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The development of biodiversity conversation is forcing industrial companies to con-

tinuously develop more efficient ways to treat and dispose of waste and by-products. 

The paper industry produces various side streams that can be used in agriculture as 

fertilizers. In agriculture, the importance of increasing organic matter, such as ferti-

lizers, to improve soil quality and reduce erosion has been studied. Paper industry 

bio-slurries and cellulose contain many organic carbon compounds such as wood fi-

bers. The aim of this study was to find out how much nitrogen binds to soil improvers, 

in what form and under what conditions it dissolves and is available to plants. 

 

Studies have shown that nitrogenous materials are bound to fiber materials such as 

pulp, most of which is nitrate nitrogen Cellulose simply releases nitrogen into the 

solution because its structure degrades in aqueous solution. The cardboard bound 

more nitrogen, this may be due to the lignin and excipients which nitrogen is immo-

bilized. It contains little nutrients but is rich in slowly decomposing organic matter. 

In arable land, fiber improves microbial conditions, retains moisture and increases 

biological activity in the soil. Micro-organisms use the energy from the nitrogen in 

the ground to decompose the carbonaceous wood fiber. Therefore, autumn applica-

tion of wood fiber to the field may reduce nitrogen leaching. Crop security in extreme 

conditions is improved because the field is more resistant to both drought and mois-

ture. Zero and nutrient fibers absorb moisture and decompose slowly so water and 

nutrients stay better in the field. As a result, watercourses are cleaned, and so is the 

climate. By using fiber as a soil conditioner, carbon binds to the soil and does not 

escape into the atmosphere, and the decomposition of the fiber nourishes the soil's 

own action and makes important microbes work better.
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Biologisen monimuotoisuuden kehitys pakottaa teollisuusyritykset kehittämään jat-

kuvasti tehokkaampia tapoja käsitellä ja hävittää jätteitä ja sivutuotteita. Paperiteol-

lisuus tuottaa erilaisia sivuvirtoja, joita voidaan hyödyntää maataloudessa lannoit-

teina. Maataloudessa on tutkittu orgaanisten aineiden, kuten lannoitteiden, lisäämi-

sen merkitystä maaperän laadun parantamisessa ja eroosion vähentämisessä. Paperi-

teollisuuden biolietteet ja selluloosa sisältävät monia orgaanisia hiiliyhdisteitä, kuten 

puukuituja. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa typpeä 

sitoutuu maanparannusaineeseen, sekä missä olosuhteissa ja kuinka nopeasti se liu-

kenee ja onko sitä kasvien satavilla. 

 

Tutkimusten perusteella on havaittu, että kuitumateriaaleihin, kuten selluun, sitoutuu 

typpeä, suurin osa on nitraattityppeä Selluloosa vapauttaa typpeä yksinkertaisesti liu-

okseen, koska sen rakenne hajoaa vesiliuoksessa. Kartonki sitoi typpeä enemmän, 

tämä voi johtua sen sisältämästä ligniinistä ja täyteaineista, johon typpi immobilisoi-

tuu. Puukuidussa sisältää vähän ravinteita, mutta runsaasti hitaasti hajoavaa orgaa-

nista ainesta. Peltomaassa kuitu parantaa pieneliöstön olosuhteita, pidättää kosteutta 

ja lisää biologista aktiivisuutta maassa. Pieneliöstö käyttää maassa olevasta typestä 

saamaansa energiaa hiilipitoisen puukuidun hajottamiseen. Siksi puukuidun syksyi-

nen levitys peltoon voi vähentää typen huuhtoutumista. Viljelyvarmuus ääriolosuh-

teissa paranee, koska pelto kestää paremmin sekä kuivuutta että kosteutta. Nolla- ja 

ravinnekuitu sitovat kosteutta sekä hajoavat hitaasti, joten vesi ja ravinteet pysyvät 

paremmin pellossa. Sen ansiosta vesistöt puhdistuvat, ilmastokin hyötyy.  Käyttä-

mällä kuitua maanparannusaineena hiili sitoutuu maaperään eikä karkaa ilmakehään, 

lisäksi kuidun hajoaminen ruokkii maaperän omana toimintaa ja saa tärkeän pien-

eliöstön toimimaan paremmin.



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

AOX  Orgaaniset halogeeniyhdisteet 

 

BOD   Biologinen hapenkulutus 

 

COD   Kemiallinen hapenkulutus 
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N  typpi 
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1. JOHDANTO 

 

Biologisen monimuotoisuuden kehitys ja suojaaminen pakottaa teollisuusyritykset 

kehittämään jatkuvasti tehokkaampia tapoja käsitellä ja hävittää jätteitä ja sivutuot-

teita. Esimerkiksi paperiteollisuus tuottaa erilaisia sivuvirtoja, joita voidaan hyödyn-

tää maataloudessa lannoitteina. Maataloudessa on tutkittu orgaanisten aineiden, ku-

ten lannoitteiden, lisäämisen merkitystä maaperän laadun parantamisessa ja eroosion 

vähentämisessä. Esimerkiksi paperiteollisuuden biolietteet ja selluloosa sisältävät 

monia orgaanisia hiiliyhdisteitä, kuten puukuituja (Binkley et al., 2016). 

 

Koko maapallon kannalta typen kierto on todella tärkeä prosessi. Ihmisen toiminta, 

kuten lisääntynyt elintarviketuotanto, jossa käytetään synteettisiä lannoitteita, on vai-

kuttanut typen kiertoon. Synteettiset lannoitteet muuttavat maaperän ominaisuuksia 

ja ravinteiden kiertoa. Kun maa otetaan viljelykäyttöön ja sitä muokataan, maata suo-

jaava kasvillisuuskerros häviää, minkä vuoksi maaperät ovat alttiimpia eroosiolle ja 

ravinteiden huuhtoutumiselle sateiden mukana vesistöihin. Synteettisten lannoittei-

den käytön takia pohjaveden typpipitoisuus kasvaa, mikä johtaa rehevöitymiseen ja 

veden laadun heikkenemiseen. Typen huuhtoutuminen on tärkein syy pohjaveden 

typpipitoisuuden lisääntymiselle, rehevöitymiselle ja veden laadun heikkenemiselle. 

Lisäämällä viljelymaan mikrobien aktiivisuutta orgaanisella aineella, maaperään voi 

sitoutua enemmän typpeä. Maaperän hienoaineksen rakenne muuttuu kiinteämmäksi 

ja ravinteiden huuhtoutuminen vähenee. Samalla pellon tuottavuus paranee ja syn-

teettinen lannoitteiden käyttö vähenee (Hedwall et al., 2014; Oravinen, 1999; Seppä-

nen, 1986). 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa typpeä si-

toutuu maanparannusaineeseen, sekä missä olosuhteissa ja kuinka nopeasti se liuke-

nee ja onko sitä kasvien satavilla. 
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2. TYPPI  

 

Typpi (N) on epämetalli, joka on palamaton hajuton, väritön, mauton ja kemiallisesti 

inertti kaasu. Typpi esiintyy ilmassa kaksiatomisena, muodostaen molekyylin N2. Il-

makehässä typpikaasua on noin 75,5 % painosta tai 78,06 tilavuusprosenttia. Näissä 

pitoisuuksissa typpikaasulla on alhainen myrkyllisyys. Se voi tiivistyä nesteeksi tai 

muodostaa lumivalkoisia kiteitä erittäin matalassa lämpötilassa. Vahvan kolmoissi-

doksen takia molekyylin typpi on passiivinen ja typpiyhdisteet ovat termisesti epä-

vakaita ja hajoavat kuumennettaessa melko helposti. Sähköpurkauksen vaikutuksesta 

typpi voi reagoida hapen kanssa muodostaen typpidioksidia (NO2) tai korkeassa läm-

pötilassa ja paineessa reagoida vedyn kanssa ammoniakin (NH3) muodostamiseksi. 

Typpeä löytyy useissa orgaanisissa yhdisteissä. Elämälle tärkeissä molekyyleissä ku-

ten proteiineissa ja aminohapoissa typellä on suuri vaikutus. Hiili voi sitoutua typ-

peen joko yksinkertaisella, kaksois- tai kolmoissidoksella. Typen koostumuksessa 

löytyy tärkeät orgaaniset yhdisteet kuten amiinit, amidit ja aminohapot. (Erisman, at 

al., 2018). 

 

Taulukko 1: Eri typpiyhdisteiden muodot (muokattu Tchobanoglous et al., 2003). 

Typpiyhdisteet Typpiyhdisteiden muodot 

Ammoniakkikaasu NH3 

Ammoniumioni NH4
+ 

Kokonaisammoniakkityppi NH3 + NH4
+ 

Nitriitti NO2
- 

Nitraatti NO3
- 

Epäorgaaninen kokonaistyyppi NH3 + NH4
+ + NO2

- + NO3
- 

Orgaaninen typpi TKN – (NH3 + NH4
+) 

Kokonaistyppi Orgaaninen N + NH3 + NH4
+ + NO2

- + NO3
- 

 

2.1 TYPEN KIERTO LUONOSSA 

 

Typpi on yksi yleisimmistä alkuaineista biosfäärissä eli maan pinnan osassa, jossa 

ylläpidetään elämää. Lähes 80 % hengitetystä ilmasta koostuu typestä. Pääosa ilma-

kehän typestä on vapaassa muodossa, jossa kaksi typpiatomia on liittynyt toisiinsa 

muodostaen typpimolekyylin N2. Koska sidokset kahden atomin välillä ovat erittäin 

vahvat, elävät mikro-organismit eivät pysty suoraan käyttämään molekulaarista typ-

pikaasua, vaan se on muutettava ”sitoutuneeseen" tilaan. Sitoutumisprosessissa typ-

pimolekyylit erotetaan toisistaan, jolloin yksittäiset typpiatomit voivat reagoida mui-

den atomien, kuten hapen kanssa, estäen siten niiden uudelleenyhdistymisen typpi-

molekyyliin. Typpiatomien ja muiden atomien välinen yhteys on melko heikko, mikä 

antaa eläville organismeille mahdollisuuden adsorboida typpiatomeja. Siksi typen si-

toutuminen on erittäin tärkeä osa planeettamme elämää ylläpitäviä prosesseja (Eris-

man, et al., 2018; Oravinen, 1999; Seppänen, 1986). 
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Typen kierto on esitetty kuvassa 1. Typpisykli on sarja suljettuja toisiinsa liittyviä 

vaiheita, joiden läpi typpi kiertää maan biosfäärissä. Eri mikro-organismit erottavat 

typen hajoavista materiaaleista ja muuttavat sen molekyyleiksi, joita ne tarvitsevat 

aineenvaihduntaan. Tällöin jäljelle jäävä typpi vapautuu ammoniakin (NH3) tai am-

moniumionien (NH4
+) muodossa. Ensimmäinen orgaanisen aineksen hajotuksessa 

mikrobitasolla tapahtuva prosessi on ammonifikaatio. Hajotusprosessissa mikrobit 

muuttavat orgaanisten yhdisteiden typpeä ammoniumioneiksi (NH4
+). Tämän jälkeen 

muut mikro-organismit sitovat tämän typen muuttaen sen yleensä nitraattimuodoksi 

(NO-
3). Tätä prosessia kutsutaan nitrifikaatioksi, joka on aerobinen prosessi. Mikro-

bien ja maaperän eliöstön toimiessa maaperän orgaanisesta aineksesta vapautu liu-

koista epäorgaanista typpeä. Tätä samaa typpeä käyttävät myös kasvit. Typen mine-

ralisaatio on tärkeä prosessi kasvien typen saannin kannalta. Nitrifikaation kaksi vai-

hetta voidaan kuvata seuraavilla reaktioyhtälöillä (Virtanen, 2014): 

 

2 NH4
-+ 3 O2 → 2 NO2+ 4 H++ 2 H2O       (1) 

 

2 NO-
2 + O2 → 2 NO3         (2) 

 

Virtasen (2014) esittämä ensimmäisen nitrifikaatiovaiheen reaktioyhtälö osoittaa, 

että vetyioneja (H+) muodostuu maaperään reaktion sivutuotteena. Nitrifikaatiolla on 

maaperää happamoittava vaikutus, koska vapaiden vetyionien lisääntyminen happa-

moittaa ympäristöä (Erisman, et al., 2018).  

 

Mikrobit immobilisoivat eli käyttävät maaperästä epäorgaanista typpeä ylläpitämään 

elintärkeitä toimintojaan. Typen nettoimmobilisaatiota tapahtuu, kun maaperän mi-

neraalitypen määrä vähenee ajan myötä. Jos mineraalitypen määrä nousee, se on net-

tomineralisaatiota. Metsän maaperässä olevien nitrifioivien mikrobien määrä ja ak-

tiivisuus liittyy korkeaan C/N-suhteeseen. (Campbell et al., 2015). 

 

Siihen, kuinka paljon typpeä voi mineralisoitua kasvien käyttöön, vaikuttaa orgaani-

sen aineksen laatu ja vallitseva mikrobisto. Hapettavat entsyymit metsämaassa ovat 

päätekijöitä typen mineralisoitumisessa orgaanisesta aineksesta. Metsämaassa ole-

vasta typpivarastosta mineraalitypen määrä on vain pieni osuus. (Campbell et al., 

2015, Metcalf & Eddy., 2014). 

 

Denitrifikaatiota tapahtuu hapettomissa tai vähähappisissa olosuhteissa. Denitrifi-

kaatiossa bakteerit pelkistävät nitraatti- ja nitriitti-ioneja takaisin typpikaasun muo-

dostumiseksi (Campbell et al., 2015, Erisman, at al., 2018). Denitrifikaatio vaikuttaa 

haitallisesti maaperän ekosysteemiin, sillä prosessin aikana typpeä poistuu maape-

rästä. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti kasvien kasvuun ja maaeliöiden tehokkuus 

voi kärsiä. Denitrifikaatio tapahtuu seuraavan reaktioyhtälön mukaisesti (Virtanen, 

2014): 
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2 NO3
- + 2 H+ → N2↑ + H2O + 2,5 O2       (3) 

 

 
Kuva 1 Denitrifikaation kulku nitraatista typpikaasuksi (Muokattu lähteestä Metcalf 

& Eddy, 2014).  

 

Kasveissa oleva typpi kulkeutuu niitä syöville eläimille ja palautuu maaperään niiden 

virtsan ja ulosteen kautta. Hajottajabakteerit auttavat erottamaan kuolleessa eliös-

tössä (esim. bakteerit/sienet) olevan typen ammoniumioneiksi. Typpi palautuu maa-

perään myös kasvien maatuessa ja typpi on jatkuvassa kierrossa. Maataloustoimin-

nassa käytettävien lannoitteiden takia ympäristöön vapautuu liian paljon typpeä, 

mikä edistää vesistöjen rehevöitymistä. NOx-päästöjä syntyy Esimerkiksi liikenne ja 

energiatuotanto synnyttää NOx-päästöjä. Jarviksen (2000) mukaan NOx-päästöt syn-

tyvät palamisen seurauksena ja vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. 

 

 
Kuva 2 Typen kierto maaperässä (Muokattu lähteestä Salo et al., 2006) 

 

Typpi on välttämätön makroravinne kasveille, ja se voi vaikuttaa moniin kasvien 

kasvun ja aineenvaihduntaa koskeviin näkökohtiin. Ammonium ja nitraatti ovat kaksi 

pääasiallista typen lähdettä korkeammissa kasveissa. Typen muodot säätelevät kui-

vuustoleranssia juurten veden oton ja fotosynteesin avulla (Guo et al., 2007c). Typen 

muoto ja käytettävissä olevat typpitasot vaikuttavat juuriveden ottoon (Tyerman et 

al., 2017). 
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Tutkimukset (Guo et al., 2007c, Tyerman et al., 2017) osoittavat, että juurten nitraat-

tien ja vedenoton välillä on synergiset kuljetukset. Kasveissa, joissa typpi on niin 

ammonium- kuin nitraattimuodoissa, typen määrä on korkea. Useimmat kasvit saavat 

typpeä kiinnittämällä ilmakehään typpitietä, hernekasvit taas toteuttamalla tai käyt-

tämällä maaperässä läsnä olevia typen lähteitä, mukaan lukien ammonium, nitraatti, 

urea ja muut orgaaniset typpimuodot. Typpi kiinnittyy hernekasveihin juurinystyröi-

den kautta. Symbioottiset typensitojabakteerit (Rhizobium-bakteerit) muodostuvat 

typpeä kiinnittävien bakteerien ja juurien välillä vaihtamalla hiiltä ja typpeä nodulii-

nin symbiosomikalvon läpi. Suuresta nitraattivarastosta huolimatta juurten veden 

oton havaittiin lisääntyneen normaaleissa veden olosuhteissa, ja korkea nitraattiva-

ranto voi vähentää kuivuusstressin kasvien kuivuustoleranssia (Mylona et al., 1995). 

 

2.2 Typen ympäristövaikutukset 

 

Ympäristön typpisaasteongelma on tällä hetkellä erittäin vakava, kun otetaan huomi-

oon ihmisten aiheuttamien luonnonvaikutusten lisääntyminen vuodesta toiseen. 

Tässä tapauksessa tiettyjen typpeä sisältävien aineiden pitoisuudet ympäristön kom-

ponenteissa lisääntyvät, mikä puolestaan johtaa niiden muutokseen, etenkin alueilla, 

joilla teollisuus- tai maataloustuotanto on intensiivistä. Tästä johtuen ekosysteemien 

itsesääntely kärsii ja joissain tapauksissa voi johtaa jopa niiden hajoamiseen (Anti-

kainen, 2008; Meter, et al.,2016; Oravinen, 1999; Seppänen, 1986). 

 

Typpi rajoittaa ekosysteemien ravintoaineiden resursseja. Sen puute estää kasvua ja 

aiheuttaa kasveille vaikeaa kloroosia. Kloorosi tarkoittaa kasveissa esiintyvää viher-

katoa, kun lehtivihreää ei pääse kehittymään tai se alkaa hajoamaan. Eläimille typen 

puute kehittää vakavan sairauden, joka johtuu proteiinien puutteesta. Lähes kaikilla 

typpimuodoilla on haitallinen vaikutus ihmiskehoon, typpidioksidi on ihmisille hai-

tallisin, sillä se vaikuttaa hengitysteiden kudokseen haitaten luonnollisia puhdistus- 

ja puolustusmekanismeja. Ihmiset tuottavat suurimman osan sitoutuneesta typestä 

mineraalilannoitteiden muodossa ja viljelijät ostavat niitä tuottavuuden lisäämiseksi 

(Burt et al., 2008; Oravinen, 1999; Seppänen, 1986). 

 

Jokainen ekosysteemi kykenee adsorboimaan tietyn määrän typpeä, ja seuraukset 

ovat yleensä suotuisat. Kasvit kasvavat nopeammin. Kun ekosysteemi on ylikylläi-

syystilassa, typpi alkaa huuhtoutua jokiin. Järvien rehevöityminen (vesistöjen le-

väsaasteet) on osittain typpeen liittyvä varsin haitallinen ympäristöongelma. Typpi 

lannoittaa järvien leviä ja ne kasvavat syrjäyttäen kaikki muut järven elämänmuodot, 

koska kun levät kuolevat, lähes kaikki veteen liuennut happi kuluu. Hidasliukoiset 

typpiyhdisteet ovat hyödyllisempiä ekosysteemille nopealiukoisiin verrattuna. Maa-

perän väliaikaisesti korkeista typpipitoisuuksista johtuva ravinnevarasto ei hyödytä 

metsämaata. Tärkeintä on jatkuva typen saanti jopa pieninä pitoisuuksina koko kas-

vukauden ajan. Kun typpeä vapautuu hitaasti, puusto ottaa sen varmimmin 
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käyttöönsä ja näin ollen se on vähemmän alttiina typpihäviöille ympäristössä. Hi-

taasti liukenevat typpiyhdisteet parantavat metsän pitkäaikaista typpitilaa eivätkä ai-

heuta potentiaalisia sokkivaikutuksia maan organismeille. (Antikainen, 2008; Smo-

lander, 2018). Ympäristövaikutusten muodot esitetty taulukossa 2 (Kague et 

al.,2007). 

 

Taulukko 2 Eri typpiyhdisteiden ympäristövaikutukset (Kague, et al.,2007, Ympä-

ristöhallinto, 2013,2014; Salman, 1988). 

, 

Typen muoto Ympäristövaikutukset 

 

Nitraatti (NO-
3) 

Erittäin liukoinen typen muoto. Se ei si-

toudu kivipintojen kanssa mineraaleihin, 

eikä se muodosta liukenemattomia yhdis-

teitä, joita se kohtaa liikkuessaan maape-

rässä. Koska nitraatti on vesiliukoinen, se 

voi helposti liikkua maaperän vedessä kohti 

kasvien juuria. Kuitenkin, jos maaperän 

juurivyöhykkeellä vettä on liian paljon, nit-

raatti voi kulkeutua sen läpi. 

 

Nitriitti (NO-
2) 

Nitriitti (NO-
2) syntyy luonnollisesti osana 

menetelmä, kun ammoniumin muuttuu nit-

raatiksi. Se harvoin kertyy maaperään, 

koska muutos nitriitistä nitraatiksi on 

yleensä paljon nopeampi kuin muuntumi-

nen ammoniumista nitriitiksi. Nitriitti liik-

kuu maaperässä ja pohjavesialueilla yhtä 

nopeasti kuin nitraatti. Se on kuitenkin pal-

jon myrkyllisempi vesieliöille kuin nit-

raatti, ja sillä on taipumus muuttua nopeasti 

nitraatiksi. 

 

Ammonium (NH4
+) 

Ammoniumioni (NH4+) sitoutuu negatiivi-

sesti varautuneisiin pintoihin maaperän 

hiukkasista, erityisesti savesta. Maaperän 

ammoniumin määrä on yleensä melko al-

hainen (<1 mg/kg), koska se muuttuu mine-

ralisaatiolle suotuisissa olosuhteissa nope-

asti nitraatiksi. Poikkeuksena ovat korkeat 

ammoniumlannoitteiden määrät (vedetön 

ammoniakki, urea tai ammoniumsulfaatti) 

tai suret määrät lantaa. Toisinaan voimakas 

sade aiheuttaa ammoniumin huuhtoutumi-

sen pintavirtaamaana vesistöön. Pieni osa 

https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10080/author/18976
https://metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10080/author/18976
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tästä ammoniumista voi liueta ionisoimat-

tomaksi ammoniakiksi (NH3), joka voi va-

hingoittaa kalastoa. Ammoniakin tuotantoa 

suosivat olosuhteet ovat emäksinen pH ja 

lämmin vesi. Korkeina pitoisuuksina am-

moniakki on myrkyllinen kaloille. 

 

Urea (CH4N2O) 

 

Typpilannoitteista yleisimmin käytetty on 

urea sen korkean typpipitoisuuden vuoksi. 

Urea sisältää noin 47% typpeä. Valitetta-

vasti korkean vesiliukoisuuden vuoksi se 

johtaa pohjaveden saastumiseen etenkin 

nitraateilla liuotusprosessien kautta. Li-

säksi sen nopea hydrolyysi maaperässä joh-

taa suuren typpimäärän (30–50%) vuotami-

seen, josta todellisuudessa kasvit absorboi-

vat vain osan. 

 Typen oksidit (NOx) Typen oksidipäästöistä suurin osa muodos-

tuu liikenteen päästöistä, kivihiilen poltosta 

ja teollisuuden kaasupäästöistä. Typpiok-

sidi palaa maapinnalle happosateen muo-

dossa. Typen oksidin reagoidessa veden 

kanssa, esimerkiksi ilman kosteuden takia, 

saattaa syntyä typpihappoa. Happosateet 

vahingoittavat kasvillisuutta happamoitta-

malla maaperän kosteutta, jolloin kasvien 

ravinnonotto kärsii. Vesistöjen happamoi-

tuminen tappaa vedessä eläviä eläinlajeja. 

Typpilaskeuma vesistöön kuormittaa 

ekosysteemiä aiheuttaen rehevöitymistä. 
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3. PUUKUITUPOHJAISET MATERIAALIT RAVINTEIDEN SITOJINA JA 

VARASTOINA 

 

Ravinteiden saatavuus on kasvien kasvamisen ja niiden tuotannon kannalta merkit-

tävä rajoittava tekijä. Maaperän luontaiset ravinteet eivät yleensä yksin riitä, vaan 

lisälannoitus on usein tarpeen. Lannoitteet parantavat maaperää tuomalla siihen tar-

vittavia ravinteita. Rikastamalla maaperää, lannoitteet myös lisäävät tuottavuutta ja 

satoa. Lannoitteet ovat ravinteiden lähteitä, jotka ravitsevat kasveja tarvittavista ra-

vintoaineista, ja maaperä toimii kasvualustana viljelykasvien viljelyyn ja johtaa ra-

vinteiden siirtymiseen lannoitteista kasveihin. (Bakhtiar et al, 2005). 

 

3.1 Orgaaniset lannoitteet 

 

Orgaaniset lannoitteet ovat niitä lannoitteita, jotka valmistetaan käyttämällä orgaani-

sesti hajoavia aineita. Orgaaniset lannoitteet ovat luonnossa esiintyviä lannoitteita ja 

maaperän ravinteita parantavia aineita kuten typpi, fosfori, kalium (Bakhtiar et al., 

2005). Siksi jokainen luonnossa esiintyvä ja helposti biohajoava aine on orgaaninen, 

ja jos tämä orgaaninen aine lisää maaperän rikkautta, sitä kutsutaan orgaaniseksi lan-

noitteeksi. (Goutam, 2016). Orgaaniset lannoitteet rikastavat maaperää mineraaleilla, 

hyödyllisillä bakteereilla ja mikro-organismeilla, parantavat sen rakennetta, houkut-

televat matoja, parantavat sadon laatua, säätelevät maaperän happamuutta, johtavat 

ilmastonmuutosta ja parantavat maaseoksen läpäisevyyttä. Orgaaniset lannoitteet 

imeytyvät kasveihin melko hitaasti, mikä vähentää ylimääräisen lannoitteen lisäys-

riskiä. Orgaanisten yhdisteiden hajoaminen vapauttaa myös hiilidioksidia, joka va-

pautuu prosessissa ja osallistuu kasvien fotosynteesiin. Taulukossa 3 esitetään orgaa-

nisten lannoitteiden käytön edut ja haitat. 

 

Taulukkо 3. Orgaanisten lannoitteiden käytön edut ja haitat (Diacono, et al., 2015). 

EDUT HAITAT 

• Parantavat maaperää: tarjoavat or-

gaanisia aineita, jotka ovat välttä-

mättömiä mikro-organismeille. Ne 

ovat hedelmällisen maaperän yksi 

rakennusosa. 

 

• Ravinteiden vapautuminen: hidas 

ja tasaisella luonnollisella nopeu-

della, jota kasvit voivat käyttää. 

Yliannostus ei ole vaarana, koska 

mikrobit hajottavat lannoitteen ai-

kanaan. 

 

• Vapauttavat hitaasti ravinteita. Maaperän 

viileämmät lämpötilat eivät ole yhtä edulli-

sia yhdisteiden vapautumiselle. Ravintei-

den vapautumisnopeus on liian hidas vas-

taamaan satovaatimuksia lyhyessä ajassa. 
 

• Orgaanisen aineen hajoaminen riippuu 

maaperässä olevista mikro-organismeista. 

Maaperä, jossa on vähän näitä hyödyllisiä 

mikrobeja, viivästyttää orgaanisten ainei-

den tuloksia. 
 

• Kalliimpia kuin kemialliset lannoitteet, 

joita levitetään yhtä suurelle neliömateriaa-

lille.  
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• Jäljellä olevat mineraalit tarjoavat 

tasapainoisempaa ravintoa kas-

veille. 

 

• Eivät pala: turvallisia kaikille kas-

veille, ilman suolapitoisuuden ai-

heuttamaa polttamisvaaraa. 

 

• Pitkäkestoiset: eivät huuhtoudu, 

koska orgaaninen aine sitoutuu, 

riittävästi maaperään. 

 

• Käyttötarve vähenee, kun maaperä 

on rikastettu tarpeeksi, on helpom-

paa ylläpitää vähemmällä työllä. 

 

• Hallittu kasvu: eivät stimuloi poik-

keukselliseen kasvuun, joka voi 

aiheuttaa ongelmia ja edellyttää 

enemmän työtä. 

 

• Vahvemmat kasvit ja ruoho: pa-

rempi vastustuskyky taudeille ja 

hyönteisten tuhoille. 
 

• Hyödyllisiä ympäristölle. Ei hai-

tallisia jäämiä tai huuhtoutumia. 

 

• Parantavat maaperän elämää. Mik-

robit muuttavat orgaanisen aineen 

kasvien tarvitsemiksi ravinteiksi. 

 

• Orgaanista ainetta syövät kaste-

madot kuohkeuttavat ja ilmastoi-

vat maaperää. 

 

• Mukautettavissa: mukautuvat mi-

hin tahansa sovellukseen muutta-

malla ainesosien seossuhteita. Esi-

sekoitetut seokset tai yksittäiset 

tuotteet mahdollistavat joustavuu-

den kasvien mieltymysten tai tar-

peiden mukaan. 

 

• Soveltaminen tietyissä muodoissa vähem-

män kätevää. Ravinnemuotoa, toisin kuin 

pellettejä, on vaikea levittää suurille alu-

eille, kuten nurmikoille. 

 

• Luonnon lannoitteet voivat houkutella lem-

mikkieläimiä, kuten koiria. Koirat saattavat 

haluta kieriä niissä, kaivaa tai syödä niitä, 

erityisesti lannoitteita, joissa on käytetty 

veri- tai luujauhoa. 

 

• Rajoitettu saatavuus joillakin alueilla. 

Kaikkia seoksia ei välttämättä ole tarjolla, 

tai niihin ei voida valita yksittäisiä ai-

nesosia. 

 

• Voi houkutella hyönteisiä varastoitaessa, 

ellei suojaus ole riittävä. 

 

• Eläinten lannat, joita ei ole täysin kompos-

toitu, voivat aiheuttaa ongelmia (esim. 

lanta tartunnan lähteenä), kun niitä käyte-

tään suoraan tuoreina. 

 

Maaperän orgaanisella materiaalilla on tärkeä rooli maaperän pitkäaikaisessa käy-

tössä. (Diacono, et al., 2015). Orgaanisen aineen pitoisuus on seurausta kasvi-, eläin- 

ja mikrobijäämien kulumisesta ja hajoamisnopeudesta sekä lisätyn että olemassa ole-

van orgaanisen aineen mineralisoitumisen kautta. Tarkemmin sanottuna yleisellä ter-

millä ”orgaaninen aine” tarkoitetaan kaikkien maaperässä olevien orgaanisten 
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aineiden summaa. Tämä summa muodostuu hajoamisen eri vaiheissa syntyvistä jään-

nöksistä, mikrobi- ja kemiallisten reaktioiden avulla syntetisoiduista aineista ja maa-

perän mikro-organismien biomassasta. Orgaanisen aineen hajoaminen tapahtuu pää-

asiassa heterotrofisilla mikro-organismeilla. Tämä prosessi tapahtuu lämpötilan, kos-

teuden ja ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta ja johtaa kasviravinteiden vapautu-

miseen ja kiertämiseen, erityisesti typpi (N), rikki ja fosfori (Kaur et al., 2005). 

 

Orgaaniset aineet hajoavat helposti ja niiden tarkoituksena on ylläpitää maaperän 

biologista aktiivisuutta ja elinkelpoisuutta. Metsässä on aina läsnä sekä vanhaa että 

uutta hajoavaa orgaanista ainesta. Hajoamisen alkuvaiheessa se katoaa nopeasti maa-

perään. Hajoamisen jatkuessa orgaaniseen materiaaliin jää yhä vaikeammin hajoava 

aine hajoamisen aikana muodostuneiden ligniini- ja humusyhdisteiden takia. (Berg 

& McClaugherty, 2003; Laurén & Palviainen, 2007)  

 

Hajoaminen tapahtuu sekä fyysisesti että biologisesti. Veteen hajoavasta materiaa-

lista poistuu mm sokerit, aminohapot ja erityisesti kaliumin. Tärkeimmät orgaanisten 

aineiden hajottajat ovat kuitenkin sienet ja bakteerit, jotka myös pystyvät hajotta-

maan selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinit. (Laurén & Palviainen, 2007; Setälä & 

Huhta, 1995). 

 

Orgaanisen aineen hajoamista säätelee esimerkiksi hajoavan materiaalin laatu, ha-

joavan organismin rakenne sekä maaperän lämpötila ja kosteus. Lehdet ja ohuet juu-

ret hajoavat nopeasti, mutta kannot, paksut juuret, kuoret ja oksat ovat hitaita hajoa-

maan. Matala hiili-typpisuhde, matala hiili-fosforisuhde ja matala ligniinipitoisuus 

säätelevät hajoamisnopeutta (Berg & Claugherty, 2003). Hajoaminen, kuten myös 

muun tyyppinen biologinen aktiivisuus, kasvaa lämpötilan noustessa ja kosteuden 

lisääntyessä, ja toisaalta korkea lämpötila ja liiallinen kosteus vähentävät aktiivi-

suutta. Liiallisesta vedestä kärsivässä maaperässä vallitsevat happivapaat olosuhteet, 

jotka estävät fenoliyhdisteiden hajoamista. (Laurén & Palviainen., 2007). 
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Kuva 3 Maaperän orgaanisen aineen koostumus ja hajoaminen (Laurén & Palviai-

nen., 2007). 

 

Orgaaniseen maaperämateriaaliin kuuluvat kasvisoluseinät, jotka sisältävät 10-30 % 

hemiselluloosaa, 10-60 % selluloosaa ja 5-30 % ligniiniä, samoin kuin sokeri-, tärk-

kelys- ja typpiyhdisteet, kuten solujen proteiinit ja peptidit. Lisäksi orgaaninen aine 

sisältää rasvoja, vahoja, hartseja, parkitusaineita ja väriaineita. (Hartikainen, 2014.) 

Puun koostumus on esitetty kuvassa 4. 

 

 
Kuva 4 Puun keskimääräiset koostumukset (Muokattu lähteestä Siren, 2013) 

 

Maaperän orgaanisen aineksen merkitys ilmenee maaperän fysikaalisissa, kemialli-

sissa ja biologisissa ominaisuuksissa. Fysikaaliset ominaisuudet heijastavat 
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maaperän rakennetta. Mälkönen (2003) toteaa, että hapot vaikuttavat maaperän ke-

miallisiin ominaisuuksiin. Niitä syntyy orgaanisen aineen hajotessa. Mälkönen 

(2003) selittää, että nämä hapot voivat reagoida erityisesti metallien, metallioksidien 

ja hydroksidien kanssa muodostaen erilaisia orgaanisten metallien komplekseja. 

Mälkönen (2003) pitää tärkeimpänä orgaanisen aineksen hajotuksen biologisena vai-

kutuksena sitä, että kasvien ja mikrobien käyttöön vapautuu ravinteita. 

 

Hajotuksessa vapautuu myös ravinteita kasvillisuuden käyttöön. Karike on helposti 

hajoava orgaaninen aine, jonka hajoamisaste on vaihteleva. Kasvit saavat jalostettuja 

ravintoaineita mineralisaatioon, jolloin orgaanisesta aineesta tulee epäorgaanista. 

Hajottajayhteisöt ovat sopeutuneet täysin erilaisiin olosuhteisiin. Bakteerit vapautta-

vat ravinteita nopeasti ja tehokkaasti ja viihtyvät hyvin hoidetussa, hapottomassa 

maaperässä. Sienet erittävät ravintoaineita hitaammin, koska ne käyttävät suuria 

määriä hajoavaa materiaalia itsensä kasvattamiseen. Sienet selviävät happamissa olo-

suhteissa. (Hartikainen, 2014). 

 

Maaperän mikrobiologinen aktiivisuus on korkeinta juurialueella. Bakteerit käyttä-

vät nopeasti kasvien komponentteja sokereita, lipidejä ja proteiineja. Suuri määrä 

toimijoita osallistuu soluseinän kasvimateriaalin hajotukseen, jolloin sadat sieni- ja 

bakteerilajit hajottavat selluloosaa ja hemiselluloosaa. Lahosienet ovat vastuussa 

puun ligniinin mikrobiologisesta hajottamisesta (Hartikainen, 2014).  

 

Orgaanisten lannoitevalmisteiden koostumus ja ravinnepitoisuus vaihtelevat paljon, 

mutta niitä yhdistää se, että ne sisältävät orgaanisia aineita. Ne sisältävät aina hiiltä 

(C) ja sitä voidaan saada eläimistä, sienistä tai kasveista. Orgaanisilla aineilla on po-

sitiivinen vaikutus maaperän prosesseihin, jotka puolestaan vaikuttavat maaperän 

koostumukseen, rakenteeseen ja veden pidätykseen (Kaur et al., 2005). 

 

Kasviperäiset ja orgaaniset jätteet lisätään tavallisesti maaperään kasvien ravintoai-

neiden ja maaperän fysikaalisten ominaisuuksien parantamiseksi. Nämä materiaalit 

eivät sisällä yhtä paljon ravinteita. Itse asiassa jotkut maaperän orgaaniset materiaalit, 

esim. keskeneräinen, hajoamaton komposti voivat aiheuttaa typpivajeita kasveissa. 

Lisätyn materiaalin koostumus määrittää vapautuuko typpi kasvien kasvua varten tai 

sitoutuuko mikro-organismeihin, joita hajottaa orgaaniset lannoitteet. Tärkeä orgaa-

nisen jäännöksen ominaisuus on hiilen ja typen välinen suhde, joka vaikuttaa typen 

välittömään saatavuuteen (C: N) (Barbarick, 2006; Diacono, et al., 2015). 

 

Orgaanisen lannoitteen lisääminen tuottaa hiiltä, joka voi toimia energian lähteenä 

useimmille maaperän mikro-organismeille. Jäännös ei vain lisää mikrobien määrää 

ja organismien aktiivisuutta, mutta myös typen tarpeita. Mikrobit käyttävät hiiltä so-

lujen ja typen rakentamiseksi proteiinien syntetisoimiseksi. Jos orgaanisessa jään-

nöksessä on korkea typpipitoisuus (C:N alle 20: 1), mikro-organismit saavat riittävän 
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typen tarpeisiinsa ja muuttavat ylimääräisen orgaanisen typen ammoniumiksi 

(NH4
+). Tätä muutosta kutsutaan mineralisaatioksi ja se on yhteenvetona seuraavassa 

yhtälössä (Barbarick, 2006; Diacono, et al., 2015): 

 

orgaaninen N (esim. proteiini) → mikrobinen aktiivisuus → NH4
+   (4) 

 

Ammonium on typpimuoto, jonka kasvit voivat absorboida. Jos orgaanisessa mate-

riaalissa C:N-suhde on suurempi kuin 20:1 (alhainen typpipitoisuus), mikro-organis-

mien aktiivisuus lisääntyy, koska hiilen lisäys ei saa tarpeeksi typpeä jäännöksestä. 

Sen seurauksena mikrobit imevät maaperästä kasvien typen lähteet. Tämä prosessi 

todennäköisesti aiheuttaisi typen puutoksen kasveissa, joissa on korkea C: N-suhde. 

kasvien käytettävissä olevan typpikatoa kutsutaan immobilisaatioksi, jota kuvaa alla 

oleva yhtälö (Barbarick, 2006): 

 

NO3
- tai NH4

+ →mikrobinen aktiivisuus → orgaaninen N     (5) 

(ei käytettävissä typpeä)  

 

Käyminen voi sitoa nitraatin (NO3
-) ja ammonium (NH4

+) useita kuukausia. Tämän 

ajan kuluttua typpi vapautuu jäännöksestä ja mikrobikudoksesta löytyy orgaanisen 

typen mineralisaatio. Typpilannoitetta lisättäessä pyritään yli 20:1 hiili-typpisuhtee-

seen (Barbarick, 2006). 

 

Puukuituja käytetään maan puhdistukseen suurina määrinä samanaikaisesti. Kuidut 

lisäävät orgaanisen aineen määrää maaperässä, parantavat maaperän biologista aktii-

visuutta ja lisäävät sen kykyä pitää vettä ja ravinteita pellolla. Puukuitu hajoaa maa-

perässä hitaasti, mikä parantaa maaperää pitkällä tähtäimellä. Jotkut lopulta muuttu-

vat erittäin kestäviksi humusyhdisteiksi, jotka pitävät erinomaisesti ravintoaineita ja 

vettä. Puukuituja käytettäessä on otettava huomioon niiden taipumus sitoa typpeä, 

joten on suositeltavaa suunnitella lannoitteiden levitysaika oikein. (Diacono, et al., 

2015). 

 

3.1.1 Kierrätysravinteet 

 

Kierrätys on prosessi, jolla materiaalit (jätteet) muutetaan uusiksi tuotteiksi mahdol-

lisesti hyödyllisten materiaalien tuhlaamisen estämiseksi, tuoreiden raaka-aineiden 

kulutuksen vähentämiseksi, energiankulutuksen vähentämiseksi, ilman pilaantumi-

sen (polttamisesta) ja veden pilaantumisen (kaatopaikoista) vähentämiseksi vähentä-

mällä "tavanomaisten" jätteiden hävittämisen tarvetta ja kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kierrätys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jotka voivat johtaa vahingollisiin il-

mastomuutoksiin (Pratima Bajpai, 2014).  
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Ravinteiden kierrätyksellä tarkoitetaan ravinnepitoisten materiaalien uudelleenkäyt-

töprosessia, joka on tuotettu ja kulutettu kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä vä-

hentää ravinteiden vapautumista ympäristöön ja korvaa uusiutumattomat luonnon-

varat. (Hubbe, 2014). 

 

Kehittyneellä käsittelyllä tarkoitetaan orgaanisten, ravinnepitoisten materiaalien 

prosessointia, jotta materiaalin kuljetettavuus paranee ja materiaali voidaan myös 

jakaa eri fraktioihin, mikä lisää ravintoaineiden käyttömahdollisuuksia. Ravinnema-

teriaalien käytössä ja prosessoinnissa on kiinnitettävä huomioita terveys- ja ympä-

ristöhaittojen minimoimiseksi koko toimitusketjussa, ravinteiden maksimoimiseksi 

samoin kuin jalostuksen aikana syntyvien sivutuotteiden kierrätykseen tai jalostuk-

seen. Kestävyyden saavuttamiseksi prosessoinnin on oltava paitsi ympäristöystäväl-

listä, myös taloudellisesti kannattavaa ja sosiaalisesti hyväksyttävää. Lannoitteita 

annostellaan tarvittaessa kasvien kasvureaktion mukaisesti huomioiden maaperässä 

jo olevat ravinteet. Typpilannoituksen tarkentaminen on edellytys typen huuhtoutu-

misriskien pienentämiseksi. (Valkama et al., 2015). 

 

Kierrätys auttaa vähentämään jätteiden käsittelykustannuksia. Säästää huomattavasti 

kaatopaikkatilaa, koska paperituotteet muodostavat suurimman osan nestemäisestä 

kaatopaikasta. Kierrätys vähentää jätteiden käsittelykustannuksia ja tarvittavaa tilaa 

kaatopaikoilla (Pratima Bajpai, 2014).  

 

Jätteitä ja sivutuotteita voidaan käyttää lannoitetuotteiden valmistuksessa. Lannoite-

valmisteiden valmistusta ja käyttöä säätelee lannoitevalmistelaki. Lannoitevalmiste-

lain soveltuva tuote, joka sisältää kaikki ravinteet, ja on hyödyllinen kasvien kas-

vulle. (Hubbe, 2014). 

Tuotteella ei myöskään saa olla haitallista ympäristölle, eläimille. Lannoitevalmis-

teen soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon sen edut kasvien kasvulle ja 

sen mahdolliset haitalliset ominaisuudet. Kaikki luettelossa esitetyt kysymykset ovat 

autenttisesti arvioitavissa sovellettavissa lannoitevalmisteeksi. (Hubbe, 2014): 

• Sisältääkö tuote tarpeeksi ravintoaineita kasvien kasvuun? 

• Onko ravinteita saatavana kasveille sopivassa muodossa? 

• Onko tuotteella muita kasvien kasvua edistäviä ominaisuuksia? 

• Parantaako käyttö kasvien kasvuolosuhteita? 

• Onko tuote täysin vakaa vai hajoaako se pysyvästi? 

• Kuinka paljon haitallisia aineita (mm. haitalliset metallit ja orgaaniset haitta-ai-

neet) se sisältää? 

• Onko tuote hygieeninen? 
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Orgaaniset lannoitevalmisteet sisältävät hitaasti vapauttavia ravintoaineita, joten sa-

tokasveilta saattaa puuttua tarvittava typpi alkuperäisen kasvukauden aikana. Toi-

saalta syksyllä ravinteiden huuhtoutumisriski on suuri sellaisille kasveille, jotka käyt-

tävät ravintoaineita kasvukauden aikana. Kierrätyslannoitteessa on myös usein pal-

jon hiiltä (C), mikä parantaa maaperän rakennetta ja ravitsee maaperän mikro-or-

ganismeja. Kasvien ravitsemuksessa on tärkeää miettiä myös sitä, mitä pellon pinnan 

alla tapahtuu, sillä aktiivinen maa-alainen toiminta takaa kasviravinteiden vapautu-

misen. Tuotteet, joissa ei ole lannoitteita, kehittyvät jatkuvasti, koska niiden käyttö 

maataloudessa on hyödyllistä, koska sedimentissä on epäpuhtauksia. (Valkama et al., 

2015) 

3.1.2 Komposti 

Komposti on orgaaninen lannoite, joka saadaan hajottamalla kasvi- tai eläinperäistä 

orgaanista jätettä. Komposti saadaan erilaisten orgaanisten materiaalien biologisen 

hajoamisen seurauksena mikro-organismien, pelkistimien ja detritofaagien aktiivi-

suuden vaikutuksesta. Kompostointiprosessia kutsutaan kompostoitumiseksi. Kom-

postointi on menetelmä orgaanisen jätteen prosessoimiseksi maanparannusaineeksi 

(Thobanoglous et al., 1993). 

 

Kompostointi on menetelmä lannoitteiden valmistamiseksi kotitalous-, ruoka-, maa-

talous- jätteistä ja eräistä teollisuusjätteistä, ja se perustuu orgaanisten aineiden ha-

joamiseen mikro-organismien vaikutuksesta. Tämä on aerobinen prosessi eli orgaa-

nisen kiinteän jätteen hajoamista. Siksi kompostoinnin raaka-aineet sijoitetaan 

yleensä aumoihin ja komposteihin (kompostikotelot, tynnyrit, erikoisrakenteet), ei 

kompostikuoppiin, joissa hapen pääsy on vaikeampaa. Kompostointi vaatii ilman li-

säksi sisäisen biologisen lämmön, korkean kosteuden ja mikro-organismien läsnä-

olon ylläpitämistä. Hännisen (et al.,1992) mukaan orgaanisten aineiden tehokkaaseen 

käsittelyyn mikro-organismit vaativat: 

• Hiiltä, joka on välttämätön energialle; lämpöä syntyy hapetus-pelkistysreaktioi-

den aikana, joihin liittyy hiiltä; 

• Typpeä, joka on tärkeä elementti maaperän organismeille. 

• Happea, joka on välttämätön hiilen hapettumiselle ja hajoamisprosessille. 

• Vettä, koska korkea kosteus on välttämätöntä hajoamisprosessien tapahtu-

miseksi, mutta aerobiset olosuhteet on ylläpidettävä. 

 

Kompostin kypsymisnopeus määräytyy näiden aineiden suhteen perusteella. Jotta yl-

läpidettäisiin riittävä määrä happea ja oikea kosteustaso, kompostoidun materiaalin 
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ilmastus on välttämätöntä (lapiointi, sekoittaminen). Kompostissa olevan optimaali-

sen veden ja ilman suhteessa lämpötilaksi asetetaan +50-70 ° C, sitten kompostia 

kypsytetään lämpötilassa +40-50 ° C, kunnes materiaalit jalostetaan. Tyypillisesti 

kypsä komposti voidaan saada kaksi vuotta kompostoinnin aloituksesta, mutta nyky-

aikaisilla kompostointikiihdyttimillä tai kompostikasan ilmastoinnilla prosessia no-

peutetaan yhteen vuoteen (Taavitsainen et al., 2002). 

Erilaisten typpimuotojen suhteiden hallitsemiseksi tarvitaan lisätietoja hiilidioksidin 

ohella. Kompostoinnin aikana nitrifikaatiobakteerit hapettavat ammoniumtypen nit-

raateiksi ja kompostin kypsyys voidaan arvioida näiden kahden suhteella. Maaperä-

mikrobien toiminta on tehokkainta pH:n ollessa 6-7 (Digi Toilet Systems Oy, 2018; 

Park. et al., 1999). Kompostin matala pH on usein merkki siitä, että komposti ei ole 

vielä kypsä. Orgaanisen aineen hajoamiseen liittyy useita kemiallisia ja fysikaalisia 

reaktioita, jotka voivat antaa tietoa kompostoinnin edistymisestä, ja pH:n seuranta on 

yksi helpoimmista tavoista saada tämä tieto. Kompostoitumisen alkuvaiheessa, kun 

mikrobeilla on suuri määrä helposti hajoavia ravinneita, kompostointi tapahtuu no-

peasti. Orgaanisen aineen hajotessa syntyy/vapautuu happoja ja maaperään pH las-

kee lähelle neljää. Kompostoinnin kehittyessä prosessi hidastuu ja niin kutsuttu ter-

mofiilinen vaihe alkaa. Tässä vaiheessa kompostin lämpötila on korkeimmalla tasolla 

ja johtaa proteiinin hajoamiseen, ammoniakin vapautumiseen ja pH: n nousuun. 

Kompostointi laskeutuu sitten stabilointivaiheeseen, tässä vaiheessa kompostoinnin 

lämpötila laskee ja hitaimmin hajoava selluloosa, hemiselluloosa ja lopulta ligniini 

ja humusaineet hajoavat, mutta hajoaminen on epätäydellinen. Kypsässä kompostissa 

pH on noin 7. Saadun kompostin ja massan laatu riippuu pääasiassa raaka-aineiden 

laadusta. Tässä tapauksessa, kun raaka-aineet ovat hyvin heterogeenisiä, ja orgaani-

nen aine hajoaa hitaasti. (Park et al., 1999). 

Kompostoituessaan orgaanisessa aineessa kasveille saatavilla olevien ravinteiden pi-

toisuus kasvaa, patogeeninen mikrofloora neutraloituu, selluloosan, hemiselluloosan 

ja pektiinien määrä vähenee. Ne aiheuttavat maaperän typen ja fosforin liukoisten 

muotojen imeytymisen orgaanisiin kasveihin. Kasvit imevät vähemmän, mikä hel-

pottaa lannoitteiden viemistä maaperään. Jotta komposti toimisi hyvin, siinä täytyy 

olla sopivassa suhteessa hiiltä, happea, typpeä ja vettä (Thobanoglous et al., 1993) 

 

3.1.3 Tuhka ja biohiili 

 

Tuhka on epäorgaaninen sivutuote kiinteiden polttoaineiden, kuten hiilen, biomassan 

tai jätteiden, palamisesta. Syntyvän tuhkan määrä on verrannollinen kulutettujen 

polttoaineiden määrään ja niiden ominaisuuksiin, kun taas sen koostumus riippuu 
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monista tekijöistä. Puutuhka on jäännös, joka syntyy puun ja puutuotteiden (lastu, 

sahanpuru, kuori jne.) palamisen seurauksena. Se on jäljellä oleva epäorgaaninen ja 

orgaaninen jäännös puun tai valkaisemattoman puukuidun palamisen jälkeen. Puu-

tuhkan kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti ja riippuvat 

monista tekijöistä, kuten tyypin poltetun kasvin iästä ja kasvityppistä. Puun tuhkan 

kemialliset ominaisuudet, jotka määräävät sen hyödyllisen käytön, riippuvat puula-

jeista ja polttomenetelmästä, joihin sisältyy palamislämpötila, kattilan hyötysuhde ja 

käytetyt lisäpolttoaineet. Tuhkan saanto vähenee palamislämpötilan noustessa 

(Etiegni & Campbell, 1991). Lehtipuut sisältävät enemmän kaliumia ja siksi tuotta-

vat yleensä enemmän tuhkaa kuin havupuut. Kuori ja lehdet tuottavat taas yleensä 

enemmän tuhkaa kuin puun sisäosat. Keskimäärin puun polttaminen aiheuttaa noin 

6–10 % tuhkaa. Kun tuhkaa tuotetaan teollisuuspolttojärjestelmissä, palamislämpö-

tila, keräyspaikka ja prosessi voivat myös vaikuttaa perusteellisesti tuhka-aineen 

koostumukseen. Siksi puutuhkan koostumus voi olla hyvin vaihteleva maantieteelli-

sestä sijainnista ja teollisista prosesseista riippuen. 

 

Taulukko 4 Puutuhkan tärkeimpiä elementtejä (Campbell et al., 2015; Mishra et al., 

1993). 

Elementtejä Pitoisuus, % 

hiili 5–30% 

kalsium 7–33% 

kalium 3–4% 

magnesium 1–2% 

mangaani 0,3–1,3% 

fosfori 0,3–1,4% 

natrium 0,2-0,5% 

Puutuhkan tiheys vähenee hiilipitoisuuden kasvaessa. Kemialliset ja fysikaaliset 

ominaisuudet riippuvat puun tyypistä, palamislämpötilasta jne. (Campbell et al., 

2015; Mishra et al., 1993). Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat tärkeitä puu-

tuhkan hävittämis- ja hyödyntämisprosessien kehittämisessä. 

 

Tuhkalannoite tai sen raaka-aine voi olla puun, turpeen tai peltobiomassan polttami-

sessa ja eläinlannan polttamisessa syntyvää tuhkaa. Tuhkaa on myös käsiteltävä pö-

lyn muodostumisen minimoimiseksi. Metsälannoitteena käytetyn tuhkan kokonais-

fosfori- (P) ja kalium (K) -pitoisuksien on oltava vähintään 2 % ja kalsiumia (Ca) 

vähintään 6 %. Rakeiseen tuhkalannoitteeseen voidaan lisätä epäorgaanisia 
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lannoitevalmisteita sen hyödyllisyyden vuoksi tai täyttää vähimmäisvaatimukset. 

Tuhkalannoitteet eivät saisi aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisille, eläimille, kasveille 

tai ympäristölle. Irtotuhkat ovat hyvin pieniä ja pölyisiä. Tuhka on esikäsiteltävä tai 

stabiloitava ennen käyttöä kuljetuksen ja jakelun helpottamiseksi, pölyn sekä ympä-

ristö- ja terveysriskien poistamiseksi. (Väätäinen et al. 2000). Tuhkan esikäsittely-

menetelmät sisältävät itsekovetuksen, rakeistuksen ja pelletoinnin (Steenari & Lund-

qvist 1997; Takalo 1997; Pesonen 2012).  

 

Rakeistus on tehokkain menetelmä tuhkan stabiloimiseksi. Rakeistusmenetelmiä on 

monia erilaisia, mutta yhteistä niille kaikille on tuhkan kostutus, jossa tuhka muo-

dostaa rakeet ennen kovettumista. (Isännäinen et al., 1997; Väätäinen et al., 2000). 

Tuhkan rakeistaminen mahdollistaa myös tuhkan ravintoarvon muuttamisen lisää-

mällä lannoitteita tai jäämiä. Rakeistuksen aikana tuhka voidaan "terävöittää", ts. sen 

lannoitusarvoa voidaan säätää sekoittamalla eri tuhkalaatuja tai lisäämällä ravinteita 

tuhkaan tarpeen mukaan. (Hytönen 1998, 1999). Rakeistamalla tuhka sopivalla suh-

teella typpeä sisältävää lietettä, kuten metsäteollisuuden biolietettä tai yhdyskuntajä-

tevesilietettä, on mahdollista saada aikaan tuhkalannoitevalmiste, joka soveltuu typ-

pipuutteiselle elinympäristöille (Hytönen 1998; Korpilahti 2003). 

 

Tuhka lisää pitkällä tähtäimellä maaperän mikrobien hajoamista, mikä puolestaan li-

sää orgaanisen typen vapautumista kasveihin (Hytönen 1998; Mahmood et al., 2003). 

Typen mineralisaatiosta huolimatta typen määrä maaperässä voidaan laskea tuhkan-

poistolla. Metsä ja muu kasvillisuus sekä kasvava mikrobikanta käyttää entistä enem-

män typpeä (Hytönen 1998). 

 

Karuissa sekametsissä, joissa typen puutos on kasvua rajoittava tekijä, ei ole todettu, 

että tuhkalannoite lisää merkittävästi typen saatavuutta (Fritze et al., 1994; Saarsalmi 

et al., 2006, 2010). Karuissa maaperissä maaperän ravinnetilan parantaminen puiden 

kasvun lisäämiseksi vaatii tuhkan lisäksi myös typpilisäystä. Tuhkalla lannoittami-

nen parantaa puiden ravinnetilaa pitkällä tähtäimellä. Puiden ravinnetilan muutoksiin 

vaikuttavat mm. paikan ravinnetila, puulajit, käytetyn tuhkan määrä ja laatu sekä pui-

den ravitsemustila ennen lannoitusta. Tuhkaravinteet voivat nopeasti vaikuttaa puus-

ton ravinnetilaan, jos maassa olevan orgaanisen typen mineralisaatio lisääntyy (Moi-

lanen et al., 2002). 
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Tuhka ei sisällä typpeä, koska typpi vapautuu ilmakehään palamisprosessin aikana. 

Tuhkalannoitus voi kuitenkin vaikuttaa puiden typpisäästöihin joko muiden ravinne-

pitoisuuksien muutosten seurauksena tai typen vapautumisen seurauksena turpeesta 

maaperän hajoamisen lisääntyessä. Tuhkalannoitus sopii parhaiten korkean typpipi-

toisuuden omaaviin turvemaihin, joissa puiden kasvua rajoittaa kaliumin ja fosforin 

puute. Tuhkalannoitus soveltuu hyvin myös turvetuotannosta vapautuneille turvealu-

eille, jotka: metsitykseen tai maisemointiin kasvillisuuden kanssa. Kankaalla puiden 

kasvua rajoittaa typpipula, joten tuhkan käyttö ei yleensä lisää puiden kasvua. He-

delmällisessä maaperässä tuhkan lannoittamista voidaan kuitenkin käyttää torjumaan 

puiden kasvuhäiriöitä ravinteiden epätasapainon tai puutteen vuoksi (Kuopanportti, 

2001). 

 

Tuhkan käyttäminen lannoitteena vähentää maaperän happamuutta ja lisää pitkällä 

aikavälillä maaperän ravinteiden kokonaismäärää. Maaperän tuhkalannoitus stimuloi 

myös maaperän hajoamista, mikä myötävaikuttaa osaltaan maaperän orgaanisen ai-

neksen hajoamiseen ja typen vapautumiseen kasveihin. (Huotari, 2012). 

Biohiili on kiinteä polttoaine, joka on valmistettu biomassasta lämpökemiallisella 

käsittelyllä. Biohiili on uusiutuva ja hiilineutraali polttoaine, jonka ominaisuudet 

ovat samanlaiset kuin hiilellä. Biohiilellä on mielenkiintoisia ominaisuuksia muihin 

biopolttoaineisiin verrattuna, kuten korkea energiapitoisuus. Metsäteollisuuden sivu-

tuotteet ja käytetyt raaka-aineet voivat sisältää myös biohiilen raaka-aineita. Biohii-

len tuottamiseksi on pääasiassa kaksi menetelmää: torrefiointi ja höyrypuhallus. 

Muita menetelmiä biohiilen tuottamiseksi on myös kehitteillä, mutta niitä ei ole saa-

vutettu laajassa mittakaavassa. Jauhaminen on tunnettu menetelmä esimerkiksi kah-

vin valmistamiseksi ja puun paahtamiseksi. Torrefiointi on pyrrolyysi- tai kuivatis-

lausmuoto tai lämpökemiallinen käsittely. Höyrypuhallusprosessissa biohiilen kostea 

raaka-aine kuumennetaan ja paineistetaan suljetussa tilassa. Paineistuksen ja kuu-

mennuksen jälkeen paine vähenee nopeasti, jolloin biomassan kosteus haihtuu ja 

höyry laajenee melkein räjähtävästi. (Libra, et al., 2011). 

Kasvien biomassaa voidaan käyttää sen erityisestä kemiallisesta rakenteesta ja kor-

keasta lämpöarvosta johtuen lukuisia muuntamisprosesseja, jotka on tarkoitettu kiin-

teiden, nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotantoon. Energian hankkimi-

nen biomassasta on mahdollista polttamalla, rinnakkaispolttamalla hiilen kanssa, 

kaasuttamalla, pyrolyysi- ja käymismenetelmällä. Biomassan kasvutekijöihin vaikut-

taa kasvilajien ja tuotantosyklin valinta, mukaan lukien istutuksen sijainti ja sopiva 

lannoitus. Materiaalin oikea valmistelu ja teknologian optimointi prosessissa, mu-

kaan lukien jätetuotteiden, ts. palamisen aikana syntyneen tuhkan hallinta, vaikuttaa 

biomassan energialähteen käytön tehokkuuteen. Sekä energiakasvien viljely että 
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biomassasta saatavan tuhkan hyödyntäminen on osa kestävää energianhallintaa ja 

sillä on valtava merkitys ympäristövaikutuksiin. Maatalousenergiaa kannatetaan 

myös ympäristösuojelun näkökulmasta. Kirjallisuudesta saatavien tietojen mukaan 

biomassan tuhka voi vaikuttaa maaperän fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin 

enemmän kuin mineraalilannoitteet (Libra et al.,2011; Lehmann et al., 2009). 

 

Maaperän kemikaalien fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien tehokas parantaminen 

ja vähemmän hedelmällisen maaperän hedelmällisyyden lisääntyminen voidaan 

saada aikaan käyttämällä humushappoa. Humushappo on elintärkeä elementti kas-

vien kasvulle, koska se kuljettaa ravinteita ja vitamiineja solun seinämien läpi ja kas-

vin käyttöön. Humushapon käyttö parantaa kasvien vastuskykyä ja vaikuttaa positii-

visesti sadon määrään ja laatuun. Humushapolla on korkea kemiallinen reaktiivisuus 

orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin, joita esiintyy maaympäristössä, ja sen 

vuoksi sen mahdollinen käyttö maaperässä kemiallisesti hajoavien maaperien kun-

nostamiseksi keskustellaan yhä useammin. Maataloudesta biokestävyyden tuominen 

maaperään tarjoaa monia etuja parantamalla fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuk-

sia, mikä puolestaan lisää satoa. Maatalouden kannalta biohiilen tuominen maape-

rään parantamaan sen ominaisuuksia ja kasvuolosuhteita näyttää olevan hyödyllistä, 

koska se vaikuttaa satojen kehitykseen ja lisää satoa. Lisäksi ottaen huomioon nopeat 

vaikutukset ja suhteellisen alhaiset käyttökustannukset, biohappoyhdisteitä käytetään 

yhä useammin puhdistuksessa ja maaperän suojeluprosessissa. Maaperään johdetun 

biohapon suorituskyky riippuu lähinnä sen valmistukseen käytetyistä raaka-aineista 

sekä pyrolyysin prosessiparametreistä. Ne määrittävät makro- ja mikroelementtien 

pitoisuudet sekä haitalliset aineet kuten raskasmetallit. Heterogeeninen kemiallinen 

koostumus mahdollistaa vuorovaikutuksen maaperässä vaikuttaen rakenteeseen, 

jossa on suuri joukko epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä, sekä koostumukseen, 

huokosten kokojakaumaan ja tiheyteen. (Kamman et al., 2012) 

 

Maaperään syötetyille biohiilille on ominaista korkea stabiilisuus ja vastustuskyky 

biologiselle hajoamiselle, minkä vuoksi niitä pidetään erittäin tehokkaina aineina hii-

lidioksidin sitomiseen maaperässä. Lisäksi biokiertojen käyttö ei vain anna maaperän 

lisätä hiilipitoisuuttaan, eikä muita biogeenisiä yhdisteitä, kuten fosforia, kaliumia, 

magnesiumia ja typpeä. Suuri ioninvaihtokapasiteetti ja ominaispinta-ala biokertojen 

osuus vähentää biogeenisten elementtien huuhtoutumista maaympäristöstä ja vähen-

tää typpioksidipäästöjä. Maaperään johdetut biohiilet lannoitemateriaaleina vaikut-

tavat myös maaperän pH-arvon nousuun. Tähän mennessä tehty tutkimus on osoitta-

nut, että biohiilet sisältävät lukuisia alkuperäisiä aineita, kuten kalsiumkarbonaattia, 

jotka voivat vaikuttaa maaperän pH-arvoon, ja parhaat tulokset pH:n nousun 
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muodossa voidaan saada voimakkaasti happamaksi tuotetussa maaperässä. Biohiil-

ten lisääminen maaperään vaikuttaa myös sen fysikaalisiin ominaisuuksiin lisäämällä 

kykyä muodostaa maaperän aggregaatteja ja eroosionkestävyyden tai vedenpidätys-

kyvyn paranemiseen. Fyysisten ominaisuuksien parantaminen maaperän määrä bio-

kestävän lisäaineen levityksen jälkeen riippuu pääasiassa sen ominaisuuksista, jotka 

ovat pääasiassa sen tuotannossa käytetyn tekniikan avulla. Erittäin huokoinen biohii-

len rakenne voi myös luoda suotuisan ympäristön mikro-organismien olemassa-

ololle, mikä lisää hedelmällisyyttä ja maaperän tuottavuutta (Kamman et al., 2012; 

Libra et al., 2011). 

 

3.2 Kasvatusalustat 

Elatusaine toimii kasvualustana kasvin juurten ja sitä tarvitsevien ravintoaineiden 

sekä veden välillä. Elatusaineen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaasti kasvien kas-

vuun, joten elatusaineen pitäisi olla sopiva kasvuun. Substraatin ominaisuudet riip-

puvat käytetyistä materiaaleista ja niiden sekoitussuhteista. Taulukko 5 näyttää kas-

vualustan vaadittavat ja toivotut ominaisuudet. (Järvinen et al., 2016). 

Taulukko 5 Kasvatusalustan vaadittavat ja toivotut ominaisuudet (Järvinen et al., 

2016). 

Vaaditut ominaisuudet Toivotut ominaisuudet 

• Huokoinen ja kestävä rakenne 

• Hyvä veden ja ravinteiden säi-

lyttäminen 

• Sopiva pH 

• Riittävän pieni johtavuus 

• Ei haitallisia aineita 

• Halpa 

• Helppo saatavuus 

• Kertakäyttöinen 

• Valmistettu uusiutuvista mate-

riaaleista 

• Biohajoava 

Kasvin olisi voitava juurtua substraattiin, siksi substraatilla on oltava huomattava 

huokoisuus. Huokoisen rakenteen avulla vesi ja ravinteet voivat sitoutua materiaaliin 

ilman lisäksi. Ilmalla täytetyt huokoset ovat välttämättömiä juurten hapen toimitta-

miseksi. Alusta ei saa muodostua homeiseksi tai hajota kasvukauden loppuun saakka. 

Kasvihuonekasveille väliaineen sopiva pH on 5,5-6,5 (Järvinen et al., 2016; Soini, 

2003; Backman, 2007). 

Jos substraatissa on paljon ravintoaineita, mutta sitä ei toimiteta kasveille, tarvittava 

lannoitteiden määrä ja sen vuoksi niihin liittyvät kustannukset kasvavat. Siten mate-

riaali, joka sitoo ravintoaineita hyvin ja vapauttaa niitä hitaasti ja tarpeeksi kasvien 

käyttöön, on edullisin lannoitekustannusten kannalta. Lisäksi hyvin vedenpitävä 
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kasvatusalusta vähentää kasteluun tarvittavan veden määrää ja kastelukustannuksia. 

Tärkeimmät kasviravinteet ovat typpi, fosfori ja kalium. Lisäksi kasvit tarvitsevat 

kalsiumia, magnesiumia ja rikkiä sekä hivenaineita, kuten booria, mangaania, kupa-

ria, rautaa, sinkkiä ja molybdeeniä. Ravinteita voidaan annostella joko kasteluveden 

mukana tai sekoitettuna substraattimateriaaliin. Kuvio 5 esittää kaavion kasveille tar-

vittavista ravintoaineista (Chen et al., 2016). 

Kuva 5 Kasvien tarvitsemia ravinteita (muokattu lähteestä Chen et al., 2016). 

 

 

Transkriptiotekijä (HY5) edistää valolla aikaansaamaa morfogeneesia ja toimii valo-

reseptoriverkoston alapuolella vaikuttaen suoraan valolla indusoituun geenitran-

skriptioon. HY5 on välttämätön valonherkälle koordinaatiolle, joka on juuriin me-

nevä signaali. HY5 välittää valon juuriin asti, joka aktivoi niiden kasvun ja N-oton. 

Hiilihydraattifotosyntaatin indusoima NRT2.1-ekspressio ja N-otto riippuvat 

HY5:stä. HY5 edesauttaa C- ja N-aineenvaihdunnan tasapainon ylläpitämistä vaih-

televassa valovirtauksessa. Valolla aktivoitu HY5-proteiini siirtyy versoista filemin 

kautta juuriin, joissa ampumaperäinen HY5 indusoi HY5-geenin transkription. Kas-

vien johdettu HY5-transkriptiotekijä myös edistää nitraattien imeytymistä suoraan 

juuriin aktivoimalla NRT1-geeniä. On ilmeistä, että HY5:n mobilisointi juuresta juu-

reen parantaa ravintoaineiden tasapainoa ja säätelee yhtä aikaa sekä hiilen assimilaa-

tiota versoissa että nitraattien imeytymistä juuriin (Chen et al., 2016). 

 

Taulukon 6 mukaan tällä hetkellä käytössä olevista materiaaleista turpeella on suo-

tuisimmat kasvatusväliaineominaisuudet. Uusista materiaaleista massan tulee täyttää 
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kaikki substraatin vaatimukset (Lehmann, 2007; Kinney et al., 2012; Pajupojat, 2017; 

Vaughn et al., 2013). 

 

Taulukko 6 Puukuituinen kasvatusalustat (Lehmann, 2007; Kinney et al., 2012; Pa-

jupojat, 2017; Vaughn et al., 2013). 

Materiaalit Ominaisuus 

 

Nollakuitu 

Nollakuitu on sellu- ja paperiteollisuu-

den sivutuote. Se on niukkaravinteinen 

maanparannusaine, joka lisää maan elo-

peräistä ainesta ja jonka sisältämä kal-

siumkarbonaatti vaikuttaa maan happa-

muuteen. Sen kalkitusvaikutus on hidas 

ja pitkäaikainen. 

 

Sellu 

Selluloosa on kemiallinen massa, pape-

riteollisuuden välituote. Selluloosamo-

lekyylien verkkorakenne tekee siitä 

huokoisen materiaalin, joka pitää hyvin 

vettä. Sellu on myös edullinen ja saata-

vana teollisuudelle, etenkin Euroo-

passa. 

 

Puukuori 

 

Puukuorijäte muodostuu metsäteolli-

suuden kuoresta ja on teollisuuden mer-

kittävä sivutuote. Havupuun ja koivun 

kuorta ja kuorta käytetään puutarhoissa 

kasvatusväliaineiden suojaamiseksi ja 

rikkakasvien torjumiseksi, männyn-

kuorta voidaan käyttää, kuten perliittiä, 

myös substraatin ilmavuuden paranta-

miseksi (Suomalainen Taimi, 2013, 

Owen et al., 2014). 

 

Biohiili 

Biohiilellä tarkoitetaan biologista pyro-

lyysiä. Pyrolyysin aikana biomassa 

kuumennetaan typpiatmosfäärissä, vali-

tut haihtuvat yhdisteet poistetaan bio-

massasta. Prosessin tuotteet ovat bio-

kaasu ja hiili. Pyrolyysin seurauksena 

biomassassa oleva hiili sitoutuu biohii-

leen, vähentäen siten hiilidioksidipääs-

töjä ilmassa. Biohiilen on havaittu pa-

rantavan maaperän ravintoaineiden pi-

dätyskykyä ja suodattavan veden epä-

puhtauksia esittävät, että biohiiltä voi-

daan käyttää myös turpeen korvaami-

seen kasvatusväliaineissa. 
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4 PUUN MAKROSKOOPPINEN RAKENNE 

 

Puun kuitumaisuus vaikuttaa voimakkaasti sen käyttöön. Puu koostuu pääasiassa on-

teloista, pitkänomaisista, karamuotoisista soluista, jotka ovat järjestäytyneet yhden-

suuntaisesti puun rungon suuntaan. 

 

Puukuidut ovat tärkeät raaka-aineiden lähteitä niiden laajan esiintymisen, stabiilisuu-

den, kovuuden, keveyden, joustavuuden ja uusiutuvuuden takia. Puukuitutyyppi vai-

kuttaa niiden morfologisiin rakenteisiin, fysikaalisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin 

ja kemialliseen koostumukseen. Ne ovat huokoista materiaalia, jossa 70% tilavuu-

desta koostuu ilmalla täytetyistä luumenista. Jäljellä oleva osuus puukuiduista koos-

tuu aine- tai soluseinistä (puukuitujen ainesosat). Puun rungon tehtäviä ovat puun 

tukeminen, veden ja ravinteiden kuljetus sekä ravinteiden varastointi. Kuva 6 esittää 

täysikasvuisen puun rungon osat poikkileikkauksena (Sjöström 1977). 

 

 
Kuva 6 Puun poikkileikkaus (Sjöström 1977). 

 

Ydin on puun solu, joka muodostuu puun ensimmäisten elinvuosien aikana ja jolla 

on matala mekaaninen lujuus. Poikkileikkauksessa se näyttää mustalta pisteeltä, 

jonka paksuus on muutama millimetri (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puusolukko muodostaa suurimman osan rungosta, joka voidaan jakaa sydän- ja pin-

tapuuhun. Puun solut koostuvat pääasiassa runkosoluista ja pitkänomaisista puuso-

luista. Kasvukaudet ja ilmastomuutokset vaikuttavat sen rakenteeseen. Erityisesti ke-

vätpuu toimii johtavana solukkona. Kasvukauden edetessä solujen kasvu alkaa hi-

dastua, jolloin muodostuu kesäpuuta, joka toimii pääasiassa tukisolukkona. Yhden 

kasvukauden aikana muodostuneet kevät- ja kesäpuut muodostavat vuosirenkaan eli 

luston (kuva 7). Lehtipuiden tapauksessa kevät- ja kesäpuiden välinen ero ei ole yhtä 

selvä kuin havupuiden tapauksessa. Kasvukauden olosuhteet vaikuttavat merkittä-

västi luston ominaisuuksiin, kuten puiden paksuuteen, muodostumiseen ja satoon ke-

väällä ja kesällä. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 
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Puumateriaali voidaan jakaa myös täysikasvuisiin ja nuoriin puihin. Nuori puu on 

pääosin ytimen ympärillä olevaa puusolukkoa, joka on noin 10-20 vuotta vanhaa 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007).  

 

 
Kuva 7 Mäntypuun säteittäinen poikkileikkaus (Sjöström 1977). 

 

Useiden puulajien poikkileikkauksessa puun tumma alue eli sydänpuu voidaan ha-

vaita ytimen lähellä. Sen solut ovat kuolleet, siksi ne eivät kuljeta vettä. Ulompi ren-

gas koostuu elävästä pintapuusta, missä ravinteet ja vesi kuljetetaan ja varastoidaan, 

paras puu voi kasvaa solujakautumista käyttämällä. Puun pinta peittää yleensä noin 

10 vuoderengasta (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puussa on myös radiaalisia ydinsäteitä, joiden on tarkoitus kuljettaa ravinteita koko 

puuhun. Havupuissa ydinsäteet ovat yleensä yhden solurivin leveitä, kun taas lehti-

puissa ne ovat jonkin verran leveämpiä. Ydinsäteet voivat ulottua puun ytimestä kuo-

reen. Ne eivät kuitenkaan aina tule puunytimestä, vaan niiden lisäksi on myös sekun-

daarisia ydinsäteitä, jotka alkavat puunsolukosta. Ydinsäteiden koko ja lukumäärä 

kasvaa pintapuun läheisyydessä. Suurin osa ydinsäteiden soluista ovat eläviä pinta-

puussa, mutta kuolleita ydinpuussa. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007, Sjöström, 

1977). 

 

Jälsi sijaitsee puusolukon ulkokehällä ja on yhden solukerroksen seinämä, jossa 

kaikki solut elävät ja jakautuvat. Jokaisen solunjaon myötä syntyy käyttöön uusi puu-

materiaali ja uusi nila. Puu kasvaa siten pituutta latvan yläosasta ja paksuutta jälsi-

kerroksella. Nila ja ulkokuori muodostavat puunkuoren. Nila on kerros eläviä soluja, 

jotka kuljettavat sokereita ja tärkkelystä puunrunkoon. Ulkokuori tai kuori on kerros 

kuolleita kudoksia, joita käytetään rungon suojaamiseen. (Jääskeläinen & Sundqvist, 

2007). 
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4.1 Rungon rakenne ja kemiallinen koostumus 

 

Puu on kemiallisesti heterogeeninen materiaali. Puunrunkojen, oksien ja juurten ke-

miallinen koostumus on hyvin erilainen. Vaihtelua on sekä pituus- että poikkisuun-

nassa (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007, Sjöström, 1977). 

 

Elävä puu sisältää runsaasti vettä. Kosteuspitoisuus voi vaihdella 40-50 % välillä 

puun kokonaismassasta. Puun kuiva-aine koostuu pääasiassa kemiallisista kom-

ponenteista, jotka tulisi jakaa rakenneosiin (selluloosa, hemiselluloosat, ligniini) ja 

uuteaineet (suuri määrä pienimolekyylisiä yhdisteitä, jotka erotetaan uuttamalla). Ra-

kenneosat muodostavat noin 95 % puun soluseinästä. Suurin osa rakenneosista on 

polysakkarideja, ts. pääasiassa selluloosaa ja hemiselluloosaa. Puu sisältää pieniä 

määriä muita yhdisteitä, kuten pektiiniä, tärkkelystä, proteiineja, uutteita ja epäor-

gaanisia yhdisteitä. Epäorgaanisten yhdisteiden osuus on noin 0,1-1 %:n puun kui-

vamassasta. Tärkeimmät osat ovat epäorgaanisia aineita, kuten kalsium (Ca), kalium 

(K) ja magnesium (Mg) (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Puun tärkeimmät kemialliset komponentit: 

 

• Selluloosa: noin 40–45 % puun kuiva-aineesta (Sjöström, 1993; Alén, 2000). Se 

on soluseinämän tukimateriaali. Selluloosa on lineaarinen homopolymeeri, joka 

koostuu glykoosiyksiköistä, jotka kytkeytyvät toisiinsa (1-4) glukosidisidoksilla. 

Luonnollisen puuselluloosan polymeroitumisaste on noin 10 000 (Sjöström, 

1993). Selluloosaketjun fuktionaalisilla eli hydroksyyliryhmillä on ydroksyyli-

ryhmillä, on voimakas taipumus muodostaa sisäisen ja molekyylien välisiä ve-

tysidoksia. Näiden avulla selluloosamikrofibrillit voivat muodostaa molekyylejä 

yhdessä. Voimakkaasti järjestyneet kiteiset yksiköt vuorottelevat heikommin jär-

jestyneiden ja amorfisia alueiden kanssa. Puun selluloosa liittyy läheisesti hemi-

selluloosaan ja ligniiniin (Sjöström, 1993; Alén, 2000). 

 

• Hemiselluloosat ja pektiinit: hemiselluloosat ovat heterogeeninen ryhmä poly-

sakkarideja. Kuten selluloosa, myös hemiselluloosat toimivat tukimateriaalina 

soluseinämissä. Puussa olevan hemiselluloosan määrä on tyypillisesti 20–30 % 

(Sjöström 1993; Alén, 2000). Hemiselluloosien rakenne ja koostumus vaihtelevat 

puulajien ja puun kasvuympäristön mukaan. Hemiselluloosien rakennuspalikoita 

ovat D-glukoosi, Dmannose, D-galaktoosi, D-ksyloosi, L-arabinoosi, D-ara-

binoosi, L-ramnoosi, 6-deoksiL-mannoosi, L-fruktoosi ja pienet määrät uroni-

happoja (Alén, 2000). Havupuussa löydetyt hemiselluloosat ovat pääasiassa ga-

laktoglukomannaaneja (15–20 % kuivasta puusta), kun taas lehtipuiden hemisel-

luloosissa on runsaasti ksylaaneja (15–30 % kuivasta puusta) (Sjöström 1993; 

Alén, 2000). Galaktoglukomannaanien lisäksi havupuut sisältävät pieninä 
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määrinä myös arabinoglukuronoksylaania, arabinogalaktaania ja muita polysak-

karideja. Lehtipuu sisältää myös substituoimattomia glukomannaaneja ja pieniä 

määriä muita polysakkarideja. Muut puussa olevat polysakkaridit ovat pektii-

niaineita, tärkkelystä ja proteiineja (Sjöström, 1993; Alén, 2000). Pektiiniaineet 

koostuvat galakturonaaneista, galaktaaneista ja arabinaaneista Pektiinejä esiintyy 

tyypillisesti primaarisoluissa ja keskilamelissa (Sjöström, 1993). 

 

• Ligniini: kolmas tärkeä puussa esiintyvä komponentti on ligniini. Noin 26–32 % 

havupuusta ja 20–25 % lehtipuusta on ligniiniä (Sjöström, 1993). Puussa ligniini 

on rakenteellinen osa soluseinää ja muodostaa yhdessä hemiselluloosien kanssa 

matriisin, joka on kiinnittyneenä selluloosaan (Sjöström, 1993; Alén, 2000). Ku-

ten muiden puun tärkeimpien komponenttien tapauksessa, ligniini ei ole jakautu-

nut tasaisesti soluseinämään. Ligniini on aromaattinen polymeeri, joka koostuu 

kolmesta erityyppisestä fenyylipropanoidiyksiköstä entsyymikatalysoidun radi-

kaalin kytkemisen kautta biosynteesin aikana. Rakennusyksiköt (ligniinin pre-

kursorit), ts. koniferyylialkoholi, sinapyylialkoholi ja p-kumaryylialkoholi, eroa-

vat toisistaan metoksisubstituenttien määrän suhteen (kuva 4). Yksiköiden kyt-

keytyminen eri tavoin on mahdollista, kun entsymaattisella hapetuksella syntyvät 

fenoksiradikaalit siirretään rakenteeseen resonanssistabiloinnin seurauksena 

(Sjöström, 1993; Alén, 2000). Fenyylipropanoidit kytkeytyvät toisiinsa pääasi-

assa eetterisidoksilla (C-O-C), mutta myös hiili hiili (C-C) -sidoksilla ilman sel-

keää toistuvaa järjestelmää. Näkyvin sidos sekä havupuussa että lehtipuussa on 

β-O-4-sidos, joka muodostaa 40–60 % kaikista sidoksista (Sjöström, 1993; Alén, 

2000). Ligniinin välisten erilaisten mahdollisten linkkien seurauksena yksiköiden 

ja erilaisten sidostyyppien sattumanvaraisen esiintymisen vuoksi ligniinin poly-

meerinen rakenne on hyvin monimutkainen (Alén, 2000). 

 

• Uuteaineet: puun uuteaineet, poikkeuksellisen suuri määrä (aminohapot, terpee-

nit, hartsihapot, rasvahapot, fenolit, saippuoitumattomat) puukomponentteja, 

jotka liukenevat neutraaliin orgaaniseen liuottimeen tai veteen, sisältävät 1 - 4,5% 

puun kuiva-aineita (Alén, 2000). Puun uuteaineiden määrä ja koostumus vaihte-

levat puulajien välillä, mutta myös saman puun eri osien välillä. Lisäksi viljely-

olosuhteet vaikuttavat puun uuteaineiden määrään (Ekman & Holmbom, 2000). 

Puun uuteaineet pidetään ei-rakenteellisina puuaineosina (Alén, 2000). Uuteai-

neiden suureen määrän vuoksi ne voidaan luokitella eri tavoin. Uuteaineet voi-

daan jakaa terpenoideihin ja stereoideihin (mukaan lukien terpeenit), rasvoihin ja 

vahoihin ja niiden komponentteihin, fenoliyhdisteisiin ja muihin, ts. epäorgaani-

siin komponentteihin (Fengel & Wegener 1989; Sjöström, 1993). Toinen tapa 

luokitella uuteaineet ovat ryhmitellä terpeenit, terpenoidit, rasvahappojen (rasvat 

ja vahat) esterit, rasvahapot ja alkoholit sekä alkaanit ja luokitella ne rakenteensa 

perusteella alifaattisiksi ja alisyklisiksi yhdisteiksi. Loput ryhmät ovat sitten 
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fenoliyhdisteitä ja muita yhdisteitä (Alén, 2000, 2007). Yksittäiset komponentit 

voidaan myös lajitella komponenttien uuttamiseen tarvittavan liuotintyypin pe-

rusteella, ts. lipofiiliset uuteaineet voidaan erottaa polaarisilla liuottimilla ei-po-

laarisilla ja hydrofiilisillä uuteaineilla (Sjöström 1993). Hydrofiilisiin yhdistei-

siin kuuluvat fenoliset aineosat (esim. Stilbeenit, lignaanit, tanniinit ja flavonoi-

dit), sokerit ja suolat (Sjöström, 1993). Lipofiiliset uuteaineet koostuvat rasvoista 

ja vahoista ja niiden komponenteista sekä ofterpenoideista ja steroleista. Lipofii-

lisiin uuteaineisiin, kuten rasva- ja hartsihappoihin, steroleihin, steryyliestereihin 

ja triglyserideihin, viitataan yleisesti puuhartsina tai puupiikkinä (Alén, 

2000,2007). Rasvoja ja vahoja löytyy puun parenkyymasoluista, kun taas hart-

sihapot sijaitsevat hartsikanavissa. Kuvassa 8 esitetty puun uuteaineryhmät. 

 

  

Kuva 8 Puun uuteaineet ( Muokattu lähteestä Jääskeläinen, 2007). 

 

Epäorgaaniset komponentit: puukuidussa epäorgaanisten komponenttien pitoisuus 

on yleensä pieni, harvoin yli 1 % kuivapuun painosta (tuhkana määritettynä). Hallit-

sevat kationit ovat kalsium, kalium ja magnesium, joita esiintyy pääasiassa karbonaa-

teina, silikaateina, fosfaateina ja oksalaateina (pääasiassa kuoressa) tai sitoutuneina 

puun happoryhmiin. Rautaa ja mangaania esiintyy paljon pienempiä määriä ja siirty-

mämetalleista kuparia ja kobolttia vain hyvin vähän (Sjöström, 1977). Puun kemial-

linen koostumus on esitetty kuvassa 9: 
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Kuva 9 Puun kemiallinen koostumus (muokattu lähteestä Smook, 1994). 

 

Taulukko 7 Typpipitoisuus puun eri osissa ja eri lajeissa (Alakangas et al., 1987) 

 

Alku-

aine/ 

Puu-

laji 

PUU SISÄKUORI ULKO-

KUORI 

KU

ORI 

NE

UL

ASE

T/ 

LE

HD

ET 

RUN

KO 

OKSAT RUN

KO 

OK-

SAT 

RUN

KO 

OK-

SAT 

OK-

SAT 

>5 

mm 

<5 

mm 

>5 

mm 

>5 

mm 

>5 

mm 

TYPPIPITOISUUS, P-% 

MÄN

TY 

0,08 0,10 0,19 0,48 0,55 0,15 0,38 0,68 0,88 

KUU

SI 

0,01 0,03 0,14 0,47 0,52 0,33 0,43 0,74 0,79 

HIES

KOIV

U 

0,12 0,18 0,28 0,63 0,86 0,28 0,47 12,0

0 

1,73 

RAU-

DUS-

KOIV

U 

0,07 0,18 0,28 0,33 0,65 0,79 0,59 0,74 1,59 

HAR-

MAA-

LEPP

Ä 

0,44 0,59 0,83 1,49 1,74 1,28 1,23 1,72 2,79 

TER-

VA-

LEPP

Ä 

0,20 0,46 0,62 1,06 1,26 1,15 1,06 1,33 2,22 

HAA

PA 

0,15 0,29 0,61 0,84 1,30 0,59 0,88 1,00 2,50 
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4.2 Kuoren rakenne ja kemiallinen koostumus 

 

Kuori on rakenteeltaan hyvin heterogeeninen todelliseen puuhun verrattuna. Kuoren 

osuus vaihtelee suuresti eri puulajeilla. Saman lajin kuoren rakenne vaihtelee myös 

paljon. Kuoren rakenteeseen vaikuttavat eniten puun ikä ja sijainti. Kuoren rakenne 

ja kemiallinen koostumus voivat vaihdella rungon korkeuden mukaan. Kuoresta, la-

jin mukaan sen osuus puun kokonaispainosta on noin 10-15 %. Mekaanisessa, kemi-

allisessa ja puunjalostusteollisuudessa kuorta pidetään haitallisena. Puun kuoresta 

saadaan paras arvo polttamalla se energiaksi (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Jälsi sijaitsee puusolukon ulkokehällä ja se on yhden solun paksuinen seinämä. Kun 

solu jakautuu jälsikerroksessa, syntyy uutta puumateriaalia ja uutta nilaa. Puu kasvaa 

sitten pituutta ja seuraavan kerroksen verran leveyttä. Nila ja ulkokuori muodostavat 

puunkuoren. Nila on kerros eläviä soluja (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Kuoren luetaan sisältävän kaikki solut jälsikerroksen ulkopuolella. Kuvassa 10 on 

esitetty kuoren rakenne. Kuori voidaan jakaa rakenteen ja ominaisuuksien perusteella 

joko sisäkuoreen ja ulkokuoreen. Nila sisältää kuoren elävät solut. Nila koostuu sii-

viläsolukosta, tylppysolukosta ja tukisolukosta. Havupuussa rungon soluja koostuu 

kannatussoluista, jotka ovat samanlaisia kuin puusolukon trakeiidit, ja lehtipuiden 

puusolukon putkiloja vastaavista siiviläputkista. Kannon solujen välissä on tylppyso-

luja, jotka ovat järjestyneet joko pystysuoraan riviin tai vaakasuoraan liuskoihin. Si-

ten nämä ytimessä olevat palkit muodostavat jatkoa ydinsäteelle. Lisäksi on myös 

muita ravinteita, kuten tanniini. Tukisolukko voi muodostua paksusoppisoluista, 

niini- ja puusyistä tai kivisoluista (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10 Puun kuoren koostumus (Fengel & Wegener, 1989) 

 

Jossain vaiheessa kuori alkaa muodostua korkkijälsiksi, joka on nilan tylppysolu-

kosta muodostuva uusi mukautumiskykyinen solukko. Korkkijälsi tuottaa ulkoisesti 
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korkkisolukkoa ja sisäisesti korkkikuorta, joka on elävää tylppysolukkoa. Perider-

miksi kutsutaan korkkijälsiä ja sen tuottamaan korkkisolukkoa. Nuorilla puilla ei ole 

peridermiä, vaan epidermi, joka koostuu yksikerroksisesta solukosta. Koska puun-

jälsi tuottaa jatkuvasti uutta solukkoa, korkkijälsikerroksia muodostuu myös nuorten 

puiden epidermin alle. Puun jälsikerros on yleensä aktiivisempi toiminnaltaan kuin 

korkkijälsikerros. Vanhan puun muodostamaa korkkisolukkoa kutsutaan usein män-

nyillä kilpikaarnaksi. Joskus ulkokehällä olevan korkkijälsikerroksen toiminta voi 

loppua. Jos uusi korkkijälsi muodostuu syvemmälle kuoreen, jää tylppysolukosta vä-

liin nilan solukkoa. Puun paksuuden kasvaessa voi muodostua elävää nollakudosta, 

ja joskus jopa syvät halkeamat voivat muodostua kuoreen (Jääskeläinen & Sundqvist, 

2007).  

 

Kuori sisältää suuria määriä uuteaineita (30 - 40% kuiva-ainetta). Kuori sisältää 

enemmän epäorgaanisia yhdisteitä kuin rungossa. Pitoisuus vaihtelee 10 - 20%. Kuo-

ren kuituaineksen koostumus on melkein sama kuin puuaineksen. Poikkeuksena ovat 

korkkisolut ja tylppysolut, joissa on runsaasti uuteaineita. Suurin osa kuoren kuitu-

materiaalista on polysakkarideja. (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 

 

Kuoressa uuteaineet ovat olennaisesti samoja kuin rungossa. Taksoli esiintyy marja-

kuusen kuoressa. Kuoressa saattaa olla myös paljon triterpenoideja, koivussa se on 

betulinoli ja männyssä serratendioli. Fenoliyhdisteet, kuten kondensoituneet tannii-

nit, ovat myös tyypillisiä kuoriuuteaineita. Koivussa on runsaasti suberiiniyhdisteitä. 

(Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). Kuoren yleisimmät epäorgaaniset yhdisteet ovat 

kalsium ja kalium. Pääasiassa epäorgaaniset yhdisteet ovat oksalaattien, silikaattien 

ja fosfaattien muodossa (Jääskeläinen & Sundqvist, 2007). 
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5 METSÄPOHJAISET KUITUMATERIAALIT  

 

Metsäpohjaiset tuotteet, kuten puu, ovat uusiutuvia luonnonvaroja. Puut kuuluvat sie-

menkasveihin, havupuut ja lehtipuut koppissiemenisten kasvien alaryhmään. Puu on 

biologisen (kasvi) alkuperän tuote. Se on sekä rakenteeltaan että kemiallisesti moni-

mutkainen kokonaisuus. Puu, kuten mikä tahansa muu biologinen organismi, koos-

tuu soluista, jotka vastaavat nesteiden kuljettamisesta ja ravintoaineiden varastoin-

nista. Soluseinät ovat noin 99% orgaanisia yhdisteitä. (Sjöström, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11 Selluloosan ja paperin tuotannon lohkokaavio (Fardim 2011, Kamali et al., 

2016). 

 

Koska sellunvalmistusmenetelmiä on useita, jätevesien ominaisuudet riippuvat käy-

tetystä menetelmästä. Yleisesti mitä suurempi saanto prosessilla on, sitä pienempi 

orgaaninen kuormitus on lietteessä. Sellunkeitossa eli kemiallisessa massanvalmis-

tusprosessissa muodostunut mustalipeä sisältää kaikista suurimman määrän liuen-

nutta orgaanista ainesta, koska siinä kaikki orgaaninen aines (paitsi kuidut) liukenee 

veteen ja saanto on alhainen. (Fardim 2011; Kamali et al., 2016). 

 

5.1 Selluloosa 

 

Selluloosa on luonnon yleisin polymeeri. Sen osuus on noin 40% puun kuiva-ai-

neesta. Selluloosa on orgaaninen polymeeri, joka koostuu toisiinsa kiinnittyneistä 

glukoosimolekyyleistä. (Stenius, 2000). Kuvassa 12 on esitetty selluloosan raken-

netta eri muodoissa ja selluloosan molekyylin kemiallinen rakenne. 
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Kuva 12 Selluloosan rakenne (Alén, 2000). 

 

Kuvassa 12 näkyy, että glukoosimolekyylien väliset sidokset ovat aina sokerin nel-

jännen ja ensimmäisen hiilen välillä, jolloin muodostuva polymeeri on lineaarinen. 

Glukoosin ketjun pituus, ts. selluloosan polymerisaatioaste (DP), riippuu paljon sel-

luloosan lähteestä. Molekyylirakenteen pitkät sokeriketjut sisältävät polaariset OH-

ryhmät, johtaen vety sidosten muodostumiseen yhdistettyjen glukoosiketjujen vä-

lillä. Lisäksi pitkät molekyyliketjut houkuttelevat toisiaan heikkojen Van der Waals 

-vuorovaikutusten kautta. Yksittäiset selluloosamolekyylit, joissa on vetysidoksia ja 

heikko vuorovaikutus, on ryhmitelty toisiinsa. Useista selluloosamolekyyleistä muo-

dostunutta yksikköä kutsutaan mikrofibrilliksi (Sjöström, 1977). 

 

Kasveista saatu selluloosa ei ole koostumukseltaan morfologisesti homogeenista Se 

koostuu selluloosa-aineesta muodostuvista glukoosiketjuista, joissa on sekä epäsään-

nöllisesti ryhmittyneet amorfiset alueet että järjestäytyneet kideosat. Amorfisilla alu-

eilla ei ole yhtenäistä tilarakennetta, ja molekyylien suunta toisiinsa nähden vaihte-

lee. Polymeeriketjun selluloosanäytteen pituus vaihtelee mitattavan ketjun mukaan. 

Koska tarkka molekyylin avaruusrakenne puuttuu, amorfiset osat eivät voi muodos-

taa samalla tavalla glukoosiketjujen väliin vetysidoksia kuin kiteiset osat. Kiteisten 

ja amorfisten fragmenttien suhde määrää selluloosan ominaisuudet ja siten sen käy-

tön. Hyvin organisoituneen selluloosan ominaisuudet on helpompi määrittää, ja sen 

käyttäytyminen on ennustettavampaa. Toisaalta selluloosan amorfinen luonne antaa 

polymeereille joustavan rakenteen. (Sjöström, 1977). 

 

Selluloosa on kasvien soluseinämissä. Kuvassa 13 on esitetty puun soluseinän ra-

kenne. Soluseinä koostuu ulkoseinästä P1 sekä sisäsoluseinästä S. Sisäseinä voidaan 
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vielä jakaa kolmeen erilliseen osaan S1, S2 ja S3 puun kuitujen järjestäytymisen mu-

kaan. S1-soluseinässä kuidut kiertyvät 45± kulmasta 70± kulmaan. S3-seinässä kier-

tyminen tapahtuu puolestaan 30± ja 90± asteen välillä. Keskimmäisessä kaikkein 

paksuimmassa sisäseinän osassa S2 kuidut eivät kierry, vaan ovat pakkautuneet tii-

viisti, ja siinä on suurin osa kasveista saatavasta selluloosasta. Kiteiset selluloosaf-

ragmentit voidaan luokitella glukoosiketjun suuntauksen mukaan suhteessa toisiinsa. 

On olemassa neljä vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan alkeiskoppiensa rakenteen 

perusteella. (Poletto et al., 2013). 

 

 
Kuva 13 Puun solun seinämän rakenne (Saranpää, 1994) 

 

Selluloosa koostuu lineaarisista D-glukoosiketjuista, jotka ovat kytketty ß-1,4-gly-

kosidisidoksilla polymeroitumisasteen ollessa luonnollisessa puussa 10 000:sta 1 

000:seen valkaistuissa kraftmassoissa. Jokaisessa D-anhydroglukopyranoosi-yksi-

kössä on hydroksyyliryhmät C2-, C3- ja C6-asemissa, jotka voivat käydä läpi pri-

maarisille ja sekundaarisille alkoholille tunnetut tyypilliset reaktiot. Molekyylira-

kenne paljastaa selluloosan osille ominaiset piirteet: hydrofyylisyys, kiraalisuus, ha-

joavuus ja laaja kemiallinen variaatio. Kuva 14 esittää selluloosan yleistä rakennetta. 

Nämä ryhmät muodostavat monia vetysidoksia OH-ryhmien kanssa vierekkäisissä 

ketjuissa, niputtaen ketjut yhteen. Ketjut pakkautuvat myös säännöllisesti muodos-

taen kovia, vakaita ja kiteisiä alueita, jotka antavat yhteen sitoutuneille ketjuille vielä 

enemmän vakautta ja lujuutta. Selluloosalla on voimakas taipumus muodostaa näi-

den lineaaristen selluloosaketjujen hydroksyyliryhmien avulla molekyylinsisäisiä ja 

molekyylien välisiä vedyn sidoksia, jotka jäykistävät suoraa ketjua ja edistävät ag-

gregoidummista kiteiseksi rakenteeksi ja antavat selluloosalle suuren määrän osittain 

kiteisiä kuiturakenteita ja morfologioita (Smook, 1994). 
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Selluloosan ja erilaisten liuottimien väliset vuorovaikutukset tapahtuvat amorfisilla 

alueilla ja kiderakenteen pinnalla. Reaktiivisiin ryhmiin sisältyvät glukoosiyksiköi-

den hydroksyyliryhmät, terminaaliset pelkistävät ryhmät ja β-1,4-sidos. Tärkeimpiä 

näistä ovat hydroksyyliryhmät, jotka osallistuvat selluloosajohdannaisten valmistuk-

seen. Yksi selluloosajohdannaisista on nitroselluloosa, jossa selluloosan hydroksyy-

liryhmät korvataan nitroryhmillä (NO2). Reaktiotuote pilkotaan vedellä (Sjöström, 

1977). 

 

 
Kuva 14 Selluloosan rakenne (Smook, 1994). 

 

5.2 Nollakuitu 

 

Nollakuitu on sellu- ja paperiteollisuuden sivutuote. Nollakuidun rakenne vaihtelee 

tehdaskohtaisesti, jolloin sen määrä ja laatu vaihtelevat tehtaan valmistusprosessista 

käytettävien raaka-aineiden mukaan. Pääosa nollakuidusta syntyy sivutuotteena pa-

perin ja kartongin valmistusprosessin aikana. (Autiola et al, 2016). Nollakuitu on 

lannoitevalmisteena tyyppinimeltään kuitulietettä. Se kelpaa lannoitevalmisteena 

käytännössä sellaisenaan. Nollakuitu on huonosti hajoavaa kuitulietettä. Sitä voidaan 

käyttää maanparannusaineena, joskin se on varsin niukkaravinteista. Nollakuitu lisää 

maan eloperäistä ainesta ja sen sisältämä kalsiumkarbonaatti vaikuttaa maan happa-

muuteen. Sen kalkitusvaikutus on hidas ja pitkäaikainen. Kompostointi muuttaa nol-

lakuidun rakennetta siten, että se todella parantaa maaperän multavuutta, lisää orgaa-

nisen aineen määrää ja edistää maaperän rakenteen vaahtoamista. Kompostin on ol-

tava riittävän kypsää ennen, kun se pääsee maaperään. Komposti on stabiili, kun or-

gaaninen aine hajoaa siinä määrin, että sen hiilidioksidituotanto ja hapenkulutus vä-

henevät tasolle, jolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia. (Park et al., 1999). 

 

5.3 Kartonki 

 

Kartongin valmistusprosessi alkaa uusiutuvista raaka-aineista peräisin olevien sellu-

loosakuitujen erottamisella. Arkin rakenne tai rainan koostuvat lomitetun kuitujen 

verkostosta. Tämä kuitu erotetaan kemiallisesti tai mekaanisin menetelmin koivusta, 

männystä ja kuusesta (Laakso, 2003). Kartonki valmistetaan kahden tyyppisestä kui-

dusta, mekaanisesti ja kemiallisesti käsitellystä puukuiduista. Molemmilla 
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käsittelyillä on erilaiset massan ominaisuudet, jotka vaikuttavat kartongin ominai-

suuksiin, esitetty kuvassa 15 (Iggesund paperboard, 2016b). 

 

 
 

Kuva 15 Sellun ominaisuudet ja vaikutus kartongin ominaisuuksiin (muokattu läh-

teestä Iggesund paperboard, 2016b). 

 

Kartongin valmistukseen käytetään enimmäkseen kierrätettävää materiaalia tai puu-

massaa. Kartonki voidaan jakaa kahteen luokkaan: valkoinen ja ruskea kartonki. 

Sekä valkoinen että ruskea kartonki luokitellaan edelleen kahteen luokkaan. 

 

 
Kuva 16 Paperituotteiden kaavio (muokattu lähteestä Laakso, 2003). 

 

Aaltopahvi on eniten käytetty pakkausmateriaali koko maailmassa. Aaltopahvi koos-

tuu aallotetusta kerroksesta ja pintakerroksesta, joka on liitetty yhteen tärkkelyslii-

malla. Aaltopahvissa voi olla yksi tai useampi kerros, jolloin aaltopahvi ja pintaker-

ros vuorottelevat rakenteessa. Aaltopahvia on olemassa perustyyppejä: yksipuolinen 

aaltopahvi, jossa on kaksi kerrosta, pintakerros ja aallotettu kerros, kaksipuolinen 

yksiaalto, kaksipuolinen kaksoisaalto ja kaksipuolinen kolmiaalto. Aaltopahvin ra-

kenne on esitetty kuvassa 17. Aaltopahvin ominaisuuksiin kuuluvat kevyt paino, 
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kestävyys, pinoamiskestävyys, joustavuus ja suojaus, iskunkestävyys, muodonva-

kaus ja hygienia kertakäyttöisillä pahvipakkauksilla. Se sopii monenlaisiin pakkaus-

sovelluksiin ja on sopivin pakkausmateriaali. (Laakso, 2003). 

Kraftliner on yleensä kaksikerroksinen kartonki, jonka pinta- ja pohjakerros voidaan 

valmistaa kemiallisesti sulfaattisellusta. Testliner on myös monikerroksinen pahvi, 

joka on valmistettu kokonaan kierrätyskuidusta (Arjas, 1983). 

 

Aallotuskartonki on aaltopahvin sisäkerroksissa käytettävää kartonkia, joka on val-

mistettu ensikuidusta, puolikemiallisesti tai keräyskuidusta. Sen tarkoituksena on pi-

tää levyjen pinnat erillään. Aallotusten korkeus voi vaikuttaa aaltopahvin jäykkyy-

teen ja paksuuteen. Pintakartongille käytettävät raaka-aineet ovat yleensä pitkäkui-

tuista havupuumassasta, ja aaltopahvissa käytetään lyhyitä lehtipuukuituja. Kuituja 

käytetään paperin ja pahvin raaka-aineiden valmistukseen mekaanisista, kemialli-

sista, puolikemiallisista ja kierrätyskuiduista. (Laakso, 2003). 

 

Kartongin pinta valmistetaan havupuusta sulfaattiprosessissa, jossa lastut kuumen-

netaan kemikaaleilla toimimaan puun sideaineena ligniinin poistamiseksi. Sulfaatti-

keitossa kuitujen käsittely tapahtuu huolellisesti, joten tuloksena saadaan kuitukimp-

puja, jotka kuidutetaan jauhamalla. Tämä tekee pintakartongista kestävämmän.  Val-

kaistu primaarinen sulfaattikuitu valmistetaan käyttämällä klooridioksidia, happea, 

otsonia tai peroksidia (Laakso, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17 Aaltopahvin rakenne (Järvi-Kääriäinen et al., 2007). 

 

Kartongin ominaisuudet muuttuvat kosteuden vaikutuksesta. Paperin turpoaminen ja 

supistuminen liittyvät suoraan ympäristön kosteuspitoisuuden muutoksiin ja ovat 

tyypillisesti 0,8% MD:ssä ja 1,6% CD:ssä (Urmanbetova, 2001). Kartongin kosteus-

pitoisuus riippuu ilmasto-olosuhteista. Paperin testaamisen kansainväliset standardit 

ovat lämpötilan suhteen 23 oC ja kosteuden suhteen 50% kosteuspitoisuutta (Urman-

betova, 2001). Jos kosteuspitoisuus on kartonkikerroksissa epätasaista, pahvin vään-

tyminen voi olla ongelma. Hystereesi eli mikä osoitetaan esimerkiksi paperilla. 
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Kosteuspitoisuuden tasapaino on hiukan erilainen riippuen siitä, käytetäänkö suu-

rempaa tai pienempää alkukosteutta, kuten kuvassa 18 esitetään (Urmanbetova, 

2001). 

 

 
Kuva 18 Kosteuspitoisuus ja suhteellinen kosteus (Urmanbetova, 2001). 

 

Kosteuden tunkeutuminen kartonkiin riippuu muun muassa nesteen ominaisuuksista, 

ulkoisesta paineesta ja lämpötilasta, kosketusajasta ja kuitujen hydrofobisuudesta. 

Erityyppiset kuidut eroavat veden adsorptiossa kiteisen ja amorfisen materiaalin suh-

teesta, kuitukomponenttien affiniteetista veteen, niiden sitoutumisesta kuituseinä-

mään ja keskinäisen sitoutumisen takia (Arjas, 1983). 

Paine-ero on vetovoimien suhde, toisin sanoen kosketuskulma, joka jokaauttaa tai 

estää nesteen tunkeutumisen kapillaariin. Oikeassa kosketuskulmassa neste tunkeu-

tuu spontaanisti kapillaariin. Jos kosketuskulma on tylppä, paine-ero estää nesteen 

pääsyn. Tässä tapauksessa imeytyminen ei tapahdu spontaanisti, vaan vaatii hydro-

staattisen paineen. (Arjas, 1983). Kosketuskulman lisäksi kapillaarisäde vaikuttaa 

nesteen tunkeutumisnopeuteen huokoiseen materiaaliin, jota voidaan vähentää vä-

hentämällä tunkeutumisnopeutta. Heikkolaatuisissa kuiduissa kosketuskulma on te-

rävä, mikä helpottaa veden tunkeutumista huokosiin. Kosketuskulmaa on kuitenkin 

vaikea määrittää tarkasti, koska paperin pinnan karheus, huokoisuus ja heterogeeni-

syys vaihtelevat. Turvotusta vedessä tapahtuu, kun kartonki ei ole täysin veteen liu-

keneva. Ligniiniä sisältävä pahvi turpoaa lievästi ligniinin kolmiulotteisen rakenteen 

takia, mikä tekee kartongista jäykän. (Arjas, 1983). Lisäksi pieni määrä OH-vapaita 

ryhmiä estää vesimolekyylien sitoutumista ligniiniin, kuten esimerkiksi hemisellu-

loosaan (Niskanen, 2008). 
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5.4 Bioliete  

 

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesille on tunnusomaista puun läsnäolo alkuperäi-

sessä tai muunnetussa muodossa. Ne sisältävät lisäksi erilaisia valmistuksessa käy-

tettyjä apu- ja lisäaineita, sekä alkuperäisessä että muokatussa muodossa. Suurin osa 

aineista on kiinteässä muodossa, ja osa kolloideissa tai liuenneessa muodossa. Met-

säteollisuuden jätevesille on ominaista korkea kolloidipitoisuus. Ravinteet (typpi ja 

fosfori) ovat vähäisiä verrattuna yhdyskuntajätevesiin. Metsätaloudessa jäteveden 

kiinteitä aineita ovat kuidut, täyteaineet, kuoritähteet, kalkkiliete sekä bioliete. 

(Lammi, 1991). 

 

Selluteollisuuden jätevedenkäsittely tuottaa primaarisia kuitulietteitä, samoin kuin 

sekundaarilietteitä tai biolietettä. (Lohiniva et al., 2001) Primaariliete saadaan me-

kaanisella jätevedenkäsittelyllä, kun vettä raskaampi saostuma asettuu esilaskeutti-

men pohjalle. Sellutehtaan kuitulietteen osuus kuiva-aineesta on noin 2% tuotan-

nosta. Primääriliete sisältää tyypillisesti kaikki puumateriaalit, kuten pitkät kuidut, 

ligniinin, selluloosan, hemiselluloosan ja kuoren. (Miettinen, 2008) Lietteen tuhka-

pitoisuus on yleensä 3 – 20 % kuiva-aineesta, ja kuiva-ainepitoisuus ennen lietteen 

käsittelyä on 0,5 – 3 %. Veden erottamisen jälkeen kuiva-ainepitoisuus on noin 35 - 

40%. (Lohiniva et al., 2001). Bioliete on mikrobimassaa ja kuollutta soluainesta, 

jotka syntyvät biologisessa puhdistuksessa. Bioliete on peräisin selkeytysaltaalta, 

jossa liete on laskeutettu gravitaation avulla. Aerobisen käsittelyn aikana bioliete si-

sältää noin 40% orgaanista materiaalia. Kuormausprosessi vaikuttaa myös tuotetun 

lietteen määrään, kuten taulukossa 6 esitetään. (Ojanen, 2001b) Uutta biolietettä 

muodostuu ilmastusaltaan prosessissa, jossa aktiiviliete käyttää jätevesissä biohajoa-

vaa orgaanista ainetta. Biologisesti vedestä poistettu orgaaninen aine muodostaa uu-

den biomassan. (Ojanen, 2001a) 

 

Tauluko 8 Biomassan kasvu ja biologisen lietteen määrä aktiivilieteprosessissa (Oja-

nen, 2001b). 

 

Metsäteollisuuden jätevesistä peräisin oleva typpi saadaan puusta, koska puun neste-

kierron mukana puuhun tulee typpeä. Suurin osa proteiinista sijaitsee kuoren alla, 

joten puu kasvaa aktiivisimmin. Typpi kuuluu myös metsäteollisuuden jäteveteen 

Aktiiviliete-

menetelmä 

Biomassan kasvu 

[kgka/kgBOD] 

Biolietteen määrä 

[kgka/kgBOD] 

Normaali/matala kuor-

mitteinen 

0,4-0,6 0,5-0,7 

Korkeakuormitteinen 0,6-0,4 0,6-0,7 

Pitkä ilmastus 0,3-0,4 0,3-0,6 
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suurimpien teknologisten lisäaineiden ja apuaineiden kanssa. (Järvinen & Priha, 

1991, Lammi, 1991). Typpeä on jätevedessä liukoisina, liukenemattomina tai kol-

loidisina orgaanisina yhdisteinä tai liukoisina epäorgaanisina yhdisteinä, kuten am-

moniakki, ammonium, nitriitti- tai nitraatti-ionit ja alkuainetyppi (Alavakeri, 1988). 

Mikro-organismit voivat hyödyntää orgaanisia ja epäorgaanisia typpimuotoja (Jout-

tijärvi & Järvinen, 1993). Tärkeimmät epäorgaanisista typpiyhdisteistä ovat nitraatti 

ja ammonium. (Ympäristöhallinto, 2013). Paperin ja kartongin valmistuksessa kui-

tulietteen typen kokonaispitoisuus kuiva-aineessa on 0,52 – 1,6 % (Apila Group, 

2013a). 

 

Metsäteollisuudessa yleisin puhdistamolta saatavien lietteiden käsittely on poltto, 

joka tapahtuu kuoren ja muun jätepuun mukana tehtaan kuorikattilassa. Metsäteolli-

suuslietteiden muita vaihtoehtoja loppusijoitukselle ja hyötykäytölle ovat kaatopaik-

kojen maisemointi, viherrakentaminen ja metsä- ja peltolevitys (Liimatainen et al., 

2000; Ojanen, 2001a). 

 

Lähes kaikki paperiteollisuuden jätteet ja sivuvirrat soveltuvat kompostoitavaksi. 

Näitä ovat kuitupitoiset lietteet, puhdistus lietteet, kuori, puujätteet ja jätevesien puh-

distamojen biologiset lietteet. Kerätyn paperimassan hylkäys- ja seulontatoimenpi-

teiden hylyt eivät ole sopivia tai soveltuvat vain rajoitetusti. Tämän tyyppisissä jät-

teissä muovin ja muiden ei-paperikomponenttien, kuten lasin tai kivien, pitoisuuk-

silla on haitallinen vaikutus. Kaikissa tapauksissa paperinvalmistuksen jäännösten 

kompostointi vaatii lisäaineiden käyttöä. (Ojanen 2001 a, b).  

 

Biologisia lietteitä lukuun ottamatta lietteillä on epäsuotuisa hiili/typpisuhde (C/N) 

mikrobien hajoamiseksi. Niillä on myös tiheä rakenne, joka on epäsuotuisa kompos-

toinnille. Tämä vaatii rakennetta parantavien materiaalien lisäämistä, jotka ovat ihan-

netapauksessa myös typen kantoaineita (Kacprzak et al., 2017).  

 

Kotitalouksien biologinen jäte, puutarhajätteet, puiden ja kasvien pistokkaat, oljet, 

kuori ja kotieläintuotannon jätteet ovat sopivia sellaisinaan. Kuitulietteiden ja biolo-

gisten lietteiden kompostointia, yleensä kuoren kanssa, on harjoitettu teollisessa mit-

takaavassa jo pitkään. Paperiteollisuudella on myös pitkät perinteet lietteiden käy-

töstä maataloudessa. Tämä pätee erityisesti sellukuitulietteisiin ja biologisiin liettei-

siin sen jälkeen, kun ensimmäiset biologiset jätevesien käsittelylaitokset aloittivat 

toiminnan. Paperiteollisuuden lietteillä, lukuun ottamatta biologisten jätevesien kä-

sittelylaitosten lietteitä, on korkea hiili/typpisuhde, ja siksi ne sisältävät vain pienen 

osan tarvittavasta typestä. Siksi ne tuovat vain rajallisen vaikutuksen lannoituksesta. 

Niiden maatalouskäytön etu liittyy niiden maaperää parantaviin ominaisuuksiin. Ne 

auttavat osaltaan kattamaan maatuessa muodostavan orgaanisen aineen, mutta paran-

tavat myös maaperän ilmastusta ja viljelyä, lisäävät vedenpidätyskykyä ja estävät 

eroosiota. (Ojanen, 2001 a, b). 
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6 TYPEN SITOUTUMINEN JA REAKTIOT 

 

Selluloosanitraus on palautuva esteröintireaktio, jossa glukoosimolekyylin hyd-

roksyyliryhmät korvataan nitroryhmillä. Kuten kuvan 19 reaktiomekanismin perus-

teella havaitaan, substituutio tapahtuu, kun protoni poistetaan haposta hydroksyy-

liryhmän elektroniparilla. Nitraation tapauksessa käytetty happo sisältää ainakin osan 

typpihaposta, jolloin vapaat nitraatti-ionit jäävät liuokseen. Nukleofiiliset nitraatti-

ionit vaikuttavat hiileen positiivisella osittaisella varauksella glukoosimolekyylistä, 

jonka jälkeen vetyä poistava OH2
+ -ryhmä jakaantuu ja vesi vapautuu (Balser et al., 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19 Selluloosan nitrauksen reaktiomekanismi (Balser et al., 2000). 

 

Selluloosan nitraus luokitellaan sen typpipitoisuuden perusteella. Selluloosan nit-

rausominaisuudet ovat suuresti riippuvaisia sen typpipitoisuudesta. Mono-, di- ja 

trisubstituoitu selluloosa on mahdollista. Teoreettisen typpipitoisuutensa on 6,76%, 

11,11% ja 14,15%. (Balser et al., 2000; Pourmortazavi et al., 2009). 

 

Reaktiivisin hydroksyyliryhmä selluloosassa on primaarinen alkoholi, joka on kiin-

nittynyt kuudenteen hiiliatomiin, edellyttäen että substituutio tapahtuu pääasiassa en-

sin. Vasta sitten reagoivat toiseen ja kolmanteen hiileen kiinnittyneet hydroksyyli-

ryhmät, tätä voi helpottaa typpipitoisuus nitrausreaktiossa. Esteröintireaktion tasa-

painottaminen saavutetaan sopivalla typpihappokoostumuksella reaktiotuotteista, ja 

mikä tahansa reaktioseos kontrolloi sisäänmenoa. Täysin substituoitua nitroselluloo-

saa ei vieläkään ole saatavissa. Tämä tapahtuu, kun vettä vapautuu esteröintireak-

tiossa, joka liuottaa muodostuneen nitroselluloosan. Kun käytetään pelkästään typpi-

happoa vesimolekyylit muodostavat sen kanssa hydraattia HNO3 2H2O, ja laimen-

tavat näin happoseoksen. Hydraattien muodostuminen aiheuttaa turvotusta ja fibril-

lien geeliytymistä. Siten reaktioseoksessa on kiinteitä liukenemattomia nitroselluloo-

samolekyylejä ja tuloksena oleva lopputuote on koostumuksessaan heterogeeninen 

käytettäväksi. Kuva 19 esittää nitraatioprosessin happosuhteiden vaikutuksen nitraa-

tioon. Happokoostumukset ovat näyttävät nitroselluloosaan synnyttävän teollisen 

nitrauksen alueen, kuidun turpoamisalueen ja liukoisuusalueen. Turpoamisalueella 

liian korkea vesipitoisuus estää nitraation, ja liukoisuusalueella happokoostumus 
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puolestaan aiheuttaa selluloosan nitrausprosessi hajoamisen. (Quinchon, 1989; Vo-

gelsander et al., 2016). 

 
Kuva 20 Nitrausprosessin happosuhteiden vaikutus nitrautumiseen 

(Balser et al., 2000) 

 

Eetteröinti tapahtuu eri tavoin selluloosan eri osissa. Selluloosan amorfiset osat eivät 

ole yhtä tiiviisti pakkautuneita kuin sen kiteiset osat, joten sekä typpihappo pääsee 

kulkeutumaan hydroksyyliryhmien läheisyyteen ja substituutio tapahtuu suhteellisen 

helposti. Kiteiset alueet ovat puolestaan tiiviimmin pakkautuneita. Pienet typpihap-

pomolekyylit tunkeutuvat rakenteeseen ja polaarisuutensa vuoksi lähestyvät hyd-

roksyyliryhmiä. Tämä antaa korvausreaktion tapahtua. Rikkihappo tertiäärisenä mo-

lekyylinä ei kuitenkaan enää esiinny rakenteessa. Siksi kiteisten osien nitrautuminen 

tapahtuu paremmin laimeassa typpihappoliuoksessa. (Quinchon, 1989; Vogelsander 

et al., 2016; Pourmortazavi et al., 2009). 
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7 TYPEN ADSORPTIO KUITUMATERIAALIIN 

 

Adsorptio on prosessi, jossa nestemäisen tai kiinteän faasin pintaan kertyy suuri 

määrä molekyylilajeja. Adsorptioprosessi johtuu epätasapainon tai jäännösvoimien 

esiintymisestä nestemäisen tai kiinteän faasin pinnalla. Näillä epätasapainoisilla 

jäännösvoimilla on taipumus houkutella ja pitää kiinni molekyylilajeista, joiden 

kanssa se joutuu kosketukseen pinnan kanssa. Adsorptiota tapahtuu pääasiassa ai-

neen pinnalla. Adsorptioprosessissa on kaksi komponenttia (Kalliorinne et al., 1990): 

 

• Adsorbentti on aine, joka adsorboi muita aineita pinnalleen. Adsorbentit ovat 

usein hyvin huokoisia, kuten selluloosa. 

• Adsorbaatti on aine, joka adsorboituu.  

 

 
Kuva 21 Adsorptioprosessi (Okafor, et al., 2015). 

 

Adsorptio on spontaani prosessi. Jotta reaktio etenisi spontaanisti, on energiaa va-

pauduttava prosessista eli ∆G järjestelmän on oltava negatiivinen arvo. 

 

∆G = ∆H - T∆S          (6) 

 

Tämän adsorptioprosessin aikana entropia eli systeemin epäjärjestyksen määrä pie-

nenee, mikäli ∆S on negatiivinen. Voimme kirjoittaa yhtälön yläpuolelle seuraavan 

 

∆G = ∆H + T∆S          (7) 

 

Jotta reaktio olisi spontaani, ΔH: n on oltava negatiivinen ja │∆H│> │T∆S│. 

Adsorboitumisen ja adsorboivan välillä on vetovoimavoimia ja näiden vetovoimien 

takia lämpöenergia vapautuu. adsorptio on eksoterminen prosessi (Kalliorinne et al., 

1990). 
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Adsorbaatin ja adsorbentin välillä on vetovoimia, jotka voivat johtua Van der Waal-

sin vetovoimista, jotka ovat heikkoja voimia, tai kemiallisista sidoksista, jotka ovat 

vahvoja vetovoimia. Adsorboitumisen ja adsorboivan välillä olevien olemassa ole-

vien vetovoimien tyypin perusteella adsorptio voidaan luokitella kahteen tyyppiin 

(Antila et al., 2003): 

 

• fysikaalinen adsorptio: kun adsorbaatin ja adsorbentin välillä oleva vetovoima on 

heikkoa Van der Waalsin vetovoimaa, prosessia kutsutaan fyysiseksi ad-

sorptioksi tai Physisorptioksi. Fysikaalinen adsorptio tapahtuu adsorboituneen 

kerroksen muodostuessa adsorbenttiin. Sillä on matala adsorptio entalpia, ts. ∆H 

adsorptio on 20 - 40 KJ / mol. Se tapahtuu matalassa lämpötilassa, joka on alle 

adsorboitumisen kiehumispisteen. Koska lämpötila nousee, Physisorptioprosessi 

vähenee (Antila et al., 2003). 

 
Kuva 22 Fysikaalinen adsorptio (Antila et al., 2003). 

 

• kemiallinen adsorptio: kun adsorbaatin ja adsorbentin välillä oleva vetovoima on 

kemiallisia vetovoimia tai kemiallista sidosta, prosessia kutsutaan kemialliseksi 

adsorptioksi tai kemisorptioksi. Kemisorptio tapahtuu adsorboituneen kerroksen 

muodostuessa adsorbentiin. Sillä on korkea adsorptio entalpia. ∆Hadsorptio noin 

200-400 KJ/mol. Se voi tapahtua kaikissa lämpötiloissa. Lämpötilan noustessa 

kemisorptio lisääntyy ja laskee sitten. 
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Kuva 23 Kemiallinen adsorptio (Antila et al., 2003). 

 

Adsorptioprosessia tutkitaan yleensä graafisten käyrien avulla, joita kutsutaan ad-

sorptioisotermiksi. Se on käyrä adsorbentin (x) pinnalle adsorboituneiden (m) mää-

rien ja vakion lämpötilan paineen välillä. Adsorptioprosessi on riippuvainen seura-

vasta tekijöistä (Antila et al., 2003): 

 

• Lämpötila: adsorptio kasvaa matalassa lämpötilassa. Adsorptioprosessi on luon-

teeltaan eksoterminen. A + B = AB + lämpö. Matalan lämpötilan mukaan suosit-

taisiin eteenpäin suuntaan. 

• Paine: kuten Adsorption Isotermi kuvaa, paineen noustessa adsorptio kasvaa tie-

tyssä määrin, kunnes kylläisyysaste saavutetaan. Kun kyllästymistaso on saavu-

tettu, adsorptiota ei enää tapahdu riippumatta siitä, kuinka korkeaa painetta käy-

tetään. 

• Ominaispinta-ala: adsorptio on pintailmiö vuoksi se kasvaa pinta-alan kasvaessa. 

• Adsorbentin aktivointi: adsorbentin pinta aktivoidaan siten, että saadaan suu-

rempi lukumäärä vapaita paikkoja adsorbentin pinnalle. Tämä voidaan tehdä ha-

jottamalla kiinteät kiteet pieninä kappaleina, kuumentamalla puuhiiltä korkeassa 

lämpötilassa, murskaamalla kiinteän aine jauheeksi tai muilla menetelmillä, jotka 

soveltuvat erityiseen adsorbentiin. 
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8. TYPEN LUIKOISUUS JA BIOSAATAVUUS 

 

8.1 Typpipitoisuus ja yhdisteet 

Puun typpipitoisuus vaihtelee välillä 0,03 - 0,10 %, riippuen, esimerkiksi puulajista 

ja kasvupaikasta. Muiden kasvien muodoissa se vaihtelee 1-5 %Typpeä voidaan li-

sätä puuhun amino- tai ammoniakkimuodossa, mikä usein lisää puun lahoamisno-

peutta, kun puu on jo kaadettu. Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että happa-

muus (pH) säilyy optimiarvojen sisällä. Typen määrä muuttuu puun rungossa, joten 

typen määrä pintapuussa vähenee, kun se siirtyy ulkokehältä sydänpuuta kohti. Ydin 

sisältää vähiten typpeä. (Zabel & Morrell 1992). 

 

Paperitehtaan lietteet tuotetaan sivutuotteena sellu- ja paperiteollisuudessa. Lieteen 

ominaisuudet ovat vaihtelevia ja liittyvät suoraan massanvalmistukseen, puun val-

mistukseen ja paperin valmistukseen käytettyyn tekniikkaan ja käytetyn jätevesien 

käsittelytyyppiin. Lietteet voidaan jakaa useisiin luokkiin, kuten: keräyspaperi, joka 

tulee neitsytpuukuidun tai primaaristen lieteen tuotannosta; keräyspaperi, joka on 

valmistettu poistamalla painovärit kulutuksen jälkeisestä kuidusta tai painovärin 

poistamisessa käytetystä paperin lietteet; sekundaarikäsittelyjärjestelmistä tai se-

kundaarisista lietettä saatu aktiiviliete; yhdistelmäjätepaperilla ja aktivoidulla liet-

teellä tai yhdistetyillä lietteen paperitehtaan (Bellamy et al., 1995). 

 

Paperitehtaan lietteet sisältävät useita kasviravinteita, kuten N, P, K, Ca ja Mg. Pa-

peritehtaan biosolidien ravinnepitoisuudet kuitenkin vaihtelevat käytetyn massan 

valmistusmenetelmän ja toissijaisen käsittelyn aikana esiintyneen mikrobien hajoa-

misen tason mukaan (Vance, 2000). Paperitehtaan lietteen typpipitoisuus ja C:N-

suhde vaihtelevat suuresti tuotettavan paperin tyypistä, paperinvalmistusprosessista 

ja käytetyn raaka-aineen tyypistä riippuen. Primaariset lietteet koostuvat orgaanisista 

aineista pääasiassa selluloosan muodossa (Jackson & Line, 1997) tai puukuidusta, 

joka on laskeutunut esikäsittelyyn typpeä, ja sisältää yleensä typpipitoisuutta 0,3 % 

tai vähemmän kuivapainosta, C: N-suhteella> 100:1 (Bellamy et al., 1995). Typpi, 

kokonaispitoisuus kuiva-aineessa 0,52 % (Apila Group 2013a). 

 

Paperitehtaan siistauslietteet koostuvat pääasiassa lyhyistä puukuista ja kaoliini-

savesta, jota käytetään paperinvalmistusprosessien aikana, sekä paperin kierrätyk-

seen käytettävistä painoväreistä ja kemikaaleista. Puhdistuspaperitehtaan lietteet 

ovat hyvin samankaltaisia primaaristen lieteen kanssa, koska ne koostuvat pääosin 

puukuidusta, mutta sisältävät myös täyteaineita, mustetta ja kemikaaleja. Väriaineen 

määrä lietteen koostumuksessa vaihtelee huomattavasti kierrätyspaperin alkuperästä 

ja käytetystä painatusprosesista johtuen. C-pitoisuus on kuitenkin jatkuvasti korkea, 

kun taas N-pitoisuus on jatkuvasti alhainen (NCASI, 1991; Trépanier et al., 1996), 
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mikä on sama kuin useimmilla puujäännöksillä, kuten kuorella, sahanpurulla, hak-

kuilla jne. 

 

Toissijaiset lietteet sisältävät kuituja ja muita hienoja materiaaleja, joita ei ole pois-

tettu primaarisessa käsittelyssä. Bakteerit hajottavat jäljellä olevan orgaanisen ai-

neen, ts. sokerit ja muut aineosat, kuten selluloosa. Toisiokäsittelyyn lisätään typpi-

lannoitteita mikrobien kasvun ja aktiivisuuden mahdollistamiseksi. Siksi sekundaa-

risissa biosolideissa on erittäin korkea N-pitoisuus (3,0 - 4,0 %) (Bellamy et al., 1995; 

Zibliske, 1987). 

 

Paperitehtaan yhdistetty liete valmistetaan sekoittamalla primaarisia ja sekundaarisia 

lietteitä eri mittasuhteissa. Näiden paperitehtaan lietteiden kemiallinen koostumus 

vaihtelee käytetyn prosessin mukaan ja mukaan lukien primaarisen ja toissijaisen pa-

peritehtaan lietteen suhteelliset määrät (Vance, 2000). Paperitehtaan yhdistetty liete 

sisältävät yleensä 1,0 - 2,5 % typpeä kuivapainosta (Bellamy et al., 1995). 

 

Tutkimukset (Vance, 2000; Bellamy et al., 1995) paperilietteen hyödyntämisestä 

maataloudessa ovat osoittaneet lukuisia etuja, kuten lisääntynyt kasvien kasvu ja 

sato, parantunut maaperän kosteus ja ravintoaineiden pidättäminen. Haitalliset vai-

kutukset ovat rajoittuneet korkeisiin suolapitoisuuksiin (ammonium, natrium ja sul-

faatti) ja hyödynnettävissä olevan N:n puutteisiin joissain lietteen tyypeissä. Korkei-

den suola-arvojen ja N-puutteen vaikutukset on minimoitu säätelemällä lietteen levi-

tettävää lietemäärää ja viivästyttämällä istutusta jonkin aikaa käsittelyn jälkeen ja/tai 

levittämällä lannoitetta maaperään tai lietteeseen (Simpson et. al., 1983). Paperiteh-

taan lietteitä rajoittaa jonkin verran primaarilietteen korkea C:N-suhde. Hiili-typpi –

suhde missä typpi vapautuu nopeasti < 25:1 > typpi vapautuu hitaammin. Primaari-

sen ja toissijaisen lietteen seokset tai kompostin C:N -suhteen 20:1 aiheuttavat laa-

dullisen muutoksen maaperässä. Lisääntynyt C-pitoisuus stimuloi mikrobien aktiivi-

suutta ja johtaa lisääntyneeseen humuspitoisuuteen, joka liittyy suoraan lisääntynee-

seen vedenpidätyskykyyn. Viimeisenä tärkeänä etuna tämän tyyppisissä sovelluk-

sissa on käyttökelpoisen orgaanisen materiaalin siirtäminen jätevirrasta hyödylliseen 

käyttöön (Simpson et. al., 1983; Vance, 2000; Bellamy et al., 1995). 

 

Tauluko 9 Yritysten Soilfood Oy ja Ekokem Oy lietteiden sisäläminen kuitujen 

 ravineet kg/t (Soilfood) 

 Nollakuitu Ravinnekuitu 

(Kaukopää) 

Savon 

selluloosa 

Liukoinen typpi 0 0,26 0,84 

Kokonaistyppi 0,08 3,44 7,18 

Orgaaninen aine  

% Ka. 

68,3 85,9 88 
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8.2 Typen liukoisuus 

 

Liukoisen typen osuuteen vaikuttavat merkittävästi orgaanisen aineen prosessointi ja 

materiaalin hajoamisaste. Erittäin hajoavien lietepohjaisten tuotteiden (esimerkiksi 

kompostin tai siitä puhdistettujen tuotteiden) typpivaikutus on suhteellisen helppo 

ennustaa liukoisen typen määrän perusteella. Hajotettaessa orgaaninen typpi muuttuu 

ammoniummuotoksi, joka voi haihtua varastoinnin tai jakelun aikana. Lietteen hap-

pamuus estää haihtumisen ja laskeutuu maaperän alle. Pilkkomisjäännös voi sisältää 

myös suuren määrän hajoamattomia orgaanisia aineita, jotka hajotessaan käyttökoh-

dassa voivat sitoutua maaperän typpeen. (Vesilaitosyhdistys, 2014). 

 

Kompostoiminen hajottaa orgaanisen aineen happoprosessissa vähentäen helposti 

liukoisen typen osuutta ja mahdollista suoraa vaikutusta typen adsorptioon kompos-

toimisen avulla. Lietemateriaalin lämpökuivaus voi höyrystää suurimman osan am-

moniummäisestä typestä, jättäen lopputuotteessa vain osan orgaanisen materiaalin 

typestä. (Vesilaitosyhdistys, 2014). 

 

Liukoisen typen ravinnevaikutus on vaihtele vuosittain. Liukoista typpeä määritettä-

essä olisi otettava huomioon ammoniumiin, nitraattiin ja yleensä pieniin orgaanisiin 

typpiyhdisteisiin sitoutuva typpi. Liukoisella typellä käytetään lannoitteen vaikutus 

jätevesilietteeseen perustuvissa lannoitteissa hyvissä olosuhteissa vastasi epäorgaa-

nisen typen lannoitteen vaikutusta. Lannoitevalmisteiden orgaaniseen aineeseen si-

toutuva typpi vapautuu yleensä hyvin hitaasti, ja sen lannoitevaikutusta ei havaittu 

viljoissa vuoden tai vuoden kuluttua levityksestä. (Tontti & Salo, 2013). Liukoisen 

typen määrä indikoi typen käyttökelpoisuutta kasveille. Maanparannuskompostin 

typpipitoisuudet ja niiden muuttuminen on esitetty taulukossa 10. 
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Tauluko 10 Maanparannuskompostin typpipitoisuudet kolmen vuoden aikana 

(Tontti & Salo, 2013) 

 

 Ensimainen 

vuosi 

Toinen 

vuosi 

Kolmas vuosi 

Kokonaistyppi 

• Tuore 

g/kg 

• Kuiva 

g/kg 

 

6,17 

 

22,7 

 

8,1 

 

24,2 

Alku v. 

6,5 

 

25,4 

Loppu v. 

6,9 

 

24,8 

Ammoniumtyppi 

• Tuore 

mg/kg 

• Kuiva 

mg/kg 

 

1260 

 

4630 

 

1250 

 

3740 

 

1090 

 

4270 

 

1275 

 

4600 

Nitraattityppi 

• Tuore 

mg/kg 

• Kuiva 

mg/kg 

 

120 

 

440 

 

65 

 

199 

 

61 

 

235 

 

14 
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Liukoinen orgaa-

ninen typpi 

• Tuore 

mg/kg 

• Kuiva 

mg/kg 

 

 

160 

 

570 

 

 

385 

 

1155 

 

 

300 

 

1165 

 

 

250 

 

910 

 

Lietteen käytön etuna, kun se täydentää tai korvaa lannoitetta, on sen kyky vapauttaa 

ravinteita hitaasti. Lietteet vapauttavat N- ja muita ravintoaineita usean kasvukauden 

ajan, kun maaperän bakteerit prosessoituvat hitaasti hajoamisen (eli jäännösvaiku-

tuksen) kautta. Noin 40 %, 20 %, 10 % ja 5 % kaikista lietteen N palautettiin kasvien 

avulla vastaavasti ensimmäisenä, toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna yhden 

ainoan biosolidin levityksen jälkeen. Suhteellinen saannon kasvu oli vastaavasti 1., 

2., 3. ja 4. vuonna levityksen jälkeen 33 %, 21 %, 14 % ja 9 %. Ravinteiden hidas 

vapautuminen on hyödyllisempi viljelykasveille, koska ravintoaineet ovat saatavissa 

tarvittaessa, kun taas suurin osa kaupallisissa lannoitteissa olevista ravintoaineista on 

vesiliukoisia ja huuhtoutuu helposti pintavesien mukana, jos kasvit eivät pysty hyö-

dyntämään kaikkia ravintoaineita. Siksi lietteen käyttö N-lähteenä pidetään yhtenä 

parhaimmista hoitomenetelmistä (Binder et al, 2002). 

 

Lietteen levittäminen maaperään on hyödyllinen tapa kierrättää orgaaniset aineet ja 

ravinteet, tämä parantaa maaperän ominaisuuksia (Sullivan et al., 2010). 
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Kuva 24 Orgaanisesta aineesta kasvin käyttöön vapautuvan typen riippuvuus orgaa-

nisen aineksen typpipitoisuudesta (Sullivan et al., 2010). 

 

Orgaanisen typen hidas vapautuminen maaperässä liittyy muun muassa helposti ha-

joavien typpiyhdisteiden vapautumiseen hajoaminen aikana tai liukoisen typen sitou-

tumiseen orgaaniseen materiaaliin kompostoinnin aikana. Jos kasvukauden alku on 

epäsuotuisa, typen hitaampi saatavuus lannoitetuotteissa ja liukoisen orgaanisen ty-

pen pidättäminen mineralisaatiossa voivat hidastaa typen virtausta kasveihin. Puh-

distamoliete pohjaisissa lannoitustuotteissa on suositeltavaa annostella vähän liu-

koista typpeä typpenä ja loput epäorgaanisena lannoitteena investointilannoitteena. 

Maaperän kunto on myös ravinteiden hyödyntämisen kannalta tärkeä tekijä, sillä 

mitä paremmin maaperän prosessit toimivat, sitä tehokkaammin kasvit kykenevät 

hyödyntämään ravinteita esitetty kuvassa 25 (Marttinen et al., 2017; Tontti & Salo, 

2013). 

 

 
Kuva 25 Kasvien käytön ravinteiden käyttö riippuen maaperän kunnosta (Martti-

nen et al., 2017). 

 

Selluloosan nitrausreaktion liukoisuus riippuu sen typpipitoisuudesta. Typpipitoisuu-

den ja liukoisuuden yhteyden takia liukenemisen tasaisuudesta nähdään myös nitrau-

tumisen tasaisuus. Toivottavaa olisi, että selluloosa olisi kokonaan liukoista tai 
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liukenematonta, jolloin voidaan todeta tuotteen nitrautumisen olleen yhtenäistä. Typ-

pipitoisuuden määrityksen tukemisen lisäksi liukoisuus analysoidaan, jotta saadaan 

massasta hyvin muokkautuvaa Valmistuksessa käytettävät korkeatyppiset nitrosellu-

loosamassat liukenevat huonosti ja matalatyppiset paremmin (Barbosa et al., 2005; 

Fernández de la Ossa et al., 2011; Sovizi et al., 2009). Paljon nitroryhmiä (NO2
-) 

sisältävä substituoitu selluloosa liukenee paremmin orgaanisiin liuottimiin, koska 

nitroryhmät eivät ole yhtä poolisia kuin hydroksyyliryhmät. Yli 12,6 % typpeä sisäl-

tävä nitroselluloosa liukeneekin hyvin poolittomiin liuottimiin kuten asetoniin. Mi-

käli selluloosan typpipitoisuus on välillä 11,5-12,6 %, se liukenee estereihin mutta ei 

alkoholeihin. Kun typpipitoisuus laskee alle 11,0 %, mutta ylittää 10,0 %, selluloosaa 

liukenee alkoholiasetoniliuokseen. Käytännössä selluloosan nitraaminen ei kuiten-

kaan ole yksinkertaista, koska nitrautuminen ei ole koskaan täysin homogeenista. 

Tällöin, vaikka käsiteltäisiin korkeatyppipitoista selluloosaa, siinä voi olla myös nit-

rautumattomia molekyylejä, jotka pysyvät liukenemattomina (Barbosa et al., 2005; 

Quinchon, &Tranchant, 1989; Pourmortazavi et al., 2009, Stenholm et al., 2009). 

 

Selluloosan nitrauksessa on tärkeää typpipitoisuuden lisäksi saada selville sen poly-

meeriketjun pituus. Koska selluloosan nitraus on epähomogeeninen, polymerisoitu-

minen on usein haastavaa selvittää. Liukoisuuden lisäksi selluloosan nitrauksen typ-

pipitoisuus vaikuttaa sen reaktiokykyyn eli stabiliteettiin. Stabiliteettiin vaikuttaa li-

säksi se, että selluloosan nitraus hajoaa käsittelemättömänä hitaasti itsestään. Tämä 

tapahtuu riippumatta typpikonsentraatiosta. Nitrausselluloosan hajoamisessa irtoaa 

NOx -ryhmiä, joista muodostuu happoa, mikä entistään kiihdyttää hajoamista (Mo-

niruzzaman, et al., 2011, Balser et al., 2000; Barbosa et al., 2005). 

 

Kuidun laadun tarkkailu tarkoittaa yleensä sen pituuden tai oikeammin pituusja-

kauman laadun tarkkailua. Korkealaatuisessa selluloosan nitrauksessa kuidut eivät 

ole kihartuneita (Quinchon & Tranchant, 1989). 

 

Paperitehtaan lieteaineet koostuvat pääosin (noin 90% kuiva-aineesta) lyhyistä puu-

kuiduista ja sisältävät siten selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. Yleisesti ollaan 

yhtä mieltä siitä, että maaperän tuoreen orgaanisen aineen hajoamisen alkuvaihe on 

nopea ja enimmäkseen määritetään vapaan selluloosan (holoselluloosan) häviämisen 

jälkeen, kun toisen vaiheen hidas hajoamista ohjaa ligniinillä pilkotun selluloosan 

hajoaminen (lignoselluloosa) (Berg et al., 2003; Melillo et al., 1989). Kasvijäämien 

hemiselluloosifraktio on paljon pienempi kuin selluloosan, ja sisältyy usein selluloo-

san kanssa holoselluloosafraktioon (Ryan et al., 1990). Jäljellä olevan materiaalin 

osuus on ligniini ja se on maaperän yksi   humuksen tärkeä lähtöaine (Melillo et al., 

1989). 

Korkean C:N-suhteen materiaalin lisääminen maaperään yleensä rajoittaa typen saa-

tavuus maaperän mikroorganismeille, jotka vastaavat orgaanisten materiaalien ha-

joamisesta (Cheshire & Chapman, 1996; Mary et al., 1996; Kay & Hart, 1997). 
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Paperitehtaan lietteillä näyttää olevan hajoamisominaisuuksia, jotka ovat samanlai-

sia, kuin muilla orgaanisilla aineilla, joita yleensä lisätään maaperään (Chantigny et 

al., 2000a, b). Paperitehtaan lietteen levitys aiheutti merkittävän vähenemisen muu-

tettavissa olevasta typestä koska hajoaminen oli hidasta (Zibliske, 1987). Yhdistetty-

jen biopitoisten kiinteiden aineiden (0,8 % N) ja toissijaisten paperitehtaiden biopi-

toisten kiinteiden aineiden (3,3 % N) hajoaminen riippui osittain jätemateriaalin si-

sältämien hiilisubstraattien laadusta ja osittain typen saatavuudesta, eli typen immo-

bilisointi oli selvemmin lietteellä käsitellyssä maaperässä verrattuna sekundaarisiin 

lietteellä muutettuun maaperään ja kesti 82 vuorokautta, mitä seurasi typen korkea 

remineralisaatio. 

 

Tämän materiaalin hidas hajoamisnopeus johtuivat korkeasta ligniinipitoisuudesta ja 

saven läsnäolosta lietteessä. Paperitehtaan lietteen hajoaminen maaperässä noudattaa 

kaksiosaista hajoamismallia eli oli melko verrattavissa kasvu tähteisiin alkuvaiheessa 

nopeilla hiilihäviöillä, jota seurasi toinen vaihe hitailla hiilitappioilla (Chantigny et 

al., 2000a, b). Hajoamisen alkuvaihe selitettiin useimmiten holoselluloosan ja ligno-

selluloosan hajoamisella. (Chantigny et al., 1999). Toinen hitaasti hajoava vaihe joh-

tui pääosin lignoselluloosan hajoamisesta, jolla olevan primaarisen jätevedenkäsitte-

lyn tuottamil-la lietteellä, jotka koostuvat pääasiassa puukuiduista (selluloosa, hemi-

selluloosa ja ligniini), joilla on korkeat C:N-suhteet (> 100) ja alhainen typpipitoi-

suus (0,15 - 0,73). Toissijaisissa lietteellä on korkeampi typpi ja paljon alhaisempi 

C:N-suhde kuin primaarilietteessä, johtuen typpilisäyksestä jätteenkäsittelyjärjestel-

mään hiilen biologisen hajoamisen parantamiseksi. Primäärisen paperitehtaiden liet-

teen, joka sisältää korkeita C: N-suhteita, levittäminen maahan voi johtaa maaperän 

typen immobilisointiin. Toissijaisten paperitehtaiden biosolidien tai yhdisteiden suh-

teellisen alhainen C:N-suhde osoittaa raakatilansa hyvän potentiaalin maankäytössä 

typen lähteenä (Simard, 2001). 
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JOHTOPÄÄTOKSET 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa typpeä si-

toutuu, tarkenna millaiseen maanparannusaineeseen, sekä missä olosuhteissa ja 

kuinka nopeasti se liukenee ja onko sitä kasvien saatavilla. 

 

Tutkimusten perusteella on havaittu, että kuitumateriaaleihin sitoutuu typpeä, josta 

suurin osa on nitraattimuodossa. Selluloosan amorfiset osat eivät ole pakkautuneet 

yhtä tiheästi kuin sen kiteiset osat, niin että pienet typpihapot voivat kulkea lähellä 

hydroksyyliryhmiä, ja korvaaminen on suhteellisen helppoa. Selluloosa vapauttaa 

typpeä yksinkertaisesti liuokseen, koska sen rakenne hajoaa vesiliuoksessa. Karton-

kiin sitoutuu typpeä enemmän, tämä voi johtua sen sisältämästä ligniinistä ja täyte-

aineista. Ligniinin hajottamiseen aikana vapautuu immobilisoitua typpeä. Nollakuitu 

sisältää täyteaineita, jotka pitävät rakennetta paremmin ja sitovat typpeä hyvin.  

 

Puukuitu sisältää vähän ravinteita, mutta runsaasti hitaasti hajoavaa orgaanista ai-

nesta. Peltomaassa kuitu parantaa pieneliöstön olosuhteita, pidättää kosteutta ja lisää 

biologista aktiivisuutta. Pieneliöstö käyttää maassa olevasta typestä saamaansa ener-

giaa hiilipitoisen puukuidun hajottamiseen. Siksi puukuidun syksyinen levitys pel-

toon voi vähentää typen huuhtoutumista. 

 

Maaperä, jossa on runsaasti multaa, toimii myös typen varastona, ja mitä enemmän 

siinä on hiiltä, sitä enemmän typpeä se voi varastoida. Hiilen ja typen välinen suhde 

on tärkeä, koska jos hiiltä on liian paljon typpeen verrattuna, mikro-organismit va-

rastoivat typpeä omaan käyttöön. Toisaalta, jos hiilipitoisuus suhteessa typpeen on 

alhainen, typpi vapautuu nopeasti. 

 

Maanparannuskuidun käyttö parantaa maaperän muokattavuutta, kuivuuden sietoky-

kyä sekä pieneliöstön toimintaa, jolloin pelto kestää paremmin sekä kuivuutta että 

kosteutta. Nolla- ja ravinnekuitu sitovat kosteutta sekä hajoavat hitaasti, siksi pinta-

veden määrä pienenee ja ravinteet pysyvät paremmin pellossa. Tämä estää vesistöjen 

rehevöitymistä, mikä vaikuttaa positiivisesti ilmastoon.  Käyttämällä kuitua maanpa-

rannusaineena hiili sitoutuu maaperään eikä karkaa ilmakehään. Lisäksi kuidun ha-

joaminen edesauttaa maaperän omaa toimintaa saaden tärkeän pieneliöstön toimi-

maan paremmin. 
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