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BioColour hanke 2019-2025, STN
Tavoite

•Kehittää biohajoavia ja 
myrkyttömiä väriaineita
käytettäväksi tekstiileissä, 
pakkauksissa ja pinnoitteissa

•Auttaa luomaan bioväriaineisiin
liittyvää liiketoimintaa arvioimalla
myös väriaineiden sosiaalisia, 
kulttuurisia, taloudellisia ja 
ympäristöön liittyviä reunaehtoja

•Julkaista ensimmäinen koko
tuotantoketjun käsittävä
bioväriaineiden tietokanta



BioColour haluaa vaikuttaa

 Luoda ja vahvistaa bioväriaineiden
verkostoja: tuottajat, käyttäjät, 
tutkijat, vaikuttajat, kouluttajat, 
kuluttajat Suomessa ja maailmalla

 Järjestää työpajoja joissa eri toimijat
kehittelevät kestäviä ratkaisuja
materiaalituotantoon, kulutuksen ja 
niiden opetukseen

 Lisätä ja levittää tietoa
bioväriaineista sekä kestävästä
kuluttamisesta ja elämäntavasta



Luonnonväriaineet - bioväriaineet



(Värjäykset:
Janita Perttula)



Tekstiili ja nahka
Luonnonkuiduille (CO, WO):
suoravärit, 
peitta-/metallikompleksivärit, 
happovärit,
dispersiovärit

Selluloosamuuntokuiduille

Tekokuiduille dispersiovärit

Värjäys ja kankaanpaino
- tekstiilitulostus
- kaaviopaino
- kontaktipainovärjäys



Kosmetiikka ja elintarvikkeet

Juomat ja ruoka
- mehut ja virvokkeet
- makeiset
- leivonnaiset
- juustot

•Meikit
•Voiteet
•Saippua
•Hiusvärit



Muu käyttö
•Elektroniikka
•Energian tuotanto: aurinkopaneelit
•Puolijohteet
•Lääkeaineet

Palvelut
• Matkailu
• Oppiminen

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto



Palvelut -
Hyvinvointia luonnosta/metsästä
Luonnossa liikkumisen edut ovat merkittävät.

Tutkimusten mukaan

•viisi minuuttia päivittäistä liikuntaa luonnossa riittää kohentamaan mielialaa

•20 minuuttia päivittäin laskee verenpainetta.

Lisäksi elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin tunne kasvaa.

Metsässä liikkuminen on hyvää harjoitusta keholle. Metsäpolut ovat pehmeitä ja 
siksi hyviä selkä- ja niska-hartia-vaivoista kärsiville.

Poluilla astellessa venyttäviä ja rentouttavien liikkeitä tulee tehtyä luonnostaan.

Tasapaino kehittyy.

Luonnontietämys lisääntyy



DIY - Käsityöt

•Lisäävät aivojen hyvinvointia

•Luovuus ja innovatiivisuus
lisääntyy

•Käden ja silmän
koordinaatio kehittyy

•Hienomotoriikka kehittyy

•Mieli rentoutuu

Stressi vähenee



Luonnonväriaineet 
kemikaaleina

 Onko luonnonväriaine kemikaali ja/tai milloin siitä tulee kemikaali?

 REACH: aine (substance) ja kemikaali (chemical) > 
Luonnonväriaine on aine (substance)

 Luonnonväriaine tulee luokitella, mutta siitä ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta, eikä sitä tarvitse rekisteröidä

 jos tuotantomäärät ovat pieniä < 1 t / vuosi

 Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

REACH (2007) on Euroopan parlamentin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä sekä rajoituksista.

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto



Veriseitikit



Sienten 
antrakinonit

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022

(Kuva: Päivi Kovanen)

(Gill & Steglich 1987, mod by RR)



Veriseitikkisienen antrakinonit 
tekstiiliväriaineina

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022



Veriseitikin antrakinonit väriaineina PLA 
kuiduille vedettömässä värjäyksessä 
(superkriittinen hiilidioksidi liuottimena)

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022

Räisänen, R., Montero, G.A., Freeman, H.S. 2021. A fungal‐based anthraquinone emodin for 
polylactide and polyethylene terephthalate in supercritical carbon dioxide (SC‐CO2) dyeing. Color
Research and Application. 1–7. https://doi.org/10.1002/col.22627



NOKKONEN

Sadik, S., Toukola, P., Räisänen, R. 2022. Zero waste nettle – process 
optimization to refine nettle into multi-purpose materials: textile fibres 
and colourants. Acta Horticulturae, in print.



Pohjolan väripaletti



Aineisto (N=300)
• Värjäreiden lankalähetykset
• Tuusulalaisen Laila Siitosen 1970–1990‐luvuilla 

luonnonväriaineilla värjäämiä lankoja
• HYn käsityönopettajaopiskelijoiden värjäysnäytteitä
• Omia värjäysnäytteitä

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022
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2. Näytteiden lajittelu

3. Värin mittaaminen CIELab‐arvoina

4. Värikoodien klusterointi (UEF)

1. Tutkimusaineiston kerääminen ja rajaus

5. Värinvalonkeston testaus 

Mitä 
tehtiin?



Pohjolan väripaletti 1.0

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2020

(Zongyue Li, Xiao-Zhi Gao, Markku Hauta-Kasari, Joni Hyttinen, UEF)



Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022
(Klusterointi ja layout: Joni Hyttinen, UEF)



Kasvi Purete Valonkesto 

Punakaali Al 1 

Kahvi 0 1 

Marja-aronian marjat Al 2 

Kuhmujäkälä (NH3) 0 2 

Lupiinin kukat Al 3 

Kielon lehdet Al 3 

Keltasauramon kukat Al 3 

Järviröyhy Al 3 

Kanerva Al 3 

Veriseitikki Al 3 

Mesiangervo Al 3 

Mesiangervo Al+Fe 6 

Maitohorsma Al 4 

Tiikerin kaunosilmä Al 5 

Nokkonen 0 5 

Nokkonen Fe 5 

Kuusenkävyt Al 5 

Morsinko  6 

Pajun kuori 0 6 

Pajun lehdet Al 7 

Pihlajan lehdet Fe 7 

Värin valonkesto

Sipulin kuoret Al 3 

Sipulin kuoret Tanniini 4 

Sipulin kuoret Fe 5 



Natural Indigo Finland

(Kuvat: Natural Indigo Finland / 
Pasi Ainasoja / sosiaalinen media / 
BioColour)



Keinoja ja askeleita luonnonväriaineiden 
käyttöönottoon
• Partnerit ja verkosto, yhteistyö: toisiaan täydentävät, luottamus, kontribuutio

• Väriaineen tuottaja – mistä väriaine tulee – Suomessa vielä haaste

• Värjääjä – kuka värjää ja millaisella värjäysprosessilla – Suomessa vielä haaste

• Laadun varmistus väriaineessa, prosessissa ja lopputuotteessa –-> tutkimusta ja tietotaitoa 
tarvitaan, materiaalispefisyys

• Brändin rakentaminen luonnonväriaineille

• Tarina

• Paikallisuus, juuret, kulttuuriperintö

• Jäljitettävyys – mistä biomassa ja väriaine tulevat, mitä ne sisältävät

• Läpinäkyvyys – lähtömateriaalien ja prosessien läpinäkyvyys

• Hoito-ohjeet

• Dialogi eri toimijatahojen ja kuluttajien kanssa – miten kohdata epäilijät



Luonnonväriaineiden 
mahdollisuudet 

Biopohjainen

Biohajoava

Kiertotalouden mukainen

sivuvirta, nollajäte

Kestävän materiaalituotannon mukainen

hiilinielu

monimuotoisuutta lisäävä: luonnon, sosiaalinen ja 

kulttuurinen



Kiitos!
riikka.raisanen@helsinki.fi

Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, 2022


