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Maanläheinen, ekologinen, neutraali, vaalea, murrettu… Nämä sanat
yhdistetään helposti luonnonväreihin. Muuttuva väri -tutkimuksen
tavoitteena on haastaa ihmisten yleistä mielikuvaa luonnonväreistä ja
kääntää luonnonvärien heikkouksia vahvuuksiksi. Luonnonvärien
yllättäviä ominaisuuksia on tutkittu tässä tutkimuksessa pH-arvojen
vaihtelun kautta. Lopputuloksena on saavutettu sävyjä, jotka ovat
visuaalisesti kilpailukykyisiä synteettisiin väreihin nähden: ne ovat
kirkkaita ja kylläisiä. Tutkimuksen nimi viittaa pH-arvon synnyttämään
efektiin tekstiilissä; värin muutokseen. Kiinnostavat luonnonvärien
muutokset luovat lisäksi pohjaa jatkotutkimuksille.

PH-arvon vaikutus luonnonvärien sävyyn tunnetaan, mutta siitä tehty
tutkimus on melko yksipuolista. Olemassaolevissa julkaisuissa
keskitytään lähinnä väriliemen pH-arvoihin sekä värinkestoon
pesussa. Tutkimus sai alkunsa havainnosta, jossa emäksinen pesuaine
muuttaa tekstiilin värin hetkellisesti. Koesarjat koostuvat kuudesta eri
liemestä, joista kukin edustaa yhtä happamuuden tasoa. Lisäksi
verrokkina toimii yksi pH-arvoltaan neutraali liemi, vesi. Kullekin
liemelle on altistettu kolme eri luonnonväreillä värjättyä tekstiilitilkkua.
Väriaineina tutkimuksessa on käytetty mustikkaa, kurkumaa sekä
niiden yhdistelmää.

Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, miten
voimakkaasti pH-arvon vaihtelu vaikuttaa väriin. Värin
muutos pH-arvon (tässä tutkimuksessa neste)
vaikutuksesta tapahtuu nopeasti muutamien sekuntien
aikana luoden voimakkaan visuaalisen ja esteettisen
efektin. Värien muutokset ovat voimakkaita: vihreä
muuttuu esimerkiksi violetiksi emäksisen liemen
vaikutuksesta ja oranssiksi happamassa liemessä. PH-
arvojen aiheuttamaa efektiä voidaan hyödyntää
sellaisenaan erilaisissa taiteellisissa tulkinnoissa.
Lisätutkimus voi mahdollistaa muuttuvan luonnonvärin
hyödyntämisen myös kaupallisissa ja funktionaalisissa
tarkoituksissa.

Muun muassa Hongik yliopistossa Soulissa tohtoriksi
valmistunut tekstiilitaiteilija Dahea Sun on hyödyntänyt
pH-arvojen aiheuttamia muutoksia. Sun on värjännyt
punakaalilla sateenvarjoja ja vaatteita, joiden väri
muuttuu sadeveden pH-arvon vaihdellessa. Sadeveden
pH-arvoon vaikuttavat ilmansaasteet voidaan siis
havaita hyvin käytännönläheisellä ja visuaalisella tavalla.
(Sun, n.d.)

Tiivistelmä
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Kuva 1 - Tutkimuksen tuloksista inspiroitunut väripaletti.



Johdanto

Luonnonväreillä tarkoitetaan luonnosta löytyviä orgaanisia väriaineita, joita esiintyy kasveissa, sienissä, eläimissä, maaperässä ja
mikrobeissa. Värikasvit puolestaan ovat kasveja, jotka tuottavat värjäykseen sopivaa kestävää väriainetta. Tässä tutkimuksessa värikasveina
on käytetty kotimaista metsämustikkaa sekä maustekurkumaa. Värikasveja on viljelty läpi historian ja luonnonvärjäyksellä onkin pitkät
perinteet tekstiilituotannossa. Nykyään teollisesti tuotetut synteettiset värit ovat syrjäyttäneet luonnonvärit lähes kokonaan, sillä niiden
tuottaminen ei vaadi maapinta-alaa ja värjäystulokset ovat huomattavasti paremmin kontrolloitavissa. Vaikka biopohjaiset luonnonvärit
vaikuttavat päällepäin ekologisemmalta vaihtoehdolta öljypohjaisiin synteettisiin väreihin nähden, luonnonvärien hyödyntäminen suuressa
skaalassa sisältää niin paljon haasteita, että toistaiseksi luonnonvärien teollinen käyttö ei ole kannattavaa ilman lisätutkimusta. (Vihreää väriä
2022.) Luonnonvärien yhtenä heikkoutena voi ympäristövaikutusten ja epätasalaadun lisäksi pitää niiden huonoa värinkestoa (Räisänen,
Primetta, Niinimäki 2015, 277). Värin kiinnittymistä tekstiilikuituun ja näin ollen värin kestoa, parannetaan erilaisilla puretteilla (Räisänen
2015, 133).

Muuttuva väri -tutkimus sai inspiraationsa luonnonvärien heikosta värinkestosta. Miten värin haalentumista voisi käyttää hyväksi?
Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi haastaa luonnonväreihin liittyviä yksipuolisia mielikuvia. Keskustelu Aalto ARTS tohtorikoulutettava Noora
Yau:n kanssa 14.3.2022 toimi liikkeelle panevana tekijänä kokeelliselle tutkimukselle. Olisiko mahdollista luoda väriä vaihtavia tekstiilejä?
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Tutkimusta pohjustaa hypoteesi, jossa tekstiili värjätään ensin
voimakkaalla luonnonvärillä puretusainetta käyttäen. Ensimmäisen
värjäyksen jälkeen samaan tekstiilinäytteeseen suoritetaan toinen
värjäys sellaisella luonnonvärillä, jonka värinkesto on tunnetusti
heikko. Toisessa värjäyksessä ei käytetä puretusainetta, jotta väri ei
kiinnity kuituihin liian tiukasti. Ensimmäinen ja toinen väriaine
muodostavat keskenään tekstiiliin uuden värin. Esimerkiksi  violetti
(ensimmäinen puretettu väri) ja keltainen (toinen purettamaton väri)
muodostaisivat ruskean. Kun tekstiili altistuu auringonvalolle ja sitä
pestään tarpeeksi monta kertaa, voidaan olettaa, että toinen väri,
tässä esimerkissä keltainen, haalistuisi violettia nopeammin pois. Näin
ollen alunperin ruskealta vaikuttava tekstiili muuttuisi pikku hiljaa
violetiksi keltaisen värin haalistuessa. Edellä kuvailtua prosessia on
havainnollistettu kaaviossa 1, jossa vasemmalla on värien yhdistelmä
ja oikealla lopputulos päällimmäisen värin haalistuessa pois.

Taustaa
Ajan kanssa muuttuvaa väriä voisi hyödyntää muun muassa
vaatetustekstiileissä, sillä vaatteet altistuvat jatkuvalle
kulutukselle. Vaikka luonnonvärit imeytyvät parhaiten
eläinperäisiin kuituihin (Jokinen 2022), hypoteesin mukaisessa
vaatetustarkoituksessa olisi parempi käyttää selluloosakuituja,
sillä villaa ja silkkiä ei yleisesti suositella pestäväksi. Muuttuva
väri voisi pidentää vaatteiden käyttöikää, sillä kuluttaja saisi
kokea yhden vaatekappaleen monet eri sävyt ajan saatossa.
 
Hypoteesin mukaisten värjäysten ja koepesujen tuloksena voitiin
huomata, että värin haalistuminen on hyvin hidasta ja vaatisi
toimiakseen pidempiä ISO-standardin mukaisia pesutestejä.
Hypoteesin toteutumista ei ole hylätty, mutta tutkimuksen
kunnollinen toteuttaminen vaatisi huomattavasti enemmän
aikaa, kuin tämän raportin määrittävä empiirisen tutkimuksen
kurssi sallii. Tutkimusta voidaan jatkaa tulevaisuudessa toisessa
asiayhteydessä. 
 
Ensimmäisiä luonnonväritestejä tehdessä kiinnitin huomiota
siihen, miten värjätyt tilkut vaihtoivat väriä pesun (vesi ja
pyykinpesuaine) aikana. Värin muutokset olivat huomattavia ja
vastasivat tutkimusaihettani. Koska alkuperäisen hypoteesin
toteuttaminen asetetussa aikataulussa olisi lähes mahdotonta,
päätin keskeyttää koesarjat ja tutkia pH-arvon vaikutusta
luonnonväreihin. Tästä havainnosta kehkeytyi Muuttuva väri -
tutkimuksen toinen, tässä raportissa käsiteltävä aihe. 

Kaavio 1 –  Värin haalistuminen.
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Tutkimuskysymys

Miten nesteen pH-arvolla voidaan manipuloida
väriä värjäyksen jälkeen?

Osa luonnonväreillä värjätyistä tekstiileistä
reagoi pH-arvojen vaihteluun värikasvin
kemiallisen rakenteesta johtuen. Mustikassa
väripigmentin tuottaa antosyaani, joka on hyvin
pH-riippuvainen. Antosyaanien rakeenteen
vapaat OH-ryhmät ionisoituvat ja tuottavat
happamassa ympäristössä punaisen sävyjä ja
emäksisessä sinisiä. (Räisänen 2015, 197.)
Maustekurkumassa värin tuottaa karotenoidi,
joka tuottaa sävyjä vaaleankeltaisesta
punaiseen. Esitietojen perusteella voidaan siis
odottaa edellä mainittuja värisävyjä
monovärjätyistä näytteistä. Väriaineiden
yhdistelmästä ei sen sijaan ole ennakkotietoja.
Värihavaintojen lisäksi tutkimuksessa
seurataan, miten muuttuva väri säilyy tekstiilin
kuivuttua ja voiko muutosta toistaa.
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Menetelmät
Tekstiilin värjäys
Koesarjoja varten valikoitui kaksi helposti saatavilla olevaa, voimakasta
luonnonväriä: kotimainen metsämustikka sekä maustekurkuma.
Kumpaakin väriainetta käytettiin sekä yksinään, että yhdessä. Näin
ollen koesarjoja varten valmistettiin kolme eri kattilavärjäystä.
Kattilavärjäys on menetelmänä taloudellinen sekä helposti ja nopeasti
toistettava (Pellonpää-Forss 2016, 18).

Puretusaineena reseptissä 3 on käytetty alunaa
(kaliumalumiinisulfaatti), sillä se on yksi yleisimmistä luonnonvärien
puretusainesta (Lindholm, Uusi-Äijö, Salminen 2021). 

Kurkumasta saatava väri on keltainen ja keittoajasta riippuen sävy
muuttuu kirkaan keltaisesta sinapinkeltaiseksi. Mustikka värjää
tekstiilin violetiksi ja kuten luonnonväreissä yleisestikin, värjäysaika
vaikuttaa sävyn voimakkuuteen. Tutkimuksessa käytetty kolmas väri
eli kurkuman ja mustikan yhdistelmä tuotti yllättäviä värjäystuloksia.
Toisin kuin kaaviossa 1 (s. 5) oletettiin, värjäyksen lopputulos ei ollut
yksiselitteisesti ruskea. Noin 30 minuuttiin saakka värjäyksen
lopputulos oli vihreä ja vasta sen jälkeen väri alkoi hiljalleen muuttua
ruskeaksi. Koska tutkimukseni keskittyy luonnonvärien yllättäviin
ominaisuuksiin, koesarjoihin valikoitui nimenomaan vihreä sävy
ruskean sijaan.

Värjättävänä materiaalina on käytetty puuvillasatiinia, sillä puuvilla on
edullista ja helposti skaalattavissa jatkokäyttöön. Koesarjojen
tekstiilitilkut ovat noin 7cm x 10cm kokoisia. 
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1) Pakkasmarja, pakastettu mustikka alkuperämaa: Suomi
2) Pirkka, jauhettu kurkuma, alkuperämaa: Intia 

Kuva 2 - Kattilavärjäys mustikalla.



Resepti 3 

Värjättävä materiaali 
Liemisuhde
Väriliemi

Purete/aluna

Keittoaika 

Puuvillasatiini
30:1
1:100
Kurkumajauhe + vesi
5% värjättävän materiaalin
painosta
15min

B)

Värjättävä materiaali 
Liemisuhde 
Väriliemi

Keittoaika 

Puuvillasatiini
30:1
2:10
Pakastemustikka + Vesi
7min

A)

Resepti 1

Värjättävä materiaali 
Liemisuhde 
Väriliemi

Keittoaika 

Puuvillasatiini
30:1
1:100
Kurkumajauhe + Vesi
15min

Resepti 2 

Värjättävä materiaali 
Liemisuhde 
Väriliemi

Keittoaika 

Puuvillasatiini
30:1
2:10
Pakastemustikka + Vesi
15min
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Mustikkaväriliemi valmistetaan. Mustikkaa lisätään merkitty
prosenttiosuus haluttuun määrään vettä ja värilientä keitetään n.
30-60min. Mustikat siivilöidään pois liemestä. Kurkumalientä ei
valmisteta erikseen, vaan väriaine lisätään suoraan kattilaan
kohdassa 2.
Väriliemi mitataan liemisuhteen mukaisesti (liemen määrä/vmp)
kattilaan ja lämpötila nostetaan 40 asteeseen.
Värjättävä materiaali lisätään väriliemeen ja lämpötila nostetaan
80 asteeseen.
Keitetään välillä sekoittaen reseptin mukainen aika.
Värjätty materiaali huuhdellaan hiljalleen haalenevalla vedellä.

Kaikki kolme reseptiä noudattavat samaa peruskaavaa värjäyksen
osalta (Räisänen 2015, 143). Reseptissä 3 värjäys aloitetaan
loppuhuuhtelun jälkeen alusta reseptin b-osalla. Ennen koesarjojen
toteutusta, kaikki tekstiilitilkut on kuivatettu.
 

1.

2.

3.

4.
5.

Värjäyksen perusohje
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Kuva 3 - Kurkumalla värjättyjä koetilkkuja.



PH-
arvo Vahvuus Ainekset Mustikka Kurkuma Mustikka +

Kurkuma

13
Voimakkaasti

emäksinen
4g 25% Lipeäliuos + 6ml

vettä
M13 K13 MK13

10 Emäksinen
LV Professional Color -
pyykinpesuaine 25g/L

M10 K10 MK10

8
Lievästi

emäksinen
0,05g Natriumbikarbonaatti

+ 1000ml vettä
M8 K8 MK8

7 Neutraali Hanavesi MN KN MKN

5 Lievästi hapan
4 tippaa sitruunamehua +

150ml vettä
M5 K5 MK5

4 Hapan
10 tippaa sitruunamehua +

150ml vettä
M4 K4 MK4

2
Voimakkaasti

hapan
10% Etikkahappoliuos M2 K2 MK2

Koesarjoihin kuuluu kuusi hapanta/emäksistä
nestettä sekä yksi pH-arvoltaan neutraali liemi.
Koetilkut on kastettu nesteeseen 3-5 sekunnin
ajaksi kevyesti huljuttaen. Kaaviossa 3  (s. 11)
koetilkkujen yläreuna on altistettu pH-arvoltaan
happamaan tai emäksiseen nesteeseen ja tilkun
alareunassa on nähtävissä verrokkina näytteen
neutraali väri. Happamuusasteikon ääripäistä
löytyvät nesteet; voimakkaasti emäksinen sekä
voimakkaasti hapan, ovat huomattavan haitallisia.
Tästä syystä näytteet K13, M13, KM13 sekä K2, M2
ja KM2 (kaavio 2) suoritettiin asiaankuuluvissa
suojaolosuhteissa ja kyseiset näytteet huuhdeltiin
runsaalla vedellä heti valokuvaamisen jälkeen.
Jotta koesarjojen värinmuutoksia voitaisiin tulkita
mahdollisimman tasavertaisesti, kaikki muutkin
koesarjat kuvattiin märkinä. Tuloksia
tarkastellessa on syytä huomioida, että tekstiilin
värisävy on märkänä hieman voimakkaampi kuin
kuivana, kuten kuvassa 3 (s. 10) voidaan huomata.

Koesarjat

Kaavio 2 – Koesarjojen reseptit ja koodit.
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Koesarjojen nimet
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Kaavio 3 – Koesarjat kuvattuna. 
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Tulokset
Tutkimuksen myötä voidaan todeta, että värien muutokset
voivat olla hyvinkin suuria pH-arvosta riippuen. Yllättävintä
tuloksissa on se, että yksittäisen luonnonvärin muutos saattaa
vaihdella väriympyrän laidasta laitaan. Kaaviossa 4 (s. 14) on
esitetty eri värien muutokset kärjistetysti. Liuoksen korkeassa
pH:ssa kuidun ja värimolekyylin varaukset muuttuvat, mikä saa
eloktronit liikkumaan uudella tavalla. Elektronien liikkeiden
muutokset puolestaan vaikuttavat silmin havaittavaan väriin.
(Räisänen 2015, 213.) Oletettavasti myös pH-arvon merkittävä
lasku saa aikaan saman efektin.

Muuttuvista väreistä mustikka on niin sanotusti kertakäyttöinen.
Kun mustikalla värjätty tekstiili kastellaan neutraalista
poikkeavaan liemeen, muutos värissä on pysyvä. Sen sijaan
kurkumalla sekä mustikan ja kurkuman yhdistelmällä värjätyt
tilkut voidaan huuhdella vedellä alkuperäiseen tilaansa ja
kastella happamalla/emäksisellä nesteellä useamman kerran.
Tästä poikkeuksena on voimakkaasti emäksinen liuos, joka
poistaa värin tekstiilistä huuhtelussa jopa kokonaan. Värin
muutos ei ole loputonta, vaan jokaisen altistumisen ja
pesukerran jälkeen värin muutos on hieman edellistä lievempi.

Kuva 4 - Koesarjat kuivina.
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Luonnonvärien muutoksia pH-arvon vaihtelun avulla voidaan käyttää
tämän tutkimuksen perusteella etenkin taiteellisissa sovelluksissa. Jos
värin muutosta halutaan hyödyntää kaupallisessa mielessä, kemikaalien
turvallisuutta tulisi tutkia enemmän. Yksi esimerkki tutkimuksen
soveltamisesta olisi lapsille suunnattu lelu, joka vaihtaa väriä ollessaan
kosketuksissa veden kanssa. Käytännössä lelun tekstiilimateriaali olisi siis
värjätty luonnonvärillä, kasteltu pH-arvoltaan joko happamaan tai
emäksiseen liuokseen värin muuttamiseksi ja sen jälkeen annettu kuivua.
Kun tekstiili huuhdellaan vedellä, väri palaa alkuperäiseen tilaansa ja
silmin havaittava väri muuttuu. Esimerkiksi näytteen K8 kohdalla lelu on
ensin punainen ja huuhtelun jälkeen se muuttuu keltaiseksi. Emäksisiä
liuoksia voidaan verrata esimerkiksi käsisaippuaan, jonka pH-arvo voi olla
jopa 9 (LV Biohajoava nestesaippua, 2022). Voidaan siis olettaa, että
luonnonväreihin on mahdollista saada aikaan muutoksia myös aineilla,
joita olisi turvallista käsitellä ilman suojavälineitä.

Mustikka, kurkuma ja Sun:in (Sun, n.d.) esimerkissä esitetty punakaali eivät
suinkaan ole ainoita luonnonvärejä, jotka reagoivat pH-arvon muutoksiin.
Kasvivärien laajempi tutkiminen saattaa tuottaa uusia yllättäviä tuloksia ja
värinmuutoksia. 

Sovellukset
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Kuva 5 - Koesarja K8.



Tutkimuksen tulokset antavat osviittaa siitä, miten paljon
luonnonväreihin liittyvää tutkimusta on vielä tekemättä. PH-arvon
vaikutuksista luonnonväreillä värjäämiseen on suhteellisen vähän
tietoa ja kaikki saatavilla oleva tieto liittyy pääasiassa värjäysliemen
pH-arvoon. Värin muutos pesussa on noteerattu, mutta sitä ei ole
toistaiseski hyödynnetty laajemmassa skaalassa. Muuttuva väri 
-tutkimus antaa hyvät lähtökohdat jatkokehitykselle ja tulosten
soveltamiselle.

Sisällysluettelon yhteydessä esitetty väripaletti (kuva 1) kuvastaa
luonnonvärien monia mahdollisuuksia haastaa synteettisiä värejä
myös sävyjen kirjossa. Kyseinen väripaletti voi toimia
inspiraatiomateriaalina monille tulevaisuuden projekteille.
Luonnonväreillä on mahdollista saavuttaa hyvin intensiivisiä ja
kirkkaita värisävyjä, jotka korostuvat pH-arvon aiheuttamassa
reaktiossa. Reaaliajassa muuttuva väri herättää mielenkiintoa ja luo
katsojalle/kokijalle uudenlaisen yhteyden tekstiiliin sekä väriin.
Tällaisen yhteyden muodostuminen voi lisätä kokijan emotionaalista
suhdetta tekstiiliin ja näin ollen pidentää tekstiilin elinkaarta. Ottaen
huomioon, että pelkästään Euroopassa tekstiileillä on neljänneksi
suurin negatiivinen ympäristövaikutus elintarvikkeiden, liikenteen ja
asumisen jälkeen (Rissanen 2021), tekstiilin elinkaaren pituudella on
valtava merkitys koko yhteiskunnan kannalta.

Yhteenveto

Mustikka

Kurkuma

Mustikka + kurkuma

Hapan Emäksinen

Kaavio 4 – Värien muutokset happamasta emäksiseen.
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