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Ympäristötekoja ja yhteistä puuhaa

Lakanoiden uusi 
elämä päiväkodin 
käsipyyhkeinä

Helsinkiläisessä ryhmäperhepäivä-
koti Artussa on kehitetty mainio idea 
luonnonvarojen, ajan ja rahan säästä-
miseksi. Vanhoista lakanoista tehdään 
pieniä, joka käytön jälkeen pestäviä 
käsipyyhelappuja, joilla korvataan 
paperiset tai froteiset käsipyyhkeet. 
Samalla saadaan hauskaa puuhaa 
päiväkodin arkeen. Artun idea on 
jo levinnyt useisiin isompiinkin päi-
väkoteihin pääkaupunkiseudulla.
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Kivaa, kivaa!””



Lakanoista 
käsipyyhkeiksi
Lakanapyyhkeiden idea on yksinkertainen ja helppo toteuttaa. 
Pyyhkeet sopivat niin lasten kuin aikuisten käyttöön ja ne ovat 
hygieenisiä, sillä ne pestään joka käytön jälkeen. Kun kädet on 
pesty, otetaan korista puhdas lakanapyyhe, joka käsien kui-
vaamisen jälkeen sujautetaan suoraan pyykkipussiin. Pyyhkeet 
pestään pyykkipusseissa täysissä koneissa ja ne kuivatetaan 
pienissä nipuissa huoneenlämmössä.

Pyyhemateriaalista ei ole pulaa: vanhoja lakanoita voi saa-
da esimerkiksi kodeista, sairaaloista ja kierrätyskeskuksista. La-
kanapyyhkeillä on hyvä imukyky ja ne ovat mukavan pehmeitä 
ihoa vasten. Vanhat lakanat saavat uuden elämän ja niiden 
värien ja kuvioiden ansioista pyyhkeistä tulee myös hauskan 
näköisiä. Lakanoiden lisäksi tarvitaan säilytyskori pyyhkeille, 
pesupusseja sekä kuivaustelineitä.

Selvää säästöä
Kun vertailtiin paperi-, frotee- ja lakanapyyhkeitä, lakanapyyh-
keet osoittautuivat sekä edullisimmiksi että vähiten luonnon-
varoja kuluttaviksi. Froteepyyhkeisiin verrattuna lakanapyyh-
keet vievät pyykkikoneessa vähemmän tilaa. Siten pyykkikone 
pyörii harvemmin, ja säästetään vettä, energiaa, pesuainetta 
ja aikaa. Toisin kuin paperipyyhkeitä lakanapyyhkeitä voidaan 
käyttää yhä uudelleen ja jätettä syntyy siten vähemmän. La-
kanapyyhkeet kestävät käytössä vuosia, ja lopulta ne voidaan 
kompostoida. Kun ryhmäperhepäiväkoti Artussa siirryttiin fro-
teepyyhkeistä lakanapyyhkeisiin, rahalliseksi säästöksi arvioi-
tiin 16 €/lapsi vuodessa. Kuntatasolla voitaisiin siten saavuttaa 
kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen säästöjä joka 
vuosi! 1)

Talkoilua ja 
työkasvatusta
Lakanapyyhkeet ovat oiva keino opetella kestävämpää elämän-
tapaa. Lapset pääsevät tekemään konkreettisia ympäristötekoja 
ja oikeita päiväkodin töitä. Innokkaita käsiä riittää täyttämään 
pyykkikonetta, ripustamaan pyyhelappuja kuivumaan sekä 
viikkaamaan niitä koreihin käyttöä varten. Yhdessä tekeminen ja 
osallisuuden kokemukset kannustavat toimimaan ympäristön 
puolesta jatkossakin. Myös lasten vanhemmat ja isovanhemmat 
voivat olla mukana osallistumalla pyyhkeiden ompelutalkoisiin, 
tekemällä pyyhelappuja kotona tai lahjoittamalla vanhoja laka-
noita päiväkodin käyttöön.

1) Aaltonen, Laura. Paperi-, frotee- ja lakanakäsipyyhkeiden luonnonva-
rakulutus päivähoidossa. Tekniikan kandidaatin työ. Aalto-yliopisto 2009.
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Yhtä helppo käyttää 
kuin käsipyyhepaperi, 
mutta miellyttävämpi 
ja pehmeämpi.”

”
Perheet toivat valmiiksi tekemiään  
lappuja mielellään ja olivat 
innostuneita ideasta.”

Lapsille on iso juttu päästä 
mukaan pesemään 
pyykkiä, ja pienimmätkin 
osallistuvat pyyhkeiden 
ripustamiseen.”

”

Pyyhepyykkiä pestään 
yhdeksän koneellista 
vähemmän kahden 
viikon aikana.”

”
600 pyyhettä riittää 20 lapsen ryhmälle reiluksi viikoksi.””

”
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Toteutus
Käytöstä poistetuista lakanoista leikataan lappuja, joiden •	
reunat siksakataan tai ommellaan saumurilla. Pyyhkeen  
riittävä koko lapsille on 10 x 15 cm.
Puhtaat pyyhkeet viikataan esimerkiksi kylpyhuone- •	
vaunun ylempään koriin ja käytetyt pyyhkeet  
kerätään vaunun alempaan koriin pyykkipussiin.
Pyyhkeet pestään pyykkipussissa.•	
Pyyhkeet kuivataan noin kymmenen lapun nipuissa.•	
Lapset ovat pyykkihommissa aktiivisia toimijoita.•	

ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD
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Tarvikkeet 
Säilytyskorit puhtaille ja likaisille pyyhkeille•	
Pyykkipusseja•	
Kuivaustelineitä•	
15–40  pyyhelappua käyttäjää kohden•	
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Jätteen määrä  
on vähentynyt 
radikaalisti.”

”
”

Lapset oppivat 
pienestä pitäen, 
että kaikkia vanhoja 
tavaroita ei tarvitse 
heittää pois, vaan niille 
voi keksiä uutta käyttöä.”


