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Tätä kirjoittaessa on kuuma kesäpäivä – yhtä kuuma kuin 
värjäyspatojen äärellä. Istun valkoisen tai sinertävän tieto-
koneen näytön ääressä. Kateudesta vihreänä mietin ran-
nalla makaavia kesälomalaisia, joiden olkapäät aurinko on 
paahtanut ruskeiksi. Valkoinen ruutu vaatii minulta mustia 
kirjaimia. Kuin tyhjästä - mustasta aukosta – ilmestyy sano-
jen alle punaista koukkuviivaa, jos kirjoitan väärin. Värit ym-
päröivät  meitä valkoisia suomalaisiakin kaikkialla.   

Väriteeman Suomen käsityön museossa aloitti Näytön-
paikassa ollut Arja Roihan Alkuväristyksiä-näyttely touko-
kuussa 2006. Näyttely koostui Arjan kasviväreillä värjää-
mistä verhoista, huovista sekä suomenlampaan villasta ja 
maltankoiran karvoista huovutetuista töistä. Sitten oli vuo-
rossa kesänäyttely Väristyksiä, värikästä petkuhuiputusta ja 
historiallisia tosiasioita 18.5.–17.9.2006. Tämän julkaisun, joka 
liittyy Väristyksiä-näyttelyyn, luonnollinen nimi oli Jälkiväris-
tyksiä. Selittävä otsikko Värittämisneuvoja opiksi ja huvik-
si haluaa kunnioittaa Alina Hellenin työtä 100 vuotta sitten 
hänen laatiessaan Neuvoja kotivärjäykseen kasviaineilla –
kirjaa. Tämä julkaisu on Hellenin kirjan jälkiväristyksiä.  

 Suomen käsityön museon tuottaman Väristyksiä-kierto-
näyttelyn ja Jälkiväristyksiä-julkaisun tavoitteena on esitellä 
luonnonvärejä monipuolisesti ja elämyksellisesti sekä lisätä 
niin aikuisten kuin lasten  ja nuorten (luonnon)väritietoutta. 
Luonnonvärien historia on räiskyvä ja ihmeellinen. Ihminen 
on ollut ja on edelleen luova ja kekseliäs tavoitellessaan vä-
riä ympärilleen: kehoonsa, tekstiileihinsä, seiniinsä ja ympä-
ristöönsä.  

Väristyksiä-näyttelyn ideoijina ovat toimineet jyväskyläläi-
set mediataiteilija Päivi Hintsanen ja tekstiilisuunnittelija Ulla 
Lapiolahti. Päiville ja Ullalle värit ovat olennainen osa omaa 
työtä ja myös intohimoinen harrastus. Päivi on vuosien ajan 
koostanut tietoa väreistä “http://www.coloria.net/” -sivus-
tolle. Ulla on ollut tutkimassa ja tuottamassa luonnonväritie-
toutta erilaisissa projekteissa. 

Julkaisu koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä Värit 
ajassa -osiossa on katsaus suomalaisesta näkökulmasta vä-
rien käytön historiaan kivikaudelta 2000-luvulle. Teksti perus-
tuu suurimmalta osalta Päivin laatimaan Coloria-sivustoon, 
muut lähteet on mainittu julkaisun lopussa. Toisen Värjärin 
aarreaitta -osion on laatinut Ulla. Tämä osio sisältää tietoa 
ja ohjeita kasivärjäykseen. Julkaisun kolmannen osion muo-
dostavat Värikkäät tehtävät. Siinä on Coloria-sivustoon 
poh jautuvaa väritietoutta, ja yleisesti väreihin liittyvää poh-
dittavaa. Pohdittavat on laatinut luokanopettajaopiskelija 
Laura Kylliäinen. Raija Manninen on laatinut ohjeet värikä-
sitöihin. Johtoajatuksena on ollut saada helposti ja kuulu-
mattomasti väriä elämään keskellä pimeintä talvea keski-
yöllä ja vielä kerrostalossa. 

Värikkäät piirroskuvat ovat lähtöisin paperiartesaaniopis-
kelija Saara Porman siveltimestä. Kirjan on toimittanut ja 
taittanut graafi nen suunnittelija Tiina Leino. Myös Tiina on  
kiinnostunut väreistä ja opiskelee tekstiiliartesaaniksi. Hän 
taittaa mm. Värjärikillan Värillä-lehteä. 

Kiitän kaikkia julkaisun tekoon osallistuneita: tekstin ja ku-
vien tuottajia, lainaajia ja skannaajia. Ennen kaikkea kiitän 
Tiinaa julkaisun toimittamistyöstä ja taitosta. Ilman Tiinaa jul-
kaisu olisi jäänyt harmaaksi, näkymättömäksi ja häipynyt 
mustaan aukkoon. Julkaisu sai alkunsa rakkaudesta värei-
hin ja myös valmistui rakkaudesta niihin – toisinaan säpäköi-
hin ja toisinaan lupsuihin väreihin. 

Museolehtori 
Raija Manninen 

Valkoinen sivu, sininen ruutu, musta aukko 
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Jo kivikauden ihmiset ottivat värit käyttöön-
sä ja loihtivat kivipinnoille kuvia, jotka ovat 
säilyneet meidän päiviimme saakka. Kallio-
maalauksissa käytettyjä värejä olivat mm. 
musta hiili, mangaanimusta, valkoinen kalk-
ki, punaiset maavärit (punaokra; hematiitti),
keltaiset maavärit (keltaokra; limoniitti) ja 
ruskeat maavärit – kaikki värejä, jotka voi 
poimia suoraan maasta multana tai mine-
raaleina, jotka murskataan värijauheeksi. 

Maavärejä on käytetty kaikissa kulttuu-
reissa ympäri maailmaa. Monet maavä-
rit saavat värinsä raudasta. Okravärit koos-
tuvat kvartsihiekasta, savesta ja erivärisistä 
rautaoksideista.

Värjäysaineita on käytetty todennäköi-
sesti yhtä kauan kuin pigmenttejäkin, mut-
ta koska tekstiilit maatuvat, samalla katoaa  
tieto. Värjäykseen käytetyn resedan sieme-
niä on löydetty useista neo liittisen ajan hau-
doista. Varhaisista kulttuureista on löytynyt 
merkkejä indigon ja krapin käytöstä n. 3000 
vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Kalliomaalaukset Suomessa

Kalliomaalaukset ovat kivikauden ihmisten 
5000–1000 vuotta ennen ajan laskun alkua 
kiven pinnalle tekemiä maalauksia. Maa-
lauspaikoiksi sisämaan pyyntiväestö valit-
si veden äärellä sijainneen suojaisan kallio-
jyrkänteen, jääkauden hioman seinämän 
tai irtolohkareen. Kalliomaalaukset tehtiin 
maastosta saadulla punamullalla. Maalaus-
ten ajoitukset on tehty tutkimalla maalaus-

ten läheisyydessä olevia esine- ja asuinpaik-
kalöytöjä sekä mittaamalla ja ajoittamalla 
muutoksia vedenpinnan korkeuksissa. 

Suomen kalliomaalaukset ovat osa Nor-
jasta Siperiaan ulottuvaa pohjoista kuva-
vyöhykettä. Ne ovat saaneet alkunsa ja 
muotonsa ihmistä ympäröivästä maisemas-
ta, elämäntavasta ja kokemusmaailmas-
ta. Maalaukset ovat pyyntikulttuurissa elä-
neiden metsästäjien tekemiä ja kuvaavat 
useimmiten riistaeläimiä, ihmisiä ja veneitä.

Punamulta

Punamullan käyttö rakennusten ulkomaa-
lauksessa yleistyi kansan keskuudessa 1800-
luvun kuluessa. Sitä ennen punamultaa oli 
käytetty kirkkojen ja raatihuoneiden maa-
laamisessa. 
Punamultamaalin eli keittomaalin sidosai-
neena on ruisjauhoista tai vehnäjauhoista 
keitetty liisteri. Liottimena on vesi ja pigment-
tinä punamulta. Puretusaineena rautavihtril-
li eli rautasulfaatti, joka kiinnittää värin puu-
kuituihin.  

Museoviraston Korjauskortiston keitto-
maalin resepti: Vettä 150 l, rautasulfaattia 
6 kg, ruisjauhoja 12 kg, punamultaa 25 kg. 
Ruisjauhot sekoitetaan 20 litraan kylmää vet-
tä. Loput vedet kuumennetaan ja lisätään 
rautavihtrilli. Höyryävän kuumaan veteen li-
sätään kylmä ruisvelli. Seosta keitetään noin 
2–3 tuntia välillä sekoittaen. Lopuksi lisätään 
punamulta ja sekoitetaan huolellisesti. Maali 
on heti valmista levitettäväksi. 

Jäljet kivessä
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Maaväripigmenttejä: hiili- ja noki-
musta kimrööki, punamulta ja 
keltaokra. Keltaiset okrat kuuluvat 
punaisten okrien ja hiilen ohella van-
himpiin väriaineisiin

Hossan Värikallio sijaitsee Suomus-
salmella. Sen pintaan on maalattu 
punaisella värillä erilaisia hahmoja, 
joista tiedetään arkeologi Matti 
Huurteen mukaan 33 esittävän hirveä 
ja 21 sarvipäistä tikku-ukkoa. 

Värimataran kuivatuilla juurilla 
osattiin värjätä punasävyjä jo 
varhaishistoriallisella ajalla.
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Muinainen Foinikia sijaitsi nykyisen Israelin ja 
Libanonin alueella. Siellä alettiin valmistaa 
Murex -kotiloista purppuraa (Phoenix), noin 
1500 eaa. ja purppuranvalmistustaito oli
pitkään vain foinikialaisten hallussa. Purppu-
ran tärkeimpiä valmistuspaikkoja oli kaup-
pa- ja teollisuuskaupunki Tyros, jonka mu-
kaan väriä on kutsuttu Tyyrian purppuraksi. 
Foinikialaisille itselleen purppura oli tärkein 
vientituote.

Purppuran valmistus oli kallista ja siksi sil-
lä värjätyt vaatteet olivat ylellisyystuotteita, 
joihin kaikilla ei ollut varaa. Kotiloita tarvittiin 
valtavat määrät yhden vaatteen värjäämi-
seen ja lopulta kotilot alkoivat pikkuhiljaa hu-
veta. Samalla purppura kallistui entisestään. 
Purppuraa ei saanut välttämättä käyttää, 
vaikka siihen olisi ollut varaakin. Rooman kei-
sarit Julius Caesar ja Augustus kielsivät purp-
puran käytön muilta kuin keisarilta. Kun Nero 
tuli keisariksi, keisarin etuoikeus purppuraan 
säilyi ja muita uhkasi purppuraan pukeutu-
misesta kuolemantuomio.

Sinooperi

Sinooperi on epäorgaaninen mineraalivä-
ri (elohopeasulfi di). Sitä löytyy luonnosta, 
mutta sitä voidaan valmistaa myös synteet-
tisesti elohopeasta ja rikistä. Luonnon vuori-
sinooperi on tunnettu esihistoriallisista ajois-
ta, mutta se on hyvin erilaista keinotekoisesti 
valmistettuun sinooperiin verrattuna. Sinoo-
peri oli antiikin arvokkaimpia pigmenttejä. 

Useat roomalaiset jumalten ja keisarien 

patsaat loistivat sinooperinpunaisina. Kerto-
musten mukaan roomalaiset maalasivat sillä 
myös elävät sankarinsa – gladiaattorit. Roo-
man siviililakeja nimitettiin ’punaisiksi laeiksi’. 
Lait kirjoitettiin sinooperilla ja niitä kutsuttiin 
nimellä rubrica – rubrica vetavit merkitsi lain 
kieltämää. Pretoriaanien lait kirjoitettiin puo-
lestaan valkoisella musteella ja keisarilliset 
lait purppuralla.

Indigo

Lähes kaikissa vanhoissa kulttuureissa opittiin 
käyttämään jotakin indigoa sisältävää kas-
via. Indigo on ollut ainoa merkittävä luon-
non sininen väriaine. Roomalainen Plinius 
vanhempi raportoi kirjoituksissaan egypti-
läisten värjäreiden käyt tävän mm. indigoa 
ja kermestä – väriaineet olivat hyvin tuttuja 
myös muille antiikin ajan Välimeren seudun 
kansoille. Luultavimmin kreikkalaiset ja roo-
malaiset käyttivät myös indigosta valmistet-
tuja pigmenttejä.

Indigofera-kasveja kasvatettiin Intiassa
sekä  Kiinassa hyvin varhain, luultavammin 
paljon aiemmin kuin Euroopassa. Marco 
Polo kertoi 1200-luvulla indigon (endego) 
käytös tä Intiassa, mutta intialaisissa vanhois-
sa käsikirjoituksissa sen käytöstä on mainit-
tu jo 300-luvulla eaa. Edelleenkin Intiassa on 
indigovärjäreiden kasti nilar – sanskriitinkieli-
nen sana nila viittaa sekä siniseen väriin että 
indigokasviin.

 Euroopassa indigoa valmistettiin väri mor-
singosta (Isatis tinctoria) jo neoliittisella ajalla.

Kuninkaallinen purppura
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Murex-kotilo on Välimeressä elävä 
piikkikotilo. Sen väritys ja ulko-
muoto vaihtelee eri yksilöiden välillä. 
Hädissään se erittää väriainetta, joka 
auringonvalossa muuttuu vihertävien ja 
sinisten sävyjen kautta purppuran 
väriseksi. Kotiloa käytettiin kallis-
arvoisen purppuravärin tuottajana 
erityisesti antiikin aikana.

Puolijalokivi malakiitti on orgaaninen 
vihreä kivennäisväriaine, jota löytyy 
yleensä yhdessä atsuriitin kanssa. 
Atsuriittimineraali on kuparimalmien 
yleinen rapautumis tuote. Puhdas, sini-
nen väri tulee kuparista ja se vaihtelee 
läpikuulta vasta peittävään. Pigmentit 
valmistetaan jauhamalla, karkeampi 
jauhe on tummempaa ja hienompi 
vaaleaa. 

Vanhimpia tunnettuja käsityötaitoja on 
ollut lautanauhoilla kudonta. Nauhoja 
kudottiin myöhemmin myös nauha-
pirralla, jota pidetään kangaspuiden 
esiasteena. 1800-luvulla pirtanauhojen 
kutominen on ollut yleistä ja niitä 
myytiin jopa ulkomaille.
Kuvan pirtanauhojen langat ovat vär-
jätty kasviväreillä. Nauhojen valmis-
taja Kitty Collan-Tham on tutkinut 
Suomen, Ruotsin ja Balttian maiden 
vanhojen kansanpukujen nauhoja ja 
muokannut niistä omia malleja. SKM 
0908/011. 



8

V
Ä

R
IT

 A
J

A
S

S
A

V
Ä

R
IT

 A
J

A
S

S
A

Viikinkiaika kesti 700-luvun lopulta noin 1000-
luvun puoliväliin saakka. Viikingit olivat val-
loittajakansaa ja uteliaita löytöretkeilijöitä. 
Eerik Punainen ja Leif Eerikinpoika purjehtivat 
Amerikkaan 500 vuotta ennen Kolumbusta. 
Laajat kauppasuhteet ja valloitusmatkat 
toivat etelän ja idän ylellisyystavaroita myös 
Pohjolan viikinkien käsiin. 

Villasta vaatteeksi

Naiset valmistivat yleensä perheen vaat-
teet. Viikinkien suosituin vaate oli kudottua 
villaa (vadmal), joihin erivärisillä villoilla saa-
tiin aikaan kuvioita.  Eriväriset villat myös vär-
jäytyivät eri tavalla: vaaleammista villoista 
tuli vaaleampia ja tummemmista tummem-
pia – näin saatiin pienelläkin värjäysaine-
määrällä paljon eri sävyjä. Pellava ei vär-
jäydy kovin helposti, mutta mm. Birkasta 
on löydetty värimorsingolla ja värimataralla 
värjättyjä pellavatekstiilejä. Pellava värjät-
tiin usein lan koina. 

Periaatteessa viikingeillä oli käytössään 
kaikki ajan tuntema värjäysmateriaali. Poh-
jolan kylmyydessä ei kasva kasveja, jotka 
tuottaisivat kirkkaita värejä, mutta viikingit 
kävivät kauppaa laajalla alueella. Arvokkai-
den metallien lisäksi viikingit ostivat kauniita 
ja kalliita vaatteita sekä kankaita - joiden al-
kuperä saattoi olla Kiinassa saakka. Viikingit 
ostivat myös värjäysaineita: pähkinän kuo-
ria, indigo-sinistä ja Tyroksen arvokasta purp-
puraa.

Viikinkien värit

Tutkimusten perusteella on voitu määritel-
lä ne kasvit, joita viikinkien vaatteiden vär-
jäyksessä on käytetty. Varmasti villan vär-
jäyksessä on käytetty ainakin ahomataraa 
(Galium boreale), värimorsinkoa (Isatis tinc-
toria), saksanpähkinää (Juglans regia), vä-
rimataraa (Rubia tinctoria), (kelta)jäkä lää 
(Xanthoria parietina) ja muita jäkäliä kuten 
Ochrolechia tartarea.

 Lisäksi on väriaineita, joita viikinkien usko-
taan todennäköisesti käyttäneen vaattei-
densa värjäykseen: kanerva (Calluna vul-
garis) ja väriherne (Genista tinctoria).  

Punainen

Punaiseen on aina liitetty taikavoimia. Lähes 
kaikissa kulttuureissa punaisella on maalat-
tu esim. sota- ja metsästysaseet. Punainen ei 
ole ollut niinkään värisymboli surulle tai ilol-
le vaan nimenomaan suojautumiskeino pa-
haa vastaan. Germaanikansojen ukkosenju-
malalla (Thor, anglosaksien Thunar, vanhan 
saksan Thonar, uuden saksan Donner) oli 
punaiset hiukset ja parta ja punaturkkisten 
eläinten uskottiin olevan hänen pyhiä eläi-
miään. Kristinuskon tullessa punapartainen 
pakanajumala sulautui paholaiseen, johon 
fuusion jälkeen liitettiin punainen väri ja kris-
tinuskon myötä pakanuuteen viittaava pu-
nainen alkoi saada negatiivista merkitystä.

Viikinkipurjeiden aika
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Viikinkien nukitettu viitta on ollut 
esikuvana saaristolaisryijyille. Saaris-
tolaisryijyjä käytettiin pyynti- ja mark-
kinamatkoilla suojamaan kylmältä ja 
kosteudelta. Yleisesti ryijyt kudottiin 
yksivärisiksi värjäämättömällä lam-
paanvillalla. Kuvassa Ahvenanmaalai-
nen, valkeasta, paksusta ja kierretystä 
villasta kudottu saaristolaisryijy, jonka 
alareunassa on viininpunaista koris-
telua, mahdollisesti vuodelta 1938. 
Museovirasto, kuva-arkisto. 8235.

Viikingit koristelivat myös laivojensa 
purjeet kirkkailla väreillä. Riimu-
kivissä purjeet kuvataan usein ruudul-
lisiksi; erityisesti vinoruudullisiksi. On 
arveltu, että purjeiden kuviointi saatiin 
aikaan joko erillisillä nauhakoristeil-
la tai ompelemalla iso purjekangas 
erivärisistä kaistaleista. Kuvassa osa 
Nicholas Roerichin teoksesta, ”Guests 
from Overseas”.

Euran emännän pukuun kuuluvat 
Krista Vajannon rekonstruoimat 
neulakintaat muistuttavat siitä, että 
rautakauden ihminen osasi ja käytti 
värejä. Rekonstruoiduissa kintaissa 
on käytetty punaisen värjäämiseen 
krappia, keltaisen kanervaa ja siniseen 
indigoa.
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Suomessa niin kuin muuallakin Euroopas-
sa tavarat tuotettiin käsityönä. Ammatti-
kuntalaitos syntyi.  Sen tehtävänä oli val-
voa työn laatua ja ammatinharjoittajien 
määrää. Näin se pyrki mahdollistamaan  
jäsentensä elinkeinon harjoittamisen ja 
turvaamaan materiaalin riittävyyden. Kou-
lutus ammattiin tapahtui oppipojista tarkoin 
säännellyn kisällitutkinnon kautta mestarik-
si. Kisällit kiertelivät laajalla alueella ja toi-
vat myös Suomeen oman alansa tietotai-
toa. Ammattikuntia perustettiin 1620-luvulta
lähtien ja esimerkiksi Turussa vahvistet-
tiin maalareiden, puuseppien ja lasiseppi-
en ammattikunta vuonna 1633. Reilut sata 
vuotta myöhemmin, 1784, maalarit perusti-
vat oman ammattikuntansa. Vuonna 1865 
Oulussa oli 7 värjäri-, 5 räätäli- ja 10 suuta-
rimestaria.

Kielletyt värit

Euroopassa värjärit alkoivat jo keskiajalla jär-
jestäytyä kiltoihin ja värjäyskasvien viljelystä 
tuli järjestelmällisempää toimintaa. Tärkein 
sininen saatiin värimorsingosta (Isatis tinc-
toria). Kaukainen intialainen indigo (Indigo-
fera) kyllä tunnettiin, mutta sen kuljetus oli 
hidasta ja kallista. Jo 1200-luvulla värimor-
sinkokaupassa liikkui paljon rahaa ja se oli 
huomattava elinkeino mm. Saksassa, Rans-
kassa ja Englannissa. Kun meritiet Intiaan ja 
Amerikkaan muutamia satoja vuosia myö-
hemmin aukesivat ja ulkomailta tuotu indi-
go muuttui edullisemmaksi ja osoittautui hel-

pommaksi käyttää, värimorsinkoa viljeleviä 
maita kohtasi kriisi. Tuonti-indigon – paholai-
sen värin – käyttöä yritettiin kaikin voimin es-
tää – jopa kuolemanrangaistuksella.

Tavoitellut värit

Sodan ja kaupankäynnin myötä euroop-
palaiset pukeutumisvaikutteet levisivät Suo-
meenkin, ensin säätyläisten keskuuteen ja 
sieltä pappiloiden ja kartanoiden välityksel-
lä rahvaan pariin. Valtaosa kansastamme 
oli rahvasta.

Kankaiden materiaalit, laadut ja värit 
erottivat säädyt toisistaan. Rahvaan vaat-
teet olivat värjäämätöntä luonnonruskeaa 
tai  – harmaata hamppua, villaa tai pella-
vaa. Värikkäät silkit ja sametit taas kuuluivat 
ylimmälle säädylle ja papisto ja porvaristo 
pukeutui mustaan verkaan. Säädynmukais-
ta pukeutumista säädeltiin ylellisyysasetuk-
silla, joissa rahvasta kiellettiin käyttämästä 
ylemmille säädyille kuuluvia värejä. Kirkon 
edustajat valvoivat pukeutumisensääntö-  
jen noudattamista – musta silkkimyssy rah-
vaaseen kuuluvan naisen päässä jumalan-
palveluksen aikana saattoi johtaa vankeus-
rangaistukseen. 

Vuonna 1793 pidetyissä pitäjänkokouksis-
sa kehotettiin rahvasta luopumaan kalliista 
ostoväreistä ja käyttämään värjäykseen kas-
vien lehtiä ja juuria. Koska kestävää kirkasta 
punaista ja sinistä ei saatu kotoisista kasveis-
ta tuli niistä tavoiteltuja värejä rahvaan nais-
ten keskuudessa vuosisadoiksi – kudottiinpa 
hamekangasta tai peitteitä.

Väri valtaa Euroopan pellot
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Suutariammattikunnan sinetti vuodelta 
1625. Turun maakuntamuseo.

Karjalaisten kansallispukujen kankaat 
ovat luonnonvalkoisia ja -mustia, 
indigonsinisiä tai mataranpunaisia. 
Yksivärisiin kankaisiin saadaan 
näyttävyyttä kirjonnoilla. Kuvan 
karjalai sen ortodoksivaimon huivi-
mainen päähine on nimeltään sorokka. 
SKM  K0894/0093. 

Lapis lazuli -kivi oli jo tunnettu Egyp-
tissä, mutta todennäköisesti sitä alettiin 
käyttää pigmenttinä vasta keskiajalla. 
1300-luvulla lapis lazulia saatiin käy-
tännössä vain nykyisen Afganistanin 
alueelta, meren takaa (ultra marum). 
Ultramariini oli kaikkein arvostetuin 
pigmentti sekä voimakkaan ja puhtaan 
värinsä että pitkästä ja vaikeasta 
kuljetuksesta johtuvan kalleutensa 
vuoksi. Ultramariinin käyttö muoto-
kuvassa lisäsi teoksen arvoa ja saattoi 
vaikuttaa sekä tilaajan että taiteilijan 
sosiaaliseen asemaan: olihan sen käyttö 
merkki varallisuudesta. 
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Löytöretkien aikaan väripigmentit olivat tär-
keä kauppatavara. Vaikka Euroopassa vä-
rikasviviljely kukoisti, voimakkaammat värit 
saatiin Kaukoidän tuontiväreistä. Meritien 
Intiaan uskottiin nopeuttavan tuotteiden 
tuomista Eurooppaan. Tätä reittiä lähti Ko-
lumbuskin etsimään, mutta Intian sijaan löy-
si Amerikan vuonna 1492. Muutamia vuosia 
myöhemmin löydettiin Itä-Intian meritie. Uu-
det meritiet toivat Eurooppaan jo aiemmin
tunnetut väriaineet nopeammin ja halvem-
malla. Lisäksi tutustuttiin aivan uusiin väri-
aineisiin, kuten kokenilliin.

Kun espanjalaiset saapuivat uudelle man-
tereelle, he huomasivat, että atsteekeilla 
oli käytössään ennennäkemättömän kirkas 
ja syvä punainen väri. Sen värjäysvoima oli 
aiemmin käytettyihin väreihin nähden suu-
ri. Kokenilliväristä tuli kullan ja hopean ohel-
la Espanjan tärkein tuontiartikkeli. Värin val-
mistustapa pidettiin salaisuutena – annettiin 
ymmärtää, että se valmistettiin siemenestä. 
Lopulta huomattiin, että ’siemen’ olikin pie-
ni hyönteinen, kaktuksen lehdillä elävä kilpi-
kirva.

Valmiit värit

1600-luvulle tultaessa Englannissa värejä
saatettiin ostaa jo valmiiksi sekoitettuina 
maaleina (esim. kelta- ja punaokra, valkoi-
nen lyijy) rakennusten tai laivojen maalaa-

mista varten. Vuosisadan lopulle tultaessa 
myös taiteilijat saivat värejä valmiiksi sekoi-
tettuina. Käytännössä valmiit värit olivat kui-
tenkin harvinaisia ennen 1700-lukua ja val-
mismaalien voidaan sanoa yleistyneen 
vasta viime vuosisadan alkupuolella. Tuubi-
värit tulivat markkinoille hieman ennen 1800-
luvun puoliväliä.

Tuhkan ja kiven alta löytyy värejä

Kun vuonna 79 Vesuviuksen purkauksessa
hautautunutta Pompeijia alettiin kaivaa esiin 
1700-luvun puolessa välissä, kaupungin kir-
kasväriset seinämaalaukset hämmästyttivät 
eurooppalaisia tutkijoita. Kaivauksien myö-
tä paljastui, että koko antiikin värimaailma 
oli käsitetty väärin. Tuhkan ja kiven alla värit 
olivat säilyneet kirkkaina. Antiikin patsaat ja 
rakennukset eivät olleetkaan olleet valkoista 
kiveä vaan maalattu kirkkailla väreillä. 

Espanjanvihreä eli verdigris on kupariase-
taattia, joka kuuluu ensimmäisten keinote-
koisten värien joukkoon. Väriä on löytynyt 
mm. Pompeijin rakennusten seinämaalauk-
sista. Pigmentin valmistaminen on mainittu 
mm. muinaisessa kreikkalaisessa ja rooma-
laisessa kirjallisuudessa, jossa aerugo tarkoit-
ti useita sinivihreitä ja vihreitä kuparin ja sen 
johdannaisten korroosiotuotteita. Nimi ver-
digris tulee muinaisissa teksteissä mainitusta 
vert de Grece – termistä (Kreikan vihreä).

Laivat täynnä kultaa, 
hopeaa ja kokenillia



13

Marcus Lucretiuksen talon ruokasaliin 
johtavan edustustilan seinä. Seinä -
maa laus edustaa tyyliltään viimeisintä 
muotia ennen Pompejin tuhoutumista. 
Maalausten esille kaivaminen 1700-
luvulta alkaen on käynnistänyt 
tuhou tumisprosessin, joka jatkuu 
edelleenkin. Sen syynä ovat maalausten 
altistuminen sateille, ilmansaasteille ja 
turismille. Helsingin yliopiston Pompe-
ji-projekti (EPUH) & EVTEK.

Muinaispuvut perustuvat arkeologisissa 
kaivauksissa löytyneisiin esihistorial-
lisen ajan koru- ja tekstiilijäänteisiin. 
Euran Luistarin hautalöydön perus-
teella oletetaan Euran muinaispuvun 
kankaiden värjätyn joko indigolla 
tai värimorsingolla. SKM, Käsityössä 
elämän tuntu -perusnäyttely.

Huonekalujen koristelu yleistyi 
1700-luvun aikana, ensin säätyläisten 
keskuudessa, pian myös talonpoikais-
kodeissa. Maalaus kuului maalareiden 
ammattikunnan töihin, petsaus ja 
kiillotus puuseppien tehtäviin. Kuvan 
avainkaappi on 1900-luvun alusta. 
SKM 0001/0200 
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1700-luvulla tehtiin useita värin kannalta mer-
kittäviä keksintöjä. Löydettiin uusia alkuainei-
ta, kuten kromi (ranskalainen Louis Nicho-
las Vauquelin, 1797), keksittiin kloorivalkaisu 
(ranskalainen Claude Louis Berthollet, 1748) 
ja alettiin tutkia värin havainnointia. Monet 
ajan tiedemiehet olivat kiinnostuneita etsi-
mään uusia väriaineita ja tuloksena syntyi 
useita moderneja väripigmenttejä.

Isaac Newton selitti teoksessaan Opticks 
(1704) valon värikirjon ja jakoi värit seitse-
mään spektrin väriin. Värit käsitettiin aiem-
paa laajemmin valon ilmenemisenä. Huo-
mattiin, että värien jakaminen asteisiin valon 
voimakkuuden mukaan mahdollisti värien 
tarkan määrittelemisen.

1700-luvun alussa keksittyä preussin sinistä 
on kutsuttu ensimmäiseksi moderniksi pig-
mentiksi. Preussinsininen on ollut suosittu 
pigmentti: sitä on käytetty taidemaalauk-
seen, talomaalina, tapettimaalina, syano-
typia-tekniikalla tehtyjen valokuvien valmis-
tusprosessissa, automaalina, muovivärinä... 
Alkujaan sitä käytettiin myös värjäykseen. 
Preussinsininen on edelleen käytössä.

William Henry Perkin, mauve

Uusia keinotekoisia ja täysin teollisesti val-
mistettuja pigmenttejä löytyi vanhojen rin-
nalle lukuisia, mutta värjäysteollisuus sai vie-
lä tyytyä luonnonväreihin. 1850-luvulla nuori 
englantilainen kemistioppilas, William Hen-
ry Perkin, yritti valmistaa synteettistä kiniiniä, 
jota käytettiin malarialääkkeenä, mutta sai 

vahingossa aikaiseksi violettia (mauve) vä-
riainetta. Perkin oli löytänyt ensimmäisenä 
keinon valmistaa värjäysvärejä keinotekoi-
sesti: vaatteita oli nyt mahdollista värjätä 
nopeammin, yksinkertaisemmin ja halvem-
malla. 1800-luvun puoleenväliin saakka ke-
mia oli ollut etupäässä mineraalien tutkimis-
ta. Uudet väriainelöydöt siivittivät osaltaan 
orgaanisen kemianalan kehitystä.

Uudet värit haalistuvat

Uusilla väreillä ei ollut vain positiivisia puolia. 
Varsinkin synteettisten värien alkutaipaleella 
niiden suurena heikkoutena oli huono värin-
kesto. Uusi väri oli halpaa ja nopeaa tuot-
taa, mutta se myös kului ja haalistui nope-
asti.

Uudet värit toivat myös toisenlaisia ongel-
mia. Alueilla, joissa oli käytetty aiemmin luon-
nonvärejä käsitöiden värjäämiseen, siirryttiin 
nopeasti helpompikäyttöisiin ja kirkkaampi-
sävyisiin synteettisiin väriaineisiin. Monin pai-
koin voimakkaiden synteettisten värien yh-
distely miellyttävästi osoittautui hankalaksi. 
Uusien värien myötä huolestuttiin myös pe-
rinteisen käsityötaidon katoamisesta.

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa keskus-
telua räikeistä ja kestämättömistä väreistä 
käytiin myös Suomessa. Huolestuminen sii-
tä, että luonnon värien käyttötaito katoaisi, 
näkyi tarpeena vaalia perinnettä ja julkaista 
kasvivärivärjäysoppaita. 

Värin tiede kehittyy
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1700-luvulla Suomeen tuotiin paino-
kuviollisia kankaita. Säätyläisrouvat 
käyttivät painettuja pellavakankaita
röijyjensä vuorikankaina ja maalais-
naiset käyttivät niitä juhla- sekä
morsiusröijykankaina. 
Kuviot olivat usein tyyliteltyjä kiina-
lais- ja intialaistyyppisiä kukka-ai-
heita. Kuvassa yksityiskohta Sysmän 
ja Luhangan naisen kansallispuvun 
painokangas esiliinasta.  

Kansanomaisten ryijyjen valmistus oli 
huipussaan 1700-luvun lopusta 1800-
luvun puoliväliin. Tämän ryijynukan 
väreinä ovat vaaleanvihreä,  punainen, 
musta, harmaa. SKM 0001/0784.

Naisen silkkipuku vuodelta 1862. 
Puku on värjätty Sir William Henry
Perkinin kehittämällä aniliininvärillä 
– mauveiinilla. Science Museum/
Science & Society Picture Library
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Kaikki värithän ovat aina olleet olemassa, 
mutta 1900-luvulle tultaessa ihminen alkoi 
yhä enemmän hallita värin tuottamiskeino-
ja – maailma muuttui värikkäämmäksi. Väri-
en synteettinen tuottaminen niin tekstiileihin, 
painotuotteisiin kuin muihinkin kulutusta-
varoihin muuttui helpommaksi ja nopeam-
maksi. 1900-luvun alkuun mennessä suuri 
osa luonnonvärjäysaineista ei enää tavan-
nut ostajaansa. Synteettisesti valmistetut vä-
rit olivat suhteellisen edullisia ja niiden laatu 
oli tasaista. Tavarantoimituskaan ei enää ol-
lut pitkistä matkoista riippuvainen. 

1910-luvulla huonekalut ja sisustukset al-
koivat muuttua koristeettomimmiksi ja yksin-
kertaisemmiksi. Värisävyjen määrä väheni, 
mutta samalla väreistä tuli kirkkaampia.

Puhtaat valkoiset lakanat

Valkoinen ei ole aina ollut valkoista. Puhdas 
valkoinen oli tekstiileissä pitkään harvinai-
suus: valkoiset olivat yleensä enemmän tai 
vähemmän kellertäviä tai harmahtavia. Eri-
laisia valkaisukeinoja on ollut kautta aikain, 
mutta valkoiset tekstiilit harmaantuvat käy-
tössä nopeasti. 1800-luvulla keksittiin optinen 
valkaisu: pyykin sekaan alettiin lisätä ”sineä”, 
joka sai pyykin vaikuttamaan valkoisemmal-
ta. Sini tai sine oli itse asiassa sinistä pigment-
tiä, joka käytännössä värjäsi pyykkiä vähän 
sinisemmäksi.

1900-luvun alkupuoliskolla keksittiin lois-
teaineiden käyttö pesuaineseoksissa. Nii-
den molekyylien elektronit pystyvät muun-

tamaan näkymättömän ultraviolettisäteilyn 
näkyväksi valkoiseksi valoksi, jolla on lyhyt 
aallonpituus. Tällöin valkoisen vaatteen käy-
tössä kellastunut sävy peittyy. 

Noin sata vuotta sitten valkopyykin 
pesu alkoi tuhkalipeän valmistamisella. 

Koivupuun tuhkasta seulottiin hiilet ja roskat 
pois. Sangollinen seulottua tuhkaa laitettiin 
saaviin ja sen päälle kaadettiin 8–10 sangol-
lista kuumaa vettä. Sakkaa sekoitettiin vä-
hän aikaa ja sen jälkeen saavi peitettiin. Kun 
sakka oli laskeutunut saavin pohjalle, kaa-
dettiin  kirkas lipeä pinnalta pienempään 
astiaan. Tämä lipeä sopi vaatteiden liotuk-
seen noin 100 l vettä, 1 litra tuhkalipeää lio-
tettuna sangolliseen. 

Valkoisten lakanoiden keittämistä var-
ten tuhka laitettiin kaksinkertaiseen tiiviiseen 
kangaspussiin. Pussia liotetteaan ensin kyl-
mässä vedessä sitten laitettiin kepin varaan 
pataan, johon lisättiin vähän vettä. Keitet-
tävät vaatteet ladottiin tiukasti tuhkapussin 
ympärille ja vettä lisättiin. Vaatteiden vä-
liin ei saanut jäädä ilmaa, koska happi ja li-
peä yhdessä syövyttivät kangasta. Pataa 
kuumennettin pikkuhiljaa kansi tiukasti kiin-
ni padan päällä. Lakanoiden annettiin kie-
hua noin 20 minuuttia, välillä niitä sekoitel-
len. Keittämisen jälkeen lipeävesi valutettiin 
pois ja lakanat huuhdottiin puhtaiksi kylmäs-
sä vedessä.   

Värikäs maailma
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Porvarisperheissä käytettiin runsaasti
pitsejä lakanoiden, tyynyliinojen, 
nenäliinojen ja pöytäliinojen kaunista-
miseen. Valkoisesta puuvilla kankaasta 
tehdyt alusvaatteet, joihin vielä vuosi-
sadan alussa kuuluivat paidat, sukat, 
korsetit, alushousut ja alushameet, 
koristeltiin pitseillä.
Korsetit. Helsingin yliopisto, käsityö-
opettajan koulutuksen kokoelmat.

Kaikille mahdollisille tavaroille 
ommeltiin suojuksia, jotka kirjail-
tiin näyttävästi: tyynyn päiväsuojus, 
kampa-, nenäliina-, yöpaitalaukku, 
pyykkipussi, kenkäpussi, lusikka-
laukku... 
Kuvan käsilaukun kirjontamalli 
on 1900-luvun alkupuolelta. SKM 
P0001/0424

Vuoden 1929 (n:o 12, 340)  Kotiliesi 
kirjoittaa,  että kaupassa on paljon 
värisaippuoita ja n.s pussivärejä. 
Mutta värejä ostaessa on valittava 
parhaita kotimaisia laatuja, koska 
ulkomaalaisissa  väreissä on hienoa 
hiekkaa ja muita sulamattomia 
painoaineita, jotka värjätessä asettuvat 
kankaan pinnalle ja pilaavat sen. 
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1870-luvulla sivistyneistön piirissä heräsi kiin-
nostus jo katoamassa olevaan aineelliseen 
ja henkiseen kansankulttuuriin. Esimerkiksi 
kansanomaiset tekstiilit herättivät kiinnostus-
ta. Vuonna 1879 perustettiin Suomen Käsi-
työn Ystävät käsityön edistämiseksi ja jalos-
tuttamiseksi isänmaalliseen ja taiteelliseen 
suuntaan. Yhdistyksen säännöissä määritel-
tiin yhdeksi tavoitteeksi unohdetun kansalli-
sen tekstiiliperinteen henkiin herättäminen ja 
soveltaminen nykyaikaan.  Yhdistyksen kuto-
mon toiminnan vilkastuessa tuli tarve värjä-
tyille langoille. Yhdistys lähetti Alina Hellenin 
opintomatkalle Norjaan oppimaan kasvi-
aineilla värjäämistä. Tähtäimessä oli oman 
värjäämön perustaminen yhdistyksen omiin 
tarpeisiin ja suomalaisuuteen kuuluvan vär-
jäystaidon elvyttäminen teollisten aniilinivä-
rien syrjäyttämiseksi. Aniliinivärien sävyjä pi-
dettiin kovina ja vanhetessaan ne muuttivat 
väriä kokonaan. Venäjän vallan alla elet-
täessä kasviväreillä värjääminen sopi hyvin 
suomalaisuuskuvan rakentamiseen, loista-
van – kasviväreillä värjätyn – harmoonisen 
menneisyyden luomiseen.   

Värjäyskursseja ympäri maata

Käsityön Ystävien oma värjäämö aloitti toi-
mintansa 1902. Yhdistys järjesti värjäyskurs-
seja ympäri maata vuosina 1904–1919. Kan-
sanvalistusseura julkaisi 1905 Alina Hellenin 
laatiman ensimmäisen värjäyskirjan Neu-
voja kotivärjäykseen kasviaineilla. Vuosina 
1905–1919 kirjasta otettiin neljä suomenkie-

listä ja kaksi ruotsinkielistä painosta. Vuonna 
1914 ilmestyi toinen suomenkielinen painos, 
johon oli lisätty 25 värjäysohjetta puuvilla- ja 
karvalangoille. Ensimmäisessä painoksessa 
ohjeita oli ollut runsas 200.  Kolmas suomen-
kielinen ja toinen ruotsinkielinen painos otet-
tiin 1917. Kahta vuotta myöhemmin neljäs 
suomenkielinen painos käännettiin toisesta 
ruotsinkielisestä painoksesta, jossa ohjeita oli 
jo noin 650.   

Lama- ja sota-ajan värit ja materiaalit

Laman ja sodan aikana kaikesta oli pulaa 
ja koska puutteelle ei näkynyt loppua, oli ih-
misten pakko turvautua jo olemassa oleviin 
esineisiin ja opetella uudestaan vanhoja kä-
sityötaitoja. Luonnosta kerättiin raaka-ainei-
ta, ruoka-aineksia ja korvikkeita. Kaislasta 
tehtiin kasseja ja kenkiä kuten myös pape-
rinarusta. Vanhoista talvitakeista ommeltiin 
kangaskenkiä eli tallukkaita, joihin ommeltiin 
narusta punotut pohjat.  Suomeen ei tuotu 
enää villaa eikä puuvillaa. Vanhoja vaattei-
ta uudistettiin yhä uudestaan korjaamalla, 
paikkaamalla, kääntämällä kangas nurin-
päin ja värjäämällä. Mutta jo paikkatilkun-
kin löytämiseksi sai käyttää kekseliäisyyttään 
ja ompelulankaakin piti säästää. Vehnäjau-
ho- ja sokerisäkkikankaista ommeltiin pyyh-
keitä ja pöytäliinoja. 1930–40-luvun värit oli-
vat luonnonläheisiä, paksua harmaata ja 
hernerokan väristä. Myös tumma punainen 
liitetään tähän aikakauteen.

Kotivärjäys kunniaan
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Alina Hellenin ohjeiden mukaan: 
”Lampaat tulee pestä noin wiikkoa 
ennen keritsemistä ja sen jälkeen pitää 
sellaisessa paikassa, ett’eiwät uudes-
taan likaannu”. 

Vaahteranlehtiaiheisen punaisen 
pöytäliinan on kirjaillut jyväskyläläi-
nen kauppiaan rouva Aino Rutanen 
1930-luvulla. SKM 1337/002.

Porvoon teknillinen tehdas Oy (1907) 
valmisti ensin muun muassa kenkä-
vahoja, myöhemmin valikoimiin tulivat 
erilaiset väriliidut joista Porvoon 
väriliidut olivat ahkerassa käytössä 
kouluissa 1930-luvulta aina 90-luvulle 
asti. Värejä valmistaa edelleen 
artjärveläinen Wennström Oy. 
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Monet farkut on värjätty, indigolla – väri-
aineella, jota käytettiin jo faaraoiden ajan 
Egyptissä. Vuonna 1872 nevadalainen rää-
täli Jacob Davis sai idean vahvistaa valmis-
tamiansa housuja metalliniitein. Hän halusi 
patentoida idean, mutta joutui rahapulas-
sa pyytämään kumppanikseen vaate- ja 
tekstiilikauppias Levi Straussin. Seuraavana 
vuonna idea patentoitiin. Housut päätettiin 
valmistaa ruskeasta puuvillasta ja sinisestä 
farkkukankaasta, joiden uskottiin kestävän 
työmiesten kulutusta.

1800-luvun lopulla indigoa opittiin valmis-
tamaan keinotekoisesti ja lopulta indigon 
hinta halpeni huomattavasti. Entisestä luk-
susväristä tuli edullinen työvaatteiden väri. 
1950- luvulla siniset farkut tekivät lopullisen 
läpimurtonsa. Ne miellettiin nuorison hou-
suiksi, mutta nykyään farkut pukevat kaiken-
ikäisiä.

Pastellivärit ja hulmuavat helmat

1950-luvun värimaailma vaihtui sodan jälkei-
sistä tummista väreistä heleisiin pastellisävyi-
hin: vaaleansiniseen, -punaiseen, - vihreään 
ja -keltaiseen. 

 Myös materiaalit muuttuivat kun vapau-
duttiin sotien jälkeisestä sotakorvausten tuo-
tannosta ja säännöstelytaloudesta. Asunto-
rakentaminen vilkastui ja kaupunkimaiseen 
elämäntapaan kuuluivat elokuvat, radio, 
musiikki. Uudet materiaalit kuten vaahto-
kumi ja -muovi ja muut keinoaineet tulivat 
kalusteisiin.  

1930-luvulla Wallace H Carthersin keksi-
mä keinokuitu nylon, löysi paikkansa muo-
din maailmasta 1950-luvulla. Nylon sopi lois-
tavasti hulmuavahelmaisiin juhlapukuihin. 
Kangas oli jäykkää eikä sitä tarvinnut silit-
tää.

Uusi muoti- ja kauneusihanne näkyi Chris-
tian Diorin esittelemässä New Look -mallis-
tossa helmikuussa 1947. Malliston myötä ha-
meet levenivät helmasta suuriksi ja vyötärö 
kaventui.

 Synteettisten tekstiilien kuten, nylonin ja 
polyesterin, myötä tarvittiin myös uusia väre-
jä. 1920-luvulla kehitettiin dispersiovärit, joita 
alettiin käyttää 1950-luvulla polyesterin yleis-
tyessä. Ensimmäiset reaktiovärit tulivat käyt-
töön 1956. 

Suuret kuviot

1960-luvulla suomalaiset muuttivat maal-
ta joko kaupunkiin tai Ruotsiin. Marimekon 
suurikuvioisista painokankaista tuli uuden 
kaupunkimaisen elämän tyylin näkyvim-
mät merkit vuosikymmeniksi. Vuonna 1960 
Marimekon suunnittelijana aloittanut Anni-
ka Rimalan luoma Tasaraita-trikookokoelma 
edusti uutta vaatejattelua. 

Värimaailma muuttui voimakkaammak-
si, nuorison muotiväreiksi nousivat vaalean-
punainen, violetti ja oranssi. Sisustusväreinä 
käytettiin mm. avokaadonvihreää ja kullan-
keltaista. Voimakas ilmiö oli myös mustaval-
koisuus. 

Siniset farkut ja suuret kuviot
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50-luvun pastellivärit löysivät tiensä 
myös ajoneuvojen värimaailmaan. 
Nykyään ajoneuvojen värivalikoima 
on saanut uudenlaisen merkityksen: 
värin katsotaan olevan jatke omistajan 
persoonallisuudelle. Kuvassa Skootteri-
Aitan entisöimä Vespa 90 V9A1T 
-1967.

1950- ja 1960-lukujen taitteessa 
suomalainen taideteollisuus oli 
huipussaan. Kuvassa Helmi 
Vuorelman Oy:n kokoelmaan 
kuuluva Maija Kolsi-Mäkelän 
Hedelmä-täkänän luonnos vuodelta 
1959. SKM P0374/0030

Nuoren kapinallisen James Deanin  
innoittamana Mattisen teollisuus toi 
markkinoille ”jamekset”,  joista tuli 
koko kansan vaatteita vaikka, niitä 
aluksi pidettiinkin täysin sopimattomi-
na tytöille. Heinolan museo /8643.   
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Vuosikymmenen alun öljykriisi hätkäytti ja 
usko jatkuvaan edistykseen horjui. Edellisel-
lä vuosikymmenellä kehittynyt teollisuus ei 
enää tarjonnutkaan töitä käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksista valmistuville tekijöille eikä 
taideteollisesta korkeakoulusta valmistuville 
suunnittelijoille. Osa valmistuneista kuitenkin 
perusti omia käsityöpajoja. 

1970-luvulla maailma pieneni lopullises-
ti. Afrikan nälänhätä ja Vietnamin sota vyö-
ryivät joka ilta televisiosta huonekaluhallista 
ostetulle ruskealle samettisohvalle. Olohuo-
neen seinät olivat maalattu tai tapetoitu 
oranssiksi, vihreäksi tai keltaiseksi ja keittiön 
kaapistot olivat joko keltaiset tai punaiset. 
Vaatteissa Ruskeat, sinapinkeltaiset ja beesit 
värisävyt olivat muodikkaita – jopa ainoita 
mahdollisia värejä. Yhdenmukaista, ajaton-
ta muotia haettiin myös Intiasta.

Aikakautta voisi luonnehtia joka alalla 
massatuotannon ajaksi. Käyttöesineiden ja 
laitteiden suunnittelussa pidettiin tärkeänä 
käytännöllisyyttä ja ergonomiaa ehkä es-
tetiikan kustannuksella. Toisaalta kotiteolli-
suusväen keskuudessa vaalittiin perinteisiä 
tekniikoita, vaikkei tuotteilla ollutkaan enää 
funktiota. 

Luonnolliset sävyt

Yleinen luonnonmukaisuuden etsintä ja hip-
piaate toivat taas luonnonvärit harrastajien 
tietoisuuteen ja käsityötuotteisiin. Käsitöitä 
ei enää tehty kotona vaan niitä siirryttiin te-
kemään kodin ulkopuolelle – harrastamaan 

kansalais- ja työväenopistoihin – perinteisiä 
naisten ja miesten töitä: kutomaan  pella-
vapyyhkeitä, kirjomaan rekipeitteitä, veis-
tämään veneitä, puukiuluja ja vuolemaan 
kauhoja... 

Pitkän tauon jälkeen julkaistiin suomen-
kielisiä kasvivärjäyskirjoja: Terttu Hassin Luon-
nonväreillä värjääminen 1977 ja Marjatta 
Klemolan Kasvivärjäys 1978. Edellisistä jul-
kaisuista oli jo ehtinytkin vierähtää aikaa: 
sotavuosien satona Hulda Kontturin Luon-
nonväreillä värjäämisestä 1945 ja vuosisa-
dan vaihteessa ilmestyneet Alina Hellenin 
värjäyskirjat. Kasvivärjättyjä tuotteita osat-
tiin myös arvostaa: Terttu Hassin värjäämät 
lampaannahkavällyt matkasivat maamme 
päämiehen Urho Kekkosen mukana valtiol-
lisena lahjana Neuvostoliittoon, jonne vietiin 
pitkiä sarjoja beessejä vaatteita. 

Sienivärjäyksen salat

Myös sienivärjäyksen saloihin tutustuttiin uu-
delleen. Innostus sai alkunsa Ruotsissa 1978 
kun ruotsalainen taiteilija ja intohimoinen 
sieniharrastaja Rolf Lidberg tapasi sieniret-
kellä kaksi nuorta naista, jotka kertoivat vär-
jänneensä hiuksensa punaisiksi veriseitikeillä. 
Samanaikaisesti USA:ssa vanhaa sienivär-
jäystaitoa elvytti Miriam Rice. Ensimmäisen 
sienivärjäyskirjansa Rice julkaisi 1974. Suo-
messakin Rovaniemen sienivärjäreiden sym-
posiumissa 2001 vieraillutta yli 90 -vuotiasta 
Ricea pidetään sienivärjäyksen äitinä.

Ruskeat värit valtaavat muodin
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Värjättyjen lankojen huuhtominen 
järvessä. Kuva on Suomen käsityön 
museon lainattavasta diasarjasta 
Luonnonväreillä värjääminen. 
Diasarjan on toimittanut Terttu Hassi. 

 
1970-luvun vahvoja sisustusvärejä 
olivat erilaiset ruskean sävyt (maa-
sävyt) ja paksu vihreä ja keltainen.
Kuvassa Tapettitalon mallistosta 
löytyvä Pro Finlandia-tapetti.

1960-luvulla voimaan tullut vuosi-
lomalain tuoma kesäloma palkka -
työläisille ja yksityisautojen yleis-
tyminen mahdollistivat kesämökki-
kulttuurin syntymisen. Autolla mat-
kailtiin kotimaassa ja kesä mökeille 
vietiin tuliaisina löylykauhoja ja 
käsinkudottuja raidallisia pellava-
pyyhkeitä, jotka olivat vastapainona 
teollisesti tuotetuille painokuville. 
SKM K0664/0017
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1980-luvulla talouskasvu kiihtyi, työllisyys pa-
rani ja osalla suomalaisista meni lujaa. Heil-
le trendeiksi tulivat taloudellinen menestys 
ja julkisuus. Kaduille ja kahviloihin ilmestyi-
vät jupit hyvin istuvissa ja laadukkaista kan-
kaista valmistetuissa puvuissaan, topattuine 
olkapäineen. Osa taas jäi työttömäksi, kun 
Neuvostoliiton vienti ei enää vetänytkään, 
konkurssit seurasivat toisiaan. Suomalainen 
vaateteollisuus joutui tiukoille, mutta urheilu 
– ja vapaa-ajan vaatteiden suunnittelu ku-
koisti ja se näkyi kauas neonväreinä. 

Tekstiilitaide hyväksyttiin taiteeksi 
muiden joukossa 

Osa muotoilijoista palasi suomalaisten omi-
miin materiaaleihin kuten paperin ja koti-
maisen puulajien pariin. Puun muotoilu suo-
si perinteistä puusepäntaitoa, vaikka se oli 
hyvin kansainvälistä. Pula-ajan paperinaru 
tuli värillisenä niin muotoilijoiden kuin harras-
tajienkin materiaaliksi. 1987 Ritva Puotila sai 
Woodnotes-paperinarumatoistaan Suomen 
taideteollisuusyhdistyksen kunniamaininnan 
Suomi muotoilee -näyttelyssä. Käsi- ja taide-
teollisuusyhdistysten kudonta-asemien kan-
gaspuissa valmistui nyt poppanan sijaan 
paperinaruteoksia.   

Kaiken kaikkiaan katseet kääntyivät yksi-
löllisyyteen. Uudet kokeilut värien, muotojen, 
materiaalien ja käsitteiden suhteen pääsi-
vät esille, mutta myös muotoilijat tulivat jul-
kisiksi. Muotoilijat kuten Markku Piri esittelivät 
lehtien palstoilla kotejaan ja töitään. Lukui-

sat uudet julkiset rakennukset sisustettiin var-
ta vasten suunnitelluilla toimistohuoneka-
luilla ja sisustustekstiileillä, jotka myös saivat 
uusia muotoja ja materiaaleja. Taidetekstiilit 
irtosivat seinästä ja niistä tuli kolmiulotteisia.  

 Suomi pirstaloitui lopullisesti erilaisiin ala-
kulttuureihin. Vaatteet ja hiukset olivat  tun-
nusmerkkinä erilaisille aatteille: Vihreät, Rau-
hanliike, Dingo...

Väriä hiuksiin

Hiusten värjäämisellä on pitkä historia, kaut-
ta aikojen värejä on syvennetty ja parannel-
tu. Ihmiselle ‘luonnottomia’ värejä on ollut 
käytössä ennenkin, esim. muinaisten egyp-
tiläisten yläluokka käytti mustien peruukki-
en lisäksi myös  vihreitä ja sinisiä peruukkeja, 
alempi luokka käytti hiusten värjäämiseen 
hennaa.  

Hennajauheen lisäksi värjäämiseen on
käytetty muun muassa indigo- ja selja värejä, 
salviaa ja pähkinäpuuta. Hiusten vaalenta-
miseen on käytetty esim.  jalosauramoa ja 
ukontulikukkaa ja kamomillauutetta.  Kasvi-
pohjaisista väreistä henna on edelleen suo-
sittu hiusväri, myös länsimaissa.

Lyhyet, pitkät vai irokeesi

Värien lisäksi myös hiusten muotoa on muo-
vattu kautta vuosisatojen. Punk-aikakauden 
suurta huutoa oli joidenkin intiaaniheimojen 
sivuilta kaljuksi ajellut, mutta päältä pitkät 
hiukset ns. mohikaani-kampaukset tai iro-

Näkyvyyttä värillä 
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Markki Pirin Motto 1: Ilman värejä 
tulisin hulluksi. Motto 2:  Hyvän ja 
huonon maun välinen raja on epämää-
räinen ja vaihteleva. Motto 3: Elämää 
ja seksiä muotoiluun: arvokkaan ei 
tarvitse olla ikävystyttävää.
Markku Piri on suunnitellut Finlayso-
nille monipuolisia mallistoja. Oheinen 
kangas on osa vakuutusyhtiö Sammon 
kutsuvierastilaisuuden visualisoinnista 
Porin Jazz -festivaaleille vuonna 1995.
SKM 0877/029.

1980-luvulla neonvärejä löytyi niin 
ulkoiluvaatteista kuin hiusväreistä. 
Kuvassa L-Fashion Group Oy:n 
mallistoa.

1980-luvun alku oli punk-rockin 
kulta-aikaa Suomessa. Punkkarin 
vaatetukseen kuuluivat niittikoristellut 
nahkatakit, hakaneulat ja printtipai-
dat. Kuvassa 2309/0001, Jyväsky-
läläisen punkkarin Keski-Suomen 
museolle lahjoittama, The legend lives 
on, Sex Pistols -paita.
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1990-luvulla värit ovat hehkuneet taidekäsi-
työläisten töissä. Suomen tunnetuimpia väri-
taitureita on tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen. 
Parhaiten hänet tunnetaan silmiä hivelevis-
tä villapaidoistaan, vaikka hänen tuotan-
toonsa kuuluu muitakin tuotteita. 

Vuodessa kuluu noin 1000 kiloa lankaa ja 
langat ovatkin merkittävä osa hänen suun-
nittelu- ja valmistusprosessiaan. Könönen 
käyt tää tamperelaisen Pirkanmaan Kotityö 
Oy:n Pirkkalankaa. Osa väreistä on löytynyt 
yrityksen lankakartan sävyistä, mutta hän 
värjäyttää myös omia värejä. Känönen ar-
velee käyttävänsä noin 150 eri sävyä, joista 
noin yli puolet ovat hänen omiaan ja vain 
häntä varten värjättyjä. Yhdessä villapai-
dassa saattaa olla 40 eri väriä, joten ei ihme, 
että villapaidat hehkuvat. 

Könönen suunnittelee myös ryijyjä mm. 
Suomen Käsityön Ystäville. Satupurjeet on 
ollut hyvin suosittu malli. Myös Suomen Kä-
sityön Ystävien ammattikutoja Anneli Marjo-
niemi halusi Könösen ryijyn. ”Olin kutonut jo 
502 ryijyä vuonna 1992, kun yht’äkkiä tiesin, 
että nyt haluan kutoa itselleni ryijyn – se oli 
Sirkka Könösen Satupurjeet.”

Huopa taipuu moneksi

Värikkäät kankaat, langat ja villat alkoivat 
kiehtoa yhä uusia harrastajia. Nyt ei enää 
tehty kotitarvekäsityötä, vaan haluttiin il-
maista itseä, tyydyttää estetiikan kaipuuta 
ja olla yhdessä. Innokkaimmat harrastajat, 
joista osasta kehittyi alansa kansainvälisesti 

arvostettuja ammattilaisia perustivat yhdis-
tyksiä: Suomen Tilkkuyhdistys Finn Quilt perus-
tettiin 1998  ja Huopayhdistys Filtti 1998.  Tai-
teilijat kuten Ulla Pohjola ja Tuula Nikulainen 
ovat kulkeneet massojen edellä ja näyttä-
neet tietä kotiharrastajankin värileikkeihin.

Värjääminen Levafi xilla 

Aloita värjääminen punnitsemalla puuvilla- 
tai pellavalanka. 100 g langaa tarvitsee 2 lit-
raa vettä, 200 g glaubersuolaa, 50g soodaa 
ja 3–6 g väriäjauhetta  halutusta tummuu-
desta riippuen. 

Sekoita aineet huolellisesti annetussa jär-
jestyksessä hanakuumaan veteen ja sekoi-
ta väri ensin pieneen vesimäärään. Anna 
liemen imeytyä noin kymmenen minuuttia. 
Upota märät langat väriliemeen. Heiluttele 
lankoja väriliemessä, jos haluat tasaisen vä-
rin. Anna lankojen olla liemesssään pari tun-
tia tai seuraavaan päivään. Nosta langat 
väriliemestä ja huuhtele ne huolellisesti. Kei-
tä langat  kattilassa pesuainevedessä, jotta 
väri kiinnittyy niihin. 

Kangasta voit värjätä samalla tavalla,
mutta kankaan voi pestä huoletta pesuko-
neessa pulverivedessä 90 asteessa. Väreillä 
voi myös maalata kangasta.  Yhteen desi-
litraan haalea vettä tarvitset 3 g soodaa ja 
Levafi x värijauhetta 1–3 g. Sekoita sooda ja 
väri veteen. Maalaa kangas muovin pääl-
lä ja jätä se siihen kuivumaan vähintään 
vuorokaudeksi. Muutaman päivän päästä 
huuhtele ja pese kangas kuten edellä.  

Villan ja lankojen värikirjo
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Sirkka Könösen kirjoneule Kasvisto.
SKM, ??? kuvaaja Eija Puskala??

Tuula Nikulainen 0979/0160

Ulla Pohjola valittiin vuonna 1996 
nuoreksi tekstiilitaiteilijaksi. Hänen 
erikoisalaansa on luova kirjonta. 
Sydänpuku SKM 1233/001. 

Sirkka Könönen sai vuonna 1992 
valtion taideteollisuuspalkinnon. Kuvan 
Kasvisto-neule oli esillä 1993 Suomen 
käsityön museossa palkintoja esittele-
vässä näyttelyssä SKM/K0639/0007

Huovuttaja Tuula Nikulainen on 
tutkinut huovutusta ja perehtynyt mm. 
mongolialaiseen huovutusperinteeseen. 
Hänen töissään kuvastuu suomalainen 
mytologia. Kuvassa osa hänen hevoshuo-
vustyöstään nimeltä: “Äiti karhu ja isä 
hirvi”. SKM/K 0979/0160
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Nykyihmisellä on käytössään ennennäke-
mätön määrä värejä. Harva tulee ajatel-
leeksi, että värien lisääntyminen näkyy 
kaikkialla elinympäristössämme. Toisin kuin 
isovanhempamme, voimme valita yllemme 
minkä värisiä vaatteita tahansa. Väri näkyy 
lähiöiden asuinrakennuksissa ja kaupunkien 
värimainoksissa. Jopa luonto on värikkääm-
pi kuin sata vuotta aikaisemmin: monet kir-
kasväriset kukat ovat levinneet Suomen 
luontoon puutarhaistutuksista. Valikoimaan 
kuuluvat edelleen myös vuosituhansia käy-
tössä olleet luonnonvärit. Niiden tarjoama 
vaihtoehto on luonnonläheinen ja elämyk-
sellinen. 

Luonnonvärit ovat nousseet esille myös 
kestävän kehityksen ajattelun myötä: väri-
kasvit ovat uusiutuva luonnonvara ja luon-
non oma värinvalmistusprosessi on ym pä-
ristöystävällinen. Luonnonvärien parissa 
tehdäänkin tänä päivänä runsaasti tuote-
kehitys- ja tutkimustyötä. 

Värikkäät projektit 

Kasvava kiinnostus luonnonvärejä kohtaan 
näkyy myös Suomessa. EVTEK Muotoiluins-
tituutin toteuttama Kasvivärien tuotekehi-
tysprojekti, Maatalouden tutkimuslaitoksen
sinisiä luonnonvärejä tutkinut SPINDIGO – 
hanke ja Riikka Räisäsen sienivärejä käsitte-
levä väitöskirja sekä peruskouluopetukseen 
nivoutunut Luonnonväriaineet -projekti ovat 
vieneet työtä omalta osaltaan eteenpäin. 

Luonnonväreistä kiinnostuneet ovat ver-
kostoituneet ja perustaneet vireästi toimivan 

Värjärikilta ry:n. Värjäysmenetelmät ja -tek-
niikat ovat uudistuneet ja monipuolistuneet. 
Värjäyskemikaalien määriä on vähennetty 
ja raskasmetallien (mm. tina, kupari, kromi) 
käytöstä luovuttu. Saatavilla on myös teol-
lisen tuotannon vaatimukset täyttäviä tasa-
laatuisia ja helppokäyttöisiä värejä. Kurssi- 
ja koulutustarjonta on lisääntynyt sekä yhä 
useammat käsityöläiset ovat ottaneet luon-
nonvärit mukaan tuotantoonsa. 

Elintarvike- ja kosmetiikkavä reinä sekä 
perinnemaaleissa luonnonväreillä on jo 
oma vakiintunut asemansa.  On kiinnosta-
vaa nähdä millaisia mah dollisuuksia luon-
nonvärit voivat tulevaisuudessa tarjota niin 
maaseutuelinkeinojen harjoittajille, käsityö-
läisille kuin muotoilijoille. 

Kasveista paperiksi

Paperintekoon soveltuvat erityisen hyvin run-
saan selluloosapitoisuuden omaavat kasvit. 
Värjäri voi hyödyntää värjäyksessä jääneen 
kasvimassan paperinvalmistuksessa, sillä osa 
värikasveista sopii hyvin myös paperin raa-
ka-aineeksi. Pilko kasvit saksilla n. 2 cm pa-
loiksi. Punnitse kasvit ja liota niitä viileässä 
vedessä 2 h–yön yli. Huuhtele. Keitä kasve-
ja kattilassa. Lisää keitokseen kidesoodaa 
1:1 materi aalin kuivapainosta. Keittoaika 
kasvin kovuudesta riippuen 2 h–jopa 24 h.
Keiton jälkeen huuhtele kasvimassaa niin 
kauan, että kasvit eivät tunnu saippuaisilta. 
Laita tehosekoittimeen 2 dl massaa ja vettä. 
Hienonna massaa kunnes se on sopivan hie-
noa paperinvalmistusta varten.  

Luonnonvärit ja kestävä kehitys
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Pajunpunonta nousi 1990-luvun 
lopulla suosituksi harrastukseksi. 
Kuoripajun värien kirjo ja punotun 
pinnan elävyys houkuttavat myös 
koskettamaan. Yksityiskohta Sirpa 
Saarenpään pajuhatusta nimeltä 
Tulenliekkinä. SKM/1304.

Käsinvalmistetun paperin suosio on 
innostanut paperitaitajia kokeilemaan 
monenlaisia luonnonmateriaaleja. 
Hannele Hakasen pellavasta (valkea), 
koiranputkesta (keltainen), sipulin-
kuoresta ja kaislasta (ruskeat) valmis-
tettuja papereita.

Raikkaat ja modernit kaalikuvioiset 
kankaat on kuvioitu kotimaiselle eko-
pellavalle TOGIS -väripainopastoilla. 
Painovärin kaikki raaka-aineet ovat 
uusiutuvia luonnonvaroja: luonnonöl-
jyjä, hartseja sekä maa- ja mineraali-
värejä. Värinkesto-ominaisuuksiltaan 
erinomainen painoväri soveltuu myös 
teollisuuskäyttöön. Kankaiden suunnit-
telu Emma Boström, toteutus Kasvi-
värien tuotekehitysprojekti.
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Luonnonvärjäys on elämyksellistä ja ren-
touttavaa puuhaa.  Itsevärjätyissä langoissa 
kannat mukanasi luonnon lahjoittamia iloja: 
värejä, tuoksuja ja muistoja. 

Luonnonvärjäys on helppoa. Materiaa-
lit ja tarvikkeet ovat helposti saatavilla ja 
kaikkien ulottuvilla. Värjätyistä langoista voi 
valmistaa neuleita ja kudonnaisia tai käyt-
tää niitä vaikkapa vapaalankahuovutuk-
sessa. Pienetkin värjäysmäärät riittävät rai-
talangoiksi myssyihin ja lapasiin. Innostuksen 
kasvaessa voi värjätä isompiakin eriä ja sy-
ventää taitoja värjäyskirjallisuuden ja kurssi-
en avulla. Värejä on helppo yhdistellä ja ne 
sointuvat aina kauniisti yhteen.

Värjärin tarvikkeet

Värjäyspaikaksi sopii kesällä nuotiopaikka tai 
värjäyksen voi tehdä myös tavallisella hel-
lalla tai keittolevyllä. Värjäykseen tarvitaan 
kasveja, villalankoja sekä alunaa, jota saa 
apteekista. Lisäksi tarvitaan ainakin värjäys-
kattila. Värjäystarkoitukseen parhaita ovat 
teräs- ja emalikattilat. Kuhmut ja lommot ei-
vät haittaa etenkään nuotiolla värjättäessä. 
Värjäyspuuhissa hyväksi avuksi ovat myös:

• kestävä puuvillalanka
 pasma - ja haltijalangaksi 
• pesuaine, jonka pH on 5–7 
 Sopivia ovat villan ja silkin pesu- 
 aineet ja ekologiset pesuaineet. 

• mittavälineet: litran mitta, vaaka ja  
 lämpömittari. Lämpömittariksi sopii 
 hyvin vaikkapa kinkunpaistomittari tai  
 viinitarvikemyymälän edullinen mittari.
• suojakäsineet 
• puiset kepakot liemien sekoittamiseen
• isokokoinen siivilä ja 
 nappu väriliemien siivilöintiin
•10%:nen talousetikka lankojen
  huuhteluveteen
• saavit tai ämpärit kasvien 
 liottamiseen ja lankojen huuhteluun
• sakset ja oksasakset 
 karkeamman materiaalin pilkkomiseen

Mitä kasveja väripataan laitetaan?

Kotivärjäri voi laittaa väripataansa miltei 
mitä vain kasvia, sillä kaikesta luonnossa 
kasvavasta saadaan jotain väriä. Värjäys-
tarkoituksiin kerätään usein koko kasvi, mut-
ta myös puiden kuoret, kasvien kukat, leh-
det, juuret tai sienet voivat olla keräämisen 
kohteena. Kasvien kerääminen kannattaa 
aloittaa sellaisista kasveista ja sienistä, jotka 
tunnistaa. Harvinaiset ja hitaasti uusiutuvat 
kasvit on syytä jättää rauhaan! 

Suositeltavin kasvien keruuaika on yleen-
sä ennen niiden kukkimista, mutta myös 
myöhemmin kesällä ja jopa syksylläkin kerä-
tyt kasvit antavat hyvin värejä. Erityisen jän-
nittäväksi luonnonvärjäyksen tekee se tosi-
asia, että samastakin kasvista voi saada eri 

Pellolta pataan, kedolta kattilaan
– kasvivärjäystä kotikonstein
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värjäyskerroilla erisävyisiä värejä ja usein myös 
täysin yllättäviä tuloksia! Luonnon monimuotoi-
suus näkyy sen lahjoittamissa väreissäkin. 

Suomen luonnosta löytyvät kasvit tarjoavat 
runsaasti erilaisia keltaisen, keltavihreän ja rus-
kean sävyjä. Sopivia kasveja ovat mm nokko-
nen, pietaryrtti, kanerva ja koivun lehdet sekä 
lupiini, mesiangervo, ahdekaunokki, kultapiis-
ku, kehäkukka ja suopursu. Punaiset värit ovat  
harvinaisempia. Veriseitikki (Dermocybe sangui-
nea) ja verihelttaseitikki (Dermocybe semisan-
guinea) ovat kuitenkin yleisiä koko Suomessa 
ja erinomaisia värjäyssieniä. Myös ahomata-
ran (Galium boreale) juuresta saadaan tiilen-
punaista väriä. Luonnossa esiintyvät siniset värit 
ovat vielä punaistakin harvinaisempia. Sinertä-
viä värisävyjä voi metsästää myös ylivuotisesta 
suomuorakkaasta (Sarcodon imbricatus) ja tar-
hakäenkaalista (Oxalis fontana). Nämä sinivä-
rit eivät ole kovin kestäviä, mutta värjäyskokeilut 
voivat olla kiehtovia!

Luonnonkasvien lisäksi voidaan värjäyksessä 
käyttää viljeltyjä värikasveja. Viljeltyjen värikas-
vien väriaineet ovat usein kestävämpiä ja voi-
makkaampia kuin luonnonkasveista saatavat 
värit. Viljeltyjä värikasveja ovat mm. keltaisia vä-
risävyjä tuottavat värireseda (Reseda luteola) ja 
värisauramo (Anthemis tinctoria), punaisia väri-
sävyjä tuottavat krappijuuri (Rubia tinctorum) ja 
kokenillikirva (Dactylopius coccus) sekä sinisä-
vyjä antavat värimorsinko (Isatis tinctoria) ja In-
digofera – suvun kasvit. Kestävät sinivärit ovat 
kyyppivärejä, joiden värjäysprosessi onnistuu 
hapetus-pelkistys reaktion avulla. Värimorsinko 
kasvaa rannikkoseuduillamme luonnonvaraise-
nakin mutta harvinaisuutensa vuoksi kasvia ei 
ole suositeltavaa kerätä. Osa värikasveista me-
nestyy myös Suomen olosuhteissa ja puutarha-
peukalolla varustettu voi viljellä niitä itsekin.

Perusohje villan värjäämiseen 
luonnonkasveilla

Luonnonvärjäyksen työvaiheita ovat puretus, 
väriliemen uuttaminen ja värjäys.

Sadan gramman lankaerän 
värjäämiseen tarvitaan:
• 10g alunaa 
• 0,5–1kg tuoretta tai 50–100g
 kuivattua kasvia

Työvaiheet: 
• esipuretus 
• kasvien käsittely ja väriliemen uuttaminen
• värjäys
• värjätyn langan huuhtelu ja kuivaus

Kun värjäät 100 g villalankaa tarvitset 10g alu-
naa ja noin 0,5–1 kg tuoretta tai 50–100g kui-
vattua kasvia. Kun värjäysmääräsi ovat suurem-
mat, lisää aineksien määriä samassa suhteessa.

Purettaminen
 – jotta pasmat eivät menisi sekaisin!

Puretusvaiheen aikana lanka käsitellään pure-
tusaineella eli metallisuolalla. Puretusaine aut-
taa väriä kiinnittymään kuituun. Tässä ohjees-
sa käytämme alunaa (aluminiumkaliumsulfaatti 
Kal(SO4)2 ), joka on puretusaineista turvallisin ja 
toimivin. 

Aloita purettaminen lankojen valmistelemisel-
la puretusta varten. Laita ensin lankavyyhtiin pari 
pasmalankaa ja pitkä haltijalanka. Näin lanka ei 
sotkeennu värjäämisen aikana. Pese langat tar-
vittaessa jos ne ovat li kaisen tai rasvaisen oloisia. 
Käytä pesussa villalle tarkoitettua pesu ainetta 
tai hyvin rasvaiselle raakavillalle emäksistä pe-

sua ammo-
n iak i l la 
tai pesu-

soodalla. 
Kaupasta 

ostetut villa-
langat eivät 

kai paa pesua. 
Kastele vielä lan-

gat läpikotaisin en-
nen puretusta. 

Mittaa kattilaan 2–3 litraa vettä ja 
laita lan- gat kattilaan. Ripusta langat haltija-
langasta kepakon varaan. Kepakon avulla lan-
koja on helppo liikutella puretuksen ja värjäyk-
sen aikana. Nosta lämpötila 40 °C:een. Nosta 
langat pois hetkeksi ja lisää punnitsemasi alu-
na kattilaan. Liuota aluna huolellisesti veteen ja 
laske langat takaisin kattilaan. Nosta puretus-
liemen lämpötila tasaisesti ja rauhalliseen tah-
tiin n. puolen tunnin kuluessa 80–90 °C:een. Pidä 
puretusliemen lämpötila näissä lukemissa tunnin 
ajan. Liikuttele lankoja puretuksen aikana ke-
pakkoon ripustettujen haltijalankojen avulla.

Värilientä uuttamaan

Ennen väriliemen uuttamista voit hienontaa, 
pilkkoa ja liottaa kasveja. Erityisesti silloin  kun 
värjäysmateriaali on kuivattua tai kovaa, kuten 
kaarnaa, käpyjä tai puunkuorta, aloitetaan vär-
jäämishommat aina kasvimateriaalin liottamisel-
la. Kasvit laitetaan sopivaan astiaan, peitetään 
vedellä ja annetaan liota vähintään vuorokau-
den ajan. Kasvimateriaalin liottaminen, hienon-
taminen ja pilkkominen edistävät aina väriainei-
den liukenemista veteen.

Väriliemen uuttamista varten laita keräämäsi 
kasvit kattilaan ja peitä ne reilusti vedellä. Kuu-
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lämpötila yllä tunnin ajan. Kovia kasvinosia 
kuten kuoria tai käpyjä kannattaa keitellä 
pidempään ja vaikka pariin otteeseenkin. 
Siivilöi lopuksi kasvinosat väriliemestä.

Vihdoin värjäämään!

Laita puretetut kosteat langat jäähtynee-
seen väriliemeen ja aloita värjääminen. Vä-
rilientä tulee olla niin paljon, että värjättävä 
materiaali reilusti peittyy. Nosta lämpötila 
rauhallisesti ja tasaisesti 80–90 °C:een ja pidä 
tämä lämpötila yllä tunnin verran. Liikuttele 
lankoja värjäyksen aikana kepakkoon ripus-
tettujen haltijalankojen avulla.

Värjäyksen jälkeen huuhtele langat kä-
denlämpöisessä vedessä kunnes irtoväriä ei 
enää lähde. Lisää viimeiseen huuhteluve-
teen loraus talousetikkaa. Etikka on hyväksi 
niin villalangoille kuin kasviväreillekin. Kiiree-
tön värjäri voi myös jättää värjätyt langat 
kuivumaan ja huuhtoa ne vasta viikon parin 
kuluttua. Väri on epätasaisempi, mutta kiin-
nittyy lankaan paremmin.

Vielä muutama vinkki värjäykseen:

• Voimakkaan sävyisellä väriliemellä 
 voidaan värjätä kaksi, joskus 
 kolmekin erää lankoja.
• Runsaamman värien kirjon saa 
 käyttämällä luonnonvalkoisten 
 lankojen lisäksi myös harmaita 
 ja ruskeita lankoja.
• Kerää kasvit luontoa kunnioittaen   
 ja jokamiehen oikeudet huomioiden.

• Muistathan olla varovainen
 avotulen tekemisessä!
• Älä käytä värjäykseen samoja 
 astioita kuin ruuanvalmistukseen.
• Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi
 puretettuja ja värjättyjä lankoja.
• Työskentele ulkoilmassa tai hyvin
 ilmastoidussa tilassa. Kasvien tuoksut
 voivat olla voimakkaita, joidenkin
 jopa ärsyttäviä tai haitallisia hengittää
  (esim. suopursu ja raparperi). 
 Allergikko voi saada saa oireita myös  
 värjätessään tai kasveja kerätessään.
• Luonnonvärjäyksessä käytettävien
 puretusaineiden käyttösuositukset
 ovat uusiutuneet: aluna ja viinikivi
 ovat puretusaineista turvallisimmat.

Riittävä alunan määrä on 10g 100g:lle lan-
kaa. Liian suuri alunamäärä on haitallinen 
sekä värjäykselle että ympäristölle. Viinikiveä 
käytetään yhdessä alunan kanssa ja sen 
määrä on 2–5g/100g lankaa. Viinikivi voimis-
taa alunan pureutumista kuituihin ja vaikut-
taa myös värjäyksen pH -arvoon. Sitä käy-
tetään usein punaisten värien yhteydessä
sekä silkin värjäyksessä. 70 -luvulla värjäystä 
leimanneiden kemikaalien tinan, kuparin ja 
kromin käyttöä ei suositella lainkaan. 

Helppoa ja hauskaa: 
kontaktivärjäystä muovipussissa

Luonnonvärien aikakauden vanhoja vär-
jäysmenetelmiä ovat olleet kylmävärjäys ja 
aurinkovärjäys. Näissä menetelmissä ei käy-
tetty lämmönlähdettä, vaan värikasveja ja 
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värjättävää materiaalia muhitettiin pitkiäkin ai-
koja. Kontaktivärjäys on yksi kylmävärjäyksen 
muoto. Värjäysmenetelmä on helppo ja haus-
ka sekä täysin suorituspaineeton: lopputulokse-
na on aina iloisen kirjava ja monivärinen lanka. 
Värjäysvaiheessa ei tarvita lainkaan kattiloita 
tai liettä!

Kontaktivärjäyksen työvaiheet

1. Lanka vyyhditetään, pestään tarvittaessa ja 
puretetaan esipuretusohjeen mukaan. Voit vär-
jätä myös kangasta.

2. Puretettu kostea lanka ja kasvit laitetaan 
ilmatiiviiseen muovipussiin. Voit käyttää esim. 
minigrip -pusseja. Pussiin voit halutessasi laittaa 
useita eri kasveja, niin saat myös yhdellä vär-
jäyskerralla moniväristä lankaa. 

3. Pussi suljetaan mahdollisimman ilmatii  -
viisti. Pussiin tulee jäädä kosteutta, mut ta ei var-
sinaisesti nestettä. 

4. Langan annetaan värjääntyä pus sissa vii-
kon parin ajan. Värjäyksen jälkeenlanka huuh-
dellaan kädenlämpöisessä vedessä. Huuhtelu-
veteen on hyvä lorauttaa jälleen hiukan 
talousetikkaa.

Okraa, umbraa ja siennaa 
– kankaanmaalausta perinteiseen 
japanilaiseen tapaan

Kasvi-, ja eläinkunnan lisäksi luonnosta saadaan 
värejä myös kivikunnasta. Maaperästä saata-
via väriaineita kutsutaan maaväreiksi ja useat 
niistä ovat eri tavoin käsiteltyjä raudan okside-
ja. Maavärejä on käytetty eri puolilla maailmaa 
myös kankaankuvioimiseen. Traditionaalinen ja-

panilainen kankaankuviointitapa on kankaan 
maalaaminen soijamaidon ja maavärien avul-
la. Perinteistä afrikkalaista maaväreillä ’muta-
värjättyä’ kangasta kutsutaan nimellä Bogolan-
fi ni tai Mud Cloth. 

Soijamaalauksen 
työvaiheet

Käytä hengityssuojainta käsitellessäsi maavä-
rejä. Hienojakoiset väripigmentit pöllyävät hel-
posti hengitysilmaan. Käytä aitoja maavärejä 
kuten puna- ja keltaokraa, umbraa sekä sien-
naa. Maalauskankaaksi sopivat puuvilla, pella-
va ja silkki.

1. Valmista ensin soijamaito soijapavuista. 
500g:sta papuja valmistuu viitisen litraa mai-
toa. Käytä valmistamasi soijamaito noin vuoro-
kauden kuluessa ja säilytä sitä jääkaapissa. Täh-
teeksi jäävän soijapapumössön eli okaran voi 

käyttää ruuanvalmistuksessa.
2. Pohjusta kangas maalaamalla se soijamai-

dolla. Maalaa maidolla kankaalle kevyt ker-
ros: kuvittele siveleväsi maito ohueksi kerrokseksi 
kankaan pinnalle. Anna kankaan kuivua nihke-
än kosteaksi tai kokonaan kuivaksi ennen kuvi-
oiden maalaamista.

3. Tee maalausvärit sekoittamalla soijamai-
toon maavärejä. Maaväriä kannattaa laittaa 
maksimissaan n. 8 teelusikallista desiin maitoa. 
Kokeilemalla löydät sopivan sekoituksen. Liian 
vahva väri halkeilee kankaan pinnalla ja hilsei-
lee pois.

4. Maalaa valmistamillasi väreillä haluamasi 
kuviot kankaalle. Myös väriseosten sekoittami-
nen keskenään on mahdollista. Maalatun kan-
kaan annetaan kuivua tasossa parisen viikkoa 
ennen ensimmäistä pesua. Kangas huuhdel-
laan parin viikon jälkeen kädenlämpöisessä ve-
dessä. 

Pyykkäämisohjeet kaikelle kasvivärjätylle 
ja maavärein maalatulle materiaalille

Kun haluat, että ihanat itsevärjäämäsi langat ja 
kankaat säilyttävät kauniit värinsä: pese langat 
ja kankaat mieluiten käsin tai hellävaraisella pe-
sukoneohjelmalla. Pesulämpötila on 30-40 °C ja 
pesuaineen virkaa toimittaa parhaalla mahdol-
lisella tavalla pesuaine, jonka pH on 5–7. Sopivia 
pesuaineita ovat villan ja silkin pesuun tarkoite-
tut pesuaineet sekä useat ekopesuaineet.  Sekä 
värille että silkille ja villalle hyväätekevä aine on 
talousetikka – sitä on helppo käyttää huuhtelu-
aineena. Syynäilemällä purkinkylkiä ja kysele-
mällä kauppiaaltasi löydät varmasti kaikki edel-
lämainitut ainekset.
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1. Nokkonen 

– Urtica diodica  – Harmahtavan vihreää

Kasvaa teiden varsilla, lehdoissa ja muissa 
runsasravinteisissa paikoissa. 

Värjäykseen käytetään koko kasvi. 1 kg 
nokkosia/100 g lankaa

Nokkonen kelpaa moneen: se on kuitu-
kasvi, terveysvaikutteinen, maanparannus-
keite sekä ruoka-aine mm. nokkosletut.

2. Pietaryrtti 
–Tanacetum vulgare – Keltainen 

Kasvaa soraisilla ja kivikkoisilla meren ran-
noilla, erilaisilla joutomailla ja teiden pienta-
reilla. 

Värjäykseen voidaan käyttää kukat (voi-
makas keltainen) tai koko kasvi (kellanvih-
reä).  500 g tuoretta kasvia tai vain kukinto-
ja/ 100 g lankaa. 

Pietaryrttiä on käytetty myös tuholaistor-
juntana vaatekaapissa.

3. Kanerva 
– Calluna vulgaris – Keltainen/Vihertävä

Kasvaa karuilla ja happamilla mailla, harva-
puustoisilla kuivilla kankailla. Kerätään en-
nen kukkimista heinä–elokuussa. 

Väriliemeen käytetään koko kasvi pilkot-
tuna ja yön yli liotettuna. 0,5–1kg kanervaa/
100g lankaa. 

Käytetty juurikorien, varpuluutien ja -vispi-
löiden tekemiseen sekä mm. yrttiteenä. 

4. Veriseitikki
 – Dermocybe sanguinea  – Punainen

Kasvaa kuusimetsässä. 
Väriliemeen käytetään koko sieni. 300–

500g tuoreita veriseitikkejä tai 40–60g kuivat-
tuja sieniä/100 g lankaa. Veriseitikki on vain 
lievästi myrkyllinen. Sienen tunnistaminen on 
helppoa: tummanpunainen lakki erottuu 
hyvin vihreän sammalmaton keskeltä.

5. Palleroporonjäkälä 
– Cladonia stellaris – Punainen, punavioletti

Kasvaa parhaiten karuilla kalliomailla ja kui-
villa kankailla. Jäkälän keräämiseen tarvit-
set maanomistajan luvan. 

Värjäykseen käytetään koko jäkälä. Jä-
kälävärjäykseen ei tarvita puretusainetta. 
Punaiset ja punavioletit värisävyt saadaan 
aikaan ammoniakin ja käyttämisprosessin 
avulla. 20g-40g jäkälää/ 100g lankaa.

6. Krappi/Värimatara 
– Rubia tinctoria – Punainen 

Krappi on viljelty värikasvi, joka kasvaa hyvin 
muokatussa, vettä läpäisevässä, ravinteik-
kaassa, kalkki- ja humuspitoisessa maassa.

Varret ja lehdet voidaan käyttää värilie-
meen tuoreeltaan ja juuret kuivattuna. Pu-
naiset väriaineet sijaitsevat juuren kuorio-
sissa. 50–100g kuivattuja juuria liotettuna ja 
jauhettuna/100 g lankaa.

 1. 4.

 2. 5.

 3. 6.
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7. Kokenilli 
– Dactylopius coccus – Punavioletti, punainen

Kokenilli on kilpikirva, joka elää viikunakak-
tuksen lehdellä. 

Väriliemeen käytetään kuivatut kilpikirvat 
jauhettuna. Väri on kallista, mutta riittoisaa.

10 g kokenillia/100 g lankaa. Samalla vä-
riliemellä voidaan värjätä kaksi -kolmekin 
lankaerää. Kokenillia käytetään myös elin-
tarvikevärinä – E120

8. Reseda 
– Reseda luteola – Voimakas keltainen 

Reseda on 2-vuotinen viljelty värikasvi, joka 
kasvaa aurinkoisella paikalla kevyessä ja 
kalkkipitoisessa maassa. Kerätään ennen 
kukkimista.

Kasvin voi käyttää kokonaan väriliemeen 
tuoreena tai kuivattuna. Kuivattu reseda pil-
kotaan tai jauhetaan pulverimaiseksi.

100 g kuivattua resedaa/100 g lankaa.
 

9. Värimorsinko 
– Isatis tinctoria – Sininen

Värimorsinko on viljelty värikasvi, joka kas-
vaa aurinkoisella paikalla, kevyessä, kalkki-
pitoisessa ja ravinteikkaassa hiekkamaassa. 
Morsinko on kyyppiväri. Kasvista käytetään 
lehdet ja niitä voi kerätä useampaan ker-
taan kesän aikana. 

Väriliemeen voidaan käyttää joko tuo-
reita lehtiä tai lehdistä valmistettua uutetta.  
400–800 g tuoreita lehtiä tai pari litraa val-
mista uutetta/100 g lankaa.

10. Indigo 
– Indigofera-sukuiset – Sininen

Indigofera-suvun kasveja on viljelty mm. In-
tiassa, Kaakkois-Aasiassa, Meksikossa ja 
Väli-Amerikassa, Afrikassa ja Arabian niemi-
maalla. Indigo on ollut vuosituhansien ajan 
luonnonvärien kuningas ja koko väriaika-
kauden tärkein siniväri. 

Indigo on kyyppiväri. Kyyppivärit ovat ve-
teen liukenemattomia väriyhdisteitä, jotka 
värjäystä varten saatetaan vesiliukoiseen 
leukomuotoon pelkistämällä ne alkalisessa 
liemessä. Värjäys tapahtuu hapetus-pelkis-
tys - reaktion avulla.

5–10 g väripigmenttiä/100 g lankaa.

11. ja 12. 
Maaväripigmentti
kelta- ja punaokra

Punamulta ja keltaokra ovat maavärejä, 
joita saadaan rautapitoisesta maaperästä. 
Maavärejä käytettiin jo kivikaudella luola- ja 
kalliomaalauksissa, nykyään mm. perinteisis-
sä ulko- ja sisäpintojen maaleissa, kosmetii-
kassa sekä tekstiileissä.

Maavärit ovat väripigmenttejä, jotka tart-
tuvat maalattavalle pinnalle sideaineen 
avulla. Sideaineena käytetään mm. kanan-
munan tai maidon sisältämää valkuaista 
(temperamaalaus), tärkkelystä (punamul-
lan keitto), luonnonöljyjä ja hartseja (öljy-
maali). Maavärien värinkesto on hyvä.  

 7. 10.

 8. 11.

 9. 12.
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Katseet kiinnittyvät 
nappinauhaan
Ompelurasian pohjalle on vuosien saatossa kerääntynyt ihania 
yksinäisiä nappeja, käytettyjä ja käyttämättömiä. Lajittele sieltä 
esim. kaikki punaiseen vivahtavat napit. 

Virkkaa punaisesta virkkauslangasta tai Helmilangasta 20 ket-
jusilmukkaa ja kiinnitä ensimmäinen nappi. Vedä lankalenkki na-
pin reiästä läpi ja tee ketjusilmukka, vedä lankalenkki toisesta rei-
ästä ja tee ketjusilmukka. Jatka virkkaamalla 20 ketjusilmukkaa ja 
kiinnitä uusi nappi. Myös kannalliset napit voit kiinnittää ketjuun. 
Valmiissa nauhassa kannalliset napit takertuvat ketjusilmukkaket-
juun helpommin kuin reiälliset napit.  30 napista saat jo 180 cm pit-
kän helminauhan, joka yltää neljä kertaa kaulan ympäri.  Lopeta 
ketjun virkkaaminen siten, että virkkaat myös aloituslangan pät-
kän mukaan ketjuun.  

Punainen
Lämpöisin pääväreistä on punainen, se on voimakas 
väri, jota on käytetty jo luolamaalauksissa. Neoliittisen 
ajan metsästäjäihmiset uskoivat punaisen olevan kaik-
kein tärkein väri ja sillä uskottiin olevan elämän voimaa 
– joissakin hautakaivauksissa on löytynyt useita kiloja 
punaista okraa. Punaiseen on liitetty niin elämä ja 
rakkaus kuin kuolemakin.

Punainen meri sai nimensä jo kreikkalaisten ja roo-
malaisten aikana. Tarkkaa nimen syntyperää ei tiede-
tä; ehkä meri sai nimensä punaisen rantahiekkansa 
mukaan, punaisen levänsä mukaan tai siksi, että se oli 
Edomin, punaisen miehen, meri. Nähdä punaista – rai-
vostua.

Vaaleanpunainen
Useissa kulttuureissa vaaleanpunainen mielletään hyvin 
feminiiniseksi väriksi. Latinalaisissa kielissä ‘rose’ – ruusun-
väri tarkoittaa nimenomaan vaaleanpunaista.

Joissakin kielissä, kuten mandariinikiinassa ja suomen-
kielessä ei ole erityistä omaa sanaa pinkille – se on yksi 
punaisen sävy (esim. vaaleanpunainen).

Vaaleanpunaisella pantterilla tarkoitetaan yleensä 
joko  Blake Edwardsin ohjaamien komedioiden tarkas-
taja Clouseauta tai Pink Panther piirroshahmoa, jonka 
ensiesiintyminen oli elokuvan alkutekstin animaatiossa.

Vaaleanpunainen ruusu merkitsee onnellisesti rakas-
tunutta tai ihailua. Katsoa maailmaa vaaleanpunaisten 
(tai ruusunpunaisten) lasien läpi.

Mitä mietin
Miksi fl amingot ovat vaaleanpunaisia?

Flamingot saavat vaaleanpunaisen värin syömästään ruoasta: 
meriveden mukana linnun elimistöön kulkeutuneet katkaravut 
tuottavat astaksantiinia. Elimistössä väriaine imeytyy rasvaan ja 
kulkeutuu höyheniin. 
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Oranssi
Oranssi on saanut nimensä appelsiinista (mm. van ha 
ranska orenge; engl. orange). Appelsiini puu (Citrus
aurantius) on ikivihreä ja siksi myös oranssiin väriin on lii-
tetty hedelmällisyys. 
Synteettisten värien tuotanto on tuonut ulottuvillemme 
hyvin kirkkaita ja puhtaita oransseja. Kirkasta oranssia 
käytetään varoitusvärinä tietyömailla mm. varoitusvil-
kuissa, kumikartioissa ja suojaliiveissä.

Värispektrissä oranssi sijoittuu punai-
sen ja keltaisen väliin ja sen aallonpi-

tuus on n. 620–585 nanometriä. Pu-
naisen aallonpituus on n. 700 nm. ja 
puhtaan keltaisen 570 nm.

Keltainen
Keltainen on yksi kolmesta pääväristä, lämmin ja valoi-
sa väri. Keltainen viittaa aurinkoon ja koska aurinko on 
monessa vanhassa kulttuurissa viitannut tai rinnastettu 
jumalaan, keltainen on siis jumaluuden väri. Keltainen 
on myös huomioväri, joka viestii vaaraa niin ampiaisen 
mustakeltaraidoissa kuin liikennemerkeissäkin.

Keltanokka aloittelija (ruots. gulnäbb, saksa Gelbsch-
nabel); japanin kuchibashi ga kiiroi (‘nokka on keltai-
nen’ – siis keltanokka) viittaa aivan samoin kokemat-
tomaan tai nuoreen. Keltainen vaara (the yellow peril) 
– 1800-luvun loppupuolen nimitys poliittiselle, taloudelli-
selle ja kulttuuriselle vaaralle, jonka japanilaisten ja kii-
nalaisten katsottiin muodostavan läntiselle maailmalle.

Monenkirjavat munat
Värikkäät ja hauskat kananmunat maalaat öljyvahaliiduilla ja ve-
siväreillä. Tyhjennä muna tekemällä pieni reikä munan molempiin 
päihin ja puhalla muna tyhjäksi. Tai tyhjennä muna munapumpul-
la. Voit tyhjentää munan myös munapumpulla, joita saa askarte-
lukaupoista. Huuhdo munat sisältä ja päältä ja kuivaa kuori kui-
vaksi. Tee öljyvahaliiduilla kuvioita munan pintaan joko valkeilla tai 
värikkäillä liiduilla. Maalaa muna sen jälkeen vesivärillä myös liitu-
kuvioiden päältä. Vesiväri ei tartu öljyväriliitukohtiin. Värit kirkastu-
vat vielä, jos lakkaat munat spraylakalla. 

  

Mitä mietin
Mitä valo oikeastaan on?

Valo on eräänlaista aaltoliikettä, joka etenee huimaa vauhtia, n. 
300 000 kilometriä sekunnissa. Valon aallonpituudesta riippuu, min-
kä värisenä se aistitaan. Esimerkiksi lyhytaaltoinen säteily näyttää 
violetilta ja todella pitkäaaltoinen säteily punaiselta. Valkoinen 
valo, jonka näemme, on oikeastaan sekoitus yhteen sulautuneis-
ta väreistä. 

Kun auringon valon annetaan kulkea prisman tai kristallin läpi, 
näemme sen hajoavan eri väreiksi muodostaen sateenkaaren 
kaltaisen spektrin. Auringonvalo kulkee avaruudessa suoraan ja 
sen tullessa maan ilmakehään, se hajautuu osuessaan pieniin pö-
lyhiukkasiin. 

Punainen valo kulkee kaikkein pisimmälle ilmakehässä, joten 
siksi auringonnousut ja -laskut ovat punaisen ja oranssin sävyisiä. 
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Turkoosi
Turkoosi väri on saanut nimensä turkoosi-korukiveltä. Se 
on sinivihreä väri, joka on ollut arvostettu niissä kulttuu-
reissa, joissa turkoosikiveä on ollut.

Turkoosi on raikas väri, joka liitetään usein mereen ja 
kirkkauteen se viestii puhtaudesta ja raikkaudesta ja sik-
si se on suosittu väri kylpylöissä ja uimahalleissa. 

Euroopassa uskottiin aikoinaan, että turkoosi-kivi es-
täisi luiden murtumista – sen sijaan se murtuisi itse. Kiviä 
upotettiin mm. hevosten suitsiin, jotta ne eivät kompas-
tuisi tai kaatuisi. Tapa on jatkunut nykypäivään, vaikka-
kin sen alkuperä on monille epäselvä. 

Aquamarine -niminen liituväri tuli Crayon-värilaatik-
koon vuonna 1957.  

Vihreä
Väriympyrässä vihreän paikka on keltaisen ja sinisen 
välissä. Vihreässä, kuten muissakin väreissä, sävyskaala 
on melkoinen – ihmissilmä pystyy erottamaan kaikkein 
eniten juuri vihreitä värisävyjä. Huolimatta siitä, että vih-
reää esiintyy luonnossa niin paljon, väripigmenttiä on 
hankala valmistaa. Useissa kulttuureissa vihreä on elä-
män ja kasvun merkki.

‘Panna jotain vihreän veran alle’ – lykätä tuonnem-
maksi; vihreä verka oli yleinen virkapöydän päällä, 
asiat siis laitettiin pois silmistä. Vihreä saari – Irlannista 
käytetty nimitys. Vihreän veran shakki – jalkapallopeli. 
Vihreä kateudesta – green with envy, to look through 
green glasses; Saksassa kateudesta ollaan vihreitä ja 
keltaisia.

Vuosikymmenten 
kuosit tarjottimiin

Vanhat, kuluneet vaneritarjottimet saat persoonallisiksi päällystä-
mällä ne kankailla. 

Hio tarjotin sileäksi ja pohjamaalaa, jos se on tummaa puuta. 
Silitä kangas ja leikkaa se 2 cm suuremmaksi kuin tarjotin. Aseta 
kangas nurinpäin suojamuovin päälle ja sivele kangas kauttaal-
taan liimavesiseoksella (2 osaa Puuliimaa tai Erikeeperiä, yksi osa 
vettä). Anna liiman imeytyä kankaaseen noin puoli minuuttia. 
Nosta ja käännä kangas oikeinpäin tarjottimen päälle. Sivele lii-
malla myös kankaan päältä. Poista sen jälkeen käsin tai lastalla 
sivellen kaikki ilmakuplat. Kun liima on kuivunut, sivele tarjotin vie-
lä 1–2 kertaa liimavesiseoksella. Kun liimakerrokset ovat kuivuneet, 
leikkaa ylimääräinen kangas pois terävällä veitsellä. Hio tarvitta-
essa epätasaisuudet pois puupalikalla ennen kuin lakkaat tarjotti-
men 1–2 kertaa kirkkaalla – ei vesiohenteisella – lakalla.   
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Violetti
Violetti kytketään viisauteen, mutta myös mystiseen ja 
maagiseen. Vaikka purppurasta usein puhutaan purp-
puranpunaisena, sen katsotaan yleisesti kuuluvan vio-
letteihin. 

Suomessa violetti on edelleen hieman vieras väri - ai-
nakin vieraampi kuin perusvärit sininen, punainen ja kel-
tainen – se ei juurikaan esiinny sanonnoissa.

’Stockholm Papyrus’ on kreikkalainen papyrus 200-lu-
vulta. Se sisältää vanhimman tunnetun värjäysreseptin, 
imitaatiopurppuran teko-ohjeet. Legendan mukaan 
Herkuleksen koira puri kotiloa ja sen seurauksena koi-
ran kuono värjäytyi violetiksi - ja niin Herkules löysi Tyyri-
an purppuran.

Päivän lehtikuvat 
istuimiksi 
Hio kirpputorilta löytämäsi tuoli ja päällystä se ensin puhelinluet-
telon lehdillä, jotta saat pinnan tasoittumaan mahdollisista hal-
keamista. Käytä liimana liimavesiseosta (2 osaa Puuliimaa tai 
Erikeeperiä, yksi osa vettä). Revi puhelinluettelon sivut pituussuun-
nassa kahtia. Sivele isolla pensselillä liimaseosta paperin nurjalle 
puolelle ja anna paperin vetäytyä hetken. Asettele liimainen pa-
peri tuolin päälle ja silittele ilmakuplat pois. Aseta toinen liimattu 
paperi viereen siten, että reunat menevät reilusti päällekkäin. Pei-
tä tuoli huolellisesti puhelinluettelonsivuilla. Asettele seuraava ker-
ros ristikkäin edellisen kerroksen nähden. Tee vielä kolmas kerros. 
Vedä lopuksi lastalla ilmakuplat ja ylimääräinen liima pois. Kuiva-
ta työ. Kerää lehdistä esim. tietyn värisiä tai aiheisia kuvia ja revi 
ne varovasti. Liimatessa reunat asettuvat paremmin revittyinä kuin 
leikattuina. Liimaa kuvat kuten edellä. Kun viimeinen kerros on kui-
vunut, lakkaa työ huolellisesti.   

Sininen
Sininen on pääväri ja se luokitellaan violetin ja vihreän 
kanssa kylmiin väreihin. Monessa kulttuurissa sininen väri 
on saanut nimensä myöhään; aiemmin on viitattu vain 
taivaan väriin tai meren väriin. 

Lähes kaikissa länsimaisissa kulttuureissa sinistä on pi-
detty hiljaisuuden ja kaipauksen värinä. Siniseen on lii-
tetty myös mm. puhtaus ja keveys ja sen katsotaan viit-
taavan kaikista väreistä selvimmin henkisyyteen. 

Sininen huvimaja – piiska-auto, mustamaija. Sininen 
planeetta – Neptunus. Sininen planeetta – Maa. Sano-
taan, että astronautit antoivat maalle nimen nähtyään 
sen avaruudesta. Ultramariini -nimi on tullut siitä, että 
lapis lazuli -mineraali, josta väriä saatiin, esiintyi ‘meren 
tuolla puolen’ – ultra mare –.

Mitä mietin
Miksi taivas ja vesi 
näyttävät siniseltä?

Sininen valo hajaantuu helpos-
ti ilmakehän pölykerroksessa 
ja siksi näemme eniten sinistä, 
taivas vaikuttaa siniseltä. Vesi 
näyttää siniseltä, koska tai-
vaan väri heijastuu veteen.
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Ruskea
Ruskea on maanläheinen väri, jota löytyy lähes kaikki-
alta luonnosta. Ruskea ei ole spektriväri, se on väri, joka 
on vain pigmenttinä. Siitä puhutaan käytännöllisenä ja 
ei-huikentelevaisena värinä. Syykin tähän lienee selvä: 
ruskea ympäröi meitä luonnossa, se on käytössämme 
valmiina ja muilla väreillä haluamme usein erottua rus-
keasta. 

Sienamaa -nimi tulee Toscanassa, Italiassa sijaitse-
vasta Siennan kaupungista/provinssista. Sanotaan, että 
väri on saanut nimensä kaupungin maaperän sävystä, 
joidenkin lähteiden mukaan kaupungin rakennusten 
punaruskeista fasadeista. Ruskea kirjekuori. Ruskeassa 
kirjekuoressa on amatööriurheilijoille annettu laittomia 
rahapalkintoja. 

Harmaa
Harmaata pidetään välissä olevana värinä, huomaa-
mattomana, ’ei-kenenkään-maana’. Kahden ääri-
pään, mustan ja valkoisen, sekoituksena harmaasta on 
tullut kompromissiväri. Harmaa on tavallisuuden sym-
boli; väri, jossa ei ole mitään yllättävää.

Grisaille on vain harmaan eri sävyjä käyttämällä ai-
kaansaatu maalaus – yleinen 1400-luvun alankomaa-
laisessa maalaustaiteessa. Harmaa alue on alue, josta 
ei tiedetä juuri mitään. Harmaa talous – esim. pimeä-
nä tehty työ, josta ei makseta veroja tai eläkkeitä. Har-
maavarpunen tylsän tai tavallisennäköisen ihmisen ni-
mitys. Harmaat veljekset, harmaakaavut – keskiajan 
fransiskaanimunkeista käytetty nimitys (vaatteen värin 
mukaan). 

Salaattiottimet 
säilykepurkista

Ota 16–25 mm vahvuista rautalankaa 110 cm haarukkaa ja 80 
cm lusikkaa varten. Taivuta rautalangan päästä ensin kädensija 
pituus noin 20 cm. Muotoile sen jälkeen lusikan pesä tai haarukan 
piikit, päättele rautalanka varren ja pesän liitoskohtaan pihtejä 
apuna käyttäen. Leikkaa säilykepurkki peltisaksilla auki ja leikkaa 
siitä pala, jonka suurin piirtein tarvitset. Tao pelti suoraksi vasaralla 
kovan alustan päällä. Piirrä tussilla tai naulalla ääriviivat pellin pa-
laan ja leikkaa piirretty kappale irti peltisaksilla. Viilaa tarvittaessa 
peltipalan reunat sileiksi. Muotoile lusikanpesä. Suojaa peltipurkin 
kuviopinta kontaktimuovilla tai teipillä. Anna lopullinen muoto lu-
sikanpesälle vasaralla hakaten tai hiertäen peltiä puhelinluette-
lon päällä. Aloita hakkaaminen reunoilta ja etene kohti keskustaa. 
Käytä naulaa ja vasaraa ompelureikien tekemiseen. Ompele pel-
tipalat kiinni metallilankakehykseen. Ota riittävän pitkä ohut me-
tallilanka ja aloita ompeleminen langan keskeltä. Jatka ompele-
mista molempiin suuntiin. Kun aloitat ompelun haarukan/lusikan 
kärjestä ja varren kärjestä, saat päättelyn tehtyä siististi varren ja 
pesän liitoskohtaan. 
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Musta
Mustaa pidetään usein värinä, joka ”hautaa muut vä-
rit”, se liitetään pimeyteen, yöhön ja suruun. 

Sitä  pidetään myös valkoisen vastakohtana. Mieliku-
vissa mustan ja valkoisen sisältämät arvot ovat yleensä 
vastakkaiset. 

Luurankomusta on kuvankäsittelytermi ja tarkoittaa 
mustaa väriä, jota on ainoastaan kuvan kaikkein tum-
mimmissa kohdissa. Mustaa valkoisella (to be in black 
and white) paperille kirjoitettu. Musta lammas (black 
sheep, ransk. la bête noir) on erottuva, ulkopuolelle 
jäävä, pettymys; henkilö, joka toimii tai ajattelee toi-
sin kuin kaikki muut hänen ympäristössään.  Musta jää 
– tien pinnalle tuleva ‘näkymätön’ jää.

Valkoinen
Valkoista pidetään puhtauden symbolina. Sano  -
taan, että valkoisessa yhdistyvät kaikki värit – mutta
yhtä usein valkoinen mielletään myös ’tyhjäksi’, väriksi 
jossa ei ole mitään.

Monissa kulttuureissa valkeus kuuluu taivaan, juma-
lien ja korkea-arvoisten oikeuksiin,  manalan ja pahuu-
den osaksi jää tummuus.

Valkoinen lippu antautumisen merkkinä. Valkoinen 
kääpiö kehityksensä viimeisessä vaiheessa oleva, kutis-
tunut tähti. Valkoinen läikkä kartalla on peräisin ajalta, 
jolloin kartanpiirtäjät merkitsivät tutkimattomat alueet 
valkoisella; nykyään tarkoittaa entuudestaan tuntema-
tonta aluetta.

Pitsiliinat himmeliksi 
Vanhat pitsiliinat saavat uuden elämän 
katosta tai ikkunassa roikkuvina himme-

leinä. Ensin pitsiliinat pitää vain kovettaa 
jäykiksi levyiksi esim. sokerilla 

tai gessolla. 
Liota desilitraan kie- 

hu vaa vettä yksi desi-
litra hienoa sokeria. 
Aseta kuiva pitsiliina tii-

viisti tiskipöydän
pinnalle. Levitä
sokeriliuos pit-
siliinan päälle

leveäl lä pensse-
lillä liinan keskel-

tä reunoille päin.
Jos liina on paksu,

käännä se ja 
tee sama toi-
selle puolelle.
Jätä liina pai-
kalleen kuivu-

maan tiski pöy  -
dälle noin vuoro-

kau  dek si. Irrota liina va-
rovasti ”liimauksestaan”. 
Solmi siima liinan reu-
naan ja ripusta se kat-

toon. 
Liinan voi kovettaa myös ges-

solla, jota saa taiteilijatarvikeliikkeis-
tä. Ohenna gessoa vedellä ja sivele 

pitsiliina samoin kuin edellä. Liinasta tu-
lee gessolla valkoinen, mikä sopiikin jo vä-
hän kellastuneisiin tai tahraisiin liinoihin. 
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Mitä mietin

Mitä revontulet ovat?
Suomen kielen sana revontulet tulee vanhan kansan us-
komuksista. Ihmiset uskoivat, että tulikettu eli tulirepo ai-
heutti taivaalla roihuavat tulet osuessaan kyljellään tai 
hännällään puihin ja hangen pintaan, jolloin kipinät sin-
kosivat taivaalle. 

Nykyään kuitenkin tiedetään, että revontulet synty-
vät aurinkotuulen vaikutuksesta. Aurinkotuuli on aurin-
gosta tulevien sähköisesti varautuneiden hiukkasten vir-
taa. Aurinkotuulen osuessa maan magneettikenttään, 
hiukkaset syöksyvät maan ilmakehään ja törmäilevät il-
makehän hiukkasiin. Ilmakehän hiukkaset varautuvat sil-
loin sähköisesti ja vapauttavat pian saamansa energian 
pienenä valonvälähdyksenä. Kun hiukkasia on yhteensä 
miljardeja, muodostavat pienet purkaukset revontulia. 

Miksi kasvit ovat vihreitä kesällä ja
keltaisia ja punaisia syksyllä?
Lehtivihreä eli klorofylli saa aikaan kasvien vihreyden. 
Lehtivihreä näyttää silmissämme vihreältä, koska se 
imee sinisen ja punaisen valon ja heijastaa takaisin kat-
selijalle vain spektrin vihreän sävyt. Kasvit kokoavat lehti-
vihreän avulla aurinkoenergiaa ja pystyvät siten yhteyt-
tämään. Yhteyttämisen eli fotosynteesin aikana kasvi 
kerää valoa, hiilidioksidia ja vettä ja tuottaa itselleen ra-
vinnoksi rypälesokeria ja samalla ilmakehään vapautuu 
happea, ihmiselle elintärkeätä kaasua.

Lehtipuiden lehdissä on kesällä vallitsevana väriainee-
na lehtivihreä. Syksyllä, kun maa ja ilma ovat tarpeeksi 
viilentyneet, lehtipuut kehittävät lehtiensä juureen kork-
kiutuneita soluja, jotka eristävät lehden puun johtosolu-
kosta. Tämän vuoksi lehti kuolee hiljalleen ja myös lehti-
vihreä hajoaa ja lehtien vihreys katoaa. Tämän jälkeen 
jäljellä on lehtien kellanpunaiset ja keltaiset väriaineet. 
Tummemman punaista väriä syntyy lehtien pinnalle, jos 
yöt ovat kylmiä. Tällöin lehden sokeripitoisuudessa ta-
pahtuu kemiallisia muutoksia ja väri tummuu. 
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