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PELLAVA 

Pellava (Linum usitatissimum) on vanha yksivuotinen viljelykasvi, jota käytetään öljy- ja kuitukasvina. Pellavaa on viljelty 

kivikaudelta saakka. Suomessa pellavan viljely on alkanut 1500-luvulla. 1700-luvulla pellavakangas oli Suomen tärkein 

vientituote. [1] Ennen sotia kuitupellavan viljelyala oli jopa 40 000 hehtaaria [2]. 

Pellavaa käytettiin hyvin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti aina 1950-luvulle asti. Pellavan kuitua käytettiin eristeisiin 

ja kankaisiin. Pellavan kortta, eli niin kutsutta päistärettä, käytettiin savirappauksessa sitovana kuituna ja pellavan 

siemenistä tehtiin öljyä, josta tehtiin öljymaalia [3] Tekokuitujen yleistymisen jälkeen pellavan viljely Suomessa loppui 

miltei kokonaan, mutta nyt pellavan viljely on jälleen yleistymässä [1]. 

Pellavalajikkeita on yhteensä noin kaksisataa ja ne ovat jalostettu erikseen öljyn- ja kuidun tuotantoa varten. 

Öljypellavan pituus vaihtelee 30–60 cm välillä, se on kuitupellavaa runsashaaraisempi ja sillä on suuret siemenet. 

Kuitupellavalla on öljypellavaa pidempi korsi. Korren pituus vaihtelee 90–130 cm välillä ja ihanne pituutena pidetään 90-

110 cm. [3] 

Kuitupellavan kasvuaika on 80–100 vrk. Korjuunajankohta määräytyy sadon käyttötarpeen mukaan. Korjuuajankohdalla 

on suuri vaikutus korsisadon määrään ja kuidun ominaisuuksiin. Mitä vanhempi kasvusto sitä karkeampaa kuitu on. 

Kuitupellavan viljely onnistuu Suomessa kaikilla viljelyvyöhykkeillä Tornio-Kajaani linjan alapuolella. Pellava viihtyy 

parhaiten multavilla kivennäismailla. [3] 

Pellavan käyttökohteet 

Öljypellavaa käytetään mm. elintarvikkeissa ja luontaistuotteissa. Siemenistä voidaan puristaa pellavansiemenöljyä ja 

niitä voi myös käyttää sellaisenaan tai rouheena. Pellavansiemenöljyssä on tutkimusten mukaan useita hyviä 

terveysvaikutuksia. Öljyssä on erityisen hyvä rasvahappokoostumus ja se sisältävää terveysvaikutteista 

alfalinoleenihappoa enemmän kuin mikään muu kasviöljy. Pellavansiemenöljyä käytetään myös erilaisten 

puumateriaalien pintakäsittelyaineissa [4] 

Kuitupellavaa käytetään mm. tekstiileissä, eristemateriaalina, täytemateriaalina ja komposiittimuoveissa sidosaineena. 

Markkinoilla on esimerkiksi pellavaeristerullia ja -levyjä sekä -nauhoja, -rivettä, karmitiivisteitä ja parketinalusmattoja. 

Pellavasta voidaan valmistaa myös öljynimeytysmattoja ympäristön ja eri teollisuudenalojen tarpeisiin. [5] Pellavaa 

käytetään myös kuivikkeena. Suomalaista pellavakuiviketta ei ole kuitenkaan markkinoilla, joten se tuodaan maahan 

Etelä-Euroopasta, missä sitä on käytetty jo pidempään. [3] 

Kuitupellavan rakennustekniset ominaisuudet 

Pellavaeristeen etuina ovat hyvä lämmön ja äänen eristyskyky, hyvä lämmön varastointikyky sekä hygroskooppisuus 

seinä- ja kattorakenteissa. Kastuessaan pellavakuitu turpoaa voimakkaasti. Tuotteita on saatavana ilmakarsittuna 

rullana ja rakennus- ja äänieristeeksi, huopamaiseksi neulottuna nauhana tilkkeiksi sekä parketinalusmattona. Paksu 

(30mm) paksu pellavaeriste soveltuu mukautuvuutensa ansiosta hyvin erityisesti vanhojen hirsien oikaisun yhteydessä 

tehtävään lisäeristämiseen. Pellavaeriste on myös pitkäikäinen ja esimerkiksi Isolinan pellavaeristeen käyttöiäksi 

luvataankin vähintään 75 vuotta. [6] 

Pellava sitoo vähemmän kosteutta kuin esimerkiksi puu ja sahapuru. Pellava materiaali mukautuu kosteustilojen mukaan 

ja kestää kertaluontoista kostumista. Mikäli kosteus on kuitenkin jatkuvaa, homehtumisriski on olemassa. Pellavakuitujen 

suuntaus vaikuttaa eristeen kapillaarisuuteen. [6] Pellava on turvallista käsitellä eikä siitä irtoa haitallisia aineita. [2]. 

Perinnerakentamisen asiantuntijoiden mukaan pellava on hyvinkin yleinen ja haluttu eriste vanhoissa taloissa ja sitä on 

käytetty erityisesti tilkkeenä. Pellavarive ja -nauha koetaan helppokäyttöisiksi, kun taas pellavalevy työlääksi käsitellä. 
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Yleisesti ottaen pellava nähdään melko kalliina materiaalina. Pellava- ja hamppukuidun todetaan olevan samantyyppisiä 

teknisiltä ominaisuuksiltaan. [8] 

Lämmönjohtavuus 0.038 W/mK 

Lämmön varastointikapasiteetti 1600 J/kgK 

Vesihöyryn diffuusiokerroin 1-2 DIN 52615 

Ilmanläpäisevyys 230x10-6m3/m.s.Pa 

Arvioitu elinikä vähintään 75 vuotta 

[4] 

Kuitupellavan saatavuus 

Öljy- ja kuitupellavan viljelyala oli vuonna 2019 vain 800 ha. Pohjois-Pohjanmaalla pellavaa ei viljelty lainkaan. [9] 

Suomen kuitupellava-ala vaihtelee yleensä 50–1000 hehtaarin välillä. Pellavan korsisatotasot ovat Suomessa samalla 

tasolla EU-maiden parhaiden satotasojen kanssa. Korsisato Suomessa on 3000–8000 kg/ha [1] 
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