
12 E R Ä  1 0 – 2 0 0 6  E R Ä P U K E U T U J A N  O P A S

� Kaikki tekstiilit valmistetaan jos-
takin kuidusta, joko luonnon-
kuiduista tai tekokuiduista. Suo-
raan luonnosta saatavien luon-
nonkuitujen ominaisuudet ovat
pysyviä, eikä niitä voi valmistus-
prosessissa varsinaisesti muuttaa.

Tietyillä kankaille tehtävillä vii-
meistyksillä ominaisuuksia voidaan
kuitenkin jossain määrin parantaa,
esim. villa vanumattomaksi, vaate-
tuskankaat likaa hylkiviksi, palo-
suojatuiksi tai anti-bakteerisiksi.

Luonnonkuidut jaotellaan kas-
vikuituihin (esim. puuvilla), eläin-
kuituihin (esim. villa) ja mineraali-
kuituihin (asbesti). Kasvikuidut
ovat pääasiassa selluloosaa ja
eläinkuidut proteiinia. Asbesti on
kivikuitu.

Tekokuitujen ominaisuuksia
voidaan eri valmistustapojen mu-
kaan vaihdella paljon vapaammin.

Tekokuidut jaotellaan kahteen
ryhmään, orgaanisiin ja epäor-
gaanisiin.Näistä orgaaniset kuidut
muodostavat tekokuitujen valta-
ryhmän ja ne jaetaan edelleen
synteettisiin kuituihin (esim. po-
lyesteri) ja muuntokuituihin (esim.
viskoosi). Synteettisten kuitujen
tärkeimpänä raaka-aineena on
pääosin maaöljy,muuntokuitujen
selluloosa tai joskus proteiini.

Epäorgaanisia kuituja käytetään
suhteellisen harvoin tekstiileissä.
Tällaisia kuituja ovat hiilikuidut,la-
sikuidut, metallikuidut, metal-
loidut kuidut ja keraamiset kuidut.

Vaikka varsinkin muuntokuidut
ovat läheistä sukua puuvillalle, ei-
vät tekokuidut ole pystyneet kor-
vaamaan luonnonkuitujen miel-
lyttävää tuntua ja hyvää kosteu-
denimemiskykyä. Luonnonkuitu-
jen ominaisuuksia ei toisaalta ai-
na koeta hyviksi, sillä esimerkiksi
puuvillainen vaate ei kostuttuaan
kovin helposti kuivu ja märkänä se
on myös kylmä.

Tosin nykyään valmistetaan pal-
jon sekoitekankaita, joissa teko-
kuidun tarkoituksena on parantaa
vaikkapa kankaan kestävyyttä tai
joustavuutta.

Tekstiilien historiaa

Ihmiskunnan vanhimmasta teks-

Kaikkien luonnossa liikkuvien ihmisten 
mukavuuden kannalta tekstiilit ovat 
nousseet yhä merkittävämpään asemaan.
Samalla kankaiden kutomiseen käytettyjä
kuituja on tullut yhä enemmän ja niitä 
myydään yhä useammilla kauppanimillä.
Seuraavassa kokonaisuudessa yritämme
luoda järjestystä kaaokseen.

luonnossa liikku
parhaaksi

luonnossa liikku
parhaaksi

MIRKKA JA PERTTI ROVAMO Tekstiilejä 

tiilikulttuurista on säilynyt vain vä-
hän todisteita, koska raaka-aineet
ovat huonosti säilyviä. Meille eu-
rooppalaisille, jotka luulemme
keksineemme kaiken, on yllättä-
vää, että maailman vanhimmat
varmat jäänteet puuvillakankais-
ta on löydetty Meksikon luolista.
Ne on ajoitettu vuosiin 5800 eaa,
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kujan kujan 
lähes 8000 vuoden taakse.

Villan hyödyntämisen tiedetään
alkaneen muutamia satoja vuosia
myöhemmin suunnilleen yhtä ai-
kaa Kiinassa, Babyloniassa (nykyi-
sen Irakin alueella) ja Egyptissä.

Pellavan käyttökelpoisuus ha-
vaittiin samaan aikaan Egyptissä.
Esimerkiksi egyptiläiset muumiot
kiedottiin pellavaliinoihin.

Silkkiä opittiin kutomaan Kii-
nassa pari tuhatta vuotta myö-
hemmin, noin 6000 vuotta sitten.

Kun nykyisen Euroopan tekstiili-
muoti alkoi hahmottua Kreikan ja

Rooman valtakaudella,pellava ja vil-
la olivat jo kotoperäisiä tekstiilejä.

Silkkikin tunnettiin täällä, mut-
ta sitä tuotiin kaukaa tuntematto-
masta idästä, jonne Rooman val-
takunnalla oli kauppayhteydet
Silkkitietä pitkin. Kumpikaan osa-
puoli ei tuntenut tarkkaan kaup-
pakumppaniaan, vaan kauppaa
käytiin monien välittäjien avulla.
Lähes koko Euraasian ja Afrikan
kattavat markkinat kuitenkin toi-
mivat jo silloin.

Ei ole sattumaa, että itään kul-
kevan kauppatien nimi oli juuri
Silkkitie.Tiedetään,että kilo silkkiä
maksoi Rooman valtakunnan alu-
eella kilon kultaa. Kiinalaisilla oli-
si ollut syytä kutsua kauppareittiä
kultatieksi, kultahan kulkeutui
puolestaan itään päin.

Rooman valtakunnan luhis-
tuessa pohjoisten kansojen vael-
luksiin ja hävitysretkiin pellava ka-
tosi Euroopasta.Myöhemmin ara-
bit toivat sen tänne uudelleen ku-
ten suuren osan muustakin antii-
kin kulttuuriperinnöstä.

Silkkiä on pystytty valmista-
maan itse Välimeren alueella noin
vuodesta 550 lähtien ja puuvilla
tuli Eurooppaan Intian seuduilta
noin vuonna 1000.

Tekstiilien teollinen valmistus
perustui luonnonkuituihin aina
1900-luvun alkuun saakka, vaikka
jo 1845 keksittiin ensimmäinen
liukeneva selluloosayhdiste,sellu-
loosanitraatti, joka voitiin vetää
langaksi.Ensimmäiset teolliset te-
kokuidut olivatkin 1900-luvun
alussa massatuotantoon selluloo-
sasta kehitettyä muuntokuituja,
joista tärkein oli viskoosi.

Polyamidi,joka alkuaan tuli tun-
netuksi nimellä nylon (New
York–London) eli nailon oli teks-
tiiliteollisuuden ensimmäinen
synteettinen kuitu. Sitä alettiin
valmistaa USA:ssa 1938.

1950-luvun alkuun saakka luon-
nonkuidut olivat kuitenkin ylivoi-
maisesti tärkeimpiä tekstiilikuitu-
ja, puuvilla selkeästi tärkeimpänä
ja villa toiseksi tärkeimpänä.Muu-
tos oli kuitenkin jo käynnissä ja
vuonna 1950 tekokuitujen koko-
naistuotanto ylitti ensimmäisen
kerran villan osuuden.

Synteettisten kuitujen valmis-
tus lähti kasvamaan voimakkaas-
ti 60-luvun alusta lähtien, mutta
kaikkien tekokuitujen kokonais-
tuotanto ohitti pelkän puuvillan

� Gaslight -takissa 
yhdistyvät hengittävyys
ja säänkestävyys 
parhaimmalla mahdol-
lisella tavalla, lupaa
Jack Wolfskin. Ulko-
puolelta ei pääse 
tuuli eivätkä sade-
pisarat läpi, mutta
hikeä tuottavat 
urheilulajit onnistu-
vat silti hyvin.
Takkiin on valittu
vain keveitä 
materiaaleja, joten
painon pitäisi pysyä
500 gramman 
alapuolella.

� Jack Wolfskinin takin nimi
Elements Nano-Tex kertoo 
melkein jo mistä on kysymys.
Texaporen kankaaseen 
yhdistetyt nanoteknologiset
elementit pitävät huolen siitä,
että takkiin ei tartu lika eikä
kosteus eivätkä epämiellyttä-
vät hajut. Elements-takkia ei
siis tarvitse kyllästää missään
vaiheessa uudestaan.Texapore
puolestaan pitää veden lisäksi
ulkopuolella myös tuulen ja
takki myös hengittää hyvin.
Enempää toiveita ei enää voi 
olla, paitsi kipinänkestävyys.

tuotantomäärät vasta 1984.
Vuonna 1998 puuvillan tuotan-

to oli tekstiilikuitujen kokonais-
tuotannosta enää 38%. Käytetyin
tekokuitu oli samaan aikaan poly-
esteri (28% kokonaistuotannosta)
ja se hallitsee synteettisten kuitu-
jen tuotantoa peräti 59 prosentin
osuudella.

Silti puuvilla on edelleen käyte-
tyin tekstiilikuitu, mutta ennen
muuta synteettinen polyesteri ki-
rii yhä lähemmäs.

Tekokuitujen määrä kasvaa jat-
kuvasti ja kokeiluja on suoritettu
tuhansilla kuitulaaduilla. Teolli-
sesti tärkeitä tekokuituja on kui-
tenkin vain joitakin kymmeniä.

Kurkistus 
tekstiilien ekologiaan

Tekstiilituotteen koko elinkaarta
tarkastellen luonnonkuidut eivät
ole välttämättä sen ympäristöys-
tävällisempiä tai vaikutuksiltaan
sosiaalisesti kestävämpiä kuin te-

kokuidutkaan.Molempien valmis-
tusprosessista aiheutuu haittavai-
kutuksia ympäristölle samoin kuin
perinteisten yhteisöjen sosiaali-
selle rakenteelle. Niitä ei voi yksi-
selitteisesti verrata keskenään.

Luonnon- ja muuntokuitujen
vahvana puolena on,että niitä saa-
daan suhteellisen nopeasti uusiu-
tuvista luonnonvaroista ja ne on
helpompi palauttaa luonnon kier-
tokulkuun kuin synteettiset kui-
dut.

Synteettiset kuidut puolestaan
tarvitsevat usein edellisiä vähem-
män viimeistyksiä, pesua tai huol-
toa ja tarjoavat toisaalta enemmän
lujuutta ja kulutuksenkestoa, jot-
ka ominaisuudet lisäävät tuotteen
käyttöikää.

Kasvikuituja tuotettaessa maa-
ta lannoitetaan ja käsitellään rik-
kakasvien torjunta-aineilla. Myös
eläinkuituja, esim. villaa, käsitel-
lään usein kemikaaleilla tuholais-
ten torjumiseksi.

Ku
va

:R
ai

ja
 H

en
tm

an

Ku
va

t:
Ja

ck
 W

o
lfs

ki
n



14 E R Ä  1 0 – 2 0 0 6  E R Ä P U K E U T U J A N  O P A S

Tekokuitujen valmistuksessa
tarvitaan mutkikkaita kemiallisia
prosesseja ja kankaan valmista-
misen helpottamiseksi joudutaan
langat suojaamaan ja liukasta-
maan erilaisin kemikaalein. Kan-
kaat myös viimeistetään ja värjä-
tään kemiallisin ainein.

Tekstiilien valmistuksen eri vai-
heissa ympäristöä kuormittavat il-
maan päätyvät epäpuhtaudet,ve-
den kulutus, jätteet, melu, tarvit-
tava energia ja kuljettamisesta ai-
heutuneet päästöt. Kaiken hui-
puksi tulevat vielä tarvittavat pak-
kausmateriaalit. Ja lopulta suurin
osa tekstiilien elinkaaren aiheut-
tamasta ympäristökuormitukses-
ta syntyy valmistusprosessin jäl-
keen pesun ja huollon vuoksi.

Ympäristön kannalta paras vaih-
toehto on aina ostaa mahdolli-
simman lähellä valmistettuja ja
korkealaatuisia tuotteita, jotka
kestävät käytössä kauan.

Jos haluat olla erityisen tietoi-
nen ekologisesti tärkeistä teki-
jöistä, ota selvää, millainen pääs-
töjä rajoittava tai esim. lapsityö-
voiman käyttöä estävä lainsää-
däntö tuotteen valmistusmaassa
on,miten lakia noudatetaan ja mi-
ten sitä valvotaan. Merkitystä on
silläkin ovatko tuotannon koneet
uusia vai vanhoja. Yleensä uudet
koneet säästävät sekä energiaa,
vettä että kemikaaleja.

Suomessa ja useissa länsimaissa
esim. haitallisten kemikaalien ja
syöpää aiheuttavien karsinogee-
nisten väriaineiden käyttö on kiel-

letty. Niitä kuitenkin käytetään
muualla yhä ja myös tuodaan Suo-
meen, sillä muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta niiden maahan-
tuonti ja myynti ei ole kiellettyä.

Tuotteen ekologisuuden jäljille
pääsee myös seuraamalla erilaisia

ympäristömerkintöjä.Niiden taus-
talla on valmistajien ajatus tarjo-
ta kuluttajalle mahdollisuus vali-
ta tuote, jonka ympäristövaiku-
tukset on selvitetty ja jonka tuo-
tannolla on mahdollisimman vä-
hän haitallisia vaikutuksia.

Ympäristömerkki ei kuitenkaan
tarkoita,ettei haittoja ole lainkaan.
Lisäksi ympäristömerkkejä on
useita ja vain osa niistä on edes

jossain määrin laajasti sovittujen
kriteerien mukaisia. Jos etsii itsel-
leen hyvää omatuntoa, merkin
myöntämisperusteet on syytä tar-
kistaa.Osa merkeistä perustuu yri-
tysten omaan ilmoitukseen, eikä
niitä valvo kukaan ulkopuolinen.

Luotettavia ja valvottuja merk-
kejä ovat esimerkiksi pohjoismai-
nen ympäristömerkki ja Öko-Tex
Standard 100.

Varvikko levittää märkyyttä polviin, rinkka painaa hartioita ja hiki nousee pintaan. Nyt pitäisi takin
hengittää ja samalla kosteuden pitäisi pysyä ulkona sekä ylä- että alavartalosta. Entäpä valuuko vesi
pitkin lahkeen pintaa suoraan kenkään?

Tekstiilien ympäristömerkit
EU:n ympäristömerkin kriteerit tekstiileille kattavat koko valmistusprosessin
ja eri raaka-aineille on omat vaatimuksensa. Tavoitteena on vähentää varsin-
kin tekstiilien valmistuksen aiheuttamia jätevesipäästöjä, mutta myös varmis-
taa lopputuotteen turvallisuus.

Puuvillan ja eläinkuitujen torjunta-ainejäämien tulee alittaa raja-arvot.Luon-
nonkuitujen valmistuksessa jätevedet on puhdistettava 75–95 -prosenttises-
ti. Selluloosa- ja muuntokuitujen valmistuksessa syntyvien päästöjen tulee
alittaa raja-arvot. Tekokuitujen ilmapäästöille on asetettu raja-arvot ja tietty-
jen kemikaalien käyttö on kielletty tai rajoitettu. Kaikkia tekstiilejä koskevat
ympäristölle haitallisten raaka-aineiden käyttökiellot tai rajoitukset.

Pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit tekstiileille noudattavat pääosin
EU:n ympäristömerkin vaatimuksia, mutta menevät osittain pitemmälle.Jout-
senmerkissä luonnonkuidun on oltava luomuviljeltyä. Tuotannon on täytet-
tävä sosiaaliset kriteerit, mm. lapsityövoimaa ja pakkotyötä ei saa käyttää ja
työntekijöillä on oltava oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja muihin työ-
elämän oikeuksiin. Yrityksellä on oltava myös energiansäästö- ja veden sääs-
tösuunnitelma.

Öko-Tex-Standard 100 -tuoteturvallisuusmerkki on nykyisin laajin eu-
rooppalainen tekstiilien ympäristömerkki. Useista Euroopan maista mukana
olevat riippumattomat tutkimuslaitokset tutkivat tekstiilit ja myöntävät mer-
kin. Tuotteet eivät saa sisältää haitallisia jäämiä eikä syöpää tai allergiaa ai-
heuttavia väriaineita. Tuotteet on myös testattu torjunta-aineiden ja raskas-
metallien osalta ja niiden formaldehydimäärät ovat sallituissa rajoissa. Merkki
ei ole tae viljelymenetelmien puhtaudesta.
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Syystaivas on yöllä revennyt ja aamulla on teltan katto kuurassa.
Vaatekerroksia on hyvä pukea enemmänkin päälle, sillä teltta-
herätyksen jälkeen elämä on kylmimmillään.
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� Ulkona sään armoilla liikkuvat ovat 
opiskelleet uusien vaatteiden tekniik-
kaa sananmukaisesti kantapään kaut-
ta. Osan opista voi hankkia kuitenkin
jo etukäteen kotona lämpimässä ja kui-
vassa. Erän Vaatetieto kertoo, mitä
vaatteissa roikkuvien lappujen tiedot
tarkoittavat.

Luonnonkuidut
Puuvilla
Luja kuitu. Ompelu helppoa. Tuntuu
miellyttävältä ja viileältä ihoa vasten
eikä aiheuta allergioita. Eri valmistus-
ja viimeistysmenetelmillä saadaan lä-
hes mitä vain haluttuja ominaisuuksia.

Imee kosteutta 40% painostaan, jo-
ten käsittelemätön kangas kastuu hel-
posti, kuivuu hitaasti ja on märkänä
raskas ja kylmä. Vedenhylkivyyttä ja
muita ominaisuuksia kuten kutistu-
mista voi parantaa viimeistyksillä.Kes-
tää pesun 95 asteessa.

Puhdasta puuvillakangasta ei juuri
käytetä aktiiviasuissa. Ei sovi hikilii-
kuntaan, koska imee kosteuden it-
seensä, liimautuu kehoon ja kylmän
tullen johtaa kylmän suoraan iholle.
Sopii sekoitteeksi tekokuitujen kans-
sa, jolloin kankaan ryhtiä, kestävyyttä
ja kuivumista voidaan parantaa. Asu-
jen muodikkuuden lisääntyessä puu-
villan ja puuvillasekoitteiden käyttö
kasvaa, kun toiminnallisuuden vaati-
mukset vähenevät.

Ekologinen viljely ja käsittely tuot-
taa luomupuuvillaa.

Villa
Sitoo paljon ilmaa kiharruksen ansios-
ta, joten neulos on hyvin lämmin. Imee
40% painostaan kosteutta, mutta tun-
tuu silti lämpimältä. Kutistuu pesussa.
Tosin villakankaat ovat yleensä valmiiksi
kutistettuja, mutta edelleen useimmat
vaativat oman pesuohjelman. Pestävä
viileällä vedellä. Kuivuu hitaasti.

Villa on kutittavaa, joten kaikki ei-
vät voi käyttää sitä alusvaatteena.Hait-
taa voidaan vähentää viimeistyksillä.
Melko heikkoa kulutuskestävyyttä voi-

Erän vaatetietoaHEIKKI KUVA

daan parantaa sekoittamalla lankaan
tekokuituja. Käsiteltynä vettähylkivä,
tuulenpitävä ja lämmin, mutta melko
painava, esim. sarka päällyskankaana.
Pitkälle jalostetuissa villamateriaaleis-
sa on jo tekokuitujen ominaisuuksia.

Käytetään alusvaatteissa sekoittee-
na, erikoisesti käsiteltynä ja alusvaat-
teiden päällyskerroksessa.Perinteinen
ja aina käytännöllinen väliasun mate-
riaali. Aktiivikäytössä joutunut anta-
maan tilaa teknisemmille mate-
riaaleille.

Untuva
Puhtaassa vesilinnun untuvassa ei ole
kovaa runkoa. Käytännössä untuva-
täytteen osana on karkeampaa lyhyt-
runkoista höyhentä, joka sitoo ja tu-
kevoittaa täytettä.

Untuva sitoo paljon ilmaa itseensä,
joten sen eristyskyky painoon suh-
teutettuna on erinomainen. Pakkau-
tuu pieneen tilaan. Toisaalta paak-
kuuntuu kastuessaan ja menettää
osan eristyskyvystään.Tätä haittaa voi-
daan vähentää erilaisilla kyllästyskä-
sittelyillä.

Yksittäisten untuvien pienen koon
vuoksi päällyskankaan on oltava eri-
tyisen tiivis pitääkseen untuvat sisällä.

Käytetään talvivaatteiden ja ma-
kuupussien täytteenä.

Silkki 
Hyvä lämmöneristyskyky,pitää kylmän
ja tuntuu viileältä kuumalla. Luonnos-
taan elastinen ja mattakiiltävä. Hylkii
likaa ja imee kosteutta 30% omasta
painostaan.Tuntuu kylmältä märkänä.

Käytetään kalliissa alusvaatteissa ja
paidoissa. Sopii huonosti hikiliikun-
taan, mutta on miellyttävä vapaa-ajan
asuissa.

Tekokuidut
Polyakryyli PAC
Propeenin, ammoniakin ja happojen
yhdistelmä.Kevyt ja hyvin lämpöä eris-
tävä materiaali. Imee kosteutta vain
1–2% painostaan ja kuivuu nopeasti.
Kestää valoa,säteilyä ja merivettä.Hyl-

kii bakteereja, joten on hyvin hygiee-
ninen.

Käytetään sekoitekankaissa ja har-
voin sellaisenaan ulkoilualusvaatteissa.

Polyamidi PA
Mm. Nylon, Meryl,Taslan,Tactel ja Per-
lon ovat tunnettuja polyamidien kaup-
panimiä.Kulutuskestävyydeltään lujin
tekokuitu, hyvä murto- ja taivutuskes-
tävyys. Jonkin verran elastinen. Imee
kosteutta 4% painostaan.Kestää valoa,
merivettä ja runsaita pesukertoja.

Käytetään kaikenlaisissa ulkoilu-
vaatteissa sekä paljon sekoitteina mui-
den kuitujen kanssa.

Polyesteri PES
Eniten käytetty tekokuitu. Yleensä kes-
tävä, kevyt ja ryhtinsä pitävä. Kestää hi-
koilua ja UV-säteilyä.Imee kosteutta vain
1% painostaan, joten kuivuu nopeasti.
Värit ovat kirkkaita ja pysyvät hyvin.

Käytetään kaikissa ulkoiluvaatteis-
sa sekä kankaina että neuloksina ja
monipuolisina sekoitteina. Polyesteri-
vanuna vaatteiden ja makuupussien
lämpöeristeenä.

Polypropeeni PP
Öljytuotannon jäteaine, 40% puuvillaa
kevyempi.Ei ime kosteutta ollenkaan.Ei
myöskään lämmitä yksinään,joten läm-
pimyyttä vaativiin neuloksiin vaaditaan
muuta materiaalia lisäkerrokseksi.

Käytetään erinomaisen nopean kui-
vumisen ansiosta paljon aktiiviliikku-
jan alusasuissa. Hankalan värjäyksen
vuoksi käyttö rajoittuu muutenkin lä-
hinnä alusvaatteisiin. Pestävä alhai-
sessa lämpötilassa, joten kaikki lika ei
aina irtoa pesussa ja aikaa myöten neu-
los alkaa haista.

Fleece
Paksu, pehmeäpintainen ja tilavuu-
teen verrattuna hyvin kevyt polyeste-
rineulos, jonka pinta on useimmin ri-
kottu molemmin puolin.Mukana myös
sekoitteena mm. puuvillaa, akryyliä ja
polyamidia.

Lämmin painoonsa nähden suuren
ilmatilavuutensa ansiosta. Hengittää
hyvin ja päästää tuulen lävitse, mutta

saadaan tuulenpitäväksi erilaisilla kal-
voilla. Fleecen voi puristaa pieneen ti-
laan ja se kestää paljon pesukertoja
normaaliohjelmilla.

Kuivuu nopeasti ja kuljettaa sisältä
tulevaa kosteutta ulos. Mekaaninen
kestävyys hyvä, värit täyteläisiä ja py-
syvät kirkkaina. Tämä koskee vain po-
lyesterifleeceä, esim. puuvillapitoinen
fleece kastuu enemmän ja kuivuu hi-
taammin.

Käytetään lämpöä eristävissä vaat-
teissa sekä niiden vuorina.

Vahakangas
Puuvilla- tai sekoitekangas, joka on kä-
sitelty öljymäisellä vahalla.Hengittävä
ja vettähylkivä tai vedenpitävä. Öljyi-
seltä tuntuva pinta tuo oman leiman-
sa vaatteeseen. Suojaa voidaan tehos-
taa jälkikäsittelyllä, sillä alkuperäinen
viimeistys menettää tehoaan pesuissa.

Käytetään kalastus- ja metsästys-
vaatteissa.

Tekoturkis
Kutsutaan myös nimillä pile ja paili.Po-
lyamidi- tai polyesterineulosta, jossa
pinta on karvainen molemmin puolin
tai vain toiselta puolelta. Ei ime kos-
teutta ja on lämpimän tuntuinen mär-
känäkin.Sitoo suuren määrän ilmaa,jo-
ten on hyvä lämmöneristäjä.Kestää ku-
lutusta villaa paremmin. Tekoturkik-
seen voidaan kutoa erilaisia kuvioita ja
kerroksia.

Käytetään väliasuna,puserona,hou-
suina ja päällysvaatteiden vuorina.No-
peasti nukkaantuvat ja venyvät laadut
ovat heikentäneet materiaalin mai-
netta.

Vanutäyte
Pääosin polyesterikuidusta ja muista
kuiduista sekoitettu kevyt,paksu ja hy-
vin ilmaa sitova lämpökerros päällys-
ja vuorikankaan väliin. Kuitujen pak-
suus ja rakenne vaihtelevat.Ei ime kos-
teutta, joten kuivuu nopeasti ja pysyy
lämmittävänä myös märkänä.

Käytetään kaikissa lämmöneristys-
tä tarvitsevissa vaatteissa ja makuu-
pusseissa.

Siemenkuidut Villa Asbesti Muuntokuidut Hiilikuidut
- puuvilla - villa - viskoosi Keraamiset kuidut
Runkokuidut - kashmir - modaali Lasikuidut
- pellava - mohair - lyoceli Metallikuidut
- juutti Karvat - asetaatti Metalloidut kuidut
Lehtikuidut - naudankarva - triasetaatti
- sisali - kameli Synteettiset kuidut
Hedelmäkuidut - angorakani - polyamidi

Silkki - polyesteri
- akryyli
- modakryyli
- elastaani
- klorokuidut
- polypropeeni

Luonnonkuidut Tekokuidut

Kasvikuidut Eläinkuidut Mineraalikuidut Orgaaniset kuidut Epäorgaaniset kuidut

Tekstiilikuitujen jaottelu
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Dtex
Kuidun mittayksikkö, decitex, il-
moittaa, kuinka monta grammaa
10 000 metrin pituinen kuitu pai-
naa. Osassa materiaaleista puhu-
taan denieristä, joka tarkoittaa 9
000 metrin pituisen kuidun painoa
grammoina.

Toisena mittayksikkönä on
dtex/kuitujen määrä, koska lan-
gassa on useita kuituja.Esimerkiksi
78 dtex/96 tarkoittaa 96 kuidun
muodostamaa lankaa, jonka pai-
no on 78 dtex ja yksittäinen kuitu
painaa 0,8 dtex.

Hengittävyys
Kankaan hengittävyyden arvo
g/m2/24 h ilmaisee, kuinka monta
grammaa kosteutta neliömetrin
kangas päästää lävitseen 24 tun-
nissa. Liian tiivis kangas kastuu si-
sältä, kun kehon tuottama vesi-
höyry tiivistyy kosteudeksi sisä-
pinnalle.

Hengittävyys on oleellinen omi-
naisuus vedenpitävissä kankaissa.
Muiden kankaiden hengittävyys
on yleensä riittävän hyvä jo luon-
nostaan. Yli 10 000 g/m2/24 h ar-
voilla ei ole enää käytännön ero-
ja,vaan materiaali hengittää silloin
riittävästi. Noin 3 000–6 000

Vaatetiedon aakkoset

g/m2/24h arvot ovat vielä jotenkin
hyväksyttäviä. Kun arvo on alle
1 000 g/m2/24h, kangas on täysin
tiivis ja kastuu varmasti sisältä.

Toinen mitta on RET, josta käy-
tetään nimityksiä hot plate ja skin
model. Standardien ISO 11092 ja
EN 31092 mukaan RET ilmaisee
materiaalin hengittävyyden vas-
tuksen Pa/m2/W.Mitä pienempi ar-
vo, sitä parempi hengittävyys.

Alle 20 RET-arvon materiaalit
ovat hyvin hengittäviä, 20–150
hengittäviä ja yli 150 eivät hengi-
tä. Aiemmin mittaluvut olivat eri-
laiset, joten julkisuudessa on vie-
lä hämäävästi näkyvillä kahden-
laisia lukuja.

RET-arvon mittaus vaatii kallis-
ta laitteistoa, joten useimmiten
mittaukset tehdään sitä simuloi-
villa g/m2/24h -arvon antavilla lait-
teilla. Hengittävyyden mittauk-
sessa käytettävissä laitteissa ja
menetelmissä on eroja, joten vain
yhtäaikaa samalla laitteistolla teh-
dyt mittaukset ovat luotettavasti
vertailukelpoisia.

Hengittävyyden tuoman muka-
vuuden arvioinnissa on huomioi-
tava koko vaatekerroksen toimi-
vuus.

Hygieenisyys
Materiaalien hygieenisyyttä voi-
daan parantaa eri tavoin, joista
tunnetuin on Sanitized-käsittely.
Se estää mikrobikantojen kehitty-
misen ja kasvun, jolloin vaatteet
säilyvät pitempään raikkaina ja
puhtaina. Käsittely on erikoisen
tarpeen urheiluvaatteissa.

Käsittelyjen rinnalla käytetään
hygieenisyyttä lisääviä mate-
riaaleja, kuten hopeapitoisia kui-
tuja. Hygieenisyyden merkitys on
kasvussa, joten sitä lisäävien ma-
teriaalien ja käsittelyjen arvostus
nousee.

Joustavuus
Tärkeä tekijä toiminnallisissa ul-
koiluvaatteissa.Toiminta saadaan
kudoksen tai neuloksen raken-
teella ja/tai kumimaisia kuituja ja
lankoja käyttäen.

Viime vuosien tärkeä kehitys-

kohde on ollut vedenpitävien ja
hengittävien kankaiden tekemi-
nen joustaviksi.Tässä on jo onnis-
tuttu ja tarjolla on useita eri merk-
kejä.

Lajikohtainen ja tiukkalinjainen
vaatetus lisää joustavien mate-
riaalien käyttöä.

Jälkikäsittely
Tarkoituksena kankaan vedenpi-
tävyyden sekä vettä ja likaa hylki-
vyyden tehostaminen. Jälkikäsit-
telyt pidentävät vaatteiden teho-
kasta käyttöikää, koska alkuperäi-
nen, valmistajan tekemä viimeis-
tys menettää tehoaan pesuissa.

Tunnetuimpia jälkikäsittelyai-
neita ovat Collonil, Grangers,
G1000, Holmenkol, Nikwax ja Tef-
lon. Näistä Collonil, Grangers ja
Nikwax ovat puhtaasti jälkikäsit-
telyyn tehtyjä aineita, muita käy-
tetään myös tekstiilivalmistuksen
viimeistyksinä.

Vahakankaat menettävät vii-
meistyksensä nopeasti, joten va-
haus on uusittava säännöllisesti.
Tunnetuin vahakangas on Fjällrä-
venin G1000. Jälkikäsittely sopii
käyttäjän tehtäväksi.

Kerrospukeutuminen
Kaikki toiminnalliset ulkoiluvaat-
teet on suunniteltu kerrospukeu-
tumisen pohjalta.Kerrospukeutu-
misen kolme tasoa ovat hien ja
kosteuden iholta poistavat alus-
vaatteet,lämpimyyttä säätelevä ja
hien haihduttava välikerros sekä
tuulelta, sateelta ja lialta suojaava
päällysvaatetus.

Kerrospukeutuminen on tun-
nettu kauan, mutta vasta nykyai-
kainen vaatetusfysiologian tutki-
mus on antanut sille teoreettisen
pohjan.

Kestävyys
Kankaan hankauskestävyyttä mi-
tataan Martindale-testillä, jossa
kangasta painetaan pyörivää hio-
makiveä vasten.Tulos ilmoitetaan
esim. ”20 000 kierrosta Martinda-
le”, jolloin kangas on kulunut puh-
ki 20 000 kierroksella.

Muita kestävyysmittoja ovat re-
päisy- ja murtolujuus.

Kosteuden imeminen
Kuitujen kosteuden imemiskykyä
mitataan tilassa,jonka suhteellinen
kosteus on 65% ja lämpötila 20 as-
tetta. Kuidun imemiskyky ilmoite-
taan prosentteina sen painosta.Vä-
hän kosteutta imevät kuidut ovat
erityisen hyviä alusvaatteina ja
yleensä kuivuvat nopeasti.

Lämpimyys
Vaatetuksen lämpimyyden mitta-

HEIKKI KUVA

Bergansin Microlight Jacket 
ei ole ns. softshell -tuote, mutta
sen ominaisuudet riittävät 
vaikka mihin.Takit hengittävät
hyvin, ne suojaavat sekä tuulel-
ta että vesisateelta ja lisäksi ne
painavat vain 200 grammaa ja
pakkautuvat pieneen tilaan.
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yksikkö on clo. Yhden clon vaate-
tuksessa henkilö tuntee olonsa
mukavan lämpimäksi kevyessä
puuhailussa 18 asteen lämmössä.

Muita lämmöneristyksen arvo-
ja ovat Tog ja Rct,joiden arvot ovat
1 clo = 1 Tog = 0,155 Rct.

ISO 11092 -standardilla mita-
taan materiaalin lämpövastusta
m2K/W,jossa kevyen paitakankaan
arvo on 0,02–0,03 ja arktisen ma-
kuupussin jopa 2,0.

Vaikka vaatetus koostuu yleen-
sä useista vaatekerroksista, myös
yksittäisen vaatteen rakenne ja so-
pivuus vaikuttavat lämpimyyteen,
tuuletus ja mikroilmasto lisäävät
tai vähentävät lämpimyyttä.

Luonnonkuidut
Luonnonkuitujen asema on edel-
leen vahva ja niitä suositaan sel-
laisessa vapaa-ajan käytössä, jos-
sa ulkonäkö ja tuntu ovat tär-
keämpiä kuin toiminnalliset omi-
naisuudet.

Ekoajattelu ja kierrätys suosivat
luonnonkuitujen käyttöä.Toisaal-
ta tekokuitujen valmistuksen pro-
sesseja on kehitetty ja osa teko-
kuiduista valmistetaan vähem-
män luontoa kuormittaen kuin

luonnonkuituja tuotettaessa.
Lämpökäsittely

Kankaan ominaisuuksia paranta-
vat viimeistykset menettävät te-
hoaan pesuissa. Muutamat val-
mistajat suosittelevat lämpökäsit-
telyä viimeistyksen molekyylira-
kenteen uudistamiseksi. Lämpö-
käsittely tarkoittaa silitystä tai
lämpökuivausta neuvotulla läm-
pötilalla.

Mikroilmasto
Kankaan ja ihon väliin jäävän il-
matilan mikroilmasto vaikuttaa
tuntuvasti kuuman,kylmän ja kos-
teuden tuntemiseen.Vaatetuksen
tavoitteena on pitää alin vaate-
kerros irti ihosta, jolloin ihon ja
vaatteen välille jäävä ilmatila eris-
tää huonosti lämpöä ja siten säi-
lyttää ihon lämmön kehon ylläpi-
tämällä tasolla.

Mikrokuitu
Mikrokuitu ja -kangas ovat suosit-
tuja nimityksiä, joita on käytetty
melko huolettomasti. Ranskalai-
sen määritelmän mukaan pak-
suudeltaan alle yhden dtexin kui-
dut ovat mikrokuituja. Myös sak-
salaiset määrittelevät mikro-
kuidun paksuudeksi alle 1,0 dtex.
Tiettävästi ohuin teollinen kuitu
on japanilaisen Kanebon Glacem,
0,12 dtex.

Mikrokuiduista aikaansaadaan
hyvin tiivis kudos, joka hylkii vet-
tä ja pitää tuulta, mutta on silti
miellyttävän tuntuinen. Ilman vii-
meistystä tai sivelyä normaali-
mikrot kestävät noin 200–300
mm:n vesipilarin.

Nukkaantuminen
Nukkaantunut vaate on käyte-

tyn ja ruman näköinen. Nukkaan-
tuminen on heikkolaatuisten flee-
cien suurimpia ongelmia. Nuk-
kaantumista kutsutaan myös pil-
liintymiseksi.

Fleecen nukkaantumista voi ko-
keilla kastelemalla ja hankaamal-
la yhteen, jolloin heikkolaatuinen
fleece alkaa nukkaantua heti.

Paino
Kankaan paino ilmaistaan

grammoina neliömetriltä.Ulkoilu-
pukujen mikrokankaiden paino
on noin 100–120 g/m2 ja vahvo-
jen talviasujen jopa yli 150 g/m2.
Neulokset ovat painavampia,alus-
vaatteet ja paidat painavat jopa yli
300 g/m2.

Palosuojaus
Tekokuidut eivät sovi hyvin avo-

tulen lähellä käytettäviksi, koska
liiallisessa kuumuudessa ne voivat
syttyä tai sulaa. Palosuojattu puu-
villa kestää parhaiten avotulen lä-
heisyyttä.

Pesuohjeet
Jokaisessa vaatteessa pitäisi ol-

la pesuohjelappu. Tärkeimpiä ra-
joituksia ovat valkaisuaineiden
käyttö, pesulämpötilat, linkoami-
nen sekä silityslämpötila ja -tapa.

Tekokuidut ja villa pestään
yleensä matalassa 30–40 asteen
lämpötilassa. Puuvilla vaatii kor-
kean lämpötilan käyttöä, koska
bakteerit pystyvät tunkeutumaan
luonnonkuituun toisella tavalla
kuin tekokuituun.

Yleensä pesut vaikuttavat kan-
kaan viimeistyksiin, joten veden-
ja tuulenpitävyys voi laskea pesu-
kertojen mukana.

Erikoisesti alusvaatteiden oikea
toiminta perustuu puhtauteen.Li-
kainen vaate ei toimi luvatulla ta-
valla, joten vaatteet olisi pestävä
usein ja korkeimmalla hyväksyt-
tävällä lämpötilalla.

Ripstop
Ripstop-kankaan kudoksessa

on tavallista vahvempia lankoja,
jotka ehkäisevät repeytymisiä.
Vahvemmat langat voivat muo-
dostaa pienen ruutukuvion.

Ryhti
Monet mikrokankaat muuttu-

vat kastuttuaan kokonaan toisen-
laisiksi, usein hyvin löysiksi ja ryh-
dittömiksi. Sen sijaan sivellyt tai
viimeistellyt kankaat ovat kastut-
tuaankin ryhdikkäitä ja hyvän nä-
köisiä. Erot huomaa vasta käytös-
sä.

Sively
Useat vedenpitävät kankaat on

tehty vettä pitäviksi sivelemällä
niiden sisäpintaan mikrohuokoi-
nen tai hydrofiilinen polyuretaa-
nikalvo. Tässä yhteydessä puhu-
taan myös koutatuista (engl. coa-
ted) kankaista.

Softshell
Softshell on tekninen, joustava

ja pehmeä päällysmateriaali.
Yleensä vedenpitävät tai -hylkivät
materiaalit ovat pinnaltaan kovia
ja jossain määrin jäykkiä, mutta
softshell on tunnultaan peh-
meämpi. Sen käyttöalue on laaja,
joten myös käyttö lisääntyy no-
peasti. On tärkeä katsoa, milloin
softshellin luvataan olevan ve-
denpitävä ja milloin vain vettä-
hylkivä.

Sähköisyys
Hankauksesta varautuvat mate-

riaalit ovat ikäviä etenkin puetta-
essa ja riisuttaessa. Tekstiilin vii-
meistelyssä voidaan tehdä an-
tistaattikäsittely, joka vähentää
sähköisyyttä.

Teippaus
Vedenpitävästä materiaalista

tehdyn vaatteen saumat on tiivis-
tettävä, muuten vaate vuotaa
saumoista ja niiden ompeleista.

Lafuman trikoo -asuihin on 
yhdistetty kalvomateriaalina
tunnettu Dryway, joka on 
yhtiön mukaan uskomattoman
hengittävää.Trail -sarjaan 
kuuluu myös takkeja, t-paitoja
ja shortseja.

Haglöfsin OZ Pullover edustaa anorakkityyppisten vaatteiden 
nykysukupolvea. Se on tehty keveimmästä mahdollisesta Gore-Tex
Paclitesta, miesten L-koko painaa 175 grammaa. Kahdesta 
kappaleesta tehdyssä vaatteessa on vähemmän saumoja, joten 
se vähentää sekä painoa että tilavuutta. Paclite -materiaali takaa
valmistajan mukaan, että tuote sekä pitää sateen että hengittää 
hyvin. OZ Pullover voitti kultaisen Industry Award 2006 -mitalin
Outdoor -messuilla Saksan Friedrichshafenissa heinäkuussa.
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Useimmat vaatteet tiivistetään lii-
maamalla vedenpitävät nauhat
valmiiksi ommeltujen saumojen
alle.Kangasvalmistajat kontrolloi-
vat valmistusmenetelmiä voidak-
seen ylläpitää oman merkkimate-
riaalinsa mainetta. Teippaus teh-
dään täydellisesti, jolloin kaikki
saumat on teipattu,tai osittain,jol-
loin tärkeimmät saumat on tei-
pattu.

Tekokuidut
Tekokuitujen kehitys on mah-

dollistanut nykyaikaisen toimin-
nallisen pukeutumisen. Vaattei-
den ominaisuudet perustuvat kui-
tujen ja kankaiden tekniikkaan ja
toimintaan, jotka eivät ole mah-
dollisia pelkkien luonnonkuitujen
käytöllä. Tekstiilien jako teko- ja
luonnonkuituisiin on yhä hanka-
lampaa,kun sekoitteiden käyttö li-
sääntyy.

Tekokuitujen valmistus on ke-
mianteollisuutta ja hyvin keskit-
tynyttä koko maailman mittakaa-
vassa. Meillä tunnetuimmat val-
mistajat ovat Invista (ent.DuPont),
3M ja Nylstar.

Tekstiili
Kangas ja neulos ovat tekstiiliä

ja niiden valmistaminen tekstiili-
teollisuutta.Tekstiili on vaatteiden
ja asujen raaka-ainetta.

Tuntu
Yleensä vaatteita valitaan ensin

ulkonäön ja sitten tunnun perus-
teella. Kankaan ja neuloksen tun-
tu ovat tärkeitä, mutta sen mää-
rittely ja erittely on vaikeaa.

Tuulenpitävyys
Tuulenpitävyyden mittana käy-

tetään cm3/cm2/sek, eli kuinka
monta kuutiosenttiä ilmaa ne-
liösentin kangas päästää lävitseen
sekunnissa. EN-ISO-standardin
9237 mukainen mittayksikkö on
litraa neliömetriä kohden sekun-
nissa. Mikrokankaiden arvot ovat
10–20 l/m2/s, jossa alinta määrää
voi pitää jo tuulenpitävänä.

Tuulen vaikutus
Tuuli lisää kylmän tuntua suo-

rassa suhteessa tuulen nopeuteen
nähden.Tuulen vaikutuksen (wind
chill effect) tunteminen on tärke-
ää valittaessa vaatetusta avo-
naisille ja tuulisille paikoille.

Tuuletus
Materiaalien tuulenpitävyys ja

hengittävyys ovat osaltaan tois-
tensa vastakohtia, joten vaatteen
ilmanvaihtoa voidaan lisätä tuu-
letusaukoilla. Lajinmukaisesti oi-
kein sijoitetut, vetoketjuilla avat-
tavat tuuletusaukot lisäävät ilman
kiertoa vaatteen sisällä nopeasti ja
tehokkaasti.

UV-säteily
Auringon haitallisen ultra-

violettisäteilyn lisääntyminen ot-

sonikerroksen ohentumisen myö-
tä ja ihosyövän yleistyminen ovat
lisänneet vaatteiden UV-suojauk-
sen tarvetta.

UV-suojaa mitataan austra-
lialaisen AS/NZ 4399/1996 -stan-
dardin mukaan. Mittaus ilmoittaa
UPF-tason (ultraviolet protection
factor), joka mitataan kuivan ja
suoraksi tasoitetun, mutta venyt-
tämättömän kankaan tai neulok-
sen läpi. Märän ja venytetyn vaat-
teen suojaustaso on alhaisempi.

UPF-tasot 20 ja 25 ovat hyviä,ta-
sot 25, 30, 35 erittäin hyviä ja ta-
sot 40:stä ylöspäin  erinomaisia.
Vaatteessa on yleensä merkintänä
esimerkiksi ”UPF-rating 40+”.

Eurooppalainen UV Standard
801 ilmoittaa, kuinka kauan pi-
tempään henkilö voi olla aurin-
gossa verrattuna ilman vaatetta
oloon. Esim. Protect 20 kertoo, et-
tä henkilö voi olla 20 kertaa pi-
tempään auringossa kyseinen
vaate päällään kuin alastomana.
UV Standard 801 mittaa vaatteen
toimintaa myös venytettynä,mär-
känä ja kuluneena.

Vedenhylkivyys
Spray-testissä kankaan päälle

suihkutetaan vettä ja määritel-
lään, miten vesi tarttuu kankaa-
seen. Korkein hylkivyysarvo on
100 ja puolittain kastunut kangas
on arvoltaan 50.

Vedenpitävyys
Vedenpitävyys ilmoitetaan kan-

kaan kestämän vesipatsaan kor-
keudella joko milleinä (DIN-nor-
min mukaan) tai sentteinä
(Schmerber-testi). Käytössä on
myös Bundesmann-testi, jossa
kankaalle levitetään vettä ja sitä
hangataan alta.Testi vastaa lähin-
nä todellista käyttötilannetta ja il-
moittaa imeytyneen ja läpimen-
neen veden määrän.

Mainoksissa vedenpitäviksi ale-
taan kutsua kankaita, jotka kestä-
vät 300–500 mm:n vesipilarin.Käy-
tännössä ne ovat korkeintaan vet-
tähylkiviä. Saksalaisen standardin
mukaan vedenpitävän kankaan
pitää kestää 1 300 mm:n vesipila-
ri. Eurooppalaisen EN-luokittelun
mukaan työ- ja suojavaatteiden pi-
tää kestää 1 300 mm.

Suomalaisten valmistajien mää-
ritelmät ovat tiukemmat.Rukka il-
moittaa vedenpitävyyden rajaksi
2 000 mm, jonka alle jäävää kan-
gasta ei ole syytä teipata. Riskira-
jana Rukka pitää 1 700 mm:ä.

Eri lähteiden mukaan yli 10 000
mm:n vedenpitävyysarvoilla ei ole
enää eroja, koska ne ovat kaikki
varmasti riittäviä. Esimerkiksi Go-
re ilmoittaa Gore-Texin vedenpi-
tävyydeksi yli 28 000 mm.

Viimeistys
Viimeistyksellä voidaan aikaan-

saada vedenhylkivyyttä ja -pitoa,
lian hylkivyyttä sekä erilaisten öl-
jyjen ja kemikaalien kestoa. Tun-
netuimpia viimeistyksen merkki-
tuotteita ovat Nuva ja Teflon. Vii-
meistyksellä käsitellään myös kan-
kaan pintaa,jolloin siihen saadaan
haluttu tuntu tai ulkonäkö.

Värit
Yleensä tekokuidut säilyttävät

värinsä pitkään ja hyvin.Värien pi-
to ilmaistaan lukuarvolla 1–5, jos-
sa viisi on korkein.Haalistumiseen
vaikuttavat eniten pesukerrat,käy-
tetyt pesuaineet,UV-säteily ja me-
rivesi.

Ympäristöystävällisyys
Ympäristön huomiointi valmis-

tuksessa ja kierrätys ovat yhä tär-
keämpiä. Esimerkkejä jo käyte-
tyistä menetelmistä:puuvillan vil-
jely ja käsittely ympäristöystäväl-
lisesti, muovipullojen uusiokäyt-
tö polyesterituotteiden raaka-ai-
neena, Gore-Texin palautus kier-
rätykseen ja kierrätettävät pak-
kaukset.

Älyvaate
Ensimmäiset toimivat älyvaat-

teet teki Reima Oy ja ne keskittyi-
vät kommunikaatioon, vaattees-
sa oli matkapuhelimen käyttöliit-
tymä.Kommunikaation lisäksi tut-
kijat ovat perehtyneet vaatteen
mahdollisuuksiin mitata käyttäjän
fyysistä tilaa ja ympäristöä.

Vaikka kaupallisia sovelluksia on
vielä vähän, tulee älyvaatteiden
valikoima ja tarjonta kasvamaan.

Öko-Tex
Eurooppalaisen Öko-Tex Stan-

dard 100 mittaa vaatteessa ole-
vien käyttäjän kannalta haitallis-
ten aineiden määrää. Öko-Tex ke-
hitettiin aluksi Itävallassa, mutta
sitä käytetään jo 17 maassa ympäri
maailmaa ja merkin tunnettuus
kasvaa nopeasti.

Käytännössä Öko-Tex-merkin-
nän hankkii langan tai kankaan
valmistaja. Materiaalin testauk-
sessa selvitellään lähes sadan hai-
talliseksi luokitellun aineen osuus.
Standardissa on neljä tasoa, mm.
lasten ja ihoa vasten olevien vaat-
teiden on oltava puhtaampia kuin
sisustuskankaat.

Bergansin teknisiin asuihin kuuluva Rask Jacket painaa vain 
550 grammaa ja siihen on viritetty kalvoja kolmeen kerrokseen.
Kalvomateriaalina on Dermizax. Ja tämäkin takki pakkautuu 
nykytyyliin pieneen tilaan.
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� Keksittyäni muutama vuosi sit-
ten tehokkaimman tavan estää
lämmönhukkaa, en ole enää pa-
lellut. Oleellista on suojata kun-
nolla ranteet, kaulan ja hartioiden
alue sekä otsa ja niska.

Ranteet

Kaikenlaista kokeiltuani olen pää-
tynyt fleece-rannikkaisiin. Ohut
halpisfleece sopii hyvin niiden te-
kemiseen.

Rannikkaiden pitää istua napa-
kasti ja ulottua kämmenen puoli-
välistä kyynärvarren puoliväliin.
Nämä mittasuhteet ovat tärkeät,
sillä vähänkään löysä rannikas ei
ole riittävän lämmin.

Yleisesti käytetyt kynsikkäät eli
sormettomat ovat kuin sormik-
kaat, joista sormien kärjet on lei-
kattu pois. Ne eivät ole läheskään
yhtä lämpimät ja mukavat käyttää
kuin rannikkaat, sillä sormiin tu-
lee jyrkkä lämpöraja. Kynsikkäissä
on myös aina liian lyhyt varsi, sillä
käsivarsissa on valtimoita ja laski-
moita suojaavaa lihaskudosta riit-
tävän paksusti vasta kyynärvarren
puolivälin yläpuolella.

Tällaiset rannikkaat on helppoa
ja edullista itse valmistaa, sillä sii-
hen tarvitaan vain noin 20 cm kor-
kuinen pala fleeceä. Rannikkaan
leveys on ranteen ympärysmitta.
Olen todennut, että pikkurillin ty-
veen ylettyvä kämmenosa ilman
sormien paikkoja on paras. Niin-
pä fleecepala ommellaan putkek-
si, johon jätetään saumaan riittä-
vän iso reikä peukaloa varten.
Kämmenen puoleisen sauman pi-
tuus on korkeintaan pari senttiä.

Pidän useimmiten rannikkaita
myös käsineiden tai lapasten alla.

Käteni olivat ennen kuin jääkali-
kat lämpimässä huoneessakin,kun
istuin riittävät pitkään paikallani
päätteen ääressä.Eivätpä ole enää.

Kaula, hartiat ja pää

Samaisesta halpisfleecestä tutta-
vani ompeli myös kunnollisen kau-
lurin.Missään kaupan kaulurissa en
ole nähnyt yhtä hyvää ylävartalon
suojausta,sillä takana kauluri ulot-
tuu lapojen puoliväliin ja edessä
melkein rintalastan kärkeen.

Kaulusosa on niin korkea, että
suoraksi nostettuna se nousee ne-
nän yli, mutta taitettuna suojaa
kaulan alueen.

Tällainen kauluri yhdistettynä
oikean malliseen myssyyn, joka
peittää otsan, korvat ja niskan, on
lämpimämpi kuin kaulahuivi–pi-
po -yhdistelmä.Olen tulkinnut sen

Hyvä kauluri suojaa otsan, korvat ja niskan.Tämä fleece-
kauluri yltää lapojen puoliväliin ja edessä melkein rinta-
lastan kärkeen, joten se suojaa ylävartaloa oivallisesti.
Hyvät fleecestä tehdyt rannikkaat istuvat napakasti ja 
yltävät kämmenen puolivälistä kyynärvarren puoliväliin,
jolloin käsivarsille sopiva lämpösuoja on täydellinen.

Lämpimänä pysyminen paikalla ollessa on 
monen retkeilijän ongelma. Talviretkeilyä 
saatetaan kaihtaa juuri tästä syystä, vaikka jo
ruskaretkellä voi kosteuden vuoksi olla 
huomattavasti pakkasilmoja kalseammat 
olosuhteet. Itse selviän kolmen vaatekappaleen
ja villan avulla.

Vilukissan vinkitRAIJA HENTMAN

Villaa alle

Olen varta vasten tehnyt pari va-
ellusta ilman villavaatteita, toisen
talvella ja toisen syksyllä. Halusin
tietää, miten laadukkaat tekokui-
tukamppeet toimivat. Leirissä
päälle puettavaksi oli fleecealus-
asu ja untuvatakin sijasta paksu ja
laadukas WindPro-fleece tauoille
ja leiritoimiin.

En periaatteessa palellut, mut-
ta lämpö oli jotenkin nihkeää.Ihol-
la tuntui pientä kosteaa viileyttä
toisin kuin luonnonmateriaaleja
käyttäen.

Kun vastaavasti yllä on untuva-

takki ja villa-alusasu, niin olo on
kuin linnunpoikasella lämpimästi
vuoratussa pesässä. Tämä johtuu
villakuitujen kiharuudesta, josta
taas juontaa villan kuohkeus ja
edelleen lämmöneristävyys.

Villakuitu kihartuu, koska kui-
dun sisäkerros (cortex) muodos-
tuu kahdesta erilaisesta puolis-
kosta,paracortexista ja ortocorte-
xista. Puoliskot kasvavat epäsym-
metrisesti kihartaen kuitua. Kiha-
ruus tekee kuiduista myös jousta-
via ja kimmoisia,minkä vuoksi eris-
tävät ominaisuudet säilyvät pi-
tempään kuin tekokuiduissa.

Villan sisäkerrosta peittävät
suomumaiset levyt (cuticula),jon-
ka pintaa peittävä vahakerros lä-
päisee kosteutta vain höyrysty-
neenä.Niinpä villa on osittain vet-
tähylkivä ja hyvin hengittävä ma-
teriaali.

Toisaalta villa myös imee run-
saasti kosteutta kuituunsa, jopa
40%.Silti kostea villa ei tunnu mä-
rältä. Tämä johtuu siitä, että sisä-
kerroksen ortocortex imee vettä
enemmän kuin paracortex, jolloin
kuidun kiharuus lisääntyy en-
tisestään.

Villa koostuu noin sadasta eri-
laisesta valkuaisaineesta. Villasta
löydetyistä 22 aminohaposta osa
on vettä imeviä, osa vettä hylki-
viä, toiset happamia, toiset emäk-
sisiä. Niinpä vesimolekyylit rea-
goivat reaktioherkkien molekyy-
lien kanssa muodostaen sidoksia
ja samalla vapauttaen lämpöä.
Tästä johtuu, ettei villa tunnu sa-
malla tavalla kalsealta ja nihkeäl-
tä kuin tekokuidut.

Samaisesta reaktioherkkyydes-
tä juontuu,että villa puhdistuu hel-
posti. Usein kunnon tuuletus riit-
tää raikastamaan villavaatteen,sil-
lä villa reagoi ilman hapen kanssa.

Pyykkäämiseen päädyttäessä
pesun pitäisi olla hellävarainen,sil-
lä tehokkaasti rasvaista likaa ir-
rottavat pulverit poistavat myös
villan oman rasvan, lanoliinin, jo-
hon osittain perustuu kuitujen
erinomaisuus. Parhaiten puhdis-
tus hoituu villanpesuaineella tai
Marseille-saippualla.

Käsittely silloin tällöin villan-
hoitoaineella säilyttää asun peh-
meyden ja imukyvyn.

Oikein hoidettu villavaate on
mukava ottaa taas reissuun mu-
kaan,sillä ilman villaa en enää läh-
de retkelle.

Tietoja villasta: Ruskovillan tuo-
teluettelo 2005–2006

johtuvat siitä, että kaulurilla peit-
tyvät kunnolla kaikki kylmää her-
kästi aistivat reseptorit eikä vuo-
tokohtia ole missään.

Myöskään korkea fleece-
pusakan kaulus ei ole yhtä hyvä,
mutta oikein lämmin kypärämys-
sy yhdistettynä fleecen tai villa-
paidan korkeaan kaulukseen on
lähes yhtä toimiva.

yviä, jopa tuulenpitäviä fleece-
myssyjä on kaupan, mutta kaulu-
ri on itse tehtävä. Tällä yhdistel-
mällä on pelastettu muutaman lii-
an ohuella makuupussilla mat-
kaan lähteneen vaeltajan yöunet.


