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KUITUHAMPPU 

Hamppu (Cannabis sativa L.) on yksivuotinen kuitukasvi, joka voi kasvaa 1,5–5 metriä korkeaksi. Hampun lajikkeet 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kuituhamppu, siemen- eli öljyhamppu sekä lääkehamppu. Hampunviljelyllä on 

Suomessa pitkät perinteet ja sitä on paikoin viljelty jopa kauemmin kuin pellavaa. Hamppua on käytetty muun muassa 

köysien ja kankaiden valmistukseen sekä ravinnoksi öljynä ja puuroina. Muut kuidut ja elintarvikekasvit syrjäyttivät 

hampun viljelykasvina 1900-luvun puolivälissä. 2000-luvulla hampunviljely on jälleen yleistynyt. [1] Öljyhamppu ja 

kuituhamppu ovat kasveina erilaisia, ja niillä on omat viljely- ja jalostustekniikkansa sekä markkinansa [2]. 

Hamppukasvin varressa on kaksi eri rakenteellista osaa. Päällimmäisenä on kuitua, jonka osuus on lajikkeesta ja 

kylvötiheydestä riippuen noin 22 % kasvista. Varren puumaista sisäosaa kutsumaan päistäreeksi. Kuituhamppua 

viljellään siitä saatavan kuidun vuoksi, joka on noin kaksi kertaa päistärettä arvokkaampaa. Päistäreen hyödyntäminen 

on kuitenkin viljelyn taloudellisen kannattavuuden kannalta tärkeää, sillä jokaista kuitukiloa kohti saadaan sivutuotteena 

noin 1,7 kiloa päistärettä. [1] 

Kuituhampun viljely 

Kuituhampun kasvuaika on lajikkeesta riippuen 110–130 pv. Hampun kasvu jatkuu siihen asti, kunnes vuorokauden 

keskilämpötila laskee alle 0ºC. Suomessa kuituhamppua korjataan yleensä keväällä, koska silloin saadaan kuivempi 

sato. Kevätkorjuussa korsisatoa saadaan 5–10 t/ha. Kuitusatoa saadaan olosuhteiden mukaan 1–2 t/ha. [3] 

Maan rakenteen ja ojituksen on oltava kunnossa, eikä hamppu sovellu tiivistyneille tai märkyydestä kärsiville viljelymaille. 

Tavoite pH viljelymaalle on yli 5,6. Kuituhamppu menestyy parhaiten kevyillä hietamultamailla tai multavilla savimailla. 

Hampun kylvö tehdään lämpimään maahan (+5–+10ºC). Hamppu hyödyntää valoisia öitä tehokkaasti ja aikaisella 

kylvöllä saavutetaan suurempi sato. Hamppu on voimakaskasvuinen kasvi eikä tarvitse rikkakasvitorjuntaa. Suomessa 

kasvatetulla hampulla ei ole vielä ilmennyt tuholaisia. Tiheässä kasvustossa voi kosteina kesinä ilmetä harmaahometta 

ja pahkahometta. [3] 

Kuituhampun käyttökohteet 

Hamppukuitua käytetään muun muassa paperin valmistuksessa ja eriste- ja komposiittituotannossa. Kuitua käytetään 

puristusvalettuihin osiin autoteollisuudessa, jossa suurimmat kuidun käyttäjät ovat Saksan, Ranskan ja Tshekin 

autoteollisuudet.[1] 

Kuituhamppua on kokeiltu myös bioenergian lähteenä, mutta suuren mittakaavan lämmöntuotannossa se on 

ruokohelven tavoin sekoitettava muihin materiaaleihin ennen polttoa. Hampun energiakäytössä on myös samoja 

ongelmia kuin ruokohelvellä (mm. alhainen energiatiheys). Hamppusato voidaan briketöidä, mikä lisää energiatiheyttä. 

Hamppubriketit soveltuvat varsinkin kotitalousmittakaavaiseen energiantuotantoon. [1] 

Päistärettä käytetään Euroopassa lähinnä eläinten kuivikkeena. Päistäre sopii hyvin kuivikekäyttöön, sillä se imee 

kuivapainoonsa nähden nelinkertaisen määrän kosteutta verrattuna muihin käytössä oleviin kuivikemateriaaleihin, ja sen 

käyttöikä on näin ollen pidempi.[1]  

Hampun päistäre soveltuu kalkin ja veden kanssa sekoitettuna rakennuselementeiksi, -harkoiksi tai märkävaluna 

rakennuspaikalla kantavan rungon kanssa seinärakenteeksi. Hamppu-kalkki-vesiseosta kutsutaankin hamppubetoniksi. 

[4] Seossuhteita ja lisäaineita muuttamalla hamppubetoni saadaan muokkautumaan erilaisiin käyttökohteisiin. Toisin 

kuin betoni, hamppubetoni toimii oikeastaan vain eristeenä ja tarvitsee aina kannattelevan rungon. [5] 
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Perinnerakentamisessa hamppua on tavattu korjausrakennuskohteissa jonkin verran, erityisesti tilkemateriaalina. 

Perinnerakentajat näkevät kuituhampun kiinnostavana materiaalina erityisesti sen hyvien ominaisuuksien kuten 

antibakteerisuuden sekä edullisen hinnan vuoksi. [6] 

Hamppubetonin tekniset ominaisuudet  

Tiheys 275 kg/m³ 

Taivutuslujuus 0.3-0.4 N/mm² 

Lämmönjohtavuus  λ = 0.06 W/Mk 

Lämpökapasiteetti 1500−1700 J/kg 

Akustisen äänen absorptioteho 0.69 NRC 

Ilmanläpäisevyys 0.75 gm/ m²/mm 
hg 

Höyrynläpäisevyys  24.2 gm/mm hg 

(µ) Höyrynjakamisresistanssi  4,84 

Hiilidioksidin sidonta 130 kg CO2/m³ 

Ilmatiiviys 2m³ /m² /h@Pa 

Paloluokka 1 h BS EN 1365-1:1999 

[5] 

Kuituhampun alueellinen saatavuus 

Kuituhamppu kasvaa Suomessa hyvin, sen keskimääräinen satotaso on noin 6-8 tonnia/hehtaari. Suomen satotasot 

ovat samaa tasoa kuin Keski-Euroopassa. Reilun hehtaarin kokoiselta kasvulohkolta voidaan saada keskikokoisen 

omakotitaloon rakentamiseen tarvittava materiaali. [7] Kuituhamppu soveltuu hyvin monen kasvin vuoroviljelykasviksi. Se 

soveltuu erityisen hyvin perunan vuoroviljelyyn. Pohjois-Pohjanmaalla kasvatettiin perunaa vuonna 2019 n. 3500 

hehtaarilla [8]. Eli perunan vuoroviljelykasvina kuituhamppusatoa voitaisiin saada Pohjois-Pohjanmaalla neljän vuoden 

viljelykierrossa keskimäärin reilut 24 000 t neljän vuoden aikana. 
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