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

MIRKKA JA PERTTI ROVAMO

� Kaikilla luonnonkuiduilla on tie-
tyt ominaisuutensa, joiden vuok-
si niiden oikea käsittely saattaa
poiketa toisistaan hyvin paljon.
Esimerkiksi puuvilla ja villa käyt-
täytyvät pesussa ja kuivatettaessa
varsin eri tavoin. Samoin viimeis-
tyksiä vailla olevaa villaa uhkaa-
vat säilytyksen aikana tuhohyön-
teiset, kuten vaatekoi ja turkis-
kuoriainen, puuvillaa ja pellavaa
taas eivät.

Koska tekstiilejä valmistettaes-
sa materiaaleja on saatettu vii-
meistellä eri tavoin,ensi sijassa pi-
tää aina noudattaa asusteen val-
mistajan omia merkintöjä.

Helppohoitoinen 
puuvilla

Puuvilla on helppohoitoinen pe-
rustekstiili.Sille suositellaan yleen-
sä konepesua 60 asteessa, sitä al-
haisemmassa lämpötilassa värit
saattavat levitä. Puuvilla kestää
rumpukuivausta ja värjäämätön
puuvilla kloorivalkaisun. Puuvilla-
tuotteet voidaan silittää 200 as-
teen lämpötilalla.

Puuvilla-asut tulee säilyttää kui-
vassa tilassa,koska kosteassa ja läm-
pimässä ne saattavat homehtua.

Pellava ei tarvitse 
voimakasta pesua

Pellavatuotteet eivät tarvitse voi-
makasta pesua,koska lika irtoaa si-
leästä kuidusta helposti.

Viipe-tuotteen Tuula Hakkarai-
nen suosittelee pellavatekstiilien
pesemistä yleensä 40 asteen läm-
mössä, koska korkeammassa läm-
pötilassa tekstiili alkaa luovuttaa
sisältämäänsä öljyä ja ominaisuu-
det alkavat vähitellen muuttua.

Tekstiilitaiteilija Marja Putus ker-
too, että tavallista 60 asteen kirjo-
pesua käyttäen pellavan ominai-
suudet alkavat vähitellen muis-
tuttaa yhä enemmän puuvillaa.

Jokipiin pellava kuitenkin suo-
sittelee,että hygienian vuoksi pel-
lavapyyhkeet on hyvä pestä 60 as-
teessa. Heidän mielestään pellava

Luonnonkuiduista valmistetut asusteet 
ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, jos niitä 
huoltaa ja säilyttää oikein. Niinpä olemme
koonneet tähän eri materiaalien tärkeimmät
huoltoon, hoitoon ja säilytykseen liittyvät
ohjeet.

Luonnonkuitujen
huolto ja hoito

kestää myös korkeampia lämpöti-
loja, mutta kuluu niissä enemmän
kuin alhaisemmissa lämpötiloissa.

Pellavatuotteet tulisi myös pes-
tä väljässä vedessä sellaisella pe-
sujauheella, jossa ei ole kirkastei-
ta. Kun pesukoneen täyttää vain
puolilleen,pellavatekstiilit säilyvät
sileämpinä.

Pellavakuitu kärsii kovassa val-
kaisussa. Siksi pellavaa myydään
eri asteisesti valkaistuna. Voimak-
kaasti valkaistut pellavatuotteet
voi vesipestä 85–95 asteen läm-
pötilassa ja kloorivalkaista.

Pellavatekstiilit kannattaa var-
sinkin alkuun pestä erillään muus-
ta pyykistä,koska niistä irtoaa nuk-
kaa ensimmäisissä pesuissa. Tar-
kista myös pesukoneen nukkasih-
ti pesun jälkeen.

Voimakasta linkousta tulee vält-
tää, sillä pellavaan voi jäädä tait-
teita, joita on vaikea oikaista. Pel-
lavalle suositellaan kylmämanke-
lointia, koska pellavan kiilto kärsii
silityksessä. Jos pellavatuote sili-
tetään, se kannattaa tehdä nurjal-
ta puolelta harson läpi korkein-
taan 200 asteen lämpötilalla.

Villa puhdistaa itseään

Villa on eläinkuitu, jonka raken-
teessa on käpyjen tapaan sijoittu-
neet suomut. Siksi se kykenee
puhdistamaan itse itseään.

Villatekstiilien turhaa pesua on
siis syytä välttää mahdollisuuksien
mukaan.Pesun asemesta villaa on
hyvä aika ajoin tuulettaa ulkoil-
massa.

Käsittelemätön villa on lampaan-

karvaa,jota Ruskovillan mukaan ”tu-
lisi hoitaa kuin omia hiuksia”.

Villa on pestävä käsin haaleassa
vedessä,koska muuten se huopuu
ja kutistuu voimakkaasti. Erityises-
ti on huomattava, että vain vanu-
mattomaksi viimeistelty villa on ko-
nepesun kestävää useimmilla vil-
lapesuohjelmalla.Vain jos konees-
sasi on käsinpesuohjelmaa vastaa-
va villaohjelma, villavaate voidaan
pestä koneessa. Jos villa on käsi-
telty huopumattomaksi, siitä on
merkintä tuotteen pesuohjeessa.

Koneessa villan huopumisen ai-
heuttaa voimakas mekaaninen lii-
ke yhdessä pesuaineen kanssa.
Siksi pelkkä alhainen lämpötila ei
riitä sitä estämään.Tässä suhtees-
sa pesukoneen kyljessä oleva mer-
kintä villaohjelmasta voi johtaa
pahan kerran harhaan ja hieno vil-
lavaate mennä pesussa pilalle.

Ruskovilla suosittelee villan pe-
suun siihen tarkoitettua biologis-
ta pesuainetta Sonetia tai oliiviöl-
jysaippuaa. Yritys kertoo, että vil-
lan hyvät ominaisuudet perustu-
vat sen luontaiseen rasvaisuuteen,
joka johtuu villan sisältämästä la-

� Sortavalasta hankitut 
sukat, joissa yhdistyvät pellava
ja venäläinen villa.
Erinomaisesti kosteutta iholta
siirtävä yhdistelmä.
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noliinista. Jos villaa pestään te-
hokkaasti rasvaista likaa hajotta-
valla yleispesuaineella, seurauk-
sena on lanoliinin häviäminen ja
samalla häipyvät villan parhaat
ominaisuudet.

Villan kloorivalkaisu on kiellet-
ty. Samoin sen rumpukuivaus se-
kä kuivaus auringossa tai lämmi-
tyslaitteen päällä. Villa kuivuu hi-
taasti ja se on paras kuivata tasossa
oikeisiin muotoihin ja mittoihin
aseteltuna.

Villaa saa silittää enintään 150
asteessa.Silloinkin vain kostean lii-
nan läpi.

Suojaa villa hyönteisiltä

Varsinkin kaupunkiasunnoissa le-
viävät koit ja turkiskuoriaiset te-

kevät helposti tuhojaan villateks-
tiileissä, koska ne käyttävät pää-
asiallisena ravintonaan villan ke-
ratiinivalkuaista. Villa voidaan ke-
miallisesti suojata koiperhosen
toukilta,mutta useimmiten näin ei
ole tehty.

Esimerkiksi Ruskovillasta kerro-
taan,että heidän villa-asunsa ovat
koinsuojaamattomia, koska suo-
jausaineet ovat ihmisen tervey-
delle vaarallisia.

Vahinkoa tekstiileille aiheutta-
vat nimenomaan hyönteisten tou-
kat.Vaatekoi on pienikokoinen,yk-
sivärisen kellanruskea ja hienon
kullankiiltävä perhonen. Aikuiset
turkiskuoriaiset ovat pienehköjä,
lähes puolipallon muotoisia hyön-
teisiä, joiden keho on hienon ja ti-
heän karvan peitossa.

Jos villavaate jää esimerkiksi ke-
säksi pois jatkuvasta käytöstä, si-
tä on hyvä säilyttää tiiviissä muo-
vipussissa. Jos epäilet, että villa-
vaatteessa saattaa olla hyönteis-
ten munia tai toukkia, pakasta vil-
lavaate säilytyspussissaan ennen

sen siirtämistä pitkäaikaiseen va-
rastoon. Kahdenkymmenen as-
teen pakkanen tappaa kaikki yk-
silöt munista aikuisiin hyönteisiin.

Käsittele 
silkkiä varovasti

Proteiinikuituna silkki käyttäytyy
varsin samankaltaisesti kuin villa.
Myös silkkiasut puhdistuvat itses-
tään raikkaassa ulkoilmassa ja tuu-
lettamalla voi vähentää pesuker-
toja.

Ruskovilla suosittelee myös sil-
kin ja silkkivillan pesuun biologis-
ta Sonetia tai marseillesaippuaa.
Silkkiä ei pidä pestä entsyymejä si-
sältävillä pesuaineilla, sillä ne ha-
jottavat kuituja ja kankaaseen
saattaa ilmestyä pieniä reikiä.

Silkkiä ei myöskään saa hanga-
ta pesun aikana.

Kirjaville silkkituotteille suosi-
tellaan kuivapesua.

Silitys tehdään nurjalta puolel-
ta, lämpötila 120–150 astetta. Ve-
si ja höyry voivat aiheuttaa tahro-
ja silitettävään vaatteeseen.

Väärin hoidettuna silkki menet-
tää pehmeytensä ja luonnollisen
kiiltonsa.

Turvallisin pesutapa on käsin-
pesu haaleassa vedessä. Ei rum-
pukuivausta. Asut kannattaa kuo-
sitella kosteina oikeisiin mittoihin,
eikä niitä pidä kuivattaa aurin-
gonvalossa tai muun lämmönläh-
teen läheisyydessä.

Lisätietoja: Ammattina vaate,
WSOY 2002, www.ruskovilla.fi

� Viipe-tuotteen sukissa on
40% pellavaa, saman verran
puuvillaa ja 20% lycra-poly-
amidia.

� Tämä merkki kertoo, ettei 
villavaatetta sovi laittaa pesu-
koneeseen, vaikka koneessa
olisikin villapesuohjelma.

� Tuula Hakkarainen suosittelee pellavallekin korkeintaan 
40 asteen pesulämpötilaa, sillä korkeampi muuttaa materiaalin
ominaisuuksia.
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