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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksessa selvitin kierrätysvillan ja -akryylin eroja neuleissa ja niiden seossuhteiden 

vaikutusta huopumisprosessiin. Tarkoituksena oli nimenomaan tutkia villaa ja akryylia sisältävien 

neuleiden muokkaamista huopamaiseksi uusioraaka-aineeksi. Villa on kierrätetyin kuitu1 ja sen 

käyttömahdollisuudet ovat laajat.  

 Keräsin 6 käytettyä neulepaitaa, purin näytteet kuiduiksi ja leikkasin näytetilkut sen 

tutkimiseksi, miten eri villan ja akryylin seokset käyttäytyvät kuumassa vedessä. 

 Tutkimustuloksena totesin, että kierrätetyistä sekoitekuiduista on mahdollista valmistaa 

huopaa. Huovan laatua ja kestävyyttä parantaa huomattavasti tuoreen villakuidun lisääminen 

kierrätyskuitujen joukkoon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Luettu 26.3.2017  
http://www.kierratyskeskus.fi/files/32/UE_Uudelleenkayttoraportti.pdf 
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Johdanto 

 

Kierrätyshuopaa on mahdollista hyödyntää monissa eri käyttökohteissa, kuten 

pehmusteina, tukiaineksena, filttereinä, matto- ja verhoilukankaissa jne. Sitä kutsutaan 

Nonwoven-kankaaksi ja valmistetaan nykyään mekaanisesti neuloilla, sidosaineilla, 

nestesuihkun tai lämmön avulla.2  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten villan ja akryylin suhde neuleissa 

vaikuttaa niiden kierrätysmahdollisuuksiin. Selvitin miten villan ja akryylin yhdistelmät 

kierrätysneuleissa huopuvat, kun niitä pesee eri lämpötiloissa. Tutkin myös huopumista, kun 

vanhoihin akryyli- ja villalankojen seoksiin lisättiin uutta villakuitua. 

Kierrätys on nykyään tärkeää ja siihen pyritään jatkuvasti kehittämään uusia 

menetelmiä. Villa on yleisin kierrätyskuitu3.  Sen hyviin ominaisuuksiin kuuluvat mm. hyvä 

lämmöneristävyys sekä kosteuden sitomiskyky.4 Villa ei kuitenkaan ole itsessään kovin kestävä 

materiaali kulutuksessa, joten usein siihen lisätään muita kuituja tuomaan kestävyyttä sekä 

vähentämään villan joitakin ei toivottuja ominaisuuksia, kuten sen alhainen hankauslujuus5 ja 

joissain tapauksissa sen vanuvuus. Akryylikuidut ovat synteettisiä ja tuntuvat pehmeiltä ja 

kuohkeilta,6 jonka vuoksi ne ovat hyvin yleisiä neulevaatteissa villan ohella. 

Koska villa on usein osa kuitusekoituksia, päätin tutkia miten mahdollinen lumppujen 

kierrätys saattaisi toimia. Kierrätys on vaikeaa ja työlästä, koska kierrätykseen päätyy laaja kirjo 

                                                           
2 Luettu 26.3.2017  
http://www.kierratyskeskus.fi/files/32/UE_Uudelleenkayttoraportti.pdf 
3 Luettu 26.3.2017  
http://www.kierratyskeskus.fi/files/32/UE_Uudelleenkayttoraportti.pdf 
4 Markula 1999, 70 
5 Markula 1999, 69 
6 Markula 1999, 117 
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erilaisia materiaaleja ja niitä on hidas lajitella uusiin, niille parhaiten soveltuviin, 

käyttötarkoituksiin.  

Otin lähtökohdaksi tutkimukselleni villalle hyvin ominaisen käyttäytymisen tietyissä 

olosuhteissa: huopumisen. Olettamukseni oli, että villaa enemmän sisältävät näytekappaleet 

huopuvat selkeästi paremmin, kuin akryylipitoisemmat kappaleet. Huovutukseen käytin 

pääasiassa pesukonetta. 

 

 

Menetelmä 

 Aloitin tutkimukseni hankkimalla tutkimusmateriaalini kierrätyskeskuksesta sekä muista 

käytettyjen tuotteiden liikkeistä. Tähtäimessä oli villa-akryyli-neulokset, joilla on alhainen 

pesulämpötila. Materiaaleikseni valitsin seuraavat neulepaidat, joiden materiaaliseossuhteet 

olivat:  

 

-100% villa/ 0% akryyli 

-50% villa/ 50% akryyli 

-40% villa/ 60% akryyli 

-30% villa/ 70% akryyli 

-15% villa/ 85% akryyli 

-0% villa/ 100% akryyli 
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Olisin halunnut 100% villaneuloksen ja 50% villaneuloksen lisäksi vielä yhden 

villapitoisemman neuleen lähdemateriaalikseni, mutta kirpputorien valikoimista ei löytynyt 

alkuperäisiä toiveitani. Päädyin siis tyytymään yllä mainittuihin kuuteen neulesekoitteeseen 

lähtömateriaaleikseni.  

Kunkin neulevaatteen pesulapussa kehotettiin pesemään vaate 30 Celsius-asteessa. 

Kaikista neuleista tein seuraavat näytteet: 

 

Kuva 1. Numeroidut näytekappaleet 1-18. Vasemmalla puolella kappaleet 1,7,13 ovat 100% villaa, kappaleet 
2,8,14 ovat 50% villaa ja 50% akryyliä, kappaleet 3,9,15 ovat 40% villaa ja 60% akryyliä, kappaleet 4,10,16 ovat 30% 
villaa ja 70% akryyliä, kappaleet 5,11,17 ovat 15% villaa ja 85% akryyliä, oikeanpuoleisimmat kappaleet 6,12,18 
ovat 100% akryyliä. 2017, Elisabeth Rowland (kuva Elisabeth Rowland) 

 
 

(Kuva 1 näytteet 1-6) 10x10cm leikattu neuletilkku, säilytettiin alkuperäisenä vertailukohteena 

(Kuva 1 näytteet 7-12) 10x10cm leikattu neuletilkku, pesty 60 C-asteessa pesukoneessa 

(Kuva 1 näytteet 13-18) 10x10cm leikattu neuletilkku, pesty 90 C--asteessa pesukoneessa 
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Kuva 2. Numeroidut näytekappaleet 19-36. Vasemmalla puolella kappaleet 19,25,31 ovat 100% villaa, kappaleet 
20 ja 26 ovat 50% villaa ja 50% akryyliä, kappaleet 21 ja 27 ovat 40% villaa ja 60% akryyliä, kappaleet 22 ja 28 ovat 
30% villaa ja 70% akryyliä, kappaleet 23 ja 29 ovat 15% villaa ja 85% akryyliä, oikeanpuoleisimmat kappaleet 24 ja 
30 ovat 100% akryyliä. 2017, Elisabeth Rowland (kuva Elisabeth Rowland) 

 

(Kuva 2 näytteet 19-24) 5g neuletta, leikelty ja purettu kuitumassaksi, pesty 60 C--asteessa 

pesukoneessa 

(Kuva 2 näytteet 25-30) 5g neuletta, leikelty ja purettu kuitumassaksi, pesty 90 C-asteessa 

pesukoneessa 

(Kuva 2 näytteet 31-36) 50% kierrätyskuitumassaa ja 50% puhdasta huovutus villaa 

sekoitettuna ja pesty 60 C-asteessa pesukoneessa 

 

 Päädyin tekemään tutkimukseni märkähuovutuksen keinoin, koska siinä ilmenee yksi 

villan ominaisimmista piirteistä: villakuitujen suomut avautuvat lämpimän veden vaikutuksesta 

ja mekaaninen liike sotkee kuidut niin, että kuitujen suomut takertuvat toisiinsa kiinni ja 

sulkeutuvat sekä lukitsevat toisensa yhteen lämpötilan laskiessa. Näin muodostuu tiivistä 
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huopaa.7 Tekokuidut eivät huovu samalla tavalla, koska niillä ei ole suomuja, joilla ankkuroitua 

toisiinsa kiinni. Lisäksi kuuma vesi saattaa olla vahingollista akryylikuiduille: ne voivat menettää 

muotonsa ja tuote voi rypistyä pysyvästi.8 Arvelin villan ja akryylin käyttäytymisen olevan 

keskenään hyvinkin erilaista. Pesukoneessa pestäessä sain huopumiselle tarvittavan kuuman 

veden sekä mekaanisen liikkeen mahdollisimman tasaisissa suhteissa eri tutkimuserien välillä. 

Lisäsin pesuainetta (Serto Kirjo pyykinpesuaine) pesukoneeseen jokaisen koe-erän kohdalla, 

koska emäksinen vesiliuos paisuttaa ja pehmentää villakuituja, lisäksi kuidut liukuvat paremmin 

toisiaan vasten.9 

Leikatuista neuletilkuista ja niiden eri pesulämpötiloista pyrin selvittämään, tapahtuuko 

kutistumista, huopumista tai muuta huomioitavaa. Leikattuja neuletilkkuja on koon ja muodon 

suhteen helpompi vertailla keskenään kuin auki revittyä kuitumassaa. 

Kuitumassaa sain leikkaamalla pesemätöntä neulosta leveydeltään n. 4cm paloiksi ja 

käsin purkamalla ne yksittäisiksi langanpätkiksi, joita karstasin mekaanisesti, kunnes suuri osa 

langoista oli purkaantunut ilmavaksi hötöksi. Lankojen välillä oli eroa siinäkin, miten helposti tai 

vaikeasti ne purkaantuivat kuiduiksi. Helpoimmat lankalaadut purettavaksi olivat ne, jotka 

olivat itsessään ilmavimpia ja vähemmän kierteisiä. Ohuet ja tiukat langat pysyivät enemmän 

muodossaan. Kaikkiin purkamiini kuitumassoihini jäi jonkin verran langanpätkiä, mutta irrallista 

ja ilmavaa kuituhöttöä irtosi tarpeeksi tutkimuksen suorittamista varten kuten kuvassa 3. 

                                                           
7 Brown 2004, 21 
8 Markula 1999, 117 
9 Markula 1999, 70 
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Kuva 3. Kuituhöttöä ja langanpätkiä, 2017, Elisabeth Rowland (Kuva Elisabeth Rowland) 

 

Kuitumassapallot muotoilin keskenään samankokoisiksi levyiksi kevyesti 

neulahuovuttamalla näytepalojen reunoja. Pesua varten jouduin käärimään jokaisen 

koekappaleen kuplamuoviin pitämään ne kasassa pesukoneen rummussa pyöriessään. Ilman 

kuplamuovin tarjoamaa tukea ja suojausta näytekappaleet olisivat repeytyneet ja hajonneet. 

 

Kuva 4. Kuplamuoviin käärittyjä näytekappaleita, 2017, Elisabeth Rowland (Kuva Elisabeth Rowland) 

 

Pestyistä kuitumassalevyistä oli tarkoitus ilmetä, miten eri kuidut käyttäytyvät 

altistuessaan lämmölle ja mekaaniselle työstölle. Uuden huovutusvillan lisääminen 

kierrätysvillaan näyttäisi, hyödyttääkö raakamateriaalin lisääminen kierrätysmateriaaliin. 
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Tulokset 

 

 

Kuva 5. Näyte kappaleissa 7 ja 13 (kuva 1) näkyy yllättävän vähän muutosta kappaleeseen 1 verrattaessa, hieman 
vain kutistumisesta johtunutta käpristymistä, 2017, Elisabeth Rowland (Kuva Elisabeth Rowland) 
 
 
 

 Pestyt neulenäytekappaleet yllättivät hieman.  Villapitoisimmat kappaleet kutistuivat ja 

huopuivat vähemmän kuin oletin. Kuva 5:ssä näkyy koekappaleiden reunojen rullautumista 

kutistumisesta johtuen, mutta erot alkuperäiseen kappaleeseen 1 eivät ole suuret.  Luultavasti 

tämä johtui alkuperäisille neuleille mahdollisesti tehdyistä käsittelyistä, joista ei ole saatavilla 

tarkempaa tietoa. Kierrätysneuleen valmistaja tai valmistusajankohta oli käyttämieni materiaalien 

suhteen mahdoton selvittää. Näytekappaleiden levymuodon ylläpitämiseksi pesun aikana ne oli 

suojattu kuplamuovikääreeseen (kuva 4). Tämä osaltaan saattoi myös vähentää villan 

huopumista ja akryylikuitujen tiivistymistä.  

Näytekappaleet 8,9,10,14,15 ja 16 (kuva 1) kutistuivat hyvin vähän pesukäsittelyssä ja 

koon muutos oli yhtä suuri 60C-asteen pesussa ja 90C-asteen pesussa. Nro. 8 näytekappale 
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kutistui 10 senttimetristä 9,5 senttimetriin, nro. 9 näytekappaleelle ei tapahtunut huomattavia 

koon muutoksia ja nro.10 näytekappale kutistui 10 senttimetristä 9,5 senttimetriin.  

 Huomattavimmat muutokset tapahtuivat näytekappalesarjan ääripäissä. 100% 

villaneule kutistui molemmissa lämpökategorioissa 10 senttimetristä 9 senttimetriin (kuva 4). 

Nro. 11 näytekappaleeseen ei tullut muutosta vielä 60 C-asteen pesussa, mutta 90 C-asteen 

pesussa se kutistui 1 senttimetrin (kappale 17). Samoin kävi 100%:n akryylinäytteille.  

Kuitumassalevyissä ilmeni merkittävämpiä muutoksia. Kaikki kuitumassanäytteet 

tiivistyivät. Villa huopui, mutta myös akryylipitoisemmat kuituseokset vaikuttivat huopuneen. 

Tämä johtuu varmaan siitä, että lämmössä olleet akryylikuidut pehmenivät ja painuivat tiiviisti 

kasaan. Akryylikuidut menettivät kuohkeutensa ja etenkin kappale nro.29 pestynä 90 C-

asteessa sai jopa kiiltoa pintaansa. Molemmissa pesulämpötiloissa olleita 100% 

villakuitumassalevyjä (kappaleet 19 ja 25) sekä 100% akryylikuitumassalevyjä (kappaleet 24 ja 

30) verrattaessa niissä ei ole havaittavissa silmämääräisesti eroa. Kuitenkin käsin kokeiltaessa 

villa on kestävämpää ja tiiviimpää kuin akryyli, joka saattaisi revetä helposti auki.  

 Lisättäessä puhdasta villaa kierrätyskuitumassoihin levyjen kestävyys lisääntyi 

huomattavasti. Kuva 6:ssa villa on sitoutunut yhteen tehokkaasti. Koesarjan ääripäitä taas 

verrattaessa villa sitoutui villan kanssa paremmin kuin akryylin.  

 

 

 
 
 
 
Kuva 6. Koekappale 31 (kuva 2), kierrätys 
villa ja uusi villa huopuneena yhteen, 2017, 
Elisabeth Rowland (Kuva Elisabeth Rowland) 
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Johtopäätökset 

 

 Tutkimukseni johtopäätöksenä esitän, että villakuidut huopuvat ja akryylikuidut 

painuvat kasaan pehmetessään kuuman veden ja pesukoneen mekaanisen pyörityksen 

vaikutuksesta. Silmämääräisesti näillä eri kuiduilla ei ole paljoa eroa, mutta villa on akryyliä 

kestävämpää. Akryylikuitu kärsii kuumasta vedestä ja menettää joustavuutensa sekä 

ilmavuutensa (kuva 7).  

 

Kuva 7. Kappale nro. 17 on menettänyt ilmavuutensa, 2017, Elisabeth Rowland (Kuva Elisabeth Rowland) 

 

Villalankaa on alkuperäisellä valmistajalla saatettu käsitellä kemiallisesti estämään 

huopumista ja kutistumista. Kuitenkin kierrätetyistä sekoitekuiduista on mahdollista valmistaa 

huopaa. Huovan laatua ja kestävyyttä parantaa huomattavasti tuoreen villakuidun lisääminen 

kierrätyskuitujen joukkoon.   
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Tutkimustani voisi tarkentaa suurentamalla näytetilkkujen kokoa ja määrää esimerkiksi, 

jos kustakin sekoitus suhteesta olisi ollut kolme eri neuletta. Tällöin mittausvirheiden 

mahdollinen vaikutus olisi ollut pienempi ja tulokset olisivat luotettavampia. Kuitujen 

käyttäytymiseroja olisi voinut myös tutkia testaamalla pesukoneen eri linkousnopeuksia tai 

erilaisia saippuoita lisäämällä. 
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