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Uudet kotimaiset, muovittomat villasukkalangat Pentti ja Wilhelmi 
(Vuonue osasto C328) 
 
Kotimaisiin villatuotteisiin erikoistuneelta Vuonue- yritykseltä ilmestyi tänä 
syksynä myyntiin ensimmäiset suomalaisen villan ja puukuitu tencelin 
yhdistelmästä valmistetut villasukkalangat. Yleisesti villalangoissa käytetään 
vahvikkeena polyamidia kulutuskestävyyden lisäämiseksi. Yritys halusi etsiä 
muoville ekologisen ja biohajoavan vaihtoehdon, joka kuitenkin olisi riittävän 
kestävä. Sana ainoasta Suomessa valmistetusta erästä alkoi levitä somessa 
käsityöharrastajien keskuudessa ja lanka myytiin nopeasti loppuun. 
 
”Minulla oli vahva tunne, että suomalaiselle ekologiselle langalle on kysyntää. 
Yllätyin kuitenkin positiivisesti, kun jo ensimmäisten vyyhtien myynnin jälkeen 
sana lähti leviämään käsityöharrastajien keskuudessa”, yrityksen perustaja 
Piia Aaltonen kertoo. 
 
Ennen myyntiä tehdyissä testeissä lanka on osoittautunut kestäväksi ja 
sopivaksi monenlaisiin käsitöihin. Valmistus onkin alkanut nyt yhteistyössä 
Pirtin Kehräämön kanssa suuremmassa mittakaavassa ja uutta lankaa saatiin 
messuihin mennessä myyntiin sekä ohuempana että paksumpana versiona 
kaikissa lampaan luonnollisissa väreissä. Langassa on 75% suomalaista 
villaa ja 25% tenceliä.  
 
Suomessa tuotettavasta villasta iso osa päätyy hävitettäväksi ja tuomalla siitä 
valmistettuja uusia tuotteita markkinoille saadaan aina vain isompi osa 
muuten jätteeksi joutuvasta raaka-aineesta käyttöön. Vuonue kiertääkin 
ostamassa villaa monilta eri tiloilta ja neuvottelee saadakseen lisää tuottajia 
mukaan. Tavoitteena on nostaa suomalainen laadukas villa sille kuuluvaan 
arvoonsa. Osa tiloista hyödyntää villaa itsekin monipuolisesti, mutta isolta 
tilalta villaa jää silti usein yli myytäväksi. Vuonue kasvattaa itse 
pienimuotoisesti kainuunharmaslampaita, joten uudet Pentti- ja Wilhelmi-
villasukkalangat sekä muut langat ovat saaneet nimensä omien kasvattien 
mukaan.  
 
Vahvikkeena käytetty Itävaltalaisen Lenzingin valmistama tencel on puukuitu, 
jota saadaan eukalyptuspuun selluloosasta. Tuotanto on FSC*- sertifioitua, 



mikä takaa, että tuotantoon liittyvä metsätalous on vastuullista. (*Forest 
Stewardship Council) Valmistusprosessi on ympäristöystävällinen, sillä 
kuidun valmistuksessa käytetyt kemikaalit voidaan käyttää aina 
uudelleen. Eukalyptus kasvaa nopeasti ja sitä voidaan viljellä 
ruoantuotantoon kelpaamattomilla alueilla. 
 
”Teen töitä käsityöyrityksessäni, maatalouden parissa ja olen myös 
osakkaana vastuullisten tuotteiden verkkokaupassa. Yhdistämällä tietoa 
ennakkoluulottomasti kaikilta näiltä aloilta syntyi ajatus uudesta 
villalangasta”, kertoo Aaltonen ja jatkaa sen ominaisuuksista: ”Villa ja 
tencel sopivat hyvin yhteen, sillä niillä molemmilla on samoja positiivisia 
ominaisuuksia. Ne hengittävät, siirtävät kosteutta pois iholta ja imevät 
sitä itseensä. Tencel tekee langasta hieman muita villalankoja 
silkkisemmän tuntuista. Molemmat materiaalit ovat ekologisia, eettisesti 
tuotettuja ja biohajoavia.” 
 
(Kuvia on mahdollista saada käyttöön sähköpostitse pyydettäessä.) 
 
 


