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Nykyaikaiset kertakäyttövaipat ovat osana miljoonien lasten ja aikuisten elämää päivittäin. 

Ne on valmistettu synteettisistä, inerteistä polymeereistä. Synteettiset polymeerit ovat 

öljyjohdannaisia ja pysyvät ympäristössä vuosia. Vaikka suurimmat ympäristövaikutukset 

muodostuvat polymeerien tuotannosta, sekä vaipan hävittämisestä, on hyvä tiedostaa, että 

vaippojen ympäristövaikutukset ulottuvat koko niiden elinkaaren ajalle.   

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää vaipoissa käytettävien materiaalien, kuten 

polypropeenin, polyeteenin, polyesterin, superabsorbentin ja selluloosan ominaisuuksia ja 

rakennetta vaipassa. Lisäksi selvitettiin kahdeksan markkinoilla olevan aikuisten vaipan 

materiaalit. Tutkimusta suoritettiin avaamalla vaipat ja irrottamalla niistä jokainen osa 

erilliseksi. Vaippojen osat tutkittiin FT-IR −spektrofotometrillä. Kirjallisuusosassa saatuja 

tietoja verrattiin tutkittujen vaippojen rakenteeseen.  

Tutkimuksessa käy ilmi, että kaikki markkinoilla olleet vaipat sisälsivät samoja polymeerejä 

kuin kirjallisuudessa oli kerrottu. Polymeerit eivät kuitenkaan olleet aina kirjallisuuden 

mukaan niille tyypillisessä paikassa,  vaan polymeerin kalvon rakenteella ja ominaisuuksilla 

tiettyyn käyttökohteeseen saatettiin käyttää eri polymeeriä. Saaduista tuloksista voidaan 

myös havaita, että suuri osa kuluttajamarkkinoilla olevista aikuisten vaippojen 

materiaaleista on synteettisesti valmistettuja muoveja, joiden ympäristökuormitus on suuri 

ja tarve ekologisemmille vaihtoehdoille on valtava. 
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LYHENNELUETTELO 
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KIRJALLINEN OSA 

1 Johdanto 

 

Lapsen hermosto kehittyy yhtälailla kuin muutkin elimet, lapsen kasvaessa. Pieni lapsi ei 

pysty hallitsemaan suoltaan ja virtsarakkoaan, joten hänelle puetaan vaippa (MLL, 2017). 

Vastaavasti säännöllinen virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja siitä kärsiikin yli 70-

vuotiaista naisista jopa 60%  sekä miehistä joka neljännes. Normaalisti aikuinen virtsaa 3-5 

kertaa vuorokaudessa muutaman desilitran verran ja virtsan määrä on riippuvainen myös 

ihmisen juoman nesteen määrästä. (Kaivolainen et al., 2017) Vaikka virtsankarkailu ei ole 

hengenvaarallista, se on ihmiselle hygieeninen ja sosiaalinen ongelma, jota pidetään suurena 

terveysongelmana ja joka vaikuttaa haitallisesti elämänlaatuun (Kim et al., 2016). 

 

Inkontinenssiin, eli kyvyttömyyteen hallita virtsarakkoa tai suolistoa, on kehitetty erilaisia 

vaippoja ja suojia. Miljoonille ihmisille lasten ja aikuisten vaipat ovat arkipäivää 

(Wiesemann & Adam, 2011), joten jätteen määrä, joka vaipoista syntyy on valtava ongelma 

ympäristölle. Suurin osa kuluttajamarkkinoilla olevista vaipoista on kertakäyttöisiä 

muovista valmistettuja vaippoja ja vain kolmannes ostetuista vaipoista on kankaisia 

kestovaippoja tai  osittain biohajoavia kertakäyttövaippoja. (Khoo et al., 2018)  

 

Nykyaikaisissa vaipoissa käytetään materiaaleja, joiden hajoaminen luonnossa kestää 

keskimäärin 200-500 vuotta. Nykyaikaisten vaippojen kierrättäminen onkin todellinen 

ympäristöongelma, sillä niitä kasaantuu kaatopaikoille tonneittain. Markkinoilla on nykyisin 

myös vaihtoehtoja muovisille vaipoille, mutta vaikka vaipan pystyisi kierrättämään, sen 

sisältämä jäte pakottaa vaipan hävittämisen sekajätteenä. Vaippojen sisältämät jätteet 

saattavat sisältää virustartuntoja, joista voi olla vaaraa ympäristölle. Tarve 

ympäristöystävällisemmille ratkaisuille vaippojen ekologisuudessa on siis valtava. 

(Morganti & Febo, 2017) 

 

Tässä työssä perehdytään kirjallisuusosuudessa sekä lasten että aikuisten kertakäyttöisten 

vaippojen rakenteeseen, kemikaaleihin, materiaaleihin, sekä niiden 

ympäristökuormitukseen. Kokeellisessa osassa verrataan aikuisille suunnattujen vaippojen 

materiaaleja.  
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2 Vaippa 

 

Nykyaikaiset kertakäyttövaipat ovat hyvin suorituskykyisiä, turvallisia ja kliinisesti 

testattuja tuotteita. Ne on suunniteltu huolellisesti juuri oikeaa käyttötarkoitusta varten. 

Tietyillä polymeerimateriaaleilla varmistetaan käyttötarkoituksen mukainen optimaalinen 

imeytyminen, miellyttävä istuvuus sekä hengittävyys, jotta iho pysyy kuivana ja terveenä. 

Aikuisille suunnatut kertakäyttöiset vaipat ovat perusteknologialtaan samanlaisia kuin lasten 

vaipat, mutta molempien lisäominaisuudet on suunniteltu niiden oikeaa kohderyhmää 

varten.  (Dey et al., 2016b)  

 

2.1 Vaipan rakenne  

 

Vaippa koostuu erillisistä kerroksista. Sekä aikuisten että lasten vaipoissa kerrokset ovat 

teknologialtaan samat, mutta lastenvaipoista on saatavilla huomattavasti enemmän 

kirjallisuutta. Kuvassa 1 on esitelty nykyaikaisen vaipan teknologiset kerrostumat, joita on 

neljä. (Dey et al., 2016a) 

 

 

 

Kuva 1. Nykyaikaisen kertakäyttövaipan kerrokset (Dey et al. 2016a) 
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Ylimpänä kerroksena on ihoa vasten oleva pehmeä, huokoinen kerros (Topsheet Kuvassa 

1). Ylimmän kankaan alla on kerros, joka rakentuu kuiduista tai selluloosasta (Kuvassa 1 

Acquisition System). Tämä kerros on suunniteltu niin, että se siirtää virtsan nopeasti 

seuraaviin kerroksiin, jotta ihoa vasten oleva materiaali pysyisi mahdollisimman kuivana. 

Seuraava kerros on vaipan ydin (Kuvassa 1 core). Vaipan ytimessä on superabsorboivia 

materiaaleja sekä selluloosakuitua, imemässä kosteutta itseensä. Vaipan takaosa on 

vedenpitävä kalvolevy, jolla varmistetaan että tuote ei pääse vuotamaan (Kuva 1 backsheet). 

(Dey et al. 2016a) 

3 Kertakäyttöisessä vaipassa käytettävät materiaalit 

 

Vaippa, kuten muutkin hygieniatuotteet on suunniteltu niin, että se on lähikontaktissa ihon 

kanssa. Tästä syystä myös materiaalien on oltava iholle hellävaraisia. (Dey et al., 2014) 

Jokaisen markkinoilla olevan vaipan materiaalien turvallisuus on varmistettu laajoilla  

turvallisuustestauksilla (Dey et al., 2014) ja siksi pääkomponentit ovat selluloosaa lukuun 

ottamatta inerttejä polymeerejä (Dey et al., 2016a). Polymeerimateriaalien lisäksi vaipoissa 

on pienempinä pitoisuuksina muita materiaaleja ja epäpuhtauksia pieniä määriä. Myös näistä 

epäpuhtauksista ja materiaaleista tehdään perusteelliset arviot, ennen kuin tuotteet päätyvät 

kuluttajamarkkinoille. Kun tuotteen kaikki komponentit ovat saaneet hyväksynnän 

turvallisuustestauksista, tehdään tuotteelle, materiaaleille ja kemikaaleille kliiniset 

tutkimukset, joilla varmistetaan materiaalien suotuisuus iholle. (Dey et al. 2016a) 

Nykyaikaiset vaipat on suunniteltu niin, että niiden sisään on integroitu nestettä absorboivaa 

superabrosbenttia, jonka nesteen absorptiokyky on erittäin korkea (Gustin et al., 2018). 

Suurin osa kertakäyttöisessä vaipassa käytettävien materiaalien valmistuksesta on 

petrokemian teollisuutta. Petrokemian teollisuudessa kemikaaleja valmistetaan maakaasusta 

ja muista öljynjalostusteollisuuden tuotteista. (Hase & Korpinen, 1998)  Useimmat 

markkinoilla olevat kertakäyttövaipat ovat valmistettu kestomuoveista (Polymer Properities 

Database), kuten polyeteenistä, polypropeenikankaasta, superabsorboivasta polymeerisestä 

ytimestä, selluloosasta ja polyesteristä (Dey et al. 2014). Kestomuovit voidaan muovata 

uudelleen lämmittämällä (Polymer Properities Database). 

Nesteiden kulkeutumiseen polymeerimaisissa kuitumateriaaleissa vaikuttaa monet tekijät. 

Vaikuttavia tekijöitä ovat nesteen viskositeetti ja pintajännitys, nestekuidun vuorovaikutus 
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ulkopinnan kanssa, muut ulkoiset olosuhteet sekä polymeerin kuituverkon rakenne. 

(Coskuntuna, 2007) Polymeerien rakenteiden sidosvoimat ovat suuruudeltaan erilaisia, mikä 

tekee niistä anisotrooppisia materiaaleja. Anisotrooppisten materiaalien ominaisuudet ovat 

erilaisia eri tarkastelusuunnista. (Mikkonen, 2016)  

3.1 Polypropeeni 

 

Polypropeeni on materiaali, jota vaipoissa käytetään lähimpänä ihon pintaa. Polypropeeni 

on vaipoissa kalvomaista ja sitä käytetään myös vaippojen saumoissa. (Dey et al., 2014) 

Polypropeenilla on hyvin korkea sulamispiste, se on edullista ja kiiltävää sekä 

vetolujuudeltaan kestävää (Polymer Properities Database). 

Polypropeeni on valmistettu propeenimonomeerien yhdistelmästä. Polypropeenin 

rakennekaava on esitetty kuvassa 2 

  

 

Kuva 2 Polypropeenin rakennekaava (Merck) 

  

Polypropeeni valmistetaan propeenikaasusta katalyytin avulla. Katalyyttinä voidaan käyttää 

esimerkiksi tinakloridia. Polypropeenit ovat erittäin kiteisiä ja geometrisesti säännöllisiä. 

(Srinivas & Dhar, 2016) Polypropeeni ei ole biohajoavaa, mutta on täysin kierrätettävissä 

oleva kemikaali, eikä polypropeenin jätteet tuota myrkyllisiä tai haitallisia sivutuotteita. 

Vaikka polypropeenikalvoja käytetään paljon lääketeollisuudessa, polypropeenille on myös 

muita käyttökohteita. Sitä käytetään esimerkiksi erilaisten elintarvikkeiden, kuten 

välipalapatukoiden ja karkkien pakkausmateriaalina.  (Polymer Properities Database)  
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3.2 Polyesteri 

 

Polyesterikerroksen tehtävä vaipassa on muodostaa hengittävä pinta polypropeenipinnan ja 

vaipan ytimen välille. Kerros imee kosteuden ja siirtää nesteen nopeasti eteenpäin kohti 

vaipan ydintä, jotta vaipan pinta pysyy kuivana. (Kimani et al., 2015) Yksi yleisimmistä 

polyestereistä tunnetaan nimellä polyeteenitereftalaatti. (Britannica, 2018) Vaipan 

sisältämän kuitukankaan anisotrooppinen materiaali on suunniteltu niin, että sen 

poikkileikkausten koko sekä kuitujen huokoisuus ovat optimaaliset kuljettamaan nestettä 

suoraan alaspäin, vaipan ytimeen. (Coskuntuna, 2007) Polyeteenitereftalaatin rakennekaava 

on esitetty kuvassa 3.  

  

 

Kuva 3 Polyeteenitereflaatin rakennekaava (The Essential Chemical industry, 2016) 

 

Polyeteenitereftalaattia tuotetaan polymeroimalla etyleeniglykolia ja tereftalaattihappoa. 

Etyleeniglykolia valmistetaan eteenistä ja tereftaalttihappoa dimetyylibentseenistä. 

(Britannica, 2018) Polyeteenitereftalaattia pidetään yleisesti erikoismateriaalina, sillä se on 

arvokkaampaa kuin polypropeeni tai polyeteeni, siksi myös polyeteenitereftalaatti on eniten 

kierrätetty muovi. Arvokkaammaksi polyeteenitereftalaatin tekee sen suurempi vetolujuus, 

hyvä ominaisuuksien säilyminen erilaisissa lämpötiloissa sekä alhainen kosteuden 

imeytyminen. Polyeteenitereftalaattia voidaan käytetään myös muovikelmuissa ja 

muovisissa korteissa. Korkean sulamispisteen ansiosta, polyeteenitereftalaattia voidaan 

myös metalloida, ja muita käyttökohteita sille löytyy erilaisista autoteollisuuden, sekä 

elektroniikkateollisuuden sovelluksista. (Polymer Properities Database) 
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3.3 Selluloosa materiaali 

 

Suurin osa vaipasta on selluloosamateriaalia. Puusta valmistettava selluloosa on 

polysakkaridi, jossa on tuhansia D-glugoosiyksiköitä sitoutuneena vetysidoksilla toisiinsa. 

Hydroksyyliryhmien ansiosta selluloosan absorptiokyky on korkea. Selluloosakuitujen 

väliin muodostuvia tyhjiä tiloja kutsutaan kapillaareiksi.  Selluloosa imee välittömästi 

kosteutta rakenteen kapillaareihin. (Bashari et al., 2018) Selluloosan rakennekaava on 

esitetty kuvassa 4 

 

Kuva 4 Selluloosan rakennekaava (SoftSchools.com) 

 

Vaikka selluloosamateriaalilla on hyvä absorbtiokyky, se ei paineessa pysty säilyttämään 

nestettä. Siksi selluloosamateriaalin seassa on suuremman imukyvyn omaavaa 

superabsorbenttipolymeeria, joka pystyy säilyttämään nestettä rakenteessaan myös 

suuremmassa paineessa. (Bashari et al., 2018) Muita käyttökohteita selluloosalle on 

tekstiilien tuotannon lisäksi paperiteollisuudessa, jossa sitä käytetään paperin ja kartongin 

valmistukseen.  

3.4 Superabsorbentti polymeerit 

 

Absorptio, eli imeytyminen on prosessi, jossa atomit tai molekyylit menevät bulkkifaasin 

sisään ja kiinnittyvät siihen fysikaalisten voimien avulla. Absorptiossa sisään menevää 

molekyyliä kutsutaan absorbaatiksi ja kiinteää ainetta absorbentiksi. (IUPAC, 2014) 

Superabsorbentti polymeerit voidaan jakaa petrokemiallisiin polymeereihin sekä 

biopolymeereihin. Kaupallisissa tuotteissa, kuten vaipoissa käytettävät superabsorbentit 

ovat muovia ja valmistetaan uusiutumattomista öljyistä. (Narayanan et al., 2018) 
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Kasviperäiset superabsorbentit valmistetaan uusiutuvien tärkkelyspitoisten kasvien, kuten 

maissin, perunan ja vehnän sisältämän selluloosan yhdistelmästä. Kasvipohjaisella 

superabsorbentilla on samankaltainen imukyky kuin öljypohjaisella, mutta parempi 

biohajoavuus. Biopohjaiset superabsorbentit ovat vielä kohtuullisen uusia, eikä niitä ole 

testattu vielä riittävästi kuluttajien markkinoille. (Juliet Spurrier, 2015) Vaipoissa 

superabsorbenttiin polymeeriin voidaan lisätä lisäaineita estämään hajujen muodostumista 

sekä urean hajoamista hiilidioksidiksi. (Kemian opetuksen keskus, 2011) 

Superabsorbenttiydin valmistetaan akryylijohdannaisesta, kuten natriumpolyakrylaatista. 

(Srinivas & Dhar, 2016) Vaipoissa käytettävä superabsorbentti pystyy absorboimaan 200-

300 −kertaisesti vettä omaan painoonsa nähden (Kimani ym. 2015).  

3.4.1 Natriumpolyakrylaatti 

 

Valkoinen, rakeinen ja kostuessaan geelimäinen natriumpolyakrylaatti on johdettu 

uusiutumattomasta maaöljystä (Khoo ym. 2018). Natriumpolyakrylaattia muodostuu, kun 

akryylihapon ja natriumakrylaatin seos polymeroituu. (Fi.Science19.com) Se koostuu 

useista positiivisen varauksen omaavista akrylaattiyhdisteiden ketjuista. 

Natriumpolyakrylaatin rakennekaava on esitetty kuvassa 5 

 

 
 

Kuva 5 Natriumpolyakrylaatin rakennekaava (Merck)  

Natriumpolyakrylaatissa olevat pooliset karboksyyliryhmät vetävät 

poolisia  vesimolekyylejä puoleensa. Poolisessa molekyylissä on dipolimolekyyli, jossa on 

pysyvät osittaisvaraukset. Vedessä polyakrylaatin natriumionit irtoavat ja hydratoituvat, 

jolloin ionikonsentraatio polymeerin sisällä kasvaa. Kasvanut ionikonsentraatio aiheuttaa 

osmoosin, jossa vesimolekyylit kulkeutuvat puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/416029?lang=fi&region=FI
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liuoksesta väkevämpään liuokseen polymeerin sisään ja sitoutuvat siellä polymeeriin 

vetysidoksien avulla. (Kemian opetuksen keskus, 2011) 

Natriumpolyakrylaatti kestää hyvin korkeaa painetta  (Srinivas & Dhar, 2016) esimerkiksi 

istuessa tai makuullaan ollessa, joten se soveltuu hyvin vaippoihin. Natriumpolyakrylaatti ei 

useiden tutkimusten mukaan ole vaarallista ihmiselle ja siksi sitä käytetäänkin vaippa ja 

intiimituotteissa. Muita käyttötarkoituksia natriumpolyakrylaatille on esimerkiksi teollisissa 

prosesseissa sekä maataloudessa. (Fi.Science19.com)  

3.5  Polyeteeni  

 

Polyeteeniä käytetään vaippojen ulkopinnalla sekä polypropeenin tapaan saumoissa ja 

teipeissä. Polyeteenikalvot ovat vaipoissa muovimaisia, kiiltäviä ja muita osia paksumpia. 

(Dey et al., 2014) Kuvassa 6 on esitetty polyeteenin rakennekaava. 

  

 

Kuva 6 Polyeteenin rakennekaava (Abey, 2016) 

 

Polyeteeni on maaöljystä johdettu synteettinen polymeeri, jossa etyleeni on reagoinut itsensä 

kanssa muodostaen polyeteeniä. Materiaalina polyeteenikalvo on nestettä läpäisemätön 

hydrofobinen kuitukangas, jonka tehtävänä on pitää virtsa ja uloste vaipan sisällä. (Dey et 

al., 2014) Polyeteeni on edullinen ja myrkytön ja siksi sitä löytyy lähes jokaisesta 

kertakäyttövaipasta. Polyeteenin kiteisen rakenteen ansiosta se on yksi laajimmin tuotetuista 

muoveista. Muita käyttökohteita polyeteenille löytyy todella laajasti muovikasseista 

luodinkestäviin liiveihin. (Rogers, 2015)  
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3.6 Kertakäyttöisissä vaipoissa käytettävien materiaalien ja kemikaalien 

vaikutukset ihmisille 

 

Jotkut kertakäyttöiset vaipat sisältävät myös monia muita kemikaaleja, kuten klooria. 

Klooria käytetään vaipoissa valkaisuaineena. Valkaisuprosessin aikana kloorista irtoaa 

myrkyllisiä dioksiineja. Dioksiinit puolestaan voivat aiheuttaa monia vakavia ongelmia, 

kuten vahingoittaa immuunijärjestelmää tai aiheuttaa syöpää. (Spurrier, 2015) Nykyään 

tavoitteena on kloorittomuus, jolloin vaippojen materiaaleja valkaistaan hapella.  Kun vaippa 

on pitkän aikaa ihoa vasten, ei iho pysty hengittämään normaalisti. Joillekin vaippojen 

hengittämättömyys aiheuttaa ihottumia sekä erilaisia muita oireita, kuten haavaumia, kutinaa 

ja punoitusta. Kaikkia vaipoissa olevia materiaaleja testataan kattavilla tutkimuksilla, joiden 

avulla voidaan selvittää ihon ärsytyksen ja herkistymisen mahdollisuus. Markkinoilla olevat 

vaipat on valmistettu luotettavista ainesosista, eivätkä ne sisällä lateksia tai veteen 

liukenemattomia väriaineita. (Dey et al., 2014) Useisiin vaippoihin on lisätty kliinisesti 

tutkittuja hygienisoivia aineita sekä rasvoja, jotta infektioriskit pienenisivät ja ihon 

kuivumiselta vältyttäisiin. (Dey et al. 2016b)   

4 Osittain biopohjaisessa vaipassa käytettävät materiaalit 

 

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja vaippoja on ollut kehitteillä jo pitkään, mutta täysin 

biohajoavaa vaippaa ei ole pystytty vielä tuomaan markkinoille. Osittain biohajoavissa 

vaipoissa materiaaleina käytetään erilaisia biomuoveja, kuten biopolymeerejä. Vaipoissa 

käytettäviä biopohjaisia, tai osittain biopohjaisia raaka-aineita ovat esimerkiksi biopohjainen 

polyeteeni sekä polyeteenitereftalaatti. Biopohjaisia polymeerejä käytetään 

uusiutumattomien polymeerien tavoin. Polyeteeniä käytetään vaipan takapinnalla ja 

polyeteenitereftalaattia siirtämään virtsa vaipan pintakerrokselta ytimeen. (Mirabella et al., 

2013) Osittain biohajoavissa vaipoissa voidaan materiaalina pinta ja takakerroksessa käyttää 

myös bambua. Uudentyyppinen biologisesti hajoava superabsorbentti voidaan valmistaa 

kitosaanista, sitruunahaposta sekä ureasta. (Narayanan, et al., 2018) Kitosaani on valmistettu 

äyriäisten kuorista teollisesti saatavasta kitiinistä poistamalla kuoresta muut ainekset kuten 

kalkki. (Heikkilä, 2003) Biologisesti hajoavat vaipat ovat ympäristölle ystävällisempiä, ja 

niissä on vähemmän kemikaaleja kuin kertakäyttöisissä vaipoissa. (Khoo et al., 2018)  
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Ympäristölle ystävällisempien vaippojen piirteitä ovat valmistus kloorittomasta 

puumassasta, lateksittomuus ja osittain biohajoavuus (Spurrier, 2015). Vaikka biopohjaiset 

tuotteet auttavat vähentämään muovijätettä ja kasvihuonepäästöjä, biopohjaisten tuotteiden 

kierrätys voi lisätä muita ympäristövaikutuksia, kuten rehevöitymistä, maankäyttöä ja 

biologisen monimuotoisuuden uhkia. (Mirabella et al., 2013)  

5 Vaippojen ympäristövaikutukset 

 

Synteettiset muovit pysyvät ympäristössä useita vuosia (Kimani et al., 2015). Tällä hetkellä 

markkinoilla olevat vaipat eivät ole täysin biohajoavia ja sisältävät erilaisia synteettisiä 

muoveja. Pelkästään lasten kertakäyttöisiä vaippoja on arvioitu kuluvan 4600-4800 

kappaletta, lapsen ensimmäisen kolmen vuoden aikana. (Morganti & Febo, 2017) Lasten 

vaipat ovat aikuisten vaippoja huomattavasti pienempiä. Vaippojen ympäristövaikutukset 

eivät tarkoita vain niiden hävittämistä, vaan ympäristövaikutukset ulottuvat vaipan koko 

elinkaaren ajalle.  

Vaipan elinkaari koostuu neljästä osasta. Raaka-aineiden hankinnasta, valmistusprosessista, 

tuotteiden jakelusta ja kulutuksesta sekä lopulta tuotteen hävittämisestä. (Khoo et al., 2018) 

Vaipan elinkaari on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7 Kertakäyttöisen vaipan elinkaari (mukaillen Khoo et al., 2018) 

 

Kuvasta 7 nähdään, että energiaa kuluu jokaiseen vaipan elinkaaren vaiheeseen, ja jokaisesta 

vaiheesta päästöjä päätyy myös ympäristöön, vesistöihin ja ilmakehään. Suurimmat 

ympäristövaikutukset sekä tavallisten että biopohjaisten vaippojen kohdalla muodostuvat 

raaka-aineiden tuotannosta ja käyttöiän loppuvaiheessa vaipan hävittämisestä. (Khoo ym. 

2018) Myös biopohjaisten vaippojen ympäristöprofiilia suunniteltaessa on tärkeää ottaa 

huomioon koko tuotteen elinkaari, ja ottaa huomioon myös biopohjaisten tuotteiden 

tuotanto, sekä raaka-aineiden toimittajat (Mirabella et al., 2013). 

5.1 Vaipan valmistukseen kuluvat ympäristövarat 

 

Vaipan valmistuksessa tarvitaan sekä uusiutuvia, että uusiutumattomia luonnonvaroja. 

Vaipan valmistukseen tarvitaan vettä, energiaa, erilaisia raaka-aineita ja kemikaaleja. On 

arvioitu, että yhdelle lapselle vaippojen tuottaminen kuluttaa yli 136 kg puuta, 23 kg öljyä 

ja 9 kg klooria vuosittain. (Bashari et. al, 2018) Vaipan sisältämien polymeerien sekä 

selluloosamateriaalin valmistus tuottaa pieniä määriä liuottimia, lietteitä, dioksiineja ja 

reagoimattomia polymeerejä, joiden hävittäminen on ympäristövaikutuksiltaan huomattavaa 

(Lehrburger et al., 1991). Jotkut ympäristöystävällisempiä vaippoja valmistavat 

tuotantolaitokset pyrkivät luomaan myös vaipan tuotannosta ympäristölle ystävällisempää 

kierrättämällä tuotannosta syntyvät jätteet kuten muovikääreet ja ylijäämätekstiilit (Abena, 

2018). 

5.2 Kertakäyttöisen vaipan hävittäminen 

 

Vaippoja kuljetetaan sekajätteissä valtavia määriä kaatopaikalle, eivätkä ne aiheuta vaaraa 

ympäristölle ainoastaan muovin muodossa, vaan myös niiden sisältämien jätteiden 

mahdollisissa virustartunnoissa (Morganti & Febo, 2017). Nämä ihmisen ulosteesta erittyvät 

virukset voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia pitkällä aikavälillä. Suuri osa sekajätteestä 

päätyy poltettavaksi. Kun vaippoja poltetaan jätteenpolttolaitoksella, pääsee ilmakehään 

fossiiliperäisiä kasvihuonepäästöjä. Polttamalla vaipoista saatava energia voidaan kuitenkin 

hyödyntää. (Marjakangas, 2016) Kertakäyttöisiä vaippoja päätyy myös muualle kuin vain 

kaatopaikoille, kuten esimerkiksi metsiin ja teiden varsille. Yhden kertakäyttövaipan 

hajoaminen luonnossa voi kestää lähes 500 vuotta. (Kimani et al., 2015) 
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Ympäristökuormitus on siis huomattava ja tarve täysin biohajoavalle vaipalle on valtava 

(Morganti & Febo, 2017). 

 

KOKEELLINEN OSA 

6 Koejärjestelyt 

 

Tutkimuksen kohteeksi valittiin 8 eri merkkistä aikuisille suunnattua vaippaa, jotka on 

suunniteltu erittäin vaikeaan inkontinenssiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä 

materiaaleja tutkittavat vaipat sisältävät ja kuinka ne eroavat toisistaan. Jokaista eri 

merkkistä vaippaa avattiin 2 kappaletta. Ensimmäisestä tutkittavasta vaipasta irrotettiin 

jokainen yksittäinen materiaalikerros erilleen. Vaipan jokainen irroitettu kerros analysoitiin 

FT-IR spektrofotometrilla. Toisen tutkittavan vaipan absorboiva ydin purettiin, jotta 

superabsorbentti saatiin erotetuksi pumpulimaisesta materiaalista. Kuvassa 8 on esitetty 

tutkittavat vaipat. 

 

Kuva 8 Tutkittavat vaipat 



 16 

 

 

Taulukko I Vaippojen valmistajat, tyypit ja numeroinnit 

 

Numero Vaipan valmistaja Vaipan tyyppi 

1 Abena Housuvaippa 

2 BetterDry Teippivaippa 

3 MyDiaper Teippivaippa 

4 Attendds fex Teippivaippa 

5 Seni Housuvaippa 

6 Tena Teippivaippa 

7 Rearz Teippivaippa 

8 Molicae Teippivaippa 

 

Taulukosta I nähdään kuvassa 8 esitettyjen tutkittujen vaippojen tyypit, valmistajat sekä 

numerot. Myöhemmin esitetyissä tuloksissa vaipoista puhutaan taulukossa esitetyllä 

numerolla.  

 

6.1 Vaipan rakenteen avaaminen 

 

Tutkimuksessa käytetyistä vaipoista osa oli housuvaippoja ja osa teippivaippoja. Vaippojen 

osat irrotettiin toisistaan repimällä ja saksia apuna käyttäen. Jokainen osa irrotettiin 

erilliseksi, puhdistettiin ja myöhemmin analysoitiin FT-IR spektrofotometrilla. Vaipoista 

leikattiin irti ensin kiinnikeosat, joiden avulla vaippa puetaan päälle. Vaipat purettiin 

uloimmasta pinnasta kohti ihoa vasten olevaa kerrosta.  

6.1.1 Superabsorbentin erotus vaipan ytimestä 

 

Kaikissa tutkituissa vaipoissa superabsorbenttipartikkelit ovat vaipan ytimessä olevan 

pumpulimaisen materiaalin seassa. Jotta sen materiaalin pystyi tutkimaan, piti kerrokset 

erottaa toisistaan. Kerrosten erottamiseen käytettiin Retsch −merkkistä sihtiä, joka oli 

kooltaan 1,4 mm. Jokaisen vaipan kohdalla erotusta sihdillä toistettiin 4-6 kertaa, kunnes 

superabsorbentin seassa ei enää ollut pehmeää pumpulimaista materiaalia. Eroteltu 

superabsorbentti kuivattiin uunissa 60C kahden tunnin ajan. Kuivauksen jälkeen 

superabsorbenttinäytteitä säilytettiin eksikaattorissa, jotta ne eivät päässeet tekemisiin ilman 

kosteuden kanssa.  
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6.2 Materiaalien esikäsittely 

 

Natriumpolyakrylaattia ei sellaisenaan pystytty tutkimaan, sillä sen yksittäisiä kiteitä ei 

pystytty puristamaan FT-IR −laitteessa, joten siitä oli valmistettava pelletti. Pelletti 

valmistettiin käyttämällä SPECAC −merkkistä pellettimuottia. Pelletin valmistukseen 

käytettiin 300 mg superabsorboivaa näytettä. Vaipoille 5 ja 6 valmistetut pelletit eivät 

kestäneet FT-IR −analyysiä, joten ne oli murskattava jauheeksi ja analysoitava jauheena. 

6.3 FT-IR −analyysit  

 

FT-IR −analyysit suoritettiin jokaisen vaipan jokaiselle materiaalille. FT-IR −spektroskopia 

on yksinkertainen, tehokas ja materiaaleja tuhoamaton tapa tunnistaa ja analysoida muovisia 

polymeerejä. FT-IR −spektroskopia perustuu tunnettuun infrapuna-absorptio 

spektrofotometriaan. (Jung et al., 2018) Analyysilaitteena käytettiin Perkin Elmer FT-IR 

Spectrometer Frontier:a ja spektrit kerättiin 4000-400 cm-1:n tietovälillä 1 cm-1. 

Skannauksien aikana laitteen resoluutio oli 4 cm-1.  ATR- timanttikiteitä puhdistettiin 

isopropanolilla ja taustan tarkistus suoritettiin jokaisen materiaalin välillä. Kukin näyte 

puristettiin vähintään 80 N voimalla, jotta näytteen ja ATR-kiteen välinen yhteys oli hyvä. 

Yhdestä kerroksesta otettiin 3-5 skannausta. Mikäli vaipan jokin aiempi kerros näytti 

samalta kuin uusi tutkittava kerros, riitti näytteestä vain yksi skannaus. Superabsorbentti 

pellettejä valmistettiin 3 kunkin vaipan superabsorbentista.  

7 Tulokset ja niiden tarkastelu 

 

Tutkittavien vaippojen materiaaleista otetuista kolmesta skannauksesta otettiin keskiarvot, 

joiden avulla piirrettiin kuvaajat FT-IR −spektreille. Vaippojen materiaalit eivät olleet täysin 

puhtaita polymeerejä, vaan niissä saattoi olla lisättynä erilaisia emulsio ja antibioottisia 

aineita, jotka näkyivät piikkeinä joissain spektreissä.  

7.1 FT-IR −Spektrien tulokset ja vaippojen materiaalit 

 

Kuvassa 9 on esitetty vaipan 1 avatut kerrokset aseteltuna päällekkäin.  
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Kuva 9 Avatun vaipan kerrokset  

 

Seuraavissa kuvissa on esitelty vaipan 5 materiaalit ja niiden FT-IR -spektrit. Vaippojen ihoa 

vasten oleva kerros oli pehmeää kangasmaista materiaalia. Vaipan 5 pintakerros esitetty 

kuvassa 10 

 
Kuva 10 Vaipan 5 pehmeä pintakerros 

 

Kuvassa 11 on esitetty kuvan 10 ohuen, pehmeä kerroksen FT-IR -spektri.  
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Kuva 11. Vaipan 5 pehmeän pintakerroksen FT-IR −Spektri 

 

Kuvasta 11 Absorptiopiikit kohdissa 2927, 2916, 2869 ja 2838 cm-1 kuvaa hiilivety sidosta. 

(C-H). Piikki kohdassa 1454 cm-1 kuvaa metyyliryhmää (CH2). Piikki kohdassa 1375 

kuvastaa etyyliryhmää (CH3). Saatua spektriä verrattiin polypropeenin FT-IR −spektriin 

(NICODOM, 2012) ja molempien spektrien havaittiin olevan samankaltaisia. Vertailu, sekä 

piikit näissä kohdissa osoittavat, että materiaali on polypropeeni. Kuvassa 12 on esitetty 

vaipan 5 siirtokerros  

 

 
Kuva 12. Vaipan 5 siirtokerros 
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Kuvan 12 siirtokerroksen tehtävänä on pitää vaipan ihoa vasten oleva pinta kuivana. Se on 

valmistettu huokoisesta verkkomaisesta materiaalista. Kuvassa 13 on esitetty valkoisen 

verkkomaisen materiaalin FT-IR −Spektri. 

 
Kuva 13. Vaipan 5 siirto materiaalin FT-IR -Spektri 

 

Kuvasta 13 nähtävistä värähtelyistä absorptiopiikit kohdissa 1718 cm-1 ja 722 cm-1 kuvaavat 

karbonyyliryhmää (C=O). Kohouma kohdassa 3292 cm-1 kuvaa hydroksyyli (OH) ryhmää. 

Näiden lisäksi piikit välillä 871 ja 1410 cm-1 ovat yleisiä polyesteri-polymeereille. Spektriä 

verrattiin polyesterin FT-IR −spektrikuvaan (Database of ATR-FT-IR Spectra of various 

materials) ja spektrien havaittiin olevan samankaltaisia. Kuvassa 14 näkyy vaipan 5 pehmeää 

pumpulimaista materiaalia, jota valtaosa jokaisen vaipan materiaalista on. Pumpulimaisen 

materiaalin pinnalla näkyy kuvassa 14 superabsorbenttipartikkeleita.  
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Kuva 14. Vaipan 5 ytimen pehmeää materiaalia jonka seassa superabsorbenttipartikkeleita 

 

Kuvassa 15 on esitetty vaipan 5 pumpulimaisen materiaalin FT-IR −Spektri.  

Kuvassa 15 on esitetty vaipan ytimen materiaalin FT-IR −spektri.  

 

Kuvasta 15 nähdään, että pumpulimaisessa materiaalissa esiintyy seuraavia 

absorptiopiikkejä: Kohouma kohdassa 3330 cm-1 kuvaa hydroksyyli (OH) ryhmää. Piikki 

kohdassa 2891 cm-1 kuvaa hiilen ja vedyn välistä sidosta (C-H). Piikit 1121, 1074. 1054, 

1028 ja 932 cm-1 ovat selluloosakuiduille tyypillisiä. Verrattaessa saatua spektriä selluloosan 
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FT-IR −spektriin (NICODOM, 2012) havaittiin niiden olevan samankaltaisia, eli materiaali 

on selluloosaa. Kuvassa 16 on esitetty vaipan 5 superabsorbentti materiaalin FT-IR −spektri. 

 

Kuva 16. Vaipan 5 Superabsorbenttipolymeerin FT-IR −spektri 

 

Kuvassa 16 absorptiopiikki kohdassa 2927 cm-1 kuvaa hiili-vety sidosta. Piikki kohdassa 

1696 cm-1 kuvaa karbonyyliryhmää (C=O) ja absorptiopiikki kohdassa 1401 cm-1 kuvaa 

asetaatti-ionia(COO-). Verrattaessa saatua spektriä natriumpolyakrylaatin FT-IR −spektriin 

(Grabowska & Holtzer, 2009), havaittiin niiden olevan samankaltaisia, eli materiaali on 

natriumpolyakrylaattia. Vaipan 5 takaosan materiaali on esitetty kuvassa 17.  

 

 

Kuvassa 17 on vaipan 5 muovimainen takaosa. 
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Kuvan 17 muovimaisen takapinnan materiaalin FT-IR −spektri on esitetty kuvassa 18.  

 

Kuva 18 vaipan 5 takapinnan FT-IR −Spektri 

 

Kuvasta 18 nähdään, että materiaalissa on vain 3 selkeää piikkiä. Piikit 2915 cm-1 ja 2847 

cm-1 vastaavat hiili vety sidoksia (C-H). Piikki kohdassa 1464 cm-1 kuvaa CH2 sidosta. Kun 

saatua spektriä verrattiin polyeteenin FT-IR −spektriin (NICODOM, 2012) havaitaan 

samankaltaisuuksia. Piikkien paikkojen sekä vertauksen perusteella FT-IR −spektrin 

materiaali on polyeteeni. 

7.1.1 Pintamateriaali 

 

Seitsemässä tutkituista vaipoista pintamateriaali oli samanlainen ja yhdessä erilainen. 

Kuvassa 19 on esitetty vaippojen 1-8 pintakerrosten materiaalien spektrikuvat. 
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Kuva 19 Vaippojen 1-8 pintakerrosten FT-IR −spektrit.  

 

Kuvasta 19 nähdään, että vaipoissa 1-6 ja 8 pintakerroksessa materiaalit ovat samoja kuin 

vaipassa 5. Hiilivetysidoksia sekä etyyli ja metyyliryhmää kuvaavat piikit ovat samoissa 

kohdissa kuin kuvan 11 FT-IR−spektrissä, joten vaippojen 1-6 ja 8 pintakerroksen materiaali 

on polypropeenia.  Vaikka materiaalit ovat saman näköisiä, ne eivät ole identtisiä. Eroja 

materiaalien spektrikuviin alueella 500-1000 saattaa tuoda erilaiset kemikaalit ja 

desinfiointiaineet, joita vaippojen pintamateriaaliin on saatettu lisätä. Kuvasta 19 nähdään, 

että vaipan 7 FT-IR −spektri vastaa kuvan 18 mukaista polyeteeniä.  

7.1.2 Siirtomateriaali 

 

Eniten eroja vaippojen välillä löytyi absorboivasta materiaalista jonka tehtävänä on pitää 

vaipan pinta kuivana ja siirtää virtsan kohti vaipan ydintä. Kuvassa 20 on esitetty vaippojen 

1, 2, 5 ja 6 huokoisen verkkomaisen siirtomateriaalin FT-IR −spektri. Siirtokerros oli 

vaipoissa 1, 2 ja 6 vaipan 5 tapaan valkoinen.   
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Kuva 20 Vaippojen 1, 2, 5, ja 6 FT-IR −Spektrit 

 

Kuvasta 20 nähdään, että vaipoissa 1, 2, 5 ja 6 kohoumat FT-IR−spektreissä ovat samoissa 

kohdissa kuin kuvassa 13, joten materiaalina niissä on käytetty polyesteriä. Vaipan 3 

siirtokerros on esitetty kuvassa 21. 

 
Kuva 21 Vaipan 3 siirtokerros 

 

Vaippojen 3 ja 7 verkkomainen siirtokerros oli väriltään sinertävää mutta materiaali tuntui 

samalta kuin polyesteri vaipossa 1, 2, 5 ja 6. Kuten kuvan 12 materiaalin tehtävä, myös 

kuvan 21 materiaalin tehtävä on siirtää virtsa ja uloste kohti vaipan ydintä. Vaippojen 3 ja 7 

sekä 4 ja 8 siirtokerrosten FT-IR −spektri on esitetty kuvassa 22. 
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Kuva 22. FT-IR −Spektrit vaippojen 3, 4, 7 ja 8 siirtokerroksista 

 

Kuvasta 22 nähdään, että vaippojen 3 ja 7 siirtokerroksien FT-IR −spektrit ovat samanlaisia 

kuin kuvan 18 esitetty spektri vaipan ulkokerrokselta eli polyeteeniä. Vaippojen 4 ja 8 

spektrit puolestaan vastaavat kuvan 14 selluloosamateriaalia.  

 

7.1.3 Vaipan ydin 

 

Kuvan 14 kaltaista pehmeää pumpulimaista täyteainetta löytyi jokaisesta vaipasta, 

suurimpana osana vaippojen pinta-alasta. Kuvassa 23 on esitetty vaippojen 1-8 pehmeän 

ytimen FT-IR −spektrit. 
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Kuvassa 23 on esitetty kaikkien vaippojen selluloosa materiaalin FT-IR −spektrit.   

 

Spektreistä nähdään, että kaikissa vaipoissa on samaa selluloosamateriaalia. Spektrit eivät 

kuitenkaan ole täysin identtisiä, joten eroja vaipoista löytyy. Vaipoissa saattaa olla 

epäpuhtauksia selluloosan seassa, joka aiheuttaa poikkeuksia FT-IR −spektreissä välillä 

900-400 cm-1. Kaikissa vaipoissa selluloosakuidun seassa oli rakeista, 

superabsorbenttimateriaalia. Vaippojen superabsorbenttimateriaalien FT-IR  −spektrit on 

esitetty kuvassa 24.  
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Kuva 24. Vaippojen superabsorbenttimateriaalien FT-IR −spektrit.   

 

Superabsorbentti materiaali oli kaikissa vaipoissa saman kaltaista natriumpolyakrylaattia 

kuin kuvassa 16. Materiaaleissa näyttää olevan suuriakin eroja alueella 800-1300 cm-1, mikä 

viittaisi esimerkiksi siihen, että natriumpolyakrylaatti ei ole täysin puhdasta, vaan sen seassa 

on epäpuhtautta.  

 

7.1.4 Vaipan takaosa 

 

Tutkittujen vaippojen takaosan materiaali oli muovimaista, venyvää ohutta kangasta. 

Kuvassa 25 on esitetty vaippojen 1-8 FT-IR −spektrit.  

 

 

Kuva 25 Vaippojen 1-8 takaosan FT-IR −spektrit 

 

Kuvasta 25 nähdään, että vaippojen 1-3 sekä 5-8 takapinnan materiaali on kuvan 18 kaltaista 

polyeteeniä. Alueella 1500-700 cm-1 on kuitenkin eroja, jotka saattavat johtua erilaisista 

kemikaaleista tai painatuksista joita vaipan materiaaliin on lisätty. Vaipan 4 materiaali on 

kuvan 11 kaltaista, polypropeenia. Vaikka vaipan 4 materiaali oli erilaista, se tuntui silti 

samanlaiselta muovimaiselta materiaalilta, kun muidenkin vaippojen materiaalit.  
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7.2 Vaippojen materiaalit 

 

Taulukossa II on esitetty polymeerien tutkimisesta löydetyt materiaalit. 

  
Vaipan valmistaja Kerroksia Pintakerros Siirto kerros Ydin Uloin kerros 

Ihoa vasten 

oleva 

housukerros 

1 Abena 10 Polypropeeni Polyesteri 
Selluloosa 

+ SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

2 BatterDry 7 Polypropeeni Polyesteri 
Selluloosa 

+ SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

3 MyDiaper 8 Polypropeeni Polyeteeni 
Selluloosa 

+SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

4 Attends flex 6 Polypropeeni Selluloosa 
Selluloosa 

+SAP 
Polypropeeni Polypropeeni 

5 Seni 8 Polypropeeni Polyesteri 
Selluloosa 

+SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

6 Tena 6 Polypropeeni Polyesteri 
Selluloosa 

+SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

7 Rearz 6 Polyeteeni Polyeteeni 
Selluloosa 

+SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

8 Molicare 6 Polypropeeni Selluloosa 
Selluloosa 

+SAP 
Polyeteeni Polypropeeni 

 

 

Taulukosta II nähdään, että jokaisessa vaipan housuosan ihoa vasten oleva materiaali on 

polypropeenia, myös riippumatta siitä onko vaippa teippi- vai housuvaippa. Taulukosta II 

nähdään myös, että vaipoissa käytetyt materiaalit ovat keskenään samoja, joskin eri 

vaipoissa eri materiaaleja on käytetty eri kerroksilla. Taulukossa II lyhenteellä SAP 

tarkoitetaan superabsorbenttimateriaalia.  

 

Taulukko III. Vaippojen kerrosten määrät materiaaleittain 

 

Numero 

Vaipan 

valmistaja  Vaipan tyyppi Polypropeeniä Polyesteriä 

Selluloosaa + 

Superabsorbenttia Polyeteeniä 

1 Abena Housuvaippa 6 1 2 1 

2 BetterDry Teippivaippa 3 1 1 2 

3 MyDiaper Teippivaippa 5 0 1 2 

4 Attends fex Teippivaippa 4 0 2 0 

5 Seni Housuvaippa 5 1 1 1 

6 Tena Teippivaippa 2 1 1 1 

7 Rearz Teippivaippa 1 0 2 3 

8 Molicare Teippivaippa 3 0 2 1 

 

Taulukosta III nähdään, että polypropeenia käytetään vaipoissa useimmissa kerroksissa. 

Vaipasta 1, jossa sitä oli eniten, löytyi jokaisen kerroksen välistä polypropeeni kerros. 
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Vaippa 7 oli ainoa, jossa polyeteeniä oli 3 kerrosta. Vaipassa 7 polypropeenia oli vain vaipan 

ihoavasten olevassa housuosassa ja esimerkiksi vaipan pintakerros sekä siirtokerros olivat 

valmistettu polyeteenistä.  

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Työn tavoitteena oli selvittää markkinoilla olevien vaippojen materiaaleja sekä 

ominaisuuksia. Työssä tutkittiin markkinoilla olevien vaippojen rakennetta ja sen sisältämiä 

materiaaleja. Materiaalit analysoitiin FT-IR spektrofotometrilla. Suoritetuissa analyyseissä 

ilmeni, kuten kirjallisuusosassakin todettiin, että markkinoilla olevat aikuisille suunnatut 

vaipat sisältävät synteettisiä polymeerejä kuten polypropeenia, polyeteeniä, polyesteriä ja 

natriumpolyakrylaattia. Tutkimuksissa selvisi myös, että synteettisten polymeerien lisäksi 

suurin osa vaipan pinta-alasta oli selluloosamateriaalia.   

Kahdeksasta tutkitusta vaipasta seitsemässä ihoa vasten oleva kerros oli polypropeenia. 

Pintakerroksen kuivana pitävän kerroksen materiaaleissa oli melko paljon hajontaa. 

Vaipoissa 1-3 sekä 5 ja 6 siirtokerros oli valmistettu polyesteristä. Vaipoissa 4 ja 8 

polyesterin paikalla oli tummempi selluloosakerros kuin vaipan ydin, mutta materiaali oli 

rakenteeltaan samanlainen. Vaipoissa 3 ja 7 polyesterin paikalla oli polyeteenistä valmistettu 

sininen, vastaavan näköinen verkkomainen kalvo. Vaippojen takapinnat olivat yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta polyeteeniä. Vaipan 4 takapinta oli valmistettu polypropeenista. 

Vastaavan kerroksen materiaalit tuntuivat ja näyttivät kuitenkin saman kaltaisilta. Tuloksista 

voidaan päätellä, että polymeereistä voidaan valmistaa tarvittavan kaltaisia kalvoja ja kalvon 

ominaisuuksilla voidaan määritellä kalvolle sopiva käyttökohde. Tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, että suuri osa kuluttajamarkkinoilla olevista aikuisten vaippojen 

materiaaleista on synteettisesti valmistettuja muoveja, joiden ympäristökuormitus on suuri 

ja tarve ekologisemmille vaihtoehdoille on valtava.  

Mikäli vaippojen materiaaleista olisi haluttu selvittää tarkemmin muutakin kuin vain 

pääkomponentit, olisi ollut mahdollista yhdistää myös muita tutkimusmenetelmiä, kuten 

termistä analyysiä tai massaspektrometriaa. Lisäksi tutkimuksia olisi voitu tehdä 

markkinoilla oleville osittain biohajoaville lasten vaipoille, sillä aikuisten osittain 

biohajoavia vaippoja ei tutkimusvaippojen valintavaiheessa löytynyt, ja siksi kaikki 

tutkimuksessa käytetyt vaipat olivat synteettisistä muoveista valmistettuja.  
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