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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen aiheena on puuvillakankaan hydrostaattinen paineenkesto, mikä on osa 

pinnoitettujen tekstiilien maailmaa. Motiivina oli löytää vaihtoehto synteettisille 

muovikuiduille, jotka ovat yleisimpiä materiaaleja ulkoilukankaissa kestävyyden ja edullisuuden 

vuoksi. Tutkimusmateriaalina oli puuvillakangas, jonka pinta oli käsiteltiin aineilla, kuten 

mehiläisvaha, parafiini, soijavaha ja oliiviöljy. Lisäksi pinta lämpökäsiteltiin silitysraudan avulla, 

jolloin vaha saatiin sulatettua kankaan rakenteen sisään. Menetelmän tavoitteena oli hidastaa 

sadeveden kulkeutumista kankaan lävitse. Tutkimuksessa kangas altistettiin vedelle ja samalla 

silmämääräisesti tarkkailtiin, kuinka nopeasti vesi kulkeutuu kankaan lävitse. Tutkimus osoitti, 

että kyseisellä pintakäsittelymenetelmällä ei voida estää veden kulkeutumista kankaan lävitse, 

ainoastaan hidastamaan sitä. Tutkimus on suuntaa-antava ja auttaa ymmärtämään 

puuvillakankaan hydrostaattista paineenkestoa. 

 

Avainsanoja: puuvillakangas, hydrostaattinen paineenkesto, mehiläisvaha, parafiini, soijavaha, 

oliiviöljy. 
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1 Johdanto 

 

Ulkoiluvaatteet suojaavat ihmisen kehoa sääolosuhteilta. Kengän kuorimateriaali eliminoi 

veden kulkeutumisen jalan iholle, samoin ulkoiluvaatteen kangas ohjaa tuulen ja kylmän veden 

vaatteiden ulkopuolelle. Jatkuva liikkuminen luo kehossa lämpöä ja kosteutta, jotka on hyvä 

poistaa vaatteen sisältä, samalla säilyttäen kankaan mukavan tunnun ihoa vasten. Nämä ovat 

ajatuksia, jotka laittavat miettimään mikä kankaan ominaisuus saa sadeveden jäämään 

vaatteen ulkopuolelle ja mikä ominaisuus luo kankaan hengittävyyden. Retkeilyvaatteita 

valmistava Fjällräven suosittelee käsittelemään valmistavansa G-1000 kankaan Greenland 

Waxilla, joka koostuu parafiinin ja mehiläisvahan yhdistelmästä (Fjällräven). Muodostuu 

tutkimuskysymys, kuinka nopeasti vesi kulkeutuu kankaan läpi ja kuinka paljon esimerkiksi 

Greenland waxin kaltainen vahakäsittely hidastaa veden kulkua. Hypoteesinä on että 

pintakäsittely hidastaa veden kulkeutumista kankaan läpi.  

Suurin osa vaatteista valmistetaan synteettisistä muovikuiduista kuten polyesteri, polyamidi ja 

akryyli (Merimaa 2020). Muovikuituja sisältävistä vaatteista irtoaa käytössä jatkuvasti 

mikromuovia, kertoo Plymouthin yliopiston ja Italian kansallisen tutkimusneuvoston yhteinen 

tutkimus (Laitala, Klepp & Beverley 2018). Vaikka tutkimukset mikromuovin vaikutuksista 

ihmisen kehoon ovat vasta alkamassa ja kaikkia haittavaikutuksia ei pystytä aukottomasti 

todistamaan, valitsin tutkimuksen materiaaliksi luonnonkuituisen puuvillakankaan, oletuksena 

että luonnontuotteet eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle. Testikankaan materiaali puuvilla 

ei raaka-aineena ole ympäristöystävällinen valinta mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. 

Toisena vaihtoehtona oli hamppukangas, jonka raaka-aineen kasvattaminen vaatii vähemmän 

vettä, lannotteita ja tuholaismyrkkyjä kuin esimerkiksi puuvillan kasvattaminen. Tiedustelin 

Hamppukankaat kuitujen, lankojen ja valmistusmenetelmän tarkempia tietoja, mutta tarkempia 

tietoja ei löytynyt. 

 

Tutkimukseni koostuu yhdeksästä kokeesta, joissa käsittelen puuvillakangaspaloja Greenland 

Waxillä, mehiläisvahan ja parafiinin seoksilla, soijavahalla ja oliiviöljyllä. Kaadan pintakäsitellyn 

kankaan päälle vettä ja tarkkailen silmämääräisesti kuinka nopeasti vesi kulkeutuu kankaan 

lävitse. Näin saan käsityksen puuvillakankaan hydrostaattisesta paineenkestosta. 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2524/htm
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2 Vaatteiden kestävyys ja innovaatio  

 

Vaatteita on hyvä käyttää mahdollisimman pitkään ja vaatteiden on hyvä olla kestäviä. Se 

minkälaisia vaatteita ostamme ja miten niitä käytämme vaikuttaa koko maapallon ilmastoon. 

Meitä on maapallolla liki 7 miljardia ihmistä ja jokainen käyttää joka päivä vaatteita, jos kaikki 

toimisivat ympäristöystävällisesti, jäisi suuria vaatejätevuoria muodostumatta. Mutta miten 

pienen ympäristökuorman vaatteet saadaan kaikkien ulottuville ja kuinka ihmiset saadaan 

ostamaan ja käyttämään näitä vaatteita. Tässä on muotoilijalla suuri rooli edesauttaa 

oikeanlaista käyttäytymistä, valita materiaaleja ja valmistusmenetelmiä, tehdä sellaisia 

vaatteita, joita voi ja haluaa käyttää pitkään. On hyvä, että henkiset periaatteet on nostettu 

korkealle ja jää nähtäväksi kuinka paljon on asennetta viedä periaatteet käytännön toiminnaksi. 

Toivottavaa on että toteuttavalla taholla on samanlainen asenne kuin Greta Thunbergillä, joka 

on 20. elokuuta 2018 lähtien ollut koululakossa perjantaisin, pitänyt 588 päivää yllä asennetta, 

jotta sanat ja teot saataisiin samalle viivalle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (Wikipedia 

2020). Yksi ratkaisu on Ioncell-teknologia, jonka avulla tekstiilejä voidaan tuottaa koivusta, 

kuusesta tai jopa pahvilaatikoista. Innovaation avulla tekstiilien tekokuidut voidaan korvata 

biohajoavilla materiaaleilla (Myhelsinki). Toinen ratkaisu on selluloosapohjaiset kankaat, jotka 

voidaan myrkyttömästi käsitellä vettähylkiviksi (Forsman ym. 2020). 

 

3 Tutkimuksen taustaa 

 

Tekniset urheiluvaatteet on usein tehty uusiutumattomista öljypohjaisista synteettisistä 

materiaaleista, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle ja hankalia kierrättää laajan kirjonsa 

takia (Tuure 2018). Tekstiiliteollisuus tuottaa vuosittain saman verran päästöjä kuin maailman 

lentoliikenne ja laivaliikenne yhteensä, totesi kiertotalouteen erikoistuneen Ellen MacArthur -

säätiön (2017) tutkimus. Synteettisten kuitujen ympäristövaikutukset ovat saattaneet olla 

vuosien ajan aliarvioituja sen vallitsevan ajatuksen takia, että hyvin kierrätettävä materiaali 

voidaan valmistaa käytetyistä PET-juomapulloista ja olla kierrätettävissä uudelleen käytön 

jälkeen (Thompson 2014, 513). Äskettäin on osoitettu, että synteettisillä materiaaleilla on 

monia kielteisiä ympäristövaikutuksia kuten mikromuovijäte merivedessä (De Falco ym. 2017, 

916-917). Muovikuituja sisältävistä vaatteista irtoaa käytössä jatkuvasti mikromuovia, kertoo 

Plymouthin yliopiston ja Italian kansallisen tutkimusneuvoston yhteinen tutkimus (Laitala ym 

.2018). Tutkijat havaitsivat, että vaatteista irtoaa 20 minuutissa jopa 400 muovikuitua jokaista 

vaatteen painogrammaa kohden (Laitala ym. 2018). Voidaanko synteettiset materiaalit korvata 

luonnonmukaisilla ja ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla ja kuinka paljon voi saada aikaan 
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vettä hylkivää ominaisuutta ulkoiluvaatteen pintaan luonnollisilla myrkyttömillä menetelmillä, 

samalla säilyttäen kankaan luonnollisen pehmeän tunnun ihoa vasten. 

 

3.1 Hydrostaattinen paine 

Tutkimuksessa keskeisessä osassa on vesi ja kuinka se painonsa, nestemäisyytensä ja 

ilmanpaineen ansiosta pyrkii painautumaan alaspäin. Tämä ilmiö on nimeltään hydrostaattinen 

paine, joka on levossa olevassa nesteessä vallitseva nesteen oman painon aiheuttama paine, 

johon vaikuttaa esimerkiksi nesteen ulkopuolella oleva ilmanpaine (Wikipedia 2020). Tässä 

tapauksessa veden oma paino ja huoneessa oleva ilmanpaine muodostavat puuvillakankaaseen 

kohdistuvan hydrostaattisen paineen. 

 

4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessani testataan puuvillakankaan hydrostaattista paineenkestoa. Koesarjani 

muodostuu yhdeksästä näytteestä, jotka käsittelin Fjällrävenin Greenland Waxilla, erilaisilla 

mehiläisvahan ja parafiinin seoksilla, soijavahalla ja oliiviöljyllä. Vahatestinäytteisiin vaha 

lisättiin hankaamalla huoneenlämpöistä kiinteää vahapalaa puuvillakankaan pintaan. Tämän 

jälkeen lämmitin kangasta silitysraudan avulla, jotta vaha suli tasaisesti kankaan pintarakenteen 

sisään. Lisäsin Mehiläisvahaan parafiinia, joka helpotti vahan leviämistä. Osaan testinäytteistä 

tämä vahakäsittely tehtiin yhden kerran ja osaan kolme kertaa, koska näytti siltä että 

yksinkertainen käsittely ei hidastanut tarpeeksi veden kulkeutumista. Poikkeuksena edelliseen 

käsittelyyn on oliiviöljy, joka imeytyi kankaaseen yhdellä levitys kerralla. Silitysraudalla tehtävän 

lämpökäsittelyn jälkeen, vahan ollessa vielä notkea, taivutin kankaat syvennykseksi 

puukehykseen (Kuva 1).  

Taulukko 1. Mittaustulokset  

Pinnoitusaine pintakäsittelykertoja Aika sekunteina 

Ei pinnoitetta, pelkkä kangas  0 15 s 

Mehiläisvaha 100 %  1 20 s 

Mehiläisvaha 90 % Parafiini 10 %  1 20 s 

Mehiläisvaha 50 % Parafiini 50 %  1 20 s 

Greenland Wax, Fjällräven  3 30 s 

Mehiläisvaha 50 % Parafiini 50 %  3 30 s 

Parafiini 100 %  3 30 s 

Soijavaha 100 %  3 45 s 

Oliiviöljy 100 % 1 60 s 
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Kuva 1. (Kangas syvennyksenä puukehyksessä. Kuva Jyrki Hietala) 

Tutkimusvälineistön vaatimusten mukaisesti näytteen kooksi määräytyi noin 100 cm2 alue 

kankaassa. Tutkittavan kankaan muodostamaan syvennykseen kaadoin 1 dl vettä ja 

silmämääräisesti tarkkailin, kuinka nopeasti vesi kulkeutui kankaan läpi. Sijoitin kankaan 

alapuolelle värjätyn silkkipaperin, jonka vesiliukoinen väri indikoi väripigmentin muutoksina 

kosketuksen veden kanssa. Näin oli helpompi havainnoida kankaan läpi tihkunutta vettä. 

Esikokeessa tein havainnon, että vesi kulkeutui kankaan läpi nopeasti eikä pisaramääräiseen 

tarkkuuteen ollut mahdollista päästä valitsemallani menetelmällä. Näin ollen tein päätöksen 

että käynnistän sekuntikellon siitä kun kaadan veden kankaan päälle ja pysäytän ajanoton 

siihen kun havaitsen alla olevan silkkipaperin kastuneen täysin. Tarkempi menetelmä vaatisi 

lasipinnan kankaan alle, jota tarkkaillaan videokameralla, jolloin täsmällinen aika voidaan 

tarkasti havainnoida videon omasta kellosta.  

 

5 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Hypoteesi että pintakäsittely hidastaa veden kulkeutumista kankaan läpi, piti paikkansa. 

Pintakäsittelemättömällä kankaalla oli hydrostaattista paineenkestoa 15 sekuntia, jolloin vesi oli 

kulkeutunut kankaan läpi. Yksinkertaisella pintakäsittelyllä sain lisättyä paineenkeston 20 

sekuntiin. Kolmanneksi parhaimman tuloksen tuotti kolme erilaista vaha-yhdistelmää 

kolminkertaisella pintakäsittelyllä. Nämä olivat Greenland Wax, mehiläisvahan ja parafiinin 

50%/50% seos ja 100% parafiinivaha. Paineenkesto nousi 30 sekuntiin. Toiseksi parhaimman 

tuloksen tuotti soijavaha, joka pehmeän ominaisuutensa vuoksi täytti hyvin kankaan huokoisen 
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rakenteen. Paineenkesto nousi 45 sekuntiin. Parhaimman tuloksen tuotti oliiviöljy, joka kyllästi 

koko kankaan muodostaen esteen veden kulkemiselle kankaan läpi. Oliiviöljy oli nestemäistä 

ainetta ja tämän vuoksi kyllästi kankaan parhaiten, samalla tehden kankaan sisäpuolen 

epämiellyttävän oloiseksi. Tämä on ehkä yksi syy miksi vahoja käytetään mm. Fjällrävenin 

kaupallisessa pintakyllästeaineessa. Pintakäsittelyiden hydrostaattista paineenkestoa paransi 

pintakäsittelykertojen lisääminen, mikä lisäsi vahan määrää kankaan pinnassa. Poikkeuksena 

pintakäsittelyn määrän lisäämiselle on oliiviöljy. Huokoisessa kankaassa vesi pääsee kulkemaan 

vapaammin lävitse. Pintakäsitellyssä kankaassa vaha muodostaa jonkunlaisen yhtenäisen 

pinnan, minkä lävitse veden on vaikeampi kulkea. Tutkimuksesta saatujen mittaustulosten 

luotettavuutta voitaisiin nostaa toistamalla kokeet useamman kerran, jotta esimerkiksi viiteen 

kertaan toistetusta kokeesta voitaisiin laskea keskiarvo. Tämä keskiarvo olisi laadukkaampi arvo 

kuin yhden testin tulos. Mielenkiintoista olisi myös tutkia tarkemmin mistä ilmiöt kankaan ja 

vedenkohtaamisesta syntyvät. Näitä ilmiöitä voisi tutkia mikroskoopilla otetuista kuvista tai 

atomien käyttäytymismalleista. 
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LIITE 1 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 1 

Päivämäärä  28.02.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Ei esikäsitelty, pelkkä kangas 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 15 sekuntia 

KANGASPALA N:0 002 

KÄSITTELYAINE EI KÄSITELTY  

 

 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 2 

Päivämäärä  28.02.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Yksinkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 20 sekuntia 

KANGASPALA N:0 003 

KÄSITTELYAINE MEHILÄISVAHA 100%  
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LIITE 2 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 3 

Päivämäärä  28.02.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Yksinkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 20 sekuntia 

KANGASPALA N:0 004 

KÄSITTELYAINE 
MEHILÄISVAHA 90% / 

PARAFIINI 10 % 

 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 4 

Päivämäärä  28.02.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Yksinkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali kraanavesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 20 sekuntia 

KANGASPALA N:0 005 

KÄSITTELYAINE 
MEHILÄISVAHA 50% / 

PARAFIINI 50 % 
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LIITE 3 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 5 

Päivämäärä  10.03.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Kolminkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 30 sekunntia 

KANGASPALA N:0 007 

KÄSITTELYAINE GREENLAND WAX, FJÄLLRÄVEN 

 

 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 6 

Päivämäärä  10.03.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Kolminkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 30 sekunntia 

KANGASPALA N:0 006 

KÄSITTELYAINE 
MEHILÄISVAHA 50 %  

/ PARAFIINI 50 % 
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LIITE 4 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 7 

Päivämäärä  10.03.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Kolminkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 30 sekunntia 

KANGASPALA N:0 007 

KÄSITTELYAINE PARAFIINI 100 % 

 

 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 8 

Päivämäärä  12.03.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Sienellä levitetty reilusti, kangas imi läpi asti 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 60 sekunntia 

KANGASPALA N:0 009 

KÄSITTELYAINE Oliiviöjjy 100 % 
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LIITE 5 

MITTAUSPÖYTÄKIRJA 9 

Päivämäärä  10.03.2020 

TESTAUS  Hydrostaattinen paineensieto 

Esikäsittely  Kolminkertainen käsinvahaus +silitysrauta 

Testausolosuhteet Normaali huoneilma 

Vesi  Normaali vesijohtovesi 1 desilitra 

Veden lämpötila noin. 20 °C 

Testattu pinta Kupille taitettu kangas 

MATERIAALI  100% Puuvilla 

MITTAUS TULOS 

1 45sekunntia 

KANGASPALA N:0 010 

KÄSITTELYAINE SOIJAVAHA100 % 

 

 


