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KUITUHAMPUN VILJELY, JATKOJALOSTUS JA KÄYTTÖ 
 
 
Kuituhamppu viljelykasvina 
 
Hampun käyttöhistoria ulottuu tuhansien vuosien taakse ja kuiduntuotannossa hamppu on 
yksi vanhimmista viljelykasveista.1 Suomessa hamppua viljeltiin entisaikoina yleisesti kuitu-
kasvina, mutta viljely hiipui 1900-luvun alkupuolella. Hamppukuidusta kehrättyä lankaa käy-
tettiin mm. vaatteissa ja kodintekstiileissä, minkä lisäksi hampusta tehtiin esimerkiksi köyttä, 
säkkejä, kalaverkkoa ja purjekangasta.2 
 
Hamppu on yksivuotinen kasvi, jonka varsi voi kasvaa 2–4 metriä korkeaksi. Hampun pää-
juuri voi ulottua jopa kahden metrin syvyyteen, joskin puolet juuristosta sijaitsee päällimmäi-
sessä puolen metrin maakerroksessa.3 Hamppu on luontaisesti kaksikotinen kasvi eli emi- 
ja hedekukinnot ovat eri kasveissa, mutta kuituhamppulajikkeet on jalostettu pääsääntöi-
sesti yksikotisiksi. Näin kuitusato kypsyy tasaisemmin, sillä normaalisti hedekasvit kuolevat 
emikasveja aikaisemmin.4 Hampun taimet nousevat pintaan 4–10 päivää kylvön jälkeen. 
Taimettumista seuraa hitaan kasvun vaihe, jolloin kasvi kasvattaa juuristoaan. Vaihe kestää 
kolme viikkoa ja päättyy, kun kasvissa on kolme lehtiparia ja se on noin 30–60 cm korkea. 
Tämän jälkeen alkaa aktiivisen kasvun vaihe, jolloin myös kuitusato alkaa kehittyä ja veden 
ja ravinteiden tarve on suurimmillaan. Kasvu alkaa hidastua kukinnan alkaessa ja loppuu 
kukinnan päätyttyä.1 5  
 
Hamppu on niin kutsuttu lyhyen päivän kasvi eli sen kukinta on riippuvainen päivänpituu-
desta: kukinta alkaa päivänpituuden ollessa noin 14 tuntia.6 Kukinnan ajoittumisessa on 
eroa lajikkeiden välillä, sillä lajikkeiden valoherkkyys vaihtelee.1 Päivänpituuden ohella myös 
lämpösumma ja valon intensiteetti vaikuttavat kukinnan ajoittumiseen.6 Suomen kesässä 
kuituhamppu jatkaa yleensä kasvuaan ensimmäisiin pakkasiin saakka, mikä nostaa satota-
soa ja mahdollistaa sopivissa olosuhteissa samansuuruiset sadot kuin esimerkiksi Keski-
Euroopassa.7 8 Keskimääräinen satotaso on noin 4–8 kuiva-ainetonnia hehtaarilta ja kui-
tusatoa saadaan noin 1–2 tonnia hehtaarilta.9 10 
 
Kuituhamppu on hyvä viljelykiertokasvi, sillä kasvuston rikkakasveja tukahduttava ja maata 
kuohkeuttava vaikutus on seuraavalle kasville eduksi. Hampun juuristosta, sängestä ja leh-
distä jää maahan paljon orgaanista ainesta, joka parantaa maan pieneliötoimintaa.11 12 Mer-
kittävä osa hampun käyttämistä ravinteista palaa takaisin maahan, sillä korjattava kuiva 
korsi sisältää vain vähän ravinteita. Kevätkorjattavan hampun korret jäävät talveksi pystyyn 
peltoon, mikä ehkäisee eroosiota ja ravinnevalumia.13 Hamppu on myös tehokas hiilen si-
toja. Juuret ja lehtimassa sitovat hiiltä maahan, kuitusadon sitoma hiili puolestaan sitoutuu 
lopputuotteeseen sen elinkaaren mittaiseksi ajaksi.14 15 Kuituhampun on todettu parantavan 
esikasvina ainakin ohran, vehnän ja perunan satoa: esimerkiksi vehnällä sadonlisäys on 
noin 10–20 %.11 16 17 Kuituhamppua voidaan viljellä minkä tahansa kasvin jälkeen, mutta 
pahkahomeriski kannattaa huomioida muita taudin isäntäkasveja viljeltäessä.11 18 
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Hampun tukilkelpoiset lajikkeet määritellään Euroopan Unionin alueella vuosittain. Kylvössä 
käytetään sertifioitua siementä, jonka vakuustodistus tulee toimittaa kunnan maaseutuelin-
keinoviranomaiselle. Kylvösiemenen määrä, kylvöpäivä ja hampun käyttötapa ilmoitetaan 
joko Vipu-palvelussa tai kasvulohkolomakkeen 102B lisätiedoissa. Pienin tukikelpoinen ala 
on 0,05 ha.19 ELY-keskus kerää kasvustoista näytteitä TCH-pitoisuuden määritystä varten 
ennen sadonkorjuuta. Valvonnat kattavat vuosittain vähintään 30 prosenttia hampuntuotan-
toon tarkoitetusta pinta-alasta.20 Kasvusto on säilytettävä siihen saakka, että näytteet voi-
daan ottaa, minkä vuoksi sato voidaan korjata aikaisintaan 10 päivää kukinnan päättymisen 
jälkeen. Sallittu THC-pitoisuus on enintään 0,2 prosenttia. Analyysien tulokset eivät kuiten-
kaan vaikuta yksittäisen lohkon tukikelpoisuuteen, vaan tuloksia käytetään lajikkeiden tuki-
kelpoisuutta arvioitaessa.19 
 
Viljelytekniikka 
 
Hampulle sopivat maat ovat hikeviä, multavia ja kuohkeita.21 22 Hamppu on hyvin herkkä 
sekä liialliselle että liian vähäiselle kosteudelle etenkin taimettumisen aikaan.23 Liian tiiviit tai 
tiivistyneet maat eivät hampulle sovellu, sillä ne haittaavat juuriston kehitystä.22 Parhaiten 
sopivia maalajeja ovatkin kevyet hietamultamaat ja multavat savimaat.10  Vaikka hamppu ei 
ole viljavuuden suhteen kovin vaativa, parhaat sadot saadaan silti ravinteikkailla mailla.21 24 
Maan pH:n tulisi mielellään olla lähellä neutraalia, vähintään 5,6.10 24 
 
Maanmuokkauksella luodaan tasainen ja kuohkea kasvualusta. Kevätkosteuden säästämi-
nen on tärkeää, sillä voimakkaan kasvun vuoksi hampun vedentarve kasvukaudella on 
melko suuri, noin 250–300 mm sadannan verran.10 11 Kylvö tehdään lämpimään maahan 
(8–10 ºC), jotta kasvu käynnistyy nopeasti. Aikainen kylvö 1–2 ºC:n lämpöiseen maahan on 
mahdollinen ja antaa parhaan tuloksen, mutta riittävä sato saavutetaan vielä kesäkuun puo-
lessa välissä kylvettäessä.11 21 24 Hamppu sietää jonkin verran hallaa: kasvukauden alussa 
se voi selvitä noin -5 ºC:n pakkasesta.24 Kylvösyvyys on 1–3 cm maan kosteudesta riippuen. 
Tätä syvempää kylvöä ei yleensä suositella itävyyden merkittävän heikentymisen takia.10 24 
Kylvö voidaan tehdä tavallisella kylvökoneella 12,5 cm:n riviväliä käyttäen.21 Jyräyksellä voi-
daan tarvittaessa varmistaa taimettumista ja painaa korjuuta haittaavat irtokivet maahan.21 

25 
 
Kuituhampulle sopiva kylvötiheys on 150–300 kpl/m², mikä vastaa kylvömäärää 25–60 
kg/ha.10 21 Kylvötiheys riippuu käyttötarkoituksesta, sillä kasvuston tiheys vaikuttaa merkit-
tävästi varren läpimittaan ja kasvin pituuteen.5 Hienolaatuisin kuitu saadaan korkeilla kyl-
vömäärillä, sillä tiheissä kasvustoissa varret ovat ohuempia, vaikkakin lyhyempiä.5 10 Koko-
naissatoon kylvötiheydellä ei juuri ole vaikutusta, sillä tiheissä kasvustoissa tapahtuu luon-
nollista harvenemista.5 
 
Ravinteista typpi vaikuttaa hampun kasvuun eniten, joskin vaste typpilannoitukseen on tut-
kimuksissa vaihdellut.22 Suositeltu typpilannoitus on 80–150 kg/ha maan viljavuudesta ja 
esikasvista riippuen.10 11 22 Hampun vaste fosfori- ja kaliumlannoitukseen on typpilannoitusta 
vähäisempi22  ja  lannoitus kannattaakin tehdä maan viljavuusanalyysien mukaan.26 Fosfori-
lannoituksen ohjeellinen määrä on 20–30 kg/ha ja kaliumin 60–100 kg/ha.10 21 
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Hamppu ei vaadi kasvinsuojeluaineita, sillä nopea alkukasvu ja kasvuston tiheys tukahdut-
tavat rikkakasvit tehokkaasti, mikäli olosuhteet ovat hampun kasvulle suotuisat.11 12 Ham-
pulla ei esiinny tuholaisia Suomessa. Kasvitaudeista pahka- ja harmaahometta voi ilmetä 
tiheissä hamppukasvustoissa kosteina kesinä.10 
 
Kuituhamppu korjataan Suomessa vasta keväällä.10 Kuidun ja puuosan väliin muodostuva 
jää irrottaa kuidun varresta talven aikana ja keväällä korret ovat hyvin kuivia, joten erillistä 
liotusta ja kuivattamista ei tarvita.27 Korjuu voidaan tehdä keväällä useampana eri ajankoh-
tana: heti lumipeitteen lähdettyä maan ollessa roudassa, juuri ennen kevätkylvöjä pellon jo 
kuivuttua koneita kestäväksi tai myöhemmin keväällä kylvötöiden jälkeen.10 Kuituhampun 
niittäminen vaatii järeän kaluston ja terävät terät, minkä vuoksi käytäntönä on niittämisen 
sijaan jyrätä kasvusto kumoon esimerkiksi traktorin keulakuormaimeen poikittain kiinnitetyllä 
rumpuputkella. Jyrätty kasvusto karhotetaan yleensä yksiroottorisella karhottimella. Sadon 
paalaaminen onnistuu parhaiten suurkanttipaalaimella.25 28 Vahvat varret kietoutuvat hel-
posti koneiden pyörivien osien ympärille ja etenkin keväällä kuivissa oloissa korjattaessa 
riski tulipalon syttymiseen on suuri. Saman riskin muodostavat irtokivien aiheuttamat kipinät, 
minkä vuoksi viljely kivisillä lohkoilla ei ole suositeltavaa.25 29 
 
Jatkojalostus 
 
Kuituhampun varresta saadaan kahdenlaista kuitua: nilaosan niinikuitua sekä puuosan kui-
tua, jota kutsutaan päistäreeksi.7 Kuituhampun kasvatus tähtää pitkien niinikuitujen tuotan-
toon, mutta lyhyet ydinkuidut voidaan myös hyödyntää.7 30 Kuidun osuus varresta on noin 
30–35 %, loppuosa on päistärettä.4 Niinikuidut sijaitsevat varressa kuoren ja puuosan vä-
lissä pektiinin yhteen sitomina kuitukimppuina.1 Kuidun laadussa ja ominaisuuksissa esiin-
tyy paljon vaihtelua: kuidun ominaisuudet vaihtelevat varren eri osissa ja lisäksi ominaisuuk-
siin vaikuttavat esimerkiksi kasvuolosuhteet, kylvötiheys, korjuuaika ja käsittely.22 31 32 
 
Kuidun erotteluprosessi on erilainen riippuen kuidun käyttötarkoituksesta, sillä käyttökoh-
teilla on erilaiset vaatimukset kuidun pituudelle, puhtaudelle (l. päistärepitoisuudelle) ja lio-
tusasteelle (l. sidosainepitoisuudelle).33  Ennen kuidun erottelua sato liotetaan: tavallisimmin 
sato jätetään niiton jälkeen pellolle 2–3 viikoksi, jolloin mikrobien erittämät entsyymit irrotta-
vat kuidut varresta.11 33 Suomessa peltoliotusta ei kevätkorjuun ansiosta tarvita.27 
 
Perinteisellä erottulumenetelmällä saadaan pitkää hamppukuitua. Tällöin varret käsitellään 
joko kokonaisina tai pitkinä osina ja pidetään yhdensuuntaisina koko prosessin ajan.31 Var-
ret syötetään ensin läpi yhdestä tai useammasta telaparista, jotka murskaavat varret ja ir-
rottavat päistäreen osittain. Seuraavaksi kuitu lihdataan eli siitä poistetaan lisää päistärettä 
sekä lyhyttä kuitua. Viimeinen vaihe on häkilöinti, jossa kuitukimput avataan hienommiksi 
kuiduiksi. Lopputuloksena syntyvä pitkä kuitu sopii kehrättäväksi ja käytettäväksi tekstii-
leissä.31 34 
 
Nykyaikaiset laitteistot erottelevat lyhyttä kuitua käytettäväksi teknisiin käyttökohteisiin, ku-
ten komposiitteihin. Prosessin päävaiheet ovat paalin avaus, kuidun erottelu, puhdistus ja 
raffinointi.31 Paalinavaustekniikka riippuu siitä, käytetäänkö pyörö- vai kanttipaaleja. Oleel-
lista on saada aikaan tasainen ja jatkuva materiaalivirta. Prosessin alussa varsimateriaalista 
poistetaan epäpuhtaudet, kuten metalli ja kivet. Tämän jälkeen varret murskataan kuidun ja 
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päistäreen erottelemiseksi joko loukutusteloilla tai erilaisilla myllyillä, kuten vasaramyllyllä. 
Murskauksen jälkeen kuidun seassa on vielä päistäreen palasia, jotka poistetaan seuraa-
vassa vaiheessa.25 31 34 Kuidun ja päistäreen lopullinen erottelu tapahtuu yleisimmin joko 
ravistimilla, porraspuhdistimilla tai lihtausturbiineilla. Eroteltu kuitu ja päistäre käsitellään tä-
män jälkeen omilla linjoillaan. Kuitukimput erotellaan kuidunavaajalla tai karstauskoneella 
hienommaksi kuiduksi. Päistäre puolestaan puhdistetaan ennen pakkaamista epäpuhtauk-
sista, kuten hienosta kuidusta ja pölystä.31 34 Prosessissa syntyy paljon pölyä: tonnin varsi-
sadon erottelussa pölyä syntyy 150 kiloa. Pöly kerätään talteen ja voidaan hyödyntää esi-
merkiksi maanparannusaineena tai rakeistaa eläinten kuivikkeeksi.33 
 
Käyttökohteet 
 
Euroopassa hamppukuidun yleisimmät käyttökohteet ovat sellun ja paperin valmistuksessa, 
komposiiteissa ja eristeissä.35 Paperinvalmistuksessa hamppukuitua käytetään yleensä se-
koituksena puusellun kanssa erikoispapereihin, kuten seteli- ja tupakkapaperiin. Hamppu-
kuitu on puukuitua pidempää, joten sitä voidaan käyttää paperin vahvistamiseen.36 Kompo-
siiteissa hamppukuidun käytön edelläkävijänä on ollut autoteollisuus, joka on käyttänyt kui-
tua autojen sisäverhouksissa.37  Hamppukuitukomposiittien etuna on muiden luonnonkuitu-
komposiittien tapaan keveys ja kierrätettävyys.38 Rakennuseristeenä hamppukuitua voidaan 
käyttää sellaisenaan tai kuidusta valmistettuina eristelevyinä.39 Hamppueristeiden läm-
möneristyskyky on kilpailukykyinen kaikkien tavanomaisimpien eristemateriaalien kanssa, 
minkä lisäksi kilpailuetuna toimii tässäkin käyttötarkoituksessa materiaalin ekologisuus.40 
Tekstiilikäytössä hamppukuitu on hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta tällä hetkellä margi-
naalissa35, mutta ainakin tekstiiliteollisuuden ydinalueella Kiinassa hamppukuidun käyttöä 
ollaan lisäämässä epäekologisen puuvillan korvaamiseksi.41 
 
Päistäre hyödynnetään yleisimmin hevosten ja pieneläinten kuivikkeena.35 Hamppukuivik-
keen etuina mainitaan usein vähäinen pölyävyys, vaaleus, korkea imukyky ja helppo käsi-
teltävyys.33 35 42 43 Päistäreestä voidaan myös valmistaa yhdessä kalkin ja veden kanssa 
hamppukalkkikomposiittia eli hamppubetonia.44 45 Rakennuksissa hamppubetoni ei ole kan-
tava rakenne, vaan tarvitsee tuekseen tavallisimmin puusta tehtävän jäykistävän rungon. 
Hamppubetonia ei voi myöskään suoraan verrata eristeisiin, sillä kantavan rungon ja pinta-
materiaalin lisäksi rakenne ei kaipaa muita eristeitä.46 Hamppubetonista voidaan rakentaa 
paikallavaluna tai siitä voidaan valmistaa elementtejä tai harkkoja.47 Päistäreen kolmas tär-
keä hyödyntämistapa on käyttö puutarhakatteena.35 Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää 
myös kuitua, josta voidaan valmistaa katelevyä.9 
 
Kuituhampun kukinnoista ja lehdistä saatava ei-päihdyttävä kannabinoidi CBD on kasvatta-
nut suosiotaan maailmalla.35 CBD:tä käytetään esimerkiksi ravintolisissä, joita mainostetaan 
terveyshyödyillä, kuten rentouttavilla ja kipua lievittävillä vaikutuksilla.35 48 49 Suomessa CBD 
on luokiteltu lääkeaineeksi, joten tuotteiden maahantuontiin ja hallussapitoon tarvitaan lää-
kärin resepti.48 Hampun yhdisteissä piilee muitakin mahdollisuuksia: hampusta tislattavalla 
eteerisellä öljyllä on tutkimuksissa havaittu antimikrobisia vaikutuksia ja tehoa kasvituhoojia 
ja rikkakasveja vastaan.50 51 52 53 54 Samoin hampun fytokemikaaleilla on havaittu esimerkiksi 
antimikrobisia ja allelopaattisia (l. muiden kasvien kasvua muuttavia) vaikutuksia.55 56 57 
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