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Kestovaippojen

käyttöopas
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opas rennompaan arkeen 
Haluatpa sitten säästä rahaa, luontoa, lapsesi ihoa, tai kaikkia 
edellä mainittuja, kestovaipat ovat loistava vaihtoehto juuri 
sinun perheellesi. 

Olemme keränneet tähän oppaaseen yleisimpiä kestovaip-
pailun esiin nostamia ajatuksia ja kerromme rehellisesti 
asian oikean laidan.

Opas sisältää runsaasti tarkoituksenmukaista 
tuotesijoittelua.

Kevyesti 
kestovaippaillen 

Kumppaninasi lapsiperheen arjessa, 

Myllymuksut

www.myllymuksut.com

info@myllymuksut.com

+358 45 671 1003
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KESTOVAIPPAMYYTTI:

Kauheasti vaivaa ja  
tietomäärä on musertava!
Totta, kestovaippailu on aihe, josta saa helposti tietoähkyn, kun 
asiaan alkaa perehtymään tarkemmin. Netti pursuaa mitä erilai-
sempia suosituksia, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään. Tähän 
oppaaseen on kerätty ne tärkeimmät huomioitavat asiat, joiden 
avulla kestovaippailusta tulee helposti osa perheenne arkea.

Kestovaippailusta voi toki tehdä myös vaikeaa ja vaivalloista, mutta 
se ei ole tarpeen. Jos olet epävarma, aloita muutamalla helppo-
käyttöisellä taskuvaipalla ja kokeile matkan varrella myös muita 
vaihtoehtoja, jos siltä tuntuu. 

Erilaisia vaippoja ja materiaaleja on runsaasti tarjolla ja jokaiselle 
löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Apua valintaan saat meiltä ja 
Kestovaippayhdistykseltä.

Tehkää selkeät paketit imuista, mikä tulee mihinkin 
ja missä järjestyksessä. Näin isäkin pääsee helposti 
mukaan kestoiluun kun ei tarvitse miettiä mikä 
mihinkin. Pian materiaalit ym. oppii, kun homma on 
alusta asti selkeää. Antto

linkki www.kestovaippayhdistys.fi
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KESTOVAIPPAFAKTA:

Haluan suojella lastani 
ylimääräisiltä kemikaaleilta
Sehän nyt on itsestäänselvyys! Myllymuksujen Muksut®-vaipoille 
on myönnetty Allergia- ja astmaliiton Allergiatunnus, joka kertoo 
tuotteiden ihoystävällisyydestä ja turvallisuudesta.

www.myllymuksut.com/pages.php?page=arvotlinkki

Vaipat valmistetaan omista, testatuista ja 
turvallisista vaippakäyttöön suunnitelluista 
kankaistamme. Halutessasi voit toteuttaa 
kankaistamme omia ompeluprojektejasi. 
Avainlippu takaa tuotteidemme kotimai-
suuden ja valmistutamme kankaamme 
aina mahdollisuuksien mukaan Suomessa.

Kestovaippa antaa lapsesi herkän ihon 
hengittää ja kuivaliina siirtää hautovan 
kosteuden iholta pois nopeasti.
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500 euroa

Lapsi käyttää 
vaippakauden aikana 

yhteensä noin 

on lukuisia kemikaaleja, 
kuten hajusteita, klooria ja 

polymeeriakrylaatteja.

Muovin maatumisessa 
kestää satoja vuosia. 

kaatopaikalle

per vauva

1.5 tonnia 

kertakäyttövaippaa

Maksat kertiksistä kolminkertaisesti 
kestoilun aloitushintaan nähden.

Kappalehinta voi tuntua korkealta,  
mutta kestoilla säästät.

yleistyi 1960-luvulla kerta- 

käyttövaippojen tultua markkinoille.

Vaippaihottuma

Kertakäyttövaipassa

Vaippafaktoja

5000

Lähteet: http://www.jly.fi/vaippaopas2005.pdf, http://www.livestrong.com/
article/111348-chemicals-disposable-diapers/ , Clothdiapers.org,  
http://www.realdiaperassociation.org/real-diaper-news/quarterly_article_
mullen_diaper-rash-comparing-diaper-choices.htm

1500 euroa

vaipparoskaa 

Kestovaipat voi 

kierrättää
seuraavalle käyttäjälle.

Lapsi käyttää 
vaippakauden aikana 

yhteensä noin 

Muksut®-vaipat  
sopivat herkälle  
iholle

kestovaippaa
30

€€ € €
kertakäyttövaipat yhteensä kestovaipat yhteensä

(ja jälleenmyyntiarvo)

Kestovaipoista syntyvä 
luonnonvarakuormitus 
on 66% pienempi kuin 
kertakäyttövaippojen.
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KESTOVAIPPAMYYTTI:

En halua tulla leimatuksi 
viherituhippifanaatikko- 
hörhöksi!
Emme mekään sitä halua! Jokainen perhe tekee omat päätöksensä 
vaippojen suhteen. Toiset käyttävät kestovaippoja vain kotosalla, 
toiset pyörittävät paria-kolmea kestovaippaa kertakäyttöisten rin-
nalla ja aika moni siirtyy pikkuhiljaa kokonaan kestovaippojen käyt-
täjäksi. Mitä enemmän kestovaippoja käytät, sitä enemmän säästät 
rahaa ja luontoa. 

Kun lapsella käytetään sekä 
kesto- että kertakäyttövaippoja, 
kestovaipat kannattaa 
laittaa valmiina pakettina 
kertakäyttövaippojen viereen 
tai muulla tavoin niin, että tulee 
helposti valittua kestovaippa.

Suvi 



MYLLYMUKSUT    KESTOVAIPPAOPAS7

KESTOVAIPPAMYYTTI:

Kestovaippojen kanssa käy 
aina ohivuotoja
Ei aina, mutta joskus, ihan samoin kuin kertakäyttövaippojenkin 
kanssa. Vaipan istuvuus on tärkeää ja siksi kannattaa aina valita 
oikea koko ja unohtaa liiat kasvunvarat.
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KESTOVAIPPAMYYTTI:

Hirveä vaiva pestä ja ne haisee!
Likaisella vaipalla on tapana haista, oli se sitten kesto- tai kerta-
käyttöversio. Kestovaipat lisäävät toki pyykkimäärää, mutta eivät 
kuitenkaan mainittavammin. Likaiset vaipat voi laittaa suoraan 
pesukoneeseen odottamaan seuraavaa pyykkäyskertaa. Vaipat voi 
pestä muun pyykin seassa tai omana koneellisenaan 1-2 päivän 
välein.

Likaisesta vaipasta huuhtaistaan irtoava lika käsisuihkulla vessan-
pönttöön, puretaan vaippa eli irrotetaan lisäimut erilleen ja laitetaan 
kaikki likaiset osat odottamaan pesua. Jos käytössä on erillinen 
kuori, se laitetaan tuulettumaan. Pesua odottavat vaipat voi myös 
säilyttää PUL-kankaasta valmistetussa vaippapussissa, kannellisessa 
ämpärissä tai poljinroskiksessa. Toiset vannovat ilmavan korisäi-
lytyksen nimeen, jolloin tippa teepuuöljyä pitää ei-toivotut hajut 
kurissa. 

Säilytysastiasta vaipat on helppo kipata pesukoneeseen, 
yleensä 40-60° pesuun. Villavaipat pestään erityisellä 
villanpesuaineella villapesuohjelmalla tai käsin max 40°.

Vaippapussissa puhtaat ja likaiset vaipat 
kulkevat kätevästi esim. päivähoitopaikan 
ja kodin välillä.

www.myllymuksut.com/vaippapussit-c-8_32.html

linkki
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Vinkki! Laita tarrallisen vaipan tarrat kiinni ennen 

pesua. Tarrat pysyvät toimintakuntoisina pidempään 

eivätkä ne takerru muihin materiaaleihin pesun aikana. 

YLEISIÄ OHJEITA VAIPPOJEN PESUUN

• Älä käytä huuhteluainetta. Huuhteluaine vaikuttaa heikentävästi 
vaipan imukykyyn. Voit käyttää esim. tilkan etikkaa mikäli sinusta 
tuntuu, että vaippoja pitää pehmentää.

• Käytä pesuainetta vähemmän kuin valmistajan suosituksessa 
sanotaan. 

• Pese vaipat hieman vajaina koneellisina. Väljässä vedessä 
peseminen poistaa tehokkaasti mahdolliset pesuainejäämät. 
Allergia- ja astmaliiton mukaan pesuainejäämät aiheuttavat 
eniten tekstiileistä johtuvia iho-ongelmia.  
(Lähde: http://pohjoissavo.allergia.fi/?x103997=130257 )

NÄIHIN ASIOIHIN VOIT KIINNITTÄÄ HUOMIOITA 
PESUAINETTA VALITESSASI

• Ihoreaktioiden välttämiseksi on hyvä käyttää mahdollisimman 
vähän hajusteita sisältävää pesuainetta.

• Zeoliitti on savea, joka kerääntyy kuituihin heikentäen imutehoa 
ja on myös pidemmän päälle vahingollista pesukoneellesi.

• Suosi pesuaineita, joissa on alle 5% saippuaa. Saippua tukkii 
etenkin kuivaliinojen kuidut ja vie niiltä kyvyn siirtää kosteutta.

linkki
Kattava lista pyykinpesuaineista: 
www.kestovaippayhdistys.fi/kestovaippainfo/tietokannat/

pesuaineet/
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Vaipat kuivatetaan narulla imupinta 
ylöspäin. Kuivausrummun käyttöä ei 
yleensä suositella vaippamateriaaleille. 
Kuivausrumpu kuluttaa kuituja ja voi 
pahimmillaan rikkoa esim. PUL-kankaan 
kosteussulun.

Vinkki! Kuivaa vaipat ulkona auringossa. 

Auringonpaiste valkaisee tahroja ja ulkoilma antaa 

vaippoihin raikkaan tuoksun. 
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KESTOVAIPPAFAKTA:

Käykö sama vaippa vasta- 
syntyneelle ja taaperolle?
Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä hyvin harvoin. Vastasynty-
neen vaippaa vaihdetaan useammin ja vaipan imukyvyltä ei vaadita 
suuria. Taaperon vaippaan taas tulee kerralla suurempi määrä kos-
teutta ja silloin vaipan imuteho nousee tärkeäksi valintakriteeriksi. 

Imukerroksia voi hyödyntää läpi vaippaiän, mutta ainakin kuorien 
osalta on lapsen kasvaessa hyvä siirtyä suurempaan kokoon tarvit-
taessa. Kuten vaatteidenkin kanssa, liian suuri tai liian pieni ei vain 
istu eikä toimi kunnolla. Lapsi viihtyy varmasti paremmin oikean 
kokoisissa vaatteissa ja vaipoissa.

KESTOVAIPPAMYYTTI:

Kestovaipoista 
tulee aina 
valtavan paksu 
paketti!
Näitäkin saattaa nähdä. Paketin kokoon 
voi itse vaikuttaa materiaalivalinnoilla. 
Ohuimmillaan kestovaippaa ei erota 
vaatteiden alta kertakäyttövaipasta. 
Oikean kokoinen vaippa istuu hyvin ja 
on mukava päällä.
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KESTOVAIPPAMYYTTI:

Kestovaippa ei ole 
ympäristöystävällinen
Vaippojen valmistukseen kuluu energiaa ja pesemiseen vettä, 
se on totta. Jos kuitenkin verrataan kestovaippojen ympäristö-
vaikutuksia kertakäyttövaippoihin, kestovaippojen ekologisuus 
on kiistämätön. Yksikään valmistettu kertakäyttövaippa ei ole 
tähän päivään mennessä maatunut, vaan ne lojuvat kaatopaikoilla 
tuottamassa metaania. 

Myllymuksujen vaippoja ei kuljeteta ympäri 
maailmaa poltellen fossiilisia polttoaineita, 
vaan ne valmistetaan kotimaassa, kuten myös 
n. 90% käyttämistämme kankaista. Valmis-
tamme suuria eriä kerrallaan, joten tehokkuus 
on hyvä, eikä energiaa kulu hukkaan turhiin 
työvaiheisiin.

Kestovaippojen käyttö on helppo tapa pienen-
tää perheenne hiilijalanjälkeä.

Pesusta aiheutuvaa rasitusta voit vähentää 
pienillä teoilla; Pese vaipat muun pyykin 
mukana ja kiinnitä huomiota pesuainevalin-
taasi sekä pesuaineen annosteluun. Kuiva-
usrummun käyttö ei ole vaippojen kanssa 
tarpeen, sillä nykyaikaiset vaipat kuivuvat 
parhaimmillaan muutamassa tunnissa.

Ja kun vaippakausi on teidän perheessänne 
ohi, lahjoita kestovaipat seuraavalle käyttäjälle! 

Kestovaippa on 
vihreä valinta.
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KESTOVAIPPAMYYTTI:

Kestovaipat tulevat kalliiksi
Yksittäinen vaippa voi tuntua kalliilta hankinnalta, mutta pitää muis-
taa, että vaipalla on kymmeniä, jopa satoja käyttökertoja edessään. 
Käytetyn ja pieneksi jääneen vaipan voi säästää seuraavalle lapselle, 
tai myydä vaikka netissä, jolloin vaipan arvosta voi saada takaisin 
huomattavan paljon.

Myllymuksuilta löytyy kattava valikoima tarvikkeita ja kankaita 
myös itse tehtäviin vaippoihin. Esim. lisäimun tekeminen on 
helppoa ja nopeaa ja 
moni innostuukin lopulta 
valmistamaan vaippansa 
itse omalle lapselleen 
sopivaksi räätälöitynä. 
Aloita vaikka valmiilla 
tarvikepaketillamme!

Tarvikepaketti  
www.myllymuksut.com/itse-tarvikepaketti-
kangasvaipat-p-334.html

Kankaat  
www.myllymuksut.com/kankaat-c-17.html 

Ompelutarvikkeet  
www.myllymuksut.com/ompelutarvikkeet-c-18.html 

linkki
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KESTOVAIPPAFAKTA:

Miten tiedän, mikä on paras 
vaihtoehto?
Vaipassa tärkeimmässä osassa ovat imukerrokset sekä kuori – ainakin 
nämä kaksi osaa vaipasta olisi hyvä löytyä. Mallin puolesta tärkeää 
on istuvuus, ihan samoin kuin muissakin vaippavaihtoehdoissa. 

Erilaisia malleja ja materiaaleja on runsaasti ja on hyvä muistaa, että 
kaikki toimivat, joten valinnoista on turha ottaa liian suurta stressiä. 
Kokeilemalla löydät omalle lapsellesi sopivan mallin, vaippatyypin 
ja materiaalin. 

Seuraavilla sivuilla esittelemme kaikki erilaiset vaippatyypit. 
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Vaipan osat,  
vaippatyypit ja 

-yhdistelmät
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ALL -IN-ONE
(AIO)

SISÄVAIPPA PUL -KUORI JA VILLAKUORI

HOUSUVAIPPATASKUVAIPPA

HARKKAHOUSUT IMUT KUIVALIINA

KESTOVAIPPA-
mallisto
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KESTOVAIPAN valintaopas

Taaperolle Potalle Isommille

Housuvaippa

Housuvaippa

Harkkahousut

Harkkahousut

Kuorivaippa 
ja imu

Vauvalle

All-in-One (AIO)

Taskuvaippa 
ja taittoimu

Sisä- ja 
kuorivaippa

Sisä- ja 
kuorivaippa

Taskuvaippa
ja taittoimu

Taskuvaippa
ja taittoimu

All-in-One (AIO)
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Pikkuvauvalla vaippaa vaihdetaan useammin, eikä imua tarvita niin 
paljoa. Määrät ovat keskiarvoja, kun käytetään ainoastaan kesto- 
vaippoja. Määrä voi vaihdella mm. vaihto- ja pesuvälin takia.

vauvalle
kestovaipat

KUORIVAIPPAA

5 kpl

HARSOJA TAI TAITTOIMUJA 

25 kpl+

KUORIVAIPPAA

5 kpl
SISÄVAIPPOJA

25 kpl+

TAITTOIMUJA

25 kpl
TASKUVAIPPAA

25 kpl +

ALL-IN-ONE -VAIPPAA

25 kpl

TAI

TAI

TAI

5-10 kpl lisäimuja 
käytettäväksi  
lisäksi tarpeen 
mukaan
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Taaperoiässä vaipanvaihtoväli pitenee; lapsi pissaa harvemmin ja 
kakka kiinteytyy uusien ruokien myötä. Määrät ovat keskiarvoja, 
kun käytetään ainoastaan kestovaippoja. Määrä voi vaihdella mm. 
vaihto- ja pesuvälin takia. 

taaperolle
kestovaipat

ALL-IN-ONE -VAIPPAA

18 kpl

+
KUORIVAIPPAA

4 kpl
SISÄVAIPPAA

18 kpl

HOUSUVAIPPAA

18 kpl

TASKUVAIPPAA

18 kpl +
TAITTOIMUJA

18 kpl

5-10 kpl lisäimuja 
käytettäväksi  
lisäksi tarpeen 
mukaan

TAI

TAI

TAI
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Pottaharjoittelun aikana vaippojen tarve vähenee. Vaippoja voi 
käyttää vielä varmuuden vuoksi yöllä ja reissatessa. Määrät ovat 
keskiarvoja, kun käytetään ainoastaan kestovaippoja. Määrä voi 
vaihdella mm. vaihto- ja pesuvälin takia.

pottaikäiselle
kestovaipat

TASKUVAIPPAA

12 kpl +

HOUSUVAIPPAA

12 kpl

HARKKAHOUSUJA

12 kpl
Harkkahousut toimivat myös 
isommalle lapselle yökaste-
luun. Kahdeksan vaippaa on 
siihen sopiva määrä. 

TAITTOIMUJA

12 kpl

TAI

TAI
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VAIPPATYYPIT

All-in-one (AIO)
• helppo vaippa, jossa kaikki 

tarvittava yhdessä paketissa: kuori, 
imukerrokset ja kosteuden iholta 
siirtävä materiaali

• voi lisätä imua tarpeen mukaan

• ihanat kuosit

• ulosvedettävä imuläppä nopeuttaa 
kuivumista

• koko paketti menee pesuun kerralla

• All-in-one on hyvä ratkaisu vaikkapa 
hoitovaipoiksi helppokäyttöisyytensä 
ansiosta!

www.myllymuksut.com/all-in-one-c-8_13.html

Muksut® All-In-One yksivärisenä tai  
kuvioilla, neppareilla tai tarralla

Kaikki yhdessä paketissa:  
AIO on helppo valinta. 

linkki
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VAIPPATYYPIT

Taskuvaippa ja 
lisäimu
• helppo vaippa, jonka voi täyttää 

valmiiksi odottamaan käyttöä

• taskuvaipassa on kuori ja 
kosteuden iholta siirtävä materiaali, 
imukerroksia laitetaan vaipassa 
olevaan taskuun tarvittava määrä

• ihanat kuosit

• kuivuu nopeasti

• koko paketti menee pesuun kerralla

Kapeat ja hyvin istuvat Muksut-taskuvaipat: 
www.myllymuksut.com/taskuvaipat-c-8_14.html

Kaikki tarvittavat imut:  
www.myllymuksut.com/imut-kuivaliinat-c-8_28.html 

linkki
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VAIPPATYYPIT

Sisävaippa ja 
kuori
• sisävaipaksi käy mikä vain imu harsosta 

muotoon ommeltuun vaippaan

• voi lisätä lisäimuja tarpeen mukaan

• pesuun menee yleensä vain sisävaippa, 
kuoren voi käyttää uudestaan 

• kuori voi olla villaa tai PUL-kangasta

www.myllymuksut.com/sisvaipat-c-8_24.html 

www.myllymuksut.com/imut-kuivaliinat-c-8_28.html 

www.myllymuksut.com/kuorivaipat-c-8_15.html

www.myllymuksut.com/villavaipat-c-8_29.html 

linkki
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VAIPPATYYPIT

Housuvaippa
• kapeampi vaippa kävelevälle 

lapselle

• valmis kiinteä imu, ei yhtä paljon 
kuin AIO-vaipassa

• voi lisätä imua tarpeen mukaan

• ihanat kuosit

• koko paketti menee pesuun kerralla

www.myllymuksut.com/housuvaipat-c-8_26.html

www.myllymuksut.com/imut-kuivaliinat-c-8_28.html 

linkki
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VAIPPATYYPIT

Harkkahousut
• pottaharjoitteluun tarkoitetut housut, 

vaipan ja pikkareiden välimuoto

• sisäpuolen puuvilla tuntuu ihoa 
vasten kostealta, jolloin lapsi oppii 
tunnistamaan hätänsä

• ihanat kuosit

• koko paketti menee pesuun kerralla

www.myllymuksut.com/harkkahousut-c-8_25.html 

linkki
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SISÄVAIPPA

KESTOVAIPAN
valintaopas

taittoimu tarvittaessa

+

IMUKERROS LISÄIMU

ALL-IN-ONE 

(AIO)
HOUSU-
VAIPPA

TASKU-
VAIPPA

+ +

+
villa
PUL

KUORIVAIPPA

HARKKA-
HOUSUT

KAIKKI OSAT YHDESSÄ: 

YHDISTELMÄT:

KUIVALIINA
TAI LISÄIMU
(tarvittaessa)
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KESTOVAIPAN

HOUSU-
VAIPPA

valintaopas

+

KUORI-
VAIPPA

+ IMUKERROS
taittoimu, 

harso, frotee

LISÄIMU

MUITA YHDISTELMIÄ:

Kaikkiin vaippoihin voi lisätä imua tarpeen mukaan. Kuivaliinaa 
voi käyttää tarvittaessa ja se sopii pepun ja vaipan väliin etenkin  
herkkäihoiselle. AIO:ssa, taskuvaipassa ja housuvaipassa kuivaliina-
kerros on valmiina. Lähes kaikki vaipat ovat saatavilla joko neppa-
rikiinnityksellä tai tarroilla, housuvaipoissa ja harkkahousuissa on 
vain nepparikiinnitys. Ihanat kuosit ja värit ovat tietysti vakiona!
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materiaalit
Vaipan osien
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IMUKERROKSET
Imukerrosten tehtävänä on imeä kosteus 
itseensä mahdollisimman nopeasti ja tehok-
kaasti. Imukerros voi olla nopeasti kuivuva 
taiteltava neliö, useita kangaskerroksia 
sisältävä muotoiltu suorakaide tai vaippaan 
kiinteästi ommeltuja kerroksia ja läppiä.

Kaikki materiaalit saavuttavat parhaan imu-
tehonsa pesujen myötä, joten on suositeltavaa 
pestä uusi vaippa ennen käyttöä.

Mitä useammin käytetty, sitä paremmin toimii. - Laura 

MATERIAALIT:
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IMUMATERIAALIT:

PUUVILLA
Puuvilla on edullinen ja käytännöllinen vaihtoehto. Voit hyödyntää 
vaikka vanhat froteepyyhkeet lisäimuina ja perinteiset puuvillaiset 
vaippaharsot taas kuivuvat erittäin nopeasti. Puuvilla on hyvä mate-
riaali pienelle vauvalle, mutta taaperon vaipassa imukyky saattaa 
loppua kesken. Puuvillan imukykyä voi lisätä yhdistämällä sen esim. 
hampun tai bambun kanssa.

Puuvilla imee ja siirtää kosteutta nopeasti, joten yhdistelmässä 
puuvilla kannattaa laittaa päällimmäiseksi kerrokseksi.

Frotee: 
www.myllymuksut.com/frotee-p-91.html

Flanelli:  
www.myllymuksut.com/flanelli-valkaisematon-p-866.html

Jay Phagan

linkki
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IMUMATERIAALIT:

BAMBU
Bambu on erittäin pehmeä materiaali, joka pitää pehmeytensä 
pesusta toiseen. Bambua voi huoletta käyttää myös lähimpänä ihoa 
sen antibakteeristen ominaisuuksien vuoksi. Bambukankaissa on 
käytetty yleensä puuvillaa tai hamppua ja polyesteriä ryhdikkyyden 
ja kestävyyden vuoksi. 

Bambu imee ja siirtää kosteutta nopeasti, joten erilaisissa yhdistel-
missä se sopii hyvin myös päällimmäiseksi kerrokseksi.

www.myllymuksut.com/bambukankaat-c-17_58.html

www.myllymuksut.com/sisvaippa-bambu-p-190.html

www.myllymuksut.com/bamburaitataitto-p-197.html 

linkki
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IMUMATERIAALIT:

HAMPPU
Hamppu on erittäin imukykyinen materiaali. Imukykynsä ansiosta 
hampusta valmistettu lisäimu on erinomainen vaihtoehto taaperon 
vaippaan. Hamppukangas pitää ryhtinsä ja antaa vaipalle jämäk-
kyyttä parantaen istuvuutta.

Hamppu imee kosteutta runsaasti, mutta hitaasti, joten se toimii 
parhaiten yhdistelmissä, joissa päällimmäisenä kerroksena on esim. 
bambu tai puuvilla.

linkki

www.myllymuksut.com/hamppukankaat-c-17_59.html

www.myllymuksut.com/hampputaitto-p-199.html 
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Kuoren tehtävä on 
pitää kosteus vaipan 
sisäpuolella. 

Kuori voi olla joko erillinen 
osansa tai valmiiksi 
vaippaan ommeltuna kuten 
taskuvaipoissa ja all-in-one 
-vaipoissa. 

Erillisiä kuoria ei tarvitse 
pestä jokaisen käytön 
jälkeen, vaan yleensä 
tuuletus riittää.

KUORIKERROS
MATERIAALIT:
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KUORIMATERIAALIT:

PUL
Polyuretaanilaminoitu polyester eli PUL on testatusti turvallinen, 
hengittävä ja kosteudenpitävä materiaali, josta löytyy kymmeniä 
kauniita kuoseja. PUL-vaipoissa on neppi- tai tarrakiinnitys ja kumi-
nauhat lahkeensuissa istuvuuden parantamiseksi. Joissakin mal-
leissa on tarjolla myös vuotosuojat. PUL-vaipan on hyvä olla oikean 
kokoinen ohivuotojen estämiseksi.

linkki

www.myllymuksut.com/kosteussulkukankaat-c-17_62.html 

www.myllymuksut.com/kuorivaipat-c-8_15.html 

www.myllymuksut.com/taskuvaipat-c-8_14.html 

www.myllymuksut.com/all-in-one-c-8_13.html 
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KUORIMATERIAALIT:

MERINOVILLA
Villa on perinteinen monikäyttöinen vaippamateriaali. Huopuvasta 
villasta neulotut housut ovat hengittävä vaihtoehto, samoin kuin 
muotoon ommeltu villainen kuori. Villa imee kosteutta itseensä 
päästämättä sitä kuitenkaan ulkopuolelle. Villa on itseään puhdis-
tava materiaali, joten yleensä puhdistukseen tarvitaan vain tuule-
tusta ja hellää villapesua aika ajoin.

www.myllymuksut.com/villakankaat-c-17_60.html 

www.myllymuksut.com/hahtuvat-c-19.html 

www.myllymuksut.com/villavaipat-c-8_29.html 

linkki
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KUIVALIINA
Kuivaliinan tehtävänä on siirtää kosteus 
lapsen iholta mahdollisimman nopeasti 
imukerroksiin. Etenkin herkkäihoisilla 
lapsilla kuivaliinan käyttö on suositeltavaa. 
Kuivaliina myös helpottaa vaipan 
puhdistamista. 

Taskuvaipoissa on yleensä kuivaliinakerros 
valmiiksi ommeltuna vaippaan. Erilaisia 
kuivaliinamateriaaleja on useita.

MATERIAALIT:
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KUIVALIINAMATERIAALIT:

Bambu
Bambu on kautta vuosien ollut kiistatta 
Myllymuksujen suosituin vaipan 
sisäpinnan materiaali ja se on saatavana 
kaikkiin vaippamalleihimme. Bambu on 
erittäin pehmeää ja se siirtää kosteuden 
nopeasti pois iholta kohti imukerroksia.

www.myllymuksut.com/bambukankaat-c-17_58.html 

www.myllymuksut.com/kestovaipat-c-8.html

Kuivaliinaneulos
Kuivaliinaneulos on erityisesti vaippa-
käyttöön suunniteltu kangas, joka siirtää 
kosteuden nopeasti ja tehokkaasti pois 
iholta. Kuivaliinaneuloksessa on tärkeää 
laittaa liina oikein päin vaippaan, jolloin 
kangas toimii optimaalisesti. 

www.myllymuksut.com/kuivaliinaneulos-p-93.html  

www.myllymuksut.com/kuivaliina-p-200.html 

linkki

linkki



MYLLYMUKSUT    KESTOVAIPPAOPAS38

Coolmax
Coolmax on myös urheiluvaatetuksessa 
käytetty neulos, jolla on tehokas 
kosteudensiirtokyky. Lapsen iho pysyy 
hyvin kuivana.

www.myllymuksut.com/coolmax-p-94.html

Microfleece
Microfleece (myös babyfleece) tuntuu 
kuivalta märkänäkin ja se pitää ihon 
kuivana tehokkaasti. Fleecestä on 
helppoa tehdä kuivaliinoja itsekin, sillä 
leikattu reuna ei rispaannu.

www.myllymuksut.com/babyfleece-p-81.html 

linkki

linkki
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NAISILLE JA ÄIDEILLE: 
liivinsuojat, imetyspaidat ja Maijat-kestositeet

VAUVANHOITOON: 
pesulaput, vaippa- ja pesupussit ja hoitoalusta 

www.myllymuksut.com/kuukautiset-c-16.html

www.myllymuksut.com/imetys-odotus-c-11.html

www.myllymuksut.com/maijat-pesulappu-p-271.html

www.myllymuksut.com/vaippapussit-c-8_32.html

www.myllymuksut.com/hoitoalusta-p-210.html

Tutustu ja ihastu
myös näihin lapsiperheen 
arkea helpottaviin tuotteisiin 
Myllymuksujen verkkokaupassa: 

www.myllymuksut.com
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Kestoilu 
pähkinänkuoressa
• Kestovaippa on yhtä kätevä käyttää kuin kertakäyttövaippa

• Kestovaippa on ympäristöystävällinen valinta. Jokainen 
kestovaipan käyttökerta pienentää perheenne hiilijalanjälkeä

• Voi myös käyttää sekä kerta- että kestovaippoja, sen ei tarvitse 
olla mustavalkoinen joko-tai-tilanne 

• Kestovaippojen materiaalit sopivat herkälle iholle, eivätkä sisällä 
haitallisia atsovärejä, formaldehydejä tai muita kemikaaleja 

• Kestoilu sopii niin vastasyntyneelle kuin kuivaksi harjoittelevalle

• Kaikki kestovaippamallit sopivat useimmille lapsille

• Kokeilemalla löydät teidän perheellenne parhaan vaihtoehdon

• Kestoilua ei kannata pelätä, apua löytyy aina!
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KOKEILE 
ROHKEASTI 
KESTOILUA!

JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ,  
TAI KAIPAAT LISÄÄ NEUVOJA:

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro, mikä arveluttaa.  
Voimme varmasti olla avuksi!

info@myllymuksut.com

+358 45 671 1003


