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1 Johdanto 
 

Tekstiilit ja vaatteet ovat olennainen osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Vaatteet ovat 

ihmiselle välttämättömiä lämmön ja suojan kannalta ja vaatteilla on myös monia sosiaa-

lisia ja emotionaalisia ulottuvuuksia. (McCracken & Roth, 1989; Piacentini & Mailer, 

2004; Crane, 2012.) Vaatteiden tuotantoon ja käyttämiseen liittyy kuitenkin kestävän ke-

hityksen näkökulmasta monia haasteita. Nykyinen vaateteollisuus perustuu nopeasti 

vaihtuvaan pikamuotiin (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan, 2012, s. 273) ja tekstii-

lituotannosta arvioidaan aiheutuvan noin 1,2 miljardia tonnia kasvihuonepäästöjä vuo-

dessa, mikä on enemmän kuin kansainvälisten lentojen ja meriliikenteen päästöt yh-

teensä (Ellen MacArthur Foundation, 2017, s. 3). Tekstiilien tuotantoon liittyy myös mo-

nia sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyviä haasteita, joista keskeisenä ke-

hittyvissä maissa tapahtuvan tekstiiliteollisuuden työntekijöiden oikeudet ja työskentely-

olosuhteet (Ahmed & Peerlings, 2009; Kamruzzaman & Hakim, 2018).  Nykyinen tekstii-

lien kulutus ja esteettiset mieltymykset ovat kestämättömällä pohjalla, minkä vuoksi tar-

vitaan uutta eettisempää kuluttajakulttuuria ja muutoksia kestävämmän muotijärjestel-

män luomiseksi (Niinimäki, 2013, s. 36).  

 

Värjääminen on yksi tekstiilien valmistuksen tuotantovaiheista (Cassidy, 2013, s. 113; 

Kadolph, 2013). Suurin osa nykyisistä markkinoilla olevista vaatteista on värjätty syn-

teettisillä väriaineilla, joiden tuotanto perustuu uusiutumattomien luonnonvarojen, kuten 

maaöljyn käyttöön (Kadolph, 2008). Synteettisten väriaineiden ongelmana on, että ne 

eivät ole biohajoavia ja väriaineilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia ja ne voivat ai-

heuttaa vesien pilaantumista sekä jätehuolto-ongelmia (Arora, Agarwal & Gupta, 2017, 

s. 35). Kuluttajat eivät välttämättä tule ajatelleeksi väriaineiden haitallisia ympäristövai-

kutuksia tekstiilejä hankkiessaan tai niitä käyttäessään ja hoitaessaan (Dickinson, 2011). 

Tekstiilien lisäksi synteettisiä väriaineita käytetään muun muassa elintarvikkeissa, erilai-

sissa pinnoitteissa, paperituotteissa ja lääkkeissä (McMullan ym., 2001, s. 81; Couto, 

2009, s. 227; Zaharia & Suteu, 2012, s. 3). 

 

Synteettisten väriaineiden haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia on tutkittu (ks. 

esim. Ali, 2010, s. 270; Kant, 2012, s. 22), mutta aihe ei ole saanut vielä osakseen mer-

kittävää tieteellistä tai julkista huomiota. Ennen synteettisten väriaineiden kehittämistä 

ainoita väriaineiden lähteitä olivat kasveista, sienistä, hyönteisistä ja maaperästä saata-

vat luonnonväriaineet (Khair ym., 2017). Luonnonväriaineiden hyödyntämisestä ollaan 
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kiinnostuttu uudelleen, kun tietoisuus synteettisten väriaineiden terveys- ja ympäristövai-

kutuksista on lisääntynyt (Kadolph, 2008; Arora ym., 2017, s. 35).   

 

Tutkimusta kuluttajien mielikuvista ja käyttökokemuksista luonnonväriaineilla värjättyihin 

tekstiileihin ei juurikaan ole. Väriaineiden ominaisuuksia, turvallisuutta sekä ympäristö- 

ja terveysvaikutuksia on tutkittu yleisesti tekstiilien osalta (ks. esim. McMullan ym., 2001; 

Ryberg, Isaksson, Gruvberger, Hindsén, Zimerson & Bruze, 2006). Geisslerin (2009) 

tutkimuksen mukaan kuluttajat liittävät terveydellisen näkökohdat luonnonväriaineisiin, 

mutta tieteellistä tutkimusta siitä, mitä kuluttajat ajattelevat luonnonväriaineilla värjätyistä 

vaatteista ei juurikaan ole. Sen sijaan luonnonväreillä värjätty ruoka kuluttajien näkökul-

masta on ollut kiinnostuksen kohteena (mm. Martins, Roriz, Morales, Barros, & Ferreira, 

2016). Samoin luonnonväriaineiden käyttöä ja sovellutuksia on tutkittu erilaisissa tuote-

kategorioissa, kuten tekstiileissä, elintarvikkeissa, pH-indikaattoreissa ja aurinkoken-

noissa (Shahid & Mohammad, 2013).  

 

Kuluttajien mielikuvista ja kokemuksista luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä on 

tehty yksi pro gradu -tutkielma Suomessa (Koistinen, 2011). Tutkimuksen mukaan kulut-

tajat suhtautuvat luonnonväreihin myönteisesti sekä pitävät niitä eettisinä ja ekologisina 

ja henkilöt, joilla on kokemusta luonnonväriaineilla värjätyistä tuotteista, pitävät luonnon-

väriaineita käyttökelpoisena vaihtoehtona synteettisille väriaineille (Koistinen, 2011). 

Kainulainen (2020) on tarkastellut maisterintutkielmassaan värien merkitystä ruokapak-

kauksissa ja tulosten mukaan kuluttajilla ei ole tietoa pakkausväreistä ja niiden alkupe-

rästä, mutta he toivoisivat saavansa lisätietoa aiheesta sekä ottaisivat mielellään vas-

taan elintarvikepakkauksia, joissa käytetty väriaine olisi valmistettu ekologisemmin. Sen 

sijaan kuluttajan näkemyksistä väriaineiden alkuperästä sekä synteettisiin- ja luonnon-

väriaineisiin liittyvistä mielikuvista vaatteissa ja eri kulutustuotteissa ei ole tiettävästi 

tehty.  

 

Tutkimukseni tarkastelee sitä, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä kuluttajille vaatteiden 

hankinnassa, millaisia näkemyksiä kuluttajilla on vaatteiden tuotannon ja kulutuksen kes-

tävyyshaasteista ja miten kuluttajat ovat muokanneet tekstiileihin liittyvää kulutustaan 

kestävämmäksi. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, mihin eri kulutustuotteisiin ku-

luttajat liittävät pohdintoja väriaineiden alkuperästä, millaisia mielikuvia heillä on luon-

nonväriaineista ja synteettisistä väriaineisistä sekä millaisia näkemyksiä ja mahdollisia 

kokemuksia kuluttajilla on luonnonväriaineista tekstiileissä tai muissa tuotteissa. Tutki-

mustehtävän muotoilua on motivoinut se, että tutkimus tehdään BioColour-tutkimus-

hankkeessa (Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette 2019–2024), jonka yksi 
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keskeinen tavoite on tutkia kuluttajien näkemyksiä väreistä. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys ammentaa kestävän kuluttajuuden, tekstiilien ja värien tutkimisen traditioista 

(mm. Autio, Heiskanen & Heinonen, 2009; Niinimäki 2011; Shahid & Mohammad, 2013; 

Räisänen, Primetta & Niinimäki, 2015).  

  

Kestävään kulutukseen liittyvät teemat ovat keskeinen osa kotitaloustieteellistä tutki-

musta ja kotitalousopetuksen tulevaisuutta (ks. esim. de Cassia Pereira Farias, 2012; 

Hjälmeskog, 2012; Lorek & Wahlen, 2012; Turkki, 2012; Øvrebø, 2015; Autio 2019). 

Myös tekstiilit ja tekstiilihuolto ovat olennainen osa kotitalouksien toimintaa (Miilunpalo & 

Räisänen, 2018) ja kotitalousopetusta. Kotitaloustieteellisen tutkimuksen ja kotitalous-

opetuksen kautta voidaan lisätä tekstiileihin liittyviä tietoja ja taitoja kuluttajien keskuu-

dessa, edistää luovaa ja tietoista kuluttamista sekä arvioida kuluttamiseen liittyvien käy-

täntöjen yhteiskunnallisia- ja ympäristövaikutuksia (Ordon, 2015). Tarkastelemalla kulut-

tajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä erilaisissa tuotteissa, voidaan kotitaloustie-

teelliseen keskusteluun tuoda uusia näkökulmia kotitalouksissa käytettävien tuotteiden 

ympäristövaikutuksista ja tuoteturvallisuudesta. Tekstiilien kestävä kulutus sekä väriai-

neiden turvallisuus ja ympäristövaikutukset vaatteissa ja muissa kulutustuotteissa voisi-

vat tarjota myös kotitalousopetuksessa toteutettavaan kestävyyskasvatukseen uusia nä-

kökulmia.  

 

Tutkimus etenee seuraavasti: luvut 2 ja 3 muodostavat tutkimuksen teoreettisen viiteke-

hyksen. Luvussa 2 käsittelen tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liittyviä kestä-

vyyshaasteita. Luvussa 3 esittelen väreihin liittyvää tutkimusta sekä tarkastelen synteet-

tisten- ja luonnonväriaineiden käyttöä tekstiileissä ja muissa kulutustuotteissa. Luvussa 

4 esittelen tutkimusotteen, tutkimustehtävän ja -kysymykset sekä kerron tutkimuksen to-

teutuksesta ja tarkastelen myös tutkimuksen eettisyyteen- ja luotettavuuteen liittyviä ky-

symyksiä. Luvut 5 ja 6 ovat tuloslukuja. Luvussa 5 keskityn tarkastelemaan kuluttajien 

vaatteiden hankintaa sekä näkemyksiä ja toimia kestävästä kuluttajuudesta vaatteita 

hankittaessa. Luvussa 6 tarkastelen kuluttajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä 

tekstiileissä ja muissa kulutustuotteissa sekä kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä luon-

nonväriainiella värjättyjen tekstiilien ominaisuuksista. Viimeisessä luvussa 7 esitän tutki-

muksen johtopäätökset.  
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2 Tekstiilien kulutuksen kestävyys  
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liitty-

vien kestävyyskysymysten tarkastelusta sekä tekstiileissä ja muissa kulutustuotteissa 

käytettävien väriaineiden lähteiden esittelystä. Teoreettinen viitekehys on jaettu kahteen 

päälukuun. Tässä luvussa tuodaan esiin, mistä näkökulmasta kuluttamista lähestytään 

tutkimuksessa, tarkastellaan tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liittyviä kestävyyshaas-

teita sekä kestävää- ja vihreää kuluttamista tekstiilejä hankittaessa.  

 
2.1 Kuluttaminen kulttuurisena ilmiönä 

 
Kuluttamisella tarkoitetaan hyödykkeiden ja palveluiden käyttöä. Kulutustutkimus on mo-

nitieteinen ala ja kulutusta voi lähestyä taloudellisesta, psykologisesta, sosiologisesta, 

antropologisesta tai vaikkapa historiallisesta näkökulmasta. Kuluttajalla puolestaan tar-

koitetaan hyödykkeitä ja palveluita käyttäviä henkilöitä. Taloustieteessä kuluttajat on 

nähty rationaalisina toimijoina, päätöksentekijöinä sekä tietojen prosessoijina. Kuluttaja-

käyttäytymisen tutkimus on puolestaan pohjannut markkinoinnin tieteenalan, jossa ku-

luttamista on lähestytty kognitiivisen psykologisesta näkökulmasta tutkien muun muassa 

motiiveja ja päätöksentekoa (Moisander, 2007; Mittelstaedt, 1990).  

 

Kulutus kulttuurisena ilmiönä on noussut viime vuosina kiinnostuksen kohteeksi, myös 

markkinoinnin tieteenalalla, kun kulutuskulttuuri teoria (consumer culture theory) on va-

kiintunut yhdeksi tavaksi tarkastella kulutusta. Moisanderin (2005) mukaan kulttuurinen 

näkökulma kulutukseen tarkoittaa, että tuotanto ja kulutus ovat luovaa toimintaa sekä 

merkitysten tuotantoa. Näin kuluttajatkin nähdään aina kulttuurin ja yhteisöjen jäseninä 

ja heidän toimintaa tulisi tarkastella historiallisesti ja paikallisesti rakentuneita (mt.). Tut-

kimukseni asemoituu sosiokulttuurisen kulutustutkimuksen perinteeseen (ks. Fuentes & 

Hagberg, 2013; Kylkilahti, 2018, s. 18), jonka mukaan kuluttajan toiminta ei ole pelkkää 

markkinoilla toimimista ja ostopäätösten tekemistä, vaan materiaalisesta ja kaupallisesta 

maailmasta muodostetaan merkityksiä sosiaalisesti ja kulttuurisesti (ks. Denzin 1992; 

Cook 2010; Kylkilahti, 2018).  

 

Tutkimuksessa tekstiilien kulutusta ja siihen liittyviä kestävyyshaasteista tarkastellaan 

sosiokulttuurisen lähestymistavan mukaisesti markkinoita ja ostopäätöksiä laajemmasta 

näkökulmasta.  Tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset, ta-

loudelliset ja kulttuuriset haasteet liittyvät vallitsevaan kulttuuriin ja kulutuksen tapoihin. 
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Resurssien kulutus ei siis periaatteessa ole harkittua, vaan seurausta osallistumisesta 

jokapäiväiseen elämään. Tämän lähestymistavan mukaan tarkastelun keskiössä ovat 

yksilön toiminnan sijasta kulttuuriset käytännöt. Lähestymistavassa tunnustetaan fyysi-

sen ja sosiaalisen ympäristön vaikutukset ja rajoitukset ihmisten käyttäytymiseen. Joka-

päiväiseen elämään liittyvät järjestelmät määrittelevät reunaehdot yksilöille kestävien 

elämäntapojen omaksumisessa. (Akenji, 2014, s. 17.)  

 

Tulevaisuuden tulisi perustua ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpään 

tuotantoon ja kulutukseen. Kulutukseen perustuva yhteiskunta ja jatkuva talouskasvu 

ovat sosiaalisia rakenteita ja siten ainoastaan yksi tapa tulkita maailmaa ja tulevaisuutta. 

Kestävämmän talousjärjestelmän luominen vaatii lukuisia valtiollisia ja hallinnollisia toi-

menpiteitä, mutta samanaikaisesti se on kuitenkin prosessi, joka vaikuttaa myös kulutta-

jiin ja kotitalouksiin tai voi jopa saada alkunsa näiden taholta. (Hjälmeskog, 2012, s. 117.)  

 
2.2 Kestävä- ja vihreä kuluttajuus 

 

Erilaisten hyödykkeiden tuotantoon ja kulutukseen liittyviin kestävyyshaasteisiin on py-

ritty vastaamaan kehittämällä käsitteitä ja toimintamalleja, jotka kuvaavat tarkoituksia vä-

hentää hyödykkeiden tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja (ks. YK, 

1992, Akenjin, 2014, s.15, mukaan). Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi kestävä kulutus 

(sustainable consumption) ja vihreä kuluttajuus (green consumerism), joita käsitellään 

tässä alaluvussa.  

  

Kestävän kulutuksen historia juontaa juurensa jo 1800-luvulle, jolloin esitettiin varhaisim-

mat kritiikit yhteiskunnan teollistumisesta ja kasvaneesta kulutuksesta. Kestävän kulu-

tuksen käsite pohjautuu Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1992 Rio De Janeirossa 

järjestettyyn huippukokoukseen, jossa globaalin ympäristön heikkenemisen syyksi tun-

nustettiin kestämättömät tuotannon ja kulutuksen mallit. (Akenji, 2014, s. 14–15.) Kestä-

vällä kulutus liittyy kestävään kehitykseen ja sillä viitataan yleensä sellaisten kulutuksen 

ja tuotannon tapojen edistämiseen, joiden tarkoituksena on vähentää tuotannosta ja ku-

lutuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä kehittää parempaa käsitystä kulutuksen 

roolista ja siitä, miten kulutustottumuksia voidaan muuttaa kestävämmäksi (YK, 1992, 

Akenjin, 2014, s.15, mukaan). Kestävän kulutuksen määritelmä ei kuitenkaan ole täysin 

selkeä, sillä käsitteellä voidaan tarkoittaa muun muassa kulutuksen tapojen muuttamista, 

kulutuksen vähentämistä tai vastuullisempaa kuluttamista (Jackson & Michaelis, 2003, 

s. 4).  
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Vihreä kuluttajuus on osa kestävää kuluttamista ja se sijoittuu kestävän kuluttamisen 

”reuna-alueelle” (Akenji, 2014, s.13). Vihreällä kulutuksella tarkoitetaan sellaisten tava-

roiden ja palvelujen tuotantoa, myynninedistämistä ja kulutusta, joihin liittyy ympäristöä 

tukevia väitteitä. Vihreän kulutuksen keskeiset periaatteet liittyvät tietoisuuden lisäänty-

miseen taloudellisen toiminnan ympäristö- ja sosiaalisista ongelmista. Käsite eroaa kes-

tävän kulutuksen käsitteestä siten, että vihreän kuluttajuuden käsitteen institutionaalinen 

historia ei ole yhtä selkeä kuin kestävän kuluttajuuden, koska vihreä kuluttajuus on poh-

jimmiltaan markkinoihin liittyvä käytännöllinen lähestymistapa. Kestävä kuluttajuus taas 

esiintyy poliittisella asialistalla ja on siten jäljitettävämpi. (mts. 13–15).  

 

Vihreä kuluttajuus on käsitteenä kiistanalainen ja termiä käytetäänkin laajasti osana eri-

laisia diskursiivisia käytäntöjä (Autio ym., 2009, s. 40). Vihreään kulutukseen motivoivat 

ympäristöä koskevat huolenaiheet. Vihreään kulutukseen liittyy lukuisia keinoja ja pää-

määriä, jotka saattavat kuitenkin olla osittain yhteensopimattomia, minkä vuoksi vihreään 

kulutukseen liittyy kuluttajien näkökulmasta myös arvovalintojen tekemistä. (Moisander, 

2007, s. 406.) Vihreä kulutus on paljon muutakin kuin yksilöllistä valintaa ja päätöksen-

tekoa. Vihreä kulutus, kuten kaikki kulutus, on pohjimmilta sosiaalista ja kulttuurista. 

(Fuentes, 2014a, s. 106.) Vihreän kuluttajuuden tavoitteena ei ole muuttaa järjestelmää, 

vaan ainoastaan tuotantoprosesseja ja kulutushyödykkeitä (Akenji, 2014, s. 16).  

 

Vihreät tuotteet ovat materiaalisymbolisia artefakteja, joista on tehty vihreitä markkinoin-

tikäytäntöjen avulla. Tuotteista tulee siis vihreitä sosiaalisissa ja materiaalisissa proses-

seissa. Markkinointikäytäntöjen avulla syntyy erityinen ympäristömoraali, joka yhdiste-

tään vihreisiin tuotteisiin. Vaikka taipumusta liittää kaupallisia tuotteita yhteen moraalin 

kanssa voidaan pitää osoituksena eettisesti paremman kuluttajakulttuurin kehittymi-

sestä, voidaan myös väittää, että samanaikaisesti se johtaa moraalin kaupallistumiseen. 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta kiinnostavaa on, mitä tarkoittaa, jos kaupalliset yrityk-

set ovat vastuussa moraalin tuottamisesta. (Fuentes, 2014a, s. 107, 113–114.)   

 

Vihreään kuluttajuuteen saattaa liittyä myös niin sanottua viherpesua. Viherpesulla tar-

koitetaan, että kaupalliset toimijat käyttävät kestävää kehitystä ja ympäristöä koskevia 

väitteitä pelkästään myynnin kasvattamiseksi (Niinimäki, 2013, s. 26). Viherpesun estä-

miseksi tulisi välttää liian kapeaa keskittymistä ympäristökysymyksiin ja tilalle tarvittaisiin 

kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksista 

(mts. 26). Akenji (2014, s. 13) kritisoi vihreää kuluttajuutta siitä, että se asettaa kuluttajille 

vastuun taloudellisen kasvun ylläpitämisestä, vaikka ristiriitaisesti samalla järjestelmää 

pitäisi tosiasiassa kehittää kestävän kehityksen mukaiseksi. 
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Vihreän kuluttajuuden sijaan huomio tulisi olla kestävän kuluttajuuden edistämisessä. 

Fuentes (2014b) on tutkinut kuluttajien strategioita kestävän kulutuksen toteuttamiseen 

ulkoilutuotteita ostettaessa. Yksi keino on pyrkiä ostamaan pitkäikäisiä ja kestäviä tuot-

teita, joissa on ”ajaton suunnittelu”. Toinen strategia on pyrkiä kuluttamaan vähemmän. 

Kolmanneksi osa kuluttajista keskittyy vihreiden tuotteiden ostamiseen. Jotkut kulutta-

jista pyrkivät löytämään niin sanottuja vihreitä tuotemerkkejä, kun taas toiset tarkastele-

vat tuotetietoja ja pyrkivät etsimään tietoa tuotteen valmistuksesta. Vihreiden ostosten 

tekeminen vaatii kuitenkin kuluttajilta tietoa sekä toimintaa mahdollistavan ja tukevan so-

siaalisen ja materiaalisen ympäristön. (Fuentes, 2014b, s. 485, 491.)   

 
 
2.3 Tekstiilien tuotannon ja kulutuksen kestävyyshaasteet 

 

Tekstiilien tuotannon on siirtyminen moniin Aasian ja Kaukoidän maihin viimeisen 25 

aikana, on herättänyt keskustelua vaatteiden tuotannon kestävyydestä 2000- ja 2010-

luvuilla. (Niinimäki, 2013, s. 13). Vaatteiden tuotanto, myynti, käyttäminen ja käytöstä 

poistaminen muodostavat monimutkaisen toimijoiden ja toiminnan verkoston (Ordon, 

2015, s. 147). Vaatteiden elinkaareen kuuluu muun muassa raaka-aineiden ja kuidun 

tuotanto sekä lankojen ja kankaiden valmistus, vaatteiden ompelu, värjäys ja painatus, 

viimeistely, globaali logistiikka, vaatteiden myynti, valmiiden tuotteiden käyttäminen ja 

hoitaminen sekä vaatteiden poistaminen käytöstä (Niinimäki, 2013, s. 13).  Näihin vaat-

teiden elinkaaren eri vaiheisiin liittyy monia kestävyyteen (sustainability) liittyviä haas-

teita, joita tarkastellaan tässä alaluvussa.  

 
Ekologiset haasteet 
 
Tutkijat ovat määritelleet yhdeksän ympäristöön ja maapallon kantokykyyn liittyvää haas-

tetta (planetary boundaries), joita ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hei-

kentyminen, typen ja fosforin määrän lisääntyminen ympäristössä, otsonikato, merien 

happamoituminen, runsas veden kulutus, muutokset maankäytössä, ilmansaasteet sekä 

ympäristön kemiallinen saastuminen (Costanza ym., 2012, s. 6). Monien näistä haas-

teista voidaan katsoa liittyvän myös tekstiilien tuotannon vaiheisiin, kuten tekstiilikuitujen 

tuotantoon, tekstiilien värjäämiseen ja viimeistelyyn sekä kuluttajien näkökulmasta teks-

tiilien hankkimiseen, käyttämiseen ja hoitamiseen (Chen & Burns, 2006; Wang, Xue, 

Huang & Liu, 2011, s. 91–94; Niinimäki, 2013, s. 13; Kadolph, 2013, s. 250; Ordon, 2015, 

s.145–147; Räisänen ym, 2015, s. 245). 
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Tekstiilikuitujen tuotanto ja valmistus kuluttaa luonnonvaroja. Ympäristöhaittoja aiheutuu 

muun muassa maankäytöstä kuitujen tuotannossa, runsaasta vedenkulutuksesta ja uu-

siutumattomien raaka-aineiden käytöstä synteettisten tekstiilikuitujen tuotannossa (Or-

don, 2015, s. 147). Muthun, Lin, Hun & Mokin (2012, s. 66–74) tutkimuksessa tekstiili-

kuitujen ympäristövaikutuksia on arvioitu niiden koko elinkaaresta aiheutuvien vaikutus-

ten näkökulmasta. Tekstiilikuitujen ympäristövaikutuksia arvioitaessa huomiota tulisi kiin-

nittää hiilidioksidipäästöihin, käytettävien luonnonvarojen uusiutuvuuteen, maankäyt-

töön, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttöön, energian- ja vedenkulutukseen sekä 

materiaalin kierrätettävyyteen ja biohajoavuuteen. Tutkimuksen mukaan luomupuuvil-

lalla vaikuttaa olevan vähiten ympäristövaikutuksia. Luomupuuvillan jälkeen ympäristö-

vaikutusten näkökulmasta suotuisimpia kuituja ovat pellava, tavallinen puuvilla, viskoosi 

ja polyesteri. Akryyli on ympäristöhaittojen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta on-

gelmallisin kuitu. (Muthu ym., 2012, s. 67, 73.)  

 

Yksi merkittävimmistä vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä haasteista on vaat-

teiden suuret tuotantomäärät nopeasti vaihtuvien trendien mukaan. Puhutaan niin sano-

tusta pikamuodista, jolla tarkoitetaan ylellisiä muotisuuntauksia jäljitteleviä nopeasti vaih-

tuvia trendejä. (Joy ym., 2012, s. 273; Niinimäki, 2013, s. 26).  Tutkimusten mukaan 

uutena ostettavien vaatteiden käyttöaste on pienentynyt maailmanlaajuisesti vuosien 

2002–2016 välillä. Käyttöasteen pienentyminen tarkoittaa, että vaatteiden käyttökertojen 

määrä on vähentynyt ennen niiden käytöstä poistamista. (Ellen MacArthur Foundation, 

2017, s. 77.) Jatkuvasta ja nopeasta vaatteiden ostamisen, käyttämisen ja hävittämisen 

syklistä aiheutuu vakavia seurauksia ympäristölle (von Mengersen, 2013, s. 342).  

 

Yksi pikamuotiin ja vaatteiden käyttöasteen pienentymiseen vaikuttava tekijä on niin sa-

nottu suunniteltu vanhentuneisuus, joka tarkoittaa, että vaatteista suunnitellaan ominai-

suuksiltaan sellaisia, että tuotteet alkavat näyttää vanhanaikaisilta ja epämuodikkailta tai 

niistä tulee nopeasti käyttökelvottomia (Cassidy, 2013, s. 112). Suunnitellun vanhentu-

neisuuden tarkoituksena on edistää kuluttajien tyytymättömyyden tunteita ja saada ku-

luttajat ajattelemaan, että he tarvitsevat uusia tuotteita (mt., Yurchisin & Kimin, 2010, s. 

62 mukaan). Kuluttajien näkökulmasta kuluttajien vaatteisiin liittyvän tyytyväisyyden li-

sääminen ja vaatteiden laadun parantaminen olisivat tärkeimpiä tekijöitä pyrittäessä pi-

dentämään vaatteiden käyttöikää. Kuluttajien tyytyväisyys vaatetta kohtaan muodostuu 

tuotteen laadusta, käytännöllisyydestä, estetiikasta, vaatteen tarjoamasta emotionaali-

sesta tyydytyksestä sekä siitä, miten hyvin vaate vastaa kuluttajan mahdollisiin vaattee-

seen kohdistuviin ideologisiin odotuksiin ja vaatimuksiin. Lisäksi erilaisten palveluiden 
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avulla on mahdollista laajentaa vaatteeseen liittyvää nautinnon kokemusta sekä liittää 

tuote vahvemmin kuluttajan identiteettiin. (Niinimäki, 2011, s. 83–84.) 

 

Tekstiilien laadun käsitteestä kuluttajien näkökulmasta ei ole kovin tuoretta tutkimusta. 

Swinker ja Hines (2006) ovat tutkineet, mitä kuluttajat ymmärtävät vaatteiden laadulla. 

Tutkimuksessa tekstiilien vaatteiden on jaettu tekstiilin sisäiseen- ja ulkoiseen laatuun 

sekä vaatteen ulkomuotoa ja käyttöön liittyviä tekijöitä koskevaan laadunarviointiin. 

Nämä neljä tekijää on jaoteltu vielä pienempiin osatekijöihin. Tekstiilien sisäistä laatua 

arvioidaan tarkastelemalla tekstiilin koostumusta, kangasta ja sekä tekemällä yleisiä ha-

vaintoja tekstiilistä. Ulkoiseen laadun arvioimiseen liittyvät hinta, tuotemerkki ja tuotteen 

alkuperämaa. Ulkomuotoon liittyviä laatutekijöitä ovat tekstiilin väri, suunnittelu, muodik-

kuus, materiaalin tuntu ihokosketuksessa sekä sopivuus omaan tyyliin. Käyttöön liittyviä 

tekijöitä ovat vaatteen hoidettavuus, muodon säilyminen sekä kutistuvuus. Tutkimuksen 

mukaan esteettiset vihjeet vaatteen yksityiskohdat, muodikkuus sekä soveltuvuus 

omaan tyyliin ovat keskeisimpiä tekijöitä kuluttajien kuluttajien arvioidessa vaatteiden 

laatua. (Swinker & Hines, 2006, s. 219.)  

 

Tekstiilien käytön lisäksi myös niiden hävittämisellä sekä tuotannossa syntyvällä tekstii-

lijätteellä on vaikutusta tekstiilien elinkaaren aikana aiheutuviin päästöihin. Tekstiilijätettä 

syntyy sekä tekstiilien tuotannossa että kuluttajien toimesta (Chavan, 2014, s. 2). Pika-

muodin seurauksena myös tekstiilijätteen määrä on lisääntynyt (Bick, Halsey & Ekenga, 

2018, s. 1) ja tekstiilien kierrättämiseen liittyy monia haasteita esimerkiksi kuiduntunnis-

tukseen ja sekoitekuituihin liittyen (Kamppuri ym. 2019, s. 9–12, 33). Uudelleenkäytön 

tulisi olla ensisijainen vaihtoehto käytöstä poistettaville tekstiileille ennen materiaalin 

kierrätystä. Poistotekstiilien uudelleenkäyttö sekä niiden uudistaminen ja muokkaaminen 

esimerkiksi kankaiden, nappien ja vetoketjujen avulla ovat tehokkaita keinoja tekstiilijät-

teen vähentämiseksi. (Kamppuri ym., 2019, s. 5.)  

 

Kozlowskin, Bardeckin & Searcyn (2012, s. 30) mukaan tekstiilijätteen määrää voitaisiin 

vähentää suunnittelemalla tekstiileistä monikäyttöisiä ja aikaa kestäviä sekä kehittämällä 

kuluttajille tekstiilien korjaus-, huolto-, kierrätys- ja takaisinottopalveluita. Tekstiilien tuo-

tannon näkökulmasta keskeistä on materiaalien käytön maksimointi ja tekstiilihävikin 

välttäminen. Tekstiilien kohdalla kiertotaloutta voitaisiin edistää myös valitsemalla tuo-

tantoon kierrätykseen soveltuvia materiaaleja ja välttämällä kierrätykseen huonommin 

soveltuvien kuituseosten käyttöä tekstiileissä. (mts. 30–31.)  
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Tekstiilien kohdalla ympäristömyötäiseen suunnitteluun ja tuotantoon pyrittäessä tulisi 

huomioida tekstiilien ympäristövaikutukset tuotteiden koko tekstiilin elinkaaren ajalta. 

Ympäristömyötäisellä suunnittelulla ja tuotannolla tarkoitetaan, että tekstiilejä valmistet-

taessa arvioinnin kohteena tulisi olla tekstiilien tarpeellisuus, materiaalit, tuotantotapa, 

valmiin tuotteen käyttöikä, tekstiilien hoito-ominaisuudet, korjattavuus sekä kierrätettä-

vyys. (Räisänen ym., 2015, s. 248.) Vaatteiden ympäristövaikutuksia voidaan pyrkiä vä-

hentämään kuidun tuotannossa, värjäyksessä ja painatuksessa, tekstiilien viimeiste-

lyssä, logistiikassa ja myynnissä (Niinimäki, 2013, s. 13). Ekologisempaan kulutukseen 

voidaan pyrkiä myös kuluttajaa lähelle tulevissa tekstiilien elinkaaren vaiheissa eli teks-

tiilien hankkimisessa, käyttämisessä, hoitamisessa ja kierrättämisessä (Kozlowski ym. 

2012, s. 30–31). Kuluttajat ovat entistä tietoisempia tekstiiliteollisuuden haitoista ja pe-

räänkuuluttavat tuotteiden laatua ja soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa sekä ympäris-

töystävällisempiä tuotantotapoja (Carvalho & Santos, 2015, s. 6558). 

 

Sosiaaliset ja taloudelliset haasteet 
 
Ekologisten ongelmakohtien lisäksi tekstiiliteollisuuteen liittyy monia sosiaaliseen ja ta-

loudelliseen kestävyyteen liittyviä haasteita. Tällaisia haasteita ovat muun muassa työn-

tekijöiden pienet palkat ja turvattomat työskentelyolosuhteet sekä lapsityövoiman käyttö 

(Ahmed & Peerlings, 2009, s. 661). Tekstiiliteollisuuden haasteet ovat moniulotteisia il-

miöitä eikä niihin ole yksinkertaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Ahmedin ja Peerlingsin (2009) 

Bangladeshissa tehty tutkimus osoittaa, että vähimmäispalkan korottaminen ei ole vält-

tämättä toimivin keino parantaa tekstiiliteollisuuden työntekijöiden oikeuksia, sillä se voi 

johtaa työpaikkojen menetyksiin ja hinnankorotuksiin. Sen sijaan fyysisten työolojen pa-

rantaminen voi hyödyttää sekä työntekijöitä että taloutta, jos ne johtavat tuottavuuden 

kasvuun. Tutkimuksen mukaan tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevillä nai-

silla on myös läheiset siteet maaseudun kotitalouksiin, joista he ovat pääosin osin läh-

töisin. Naisten työllistymisellä on myönteisiä vaikutuksia maaseudun kotitalouksiin. (mts. 

667–668.) 

 

Yksi vaatteiden tuotantoon liittyvä haaste on lapsityövoiman käyttö. Bangladeshia kos-

kevassa tutkimuksessa ilmeni, että lapsia työskentelee erityisesti vientiin tarkoitettuja 

vaatteita valmistavassa teollisuudessa. Suurin osa Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa 

työskentelevistä on vain vähän yli 13-vuotiaita tyttöjä. Lapsityövoiman käytössä työsken-

telyssä on ilmennyt ongelmia liittyen muun muassa lasten työaikoihin, palkkoihin, lomiin 

ja sairauslomiin. Suojavarusteiden käyttö voi olla puutteellista ja käsitys ammatillisista 

terveys- ja turvallisuuskysymyksistä voi olla lasten kohdalla vajavaista. (Kamruzzaman 
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& Hakim, 2018, s. 5.) Lapsena työskentelyllä voi olla monia pitkäaikaisia haitallisia vai-

kutuksia lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen (Fyfe, Jankanish, & 

Jankanish, 1997, s.7). YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklassa 32 tunnustetaan 

lapsen oikeus tulla suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä sekä terveyttä, koulunkäyn-

tiä ja ruumista, henkistä, sosiaalista tai moraalista kehitystä haittaavalta työnteolta (YK, 

1989). Lapsityövoiman käyttöön ajavat monet yhteiskunnalliset tekijät, kuten köyhyys, 

työmarkkina- ja koulutusjärjestelmien rakenteet, perhekoot, perheiden elinkeinot, sosi-

aalinen ja kulttuurinen ympäristö, tuotannon epämuodollisuus, lapsityövoiman edullinen 

hinta sekä työntekijöiden organisoitumisen aste (Fyfe ym., 1997, s. 7–13). 

 

Valor (2007) on tutkinut työvoiman hyväksikäyttöä koskevan tiedon vaikutusta kuluttajien 

vaatteiden ostamiseen grounded theory -menetelmällä. Valorin (2007) tutkimuksessa 

esitetyn mallin ydinkategoria on ambivalenssin eli kaksijakoisuuden käsite. Ambivalens-

silla tarkoitetaan tutkimuksessa konfliktia sen suhteen, mitä yksilön tulisi tehdä. Kaksija-

koisuus vaatteita ostettaessa muodostuu eettisen velvoitteen, ristiriitaisten identiteettien 

ja henkilökohtainen muutostoiminnan erilaisista yhdistelmistä ja se voi olla luonteeltaan 

kognitiivista, emotionaalista tai sitä ei esiinny lainkaan. Kognitiivinen ambivalenssi tapah-

tuu, mikäli yksilöt eivät voi käyttäytyä eettisen velvoitteen mukaisesti. Kognitiivista ambi-

valenssia kokevat henkilöt ovat sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa, miten käyt-

täytyä eettisesti vaatteita ostettaessa ja kokevat tästä syyllisyyttä. Tiedon hankkimisen 

koetaan myös vaativan aikaa. Emotionaalinen ambivalenssi tarkoittaa, että yksilöt koke-

vat joutuvansa muuttamaan persoonallisuuttaan tai pukeutumistyyliään, jos he muuttai-

sivat vaatteiden kulutustaan eettisesti kestävämpään suuntaan. Tämä puolestaan tuot-

taa yksilölle ongelmia, koska vaatteita käytetään symbolisesti ryhmäjäsenyyden ilmaise-

miseen ja vahvistamiseen ja tyylin muuttuminen voi vaikuttaa heidän sosiaaliseen ima-

goonsa. (Valor, 2007, s. 686–687.)   

 

Kuten edellä käsiteltiin, tekstiilien tuotantoon liittyvät eettiset kysymykset ovat moniulot-

teisia ja kytkeytyvät sekä tuotantoon että kulutukseen. Kuluttajan näkökulmasta eetti-

seen kulutukseen pyrkimiseen voi liittyä kognitiivisia ja emotionaalisia ristiriitoja (Valor, 

2007, s. 686–687). Tekstiilien tuotannon eettisyyden parantamiseksi tulisi puolustaa 

työntekijöiden oikeuksia, tehdä yhteistyötä ihmisoikeuksia edistävien organisaatioiden 

kanssa sekä lisätä avoimuutta ja vastuuta tuotantoketjussa (Kozlowski ym., 2012, s. 30).  
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3 Värit ja väriaineiden lähteet tekstiileissä ja muissa 
kulutustuotteissa 

 
Tässä luvussa tarkastellaan värien merkitystä ja väriaineiden lähteitä tekstiileissä ja 

muissa kulutustuotteissa. Alaluvussa 3.1. kuvataan yleisesti värejä ilmiönä sekä pohdi-

taan värien moniulotteisuutta. Alaluvussa 3.2 tarkastellaan ensin väriaineiden jaottelua 

ja ominaisuuksia yleisesti, jonka jälkeen perehdytään tarkemmin synteettisiin- ja luon-

nonväriaineisiin sekä niiden käyttöön tekstiilien ja muiden kulutustuotteiden värjäämi-

sessä. Alaluvussa 3.3 käsitellään synteettisiä- ja luonnonväriaineita terveyden ja ympä-

ristön näkökulmasta. Viimeisessä alaluvussa 3.4. syvennytään luonnonväriaineilla vär-

jättyjen tekstiilien ominaisuuksiin.  

 

3.1 Värien merkitys tekstiileissä ja muissa tuotteissa 
 

Esineiden, asioiden ja pintojen havaitseminen värillisenä perustuu siihen, että havaitta-

van kohteen värihiukkaset pidättävät osan näkyvän valon aallonpituuksista ja osa va-

losta heijastuu tai siroaa kohteen pinnasta tai kulkee sen läpi. Ihminen havaitsee näiden 

valonsäteiden yhteisvaikutuksen väreinä. Havaittava kohde näyttää värilliseltä, koska 

siinä oleva väriaine imee ja heijastaa tietyt valon aallonpituudet. (Zollinger, 1991; Sin-

clair, 1997; Broadbent, 2001, Räisäsen ym., 2015, s. 193, mukaan.) Värin ominaisuuksia 

ovat sävy, kylläisyys ja kirkkaus. Sävy liittyy värien havaitsemiseen eri aallonpituuksilla 

ja on ominaisuus, jonka mukaan eri värit, kuten punainen, vihreä, sininen ja keltainen 

erotetaan toisistaan. Kylläisyydellä tarkoitetaan, kuinka paljon havaittavassa värissä on 

harmaata tai valkoista. Kirkkaudella puolestaan kuvataan värin vaaleus- tai tummuusas-

tetta. (Hanson, 2012, s. 12–15; Richards, 2015, s. 476; Wilms & Oberfeld, 2018, s. 896.)  

 

Väreihin liittyy fysikaalisia, psykologisia ja kulttuurisia osatekijöitä. Värien fysikaalisuus 

liittyy värien näkemiseen ja värinäön häiriöihin. Värien psykologisiin tekijöihin liittyvät vä-

rien merkitykset ja väreihin liittyvät assosiaatiot. Kulttuurisesti värit liittyvät muun muassa 

ikään, sukupuoleen, etnisyyteen, kieleen, uskontoon sekä arvoihin. (Aslam, 2006, s. 18.) 

Väreihin liittyvät tulkinnat ovat yksilöllistä ja sidoksissa kulttuuriin sekä yksilön kokemuk-

siin ja tunteisiin (Dickinson, 2011, s.171). Värien lisääminen tekstiileihin ja muihin mate-

riaaleihin on ollut yleistä lähes kaikkien kulttuuristen ryhmien keskuudessa historian ai-

kana (Kadolph, 2008, s. 14.) Värejä on historian aikana käytetty muun muassa perintei-

den ja sosiaalisen aseman osoittamiseksi (Dickinson, 2011, s.171). Nykypäivänäkin värit 

ovat myös keskeinen osa esimerkiksi valtiollisia symboleita, kuten lippuja. Värien avulla 
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myös muun muassa identifioidaan esimerkiksi poliittisia puolueita sekä urheilujoukku-

eita. (Hanson, 2012, s. 3.) 

 

Värien havaitsemisella on tärkeä merkitys ihmisen jokapäiväisessä elämässä selviyty-

misestä. Väreillä on symbolisia merkityksiä ja niiden avulla välitetään informaatiota (Han-

son, 2012, s. 3). Värejä käytetään ohjaamaan toimintaa esimerkiksi liikenteessä (Gao, 

Podladchikova, Shaposhnikov, Hong & Shevtsova, 2006). Väri on yksi tekijä arvioitaessa 

esimerkiksi elintarvikkeiden laatua, kypsyyttä tai turvallisuutta (Hanson, 2012, s. 3). Värit 

ovat tärkeä tekijä myös kulutustuotteissa sekä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa 

(Brannon, 2005; Aslam, 2006; Cassidy, 2013). Väri on väline, jonka avulla kulutustuot-

teisiin luodaan uusia vivahteita. Värien avulla voidaan ilmaista erilaisia asioita, kuten esi-

merkiksi trendikkyyttä, vuodenaikoja, sukupuolta tai ikää sekä pyrkiä sulautumaan tai 

erottautumaan joukosta. (Dickinson, 2011, s. 175, 178.) 

 

Monet kaupalliset toimijat hyödyntävät esimerkiksi väriennusteita tarjoavien yritysten pal-

veluita suunnitellessaan, minkä värisiä tuotteita ne aikovat myydä. Väriennusteiden luo-

minen on oma teollisuuden sektorinsa, jonka tehtävänä on ennustaa vaihtuvia sesonki-

värejä (mm. Pantone, 2019; InterColor, 2019; ICfin Suomen InterColor, 2019). Värin mer-

kityksestä yritysten ja muiden toimijoiden imagolle sekä myynnin edistämiselle kertoo 

muun muassa se, että yli 10 miljoonaa tuottajaa ja suunnittelijaa hyödyntää tuotannos-

saan värijärjestelmiä luovan amerikkalaisyritys Pantonen palveluita ja tuotteita (Pantone, 

2019). Esimerkiksi muotiteollisuus päättää väriennusteiden pohjalta, minkä värisiä teks-

tiilejä kunakin sesonkina tuotetaan myyntiin. Väri on yksi keino vaikuttaa tekstiilien tren-

dikkyyteen ja suunniteltuun vanhentuneisuuteen, mikä tarkoittaa, että vaatteista suunni-

tellaan ominaisuuksiltaan sellaisia, että tuotteet alkavat näyttää vanhanaikaisilta ja epä-

muodikkailta tai niistä tulee nopeasti käyttökelvottomia. (Cassidy, 2013, s. 112–113.)  

 

Värejä on tutkittu lukuisista näkökulmista, mikä kuvaa värien moniulotteisuutta. Värejä 

on tutkittu muun muassa värien kulttuuristen merkitysten kautta (ks. esim. Madden, 

Hewett ja Roth, 2000; Aslam, 2006;), markkinointitutkimuksessa tuotevalintaan vaikutta-

vana tekijänä (ks. esim. Yu, Westland, Li, Pan, Shin & Won, 2018) sekä edellä mainittuja 

näkökulmia yhdistäen esimerkiksi sen mukaan, miten sukupuoli ja etinen tausta vaikut-

tavat siihen, minkä värisiä tuotteita ihmiset mieluiten ostaisivat (ks. esim. Westland & 

Shin, 2015). Värejä on tutkittu myös esimerkiksi värinäön häiriöihin liittyen (ks. esim. 

Wong, 2011, s. 441). Itse väriaineita on tutkittu muun muassa niiden kemiallisten omi-

naisuuksien näkökulmasta (ks. esim. Zollinger, 2003; Christie, 2014). Lisäksi värejä on 
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tutkittu väriaineiden ominaisuuksien, turvallisuuden sekä ympäristö- ja terveysvaikutus-

ten näkökulmasta eri kulutustuotteissa, kuten tekstiileissä (ks. esim. McMullan ym., 

2001; Ryberg ym., 2006), elintarvikkeissa (ks. esim. Okafor, Obonga, Ezeokonkwo, Nu-

rudeen, Orovwigho & Ahiabuike, 2016), hiusväreissä (ks. esim. Gago-Dominguez, Cas-

telao, Yuan, Yu, & Ross, 2001; Hamann, Yazar, Hamann, Thyssen, & Lidén, 2014) ja 

kosmetiikassa (ks. esim. Borowska & Brzóska, 2015; Vinardell, 2015).   

 
3.2 Synteettiset ja luonnonväriaineet  

 

Tässä alaluvussa määritellään ensin väriaine ja tarkastellaan sekä synteettisiä- että 

luonnonväriaineita koskevaa väriaineiden jaottelua. Lisäksi kuvataan lyhyesti, miten 

tekstiileissä käytettäviä väriaineiden jaotellaan. Lopuksi perehdytään tarkemmin synteet-

tisten- ja luonnonväriaineiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin.  

 

Väriaineella tarkoitetaan väriä muodostavaa ainetta, joka on olla muodoltaan joko liukoi-

nen väriaine (dye) tai pigmentti (pigment) (Rihlama, 1997, s. 30, 34). Väriaineet voivat 

olla joko peräisin luonnosta tai niitä voidaan valmistaa keinotekoisesti eli synteettisesti. 

Liukoisia väriaineita käytetään muun muassa kuitujen, paperin ja elintarvikkeiden värjää-

misessä. (Varsa, 1997, s. 152.) Pigmentit ovat värisävyä muodostavia hienojakoisia jau-

heita, joita käytetään esimerkiksi maaleissa, muoveissa ja papereissa (Rihlama, 1997, 

s. 30, 34). Pigmentit ovat liukenemattomia eivätkä ne pääasiallisesti reagoi käytetyn si-

deaineen tai alustan kanssa fysikaalisesti tai kemiallisesti (Varsa, 1997, s. 153). Pigmen-

tit jaotellaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin. Sekä synteettiset että luonnonvä-

riaineet voivat olla joko orgaanisia tai epäorgaanisia. (Zollinger, 2003, s. 1.) Epäorgaa-

nisia luonnosta peräisin olevia pigmenttejä ovat esimerkiksi okra, keltainen sienna, pol-

tettu sienna ja Englannin punainen, joita käytetään muun muassa maalauksessa. Luon-

nosta peräisin olevien pigmenttien koostumus on riippuvainen niiden louhintapaikasta. 

Epäorgaanisia pigmenttejä valmistetaan myös synteettisesti. (Varsa, 1997, s. 153.)  

 

Tekstiilien väriaineet voidaan jakaa värjäystekniikan ja värjäyksessä käytettävien ainei-

den perusteella suora-, reaktiivi-, kyyppi-, rikki-, atso-, happo-, metallikompleksi-, purete, 

dispersio- ja kationisiin väreihin. Itse väriaine tarttuu tekstiilimateriaaliin värin ja kuitujen 

välisen yhden tai useamman kemiallisen reaktion tuloksena. (Rickhards, 2015, s. 475, 

478.) Luonnonväriaineista suurin osa luokitellaan purete- eli peittaväriaineisiin, mikä tar-

koittaa, että väriaineet kiinnitetään kuituun puretteena toimivan metallisuolan avulla.  

Luonnonväriaineista osa voidaan luokitella myös happoväreihin. Happovärjäys perustuu 
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happamaan väriliemeen, jolloin väriaine kiinnittyy suoraan kuituun eikä apuaineita tar-

vita. Lisäksi joillakin luonnonväriaineilla, kuten indigolla värjättäessä voidaan tekniikkana 

käyttää kyyppivärjäystä. Myös dispersiovärjäys soveltuu osalle luonnonväriaineista. 

(Räisänen ym., 2015, s. 203–204.)  

 

Synteettiset väriaineet  
 
Synteettiset väriaineet kehitettiin 1800-luvun puolivälissä, mitä ennen luonnonväriaineet 

olivat ainoita väriaineiden lähteitä (Cardon, 2007; Kadolph, 2008, s. 14; Khair ym., 2017, 

s. 1; Arora ym., 2017, s. 36). Synteettiset väriaineet valmistetaan uusiutumattomista 

raaka-aineista, kuten kivihiilitervasta ja öljystä (Kadolph, 2008, s. 15).  Synteettiset väri-

aineet sisältävät yleensä yhdenlaista värjäävää molekyyliä (Cardon, 2007). Tekstiilien 

värjäyksessä ja kaupallisessa tekstiilituotannossa synteettiset värit syrjäyttivät melko no-

peasti luonnonvärit niiden paremman värinkeston vuoksi (Samanta & Agarwal, 2009, s. 

384; Khair ym., 2017, s.1) ja värjäys- ja kankaanpainanataprosesseja saatiin myös no-

peutettua synteettisiä väriaineita käyttämällä (Khair ym., 2017, s.1). Suurin osa kau-

poissa myytävistä tekstiileistä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa oli värjätty synteetti-

sillä väriaineilla jo 1910-luvulle tultaessa. Myös monet etniset ryhmät, jotka olivat ylläpi-

täneet luonnonvärjäyksen perinteitä, siirtyivät eurooppalaisten kanssa tapahtuneen 

kanssakäymisen jälkeen käyttämään synteettisiä väriaineita 1930-kuvulla. (Kadolph, 

2008, s. 14.) 

 

Synteettiset väriaineiden käytön yleistymistä selittävät niiden helppo tuotanto, yksinker-

tainen värjäysprosessi, sävyjen toistettavuus, laaja värivalikoima, kirkkaat värit ja luon-

nonvärejä alhaisemmat kokonaiskustannukset (Drivas, Blackburn & Rayner, 2011, s. 7). 

Nykyisin valtaosa tekstiileissä ja monissa muissa kulutustuotteissa käytettävistä väriai-

neista on synteettisiä. Tekstiilien lisäksi synteettisiä väriaineita käytetään muun muassa 

elintarvikkeissa, erilaisissa pinnoitteissa, paperituotteissa ja lääkkeissä. (McMullan ym., 

2001, s. 81; Couto, 2009, s. 227; Zaharia & Suteu, 2012, s. 3.) 

 
Luonnonväriaineet 
 
Luonnonväriaineilla tarkoitetaan kasveista, sienistä, eläimistä, mikrobeista ja maape-

rästä lähtöisin olevia väriaineita, jotka ovat muodostuneet osana luonnon kehityskulkua 

(Kadolph, 2013, s. 14; Räisänen ym., 2015, s. 14). Luonnonväriaineet olivat ainoita vä-

riaineiden lähteitä ennen synteettisten väriaineiden kehittämistä (Cardon, 2007; Ka-

dolph, 2008, s. 14; Khair ym., 2017, s. 1; Arora ym., 2017, s. 36;). Luonnossa väriaineet 
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muodostuvat kasvien ja eläinten sekundääriaineenvaihdunnan tuotteina (Luckner, 1984, 

s. 12). Sekundääriaineenvaihdunnan tuotteet eivät ole olennainen osa eliöiden elämää 

ylläpitäviä primaarisia elintoimintoja, kuten aineenvaihduntaa ja energian tuottamista, 

mutta ne ovat tärkeitä eliöiden kannalta kokonaisuudessaan. Väriaineiden tehtävänä on 

vaikuttaa muun muassa eliöiden lisääntymiseen, kemialliseen puolustukseen sekä suo-

jautumiseen mikro-organismeja ja muita elämiä vastaan. (Luckner, 1972; Wink, 1987, 

Bell, 1981; Barz & Köster; 1981; Delgado-Vargas ym., 2000, Räisäsen ym., 2015, s. 194, 

mukaan.) 

 

Valtaosa tekstiilien värjäykseen soveltuvista luonnonväriaineista on peräisin kasveista 

(Krishnamurthy, Siva & Senthil Kumar, 2002, s. 151; Khair ym., 2017, s. 1), mutta myös 

sienissä (Räisänen, 2009; Räisänen ym., 2015, s. 54–57), hyönteisissä, nilviäisissä, äy-

riäisissä ja maaperässä on värjäykseen soveltuvia väriaineita (Kadolph, 2008, s. 14). 

Värjäyksessä on käytetty perinteisesti paikallisia raaka-aineita, mutta tutkittaessa vär-

jäyksen historiaa on löydetty merkittävää yhtäläisyyttä väriaineiden lähteissä ja käyte-

tyissä menetelmissä eri alueiden välillä (Cardon, 2007). Luonnonväriaineilla värjäämi-

seen liittyvät tiedot ja taidot perustuvatkin yhä usein perinteiseen käsityönä tapahtuvaan 

raaka-aineiden keruuseen sekä väriaineiden uuttamiseen (Grover & Patni, 2011, s. 407).   

 

Luonnonväriaineita saadaan kasvien varsista, lehdistä, kukista, juurista, kuorista, mar-

joista, hedelmistä sekä kävyistä. Värjäyksessä voidaan hyödyntää myös sieniä ja mikro-

beja. Väriaineiden lähteistä voidaan uuttaa sinisen, vihreän, keltaisen, punaisen, rus-

kean ja mustan eri värisävyjä. (Räisänen ym., 2015; Krishnamurthy ym., 2002, s. 151.) 

Luonnonväriaineet voidaan jakaa niiden kemiallisen rakenteen perusteella punaista tuot-

taviin antrakinoneihin, keltaista, oranssia ja sinistä tuottaviin flavonoideihin, keltaisen ja 

punaisen sävyjä tuottaviin karotenoideihin ja vihreää väriä tuottaviin klorofylleihin. Nämä 

neljä pääryhmää voidaan jaotella vielä pienempiin alaryhmiin. (Räisänen ym., 2015, s. 

194–198.) Kaikki eliöiden värilliset yhdisteet eivät kuitenkaan toimi tekstiilien värjäyk-

sessä. Esimerkiksi lehtivihreä eli klorofylli ei muodosta pysyvää kemiallista sidosta teks-

tiilikuitujen kanssa, joten sitä ei voida sellaisenaan käyttää tekstiilimateriaalin värjäyk-

sessä. (Kadolph, 2008, s. 15.) Lisäksi on hyvä muistaa, että materiaalit ovat jo luonnos-

taan jonkin värisiä. Esimerkiksi lampaanvillaa on saatavana muun muassa luonnonval-

koisena, ruskeana, harmaana ja mustana.  

 

Luonnonväriaineista saatavat värisävyt muodostuvat yleensä usean eri väriaineen yh-

teisvaikutuksesta (Cardon, 2007) ja väriaineet ovat väriaineiden lähteissä seoksina, 

minkä vuoksi aikaansaatavat värisävyt eivät ole täysin kirkkaita (Räisänen ym., 2015, s. 
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276–277). Koska väriaineet ovat seoksina eikä väriaineiden määrää värjäysliuoksessa 

voida kontrolloida, samojen sävyjen toistaminen eri värjäyskerroilla on vaikeaa (Räisä-

nen ym., 2015, s. 276–277). Luonnonväriaineilla voidaan tuottaa lukuisia erilaisia vä-

risävyjä myös yhdistelemällä eri väriaineiden lähteitä sekä vaihtamalla värjäystekniikkaa 

tai puretetta. Luonnonväriaineilla aikaansaatavia värisävyjä luonnehditaan harmonisiksi, 

pehmeiksi, loistaviksi ja rauhoittaviksi. (Arora ym., 2017, s. 30.) 

 

Luonnonväriaineiden etuina voidaan pitää muun muassa väriaineiden biohajoavuutta, 

monien väriaineiden myrkyttömyyttä sekä joidenkin väriaineiden UV-suojaavia- ja anti-

bakteerisia ominaisuuksia. Monet luonnonväriaineet ovat peräisin myös uusiutuvista 

luonnonvaroista. (Arora ym., 2017, s. 36–37.) Värjäyksessä voidaan hyödyntää teolli-

suuden sivuvirtoja ja esimerkiksi haitallisia vieraslajeja (Räisänen ym., 2015, s. 221).  

Värikasvit voivat toimia myös viljelyn monipuolistajia ja peltoluonnon monimuotoisuuden 

lisääjinä (Keskitalo, 2007, s. 117–132).  

 

Luonnonväriaineiden käyttöä rajoittavina tekijöinä voidaan pitää uuttamis- ja värjäystek-

niikoista saatavilla olevan tiedon vähäisyyttä, värisävyjen toistamiseen liittyviä haasteita, 

pureteaineiden käyttöä värjäysprosessissa, vaatimusta ammattitaitoisesta työvoimasta, 

kallista hintaa sekä heikkoa värinkestoa (Arora ym., 2017, s. 37). Myös väristandardien 

puuttuminen sekä heikko tarttuminen erityisesti synteettisiin kuituihin rajoittavat luonnon-

väriaineiden laajempaa käyttöä (Karaboyacı & Uğur, 2014, s. 821). Rajoituksista huoli-

matta luonnonväriaineilla värjäämisestä on viime vuosien aikana kiinnostuttu uudelleen 

ja perinteisiä värjäystaitoja on haluttu elvyttää, mikä johtuu suurelta osin ympäristötietoi-

suuden lisääntymisestä (Arora ym., 2017, s. 37).  

 

Luonnonväriaineilla on tekstiilien lisäksi värjätty nahkaa, turkiksia, kaislamattoja, koreja, 

luusta valmistettuja esineitä sekä puuta. Luonnonväriaineita on tarvittu myös erilaisten 

maalien valmistuksessa. Lisäksi luonnonväriaineita on hyödynnetty ruoan värjäämi-

sessä, kosmetiikassa ja lääkkeissä. (Cardon, 2007.) Luonnonväriaineita on käytetty 

myös muun muassa kasvojen ja vartalon maalauksessa (Kadolph, 2008, s. 14). Nykyisin 

luonnonväriaineita hyödynnetään esimerkiksi tekstiilien viimeistelyssä, pH-indikaatto-

reina sekä aurinkokennoissa (Shahid & Mohammad, 2013, s. 311; Khair ym., 2017, s. 

1).  
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3.3 Väriaineiden turvallisuus ja ympäristövaikutukset  

Väriaineilla voi olla haitallisia vaikutuksia niin terveyteen kuin ympäristöön. Tässä alalu-

vussa tarkastellaan ensin synteettisten- ja luonnonväriaineiden turvallisuutta väriainei-

den terveysvaikutusten näkökulmasta, jonka jälkeen syvennytään erikseen molempien 

väriainetyyppien ympäristövaikutuksiin. 

Synteettisten- ja luonnonväriaineiden turvallisuus 

Väriaineiden turvallisuudella tarkoitetaan niiden vaikutuksia ihmiseen ja muihin eläviin 

organismeihin. Monet synteettiset väriaineet voivat olla eläville organismeille myrkyllisiä, 

syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia (Ali, 2010, s. 270). Väriaineet ja tuotteiden 

värjäyksessä käytettävät muut kemialliset yhdisteet voivat olla myös allergisoivia (Kant, 

2012, s. 22). Väriaineet voivat aiheuttaa kontaktiallergiaa muun muassa vaatteissa (Ry-

berg ym, 2006). Ristiallergiat ovat mahdollisia monien väriin liittyvien tuotteiden välillä, 

vaikka tuotteissa itse väriaine ei toimisi allergisoivana ainesosana. Esimerkiksi mustan 

hennatatuoinnin sekä hiusvärien ja joidenkin tekstiilivärien välillä voi ilmetä ristiallergi-

oita. Näissä tuotteissa allergisoivana ainesosana toimii sekä mustassa hennatatutoin-

nissa että hiusväreissä käytettävä aromaattinen diamiini p-fenyleenidiamiini (PPD).  (Ma-

tulich & Sullivan, 2005, s. 33–35.) Väriaineiden turvallisuutta tutkitaan lukuisissa eri ku-

lutustuotteissa, kuten tekstiileissä (ks. esim. Ryberg ym. 2006), elintarvikkeissa (ks. 

esim. Okafor ym., 2016) ja hiusväreissä (ks. esim. Gago-Dominguez ym., 2001). 

Väriaineiden aiheuttaman akuutin toksisuuden riskit ovat ihmiselle melko vähäisiä. Sen 

sijaan yleisempiä ovat väriaineiden aiheuttamat ärsytysreaktiot. Väriaineisiin toksisuu-

teen liittyvät riskit ovat merkittävimpiä väriaineiden parissa työskentelevien henkilöiden, 

kuten tekstiilialan työntekijöiden keskuudessa. (Räisänen ym., 2015, s. 246.) Paramasi-

vam, Raghavan, Srinivasan & Kumar (2010) ovat tutkineet tekstiilien värjäystä harjoitta-

vien työntekijöiden tietämystä, asenteita ja käytännön työskentelyä Intiassa. Tutkimuk-

sessa ilmeni, että kaikki työntekijät olivat tietoisia väriaineiden vaikutuksesta ihoon, 

mutta he eivät olleet yhtä tietoisia väriaineiden vaikutuksesta muihin kehon osiin. Kaikki 

työntekijät olivat sitä mieltä, että väriaineiden turvallisiin käsittelymenetelmiin ja käytetty-

jen väriainepakkausten hävittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Kuitenkin vain 34% 

työntekijöistä käytti työn aikana suojavarusteita kuten kumikäsineitä. (Paramasivam ym., 

2010.)   

Se, että väriaineet ovat peräisin luonnosta, ei automaattisesti ole tae väriaineiden turval-

lisuudesta. Monet luonnosta peräisin olevat yhdisteet voivat olla ihmiselle haitallisia tai 
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myrkyllisiä. Sekä synteettisten- että luonnonväriaineiden kohdalla tulisi arvioida niiden 

vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön ja määritellä sallitut pitoisuudet ja kokonaan kiel-

letyt ainesosat (Richards, 2015, s. 494). 

Synteettisten väriaineiden ympäristövaikutukset  
 

Tuotteiden värjäämisellä on vaikutuksia sekä ympäristöön että luonnonvarojen käyttöön. 

Ympäristövaikutuksia aiheutuu väriaineiden tuotannosta, veden ja kemikaalien käytöstä, 

veden ja ilman saastumisesta sekä energiankulutuksesta väriaineiden tuotannossa ja 

itse tuotteiden värjäyksessä (Kadolph, 2013, s. 250). Tekstiilien värjäyksessä synteetti-

sistä väriaineista ja värjäyksessä käytettävistä muista kemikaaleista aiheutuu haitallisia 

ympäristövaikutuksia niiden päätyessä jätevesiin ja sitä kautta vesistöihin (Kant, 2012, 

s. 22; Kadolph, 2013, s. 250). Monet värjäyksessä käytettävät kemikaalit eivät ole myös-

kään biohajoavia (Kant, 2012, s. 22). Tekstiilien värjäyksessä väriaineet, suolat, hapot ja 

raskasmetallit heikentävät värjäyksessä käytettävän veden laatua. Jos väriaineita ja 

muita värjäyksessä käytettäviä kemikaaleja päätyy luonnonvesistöihin, seurauksena voi 

olla muun muassa vedenalaisten kasvien fotosynteesin heikentyminen. (Kant, 2012, s. 

22; Kadolph, 2013, s. 250.) Jätevesien huolimattomalla käsittelyllä ja niiden päätymisellä 

juomavesiin voi olla haitallisia vaikutuksia. Haitalliset aineet vesissä voivat heikentää 

myös maaperän tuottavuutta. (Kant, 2012, s. 22.) Tekstiiliteollisuuden lisäksi väriaineita 

päätyy monien muiden teollisuuden alojen, kuten väriaine-, parkitus- ja valkaisu-, paperi- 

ja lääketeollisuuden jätevesiin (McMullan ym., 2001, s. 81; Zaharia & Suteu, 2012, s. 3). 

 

Värjäämisessä syntyvät jätevedet tulisi puhdistaa huolellisesti ennen kuin ne lasketaan 

ympäristöön (Kant, 2012, s.22). Tekstiilien värjäämisessä värien käytön vähentäminen 

vähentäisi värjäyksen ympäristövaikutuksia. Värjäyksestä aiheutuvia ympäristövaikutuk-

sia voitaisiin vähentää myös siirtymällä käyttämään yhä enemmän värjäämättömiä teks-

tiilimateriaaleja, kuten villaa ja puuvillaa sen värisinä kuin ne luonnostaan ovat. Lisäksi 

vaihtoehtona voisi olla siirtyä käyttämään nykyistä enemmän luonnonväriaineita tekstii-

lien värjäämisessä. (Kadolph, 2013, s. 250.)  

Luonnonväriaineiden ympäristövaikutukset  

Arvioitaessa luonnonväriaineiden ympäristövaikutuksia, tulisi kiinnittää huomiota proses-

sin kaikkiin vaiheisiin eli väriaineiden hankintaan tai viljelyyn, väriaineiden eristämiseen 

väriaineen lähteestä sekä itse värjäykseen tai kankaanpainantaan. Luonnonväriaineiden 

ympäristövaikutusten tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti eri tuotantovaihei-

den veden- ja energiankulutukseen sekä kemikaalien käyttöön. (Fletcher & Grose, 2012, 
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Räisäsen ym., 2015, s. 251, mukaan) Luonnonväriaineiden etu on, että ne ovat yleensä 

uusiutuvia, kasvipohjaisia ja biohajoavia (Arora ym., 2017, s. 30). 

Kasviperäiset luonnonväriaineiden lähteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat 

värjäystarkoitusta vaille viljellyt kasvit, maa- ja metsätaloudessa syntyvät jätteet ja sivu-

tuotteet sekä ruoka- ja juomateollisuuden jätteet (Shahid & Mohammad, 2013, s. 315). 

Lisäksi luonnonväriaineita saadaan monista luonnonvaraisista kasveista, sienistä, eläi-

mistä, mikrobeista ja maaperästä (Kadolph, 2008; Räisänen ym., 2015). Jotta luonnon-

väriaineiden käyttö olisi tarkoituksenmukaista, tulisi esimerkiksi väriainekasvien tuotan-

nossa ja hankinnassa huomioida kestävän kehityksen periaatteiden toteutuminen sekä 

alueelliset ja paikalliset olosuhteet (Grover & Patni, 2011, s. 407–408). 

 

Monet värjäykseen käytettävät kasvit, kuten värimorsinko (Isatis tinctoria) ja väritatar 

(Persicaria tinctoria), soveltuvat viljelyyn ainakin Etelä-Suomen kasvuvyöhykkeillä (Räi-

sänen, ym., 2015, s. 34). Viljeltäviä värikasveja voidaan pitää niin sanottuina erikoiskas-

veina, jotka voivat toimia kasvinviljelyn monipuolistajina. Kasvinviljelyn kannattavuuden 

heikkenemien on johtanut tuotannon tehostamiseen ja sen myötä viljelyn yksipuolistumi-

seen 1900-luvun lopun ja 2000-luvun aikana. (Keskitalo, 2007, s. 117–132.) Maatalou-

den tehostuminen ja viljelyn yksipuolistuminen ovat puolestaan vaikuttaneet siihen, että 

pellolla elävien ja siellä ruokailevien luonnonvaraisten lajien määrä on vähentynyt.  

 

Erikoiskasvien viljely voi parantaa luonnon monimuotoisuutta. Monivuotisilla kasveilla on 

paljon juurimassaa ja niiden kasvusto peittää maanpintaa pitkän aikaa, joten niiden viljely 

on yleensä luonnon kannalta edullista. Toisaalta myös monet yksivuotiset kasvit sitovat 

ravinteita ja lisäävät peltojen monimuotoisuutta. Tutkimusten mukaan myös maatilojen 

toiminta on myös taloudellisesti kannattavampaa, jos viljelyssä on useampi kuin yksi 

kasvi. Erikoiskasvien viljelystä hyötyvät lisäksi kuluttajat, sillä monipuolinen kasvien vil-

jely tekee maaseutuympäristöstä viihtyisämmän. Erikoiskasvien viljely tuottaa myös 

markkinoille monipuolisia hyödykkeitä. (Keskitalo ym., 2007, s. 83.) Viljeltävien kasvien 

lisäksi luonnonväriaineiden lähteinä voidaan hyödyntää maa- ja metsätalouden sekä 

ruoka- ja juomateollisuuden sivuvirtoja (Shadid, 2013, s. 317). Esimerkiksi Torvinen 

(2017) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan punajuuren-, mandariinin- ja punasipulin 

kuorien käyttöä väriaineen lähteenä tekstiilivärjäyksessä. Muutoin jätteeksi päätyvän 

materiaalin hyödyntämistä värjäyksessä voidaan pitää resurssiviisaana luonnonvarojen 

käyttönä.  
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Suomessa kasvaa luonnonvaraisena monia värjäykseen soveltuvia kasveja, sieniä ja 

jäkäliä (Räisänen ym., 2015, s. 14). Suomessa on jokamiehenoikeudet, jotka oikeuttavat 

rauhoittamattomien kasvien, sienten ja marjojen sekä maahan pudonneiden käpyjen, 

oksien, tuohen, kaarnan ja neulasten poimintaan riippumatta siitä, kuka omistaa maa-

alueen tai on sen haltija. Myös kääpiä on luvallista kerätä jokamiehenoikeuksilla puuta 

vahingoittamatta. (Ympäristöministeriö, 2016.) Esimerkiksi piiskuja (Solidago), nokkosia 

(Urtica), pajuja (Salix) ja leppiä (Alnus) voidaan käyttää värjäämiseen (Räisänen ym., 

2015). Luonnonvaraisten kasvien käyttö väriaineiden tuotannossa ilman kestävyyskysy-

mysten tarkastelua saattaa olla epäkäytännöllistä ja voi johtaa liialliseen luonnonvarojen 

käyttöön. Luonnonvaraisten kasvien osalta voisi olla hyödyllistä kerätä standardoitua tie-

toa eri puolilta maailmaa kasveista, joita voidaan kyseisissä ilmasto-olosuhteissa kerätä 

luontoa vahingoittamatta. (Shahid & Mohammad, 2013, s. 315.) Suomessa erityisesti 

joidenkin haitallisten vieraslajien, kuten komealupiinin (Lupinus polyphyllus) leviämistä 

pyritään vähentämään niittämällä. Niittojätettä voidaan hyödyntää värjäystarkoituksissa. 

(Räisänen ym., 2015, s. 93.) Haitallisten vieraslajien hyödyntäminen värjäyksessä voisi-

kin olla yksi keino vähentää lajin leviämistä Suomen luonnossa. 

 

Luonnonväriaineilla värjääminen kuluttaa vettä ja energiaa. Luonnonvärjäyksessä vettä 

kuluu väriliemen valmistamiseen, tekstiilimateriaalin huuhtomiseen värjäyksen jälkeen 

sekä mahdollisesti tekstiilin esikäsittelyyn, kuten pesuun ennen värjäämistä. Energiaa 

kuluu puolestaan väriliemen kuumentamiseen. Veden- ja energiankulutuksen vähentä-

miseksi luonnonvärjäyksessä kehitetään kuitenkin jatkuvasti uusia menetelmiä, kuten 

ultraäänen hyödyntämistä värjäyksessä, superkriittisen hiilidioksidin käyttöä liuottimena 

veden sijaan sekä värjäämistä matalissa lämpötiloissa. (Räisänen ym. 2015, s. 235–

236.) 

 

Veden- ja energiankulutuksen lisäksi luonnonvärianeiden ekologiseen kestävyyteen liit-

tyvä haaste on, että värinkeston parantamiseksi ja värjäysprosessissa syntyvien vä-

risävyjen monipuolistamiseksi luonnonväriaineilla värjättäessä on usein käytettävä pu-

retteena metallisuoloja (Shahid & Mohammad, 2013, s. 312). Esimerkiksi puretteina käy-

tettävät tina, kromi ja kupari on luokiteltu haitallisiksi raskasmetalliyhdisteiksi (Richards, 

2015, s. 494). Puretettaessa vain osa metallisuoloista kiinnittyy tekstiilikuituihin ja osa 

jää väistämättä väriliemeen ja päätyy edelleen jätevesiin (Nicolai & Nechwatal, 1994, 

Räisäsen ym., 2015, s. 230 mukaan). Purettamisprosessin kehittäminen ja uusien puret-

teiden valitseminen perinteisten raskasmetalli-ionien tilalle on tärkeää luonnonväriainei-

den kehittämisen kannalta (Shahid & Mohammad, 2013, s. 312). Metallisuolojen lisäksi 



 22 

monet luonnonyhdisteet voivat toimia puretteena eli niillä on kyky sitoutua sekä väriai-

neeseen että kuituun (Räisänen, 2015, s. 137). Luonnonpuretteina toimivat esimerkiksi 

tanniineja sisältävät ja alumiinia itseensä keräävät kasvit (Shahid & Mohammad, 2013, 

s. 312). Kasviperäisten puretteiden kohdalla tulee kuitenkin kiinnittää huomiota niiden 

esiintyvyyteen ja uhanalaisuusluokitukseen, sillä esimerkiksi monet kasviperäisinä pu-

retteina toimivat alumiinia itseensä keräävät liekokasvit ovat vaarassa hävitä (Räisänen 

ym., 2015, s. 233).  

Kiinnostava tulevaisuuden ilmiö on bioteknologian hyödyntäminen väriaineiden tuotan-

nossa (ks. Räisänen ym., 2015, s. 222). Sieniä, sienirihmastoja ja bakteereja voidaan 

kasvattaa ja niistä voidaan eristää väriaineita (Shirata, 2000; Perumal, Stalin, Chan-

drasekarenthiran, Sumathi & Saravanakumar, 2009; Velmurugan, Chae, Lakshmanape-

rumalsamy, Yun, Lee & Oh, 2009; Räisäsen ym., 2015, s. 222 mukaan). Monien kasvien 

väriaineita voidaan myös tuottaa soluviljelynä (Rymbai, Sharma, & Srivastav, 2011, s. 

2236). Bioteknologian hyödyntämistä väriaineiden tuotannossa puoltavat monet tekijät: 

väriaineiden synteeseissä katalysaattoreina toimivat raskasmetallien sijaan entsyymit, 

väriaineita saanti on hyvä eikä prosessissa synny haitallisia sivutuotteita (Drivas ym., 

2011, Räisäsen ym., 2015, s. 222, mukaan).  

3.4 Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien ominaisuudet  
 
Tässä alaluvussa tarkastellaan luonnonväriaineiden ominaisuuksia tekstiileissä. Luon-

nonväriaineiden ominaisuuksista tarkastellaan tekstiilien valon- ja vesipesunkestoa sekä 

joidenkin luonnonväriaineiden funktionaalisia ominaisuuksia eli UV-suojaavuutta ja anti-

mikrobisuutta.  

 
Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien valon- ja vesipesun kesto 

Tekstiilien värinkestoa voidaan tarkastella värin valon-, vesipesun- ja hankauksenkes-

tona (Räisänen ym., 2015, s. 239). Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

tekstiilein valon- ja vesipesunkestoa. Luonnonväriaineiden pesun- ja valonkesto ovat 

yleensä heikompia kuin synteettisillä väriaineilla (Richards, 2015, s. 494). Toisaalta huo-

mionarvoista on, että kaikilla synteettisillä väriaineillakaan ei ole hyviä pesun- tai valon-

kestoja (Räisänen ym., 2015, s. 213).  

Värin valonkestoon vaikuttaa värimolekyylien pysyvyys. Mitä pysyvämpi värimolekyyli 

on, sitä paremmin se kestää valoa. Luonnonväriaineet eivät ole muutamia poikkeuksia 
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lukuun ottamatta erityisen pysyviä, joten niiden stabiliteettiin pyritään vaikuttamaan pu-

retusaineiden avulla. Eri värimolekyylien pysyvyydessä on eroja. Esimerkiksi sinistä vä-

riä tuottavien indigo-molekyylien kemiallinen rakenne on stabiili, joten indigolla värjätty-

jen tekstiilien valonkesto on hyvä. Sen sijaan esimerkiksi keltaista väriä tuottavat flavo-

noidit hajoavat helposti altistuessaan auringonvalolle. (Räisänen ym., 2015, s. 238.) 

Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien haalistuessa valon vaikutuksesta tekstiilien väri 

vaalenee ja niiden värisävyssä voi tapahtua muutoksia (Duff, Sinclair & Stirling,1977, 

Räisäsen ym. 2015, s. 238, mukaan).  Kosteilla luonnonväriaineilla värjätyillä tekstiileillä 

on taipumusta haalistua, mikäli ne altistuvat suoralle auringonvalolle (Räisänen ym., 

2015, s. 139). 

Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien vesipesuun liittyy haasteita, sillä pesuliuoksen 

pH saattaa muuttaa kuidussa ja värimolekyyleissä olevia varauksia, mikä voi aiheuttaa 

silmin havaittavia muutoksia tekstiilin värissä. Värin muutos on voimakkainta ensimmäi-

sessä pesussa, mutta vähenee pesukertojen myötä. Erityisesti pesuliuoksen korkea pH 

(pH 7–8) aiheuttaa värimuutoksia. Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien pesuun tulisi 

käyttää neutraaleja tai hieman happamia pesuaineita, jotta pesussa tapahtuvat värimuu-

tokset olisivat mahdollisimman vähäisiä. (Räisänen ym., 2015, s. 213.)  

Luonnonväriaineiden UV-absorboivat ominaisuudet   
 

Auringonvalo sisältää ultraviolettisäteilyä eli UV-säteilyä. Ihminen tarvitsee UV-säteilyä 

elimistön terveenä pysymiseen, mutta liiallisella altistumisella voi olla haitallisia vaikutuk-

sia, kuten ihon palamista, valovaurioita sekä ihosyöpää. (Laihia ym., 2009, s. 144, 158, 

169). Otsonikerroksen oheneminen on lisännyt ultraviolettisäteilyn ja auringonvalon hai-

tallisille vaikutuksille altistumista maapallolla (Räisänen ym., 2015, s. 240). Ultraviolet-

tisäteily jaetaan kolmeen alaryhmään aallonpituuksien mukaan: lyhytaaltoiseen UVC-sä-

teilyyn (100–280 nm), keskiaallonpituudet sisältävään UVB-säteilyyn (280–315 nm) ja 

pitkäaaltoiseen UVA-säteilyyn (315–400 nm). UVC-säteily ei läpäise lainkaan ilmakehän 

otsonikerrosta. Otsonikerros imee myös suurimman osan UVB-säteilystä, kun taas 

maanpinnalle saapuvan UVA-säteilyn määrään otsonikerroksella ei ole juuri vaikutusta. 

(Laihia ym., 2009, s. 144.) 

 

Kasvien sekundaaristen aineenvaihduntatuotteiden, kuten väriaineiden, yksi tehtävä on 

suojata kasvia erilaisilta stressitekijöiltä, kuten auringon säteilyltä. Luonnonväriaineet ab-

sorboivat eli imevät itseensä ultaraviolettisäteilyä UV-alueella 100–400 nm. Luonnonvä-

riaineiden UV-absorptio-ominaisuudet siirtyvät värjättäessä tekstiiliin, jolloin tekstiilin läpi 
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iholle pääsevä säteily vähenee luonnonväriaineiden UV-suojaavien ominaisuuksien vai-

kutuksesta. (Räisänen ym., 2015, s. 241.) Väriaineen alkuperän lisäksi värin tummuus 

vaikuttaa tekstiilien UV-suojaavuuteen. Tummat kankaat sekä valkaisemattomat puu-

villa- ja silkkitekstiilit absorboivat UV-säteitä vaaleita ja valkaistuja tekstiilejä tehokkaam-

min. (Ylianttila, Visuri, Hietanen & Pastila, 2009, s. 249.) 

 

Oikeanlainen vaatetus on yksinkertainen ja tehokas keino suojan auringonsäteilyä vas-

taan. Kankaiden tarjoamaa UV-suojaa kuvataan UPF-suojakertoimella (Ultraviolet Pro-

tection Factor), joka on verrannollinen aurinkorasvojen SPF-suojakertoimeen (Sun Pro-

tection Factor). UPF-suojakeroimet voidaan jakaa AS/NZS-standardin mukaan kolmeen 

suojaustasoon, joita ovat hyvä suoja (UPF 15, 20), erittäin hyvä suoja (UPF 25, 30, 35) 

ja erinomainen suoja (UPF 40, 45, 50, 50+). (Ylianttila ym., 2009, s. 239, 249.) Luonnon-

väriaineilla värjättyjen tekstiilien UV-suojaavuutta on tutkittu lukuisissa tutkimuksissa ja 

tuloksena on ollut, että luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien UPF-arvot asettuvat vä-

lille 15–50+, mikä tarkoittaa, että nämä tekstiilit tarjoavat hyvän, erittäin hyvän tai erin-

omaisen UV-suojan (Sarkar, 2004; Gupta, Jain & Panwar, 2005, s. 193; Mongkholrat-

tanasit ym., 2011, s. 277). 

 

Luonnonväriaineiden antimikrobiset ominaisuudet  
 
Monilla luonnonväriaineilla on antimikrobisia ominaisuuksia (Gupta ym., 2005, s. 195; 

Alihosseini, Ju, Lango, Hammock & Sun, 2008, s. 742, 747; Murugesh Babu & Ravinda, 

2015, s. 706). Antimikrobisella tarkoitetaan mikrobien kasvua estävää tai hidastavaa 

ominaisuutta. Tällä hetkellä antimikrobisten tekstiilimateriaalien tuotannossa käytetään 

usein synteettisiä aineita, kuten triklosaania, metalleja, metallisuoloja, fenoleja ja kvater-

näärisiä ammoniumyhdisteitä. Monet antimikrobisista tekstiilien synteettisistä viimeiste-

lyaineista ovat myrkyllisiä ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäris-

tölle, minkä vuoksi on tarvetta ja kiinnostusta turvallisille, myrkyttömille ja biohajoaville 

antimikrobisille aineille. (Murugesh Babu & Ravinda, 2015, s. 706.)  
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4 Tutkimuksen toteutus  
 
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen toteutuksesta. Ensimmäisessä alaluvussa kuvail-

laan tutkimuksen tausta, laadullinen tutkimus, tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset. 

Toisessa alaluvussa esitellään tutkimushenkilöt, perustellaan heidän valikoitumistaan 

tutkimukseen sekä kuvataan aineistonkeruu. Kolmannessa alaluvussa kerrotaan, miten 

aineiston analyysi on toteutettu. Neljännessä alaluvussa tarkastellaan tutkimuseettisiä 

kysymyksiä ja tutkimuksen luotettavuutta.  

 
4.1 Laadullinen tutkimus ja tutkimustehtävä  

 

Kuten luvussa kaksi toin esiin, tutkimuksen lähestymistapa asemoituu sosiokulttuurisen 

kulutustutkimuksen perinteeseen (ks. Kylkilahti, 2018, s. 18; Fuentes & Hagberg, 2013), 

jossa kuluttajan toimintaa ei nähdä pelkkänä markkinoilla toimimisena ja ostopäätösten 

tekemisenä, vaan kuluttamista tarkastellaan huomioiden siihen liittyvät sosiaaliset ja kult-

tuuristen merkitykset (Kylkilahti, 2018; Cook 2010; Denzin 1992). Kerätty tutkimusai-

neisto on laadullinen, koska tutkimuksessa pyritään ymmärtämään sitä, miten kuluttajat 

sanallistavat tärkeiksi katsomiaan asioita vaatteita hankkiessaan. Minua kiinnosti se, 

mitä asioita kuluttajat nostavat esiin puhuessaan vaatteiden hankinnasta sekä vaattei-

den tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä kestävyyshaasteista. Erityisesti halusin selvittää, 

missä kulutustuotteissa tai asiayhteyksissä kuluttajat ovat pohtineet väriaineiden alku-

perää ja millaisia näkemyksiä tai kokemuksia kuluttajilla on luonnonväriaineiden ominai-

suuksista tekstiileissä tai muissa tuotteissa. Tarkoituksena oli siis kartoittaa, mistä tutkit-

tavassa ilmiössä on kuluttajien näkökulmasta kyse (ks. Kananen, 2017, s. 32; Eskola & 

Suoranta, 2005, s. 19). 

 

Laadullinen tutkimus soveltuu erityisesti sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, joita ei vielä 

tunneta syvällisesti tai joista ei ole olemassa teorioita (Kananen, 2017, s. 32). Kuten joh-

dannossa toin esiin, kuluttajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä tekstiileissä ja 

muissa tuotteissa, mielikuvia synteettisistä- ja luonnonväriaineista sekä näkemyksiä ja 

kokemuksia luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä ei ole juurikaan tutkittu (ks. kui-

tenkin Geissler, 2009; Koistinen, 2011). Aikaisempi väriaineiden tutkimus on painottunut 

enemmän tekstiilien värjäykseen (mm. Richards, 2015) sekä väriaineiden turvallisuuteen 

(mm. Ali, 2010, s. 270) ja ympäristövaikutuksiin (mm. Kant, 2012, s. 22). Kuluttajien vä-

riaineisiin liittyviä näkemyksiä on tutkittu jonkin verran yksittäisten tuotteiden, kuten elin-

tarvikkeiden lisäaineina käytettävien värien näkökulmasta (ks. esim. Bearth, Cousin ja 



 26 

Siegristit, 2014), mutta kuluttajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä laajasti eri kulu-

tustuotteissa ei ole tiettävästi tutkittu aikaisemmin. Laadulliselle tutkimukselle ominaista 

on hypoteesittomuus eli tutkimuskohteelle tai tutkimuksen tuloksille ei aseteta varsinaisia 

ennakko-oletuksia (Eskola & Suoranta, 2005, s. 19). Toisin kuin määrällisessä tutkimuk-

sessa, laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tulosten yleistettävyyteen (Kananen, 2017, 

s. 32).  

 

Kuluttajille merkityksellisistä tekijöistä vaatteiden hankinnassa sekä kuluttajien näkemyk-

sistä tekstiilien tuotannon kestävyyteen liittyvistä haasteista on aikaisempaa tutkimusta 

(mm. Niinimäki, 2010; Niinimäki & Hassi, 2011; Virtanen, 2019). Monissa aikaisemmissa 

tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan kuluttajien kestävään kulutukseen liittyvien 

asenteiden tai tietämyksen sekä toiminnan välistä yhteyttä vaatteita ostettaessa (ks. 

esim. Connell & Kozar, 2012; Virtanen, 2019). Edellä esitetystä poiketen, tässä tutkimuk-

sessa tarkoituksena on tuoda esille kuluttajien itse esiin nostamien näkökulmien kirjo 

liittyen kestävään kulutukseen pyrkimiseen. Laadullisen tutkimusotteen keinoin pyritään 

tässä tapauksessa ymmärtämään kuluttajien toimintaa, toiminnan taustalla olevia teki-

jöitä sekä toiminnan suhdetta kestävään kulutukseen.  

 

Tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston 

BioColour-hanketta (Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille / Bio-

Colour – Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette 2019–2024). Hankkeessa et-

sitään biopohjaisia vaihtoehtoja petrokemiallisesti tuotetuille synteettisille väriaineille ja 

tarkastellaan bioväriaineiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, eettisiä ja sosiaalisia näkökul-

mia. Hankkeen kautta halutaan herätellä keskustelua “uudenlaisesta estetiikasta” ja ym-

märtää kuluttajien väreihin liittyviä mieltymyksiä. (BioColour, 2019.) Hankkeessa toimi-

minen on motivoinut tutkimustehtävän muotoilua. Värit ovat haastava tutkimuskohde sen 

vuoksi, että väreihin liittyy samanaikaisesti sekä fysikaalisia, psykologisia että kulttuurisia 

osatekijöitä (Aslam, 2006, s. 18), mikä tekee värien tutkimisesta hyvin moniulotteista. 

Hankkeessa toimiminen on motivoinut tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten muotoi-

lua.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan, (i) mitkä tekijät ovat merkityksellisiä kuluttajille vaatteita 

hankittaessa ja millaisia näkemyksiä kuluttajilla on vaatteiden tuotannon ja kulutuksen 

kestävyyteen liittyvistä haasteista. Analyysin kohteena on, miten kuluttajat pyrkivät teke-

mään vaatteiden kulutuksestaan eettisesti ja ekologisesti kestävämpää. Tutkimukseni 

erityisen mielenkiinnon kohteena on, (ii) missä kulutustuotteissa ja asiayhteyksissä ku-



 27 

luttajat kiinnittävät huomiota väriaineiden alkuperään, millaisia mielikuvia kuluttajat liittä-

vät synteettisiin- ja luonnonväriaineisiin sekä millaisia näkemyksiä ja mahdollisia koke-

muksia kuluttajilla on luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä tai muista kulutustuot-

teista.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Mitä tekijöitä kuluttajat pitävät merkityksellisinä vaatteita hankkiessaan? 

2) Mitkä vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvät kestävyyshaasteet huolestuttavat 

kuluttajia ja millä tavoin kuluttajat pyrkivät tekemään vaatteisiin liittyvästä kulutuksestaan 

kestävämpää?  

3) Mitä näkemyksiä kuluttajilla on väriaineiden alkuperästä eri kulutustuotteissa ja miten 

kuluttajat suhtautuvat luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien käyttö- ja hoito-ominai-

suuksiin?  

 
Tutkimusaineistona toimivat puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttäen tehdyt kulut-

tajahaastattelut (n=15). Aineistonkeruu ja -käsittely sekä tutkimuksen eettisyys ja luo-

tettavuustarkastelu on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  

 

4.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä  
 
Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska sen etuna on joustavuus ja 

haastattelu soveltuu tiedonkeruumenetelmäksi erityisen hyvin, kun tutkitaan ilmiötä, jota 

on kartoitettu vain vähän. Haastattelua käytetään tiedonkeruumenetelmänä myös tilan-

teissa, joissa halutaan korostaa haastateltavaa subjektina ja merkityksiä luovana aktiivi-

sena toimijana ja haastateltavien puhe halutaan sijoittaa osaksi laajempaa kontekstia. 

Haastattelu soveltuu hyvin myös tilanteisiin, jos tutkimusaiheeseen liittyvien vastausten 

voidaan odottaa olevan monitahoisia tai saatuja vastauksia halutaan syventää ja tarken-

taa haastattelun aikana tai sen jälkeen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 204–

205.)   

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Teemahaastattelun 

lähtökohta on, että kaikkia ihmisten ajatuksia, kokemuksia, käsityksiä ja tunteita voidaan 

tutkia. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa käsitellään tiettyjä ennalta valittuja tee-

moja, jotka ovat kaikille vastaajille samat. Teemahaastattelua varten laaditaan luettelo 

haastatteluissa käsiteltävistä teemoista, jotka edustavat tutkimuksen teoreettista taus-

taa. Tavoitteena on, että teema-alueista muodostetaan niin väljiä, että tutkittavan ilmiön 
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moninaisuudelle ja ulottuvuuksille olisi tilaa tulla esiin haastatteluissa. Haastattelutilan-

teissa esitettävien kysymysten muoto ja järjestys voivat vaihdella haastatteluittain kulloi-

senkin vuorovaikutustilanteen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 48, 66–67.)  

 

Laadin tutkimusta varten haastattelurungon (liite 1), joka rakentui viiden teeman ympä-

rille. Teemoiksi valikoituivat (1) vaatteiden hankinta ja vaatteiden poistaminen käytöstä, 

(2) kestävä kulutus vaatteita hankittaessa, (3) vaatehuolto, (4) värien merkitys kuluttajille 

arjessa ja kuluttajien näkemykset väriaineiden alkuperästä sekä (5) kuluttajien näkemyk-

set ja kokemukset luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Testasin haastattelurunkoa 

tekemällä yhden koehaastattelun, jonka jälkeen tein haastattelurunkoon pieniä muutok-

sia kysymysten muotoiluun. Päätin ottaa koehaastattelun mukaan tutkimukseen, koska 

en tehnyt varsinaisiin haastattelun teemoihin muutoksia. 

 

Käytin haastatteluissa soveltuvin osin esimerkinomaisena virikemateriaalina kahta luon-

nonväriaineilla värjättyä villalankavyyhtiä (liite 2). Toinen lankavyyhdeistä oli värjätty ho-

peapensaan lehdillä ja toinen tammenterhoilla. Langat olivat ulkomaista tuotantoa. Viri-

kemateriaalia ei esitetty haastateltaville, mikäli heillä oli kokemusta luonnonväriaineilla 

värjätyistä tekstiileistä tai luonnonväriaineilla värjäämisestä. Virikemateriaalin tehtävänä 

on osaltaan kuvata tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja tuoda uusia ulottuvuuksia 

haastatteluihin (Törrönen, 2017). Virikemateriaali viittaa varsinaisen haastattelutilanteen 

ulkopuolelle ja kytkee ulkoisen maailman haastateltavien subjektiivisiin merkityksenan-

toihin. Haastateltavat tulkitsevat virikemateriaalia ja yhdistävät siihen erilaisia merkityk-

siä. Virikemateriaalin vaikutusta ei voi ennalta tietää ja haastateltavien tulkinnat vaikut-

tavat siihen, miten virikettä lopulta lähestytään. (mt.) Tutkimuksessa pyysin haastatelta-

via melko vapaasti esittämään tulkintoja virikemateriaalista.  Apukysymyksenä esitin tar-

vittaessa pyynnön arvioida lankavyyhtien värisävyjä ja niiden miellyttävyyttä sekä kiin-

nostusta hankkia virikemateriaalin tyyppisiä tuotteita.  

 

Tutkimusaineiston kerääminen 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina (n=9) ja parihaastatteluina (3 paria, yh-

teensä 15 henkilöä). Haastatteluissa pyrittiin keräämään tietoa mahdollisimman moni-

puolisin menetelmin, minkä vuoksi haastatteluiden toteutustavaksi valikoituivat sekä 

pari- että yksilöhaastattelut. Parihaastattelu osoittautui erityisen toimivaksi aineistonke-

ruumenetelmäksi. Parihaastatteluissa tutkimushenkilöt tuottivat tietoa käsiteltävistä ai-

heista yhdessä (ks. Hirsjärvi & Hurme, 2015, s. 61), jolloin haastattelutilanteista muodos-
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tui keskustelunomaisia ja vuorovaikutteisuus rohkaisi haastateltavia tarkastelemaan il-

miöitä monipuolisesti eri näkökulmista. Aineistonkeruu tapahtui loka–joulukuussa 2019 

sekä helmikuussa 2020.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tiedonantajien valinnan tulisi olla ainakin jossain määrin 

harkittua sen suhteen, että tiedonantajiksi valituilla henkilöillä on tietoa tai kokemusta 

tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Toiveena oli saada 

tutkimusaineistosta mahdollisimman monipuolinen, minkä vuoksi tutkimushenkilöiksi ha-

luttiin valita mahdollisimman eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä, joista osalla olisi 

omakohtaista kokemusta luonnonväriaineista ja osalla ei. Haastateltavista kahdella oli 

omakohtaista kokemusta luonnonväriaineilla värjäämisestä. Kuudella haastateltavista oli 

välillistä kokemusta luonnonväriaineilla värjäämisestä tai kokemuksia luonnonväriai-

neilla värjätyistä tuotteista. Tutkimushenkilöistä useilla oli harrastuneisuutta käsitöihin ja 

yksi haastateltavista oli kouluttautunut ja työskennellyt käsityöammatissa. Haastatelta-

vien joukossa oli myös henkilöitä, jotka eivät harrastaneet käsitöitä tai joilla ei ole koke-

musta luonnonväriaineilla värjätyistä tuotteista. Tutkittavat asemoituivat haastatteluissa 

kuluttajapositioon.  

 

Tutkimushaastatteluihin osallistuneet henkilöt olivat iältään 24–73-vuotiaita. Haastatel-

tavista 13 oli naisia ja miehiä kaksi. Haastateltavat olivat kotoisin eri maakunnista. Haas-

tatteluista 13 tein itse ja kaksi haastatteluaineistoa on saatu BioColour-tutkimusryhmän 

kautta. Tavoitin tutkimushenkilöt pääosin omien verkostojeni kautta ja tutkittavien valin-

taan vaikuttivat myös käytössäni olleet resurssit, minkä vuoksi haastateltavat valikoitui-

vat alueellisesti. Tutkimuksessa hyödynnettiin osittain myös niin sanottua lumipallo-otan-

taa eli haastattelun alussa tiedetyt avainhenkilöt ohjasivat tukijan tavoittamaan lisää po-

tentiaalisia haastateltavia (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018), vaikka laadullisessa tutkimuk-

sessa ei lähtökohtaisesti puhuta otoksesta vaan näytteestä (ks. Eskola & Suoranta, 

2005, s. 18). Tutkimukseen osallistuneet henkilöt suosittelivat minulle omia tuttaviaan, 

joiden he arvelivat olevan sopivia haastateltaviksi esimerkiksi harrastuneisuutensa tai 

ammattinsa puolesta. Haastateltavien tiedot ja haastatteluiden kestot on esitetty taulu-

kossa 1. 
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Taulukko 1. Haastateltavien tiedot ja haastatteluiden kestot 

Haastattelu 
 

Haasta-
teltavan 
tunniste  

Ikä  Suku- 
puoli 

Ammatti- tai opiskelu-
ala 

Käsi-
työ-
har-
rastus 
 

Maakunta  
ja haastateltavan  
asuinpaikkakunnan  
kuntaryhmittely   
 

Haas-
tatte-
lun  
kesto   

Haastattelu 1, 
parihaastattelu 

H1  61 nainen Hoivapalvelun ja  
terveydenhuollon  
työntekijät 

 Etelä-Pohjanmaa, 
taajaan asuttu kunta 

22 min 

Haastattelu 1, 
parihaastattelu 

H2  62 mies Rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät 

 Etelä-Pohjanmaa, 
taajaan asuttu kunta 

22 min 

Haastattelu 2, 
yksilöhaastattelu 

H3 31 nainen Opettajat ja muut ope-
tusalan erityisasiantun-
tijat (opiskelija) 

 Uusimaa, 
kaupunkimainen kunta 

27 min 

Haastattelu 3, 
yksilöhaastattelu 

H4 70 nainen Käsityötuotteiden val-
mistajat 

X  Etelä-Pohjanmaa, 
maaseutumainen 
kunta 

46 min 

Haastattelu 4, 
yksilöhaastattelu 

H5 67 nainen Kirjastotyöntekijät X Etelä-Pohjanmaa 
taajaan asuttu kunta 

24 min 

Haastattelu 5, 
parihaastattelu 

H6  73 nainen Toimisto- ja asiakas-
palvelutyöntekijät 

X Etelä-Pohjanmaa 
taajaan asuttu kunta 

46 min 

Haastattelu 5, 
parihaastattelu 

H7  53 nainen Ravintola- ja suurta-
loustyöntekijät 

X Etelä-Pohjanmaa 
taajaan asuttu kunta 

46 min 

Haastattelu 6, 
parihaastattelu 

H8  24 nainen Liike-elämän ja hallin-
non erityisasiantuntijat 
(opiskelija) 

X Pohjanmaa, 
kaupunkimainen kunta 

39 min 

Haastattelu 6, 
parihaastattelu 

H9   24 nainen Muut terveydenhuollon 
asiantuntijat (opiske-
lija) 

 Etelä-Pohjanmaa, 
kaupunkimainen kunta 

39 min 

Haastattelu 7, 
yksilöhaastattelu 

H10 37 nainen Hoivapalvelun ja  
terveydenhuollon  
työntekijät 

X Etelä-Pohjanmaa 
taajaan asuttu kunta 

25 min 

Haastattelu 8, 
yksilöhaastattelu 

H11 34 nainen Opettajat ja muut ope-
tusalan erityisasiantun-
tijat 

 Uusimaa, 
kaupunkimainen kunta 

21 min 

Haastattelu 9, 
yksilöhaastattelu 

H12 25 nainen Opettajat ja muut ope-
tusalan erityisasiantun-
tijat (opiskelija) 

X Pohjois-Pohjanmaa, 
kaupunkimainen kunta 

25 min 

Haastattelu 10, 
yksilöhaastattelu 

H13 28 nainen Hoivapalvelun ja  
terveydenhuollon  
työntekijät 

X Etelä-Pohjanmaa, 
taajaan asuttu kunta 

26 min 

Haastattelu 11, 
yksilöhaastattelu 

H14 62 nainen Toimittajat, taiteilijat 
ym. 

X Uusimaa, 
kaupunkimainen kunta  

25 min  

Haastattelu 12, 
yksilöhaastattelu 

H15 40 mies Teknisen alan työnteki-
jät 

 Uusimaa,  
kaupunkimainen kunta 

27 min 

 
Taulukossa 1. esitetyssä haastateltavien ammattialan luokituksessa on käytetty apuna 

Tilastokeskuksen ammattiluokitusta vuodelta 2010 (ks. Tilastokeskus, 2010). Haastatel-

tavien ammattialat on merkitty haastateltavien tämän hetkisen tai viimeisimmän toimin-

nan mukaan. Taulukossa 1. esitetty haastateltavien asuinpaikkakunnan koon kuvaukset 

perustuvat Tilastokeskuksen tilastollisen kuntaryhmityksen määritelmään ja vuoden 

2019 kuntaryhmitykseen (Tilastokeskus 2020a; Tilastokeskus, 2020b).  

 

Taulukossa 1. mainitulla käsityöharrastuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä, että hen-

kilö mainitsi haastatteluissa tekevänsä käsitöitä tai erikseen kysymällä kertoi harrasta-

vansa käsitöiden tekemistä. Käsityöharrastuksen määrittely perustuu haastateltavien 

subjektiiviseen kokemukseen. Harrastuneisuudelle ei asetettu reunaehtoja esimerkiksi 
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harrastuksen keston, toistuvuuden tai käytettävien tekniikoiden suhteen. Tulosten yhtey-

dessä esitetyissä aineistositaateissa on mainittu, asemoituvatko kuluttajat niin sanotusti 

”tavallisiksi kuluttajiksi” vai harrastavatko he käsitöitä tai ovatko he käsityöalan ammatti-

laisia.  

 

Haastattelut toteutettiin osallistujien kotona, julkisella paikalla tai haastattelijan kotona 

haastateltavien toiveiden mukaisesti. Haastattelut nauhoitettiin matkapuhelimen äänitys-

toimintoa käyttäen. Haastattelut olivat kestoltaan 21–46 minuuttia. Nauhoitettua aineis-

toa kertyi yhteensä 5h 53min. Nauhoitetut haastattelut litteroitiin. Litteroitua haastattelu-

aineistoa kertyi yhteensä 92 sivua, kun käytössä oli Verdana-fontti kokoa 8 ja riviväli oli 

1. Tutkimustulosten yhteydessä esitetyt aineistositaatit on anonymisoitu ja muutettu lu-

kemisen helpottamiseksi kirjakielelle. 

 

4.3 Aineiston analyysi 
 
Lähestyn tutkimusaineistoa näytenäkökulmasta eli en pidä aineistoa väittämänä todelli-

suudesta tai todellisuutta heijastavana, vaan osana tutkittavaa todellisuuta. Aineistossa 

oleellista ei ole se, miten luotettavina haastateltavien antamia tietoja pidetään, vaan huo-

mio kohdistetaan siihen, miten asiat kerrotaan ja millaisia näkemyksiä erontekoja ja luo-

kituksia käyttämällä tuotetaan. (ks. Alasuutari, 2011, s. 114–117.) 
 

Toteutin aineiston analyysin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällönanalyy-

siä voidaan pitää yhtä aikaa sekä väljänä teoreettisena viitekehyksenä että tutkimusme-

todina. Aineistolähtöisyys tarkoittaa, että sisällönanalyysiä ei ohjaa teoria tai mikään en-

nalta valittu epistemologia. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkimyksenä on 

luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Tutkimuksen tarkoitus ohjaa ana-

lyysiyksikköjen valintaa, mutta ne eivät ole kuitenkaan ennalta valittuja. Aineistolähtöi-

syyden kohdalla puhutaan yleensä induktiivisen päättelyn logiikasta, jolla tarkoitetaan, 

että tutkimuksen suunta on edetä yksittäisistä havainnoista yleistyksiin tai teorian muo-

dostamiseen. Induktiivisen päättelyn logiikkaa kritisoidaan yleensä siitä, että uutta teo-

riaa ei voi kuitenkaan muodostaa ainoastaan havaintojen perusteella. (Tuomi & Sara-

järvi, 2018.)  

 

Aineistolähtöinen analyysi soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa etsitään tietoa jokin il-

miön perusolemuksesta (Eskola & Suoranta, 2005, s. 19). Väriaineiden alkuperästä teks-

tiileissä tai muissa kulutustuotteissa ei ole kuluttajien näkökulmasta merkittävästi aiem-

paa tutkimusta (ks. kuitenkin Geissler, 2009, s. 374; Koistinen, 2011; Bearth ym., 2014), 
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joten tutkimuksen avulla pyritään kartoittamaan, mitä asioita kuluttajat nostavat esiin ja 

mistä näkökulmasta.   

 

Aineiston analyysin vaiheet  
 
Aloitin aineiston analyysin lukemalla tutkimusaineiston läpi ja ryhmittelemällä haastatel-

tavien vastaukset haastattelukysymyksittäin. Tämän jälkeen suoritin aineistolle alusta-

van koodauksen ja käsitteellistämisen värikoodeja hyödyntämällä. Koodaus toimii aineis-

tosta nousevan luokituksen pohjana (ks. Eskola & Suoranta, 2005, s. 169). Koodauksia 

apuna käyttäen rakensin käsitekartan, jonka avulla jäsensin aineistossa esiintyviä kes-

keisiä teemoja. Teemoittelulla tarkoitetaan laadullisen aineiston pilkkomista ja järjestä-

mistä aineistossa esiintyvien aiheiden mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Käsitekartan pohjalta lähdin tarkastelemaan aineistoa tarkemmin seuraavista näkökul-

mista: kuluttajille merkitykselliset tekijät vaatteiden hankinnassa, kuluttajien näkemykset 

vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä kestävyyshaasteista, kuluttajien pyrki-

mykset tehdä vaatteisiin liittyvästä kulutuksestaan kestävämpää, kuluttajien näkemykset 

väriaineiden alkuperästä vaatteissa ja muissa kulutustuotteissa, kuluttajien kokemukset 

ja näkemykset luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien värisävyistä sekä käyttö- ja hoito-

ominaisuuksista. Haastattelurunko (liite 1) sisälsi useita erilaisia käsiteltäviä teemoja, 

minkä vuoksi tutkimusaineistosta muodostui laaja ja rikas. Tutkimusaineisto olisi sisältä-

nyt myös monia muitakin mielenkiintoisia näkökulmia vaatteiden ja värien tutkimiseen, 

mutta edellä mainitut näkökulmat valikoituivat analyysin kohteeksi alkuperäisen kulutta-

jien vaatteiden hankintaan kohdistuvan kiinnostukseni ja BioColour-tutkimushankkeen 

tavoitteiden innoittamana. Seuraavaksi perustelen tarkemmin, miksi juuri edellä listatut 

teemat valikoituivat tutkimuksen kohteeksi.  

 

Tutkimukseni alkuperäisenä tarkoituksena oli tutkia kuluttajien vaatteiden hankintaa ja 

kestävää kuluttajuutta sekä tarkastella kuluttajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä 

tekstiileissä erityisesti väriaineisiin liittyvien ympäristöhaasteiden näkökulmasta. Vaikka 

kuluttajille vaatteiden hankinnassa merkityksellisistä tekijöistä sekä kuluttajien näkemyk-

sistä tekstiilien tuotannon kestävyyshaasteista on jo aiempaa tutkimusta (ks. esim. Niini-

mäki & Hassi, 2011; Niinimäki, 2010; Virtanen, 2019), päätin ottaa näkökulmat osaksi 

analyysiä toimimaan taustoittavina tekijöinä ja laajempana viitekehyksenä kuluttajien nä-

kemyksille väriaineiden alkuperästä vaatteissa sekä kuluttajien näkemyksille ja koke-

muksille luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Kuluttajien pyrkimykset muuttaa 
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vaatteisiin liittyvää kulutustaan kestävämpään suuntaan puolestaan liittyvät kiinteästi ku-

luttajien näkemyksiin vaatteiden tuotannon ja kulutuksen kestävyyshaasteista, jonka 

vuoksi valitsin aiheen tarkemman analyysin kohteeksi.  

 

Vaatteiden hankinnan ja vaatteisiin liittyvän kulutuksen kestävämmäksi muokkaamisen 

lisäksi valitsin analyysin kohteeksi kuluttajien näkemykset väriaineiden alkuperästä vaat-

teissa ja muissa kulutustuotteissa, kuluttajien kokemukset ja näkemykset luonnonväriai-

neilla värjättyjen tekstiilien värisävyistä sekä käyttö- ja hoito-ominaisuuksista. Haastatte-

luissa ilmeni, että kuluttajat liittävät väriaineet tekstiilien lisäksi moniin muihin kulutus-

tuotteisiin ja että kuluttajien näkökulmasta keskeiseksi väriaineisiin liittyväksi näkökul-

maksi nousi niiden turvallisuus ja väriaineiden vaikutukset terveyteen. Väriaineiden al-

kuperän pohtiminen ilmeni aineistossa moniulotteisempana, kuin ennen haastatteluiden 

tekemistä osasin odottaa. Kuluttajien näkemykset väriaineiden alkuperästä eivät siis liity 

ainoastaan tai pääasiallisesti ympäristöön, minkä vuoksi päätin ottaa tarkemman ana-

lyysin kohteeksi kuluttajien näkemykset väriaineiden alkuperästä eri kulutustuotteissa 

tuoteturvallisuuden näkökulmasta.  

 

Tarkastelen tutkimuksessa myös kuluttajien mielikuvia synteettisistä ja luonnonväriai-

neista. Mielikuvalla tarkoitetaan psyykkistä kuvaa tai kuvitelmaa jostakin asiasta, ihmi-

sestä, esineestä tai tapahtumasta. Mielikuva on läheisessä yhteydessä representaation 

käsitteeseen, jolla tarkoitetaan jonkin mielen ulkopuolisessa todellisuudessa olevan koh-

teen ilmentymää tajunnassa. Representaatioiden avulla voidaan viitata todelliseen tai 

kuvitteelliseen esineiden, ihmisten ja tapahtumien maailmaan (Hall, 1997, s. 3). Repre-

sentaatiot liittyvät merkitysten tuottamiseen mielessä kielen avulla. Vaikka ihminen ei 

voisi fyysisesti nähdä jotakin esinettä, asiaa, ihmistä tai tapahtumaa, ihminen voi nähdä 

ne mielessään representaationa. (mts. 3.) Väriaineisiin liittyvien mielikuvien tarkastelun 

kautta tarkoituksena on selvittää, millaisia assosiaatioita väriaineiden lähteet kuluttajissa 

herättävät. Assosiaatiolla tarkoitetaan mielleyhtymää (Hakanen, 1973, s. 5). Sanat he-

rättävät yleensä mielikuvia, jotka realisoituvat toisena tai useina muina sanoina. Tois-

tensa yhteydessä esiintyvät tai toisilleen läheiset sanat siis ikään kuin mielletään yhteen-

kuuluviksi. (mts. 5.) 

 

Lisäksi tarkastelen tutkimuksessa kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä luonnonväriai-

neilla värjättyjen tekstiilien käyttö- ja hoito-ominaisuuksista. Kokemuksilla tarkoitetaan 

kokemalla saatua tietoa. Näkemyksillä puolestaan viitataan käsityksiin sekä asennoitu-

mis- ja suhtautumistapoihin. Luonnonväriaineiden värinkesto-ominaisuuksia on kritisoitu 
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ja luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien suositeltava hoitaminen poikkeaa jonkin ver-

ran synteettisillä väriaineilla värjättyjen tekstiilien hoitamisesta (Räisänen ym., 2015, s. 

239). Tekstiilien värinkesto ja hoito-ominaisuudet ovat keskeisiä tekstiilien käyttäjän nä-

kökulmasta, minkä vuoksi tarkastelen analyysissä kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä 

näistä ominaisuuksista luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien kohdalla.  

 

Analyysi eteni siten, että pelkistin, ryhmittelin ja yhdistin valituista näkökulmista tehtyjä 

havaintoja (ks. Alasuutari, 2011, s. 40). Havaintojen yhdistämisen lähtökohtana on, että 

aineisto sisältää näytteitä ja esimerkkejä samasta ilmiöstä (mts. 40). Yhdistetyille ja pel-

kistetyille havainnolle määrittelin havaintojen joukkoa kuvaavat kategoriat. Taulukossa 

2. esitän esimerkin havaintojen pelkistämisestä ja kategorioiden luomisesta. 

 

Taulukko 2. Esimerkki havaintojen pelkistämisestä ja käsitteellistämisestä 

 
 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ja tulkinnat kulkevat käsikädessä (Es-

kola & Suoranta, 2005, s. 208). Aloitin aineiston analyysi vastaamalla tehdyillä havain-

noilla kysymyksiin ”mitä” ja ”miten”, jonka jälkeen pyrin selittämään havaintoja vastaa-

malla kysymykseen ”miksi” (ks. Alasuutari, 2011, s. 215). Vaikka menetelmänä käyte-

tään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, analyysi ei kuitenkaan voi käytännössä olla kos-

kaan puhtaasti aineistolähtöistä, sillä vallitseva kulttuuri, tutkijan tekemät valinnat ja tut-

kijan esiymmärrys tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ohjaavat koko tutkimuspro-

sessia sekä tulkintojen tekemistä aineistosta. Havaintojen pelkistäminen, ryhmittely ja 

yhdistäminen ovat jo yhdenlaista tulkintaa ja tutkimusraporttia kirjoittaessa olen vienyt 

näitä tulkintoja pidemmälle vertaamalla tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Johtopäätöksissä 

sidon aineistosta tehdyt havainnot ja tulkinnat vielä osaksi laajempaa tieteellistä ja yh-

teiskunnallista keskustelua.  
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4.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimusta tehdessä tulee tarkastella tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Tutkimuk-

sen eettisyys tulee huomioida koko tutkimusprosessissa (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa korostuu tutkijan keskeisen aseman 

ymmärtäminen tutkimusprosessissa sekä käsitys laadullisen tutkimuksen luonteesta, 

jossa aineiston analyysin, tulkintojen ja tutkimustekstin välillä kuljetaan vapaammin kuin 

määrällisessä tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 208).   

 
Tutkimuksen eettisyys 
 
Olen pyrkinyt noudattamaan tutkimuksen tekemisen kaikissa vaiheissa ja tutkimusrapor-

tin laatimisessa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Olen pyrkinyt noudattamaan 

tutkimuksessa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. 

Tutkimuksessa on käytetty tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kes-

täviä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa on myös vaalittu tieteellisen 

tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta. (ks. TENK, 2012, s. 6.) Tutkimusraportin liitteet 

lisäävät tutkimuksen avoimuutta ja luotettavuutta.  

 

Tutkimusaihe ei ole erityisen arkaluontoinen, sillä tutkimuksessa ei käsitellä esimerkiksi 

tutkittavien perhetaustaan tai talouteen liittyviä asioita. Tutkimuseettisiin kysymyksiin on 

kuitenkin kiinnitetty erityistä huomiota tutkittavien informoinnissa, aineistonkeruussa 

sekä tutkimusaineiston säilyttämisessä.  Tutkimushenkilöitä on informoitu ennen haas-

tatteluiden suorittamista tutkimuksen toteutuksesta, tarkoituksesta sekä oikeudesta kes-

keyttää tutkimukseen osallistuminen milloin tahansa. Haasteltaville henkilöille on jaettu 

ennen haastattelua sähköinen tai paperinen tiedote (liite 3), jossa on kerrottu sekä tutki-

muksesta että BioColor -hankkeesta.  

 

Ennen haastattelua haastateltavat ovat täyttäneet suostumuslomakkeen (liite 4), jossa 

he ovat antaneet luvan haastattelun tallentamiseen sekä haastattelumateriaalin käyttöön 

BioColour-hankkeessa tutkimus- ja opetustarkoituksissa. Tutkittaville on kerrottu, että 

haastatteluaineisto on koko tutkimusryhmän käytössä. Suostumuslomake on täytetty 

kahtena kappaleena, joista toinen on jäänyt haastateltavalle itselleen ja toinen BioCo-

lour-hankkeelle. Suostumusasiakirjaan on merkitty toimintaohjeet, mikäli haastateltavat 

haluavat keskeyttää tutkimukseen osallistumisen.  
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Tutkittavien anonymiteetistä on huolehdittu koko tutkimusprosessin ajan. Nauhoitettu tut-

kimusaineisto on hävitetty litteroinnin jälkeen. Haastatteluaineistot on anonymisoitu ja 

anonymisoidut haastatteluiden litteraatit säilytetään yliopiston palvelimilla salasanojen 

takana. Haastateltavien henkilöllisyys ei selviä tutkimusraportissa ja tulososiossa esitetyt 

sitaatit on anonymisoitu ja muutettu kirjakielelle.  

 
Tutkimuksen luotettavuus  
 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa keskeistä on tutkijan subjektivitee-

tin avoin myöntäminen. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 17, 210.) Tutkija luo tutkimusase-

telman ja vastaa tulkintojen tekemisestä. Olen pyrkinyt tutkimuksessa puolueettomuu-

teen ja tutkimushenkilöiden esittämien näkökulmien ymmärtämiseen, mutta näkemykset 

suodattuvat väistämättä tutkijan oman esiymmärryksen ja esimerkiksi kulttuurisen taus-

tan lävitse. (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2018.)  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa puhutaan yleensä validiteetista ja reliabilitee-

tista. Käsitteet ovat peräisin määrällisestä tutkimuksesta, mutta niitä sovelletaan myös 

laadulliseen tutkimukseen. Validiteetilla tarkoitetaan, miten pätevä ja perusteellisesti 

tehty tutkimus on sekä ovatko tulokset ja päätelmät ”oikeita” (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Validiteetti voidaan jakaa vielä sisäiseen- ja ulkoiseen validiteettiin. 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan käsitteellisten, teoreettisten ja filosofisten määrittely-

jen sekä valittujen menetelmällisten ratkaisujen keskinäistä loogista suhdetta. Ulkoisen 

validiteetilla viitataan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten pätevyyttä suhteessa aineis-

toon. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 213.) Reliabiliteetilla viitataan tutkimustulosten tois-

tettavuuteen (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

 

Validiteetin ja reliabiliteetin soveltuvuutta laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkas-

teluun on kritisoitu, koska käsitteet ovat peräisin määrällisen tutkimuksen perinteestä ja 

perustuvat näkemykseen, jonka mukaan tieto olisi objektiivista (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Näytenäkökulmasta tarkasteltuna laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä todista-

maan tietojen oikeellisuutta vaan huomio on siinä, miten tutkittavat kertovat tarinaa, mil-

laisia asioita he nostavat puheensa keskiöön ja millaisia erontekoja ja luokituksia he tuo-

vat esiin (ks. Alasuutari, 2011, s. 114–115). Tutkimuksessa keskeistä ei ole myöskään 

tulosten toistettavuus (Kananen, 2017, s. 32).  
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Eskola ja Suoranta (2005, s. 210–212) ehdottavat validiteetin ja reliabiliteetin tilalle laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa käytettäviksi käsitteiksi uskottavuutta, 

siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvistuvuutta. Uskottavuus tarkoittaa, että tutkijan tulee 

kiinnittää huomiota siihen, vastaavatko hänen näkemyksensä ja tulkintansa tutkittavien 

käsityksiä. Tulosten siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirtämistä johonkin toiseen 

kontekstiin, vaikka yleistettävyys ei ole laadullisen tutkimuksen lähtökohtainen tavoite. 

Varmuus tarkoittaa, että tutkimuksen teossa tulee huomioida tutkijan omat ennakkokä-

sitykset. Vahvistuvuudella viitataan siihen, että tehdyille tulkinnoille löytyy tukea aiem-

mista samaa aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 211–

212.)   

 

Laadullisen tutkimuksen haasteena pidetään yleensä sitä, että tulokset ovat huonosti 

yleistettävissä. Toisaalta laadulliseen tutkimukseen kuuluu piirteitä, jotka osaltaan ratkai-

sevat tulosten yleistettävyyteen liittyviä ongelmia. Laadullisessa tutkimuksessa raakaha-

vaintoja pyritän yhdistämään metahavainnoiksi, mikä tarkoittaa, että tutkimuksen tulok-

sia pyritään tarkastelemaan yksittäistapausta yleisemmällä tasolla. (Alasuutari, 2011, s. 

237.) Tutkimuksessa tuloksia on pyritty tarkastelemaan yleistettävyyden lisäämiseksi 

yleisellä tasolla ja luotettavuuden parantamiseksi tutkimustuloksia ja tulkintoja tarkastel-

laan suhteessa aiempiin ilmiötä tarkastelleisiin tutkimuksiin (ks. Eskola & Suoranta, 

2005, s. 212).  

 

Tutkimushenkilöiden valintaan liittyy joitakin luotettavuuteen liittyviä haasteita. Tutkimuk-

seen osallistuneiden henkilöiden sukupuolijakauma ei ollut tasainen, sillä haastatelluista 

henkilöistä naisia oli 13 ja miehiä kaksi. Tutkimushenkilöt myös valikoituivat tutkijan käy-

tössä olleiden resurssien mukaan alueellisesti. Toisaalta laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimushenkilöt ovat aina valikoituneita (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimushenkilöiden 

tasaisempaan sukupuolijakaumaan ja tavoittamiseen laajemmalta alueelta voisi kiinnit-

tää enemmän huomiota tulevaisuudessa.  

 

Haastattelurunko sisälsi paljon tekstiiliaiheisia kysymyksiä ja haastatteluiden tulokulo-

kulma oli tekstiileissä, mikä on saattanut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin. Haastat-

teluissa nousi esiin kuitenkin, että värit ja väriaineiden alkuperä yhdistyvät kuluttajien 

näkökulmasta tekstiilien lisäksi lukuisiin muihin kulutustuotteisiin. Useilla tutkimukseen 

osallistuneilla henkilöillä oli yksi tai useampi käsityö- tai taideharrastus ja haastateltavien 

joukossa oli myös yksi käsityöammattilainen. Tutkimushenkilöiden taustalla saattaa olla 

vaikutusta heidän näkemyksiinsä kestävästä kuluttajuudesta, vaatteiden ja muiden teks-

tiilien valmistamisesta sekä väriaineiden alkuperästä ja luonnonväriaineista tekstiileissä 
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ja muissa tuotteissa. On myös hyvä huomioida, että haastateltavat saattavat pyrkiä vas-

taamaan joihinkin kysymyksiin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka, 2006).  

 

Haastatteluiden virikemateriaalina oli ainoastaan kahta eri väristä luonnonväriaineilla 

värjättyä lankaa, mikä ei tarjonnut haastateltaville kattavaa kuvaa luonnonväriaineilla ai-

kaansaatavien värien laajasta kirjosta. Tulevaisuudessa haastatteluissa voisi hyödyntää 

virikemateriaalia, joka tarjoaisi laajemman pienoismaailmaa (ks. Törrönen, 2017) muis-

tuttavan kuvan siitä, millaisia värejä luonnonväriaineilla värjättäessä on mahdollista ai-

kaansaada ja millaisissa tekstiileissä tai ylipäätään erilaisissa tuotteissa luonnonväriai-

neita voidaan hyödyntää. Lisäksi haastatteluissa voisi tulevaisuudessa käyttää virikema-

teriaalina esimerkiksi kuvakollaasia, johon koottaisiin kuvia erilaisista luonnonväriainei-

den lähteistä. Kuvakollaasi voisi tarjota haastateltaville konkreettisemman ja monipuoli-

semman kuvan erilaisista luonnonvärjäyksessä käytettävistä raaka-aineista. Kuvakol-

laasi voisi toimia virikkeenä keskustelulle haastateltavan ja haastattelijan välillä tai pari-

haastatteluissa myös haastateltavien keskinäisen keskustelun virittäjänä.  

 

Haastatteluissa käsiteltiin luonnonväriaineiden ominaisuuksista värisävyjä ja niiden vaih-

telua, valon-, vesipesun ja kulutuksenkestoa sekä UV-suojaavuutta. Haastatteluissa ei 

käsitelty luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien antimikrobiaalisia ominaisuuksia (ks. 

Räisänen ym., 2015, s. 244–247), mikä voisi olla huomionarvoinen näkökulma ottaa mu-

kaan jatkotutkimuksiin. Aineiston käsittelyssä voisi hyödyntää tulevaisuudessa myös jo-

tain laadullisen aineiston käsittelyyn tarkoitettua tietokoneohjelmaa, kuten ATLAS.ti-oh-

jelmistoa, jotta aineiston hallinta olisi helpompaa.  

  



 39 

 

5 Kestävä kuluttajuus vaatteita hankittaessa  
 
Tutkimustulokset on esitetty kahdessa pääluvussa. Tässä luvussa tarkastellaan, mitkä 

tekijät ovat kuluttajille merkityksellisiä vaatteita hankittaessa, millaisia näkemyksiä kulut-

tajat esittävät vaatteiden tuotannon ja kulutuksen kestävyyshaasteista sekä kuluttajien 

pyrkimyksiä tehdä vaatteiden kulutuksestaan kestävämpää.  

 

5.1 Vaatteiden hankinta: laatu ja kulutuksenkesto tärkeää 
 
Kuluttajat kiinnittävät huomiota moniin eri tekijöihin ostaessaan vaatteita. Aineistossa 

esiin nousseet, kuluttajille merkitykselliset asiat vaatteita hankittaessa on jaoteltu Swin-

kerin ja Hinesin (2006) tutkimuksessa käyttämää luokitusta mukaillen neljään kategori-

aan, joita ovat vaatteen sisäiset-, ulkoiset-, vaatteen ulkomuotoon- sekä käyttöön liittyvät 

tekijät. Kukin kategoria on jaettu vielä pienempiin osatekijöihin. Kategorioiden sisällöt 

liittyvät toisiinsa ja eri kategorioiden osatekijöitä voidaan arvioida yhdessä. Keskeisenä 

kuluttajille merkityksellisenä tekijänä vaatteita hankittaessa näyttäytyy tekstiilien laatu, 

joka yhdistyy aineistossa jollain tavalla jokaiseen neljään kategoriaan. Vaatteiden han-

kinnassa kuluttajille merkitykselliset tekijät on koottu alla olevaan kuvioon 1.   

 

 
Kuvio 1. Kuluttajille merkitykselliset tekijät vaatteita hankittaessa Swinkerin ja Hinesin 

(2006) luokitusta mukaillen 

 

Laatu 
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Hinta ja laatu kietoutuvat yhteen, kun kuluttajat pohtivat vaatteiden valintaa ja hankintaa. 

Taloudellinen tilanne ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, miten paljon kuluttajat ovat val-

miita sijoittamaan rahaa vaatteisiin ja tekstiileihin. Kuluttajat arvioivat niin sanottua vaat-

teiden hinta-laatusuhdetta eli sitä, paljonko vaate maksaa suhteessa sen arvioituun laa-

tuun. Tekstiilien laadun arvioinnista kuluttajien näkökulmasta ei ole tarjolla kovin tuoretta 

tutkimustietoa. Swinkerin ja Hinesin (2006, s. 218–223) mukaan esteettiset vihjeet eli 

vaatteiden yksityiskohdat ja muodikkuus sekä soveltuvuus omaan tyyliin ovat kuluttajille 

tärkeimpiä heidän arvioidessaan vaatteiden laatua.  

 

Tulos eroaa tämän tutkimuksen tuloksista, jonka mukaan kuluttajat painottavat tekstiilien 

laatua arvioidessaan tekstiilien sisäisiä tekijöitä eli tekstiilien materiaalia, neulosta, om-

pelujälkeä ja viimeistelyä sekä tekstiilien käyttöön liittyvistä tekijöistä tekstiilien hoidetta-

vuutta ja vaatteen kulutuksenkestoa, joka näyttäytyy ensisijaisesti vaatteen pitkänä käyt-

töikänä. Kuluttajat kiinnittävät huomiota jonkin verran myös vaatemerkkeihin ja kulutta-

jilla voi olla tiettyjä ”luottomerkkejä”, joiden vaatteita he pitävät laadukkaina ja itselleen 

sopivina. Alkuperämaata tarkasteltaessa korostuu erityisesti kotimaisuus yhtenä vaattei-

den hankinnan ja laadun arvioinnin kriteerinä. Kuluttaja kuvailee niitä moninaisia teki-

jöitä, jotka liittyvät vaatteen laadun arvioimiseen: 
 
Laatuun ja hintaan. Ja merkkiin. Koitan ostaa semmoisia suht. koht. kestäviä vaatteita. 
Ne säilyttäisi pesussa muotonsa ja olisi pitkäikäisiä. –40-vuotias mies, H15–  

 

Vaatteita hankkiessaan kuluttajat kiinnittävät huomiota tekstiilien materiaaleihin. Kulutta-

jat pitävät luonnonkuituja laadukkaampina kuin tekokuituja. Kuluttajille tärkeää on, miltä 

tekstiilimateriaalit tuntuvat ihokosketuksessa. Kuluttajat kokevat miellyttävimpinä luon-

nonkuidut sekä muuntokuidut ja pyrkivät valitsemaan näistä materiaaleista valmistettuja 

vaatteita. Kuluttajat pitävät myös tärkeänä luonnonkuitujen ja muuntokuitujen hyviä käyt-

töominaisuuksia. Luonnonkuituja luonnehditaan mukaviksi, iholle miellyttäviksi ja hyvän-

näköisiksi. Erityisesti puuvilla on kuluttajille tuttu ja ominaisuuksiltaan mieluisa materiaali. 

Luonnonkuiduista villa herättää keskustelua ja kaksijakoista suhtautumista siinä suh-

teessa, miten miellyttäväksi villasta valmistetut vaatteet koetaan ihokosketuksessa. Toi-

set kuluttajat kokevat villan on kutittavana materiaalina, jota ei voi pitää suoraan iholla, 

kun taas toisilla ei ollut tällaisia kokemuksia. Haastateltava kertoo suosivansa luonnon- 

ja muuntokuituja vaatteissa, koska pitää tekokuiduista valmistettuja tekstiilejä epämuka-

vina ja heikosti kulutusta kestävinä:  

 
Minä pyrin suosimaan luonnonkuituja tai sitten sellaisia muuntokuituja, jotka pohjautuu 
luonnonkuituihin. Minä en oikein tykkää iholla niistä tekokuitumateriaaleista ja ne ei ole 
jotenkin minun mielestäni niin kestäviä. –34-vuotias nainen, H11–  
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Kuluttajat eivät ole erityisen mieltyneitä tekokuiduista valmistettuihin vaatteisiin. Tekokui-

tuja pidetään hiostavina, epämukavina, epäkäytännöllisinä ja muovimaisina. Teko-

kuiduista valmistettuja tekstiilejä ei pidetä kulutusta kestävinä. Kuluttajat ovat saattaneet 

kokea tekokuiduista valmistettujen tekstiilien ominaisuuksien heikentyvän vesipesussa. 

Niin sanottujen teknisestä materiaaleista valmistettujen urheiluvaatteiden kohdalla kulut-

tajat saattavat hyväksyä tekokuidut tai toisaalta suhtautua niihin kielteisesti myös näiden 

vaatteiden kohdalla. Kuluttajat ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, että monet vaat-

teet valmistetaan nykyään kuitusekoitteista eli niiden valmistuksessa on käytetty sekä 

luonnonkuituja ja/tai muuntokuituja että tekokuituja. Kuluttaja kertoo, miksi hän ei pidä 

tekokuiduista valmistetuista vaatteista:  

 
No, just tällaisia keinokuitusia materiaaleja (en hanki), koska minusta tuntuu, että ne hi-
ostaa päällä. Minä olen hikoileva ihminen ja minusta tuntuu, että ne on tosi epämukavia 
ja epäkäytännöllisiä. –25-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H12– 

 

Kuluttajat toivovat, että vaatteet olisivat pitkäikäisiä ja kestäisivät käyttöä. Materiaali näh-

dään keskeisenä vaatteen käyttöikään vaikuttavana tekijänä. Vaatteiden materiaalien 

arviointi niiden ominaisuuksien ja kulutuksenkeston näkökulmasta on kuitenkin haasta-

vaa. Kuluttajat tarkastelevat vaatteita ostaessaan tekstiilien hoito-ohjemerkistä löytyviä 

tietoja. Merkistä löytyviä materiaalitietoja ei ole kuitenkaan helppo tulkita ja arvioida eri 

tekstiilimateriaalien ominaisuuksien kannalta. Aikaisemmassa tutkimuksessa on selvi-

tetty, että kuluttajat tarkastelevat materiaali- ja hoito-ohjemerkinnöistä erityisesti tekstiilin 

kokoa ja alkuperämaata (Van der Merwe, Bosman, Ellis, Van der Colff, & Warnock, 2014, 

s. 18, 21). Materiaali- ja hoito-ohjemerkinnöistä tunnistetaan myös tekstiilin pääasiallinen 

kuitu, mutta tietoisuus synteettistä kuiduista on vähäisempää (mts. 18, 21). Kuluttaja ker-

too pyrkimyksistään ostaa pitkäikäisiä vaatteita, mutta kokee materiaalien kulutuksen-

keston arvioinnin haastavaksi:  

 
No kyllä sitä miettii kanssa joo, ettei se (vaate) olisi ihan, että kestää vaan kaksi käyttö-
kertaa tyyliin, että kestäisi vähän pidempään. Minä kyllä katson ne laput aina, mutta eri 
asia, että ymmärränkö minä niistä niin kauheasti, mikä nyt on niin hyvä ja kestävä. (-) 
Haluaisin kyllä tietää, mutta en ole perehtynyt niin paljon. –24-vuotias nainen, harrastaa 
käsitöitä, H8–   

 
Hinnan, laadun ja materiaalin lisäksi myös vaatteen käyttötarkoitus ohjaa valintaa. Käyt-

tötarkoituksella haastateltavat viittaavat muun muassa siihen, onko tarkoitus hankkia 

vaatteita arkeen vai juhlaan tai että vaihtuvat vuodenajat asettavat pukimille erityisiä vaa-

timuksia. Vaatteilta toivotaan monikäyttöisyyttä eli niiden tulisia soveltua käytettäväksi 

monissa erilaisissa tilanteissa. Kuluttajat pyrkivät ostotilanteessa arvioimaan myös vaat-
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teiden hoidettavuutta. Vaatteilta toivotaan helppohoitoisuutta, mikä tarkoittaa esimer-

kiksi, että vaatteet eivät vaadi silittämistä tai käsinpesua. Vaatteiden toivotaan myös kes-

tävän pesua ilman, että vaatteet heti haalistuvat, kutistuvat tai menettävät muotonsa. 

Haastateltava kertoo, miten pyrkimys vaatteiden pitkäikäisyyteen ja monikäyttöisyyteen 

ohjaavat hankintaa:  
 
No laatuun, siihen materiaaliin ja tietysti monikäyttöisyyteen, että se ei ole sellainen yh-
den kerran villitys. Tietysti tulee varmaan ostettua sellaisia, joskus tulee ja totta kai tulee 
ostettua vähän sellaisia hutiostoja, mutta yritän kiinnittää huomiota siihen, että se olisi 
sellainen, mitä käyttäisi pidempään. –34-vuotias nainen, H11– 
 

Vaatteiden sisäisten-, ulkoisten- ja käyttöön liittyvien tekijöiden lisäksi myös vaatteiden 

ulkomuotoon liittyvät tekijät ovat kuluttajille tärkeitä. Vaatteiden istuvuus, väri sekä sopi-

minen omaan tyyliin koetaan tärkeinä tekijöitä vaatteita hankittaessa. Sopimisella omaan 

tyyliin tarkoitetaan erityisesti, että kuluttajat pitävät vaatetta kivan näköisenä ja että vaate 

kiinnittää huomion ostotilanteessa. Myös sitä, että vaatteet eivät rypisty helposti, pide-

tään tärkeänä. Haastateltava kuvaa, miten vaatteiden miellyttävä ulkonäkö, istuvuus ja 

rypistymättömyys ovat tärkeitä ominaisuuksia vaatteessa:  
 

Ja sitten justiin sellainen, että oi tuohan on kivan näköinen. Niin kuin yksi mulla kävi nyt 
justiin kanssa tuossa, tässä syksyllä niin minä menin yhteen liikkeeseen. Ja siellä oli tämä 
mekko, joka oli suorastaan (-) ruma siellä näin. Minä ajattelin, että vitsi kun onkin. Tuo on 
niin ruma, että se on varmaan kiva päällä. Ja tämä on ollut aivan mahtava. (-) Ja minä 
olin tässä nyt justiin reissussa (-). Tämä oli mulla koko matkan lentokoneessa ja seuraa-
vana päivänä junassa päällä. Tämä ei yhtään mistään pussittanut eikä ollut rypyssä.  
–70-vuotias nainen, käsityöammattilainen, H4– 

 

Analyysin perusteella monenlaiset tekijät ovat kuluttajille merkityksellisiä vaatteita han-

kittaessa. Keskeinen vaatteiden ominaisuuksien arvioinnissa käytettävä termi on laadun 

käsite, jolla kuluttajat viittaavat niin vaatteen sisäisiin-, ulkoisiin-, ulkomuotoon- kuin käyt-

töön liittyviin tekijöihin. Kuluttajat pitävät tärkeänä, että vaate tuntuu mukavalta, on tehty 

hyvin ja kestää kulutusta. Edellä käsiteltyjen kuluttajille vaatteiden hankinnassa merki-

tyksellisten tekijöiden lisäksi kuluttajat pohtivat vaatteita hankkiessaan monia tekstiilien 

tuotantoon ja kulutukseen liittyviä ekologisia ja eettisiä kysymyksiä, joita tarkastellaan 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 
5.2 Näkemykset tekstiilien tuotannon ja -kulutuksen kestä-

vyyshaasteista  
 
Kuluttajat ovat tietoisia monista vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyviä ekologisista 

ja eettisistä haasteita. Vaatteiden suuret tuotantomäärät ja laadun heikentyminen, teks-
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tiilikuitujen ja tekstiiliteollisuudessa käytettävien kemikaalien turvallisuus ja ympäristövai-

kutukset, tekstiilien globaali tuotantoketju ja vaikea jäljitettävyys huolestuttavat kuluttajia. 

Tekstiilien hankinnassa eettisten ja ekologisten näkökohtien huomioimiseen liittyy kui-

tenkin kuluttajien näkökulmasta monia haasteita ja ristiriitoja. Etenkin monien vaatteiden 

tuotantoon liittyvien eettiset kysymysten kohdalla kuluttajat kokevat, että asioihin voi liit-

tyä samanaikaisesti sekä hyviä että huonoja puolia. Aikaisemman tutkimuksen (Kozar & 

Connell, 2013, s. 316) mukaan kuluttajat ovat omien arvioidensa mukaan tietoisempia 

vaatteiden tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä ympäristöhaasteista kuin sosiaalisista ky-

symyksistä. 

 
Kuluttajat ovat tietoisia tekstiilimateriaalien ekologisuuteen ja eettisyyteen liittyvistä 

haasteista. Tulos on samansuuntainen aiemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan ku-

luttajat ovat huolissaan tekstiilimateriaalin tuotannon ekologisista ja eettisistä vaikutuk-

sista (Niinimäki & Hassi, 2011, s. 1879). Haastateltavat pohtivat erityisesti puuvillan eko-

logisuutta tekstiilimateriaalina. Kuluttajat ovat tietoisia puuvillan ympäristövaikutuksista, 

joista he mainitsevat muuan muassa puuvillan tuotannon runsaan vedenkulutuksen. Toi-

saalta Muthun ym. (2012, s. 67, 73) tutkimuksen mukaan luomupuuvillalla on arvioitu 

olevan tekstiilimateriaaleista vähäisimmät ympäristövaikutukset, kun otetaan huomioon 

kuidun koko elinkaari aina tuotannosta kierrätykseen. Haastatteluissa käy ilmi, että ku-

luttajille tarjottava tieto eri tekstiilimateriaalien ympäristövaikutuksista on hajanaista ja 

ristiriitaista ja että kuluttajat kaipaisivat lisää tietoa eri tekstiilimateriaalien ekologisuu-

desta. Haastateltava kuvaa, miten vaikeaa tavallisena kuluttajana on vaikeaa luovia jat-

kuvasti muuttuvan tiedon keskellä:  
 
Tuota sillä lailla, että kun yrittää sen, että ostaa luonnonmateriaalia, mutta nyt kun tätä 
tietoa on tullut lisää, niin itsellä on vähän sellainen, että apua kun nyt ei puuvillakaan 
välttämättä olekaan sitten aina, kun se tarvitsee niin paljon vettä ja niin kuin näin. (-) Ja 
ennen ei puhuttu niin paljon ekologisuudesta kuin nyt puhutaan, että kun on yrittänyt kat-
soa, että se on luonnonkuitua mutta sitten sekään ei enää. Vähän on tullut sellainen 
tunne, kun nyt on kuullut, että ”apua nyt minä en enää tiedä”. –53-vuotias nainen, harras-
taa käsitöitä, H7– 

 

Sitaatti kuvaa sitä, miten ympäristötieto muuttuu ajassa ja miten vaikeaa kuluttajan sovi-

tella erilaisia näkemyksiä ”omien periaatteiden” mukaisiksi. Haastatteluissa nousikin 

esiin uudet selluloosamuuntokuitujen kehittäminen ja niihin kohdistui odotuksia niiden 

mahdollisuuksista toimia puuvillan korvaajana tulevaisuudessa (H14). Yksi näkyvim-

mistä esimerkeistä uudesta selluloosamuuntokuidusta on Ioncell-F, jonka tuotanto pe-

rustuu ionisten liuotinten käyttöön ja jonka on ennustettu voivan toimia tulevaisuudessa 

vaihtoehtona viskoosille ja lyocell-kuidulle (Michud ym., 2016, s. 543, 551).  
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Tekstiilimateriaalien lisäksi kuluttajat nostivat esiin huolen tekstiilien valmistuksessa käy-

tettävistä kemikaaleista, kuten väriaineista ja viimeistelyaineista sekä niiden turvallisuu-

desta ja ympäristövaikutuksista. Tekstiilien värjäämisessä ja kuitujen valmistelussa voi-

daan käyttää lähes 2500 erilaista kemikaalia (Lacasse & Bauman, 2012). Kemiallisia 

käsittelyjä suoritetaan osana tekstiilien esikäsittelyä, värjäämistä, kankaanpainantaa ja 

tekstiilien viimeistelyä. Osalla käytettävistä aineista on haitallisia vaikutuksia ympäris-

töön tai terveyteen. (Shenai, 2001, s. 50–51; Lacasse & Bauman, 2012.) Haastateltava 

pohtii ekologisuutta ja värien kulkua tuotantoprosessissa:  

 
No ehkä jotenkin ne (ekologisuus ja eettisyys) kulkee käsi kädessä, erityisesti ne, että 
kun niitä vaatteita valmistetaan tuolla jossain kaukomailla ja siellä on tosi huonot työolo-
suhteet (-). Tai etenkin minua huolestuttaa, että ne lasketaan ne kaikki väriaineet johon-
kin mereen ja kaikki tällainen. –25-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H12– 

 
Kemikaalien lisäksi kuluttajat toivat esiin vaatteiden heikon laadun ja kulutuksenkeston. 

Vaihtuvat trendit ja vaatteiden suuret tuotanto- ja kulutusmäärät huolestuttavat kuluttajia. 

Kaikki edellä mainitut tekijät liittyvät pikamuotiin (ks. Joy ym., 2012, s. 273; Cassidy, 

2013, s. 112). Kuluttajat kokevat, että vaatteiden heikko laatu näkyy päälle päin tarkas-

telemalla vaatteen neulosta, ompelujälkeä sekä tekstiilien viimeistelyä. Kuluttajat koke-

vat tekstiilien laadun pääasiassa heikentyneen. Myös Niinimäen ja Hassin (2011, s. 

1879) tutkimuksessa ilmeni, että kuluttajat ovat huolissaan tekstiilien heikosta kulutuk-

senkestosta. Haastateltava toi esiin, että vaatteiden laatu vaihtelee aaltoliikkeen tavoin 

ja saman vaatemerkin sisälläkin voi olla samanaikaisesti niin sanotusti heikkolaatuinen 

ja halpa sekä laadukkaampi ja kalliimpi tuotantolinja (H5). Myös etsiessä vaatteita inter-

netin kautta, hakukoneet tarjoavat ensimmäisenä tuloksena ketjuliikkeiden palveluita, 

minkä voi tulkita osaltaan kuvaavan pikamuodin valtavirtaa tekstiili- ja muotialalla (H3). 

Jatkuvan uusien tekstiilien ostamisen ja kaukana tapahtuvan tuotannon koetaan olevan 

myös ilmaston kannalta vahingollista. Haastateltava suhtautuu kriittisesti tarjolla olevien 

tekstiilien laatuun sekä vaatteiden suuriin tuotanto- ja kulutusmääriin:  
 

Nykyään ei (vaatteet) kestä ja nykyään ostetaan jatkuvasti. Tarjolla (on) kaiken aikaa 
samanlaista vaatetta eri versiona. –61-vuotias nainen, H1– 
 

Vaatteiden ja tekstiilibrändien kotimaisuuteen liittyvät ristiriidat herättivät keskustelua. 

Vaikka kuluttajat arvostavat vaatteiden ja tekstiilimateriaalien kotimaisuutta, niin suoma-

laisia tuotteita pidetään usein hinnaltaan kalliina ja vaikeasti saatavina. Suomalaiseksi 

mielletty brändi ei välttämättä tarkoita, että yrityksen tuotteet valmistettaisiin kotimaassa. 

Kotimaisen brändin ja kalliin hinnan ei myöskään välttämättä koeta olevan automaattinen 

takuu tekstiilin hyvästä laadusta. Kotimaisuus nähdään suhteellisena käsitteenä, kun 

otetaan huomioon tekstiilimateriaalien, kuten lankojen ja kankaiden alkuperä ja niiden 
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valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, kuten puuvilla. Haastateltava kuvaa miten vai-

keaa on ostaa kotimaista:  

 
Ja sitten aina välillä ajattelee, että okei nyt minä katselen kotimaista. Löydä täältä maalta 
niin vaan kotimaista ja se ei ole aivan niin kuin helppoa. Ja sitten kun alat jotain kattomaan 
niin oikeasti, mistä tämä kangas sitten on. Tämä on tehty Suomessa mutta mistä tämä 
kangas on otettu, mistä on tullut tämä, kun meillä ei kasva puuvilla. . –53-vuotias nainen, 
harrastaa käsitöitä, H7– 

 
Tekstiilien globaalin tuotantoketjun nähdään johtavan vaikeaan jäljitettävyyteen tekstii-

lien eri tuotantovaiheista ja tekstiiliteollisuudessa työskentelevien ihmisten työoloista. 

Haastateltavat nostavat esiin globaalin tekstiiliteollisuuden työntekijöiden mahdolliset 

heikot työolot sekä erityisesti lapsityövoiman käytön. Tulos on samansuuntainen McNeil-

lin ja Mooren (2015, s. 216) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan tekstiiliteollisuuden työn-

tekijöiden hyvät työolot näyttäytyvät kuluttajille merkittävänä tekijänä vaatteiden eetti-

syyttä arvioitaessa. Toisaalta tekstiiliteollisuutta pidetään merkittävänä työllistäjänä ke-

hittyvissä maissa ja tavallisena kuluttajana on vaikea tehdä yksiselitteisiä arvioita tekstii-

lituotannon eettisyydestä, kuten haastateltava kertoo:  

 
Tietenkin olen miettinyt sitäkin (eettisyyttä), mutta sitten minä ajattelen vähän niinkin, että 
no siellä on sitten kenties perheen toimeentulo…näistä kiinni, että mahdollisimman moni 
tai ainakin joku saa tehdä töitä niissä halpatehtais. Eli en minä osaa sanoa. Puolensa ja 
puolensa. –67-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H5– 
 

Hillin ja Leen (2012, s. 477) tutkimuksen mukaan 18–25-vuotiailla amerikkalaisnuorilla 

on vain vähän kokonaisvaltaista tietämystä tekstiilien kestävyyteen liittyvistä periaat-

teista. Kuluttajat suhtautuvat kuitenkin myönteisesti kestävyyden parantamiseen, vaikka 

toisaalta he ovat myös jonkin verran skeptisiä muutosten suhteen. Tutkimuksen mukaan 

tarvittaisiin lisää koulutusta ja markkinointikampanjoita aiheeseen liittyen. Hillin ja Leen 

(2012, s. 477–491) tulos eroaa tutkimukseni tuloksista, sillä kuluttajien tietoisuus vaat-

teiden tuotannon eettisistä ja ekologisista haasteista näyttäytyy varsin monipuolisena. 

Toisaalta tuloksia verrattaessa on hyvä huomioida, että tutkimusten välillä on ajallinen 

kuilu, aiempi tutkimus keskittyy käsittelemään tietyn ikäluokan näkemyksiä ja että tutki-

mukset on tehty eri kulttuureissa ja eri menetelmillä. 
  

5.3 Tekstiilien kulutuksen muuttaminen kestävämmäksi 
 

Kuluttajat kokevat mahdollisuutensa vaikuttaa tekstiilien tuotannon ja kulutuksen haas-

teisiin rajallisiksi. Kuluttajilla on kuitenkin monia henkilökohtaisia ”strategioita” tai tapoja, 

joiden mukaisesti he pyrkivät tekemään vaatteisiin liittyvästä kulutuksestaan kestäväm-
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pää. Tällaisia aineistossa esiin nousseita strategioita ja tapoja ovat muun muassa pyrki-

mys vähentää vaatteiden ostamista, laadukkaiden tekstiilien hankkiminen, kotimaisten 

tai vastuullisesti tuotettujen vaatteiden tai tekstiilimateriaalien hankkiminen, ekosertifioi-

tujen tuotteiden ostaminen, vaatteiden hankkiminen käytettynä, vaatteiden valmistami-

nen itse, veden ja energiankulutuksen huomioiminen tekstiilein hoitamisessa sekä vaat-

teiden kierrättäminen, korjaaminen ja uusiokäyttö. Kuluttajien toimet, joilla he pyrkivät 

muuttamaan vaatteiden kulutustaan kestävämpään suuntaan on koottu kuvioon 2.   

 

 
 

Kuvio 2. Kuluttajien pyrkimykset tehdä vaatteiden kulutuksestaan kestävämpää 

Kuten luvussa 5.1 tuotiin esiin, kuluttajien pyrkimyksenä on hankkia laadukkaita tekstii-

lejä, jotka olisivat kulutusta kestäviä. Vaatteilta toivotaan monikäyttöisyyttä ja ajatto-

muutta. Kuluttajat pyrkivät vähentämään vaatteiden ostamista, harkitsevat vaatteiden 

hankintaa aiempaa pidempään eivätkä lähde mukaan jokaiseen pukeutumistrendiin. Nii-

nimäen (2013, s. 23) tutkimuksen mukaan hankkimalla vähemmän vaatteita, ostamalla 

merkitykselliseltä tuntuvia vaatteita sekä sijoittamalla klassisiin ja korkealaatuisiin vaate-

kappaleisiin kuluttajat voivat osaltaan vaikuttaa vaatteiden tuotannosta ja hankinnasta 

aiheutuviin päästöihin. Pyrkimyksessä ostaa vähemmän, mutta laadukkaita tuotteita, on 

nähtävillä kuluttajien taholta viitteitä toiveista, että vaatteiden tuotannossa ja kuluttami-

sessa tulisi siirtyä niin sanottuun hitaampaan muotiin (slow fashion) eli tuotteista tulisi 

suunnitella ja valmistaa nykyistä pitkäikäisempiä (ks. Jung & Jin, 2014, s. 512). Haasta-

teltava kuvailee arvojensa muuttuneen siten, että vaatteiden pitkäikäisyys ja ekologisuus 

tulleet hänelle entistä tärkeämmiksi: 
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Ehkä on muuttunut jotenkin arvot, että ehkä sellainen, mistä itse tykkää on minulle tär-
keämpää ja pitkäikäisyys ja ekologisuus. Ne on tärkeämpiä kuin se, että olisiko trendi-
käs tai näin. –34-vuotias nainen, H11– 
 

Kuluttajat ovat kiinnittäneet huomiota erilaisiin vaatteiden ekosertifikaatteihin ja saattavat 

myös ostaa niiden perusteella tuotteita. Ekosertifikaatit liittyvät vihreään kuluttajuuteen 

eli tuotteista tehdään vihreitä markkinoinnin keinoja hyödyntämällä (Fuentes, 2014a, s. 

107, 113–114). Kuluttajat eivät koe ekosertifikaatteja yksiselitteisinä ja tulos tukee aiem-

paa tutkimusta, jonka mukaan vihreä ostaminen vaatii kuluttajilta tietoa sekä toimintaa 

mahdollistavan ja tukevan ympäristön (ks. Fuentes, 2014b, s. 485, 491). Kuluttaja pohtii 

luottavan tiedon ongelmallisuutta: 

 
Varsinkin eräillä ketjuliikkeillä on ainakin sellainen organic puuvilla -merkki kans niissä 
joissain vaatteissa, niin kyllä minä yleensä sitten olen niitä ottanut, jos on mahdollisuus 
valita se. Että siellä on sitten mietitty jotain ekologisia arvoja, mutta sitäkään ei kerrota, 
että mitä. Että mistä on kyse, että onko kyse luomuviljelystä vai onko kyse vaikka ihmis-
oikeuksiin liittyvistä asioista vai päästöistä vai mistä siinä on kyse. Että se on tosi tällaista 
harmaata. –31-vuotias nainen, H3– 

 

Aineistossa nousee esiin myös vaatteiden ompeleminen itse. Kuluttajat tuovat esiin, mi-

ten ompelemalla vaatteensa itse voi varmistua siitä, että ainakaan vaatetta ei ole om-

meltu epäeettisissä olosuhteissa. Vaatteiden valmistaminen koetaan toimintana, jossa 

on mahdollista kehittää itseään ja oppia uutta. Valmistamalla vaatteensa itse, on myös 

mahdollista valita itselle sopivat tekstiilimateriaalit ja saada juuri itselle mieluisia vaat-

teita. Vaatteiden valmistaminen itse voi myös lisätä vaatteeseen sitoutumista ja tehdä 

siitä pitkäikäisemmän, kun vaatteeseen liittyy henkilökohtaisia tekijöitä (Niinimäki, 2011, 

s. 82–83). Haastateltava kuvaa monipuolisesti syitä, joiden vuoksi hän haluaa valmistaa 

vaatteensa itse: 

 
(-) Sinä kehität siinä itseäsi, kun opettelet aina jotakin uutta. (-) Sitten tietysti se, että saa 
justiin omanmoisellansa kuosilla tehdä sellaisen vaatteen kuin tahtoo. Ja on siinä vähän 
se eettinen puolikin kyllä toisaalta, että tuota massatuotantoa, joka ei harvemmin kovin 
kauaa kestä, niin sitä on kyllä saatavilla, mutta haluanko minä sitä käyttää, niin en välttä-
mättä halua. Koko prosessia (mietin) ja sitä kertakäyttöisyyttä. Mieluummin hankin eetti-
sesti tuotettuja kankaita esimerkiksi... Ja sitten se materiaalikin, että minä inhoan kaikkea 
polyesteria (-). –37-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H10–  

 
Kiinnostava on myös näkemys, että mikäli kuluttajat kokevat, että kestävää kuluttajuutta 

on jollain tekstiilien kulutuksen osa-alueella vaikea toteuttaa, sitä voi pyrkiä kompensoi-

maan jollakin toisella osa-alueella. Esimerkiksi jos kotimaassa valmistetut tuotteet näh-

dään liian kalliina investointina, halpatyövoimalla tuotettujen tekstiilien käyttöä voidaan 

pyrkiä hyvittämään ostamalla vaatteita harvemmin ja käyttämällä tekstiilit mahdollisim-

man loppuun, kuten haastateltava kuvailee: 
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Sinä haluaisit enemmän, mutta se on älyttömän vaikeaa ja sitten kuitenkin oman osansa 
tekee raha, että sinun pitää miettiä myös se, että mitä sinulla on varaa, että tavallansa 
jollakin lailla ajattelee sitä, että kun sinä et osta niin kuin, että sinä et ole joka välissä 
ostamassa jotakin, että sinä pidät kyllä kun sinä ostat niin aika loppuun ne. Niin tavallaan 
sillä sitten jollakin tavalla, mikä se sana on, kompensoit sitä, että sinä et pysty katsomaan 
niin eettisesti. –53-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H7– 

 

Vaatteiden hankintaan liittyvien tekijöiden lisäksi kuluttajat kiinnittävät jonkin huomiota 

tekstiilien hoitamisesta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, kuten veden- ja energiankulu-

tukseen. On arvioitu, että jopa kaksi kolmasosaa tekstiilien ympäristövaikutuksista muo-

dostuu tekstiilien käytön aikana (Fletcher, 2009; Talvenmaa,1998, Miilunpalon & Räisä-

sen, 2018, s. 153, mukaan). Myös Niinimäen ja Hassin (2011, s. 1879) tutkimuksen mu-

kaan kuluttajat ovat jonkin verran huolissaan tekstiilien käyttövaiheessa aiheutuvista ym-

päristövaikutuksista, mutta huoli on huomattavasti vähäisempää verrattuja muun mu-

assa tekstiilien tuotannon sijaintiin, tuotteiden käyttöikään ja tuotteiden prosessointiin liit-

tyen. Haastateltava kuvaa, miten pyrkii vaatteiden tuuletuksella vähentämään tekstiilien 

pesemisen tarvetta:  

 
Villaa nyt ainakaan ei tarvitse edes niin usein pestä. Pelkkä tuuletus riittää. Sekin 
olisi hyvä asia, kun säästyy pyykinpesulta ja luontokin säästyy. –62-vuotias nai-
nen, H1– 

 

Kuluttajat pyrkivät esimerkiksi tuulettamaan vaatteitaan ja poistamaan niistä tahrat jat-

kuvan pesemisen sijaan. Tekstiilejä pestessään kuluttajat pyrkivät pesemään täysiä ko-

neellisia pyykkiä vettä ja energiaa säästääkseen. Täysien koneellisten pesemistä pide-

tään myös käytännöllisenä kiireisessä arjessa. Toisaalta kuluttajat saattavat luonnehtia 

itseään ”laiskaksi” vaatteiden hoitamisen suhteen ja kokevat, että voisivat panostaa vaat-

teiden hoitamiseen nykyistä enemmän. Kuluttajat tuovat esiin, että hinnaltaan kalliiksi 

koettujen vaatteiden materiaaliin sekä hoito-ohjeeseen tutustutaan paremmin jo ostovai-

heessa ja kalliimpien vaatteiden oikeanlaiseen ja huolelliseen hoitoon kiinnitetään enem-

män huomiota. Myös uutta vaatekappaletta saatetaan kohdella paremmin ja hoitaa tar-

kemmin kuin vanhempia vaatteita. Kuluttaja puhuukin uutuudenviehätyksestä vaatehan-

kintojen kohdalla: 
 
Eilettäin kuulin tällaisen mielenkiintoisen asian, että ihmiset jotenkin kohtelee paremmin 
sellaisia merkkivaatteita tai jotenkin Marimekon paitaa pidetään parempana kuin sitä 
H&M:n paitaa. (-) Jotenkin ajatellaan, että sitä pitää jotenkin varovaisemmin käsitellä ja 
jotenkin tarkemmin just huoltaa sitä vaatetta entä kuin sitä halvempaa. Sitten myös joten-
kin se, että miten ihmiset, kun ne ostaa uuden vaatteen. Ei välttämättä kaikki ajattele tai 
toimi näin, mutta minusta tuntuu, että aluksi kun se vaate on uusi, niin sitä jaksetaan 
jotenkin paremmin pitää siitä huolta ja jotenkin varjella sitä suorastaan, mutta sitten kun 
siitä se uutuudenviehätys ehkä kaikkoaa, niin sitten se vähän jää. –25-vuotias nainen, 
harrastaa käsitöitä, H12– 
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Vaatteet eivät ole kuitenkaan ikuisia ja jossain vaiheessa eteen tulee yleensä niistä luo-

puminen. Kuluttajat myyvät käytettyjä vaatteitaan esimerkiksi kirpputoreilla tai interne-

tissä sekä lahjoittavat vaatteita hyväntekeväisyyskirpputoreille tai vievät tekstiilit niille tar-

koitettuun keräysastiaan. Kuluttajat saattavat myös harjoittaa vaatevaihtoa esimerkiksi 

sukulaistensa tai muun lähipiirinsä kanssa. Lisäksi kuluttajat ostavat vaatteita käytettyinä 

esimerkiksi kirpputoreilta. Käytettyjen vaatteiden ostaminen koetaan ekologisena, kun ei 

tarvitse ostaa uusia tuotteita. Monet myös korjaavat vanhoja vaatteitaan. Huonokuntoiset 

vaatteet päätyvät joko jätteeksi tai lumppukeräykseen tai niille keksitään jatkokäyttöä 

esimerkiksi siivousliinoina. Haastateltava kuvaa, miten hyödyntää käytöstä poistamiaan 

huonokuntoisia vaatteita muuhun tarkoitukseen sekä miten omat elämänkokemukset ja 

tavaroiden saatavuudessa tapahtuneet ajalliset muutokset vaikuttavat omaan käyttäyty-

miseen vaatteita hankittaessa ja niistä luovuttaessa:  

 
Sitten kun on noita t-paitoja, jotka on oikein sitten puuvillaa, niin minä olen huomannut 
erinomaisen hyväksi sellaisen, minä leikon ne sellaisiksi pieniksi palasiksi ja kun meillä 
on Muurikka, niin minä putsaan sen Muurikan sillä. (-) Että kun ei silloin kun minä olen 
ollut nuori, niin sitä rahaa ei kerta kaikkiaan ollut. Minä en osaa heittää pois. Enkä minä 
osaa oikein sillä lailla ostaakaan. –73-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H6–  

 

Tässä tutkimuksessa ei eritelty tarkemmin erilaisiin tekstiilien kierrättämisen tapoihin mo-

tivoivia tekijöitä, mutta Joungin ja Park-Poapsin (2013, s. 105) tutkimuksessaan tarkas-

telemat toimet eli tekstiilien jälleenmyynti, lahjoittaminen, uudelleenkäyttö ja hävittämi-

nen tulivat esiin myös tutkimuksessani. Joungin ja Park-Poapsin (2013, s. 105, 109) tut-

kimuksen mukaan tekstiilien jälleenmyynti ja lahjoittaminen selittyvät ympäristönäkökoh-

dilla. Jälleenmyyntiin liittyy lisäksi taloudellisia näkökohtia samoin kuin tekstiilien uudel-

leenkäyttöön. Tekstiilien lahjoittamiseen liittyy halu tehdä hyväntekeväisyyttä ja tekstii-

lien hävittäminen selittyy mukavuudenhalulla. Tutkimus osoitti myös, että perheen sub-

jektiivisilla normeilla on vaikutusta siihen, miten ympäristöystävällisesti ihmiset käyttäy-

tyvät luopuessaan vanhoista tekstiileistään. (Joung & Park-Poaps, 2013, s. 105, 109.) 

 
Kuluttajat kokevat vaatteiden laadun pääasiassa heikentyneen viimeisten vuosien ai-

kana ja että markkinoilta on aiempaa vaikeampi löytää itselle mieluisia ja sopivia tuot-

teita. Vaatteiden heikentynyt laatu liittyy pikamuotiin (Niinimäki & Hassi, 2011, s. 1878) 

ja tuotteiden suunniteltuun vanhentuneisuuteen (Cassidy, 2013, s.112). Toisaalta kulut-

tajat myös mainitsevat, että he eivät toivo vaatteiden kestävän iän kaiken ja että uusien 

vaatteiden ostaminen voi olla myös mukavaa, lohduttavaa ja piristävää. Kuluttajat ovat 

kuitenkin tietoisia vaatteiden suuriin kulutusmääriin liittyvistä haasteista ja toivovat, että 

muutosta vaatteiden kulutuksen tavoissa tulisi tapahtumaan. Haastateltava kuvaa, mil-
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laisia kulttuurisia käytäntöjä ihmiset ovat omaksuneet, millaisia mahdollisia sukupol-

vieroja totutuissa kulutustavoissa vaatteiden osalta on ja mitä muutoksia vaatteiden ku-

lutuksesta puhumisen tavoissa hän on havainnut:  
 
Minä luulen, että meillä on vaikka Suomessakin paljon sitä nuukuutta ikään kuin jäljellä. 
Että on ihmisiä, jotka vielä oikeasti kuluttaa ja käyttää ne vaatteet viimeiseen asti. Mutta 
sitten tosi paljon on varmasti myös nuoria ja nuoria aikuisia ja on varmasti myös vanhem-
piakin ihmisiä, jotka ostaa vain ostamisen ilosta ja silleen. Että vaatekaapit pursuaa. 
Mutta se olisi kyllä mahtavaa, että mentäisiin jotenkin enemmän siihen suuntaan ja minun 
mielestäni on jo nyt ollut ehkä sellaista keskustelua, että jotenkin mietitään sitä, mitä si-
nun vaatekaappisi sisältää ja voisiko sieltä karsia jotain turhaa ja ostaa jotenkin kestä-
vämpiä tuotteita sinne. Ja käyttää niitä sitten jotenkin säästeliäämmin. –25-vuotias nai-
nen, harrastaa käsitöitä, H12– 

Tekstiilien tuotannon ja kulutukseen liittyviin kestävyyshaasteisiin on herätty viimeisten 

vuosien aikana (Niinimäki, 2013, s. 13) ja kuluttajat ovat tietoisia monista tekstiiliteolli-

suuden ympäristöhaitoista sekä vaatteiden tuotannon eettisistä ongelmakohdista (Niini-

mäki & Hassi, 2011, s. 1879). Toisaalta vaatteiden osuus kotitalouksien kulutusmenoista 

on laskenut (Suomen tekstiili ja muoti, 2018, s. 15–16) ja pikamuoti muodostaa tekstiilien 

heikon laadun ja nopean vaihtuvuuden vuoksi merkittävän haasteen vaatteiden tuotan-

nossa ja kulutuksessa (von Mengersen, 2013, s. 342; Joy ym., 2012, s. 273). Kuluttajien 

tyytyväisyys vaatteisiin ja vaatteiden laadun parantaminen olisivat tärkeimpiä tekijöitä 

pyrittäessä pidentämään vaatteiden käyttöikää. Lisäksi erilaisten palveluiden avulla on 

mahdollista laajentaa vaatteeseen liittyvää nautinnon kokemusta sekä liittää tuote vah-

vemmin kuluttajan identiteettiin ja näin lisätä kuluttajan sitoutuneisuutta vaatteeseen. 

(Niinimäki, 2011, s. 84.)  
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6 Väriaineiden alkuperä ja kokemukset luonnonväriai-
neilla värjätyistä tuotteista 

 
Tässä luvussa tarkastellaan kuluttajien näkemyksiä väriaineiden alkuperästä eri kulutus-

tuotteissa, kuluttajien mielikuvia synteettisistä- ja luonnonväriaineista sekä näkemyksiä 

ja kokemuksia luonnonväriaineilla värjättyjen tuotteiden ominaisuuksista sekä hoidetta-

vuudesta. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan, missä kulutustuotteissa ja mistä nä-

kökulmasta kuluttajat ovat pohtineet väriaineiden alkuperää. Toisessa alaluvussa eritel-

lään kuluttajien synteettisiin- ja luonnonväriaineisiin liittämiä mielikuvia. Kolmannessa 

alaluvussa käsitellään kuluttajien mielipiteitä luonnonväriaineilla aikaansaatavista vä-

risävyistä ja neljännessä alaluvussa perehdytään kuluttajien kokemuksiin ja näkemyksiin 

luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien ominaisuuksista.  

 
6.1 Väriaineet yhdistyvät erilaisiin kulutustuotteisiin ja turvalli-

suuteen 
 
Kuluttajat yhdistävät väriaineet erilaisiin kulutustuotteisiin. Väriaineella ja väriaineiden al-

kuperällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, ovatko väriaineet synteettisesti valmistet-

tuja vai luonnonväriaineita. Analyysissä ei siis kiinnitetä huomiota siihen, missä asiayh-

teyksissä kuluttajat havahtuvat väreihin tai mitä mieltä kuluttajat ovat eri värisävyistä ku-

lutustuotteissa vaan huomio on siinä, missä kulutustuotteissa ja mistä näkökulmasta ku-

luttajat ovat pohtineet väriaineiden alkuperää. Analyysin perusteella keskeiseksi näkö-

kulmaksi muodostui väriaineiden turvallisuus toksikologisesta näkökulmasta. Kuluttajat 

nimeävät useita kulutustuotteita ja asiayhteyksiä, joissa he ovat pohtineet väriaineiden 

alkuperää, turvallisuutta ja terveysvaikutuksia. Kuluttajat ovat miettineet väriaineiden al-

kuperää tekstiileissä, elintarvikkeissa, hiusväreissä, kosmetiikassa, erilaisissa maa-

leissa, painoväreissä sekä taiteessa (taulukko 3.). Kuluttajat pitävät tärkeänä väriainei-

den turvallisuutta eri kulutustuotteissa. Pinnoitteiden kohdalla kuluttajat pohtivat myös 

väriaineiden kulutuksenkestoa.  
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Taulukko 3. Väriaineiden alkuperän pohtiminen eri tuoteryhmissä 

Tuoteryhmä Sisältö   
Pukeutuminen ja tekstiilit  Vaatteet, langat, tekstiilit yleisesti  

Elintarvikkeet Elintarvikeväriaineet, leivonta 

Hiusvärit Kampaamovärit, hiusten kotivärjäys, kasviperäiset hiusvärit  

Kosmetiikka Huulipunat, luomivärit, meikit yleisesti  

Maalit ja pinnoitteet Temperamaalit, vesi- ja liuotinohenteiset maalit, perinnemaa-
lit, automaalit 

Painovärit  Painovärit aikakauslehdissä 

Taide Ikonimaalaus  

 

Väriaineiden alkuperän pohtiminen on kuluttajien näkökulmasta melko uudenlainen lä-

hestymistapa väreihin. Värit näyttäytyvät hyvin itsestään selvänä osana arkea, eivätkä 

kuluttajat ole välttämättä pohtineet, mistä eri tuotteiden väriaineet ovat peräisin tai miten 

ne on valmistettu. Kuluttajat kuvaavat, miten värit ovat keskeinen osa arkielämää, mutta 

niiden alkuperää ei ole tullut koskaan ajateltua: 
 
Värejähän on joka puolella. No en minä kyllä niistä ole alkuperää ajatellut. –28-vuotias 
nainen, harrastaa käsitöitä, H13– 
 
Ei ole kyllä tuttu asia eikä ole tullut ajateltuakaan mitään tällaisia luonnonväreillä vär-, tai 
että ylipäätään, että miten kaikki jutut on värjätty. Esimerkiksi nämä langat, mitä nyt olen 
käyttänyt tässä näin, niin en minä ole ajatellutkaan, että millä ne on värjätty tai että ei ole 
tullut mieleenkään. –24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8– 

 

Kuten taulukosta 3. käy ilmi, kuluttajat kuitenkin nimeävät useita kulutustuotteissa, joiden 

kohdalla he ovat pohtineet, mistä niihin käytetyt värit ovat peräisin ja millaisia vaikutuksia 

käytetyillä väriaineilla mahdollisesti on terveyteen. Vaatteissa värin miellyttävyys saate-

taan kokea tärkeämpänä kuin väriaineen alkuperän pohtiminen. Väriaineen alkuperän 

selvittämistä tekstiileistä pidetään kuluttajan näkökulmasta hankalana tai lähes mahdot-

tomana. Kun kuluttajat pohtivat väriaineiden alkuperää vaatteissa ja tekstiileissä, niin vä-

riaineen alkuperä yhdistyy erityisesti väriaineiden turvallisuuteen ja terveysvaikutuksiin. 

Pohdinnat väriaineiden alkuperästä vaatteissa voivat yhdistyä myös tekstiilien materiaa-

lin valintaan ostotilanteessa (H1). Värien turvallisuuteen havahdutaan erityisesti tilan-

teissa, joissa väri lähtee tekstiilistä esimerkiksi pesun yhteydessä tai hikoillessa. Tekstiilit 

ovat yleensä suorassa ihokosketuksessa, minkä vuoksi kuluttajat pitävät väriaineiden 

turvallisuutta tärkeänä. Tutkimusten mukaan väriaineiden heikko veden- ja pesunkesto 

lisää riskiä saada allerginen reaktio, kun väriaine siirtyy tekstiilien kastuessa tai ihmisen 

hikoillessa iholle (Räisänen ym., 2015, s. 246). Haastateltava kertoo, miten hänen omis-

tamastaan takistaan lähtee väriä kerta toisensa jälkeen sen kastuessa: 
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Minulle tuli mieleen yksi treenitakki, mitä minä käytän kesällä. Aina kun sen pesee, niin 
vaikka minä olen pessyt sen nyt kuinka monta kertaa, niin siitä tulee aina sellaista kirk-
kaanpinkkiä vettä. Siis ihan järkyt-, edelleen vaikka minä olen pessyt sen kuinka monta 
kertaa, niin siitä edelleen lähtee sitä pinkkiä. Siinä on tullut kans mieleen, että kiva, että 
sitten kun hikoilee niin luulisi, että siitä lähtee ehkä silloinkin. Niin sitä olen kyllä miettinyt, 
että huh huh, kuinka siitä nyt noin paljon voi lähteä edelleen. –24-vuotias nainen, harras-
taa käsitöitä, H8– 

 
Synteettisten väriaineiden käyttöön liittyy monia haasteita, kuten useiden väriaineiden 

haitalliset terveysvaikutukset (ks. esim. Ali, 2010, s. 27; Chung, 2016) sekä väriaineiden 

päätyminen jätevesiin (McMullan ym., 2001, s. 81; Zaharia & Suteu, 2012, s. 3). Vaattei-

den kohdalla nostetaan tuotannon eettisisyyteen ja ekologisisuuteen liittyviä haasteita, 

mutta ei tuoda esiin väriaineisiin liittyviä haittoja. Kuluttaja uskoo, että vaatteissa käytet-

täviin väriaineisiin liittyy kuitenkin tekijöitä, joista kuluttajien olisi hyvä olla tietoisempia:  
 
No en kyllä hirveästi (ole ajatellut väriaineiden alkuperää tekstiileissä). Enemmän var-
maan on ollut keskustelussakin pinnalla just se kuitu ja ne ihmisoikeudet. Ja sitten taval-
laan ne asiat, jotka liittyy siihen materiaaliin. Että sitä väriä ei ole tullut hirveästi edes 
ajateltua, mutta onhan siinäkin varmasti paljon niitä ongelmakohtia, joista kuluttajan pi-
täisi olla tietoisempi. –31-vuotias nainen, H3–  

 

Kuten luvussa 5.1 ja 5.2 tuli esiin, kuluttajat pohtivat vaatteiden materiaaleja (mm. luon-

nonkuitu) sekä lapsityövoiman osuutta vaatetuotannossa. Kun keskusteltu siirtyi värei-

hin, niin kuluttajat toivat esiin väriaineiden alkuperää elintarvikkeissa, mikä on tutumpi 

heille kuin vaatteiden väriaineet. Haastateltava kertoo, miten elintarvikkeiden väriaineet 

ovat tutumpia kuin tekstiilien väriaineet: ”No elintarvikkeissa minä olen ainakin kiinnittä-

nyt huomiota niihin väreihin välillä, että mistä ne on tehty, mutta vaatteissa minä en kyllä 

ole hirveästi”, (24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8).  

 

Euroopan unionin alueella hyväksytyt lisäaineet on merkattu E-koodilla (Ruokavirasto, 

2019). Kaikille elintarvikkeiden lisäaineina käytettäville synteettisille väriaineille (König, 

2015, s. 35) sekä monille luonnonväriaineille (Scotter, 2011, s. 527) on osoitettu tutki-

mukseen perustuvat hyväksyttävät päivittäiset enimmäissaannit, jotka ilmaistaan ADI-

arvoina (Acceptable Daily Intake).Sekä luonnonväriaineita että synteettisiä väriaineita 

voidaan käyttää elintarvikkeiden lisäaineina (Solymosi, Latruffe, Morant-Manceau, & 

Schoefs, 2015; König, 2015). Elintarvikkeiden lisäaineina käytettäviä luonnonväriaineita 

ovat muun muassa antosyaanit (E163), sokerikulööri (E150), karmiini (E120), karotenoi-

dit (E160), kurkumiini (E100), riboflaviinit (E101), klorofyllit (E140), kasviperäinen lääke-

hiili (E153) ja punajuuriväri elibetaniini (E162) (Solymosi ym., 2015, s. 3–24).  

 



 54 

Synteettisiä elintarvikkeiden lisäaineita ovat muun muassa atsovärit, joita käytetään tiet-

tyinä pitoisuuksina elintarvikkeiden lisäksi sekä tekstiileissä, kosmetiikassa ja paperituot-

teissa (Pandey, Singh & Iyengar, 2007). Atsoväreillä voi tutkimusten mukaan olla haital-

lisia terveysvaikutuksia ihmiselle, eläimille ja ympäristölle (Puvaneswari, Muthukrishna 

& Gunasekaran, 2006, s. 618–619). Haastateltava kertoo, miten erityisesti kirkkaat värit 

elintarvikkeissa, kuten leivonnaisissa saavat miettimään, mistä käytetty väri on peräisin: 
  

No totta kai nyt miettii aina kaikissa, no jossain elintarvikkeissa, vaikka leivonta-, jossain 
elintarvikeväreissä miettii, että no mitähän siinä on, että mistä tulee semmoinen kirkas 
väri, tai semmoisissa miettii, että mitä ne on. –24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8– 
 

Kuluttajien suhtautumisesta elintarvikkeiden lisäaineina käytettäviin väriaineisiin on tehty 

joitakin tutkimuksia. Esimerkiksi Bearthin ym. (2014, s. 14) tutkimuksen mukaan kulutta-

jat suhtautuvat hieman hyväksyvämmin makeutusaineiden kuin väriaineiden käyttöön 

elintarvikkeiden lisäaineena. Elintarvikkeiden lisäaineina käytettävien väriaineiden ja ma-

keutusaineiden kohdalla riskien ja hyötyjen arviointi vaikuttaa niiden hyväksymiseen ja 

riskien arviointiin puolestaan vaikuttaa sääntelyn tuntemus ja luottamus sääntelijöihin 

(Bearth ym., 2014, s. 14). Tuorila-Ollikaisen (1982, s. 374) tutkimuksessa ilmeni, että 

suomalaiset kuluttajat suhtautuvat jonkin verran kielteisesti elintarvikkeissa käytettäviin 

keinotekoisiin väriaineisiin. Asenteet elintarvikkeiden lisäaineina käytettäviin väreihin on 

läheisesti yhteydessä elintarviketurvallisuuteen (Tuorila-Ollikainen, 1982, s. 375), mikä 

tuli esiin myös tässä tutkimuksessa. 
 

Elintarvikkeiden lisäksi kuluttajat toivat esiin, miten he ovat pohtineet väriaineiden alku-

perää hiusväreissä niiden sisältämien kemikaalien näkökulmasta. Kuluttajat pitävät am-

mattilaiskäyttöön tarkoitettuja hiusvärejä turvallisempina kuin hiusten kotivärjäystä, mikä 

ei kuitenkaan poista sitä, että hiusvärien aiheuttamat mahdolliset allergiset reaktiot ja 

vaikutukset terveyteen huolestuttavat kuluttajia. Tutkimusten mukaan hiusten säännölli-

nen värjääminen ja hiusväreille altistuminen ammatin puolesta lisäävät riskiä sairastua 

virtsarakon syöpään (Gago-Dominguez ym., 2001, s. 575). Hiusväreissä käytetään lu-

kuisia erilaisia kemikaaleja, jotka eivät ole väriaineita, mutta voivat aiheuttaa allergisia 

reaktioita. Amerikkalaistutkimuksessa ilmeni, että 107:stä tutkitusta hiusväristä 106 si-

sälsi ainesosia, jotka voivat olla allergisoivia (Hamann ym., 2014, s. 213). Haastateltava 

on pohtinut hiusten värjäämisen turvallisuutta: 

 
Että kyllähän ne puhututtaa varsinkin hiusten värjääminen tänä päivänä. Että niissähän 
on paljo kaikkia myrkkyjä ja kemikaaleja, vaikka niitäkin on eri laatua. Ja aina minä olen 
kampaamoväreillä siis aina käynyt kampaamossa, en ole ikinä näillä kaupan väreillä (vär-
jännyt) en. En minä uskalla. Mutta silti nämä kampaamovärit, no voi ne olla vähä turval-
lisempia, mutta silti niissä on samat myrkyt. –28-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H13– 
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Hiusvärien lisäksi haastateltavat pohtivat myös kosmetiikassa käytettävien väriaineiden 

turvallisuutta terveyden näkökulmasta. Euroopan Unionin alueella kosmetiikassa sallitut 

ainesosat ja niiden enimmäispitoisuudet on säädetty EU-asetuksella (Borowska & 

Brzóska, 2015, s. 553–554). Monet kosmetiikassa käytettävät väripigmentit sisältävät 

metalleja, kuten alumiinia, rautaoksidia ja kuparia. Metallit voivat imeytyä kosmetiikasta 

elimistöön erityisesti silmän sidekalvon läpi ja suun kautta nieltäessä, mikä konkretisoi-

tuu silmien lähellä käytettävien meikkien ja huulipunien kohdalla. (mts. 554.) Haastatel-

tava kertoo pohtineensa meikeissä käytettävien väriaineiden alkuperää ja vaikutuksia 

terveyteen:  

 
Minulla tulee ehkä meikit mieleen, että siinä ne, mitä siihen on käytetty, että ne on sen 
värisiä kuin on esimerkiksi. Ne on ehkä ne, mitä olen miettinyt. Niin, että ne vaikuttaa 
siihen kehoonkin tai siinä mielessä. –24-vuotias nainen, H9– 
 

Viimeisten vuosien aikana kosmetiikkamarkkinoilla jalansijaa on saanut myös niin sa-

nottu luonnonkosmetiikka, jonka valmistuksessa käytetään ainoastaan luonnosta peräi-

sin olevia ainesosia. Kaikki kasveja ja mineraaleja sisältävät tuotteet eivät kuitenkaan 

ole luonnollisia tuotteita, vaan ne voivat sisältää synteettisiä aineosia, säilöntäaineita ja 

myrkyllisiä metalleja. Luonnollisena markkinoidussa kosmetiikassa voi olla myös esimer-

kiksi kasvien torjunta-aine- ja lannoitejäämistä peräisin olevia metallijäämiä. (Borowska 

& Brzóska, 2015, s. 557–559.)  
 

Edellä mainittujen kulutustuotteiden lisäksi kuluttajat kiinnittävät väriaineiden alkuperään 

huomiota erilaisissa pinnoitteissa, joista aineistossa mainittiin temperamaalit, vesi- ja liu-

otinohenteiset maalit, perinnemaalit sekä autojen maalipinnoitteet. Pinnoitteiden koh-

dalla kuluttajat tuovat esiin pohtivansa myös niiden kulutuksenkestoa. Haastateltava ko-

kee, että maalien laatu on heikentynyt viimeisten vuosien aikana ja että esimerkiksi 20–

30 vuotta sitten maalit olivat nykyistä kestävämpiä (H15). Väriaineiden alkuperän pohti-

minen linkittyy myös taiteeseen ja tarkemmin sanottuna ikonimaalaukseen (H7). Luon-

nonväreihin liittyen kuluttajat toivat esiin myös perinnemaalit, kuten puna- ja keltamulta-

maalit. Haastateltava kuvailee, miten hän on pohtinut ikonimaalauksessa ja perinnemaa-

leissa väriaineiden alkuperää sekä yleisesti maalien vesi- tai liuotinohenteisuutta:  

 
Ikonimaalauksessa, onko se maaväri vai synteettinen. Sitten taas maaleissa enemmän 
tulee katsottua, että onko tämä vesiohenteista, tärpättiohenteista, mistä ja punamultaa 
tai näin että siitä. –53-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H7– 

 
Ikonimaalauksessa käytettävä tekniikka perustuu temperamaalaukseen (Kovala-De-

mertz, Papathanasis, Mazzeo, Demertzis, Varella, & Prati, 2012, s. 107). Temperamaa-

lauksella tarkoitetaan tekniikkaa, jossa väripigmentit sekoitetaan johonkin muuhun si-

dosaineeseen kuin öljyyn. Tyypillisin sidosaine on kananmunan keltuainen. (Thompson, 
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1962, s. 96.) Ikonimaalauksessa sidosaineena käytetään kananmunan keltuaisista sekä 

viinistä, kotikaljasta tai vedestä ja etikasta sekoitettua emulsiota. Emulsiosta, vedestä ja 

pigmenteistä sekoitetaan seos, jota käytetään maalaamiseen. Väripigmentteinä käyte-

tään mieluiten jauhemaisia luonnonpigmenttejä, jotka ovat yleensä maavärejä, mutta 

maalaamisessa voidaan käyttää myös joitakin synteettisiä pigmenttejä.  (Zabyshnyi, 

2011, s. 22–26, 32.) Luonnonpigmenttejä käytetään myös perinnemaaleissa, kuten pu-

namultamaalissa. Punamultamaalin valmistuksessa käytetään vettä, rautasulfaattia, rus-

jauhoja, punamultaa (Italian punainen), pellavaöljyvernissaa ja suolaa. (Koskenvesa & 

Mäki, 2003, s. 107.) 

 

6.2 Mielikuvat synteettisistä- ja luonnonväriaineista 
 
Tässä alaluvussa tarkastellaan, mitä kuluttajille tulee mieleen luonnonväriaineista ja syn-

teettisistä väriaineista. Tarkastelun kohteena on ensin mielikuvat synteettisistä väriai-

neista, jonka jälkeen syvennytään luonnonväriaineisiin liittyviin mielikuviin. Kuluttajien 

mielikuvat synteettisistä väriaineista ja luonnonväriaineista liittyvät väriaineiden raaka-

aineisiin ja valmistustapaan, väriaineiden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin, värjäysme-

netelmiin sekä värisävyihin, joita eri väriaineilla on mahdollista tuottaa. Kuluttajien syn-

teettisiin väriaineisiin liittämät mielikuvat tiivistyvät neljään kategoriaan, joita ovat teolli-

nen valmistustapa, terveydelle haitallisuus, konkreettiset mielikuvat värjäämisestä sekä 

kirkkaat värisävyt. Kategoriat ja niiden tarkemmat kuvaukset on esitetty taulukossa 4.    

 

 Taulukko 4. Kuluttajien mielikuvat synteettisistä väriaineista 

Kategoria Kuvaus 
Teollinen valmistustapa Teollisesti valmistettu, ei luonnonmukaisesti 

tuotettu, keinotekoisuus, kemianteollisuu-
den yhdisteet, lisäaineet 

Terveydelle haitallisuus Myrkyllisyys, voimakkuus, allergisoivuus 

Konkreettiset mielikuvat värjäämisestä  Pesukoneessa tapahtuva tekstiilien kotivär-
jäys 

Kirkkaat värisävyt  Kirkkaat värit ja sellaiset värisävyt, joita ei 
voi aikaansaada luonnonväriaineilla 

 

Kuluttajat yhdistävät synteettisiin väriaineisiin teollisen valmistustavan ja tarkemmin ke-

mianteollisuuden, epäluonnollisuuden ja lisäaineet. Synteettiset väriaineet valmistetaan 

petrokemiallisesti uusiutumattomista raaka-aineista, kuten öljystä (Kadolph, 2008, s. 15). 

Haastateltava yhdistääkin synteettiset väriaineet kemianteollisuuteen: ”Ne (synteettiset 

väriaineet) on varmaan sitten kemiateollisuuden yhdisteitä”, (40-vuotias mies, H15). Ku-

luttajat liittävät synteettisiin väriaineisiin mielikuvia myrkyllisyydestä ja haitallisuudesta 
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sekä voimakkuudesta. Monilla synteettisillä väriaineilla onkin todettu olevan haitallisia 

terveys- ja ympäristövaikutuksia (Ali, 2010, s. 270; Kant, 2012, s. 22). Synteettiset väri-

aineet voivat olla myrkyllisiä, syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia (Ali, 2010, s. 

270) sekä allergisoivia (Kant, 2012, s. 22). Haastateltava pohtii synteettisistä väriaineista 

muodostuvaa mielikuvaa: ”Synteettinen. Tulee mieleen, että ne on jotenkin voimakkaita 

ja keinotekoisia. Haitallisia”, (25-vuotias nainen, H12).  

 

Tekstiilien kohdalla kuluttajat yhdistävät puheet synteettisistä väriaineista yleiseen kes-

kusteluun kemikaaleista. Tekstiileissä käytetäänkin useita kemikaaleja tuotantoketjun eri 

vaiheissa, kuten biosidejä erityisesti luonnonkuitujen valmistuksessa ja varastoinnissa, 

väriaineita, vettä- ja likaa hylkiviä aineita, erilaisia pinnoitteita sekä palonestoaineita 

(Dahlbo ym., 2019, s. 21). Esimerkiksi monet antimikrobisista tekstiilien synteettisistä 

viimeistelyaineista ovat myrkyllisiä ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia terveydelle ja 

ympäristölle (Murugesh Babu & Ravinda, 2015, s. 706). Haastateltava kertoo, miten on 

pohtinut erilaisia kemikaalijäämiä vaatteissa: 
 

Ehkä sen kautta, että jos joskus on jotain myrkkyjä löytynyt vaatteista niin sitä kautta 
miettinyt niitä (väriaineita tekstiileissä). Ehkä ne on enemmän jotain viimeistelyaineita tai 
tällaisia. Mutta en ole kauheasti kyllä (miettinyt). –34-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, 
H11– 

 
Kuluttajat ovat saattaneet kokea iho- tai hengitystieoireita, jotka he ovat yhdistäneet teks-

tiileissä, langoissa sekä painoväreissä käytettyihin väriaineisiin tai muihin kemikaaleihin. 

Tutkimusten mukaan synteettiset väriaineet voivat olla allergisoivia (Kant, 2012, s. 22) ja 

värillisissä tuotteissa käytettäviin kemiallisiin aineisiin voi liittyä ristiallergiaa esimerkiksi 

hiusvärien ja tekstiilivärien kesken (Matulich & Sullivan, 2005, s. 33–35). Haastateltava 

kertoo kokemistaan allergisista oireista, jotka hän on yhdistänyt langoissa ja painomus-

teissa käytettäviin väriaineisiin:  
 
Kyllä (olen pohtinut väriaineiden alkuperää), kun minä olen aika allerginen. Jotkut tietyt 
lankamerkit on sellaisia, että ne ottaa henkeen ja siinä on todennäköisesti väriaineella 
tekemistä. Samaten jotkut painomusteet on sellaisia mitä…Nytkin, kun ostin jonkun uu-
simman neulelehden, niin minun pitää sitä nyt tuuletella jonkin aikaa, että pystyn siitä 
kutomaan, kun se haisee ihan musteelle. Sillä lailla joo väriaineita tulee mietittyä ja kaik-
kia kemikaaleja. –37-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H10–   

 

Allergisten oireiden ja muiden edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kuluttajat yhdistävät 

synteettisiin väriaineisiin kirkkaat värisävyt. Synteettisillä väriaineilla voidaan aikaan-

saada laaja kirjo eri värisävyjä sekä tuottaa myös luonnonväriaineiden värjäystuloksia 

muistuttavia sävyjä. (Richards, 2010, s. 494.) Haastateltava yhdistää synteettisiin väriai-

neisiin erityisesti sävyltään kirkkaat värit:   
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Kirkkaat värit. Ja monet sellaiset värit, joita luonnonväreillä ei kyllä saada aikaiseksi. Tai 
sehän on, että luonnonvärit on, ne värit on tyypiltään toisenlaisia kuin synteettiset värit. (-
) Ja ehkä sellaiset värit miellyttää minua enemmän, kirkkaat punaiset ja aniliinit ja sellai-
set siniset, joita on vaikea saada luonnonväreillä aikaiseksi. –62-vuotias nainen, harras-
taa käsitöitä, H14–  

 

Analyysin perusteella kuluttajien mielikuvat synteettisistä väriaineista liittyvät väriainei-

den valmistustapaan ja väriaineiden ominaisuuksiin sekä yleiseen keskusteluun tuottei-

den sisältämistä kemikaaleista. Kuluttajat yhdistävät synteettiset väriaineet haitallisiin 

terveys- ja ympäristöongelmiin. Kuluttajat ovat myös saattaneet kokea iho- ja hengitys-

tieoireita, jotka he ovat yhdistäneet synteettisiin väriaineisiin. Lisäksi synteettiset väriai-

neet yhdistyvät kirkkaisiin värisävyihin.  

 

Kuluttajien mielikuvat luonnonväriaineista  
 
Kuluttajien luonnonväriaineisiin liittämät mielikuvat eroavat synteettisiin väriaineisiin lii-

tettävistä mielikuvista. Luonnonväriaineisiin liitettävät mielikuvat yhdistyvät luontoon ja 

ovat pääosin sävyltään myönteisempiä kuin synteettisiin väriaineisiin liittyvät mielikuvat. 

Haastateltavien luonnonväriaineisiin liittämät mielikuvat on jaoteltu kuuteen kategoriaan, 

joita ovat luontoon liittyvät mielikuvat, ekologisuus, turvallisuus, allergisoivuus, perintei-

syys sekä murrettu värimaailma. Kategoriat ja niiden sisältö on kuvattu tarkemmin taulu-

kossa 5.  

 

Taulukko 5. Kuluttajien mielikuvat luonnonväriaineista 

Kategoria Kuvaus 
Luontoon liittyvät mielikuvat Kukat, kukkaketo, metsä, mustikka, sammal,  

sipulit, luonnollisuus, luonnonmukaisuus 
Ekologisuus  Ympäristöystävällisyys 
Turvallisuus Luonnonväriaineet mielletään turvallisemmiksi kuin synteet-

tiset väriaineet  
Allergisoivuus  Luonnonväriaineet voivat olla allergisoivia  
Perinteisyys  Väripata, ryijyt, maavärit, lankavyyhdit roikkumassa ulkona, 

vanhanaikaisuus, Ranskan, Italian ja Intian värjäysperinteet 
ja raaka-aineet  

Murrettu värimaailma   Murretut sävyt, maanläheiset värit, luonnolliset sävyt, ei 
kirkkaita sävyjä, ulkomailla myös kirkkaita värisävyjä paikal-
lisista luonnonväriaineista, värit sointuvat yhteen 

 
Kuten taulukosta 5. käy ilmi, kuluttajat liittävät luonnonväriaineisiin konkreettisia luontoon 

liittyviä mielikuvia, kuten kukat, sipulit ja metsän sekä yleisesti luonnollisuuden ja luon-

nonmukaisuuden. Haastateltavat pitävät luonnonväriaineita ekologisina ja ympäristöys-

tävällisinä. Geisslerin (2009, s. 374) tutkimuksessa ympäristöön liittyvät näkökohdat 
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näyttäytyvät terveyden jälkeen merkittävimpinä kuluttajille kysyttäessä syitä, miksi he oli-

sivat kiinnostuneita hankkimaan luonnonväriaineilla värjättyjä tuotteita. Kuluttajat usko-

vat, että luonnonväriaineiden käyttö voisi tulla yleistymään tulevaisuudessa, koska tie-

toisuus ja julkinen keskustelu ekologiseen kestävyyteen liittyvistä asioista on lisääntynyt. 

Luonnonväriaineilla värjäämistä harrastava haastateltava on kokemuksensa perusteella 

sitä mieltä, että luonnonvärjäys on lisääntynyt ja uskoo, että luonnonväriaineilla värjää-

misen suosio voi vielä nykyisestä lisääntyä (H10). Seuraavassa haastateltava kuvaa, 

miten ekologisuus on ajankohtainen aihe ja miten se näkyy monilla elämän osa-alueilla:  
 

Nyt on niin se ekologisuus pinnalla, että kyllä minä uskon, että se nyt pikkuhiljaa leviää 
vähän kaikkialle. Kyllä minä uskon, että (luonnonväriaineiden käyttö) yleistyy. –24-vuotias 
nainen, harrastaa käsitöitä, H8– 

 

Luonnonväriaineet eivät kuitenkaan välttämättä ole ekologisempia kuin synteettiset vä-

riaineet, kun tarkastellaan väriaineiden koko tuotantoketjua. Luonnonväriaineiden ympä-

ristömyötäisyyteen liittyvänä haasteena pidetään veden- ja energiankulutusta väriaineen 

uutto- ja värjäysprosesseissa sekä metallisuolojen käyttöä puretusaineena. (Räisänen 

ym., 2015, s. 233–235, 248–250.) Luonnonvärjäystä harrastavat tai sitä läheltä seuran-

neet ovat tietoisia puretusaineena käytettävien metallisuolojen käyttöön liittyvistä haas-

teista. Luonnonväriaineilla värjäämistä harrastava haastateltava tuo esiin kiinnostuk-

sensa kokeilla metallisuolojen korvaamista luonnonpuretteilla värjäyksessä (H4). Luon-

nonpuretteet ovat ympäristömyötäisempi vaihtoehto metallisuoloille värjäyksessä (Räi-

sänen ym., 2015, s. 232). Luonnonpuretteina toimivat runsaasti tanniineja sisältäviä kas-

veja tai kasveja, jotka keräävät alumiinia. Luonnonpuretteet ovat ekologisia ja ne hajoa-

vat luonnossa, mutta niiden hyödyntäminen vaatii enemmän työtä erillisen puretuspro-

sessin vuoksi. Huomiota tulee kiinnittää myös puretusaineena tai värjäystarkoituksissa 

käytettävien hyödynnettävien kasvien uhanalaisuusluokitukseen. (mts. 232.) Haastatel-

tava pohtii, ovatko itse väriaineet vai värjäyksessä käytettävät muut kemikaalit ympäris-

tön kannalta haitallisempia:  

 
Että kun ne puretusaineet esimerkiksi, kun värjätään lankoja, on aika vahvoja kemikaa-
leja. Niin onko ne nyt sitten, onko se itse pigmentti se paha tai harmillinen. Tai vai sitten 
ne, millä ne sitten kiinnitetään. –62-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H14– 

 

Puretusaineiden lisäksi toinen ympäristöön liittyvä näkökohta on kasviperäisten luonnon-

väriaineiden lähteinä käytettävien kasvien alkuperä.  Luonnonväriaineilla värjäämisessä 

voidaan käyttää ruoka-, juoma- sekä maa- ja metsäteollisuudessa syntyviä sivuvirtoja 

(Shadid & MOhammad, 2013, s. 317). Värjäämisessä voidaan myös hyödyntää haitalli-

sia vieraslajeja, kuten lupiinia (Räisänen ym., 2015, s. 93). Sivuvirtojen ja haitallisten 

vieraslajien hyödyntämistä värjäyksessä voidaan pitää resurssiviisaana luonnonvarojen 
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käyttönä. Luonnonväriaineilla värjäystä harrastava haastateltava kertoo käyttäneensä 

lupiinia värjäykseen ja hävittäneensä samalla haitallista vieraslajia luonnosta: 

 
Tässä kun viime kesänä keräsin lupiininkukkaa tuossa valtatien varressa, niin minä ajat-
telin, että nyt nuo ihmiset ajattelee, että nyt minulla on sota lupiinia vastaan. Että nyt se 
on ruvennut aivan viheriäksi. Mutta minulla oli täysin itsekkäät lähtökohdat kyllä siinä, että 
tuli nyt sitten se lupiinin tuhoaminen siihen vähän samalla. Joo minä ajattelin, että nyt nuo 
ajattelee, että se on aivan jo höyrähtänyt vuoksi lupiinien, mutta tarkoitus on täysin itse-
käs. Mutta niin samalla sitten joo, teen luonnolle hyvää. Koska kyllä se lupiinin leviämi-
nen, niin on se nyt aika ongelmallista. Vaikka se on kuinka kaunis, mutta olisi kiva, kun 
olisi niitä suomalaisiakin kukkia. –37-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H10–  

 

Ekologisuuden lisäksi kuluttajat mieltävät luonnonväriaineet pääsääntöisesti turvallisem-

miksi ja vähemmän haitallisiksi kuin synteettiset väriaineet. Haastateltava kuvaa, miten 

luonnonväriaineet kuulostavat turvallisemmilta kuin synteettiset väriaineet: ”(Luonnonvä-

riaineista tulee) jotenkin sellainen turvallisempi olo heti kuin tuosta edellisestä (synteet-

tisistä väriaineista)”, (24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8). Tulos on samansuun-

tainen Geisslerin (2009, s. 374) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan terveys näyttäytyy 

tärkeimpänä tekijänä kuluttajien arvioidessa kiinnostustaan hankkia luonnonväriaineilla 

värjättyjä tuotteita. Luonnonväriaineet eivät toksikologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

ole kuitenkaan automaattisesti turvallisempia kuin synteettiset väriaineet. Haastateltava 

tuokin esiin sekä luonnonväriaineiden että synteettisten väriaineiden mahdollisen aller-

gisoivuuden (H5). Monet luonnosta peräisin olevat yhdisteet voivat olla ihmiselle haital-

lisia tai myrkyllisiä ja kuten synteettisten väriaineiden kohdalla, myös luonnonväriainei-

den osalta tulisi määritellä rajoitettuja pitoisuuksia tai kieltää kokonaan tietyt ainesosat 

(Richards, 2015, s. 494).  
 

Haastateltavien kanssa keskusteltiin myös luonnonvärjäyksessä käytettävistä erilaisista 

väriaineiden lähteistä. Luonnonväriaineista merkittävä osa on kasviperäisiä, mutta vär-

jäyksessä voidaan käyttää myös sieniä, hyönteisiä sekä mikrobeja (Khair ym., 2017, s. 

1; Krishnamurthy ym., 2002, s. 151; Räisänen ym., 2015). Yksi esimerkiksi hyönteisten 

käytöstä värjäyksessä on kokenillinikirvat (Dactylopius coccus), joista saadaan punaista 

karmiiniksi kutsuttua väriainetta ja joita käytetään muun muassa elintarvikevärinä (E120) 

(Solymosi ym., 2015; Ruokavirasto, 2020). Luonnonväriaineiden lähteistä turvallisimpina 

ja miellyttävimpinä kuluttajat pitävät kasviperäisiä raaka-aineita. Ajatus hyönteisten ja 

mikrobien hyödyntämisestä värjäyksessä herättää kuluttajissa ristiriitaisia mielipiteitä. 

Mielipiteitä sienten käytöstä värjäyksessä ei haastatteluissa kysytty erikseen. Kuluttajien 

suhtautuminen hyönteisten ja mikrobien käyttöön värjäyksessä vaihtelee olleen kieltei-

sestä, varauksellista tai myönteistä. Kielteinen suhtautuminen hyönteisten ja mikrobien 

käyttöön värjäyksessä yhdistyy haastateltavien puheessa eläinten oikeuksiin, hyönteis- 
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ja mikrobiperäisten väriaineiden turvallisuuteen sekä inhon tunteeseen. Kuluttaja viittaa 

eläinten oikeuksiin kuvaillessaan, miltä hyönteisten käyttö värjäyksessä tuntuisi: 
 
Hyönteinen kuulostaa jotenkin vähän silleen, että "oih". Tai niin, enemmin käyttäisin just 
jotain kasvivärejä tai mistä niitä nyt hankitaankaan. Niin, heti tuli mieleen ampiainen ja en 
haluaisi, että se joutuisi kuolemaan minun puseroni takia. –25-vuotias nainen, harrastaa 
käsitöitä, H12– 

 
Varauksellinen suhtautuminen hyönteisten tai mikrobien käyttöön värjäyksessä ilmenee 

yleisenä empivänä suhtautumistapana sekä pohdintana hyönteis- ja mikrobiperäisten 

väriaineiden turvallisuudesta ja punnintana väriaineiden ominaisuuksista. Haastateltavat 

tuovat esiin väriaineiden testaamisen ja tutkimuksen tärkeyden, jotta voidaan varmistua, 

että tuotteet ovat varmasti turvallisia kuluttajille. Haastateltavat, jotka suhtautuivat hyön-

teisten ja mikrobien käyttöön värjäyksessä myönteisesti, mainitsevat, että he eivät koe 

voimakasta eettistä ristiriitaa hyönteisten tai mikrobien hyödyntämiseen värjäyksessä. 

Keskeisempinä tekijöinä näyttäytyvät itse värisävyt sekä luonnonväriaineiden hyvät omi-

naisuudet. Haastateltava pohtii asiaa ekologisen kestävyyden näkökulmasta ja mainit-

see, että valitsisi joka tapauksessa luonnonväriaineilla värjätyn tuotteen, mikäli ne olisi-

vat synteettisiä väriaineita ekologisempia riippumatta luonnonväriaineen lähteestä: 
 
Tietenkin sitten voisi ehkä sitä ajatella (hyönteisten käytöstä värjäyksessä), että mikä se 
kuormittavuus sitten ympäristölle on, että sitä näkökulmaa sitten taas, että kummassa 
olisi enemmän sitä kuormitusta, mutta jos nyt puhutaan siitä, että sinulla olisi ylipäätänsä 
se luonnonväri versus se todennäköisesti paljon kuormittavampi keinotekoinen väri, niin 
ottaisin joka tapauksessa sen luonnonvärin, oli se sitten, mitä tahansa siinä käytetty. –
31-vuotias nainen, H3– 

 

Kuluttajat mieltävät luonnonväriaineet turvallisemmiksi kuin synteettiset väriaineet. Ku-

luttajat suhtautuvat kasviperäisiin luonnonväriaineisiin hyönteisten ja mikrobien käyttöön 

perustuvia väriaineita myönteisemmin. Kasviperäiset väriaineet ovat kuluttajien mielestä 

turvallisempia, eettisesti kestävämpiä ja vähemmän ällöttäviä kuin eläin- tai mikrobipe-

räiset väriaineet. Tieto tekstiilissä käytetyn väriaineen eläin- tai mikrobiperäisyydestä 

voisi saada kuluttajan jättämään tuotteen ostamatta. Toisaalta kuluttajat olisivat ainakin 

osittain valmiita arvioimaan eläin- ja mikrobiperäisiä väriaineita koskevia ennakkokäsi-

tyksiään uudelleen, jos värit olisi todettu tutkimuksissa turvallisiksi ja synteettisiä väriai-

neita ekologisemmiksi.  

 

Ekologisuuteen ja turvallisuuteen liittyvien mielikuvien lisäksi luonnonväriaineet tuovat 

kuluttajien mieleen perinteisyyden ja vanhanaikaisuuden sekä värjäämiseen liittyviä 

konkreettisia mielikuvia, kuten väripadan ja ulkona kuivumassa roikkuvat lankavyyhdit. 

Haastateltavista kahdella on omakohtaista ja kuudella välillistä kokemusta luonnonväri-
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aineilla värjäämisestä. Luonnonvärjäykseen yhdistyy henkilökohtaisia lapsuus- ja nuo-

ruusmuistoja, kun joku haastateltavien perheenjäsenistä tai tuttavista on värjännyt lan-

koja luonnonväriaineilla. Myös langat ovat voineet olla omien lampaiden villasta kehrät-

tyjä. Kuluttajat ovat myös kiinnostuneita luonnonväriaineilla värjäämisestä ja he ovat esi-

merkiksi keränneet, kuivanneet ja tallettaneet värjäykseen soveltuvia raaka-aineita, ku-

ten sieniä (H6, H7). Haastateltava kuvaa, miten hänen lapsuudessaan on värjätty omien 

lampaiden villasta valmistettuja lankoja:   

 
Minulla on joku muistikuva, että kotona on värjätty ja iso vanha musta pata oli siellä pi-
halla. Siellä sitten sitä lankaa kehrättiin kotona, karstattiin ja kaikki tehtiin. Oli omista lam-
paista villa. –61-vuotias nainen, H1– 

 

Luonnonväriaineet yhdistyvät kuluttajien mielikuvissa konkreettisesti myös eri maiden 

värjäysperinteisiin ja saatavilla oleviin raaka-aineisiin. Haastateltavat yhdistävät luon-

nonvärjäykseen Ranskan, Italian ja Intian. Edellä mainituissa maissa onkin saatavilla 

esimerkiksi maaperässä esiintyviä epäorgaanisia pigmenttejä (Froment, Tournié, & Co-

lomban, 2008, s. 560) ja esimerkiksi Intialla on pitkät perinteet luonnonväriaineiden hyö-

dyntämisessä ja siellä on hyödynnetty yli 450 kasvia luonnonvärjäyksessä (Siva, 2007, 

s. 916). Haastateltava kertoo, miten luonnonväriaineista tulee mieleen Ranska ja luon-

nosta peräisin olevat pigmentit:  
 

Minä en voi sille mitään, kun minulle tulee nyt Ranska mieleen luonnonväreistä ja okrat 
ja nämä maavärit, ja kuinka luonnossa on ne kaikki värit niin, että mitä sieltä löytyy, niin 
se. –53-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H7–  

 
Luontoon, ekologisuuteen, turvallisuuteen, allergisoivuuteen ja perinteisyyteen liittyvien 

mielikuvien lisäksi kuluttajat toivat esiin sekä mielikuviaan, näkemyksiään että kokemuk-

siaan luonnonväriaineilla saavutettavista värisävyistä. Näitä mielipiteitä, näkemyksiä ja 

kokemuksia on eritelty tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

 
6.3 ”Värit soi ihanasti yhteen” -kokemukset ja näkemykset 

luonnonväreistä 
 
Tässä alaluvussa tarkastellaan kuluttajien mielikuvia, näkemyksiä ja kokemuksia luon-

nonväriaineilla saavutettavista värisävyistä. Haastateltavat, joilla oli kokemusta luonnon-

väriaineilla värjäämisestä, vastasivat omien kokemustensa pohjalta. Henkilöille, joilla ei 

ollut omakohtaista kokemusta luonnonväriaineista, esitettiin keskustelun tueksi virikema-

teriaalina kaksi luonnonväriaineilla värjättyä lankavyyhtiä (Liite 2).   
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Luonnonväriaineilla voidaan aikaansaada ainutlaatuisia värisävyjä (Krishnamurthy ym., 

2002, s. 151), koska väriaineet ovat tyypillisesti seoksia ja värin määrää värjäysliuok-

sessa on haastavaa kontrolloida (Räisänen ym., 2015, s. 276–277). Haastateltavat, joilla 

on kokemusta luonnonväriaineilla värjäämisestä kuvailevat, että värjäämisessä parasta 

on lopputuloksen yllätyksellisyys ja miellyttävät värisävyt sekä mahdollisuus kokeilla eri-

laisia raaka-aineita värjäyksessä (H4, H10). Myös mahdollisuutta värjätä vaaleat langat 

uudelleen pidetään hyvänä ominaisuutena luonnonväriaineilla värjätyissä langoissa 

(H10). Luonnonväriaineilla aikaansaatavia värisävyjä pidetään harmonisina 

(Krishnamurthy ym., 2002, s. 151). Kuluttajat, joilla on kokemusta luonnoväriaineilla 

värjäämisestä tai luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä luonnehtivat 

luonnonväriaineilla saavuttettavia värisävyjä toisiinsa sointuviksi ja yhteensopiviksi. 

Haastateltava kuvailee kokemuksiaan luonnonväriaineilla aikaansaatavista värisävyistä:  
 

Värit soi ihanasti yhteen. Ne soi aina niin hyvin että niissä ei mikään riitele. –73-vuotias 
nainen, harrastaa käsitöitä, H6– 

 
Yhteensointumisen lisäksi haastateltavat luonnehtivat virikemateriaalin avulla luonnon-

väriaineita positiiviseen sävyyn, rauhoittaviksi, seesteisiksi, maanläheisiksi, erikoisiksi, 

aidoiksi, pehmeän sävyisiksi, miellyttäviksi ja hyvän näköisiksi. Luonnehdinnat ovat osit-

tain samoja, kuin Krishnamurthyn ym., (2002, s. 151) tutkimuksessa, jossa luonnonväri-

aineista saatavia värisävyjä on kuvailtu pehmeän sävyisiksi, lempeiksi, hienostuneiksi ja 

rauhoittaviksi. Haastateltava luonnehtii virikemateriaalin avulla luonnonväriaineilla ai-

kaansaatavia värisävyjä: 
 

Nämäkin (virikemateriaalina toimivat lankavyyhdit) on tällaiset tosi maanläheisen väriset, 
että tulee vähän sellainen mielikuva, että voisi olla jossain metsässä ja siellä olisi vähän 
jotain sammalta ja jotenkin sellainen rauhallinen olo. Jotenkin kun nämäkin värit on tällai-
set aika, no just maanläheiset niin tulee aika semmoinen seesteinen fiilis. –31-vuotias 
nainen, H3– 

 
Haastateltava arvelee, että virikemateriaalina toimivassa lankavyyhdissä tummemman 

sävyn aikaansaamiseksi on mahdollisesti käytetty enemmän väriainetta kuin vaaleassa 

langassa ja vertasi tummaa virikemateriaalina ollutta lankavyyhtiä värjäämättömään vil-

laan (H13). Tulos on linjassa Chun & Rahman (2010, s. 41) tutkimuksen kanssa, jossa 

ilmeni, että puhuttaessa väriaineista kestävän kehityksen näkökulmasta beigen, luon-

nonvalkoisten sekä valkaisemattomia ”luonnollisen väristen” tuotteiden katsotaan sisäl-

tävän vähemmän pigmenttejä sekä tarvitsevan vähemmän valmistusmenetelmiä. Haas-

tateltava kuvailee suhtautumistaan virikemateriaalina olleisiin lankavyyhteihin:  
 

Varmaan enemmän (miellyttää) tämä (vaalea, hopeapensaalla värjätty lankavyyhti). Jo-
tenkin tuntuu, että tässä ei ole varmaan niin paljon väriainetta tai näyttää. Kun taas, niin 
no villa nyt on melkein tämmöistä vaaleanharmaata...että harvoin se kyllä näin tummaa 
on...että kyllä se tuohon vaaleaan kallistuu. –28-vuotias nainen, H13–   
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Luonnonväriaineilla saavutettavat värisävyt eivät ole täysin kirkkaita, koska luonnosta 

peräisin olevat väriaineet ovat seoksia. Väriaineiden eristämisen prosessia kehittämällä 

voidaan kuitenkin aikaansaada myös puhtaampia ja kirkkaampia värisävyjä. (Räisänen 

ym., 2015, s. 276–277.) Mikäli luonnonväriaineet tulisivat yleistymään tekstiileissä, kes-

kustelua heräisi varmasti uudenlaisen sävymaailman hyväksymisestä pukeutumisessa. 

Kuluttajien kanssa keskusteltiin haastatteluissa heidän suhtautumisestaan murrettuihin 

värisävyihin. Suhtautuminen värisävyihin vaihtelee jossain määrin yksilöllisesti. Kulutta-

jat ovat mieltyneitä murrettuihin ja neutraaleihin värisävyihin vaatteissa. Kuluttajat voivat 

pitää myös samanaikaisesti sekä murretuista että kirkkaista väreistä, jolloin pukeutumi-

sessa käytettäviä värejä vaihdellaan ”fiiliksen” ja tilanteen mukaan. Haastateltava kuvai-

lee, miten erityisesti murretut ja neutraalit sävyt miellyttävät häntä pukeutumisessa:  

 
Minä tykkään juuri tällaisista murretummista, että vähän sellaisista neutraalimmista. Tai 
siis, että en kovasti osta kyllä sellaisia kirkkaita vaatteita, ja jos vaikka ostan niin ne jää 
kyllä kaappiin sitten, että niitä ei tule laitettua päälle. –24-vuotias nainen, harrastaa käsi-
töitä, H8–  

 

Murretut värit ja ajatus uudenlaisesta murretumpiin sävyihin perustuvasta pukeutumi-

sesta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti herätä innostusta kaikissa kuluttajissa. Kuluttajat ei-

vät välttämättä koe murrettuja värejä miellyttäviksi tai pukeutumisessa itselleen sopiviksi. 

Haastateltava kuvailee, että ei pidä murretuista väreistä, koska kokee, että ne eivät pue 

häntä sekä tuo esille, miten ilmasto vaikuttaa siihen, millaisia raaka-aineita luonnonväri-

aineilla värjäämiseen eri maissa on käytössä ja millaisia lopputuloksia eri raaka-aineilla 

on mahdollista saavuttaa värjättäessä: 
 
Mutta nyt kun minä ajattelen sitä väripalettia, jota minun nähdäkseni luonnonväreillä saa 
aikaiseksi niin, se on sitä murrettua sävyä. Se ei minua kauheasti miellytä ja se voi johtua 
siitä, että ne ei sovi minulle ne värit. Mutta minä olen ihan varma, että sieltä löytyisi myös 
sellaisia värejä, jotka hyvinkin miellyttäisi tai sopisi, mutta kun minä en osaa sanoa. (-) 
Mehän ajatellaan luonnonväreinä näitä kotimaisia väriaineita. Mutta sitten kun mennään 
tuonne lämpimämpiin maihin, niin siellä onkin paljon erilaisia väriaineita. Siis luontoperäi-
siä. Kuten kurkumaa. Tai sahramia, kaikkea mistä tulee voimakkaita värejä. Koko se in-
tialainen väripaletti, joka taas minua miellyttää. –62-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, 
H14–  

 
Murrettuihin värisävyihin voi liittyä myös laajempia kulttuurisia assosiaatioita. Haastatel-

tava tuo esiin, että murretut värit tuovat mieleen ”ekohippiyden” ja mielikuvan ekologisen 

elämäntavan noudattamisesta (H11). Tulos on samansuuntainen Chun ja Rahmanin 

(2010, s. 41) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan ihmiset liittävät vihreään, ruskeaan, 

siniseen ja ”luonnonväriseen” mielikuvia kestävyydestä (sustainability), koska edellä 

mainitut värit yhdistyvät luontoon. Erityisesti vihreä väri yhdistyy kuluttajien mielikuvissa 
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ympäristöystävällisyyteen. Vihreää väriä onkin käytetty laajalti mainonnassa, pakkauk-

sissa sekä esimerkiksi julisteissa ja ostoskasseissa viime vuosina. Vaikuttaakin siltä, että 

vihreän värin käyttämisestä on tullut markkinointityökalu ympäristötietoisuuden edistä-

misessä. (Chu & Rahman, 2010, s. 41–43.) Haastateltava kuvaa murrettuihin väreihin 

liittämiä mielikuviaan:  
 

Ehkä minulle tulee (murretuista väreistä) vähän mieleen kuitenkin joku, voiko sanoa vä-
hän sellainen ekohippi, joka pukeutuu sellaisiin tosi luonnonmukaisiin ja elää tosi luon-
nonmukaista elämää. Ehken minä nyt ihan olisi sellainen ihminen. Mutta kyllä muuten ne 
murretut värit varmaan olisi ihan jees. Ehkä minulla tulee sellainen mielikuva vielä osittain 
luonnonmukaisista. Vähän sellainen, joka elää vaikka jossain mökissä ja ilman sähköä ja 
juoksevaa vettä. Siis en minä tiedä, tämä on varmaan minun ennakkoluulo vaan tai mie-
likuva. –34-vuotias nainen, H11– 
 

Haastattelussa tulee esiin myös luonnonväriaineiin pohjautuvat luonnonmukaiset hius-

värejä ja niillä saavutettavat värisävyt. Haastateltava on kokeillut kasvipohjaisista raaka-

aineista valmistettua hiusväriä sekä niin sanotun ekokampaamon palveluita (H13). Kas-

vivärillä tehdyn värjäyksen lopputulos näyttäytyy jonkin verran odotusten vastaisen. 

Haastateltava kertoo kokemuksistaan ja uskoo luonnonmukaisten hiusvärien kehitty-

neen hänen kokeilunsa ajoista:  

 
Olen minä joskus, siitä on kyllä monta vuotta, käynyt ekokampaamossa. Halusin silloin 
vaalean tukan taas. Mutta se ei ollut kyllä, se oli kaukana vaaleasta, se oli sellainen, en 
tiedä maantien harmaa tai joku. Että se ei kyllä napannut. Mutta silloin kokeilin luonnon-
mukaista väriainetta kampaamossa. Mutta onhan ne kehittyneet varmasti siitä ja nythän 
niitä kehutaan ja suositaan kyllä luonnonmukaisiakin, ekokampaamoita. –28-vuotias nai-
nen, harrastaa käsitöitä, H13– 
 

Kuluttajat suhtautuvat luonnonväriaineilla aikaansaataviin värisävyihin sekä myöntei-

sesti että hieman varauksellisesti. Analyysin perusteella luonnonväriaineilla värjättyjen 

tuotteiden värisävyt näyttäytyvät ensisijaisesti myönteisenä asiana sellaisten henkilöiden 

kertomana, joilla on kokemusta luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Hiusväreissä 

kasviväreillä suoritetun värjäyksen tulos poikkesi synteettisillä väriaineilla tapahtuvan 

värjäyksen lopputuloksesta. Haastateltavilla, joilla ei ollut kokemusta luonnonväriaineilla 

värjätyistä tuotteista, luonnonväriaineilla saavutettavien värjäystulosten arviointi perustui 

virikemateriaalin käyttöön ja mielikuviin. Värimieltymykset näyttäytyvät yksilöllisinä, 

mutta kuluttajat näyttäisivät pohtivan ainakin värien sopivuutta itselleen sekä eri väreihin 

liittyviä kulttuurisia tekijöitä ja mielikuvia.   
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Kuluttajien näkemykset mahdollisista sävyeroista luonnonväriaineilla värjätyissä 
tekstiileissä  
 

Tällä hetkellä luonnonväriaineilla värjättäessä on usein vaikea toistaa täysin samanlaisia 

värjäystuloksia (Richards, 2015, s. 494; Räisänen ym., 2015, s. 276–277). Värin mää-

rään kontrolloiminen värjäysliuoksessa on haastavaa, mistä johtuen värisävyjä on vaikea 

toistaa (Räisänen ym., 2015, s. 276–277). Kuluttajat suhtautuvat mahdolliseen värisävy-

jen vaihteluun pääosin myönteisesti ja ovat sitä mieltä, että sävyjen vaihtelu voi tehdä 

vaatteista yksilöllisemmän tuntuisia ja olla jopa kiinnostava ostokriteeri tuotteita hankit-

taessa. Kuluttaja kuvaa, miten värisävyjen vaihtelu voisi tuoda jopa lisäarvoa vaatteelle: 
  

Ei se minua haittaisi. Sehän oikeastaan tekee enemmän sitä uniikkia fiilistä siihen vaat-
teeseen vielä enemmän, että se (väri) ei ole ihan sama. Että täysin samaa ei voi välttä-
mättä saadakaan sitten. Että ei se minua haittaisi ainakaan. Voisi olla just jopa se kieh-
tova ostokriteeri siinä. –31-vuotias nainen, H3– 
 

Kuluttajat ovat myös sitä mieltä, että värisävyjen vaihtelu on jossain määrin tottumisky-

symys ja ymmärrettävä ominaisuus luonnonväriaineilla värjätyissä tuotteissa. Mikäli jo-

takin vaatetta olisi tarjolla saman värisenä, mutta värisävyt vaihtelisivat hieman vaate-

kappaleittain, kuluttajat pyrkisivät lähtökohtaisesti valitsemaan vaatteen, jonka sävy 

heitä itseään eniten miellyttävää. Harmittava seikka saattaisi olla, mikäli itseä miellyttä-

vän väristä vaatekappaletta ei olisi tarjolla oman kokoisena. Haastateltava arvioi, että 

sävyerot voisivat näyttäytyä merkittävimpänä vaatetta ostettaessa, kun tuotteet ovat vie-

rekkäin ja vaatteiden ollessa ihmisten päällä, sävyeroja ei välttämättä edes huomaisi 

(H8).  Haastateltava tuo esiin, että ajatus sävyerojen vaihtelusta olisi todennäköisesti 

tottumiskysymys ja luonnonväriaineiden kohdalla myös ymmärrettävä ominaisuus: 
 

Minä uskon, että tuokin on sellainen tottumiskysymys, että nyt on tottunut vaan siihen, 
että ne on kaikki tismalleen samanvärisiä. Mutta totta kai, jos niitä tulisi kauppoihin ja ne 
nyt olisi vähän erivärisiä mutta kuitenkin saman sävyisiä, niin ei se sillä lailla vaikuttaisi. 
Totta kai sen jotenkin ymmärtää, että jos ne tehdään, miten nyt tehdäänkään ne luonnon-
sävyt, että ne ei ehkä ole niin tasalaatuisia kuin siinä teollisuuden tai sillä lailla, että kyllä 
sen ymmärtääkin. –24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8–  

 

Värisävyjen vaihtelu ei ole ainoastaan luonnonväriaineilla värjättyjen tuotteiden ominai-

suus, vaan koskee kuluttajien kokemusten mukaan myös synteettisillä väriaineilla vär-

jättyjä tuotteita. Haastateltava tuo esiin, että värisävyjen vaihtelu tuotteissa on jo ole-

massa oleva ja tuttu ominaisuus synteettisillä väriaineilla värjättyjen tuotteidenkin koh-

dalla (H5). Kuluttaja kertoo, miten esimerkiksi lankoja ostettaessa eri tuotantoerät saat-

tavat poiketa sävyltään toisistaan, minkä vuoksi samaan käsityöhön tulevat langat neu-

votaan yleensä ostamaan kerralla:  
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Ainahan sanotaan niin villalangat, että pitäisi ostaa se koko tarvittava määrä kerralla, että 
se seuraava erä saattaakin olla toisenlainen. Tätä on ihan olemassa, vaikka ne olisi vär-
jätty millä värillä. On. –67-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H5– 

 
Mahdollinen värisävyjen vaihtelu tekstiileissä nähdään ymmärrettävänä ja jopa vaat-

teelle lisäarvoa tuottavana ominaisuutena. Kuluttajat tuovat esiin, miten värisävyjen vaih-

teluun varmasti tottuisi ja toisaalta, miten värisävyjen vaihtelu on ainakin lankoja ostetta-

essa kuluttajille jo tuttu ilmiö. Se, että luonnonväriaineilla värjättäessä ei voida toistaa 

värisävyjä ei kuitenkaan ole koko totuus luonnonväriaineista. Luonnonväriaineista voi-

daan myös eristää yksittäisiä väriaineita tuottavia molekyylejä, jolloin värjäysprosessi on 

hallittavampi ja värjäystulos on ennustettavissa (Räisänen ym., 2015, s. 276–277). Väri-

aineiden eristäminen on kuitenkin työlästä ja vaatii apukemikaalien käyttöä, jonka vuoksi 

eristämisestä saatavat hyödyt tulee punnita tarkasti. Luonnonväriaineseoksia käytettä-

essä eristysprosessi on yksinkertaisempi ja haittavaikutukset terveydelle ja ympäristölle 

ovat vähäisempiä. (mts. 277.)  

 

6.4 Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien käyttö -ja hoito-
ominaisuudet  

 
Tässä alaluvussa käsitellään kuluttajien näkemyksiä ja luonnonväriaineilla värjäystä har-

rastaneiden kuluttajien kokemuksia luonnonväriaineiden valon- ja vesipesunkestosta 

sekä luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien UV-suojaavista ominaisuuksista. Tarkas-

telun kohteena on ensin luonnonväriaineiden valonkesto ja UV-suojaavat ominaisuudet, 

jonka jälkeen käsitellään kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä luonnonväriaineilla vär-

jättyjen tekstiilien vesipesunkestosta ja hoidettavuudesta. Luonnonväriaineiden värin-

kesto-ominaisuuksia ovat saaneet osakseen kritiikkiä ja luonnonväriaineilla värjättyjen 

tekstiilien suositeltu hoitaminen poikkeaa jonkin verran synteettisillä väriaineilla värjätty-

jen tekstiilien hoitamisesta (Räisänen ym., 2015, s. 239). Koska tekstiilien värinkesto ja 

hoito-ominaisuudet ovat keskeisiä tekstiilien käyttäjän näkökulmasta, analyysissa tar-

kastellaan kuluttajien näkemyksiä ja kokemuksia näistä ominaisuuksista luonnonväriai-

neilla värjättyjen tekstiilien kohdalla. 

 
Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien valonkesto ja UV-suojaavuus 
 
Luonnonväriaineiden valonkesto on yleensä heikompi kuin synteettisillä väriaineilla 

(Richards, 2015, s. 494). Valonkesto on kutienkin väriainekohtaista (Räisänen ym., 

2015, s. 238). Haastateltavat, joilla on kokemusta luonnonväriaineilla värjäämisestä, 

ovat kokeneet luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien valonkeston pääosin hyväksi. 
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Haastateltavat, joilla ei ole kokemusta luonnonvärianeilla värjäämisestä puolestaan suh-

tautuvat epäillen tuotteiden valon- ja kulutuksenkestoon ja pohtivat tuotteiden mahdol-

lista haalistumista valon-, vesipesun tai kulutuksen seurauksena. Kuluttajien arvioidessa 

luonnonväriaineiden ominaisuuksia, he punnitsevat väriaineiden pysymistä tekstiilisissä 

ja toisaalta väriaineiden turvallisuutta ja ekologisuutta. Kuluttajat uskovat luonnonväriai-

neiden olevan turvallisempia ja ekologisempia, mutta pohtivat, kestävätkö väriaineet 

haalistumatta tekstiileissä. Mikäli luonnonväriaineet tulisivat yleistymään tekstiileissä, tu-

lisi se mahdollisesti tarkoittamaan tekstiileissä uudenlaisen esteettisen ilmeen hyväksy-

mistä alaluvussa 6.3 käsiteltyjen värisävyjen lisäksi myös tekstiilien käyttö- ja hoito-omi-

naisuuksien suhteen. Haastateltava, joka on harrastanut luonnonväriaineilla värjäämistä, 

pitää luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien mahdollista haalistumista ongelman sijaan 

ominaisuutena, joka pitää vain hyväksyä:  

 
Mutta se, että jos ne (värit) haalistuu, niin kuin luonnonväreissäkin, niin minä enemmän-
kin pidän sitä ominaisuutena kuin ongelmana. Niin, että se on vaan sellainen asia mikä 
pitää hyväksyä. –37-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H10–  

 

Valoon liittyvä luonnonväriaineiden ominaisuus on myös joidenkin väriaineiden kyky vä-

hentää auringon haitallisen UV-säteilyn pääsyä iholle. Luonnonväriaineilla on tutkimus-

ten mukaan UV-suojaavia ominaisuuksia, jotka siirtyvät värjättäessä tekstiiliin (Sarkar, 

2004; Gupta ym., 2005, s. 193; Mongkholrattanasit ym., 2011, s. 277; Räisänen ym., 

2015). Kuluttajien kanssa keskusteltiin luonnonväriaineiden UV-suojaavista ominaisuuk-

sista. Ajatus luonnonväriaineiden UV-suojaavista ominaisuuksista herätti kuluttajissa 

sekä myönteisiä, yllättyneitä että hieman epäileväisiä ajatuksia. Luonnonväriaineiden 

UV-suojaavat ominaisuudet tekstiileissä näyttäytyvät hyvänä ominaisuutena etenkin ke-

säaikaan. UV-suojaavuus nähdään myös luonnonväriaineiden yleistymistä edistävänä 

tekijänä tekstiileissä (H5). Toisaalta kuluttajat pitävät UV-suojaavuutta yllättävänä omi-

naisuutena ja suhtautuvat epäillen siihen, voiko väriaineen UV-säteilyltä suojaava omi-

naisuus todella siirtyä värjättäessä tekstiiliin. Haastateltava kuvaa, miten UV-suojaavuus 

olisi hyvä ominaisuus tekstiileissä: 

 
Aika mielenkiintoiselta (kuulostaa). Tai, että eihän se vaikuttaisi minun siihen vaatteen 
käyttöön kuitenkaan millään tavalla. Paitsi sitten no joo, kun miettii sitä, että onhan tuo 
UV-säteilykin voimistunut tietenkin maapallolla niin miettii, että jos jossain kesävaatteissa 
esimerkiksi sinulla olisi sitä UV-suojaa vaatteessa itsessään, niin olisihan se aika hienoa. 
–31-vuotias nainen, H3– 

 
Luonnonväriaineiden funktionaalisia ominaisuuksia, kuten UV-suojaavuutta voidaan 

hyödyntää tuotteiden suunnittelussa (Räisänen ym., 2015, s. 254). Kiinnostus funktio-

naalisia tekstiilejä kohtaan sekä tietoisuuden lisääntyminen ekologiseen kestävyyteen 

liittyvistä asioista on lisännyt kiinnostusta luonnosta peräisin olevien ja uusiutuvien 
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raaka-aineiden käyttöön (Gupta ym., 2005, s. 190). Kuluttajat vaikuttavat olevan kiinnos-

tuneita luonnonväriaineiden UV-suojaavista ominaisuuksista, vaikka ominaisuutta pide-

tään samanaikaisesti myös erittäin yllättävänä. UV-suojaavuuden lisäksi luonnonväriai-

neilla on myös antimikrobisia ominaisuuksia, mutta niitä ei käsitelty haastatteluissa.  
 
Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien vesipesunkesto 
 

Luonnonväriaineilla värjätyt tekstiilit ovat herkkiä pH:n muutoksille ja saattavat muuttaa 

väriään pesussa pesuliuoksen pH-arvon vaikutuksesta (Räisänen ym., 2015, s. 213). 

Luonnonvärjäystä harrastaneiden kuluttajien kanssa keskusteltiin heidän omakohtaisista 

kokemuksistaan luonnonväriaineilla värjättyjen tuotteiden vesipesunkestosta. Haastatel-

tavilla, jotka olivat värjänneet luonnonväriaineilla, oli kokemusta joidenkin väriaineiden 

heikosta vesipesunkestosta. Luonnonväriaineiden pesunkesto on harrastajien kokemus-

ten mukaan väriainekohtaista. Luonnonväriaineilla värjätyt tekstiilit voivat haalistua pe-

sussa, mutta väriaineiden leviäminen pesussa ei ole yleistä, kuten haastateltava kuvaa:  
 

Tuossa on tuo paita mikä on, ”että älä pese koskaan” kun se variksenmarja niin se, vaikka 
se oli niin kaunis niin se vaan lähti. Ja kyllä me puretettiin sitä alunalla mutta ei se. Se 
vaan päätti lähteä. Vesi oli sinistä, kun minä sen kerran pesin niin sitten minä päätin, 
etten enää koskaan. (-) Ne pysy paikoillansa kuitenkin (värit) siinä. Eikä ne sitten ottaneet, 
harppineet mihinkään naapurustoon siitä. –70-vuotias nainen, käsityöammattilainen, H4– 

 
Koska luonnonväriaineilla värjätyt tekstiilit saattavat muuttaa väriään pesussa pesuliu-

oksen pH-arvosta johtuen, luonnonväriaineilla värjätyille tekstiileille suositellaan käytet-

täväksi neutraaleja tai hieman happamia pesuaineita (Räisänen ym., 2015, s. 213). Ku-

luttajat olisivat lähtökohtaisesti valmiita muuttamaan tekstiilienhoitokäytäntöjään, mikäli 

luonnonväriaineet yleistyisivät tekstiileissä, mutta tekstiilienhoitokäytäntöjen muuttami-

selle asetetaan tiettyjä ehtoja. Kuluttajat pitävät tärkeänä, ettei tuotteiden hoitamisesta 

aiheutuisi merkittävästi lisää taloudellisia kustannuksia tai vaivaa, kuten käsinpesua tai 

silittämistä. Koistisen (2011, s. 41–42) pro gradu -tutkimuksessa ilmeni, että hieman yli 

puolet tutkimukseen osallistuneista henkilöistä (n=69) olisi valmis hankkimaan luonnon-

väreillä värjättyjä tekstiilejä, vaikka niiden hoito vaatisi käsinpesua tai silittämistä. Sen 

sijaan vain 4 % tutkimuksessa mukana olleista henkilöistä olisi valmis ostamaan luon-

nonväreillä värjättyjä tekstiilejä, jos ne olisi pesetettävä pesulassa. (mts. 41–42.) 

 

Elämäntilanteella, kuten opiskelulla, on vaikutusta siihen, kuinka paljon taloudellisia ja 

psyykkisiä voimavaroja kuluttajilla on heidän kokemustensa mukaan käytettävissä pyy-

kinpesuun. Myös kuluttajien nykyisillä tekstiilienhoitokäytännöillä on merkitystä, kun ku-

luttajat arvioivat halukkuuttaan kiinnittää erityistä huomiota tekstiilien hoitamiseen luon-
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nonväriaineilla värjättyjen tuotteiden kohdalla. Kuluttajat saattavat käyttää jo nyt esimer-

kiksi villanpesuaineita tai pesupähkinöitä, jolloin aikaisempien tietojen ja kokemusten so-

veltamista luonnonväriaineilla värjättyjen tuotteiden hoitamiseen ei koeta erityisen vai-

valloisena. Pesuaineiden saatavuudella on kuitenkin merkitystä kuluttajien halukkuuteen 

muuttaa tekstiilienhoitokäytäntöjään. Esimerkiksi pieniltä paikkakunnalta ei ole haasta-

teltavan kokemusten mukaan välttämättä helppo löytää neutraaleja erikoispesuaineita 

(H5). Kuluttajat suhtautuvat kuitenkin tekstiilienhoitoon lähtökohtaisesti näkökulmasta, 

että oikeanlaisella tekstiilien hoidolla voidaan vaikuttaa tekstiilien käyttöikään ja edesaut-

taa tekstiilien säilymistä hyvänä, kuten haastateltava kuvailee:  
 
No kyllä varmasti väkisinkin se tulisi eteen sitten sieltä, että ne vaatteet saisi kestäväksi 
ja pysyväksi, ettei ne mene heti ensimmäisessä pesussa pilalle. Niin kyllähän siihen täy-
tyy silloin keskittyä. –28-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H13– 

 

Mikäli luonnonväriaineet tulisivat yleistymään tekstiileissä, kuluttajat kaipaisivat lisää tie-

toa luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien hoitamisesta. Kuluttajat toivoivat, että teks-

tiilien mukana tulisi tietoa niiden hoitamisesta ja että tietoa olisi helposti ja kootusti saa-

tavilla esimerkiksi verkossa jollakin luotettavalla sivustolla (H8, H9). Haastateltava kuvai-

lee tiedon tarpeellisuutta uudenlaisten tuotteiden kohdalla:  

 
Kyllä voisin kiinnittää huomiota ja olla tarkempi, mutta sitten vaan, että pitäisi tietää, että 
miten niitä (luonnonväriaineilla värjättyjä tekstiilejä) hoidetaan. Pitäisi saada sitä tietoa. –
24-vuotias nainen, harrastaa käsitöitä, H8– 
 

Kuluttajat toivat esiin, että kaipaisivat muutenkin lisätietoa luonnonväriaineista ja luon-

nonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Kuluttajat kokevat aiheen mielenkiintoisena ja aja-

tuksia herättävänä sekä uskovat, että luonnonväriaineiden käyttö voisi tulla yleistymään 

kulutustuotteissa, koska tietoisuus ja julkinen keskustelu ympäristöongelmista ja ekolo-

giseen kestävyyteen liittyvistä haasteista on lisääntynyt.  
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7 Johtopäätökset  
 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella sitä, mitä tekijöitä kuluttajat arvostavat vaatteita 

hankkiessaan, millaisia näkemyksiä kuluttajilla on vaatteiden tuotantoon ja kulutuksen 

liittyvistä kestävyyshaasteista sekä millaisin keinoin kuluttajat pyrkivät tekemään vaattei-

den kulutuksestaan eettisesti ja ekologisesti kestävämpää. Lisäksi tutkimuksessa tar-

kasteltiin, missä kulutustuotteissa ja mistä näkökulmasta kuluttajat kiinnittävät huomiota 

väriaineiden alkuperään, millaisia mielikuvia kuluttajat liittävät synteettisiin- ja luonnon-

väriaineisiin sekä millaisia näkemyksiä ja kokemuksia kuluttajilla on luonnonväriaineilla 

värjätyistä tekstiileistä tai muista kulutustuotteista. Tutkimus asemoituu vaatteiden, kes-

tävän kulutuksen ja värien tutkimiseen.  

 

Erityisesti laatu näyttäytyy kuluttajille merkityksellisenä tekijänä vaatteita hankittaessa. 

Vaatteiden laatua arvioidessaan kuluttajat kiinnittävät huomiota ompelujälkeen, materi-

aaliin sekä vaatteen hoidettavuuteen ja arvioituun kulutuksenkestoon. Tulos eroaa Swin-

kerin ja Hinesin (2006, s. 218–223) tutkimuksesta, jonka mukaan vaatteen yksityiskoh-

dilla ja muodikkuudella sekä soveltuvuudella omaan tyyliin on eniten merkitystä kulutta-

jille heidän arvioidessaan vaatteiden laatua. Se, että kuluttajat peräänkuuluttavat tuottei-

den laatua, viittaa nykyisen pikamuotiin perustuvan tekstiilien tuotannon ja kulutuksen 

haasteisiin. Pikamuoti ilmenee kuluttajille tuotteiden halpoina hintoina, heikkona laatuna 

ja nopeana vaihtuvuutena (Joy ym., 2012, s. 273; von Mengersen, 2013, s. 342). Kulut-

tajille tarjottavien vaatteiden laatu ja pitkäikäisyys eivät näyttäydy automaationa, vaan 

kuluttajat joutuvat näkemään vaivaa arvioidessaan vaatteiden kulutuksenkestoa niitä 

hankkiessaan. Kuluttajat pitävät kestävän kulutuksen kannalta ongelmallisena tekstiilien 

heikkoa kulutuksenkestoa ja siitä aiheutuvaa vaatteiden lyhyttä käyttöikää. Nykyinen 

tekstiilien kulutus onkin kestämättömällä pohjalla, minkä vuoksi tarvittaisiin uutta eetti-

sempää kuluttajakulttuuria ja muutoksia kestävämmän muotijärjestelmän luomiseksi 

(Niinimäki, 2013, s. 36). 

 

Kuluttajat ovat tietoisia tekstiilien tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä moninaisista kes-

tävyyshaasteista. Myös Niinimäen ja Hassin (2011, s. 1879) tutkimuksen mukaan kulut-

tajat ovat huolissaan tekstiilien tuotannon ja kulutuksen ekologisuuteen ja eettisyyteen 

liittyvistä kysymyksistä. Ekologiseen ja eettiseen tekstiilien kulutukseen pyrkimiseen liit-

tyy kuitenkin kuluttajan näkökulmasta monia ristiriitaisuuksia. Tekstiilien kohdalla luotet-

tavan ja ajantasaisen tiedon arvioiminen voi olla haastavaa. Globaalit tuotantoketjut vai-

keuttavat tekstiilien jäljitettävyyttä ja toisaalta kuluttajat eivät suhtaudu tekstiilien kulutuk-

seen liittyviin haasteisiin mustavalkoisesti, vaan uskovat asioilla olevan monia puolia.  
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Kuluttajat pyrkivät omalla toiminnallaan muuttamaan vaatteisiin liittyvää kulutustaan kes-

tävämmäksi. Kuluttajat pyrkivät muun muassa vähentämään ostamista, yrittävät hankki-

maan laadukkaita ja kulutusta kestäviä tekstiilejä, suosivat kotimaisia tai ekosertifioituja 

tuotteita, hankkivat vaatteita käytettynä, valmistavat vaatteita itse ja kiinnittävät huomiota 

veden- ja energiankulutukseen vaatteita hoitaessaan. Kuluttajat myös kierrättävät ja kor-

jaavat vaatteitaan sekä keksivät käytöstä poistamilleen tekstiileille uusia käyttötarkoituk-

sia. Tulokset viittaavat siihen, että vaatteiden kulutuksen kohdalla on nähtävissä arvojen 

muutosta siinä, millainen toiminta nähdään kestävänä. Niinimäen (2013, s. 23) tutkimuk-

sen mukaan kuluttajat voivatkin vaikuttaa vaatteiden tuotannosta ja hankinnasta aiheu-

tuviin päästöihin vähentämällä vaatteiden hankintaa sekä ostamalla laadukkaita ja mer-

kitykselliseltä tuntuvia vaatteita.  

 

Vaatteiden hankintaan liittyvien tekijöiden lisäksi huomion kiinnittäminen vaatteiden hoi-

tamisesta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja vaatteiden hoitamisen tapoihin (Miilunpalo 

& Räisänen, 2018) sekä vaatteiden kierrättäminen, käytettynä hankkiminen ja uu-

siokäyttö (Joung & Park-Poaps, 2013, s. 105, 109; Kamppuri ym., 2019, s. 5) ovat kei-

noja muuttaa vaatteisiin liittyvää kulutusta kestävämmäksi. Kestävä kuluttajuus ei kui-

tenkaan ole välttämättä ensisijainen tai ainoa motivoiva tekijä kuluttajien toiminnan taus-

talla, vaan tulokset antavat viitteitä siitä, että kuluttajien toimintaa ohjaavat lisäksi muun 

muassa tottumukset, mielenkiinnon kohteet, toiminnan käytännöllisyys arjessa sekä ta-

loudellisuus. Lisätutkimusta tarvitaan, mikäli halutaan tarkemmin eritellä kuluttajien toi-

mintaa motivoivia tekijöitä tekstiilien kulutukseen liittyen. 

 

Kuluttajien näkemyksistä tuotteissa käytettävistä väriaineista ei ole juurikaan aiempaa 

tutkimusta (ks. kuitenkin Geissler, 2009; Koistinen, 2011; Bearth ym., 2014). Tutkimus 

osoittaa, että värit näyttäytyvät kuluttajille itsestään selvänä osana arkea ja väriaineiden 

alkuperän pohtiminen on kuluttajille uudenlainen lähestymistapa väreihin. Tekstiilien li-

säksi kuluttajat toivat esiin myös muita kulutustuotteita, joissa he ovat pohtineet väriai-

neiden alkuperää, kuten elintarvikkeet, hiusvärit, kosmetiikka, pinnoitteet, painovärit ja 

taide. Kuluttajat pohtivat väriaineiden alkuperää eri kulutustuotteissa erityisesti niiden 

turvallisuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että kuluttajat 

arvostavat väriaineiden turvallisuutta eri kulutustuotteissa.  

 

Kuluttajat mieltävät luonnonväriaineet pääosin turvallisemmiksi ja terveyden kannalta 

paremmiksi kuin synteettiset väriaineet. Tulos tukee Geisslerin (2009, s. 374) tutkimusta, 
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jonka mukaan kuluttajat pitävät terveyteen liittyviä näkökohtia merkittävimpinä arvioides-

saan kiinnostustaan hankkia luonnonväriaineilla värjättyjä tuotteita. Luonnonväriainei-

den haittavaikutukset terveydelle ovat yleensä vähäisiä (Krishnamurthy ym., 2002, s. 

151; Räisänen ym., 2015, s. 276), mutta kuitenkin myös luonnonväriaineet voivat olla 

ihmiselle haitallisia tai myrkyllisiä (Richards, 2015, s. 494; Räisänen ym., 2015, s. 277). 

Tarvitaan toksikologista tukimusta, jotta sekä synteettisten- että luonnonväriaineiden 

kohdalla voidaan määriellä haitalliset yhdisteet sekä rajoittaa tai kieltää joidenkin ai-

nesosien käyttö värjäämisessä (Richards, 2015, s. 494).  

 

Turvallisuuden lisäksi kuluttajat yhdistävät luonnonväriaineisiin luontoon liittyviä mieliku-

via sekä ekologisuuden. Tulos viittaa siihen, että luonnonväriaineet assosioituvat toden-

näköisesti jo nimensä perusteella luontoon ja ympäristömyötäisyyteen. Luonnonväriai-

neet eivät kuitenkaan automaattisesti ole ekologisempia kuin synteettiset väriaineet, 

vaan luonnonväriaineiden ympäristömyötäisyyttä arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota 

koko tuotantoketjuun (Fletcher & Grose, 2012, Räisäsen ym., 2015, s. 251, mukaan). 

Luonnonväriaineiden ympäristömyötäisyyteen liittyviä haasteita ovat muun muassa vä-

riaineiden tuotannosta ja värjäämisestä aiheutuvat veden- ja energiankulutus sekä me-

tallisuolojen käyttö puretteina (Räisänen ym., 2015, s. 233–235, 248–250). Luonnonvä-

riaineiden etuna voidaan kuitenkin pitää, että ne ovat yleensä uusiutuvia, kasvipohjaisia 

ja biohajoavia (Arora ym., 2017, s. 30) ja että väriaineiden lähteinä voidaan hyödyntää 

teollisuuden sivuvirtoja (Shahid & Mohammad, 2013, s. 315; Räisänen ym. 2015, s. 221). 

Luonnonväriaineiden ekologisuuden parantamiseksi kehitetään myös jatkuvasti uusia 

menetelmiä (Drivas ym., 2011, Räisäsen ym., 2015, s. 222, mukaan; Shahid & Moham-

mad, 2013, s. 312; Räisänen ym. 2015, s. 235–236).   

 

Luonnonväriaineilla aikaansaatavat värisävyt näyttäytyvät keskeisenä luonnonväriai-

neilla värjättyjen tuotteiden viehätysvoimaa lisäävänä tekijänä niiden kuluttajien kerto-

mana, joilla on kokemusta luonnonväriaineilla värjätyistä tekstiileistä. Luonnonväriainei-

den käyttö tekstiileissä voisi mahdollisesti jopa lisätä kuluttajien sitoutumista vaatteisiin, 

sillä kuluttajat kokevat esimerkiksi värisävyjen vaihtelun tekstiilin uniikkiutta lisäävänä 

ominaisuutena. Kuluttajat luonnehtivat luonnonväriaineilla saavutettavia värjäystuloksia 

muun muassa rauhoittaviksi, seesteisiksi, maanläheisiksi, erikoisiksi, aidoiksi, pehmeän 

sävyisiksi, miellyttäviksi, hyvän näköisiksi ja yhteensointuviksi. Myös Krishnamurthyn 

ym., (2002, s. 151) tutkimuksessa luonnonväriaineista saatavia värisävyjä kuvaillaan 

pehmeän sävyisiksi, lempeiksi, hienostuneiksi ja rauhoittaviksi. Toisaalta murrettu väri-
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maailma jakaa kuluttajien mielipiteitä ja kuluttajat eivät välttämättä pidä murretuista vä-

risävyistä. Värimieltymykset näyttäytyvät pääosin yksilöllisinä, mutta toisaalta myös kult-

tuuriset tekijät vaikuttaisivat ohjaavan värisävyihin liitettäviä mielikuvia.  

 

Luonnonväriaineilla värjättyjen tekstiilien suositeltu hoitaminen poikkeaa jonkin verran 

synteettisillä väriaineilla värjättyjen tekstiilien hoitamisesta (Räisänen ym., 2015, s. 239). 

Kuluttajat olisivat tietyin reunaehdoin valmiita kiinnittämään huomiota luonnonväriaineilla 

värjättyjen tekstiilien oikeanlaiseen hoitamiseen, kuten pH-arvoltaan neutraalien pesuai-

neiden käyttöön. Kuluttajat ovat tietoisia ekologisuuden megatrendistä ja pääosin usko-

vat, että luonnonväriaineiden käyttö tekstiileissä voisi tulla yleistymiseen tulevaisuu-

dessa. Kuluttajat toivoisivat lisätietoa luonnonväriaineiden ominaisuuksista ja luonnon-

väriaineilla värjättyjen tekstiilien kohdalla erityisesti niiden hoitamisesta. Tietoa kaivattai-

siin etenkin, mikäli luonnonväriaineiden käyttö tekstiilien teollisessa värjäyksessä tulisi 

lisääntymään ja luonnonväriaineilla värjättyjä tuotteita tulisi nykyistä enemmän kulutta-

jien saataville.  

 

Tutkimus sekä osaltaan tukee että osaltaan eroaa aikaisempien tutkimusten tuloksista 

liittyen kuluttajille merkityksellisiin tekijöihin vaatteita hankittaessa, kuluttajien näkemyk-

siin tekstiilien tuotannon kestävyyshaasteista sekä kuluttajien pyrkimyksiin muuttaa vaat-

teisiin liittyvää kulutustaan kestävämmäksi. Tutkimus lisää ymmärrystä värien moniulot-

teisuudesta ja siitä, miten väriaineiden alkuperä yhdistyy kuluttajien näkökulmasta usei-

siin eri kulutustuotteisiin terveyden ja tuoteturvallisuuden näkökulmasta. Tutkimus myös 

valottaa luonnonväriaineisiin ja synteettisiin väriaineisiin liitettäviä mielikuvia kuluttajien 

näkökulmasta.  

 

Tulevaisuudessa tutkimusta voisi syventää perehtymällä tarkemmin kuluttajien näke-

myksiin väriaineiden alkuperästä ja turvallisuudesta eri kulutustuotteissa. Tutkimusta 

voisi tehdä myös kuluttajien mielipiteistä luonnonväriaineilla aikaansaatavista vä-

risävyistä hyödyntämällä haastatteluissa monipuolisemmin virikemateriaalia, jotta kulut-

tajat voisivat muodostaa laajemman näkemyksen väriaineiden lähteistä sekä vä-

risävyistä, joita luonnonväriaineilla on mahdollista tuottaa. Kiinnostavaa voisi olla myös 

tarjota kuluttajien käyttöön luonnonväriaineilla värjättyjä tekstiilejä ja kerätä tietoa kulut-

tajien kokemuksia tuotteiden käyttöön ja hoitamiseen liittyen.     
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Liitteet 
 
 
Liite 1 Puolistrukturoitu teemahaastattelurunko 

Teema 1: Vaatteiden hankinta ja vaatteiden poistaminen käytöstä 
-Mistä hankitte yleensä vaatteenne?  

-Miten usein keskimäärin hankitte vaatteita?  

-Mihin asioihin kiinnitätte huomiota vaatteita ostaessanne?  

-Kiinnitättekö huomiota vaatteiden materiaaleihin? Suositteko joitain tiettyjä materiaa-

leja vaatteissa?  

-Tutustutteko vaatteessa olevaan materiaali- ja hoito-ohjemerkkiin tai tarkistatteko netti-

kaupasta vastaavat tiedot ennen kuin ostatte vaatteen?  

-Oletteko kuullet Ioncell® -selluloosamuuntokuidusta?  

-Seuraatteko muotia tai pukeutumistrendejä?  

-Mikä on yleisin syy sille, että ette enää käytä jotain vaatetta ja olette valmis luopumaan 

siitä?  

-Mitä teette vaatteille, kun ette enää käytä niitä? 

 

Teema 2: Kestävä kulutus vaatteita hankittaessa 
-Oletteko miettineet vaatteiden alkuperämaata vaatteita ostaessanne?  

-Oletteko pohtineet vaatteiden eettisyyttä, mitä asioita?  

-Oletteko pohtineet vaatteiden ekologisuutta, mitä asioita?  

-Mitä kautta olette saaneet tai hankkineet tietoa vaatteiden ekologisuudesta ja eettisyy-

destä?  

 
Teema 3: Vaatehuolto  
-Miten hoidatte vaatteitanne?  

-Koetteko, että teillä on tietoa erilaisten materiaalien ominaisuuksista vaatehuollon kan-

nalta?  

-Missä olette oppineet vaatehuoltoa?  

-Onko teille opetettu koulussa vaatehuoltoa? 

 
Teema 4: Värien merkitys kuluttajille arjessa ja kuluttajien näkemykset väriainei-
den alkuperästä 
-Tuleeko mieleenne arjen tilanteita, joissa erityisesti havahdutte värien olemassaoloon?  

-Tuleeko mieleenne tilanteita, joissa väri jollakin tavalla ohjaa toimintaanne arjessa? 
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-Oletteko koskaan ajatelleet väriaineiden alkuperää erilaisissa tuotteissa, missä tuot-

teissa?  

-Mitä teille tulee mieleen synteettisistä väreistä? 

-Mitä teille tulee mieleen luonnonväreistä? 

-Miten tärkeä asia vaatteen väri on teille? 

-Onko teillä jokin lempiväri vaatteissa tai yleisesti?  

 

Teema 5: Kuluttajien kokemukset ja näkemykset luonnonväreillä värjätyistä teks-
tiileistä  
-Onko teillä kokemuksia luonnonväriaineilla värjätyistä vaatteista tai muista tekstii-

leistä?  

-Virikemateriaalin näyttäminen. Mitä mieltä olette luonnonväreillä värjättyjen tekstiilien 

väreistä ja värisävyistä? Millaisia ajatuksia väriaineiden lähteet herättävät teissä?   

-Joillakin luonnonväreillä on UV-suojaavia ominaisuuksia, jotka siirtyvät värjäyksessä 

tekstiiliin, jolloin myös tekstiileistä tulee UV-suojaavia. Mitä ajatuksia tämä herättää?  

-Onko teillä kokemusta vaatteiden haalistumisesta tai vaatteen värin muuttumisesta pe-

sussa? Miten tärkeänä pidätte sitä, että vaatteet eivät haalistu valon vaikutuksesta tai 

että vaatteiden väri säilyy muuttumattomana pesussa?  

-Olisitteko valmis muuttamaan tekstiilienhoitokäytäntöjänne, jotta voisitte käyttää luon-

nonväriaineilla värjättyjä tekstiilejä?  

-Uskotteko, että luonnonvärien yleistyminen tekstiilien värjäyksessä voisi tuoda Suo-

meen uusia työpaikkoja esimerkiksi värikasvien viljelyn, värjäykseen soveltuvien kas-

vien ja sienten keräämisen tai itse värjäysprosessien parissa?  

-Olisitteko kiinnostuneita hankkimaan luonnonväriaineilla värjättyjä vaatteita?  
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Liite 2 Haastattelun virikemateriaali 

 

a. Tammenterholla värjätty lankavyyhti  

b. Hopeapensaalla värjätty lankavyyhti  

 

  

a. 

b. 
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Liite 3 Tiedote haastateltaville 

Tietoa tutkimuksesta 
 
Tutkimuksen nimi:  
BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille  
 
Tutkimuksen tekijä: Eveliina Yli-Heikkilä 
Helsingin yliopisto  
Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Kotitalousopettajan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma  
 
Pro gradu -opinnäytetyö on osa kotitalousopettajan opintojani Helsingin yliopiston kas-
vatustieteellisessä tiedekunnassa. Toteutan pro gradu -tutkielmani osana laajempaa 
BioColour -tutkimushanketta (biocolour.fi), jossa tutkitaan väriaineiden käyttöön liittyviä 
kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia. Hankkeessa edistetään luonnosta peräisin 
olevien väriaineiden tuotantoa ja käyttöä tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa. Ta-
voitteena on vahvistaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista taloudessa ja ku-
luttajakäyttäytymisessä.  
 
Tutkin pro gradu -tutkielmassani kuluttajien suhtautumista luonnonväriaineilla värjättyi-
hin tekstiileihin. Tutkimuksessani kartoitan myös kuluttajien tekstiilienhoitoon liittyviä käy-
täntöjä sekä kuluttajien näkemyksiä erilaisista tekstiilimateriaaleista. Lisäksi tarkastelen 
tutkimuksessani vaatteiden hankintaa kuluttajan näkökulmasta.  
 
Pro gradu -opinnäytetyöni tutkimusaineistona toimivat kuluttajahaastattelut. Pyytäisin 
Teitä osallistumaan tutkimushaastatteluun, joka toteutetaan joko pari- tai yksilöhaastat-
teluna. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumi-
nen ei aiheuta Teille minkäänlaisia kustannuksia eikä henkilöllisyytenne tule missään 
vaiheessa esille. Tietojanne käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut nauhoitetaan ja 
litteroidaan. Nauhoitettu tutkimusaineisto hävitetään litteroinnin jälkeen. Anonymisoitu 
haastattelun litteraatti säilytetään yliopiston palvelimilla, salasanojen takana. Tutkimus-
aineistoa voidaan hyödyntää tämän pro gradun lisäksi osana BioColour -tutkimushank-
keen muita tutkimuksia. Tutkimusaineisto luovutetaan anonymisoituna koko tutkimusryh-
män käyttöön ja sitä hyödynnetään kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä aika-
kausilehdissä julkaistavissa artikkeleissa. Tutkimushankkeen tutkimukset valmistuvat 
kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppuun mennessä.  
 
Voitte halutessanne keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa. Jos pää-
tätte peruuttaa suostumuksenne tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy jostain 
muusta syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tut-
kimusaineistoa.  Ennen haastattelua tutkimukseen osallistuvat henkilöt täyttävät vielä 
kaksi kappaletta suostumusasiakirjoja, joista toinen annetaan tutkijalle ja toinen jää 
haastateltavalle. Suostumusasiakirja sisältää kuvauksen tutkimuksesta sekä tiedot siitä, 
miten voitte halutessanne peruuttaa suostumuksenne tutkimukseen osallistumisesta.  
 
Ystävällisin terveisin 
Eveliina Yli-Heikkilä  
eveliina.yli-heikkila@helsinki.fi    
puh. nro.  
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Liite 4 Suostumusasiakirja 

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta 

Tutkimuksen nimi: BioColour - Biovärit - Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmen-
teille 

Tutkimuksen tekijä:  

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen (biocolour.fi), jossa tutkitaan väriaineiden 
käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia. Hankkeessa edistetään 
luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoa ja käyttöä tekstiileissä, pakkauksissa 
ja pinnoitteissa. Tavoitteena on vahvistaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutu-
mista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. 

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tut-
kimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-
toista. Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia eikä 
henkilöllisyyteni tule missään vaiheessa esille. Tiedän, että minua käsitteleviä tietoja kä-
sitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineisto luovutetaan anonymisoituna koko tutki-
musryhmän käyttöön ja sitä hyödynnetään kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä 
aikakausilehdissä julkaistavissa artikkeleissa. Tutkimus valmistuu kokonaisuudessaan 
vuoden 2025 loppuun mennessä. Nauhoitettu tutkimusaineisto hävitetään litteroinnin jäl-
keen. Anonymisoitu haastattelun litteraatti säilytetään yliopiston palvelimilla, salasanojen 
takana. 

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään tutkimuksen tar-
peisiin. ______ 

Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa. Jos päätän 
peruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostain muusta 
syystä, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusai-
neistoa. Ilmoitan muutokset tutkimukseen osallistumisesta osoitteeseen minna.au-
tio@helsinki.fi. 

Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen 
osallistumisesta. 

Päiväys 

_______________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_______________________________________ 

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

_______________________________________ 

Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle ja 
toinen suostumuksen vastaanottajalle. 


