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Tekstiiliteollisuudella on merkittävät negatiiviset ympäristövaikutukset, ja tekstiilijätteen 

määrä vain jatkaa kasvuaan. Tekstiilijätteelle on kehitetty erilaisia kierrätysmenetelmiä, 

joista mekaaninen kierrätys on yksi vaihtoehto. Mekaanisessa kierrätyksessä tekstiilimateri-

aali avataan kuitutasolla. Kierrätyskuitua voidaan hyödyntää uudelleen tekstiilituotteissa tai 

esimerkiksi eristeissä ja komposiiteissa. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy suunnittelee Tur-

kuun jalostuslaitosta, jossa voidaan käsitellä kaikki Suomen kuluttajapoistotekstiilit tulevai-

suudessa. Hanketta varten LSJH on rakentanut Paimioon poistotekstiilin mekaanisen kierrä-

tyksen pilottilinjaston. 

Mekaanisessa kierrätyksessä kuidun pituus lyhenee ja laatu heikkenee, mikä rajaa kierrätys-

kuidun jatkokäyttömahdollisuuksia. Tästä syystä on tärkeää tietää, minkä pituista kuitua 

kierrätysprosessissa saadaan. Tässä kandidaatintyössä tehdään kirjallisuusselvitys tekstiili-

kuidun pituuden määrittämiseen käytetyistä menetelmistä. Menetelmät on kehitetty pääasi-

assa neitseellisille tekstiilikuiduille, joten työssä arvioidaan niiden soveltuvuutta kierrätys-

kuiduille. 

Työ on toteutettu yhteistyössä LSJH:n kanssa. Case-tarkastelussa arvioidaan, mitkä kuidun 

pituuden mittaamiseen soveltuvista menetelmistä voisivat kirjallisuusselvityksen perusteella 

sopia LSJH:lle. Ainakin alkuun potentiaalisin vaihtoehto olisi manuaalinen mittaus ja yh-

teistyö suomalaisen laboratorion kanssa. Saksalaisen laitevalmistajan, Textechnon, kierrä-

tyskuiduille kehittämät automaattiset laitteet, FIBROTEST ja MDTA 4, mahdollistaisivat 

tehokkaamman mittausten suorittamisen. Muita kierrätyskuiduille soveltuvia vaihtoehtoja 

ovat Comb sorter- ja kuva-analyysimenetelmät.  
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The textile industry has significant negative environmental impacts, and the amount of tex-

tile waste will only continue to grow. Various recycling methods have been developed for 

textile waste, of which mechanical recycling is one option. In mechanical recycling, the tex-

tile material is recycled back into fibers. Recycled fiber can be reused in textile products or 

for example in insulation and composites. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy is planning a full-

scale refinement plant to Turku which can process all postconsumer textile waste caused by 

Finns in the future. For the project, LSJH has built a pilot line in Paimio.  

In mechanical recycling, the length of the fiber is shortened, and the quality is weakened, 

which limits the possibilities for further use of the recycled fiber. For this reason, it is im-

portant to know how long the fiber is obtained in the recycling process. In this bachelor’s 

thesis, a literature review of the methods used to measure the length of a textile fibers is 

made. The methods have been developed mainly for virgin textile fibers, so the work evalu-

ates their suitability for recycled fibers. 

This bachelor’s thesis has been made in collaboration with LSJH. The case study assesses 

which of the methods for fiber length measurement could be suitable for LSJH based on the 

literature review. At least for the beginning, the most potential option would be manual 

measurement and collaboration with a Finnish laboratory. Automated equipment for recy-

cled fibers developed by the German equipment manufacturer Textechno, FIBROTEST and 

MDTA 4, would allow more efficient measurements. Other suitable alternatives for recycled 

fibers include Comb sorter and image analysis methods. 
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1 Johdanto 

Tekstiiliteollisuus on globaalisti merkittävä negatiivisten ympäristövaikutusten lähde. YK 

arvioi muotiteollisuuden aiheuttavan kokonaisuudessaan jopa kymmenesosan maailman hii-

lidioksidipäästöistä. (UNECE 2018.) Muita tekstiiliteollisuuteen liittyviä ympäristöongel-

mia ovat kestämätön uusiutumattomien luonnonvarojen ja veden käyttö, mikromuovien pää-

tyminen vesistöihin, vaarallisten kemikaalien käyttö sekä maankäytön muutokset. Ellen 

MacArthur Foundationin tekemän selvityksen mukaan muotiteollisuuden suuret ympäristö-

vaikutukset johtuvat ensisijaisesti nykyisestä lineaarisesta talousmallista, jossa tuotteen val-

mistamisen jälkeen tuotteen käyttöikä jää keskimäärin lyhyeksi ennen kuin se päätyy jät-

teeksi. Lisäksi pikamuoti ja tekstiiliteollisuuden hintojen lasku ovat johtaneet tekstiilituotan-

non ja -kulutuksen nopeaan kasvuun. (Ellen MacArthur 2017, 3, 16, 38–39.) Viimeisen kah-

den vuosikymmenen aikana maailman tekstiilituotanto on kaksinkertaistunut ja kulutus on 

seurannut lähes samalla vauhdilla perässä (Shirvanimoghaddam et al. 2020, 1). Tekstiilijä-

tettä syntyy vuosittain globaalisti noin 92 miljoonaa tonnia (Vilkaite-Vaitone & Jeseviciute-

Ufartiene 2021, 1). Yli 70 prosenttia maailman tekstiilijätteestä päätyy kaatopaikalle tai pol-

tettavaksi (Ellen MacArthur 2017, 20), ja vain 15 prosenttia tekstiileistä kierrätetään (Shir-

vanimoghaddam et al. 2020, 1). Tuoreimman selvityksen mukaan vuonna 2019 Suomessa 

syntyi kaiken kaikkiaan poistotekstiiliä 85 773 tonnia, josta noin 60 % hyödynnettiin ener-

giana (Dahlbo et al. 2021a, 21). 

 

Ratkaisuna tekstiilijäteongelmaan Ellen MacArthur Foundation (2017, 3) esittää uuden kier-

totalouteen perustuvan tekstiilitalouden, joka estää tekstiilin päätymisen jätteeksi ja mahdol-

listaa tekstiilin hyödyntämisen muilla tavoin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Uuden 

tekstiilitalouden saavuttaminen vaatii muun muassa tekstiilikierrätyksen merkittävää kehit-

tämistä. Tekstiilikierrätystä voidaan edistää paitsi kehittämällä kierrätysteknologioita myös 

esimerkiksi huomioimalla tekstiilituotteen materiaalivalinnan vaikutus kierrätykseen jo sen 

suunnitteluvaiheessa. (Ellen MacArthur 2017, 23–25.) Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan 

tekstiilien kierrätysmenetelmistä tarkemmin mekaanista kierrätystä. Mekaanista kierrätys-

menetelmää hyödynnetään tekstiilien lisäksi esimerkiksi muovien ja hiilikuitujen kierrätyk-

sessä (Worrell & Reuter (toim.) 2014, 184, 213, 270). Tekstiilien tapauksessa mekaanisella 

kierrätyksellä tarkoitetaan yleensä tekstiilimateriaalin avaamista kuitutasolla eri 
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mekaanisten vaiheiden kautta (Kamppuri et al. 2019a, 14). Näihin vaiheisiin voi kuulua esi-

merkiksi tekstiilin leikkaaminen ja palakoon pienentäminen edelleen repimällä (Palm et al. 

2014, 132). Mekaanisen kierrätysprosessin aikana tekstiilikuidun pituus lyhenee aina, mikä 

vaikuttaa kuidun jatkokäyttömahdollisuuksiin (Kamppuri et al. 2019a, 15). Kierrätyskuitua 

voidaan nykyisellään hyödyntää esimerkiksi langan, kuitukangasmateriaalien, eristeiden, 

suodatinkankaiden ja komposiittien valmistuksessa. Lisäksi kierrätyskuidulle kehitetään jat-

kuvasti uusia käyttömahdollisuuksia. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy et al. 2021.) 

 

Tämä kandidaatintyö on tehty yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) kanssa. 

Lounais-Suomen Jätehuollon tavoitteena on rakentaa Turun Topinpuiston kiertotalouskes-

kukseen Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen laajamittainen poistotekstiilin jalostuslai-

tos, jossa pystytään käsittelemään kaikki Suomen kuluttajapoistotekstiilit tulevaisuudessa. 

Jalostuslaitoksessa kuluttajilta kerätyt poistotekstiilit avataan mekaanisessa kierrätysproses-

sissa kierrätyskuiduksi, jota yritykset voivat hyödyntää raaka-aineena uusien tuotteiden val-

mistuksessa. Kandidaatintyön tekohetkellä jalostuslaitoksen suunnittelu on siinä vaiheessa, 

että Paimioon rakennettu pilottilaitos on aloittanut toimintansa. Paimion jalostuslaitoksessa 

toimii lisäksi omalla linjastollaan yritysten poistotekstiilejä käsittelevä Rester Oy. Lounais-

Suomen Jätehuolto on toiminut hankkeessa aktiivisessa yhteistyössä myös muiden alan eri 

toimijoiden, kuten Telaketju-verkoston, kanssa. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy et al. 2021, 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy n. d. a.) 

 

Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, millaisia erilaisia menetelmiä on olemassa tekstii-

likuidun pituuden määrittämiseen. Poistotekstiilistä mekaanisesti jalostetun kierrätyskuidun 

pituuden on osoitettu olevan sen merkittävin ominaisuus (Harmsen et al. 2020, 14). Pituus 

vaikuttaa siis eniten siihen, mihin jatkokäyttötarkoitukseen kierrätyskuitu soveltuu. Työssä 

huomataan, että kuidun pituutta mittaavat menetelmät on kehitetty pääasiassa neitseellisen 

kuidun analysointiin, joten työssä arvioidaan lisäksi löydettyjen menetelmien soveltuvuutta 

kierrätyskuidulle. Koska mekaanisen kierrätyksen yhteydessä kuidun pituus lyhenee, kier-

rätyskuitu on sellaisenaan heikompilaatuista kuin neitseellinen kuitu. Lisäksi huomattavaa 

on, että tässä kandidaatintyössä on rajattu tarkasteltavaksi kuiduksi vain poistotekstiilistä 

valmistettu kierrätyskuitu. Tämä jättää ulkopuolelle kaikki muut kuitutyypit eli neitseellisten 
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tekstiilikuitujen lisäksi esimerkiksi puu- ja lasikuidut. Työn toisena tavoitteena on pohtia, 

sopisiko jokin tai jotkin kuidun pituutta mittaavista menetelmistä Lounais-Suomen Jätehuol-

lon poistotekstiilin jalostuslaitoksen tarpeisiin. Työn tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

• Millaisia erilaisia menetelmiä on olemassa tekstiilikuidun pituuden määrittämiseen? 

Kuinka hyvin löydetyt menetelmät soveltuvat poistotekstiilistä jalostetulle kierrätys-

kuidulle? 

• Mitkä löydetyistä menetelmistä olisivat sopivia Lounais-Suomen Jätehuollon pois-

totekstiilin jalostuslaitoksen käyttöön?  
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2 Poistotekstiilin kierrätys 

Nykyisin käytössä oleviin tekstiilin kierrätysmenetelmiin kuuluu mekaaninen, kemiallinen, 

terminen ja yhdistetty kierrätys. Lisäksi tekstiilijätettä voidaan hyödyntää energiana, bio-

energian valmistuksessa ja kompostoinnissa. (Dahlbo et al. 2015, 34.) Tekstiilin kierrätyk-

seen liittyy paljon käsitteitä, jotka ovat merkityksellisiä esimerkiksi niihin sovellettavan lain-

säädännön kannalta (Salmenperä 2017). Seuraavassa alaluvussa määritetään tässä kandidaa-

tintyössä käytetyt oleelliset käsitteet. 

 

2.1 Käsitteet 

Jätelain (2011/646 § 5) mukaan ”tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija 

on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä”. Jätteen 

kierrätys puolestaan tarkoittaa toimintaa, jossa jätteestä valmistetaan tuote, materiaalia tai 

raaka-ainetta, jota voidaan hyödyntää sen alkuperäisessä tai muussa käyttötarkoituksessa. 

Jätelain määrityksen mukaan kierrätys ei tarkoita energiahyödyntämistä tai jätteen käyttöä 

polttoaineena tai maantäytössä. Uudelleenkäyttö tarkoittaa, että tuotetta tai sen osaa käyte-

tään uudelleen sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. (Jätelaki 2011/646 § 6.)  

 

Kiertotaloudelle on olemassa eri määritelmiä. Tekstiilien kiertotaloudella tarkoitetaan esi-

merkiksi tekstiilituotteiden ja -materiaalien sekä niiden arvon säilyttämistä kierrossa mah-

dollisimman pitkään. Kiertotalouden tavoitteena on yleisesti vähentää uusien raaka-aineiden 

käyttöönottoa ja jätteen määrää. (SYKE 2020.) Tekstiilijätteen määrittelyyn hyödynnetään 

jätelain mukaista määrittelyä. Tekstiilijätteellä tarkoitetaan siis ”käytöstä poistettua tekstii-

liä, joka on kerätty kierrätystä tai muuta hyödynnystä varten”. Tekstiilijäte on rikkinäisyyden 

tai likaisuuden vuoksi uudelleenkäyttöön kelpaamatonta. Tekstiilijätettä voidaan hyödyntää 

esimerkiksi energiana tai mekaanisen, kemiallisen tai termisen kierrätyksen avulla. (Salmen-

perä 2017, 3–4.) Poistotekstiili on tekstiiliä, joka on omistajalleen turhaa, ja lajittelematto-

mana jätettä. Poistotekstiiliä on sekä tekstiilijäte, eli käytöstä poistettu tekstiili, että käyttö-

kelpoiset tekstiilituotteet. (Salmenperä 2017, 3.) Preconsumer jätettä syntyy 
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tekstiilituotannossa (Pensupa et al. 2017, 3). Preconsumer jätteellä tarkoitetaan siis tekstii-

lejä, jotka eivät ole olleet kuluttajien käytössä (Collier et al. 2009, 508). Postconsumer jät-

teellä tarkoitetaan kuluttajien käytöstä poistamia tekstiilejä (Pensupa et al. 2017, 3). Suo-

menkielisiä vastineita on myös kehittynyt, kuten kuluttajien poistotekstiili ja kuluttajapoisto. 

Kierrätyskuidulla tarkoitetaan tässä kandidaatintyössä mekaanisessa avausprosessissa pois-

totekstiilistä jalostettua kuitua. 

 

2.2 Poistotekstiilin mekaaninen kierrätys 

Mekaaninen kierrätys on yleisin käytössä oleva menetelmä tekstiilin kierrätykseen. Mekaa-

nisen kierrätyksen hyviä puolia verrattuna muihin kierrätysmenetelmiin ovat sen edullisuus 

ja vähäisempi energiankulutus. Lisäksi mekaanisen kierrätyksen merkittävänä etuna on, että 

se soveltuu lähes kaikille eri kuituraaka-aineille ja kuitusekoitteille. (Dahlbo et al. 2015, 34, 

37.) Vaikka menetelmä on hyödynnettävissä sekä luonnonkuiduille että tekokuiduille, par-

haiten se soveltuu kuitenkin sellaisten tekstiilimateriaalien käsittelyyn, jotka sisältävät vain 

yhtä kuituraaka-ainetta. Mekaanisessa prosessissa voidaan hyödyntää myös eri kuituja sisäl-

täviä tekstiilejä tietyin edellytyksin, mutta prosessin ajon ja kuidun jatkokäytön kannalta on 

kuitenkin yksinkertaisinta, että kierrätettävä tekstiilituote ja sitä kautta lopputuote koostuu 

kokonaan samasta kuituraaka-aineesta. (Kamppuri et al. 2019a, 14.) Toisaalta menetelmän 

haasteisiin kuuluu esimerkiksi kuitujen molekyylirakenteiden katkeaminen prosessin aikana 

eli kuitujen pituuden lyheneminen. (Dahlbo et al. 2015, 34, 37.) Mekaanisen kierrätyspro-

sessin vaiheet on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Kuidun matka raakakuidusta kierrätystuotteeksi mekaanisessa kierrätysprosessissa 

(mukaillen Dahlbo et al. 2015, 35; Palm et al. 2014, 132) 

 

Kuvassa 1 on kuvattu raakakuidun matka kierrätystuotteeksi. Aluksi neitseellisestä tekstiili-

kuidusta kehrätään lankaa, josta valmistetaan tekstiilituotteita, kuten vaatteita ja kodinteks-

tiilejä. Tekstiilituotannossa syntyy preconsumer tekstiilijätettä, joka on tasalaatuista ja jonka 

koostumus tunnetaan. Sen sijaan kuluttajien käytöstä poistama postconsumer tekstiilijäte on 

koostumukseltaan tuntematonta ja laadultaan heikentynyttä. Sekä preconsumer- että post-

consumer tekstiilijäte voidaan avata mekaanisen käsittelyn avulla kierrätyskuiduksi, josta 

voidaan valmistaa lankaa tai kuitukangasta, joita voidaan puolestaan hyödyntää erilaisten 

kierrätystuotteiden valmistuksessa. Lisäksi mekaanisesti kierrätettyä kuitua voidaan hyö-

dyntää ei-tekstiilikäyttöön komposiiteissa (Heikkilä 2020a, 8, 13). Tekstiilituotannossa syn-

tyvä tekstiilijäte soveltuu kuluttajien tekstiilijätettä paremmin suljettuun kiertoon tekstiilien 

kierrätyksessä. Suljettu kierrätysjärjestelmä tarkoittaa, että materiaalista valmistetaan sa-

manlainen tuote kuin alkuperäinen, eli tekstiilien tapauksessa tekstiilijätteestä valmistetaan 

uudelleen tekstiilituotteita. (Ribul et al. 2021, 2.) Preconsumer tekstiilijätteestä jalostettu 

kierrätyskuitu sopii uusien tekstiilituotteiden valmistamiseen paremmin kuin postconsumer 

jätteestä jalostettu kierrätyskuitu, koska se ei ole ehtinyt kulua käytössä, ja on siksi parem-

pilaatuista eli siitä jalostetut kuidut ovat pidempiä ja kestävämpiä (Heikkilä 2020a, 13). 

Avoin kierrätysjärjestelmä puolestaan tarkoittaa, että materiaalista valmistetaan jonkin 
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toisen kategorian tuote (Ribul et al. 2021, 2). Heikkilän (2020a, 13) esityksestä voidaan huo-

mata, että postconsumer tekstiilijäte päätyy usein avoimeen kiertoon, koska kuidun laatu on 

heikentynyt käytön ja mekaanisen käsittelyn myötä. 

 

2.3 Poistotekstiilin keräys 

Jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2018/851 mukaan jäsenmaiden on järjestettävä tekstiilijätteen 

erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä. Suomessa puolestaan jätelakiuudistukseen on asetettu 

tavoitteeksi järjestää tekstiilijätteen erilliskeräys jo vuoteen 2023 mennessä (Lounais-Suo-

men Jätehuolto Oy n. d. a).  

 

Poistotekstiilin keräystä ja lajittelua ohjaa jätelaki (Kokkonen 2020, 5). Jätelain mukaan 

myös poistotekstiilien, kuten muidenkin jätteiden osalta, on noudatettava jätehierarkiaa eli 

etusijajärjestystä. Etusijajärjestyksessä ohjataan ensisijaisesti vähentämään jätteen synty-

mistä. Mikäli jätteen syntymistä ei voida estää, jäte tulee valmistella uudelleenkäyttöön, tai 

jos sekään ei ole mahdollista, jäte tulee kierrättää asianmukaisesti. Mikäli jätettä ei pystytä 

kierrättämään, jäte voidaan hyödyntää esimerkiksi energiana. Loppukäsittely tulee suorittaa 

vain, jos mikään muu aiemmin mainituista menetelmistä ei ole mahdollinen. (Jätelaki §8.) 

Kuvassa 2 on havainnollistettu jätelain mukainen etusijajärjestys. 
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Kuva 2. Jätehierarkia (mukaillen Heikkilä 2020b) 

 

Suomessa kotitalouksien poistotekstiilin keräys tulee olemaan kuntien jätelaitosten vas-

tuulla. Poistotekstiilikeräys aloitettiin Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta-alueella 2016, 

ja myöhemmin keräyskokeiluja on toteutettu laajenevassa mittakaavassa myös muualla Suo-

messa. Tarkoituksena on laajentaa poistotekstiilikeräys vaiheittain kattamaan koko Suomi 

ennen kuin poistotekstiilin erilliskeräysvelvoite tulee voimaan. Poistotekstiilin erilliskeräyk-

sen järjestämisessä haasteena on tekstiilin herkkä pilaantuvuus, mikä täytyy huomioida ke-

räysastioiden ja -välineiden sekä tyhjennysvälien valinnassa. (Kokkonen 2020, 2, 6–8.) 

 

Erilliskeräyksen lisäksi poistotekstiiliä kerää hyväntekeväisyysjärjestöt ja vaateliikkeet 

(Dahlbo et al. 2021b, 5). Hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten UFF, Pelastusarmeija, SPR ja 

Fida, keräävät kuitenkin vain uudelleenkäyttöön kelpaavia tekstiilituotteita, jotka ovat ehjiä 

ja puhtaita (Dahlbo et al. 2015, 11). Uudelleenkäyttöön kelpaavien ohella uudelleenkäyttöön 

kelpaamattomia tekstiilituotteita puolestaan ottaa vastaan jotkin vaatekaupat, kuten H&M, 

KappAhl ja Lindex (Heikkilä et al. 2019, 11). 

 

Dahlbon et al. (2021a, 21) tekemän tekstiilivirtaselvityksen mukaan Suomessa syntyi 

vuonna 2019 poistotekstiiliä yhteensä 85 773 tonnia. Kuvassa 3 on esitetty poistotekstiili-

virrat. 
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Kuva 3. Poistotekstiilivirrat Suomessa tonneina vuodessa (Dahlbo et al. 2021b, 5) 

 

Tekstiilivirtaselvityksen mukaan Suomessa eniten poistotekstiiliä syntyi kotitalouksissa, yh-

teensä yli 60 000 tonnia. Tästä hieman yli kolmannes päätyi uudelleenkäyttöön pääasiassa 
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hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Myös vaateliikkeet keräsivät kotitalouksien poistoteks-

tiiliä uudelleenkäyttöön, yhteensä 741 tonnia. Uudelleenkäyttöön kelpaavista tekstiileistä 

suurin osa päätyi vientiin. Vain 213 tonnia kotitalouksien poistotekstiilistä päätyi erilliske-

räykseen vuonna 2019. Loput yli 40 000 tonnia kotitalouksien poistotekstiilistä päätyi seka-

jätteeseen eli hyödynnettiin energiana. Yritysten poistotekstiilistä puolestaan suurin osa pää-

tyi erilliskeräykseen. Erilliskeräyksen poistotekstiilistä noin 85 % pystyttiin hyödyntämään 

materiaalina. Lähes kaikki loput yritysten erilliskerätystä poistotekstiilistä päätyi sekajättee-

seen. (Dahlbo et al. 2021b, 5.) Vuoden 2019 tekstiilivirtaselvityksen tuloksiin on odotetta-

vissa merkittäviä muutoksia lähivuosina, kun laajamittainen kotitalouksien poistotekstiilin 

erilliskeräys käynnistyy. 

 

Lounais-Suomen Jätehuollon kuluttajaohjeistuksen mukaan poistotekstiilikeräykseen saa 

laittaa vain kuivia ja puhtaita tekstiilejä, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia käyttötarkoi-

tuksessaan. Poistotekstiilikeräykseen ei saa laittaa likaisia, kosteita, homeisia tai haisevia 

tekstiilejä, eikä tekstiilejä, joissa on tuholaiseläimiä, jotta muut tekstiilit eivät pilaannu. Li-

säksi kierrätykseen kelpaamattomia tekstiilituotteita ovat kengät, laukut, vyöt, tyynyt, peitot, 

pehmusteet ja pehmolelut sekä hygienian vuoksi alusvaatteet, sukat, sukkahousut ja uima-

puvut. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy n. d. b.) 

 

Poistotekstiilin keräykseen päätyvien tekstiilien kuituraaka-ainepohjasta on tehty tutkimuk-

sia, jotka osoittavat, että suurin yksittäinen tunnistettu materiaalijae on puuvilla. On myös 

todettu, että keräykseen päätyy varsin paljon sinne sopimatonta tekstiilijätettä, kuten likaisia 

tai rakenteensa puolesta kierrätykseen kelpaamattomia tekstiilejä. (Kamppuri et al. 2019a, 

6; Heikkilä et al. 2021, 60.) 

 

2.4 Poistotekstiilin lajittelu keräyksen jälkeen 

Poistotekstiilin lajittelu toteutetaan jätelaissa määritetyn jätehierarkian mukaisesti, kuten 

edellisessä luvussa on jo keräyksen yhteydessä esitetty. Lajittelun tarkoituksena on estää 

mekaaniseen kierrätykseen soveltumattomien materiaalien päätyminen kierrätykseen, jotta 
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kierrätyskuidusta saadaan mahdollisimman laadukasta raaka-ainetta. Kuntien jätelaitokset 

suorittavat kuluttajien poistotekstiilin esilajittelun manuaalisesti ennen poistotekstiilin toi-

mittamista LSJH:lle mahdollisimman pian tekstiilin päädyttyä keräykseen. Esilajittelu teh-

dään lähellä keräyspaikkaa, jotta pilaantuneet tekstiilit eivät tuhoa muita tekstiilejä eikä niitä 

turhaan kuljeteta pitkiä matkoja. (Kokkonen 2020, 11.) 

 

Esilajittelun jälkeen jätelaitos voi lähettää poistotekstiilin LSJH:lle käsiteltäväksi tai suorit-

taa omatoimisesti seuraavat lajitteluvaiheet (Kokkonen 2020, 12). Jatkolajittelussa erotetaan 

uudelleenkäyttöön kelpaavat tekstiilit myyntiin sellaisenaan ja rakenteensa vuoksi mekaani-

seen kierrätykseen kelpaamattomat tekstiilit polttokelpoiseen jätteeseen. Esimerkiksi nahkaa 

tai muovikalvoa sisältävät tekstiilit eivät sovellu mekaaniseen kierrätykseen, kuten edelli-

sessä alaluvussa todettiin. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy n. d. c.) 

 

Viimeisenä lajitteluvaiheena on materiaalilajittelu, koska kuidun avaamisen jälkeen materi-

aaleja ei ole enää mahdollista erottaa toisistaan. LSJH:lla materiaalilajittelu toteutetaan ma-

nuaalisesti lajittelemalla poistotekstiili kuitulajeittain selluloosa-, teko-, villa- ja sekakuitui-

hin. Manuaalisen materiaalitunnistuksen tukena käytetään optista skanneria laadun takaa-

miseksi. Optisen skannerin avulla pystytään tunnistamaan eri materiaalit toisistaan kemial-

lisen koostumuksen perusteella. Lisäksi infrapunan käyttöön perustuvalla skannerilla voi-

daan tunnistaa kuidusta puhtaat kuitujakeet ja sekoitteet. (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy n. 

d. c; Kokkonen 2020, 12.) 

 

Manuaalisen lajittelun hyötyihin kuuluu uudelleenkäyttöön kelpaavien ja pilaantuneiden 

tekstiilien tunnistaminen. VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan tekstiilien kierrätyksessä 

käytettäviä tunnistusteknologioita hyödynnetään toistaiseksi pääasiassa tekstiilikuitujakei-

den koostumuksen tunnistamiseen. Tunnistusteknologiat ja laitteistot ovat kuitenkin vasta 

kehittyvässä vaiheessa. Laajan mittakaavan lajittelussa toimii siis toistaiseksi tehokkaimmin 

käsinlajittelun ja koneellisen lajittelun yhdistelmä. (Kamppuri et al. 2019b, 4–5, 22.) Tämän-

hetkiset tekstiilijätteelle soveltuvat automaattiset lajittelulinjastot perustuvat NIR-teknologi-

aan eli infrapunaspektroskopiaan (Kamppuri et al. 2019a, 10; Kamppuri et al. 2019b, 6). 

Esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun tekstiili- ja kuitulaboratorion pilottilinjastolla 
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voidaan tunnistaa tekstiilimateriaaleja lähi-infrapunaspektroskopian avulla REISKAtex-lait-

teella (LAB University of Applied Sciences). Automaattisten lajittelulinjastojen hyötyihin 

kuuluvat nopeus ja kontaktittomuus, jolloin tunnistus ei vahingoita materiaalia. Toisaalta 

laajan tunnistuskirjaston luominen luotettavien tulosten saamiseksi on työlästä. Tekstiilien 

kierrätysprosessien tueksi suunnitellut materiaalien tunnistusteknologiat voivat mahdolli-

sesti tunnistaa myös haitallisia kemikaaleja sisältävät tekstiilimateriaalit tulevaisuudessa. 

(Kamppuri et al. 2019b, 22.) 

 

Lajitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa siihen, millaista kierrätyskuitua poistotekstiilistä saa-

daan mekaanisessa jalostuksessa. Yhteenvetona todetaan, että lajittelu voidaan suorittaa 

tekstiilituotteen puhtauden, pilaantuneisuuden, uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen soveltu-

vuuden, materiaalijakeen, värin tai rakenteen perusteella (Heikkilä et al. 2021, 55). Esimer-

kiksi LSJH:lla saadaan lopputuotteena 14 erilaista kierrätyskuitujaetta riippuen lajittelume-

nettelystä (Pokela 2021, 14). 

 

2.5 Kuidun avaaminen 

Mekaanisessa kierrätysprosessissa kuidun avaaminen tapahtuu leikkaamalla ja repimällä. 

Mekaaniset avausvaiheet tosin riippuvat jalostuslinjastosta ja siitä, mihin käyttötarkoituk-

seen poistotekstiilistä mekaanisesti kierrätettyä kuitua halutaan hyödyntää. LSJH:n poisto-

tekstiilin mekaaninen jalostuslinjasto ja sen osat on esitetty kuvassa 4. Lajitellut poistoteks-

tiilit syötetään jalostuslinjastolle, ja ensimmäisessä mekaanisessa käsittelyvaiheessa tekstii-

lit leikataan silpuksi leikkurilla. Menetelmänä käytetään yleisimmin giljotiinileikkuria, ku-

ten LSJH:lla. Tekstiilipaloista poistetaan painavat ja kovat osat puhaltimen avulla, mikä pe-

rustuu painovoimaan. Näihin poistettaviin osiin kuuluvat esimerkiksi vetoketjut ja napit. 

Tämä vaihe on nimetty LSJH:n jalostuslinjaston kuvassa 4 puhdistukseksi. (Kamppuri 

2019a, 14; kuva 4.) 
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Kuva 4. LSJH:n poistotekstiilin mekaaninen jalostuslinjasto (Lounais-Suomen Jätehuolto 

Oy) 

 

Repimisvaiheessa tekstiilipalat avataan kuiduksi. Repimisvaiheen avaussylinterien määrästä 

tai toistosta riippuen tekstiilikuitu saadaan avattua halutulle tasolle. Kuidun avausaste riip-

puu siitä, mihin tarkoitukseen kuitua halutaan jatkossa hyödyntää. Kuitua ei saa kuitenkaan 

repiä liikaa, koska kuidun pituus lyhenee jokaisella avauskerralla ja sen laatu heikkenee. 

(Kamppuri 2019a, 14.) 

 

Kuten todettu, mekaaninen kierrätysprosessi riippuu jalostuslinjastosta. Repiminen on mah-

dollista suorittaa esimerkiksi villaneuleille ilman erillistä leikkausvaihetta. Tällöin tekstiilien 

sisältämät kovat osat tulee poistaa käsin ennen mekaanista käsittelyä. (Kamppuri 2019a, 14.) 

Sekoituskammiossa tekstiilimateriaaliin voidaan sekoittaa esimerkiksi neitseellistä tekstiili-

kuitua tai kemikaaleja (Kuituus 2021). LSJH:n jalostuslinjaston viimeisenä vaiheena on paa-

laus (kuva 4). 
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2.6 Kierrätyskuitu 

Poistotekstiilin mekaanisessa jalostuksessa saadaan lopputuotteena kierrätettyä kuitua, silp-

pua, rouhetta ja hienokuitua, joiden materiaali riippuu lajittelusta (Pokela 2021,16). Tässä 

työssä keskitytään kierrätyskuituun ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin. Kuvassa 5 on 

LSJH:n jalostuslaitoksella valmistettua kierrätyskuitua. Kierrätyskuidun laatuun vaikuttavat 

monet eri tekijät lähtien siitä, millaiseksi jalostettava tekstiilituote on suunniteltu ja valmis-

tettu. Kuluttajilta kerätyn poistotekstiilin osalta myös käytön aikaisella kulutuksella ja pe-

suilla on merkitystä siitä valmistetun kierrätyskuidun laatuun. Lisäksi kierrätyskuidun laa-

tuun vaikuttaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa vielä poistotekstiilin lajitteluvaiheessa ja me-

kaanisessa kierrätysprosessissa. Laatuun vaikuttaa mekaanisten avauskertojen määrän li-

säksi käytetty avausmenetelmä. Huomattavaa on, että kierrätyskuidun sekaan saattaa jäädä 

vielä avaamisen jälkeen lanka- ja kangasjäämiä. (Kamppuri et al. 2019a, 14–15.) 

 

 

Kuva 5. Kierrätyskuitua (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy) 

 

Heikkilän (2020a, 11) mukaan mekaanisessa kierrätyksessä kierrätyskuidun laatuun vaikut-

taa kuitukoostumus eli onko kierrätyskuitu 100 % tiettyä kuituraaka-ainetta vai kuituseos. 

Myös elastaanin määrällä on merkitystä. Lisäksi kierrätyskuidun laatuun vaikuttaa kuidun 

pituus sekä kuitupituusjakauma, mikä on tullut jo useaan otteeseen ilmi työssä, ja johon 
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tullaan paneutumaan tarkemmin työn edetessä. Kierrätyskuidun pituus riippuu tekstiilimate-

riaalin kuluneisuudesta, kuitukoostumuksesta ja siitä, onko tekstiilimateriaali kangasta vai 

neulosta. Tekstiilimateriaalin kuluneisuudella on merkitystä myös kuitulujuuteen. Lisäksi 

poistotekstiilin lika ja erityisesti biologiset kontaminaatiot sekä viimeistelyssä käytetyt ke-

mikaalit vaikuttavat kierrätyskuidun laatuun. (Heikkilä 2020a, 11.) 

 

Kierrätyskuitua voidaan lähtökohtaisesti hyödyntää samoissa käyttökohteissa kuin neitseel-

listä tekstiilikuitua. Poistotekstiilistä valmistettua kierrätyskuitua voidaan käyttää uusien 

tekstiilituotteiden raaka-aineena eli siitä on mahdollista valmistaa lankaa. (Kuituus 2021.) 

Langan valmistus kierrätyskuidusta kuitenkin vaatii sen vahvistamista esimerkiksi neitseel-

lisellä tai kemiallisesti kierrätetyllä kuidulla, jotta siitä saadaan kehrättyä riittävän kestävää 

lankaa (Kuituus 2021; Heikkilä 2020a, 13). Kun valmistetaan kierrätyskuidusta uusia teks-

tiilituotteita, käytetään termiä upcycling, joka tarkoittaa, että uusi tuote on yhtä arvokas tai 

arvokkaampi kuin lähtötuote. Downcycling puolestaan tarkoittaa, että uusi tuote on lähtö-

tuotetta matala-arvoisempi, esimerkiksi poistotekstiilistä valmistetut kuitukankaat ja eris-

teet. (Kuituus 2021.) 

 

Kierrätyskuidulle löytyy monipuolisesti käyttökohteita eri aloilta. Esimerkiksi maatalou-

dessa voidaan hyödyntää kierrätyskuidusta valmistettuja geotekstiilejä ja pakkassuojia. Geo-

tekstiilit ovat tyypillisimmin kuitukankaita, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi maanraken-

nuksessa ja eroosion torjunnassa. Rakentamisessa voidaan käyttää kierrätyskuidusta valmis-

tettuja eristemateriaaleja ja kuitu- tai tekstiililujitettua sementtiä. Kuitulujitettuja komposiit-

teja voidaan hyödyntää esimerkiksi urheilu- ja suojavälinetekstiileissä. Lisäksi erilaisia suo-

dattimia voidaan käyttää teollisuustekstiileinä tai ympäristön suojeluun tarkoitettuina teks-

tiileinä. (Kuituus 2021.)  
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3 Kierrätyskuidun ominaisuudet 

Tekstiilikuidun käyttötarkoituksesta riippuen kuidulta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia, ja 

siksi niiden tunteminen on tärkeää (Kamppuri et al. 2019, 15–16). Tekstiilikuidun ominai-

suudet voidaan jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin, fysiologisiin ja niin sanottuihin 

tekstiiliominaisuuksiin. On olemassa erilaisia menetelmiä, joilla tekstiilituotteiden ja -kuitu-

jen ominaisuuksia voidaan määrittää. Kuituominaisuuksien määrittämiseen soveltuvat me-

netelmät on suunniteltu käytettäväksi laboratorio-olosuhteissa. Lisäksi testauksessa tulee ot-

taa huomioon, että vertailukelpoisten tulosten saamiseksi testaus on tehtävä aina vastaavissa 

olosuhteissa ja vastaavilla menetelmillä. (Boncamper 2011, 29, 65.) 

 

Telaketju-projektin tutkimusraportissa (Heikkilä et al. 2021, 55) esitetään, miten kierrätys-

kuidun ominaisuuksia voidaan luokitella ja määrittää. Kun verrataan kierrätyskuidun omi-

naisuuksien luokittelua neitseellisen tekstiilikuidun ominaisuuksien luokitteluun, voidaan 

huomata, että luokittelu perustuu pitkälti samoihin ominaisuuksiin. Kierrätyskuidun luokit-

telussa otetaan huomioon paitsi tekstiilimateriaalin ominaisuudet ennen mekaanista avaa-

mista myös se, miten kuidun avaaminen vaikuttaa tekstiilimateriaalin ominaisuuksiin. Ennen 

mekaanista avaamista kuidun luokittelu perustuu aikaisemmin työssä esitettyyn kansalliseen 

keräykseen ja lajitteluun, jossa poistotekstiilit voidaan lajitella puhtaisiin, likaisiin, uudel-

leenkäyttöön sopiviin ja mekaaniseen kierrätykseen sopiviin. Lisäksi luokittelussa voidaan 

hyödyntää tekstiilin kuitumateriaaleja sekä värejä ja rakenteita. Mekaanisen avaamisen jäl-

keen kierrätyskuidun luokittelu voi perustua mekaanisen avaamisen laatuun, kuidun pituu-

teen, mekaanisiin ominaisuuksiin, väriin, puhtauteen tai kemikaalisisältöön. (Heikkilä et al. 

2021, 55.) 

 

Kuitupituutta, joka on yksi tekstiilikuidun fysikaalisista ominaisuuksista, pidetään usein tär-

keimpänä yksittäisenä kuidun ominaisuutena. Esimerkiksi Harmsenin et al. (2021, 14) teke-

mässä tutkimuksessa osoitettiin, että mekaanisesti kierrätetyn tekstiilikuidun pituus on rat-

kaisevin ominaisuus jatkokäytön kannalta. Tästä johtuen tässä kandidaatintyössä keskitytään 

tarkemmin kuidun pituuteen ja sen määrittämiseen. Seuraavassa luvussa tutustutaan siihen, 

minkä pituisia kuituja vaaditaan langan, kuitukankaiden ja komposiittien valmistuksessa. 
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3.1 Kierrätyskuidun soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin riippuen sen pituudesta 

Langankehruussa kuitupituus on kriittinen ominaisuus kuidun kehrättävyyden ja kehruume-

netelmän valinnan kannalta (Räisänen et al. 2017, 9). Kuidun pituus on tärkein ominaisuus 

rengaskehruussa ja air jet -kehruussa. Open end -kehruussa puolestaan kuidun hienous ja 

lujuus ovat pituutta tärkeämpiä ominaisuuksia, joten open end -kehruuseen sopii lyhyempi 

kuitupituus kuin muihin menetelmiin. (Kamppuri et al. 2019a, 15.) Kleinin (2016, 14) mu-

kaan langankehruussa parhaiten toimivat yli 15 mm pitkät kuidut, koska ne antavat langalle 

eniten hyviä ominaisuuksia, joita ovat esimerkiksi tasaisuus ja lujuus. (Kamppuri et al. 

2019a, 15). 12–15 mm pitkät kuidut tuovat kehrättävälle langalle paksuutta, mutta ne eivät 

niinkään vaikuta lujuuteen. Alle 5 mm pitkät kuidut puolestaan menetetään kehruussa. 

(Klein 2016, 14; Kamppuri et al. 2019a, 15.) Kamppurin et al. (2019a, 15) mukaan kierrä-

tyskuidun kuitupituuden tulee olla vähintään 17 mm soveltuakseen langankehräykseen, 

mutta vaadittava kuitupituus riippuu myös kehruumenetelmästä. Yli 20 mm pitkää kierrä-

tyskuitua pidetään toivottavana ja yli 25 mm oikein hyvänä. Heikkilän (2020, 13) mukaan 

kuluttajien poistotekstiilit sopivat tyypillisesti vain open end -kehruuseen, ja silloinkin kier-

rätyskuitua tulee vahvistaa sekoittamalla siihen esimerkiksi neitseellistä kuitua. Kierrätys-

kuidun soveltuvuus eri jatkokäyttökohteisiin pituuden mukaan on esitetty kuvassa 6. 

 

Boncamperin (2011, 31) mukaan tasalaatuisinta lankaa saadaan kehrättyä mahdollisimman 

pitkistä kuiduista, joilla on mahdollisimman suppea kuitupituusjakauma. Räisänen et al. 

(2017, 11) toteaa, että kuitupituus liittyy vahvasti siitä valmistetun tekstiilituotteen ominai-

suuksiin. Pitkistä kuiduista valmistetut langat ja sitä kautta niistä valmistetut tekstiilituotteet 

ovat sileämpiä ja laskeutuvampia. Lisäksi ne eivät nyppyynny yhtä herkästi ja kestävät pa-

remmin kulutusta. (Räisänen et al. 2017, 11.) 
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Kuva 6. Kierrätyskuidun soveltuvuus eri käyttökohteisiin pituuden mukaan (mukaillen 

Heikkilä 2020a, 13) 

 

Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa myös kuitukangasta, mikä ei vaadi erillistä langan val-

mistamista. Kuitukankaassa kuidut on yhdistetty toisiinsa mekaanisen-, kemiallisen- tai läm-

pökäsittelyn avulla. Kuitukangastuotteiden valmistukseen voidaan käyttää lyhyempiä kui-

tuja kuin langan valmistukseen. Tarvittava kuidun pituus riippuu kuitenkin myös kuitukan-

kaan valmistuksessa käytettävästä rainanmuodostustavasta. Karstaukseen, joka on kuivarai-

nausmenetelmä, tarvitaan pisimpiä kuituja eli 15–50 mm. Toiseen kuivarainausmenetelmään 

eli ilmarainaukseen tarvittava kuidun pituus on 5–30 mm. Märkärainauksessa riittää tavalli-

sesti kuitujen keskipituudeksi 1–5 mm. Lisäksi märkärainaus ja karstaus vaativat, että kuidut 

on onnistuttu avaamaan mekaanisessa kierrätyksessä hyvin. Ilmarainaukseen sopii keskita-

soisesti avatut kuidut. Mekaanisessa avausprosessissa syntyy pölyä, joka voi hankaloittaa 

kuitukankaiden valmistusta. Todella lyhyttä, jopa pölymäistä kuitua on tosin mahdollista 

hyödyntää vaahtorainauksessa. (Kamppuri et al. 2019a, 16.) 

 

Lisäksi lyhyttä kierrätyskuitua voidaan hyödyntää komposiiteissa. Komposiiteilla tarkoite-

taan eri materiaaleista koostuvaa rakennetta, jossa toinen materiaali toimii yleensä sitovana 

materiaalina, matriisina, ja toinen lujittavana materiaalina. Komposiiteissa eri materiaaleilla 

on selkeä rajapinta. Kuitua voidaan käyttää komposiiteissa lujittavana materiaalina. Yli 1 

mm pitkät kuidut soveltuvat komposiitteihin kuituna. Alle 1 mm pitkät kuidut puolestaan 

sopivat komposiittien täyteaineeksi. (Kamppuri et al. 2019a, 16.) 
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3.2 Standardisointi 

Toistaiseksi kierrätyskuidulle tai siitä valmistetulle tekstiilille ei ole erillisiä voimassa olevia 

standardeja, jotka erottaisivat ne neitseellisestä tekstiilikuidusta tai siitä valmistetusta teks-

tiilituotteesta. Kierrätyskuidun laadun tai muiden ominaisuuksien arviointiin voidaan kui-

tenkin soveltaa Suomen Standardisoimisliiton tekstiilistandardeja. (Kamppuri et al. 2019a, 

8.) Lisäksi maailmalla on käytössä joitakin kierrätysmateriaalin sertifiointiin soveltuvia stan-

dardeja, kuten Global Recycling Standard (GRS) ja Recycled Claim Standard (RCS), joita 

voidaan hyödyntää kierrätetyille tekstiilikuiduille (Kamppuri et al. 2019, 8; Schwippl 2020, 

5). 

  

Suomen Standardisoimisliiton standardissa SFS 5017 kerrotaan tekstiilien katkokuitujen pi-

tuuden määrittämiseen käytetystä yksittäiskuitumenetelmästä. Standardin mukaan mittaami-

nen tapahtuu kolmessa vaiheessa: ensin kuitu suoristetaan, sitten se mitataan joko manuaa-

lisesti tai jonkin laitteen avulla ja lopuksi mitatuista arvoista muodostetaan kuitunäytettä ku-

vaava kuitupituusjakauma. (SFS 5017: 1984, 1–3.) Luvussa 4.2 perehdytään tarkemmin 

standardin SFS 5017 mukaiseen kuidun pituuden mittaamiseen.  
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4 Kuidun pituuden mittaaminen 

Tekstiilikuidun pituuden mittaamiseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä ja laitteita. 

Laitteet on kuitenkin kehitetty pääasiassa tietyille neitseellisille kuitutyypeille niiden laatu-

luokittelua varten. Tästä syystä tietyille neitseellisille tekstiilikuiduille kehitetyt menetelmät 

eivät sovellu kierrätyskuiduille. Telaketjun tekemässä selvityksessä esitetään kuitenkin, että 

poistamalla kierrätyskuitunäytteestä mahdolliset lanka- ja kangasjäämät, jotka voivat tukkia 

laitteen, kierrätyskuitujen pituuden mittaaminen voisi olla mahdollista laitteilla (Heikkilä et 

al. 2021, 56). Toisaalta tämä riippuu myös laitteesta. Toistaiseksi kierrätyskuitujen pituuden 

mittaamisessa on pääasiassa hyödynnetty joko manuaalista mittaamista tai neitseellisille 

tekstiilikuiduille kehitettyjä menetelmiä. On kuitenkin olemassa ainakin yksi laitevalmistaja, 

jolla on valikoimassaan kierrätetyille kuiduille kehitettyjä laitteita. Kyseessä on saksalainen 

Textechno. Textechnon FIBROTEST-laite soveltuu kuitujen pituuden ja lujuuden määrittä-

miseen. (Textechno n. d. a, 2.) Saman laitevalmistajan MDTA 4 -laite puolestaan mittaa 

muun muassa kuidun pituutta ja kuitunäytteen sisältämiä epäpuhtauksia (Textechno n. d. b, 

2). Kierrätyskuiduille on todennäköisesti kehitetty tai kehitteillä muitakin testausmenetel-

miä, mutta niistä ei ole vielä saatavilla luotettavaa tietoa. Tämä voi johtua siitä, ettei niistä 

olla vielä ehditty tekemään riittävää tutkimusta ja selvitystä niiden vertailukelpoisuudesta 

muihin menetelmiin. Edellä mainittujen syiden vuoksi tässä työssä on esitelty myös eri neit-

seellisille tekstiilikuiduille kehitettyjä testausmenetelmiä ja laitteita sekä arvioitu niiden 

mahdollista soveltuvuutta kierrätyskuiduille. 

 

Kuidun pituuden mittaamiseen käytettyjen menetelmien jaotteluun on erilaisia tapoja. Savil-

len (1999, 62) mukaan menetelmät voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Menetelmillä voi-

daan mitata joko yksittäisiä kuituja tai kuitukimppuja (Saville 1999, 62; Räisänen 2006, 1). 

Yksittäisten kuitujen käsittely on hidasta, joten manuaalista mittausta käytetään pääsääntöi-

sesti tutkimustarkoituksissa. Kuitukimppumenetelmillä voidaan puolestaan määrittää yksit-

täisten kuitujen sijaan kokonaisen kuitukimpun kuitujen pituudet. Kuitukimppumenetelmillä 

pystytään mittaamaan kuidun pituus nopeammin ja tehokkaammin kuin yksittäiskuitumene-

telmillä. Tästä syystä kuitukimppumenetelmiä käytetään yleensä toistuvien mittausten teke-

misessä. (Saville 1999, 62–64.) Useimmat näistä menetelmistä vaativat jonkinlaista 
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esikäsittelyvaihetta, jossa kuidut suoristetaan ja järjestellään samansuuntaisesti (Saville 

1999, 62; Gordon & Abidi 2017, 96). Yksittäisiä kuituja mittaavista menetelmistä käytetään 

myös nimitystä suorat testausmenetelmät, ja puolestaan useampia kuituja määrittävistä me-

netelmistä epäsuorat testausmenetelmät (Hengstermann et al. 2020, 2).  

 

Laitteiden ja menetelmien jako sen perusteella, mittaavatko ne yksittäisiä kuituja vai kuitu-

kimppuja, osoittautui joissain tilanteissa haastavaksi. On olemassa myös vaihtoehtoisia ta-

poja jakaa menetelmiä, kuten Wun & Wangin (2019, 4746) esittämä jako perinteisiin ja au-

tomaattisiin mittausmenetelmiin. Wun et al. (2017, 204) mukaan perinteisinä menetelminä 

kuidun pituuden mittaamiseen voidaan pitää Almeter-, Roller analyser ja Comb sorter -me-

netelmiä. Edellä mainitut menetelmät ovat kuitenkin nykyään liian hitaita modernin tuotan-

non ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Automaattisiin mittausmenetelmiin kuuluu esimerkiksi 

HVI-laite. Hengstermann et al. (2020, 2) esittelee kierrätettyä hiilikuitua koskevassa artik-

kelissaan erilaisia kuidun pituuden mittaamiseen soveltuvia menetelmiä, joista osa on perin-

teisempiä menetelmiä ja osa uudempia. Artikkelissa mainittuja menetelmiä on tässä työssä 

täydennetty muilla kirjallisuus- ja tutkimusaineistoista sekä laitevalmistajien internetsivuilta 

löydetyillä menetelmillä. Kirjallisuusselvityksen perusteella kuidun pituus voidaan mitata 

manuaalisesti sekä erilaisten laitteiden ja kuva-analyysien avulla. Näitä eri menetelmiä ja 

laitteita esitellään myöhemmin työssä. 

 

Kuidun pituudellakin on erilaisia ominaisuuksia. Kuidun keskipituus on yksi tärkeimmistä 

kuidun laatua määrittävistä pituuden ominaisuuksista ja usein eniten käytetty, mutta on ole-

massa myös muita pituuden ilmaisimia. Schwipplin (2020, 9–10) mukaan keskipituuden li-

säksi tärkeimmät kuidun pituuden ominaisuudet ovat sekä lyhyiden että pitkien kuitujen 

osuus näytteessä. Kuitupituusjakauman muodostaminen voi perustua kuitujen määrään, pai-

noon, pituuteen tai poikkileikkaukseen (Gordon & Abidi 2017, 98). Kuitunäytteen pituus-

mittauksen tulokset esitetään useimmiten graafisesti pylväsdiagrammina tai kertymädia-

grammina (SFS 5017: 1984, 3). 
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4.1 Esikäsittelyvaihe 

Kuidun todellisen pituuden mittaamiseksi, kuitu tulisi aina suoristaa täysin, mutta useimpia 

menetelmiä käytettäessä se ei ole mahdollista. Parhaiten kuidun suoristaminen onnistuu ma-

nuaalisesti yksi kuitu kerrallaan, mutta se on hidasta. Suurimmassa osassa kuidun pituuden 

mittaamiseen käytetyistä menetelmistä kuidut oikaistaan jollain asteella, mutta yleensä kui-

tuihin jää väistämättä jonkin verran kiharuutta. Tällä tavalla toimivat esimerkiksi HVI-, 

AFIS- ja Almeter-menetelmät. Kuidut suoristetaan usein kampaamalla. Kuva-analyysime-

netelmillä on mahdollista mitata myös suoristamattomia kuituja. Kuitujen kiharuudella on 

aina merkitystä mittauksen tuloksiin. (Gordon & Abidi 2017, 96.) 

  

Useimmissa kuitukimppua mittaavissa menetelmissä kuidut tulee esikäsittelyvaiheessa oi-

kaisun lisäksi myös järjestää samansuuntaisesti. Tähänkin on olemassa erilaisia menetelmiä 

ja välineitä, joista osa on manuaalisia ja osa toimii automaattisesti (Hengsermann et al. 2020, 

3). Suoristetuista ja samansuuntaisesti asetetuista kuiduista muodostuu niin sanottu “fibre 

beard” (Gordon & Abidi 2017, 98–100). Termille ei ole tiettävästi olemassa suomenkielistä 

vastinetta, joten tässä työssä käytetään jatkossa kyseisestä kuitunäytteestä vapaasti suomen-

nettua nimitystä ”kuituparta”. Kuituparran muodostamiseen on eri tapoja ja tavallisimmat 

niistä ovat toisesta päästään tasattu kuituparta sekä satunnaisesta kohdasta kiinnitetty kuitu-

parta (Gordon & Abidi 2017, 99–100). Kuvassa 7 on havainnollistettu, miltä kyseiset kuitu-

parrat näyttävät. Toisesta päästä samaan tasoon kiinnitettyä kuitupartaa käytetään esimer-

kiksi Almeter ja WIRA Fibre Diagram Machine -menetelmissä. Puolestaan kuitupartaa, 

jossa kuidut on kiinnitetty satunnaisesta kohtaa pituussuunnassaan, hyödynnetään esimer-

kiksi HVI-laitteessa. Wu & Wang esittelivät lisäksi vuonna 2014 uuden dual-beard -näyt-

teenottomenetelmän, jota hyödynnetään ainakin Lengthcontrol-laitteessa. (Hengtsermann et 

al. 2020, 2–3.) 
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Kuva 7. Kuitupartojen ja diagrammien muodostaminen (muokattu Gordon & Abidi 2017, 

100). Kierrätyskuidun tapauksessa tosin todellisuudessa enemmän vaihtelevuutta kuiduissa. 

 

Osa menetelmistä mittaa kuidun koko pituutta ja osa kuidun osittaista pituutta. Yksittäisiä 

kuituja mittaavilla menetelmillä ja toisesta päästä tasattuja kuitupartoja mittaavilla menetel-

millä pystytään mittaamaan kuitujen koko pituudet. Pituuksista muodostetaan kuitudia-

grammi, joka on esitetty kuvassa 7. Satunnaisesti muodostettua kuitupartaa mittaavilla me-

netelmillä mitataan puolestaan vain kuitujen osittaiset pituudet eli kuituparran toinen puoli. 

Pituuksista muodostetaan span diagram, joka on myös esitetty kuvassa 7. Kuidun koko pi-

tuutta mittaavilla menetelmillä on mahdollista saada paljon enemmän tietoa kuidun ominai-

suuksista kuin osittaista pituutta mittaavilla. Osittaista kuidun pituuden mittausta kuitenkin 

käytetään, koska se nopeuttaa huomattavasti mittausta. Eri tavoin muodostetuilla diagram-

meilla on merkitystä, kun vertaillaan eri menetelmiä toisiinsa. (Gordon & Abidi 2017, 99, 

101–102.) 
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4.2 Manuaalinen pituuden mittausmenetelmä 

Suomen Standardisoimisliiton standardissa SFS 5017 on määritetty tekstiilien katkokuitujen 

pituuden määrittämiseen sopiva yksittäiskuitumenetelmä. Standardin mukaan mittaus voi-

daan suorittaa manuaalisesti viivoittimella tai apuna voidaan käyttää projektiomikroskoop-

pia tai puoliautomaattista laitetta. (SFS 5017: 1984, 1–3.) WIRA Single Fibre Length 

Machine on esimerkki yksittäiskuitua mittaavasta puoliautomaattisesta laitteesta (Hengs-

termann et al. 2020, 2). Tässä työssä projektiomikroskooppi ja WIRA Single Fibre Length 

Machine on jätetty pois tarkastelusta laitteiden heikon saatavuuden perusteella. 

 

Manuaalinen mittaus sopii kaikille tekstiilikuiduille. Ainoastaan liian kiharat kuidut voivat 

rajoittaa mittaamista. Kuitunäytteen koko riippuu siitä, onko kyseessä luonnonkuitu vai te-

kokuitu. Luonnonkuitujen koelukumäärä on 500 ja tekokuitujen puolestaan 200–300. Mitat-

tava kuitu poimitaan näytteestä pinseteillä ja asetetaan parafiiniöljyllä tai vaseliinilla pinnoi-

tetulle lasilevylle tai samettipäällysteiselle alustalle. Kuitu oikaistaan sormien avulla mah-

dollisimman suoraksi kuitenkaan venyttämättä kuitua. Tämän jälkeen kuidun pituus mita-

taan mittaviivaimella tai mittalevyllä. Mittaustulokset merkitään pituusluokittain jakauma-

taulukkoon, minkä perusteella voidaan laskea kuitujen keskipituus. Tuloksista voidaan muo-

dostaa myös kuitupituusjakaumaa kuvaava graafinen esitys eli joko pylväsdiagrammi tai 

kertymädiagrammi. (SFS 5017: 1984, 1–3.) 

 

Yksittäisten kuitujen manuaalinen mittaus on hidasta, ja siihen kuluva aika riippuu muun 

muassa kuitujen käsiteltävyydestä ja mittauksen suorittajasta. Lisäksi mittaajan osaaminen 

vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Lyhyet kuidut saattavat jäädä mittauksessa huomioimatta 

tai hävitä mittauksen aikana. Niiden mittaaminen on kuitenkin mahdollista menetelmällä. 

(Gordon & Abidi 2017, 107.) Standardin SFS 5017 mukainen manuaalinen mittaus soveltuu 

kierrätyskuiduille, koska menetelmää ei ole rajattu tietyille kuitutyypeille. 
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4.3 Advanced Fibre Information System (AFIS) 

Advanced Fibre Information System eli AFIS on sveitsiläisen Uster Technologiesin kehit-

tämä automaattinen laite yksittäisten kuitujen ominaisuuksien mittaamiseen (Gordon & 

Abidi 2017, 104; Hengstermann et al. 2020, 2). Menetelmällä pystytään mittaamaan pituu-

den lisäksi myös muita kuidun ominaisuuksia, kuten hienoutta, sekä kuitunäytteen sisältämiä 

roskia ja nyppyjä (Uster Technologies AG 2021a, 2, 8). Laitteella voidaan mitata 3000–5000 

kuitua yhdellä testauskerralla (Gordon & Abidi 2017, 104). 

 

Testaus aloitetaan ottamalla kuitumassasta puoli grammaa painavia kuitunäytteitä, joita kut-

sutaan hahtuviksi (Gordon & Abidi 2017, 104; Kelly & Hequet 2018, 755). Hahtuva syöte-

tään AFIS-laitteeseen, joka erottelee sen sisältämät kuidut toisistaan mekaanisesti (Hinds et 

al. 2020, 2). Laitteen sisällä kiihdytetty ilmavirta erottelee myös osaltaan kuituja toisistaan 

sekä suoristaa niitä mittaamista varten. Ilmavirran tehtävänä on kuljettaa kuituja, jotta opti-

nen sensori pystyy mittaamaan jokaisen yksittäisen kuidun ominaisuudet, kuten pituuden. 

(Gordon & Abidi 2017, 104; Kelly & Hequet 2018, 755.) 

 

AFIS-menetelmä mittaa siis laitteeseen syötetyn hahtuvan sisältämän jokaisen yksittäisen 

kuidun koko pituuden ja muodostaa sen perusteella kuitunäytettä kuvaavan pituusjakauman 

(Gordon & Abidi 2017, 104). Tuloksiksi saadaan kuitujen määrän ja painon mukaan lasket-

tuna kuitunäytteen keskipituus, pituuden vaihtelu sekä lyhyiden kuitujen osuus. Lisäksi saa-

daan UQL, joka tarkoittaa painon perusteella laskettua pituutta, jonka 25 % kuiduista ylittää 

näytteessä sekä 5 % length eli kuidun pituus, jota pidempiä 5 % kuiduista on. (Uster Tech-

nologies 2021a, 3, 6.) 

 

Automaattisessa kuitujen erotteluvaiheessa kuituja saattaa katketa, mikä voi vaikuttaa mit-

tauksen tuloksiin ja luotettavuuteen (Gordon & Abidi 2017, 104). Lisäksi mittauksen oikeel-

lisuuteen voi vaikuttaa se, jos kuidut kulkeutuvat ilmavirran mukana niin lähellä toisiaan, 

että optinen sensori ei pysty erottamaan niitä omiksi kuiduikseen, vaan tulkitsee ja mittaa ne 

yhtenä kuituna (Zhou & Xu 2021, 1754). Menetelmä on nopeampi kuin monet muut 
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menetelmät, mutta huomattavasti hitaampi kuin esimerkiksi HVI-menetelmä, joka esitellään 

seuraavaksi (Kelly & Hequet 2018, 755). 

 

Laitteen uusimmasta versiosta Uster Afis Pro 2-laitteesta kerrotaan, että se on kehitetty luon-

nollisen väriselle puuvillalle ja puuvillasekoitteelle, jossa on enintään 50 % tekokuitua, eikä 

laitevalmistaja takaa sen toimivuutta 100 % tekokuiduille. Lisäksi laitevalmistaja erikseen 

ilmoittaa, että Uster Afis Pro 2 -laitetta ei saa käyttää jätemateriaaleille, koska se voi vahin-

goittaa laitteen osia ja mitätöidä takuun. (Uster Technologies 2021a, 2, 8.) Kuitenkin esi-

merkiksi Rieterin (Schwippl 2020, 10) suorittamissa kierrätyskuidun pituuden mittauksissa 

on käytetty AFIS-laitetta. 

 

4.4 High Volume Instrument (HVI) 

HVI-menetelmä on AFIS-menetelmän ohella yleisimmin käytetty menetelmä puuvillan omi-

naisuuksien määrittämiseen, ja se on alun perin kehitetty puuvillan luokitteluun (Gordon & 

Abidi 2017, 103; Zhou & Xu 2021, 1754). Useat eri laitevalmistajat valmistavat HVI-lait-

teita, joilla on sama toimintaperiaate (Gordon & Abidi 2017, 103). Suosituinta HVI-laitetta 

Uster HVI 1000 valmistaa Uster Technologies (Gordon & Abidi 2017, 103; Uster Techno-

logies AG 2021b). Muita laitevalmistajia ovat esimerkiksi Premier Evolvics, MAG Solvics 

ja Loepfe Brothers (Gordon & Abidi 2017, 103). 

  

Uster HVI 1000 -laitteella pystytään mittaamaan kuitunäytteen pituuteen, lujuuteen, hienou-

teen, väriin ja kosteuteen liittyviä ominaisuuksia. Pituuden ominaisuuksia mittaavalla mo-

duulilla voidaan määrittää kuitunäytteen keskipituus, pisimmän 50 % mitattujen kuitujen 

keskipituus (UHML, upper half mean length), tasaisuus (UI) ja lyhyiden kuitujen osuus. 

(Uster Technologies AG 2021b, 4.) Pituuden mittaaminen HVI-menetelmällä perustuu fib-

rographiin, joka on alun perin Hertelin vuonna 1940 esittelemä menetelmä (Hengstermann 

et al. 2020, 2). 
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Testattava kuitunäyte irrotetaan kuitumassasta kammalla. Kuidut ovat tässä vaiheessa seka-

laisessa järjestyksessä ja kiinnittyneinä kampaan satunnaisesta kohdasta pituussuunnassaan. 

(Sayeed et al. 2021, 176.) Kuidut järjestetään samansuuntaisesti, ja irtonaiset kuidut poiste-

taan kuituparrasta kampaamalla. Pituuden mittaus tapahtuu optisen sensorin avulla, jonka 

toiminta perustuu valonläpäisevyyteen. (Hengstermann et al. 2020, 3.) HVI-mittalaitteella 

mitataan niin sanottu osittainen kuidun pituus. Tulokseksi ei saada pituusjakaumaa, vaan 

numeroarvoja, jotka perustuvat kuituparrasta muodostettuun span diagrammiin. (Gordon & 

Abidi 2017, 103.) 

 

HVI-menetelmän etuina voidaan pitää kuitunäytteen vähäistä esikäsittelyn tarvetta ja nopeaa 

tulosten saamista (Hengstermann et al. 2020, 3). Yhden kuitunäytteen mittaus kestää 25 se-

kunnista yhteen minuuttiin (Uster Technologies AG 2021b, 8). Heikkoutena mainittakoon, 

että menetelmällä on rajoituksia lyhyiden kuitujen mittaamisessa (Gordon & Abidi 2017, 

103). 

 

Sekä AFIS- että HVI-laitteita valmistava Uster Technologies on alkanut kehittämään kysei-

sistä laitteista kierrätyskuiduille sopivia versioita. Tällaisenaan menetelmien ei kuitenkaan 

katsota soveltuvan kierrätyskuiduille, koska kierrätyskuitujen sisältämät langan pätkät, pö-

lyhiukkaset ja muut epäpuhtaudet häiritsevät kuituja mittaavien sensorien toimintaa. Laitteet 

ovat kalliimmasta päästä, ja niiden hinta voi nousta satoihin tuhansiin riippuen halutuista 

mitattavista ominaisuuksista ja laitekokonaisuuksista. (Engblom, sähköpostiviesti 8.2.2022.) 

 

4.5 FIBROTEST 

FIBROTEST on saksalaisen Textechnon kehittämä laite kuidun pituuden ja lujuuden mit-

taamiseen. Menetelmä sopii tekokuiduille, sekoitekuiduille ja kierrätyskuiduille. Aluksi mit-

tauksen suorittaja esikäsittelee kuitunäytteen, joka asetetaan tämän jälkeen laitteeseen, ja 

mittauksen seuraavat vaiheet tapahtuvat täysin automaattisesti. Mittaaminen FIBROTEST-

laitteella perustuu optiseen järjestelmään, jossa laservalolähde ja viivakamera skannaavat 

kuitunäytteen. FIBROTEST-laitetta käytettäessä ei ole välttämätöntä kalibroida sitä 
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”kalibrointipuuvillalla”, kuten ilmeisesti monissa muissa automaattisissa laitteissa. (Tex-

techno n. d. a., 2–3.) 

 

FIBROTEST on toinen kahdesta tässä työssä löydetyistä laitteista, jotka on kehitetty nimen-

omaan kierrätyskuidulle soveltuviksi. Menetelmästä ei kuitenkaan löytynyt tieteellisiä jul-

kaisuja tai mittauksia, joissa olisi arvioitu menetelmän luotettavuutta kierrätettyjen kuitujen 

tapauksessa. 

 

4.6 MDTA 4 

Hengstermannin et al. (2020, 2) mukaan MDTA 4 on Textechnon kehittämä menetelmä, jota 

voidaan pitää vaihtoehtoisena menetelmänä AFIS-menetelmälle. MDTA 4 -menetelmässä 

pituuden mittaus perustuu myös yksittäisten kuitujen pituuden mittaamiseen. Laite erottelee 

kuidut ja kuitunäytteen sisältämät epäpuhtaudet, kuten roskat ja pölyt, toisistaan mekaani-

sesti sekä ilmavirran avulla. (Gordon & Abidi 2017, 108.) Varsinainen pituuden mittaus 

suoritetaan optisen sensorin ja kuvankäsittelyn avulla (Hengstermann et al. 2020, 2). MDTA 

4 -laite mittaa pituuden lisäksi muun muassa kuitujen epäpuhtauksia ja sitä, miten hyvin 

kuidut on avattu näytteessä. Pituuden osalta tuloksiksi saadaan kuitupituusjakauma ja lyhyi-

den kuitujen osuus näytteessä. (Textechno n. d. a, 2.) Textechnon mukaan MDTA 4 sopii 

puuvillalle ja tekokuiduille, mutta Textile World (2021, 19) kertoo laitteen soveltuvan myös 

näistä kierrätetyille kuiduille (Textechno n. d. a, 2). 

 

Textechnon FIBROTEST ja MDTA 4 -laitteet ovat modulaarisia laitteita, jotka toimivat it-

senäisesti ja ovat lisäksi yhdistettävissä samaan järjestelmään. Textechnon laitteet kuuluvat 

hieman halvempaan hintaluokkaan kuin Uster Technologiesin. (Engblom, sähköpostiviesti 

8.2.2022.) 
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4.7 Lengthcontrol TC-LCT 

Lengthcontrol-menetelmä on esitetty useissa tieteellisissä julkaisuissa. Myöskin Textechnon 

kehittämä laite on ollut ensimmäinen kaupallinen laite, joka on pystynyt muodostamaan au-

tomaattisesti ”dual-beard”-kuitunäytteen. (Zhou & Xu 2021, 1754; Hengstermann et al. 

2020, 3). Lengthcontrol-menetelmä pohjautuu aiemmin työssä mainittuun Wun & Wangin 

esittelemään dual-beard fibrograph -menetelmään. Lengthcontrol-laitteen toiminta perustuu 

valonläpäisevyyteen, eikä sen kerrota soveltuvan esimerkiksi villalle tästä syystä. (Hengs-

termann et al. 2020, 3.) Laitevalmistaja Textechnon mukaan menetelmä sopii puuvillalle, 

tekokuiduille ja sekoitekuiduille. Mittaus kestää noin 10 minuuttia laitteella. (Textechno n. 

d. b, 2.) Lengthcontrol-laitetta ei tosin löydy tällä hetkellä laitevalmistaja Textechnon netti-

sivujen tuotevalikoimasta, joten sitä ei tulla käsittelemään enempää tässä työssä saatavuuden 

perusteella. 

 

4.8 Comb sorter 

Comb sorter -menetelmä on perinteinen ja standardisoitu menetelmä puuvillan kuitupituus-

jakauman määrittämiseen. Tosin suomalaista standardia ei ole saatavilla. Comb sorter -me-

netelmää varten on kehitetty useita eri laitteita. Esimerkkejä laitevaihtoehdoista ovat Suter-

Webb Array, Baer Comb Sorter ja Shirley Comb Sorter. (Gordon & Abidi 2017, 107.) 

Myös Hengstermannin et al. (2020, 2) esittelemä Johanssen-Zweigle comb method toimii 

samalla periaatteella. Comb sorter –menetelmässä kuidut lajitellaan eri pituusluokkiin, jotka 

punnitaan. Punnituksen perusteella kuitunäytteestä muodostetaan painoon perustuva pituus-

jakauma. Samantyylinen menetelmä on kiinalainen Roller fibre length analyser. (Gordon 

& Abidi 2017, 107.) 

 

Comb sorter -menetelmää käytetään usein apuna, kun vertaillaan eri kuidun pituuden mit-

taamiseen käytettyjä menetelmiä keskenään ja tarkastellaan niiden toimivuutta. Menetelmää 

pidetään täsmällisenä asiantuntevan mittaajan suorittamana. Toisaalta epätarkkuutta aiheu-

tuu kuitujen rajallisesta testausmäärästä. Comb sorter –laitteet ovat suhteellisen edullisia, 

mutta menetelmän on osoitettu olevan hidas ja työläs. Tästä syystä menetelmää ei kannata 
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käyttää rutiininomaisten mittausten suorittamiseen. (Gordon & Abidi 2017, 107.) Menetel-

mällä voidaan mitata myös lyhyitä kuituja, mutta lyhyiden kuitujen kohdalla tulokset ovat 

epätarkempia kuin pitkien kuitujen kohdalla. (Gordon & Abidi 2017, 107; Jin et al. 2018, 

15.)  

 

Suomalaisessa Telaketju-projektissa tehdyt mittaukset kierrätyskuidun kuitupituusjakauman 

määrittämiseksi suoritettiin manuaalisesti Comb sorter -menetelmää apuna käyttäen. Mene-

telmä osoittautui toimivaksi kierrätyskuiduille, kunhan huonosti avautuneet lanka- ja kan-

gasjäämät poistettiin näytteestä. Mittausten suorittaminen kuitenkin sujui hitaasti, koska yh-

den 0,2 g painavan näytteen mittaamiseen kului aikaa noin 3 tuntia. Lisäksi tutkimusrapor-

tissa todettiin, että näytteen koko ei välttämättä ollut riittävä, ja tarvittaisiin lisää tutkimuksia 

luotettavampien tulosten saamiseksi. (Heikkilä et al. 2021, 56.) 

 

4.9 WIRA Fibre Diagram Machine 

WIRA Fibre Diagram Machine on Iso-Britannialaisen Wira Instrumentationin markkinoille 

tuoma laite tekstiilikuidun pituuden mittaamiseen. Esikäsittelyvaiheessa muodostetaan toi-

sesta päästä tasattu kuituparta. (Hengstermann et al. 2020, 2.) Wira Instrumentationin mu-

kaan laite soveltuu sekä luonnonkuiduille että tekokuiduille. Lisäksi laitteen luvataan anta-

van tulokset alle minuutissa. (Wira Instrumentation n. d..) 

 

Yhteydenoton perusteella laitevalmistajaan, Wira Fibre Diagram Machine ei kuitenkaan so-

vellu kierrätyskuiduille. Tämä johtuu siitä, että laite on kehitetty pitkille ja lujille kuiduille 

eikä laitteella pysty mittaamaan alle 10 mm pitkiä kuituja. (Jackson, sähköpostiviesti 

14.2.2022.) 

 

4.10 Muut menetelmät 

Almeter 100 ja OFDA 4000 ovat villakuidun pituuden mittaamiseen kehitettyjä laitteita. 

Kyseiset menetelmät ovat International Wool Textile Organisationin standardoimia 
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menetelmiä, ja laajasti sekä tekstiiliteollisuuden että kaupallisten toimijoiden käytössä. (Wu 

& Wang 2019, 4746.) Näiden menetelmien soveltuvuudesta kierrätyskuiduille ei tosin löy-

tynyt tietoa, ja koska ne oletettavasti sopivat vain villalle, menetelmät jätetään jatkossa tar-

kastelun ulkopuolelle. 

 

Maailmalla on kehitetty useita erilaisia menetelmiä, jotka hyödyntävät kuva-analyysiä tai 

kuvankäsittelyä kuidun pituuden määrittämiseen. Kuva-analyysiä varten kuiduista otetaan 

tarkka kuva kameralla tai skannerilla. Kuitujen ei tarvitse olla kuvassa suoristettuja tai sa-

mansuuntaisia, mutta kuitujen tulee olla erillään toisistaan, jotta jokaisen kuidun koko pituus 

saadaan mitattua. (Gordon & Abidi 2017, 108.) Menetelmillä on myös mahdollista mitata 

kaikista lyhimmät kuidut, jotka usein jäävät muissa menetelmissä huomioimatta (Lindström 

et al. 2020, 5). Ainakin Lindströmin et al. (2020, 5) tekemässä tutkimuksessa on määritetty 

kierrätyskuidun pituus kuva-analyysin avulla. Esikäsittelyn jälkeen kuidut asetettiin saman-

suuntaisesti vihreälle paperille, josta otettiin korkearesoluutioinen kuva. Kuvasta määritet-

tiin kuitupituusjakauma kuvankäsittelyn avulla. (Lindström et al. 2020, 5.) 

 

Esimerkiksi aiemmin esitelty MDTA 4 -laite hyödyntää kuva-analyysiä. Sen lisäksi muun 

muassa International Textile Research Unitin UAK-1 Fibre Testerin ja Schaffnef Techno-

logiesin ISOTesterin kuidun pituuden mittaus perustuu kuva-analyysiin. (Gordon & Abidi 

2017, 108.) Gordonin ja Abidin (2017, 108) mukaan edellä mainitut kaksi menetelmää eivät 

kuitenkaan ole niin yleisessä käytössä, että voitaisiin arvioida niiden luotettavuutta. 

 

Intialaisella laitevalmistajalla Premier Evolvicsilla on valikoimassaan HVI-laitteen lisäksi 

aQura 2 -laite, jolla voidaan mitata kuidun pituutta. Mutta koska laite sopii vain raa’alle 

puuvillalle, jätetään tämä menetelmä pois yksityiskohtaisemmista tarkasteluista aiempiin pe-

rusteluihin nojaten. (Premier Evolvics n. d..) MAG Solvicsin DigiLen on myöskin kehitetty 

vain puuvillan pituuden mittaamiseen, joten myös tämä menetelmä jätetään kierrätyskuidun 

tapauksessa tarkastelun ulkopuolelle (MAG Solvics n. d.). 
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Tekstiilituotannon lisäksi kuidun pituuden mittaamista käytetään esimerkiksi sellu- ja pape-

rituotannossa. Valmet Fiber Image Analyzer eli Valmet FS5 -laitteen kerrotaan sopivan 

puukuitujen lisäksi esimerkiksi puuvillalle. (Valmet n. d. a.) Menetelmä voisi siis soveltua 

kierrätyskuidulle, mutta ongelmana on, että mitattavien partikkeleiden maksimipituus on 10 

mm (Valmet n. d. b). 

 

4.11 Yhteenveto menetelmistä ja laitteista 

Manuaalinen mittaus soveltuu kaikille kuitutyypeille, mutta se on hidasta. Eniten tietoa löy-

tyi AFIS- ja HVI-laitteista, erityisesti Uster Technologiesin valmistamista. Kyseiset laitteet 

ovat yleisimmin käytettyjä menetelmiä puuvillan ominaisuuksien määrittämiseen, mutta ne 

eivät ainakaan toistaiseksi sovellu kierrätyskuidulle. Ainoat tässä työssä löydetyt kierrätys-

kuidulle kehitetyt laitteet ovat Textechnon FIBROTEST ja MDTA 4. Telaketjun mittauk-

sissa on osoitettu, että Comb sorter -menetelmä soveltuu kierrätyskuidulle. Comb sorter -

laitteita on useita eri vaihtoehtoja, ja ne ovat suhteellisen edullisia, mutta mittaaminen me-

netelmällä on varsin hidasta ja työlästä. Kuva-analyysimenetelmistä on eri versioita, ja me-

netelmä on sovellettavissa kierrätyskuiduille. Edellä mainittujen menetelmien lisäksi on ole-

massa paljon muitakin kuidun pituuden mittaamiseen kehitettyjä menetelmiä, mutta niihin 

ei perehdytty työssä tarkemmin pääasiassa siksi, etteivät ne sovellu kierrätyskuiduille tai 

niiden soveltuvuudesta kierrätyskuiduille ei ole tietoa. Lisäksi osa menetelmistä rajautui pois 

yksityiskohtaisemmista tarkasteluista saatavuuden perusteella. 

  



37 

 

5 Case: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiilin mekaanisen jalostuksen pilottilaitoksella Pai-

miossa tuotetaan 14 erilaista kuitujaetta. Kuitujakeet on esitetty taulukossa 1. Tekstiilikuidut 

lajitellaan materiaaleittain jo lajitteluvaiheessa ennen mekaanista avaamista. Pilottivaiheessa 

jokaiselle kuitujakeelle määritetään sopivat mekaanisen jalostuslaitteiston perusajoasetuk-

set, joilla saadaan halutunlaista kuitua. Jokaiselle kuitujakeelle ja perusajoasetukselle on tar-

koitus tehdä ”tuotekortit” asiakkaita varten, joista selviää esimerkiksi kierrätyskuidun pi-

tuus. (Garton, sähköpostiviesti 22.11.2021: Garton & Jylhä, Teams-keskustelu 22.11.2021.) 

 

Taulukko 1. Kuitujakeet (Garton, sähköpostiviesti 22.11.2021) 

 Kuitujae 

1 SELLU 

2 SELLU II 

3 NÄPPI CO 

4 NIR CO 

5 TEKO 

6 TEKO II 

7 NIR POLY E 

8 NIR POLY A 

9 NIR VISKOOSI 

10 DENIM 

11 NEULOS 

12 VILLA 

13 NIR VILLA 

14 PELLAVA (70–100 %) 

 

Tuotekorttien luomisen jälkeen on myöhemmin mahdollista tehdä lisäselvityksiä kuitujen 

ominaisuuksista asiakkaiden toiveiden mukaan. Tällöin voi olla etuna, että menetelmällä 

voidaan määrittää kuidun pituuden lisäksi myös muita kuidun ominaisuuksia eikä välttä-

mättä tarvitse tehdä uusia investointeja. Tuotekortteja varten pilottilaitoksessa jalostettuja 

kuituja kannattaa aluksi lähettää laboratorioihin testattavaksi. Työn aikana otettiin yhteyttä 
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muutamiin suomalaisiin (tekstiili)laboratorioihin tilanteen kartoittamiseksi. Ongelmana tällä 

hetkellä on, ettei kierrätyskuidun tai tekstiilikuidun pituuden mittaus kuulu tiettävästi min-

kään suomalaisen laboratorion valmiiseen tuotetarjontaan. On kuitenkin tiedossa, että aina-

kin standardin SFS 5017 mukaisia kuidun pituuden mittauksia on suoritettu eri laboratori-

oissa. Tarkastelua ei laajennettu tässä työssä Suomen ulkopuolelle. Työn aikana kuitenkin 

selvisi, että esimerkiksi Uster Technologies tarjoaa myös kuitujen testauspalveluja laitteiden 

ohella, mutta kuten työssä on aiemmin todettu, kyseiset laitteet eivät toistaiseksi sovellu 

kierrätyskuidulle (Uster Technologies AG n. d.). Myöhemmin, kun rakennetaan täyden mit-

takaavan jalostuslaitos, on syytä pohtia vielä oman laboratorion rakentamista ja testauslait-

teiston hankkimista. 

 

Alkuvaiheessa on tarpeen tehdä riittävästi mittauksia eri asetuksilla saaduista kuiduista, jotta 

tuloksia voidaan pitää luotettavina. Asetusten säätäminen on siinäkin mielessä tärkeää, että 

saadaan luotua optimaalinen suhde avauksien määrän ja kuidun pituuden välillä. Kuidun 

tulee olla riittävästi avattua, mutta samalla kuitupituus yritetään säilyttää mahdollisimman 

pitkänä. Toisaalta oman lisämausteensa asetusten oikean säädön löytämiseen tuo poistoteks-

tiilin laadun vaihtelu. Kuitunäyte, josta testaukset suoritettaisiin, tultaisiin ottamaan paalauk-

sen jälkeen. 

 

Tässä luvussa arvioidaan mitkä työn kirjallisuusselvityksessä esitellyistä menetelmistä voi-

sivat olla käyttökelpoisia LSJH:n kuidun pituuden mittauksiin. LSJH ei valmista lankaa tai 

muita tekstiilituotteita, vaan myy kierrätyskuitua yrityksille, jotka sitten hyödyntävät kuitua 

omiin tuotteisiinsa. Asiakkaiden kannalta on tärkeää tuntea kuituraaka-aineen pituus, jotta 

sen perusteella tiedetään, millaisia tuotteita kierrätyskuidusta on mahdollista valmistaa. Ku-

ten taulukosta 1 voidaan huomata, LSJH:n kannalta erityisen tärkeä ominaisuus on menetel-

män sopivuus kaikille eri kierrätetyille kuitujakeille. Lisäksi tarkastelussa otetaan huomioon 

menetelmän nopeus, saatavuus ja hinta. Tarkastelusta jätetään ulkopuolelle menetelmät, 

jotka eivät kirjallisuusselvityksen perusteella ole käyttökelpoisia menetelmiä LSJH:lle eli ne 

eivät sovellu kierrätyskuidulle tai eivät tiettävästi ole tällä hetkellä saatavilla. Mahdollisiksi 

menetelmiksi valitaan manuaalinen, FIBROTEST, MDTA 4, Comb sorter ja kuva-
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analyysi/kuvankäsittely. Taulukossa 2 on listattu kunkin menetelmän etuja ja haasteita 

LSJH:n näkökulmasta. 

 

Taulukko 2.  Menetelmien arviointi LSJH:n näkökulmasta 

Menetelmä Edut Haasteet 

Manuaalinen - Ei vaadi kallista tai hankalasti saata-

villa olevaa laitteistoa 

- Mahdollisuus yhteistyöhön suoma-

laisten laboratorioiden kanssa 

-  Sopii kaikille kuitutyypeille 

- Mitataan kaikkien kuitujen koko-

naispituudet, ja niiden perusteella voi-

daan laskea pituusjakauma 

- Lyhyiden kuitujen mittaaminen 

mahdollista 

- Soveltuu pääasiassa tutkimukseen, 

koska menetelmä on hidas ja työläs tois-

tuvien mittausten tekemiseen 

- Liian kiharat kuidut voivat estää mit-

tauksen 

- Menetelmän tarkkuus ja luotettavuus 

riippuu mittaajasta 

- Lyhyet kuidut saattavat jäädä huomioi-

matta tai hävitä 

- Automaattisiin menetelmiin verrattuna 

ei tuo automaattisesti lisäarvoa mittaa-

malla muita kuidun ominaisuuksia 

FIBROTEST 

(Textechno) 

- Automaattinen mittaus 

- Ainakin manuaalista ja Comb sorter 

-menetelmää nopeampi vaihtoehto 

- Sopii tekokuiduille, sekoitekuiduille 

ja kierrätyskuiduille 

- Mittaa useita kuidun pituuden omi-

naisuuksia 

- Mittaa kuidun pituuden lisäksi lu-

juutta 

- Yhdistettävissä samaan järjestel-

mään MDTA 4:n kanssa 

- Automaattisten testausmenetelmien 

hintaluokassa esimerkiksi Uster Tech-

nologisia edullisempi 

- Automaattiset laitteet ovat kalleimpia 

kertainvestointeja 

- Vähän tutkimustietoa saatavilla 

MDTA 4 

(Textechno) 

- Automaattinen mittaus 

- Ainakin manuaalista ja Comb sorter 

-menetelmää nopeampi vaihtoehto 

- Sopii puuvillalle ja tekokuiduille, 

sekä näistä kierrätetyille kuiduille 

- Automaattiset laitteet ovat kalleimpia 

kertainvestointeja 

- Vähän tutkimustietoa saatavilla 
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- Mittaa kuitupituusjakauman ja lyhyi-

den kuitujen osuuden 

- Lisäksi mittaa esimerkiksi epäpuh-

tauksia ja miten hyvin kuidut on 

avattu näytteessä 

- Yhdistettävissä samaan järjestel-

mään kuin FIBROTEST 

- Automaattisten testausmenetelmien 

hintaluokassa esimerkiksi Uster Tech-

nologisia edullisempi 

Comb sorter - Useita eri laitteita ja laitevalmistajia 

- Edullinen verrattuna muihin laite-

vaihtoehtoihin 

- Käytetään usein apuna vertaillessa 

eri menetelmien toimivuutta 

- Täsmällinen asiantuntevan mittaajan 

suorittamana 

- Mahdollista mitata lyhyitä kuituja 

- Telaketju-projektissa kokemusta 

manuaalisesta Comb sorter -menetel-

mästä 

- Rajallinen testausmäärä aiheuttaa epä-

tarkkuutta 

- Hidas ja työläs rutiininomaiseen mittaa-

miseen 

- Lyhyiden kuitujen kohdalla ei yhtä täs-

mällinen 

- Menetelmän tarkkuus ja luotettavuus 

riippuu mittaajasta 

 

Kuva-analyysi/ku-

vankäsittely 

- Eri laitevalmistajia ja menetelmiä 

- Ei välttämättä vaadi merkittäviä lai-

tehankintoja 

- Mahdollinen yhteistyö suomalaisten 

laboratorioiden kanssa 

- Mahdollisuus mitata kaikista lyhim-

piäkin kuituja 

- Monet menetelmistä vähän tutkittuja tai 

sopivat vain tietyille kuiduille 

- Sopivan ohjelmiston löytäminen 

 

Standardin SFS 5017 mukainen manuaalinen mittausmenetelmä voisi toimia ainakin aluksi 

hyvin. Tätä varten tarvittaisiin mahdollisesti yhteistyökumppani suomalaisista laboratori-

oista, mutta menetelmä ei varsinaisesti vaadi mitään kallista tai hankalasti saatavilla olevaa 

laitteistoa. Pidemmän päälle rutiininomaisten mittausten tekemiseksi menetelmä ei tosin 

kannata hitautensa vuoksi. 

 



41 

 

Toisena vaihtoehtona olisi jonkin laitteen hankkiminen. Etenkin automaattisten laitevaihto-

ehtojen osalta hinta nousee varsin korkeaksi, eikä kannata hankkia laitetta, jonka soveltu-

vuudesta kierrätyskuiduille ei ole varmuutta. Tästä syystä vaihtoehdot rajautuvat Textech-

non FIBROTEST ja MDTA 4 -laitteisiin. Myös mahdollisten uusien, kierrätyskuiduille ke-

hitettyjen, laitteiden markkinoille tuloa kannattaa seurata, jos hankintapäätöksen ei arvioida 

olevan juuri tällä hetkellä ajankohtainen. Toisaalta kalliimpi investointi automaattiseen lait-

teeseen tehostaa mittausten suorittamista. FIBROTEST ja MDTA 4 -laitteiden hintaerosta 

ei ole tietoa. Tarkemmat tiedot laitteiden hinnoista on jätetty tässä työssä esittelemättä, koska 

ne ovat tiedossa vain osalle laitteista. Saadut hintatiedot on kuitenkin välitetty LSJH:lle. 

 

FIBROTEST ja MDTA 4 -menetelmien haasteista ei suoraan löytynyt tietoa johtuen tieteel-

listen artikkeleiden ja tutkimusten puutteesta. Oletettavasti laitteilla on kuitenkin samantyyp-

pisiä haasteita kuin muilla menetelmillä, esimerkiksi lyhyiden kuitujen mittaamisen suhteen.  

Manuaaliseen mittaukseen verrattuna, laitteet tuovat kuitenkin lisäarvoa tuottamalla auto-

maattisesti enemmän tietoa kuiduista mittaamalla yksittäisten kuitujen pituuksien lisäksi 

muita kuitujen ominaisuuksia. 

 

Comb sorter -menetelmä vaatii merkittävästi enemmän aikaa kuin automaattiset laitteet, 

mutta on toisaalta huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Comb sorter -laitteita löytyy eri 

laitevalmistajilta ja manuaalisen Comb sorter -menetelmän käytöstä on kokemusta Tela-

ketju-projektissa. Kuva-analyysimenetelmiä on olemassa useita erilaisia, ja vaikka mene-

telmä sinänsä on vakiintunut, ainakin monet laitevaihtoehdoista ovat vähän tutkittuja tai ke-

hitetty vain tietyille kuitutyypeille. Myös manuaalisen Comb sorter ja kuva-analyysimene-

telmän tapauksessa olisi mahdollisuus yhteistyöhön suomalaisten laboratorioiden kanssa ei-

vätkä menetelmät välttämättä vaadi merkittäviä laitehankintoja. 
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6 Yhteenveto 

Poistotekstiilin mekaanisen kierrätyksen haasteisiin kuuluu tekstiilikuidun laadun heikkene-

minen prosessin aikana erityisesti kuitujen pituuden lyhenemisen vuoksi. Kierrätyskuidun 

pituuden on osoitettu olevan merkittävin yksittäinen kuidun ominaisuus, joka vaikuttaa kier-

rätyskuidun jatkokäyttömahdollisuuksiin. Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, 

millaisia erilaisia menetelmiä on olemassa tekstiilikuidun pituuden määrittämiseen, ja mitkä 

niistä voisivat soveltua kierrätyskuidulle. Työn kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin eri kir-

jallisuus- ja tutkimusaineistoista sekä laitevalmistajien internetsivuilta löytyneisiin menetel-

miin. Työssä huomattiin, että erilaisia menetelmiä tekstiilikuidun pituuden mittaamiseen on 

lukuisia, mutta ne on kehitetty pääasiassa neitseellisten tekstiilikuitujen laatuluokittelua var-

ten, joten niiden soveltuvuudesta kierrätyskuidulle on toistaiseksi vähän tietoa. Kirjallisuus-

selvityksen perusteella kuidun pituus voidaan mitata manuaalisesti sekä erilaisten laitteiden 

ja kuva-analyysien avulla. 

 

Kandidaatintyö toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. Työn toisena 

tavoitteena oli selvittää, mitkä kirjallisuuskatsauksessa esitellyistä menetelmistä voisivat so-

veltua LSJH:lle. Tällä hetkellä LSJH jalostaa mekaanisessa kierrätysprosessissa poistoteks-

tiilistä kierrätyskuitua Paimion pilottilinjastolla ja suunnittelee täyden mittakaavan jalostus-

laitoksen rakentamista Turkuun. LSJH:n poistotekstiilin jalostuslaitoksessa käsitellään ku-

luttajilta kerättyä poistotekstiiliä, joka sisältää eri kuitumateriaaleista koostuvia ja eri laatui-

sia tekstiilejä. Tästä syystä LSJH:n kannalta on tärkeää, että menetelmällä on mahdollista 

mitata kaikista eri kuitujakeista jalostettuja kuituja. LSJH:lla kuidun pituuden määrittäminen 

on tärkeää sekä mekaanisen jalostuslinjaston ajoasetusten säädön kannalta että myös asiak-

kaiden kannalta. Työn soveltavassa osuudessa arvioitiin eri kuidun pituuden mittaamiseen 

tarkoitettujen menetelmien toimivuutta LSJH:n näkökulmasta. Arvioinnissa huomioitiin me-

netelmän kierrätyskuiduille soveltuvuuden lisäksi sen saatavuus, hinta ja nopeus. Kirjalli-

suusselvityksen perusteella mahdollisiksi menetelmiksi valikoitui manuaalinen, FIBRO-

TEST, MDTA 4, Comb sorter ja kuva-analyysi/kuvankäsittely. 
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Kirjallisuuskatsauksen perusteella ja asetettujen kriteerien rajoissa työssä päädyttiin loppu-

tulokseen, että parhaiten LSJH:lle voisi sopia ainakin aluksi standardin SFS 5017 mukainen 

manuaalinen mittaus. Tämä johtuu siitä, että aluksi pilottilinjastolla on tarve kehittää sopivat 

laitteiston perusajoasetukset sekä ”tuotekortit” eri kuitujakeille, ja manuaalisen mittauksen 

on osoitettu sopivan hyvin tutkimustarkoituksiin. Lisäksi manuaalinen mittaus ei vaadi kal-

lista tai hankalasti saatavilla olevaa laitteistoa, ja menetelmän valinta mahdollistaa yhteis-

työn jonkin suomalaisen laboratorion kanssa. 

 

Automaattinen laite on kalliimpi kertainvestointi, mutta tulevan täysmittaisen jalostuslaitok-

sen tapauksessa automaattisesti toimiva laite tehostaisi ja nopeuttaisi mittausten suoritta-

mista huomattavasti. Tällä hetkellä kierrätyskuiduille soveltuvat automaattiset laitteet rajau-

tuvat Textechnon valikoimasta löytyviin FIBROTEST ja MDTA 4 -laitteisiin. Lisäksi lait-

teiden etuna on, että ne tuottavat automaattisesti enemmän tietoa myös muista kuitujen omi-

naisuuksista. 

 

Muita mahdollisia vaihtoehtoja ovat Comb sorter- ja kuva-analyysimenetelmät. Comb sorter 

-menetelmällä on samoja haasteita kuin manuaalisella mittauksella: mittaus on hidasta ja 

työlästä. Comb sorter- menetelmän tapauksessa pitäisi perehtyä tarkemmin eri laitevaihto-

ehtoihin ja niiden eroihin, koska laitteita on olemassa useita erilaisia. Kuva-analyysimene-

telmän tapauksessa puolestaan tulisi selvittää mahdolliset soveltuvat ohjelmistot. Myös 

Comb sorter ja kuva-analyysimenetelmien kohdalla olisi mahdollisuus yhteistyöhön suoma-

laisten laboratorioiden kanssa. 

 

Jatkossa täytyy vielä selvittää mahdolliset laboratorioyhteistyökumppanit. Työn aikana otet-

tiin yhteyttä muutamiin suomalaisiin (tekstiili)laboratorioihin ja selvisi, että ilmeisesti tällä 

hetkellä kierrätyskuidun pituuden määrittäminen ei kuulu yhdenkään (tekstiili)laboratorion 

valmiiseen tuotetarjontaan. 

 

  



44 

 

Lähteet  

Boncamper, Irma. 2011. Tekstiilioppi: kuituraaka-aineet. HAMKin julkaisuja 7/2011. Hä-

meenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. 432 s. ISBN 978-951-784-549-6. 

 

Collier, Billie, Bide, Martin & Tortora, Phyllis. 2009. Understanding textiles. 7. painos. Up-

per Saddle River: Pearson. 564 s. ISBN 978-0-13-505178-8. 

  

Dahlbo, Helena et al. 2015. Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen te-

hostaminen Suomessa. [verkkojulkaisu.] Suomen ympäristö 4 | 2015. Helsinki: Ympäristö-

ministeriö. ISSN 1796-1637. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/155612/SY_4_2015.pdf  

  

Dahlbo, Helena et al. 2021a. Textile flows in Finland 2019. [verkkojulkaisu]. Turku Univer-

sity of Applied Sciences. [viitattu 26.11.2021]. ISSN: 1459-7764. Saatavissa: http://julka-

isut.turkuamk.fi/isbn9789522167873.pdf  

  

Dahlbo, Helena et al. 2021b. Tekstiilivirrat Suomessa 2019: tiivistelmä. [verkkojulkaisu]. 

[viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://www.turkuamk.fi/media/filer_pub-

lic/f6/7c/f67cf87a-68c7-439b-af2e-c700d11918f5/tekstiilivirtaraportti_2021_tiivis-

telma_fi.pdf 

  

Ellen MacArthur Foundation. 2017. A New Textiles Economy: Redesingning fashion’s fu-

ture. [verkkojulkaisu]. [viitattu 26.10.2021]. Saatavissa: https://emf.thir-

dlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o  

 

Engblom, Oskar. Sähköpostiviesti 8.2.2022. Ilmakunnas/engblom Oy. 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155612/SY_4_2015.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155612/SY_4_2015.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167873.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167873.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/f6/7c/f67cf87a-68c7-439b-af2e-c700d11918f5/tekstiilivirtaraportti_2021_tiivistelma_fi.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/f6/7c/f67cf87a-68c7-439b-af2e-c700d11918f5/tekstiilivirtaraportti_2021_tiivistelma_fi.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/f6/7c/f67cf87a-68c7-439b-af2e-c700d11918f5/tekstiilivirtaraportti_2021_tiivistelma_fi.pdf
https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o%E2%80%AF
https://emf.thirdlight.com/link/2axvc7eob8zx-za4ule/@/preview/1?o%E2%80%AF


45 

 

Garton, Anna. Sähköpostiviesti, 22.11.2021. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. 

 

Garton, Anna & Jylhä, Miia. Teams-keskustelu, 22.11.2021. Lounais-Suomen Jätehuolto 

Oy. 

  

Gordon, Stuart & Abidi, Nourredine. 2017. Cotton fibres. New York: Nova Science Pub-

lisher, Incorporated. ISBN: 1536109134. 

 

Harmsen, Paulien, Scheffer, Michiel & Bos, Harriette. 2021. Textiles for circular fashion: 

The logic behind recycling options. Teoksessa: Sustainability. Vol.13 (17), 9714. Basel, 

Sveitsi: MDPI AG. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su13179714. 

  

Heikkilä, Pirjo. 2020a. Materiaalivirrat, volyymit, laadut sekä nykyaikaiset kierrätysratkai-

sut. [PowerPoint-esitys]. VTT. [viitattu 26.1.2022]. Saatavissa: https://telaketju.tur-

kuamk.fi/uploads/2020/03/721f57a8-vtt-pirjo-heikkila_materiaalivirrat-volyymit-laadut-

seka-nykyaikaiset-kierratysratkaisut.pdf 

 

Heikkilä, Pirjo. 2020b. Miten poistotekstiileitä lajitellaan? [verkkojulkaisu]. [viitattu 

9.12.2021]. Saatavissa: https://telaketju.turkuamk.fi/tietoiskut/miten-poistotekstiileita-laji-

tellaan/  

 

Heikkilä, Pirjo et al. 2021. Telaketju – Business from Circularity of Textiles. VTT Technical 

Research Centre of Finland. Tutkimusraportti VTT-R-00269-21. [viitattu 28.1.2022]. Saata-

vissa: https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/52366217/Telaketju2_FinalReport_Public.pdf 

 

 

https://telaketju.turkuamk.fi/tietoiskut/miten-poistotekstiileita-lajitellaan/
https://telaketju.turkuamk.fi/tietoiskut/miten-poistotekstiileita-lajitellaan/


46 

 

Heikkilä, Pirjo, Hinkka, Ville & Harlin, Ali. 2019. Tekstiilikierrätyksen prosessien kustan-

nusmallinnus. VTT Technical Research Center of Finland. Tutkimusraportti VTT-R-06611-

18. [viitattu 26.11.2021]. Saatavissa: https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/por-

tal/24245321/VTT_R_06611_18.pdf 

  

Hengstermann, Martin, Kopelmann, Karl, Nocke, Andreas, Abdkader, Anwar & Cherif, 

Chokri. 2020. Development of a new hybrid yarn construction from recycled carbon fibres 

for high-performance composites: PART IV: Measurement of recycled fibre length. Journal 

of engineering fibers and fabrics. Vol.15, 155892502091072. Lontoo, Englanti: SAGE Pub-

lications. ISSN: 1558-9250. DOI: 10.1177/1558925020910729. 

  

Hinds, Zachary, Kelly, Brendan Robert ja Hequet Eric Francois. 2020. Stability, variation, 

and application of AFIS fiber length distributions. Teoksessa: Journal of Cotton Research. 

Vol.3 (1), 1-11. Lontoo, Englanti: BioMed Central. ISSN: 2523-3254. DOI: 

10.1186/s42397-020-00053-5. 

  

Jackson, Robert. Sähköpostiviesti, 14.2.2022. WIRA Instrumentation. 

 

Jin, Jinqye, Xu, Bugao & Wang, Fumei. 2018. Measurement of short fiber contents in raw 

cotton using dual-beard images. Teoksessa: Textile research journal. Vol.88 (1), 14-26. Lon-

too: SAGE Publications. ISSN: 0040-5175. DOI: 10.1177/0040517516673333. 

  

Jätelaki 2011/646. Annettu 17.6.2011. 

  

Kamppuri, Taina et al. 2019a. Tekstiilimateriaalien soveltuvuus kierrätykseen. VTT Tech-

nical Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti No. VTT-R-0091-19. [viitattu 

6.11.2021]. Saatavissa: https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/por-

tal/24225719/VTT_R_00091_19.pdf  

https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/24245321/VTT_R_06611_18.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/24245321/VTT_R_06611_18.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/24225719/VTT_R_00091_19.pdf
https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/portal/24225719/VTT_R_00091_19.pdf


47 

 

Kamppuri, Taina et al. 2019b. Tunnistusteknologiat tekstiilien kierrätyksessä. VTT Techni-

cal Research Centre of Finland. VTT Tutkimusraportti No. VTT-R-00092-19. [viitattu 

30.1.2022]. Saatavissa: https://cris.vtt.fi/ws/portalfiles/por-

tal/24214371/VTT_R_00092_19.pdf 

 

Kelly, Brendan & Hequet, Eric. 2018. Variation in the advanced fiber information system 

cotton fiber length-by-number distribution captured by high volume instrument fiber length 

parameters. Teoksessa: Textile Research Journal. Vol.88(7), 754-765. Lontoo, Englanti: 

SAGE Publications. ISSN: 0040-5175. DOI: 10.1177/0040517516688628. 

  

Klein, Werner. 2016. The Rieter Manual of Spinning: Volume 1 – Technology of Short-

staple Spinning. Rieter Machine Works Ltd. 

 

Kokkonen, Marko. 2020. Poistotekstiilin valtakunnallinen keräys. [verkkojulkaisu]. Lou-

nais-Suomen Jätehuolto Oy. [viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: https://telaketju.tur-

kuamk.fi/uploads/2020/08/5d8cc5d4-poistotekstiilin-valtakunnallinen-kerays_lsjh.pdf  

  

Kuituus. 2021. [verkkosivu]. [viitattu 24.1.2022]. Saatavissa: https://kuituus.aalto.fi/mita/ 

 

LAB University of Applied Sciences. Tekstiili- ja kuitulaboratorio. [verkkosivu]. [viitattu 

30.1.2022]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/palvelu/tekstiili-ja-kuitulaboratorio 

 

Lindström, Katarina et al. 2020. Improving Mechanical Textile Recycling by Lubricant 

Pre-Treatment to Mitigate Length Loss of Fibers. Teoksessa: Sustainability. Vol.12, (20), 

8706. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su12208706. 

 

 

https://telaketju.turkuamk.fi/uploads/2020/08/5d8cc5d4-poistotekstiilin-valtakunnallinen-kerays_lsjh.pdf
https://telaketju.turkuamk.fi/uploads/2020/08/5d8cc5d4-poistotekstiilin-valtakunnallinen-kerays_lsjh.pdf


48 

 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Rester Oy & Paimion Kehitys Oy. 2021. Paimion poisto-

tekstiilien kiertotalouslaitos on valmis aloittamaan toimintansa. [mediatiedote 2.11.2021]. 

[viitattu 6.11.2021]. Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/2021/11/01/paimion-poisto-

tekstiilien-kiertotalouslaitos-on-valmis-aloittamaan-toimintansa/   

  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy a. Poistotekstiilien erilliskeräysvelvoite. [verkkosivu]. [vii-

tattu 22.1.2022]. Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajit-

telu/poistotekstiilien-erilliskeraysvelvoite/ 

  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy b. Kuluttajaohjeistus. [verkkosivu]. [viitattu 29.10.2021]. 

Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajitteluohje-ku-

luttajille/  

  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy c. Lajitteluprosessi. [verkkodokumentti]. [viitattu 

29.10.2021]. Saatavissa: https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajit-

teluprosessi/  

  

MAG Solvics. DigiLen. [verkkosivu]. [viitattu 14.2.2022]. Saatavissa: https://www.magsol-

vics.com/products/digilen/ 

 

Palm, David et al. 2014. Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and 

recycling of textiles. [verkkojulkaisu]. TemaNord 2014:538. [viitattu 30.10.2021]. Kööpen-

hamina: Nordisk Ministerråd.  ISSN: 0908-6692. DOI: 10.6027/TN2014-538. 

 

Pensupa, Nattha et al. 2017. Recent Trends in Sustainable Textile Waste Recycling Methods: 

Current Situation and Future Prospects. Teoksessa: Topics in current chemistry (2016). 

Vol.375 (5), 1-40. ISSN: 2365-0869. DOI: 10.1007/s41061-017-0165-0. 

   

https://poistotekstiili.lsjh.fi/2021/11/01/paimion-poistotekstiilien-kiertotalouslaitos-on-valmis-aloittamaan-toimintansa/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/2021/11/01/paimion-poistotekstiilien-kiertotalouslaitos-on-valmis-aloittamaan-toimintansa/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/poistotekstiilien-erilliskeraysvelvoite/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/poistotekstiilien-erilliskeraysvelvoite/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajitteluohje-kuluttajille/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajitteluohje-kuluttajille/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajitteluprosessi/
https://poistotekstiili.lsjh.fi/poistotekstiilin-kerays-ja-lajittelu/lajitteluprosessi/
https://doi.org/10.6027/TN2014-538


49 

 

Pokela, Oskari. 2021. Poistotekstiilinkeräyksen valtakunnallinen tilanne ja kehittyminen. 

[PowerPoint-esitys]. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy. [viitattu 24.1.2022]. Saatavissa: 

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2021/12/pokelaoskari_gar-

tonanna_13122021_lsjh.pdf 

 

Premier Evolvics. AQura 2: Raw Material and Process Management System. [pdf-tiedosto]. 

[viitattu 30.1.2022]. Saatavissa: https://www.premierevolvics.com/pdf/aQura2.pdf 

 

Salmenperä, Hanna. 2017. Poistotekstiileihin kytkeytyvät juridiset ja hallinnolliset tulkinnat 

sekä menettelyt. [verkkojulkaisu]. SYKE. [viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://tela-

ketju.turkuamk.fi/blogi/mita-on-poistotekstiili/ 

  

Saville, B P. 1999. Physical Testing of Textiles. Textile Institute. Manchester, Englanti: Bur-

lington: Elsevier Science. ISBN: 1-280-37208-7 

  

Sayeed, Md Abu et al. 2021. Characterizing the total within-sample variation in cotton fiber 

length using the High Volume Instrument fibrogram. Teoksessa: Textile research journal. 

Vol.91 (1-2), 175-187. Lontoo, Englanti: SAGE Publications. ISSN: 0040-5175. DOI: 

10.1177/0040517520935212. 

 

Schwippl, Harald. 2020. The Increasing Importance of Recycling in the Staple-Fiber Spin-

ning Process. [verkkojulkaisu]. Rieter. [viitattu 7.11.2021]. Saatavissa: https://www.rie-

ter.com/fileadmin/user_upload/services/documents/expertise/textile-technology/rieter-spe-

cial-print-recycling-3379-v1n-en_02.pdf.pdf  

  

SFS 5017. Tekstiilit. Katkokuitujen pituus. Yksittäiskuitumenetelmä.  

 

https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/mita-on-poistotekstiili/
https://telaketju.turkuamk.fi/blogi/mita-on-poistotekstiili/
https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/services/documents/expertise/textile-technology/rieter-special-print-recycling-3379-v1n-en_02.pdf.pdf
https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/services/documents/expertise/textile-technology/rieter-special-print-recycling-3379-v1n-en_02.pdf.pdf
https://www.rieter.com/fileadmin/user_upload/services/documents/expertise/textile-technology/rieter-special-print-recycling-3379-v1n-en_02.pdf.pdf


50 

 

Shirvanimoghaddam, Kamyar et al. 2020. Death by waste: Fashion and textile circular econ-

omy case. Teoksessa: The Science of the Total Environment. Vol.718, 137317. Alankomaat: 

Elsevier B.V. ISSN: 0048-9697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137317. 

  

SYKE. 2020. Kiertotalouden termipankki. [verkkosivu]. Suomen ympäristökeskus. [jul-

kaistu 10.12.2020, päivitetty 11.1.2021]. [viitattu 27.11.2021]. Saatavissa: 

https://www.syke.fi/kiertotaloudentermipankki  

 

Ribul, Miriam et al. 2021. Mechanical, chemical, biological: Moving towards closed-loop 

bio-based recycling in a circular economy of sustainable textiles. Teoksessa: Journal of 

cleaner production. Vol.326, 129325. ISSN: 0959-6526. DOI: 10.1016/j.jcle-

pro.2021.129325. 

 

Räisänen, Riikka. 2006. Tekstiilien tutkiminen ja testaus: Kuidut. [pdf-tiedosto]. [viitattu 

18.11.2021]. Saatavissa: https://www.edu.helsinki.fi/kvy/tekstiilientestaus/luennot/RR/kal-

vot/kuidut.pdf  

 

Räisänen et al. 2017. Tekstiilien materiaalit. 1. painos. Helsinki: Finn Lectura. ISBN: 978-

951-792-756-7. 

 

Textechno a. FIBROTEST: Fibre Length- and Strength Tester. [pdf-tiedosto]. [viitattu 

18.1.2022] Saatavissa: https://www.textechno.com/wp-content/uploads/2015/11/FIBRO-

TEST.pdf   

 

Textechno b. MDTA 4: Automatic Fibre-Length-, Impurity and Spinnability Tester. [pdf-

tiedosto]. [viitattu 1.2.2022]. Saatavissa: https://www.textechno.com/wp-con-

tent/uploads/2019/05/MDTA_4.pdf 

  

https://www.syke.fi/kiertotaloudentermipankki
https://www.edu.helsinki.fi/kvy/tekstiilientestaus/luennot/RR/kalvot/kuidut.pdf
https://www.edu.helsinki.fi/kvy/tekstiilientestaus/luennot/RR/kalvot/kuidut.pdf
https://www.textechno.com/wp-content/uploads/2015/11/FIBROTEST.pdf
https://www.textechno.com/wp-content/uploads/2015/11/FIBROTEST.pdf


51 

 

Textechno c. LENGTHCONTROL: Fibre Length Tester. [pdf-tiedosto]. [viitattu 18.1.2022]. 

Saatavissa: https://www.inteszt.hu/products/attachments/lengthcont-

rolpdf_qTHSvBouDR.pdf 

 

Textile World. 2021. Man-made Fiber Technology Solutions. Vol. 171 (3), 16-19.   

ISSN: 0040-5213.  

  

UNECE. 2018. Fashion is an environmental and social emergency, but can also drive pro-

gress towards the Sustainable Development Goals. [verkkouutinen]. The United Nations 

Economic Comission for Europe. [julkaistu 1.3.2018]. [viitattu 26.10.2021]. Saatavissa: 

https://unece.org/forestry/news/fashion-environmental-and-social-emergency-can-also-

drive-progress-towards  

  

Uster Technologies AG. 2021a. USTER AFIS PRO 2. The fiber process control system. 

Technical data. [pdf-tiedosto]. [viitattu 13.1.2022]. Saatavissa: https://www.uster.com/fi-

leadmin/user_upload/1873-e-USTER_DATENBLATT_AFIS_PRO_2_final.pdf  

 

Uster Technologies AG. 2021b. USTER HVI 1000: The fiber classification and analysis 

system. [pdf-tiedosto]. [viitattu 15.1.2022]. Saatavissa: https://www.uster.com/filead-

min/user_upload/1873-e-USTER_DATENBLATT_HVI_1000_final.pdf 

 

Uster Technologies AG. Laboratory Testing Services. [verkkosivu]. [viitattu 23.2.2022].  

Saatavissa: https://www.uster.com/laboratory-testing-services/ 

 

Valmet a. Valmet Fiber Image Analyzer. [verkkosivu]. [viitattu 14.2.2022]. Saatavissa: 

https://www.valmet.com/automation/analyzers-measurements/analyzers/fiber-image-ana-

lyzer-for-external-fibrillation-fiber-length-measurement/ 

 

https://unece.org/forestry/news/fashion-environmental-and-social-emergency-can-also-drive-progress-towards
https://unece.org/forestry/news/fashion-environmental-and-social-emergency-can-also-drive-progress-towards
https://www.uster.com/fileadmin/user_upload/1873-e-USTER_DATENBLATT_AFIS_PRO_2_final.pdf
https://www.uster.com/fileadmin/user_upload/1873-e-USTER_DATENBLATT_AFIS_PRO_2_final.pdf


52 

 

Valmet b. CUSTOMER CASE: University of Oulu replaces old technology with a new Val-

met FS5. [verkkosivu]. [viitattu 15.2.2022]. Saatavissa: https://www.valmet.com/about-

us/references/pulping-and-fiber/university-of-oulu-replaces-old-technology-with-a-new-

valmet-fs5/ 

 

Vilkaite-Vaitone, Neringa & Jeseviciute-Ufartiene, Laima. 2021. Predicting Textile Recy-

cling through the Lens of the Theory of Planned Behaviour. Teoksessa: Sustainability. 

Vol.13 (20), 11559. Basel, Sveitsi: MDPI AG. ISSN: 2071-1050. DOI: 

10.3390/su132011559 

  

WIRA Instrumentation. WIRA Instrumentation Fibre Diagram Machine. [pdf-tiedosto]. [vii-

tattu 17.1.2022]. Saatavissa: https://www.wira.com/media/other/37656/FibreDiagram-

MachineLFT2021.pdf  

  

Worrell, Ernst (toim.) & Reuter, Markus (toim.). 2014. Handbook of recycling : state-of-the-

art for practitioners, analysts and scientists. Amsterdam: Elsevier. ISBN : 9780123965066. 

  

Wu, Hong-Yan, Zhang, Jun-Ying & Li, Xiang-Hong. 2017. A new method for the fibrogram 

measurement – Image measuring method. Teoksessa: Industria textilă. Bucharest, Romania. 

Vol. 68 (3), 204-208. ISSN: 1222-5347. DOI: 10.35530/IT.068.03.1337. 

  

Wu, Meiqin & Wang, Fumei. 2019. The random-beard image method for scoured combed 

wool fiber length measurement. Teoksessa: Textile Researh Journal. Vol.89 (21-22), 4746-

4755. Lontoo, Englanti: SAGE Publications. ISSN: 0040-5175. DOI: 

10.1177/0040517519836945. 

 

 

https://www.wira.com/media/other/37656/FibreDiagramMachineLFT2021.pdf
https://www.wira.com/media/other/37656/FibreDiagramMachineLFT2021.pdf


53 

 

Zhou, Jinfeng & Xu, Bugao. 2021. Reliability of cotton fiber length distributions measured 

by dual-beard fibrography and advanced fiber information system. Teoksessa: Cellulose. 

Vol.28 (3), 1753-1767. Dordrecht: Springer Netherlands.  

ISSN: 0969-0239. DOI: 10.1007/s10570-020-03611-x. 


