
Työpukeutuminen pohjoisen oloissa 
on oma tieteenalansa, jota vasta viime 
vuosina on todenteolla tutkittu. Millai-
sia ovat pukineet, joissa on ilo työs-
kennellä myös äärioloissa ja saman 
vuorokaudenkin aikana pakkasesta 
sateiseksi vaihtuvissa säissä ja muut-
tuvissa lämpötiloissa? Nykyaikaisia 
materiaaleja käyttäen pukineen sääte-
lymahdollisuudet ovat suuret ja vuo-
tuinen käyttöaika pitkä. Yhä useammin 
pukineita ja niiden yksityiskohtia pitää 
räätälöidä ammattikohtaisiksi. 

Työpukeutumisen kylmäosaamista

Tutkimusta, suunnittelua, testausta
Suomessa myytävät työpukineet ovat suureksi 
osaksi tuontitavaraa. Kun työvaatteita suunnitellaan 
maissa, joissa pakkasista ei ole tietoakaan, ne eivät 
voi parhaalla tavalla täyttää pohjoisen vaatimuksia 
ja tarpeita. 
 Koska kuluttajien tarpeet täyttäviä kylmäpuki-
neita siis ei ole ollut tarjolla, ne on pitänyt suunnitel-
la ja haasteen on ottanut vastaan torniolainen Wild 
Lapland Products Oy. 
 Yritys on usean vuoden ajan paneutunut inten-
siivisesti kylmäpukeutumisen tutkimiseen, testaami-
seen ja suunnitteluun. Yhdessä Työterveyslaitoksen 
ja Materiaalitekniikan laitoksen kanssa se on selvit-
tänyt pukinemateriaalien ominaisuuksia ja valinnut 
tarkoituksenmukaisimmat kankaat käyttöönsä. 
 Johtoajatuksena on ollut kylmän ilmanalan 
kokonaispukeutuminen. Yrityksen valikoimissa 
onkin tarkoituksenmukaisten päällyspukineiden 
lisäksi myös alusasut, välipukineet, jalkineet ja kä-
sineet. Viiden, ominaisuuksiltaan erilaisen alusasun 
PersonalCare-mallisto on olennainen osa kylmäpu-
keutumista.
 Keskeistä on ollut pukineiden käyttäjiltä 

saadun käyttäjätiedon ja palautteen hyödyntämi-
nen. Näin Wildin suunnittelija on voinut työstää 
käytännöllisiä, käyttäjiensä pienet ja isot tarpeet 
huomioonottavia pukineita, joissa myös designilla 
on näkyvä rooli.
Kylmäpukine, jokasään työvaate? 
Lämpimyys nykyaikaisessa kylmäpukineessa syn-
tyy siten, että kangas pintakäsittelyineen ja muine 
ominaisuuksineen torjuu tehokkaasti viiman ja 
kosteuden pääsyn iholle. Ihon ja pukineen välinen 
ilmakerros taas –  niin päällys- kuin alusvaattees-
sakin – varaa käyttäjänsä lämpöä pukineen sisälle 
mutta päästää käyttäjänsä kosteuden, hikoilun 
kohtuullisesti pois. Materiaali on sii hengittävä.
 Pukinemateriaaleja on useita, sillä erilaisia ma-
teriaalivahvuuksia tarvitaan erilaisiin työtehtäviin ja 
käyttöympäristöihin valmistetuissa tuotteissa. Suo-
messakin on useita säävyöhykkeitä ja lämpötilat, 
sateet ja tuulet voivat vaihdella samankin työpäivän 
aikana suuresti.
 Edistyksellisen rakenteensa ansiosta kylmä-
pukinetta voidaan käyttää erilaisissa lämpötila- ja 
sääoloissa. Käytettävyyttä laajentavat materiaalin 

hengittävyys, ventilaatiot, vuorikerrosten ja hupun 
irrotettavuus, vetoketjut, puvun kaksi- tai yksiosai-
suus ja tietysti mahdollisuus valita tarkoituksenmu-
kainen alusasu.
 Usein kylmissä oloissa työskentelyä rytmittää 
myös liikkuminen lämpimän sisätilan (ajolaitteen 
hytti, toimisto tms.) ja ulkotilan välillä. 
 Olemme yksilöitä myös pukineiden käyttäjinä. 
Yksi tykkää lämpimästä, toinen viihtyy viileämmäs-
sä. Kylmissä oloissa tehdään hyvin monenlaisia 
töitä ja työn liikkuvuus/staattisuus vaikuttaa lämpi-
myyden tarpeeseen.
 Vaikka samalla pukineella ei tullakaan toimeen 
ympäri vuoden, hyvin suunnitellun kylmäpukineen 
vuotuinen käyttöaika kylmässä pohjolassa on 8–10 
kuukautta. Kun välipukinetta useinkaan ei tarvita, 
ratkaisu on käyttäjälleen sekä mukava että edulli-
nen.
Lumikide-luokitus 
Hyvä esimerkki Wild´in asiakaslähtöisyydestä on 
kylmäpukineiden 6-portainen lumikide-luokitus, joka 
auttaa kuluttajaa valitsemaan tarkoitukseensa sopi-
van pukineen. Yhden kiteen pukine on leudon sään 
ja välikauden pukine ja kuuden kiteen todellisten 
ääriolojen pukine. Kideluokitus opastaa kuluttajaa 
myös sopivan alusasun valinnassa.

Kasvavat arktiset markkinat
Wild -kylmäpukineita myydään Suomessa n. 200 
myyntipisteessä. Pukineet ovat saaneet erinomai-
sen jalansijan esimerkiksi safariyrityksissä ja niitä 
ovat päätyneet käyttämään mm. Metsähallitus ja 
Ilmatieteen laitoksen etelänapa-retkikunta. 
 Wild`in vienti idän suurille markkinoille on alka-
nut toimituksilla Venäjälle ja Kazakstaniin. Viennin 
osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä n. 10% mutta 
kasvuun uskotaan, sillä 140-miljoonaisessa itänaa-
purissa on potentiaalia: väestöpohjaa, kylmiä säitä 
ja kasvavaa laatutietoisuutta. Venäjällä arvostetaan 
suomalaisia tuotteita ja Wild´in pohjoinen sijainti luo 
yritykselle uskottavuutta.
 Monenlainen yritystoiminta on arktisella alu-
eella vireytymässä ja jokainen äärisäiden armoilla 
työskentelevä tarvitsee laadukkaat kylmäpukineet.

Wild- kylmäpukinemalliston lippulaiva on 
Arctic Star-haalari. Se on legendaarisen 
70-luvun edistyksellisen kelkkailupukineen, 
”hopeahaalarin” päivitys nykyaikaan. Pukua 
saa myös yhdistelmäasuna.

KYLMÄPUKINE-
MATERIAALIN 
RAKENNE

Ihon ja kankaan väli-
nen ilmakerros
Vanukerros, eri vah-
vuuksia
Tuulta ja kosteutta 
estävä kalvo

Pintakerros, sisä-
puolella tuulen- ja 
vedenpitävä sively

Useimpia kyl-
mäpukineita on 
sekä haalareina 
että yhdistelmä-
asuna. Kuvassa 
kaksiosainen 
Combi Work-
puku.


