainetta	  lisätään	  3	  g/l.	  Erittäin	  rasvaisiin	  
turkisnahkoihin	   voi	   lisätä	   pesuveden	   joukkoon	   hieman	   ruokasoodaa.	   Nahkaa	  
heilutellaan	   pesuvedessä	   puolesta	   tunnista	   tuntiin,	   jonka	   jälkeen	   se	   huuhdel-‐
laan	  ja	  sitä	  kaavitaan	  vielä	  ylimääräisten	  rasvan	  ja	  lihaskalvojen	  jäänteiden	  pois-‐
tamiseksi.	  

 
7. Piklaus.	  Piklauksen	  tarkoituksena	  on	  avata	  nahka	  vastaanottamaan	  parkitusai-‐

ne	  ja	  siten	  tehostaa	  parkitusaineen	  toimintaa.	  Piklauksessa	  vaikutuksen	  saa	  ai-‐
kaan	  happo,	   joista	  helpoiten	  on	   saatavilla	  etikkahappoa,	   jota	  on	  kaupan	  väki-‐
viinaetikassa	  10	  %.	  25	  litraan	  20–30	  °C:seen	  veteen	  sekoitetaan	  850	  g	  suolaa	  ja	  
1,5	  litraa	  väkiviinaetikkaa.	  Nahka	  lasketaan	  piklausliemeen	  lihapuoli	  alaspäin	  ja	  
sekoitellaan	   silloin	   tällöin.	   Piklaus	   kestää	   noin	   vuorokauden,	   joten	   sen	   aikana	  
on	  hyvä	   valmistella	  parkitusliemet.	   Piklaus	   kannattaa	   tehdä	   lämpimissä	   sisäti-‐
loissa,	   jotta	  prosessin	  vaatima	  riittävä	  25–30	  °C:n	   lämpötila	  saadaan	  ylläpidet-‐
tyä	  koko	  vuorokauden.	  

	  
            Kuva 1. Piklausliemi valmiina vastaanottamaan väkiviinaetikan. 
 

8. Parkituslienten	   valmistelu.	   Käytetyistä	   teenlehdistä	   keitetään	   aloitusliemi,	  
mutta	  jos	  käyttää	  käyttämättömiä	  lehtiä	  otetaan	  aloitusliemi	  talteen	  viimeisistä	  
keitoksista.	  Mahdollisimman	  suureen	  kattilaan	   (itse	  käytin	  kahden	   litran	  katti-‐
laa)	   laitetaan	  käytettyjä	  ja	  kuivatettuja	  teenlehtiä	  250	  grammaa,	  jonka	  jälkeen	  
kattila	  täytetään	  vedellä	  niin	  täyteen	  kuin	  mahdollista.	  Kattilaa	  kuumennetaan	  



  

kiehuvaksi,	  jonka	  jälkeen	  sen	  annetaan	  porista	  miedolla	  lämmöllä	  tunnin.	  Liemi	  
suodatetaan	   ohuen	   harson	   tai	   muun	   suodatusmekanismin	   avulla	   talteen	   pe-‐
susaaviin	  tai	  ämpäriin.	  Samat	  teelehdet	  keitetään	  uudelleen,	  mutta	  tällä	  kertaa	  
kolmisen	  tuntia	  ja	  lisäten	  joukkoon	  pari	  ruokalusikallista	  ruokasoodaa.	  Näin	  on	  
saatu	  Teeliemet	  nro	  1	   ja	  2.	  Seuraavaksi	  otetaan	  käyttämättömiä	  teelehtiä	  250	  
grammaa,	  keitetään	  miedolla	   lämmöllä	  kolmisen	  tuntia	   ja	  siivilöidään	   liemeksi	  
nro	   4	   (huom!).	   Samat	   lehdet	   keitetään	   vielä	   uudelleen	   ruokasoodan	   kanssa	  
tunnista	  kolmeen	  tuntiin,	  jonka	  jälkeen	  siivilöidään	  ja	  saadaan	  teeliemi	  nro	  3.	  
	  

9. Parkitseminen.	  Piklattu	  nahka	  nostetaan	  teeliemeen	  nro	  1	  ja	  sekoitellaan	  silloin	  
tällöin.	  Kahden	  vuorokauden	  kuluttua	   tai	   tarpeen	  tullen	   (jos	   liemi	  on	  muuttu-‐
nut	  vaaleaksi	  ja	  näyttää	  että	  nahka	  on	  ”imenyt”	  jo	  kaikki	  tanniinit	  itseensä)	  lisä-‐
tään	  saaviin	  teeliemi	  nro	  2.	  Tässä	  vaiheessa	  liemen	  määrä	  lisääntyy	  ja	  se	  pysyy	  
melko	   laimeana,	  mutta	  tilavuuden	  kasvu	   ja	   liemen	  konsentraation	   laimenemi-‐
nen	   on	   turvallinen	   varotoimenpide	   umpiparkkiintumisen	   estämiseksi.	   Nahkaa	  
sekoitellaan	  muutaman	  kerran	  vuorokaudessa	   ja	  kahden	  vuorokauden	   jälkeen	  
nahka	  siirretään	  teeliemeen	  nro	  3.	  Taas	  annetaan	  olla	  liemessä	  välillä	  sekoitel-‐
len,	  kunnes	  1-‐2	  vuorokauden	  jälkeen	   lisätään	   joukkoon	  teeliemi	  nro	  4.	  Vuoro-‐
kauden	   jälkeen	   voi	   tarkistaa	   nahan	   kypsyyden	   leikkaamalla	   palan	   reunasta	   ja	  
tarkastelemalla	   onko	   nahka	   värjäytynyt	   läpi,	   vai	   kulkeeko	   keskellä	   vaaleampi	  
raita.	   Jos	  nahka	  on	  epätasaisen	  värinen,	   jatketaan	  parkitusta	  vielä	  pari	  päivää	  
kauemmin.	  

 
10. Yhdistelmäparkitus	  Novaltan	  Al:illa.	  Pajuparkituksen	  valmistuttua	  nahka	  siirre-‐

tään	  Novaltan	  Al	  -‐parkitukseen.	  Alumiinipohjaista	  Novaltan	  Al:ia	  saa	  tilattua	  in-‐
ternetistä,	  mm.	   Kemin	   nahkatarvikkeen	   sivuilta.	   Parkitusliemi	   tehdään	   sekoit-‐
tamalla	   noin	   35	   °C	   veteen	   suolaa	   50	   g/l.	   Teeparkittu	   turkis	   lisätään	   suola-‐
liemeen	  ja	  annetaan	  olla	  puolisen	  tuntia.	  Sillä	  aikaa	  punnitaan	  valmiiksi	  Noval-‐
tan	  Al	  -‐jauhe,	  jota	  tulee	  10	  g/l.	  Jauhe	  lisätään	  pienissä	  erissä	  sekoitellen	  suola-‐
liemeen.	  Parkituksen	  annetaan	  olla	  noin	  vuorokauden	  verran	   ja	  nahkaa	  heilu-‐
tellaan	  silloin	  tällöin.	  Parkituksen	  lopussa	  liemi	  on	  muuttunut	  kirkkaaksi	  ja	  nah-‐
ka	  nostetaan	  siitä	  pois	  ja	  huuhdellaan	  haalealla	  vedellä.	  

 
11. 	  Rasvaus.	   Rasvauksessa	   voidaan	   käyttää	   härskiintymättömiä	   luonnonrasvoja,	  

kuten	  öljyjä,	  mutta	  aloittelijalle	  helppo	  rasva	  on	  Prinol	  M31	  spez,	  jota	  saa	  tilat-‐
tua	  mm.	   Kemin	   nahkatarvikkeesta.	   Prinolia	   laimennetaan	   veteen	   1:1	   ja	   sivel-‐
lään	   nahan	   lihapuolelle	   varoen	   osumasta	   turkkiin.	   Rasvauksen	   jälkeen	   nahka	  
saa	   kuivahtaa	   itsekseen,	   mutta	   tilannetta	   on	   hyvä	   tarkkailla.	   Rasvauksen	   voi	  
toistaa	  muutaman	  tunnin	  kuivumisen	  jälkeen.	  

 



  

12. Kuivaus	  ja	  pehmitys.	  Turkisnahka	  kuivahtaa	  pehmitystä	  varten	  noin	  vuorokau-‐
dessa.	   Pehmityksen	   voi	   aloittaa	   käsin	   venyttämällä	   nahkaa	   eri	   suuntiin.	   Tässä	  
vaiheessa	  ei	  ole	  enää	   tarkoituksenmukaista	  nyppiä	  nahan	  pinnasta	   siihen	   jää-‐
neitä	  kalvoja,	  mutta	  jos	  ne	  häiritsevät,	  niin	  niitä	  voi	  varoen	  sormin	  repiä.	  Nah-‐
kaa	   voi	   pehmittää	  myös	   vetelemällä	   sitä	   pöydänreunan	   yli.	   Pöydänreuna	   saa	  
suuremman	  paineen	  kohdistettua	  nahkaan,	   jolloin	  se	  pehmittyy	  tehokkaamin.	  
Pehmitys	  on	  hyvin	  tärkeä	  vaihe	  nahan	  käsittelyssä,	  sillä	  siinä	  muodostuu	  monet	  
nahalle	  toivottavista	  ominaisuuksista,	  kuten	  joustavuus	  ja	  pehmeys.	  Pehmittä-‐
mättömän	  nahan	  kollageenisäikeet	  menevät	   limittäin	  nahassa,	   jolloin	  nahasta	  
tulee	   jäykkä.	   Pehmityksen	   tarkoituksena	   on	   siis	   saada	   kollageenisäikeet	   väl-‐
jemmälle,	  jolloin	  nahasta	  tulee	  joustavaa	  ja	  taipuisaa.	  	  	  

 
13. Viimeistely.	  Turkis	  on	  todennäköisesti	  kaiken	  edellä	  mainitun	  käsittelyn	  jäljiltä	  

likaisen	   ja	   takkuisen	  näköinen.	  Viimeistely	  saa	  kuitenkin	   ihmeitä	  aikaan.	  Uuni-‐
pellillä	   lämmitetään	   150	   °C	   kauraleseitä	   noin	   5	   minuuttia.	   Lämpimät	   leseet	  
kaadetaan	   turkille	   ja	   hierotaan	   kauttaaltaan.	   Ylimääräiset	   leseet	   voi	   ravistella	  
takaisin	   leivinpaperin	   päälle	   ja	   säilyttää	   myöhempää	   käyttöä	   varten.	   Turkki	  
imuroidaan	   siihen	   jääneiden	   leseiden	   poistamiseksi	   ja	   harjataan	   lemmik-‐
kieläimille	  soveltuvalla	  harjalla.	  	  

	  
	  

Kuva 3. Turkis viimeistelyn jälkeen. 

Kuva 2. Valmis turkis ennen viimeistelyä. 
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