
  

Taustaa 

Puukuitulietettä syntyy sellu- ja paperiteollisuuden sivutuot-
teena Suomessa noin 750000 t/v. Aiemmin puukuitulietteet 
joko poltettiin – tehoton polttoaine (kosteus 80 - 90 %) - 
tai vietiin kaatopaikalle. Nykyisen jäteverolain mukaan jäte-
vero koskettaa myös teollisuuden kaatopaikkoja ja kuitu-
lietettä, jätevero v. 2013 alkaen 50 €/t.  Uudessa jätelaissa 
määritellään, millä ehdoilla materiaali luokitellaan jätteen 
sijasta sivutuotteeksi, eikä jäte-status rajoita sen hyödyn-
tämistä seostuotteina. Kuitulietteestä onkin nyt arvokas 
sivutuote eri käyttötarkoitusten raaka-aineeksi EU:n/Suo-
men kansallisen jätestrategian, valtioneuvoston v. 2008 hy-
väksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman, uuden jätelain 
(1.5.2012 alkaen) ja materiaalitehokkuustavoitteiden mukai-
sesti. Uusia potentiaalisia käyttösovellutuksia ovat mm. 
käyttö sideaineena energia- ja kuivikepelleteissä, pölynsi-
donta-aineena tierakentamisessa sekä maanparannusainee-
na (kuohkeutus) perunanviljelyssä.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 1. Natiivi ja bioteknisesti modifioitu puukuituliete. 

 
Sideainekäyttö poltto- ja kuivikepelleteissä 
Bioteknisellä modifioinnilla tavoitellaan seuraavia etuja 
pelletinvalmistuksessa:  
•Huomattavaa energian säästöä hakkeen kuivauksessa (10 - 
15 %).  
•Tasalaatuistetaan silputun materiaalin reologisia 
ominaisuuksia.  
•Kompensoidaan kitkaa, mahdollistaen suuremman 
tuotantonopeuden. 
•Laajennetaan raaka-ainepohjaa pelletinvalmistuksessa. 
•Pelletin mekaaninen kestävyys paranee (varastointiaika 
lyhenee).  
•Vähennetään hienoainesta, estäen pelletin pölyämistä ja 
energiahäviötä. 
•Hidastetaan pelletin biohajoavuutta. 
•Vähennetään sellutehtaan kuitulietteen sijoituksesta 
aiheutuvia kustannuksia.  
•Vähennetään jätevedenpuhdistusprosesseille aiheutuvia 
puhdistuskustannuksia. 
•Mahdollistetaan uusien pellettisovellusten, kuten 
kuivikepelletti kehittäminen. 
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Hevoskuivikkeiden käyttömäärä Suomessa on noin 100000 
t/v. Käyttäen bioteknisesti modifioitua kuitulietettä side-
aineena kuivikepelletissä, yhdistyvät siinä markkinoilla olevi-
en kuivikkeiden hyvät ominaisuudet: turpeen hajunsidonta-
kyky, pellettien helppokäyttöisyys ja ajansäästö, pölyä-
mättömyys, hyvä imukyky, antibakteeriset ominaisuudet, 
paakkuuntuvuus, hinta-laatusuhde, hyvä luontainen tuoksu, 
turvallisuus, ei aiheuta ähkyjä eikä allergioita, tautivapaus ja 
ekologisuus. Esikokeissa havaittiin, että eri puulajeilla on 
huomattavaa vaikutusta kuivikepellettien soveltuvuuteen 
kuivikekäytössä, myös hevosten suhtautumisessa kuivik-
keeseen. 
 
Käyttö pölynsidonta-aineena tierakentamisessa 
Mfibrils Oy:n kokeissa kuivikepellettien pölyävyyden estä-
miseksi havaittiin tuotteen soveltuvuus käytettäväksi myös 
muussa pölynsidonnassa, kuten tiepölyn tapauksessa. 
Tavoitteena on kehittää sopiva kuitulietteen käyttötapa 
(annostus, seossuhteet) pölynsidontaan erityyppisissä 
pölyämiskohteissa (tiet, louhos- ja varastointialueet, jne). 
Tehdyt esikokeet ovat olleet lupaavia ja ko. tuotteen 
pölynsidontakäytölle ollaan hakemassa ympäristölupaa. Sen 
käyttö pölynsidonnassa on todella ekologinen ratkaisu 
verrattaessa nykyisiin käytössä oleviin pölynsidonta-aineisiin, 
kuten kalsiumkloridi CaCl2, joten tällä sovellutuksella 
voidaan katsoa olevan huomattava ekologinen hyödyntämis-
potentiaali, jopa globaalilla tasolla. 
 
Maanparannusainekäyttö 
Perunantuotannossa monokulttuuri aiheuttaa ongelmia: 
maat tiivistyvät, humus eli maan orgaaninen aines katoaa, 
maan ravinteiden pidätyskyky heikkenee, jolloin ravinteiden 
huuhtoutuminen kasvaa aiheuttaen taloudellisten menetys-
ten lisäksi ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittoja voidaan 
pienentää käyttämällä sopivia maanparannusaineita, joista 
bioteknisesti modifioitua kuitulietettä ja kuituliete- ja 
biotuhkapohjaisia tuotteita niiden kemiallisen puhtauden 
takia voidaan pitää varteenotettavina vaihtoehtoina. Sopivilla 
ravinteilla tehostetun kuitulietteen lisääminen lannoitteeksi 
toimii samalla maata kuohkeuttavana maanparannusaineena.  
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