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kudotussa kankaassa. Kiertovillaa on kokeiltu enimmäkseen neulotussa pinnassa, jossa materiaali toimii
suhteellisen hyvin tarpeeksi ohueksi kehrättynä. Kuitenkin muun muassa Lapuan Kankurit on käyttänyt
kiertovillaa kuteena toimikas-testitilkussaan. Ongelma on, että kiertovillaa ei ole laajasti tutkittu kudonnan saralla,
varsinkaan ruohonjuuri tasolla.
Opinnäytetyössä tutkitaan käytännössä, kuinka materiaali soveltuu kangaspuihin kudottavaksi pääosin
vipukangaspuilla, sillä teollisuuskutomakoneella kutomiseen ei ole aikaa. Työssä tutkitaan sidoksia, tiheyttä,
kiertovillan käyttäytymistä muiden materiaalien kanssa sekä sitä, miten viimeistykset vaikuttavat kiertovillasta
kudottuun pintaan. Kudonta tapahtuu tietokonekangaspuilla, mutta siitä saa jo käsityksen materiaalin
käyttäytymisestä. Opinnäytetyön jälkeen tutkimuksia voidaan jatkaa muun muassa tuotteistamisen ja
käyttömahdollisuuksien saralla.
Asiakkaana on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ammattilaisen mielipiteen tilkuista antaa teollisuustuotannon
näkökulmasta Kultavilla Oy:n johtaja Susanna Kääriäinen. Lopputuotoksena Metropolia Ammattikorkeakoulu saa
materiaalitilkkukansion. Kansio sisältää kaikki opinnäytetyön aikana tietokonekangaspuilla kudotut tilkut sekä
tekniset tiedot käytettyine materiaaleineen.
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This thesis focuses on how recycled wool behaves on woven fabrics and how to use it. The inspiration for this
thesis came from “Kiertovillasta kasvuun”-project and how to use the recycled wool material on woven fabric.
Recycled wool has been implemented/explored mostly on the knitted surface. For example, Lapuan Kankurit has
woven a small twill sample by using this recycled wool as a weft. The focus of this research is on weather this
material is suitable for weaving either by loom in home or in industrial machinery, as well as whether it can be
used in a big scale production in the future.
The present research also takes into account the thickness and the tie ups in weaving. How recycled wool works
when woven. How does the recycled wool react with other materials? How it reacts on washing and steaming.
This thesis opens new possibilities on other researches in the future such as those on products potentially made
with recycled wool.
A professional opinion to industrial weaving production will be offered by Kultavilla Oy’s manager Susanna
Kääriäinen. The customer is Metropolia University of Applied Sciences who will receive the final output of this
project. This final folder contains all the samples that have been created during the thesis work and the technical
data of the used materials and tie ups.

2

1 Johdanto

5

1.1 Viitekehys

6

1.2 Rajaus

7

1.3 Asiakas Metropolia Ammattikorkeakoulu

7

2 Kudonta

8

2.1 Historia

8

2.2 Kudotun kankaan käyttö

8

2.3 Kangaspuut

8

2.4 Kutomisen perusasiat

10

2.5 Kudonnan kangassidokset

11

2.5.1

Palttina

11

2.5.2

Toimikas

11

2.5.3

Ristitoimikas

12

2.5.4

Vohveli

12

2.5.5

Ontelo

12

2.5.6

Kude- ja loimiripsi

13

2.5.7

Raesidos

13

3 Materiaalit

14

3.1 Kiertovillasta kasvuun -hanke

14

3.2 Kiertovilla ja tuotanto

15

3.3 Villa materiaalina, käyttö ja hoito

17

3.4 Puuvilla

19

4 Kiertovillasta kutominen

20

4.1 Suunnittelu

20

4.1.1

Materiaalien valinta ja hankinta

21

4.1.2

Sidokset

22

4.1.3

Loimen suunnittelu

23

4.2 Kutominen

25

4.2.1

Ensimmäinen loimi

25

4.2.2

Toinen loimi

33
3

4.2.3

Kolmas loimi

39

5 Materiaalikansio Metropolialle

46

5.1 Tavoite

46

5.2 Käsin kudottavat tilkut

47

5.3 Teollisuuteen sopivat tilkut

48

5.4 Kumpaakin linjastoon

49

6 Johtopäätökset ja arviointi

50

Lähdeluettelo

52

Kuvaluettelo

54

Liitteet

56

Tilkkujen tekniset tiedot

56

4

1 Johdanto
Minua kiinnostaa kierrätys, kestävä kehitys, tekstiilijätteen minimoiminen ja materiaalien uusiokäyttö. Kuinka
pienentää uusiutuvien luonnonvarojen menekkiä ja hyötykäyttää jo olemassa olevat materiaalit? Pohtiessani
opinnäytetyön aihetta luin monia artikkeleja kierrätyksestä, uusiokäytöstä, massatuotannosta ja sen haitoista
sekä eettisistä valinnoista. Esimerkiksi tekstiilijätettä tulee Suomessa 70 miljoonaa kiloa vuodessa, josta suurinta
osaa hyödynnetään energiaksi, mutta pieni osa siitä menee kuitenkin kaatopaikalle. (Suomen Tekstiili & Muoti ry,
2018). Aloin harkitsemaan jonkin palvelun kehittämistä tai uusiokäytetyn materiaalin hyödyntämistä tuotteeksi
ahdistuessani siitä, että minun pitäisi luoda jotain uutta jo tähän valmiiksi täyteen tuotettuun maailmaan. Sitten
löysin Kiertovillasta kasvuun -julkaisun, Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeen vuodelta 2017. Tässä
hankkeessa oli pureuduttu villan heittämisestä kaatopaikalle ja villatuotteiden kierrätykseen. Hankkeessa
tutkitaan kotimaisen villan kierrättämisen, jalostamisen ja saatavuuden mahdollisuuksia. Tavoitteeksi nousi
kehittää kansainvälisesti kilpailukykyistä villaa ja sen kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa Suomessa. (Amgwerd,
Koivumaa, Parviainen & Viluksela 2017.) Paneuduin tarkemmin julkaisuun ja villan kiertokulkuun ja tapasin
julkaisun vetäjän, vestonomiopettaja Marja Amgwerdin. Tapaamisen jälkeen opinnäyteyöni aihe alkoi muotoutua
kierrätysvilla-materiaalin ympärille.
Suomessa heitetään uutta lampaanvillaa paljon kompostiin ja villa ostetaan ulkomailta. Lampureille villan kehräys
langaksi tulee kalliiksi eivätkä he saa siitä tarpeeksi kannattavaa korvausta. Sekin vähäinen määrä, mikä
kehrätään, joudutaan pesettämään Englannissa saakka, kun Suomessa ei ole tehdastason pesutoimintaa villalle.
Villat lähetetään takaisin Suomeen kehrättäväksi, jonka jälkeen ne pääsevät tehtaisiin tai kauppojen hyllyille
kuluttajaa varten. Suomenlampaan villalle tulee turhia rahtikustannuksia, jos ne edes välttyvät kompostoinnilta.
Kangaspuilla kutominen on neulomisen ohella työtapa ja taito, jota haluan kehittää mahdollisimman paljon. Tällä
hetkellä haluan oppia tuottamaan enemmän kolmiulotteisempaa pintaa luonnon materiaaleja käyttäen. Ja haluan
mahdollistaa sen siirtämisen pientuotantoon, jotta se olisi toteutettavissa suuremmalle asiakaskunnalle. Vaikka
arvostan myös yksilöllisyyttä tuotteissa ja erikoisuutta pienessäkin mittakaavassa, silti pientuotanto teollisuudessa
luo kannattavuutta tulevaisuudessa oman yrityksen ylläpitämiseen.
Opinnäytetyössäni tutkin kiertovillan käyttäytymistä kudotussa pinnassa. Tutkin kiertovillan muuntautumiskykyä
ja käyttäytymistä yhdistettynä muihin materiaaleihin. Keskityn kutomaan pääosin tietokonekangaspuilla
käsityöhenkisiä tilkkuja, mutta myös teollisuuskudontaan sopivia. Teollisessa linjassa saan palautetta
espoolaiselta kutomo Kultavilla Oy:ltä, ja käsityölinjassa ohjaajaltani Ulla Karsikkaalta sekä Metropolia
Ammattikorkeakoululta. Pääpaino tutkimuksessa on keskittyä kudonnan alkuvaiheeseen, tutkia langan
soveltuvuutta ja erilaisia sidoksia kudottaessa sekä kartoittaa ongelmia ja hyötyjä kiertovillaa käytettäessä
kudonnassa. Roolini on ruohonjuuritason kutojana ja tutkijana testata uutta materiaalia käytännönläheisesti
erilaisissa sidoksissa erilaisten materiaalien kanssa. Ajanpuutteen vuoksi joudun rajaamaan pois kulutuksen ja
hankauksen testaamisen sekä tuotteistamisen.
Prosessin aikana syntyvät tilkkukokeilut aion koota yksien kansien sisään teknisine tietoineen. Hankkeistaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu voi hyödyntää niitä tulevan Villalaakso-hankkeen kanssa sekä
tekstiilisuunnittelijoiden kudonnan ja materiaalituntemuksen oppitunneilla. Villalaakso-hanke on jatkoa
Kiertovillasta Kasvuun -hankkeelle, josta kerron tarkemmin sivulla 14.
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1.1. Viitekehys

Kuva 1. Viitekehys kiertovillan tutkimukselleni

Kiertovilla on vanhaa materiaalia uudella tavalla valmistettuna. Siinä on hyödynnetty jo olemassa olevaa
materiaalia kierrättämällä ja uusiokäyttämällä vanhat villatuotteet uudeksi langaksi. Kiertovillasta kudotun
tekstiilin tutkiminen vaikuttaa olevan erittäin ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Monet pienyrittäjät ovat
kiinnostuneita suomenlampaanvillasta sekä kiertovillasta materiaaleina, ja he haluavatkin tukea ja valmistaa
näistä materiaaleista tuotteita. Villalaakso-hankkeella on monia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita; Lapuan
Kankurit, Orneule, Costo, Helsingin villasukkatehdas, Kivat, Kultavilla, Ankirax, Noolan, Aurinkokehrä, Kutomo
Holopainen ja PMK, muutamia mainitakseni.
Tutkimuskysymys on ”Kuinka kiertovilla käyttäytyy kudotussa kankaassa?” ja lisäkysymyksenä ”Kuinka kiertovilla
soveltuu käsityö- sekä teolliseen kudontaan ja tuotantoon?” Tutkimus on pääosin toiminnallinen, sillä puolet
opinnäytetyöstä on kangaspuilla kutomista ja materiaalin konkreettista testausta kankaan valmistuksen
alkumetreiltä.
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1.2. Rajaus
Rajaan opinnäytetyöstä pois materiaalin alkuperän tutkimisen ja tuottamisen sekä sen, kuinka sitä voisi jatkossa
valmistaa, miten, missä ja kuinka. Kiertovillasta kasvuun -hanketutkimuksessa tätä on jo osittain tehty, ja siitä
tekee jatkotutkimusta Villalaakso-hanke. Villalaakso on jatkotutkimus Kiertovillasta kasvuun -hankkeelle, jota
johtaa vestonomiopettaja Marja Amgwerd.
Rajaan pois tuotteistamisen kudontatilkuista sekä niiden hankauksen keston testaamisen. Valitettavasti
opinnäytetyöstä tulisi liian laaja, jos yrittäisin sisällyttää siihen kaiken kankaan rakentamisesta alkaen kulutuksen
kestoon ja itse tuotteiden kuluttamiseen ja käyttämiseen. Mietin kyllä, mihin kudontatilkkuja voisi käyttää,
millaiseen tietynlainen sidos on otollinen ja kuinka se toimii kiertovillasta kudottuna. Mutta tuotteistus tapahtuu
vain ajatuksen tasolla raportoituna tekstiin. Jaottelen kudotut tilkut käsityönä kudottaviin ja teollisuuskudontaan
sopiviin ryhmiin. Ison kankaan kutominen yhdestä valitusta tilkusta on myös jätetty ajan takia ulkopuolelle,
mahdollisesti seuraavaa opinnäytetyötä varten.
Kirjallisessa osiossa käyn läpi kudonnan historiaa, kudotun kankaan käytön ja kangaspuiden perusasiat,
käyttämäni sidokset ja materiaalit. Kerron lyhyesti Kiertovillasta kasvuun -hankkeesta sekä jatkohankkeesta
Villalaakso, asiakkaastani Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä asiantuntijan mielipiteen antajan teollisesta
näkökulmasta. Prosessiosuudessa kerron alusta loppuun suunnitelmat ja käytännön tilkkujen kutomisen
viimeistyksiin ja luokittelut käsin ja teollisesti kudottuihin tilkkuihin materiaalikansio-osuudessa.

1.3. Asiakas Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö on jatkoa Metropolia Ammattikorkeakoulun vetämälle Finvillage-hankkeelle, joka oli osana Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 2017. Hanke toi luovalla konseptilla suomalaisen perinteisen
neuletaidon ja villan nykyaikaan monipuolisella ja osallistavalla yhteistyöllä alalla toimivien yritysten kanssa.
(FinVillage 2017.) Metropoliaa kiinnostaa, miten opinnäytteen lopputuotoksena syntynyttä
tilkkumateriaalikansiota voi hyödyntää tulevaisuudessa tekstiili- ja vaatetusalan opetuksessa sekä Villalaaksohankkeessa. Metropolia Ammattikorkeakoulua kiinnostaa myös, mitä kiertovillalangasta voi tehdä ja minkälaisiin
tuotteisiin langasta tehtyä kangasta voisi käyttää. Kiertovillan käytöstä löytyy vielä paljon tutkittavia aiheita,
esimerkiksi kiertovillasta tehdyn langan ja kankaan kulutuksen keston mittaaminen.
Yksi FinVillage- ja Villalaakso-hankkeissa mukana oleva alan yritys on Kultavilla Oy. Yrityksen johtaja Susanna
Kääriäinen kommentoi opinnäytetyön prosessin aikana syntyneitä tilkkuja teollisuuskudonnan näkökulmasta:
muun muassa sitä, kuinka kyseiset tilkut soveltuvat Dorniersiepparikutomakoneelle ja kuinka kiertovilla mahdollisesti
soveltuisi kuteena käytettäväksi kyseisissä koneissa.
Kultavilla on yhden naisen pyörittämä pienkutomo Espoon
Kilossa. Tuotannossa on Dornier-siepparikutomakoneet, joiden
avulla Kultavilla pystyy tuottamaan yksilöllisiä asiakkaiden
tilaustöitä monipuolisia materiaaleja käyttäen. Kääriäinen auttaa
kankaan tuotekehittelyssä ja kustannusarviossa, ja niin
Metropoliasta kuin Aallostakin tekstiilialan opiskelijat käyvät
kudontakurssin puitteissa tutustumassa tehdaskudontaan
yrityksessä. Kultavillan kautta pystyy myös tilaamaan langat
tuotantoa varten. Kultavilla kutoo muun muassa Wear A Babylle,
Berberingille, Agtuville ja Vanamo Decolle kankaita mallistoihin.
Kultavilla osallistuu aktiivisesti myös alan tutkimusprojekteihin.
(Kääriäinen 2019.)

Kuva 2. Kultavillan kutomakone
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2 Kudonta
Ensimmäisessä kappaleessa käyn lyhyesti läpi kudonnan historiaa, kudotun kankaan käyttökohteita ja kuinka
kangas valmistetaan kangaspuissa. Seuraavaksi käyn läpi käyttämäni sidokset, perustiedot ja yleisimmät
käyttökohteet.
Kudotut kankaat muodostuvat loimesta ja kuteesta, jotka muodostavat vähintään kahden langan järjestelmän.
Hulpion suuntaan, kankaan pituussuunnassa kulkevat ovat loimilankoja ja kudelangat kulkevat poikkisuuntaisesti
loimilankoihin nähden. Kun kangasta kudotaan, osa loimilangoista poljetaan polkusilla yläasentoon ja loput
loimilangat laskeutuvat ala-asentoon tietyssä järjestyksessä. Lankojen väliin muodostuu kuja eli viriö, ja tämän
viriön väliin pujotetaan kudelanka. Kuteen kääntyessä joka kierroksella reunoihin muodostuu purkautumattomat
reunat eli hulpiot. Näin keskenään risteilessään loimi- ja kudelangat muodostavat erilaisia sidoksia. (Harjumäki,
Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 50.)

2.1 Historia
Ihmiset ovat punoneet pajukoreja ja yksinkertaisia makuualustoja jo kivikaudella. Kudonta on silloin saanut
alkunsa muiden selviytymiseen vaadittavien asioiden, kuten tulentekovälineiden ja saviastioiden ohella.
Kudonnasta on sittemmin kehittynyt sekä käsityötä että taidetta ja se on ikivanha luovuuden ilmenemismuoto.
Kiinalaiset kutoivat silkkiä jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua ja egyptiläiset pellavaa muun muassa
faaraoidensa hautoihin. Perinteisestä kudonnasta on muotoutunut niin jacquard, tietokonekangaspuilla tehtävät
kankaat ja Suomessa erittäin tutuksi tulleet ryijyt, vain muutamia mainitakseni. Nykyään kauppoihin saapuvat
kankaat tulevat isoilta tehdaskutomoilta, vaikka edelleen ympäri maailmaa löytyy käsityönä tekstiilejä kutovia niin
yksityishenkilöitä kuin yrittäjiäkin. (Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 7.)

2.2 Kudotun kankaan käyttö
”Varhaisina aikoina on tuskin mikään muu käsin tuotettu esine merkinnyt ihmiselle enemmän kuin kudonnainen.
Ensimmäiset kudonnaiset olivat välttämättömyystekstiilejä, kudottiin vaatekappaleita suojaksi säätä vastaan.
Käyttötekstiilejä seurasivat myöhemmin koristetekstiilit” (Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 7).
Nykypäivänä ihmiset eivät hahmota niin selkeästi, mitkä tekstiilit on kudottu kangaspuilla ja mitkä neulottu.
Helpoin tapa selittää asia on pyytää henkilöä katsomaan farkkujaan: ”Tämä on kudottu teollisesti” ja ”mummosi
tekemä matto on kierrätysmateriaalista, eli vaikka lakanoista, kotikangaspuilla kudottu räsymatto”. Tällöin
ihmiset hahmottavat parhaiten, mitä tarkoitetaan kutomisella. Myös termit kutominen ja neulominen
sekoitetaan, sillä kutomisen ajatellaan tarkoittavan käsin neulomista puikoilla. Kutominen on nimenomaan
kangaspuilla tekstiilin valmistamista ja neulominen on joustavamman neuloksen valmistamista joko käsin puikoilla
tai neulekoneella.
Kudotusta kankaasta voidaan valmistaa kaikenlaista kodin sisustustekstiileistä vaatteisiin sekä julkisten tilojen
tekstiileihin. Esimerkkeinä farkut, skottiruutuinen kiltti, sohvanpäällinen, pellavapyyhe, pimennysverhot ja
hääpuvun vuorikangas. Kankaan sidoksesta riippuu, millaiseen tarkoitukseen sitä on parasta käyttää. Jos sidos on
harvaa pitkillä lankanastoilla, sitä ei voi käyttää kulutusta vaativissa sisustus- tai vaatetustekstiileissä, koska pitkät
lankanastat jäävät kiinni ja katkeavat. Tällainen tekstiili sopii koristekäyttöön esimerkiksi seinävaatteeksi. Sitten
taas tiheään kudottu paksuista kuteista valmistettu ristitoimikas sopii parhaiten matoksi. Kudotulla tekstiilillä on
monia käyttökohteita ja käyttökohde riippuu sidoksesta ja käytetyistä materiaaleista.

2.3 Kangaspuut
Voisi sanoa, että kangaspuumalleja on yhtä monta kuin on mantereita saatikka kansoja. Kankaankutojan
ammattitekniikka -julkaisun mukaan...”kudontavälineiden kehityksessä ilmastolla on ollut suuri merkitys. Alueilla,
joilla sää salli pitkään ulkona työskentelyn, ei tilakysymys ole paljoakaan vaikuttanut kutomistyöhön. Loimi
saatettiin pingottaa täydessä pituudessaan maahan. Samasta syystä kangaspuutyypit vaihtelivat enemmän alue
alueelta kuin vuosisata vuosisadalta” (Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 13). Mitä enemmän tekniikka
kehittyi, sitä kehittyneempiä kangaspuut alkoivat olemaan erilaisilla variaatioilla. Vipukangaspuista, joka on hyvin
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yleinen kangaspuutyyppi Suomessa, on kehitetty tietokonekangaspuut, jossa niisivarret ja polkuset ohjautuvat
tietokoneen kautta, eikä niitä tarvitse itse sitoa. Tietokonekangaspuissa malli suunnitellaan tietokoneen avulla
käyttäen esimerkiksi Weavepoint-ohjelmaa, missä sidosta voi helposti muokata. Niisivarsien liikkeen ohjaa
koneisto automaattisesti kudottavan sidoksen mukaan. (Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 38.)
”Kutominen jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat viriön avaaminen polkusta polkemalla, kuteen heittäminen
viriöön ja kuteen lyöminen luhalla kankaansuuhun” (Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 81). Kutomisen
ymmärtää täysin vasta, kun pääsee itse kutomaan. Aikaisemmassa lainauksessa sanottiin, että polkusta
polkemalla avautuu uusi viriö, ja normaaleissa kangaspuissa tätä polkusta pitää pitää niin kauan auki, että kuteen
saa heitettyä (laitettua) viriöön. Tietokonekangaspuissa on vain yksi polkunen, jota klikkaamalla jalalla viriö
aukeaa, eikä sitä tarvitse painaa pohjassa, jotta viriö pysyisi auki. Peruskangaspuissa polkusia voi olla esimerkiksi
neljä kappaletta.
Sukkula eli se, missä on kudelanka, ’heitetään’ eli laitetaan auenneen viriön läpi ja otetaan toisella kädellä kiinni
viriön toiselta puolelta. Viriö suljetaan ja kude painetaan luhassa olevan pirran avulla kiinni.

Kuva 3. Vipukangaspuut
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2.4 Kutomisen perusasiat
Ennen kutomista kangaspuilla on tiedettävä kankaan käyttötarkoitus ja luotava loimi. Ensimmäisessä työvaiheessa
suunnitellaan loimen pituus, leveys, tiheys, materiaali ja väri loimelle, sidos ja lankaluku. Luomalla loimen
kankaaseen saadaan oikea määrä lankoja, ne saadaan keskenään yhtä pitkiksi ja oikeaan järjestykseen.
(Harjumäki, Lähteenmäki & Vuorivirta 1989, 59.)
Loimen vaikuttaa jälleen kerran kankaan käyttötarkoitus, kuinka leveä ja pitkä kannattaa kankaasta kutoa. Jos
tekee vaatetuskankaan, on hyvä miettiä valmiille kankaalle leikkuusuunnitelma, jotta saa kaikki vaatteeseen
tarvittavat palat kyseisestä kankaasta. Valmiin kankaan pituuteen pitää myös lisätä mahdollinen kutistumisvara 2–
10 %, alkusolmut ja tutkaimet sekä kokeiluvarat.
Yleensä loimea luodaan 2–4 päältä, joka säästää aikaa. Tämä tarkoittaa, että lanka tulee useammalta rullalta
samanaikaisesti luomapuille sormien lävitse. Näitä pareja kutsutaan sisaruksiksi. Lankarullat sijoitetaan
mahdollisimman kauaksi luomapuista, jotta langat tulisi samalla kireydellä ja tasaisesti luotaessa.
Kun loimi on luotu, sidotaan tiuhta- ja pohjukkalangat, jotta langat pysyvät tallessa ja oikeassa järjestyksessä
loimea kangaspuille siirtäessä. Tiuhta on luomapuiden alussa ja lopussa luotu ristikko. Siirtämisen ajaksi loimi
letitetään eli virkataan, irrotetaan luomapuista ja viedään kangaspuihin kankaan rakentamista varten.
Kankaan rakentamisen työvaiheisiin kuuluu loimen jakaminen käärinpirtaan, loimen kiertäminen tukille ja loimen
kohottaminen tiuhtavarvoille. Tämän jälkeen niisitään, pistellään loimi pirtaan ja solmitaan alkusolmut.

Loimen luomisesta ja kankaan rakentamisesta löytyy
nykyään paljon erilaisia oppaita, joissa on kuvin
selitetty, kuinka kaikki tehdään. Suunnitellaan
kangas ja loimi, lasketaan tarvittavat mitat ja
menekit, luodaan loimi ja rakennetaan kangas eli
viedään loimi kangaspuihin. Tämän jälkeen päästään
itse kutomiseen.
Kun kangas on valmis ja loimi kudottu loppuun asti
tai halutun levyiseksi, otetaan kangas puista pois.
Loimilangat katkaistaan halutun pituuden päästä
kankaan suusta, aloittaen keskeltä ja edeten
vuorotellen sivuille. Jos loimen kudontaa vielä
jatketaan, pitää katkaistut loimilangat sitoa pirran
oikealle puolelle hevosenhäntäsolmuin, jolloin
loimeen voi tehdä uudet alkusolmut ja jatkaa
kutomista. Muuten leikkaamisen jälkeen kangaspuut
siistitään. Niidet siirretään sivuun, pirta otetaan pois
luhasta ja irralliset osat kuten pingotin, laitetaan
asianmukaisesti pakattuna säilöön.

Kuva 4. Tietokonekangaspuut kudottavana
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2.5 Kudonnan kangassidokset
Sidos on kude- ja loimilankojen muodostama risteymä, jossa
lankajärjestelmät kulkevat toistensa yli ja ali tietyssä
järjestyksessä muodostaen sidoksia eli kangasta. Perinteisin sidos
on palttina, josta on johdettu monia muita sidoksia. Myös
toimikas ja pomsi ovat paljon käytettyjä perussidoksia. Yleensä
kankaan rakenne, sitoutuminen, polkusten ja niisivarsien
käyttäytyminen merkitään ruutupaperille, missä yksi ruutu vastaa
yhtä sidospistettä. Sidospiste on kankaassa se kohta, missä loimi
ja kude kohtaavat mennen toisten yli tai ali. Ruutupaperissa
pystysuorat rivit vastaavat loimilankoja ja vaakasuorat rivit
kudelankoja. Kun ruutu on musta eli merkitty, on loimilanka
kudelangan päällä. Musta ruutu vastaa loimilankaa. (Punomo.fi
2019.)

2.5.1 Palttina

Kuva 5. Kankaankuvan rakenne

Palttina kuuluu vanhimpiin perussidoksiin, siitä on helppo muuntaa ja johtaa muita sidoksia. Se on yksinkertaisin,
tiivisrakenteinen ja molemmin puolin kangasta samannäköinen. Palttinaa käytetään muiden sidosten pohjalla.
Palttinassa kude ja loimilanka menevät toistensa yli ja ali vuorotellen ”yhden yli, yhden ali” -tekniikalla.
Yksinkertaisimpaan palttinaan tarvitaan kaksi loimilankaa ja kudelankaa, kaksi vartta ja polkusta. Tässä on suora
niisintä ja poljenta, mutta palttinan voi tehdä myös kärjelliselle niisinnälle. Palttinaa voi käyttää missä vain ja
minkä kanssa vain, kaikenlaiset materiaalit sopivat palttinaksi kudottavaksi. Kori- ja pajutöissä käytetään yleensä
palttinasidosta.

6.

2.5.2 Toimikas
Toimikas on yksi perussidoksista, josta johdetaan monia muita sidoksia. Tunnusomaista tällä sidoksella on vinosti
ylös - tai alaspäin kulkeva toimiviiva, joka kulkee perustoimikkaassa 45 asteen kulmassa. Näitä toimikasviivoja voi
olla useampia ja niiden paksuus vaihdella. Toimikkaan sidos ei ole yhtä tiivis kuin palttinalla, koska loimi- ja
kudenastat ovat pitempiä. Langat kulkevat kahden tai useamman langan yli ja ali ja sitoutumisen mukaan ne
jaetaan tasatoimikkaisiin, ristitoimikkaisiin ja niin edelleen. Poljenta ja niisintä ovat yleensä suorat. Tyypillisin
käyttökohde ovat farkut ja muut vaatetuskankaat, koska toimikas laskeutuu kauniisti ja on joustavampi kuin
esimerkiksi palttina. Toimikas tunnetaan myös sanalla twilli.

7.
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2.5.3 Ristitoimikas
Ristitoimikas on johdettu toimikkaasta muistuttamaan salmiakkia kuvioltaan. Tässä vastakkaiset kulmat ovat
samanlaisia kulkien päällekkäin ja muodostavat neliöitä tai salmiakkeja. Toimiviivat voivat edetä myös polveillen.
Tässä sidoksessa sekä niisintä että poljenta ovat kärjelliset. Ristitoimikasta näkee niin vaatetus- kuin
sisustuskankaissakin. Perinteisimmin pöytäliinoissa.

8.

2.5.4 Vohveli
Vohvelisidos on johdettu äärimmäisen kudevaltaisesta ristitoimikkaasta ja sen pinnalle muodostuu hauska ja
kolmiulotteinen ruudullinen pintarakenne. Se on pehmeä, joustava ja sidos saa langat kasaantumaan yhteen,
jolloin siihen kannattaa lisätä kutistumisvarat ennen kutomista. Tässä sidoksessa on pitkiä kude- ja loiminastoja ja
niiden välissä pintaa yhteen vetävää palttinaa. Niisintä ja poljenta ovat kärjelliset. Sidoksen saa myös aikaan
suoralla poljennalla ja niisinnällä, jolloin ruudusta tulee vino. Eroa ei huomaa valmiissa kankaassa. Tavanomaisesti
vohvelisidosta näkee pyyhkeissä ja kirjontakankaissa.

9.

2.5.5 Ontelo
Ontelo on kaksinkertaiseksi kudottu kangas, jossa kudotaan kahta kangasta päällekkäin samanaikaisesti.
Molemmilla kerroksilla on omat kude- ja loimilankajärjestelmät ja tällä tekniikalla voi saada yhdellä kertaa kaksi
erillistä kangasta, tuplaleveän kankaan eli tasoksi levitettävän kankaan tai molemmista reunoista yhdistetyn
kankaan eli letkun. Jälkimmäiset ovat käteviä kassien ja tyynynpäällisten kutomiseen. Kuviollinen ontelo
muistuttaa täkänää ja siinä voidaan kutoa niin palttinaa, toimikasta kuin vaikka kudekuviollista. Kuviollinen ontelo
saadaan, kun kankaan kuvioita vaihdetaan ylä- sekä alapuolen lankajärjestelmään, sen suhde on tavallisesti 1:1,

10.
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2:1 tai 3:1 jos toisessa kankaassa on paksummat langat. Ontelo-kankaan käyttökohteita voi olla sisustuskankaista
huiveihin, ponchot, koristetyynyliinat, laukut ja niin edelleen. Kuvassa keskellä kankaanrakenteessa on yhdistetty
ontelo ja palttina sidokset samaan sidokseen.

2.5.6 Kude- ja loimiripsi
Ripsi on johdettu palttinasidoksesta. Ominaista sille on, että toinen lankajärjestelmä peittää kankaan pinnan
kokonaan kummaltakin puolelta. Kuderipsessä kudelangat peittävät loimilankajärjestelmän. Kuderipsen
rakenteessa useammat vierekkäiset loimilangat sitoutuvat samoin. Nämä langat painautuvat yhteen ja näin
kudelangat pääsevät ryhmittymään niiden lomaan ja peittävät alleen jäävän loimen. Kuderipsessä tarvitaan vain
kaksi polkusta, mutta se voidaan niisiä myös neljälle. Sama toisinpäin loimiripsessä. Tässä useat kudelangat
kutoutuvat samaan viriöön ja siten loimilangat pääsevät peittämään kuteet. Loimen täytyy olla vain tarpeeksi
tiheä peittääkseen kudelangat. Tällekin riittää kaksi vartta, mutta loimelle jää enemmän tilaa, kun se niisitään
neljälle varrelle. Ripsisidoksia voidaan kutoa myös kuviollisena ja vinorataisena. Ripsiä käytetään matoissa ja
seinävaatteissa, raanuissa ja pöytäliinoissa.

11.

2.5.7 Raesidos
Raesidos eli kreppi, on nimitys, jolla voi kutsua kankaita, joiden sidos on yhdistetyt toimikkaat. Yleisesti ottaen
niissä pitäisi näkyä yhtä paljon loimi- ja kudelankoja. Sidos muodostuu vapaasti muuttamalla lankojen
sitoutumista, vähentämällä tai lisäämällä lankoja, kääntämällä tai sovittamalla kuvioita sisäkkäin. Pinnasta tulee
raemainen. Niisintä ja poljenta voivat olla suora tai kärjellinen, erilaisten johtamistapojen mukaan; sisäkkäin
sovittaminen, nelikäänteinen raesidos, kristalliraesidos, kuviollinen raesidos ja leikkausraesidos. Lankanastojen
pituudessa täytyy huomioida kankaan käyttötarkoitus. Myös lankojen keskinäistä sitoutumista täytyy pitää
silmällä. Viimeistyksillä voi korostaa raesidoksen struktuurimaista pintaa. Tällaista raesidoskangasta voi käyttää
esimerkiksi laudeliinana, pyyhkeenä, pöytäliinana ja mahdollisesti pienillä lankanastoilla vaatetuskankaana.

12.
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3 Materiaalit
Materiaalit-luvussa kerron Kiertovillasta kasvuun -hankkeesta, kiertovillan valmistamisesta ja mihin hanke on
lähitulevaisuudessa suuntaamassa. Seuraavassa alaluvussa käyn läpi käyttämieni materiaalien perustiedot.

3.1 Kiertovillasta kasvuun -hanke
Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutettiin 1.1.2016 – 27.10.2017 Kiertovillasta kasvuun -tutkimushanke.
Villalaakso-sivustolla kirjoitetaan, että ”hankkeeseen osallistui yrityksiä villan kierrätysprosessin eri vaiheista.
Hankkeen rahoitti Hämeen ELY-keskus. Hankekoordinaattorina toimi Metropolia Ammattikorkeakoulun puhtaat
teknologiat -osaamisalue ja kulttuuripalveluiden vaatetusalan tutkinto-ohjelma” (Villalaakso 2019).
Tässä hankkeessa useammat tahot tutkivat, miten poistovillaa saisi kerättyä kuluttajilta ja käytettyä uudelleen
kotimaisessa tekstiiliteollisuudessa, asusteissa, vaatteissa ja sisustustekstiileissä. Tutkittiin saatavuutta, saadaanko
materiaalia kerättyä tarpeeksi, hinnoittelua lopputuotteelle ja mitkä olisivat nämä lopputuotteet. Metropolia
Ammattikorkeakoulu tutki kierrätetyn villakuidun ominaisuuksia ja mittautti muun muassa kemikaalijäänteitä.
Materiaalista myös kehiteltiin yksittäisiä tuotteita yhteistyökumppaneiden, muun muassa Lapuan Kankureiden ja
Helsingin villasukkatehtaan kanssa. (Villalaakso 2019.)

Kuva 13. Kiertovillan kiertokulku

Merkittävin tekijä hankkeen syntyyn on tekstiilikuitujen tuotantomäärät ja tekstiilijätteen melkeinpä huoleton
viskaaminen kaatopaikoille ja energiajätteeksi. Polttamalla tekstiilijätteestä saadaan hyvää energiaa talletettua,
mutta siinä myös heitetään hukkaan arvokasta materiaalia. Tutkimuksista saatujen tulosten mukaan Suomessa
poistetaan käytöstä vuosittain 71,2 miljoonaa kiloa pelkkää tekstiiliä. Viidesosa saadaan erilliskeräyksen kautta.
Tekstiilijätteen soveltaminen materiaalina on melkein olematonta. ”Hankkeessa vertailtiin tehostetun
uudelleenkäytön ja tehostetun kierrätyksen ympäristövaikutuksia ja päädyttiin siihen, että suurimmat
ympäristöhyödyt saataisiin tehostamalla uudelleenkäyttöä. Kierrätyksen (erityisesti kemiallisen) lisääminen
tuottaisi lähes yhtä paljon ympäristöhyötyä. Sekä uudelleenkäyttö että kierrätys ovat ympäristön kannalta
parempia vaihtoehtoja kuin tekstiilin hyödyntäminen energiana, mikäli niillä voidaan vähentää neitseellistä
tekstiilien tuotantoa” (Villalaakso 2019).
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3.2 Kiertovillan tuotanto
Kiertovillasta kasvuun -projektissa kartoitettiin siis villan kierrättämisen mahdollisuudet ja hyödyt. Tarkemmin
sanottuna projektissa kerättiin villavaatteita, lajiteltiin kuitupitoisuuksien mukaan omiin linjoihinsa, joista
poistettiin vetoketjut tai muut sellaiset, jotka toimitettiin Jämsän Huopatehtaalle mekaanisen repijäkoneeseen.
Villalaakson sivuilla kerrotaan, että villan muokkaus takaisin kuiduksi tapahtuu pääosin vain mekaanisilla
menetelmillä, eli repimällä tai pilkkomalla kuluttajalta saatu tai kierrätetty villatuote sekä teollisuuden
leikkuujätejäämät. (Villalaakso 2019).

Kuva 14. Kiertovillan eri kuituvaiheita

Suomesta valitettavasti vielä puuttuu tekstiilien kuitutuotanto, ja pitkään on ollut käytössä vain mekaaninen
kierrätysmenetelmä. Nyttemmin Suomalaiset firmat ja yhteistyötahot ovat kehittelemässä myös kemiallista
kierrätystä, jossa tekstiilien kuidut pystytään erottamaan toisistaan kemiallisilla metodeilla. Näin saadaan
enemmän tekstiilejä uusiokäyttöön myös yksityishenkilöiltä. (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2019.) Revinnän jälkeen
villakuituun sekoitetaan uutta villaa ja joihinkin eriin nylonia tai muuta tekokuitua, jotta kuidusta saadaan
tarpeeksi pitkää. Kuitu kehrätään langaksi kartioille, jonka jälkeen lankarullat voidaan värjätä tai olla sellaisenaan
valmiita käyttöön. ”Villakuidun pesu, avaus, karstaus, kampaus, vetäminen, kehruu, kertaaminen, värjääminen
sekä lopulta kartioittaminen ovat villan perusprosessit, kun tehdään lankaa vaatetukseen” (Villalaakso 2019).

Kuva 15. Kiertovillaa

15

Kiertovillasta kasvuun -julkaisun puitteissa tehtiin muutama opinnäytetyö, ja tässä lainaus Riina Åvallin ja Tiia
Pirttimaan Villan kierrätyksen toimitusketju ja kannattavuus -tutkielmasta ”…mekaanista ja kemiallista kierrätystä
tulee kehittää samanaikaisesti, jotta Suomeen saadaan toimiva järjestelmä. Tämä vaatii useiden eri toimijoiden
yhteistyötä. Kierrätysvillan toimitusketju muodostaisi osan koko tekstiilijätteen kierrätystä. Mikäli keräys ja
lajittelu ovat tehokkaita, on kierrätysvillan jatkojalostamisessa hyvät onnistumisen mahdollisuudet. Tällöin
liiketoiminnan kannattavuuden avaintekijät ovat neitseellisen villan maailmanmarkkinahinta sekä
tuotantoprosessin materiaalihukka” (Amgwerd, Koivumaa, Parviainen& Viluksela 2017, 23).
Suomessa ja Suomen sisällä on ollut hyvin pientä tekstiilijätteen uudelleen materiaaliksi tuottamista, ja keräyskin
on suhteessa tekstiilijätteen määrään pientä koko Pohjoismaissa verrattuna esimerkiksi Italiaan. Skandinaviassa
keskitytään pitkälti uusien tuotantolinjojen ja innovatiivisten produktioiden hankkeistamiseen, mutta unohdetaan
jo olemassa olevat, hyödylliset materiaalit. Näitä jätemateriaaleja käyttämällä voitaisiin säästää uuden materiaalin
tuottamisessa ja tällöin luonto kiittäisi. Onneksi on kuitenkin yrityksiä, jotka ovat tehneet paljon töitä
uusiomateriaalien käytön mahdollistamiseen. Globe Hope, Pure Waste Textiles ja Lennol hyödyntävät olemassa
olevaa materiaalia (uusiokäyttö), käyttäen muiden tehtaiden leikkuujätettä tai keräten esimerkiksi autojen
turvavöitä. Näitä materiaaleja yritykset käyttävät tuotannossaan luoden uutta elämää kierrätysmateriaaleille.
(Suomen Tekstiili & Muoti 2019).

Kuva 16. Kiertovilla-lankarulla

Kiertovillasta kasvuun -hanke on kehittänyt ideaansa eteenpäin ja hakenut uutta rahoitusta Villalaakso-projektille.
He saivat rahoituksen hieman ennen joulua 2018 ja aikovat tehdä tutkimusta Suomeen perustettavasta
tehdasvillapesulasta. Suomalaisten lampoloiden kerityt villat olisi tarkoitus lähettää pesetettäväksi pesulaan.
Tämä linjasto perustetaan toivon mukaan Jämsän huopatehtaalle Villalaakso-nimellä, ja se tarjoaisi työtä
muutamalle paikalliselle työttömälle. Heidät koulutettaisiin pesemään villaa teollisesti, kehräämään villat langaksi
sekä huoltamaan laitteet. Tehtaalla olisi myös työpajoja- ja tiloja pienemmillekin yrityksille vuokrattavaksi ja
tehdaslinjoja käytettäväksi. Mahdollisesti samaan toimitilaan tehtäisiin uuden villan kehräyslinjaston lisäksi
kierrätysvillan repimislinjasto. Nämä tiedot perustuvat Marja Amgwerdin kanssa käymääni keskuteluun.
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3.3 Villa materiaalina, käyttö ja hoito
Rakkaalla materiaalilla on monta nimeä, kuten ull (S), wool (GB), Wolle (D), laine (F), lana (I), wol (NL).
Kansainvälinen markkinointinimi villalle on WO. (Boncamper 2004, 149.) Villa on erittäin yleinen ja varmasti
kaikkialla tunnettu materiaali. Materiaali on
tuttu vähintään villasukista, joiden
villapitoisuus on noin 70–75 %. Loput 25–30 %
ovat polyesteriä tai akryylia
vahvistusmateriaalina villalle. Toiseksi yleisin
villan käyttökohde on erilaiset asusteet ja
vaatteet: kaulahuivit, pipot, lapaset,
villapaidat- ja neuleet ja säärystimet.
Teollisuudessa valmistetuissa villavaatteissa ja
asusteissa kuitu on useammin akryylia tai
polyesteriä kuin villaa. Nimi johtaa näin
harhaan kuluttajaa.
Boncamper mainitsee kirjassaan Tekstiilioppi
kuituraaka-aineet, että koiran jälkeen lammas
on vanhin kotieläimemme. Se on käytetty
täysin hyödyksi, siitä on saatu lihat syötäväksi,
turkiksia puettavaksi sekä makuualustoiksi ja
villaa kerittyä yli 10 000 vuoden ajan.
Villamateriaali on historian kirjojen mukaan
vanhin ja tunnetuin eläimestä kerättävä kuitu.
(Boncamper 2004, 149.) Villalöytöjä on tehty 6
500 eKr. Turkista, sittemmin Kiinasta, Egyptistä
ja Tanskasta noin 2 000 eKr.

Kuva 17. Uuhi ja karitsoja

Suurimmat tuotantomaat vuonna 2015 olivat: Australia ja Kiina 20 %, IVY- maat 10 % (Valko-Venäjä, Kazakstan,
Kirgisia, Moldova, Venäjä, Tadžikistan ja Uzbekistan), Uusi- Seelanti 7 %, Etelä-Afrikka ja Argentiina 2 %, IsoBritannia ja Uruguay 1 % ja muut mainitsemattomat maat 36 %. Villaa on tuotettu 1,2 miljoonaa kiloa vuonna
2017 Suomen Tekstiili & Muoti ry -sivuston esityksen mukaan. (Suomen Tekstiili & Muoti ry 2019). Lampaita on
maailmassa Boncamperin mukaan 1,1 miljardia (Boncamper 2004, 151). MTK-sivuston mukaan vuoden 2017
lopussa lammastiloja oli Suomessa noin 600 kappaletta (MTK-nettisivu 2018.) Keväällä 2017 ennakkotietojen
mukaan lampaita on Suomessa reilu 155 000 kappaletta. (Luke luonnonvarakeskus -nettisivu 2017.)
Valtaosa Suomen käyttövillasta tulee ulkomaita, vaikka Suomessa lampaiden kasvatus ja pito on suhteellisen
yleistä maatiloilla, vaikkakaan ei lampaista saatavan villan takia, vaan lihatuotannon takia. ”Animalia-lehdessä
1/2015 kerrotaan, että lähes kaikki kaupoissa myytävät villatuotteet langoista vaatteisiin ja asusteisiin on tehty
ulkomaisesta villasta. Vaikka villa olisi kehrätty Suomessa ja lankavyyhdissä olisi avainlippumerkki, villa on 96
prosentin todennäköisyydellä peräisin ulkomailta. Alkuperämaan tarkka selvittäminen on usein hankalaa, ja siksi
ei ole tiedossa myöskään, millaisissa oloissa lampaita on pidetty” (Heinimo 2015).
Sormunen mainitsee sivuillaan, että kotimaista villakuitua käytetään vuodessa vain noin 90 000 kiloa. Tämä määrä
on vain neljä prosenttia Suomalaisten kehräämöjen käyttämästä villasta. (Sormunen 2018) Sama artikkeli kertoo,
kuinka suomalainen lankatehdas Novitan lankojen villat tulevat Norjasta, Englannista ja muista EU-alueen maista.
Kotimainen lampaanvilla arvioidaan monessa artikkelissa ja kirjoituksessa arvottomaksi, ja niin myös
Lammasyhdistykseltä varmistetaan, että alhaisen hinnan takia villasta ei saa palkkaa. Yhdistykseltä myös
kerrotaan, että arviolta kolmannes, ellei jopa puolet, joudutaan heittämään kompostiin. ”Lisäksi jatkojalostukseen
ei välttämättä ole kapasiteettia. Kotimaista tekstiiliteollisuutta on ajettu alas jo vuosikymmenet, joten kun
tuotanto on muualla, myös raakamateriaali hankitaan muualta. Kotimaista villaa taas on hankala käyttää
valmisvaatteissa tilanteessa, jossa siitä ei saada jalostettua neulekoneille soveltuvaa lankaa” (Haaluoto 2018).
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Kiertovillasta kasvuun -hankkeessa keskityttiin tutkimaan kiertovillaa neuletuotannossa. Tutkimus toteutettiin
projektimaisesti, joiden tiedot saattavat löytyä Marja Amgwerdiltä ja projektin toteuttaneilta opiskelijoilta. Päätin
rajata neuletuotannon kommentoimisen pois tästä opinnäytetyöstä, koska koin tärkeämmäksi nyt keskittyä
kudontaan.
Suomalaisen villan tuottamisessa on monia pieniä ongelmia, joita ei yksi ihminen saatikka yritys pysty
ratkaisemaan. Uutisissa ja muun muassa Kemikaalikocktailin ja Vihreiden vaatteiden -blogikirjoituksissa on
pureuduttu suomalaisen villan tuotantoon, ekologisuuteen ja ihmetellään, miksei suomenlampaan villaa käytetä.
Nyttemmin on esimerkiksi Pirtin Kehräämö sijoittanut uuteen villapesulaan, jottei Suomesta tarvitsisi lähettää
Englantiin asti pesetettäväksi villoja ennen kehräystä. Tämä säästää rahaa ja aikaa ja tekee villakuidun
tuottamisesta kannattavampaa lampoloille.

Kuva 18. Villakuitua

Tämän materiaalin ominaisuuksiin kuuluu hengittävyys, pehmeys, lämmöneristys ja paloturvallisuus. Se on kevyt
materiaali, puhdistaa itse itsensä ja on muutenkin helppohoitoinen. Villa on helppo värjätä ja materiaali on
alkuperäiseltä sävyltään useimmiten vaaleanharmaata.
Kuituna villa on monikäyttöinen, sitä voidaan kutoa ja neuloa, vanuttaa ja huovuttaa kosteuden ja lämmön
vaikutuksen avulla. Villa voidaan kierrättää repimällä tuote kuiduksi ja näin kehrätä uutta lankaa tai käyttää
huovutuksessa sellaisenaan. Sen hankauslujuus on huonompi verrattuna muihin tekstiilikuituihin. Sen takia
villakuitu sekoitetaan usein sellaisiin kuituihin, jotka kestävät paremmin hankausta, esimerkiksi polyesteri ja
polyamidi. Villatuotteista saadaan kestävämpiä myös silloin, kun kiinnitetään huomiota lankojen kierteisiin ja
sidoksien tiiviyksiin. (Virtuaali Ammattikorkeakoulu, 2019.) Kulutuksen kesto on siis heikko, varsinkin 100 %
villasta kudotut villasukat kuluvat todella nopeasti kantapäistä ja päkiöiden kohdalta. Tämän takia
villasukkalankoihin lisätään 10–-30 % tekokuitua, esimerkiksi polyamidia, jotta kuitu kestäisi.
Villatuotteita on helppo hoitaa riippuen siihen sekoitetuista kuidusta. Superwash-merkityt tuotteet ovat
hellävaraisessa ohjelmassa konepestäviä 30–40 asteessa, mutta paras tapa hoitaa villatuotteita on käsinpesu tai
laittaa ne pakkaseen muutamaksi päiväksi. Talvella voi villatuotteet peittää lumeen päiväksi, puistella enimmät
lumet pois ja jättää vielä yön ajaksi pakkaseen oleentumaan. Näin villa puhdistautuu sille luonnollisella tavalla ja
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kuitu ei vanu. Ympäristö myös kiittää, kun se ei kuormitu vedenkulutuksesta ja pesuaineen käytöstä
pyykinpesukoneen takia.
Silitysraudalla voi myös kevyesti höyryttää villaa. Lämpötilaksi säädetään noin 150 astetta. Villa alkaa helposti
kiiltämään silityksessä ja siksi on hyvä käyttää kosteaa liinaa silitysraudan ja villakankaan välissä. Tällöin voidaan
käyttää myös korkeampaa lämpötilaa raudassa, mutta on vältettävä raudalla villatuotteen painamista, jottei
kangas veny turhaan.

3.4 Puuvilla
Puuvilla on yleisin luonnonkuitu, joka tunnetaan. Se on pääosin selluloosaa ja näin ollen siitä valmistetut vaatteet
ovat hengittäviä eivätkä kutise saatikka ärsytä ihoa. Nykyään asianlaita saattaa olla toinen, sillä puuvillan viljelyn
aikana käytetyt tuholaistorjuntamyrkyt saattavat ärsyttää herkkää ihoa. Puuvilla imee hyvin kosteutta, kuivuu
tosin hitaasti ja rypistyy, kestää pesemistä, palaa nopeasti ja väriltään se on luonnonvalkoinen. Sitä on helppo
värjätä ja se on yleisin käytetty materiaali tekstiileissä.
Tärkeimmät puuvillan tuotantomaat ovat Yhdysvallat, Kiina, Intia, Pakistan ja Uzbekistan. (Eberle 2002, 10–13.)
Puuvillaa saa pelkästään puuvillalankana, tai sekoitettuna muiden materiaalien kanssa.

Kuva 19. Puuvillakuitua
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4 Kiertovillasta kutominen
Tässä kappaleessa avaan ajatuksiani kutomisen suunnittelusta, mitä asioita pitää ottaa huomioon loimea luodessa
ja sidoksia valittaessa. Kerron, miksi olen valinnut tiettyjä materiaaleja ja mistä niitä olen hankkinut. Alakappaleita
ovat suunnittelu, materiaalien valinta ja hankinta, sidokset ja loimen suunnittelu.

4.1 Suunnittelu
Alkuperäisenä ideanani oli tehdä hyvin kolmiulotteisia kokeiluja kiertovillasta. Ajatus oli myös käyttää rautalankaa
kuteena saaden näin uudelleen muotoiltavia tilkkuja. Tein suuntaa antavan moodboardin, kuva 20. Tähän
kollaasiin kokosin kuvia, joista inspiroiduin ajatellen tulevaa kudontaprojektia.
Tilkuista muodostuisi käsityökudontaan sekä tehdaskudontaan omat pienet tilkkumallinsa. Näistä
teollisuuskudotuista tilkuista Kiertovillasta kasvuun -hankkeen jatkohanke Villalaakso voisi valita mahdollisesti
jatkotyöstettäviä malleja ja teollisuuskutomakoneeseen kudottavaksi muutaman mallin. Tarjoaisin myös tämän
materiaalikansion Metropolia Ammattikorkeakoululle sekä Villalaakso-hankkeelle. Tämä materiaalitilkkukansio
näyttää, kuinka monikäyttöinen materiaali kiertovilla on.

Kuva 20. Moodboard

Tavattuani ensi kertaa tehdaskudontalinjan asiantuntija Susanna Kääriäisen, puhuimme tekstiilin
käyttötarkoituksesta, millaisiin tuotteisiin ja tuotantoon kiertovilla olisi paras. Minun ajatukseni oli, että se sopisi
niin sisustuskankaisiin esimerkiksi tyynyihin ja peittoihin, kuin myös takkikankaaksi. Käytetty sidos ja materiaalit
vaikuttavat paljon tekstiilin käyttömahdollisuuksiin.
Susanna Kääriäinen oli onnekseni samalla linjalla kolmiulotteisten tilkkujen testauksessa ja vohvelisidoksen
valmistamisesta. Keskustelimme, että parhaiten kiertovilla Nm 5–6 paksuisena sopisi sisustuskankaaksi, ellei jopa
raanuksi. Mattolangaksi kierrätetty merinovilla on liian arvokas materiaali, sen voisi käyttää korkeintaan
makuuhuoneessa mattona, jossa se ei ole niin kovassa rasituksessa.
Tapaamista ennen ja jälkeen olin jo suunnitellut kutovani vohvelisidosta 12 niisivarrelle sekä muita kolmiulotteisia
sidoksia, kuten raesidosta, onteloa ja ristitoimikasta. Näillä saisin tilkkuihin struktuuria, paksuutta ja pehmeyttä,
varsinkin jos kudelanka on kaksin- ellei jopa kolminkertaisena. Ensimmäisen kutomisen jälkeen, jossa vähän
kartoittaisin ylipäänsä kyseessä olevaa materiaalia, osaisin jo paremmin suunnitella seuraavia tilkkuja ja mihin
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suuntaan lähtisin sidosten tuottamisessa. Aion myös lajitella kudottuja tilkkuja joko käsin tai teollisesti kudottaviin
pinoihin. Käsinkudottuihin menisi rouheammat, muhkeammat ja paksummasta materiaalista tehdyt tilkut, kun
taas tehdaskudonnaisiin menisi sileämmät, käyttötekstiileihin paremmin soveltuvat sileät sidokset. Sellaiset, joita
esimerkiksi Kultavilla tai Villalaakso voisivat käyttää tuotannossaan.

4.1.1 Materiaalien valinta ja hankinta
Pää osaa materiaaleissa näyttelee kiertovilla, jota on erilaisilla kuituyhdisteillä. Sain kiertovilla-lankarullia Marja
Amgwerdiltä ison laatikollisen ja kaikki ovat harmaan eri sävyjä. Langoissa esiintyy pieniä väripisteitä, jäänteitä
muista väreistä. Lankoja on seuraavasti:
a.
b.
c.
d.
e.

54 % kierrätysmerinovilla, 27 % uutta villaa, 19 % nylon, Nm 5.7, 2 rullaa
80 % kierrätysvilla, 20 % uusi villa, Nm 6.0, 2 rullaa
50 % kierrätysmerinovilla, 50 % uusi villa, Nm 5.6, 3 rullaa
66,6 % kierrätysmerinovilla, 33,3 % uusi villa, Nm 5.6, 1 rulla
50 % kierrätysmerinovilla, 50 % uusi villa, Nm 5.2, 2 kpl

Kuva 21. Langan kuitumäärät

Suurin osa langan kuidusta on villaa ja juuri merinovillaa. Merinovilla kuituna on hyvin pehmeä ja arvokas
materiaali, yksittäiset kuidut ovat pitkiä, ja se eristää hyvin lämpöä. Osassa lankaerissä on mukana nylonia, jotta
kuituun saataisiin kestävyyttä. Kiertovilla itsessään kuituna on lyhentynyt uudelleen langaksi tuottamisen
prosessissa, minkä takia siihen joudutaan kehruuvaiheessa lisäämään muita kuituja, uutta villaa yleensä. Tämä
lisäys tehdään siksi, että kuitu ylipäätänsä kehräytyisi langaksi.
Kudelangat ovat minun omasta varastostani, sekalaisesti villa- ja villasekoitelankoja. Suurin osa on jämälankoja
aiemmilta neulonta- ja kudontakursseilta sekä käsityöprojekteista, ja osa saattaa sisältää pieniä määriä
tekokuituja.
Valitsen luonnonmateriaalit sen takia, että tunnen näiden kuitujen käyttäytymisen viimeistyksissä paremmin kuin
tekokuitujen. Muutenkin yleensä tekokuiduille ei tapahdu mitään esimerkiksi pestessä, kun taas liian kuumassa
höyryttäessä ne kutistuvat ja jopa sulavat. Joka tapauksessa itse henkilökohtaisesti pidän enemmän
luonnonkuiduista niiden hengittävyyden takia ja ne tuntuvat mukavalta ihoa vasten. Ne ovat muutenkin
muutamia lukuun ottamatta luonnollisempia tuottaa. Viimeistyksissäkin esimerkiksi villa huopuu pesussa, kun
puuvilla ei, niin näitä kahta yhdistämällä voi helposti saada erilaista kolmiulotteista pintaa puuvillan pullistuessa
villan huopuessa kasaan.
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Loimimateriaalia sain myös lahjoituksena Kultavillasta, 4 rullaa valkoista ja 4 rullaa mustaa luomupuuvillaa Nm
50/3. Otin sekä valkoista että mustaa väriä, jotta minulla olisi mahdollisuus tehdä useampia värivariaatioita
loimilangoissa. Riippuen ajan riittämisestä teen vähintään yhden loimen Kultavillan luomupuuvillasta ja toisen itse
kiertovillasta. Sen jälkeen myös näkee, kuinka paljon on aikaa jäljellä ja voinko luoda toiset loimet kummastakin
materiaalista.

Kuva 22. Kudontamateriaalit

4.1.2 Sidokset
Listasin, mitä sidoksia pystyisin käyttämään suoralla ja mitä kärkiniisinnällä. Listasin myös, mitä sidoksia haluaisin
käyttää kudontakokeiluissa ylipäätänsä. Tarkemmin käytettyjen sidosten perustiedoista ja käytöstä löytyy
kudonnan alakappaleesta 2.5 Kudonnan kangassidokset. Kärkiniisintä-loimissa ajattelin keskittyä kutomaan
vohvelia ja ristitoimikasta, koska niillä saan erittäin kolmiulotteista ja paksua pintaa tehtyä. Oikeanlaiset
lankavalinnat korostaisivat vaikutelmaa lisäten illuusiota muhkeasta pinnasta. Varsinkin viimeistelyjen jälkeen
tilkut huopuisivat ja tulisivat täyteläisen näköisiksi käytetyn materiaalin mukaan.
Suoran niisinnän loimissa ajattelin käyttää onteloa, pitsisidosta, kudekuviollista ja johdettuja toimikkaita kuten
aaltotoimikasta. Myös kude- ja loimiripsi sekä kristalliraesidos antaisivat hyvää osviittaa kiertovillan
käyttäytymisestä. Koska kudekuviollisen ja pitsisidoksen suunnittelu ja tekeminen vie oman aikansa, voi olla, että
keskityn yksinkertaisempiin sidoksiin tässä vaiheessa. Jo erilaisilla toimikkaan toimiviivan muutoksilla ja poljennan
vaihtamisella suorasta kärjelliseksi saadaan vaihtelevuutta sidoksiin.
Osaa sidoksista ei voi edes luokitella varsinaisesti yhteen kategoriaan, onko se toimikasta vai raesidosta.
Weavepoint-ohjelmalla, jolla suunnittelen sidokset ja jota käytetään tietokonepuilla kutomiseen, pystyn hyvin
vapaasti ja helposti tekemään sidoksia omasta päästäni välittämättä säännöistä. Ohjelma antaa hyvin vapaat
kädet muokata sidoksia muutamaa sidospistettä tai poljentaa vaihtamalla, kunhan niisintä ja varsimäärä on sama
kuin on fyysisissä kangaspuissa.
Näiden neljän opiskeluvuoden aikana, kun olen kankaita päässyt kutomaan, palaan aina yhteen tiettyyn kuvioon
ja leikin kyseisen sidoksen kanssa. Se on ristitoimikas, joka muodostaa salmiakkikuvioita kankaan pinnalle. Sen voi
tehdä niin suoralle niisinnälle kuin kärkiniisinnällekkin, ja näin se on erittäin muuntautumiskykyinen erilaisten
käytettyjen materiaalien kanssa. Tietenkin minä nytkin aion sitä käyttää kudonnassa. Mielestäni se on hienon
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näköinen. Sidos henkii vanhan ajan sisustustekstiileissä näkyviä ruusukas-sidoskuviointeja, samoin kuin
saamelaisten paulanauhoissa ja vöissä esiintyviä salmiakkikuviointeja.

4.1.3 Loimen suunnittelu
Yksityiskohtaiset tiedot loimista löytyvät liitteistä ’Tilkkujen tekniset tiedot’ -osiosta. Liitteisiin olen merkannut
kaikki tekniset tiedot niin loimista kuin jokaisesta tilkusta.

Kuva 23. Puuvillaloimi

Kankaan olennaiset tekijät ovat sen materiaalit ja tiheys,
kankaan tuntu ja mihin käyttöön se on tarkoitettu.
Loimen tiheys pitää määritellä ennen luomista, kuteen
tiheyttä voi taas säätää kudottaessa. Tiheys osoittaa,
kuinka monta loimilankaa on yhdellä senttimetrillä. Tätä
voi kartoittaa kiertämällä valittua loimilankaa viivoittimen
ympärille parin sentin alueelle. Tiheyttä määriteltäessä on
tarpeen miettiä tulevaa käyttötarkoitusta,
vaatetuskankaan on oltava laskeutuva ja pehmeämpi,
kuin taas paljon kulutusta kestävän maton. Viivoittimen
ympärille kierrettyjen lankojen välissä on hyvä olla
väljyyttä kudelankaa varten. Tämä tiheys loimessa myös
määrittää käytettävän pirran. Pirran piin väleihin voi
laittaa lankoja yhdestä esimerkiksi viiteen, riippuen taas
kaikista yllä mainituista seikoista. Joka toisen tai
kolmannen piin välin voi myös jättää tyhjäksi, jolloin saa
erilaista pintaa ja tuntuvuutta kudottavaan kankaaseen.
Pirran tiheys määräytyy lankojen määrällä senttiä
kohden, ja numerointi on yleensä 20–120. Numero 20
tarkoittaa että on kaksi lankaa sentillä, jos joka piin välissä
on yksi lanka. 120 pirta tarkoittaa, että tiheys on 120
lankaa sentillä, jos joka piin välissä on yksi lanka. Tiheys
merkitään esimerkiksi 80/2, eli pirta numero 80 ja kaksi
lankaa piin välissä.

Koska nämä kokeilut ovat alkusoittoa kiertovilla-materiaalin käytölle, tilkkujen lopullista käyttötarkoitusta ei
tarvitse miettiä sen kummemmin vielä tässä vaiheessa. Sen aika tulee myöhemmin, kun tilkut ovat valmiita ja
näkee, miten kiertovilla toimii ylipäätänsä ja miltä se näyttää kudotussa kankaassa. Nyt on vain olennaista tutkia,
voiko kiertovillaa käyttää kuteena ja loimena.
Aluksi suunnittelin tekeväni kaksi loimea, toinen olisi ohuesta langasta tehty villaloimi, pari metriä pitkä ja 30 cm
leveä. Tämä olisi 12 varrelle, tiheys 12 tai 10 lankaa sentillä. Tämä loimi soveltuisi paremmin Kultavillan
tehdaskoneeseen, jossa olisi tarkoitus kutoa isompia testipaloja kiertovillaa kuteena käyttäen. Toinen loimi olisi
kiertovillasta tehty loimi, pituus 2 metriä ja leveys 30 cm. Loimi olisi sitten enemmän suunnattu
käsityökudontaan. Loimessa pystysi testaamaan kolmiulotteisimpia ja erikoisempia lankoja, joita ei pysty
käyttämään tehdaskutomakoneessa.
Vierailtuani Kultavillassa suunnittelin ensimmäisen loimen uudestaan. Ajattelin niisiä kudottavan loimen aluksi
kahdella erilaisella niisinnällä. Loimi olisi 40 cm leveä ja 3 metriä pitkä, 80 lankaa menisi suorana niisintänä ja
toiset 80 kärjellisenä. Tiheys olisi 4 lankaa senttimetrillä ja 40 pirta. Lankana olisi Susanna Kääriäiseltä saatu
valkoinen luomupuuvilla. Musta lanka yhdistettynä harmaaseen kiertovillaan näytti liian tunkkaiselta nähtyäni
Lapuan Kankureiden kudontatestipalan, jossa loimi oli musta. Tämän takia halusin käyttää valkoista lankaa.
Loppujen lopuksi luovuin kahden niisinnän ajatuksesta ja päädyin käyttämään kärkiniisintää koko loimessa, koska
näin minulla menisi vähemmän aikaa sidosten suunnitteluun. Kahdella eri niisinnällä olisin joutunut jakamaan
Weavepoint-ohjelmassa niisivarsien lukumäärän 80 suoraan ja 80 kärjelliseen ja näihin kokeiluihin olisi
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ensimmäisessä testissä mennyt liikaa aikaa. Tätä voi harkita käytettäväksi myöhemmässä vaiheessa, jos se on
olennaista työn kannalta. Loimen leveytenä pysyi 40 cm ja pituutena 3 metriä.
Toiseen loimeen ajattelin laittaa kaksi eri
niisintää, mutta loppujen lopuksi päädyin
jälleen pelkkään kärkiniisintään. Olisi ollut hyvä
kokeilla ohuella puuvillalangalla myös suoraa
niisintää, koska Kultavillan
teollisuuskutomakoneissa on suora niisintä 12
varrelle samaisella ohuella
luomupuuvillalangalla. Toinen loimi loppujen
lopuksi oli samasta langasta kuin ensimmäinen,
eli valkoisesta luomupuuvillasta. Loimen
puolivälissä saatuani palautetta ohjaajalta,
tiheydeksi suunnittelin sopivan paremmin 12
lankaa sentillä, jolloin pirta olisi joko 120/1 tai
60/2.
Kolmas loimi oli alun perinkin tarkoitus tehdä
kiertovilla-langasta. Olisi hyvä selvittää myös
loimen näkökulmasta, kestääkö kiertovilla
venytystä, hankausta ja pystyykö siihen
kutomaan ylipäätänsä. Ajattelin myös, että luon
loimen kahdesta eri paksuisesta
kiertovillalangasta, toinen puoli olisi
mahdollisimman ohutta ja toinen taas
mahdollisimman paksua lankaa.
Kuva 24. Muistiinpanoja

Kolmannen loimen kanssa päätin keskittyä enemmän käsityömäisen pinnan suunnitteluun. Otin loimen
materiaaliksi ohuen kolmikierteisen kiertomerinovilla-materiaalin, jota sain ison rullan Maria Amgwerdiltä. Samaa
lankaa minulla on myös yksisäikeisenä, mutta ajattelin, että lanka joutuu liialle rasitukselle ja kangaspuissa
venyminen katkoo turhaan loimilankoja. Ensin suunnittelin leveydeksi 40 cm ja pituudeksi 4 metriä. Tiheytenä 4
lankaa senttimetrillä, 40 pirta. Ja jälleen harkitsin laittaa kaksi eri niisintää samalle loimelle. Kuitenkin, ajankäytön
ja käytännöllisyyden vuoksi luovuin kahden niisinnän loimesta ja keskityin tekemään suoran niisinnän. Vaihdoin
myös tiheydeksi 8 lankaa senttimetrillä ja pirta 80/1. Uudeksi lankaluvuksi tuli 320. Myöhempänä Kutominenosiossa olen selittänyt, kuinka saadaan muun muassa loimen lankaluku.
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4.2. Kutominen
Tässä kappaleessa keskityn otsikon mukaisesti kutomiseen. Luon loimet, laitan kangaspuihin, kerron teknisiä
tietoja tekstissä. Kerron mitä tilkkuja kudon ja mitkä ovat lopputulokset viimeistysten jälkeen. Luku on
päiväkirjamainen, olen kertonut asiat omasta näkökulmastani lisäten kuvia kudotuista tilkuista ja eri työvaiheista.

4.2.1. Ensimmäinen loimi
Aloittaessani varsinaisen kutomisen merseroidun puuvillaloimen kanssa tuntui, etten muista mitään kutomisesta,
vaikka viime kerrasta olikin vain alle vuosi aikaa. Tästä jämäloimesta, joka oli jäänyt alemman vuosikurssin
kutomiskurssilta, oli hyvä alkaa kokeilemaan aaltotoimikasta (jota en ole laskenut mukaan tilkkuihin). Sen jälkeen
siirryinkin kokeilemaan kierrätysvillasta ontelokuteen tekoa. Tein todella pienet tilkut, leikkasin ne kolmeen osaan
pesemistä ja höyryttämistä varten. Nämä ensimmäiset kokeilutilkut eivät oikein huopuneet pesussa, tilkkujen
tiheys oli liian tiivis, jotta villalla olisi ollut mitään mahdollisuuksia edes huopua. Huopuminen ei kuulu puuvillan
ominaisuuksiin, joten viimeistelyistä huolimatta tilkuissa ei tapahtunut huopumista. Nämä ensimmäiset kokeilut
kuitenkin antoivat hyvän pienen harjoittelun ennen seuraavien tilkkujen kutomista ja muistuttivat mieleen
perusasioita, joita kutomisessa on hyvä muistaa. Kultavillan Susanna Kääriäiseltäkään en saanut sen suurempaa
kehotusta jatkaa näin tiiviin ontelosidoksen tekoa ja merseroidun puuvillan käyttöä. Muuten kyllä ontelosidosta
voisi kokeilla käsityö-painotteisissa tilkuissa.

Kuva 25. Ensimmäiset kokeilutilkut

Saatuani ensimmäisen kokeiluloimen loppuun, loin uuden loimen valkoisesta Kultavillan luomupuuvilla-langasta.
Huomasin, että musta loimi sai harmaan kiertovillan näyttämään jotenkin likaiselta ja tukkoiselta, joten valitsin
valkoisen loimen seuraavaan kokeiluun. Tämä valinta osoittautui hyväksi, sillä valkoinen loimi sopi hyvin harmaan
kiertovillan kanssa ja toi raikkautta tasaiseen harmaaseen värimaailmaan. Myös sellaisissa tilkuissa, missä myös
loimi loi kuviota, valkoinen loisti harmaan keskeltä iloisesti.
Jotta kudottavan kankaan suunnittelusta ei tulisi turhan helppoa on tarvittavaa laskea loimen menekki, jotta osaa
hankkia tarvittavan määrän loimilankaa. Kaava on yksinkertainen:
loimen lankaluku x loimen pituus metreinä = loimilangan menekki kiloissa
langan kilon metrimäärä
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Minun tapauksessani laskutoimitus on 160 x 4 m / (Nm 50/3) = 640 / 16 600 = 0,038kg. Eli minun loimeni paino oli
sen 33 grammaa punnituksen jälkeen, vaikka painon piti olla laskelman mukaan 38 grammaa. Jäljelle jääneen
loimen paino oli punnittaessa 18 g.
Monesti lanka on merkitty Nm tai TEX-numeroinnilla ilmaistaessa m/g. TEX-numero ilmoittaa, kuinka monta
grammaa tuhat (1 000) metriä lankaa painaa. Ja jos lanka on kerrattu esimerkiksi kahdesti, se ilmoitetaan 25 x 2,
eli 1 000 metrillä lanka painaa 50 grammaa. Kudontatehtaissa ja langan valmistajat käyttävät sekä TEXnumerointia että Nm-järjestelmää. Nm numerointi on minun mielestäni helpompi tapa merkitä, esimerkiksi Nm
5.7 tarkoittaa 5 700 m lankaa yhdessä kilossa. Ja jos se on kerrattu kaksisäikeiseksi, se 5.7 jaetaan kahdella = 2 750
m/kg. TEX-numeron avulla loimen lankaluvun laskentakaava on seuraava:
loimen lankaluku (leveys x tiheys) x loimen pituus metreinä x TEX = loimen menekki grammoissa
1 000
Ensimmäistä loimea loin ajatuksissani ja innoissani siitä, että vihdoin pääsin tekemään ihan itse alusta loppuun.
Laskiessani sisarusten määrän huomasin, että olin tehnyt loimea melkein kaksinkertaisen määrän. Loimea
suunnitellessa on erittäin tärkeää laskea oikea lankaluku ja pysyä siinä. Loimen lankaluku kertoo, kuinka monta
yhtä pitkää lankaa tarvitaan ja siihen on kehitetty seuraavanlainen kaava: loimen tiheys x loimen leveys =
lankaluku. Esimerkiksi ensimmäisen loimen tiheys on 4 ja loimen leveys 40 cm. 4 x 40 = 160 lankaa. Sisarukset
ovat lankapareja ja ne kertovat, monelta päältä eli rullalta loimi on luotu. Sisarusmäärän saa, kun jakaa
esimerkiksi tuon 160 lankaa kahdella, saadaan 80. Olin siis tehnyt melkein kaksinkertaisen määrän sisaruksia.
Pienen pohdinnan ja ohjaajan konsultoinnin jälkeen päätin käyttää ensimmäiseen loimeen sen aiotun 160 lankaa,
ja jättää loput 128 lankaa seuraavaa tilkkukokeilua varten. Lointa luodessa lankaa ei voi purkaa takaisin. Jonkun
pitäisi olla kerimässä lankaa takaisin rullalle, yhden purkaa sitä luomapuilta ja kolmannen pitämässä luomapuita
paikoillaan ja jo luotua loimea, jottei se löystyisi. Onnekseni tässä tapauksessa lankaa ei mennyt hukkaan, kun
pystyin ottamaan ylimääräisen loimen pois myöhempää käyttöä varten lointa kangaspuille laitettaessa.

Kuva 26. Loimen luonti ja kankaan rakentaminen
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Kankaan rakentamiseen alusta loppuun kesti arviolta kolme päivää, josta niisiminen ja pirtaan pistely veivät
eniten aikaa. Myös ylimääräisen loimen irrottaminen vei oman puolituntisensa. Ylimääräinen loimi piti kuitenkin
virkata palmikolle, etteivät langat karkaa ja mene sekaisin. Niisin myös ensimmäistä kerta kärkiniisinnän, mikä vei
kaksin kerroin enemmän aikaa tarkistusten ja muutaman virheen korjaamisen kera.
Pääsin kutomaan ensimmäisen tilkun 8. helmikuuta ja jatkoin 12. helmikuuta kutoen yhteensä seitsemän tilkkua
eri väri- ja materiaalivariaatioilla. Nämä tilkut olivat woffelssonni, verkko, yhensortin_vohveli, kokeellinenwoffeli
ja vohvelimustaakin. Nämä nimet ovat tiedostonimiä sidoksille ja nimeän ne sen mukaan, mitä sidosta olen
tavoitellut ja miltä sidos näyttää. Tiedostot voisi nimetä jotenkin ammattimaisemminkin, mutta jokaisella on
varmaan oma tapansa luomiensa asioiden nimeämiseen ainakin alkuvaiheessa. Nämä kutomani tilkut yrittivät
muistuttaa vohvelisidosta, vaikka lopulta ne muistuttavat enemmän ristitoimikasta. Tilkuista puuttuu vohvelille
ominainen, no lettuvohvelien näköinen kolmiulotteinen pinta. Tilkuissa kyllä on rouheutta ja kolmiulotteisuutta,
paksu lanka ja sidos itsessään pitää tästä huolen.

Kuva 27. Ensimmäiset tilkut
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Seuraavan kerran kudoin 14. helmikuuta jatkaen Vohvelimustaakin-tilkulla, sitten Ruusukastoimikas-, Ympyrat-,
Basicvohveli- ja Rrittäinbasicvohveli-sidoksilla loimen loppuun. Näillä sain taas seitsemän eri sidosta useammilla
värivaihtoehdoilla. Käytin pääosin aina kahta eri lankaa, toinen lanka oli aina joku kiertovilla-langoista ja toinen oli
omasta varastostani ottamia villasekoitelankoja. Suurin osa tilkuista on vähintään 80 % villaa. Pariin tilkkuun
käytin pelkästään kiertovillaa. Kahdessa tilkussa on myös valkoista banaanikuitulankaa, joka ei selluloosakuituna
huovu viimeistyksissä. Nämäkin tilkut olivat pääosin ristitoimikasta, vaikka Basicvohveli ja Erittäinbasivohveli
muistuttavat eniten ensimmäisen loimen tilkuista vohvelisidosta.

Kuva 28. Toiset kudotut tilkut ensimmäisestä loimesta

Irrotin loimen ja tajusin tarkastellessani tilkkuja, että kokeilemani vohvelisidokset eivät olleet kovin lähellä sitä
vohvelia mitä yritin hakea. Konsultoin ohjaajaa ja ymmärsin, että tekemäni salmiakit tai ruudut vohvelisidokseen
on liian isoja ja 12 varteen on vaikea saada istutettua pienempiä salmiakkeja niin, että se olisi symmetrinen ja
tasainen. Muutenkin loimen tiheys ja lanka verrattuna kuteen tiheyteen ja langan paksuuteen antoivat
omanlaisensa lisäyksen tilkkuihin. Periaatteessa kaikki tekemäni vohvelisidokset olivat vain kärkitoimikkaita, mikä
ei kuitenkaan haitannut. Sain todella kivan näköistä kolmiulotteista pintaa aikaiseksi, mikä sopii paremmin
käsityökudontaan, kuin teolliseen kudontaan. Teolliseen tuotantoon minulla on liian harva tiheys. Kultavillan
loimissa tiheys on 12 lankaa senttimetrillä, ja minulla on vain 4 lankaa sentillä. Tämä oli ihan oma virheeni ja
katkos ajatuksenjuoksussa. Puhuimme Susanna Kääriäisen kanssa, että kun teen kiertovillasta loimen, niin
tiheyden on hyvä olla 6–8 lankaa sentillä ja ohuen puuvillaloimen kanssa 10–12 lankaa sentillä. Tämän loimen
harva tiheys teki tilkuista pehmeitä ja se antoi tilaa villalle huopua viimeistyksissä. Mutta pitkien lankajuoksujen
takia tällainen kangas on epäkäytännöllinen käyttötekstiileissä ja teollisessa kudonnassa. Korkeintaan
tilanjakajissa tai äänenvaimennin-seinätekstiileissä tällainen kolmiulotteinen pitkänastainen kangas toimisi.
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Muutama sidos, muun muassa ”Ympyrät” oli mukavan pehmeä ja torkkuhuopamainen, kun olin yhdistänyt 50–50
% kiertovilla-villalangan kanssa valkoista banaanilankaa. Vielä pesun jälkeen, missä tilkut huopuivat ylipäätänsä
vähän liikaa, samainen tilkku näytti uusia hyviä puolia. Myös Kokeellinenwoffeli oli samalla lailla pehmeä
tuntuvuudeltaan.

Kuva 29. Viimeistellyt tilkut 1
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Otin tilkuista tarkat mitat, leikkasin jokaisen tilkun kahteen osaan ja huolittelin saumurilla purkautuvat reunat.
Kuvasin tilkut ennen höyryttämistä ja pesua. Höyrytyksessä tilkut kutistuivat noin 2–4 cm riippuen tietenkin
sidoksen ja materiaalin yhteisvaikutuksesta. Höyrytetyt tilkut kutistuivat tasaisesti ja pehmeästi. Tilkkuihin myös
jäi selvästi näkyviin itse sidoksesta tuleva kuviointi. Prosenttiluvut olen merkannut teknisiin tilkkutietoihin.
Kun pesin ensimmäisen kerran tilkkuja villapesuohjelmassa, ne kutistuivat myös noin 2–4 cm, mutta suurta
huopumista ei tapahtunut. Tilkkujen kutistuminen oli epätasaisempaa kuin höyryttäessä, mutta sidoskuvio jäi
edelleen näkyviin.

Kuva 30. Viimeistellyt tilkut 2
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Tässä välissä näytin tilkut niin ohjaajalleni Ulla Karsikkaalle kuin Kultavillan Susanna Kääriäiselle. Jälkimmäinen
kehotti minua pesemään tilkut uudestaan 40 asteen pesussa noin 15 minuuttia ja tarkastella lopputulosta. Olin
ottanut kuvat onnekseni ennen viimeistyksiä ja sitten ensimmäisten viimeistysten jälkeen. Pesin toisen kerran
osan tilkuista (jotka olin jo kertaalleen pessyt) 20 minuuttia 40 asteen pesussa, ja linkouksesta tullessa tilkut olivat
kokeneet todellisen muodonmuutoksen. Osa tilkuista, kuten Kokeellinenwoffeli, Woffelssonni, Vohvelimustaakin
ja Verkko, kutistuivat puoleen alkuperäisestä koosta ja huopuivat niin, ettei sidosta enää erottanut. Basicvohvelitilkku kutistui neljännesosaan alkuperäisestä koosta, jopa puuvilla- ja banaanilanka olivat kutistuneet tai
huopuneet kiertovillan sekaan. Tämä pesu antoi mielenkiintoisia vivahteita ja uuden ulkomuodon esimerkiksi
Ympyrät-tilkulle. Ruusukastoimikas, Erittäinbasicvohveli ja yhensortin_vohveli säilyttivät kuviosidoksen ja
huopuivat hillitymmin ja tuoden kolmiulotteisuutta lisää sidoksen alkuperäiseen pintaan.

Kuva 31. Viimeistellyt tilkut 3
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Aiemminkaan minulla ei ole kudontatilkkujen pesu onnistunut. Vaihto-opiskellessani Tallinnassa päätin pestä
kudontatilkkuja, joissa villalanka oli pääosin materiaalina. Halusin selvittää huopumisen. Ja huopuihan ne,
kutistuivat puolet pienemmiksi alkuperäisestä koostaan peittäen sidokset. Tein taas saman virheen. Kuitenkaan
en sano tätä virheeksi, koska nyt nähtiin, että kiertovilla huopuu jo 40 asteen pesussa. Tämä tieto on olennainen
kiertovillan tulevaisuutta ja mahdollista asiakaskuntaa ajatellen. Kuvatessani tilkkuja tajusin, että minun olisi
pitänyt tarkistaa tilkkujen tilanne ennen linkousohjelman päälle laittamista ja näin olisin voinut vaikuttaa
huopumiseen. Seuraavien tilkkujen kanssa olen varovaisempi pesemisen suhteen.

Kuva 32. Kokeellinenwoffelin ja Ruusutoimikkaan yksityiskohtia ennen viimeistyksiä

Ympyrät-sidos sopisi hyvin esimerkiksi torkkupeitoksi, tilkku on pehmeä ja sopivan kevyt. Banaanilanka antaa
kivan pehmeän efektin ja jää sidoksen pinnalle hieman kellumaan. Henkilökohtaiset suosikkini ovat
Yhensortinvohveli, Erittäinbasicvohveli, Basicvohveli ja Ruusukastoimikas. Näissä tilkuissa on eniten
kolmiulotteista pintaa ja pehmeyttä, värit toimivat hyvin yhteen harmaan kiertovillan kanssa. Erityisesti
Yhensortinvohvelista minulle tulee mieleen uima-altaan pohja jossain etelänlomakohteessa. Ensimmäisen loimen
tilkut olivat erittäin kokeellisia, erittäin käsityömäisiä ja opettivat minulle taas paljon kutomisesta ja sidosten
tekemisestä. Sain hyvin materiaalia käsinkudonta-linjastoon, ja näitä tilkkuja vähän muokkaamalla ja ohuempia
lankoja käyttämällä saisin hyviä tilkkuja myös tehdaskudonta-linjaan.
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4.2.2. Toinen loimi
Saatuani ensimmäisen loimen valmiiksi laitoin seuraavan ylijäämäloimen kangaspuihin. Tässä lankaluku oli 124
lankaa, tiheys 4 lankaa senttimetrillä 40:n pirrassa. En tässä vaiheessa tajunnut vaihtaa tiheämpään pirtaan,
vaikka olisi pitänyt. Kärkiniisintä kuten edellisessäkin loimessa, leveyttä 21 cm ja pituutta 3 metriä. Niisiminen
meni nopeammin kuin ensimmäisellä kerralla, samoin pirtaan pistely. Pääsin kutomaan ensimmäisen tilkun 27.
helmikuuta Raitaisesti_vohveli, johon käytin 50 % kiertovillaa, 50 % uutta villaa, kierrätysmerinolankaa ja
viininpunaista 100 % villalankaa.
Seuraavat Äksävohveli, Äksäwoffelsonnipommi ja Uusi_ympyrat- tilkut kudoin 1. maaliskuuta. Näissä käytin 50 %
kiertovillaa, 50 % uutta villaa sekä 54 % kierrätysmerinovillaa sisältäviä kiertovillalankoja. Vaikka näiden väri
ylipäätänsä on hieman tylsän harmaa, se kuitenkin sopii hyvin valkoisen loimen kanssa. Kun sen yhdistää muihin
väreihin kuteessa, se saa heti eläväisemmän pinnan ja mielestäni sopii mihin tahansa sisustus- ja
vaatetuskankaaksi. Varsinkin hempeän vaaleanpunaisen kanssa haalea harmaa sopii hyvin yhteen. Kultavillan
johtaja Susanna Kääriäisen kanssa tavatessani pohdimme, että kierrätysmerinovilla sopisi juuri sisustus- ja
verhoilukankaiksi sekä takki- ja ulkovaatekankaiksi, jos sitä hieman huovuttaisi viimeistyksissä. Mutta
mattokankaaksi Susanna Kääriäinen arveli kierrätysmerinovillan olevan liian arvokasta ja hentoa, se ei kestäisi
sellaista kulutusta. Korkeintaan makuuhuoneen mattona, missä sen päällä ei niin paljoa käveltäisi kuin esimerkiksi
eteisen mattona.

Kuva 33. Ensimmäiset tilkut toisesta loimesta

Tilkkuihin tuli samanlaista käsityömäistä pintaa kuin ensimmäisen loimen tilkkuihin. Tosin näissä ei ollut niin
mahdottoman pitkiä lankanastoja, etteikö näitä voisi jo käyttää käyttötekstiileissä. Esimerkiksi Uusi_ympyrattilkun voisi kuvitella torkkupeitoksi tai tyynyksi, miksei jopa takkikankaana. Äksäwoffelssonnipommi ja
Äksävohveli tilkut ovat pinnaltaan hyvin struktuurimaisia ja vohvelisidos on osittain onnistunut, vaikka kuteen ja
loimen suhde keskenään on edelleen hyvin suuri. Jotta vohvelisidos onnistuisi täydellisesti, täytyy loimi- ja
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kudelangan paksuuden sekä tiheyksien olla lähempänä toisiaan. Raitaisesti_vohvelitilkkua voisi helposti käyttää
tehdaskudonnassa, lankanastoja ei ole ja pintastruktuurissa ei ole liian kolmiulotteinen.
Teollisuuskutomokoneiden on helpompi kutoa pinnaltaan tasaisempia kankaita, kun langat eivät ole paksuja ja
tartu sieppareihin.
Nämä kudotut neljä tilkkua ovat omia suosikkejani niin sidokseltaan, ulkonäöltään, väreiltään ja tunnultaan.
Äksävohveli ja Äksäwoffelssonnipommi ovat sopivasti kolmiulotteisia, vohveliosuus nousee sopivasti pinnasta
tuoden erittäin struktuurimaista ja pehmeää pintaa kankaaseen. Koska Raitaisesti_vohveli on sileämpi, se

Kuva 34. Viimeistellyt tilkut 4
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mielestäni voisi sopia myös teollisuuskudonnan puolelle, kuten mainitsin jo edellä. Ehkä hieman ohuemmalla
kiertovillalla se olisi pehmeä ja mukava viltti taikka shaali.
Uusi_ympyrat taas koki muodonmuutoksen lisättyäni muutamia pisteitä sidokseen, ja pesun jälkeen huovuttuaan
se kävisi hyvin vaatetuskankaana. Kutistumisprosentit pesun käyneillä Raitaisesti_vohvelilla oli -12 %,
Äksöwoffelssonnipommilla -26 % ja Uusi_ympyralla -23 %. Pääosin ne kutistuivat sekä pituudessa että leveydessä
tasaisesti. Ainut höyrytetty tilkku on Äksävohveli, jonka kutistuminen on -10 %. Höyryttämisen ansioista tilkussa
pysyi, myös vohvelimaiselle pinnalle ominainen, kolmiulotteisuus. Myös kuteen ja loimen eri paksuudet tuovat
hienon eriävyyden ja efektin tilkulle. Valmistaisin vastaavasta todennäköisesti viittamaisen takin tai ison huivin ja
uskoisin sen sopivan myös viltiksi. Mutta selkeästi tämä on käsityökudontalinjan sidos, ainakin näillä materiaaleilla
mitä minä käytin.

Kuva 35. Viimeistellyt tilkut 5
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Katkaisin loimen 13.3., otin kudotut tilkut pois ja aloin vaihtamaan kapeampaan pirtaan. Samalla sitten loimi
meinasi tippua kokonaan pelkästään takana olevan tukin ja selkäpuun varaan, ja tämä veti loimilangat pois
niisivarsista. Onneksi tiuhta ei mennyt hukkaan eli tiuhtavarvat eivät tippuneet loimilankojen välistä pois, kun
loimilangat sekoittuivat keskenään. Aloin niisimään uudestaan loimea ja pistelin loimen 60/2 pirtaan eli kaksi
lankaa piin välissä. Loimi kapeni leveydessään 21 senttimetristä 7,2 senttimetriin. Uusi tiheys on 12 lankaa
senttimetrillä.
Seuraavana päivänä pääsin kutomaan Vohvelimustaakin, Verkko2, Basicvohveli2, Uusiovohvelssiini,
Tasanen_vohvelienvohveli ja Kuteellisempi_vohvelienvohveli. Tasanen_vohvelienvohveli-sidoksen kanssa oli
ongelmia, kun osa niisivarsista ei noussut ollenkaan ja puolet loimilangoista vain meni pitkinä lankajuoksuina.
Pitkän aikaa tarkastelin niisivarsia ja loimia miettien, miten se nyt yhtäkkiä muka olisi väärin niisitty tai pistelty
pirtaan. Aiemmat sidokset kuitenkin toimivat täydellisesti. Sitten aloin katsomaan koneelta sidosta ja huomasin,

Kuva 36. Toisen loimen kapeeat tilkut
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että olin unohtanut lisätä 4 ylimääräistä vartta sidoskuvaan. Kangaspuissa on 16 niisivartta, jotka ovat kaikki
toiminnassa nousten ja laskien sidoksen mukaisesti. Minulla kuitenkin on niisittynä vain 12 ensimmäistä vartta.
Viimeiset 4 pitää jättää sidoskuvassa tyhjäksi. Olin unohtanut tehdä tämän, ja sen takia tuli pitkiä
loimilankanastoja. Lisäsin 4 puuttuvaa haamuvartta sidokseen ja sain Kuteellisemman_vohvelienvohveli-sidoksen
toimimaan oikein. Näin sain kudottua teollisuuteen sopivampia testitilkkuja oikealla tiheydellä niin loimen kuin
kuteenkin suunnassa. Valitettavasti minulla ei ole kuvamateriaalia pieleen menneestä Tasanen_vohvelienvohvelisidoksesta, koska saumuroin epäonnistuneen sidoksen pois.

Kuva 37. Toisen loimen kapeita tilkkuja
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Maaliskuun 19. päivänä jatkoin kutomista Mukaontelosiksakki-, Mukaontelotähdellä- ja Tiputanssisidoksilla.
Ontelosidoksella saa kaksipuolista kangasta riippuen siitä, miten kuteen laittaa kankaan sivuissa. Minulla oli
tarkoitus tehdä kaksi eri kerrosta kangasta, jotka sitoutuvat silloin tällöin keskenään ja vaihtavat sitten toisinpäin.
Eli aluksi harmaa kiertovilla kulki alapuolella ja vihertävänkeltainen villalanka yläpuolella. Kahta väriä käyttämällä
ontelosta saa selkeämmän kuvan, kun värit vaihtavat paikkaa keskenään. Tilkku on tietenkin pieni, mutta sain
kudottua tasojen vaihdokset sen verran isoiksi, että värikyniä mahtui kangastasojen väleihin (kuva 37).
Ontelosidoksen kutominen on todella hitaasti etenevää, kun samaa kerrosta kudotaan kahdesti ylä- ja alapuolelle.
Otin tilkut irti ja siistin kangaspuut. Irrotin lopun loimen ja pirran, rullasin tukkikankaat takaisin tukkien ympärille.
Leikkasin tilkut ja saumuroin reunat. Tilkuista tuli pieniä ja söpöjä, ja niissä näkyvät hyvin sidokset. Niistä ei tullut
kolmiulotteisia, mutta näin ne sopisivatkin paremmin teollisuuskudontaan ja massatuotantoonkin mahdollisesti.
Käytin ohuinta kiertovillaa, jonka sain Kultavillalta. Tämä kiertovilla oli ensimmäisiä lankaeriä, mitä Kiertovillasta
kasvuun -hankkeesta tuli kehrättynä. Vaikka puuvillaloimi oli hiuksenohutta ja ohut kiertovilla varmaan 10 kertaa
paksumpaa, siltikään se ei haitannut enää niin paljoa tilkkujen ulkonäköä, kuin ensimmäisissä kokeiluissa, joissa
tiheys oli muutenkin vain 4 lankaa sentillä. Tämä ohut kiertovillalanka oli vain vähän paksumpaa mitä on
teolliseen kudontaan tarkoitettu paksuin villalanka.
Tästä kapeasta loimesta tuli yhteensä vain kuusi fyysistä tilkkua, joista yksi tilkkupala sisältää kaksi eri sidosta,
Basicvohveli2 ja Uusiovohvelsiini. Ainostaan yhden tilkun, Vohvelimustaakin, laitoin pesukoneeseen 40 asteen
pesuun 15 minuutiksi. Se meni hieman suppuun ja kutistui pituudessa 19 cm:stä 16 cm;iin, leveys pysyi samana.
En halunnut laittaa sitä uudestaan pesuun, jottei koko tilkku olisi postimerkin kokoinen. Muut tilkut höyrytin
silitysraudalla. Kaikkien kanssa kutistumista tapahtui maksimissaan 0,5 cm, eli -5 % kutistuminen pääosin
pituussunnassa. Höyryttämisen yhteydessä en huomannut paljain silmin mitään muutoksia, korkeintaan 100 %
villaa sisältävät langat saattoivat pikkiriikkisen verran vetäytyä kasaan. Uskon tiheyden, loimen ja kuteen
paksuuden eron vaikuttavan tähän, ettei villa pääse huopumaan tai kutistumaan sidoksen sisällä. Langalla ei vain
yksinkertaisesti ole mahdollisuutta kutistua. Tämä on hyödyllinen tieto teollisuuskudontaa ajatellen, koska sitten
teollisuuden ei tarvitse lisätä kutistumisvaroja niin paljoa. Tietenkin tämä pitää testata vielä uudestaan isomman
tilkun kanssa käyttäen suurin piirtein samoja materiaaleja, niin silloin voidaan suunnitella iso
teollisuuskudonnainen.

Kuva 38. Vohvelimustaakin alkuperäinen vasemmalla ja pesty kummatkin puolet keskellä ja oikealla
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4.2.3. Kolmas loimi
Maaliskuun 19. päivänä aloin luomaan uutta kolmatta loimea, kun ensimmäinen jämäloimi ei ollut minun
luomani. Leveyttä on 40 cm, pituutta 4 m, tiheys 8 lankaa senttimetrillä, pirta 80/1 eli yksi lanka piin välissä,
niisintä on suora ja varsia 8. Lankaluku 320 (8 x 40 = 320) ja sisaruksia 160 kahdelta päältä luodessa eli kaksi rullaa
lankaa. Loimilankana toimii kiertomerinovillalanka, joka on suhteellisen ohut kolminkertainen lanka. Langan Nmlukua ei ollut merkitty kartioihin, eikä Marja Amgwerdillä ollut merkitty tietoa muistiin. Tämän ison rullan sain
Maria Amgwerdiltä ja jouduin puolaamaan siitä toiselle rullalle lisää lankaa kahdelta päältä luomista varten.
Koululla on pieni pöytään kiinnitettävä ison puolan rullauslaite, jossa puolaosa on puinen. Oli vaikea arvioida,
kuinka paljon lankaa olisi tarpeeksi. Tein aluksi hieman vajaan rullan puolauskoneessa ja aloin luomaan loimea.
Huomasin, että tiuhtaan meinasi helposti tulla virheitä, mitä kovempaa pyöritin luomapuita. Ikään ei kannata
hopussa tehdä asioita, kun ei ne meinaa onnistua. Jouduin hieman korjailemaan tiuhdassa olevien lankojen
järjestystä kesken luomisen. Loimeen kuitenkin jäi muutama lankavirhe, jotka pystyin tiuhtalangan avulla
pelastamaan ja jättämään tuonnemmaksi kangaspuille laiton yhteydessä korjattavaksi.
Jouduin puolaamaan kahdesti lisää lankaa ja siltikin minulla jäi uupumaan 8 lankaa kokonaislankamäärästä.
Loimesta tuli yhden senttimetrin kapeampi puuttuvien lankojen tähden. Tämä ei kuitenkaan haittaa kutomista
mitenkään radikaalisti. Pitää vaan kangaspuille laittaessa muistaa, että loimi onkin 39 cm leveä. Loimen paino oli
575 grammaa.
Seuraavana päivänä valmistelin kangaspuut, laitoin loimen pohjukkavarpaan, asettelin käärinpirtaan ja vedimme
apukäden kanssa loimen tukille. Tätä villaloimea käsitellessäni huomasin sen tuntuvuuden eroavan uudesta
langasta. Kierrätysvillasta jää käsiin sellainen ”vanha villasukka” olo, hieman hikinen ja nihkeä. Ymmärtääkseni
kiertovilla on kuitenkin
pesty jossain kohtaa
prosessia, joten sinänsä
langan ei pitäisi olla
mitenkään likaista. Mutta
oli hupaisa huomata,
miten erilaiselta kiertovilla
tuntuu käsissä, kun sitä
käsittelee isona määränä.
Sitä ei huomaa silloin, kun
vaikka puolaa
puolauskoneella pienen
pätkän kudetta kutomista
varten, mutta loimea
luodessa ja kangaspuille
asentaessa tuntuma oli
suurempi.
25. maaliskuuta aloin
niisimään loimea suoraan
niisintään. Villaa on hieman
Kuva 39. Kiertovillaloimi niisittynä
työläämpi käsitellä loimena, kuin
vaikka puuvillaa, yksittäiset langat tahtovat takertua toisiinsa ja sitten koko villaloimi on yhdessä kasassa. Villa
myös venyy loimea tukille kiertäessä, ja muutenkin kutoessa ei saa kiristää liikaa loimilankoja, jotteivat nämä veny
ohuiksi ja lopulta katkea. Niisiessä kiertovillaa on kuitenkin helpompi käsitellä kuin ohuita loimilankoja. Lanka on
sen verran paksua, että se pysyy käsissä ja langan tuntee sormien välissä.
Niisiessä huomasin pari virhettä, jotka olivat tulleet loimea luodessa tiuhdan kohdalla. Minulla oli kaksi sisarusta
samoin päin, kun 2 lankaa eli sisaruspari meni yli ja seuraava ali tiuhtavarvan, joten minulla tuli kaksi paria yli ja
sen jälkeen taas yhden ali ja niin edelleen. Hetken mietittyäni ja ahdistuessani, joudunko aloittamaan alusta ja
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korjaamaan sisarukset oikein, tajusin, että tuossa kohtaa tullut virhe ei ole niin suuri eikä vaikuta
niisintäjärjetykseen tai sidokseen. Jatkoin onnellisesti niisintää ja nopeasti vieläpä. Tarkistin niisinnän, pistelin
loimen pirtaan 80/1. Hieman huolestutti, kuinka kiertovillalanka kestää pirran hankauksen, pirrassa kuitenkin on
metalliset piit, joka varmasti hankaa ja kuorii kiertovillasta kuitua irti. Ja kuinka loimi edes kulkee kapeiden
niisireikien läpi ja vielä pirran? Tässä testataan todella kutojan hermoja, taitoja ja kyseistä materiaalia, onko siitä
todella loimeksi kangaspuihin.
Aloin luomaan perussidoksia Weavepoint-ohjelmalla kahdeksalle varrelle ja suoralle niisinnälle. Voisin käyttää
aiemmin luomiani sidoksia pohjalla, mutta joutuisin niitä kuitenkin muokkaamaan niisinnän ja varsien lukumäärän
takia. Koin helpommaksi vain luoda uusia sidoksia, ja 13:sta sidoksesta kuuteen otin mallin suoraan
Kankaanrakentajan sidosoppi -kirjasta. Loppupuoliskoon otin mallia omista valmiista sidoksistani muokaten niitä,
sekä keksin ihan omia sidoksia.

Kuva 40. Kankaanrakennuksen vaiheita kiertovillaloimen kanssa

Kangaspuut olivat valmiit ja aloitin kutomalla palttinaa alkuun, jotta loimen saisi tasaiseksi. Kuteena minulla oli
sama kiertovillalanka kuin loimena. Viriö ei meinannut aueta kunnolla, langat takertuivat toisiinsa ja loimilanka oli
niin paksua, että se esti pirran kulkua. Jouduin sukkulan avulla avaamaan viriötä, jotta kudelanka kutoutuisi ihan
edellisen kudelangan viereen. Pirta kuorii loimilankoja ja nukkaannuttaa lankaa niin, että vaatteet ovat kuitupölyn
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päällystämät.
Jatkoin kuitenkin kutomista niin, että en vaihtanut uutta viriötä lyödäkseni kuteen kiinni pirralla, vaan annoin
saman viriön olla auki. Löin pirralla kuteen ja laitoin pirran takaisin, jolloin vasta vaihdoin uuden viriön. Näin
loimilangat nousivat helpommin niisissä, eivätkä ne takertuneet niin helposti toisiinsa kiinni, vaikka sitä tapahtui
koko ajan. Huomasin, että tiheiden sidosten kutominen, kuten palttinan, oli mahdotonta. Tai kyllä se onnistui,
mutta hermo ja toivo kaikkosi kuin tuhka tuuleen. Yleensä sidosta vaihtaessa on hyvä kutoa palttinaa väliin.
Tällöin tilkun pois ottaessa ja leikatessa varsinainen kangas ei ala purkaantumaan, kun palttinasidos suojelee sitä.
Kudoin Aaltoliiketoimikkaan sekä Vinoruutuinen_vohvelin. En käyttänyt kuteena ollenkaan kiertovillaa, vaan ihan
villaa ja puuvillaa. Sain vohvelin vihdoin onnistumaan niin kuin oppikirjoissa, kun kuteen ja loimeen paksuus sekä
tiheydet olivat lähellä toisiaan. Jo tässä vaiheessa, kun tilkku oli kiinni puissa, pystyi näkemään vohvelisidokselle
ominaisen kolmiulotteisuuden. Tässä vohvelissidostilkussa näkyy kiertovillaloimi melkein enemmän kuin itse
kudelanka. Seuraavaksi kudoin Loimijakuderipsityssamassa, Jonkinsortinraesidos2, Nelikäänteinenraesidos sekä
Laastari_raesidos. Viimeisin kyllä muistuttaa myös toimikasta, mutta koska en ole täysin varma sidoksesta,
luokittelen sen raesidokseksi. Loimijakuderipsityssamassa-sidoksessa käytin uusia villalankoja kuteena, mutta
kolmessa jälkimmäisessä sidoksessa käytin sekä kiertovillaa että uutta villalankaa. Laastariraesidokseen tuli
mukavanlainen kuviointi sidoksesta, ja kirkkaat värit sopivat hyvin yhteen tumman kiertovillaloimen kanssa.

Kuva 41. Kolmannen loimen ensimmäiset tilkut

41

Loimijakuderipsityssamassa ja kahdesta muusta raesidoksesta tuli hieman tylsähköjä. Pinta on erittäin tasaista, ei
kolmiulotteista struktuuria, ainut mikä tuo mielenkiintoa on uuden villakuteen värikkyys. Tämän takia uskon
näiden sidosten sopivan teollisuuskudontaan, vaikka langat ovatkin ehkä liian paksuja kutomakoneseen.
Vaikka kutominen oli raskasta paksun loimilangan vuoksi ja kävi ihan työstä, nautin kutomisesta täysin rinnoin.
Tilkut kutoutuivat suhteellisen nopeasti valmiiksi paksujen lankojen ansioista, mutta silti kesti kauan aikaa kutoa
yksi tilkku, kun loimen kanssa piti säätää. Kudoin noin kahdesta neljään tilkkua päivässä, riippuen tilkun koosta. Ja
kun kiertovillaloimea oppi käsittelemään, kuten paikkaamaan yksittäiset jatketut loimilangat, kutominen oli
vaivatonta. Viimeisenä tilkkuna kudoin ”Trippi” ja ”Trippi2”, joista tuli yksi iso tilkku. Käytin sekä kiertovillaa että
uutta villaa kuteena vuorotellen, ja tähän tilkkuun tuli hieman kolmiulotteista pintaa ja syvyyttä. Näiden kahden
sidoksen välillä on niin vähän eroja itse varsinaisessa kankaassa, että en itsekään oikein erota mihin toinen loppuu
ja mistä seuraava alkaa. Sidos on toimikkaan ja raesidoksen välimuoto, nimikin on mikä ensimmäisenä tuli
mieleen.

Kuva 42. Kolmannen loimen viimeiset tilkut
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Katkaisin loimen 10.4., mutten ottanut loimea kokonaan irti kangaspuista. Tilkkukankaan pituus oli noin 170 cm,
joten loimea jäi jäljelle noin 230 cm. Eli vähän alle kaksi metriä kudottavaa loimea, kun pitää laskea alkusolmuihin,
alkupalttinan kutomiseen menevä määrä. Loppu pätkää loimesta ei voi muutenkaan kutoa, kun viriö ei enää
aukea kunnolla.
Mittasin ja kuvasin tilkut ennen ja jälkeen viimeistysten. Kaikki muut tilkut jaoin kahtia, joista toisen pesin ja
toisen höyrytin, mutta Trippi+Trippi2-tilkkua en halunnut leikata puoliksi. Tilkusta tuli kaunis, pieni mattomainen
tai seinävaatehenkinen tekstiili. Loppujen lopuksi, vaikkei tämä ole kuulunut suunnitelmiin pitkään aikaan
opinnäyteyötä tehdessä, sain kuin sainkin pienen lopputuotoskankaan. Materiaalikansio on tämän opinnäytetyön
varsinainen ja suunniteltu lopputuotos pienine tilkkuineen, ja siksi on hyvä saada yksi hieman isompi tilkku
mukaan kansioon.

Kuva 43. Viimeistellyt tilkut 6
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Pesussa olleet tilkut kutistuivat muutaman sentin, Aaltoliike -8 % ja Vinoruutuinen_vohveli -24 %. Samoja
prosentuaalisia lukuja tuli muistakin tilkuista, uskon että nämäkin tilkut olisivat huopuneet enemmän koneessa,
jos olisin pessyt niitä kauemmin ja jopa käyttänyt linkousta. Nyt pesuaika kesti vain 15 min 40 asteessa. Tuntuma
kyllä muuttui enemmän kuin ympärysmitat, samoin kävi höyryttäessä. Höyryn kanssa ainoastaan Tripin hapsuissa
huomasin selvän kutistumisen, muuten villakuitu vain pörhistyi. Loppujen lopuksi nautin kiertovillalla
kutomisesta. Uskoisin siitä olevan käsityöläisille paljon iloa, niin kudonnasta neulomiseen kuin huovuttamisenkin
parissa.

Kuva 44. Viimeistellyt tilkut 7
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Kuva 45. Viimeistelty tilkku (8)

Kuva 46. Vohvelisidostilkkuja
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5 Materiaalikansio
Tässä luvussa avaan materiaalikansion tavoitetta, ideaa sekä sisältöä. Olen jaotellut tilkut käsin kudottaviin,
teollisuustilkkuihin sekä molempaan linjastoon sopiviin kategorioihin omien alaotsikoidensa alle.

Kuva 47. Kiertovillalankoja

5.1 Tavoite
Tavoitteenani materiaalikansion, nyttemmin laatikon, kanssa oli saada kattava tietopaketti kiertovillamateriaalista kudottuja tilkkuja erilaisilla sidoksilla. Tarkoituksena oli tehdä yleisiä sidoksia sekä erikoisempia, niin
teollisuuskutomakoneille käytettäväksi kuin kotikutojille vipukangaspuilla valmistettavaksi. Kierrätetyn villan
kysyntä on kasvanut viime vuosina, niin kotivärjärit kuin kutojatkin ovat olleet kiinnostuneita Villalaakso- ja
Kiertovillasta kasvuun -hankkeista juuri kiertovillalangan takia. Tämä materiaalikansio onkin tarpeellinen lapsen
kengissä olevalle kiertovillalle. Yhteen koottujen kudontatilkkujen avulla näkee, kuinka materiaali käyttäytyy
sidoksissa, kudotussa pinnassa sekä viimeistysten jälkeen. Ja kuinka se toimii muiden materiaalien kanssa. Vaikkei
tilkuista ole enää alkuperäistä versiota suoraan kangaspuista, silti höyrytyksen ja pesun kokeneet tilkut antavat
hyvää osviittaa kutojille sekä niille, jotka haluavat suunnitella tuotteita kyseistä materiaalia käyttäen.
Tämän materiaalipankin avulla Villalaakso-hanke pystyy markkinoimaan kiertovillaa ja sen monipuolisuutta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ja kun yhteistyökumppanit näkevät konkreettisia kankaita kiertovillasta
valmistettuna, ja että siitä oikeasti saa tuotteitakin, yhteistyökumppanit haluavat mahdollisesti auttaa
tuottamaan lisää kiertovillaa, tukea projektia ja näkevät potentiaalia kiertovillalangan ympärillä käyttötuotteena.
Toivon, että nämä tilkut tulisivat käyttöön Metropolia Ammattikorkeakoulun tekstiilisuunnittelu- ja
vestonomiopiskelijoiden keskuudessa, materiaalitietouden kursseilla sekä kankaan valmistuskursseilla
tilkkuesimerkkeinä. Näin saataisiin ihmiset myös kiinnostumaan käyttämään kiertovillaa kudonnassa ja
neulonnassa. Kouluissa on muutenkin hyvä opettaa kiertotaloutta ja kierrätystä, sekä miten hyötykäyttää hukkaan
heitettyjä materiaaleja. Tämä korvan takana on hyvä saada käyttäjäkokemuksia kiertovillamateriaalista.

46

Tiedostojen kokoamiseen käytin tietenkin projektissa
kutomiani tilkkuja. Viimeistelyjen jälkeen ompelin tilkut
kiinni vanhoihin piirustus- ja maalauspohjiin, jotka olin
pessyt tätä varten. Näissä tilkkujen taustalla olevissa
kartongeissakin ajattelin kierrätystä ja valitsin uusien sijaan
jo kertaalleen käytettyjä. Haluan näillä pienillä valinnoilla
tukea kiertovilla-konseptin ajatusta kierrättämisestä.
Ommeltuani tilkun toisesta reunasta paperiin, liimasin
kankaanrakennekuvan paperille tilkun alle sekä kirjoitin
muut tekniset tiedot, kuten tiheyden, varsimäärät ja
käytetyt materiaalit. Kankaansidokset eivät ole täysin
oppikirjan sääntöjen mukaan tehtyjä, olen ottanut
lähtökohdaksi esimeriksi vohvelin sidoksen muuntaen tätä
vohvelisidoksen muunnelmaksi. Tilkuissa lukeva sidos on
enemmänkin lähtökohta tilkun sidokselle, eikä varsinainen
lopullinen sidos.
Tämän jälkeen pohdin, pitäisikö minun lajitella tilkut
laatikkoon ryhmittäin, käsityö-, teollisuus- ja molemmat
linjat -kasoihin. Aluksi teinkin niin mutta jatkossahan ne
tulevat menemään sekaisin, kun ihmiset tutkivat tilkkuja.
Tilkkuihin on kirjattu, mihin ryhmään ne kuuluvat.
Projektin puolivälissä mietin, miten esittää ja koota tilkut,
ja silloin ajatus oli oikeassa kansiosta. Sittemmin, kun
tilkuista ei tullut pelkästään A4-kokoisia vaan osa isompina
ja osa pikkiriikkisen pieniä, päädyin laatikkoon. Lähdin
Kuva 48. Työpaja
IKEAan ostoksille etsimään sopivan kokoista laatikkoa
edullisesti. Ja sieltä löytyi ruskea-mustaraitainen vähän turhankin iso laatikko tähän käyttötarkoitukseen. Mutta
taas jatkoa ajatellen, seuraava kutoja voi täydentää laatikkoa uusilla tilkkukokeiluilla. Esimerkiksi neuletilkuilla,
joissa on käytetty kiertovillaa.

5.2 Käsin kudottavat tilkut
Käsityötilkut soveltuvat käsin kudottavaksi joko tietokonekangaspuilla tai perinteisemmillä kangaspuilla. Näissä
tilkuissa on käytetty rouheampaa ja paksumpaa materiaalia, löyhää tiheyttä ja haettu kolmiulotteista pintaa.
Periaatteessa myös teollisuuteen sopivat tilkut käyvät hyvin esimerkiksi tietokonekangaspuilla kudottavaksi,
mikään ei estä sitä. Kaikki riippuu aina tekijästä ja siitä, mitä halutaan saavuttaa kankaalla ja mahdollisella
tuotteella. Tilkkujen jaotteleminen ei ollut helppoa, ja välillä oli vaikea miettiä, kumpaan kategoriaan kyseinen
tilkku sopisi paremmin. Asiaa voisi pohtia päivätolkulla ja jokaisella on varmasti oma näkemyksensä asiasta.
Olen listannut tilkut yksinkertaisesti vain nimen mukaan ja sivunumeron, mistä löytää kyseisen tilkun kuvan.
Woffelssonni
Basicvohveli
Yhensortinvohveli
Verkko
Ruusukastoimikas
Erittäinbasicvohveli
Kokeellinenwoffeli
Ympyrat
Vohvelimustaakin
Äksävohveli
Äksäwoffelssonnipommi
Vinoruutuinen_vohveli

sivu 27
sivu 28
sivu 27
sivu 27
sivu 28
sivu 28
sivu 27
sivu 28
sivu 27
sivu 33
sivu 33
sivu 41
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5.3 Teollisuuteen sopivat tilkut
Nämä tilkut on valittu tähän kategoriaan, koska ne soveltuvat teollisuuskutomakoneella paremmin kudottavaksi.
Nämä tilkut soveltuvat myös käsin kudottavaksi kangaspuilla. Mutta näissä tilkuissa pinta on tasaisempi,
materiaalit ovat hieman ohuempia kuin käsityölinjastossa, tiheys on suurempi ja sopivampi
teollisuuskutomakoneille. Teollisuuskutomakoneissa tiheys on yleensä yli 10 lankaa senttimetrillä, kuten
Kultavillan teollisuuskutomakoneissa on 12 l/1 cm. Listaus on samanlainen kuin käsityökudontaan sopivissa
tilkuissa.
Spot_double
Revontulikokeilu57
Aaltobumerangi
Tiputanssi
Mukaontelosiksakki
Mukaontelotähdellä
Basicvohveli2
Uusiovohvelssiinni
Kuteellisempi_vohvelienvohveli
Verkko2

sivu 25
sivu 25
sivu 25
sivu 37
sivu 37
sivu 37
sivu 36
sivu 36
sivu 36
sivu 36

Kuva 49. Tilkkuja jo laatikossa
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5.4 Kumpaankin linjastoon
Tähän kategoriaan olen listannut ne tilkut, jotka mielestäni menevät helposti kumpaankin linjastoon, niin
teollisuuskudontaan kuin käsinkudontaan. Ja vaikeaahan se on kaikkien kohdalla selvästi sanoa, mihin osastoon
kenetkin laittaa. Nämä kaikki sidoksethan ovat muunneltavissa sekä että, ja nämä onkin jaoteltu vain minun
näkemykseni mukaan. Joku muu saattaa olla täysin eri mieltä kanssani, ja se on ymmärrettävää. Tässä kuitenkin
lista puolen vaihtajista:
Raitaisestivohveli
Uusi_Ympyrä
Vohvelimustaakin pieni
Laastari_Raesidos
Trippi & Trippi2

sivu 33
sivu 33
sivu 36
sivu 42
sivu 42

Joku voisi ihmetellä, miksi olen ottanut Trippitilkun sekä käsityö- että teolliseen linjastoon, mutta ohuemmilla
materiaaleilla uskon tämän sidoksen toimivan aivan yhtä hyvin myös teollisuuskudonnassa.

Kuva 50. Trippi tilkku
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6 Johtopäätökset ja arviointi
Prosessin aikana pystyin toteamaan, että kiertovilla soveltuu kudottuun kankaaseen, ainakin
tietokonekangaspuilla kudottavaksi. Kiertovillaloimen kanssa käyttäisin harvempaa pirtaa, jotteivat piit kuorisi
kuitua irti langasta. Ensimmäistä kertaa kutovalle en antaisi kiertovillaa loimimateriaaliksi. Uskon, että itse
sellaisessa tilanteessa minulla ei vain pinna riittäisi materiaalin kanssa tuleviin vastoinkäymisiin. Kun on jo hieman
kokemusta, tietää kangaspuiden toiminnasta ja miten ratkaista ongelmatilanteita, kiertovilla toimii.
Aiemmin jo sanoin, että kiertovilla toimii kudelankana. Tylsä harmaan sävy saattaa olla osalle ihmisistä ongelma ja
luotaantyöntävä asia, joillekin se saattaa olla suurin inspiraatio. Ihmisistä ja mieltymyksistä on niin moneen
junaan, että aina löytyy yksi vaunullinen, jotka rakastuvat kiertovillaan niin materiaalin kuin värinsä takia. Myös
kierrätysteema taustalla jakaa ihmisiä. Veikkaan, että suurimmalle osalle kiertovilla kuitenkin on vihreä valo
ennemmin kuin totaalinen inhotus. Totean siis, että kaikkia ei voi miellyttää ja kaikilla on omat mieltymyksen
kohteensa. Totean myös, että kiertovilla toimii varsinkin kuteena sekä myös loimena pitkän pinnan kanssa
työskennellessä.
Vaikka kiertovillalankojen keskinäinen paksuus ei vaihdellut niin radikaalisti, mitä olin aluksi pohtinut, silti sain
tilkkuihin vaihtelevuutta, kun yhdistin esimerkiksi paksuimman ja ohuimman kiertovillalangan kuteeksi. Myös
ohuimmasta päästä oleva kiertovillalanka mahdollisti tehdä loimen ja tutkia sen kautta kiertovillaa kudotussa
kankaassa. Silti tämä ohuin lanka on todennäköisesti liian paksua tehdaskutomakoneeseen, mutta uskon sen
sopivan kuteeksi, kunhan se vain kestää pingotuksen. Tietokonekangaspuissa kuteena käytettynä langan
paksuus ei pääosin haitannut ollenkaan, kun tiheys oli muutenkin väljempi. Kapeiden tilkkujen kanssa, missä
tiheys oli 12 l/cm, paksumpi kiertovilla olisi tehnyt sidoksesta liian harvaa ja kuviointia ei olisi erottanut niin
selvästi. Sama kävi ensimmäisen loimen tilkkujen kanssa, joiden tiheys oli vain 4 l/cm, sidos oli erittäin harva ja
rakenteesta ei tullut tarpeeksi tiivis. Näin kuvio pääsi venymään ja näin antoi myös tilaa huopumiselle
pesukoneessa. Pienet yksityiskohdat vaikuttavat aina isompaan kuvaan, tässäkin tapauksessa, jos olisin
valinnut tiheyden tarkemmin, olisin voinut saada laajempaa tutkimusmateriaalia.

Haasteellisimpia asioita projektin aikana olivat kaikki laskutoimitukset lankaluku-laskua lukuun ottamatta.
Erityisesti kutistumisprosenttien laskemisen aloittaminen aiheutti harmaita hiuksia. Onnekseni sain ystävältä
kätevän valmiin excel-taulukon, johon naputtelemalla senttimetrit ennen ja jälkeen viimeistyksien antoi
prosenttiluvut valmiina.
Vaikeaa oli myös tilkkujen lajitteleminen omiin kategorioihinsa. Minua jäi myös kaivelemaan näin jälkikäteen, kun
huomasin, että loppujen lopuksi en käyttänyt niin suurta vaihtelevuutta materiaaleissa. Suurimmaksi osaksi käytin
villaa, hieman villasekoitelankoja sekä puuvillaa. Ajatuksena tosiaan oli testata kiertovillaa muiden materiaalien
kanssa, mutta jostain selittämättömästä syystä pitäydyin pitkälti villakuidussa. Tässä on myös jatkotyöstöä varten
sauma, johon paneutua. Kokeiltavaksi jää myös, kuinka kiertovillalanka käyttäytyy tekokuitujen kanssa.
Suurimpina haasteina henkilökohtaisesti oli ajankäyttö, sen hallinta ja siinä pysyminen. Olen itse pettynyt itseeni
ja omaan suoritukseeni tämän opinnäytetyön suhteen, kun tiedän, että voisin tehdä kaiken paljon paremmin.
Tärkeintä kuitenkin on huomata nämä ongelmakohdat ja oppia niistä. Alkuperäisenä ideana oli kutoa jopa
jacquardkutomakoneella kiertovillaa, sekä kutoa isompi testipala Kultavilla Oyn kutomakoneella. Nämä
molemmat ideat jäivät seuraavaan projektiin kokeiltavaksi.
Minua harmittaa, etteivät omat taidot vielä riitä tuottamaan omalaatuisia sidoksia. Ajatuksissani kudoin erikoisia
tilkkuja, käyttäen enemmän esimerkiksi ontelosidosta ja vohvelia. Ja pelkästään jo materiaalien keskinäisellä
poikkeavuudella olisin pystynyt saaman enemmän vaihtelua tilkkuihin. Niin kuin moodboardiin (kuva 20) olin
koonnut monimuotoisia tilkkuja, muun muassa ontelosidoksia ja tätä kohti pyrin menemään koko ajan.
Aluksi yritin keskittyä enemmän teollisuuskudontaan sopivien tilkkumallien luomiseen, vaikka loppujen lopuksi
ensimmäisestä loimesta tulleet tilkut olivat enemmän sopivia käsityölinjan tilkkuihin. Sitten kun minulla oli
mahdollisuus keskittyä kolmiulotteisempiin tilkkuihin, sainkin aikaiseksi enemmän teollisuuslinjastoon sopivia
tilkkuja. Eli nämä yritykseni kutomisessa menivät päinvastoin käytännössä kuin ajatuksissa. Lopuksi, kolmannen
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loimen kanssa, koitin päästää irti kaikista tavoitteista ja pyrkimyksistä, ja keskittyä vain kutomiseen ja tutkimaan
kiertovillan käyttäytymistä kudotussa kankaassa.
Pääasia loppujen lopuksi on se, että sain luotua kumpaankin linjaan sopivia, mielenkiintoisia kokeiluja. Näistä
pystyy aina jatkamaan eteenpäin ja suunnittelemaan lisää. Ruohonjuuritason kutojana tässä projektissa, ja yksi
ensimmäisistä henkilöistä tietokonekangaspuilla kiertovillaa kutovana, on hyvä aloittaa ihan perussidoksista. Ja
silloin pääsee näkemään, miten materiaali toimii. Tilkuissa esiintyy hyviä ja varteenotettavia malleja, joista
muutaman työstöä kannattaisi jatkaa, kuten Verkko ja Ympyrät tilkut.
Jatkotyöstettävää on paljon kiertovillan kanssa. Näitä alkutaipaleen tutkimuksia voisi työstää varmasti vuosia,
tehdä perussidoksista alkaen kokeiluja niin, että kiertovilla on loimena sekä niin että se on vain kuteena. Minunkin
olisi varmaan pitänyt aloittaa tekemällä tilkkuja perussidoksista. Palttinaa, toimikasta, toimikkaan muunnelmia,
kuderipset ja niin edelleen. Jatkotyönä voisi siis tehdä perusmateriaalipankin kaikista sidoksista kiertovillaa
materiaalina käyttäen. Sen jälkeen alkaa tuottamaan isompaa kangasta ja edetä aina teollisuuskutomakoneisiin.
Samoin neulonnan puolella, tehdä käsin neuloen tilkkuja kuin neulekoneellakin. Sitä mukaan, kun alkaa tietoa ja
taitoa kertymään materiaalin suhteen, voisi siirtyä tuotteistamiseen ja teollisuustuotantoon. Siinä vaiheessa, kun
nämä perustilkkumateriaalipankit olisi tehty, Villalaakso-hankekin on edennyt niin, että kiertovillaa pystytään
tuottamaan teollisesti.
Opinnäytetyö avasi silmäni ikuiselle oppimiselle ja sille, että kertaus on opintojen äiti. Opin myös, että vaikka
asettaa itselleen tavoitteet ja suunnittelee aikataulut tarkasti, täytyy silti olla armollinen itselleen. On hyvä
ymmärtää, että jokainen tekee parhaansa ja omien taitojen puitteissa. Projektin myötä ymmärsin, että kutominen
on asia, jonka parissa haluan jatkaa ja luoda ammatin. Haluan työskennellä materiaalilähtöisesti, uusiokäyttää
materiaalia, suunnitella ja valmistaa vain tarpeeseen tulevia tuotteita. Tämä ajatus tuotteiden valmistamisesta
eettisesti ja vain tarpeeseen on muhinut mielessäni jo vuosiakausia ja jokaisen projektin myötä se on vahvistunut.

Kuva 51. Tilkun höyryttämistä
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