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Esipuhe

Jari Tuominen
Kemian tohtori Jari Tuominen on maailman 
johtavia tuoksuasiantuntijoita. Hän on 
kirjoittanut tuoksujen kemiaan yleistajuisesti 
perehdyttävän kirjan ”Tuoksujen ihmeellinen 
maailma”. Tuomisen yritys Kenzen Oy 
kehittää hajuaistiin perustuvia funktionaalisia 
tuoksukonsepteja yhdessä alan parhaiden 
tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa.

Tuoksujen käyttö lisääntyy. Enää ei vain 
hajuvesiteollisuus valmista tuotteita, vaan eri 
tyyppiset sovellukset ovat valtaamassa alaa. 

Tuoksujen sosiaalinen vaikutus on merkittävä. 
Tutkimuksissa on kiistatta osoitettu tuoksujen sosiaalinen 
vaikuttavuus sekä se, miten tuoksut vaikuttavat 
käyttäytymiseen sekä muiden ihmisten suhtautumiseen. 
Ihminen saa päivittäin jopa 75 % positiivisista 
emotionaalisista signaaleista tuoksujen välityksellä. On 
myös osoitettu tieteellisesti, että tuoksut vaikuttavat 
päätöksentekoon.

Vaatteiden puhtaus on tärkeä asia. Tuoksut ovat osa sitä. 
Haju lisää ärtyisyyttä, aggressiivisuutta ja negatiivisuutta, 
eli kaikkea sitä, mitä likaiset vaatteet edustavat. 
Ylipäätään miellyttävä tuoksu saa ihmiset tuntemaan 
olonsa turvallisemmaksi ja viihtymään sosiaalisesti.

Tässä raportissa on havaittavissa uuden tyyppistä 
suhtautumista tuoksuihin. Tulokset ovat hyvin 
johdonmukaisia tutkimuksien kanssa. Ei ole epäilystäkään 
siitä, etteikö miellyttävä tuoksu olisi puoleensavetävä.

Jari Tuominen
kemian tohtori 
tuoksuasiantuntija 
Kenzen Oy
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Tutkimuksesta

Lenor Tuoksuraportin tarkoituksena on 
selvittää, kuinka tärkeitä tuoksut ovat 
meille pohjoismaalaisille, ja millainen 
vaikutus niillä on tunteisiin, mielentilaan, 
päätöksentekoon ja viehättävyyteen. 
Haluamme ymmärtää paremmin, 
miten pohjoismaalaiset suhtautuvat 
pyykinpesuun sekä vastapestyn pyykin 
tuoksuun. Kysyimme myös, kuinka tärkeää 
on vaatteiden raikkaus ja hyvä tuoksu 
läpi päivän sekä mitä pohjoismaalaiset 
tunsivat, kun heidän vaatteensa eivät enää 
tuoksuneet hyvältä.

Lenor Tuoksuraportti perustuu Lenorin 
ja TNS SIFO:n tutkimukseen. Tutkimus 
toteutettiin internet-kyselynä Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja Suomessa kesäkuun 
2014 aikana. Yhteensä 4064 tutkimukseen 
osallistunutta vastaajaa edustivat yli 
18-vuotiaita pohjoismaalaisia. Kysely koostui 
18 monivalintakysymyksestä ja kahdesta 
avoimesta kysymyksestä. Tämän raportin 
lainaukset ovat peräisin kyselyn avoimista 
kysymyksistä.
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Pesemme pyykkiä tuoksun 
vuoksi
Pohjoismaalaiset eivät pese likapyykkiä vain puhtauden 
vuoksi. Melkein yhtä moni pesee pyykkiä, jotta pyykit 
tuoksuisivat vastapestyiltä. Erityisesti naiset erottuivat. 
46 % naisista pesee pyykkinsä vastapestyn tuoksun 
vuoksi, kun taas 38 % pesee pyykkiä sen likaisuuden 
vuoksi. Edelleen 46 % pohjoismaalaisista kokee tärkeänä, 
että vastapesty tuoksu säilyy vaatteessa pidempään.

Pohjoismaiden yhteenveto

Hyväntuoksuiset vaatteet 
edistävät hyvää oloa 
Vastapestyt ja hyväntuoksuiset vaatteet vaikuttavat 
melkein yhtä paljon itsevarmuuteen kuin päällä olevien 
vaatteiden mukavuus. Pohjoismaalaisista vastaajista 41 % 
kokee vastapestyjen ja hyväntuoksuisten vaatteiden 
vaikuttavan positiivisesti mielialaan ja tunteisiin. 

Tunteet ohjaavat 
tuoksuvalinnoissa
Tuoksua ei valita ainoastaan peilaamaan omaa 
persoonallisuutta tai mielialaa. Tuoksuvalinnan koetaan 
vaikuttavan niin omiin kuin toistenkin tunnetiloihin, 
itsetuntoon ja viehättävyyteen. 42 % pohjoismaalaisista 
kokee, että oma tai päällä olevien vaatteiden tuoksu 
vaikuttaa siihen, millaisen vaikutelman tai käsityksen 
muut ihmiset saavat.  

Pue yllesi itsevarmuutta 
tuoksulla
Kun kysyimme vaatteiden vaikutuksesta olotilaan, 
38 % pohjoismaalaisista kokee olonsa jostain syystä 
epämukavammaksi vaatteissaan päivän päätteeksi. 
Ensisijaisesti epämukavuuden aiheutti se, etteivät vaatteet 
tuoksuneet yhtä hyvältä kuin aamulla, mihin 13 % 
vastaajista yhtyi.

Hyväntuoksuiset vuodevaatteet 
lisäävät viehätystä
Vastapestyn pyykin tuoksu on pohjoismaalaisille niin 
merkittävä, että se vaikuttaa jopa viehätysvoimaan. 
Tunteakseen viehätystä 50 % pohjoismaalaisista kokee 
todella tärkeäksi, että kumppanin tai seuralaisen 
vuodevaatteet tuoksuvat hyvältä.

”46 % naisista pesee 
pyykkiä vastapestyn 
tuoksun vuoksi.”



0% 20% 40% 60% 80%

37%
Vastapestyt vaatteet

0% 20% 40% 60%

69%

50%

25%

14%

22%

11%

12%

9%

17%

Että tuoksun hyvältä

22%
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Otos: Kaikki suomalaiset vastaajat

90%
Jollain tapaa tyytymätön

42%

14%

20%

20%

9%

7%

3%

28%

Mikä tai mitkä seuraavista vaikuttavat positiivisesti 
mielialaasi ja/tai tunteisiisi päivän aikana? 

Vaatteeni ovat juuri pestyt ja 
tuoksuvat hyvältä
                                        
Hiukseni ovat hyvin                                    

Minulla on hyvännäköiset 
vaatteet        

Minulla on hajuvettä                                  

Minulla on meikkiä                                      

Minulla on kauniit 
alusvaatteet            

Minulla on piilolinssit 
silmälasien sijasta                                                            

Muu                                                                    

En osaa sanoa                                                

Mikä/Mitkä seuraavista vaikuttavat eniten 
siihen, kuinka mukavaksi/itsevarmaksi tunnet 
itsesi, kun on kyse ulkonäöstä? 

Mitä minulla on päälläni                          

Miltä hiukseni näyttävät                          

Millaisessa kunnossa ihoni on                

Miltä meikkini näyttää                              

Miltä tuoksun                                                

Miltä kynteni näyttävät                            

Mitä asusteita käytän                                

Joku muu                                                          

En osaa sanoa       

80%

Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista 
kuvaavat oloasi vaatteissa, jotka eivät tuoksu 
raikkaalta?

Tunnen oloni epämukavaksi             

Tunnen oloni epävarmaksi 

             
Minua hermostuttaa mennä 
ihmisten lähelle

En tunne oloani viehättäväksi 

        
Tunnen oloni ujommaksi ja 
vetäytyneemmäksi      

Ei vaikuta minuun millään 
tavalla     

Muu               
                    

En osaa sanoa                         

50%

Tunnetko olosi epämukavammaksi asussasi 
päivän loppua kohden?

Kyllä, sillä vaatteeni eivät 
tuoksu yhtä raikkaalta kuin 
aamulla pukiessani        

Kyllä, sillä vaatteeni eivät 
näytä yhtä hyvältä/siisteiltä 
kuin aamulla pukiessani

Kyllä, muusta syystä   
                               
En koskaan 
                                                     
En osaa sanoa                                                

49%

40%

12%

21%

20%

15%

8%

3%

37%

Otos: Kaikki suomalaiset vastaajat

Otos: Kaikki suomalaiset vastaajat

Otos: Kaikki suomalaiset vastaajat

Tuoksujen vaikutus ja 
merkitys suomalaisille
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Vastapestyillä ja hyväntuoksuisilla vaatteilla on 
melkein yhtä suuri positiivinen merkitys mielialaan 
kuin päällä olevien vaatteiden mukavuudella.

41 % pohjoismaalaisista kokee hyvältä tuoksuvien 
vastapestyjen vaatteiden vaikuttavan positiivisesti 
mielialaan tai tunteisiin. 44 % puolestaan kokee itse 
asuvalinnan olevan merkittävä. Naiset kokevat miehiä 
tärkeämmäksi pukeutumisen vaatteisiin, joissa tuntee 
olonsa hyväksi. Melkein yhtä suuri osa miehistä ja naisista 
kokee vastapestyjen ja hyväntuoksuisten vaatteiden 
vaikuttavan positiivisesti mielialaan.

Kun kysyimme, mikä ulkonäössä mietityttää eniten 
päivän päätteeksi, vaikutti pohjoismaalaisten mielialaan 
selkeästi tuoksu. Se, etteivät vaatteet tuoksuneet illalla 
yhtä raikkaalta kuin aamulla, vaivasi lähemmäs neljäsosaa 
pohjoismaalaisista. Joukosta erottuivat kuitenkin 
tanskalaiset, joista viidesosa kokee vaatteiden likaisuuden 
häiritsevänä. Suomalaisia naisia vaivaa eniten, miltä 
hiukset näyttävät päivän lopussa. 
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Etten tuoksu yhtä raikkaalta                  

Vaatteeni eivät näytä yhtä 
siisteiltä 

Meikkini ei näytä hyvältä                        

Hiukseni eivät näytä hyvältä                  

Vaatteeni ovat likaiset                            

Muu

En osaa sanoa                                                

Mikä ulkonäössäsi mietityttää sinua eniten 
päivän loppua kohden?

24%
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6%

12%

12%

12%
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Vaatteeni ovat juuri pestyt ja 
tuoksuvat hyvältä                                        

Hiukseni ovat hyvin                                    

Minulla on hyvännäköiset 
vaatteet        

Minulla on hajuvettä                                  

Minulla on meikkiä                                      

Minulla on kauniit alus-
vaatteet            

Minulla on piilolinssit silmä-
lasien sijasta                                                            

Muu

En osaa sanoa                                                

Mikä tai mitkä seuraavista vaikuttavat 
positiivisesti mielialaasi ja/tai tunteisiisi päivän 
aikana? (Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat
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39%

44%

15%

18%

14%

15%

18%

5%

Tuoksuvat vaatteet edistävät 
hyvää oloa

”41 % pohjoismaalaisista 
kokee hyvältä tuoksuvien 
vastapestyjen vaatteiden 
vaikuttavan positiivisesti 
mielialaan.”

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat
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Tunteet ohjaavat 
tuoksuvalinnoissa

Tuoksua ei valita ainoastaan peilaamaan omaa 
persoonallisuutta tai mielialaa. Tuoksuvalinnan 
koetaan vaikuttavan niin omiin kuin toistenkin 
tunnetiloihin, itsetuntoon ja viehättävyyteen.

Tuoksuvalinta kuvastaa persoonallisuutta tai mielialaa yli 
kolmasosalle pohjoismaalaisista. Vahvimmin tätä mieltä 
ovat naiset. Jopa puolet pohjoismaalaisista naisista kokee 
tuoksun kuvastavan persoonallisuutta tai mielialaa, 
kun miehistä neljännes on samaa mieltä. Suomalaisista 
naisista jopa 57 % osoittaa tuoksulla persoonallisuuttaan 
tai mielialaansa. 

Kyllä, käytän tuoksua, joka sopii persoonaani/mielialaani               

Kyllä, käytän useita erilaisia tuok suja, jotka sopivat persoonaani, ja vaihdan tuoksuja 
mielialani mukaan    

En, mielestäni tuoksu ei kuvasta persoonallisuuttani ja/tai mielialaani             

En osaa sanoa                         

Mies: Koetko valitsemasi tuoksun kuvastavan 
persoonallisuuttasi ja/tai mielialaasi?

16%

7%

62%

15%
Kyllä

Otos: Kaikki miespuoliset pohjoismaalaiset vastaajat

Kyllä

Kyllä, käytän tuoksua, joka sopii persoonaani/mielialaani               

Kyllä, käytän useita erilaisia tuok suja, jotka sopivat persoonaani, ja vaihdan tuoksuja 
mielialani mukaan    

En, mielestäni tuoksu ei kuvasta persoonallisuuttani ja/tai mielialaani             

En osaa sanoa                         

Nainen: Koetko valitsemasi tuoksun kuvastavan 
persoonallisuuttasi ja/tai mielialaasi?

25%

21%44%

11%

Otos: Kaikki naispuoliset pohjoismaalaiset vastaajat

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mielialaasi ja itsevarmuuteesi        

Muiden sinusta muodosta-
maan mielikuvaan             

Itseluottamukseesi                    

Kuinka viehättäväksi koet 
olosi       

Kuinka käyttäydyt muita 
kohtaan       

Päätöksiisi                           

Millainen päivästäsi tulee            

Kuinka tuottelias olet töissä         

En usko vaikuttavan 
mihinkään         

Koetko oman tai vaatteidesi tuoksun vaikuttavan 
johonkin tai joihinkin seuraavista?  
(Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

42%

26%

30%

11%

3%

28%

8%

6%

2%

En osaa sanoa                         

24%

Viidesosalla pohjoismaalaisista naisista on useampi 
tuoksu, joita he vaihtelevat päivän mielialan mukaan. 
Hieman useampi omistaa vain yhden tuoksun.

42 % pohjoismaalaisista kokee, että oma tai päällä olevien 
vaatteiden tuoksu vaikuttaa siihen, millaisen vaikutelman 
tai käsityksen muut saavat. Kolmanneksen mielestä 
tuoksulla on selkeä vaikutus, kuinka viehättäväksi 
tuntee itsensä. Eniten tätä mieltä olivat 18-29 -vuotiaat 
ruotsalaiset ja norjalaiset, joista yli 60 % kokee oman tai 
vaatteissa olevan tuoksun vaikuttavan siihen, kuinka 
viehättäväksi itsensä tuntee.
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Ainoastaan asuvalinta ja päivän hiustyyli eivät vaikuta 
siihen, kuinka raikkaaksi, mukavaksi ja itsevarmaksi 
olonsa tuntee. Myös sillä, tuoksuvatko vaatteet 
raikkailta ja hyvältä koko päivän, on merkitystä.

Suurin osa pohjoismaalaisista, 68 %, ilmoittaa 
asuvalinnan vaikuttavan eniten siihen, kuinka mukavaksi 
tai itsevarmaksi itsensä tuntee. Ehdottomasti suurin 
vaikutus asuvalinnalla on suomalaisille naisille, joista 
82 % kokee sen tärkeimmäksi. Selkeästi toiselle 
sijalle nousee hiukset. 45 % pohjoismaalaisista kokee 
hiuksilla olevan merkittävin vaikutus itsevarmuuteen. 
Vaatteiden ja hiusten ohella myös tuoksulla on 
merkitystä. Neljänneksen itsevarmuuteen vaikuttaa 
tuoksu. Tanskalaisista jopa kolmasosa kokee tuoksun 
merkittävimmäksi.  

Pohjoismaalaiset vaihtavat hyvin harvoin vaatteitaan 
kesken päivän. 74 % pohjoismaalaisista käyttää samaa 
asua töissä ja illalla vapaa-aikana. Tanskalaisista etenkin 
naiset, 87 % vastanneista, pitää yllään samaa asua koko 
päivän. Suomalaiset puolestaan vaihtavat useammin 
vaatteet töiden jälkeen. Vain 62 % suomalaisista käyttää 
samaa asua koko päivän.

Pue yllesi itsevarmuutta 
tuoksulla

Melkein joka päivä                                      

Pari  kolme kertaa viikossa                      

Keskimäärin kerran viikossa                    

Kerran kuukaudessa tai harvemmin          

Pari  kolme kertaa kuukaudessa                

En osaa sanoa                                                

Kuinka useasti käytät samaa asua koko päivän?
(Et vaihda asua töistä tullessasi,ennen illan muita menoja)

45%
10%

5%

20%

19%

3%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

0% 20% 40% 60% 80%

Mitä minulla on päälläni                          

Miltä hiukseni näyttävät                          

Millaisessa kunnossa ihoni on                

Miltä meikkini näyttää                              

Miltä tuoksun                                                

Miltä kynteni näyttävät                            

Mitä asusteita käytän                               

Joku muu                                                          

En osaa sanoa                                                

Mikä/Mitkä seuraavista vaikuttavat eniten siihen, 
kuinka mukavaksi/itsevarmaksi tunnet itsesi, kun 
on kyse ulkonäöstä? (Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

68%

45%

19%

11%

25%

9%

14%

10%

8%

”Hyvä tuoksu saa 
mieleni heräämään.”
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Vaatteet vaikuttavat myös olotilaan. 38 % 
pohjoismaalaisista kokee olonsa jostain syystä 
epämukavammaksi vaatteissaan päivän loppua kohden. 
Ensisijaisesti epämukavuuden aiheuttaa se, etteivät 
vaatteet tuoksu yhtä hyvältä kuin aamulla, mihin 13 % 
vastaajista yhtyi.

11 % ilmoittaa epämukavuuden johtuvan siitä, etteivät 
vaatteet näytä yhtä hienoilta ja raikkailta kuin aamulla. 
Tanskalaisista jopa viidesosa yhtyi tähän. 

Kun tuntee olonsa epämukavaksi vaatteissaan, se 
vaikuttaa itsevarmuuden lisäksi myös mielialaan ja 
käyttäytymiseen. Melkein kolmasosa pohjoismaalaisista, 
jotka tuntevat olonsa epämukavammaksi vaatteissaan 
päivän loppua kohden, tuntevat tällöin itsensä 
vähemmän viehättäväksi. 

Tuntiessaan olonsa epämukavaksi vaatteissaan 18 % oli 
vähemmän ulospäinsuuntautuneita ja 12 % piti etäisyyttä 
lähellä oleviin ihmisiin. 

45 % pohjoismaalaisista sanoo tuntevansa olonsa 
epämukavaksi, kun vaatteet eivät tuoksu raikkaalta. Näin 
tuntevat etenkin ruotsalaiset. Ruotsalaisista naisista 69 % 
tuntee olonsa epämukavaksi, kun vaatteet eivät tuoksu 
raikkailta. Kolmasosa pohjoismaalaisista kokee olonsa 
hermostuneeksi tai jopa epäviehättäväksi ollessaan 
muiden lähellä, kun vaatteet eivät tuoksu hyvältä.

0% 10% 20% 40%30% 50%

Tunnen oloni epämukavaksi             

Tunnen oloni epävarmaksi              

Minua hermostuttaa mennä 
ihmisten lähelle

En tunne oloani viehättäväksi         

Tunnen oloni ujommaksi ja 
vetäytyneemmäksi      

Ei vaikuta minuun millään 
tavalla     

Muu

En osaa sanoa                         

Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista 
kuvaavat oloasi vaatteissa, jotka eivät tuoksu 
raikkaalta? (Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

45%

12%

28%

24%

16%

8%

10%

14%

”28 % tuntee olonsa 
hermostuneeksi ollessaan 
muiden lähellä, kun 
vaatteet eivät tuoksu 
hyvältä.”

Kyllä, sillä vaatteeni eivät tuoksu 
yhtä raikkaalta kuin aamulla 
pukiessani        

Kyllä, sillä vaatteeni eivät näytä 
yhtä hyvältä/siisteiltä kuin aamulla 
pukiessani

Kyllä, muusta syystä                                  

En koskaan                                                      

En osaa sanoa                                                

Tunnetko olosi epämukavammaksi asussasi 
päivän loppua kohden?

11%

57% 14%

5%
13%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

0% 10% 20% 30% 40%

Kyllä, tunnen itseni vähem-
män viehättäväksi         

Kyllä, tunnen oloni vaivau-
tuneeksi      

Kyllä, olen vähemmän 
ulospäinsuuntautunut

Kyllä, pidän etäisyyttä lähellä 
oleviin ihmisiin      

Kyllä, muulla tavoin                                  

Ei vaikuta mielialaani tai 
käytökseeni

En osaa sanoa                                                

Jos et tunne oloasi mukavaksi vaatteissasi, 
vaikuttaako se mielialaasi ja käyttäytymiseesi? 
(Valitse yksi tai useampi)

30%

29%

18%

12%

14%

21%

5%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat
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Vaatteiden valinta ja niiden raikkaus läpi päivän eivät 
ainoastaan vaikuta itseluottamukseen ja mielialaan, 
vaan myös suhtautumiseen sosiaalisiin tilanteisiin. 
Pohjoismaisella tasolla 13 % on joskus vältellyt sosiaalisia 
tilanteita, sillä vaatteet eivät tuntuneet yhtä raikkailta 
kuin aamulla. Suomalaisista näin on tehnyt jopa 
kolmasosa.

46 % pohjoismaalaisista pitää tärkeänä, että vaatteet 
tuoksuvat vastapestyiltä pitkään. Tärkeintä tämä on 
naisille, joista 53,5 % piti vastapestyn tuoksun säilyvyyttä 
tärkeänä, miehistä vastaavasti 38,5 %.

Erittäin tärkeää                      

Melko tärkeää                         

Melko merkityksetöntä                 

Erittäin merkityksetöntä              

En osaa sanoa                         

Mies: Kuinka tärkeää sinulle on, että vaatteesi 
tuoksuvat pitkään vastapestyille?

31%
20%

35%

7%
8%

Otos: Kaikki miespuoliset 
pohjoismaalaiset vastaajat

Erittäin 
tai melko 
tärkeä

Erittäin tärkeää                      

Melko tärkeää                         

Melko merkityksetöntä                 

Erittäin merkityksetöntä              

En osaa sanoa                         

Nainen: Kuinka tärkeää sinulle on, että vaatteesi 
tuoksuvat pitkään vastapestyille?

41%

12%

30%

5%
12%

Otos: Kaikki naispuoliset 
pohjoismaalaiset vastaajat

Erittäin 
tai melko 
tärkeä

Kyllä, usein (0%)

Kyllä, joskus                                                

En koskaan                                                      

En osaa sanoa                                                

Oletko vältellyt sosiaalisia tilanteita päivän 
päätteeksi, koska vaatteesi eivätole tuntuneet 
yhtä raikkailta kuin aamulla pukiessasi?

13%

81%

6%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

”53,5 % naisista kokee 
tärkeäksi, että vastapestyn 
pyykin tuoksu säilyy 
pidempään.”

”38,5 % miehistä kokee 
tärkeäksi, että vastapestyn 
pyykin tuoksu säilyy 
pidempään.”

”13 % välttelee 
sosiaalisia tilanteita, 
jos vaatteet eivät tunnu 
raikkailta.”
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Hyväntuoksuiset vuodevaatteet 
lisäävät viehätystä

Tuoksuilla on selkeä yhteys siihen, kuinka 
viehättäväksi itsensä tuntee, ja kuinka viehättävänä 
pitää seuralaistaan tai kumppaniaan. 

Tunteakseen itsensä viehättäväksi pohjoismaalaiset 
pitävät hyvää tuoksua tärkeänä. Mitä puolestaan tulee 
seuralaisen tai kumppanin viehättävyyteen, puolet 
pohjoismaalaisista pitää kumppanin vuodevaatteiden 
hyvää tuoksua tärkeänä viehättyäkseen. Kaikista 
tärkeintä tämä oli ruotsalaisille ja suomalaisille naisille, 
joista 64 % piti hyväntuoksuisia vuodevaatteita tärkeinä 
viehättyäkseen.

Mahdollisuus saada tunteisiin vastakaikua paranee, 
kun tuoksuu hyvältä. 22 % pohjoismaalaisista on 
torjunut ihailijan tämän epämiellyttävän tuoksun 
perusteella. Suomalaisista jopa puolet kertoo torjuneensa 
seuralaisensa tai kumppaninsa tämän tuoksun vuoksi. 
Norjassa ja Ruotsissa saman ovat tehneet neljännes ja 
Tanskassa viidennes naisista.

Erittäin tärkeää                      

Melko tärkeää                         

Melko merkityksetöntä                 

Erittäin merkityksetöntä              

En osaa sanoa                         

Mies: Jotta tuntisit vetoa kumppaniisi, kuinka 
tärkeää sinulle on, että kumppanisi petivaatteet 
tuoksuvat hyvältä?

33%14%

28%

17% 8%

Otos: Kaikki miespuoliset 
pohjoismaalaiset vastaajat

Erittäin 
tai melko 
tärkeä

Erittäin tärkeää                      

Melko tärkeää                         

Melko merkityksetöntä                 

Erittäin merkityksetöntä              

En osaa sanoa                         

Nainen: Jotta tuntisit vetoa kumppaniisi, kuinka 
tärkeää sinulle on, että kumppanisi petivaatteet 
tuoksuvat hyvältä?

41%

6%

19%

16% 18%

Otos: Kaikki naispuoliset 
pohjoismaalaiset vastaajat

Erittäin 
tai melko 
tärkeä

Kyllä, useasti                        

Kyllä, useasti                        

Ei, en ole koskaan torjunut tuoksun vuoksi       

En osaa sanoa                         

Oletko joskus torjunut ihailijan tämän tuoksun 
perusteella?

62%

3%

15%
20%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

”64 % suomalaisista naisista 
ja 36  % miehistä pitää 
hyväntuoksuisia vuodevaatteita 
tärkeinä tunteakseen viehätystä.”
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Tuoksut osana 
viehätysvoimaa suomalaisille

Olen imuroinut kotini                 

Minulla on puhtaat, hyvältä tuoksuvat 
lakanat vuoteessa           

Olen siivonnut kylpyhuoneen           

En osaa sanoa                         

Olen tiskannut                        

Mikä seuraavista olisi sinulle tärkeintä, jos 
kumppanisi yöpyisi luonasi ensimmäisen kerran?

30%

11%23%

28%8%

Otos: Kaikki pohjoismaalaiset vastaajat

Osoittaakseen rakkautta suomalainen pitää tärkeänä 
niin tuoksua kuin puhtauttakin. 37 % suomalaisista 
kokee ensisijaisen tärkeäksi, että makuuhuoneessa on 
puhtaat hyväntuoksuiset lakanat, kun kumppani saapuu 
yökylään ensimmäistä kertaa. 21 % pitää tärkeimpänä 
kylpyhuoneen puhtautta, kun taas 8 % arvostaa 
imuroitua kotia.
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Pesemme pyykkiä 
tuoksun vuoksi

Pohjoismaalaiset eivät pese likapyykkiä vain 
puhtauden vuoksi. Melkein yhtä moni pesee pyykkiä, 
jotta ne tuoksuisivat vastapestyiltä. 

Erityisesti naiset erottuivat. 46 % naisista pesee pyykkinsä 
vastapestyn tuoksun vuoksi, kun taas 38 % pesee pyykkiä 
sen likaisuuden vuoksi. 

Pohjoismaiden välillä on selkeitä eroja pyykinpesun 
suhteen. 53 % ruotsalaisista pitää vastapestyn pyykin 
tuoksua tärkeimpänä syynä pestä pyykkiä. Vastapesty 
tuoksu on seuraavaksi tärkeintä norjalaisille (48 %). 
Suomessa taas selkeästi suurin osa pesee vaatteitaan 
niiden likaisuuden vuoksi. Tanskassa vaatteiden pesu on 
osa arkista rutiinia. 

0% 10% 20% 40%30% 50%

Haluan vaatteideni/laka-
noideni tuoksuvan juuri 
pestyille             

Vaatteeni/lakanani ovat 
likaisia      

Se on toistuva rutiini, jonka 
teen tiettyinä päivinä viikos-
sa/kuukaudess a                 

Pyykkääminen on 
mukavaa/levollista    

En osaa sanoa                         

Mies: Mikä/mitkä seuraavista väittämistä 
vastaavat parhaiten syytä siihen, miksi peset 
vaatteitasi/lakanoitasi? (Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki miespuoliset pohjoismaalaiset vastaajat

33%

39%

31%

8%

6%

0% 10% 20% 40%30% 50%

Haluan vaatteideni/laka-
noideni tuoksuvan juuri 
pestyille             

Vaatteeni/lakanani ovat 
likaisia      

Se on toistuva rutiini, jonka 
teen tiettyinä päivinä viikos-
sa/kuukaudess a                 

Pyykkääminen on 
mukavaa/levollista    

En osaa sanoa                         

Nainen: Mikä/mitkä seuraavista väittämistä 
vastaavat parhaiten syytä siihen, miksi peset 
vaatteitasi/lakanoitasi? (Valitse yksi tai useampi)

Otos: Kaikki naispuoliset pohjoismaalaiset vastaajat

46%

38%

37%

14%

2%

”53 % ruotsalaisista 
naisista ja 48 % 
miehistä pesee pyykkiä, 
jotta ne tuoksuisivat 
vastapestyiltä.

”Vastapestyn pyykin tuoksu 
muistuttaa minua lapsuuden 
kesistä. Raikas tuoksu, 
tunnen itseni onnelliseksi, 
iloiseksi äidiksi!”
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Se, että vaate pysyy raikkaana ja hyväntuoksuisena 
koko päivän, on monille tärkeä peruste 
huuhteluaineen valinnassa. Lenor on nyt kehittänyt 
uuden huuhteluaineen, joka ainutlaatuisen 
tuoksuteknologiansa ansiosta saa vaatteet 
tuoksumaan pidempään. Aivan kuten hajuvesissä, 
yhdistyvät Lenor-tuotteissa ensi-, sydän- ja 
pohjatuoksut. Kun vaatteeseen päivän aikana 
kohdistuu kitkaa, vapautuvat nämä tuoksut 
vähitellen. Näin vaate säilyttää raikkaan, vastapestyn 
tuoksunsa pitkään, ja olo tuntuu mukavalta koko 
päivän ajan.  

Freshlock Technology™ antaa pitkäkestoisen 
tuoksuelämyksen 
Freshlock Technology™ on Lenorin tuoksuteknologia, 
joka mahdollistaa sen, että vaatteet säilyttävät 
raikkaan vastapestyn tuoksun koko päivän ajan. 
Lenoria käytettäessä pyykin sekaan leviää pieniä 
mikro-parfyymikapseleita. Kun vaate on yllä ja siihen 
kohdistuu kitkaa (koskettaessa, halatessa, liikkeessä), 
vapautuvat Lenorin tuoksukerrokset vähitellen, mikä luo 
pitkäkestoisen tuoksuelämyksen.    

STEP Technology™ suojaa vaatteen kuituja 
STEP Technology™ varmistaa, että pesun aikana Lenor 
suojaa vaatetta kitkalta hakeutumalla kuituihin ja 
kietomalla niihin pitkävaikutteisia, pehmentäviä 
hiukkasia. Se suojaa vaatteen kuituja, mikä vähentää 
vaatteen nyppyyntymistä ja saa vaatteen näyttämään 
raikkaammalta pidempään. 

Lenor-sarja koostuu seitsemästä tuoksusta 
Lenor on erityisen riittoisa tiiviste. Yhteen pesuun 
tarvitaan vain 14 ml antamaan vaatteille pitkäkestoinen 
tuoksu. Lenor-sarjassa on seitsemän tuoksua, jotka 
on jaettu kolmeen tuoksukategoriaan: ekslusiivinen 
Luxurious, kukkaisa Soft&Fresh ja mieto Pure Care. 

Tuotetietoa Lenorista
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Luxurious

Gold Orchid ja Topaz & Magnolia ovat Lenor-sarjan hienostuneimmat ja pitkäkestoisimmat 
tuoksut. Ainutlaatuisen tuoksuyhdistelmän ja -teknologian ansiosta vaate säilyttää 
vastapestyn tuoksunsa seitsemän kertaa pidempään kuin miedoimman Pure Care -sarjan 
tuoksut.  

Gold Orchid
Gold Orchid on hienostunut ja 
kutsuva tuoksu, jossa on kermaista 
vaniljatuoksua sekä hienoa, eksoottista 
orkidean- ja mimosankukkaa. Tällä 
viettelevällä tuoksuyhdistelmällä on 
piristäviä ja sensuelleja piirteitä. 

Topaz & Magnolia
Topaz & Magnolia on sopusointuinen 
ja elegantti yhdistelmä magnoliaa ja 
ruusua.  Yhdistelmästä syntyy kevyt ja 
silkinpehmeä tuoksu, jolla on mieltä 
ylentävä vaikutus.
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Soft & Fresh

Spring Awakening, Summer Breeze ja Moonlight Harmony ovat Lenorin raikkaat 
kukkaistuoksut, jotka säilyttävät vastapestyn tuoksunsa neljä kertaa pidempään kuin 
miedoimmat Pure Care -tuoksut. 

Spring Awakening
Spring Awakening on virkistävä kuin 
kevään ensimmäiset kukkaset. Sekoitus 
ruusua ja hyasinttia luo klassisen 
ylevöittävän tuoksun, joka rauhoittaa ja 
vahvistaa itseluottamusta. 

Summer Breeze
Summer Breeze on pehmeä ja 
miellyttävä kesäkukkainen tuoksu. 
Tuoksu on kesätuulen kevyt luoden 
hyvää oloa ja lämpöä. 

Moonlight Harmony
Moonlight Harmony sisältää 
luonnollista laventeli- ja 
kamomillauutetta, tuoksuja, jotka 
ovat tunnettuja rauhoittavasta ja 
rentouttavasta vaikutuksesta. Tämä 
tuoksu antaa rauhan selviytyä päivän 
isoista ja pienistä haasteista.
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Pure Care

Cotton Flowers ja Gentle Touch ovat Lenorin miedoimmat tuoksut. Luonnon inspiroimina ne 
tarjoavat pehmeän ja miellyttävän tuoksuelämyksen.

Gentle Touch
Gentle Touch on sarjan miedoin 
tuoksu, puuterinkevyt ja valkoisten 
kukkien heleä. Gentle touch on 
erityisen lempeä ja hellävarainen iholle. 

Cotton Flowers
Cotton Flowers on luonnollinen ja 
mieto tuoksu puuvillankukkaa ja 
jasmiinia. Mieto jasmiininkukka on 
tunnettu rentouttavasta vaikutuksesta. 
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Haluatko tietää lisää 
raportista tai Lenorista?

Scott Popham  
Communications Manager, P&G Northern Europe
popham.sw@pg.com, mobile: +44 19 328 969 02

Nora Hentunen  
Lehdistön yhteyshenkilö, MSLGROUP
nora.hentunen@mslgroup.com, +358 (40) 1587 567

Procter & Gamble
Procter & Gamble tavoittaa tuotemerkeillään noin 
5 miljardia ihmistä ympäri maailman. Yhtiöllä on 
yksi markkinoiden vahvimmista ja luotetuimmista 
tuoteperheistä, johon kuuluvat esimerkiksi Always®, 
Ariel®, Braun®, Duracell®, Fairy®, Fusion®, Gillette®, 
Head & Shoulders®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, 
Pantene®, Vicks® ja Wella®. P&G:llä on toimintoja noin 70 
maassa. Lisätietoa ja tuoreimmat uutiset P&G:stä ja sen 
tuotemerkeistä saat osoitteessa http://www.pg.com/
se_SE/nordics/suomi.shtml


