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LAMPAANVILLA 

Suomessa on arviolta 160 000 lammasta, jotka tuottavat vuositasolla yhteensä noin 90 000 kiloa villaa [1]. Lampaat 

keritään 1–2 kertaa vuodessa. Hyvä käytäntö on keritä lampaat kaksi kertaa vuodessa, keväällä ennen laitumille laskua 

ja syksyllä laidunkauden päätyessä. Villa on laadukkainta aina syksyisin laidunkauden jälkeen ja huonointa 

sisäruokintakauden jälkeen. Villan laatuun vaikuttavat vuoden ajan lisäksi myös muun muassa eläinten rotu, ruokinta, 

hoito ja olosuhteet. [2] 

 

Lampaanvillan käyttö 

Lampaanvilla soveltuu monenlaiseen käyttöön kuten esimerkiksi kankaisiin, neuletuotteisiin ja terveydenhoitotuotteisiin. 

Lampaanvillasta voidaan valmistaa myös rakennuseristeitä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa lampaanvillaa käytetään 

yleisesti mm. lämpöeristämiseen, lattian eristyksiin, huoneiden äänieristyksiin sekä kotitalouksien kuumavesisäiliöiden 

eristämiseen. Lämpöeristykseen käytettävästä villasta valmistetaan eristelevyjä, joiden mitat vaihtelevat runsaasti 

valmistajasta ja käyttökohteesta riippuen. [3] Lampaanvillaeristeet tuodaan Suomeen muualta Euroopasta, mutta 

kysyntää olisi myös kotimaiselle tuotteelle [4].  

Lampaanvillan rakennustekniset ominaisuudet 

Lampaanvilla on ekologinen ja yleensä lisäaineeton materiaali. Villakuidut ovat täysin turvallisia koskettaa eikä 

asentamisessa tarvita erityisiä suojavarusteita. Villalla on myös suhteellisen hyvä palonkestävyys, sillä villan 

kosteuspitoisuus on hieman suurempi kuin esimerkiksi pellavalla. Varteenotettavan vaihtoehdon lampaanvillasta tekee 

sen erittäin alhainen lämmönjohtokyky. Villalla on pienempi lämmönjohtokyky kuin esimerkiksi pellavalla, kutterilastulla, 

selluvillalla tai lasivillalla. Lampaanvilla on täysin puhdas ja lisäaineeton luonnontuote. Koska lampaanvilla ei pölyä, on 

se hyvä vaihtoehto esimerkiksi allergioista kärsiville. Useimmissa lampaanvilla eristeissä ei myöskään ole käytetty 

lisäaineita.[3] 

Villa saadaan pysymään kasassa karstauksella. Lampaanvilla eristeessä ei yleensä tarvitse käyttää palonestoaineita, 

koska luonnostaan syttymispiste on 560–600 astetta, eikä siihen tarvitse myöskään lisätä homeenestoaineita, koska 

villan valkuaisainekuidut eivät toimi homeitiöiden kasvualustana. [5] Villa ei tue palamista, kun palon lähde poistetaan. 

Palon syttyessä villa ei synnytä myrkyllisiä kaasuja. [3] Villa on hygroskooppinen materiaali, se pystyy sitomaan itseensä 

kosteutta jopa 30–33% painostaan ja pystyy myös vapauttamaan kosteutta. Lampaanvillaeristeen haasteena nähdään 
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erilaiset villaan majoittuvat hyönteiset kuten kuoriaiset ja koiperhoset. Tuholaiset pystytään kuitenkin torjumaan ilman 

torjunta-aineita, ionisoimalla. [4] 

PaiBiRa -hankkeessa haastatelluilla perinnerakentajilla ei ollut kokemusta lampaanvillasta rakennusmateriaalina, eikä 

sitä ollut tullut vastaan rakennuskohteissa. Lampaanvilla koettiin kuitenkin kiinnostavaksi materiaaliksi, vaikkakin sen 

käytössä mietityttävät muun muassa hinta ja mahdollinen tuholaisalttius.[7] 

Lampaanvillan alueellinen saatavuus 
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