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Tämän työn tavoitteena on selvittää hampun eri käyttömahdollisuuksia suomalaisessa 
korjausrakentamisessa ja kerätä lisää tietoa alan toimijoille. Työ on toteutettu yhteis-
työssä Turun ammattikorkeakoulun Rakennetaan hampusta -hanketyön kanssa. Opin-
näytetyön aihe löytyi kyseisen hankkeen kautta.  

Opinnäytetyössä käydään läpi hamppu-kalkkikomposiitin ominaisuuksia, käyttötapoja 
ja mahdollisia käyttökohteita. Tutkimuksen taustatieto koostuu pääosin kirjallisuudesta 
ja aiemmista tutkimuksista hamppu-kalkkikomposiitista. Osa tiedosta koostuu käytän-
nön huomioista, joita on ilmennyt materiaalin kanssa työskenneltäessä eri kohteissa 
vuoden 2018 aikana. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että hamppu-kalkkikomposiittimateriaalilla on potentiaalia suo-
malaisessa korjausrakentamisessa. Lisätutkimusta ja käytännön toteuttajia tarvitaan li-
sää, jotta sen käyttö rakentamisessa voi yleistyä. 
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The purpose of this thesis was to investigate the different uses of hemp in the renovation of 
buildings in Finland and to gather more information for the operators in the field. The thesis has 
been carried out in co-operation with Turku University of Applied Sciences project Let’s build with 
hemp. The topic of the thesis was found during this project.  

The thesis covers the properties, methods of building and possible applications of hemp-
limecomposite. Background information of the study consists mainly of literature and previous 
studies on hemp-lime composite. Some of the information consists of practical considerations that 
have arisen when working with the material during year 2018. 

The thesis shows that hemp-lime composite material has the potential for Finnish renovation. 
Further research and practical implemeners will be needed in order to increase its use in 
construction. 
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SANASTO  

Hamppu  Cannabis sativa on hamppukasvien Cannabaceae heimoon       
kuuluva perinteinen viljelyskasvi.  

Hamppu-kalkkikomposiitti  Biokomposiittimateriaali, joka koostuu hampun päistäreestä, 

                      vedestä ja kalkkipohjaisesta sidosaineesta.  

Hengittävä materiaali Materiaali, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä vesihöyryä 
ja jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen 
tai vapautua siitä ja siirtyä helposti takaisin ympäristöön. 

Metakaoliini Sementin kaltainen, pozzolaaninen aine, jota voidaan käyttää 

sidosaineena betonissa ja hamppukalkkikomposiitissa. 

Pozzolaani Joukko aineita, jotka reagoivat huoneenlämmössä veden ja 

kalsiumhydroksidin kanssa muodostaen sementtikiven kal-

taisia pysyviä yhdisteitä. 

Päistäre Hampun varren puumainen sisäosa, josta valmistetaan   
hamppu-kalkkikomposiittia. 

Sammutettu kalkki Kalsiumhydroksidi, eli rakennushienokalkki.
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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään hamppu-kalkkikomposiitin hyödyntämistä suomalai-

sessa korjausrakentamisessa. Lisäksi kerrotaan rakentamisen ympäristövaikutuksista ja 

pohditaan rakentamisen ympäristöohjauksen tulevaisuutta. Tarkoituksena on tuoda tie-

toa materiaalin ominaisuuksista, käyttötavoista ja käyttökohteista.  

Opinnäytetyön aihe löytyi Turun ammattikorkeakoulun Rakennetaan hampusta -hank-

keen kautta. Aiheesta löytyi paljon ulkomailla toteutettuja tutkimuksia ja myös suomalai-

sia opinnäytetöitä on tehty hamppu-kalkkikomposiitista.  

Hamppu ja kalkki ovat vuosituhansia vanhoja rakennusmateriaaleja. Hampun päistäreen 

ja kalkin yhdistäminen komposiitiksi on lähtöisin Ranskasta 1980-luvun puolivälistä. 

1980- ja 1990-luvun aikana menetelmä levisi ympäri Ranskan ja on nyt saavuttanut suo-

siota useissa Euroopan maissa, kuten Britanniassa, Belgiassa, Sveitsissä ja Ukrainassa. 

Lisäksi se on saavuttanut suosiota Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja esimer-

kiksi Nepalissa on käynnissä maanjäristyksenjälkeisiä uudelleenrakennusprojekteja. 

Rakentamisen elinkaariaikainen tarkastelu ja sen ohjaus tulevat tuomaan uusia vaati-

muksia rakennusalalle. Tulevaisuudessa rakennusten energiatehokkuus tulee kasva-

maan entisestään, ja näin ollen rakennustuotteiden osuus päästöjen vähentämisessä 

tulee kasvamaan. Suomessa hamppu-kalkkikomposiitin käyttö on vielä uutta. Tiedettä-

västi ensimmäinen hamppurakentamisen kurssi on järjestetty Turussa vuonna 2013. Tä-

män jälkeen Vantaan asuntomessuille on rakennettu kaksi kylmävarastoa vuonna 2015. 

Lisäksi hamppu-kalkkikomposiittia on käytetty yksityishenkilöiden omissa pienissä kor-

jausrakentamisprojekteissa. Suurin harppaus on toteutunut vuosina 2016–2018, kun Tu-

run ammattikorkeakoulun kahden hankkeen aikana toteutettiin tässäkin työssä esiteltä-

viä case-kohteita.  

Rakentamisen elinkaariaikainen tarkastelu ja sen ohjaus tulevat tuomaan uusia vaati-

muksia rakennusalalle. Tulevaisuudessa rakennusten energiatehokkuus tulee kasva-

maan entisestään ja rakennustuotteiden osuus päästöjen hillinnässä korostuu. Ympäris-

töministeriö on kehittämässä tiekarttaa rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten huo-

mioimiseen, ja hiilijalanjäljen pienentäminen rakentamisessa edellyttää rakenne- ja tuo-
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tevalintoihin keskittymistä koko elinkaaren näkökulmasta. Tämä tarkoittaa ympäristöys-

tävällisten tuotteiden käyttöä, joita voidaan myös kierrättää korjaus- tai purkutöiden yh-

teydessä. 

Luonnonmukaisen, kierrätettävän ja rakentamisessa monipuolisesti sovellettavan 

hamppu-kalkkimateriaalin voidaan näin ollen olettaa kasvattavan suosiotaan Suomessa. 

Tutkimustulokset materiaalin ominaisuuksista tukevat tätä päätelmää, ja onkin vain ajan 

kysymys, koska näin tapahtuu. Tarvitaan lisää suomalaista tutkimusta materiaalista ja 

toimijoita, jotta saadaan käytännön kokemusta hamppu-kalkkirakentamisesta Suomen 

olosuhteissa. 
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2 RAKENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

2.1 Ympäristövaikutukset 

Rakennussektorilla on merkittävä vaikutus ihmisen toiminnasta aiheutuviin kasvihuone-

kaasupäästöihin. Euroopan kokonaisenergian kulutuksesta 40 prosenttia ja kolmannes 

hiilidioksidipäästöistä liittyvät rakentamiseen. Rakentaminen vaikuttaa eri vaiheissaan 

ympäristöön monilla tavoilla. (Ympäristöministeriö 2013.) Rakentamisen aikaisia keskei-

siä vaikutuksia ympäristöön ovat luonnonvarojen kulutus, vaikutukset ihmisten tervey-

teen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä jätteet ja päästöt (Suomen ympäristöopisto 

SYKLI 2018). 

Vaikutuksia aiheuttavat esimerkiksi 

• raaka-aineiden tuotanto ja hankinta 

• tuotteiden valmistus 

• kuljetukset 

• rakennusmaan käyttöönotto 

• maansiirrot 

• lämmitys 

• purkaminen 

• jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus (Ympäristöministeriö 2013).  

2.2 Rakentamisen ympäristöohjaus 

Euroopan komission vuonna 2011 julkaiseman tiekartan mukaan rakennusten aiheutta-

mia kasvihuonekaasupäästöjä tavoitteena on vähentää vuoteen 2030 mennessä 37–53 

prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä 88–91 prosenttia (Ympäristöministeriö 2013). Ym-

päristöministeriön mukaan rakentamisen ympäristöohjaus Suomessa on toistaiseksi 

keskittynyt rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja käytön aikaisten 

päästöjen vähentämiseen. Kun vuonna 2018 on uusien energiamääräysten myötä siir-

rytty uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen, on uudisrakentamisen 

energiatehokkuudessa tämän jälkeen vain niukasti kiristämisvaraa. 
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Ympäristöministeriön mukaan olemassa olevassa rakennuskannassa on runsaasti pääs-

tövähennyspotentiaalia, mutta energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät korjaukset 

kytketään pääasiassa muiden korjausten yhteyteen. Näin Suomen koko rakennuskan-

nan voidaan odottaa korjautuvan energiatehokkaaksi vasta vuosisadan puoliväliin men-

nessä. (Ympäristöministeriö 2017.) 

 

Rakennussektorin päästövähennystalkoissa onkin etsittävä uusia avauksia. Valmisteilla 

olevassa rakentamisen ohjauksessa tarkasteluun on otettu ennen kaikkea rakennuksen 

elinkaaren alku- ja loppupää eli rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, raken-

nusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys. (Ympäristöministeriö 2017.) 

Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyt-

töön julkisissa rakennushankkeissa. Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren ai-

kaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. (Ympä-

ristöministeriö 2017.) Hamppu-kalkkikomposiitin hiilijalanjälkeä on tutkittu useissa eu-

rooppalaisissa tutkimuksissa ja sen todetaan olevan hiilijalanjäljeltään negatiivinen. Tau-

lukossa 1 esitetään eri eristemateriaalien koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. 

Taulukko 1. Eristemateriaalien koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt (University of 
Bath  2011). 

 

Materiaali Hiilidioksidi päästöt 

  kgCO2/kg 

Hamppu-kalkkikomposiitti (300kg/m3 sekoitus) -2,73 

Lasivilla 1,35 

Mineraalivilla 1,28 

Polystyreeni 3,42 

Polyuretaani 3,29 
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3 HAMPPU-KALKKI RAKENNUSMATERIAALINA 

 

3.1 Hamppu 

Hamppu (Cannabis Sativa L.) on levinnyt ihmisen mukana lähes jokaiselle mantereelle 

ja on luultavimmin lähtöisin keski-Aasiasta (Robinson 1996, 116.) Cannabis voidaan luo-

kitella kolmeen ominaispiirteiltään eroavaan lajiin 

• Cannabis Sativa – kuidun tuotanto 

• Cannabis Indica – lääke, päihde 

• Cannabis Ruderalis – villihamppu, kasvaa Venäjällä (Wikipedia 2018). 

3.1.1 Hamppu Suomessa  

Hampun viljelyllä on Suomessa pitkä historia, ja ensimmäiset viitteet sen viljelystä löyty-

vät noin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Viljely taantui 1800-luvun loppua kohti ja 

loppui käytännössä kokonaan1950-luvulla. Monissa maissa YK:n huumausaineiden 

yleissopimusta tulkittiin niin, että myös teolliset hamppulajikkeet kiellettiin. (Hemprefine 

Oy 2018). Myös kaupungistuminen ja puuvillatuotanto vaikuttivat omavaraisen kuidun-

tuotannon vähenemiseen (N. Norokytö, henkilökohtainen tiedonanto 15.11.2018).  

Vuonna 1995 Suomen liittyessä Euroopan unioniin viljely sallittiin jälleen. Siitä lähtien 

hamppua on viljelty Suomessa muutamia satoja hehtaareita vuodessa, ja suunta on kas-

vussa. Suomessa tuotetaan ja jalostettaan sekä kuitu- että öljyhamppulajikkeita. Ympä-

ristöolosuhteet ovat Suomessa otolliset hampun kasvattamiseen. (Hemprefine Oy 2018.)  

3.1.2 Päistäre  

Hampun varren päällimmäisestä osasta saadaan kuitua ja puumaisesta sisäosasta päis-

tärettä. Kuidun osuus varresta on noin 22 prosenttia, ja loppuosa on päistärettä. Päistä-

rettä käytetään Euroopassa pääasiassa eläinten kuivikkeena. Noin 15 prosenttia päistä-

reestä käytetään rakentamisen tuotteisiin. (Ikonen ym. 2015.)  
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Kuva 1. Hampun varsi (Wikipedia 2018). 

3.2 Ekologisuus 

Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit ovat tällä hetkellä yksi ajankohtaisimmista ai-

heista rakennusmateriaaliteollisuudessa. Maailmanlaajuisesti rakennusmateriaalien val-

mistus vastaa noin 10 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yksi tapa parantaa tilan-

netta on luonnollisten materiaalien kehittäminen ja niiden käytön lisääminen. (Sinka 

2013.)  

Kuituhampulla on hyvät ominaisuudet maanparannus- ja vuoroviljelykasvina. Runsas 

juuristo kuohkeuttaa maata tehokkaasti ja nostaa ravinteita seuraavan viljelykasvin käyt-

töön. Torjunta-aineiden käyttö ei ole pakollista. Nopean kasvun ja isojen lehtien ansiosta 

se tukahduttaa rikkakasvien kasvun mahdollistaen puhtaan kylvöalustan seuraavalle 

kasvukaudelle. (Hemprefine Oy 2018.)  

Hamppu-kalkkikomposiittia valmistettaessa ilmakehään vapautuu huomattavasti vähem-

män hiilidioksidia, koska hamppu sitoo hiilidioksidia kasvaessaan (Sinka 2013). Sideai-

neena käytettävän kalkin valmistus aiheuttaa merkittävimmän osan hamppu-kalkkikom-

posiitin ympäristövaikutuksista (Pretot ym. 2014). Kalkin karbonatisoituessa se sitoo ta-

kaisin hiilidioksidin, joka on vapautunut ilmakehään polttoprosessin aikana.  Hamppu-

kalkkikomposiitti sitoo enemmän hiilidioksidia koko elinkaarensa aikana kuin vapauttaa. 

(Sinka 2013.) 

Kalkin valmistukseen liittyy ympäristön kannalta paljon ongelmia. Kalkin polttamiseen 

käytetään fossiilisia polttoaineita, ja kaivostoiminta heikentää luonnon biodiversiteettiä, 

mikä on yhteydessä ilmaston lämpenemiseen. Kalkki on myös rajallinen resurssi. Ra-
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kennettaessa kalkki-hamppukomposiitti materiaalilla onkin ympäristöhaittojen minimoi-

miseksi syytä käyttää seoksissa vain pienin mahdollinen määrä kalkkia, jonka aina ky-

seinen käyttötarkoitus vaatii. (Rhydwen 2015.)  

 

3.3 Kalkki 

Kalkkikivi syntyy kerrostuneista meren pohjaan uponneista kalkkikuoristen eliöiden jään-

teistä. Sedimenttisyntyinen kalkkikivi voi olla puhdasta kalsiittikalkkia (CaCO3), dolomiit-

tikalkkia (CaMg(CO3)2) tai epäpuhdasta kalkkikiveä, jossa on vaihtelevia määriä kalkki-

kiveä (Konow 2006). Kalkkikivi, josta valmistetaan sideainetta on yleensä puhdasta kal-

siittikalkkia. Poltettaessa kalkkikiveä siitä poistuu hiilidioksidi (CO2) ja saadaan poltettua 

kalkkia (kalsiumoksidi (CaO). Poltetusta kalkkikivestä saadaan sammutettua kalkkia 

(Ca(OH)2) kastelemalla poltetut kivenkappaleet runsaalla vedellä. Tämä kalkin sammu-

tukseksi kutsuttu työvaihe tuottaa runsaasti lämpöä kalsiumoksidin ja veden reagoidessa 

keskenään. Kalkin sideaineominaisuus perustuu kemialliseen reaktioon, jossa kalkki 

imee ilmasta hiilidioksidia veden samalla haihtuessa siitä. Tätä reaktiota kutsutaan kalkin 

karbonatisoitumiseksi tai kovettumiseksi. Kokonaan karbonisoituneen kalkin mineralogi-

nen koostumus vastaa kalkkikiveä, josta prosessi lähti liikkeelle. (Konow 2006, 12–14.) 

Kuvassa 2 esitetään kalkin kierto eri prosesseissa. 
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Kuva 2. Kalkin kierto (Museovirasto 2001). 

3.4 Muut sideaineet 

Nimensä mukaisesti hamppu-kalkkikomposiitin yleisimmin käytetty sideaine on kalkki. 

Se voi olla sammutettua kalkkia, luonnon hydraulista kalkkia tai sammutettua kalkkia, 

johon on lisätty pozzolaaneja sideaineen hydraulisten ominaisuuksien parantamiseksi. 

Yleisimmin käytetyt pozzolaanit voivat olla luonnollisia (esimerkiksi vulkaaniset tuhkat ja 

hohkakivet ) tai keinotekoisia (esimerkiksi mikrosilika ja metakaoliini ). (Sinka ym. 2015.) 

Myös sementtiä käytetään lisäaineena sideaineissa. Sementin osuus sideaineesta on 

yleensä suhteellisen pieni (alle 10 %), ja se nopeuttaa kalkin karbonisoitumista. Toisaalta 

sementin käyttö sidosaineessa hidastaa kuivumisprosessia. (Kennedy ym. 2002.) Latvi-

assa on tutkittu vuonna 2018 magnesiumpohjaisten sidosaineiden käyttöä kalkin sijaan. 

Tulokset olivat lupaavia ja magnesiumpohjaisilla sidosaineilla saavutettiin 3-4 kertaa kor-

keampia puristuslujuuksia, verrattuna kalkkipohjaisiin sidosaineisiin. (Sinka ym. 2018.) 
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Espanjalainen Cannabric tuottaa puristettuja hamppu-saviharkkoja, joita voidaan käyttää 

kantavina rakenteina (Cannabric 2018). 

 

3.5 Työturvallisuus 

Hamppu-kalkkikomposiitista rakennettaessa pääasialliset terveys- ja turvallisuusriskit liit-

tyvät käytettyihin materiaaleihin ja erityisesti sammutettuun kalkkiin. Sammutettu kalkki 

on alkalinen materiaali, joka reagoi kosteuden kanssa. Kuiva kalkkipöly voi aiheuttaa 

ärsytystä iholle, silmille sekä nenän ja suun limakalvoille. Kostunut kalkki voi aiheuttaa 

syövytysvammoja iholle, silmiin ja limakalvoille. (Stanwix & Sparrow 2014, 110.)  

Silmäsuojainta on syytä käyttää aina, kun on vaara kalkille altistumiselle. Koko kasvot 

peittävä suojavisiiri on kätevä käyttää ja helppo puhdistaa upottamalla veteen. Piilolins-

sejä ei suositella käytettäväksi työskenneltäessä kalkin kanssa. Kädet ja jalat suojaavan 

työasun ja suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Hengityssuojaimen käyttö on suosi-

teltavaa aina työskenneltäessä pölyävän kalkin kanssa. (Allin 2012, 137.)  

 

3.6  Kuivuminen 

Pitkän kuivumisajan voidaan katsoa olevan materiaalin suurin heikkous. Kuivumiseen 

vaikuttavavia tekijöitä on monia: sideaineen tyyppi, rakenteen paksuus, paikalliset sää-

olosuhteet, oikea sekoitustekniikka (veden minimointi) ja kuivumisolosuhteiden kontrol-

lointi. On huomioitava, että hamppu-kalkkikomposiitin kuivuminen on erillinen prosessi 

sideaineen karbonisoitumisen kanssa, joka on kemiallinen prosessi. (Stanwix & Sparrow 

2014, 217.) 

Sääolot vaikuttavat kosteuspitoisuuteen ulkopuolelta ja ihmisten tuottamat kosteusläh-

teet sisäpuolelta. Stanwix ja Sparrow (2014, 217) suosittelevat 6-8 viikon kuivumisaikaa 

300 mm paksulle seinälle. Kuitenkin Magwoodin (2016) testeissä kuivumisaika 3 500 

mm paksulle seinälle oli vain 2 viikkoa. Lopullinen kosteuspitoisuus hamppu-kalkkiraken-

teessa on noin 15 %. Tämä kuitenkin vaihtelee hieman ulkoisista olosuhteista johtuen. 
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3.7 Paloturvallisuus 

Testattaessa hamppu-kalkkikomposiitin palonkestävyyttä on saatu lupaavia tuloksia. 

Kun palokestävyyttä testattiin 250 mm paksuille hamppu-kalkkiharkoista kalkkilaastilla 

muurattuun seinään Ranskassa, päästöjä myrkyllisistä aineista tai uudelleen syttymistä 

ei havaittu. Palotestin aikana seinä pysyi vahingoittumattomana 1 tunnin ja 40 minuutin 

ajan (Bevan & Woolley 2008). Liukuvalulla toteutettu pintakäsittelemätön seinä, jota tes-

tattiin BRE Groupin toimesta Englannissa, kesti palolle altistumista 73 minuutin ajan 

(Stanwix & Sparrow 2014).  Riikan teknillisen yliopiston testeissä vuonna 2015 liukuva-

lulla toteutettu testiseinä sai paloluokituksen C s1, d0 (Sinka 2015). C tarkoittaa materi-

aalia, joka osallistuu paloon rajoitetusti. Luokitus s1 edustaa materiaalin vähäistä savun-

tuottoa ja d0 palavia pisaroita tai osia ei esiinny. (Rakennustieto Oy 2018.)  

3.8 Edut ja heikkoudet 

Hamppu-kalkkikomposiitilla rakennusmateriaalina on paljon etuja, mutta sillä on myös 

tiettyjä heikkouksia, jotka on otettava huomioon. Alla on listattuna yleisimpiä etuja ja 

heikkouksia materiaalin suhteen. 

Materiaalin etuja ovat 

• Hyvä ilmatiiveys  

• Yksinkertainen monoliittinen rakenne 

• Hyvä lämmöneristyskyky ja lämpömassa  

• Kevyt materiaali, mahdollistaa kevyemmät perustukset, helppo käsitellä ym.  

• Yksinkertainen rakennustapa, ei montaa erilaista rakennekerrosta  

• Kierrätettävä materiaali, sitoo hiilidioksidia koko elinkaaren ajan 

• Hengittävä materiaali (Sutton ym. 2011). 

 

 

Materiaalin heikkouksia ovat 

• Tietoa ja ohjeistusta materiaalista on Suomessa vielä vähän, joten se vaatii ko-

kemusta urakoitsijoilta ja suunnittelijoilta. 
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• Vaatii pitkän kuivumisajan, joten se rajoittaa paikalla valamista, jos valuja ei suo-

jata ja lämmitetä. 

• Ei voida käyttää kantavana rakenteena (tiettyjen harkkovalmistajien harkot pois 

lukien) (Sutton ym. 2011.)  
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4 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖTAVAT 
KORJAUSRAKENTAMISESSA 

4.1 Käyttötavat ja tekniikat 

4.1.1 Ruiskuvalu 

Seinän valaminen ruiskuvalulaitteella on tällä hetkellä nopein työtapa hamppukalkkira-

kentamisessa. Ruiskuvalulaitteita on saatavilla useilta eri valmistajilta. Turun ammatti-

korkeakoululle hankittiin Ranskasta kesällä 2017 hamppubetonin ruiskuvalulaite, joka on 

ensimmäinen laatuaan Suomessa. Ruiskuvalulaite toimii 3-vaihevirralla ja sisältää se-

koittimen sidosaineelle sekä erillisen säiliön hamppupäistäreelle. Sidosaine ja hamppu-

päistäre ruiskutetaan paineilman avulla erillisiä letkuja käyttäen. Seinään osuessaan ma-

teriaalit yhdistyvät ja muodostavat lopullisen hamppu-kalkkikomposiitin. Kuvassa 3 on 

ruiskuvalulaite. 

 

Kuva 3. Ruiskuvalulaite. (S. Forström henkilökohtainen tiedonanto 12.8.2018). 
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Ruiskuvalu voidaan suorittaa muottia vasten tai suoraan olemassa olevaan seinäpin-

taan. Muottien ei tarvitse olla niin vahvat kuin käytettäessä käsin valumenetelmää. Käsin 

valettaessa materiaali tiivistetään ylhäältä alaspäin tampaten, jolloin eri materiaalikerrok-

set sitoutuvat yhteen. Jos tiivistämistä suoritetaan liian voimakkaasti, se voi aiheuttaa 

muottimateriaalien irtoamisen toisistaan ja pullistuman seinärakenteeseen. Ruiskutetta-

essa tällaista vaaraa ei ole. Muottia vasten ruiskutettaessa on muotin pintaan suositelta-

vaa kiinnittää esimerkiksi ohut muovikalvo, jotta hamppu-kalkkimateriaali ei tartu liiaksi 

muottiin kiinni.  Seinän valmistuttua halutun paksuiseksi se tasoitetaan käsin suoraksi 

pinnaksi. (Allin 2012, 161.)  

Ennen ruiskuvalun aloittamista kaikki puupinnat, ovet ja ikkunat on suojattava hyvin. 

Hamppukalkin irrotus ja siivoaminen ovat työlästä puuhaa, mikäli suojaaminen laimin-

lyödään. (Allin 2012, 162.)  

Potentiaalisia kohteita suomalaisessa korjausrakentamisessa ruiskuvalun avulla ovat 

esimerkiksi kylmät ulkorakennukset, ullakot, autotallit, kivirakennusten lisäeristys ja oma-

kotitalot. Ruiskuvalu on hyödyllinen tekniikka erityisesti olemassa olevien seinien lisä-

eristykseen, koska tällöin muotteja ei tarvitse käyttää. Pienempi kokoisissa kohteissa ei 

ruiskuvalun etuja päästä täysin hyödyntämään, koska laitteisto vaatii jonkin verran tilaa 

työmaalla ja laitteen vuokraus nostaa kuluja. On myös otettava huomioon, että laitteen 

käyttö vaatii paljon osaamista, mikä kehittyy vain ajan myötä sen kanssa työskenneltä-

essä. Kuvassa 4 ruiskuvalulaitteen suutin. 
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Kuva 4. Ruiskuvalulaitteen suutin. (A. Pöytäkangas henkilökohtainen tiedonanto 
13.9.2018). 

4.1.2 Liukuvalu 

Tämä menetelmä muistuttaa perineistä betonivalua, ja siinä seinä valetaan muottien vä-

liin. Kantava runkorakenne jää useimmiten valun sisälle. Valu suoritetaan täyttämällä 

muottia tasaisilla, noin 20 senttimetrin kerroksilla massaa. Jokaisen kerroksen jälkeen 

massaa tiivistetään hienovaraisesti valun reunoilta ja kohdista, jotka ovat kosketuksissa 

kantavan runkorakenteen kanssa. Massa tiivistetään käsin tai tamppaustyökalua käyt-

täen. (Amziane ym. 2013.) Tavoitteena on työstää mahdollisimman alhaisen tiheyden 

omaava jatkuva seinärakenne, joka pystyy kantamaan oman painonsa. Pyrittäessä va-

lamaan matalan tiheyden omaavaa hamppu-kalkkimassaa on tärkeää välttää liiallista tii-

vistämistä. Jos massaa tiivistetään liikaa, sen tiheys kasvaa mikä johtaa lämmöneristys-

kyvyn heikkenemiseen. Liika tiivistäminen myös nostaa materiaalikustannuksia, koska 

massaa on ahdettu muottiin enemmän kuin olisi tarpeellista. (Stanwix & Sparrow 2014, 

208.)  



20 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sami Mikael Ollonen 
 

 

Kuva 5. Tiheyden vaikutus (Stanwix & Sparrow 2014). 

Liukuvalutekniikka on käytännöllinen kooltaan pienemmissä kohteissa ja omatoimiraken-

tajille. Koska tekniikka on työvoimavetoinen, sopii se itsenäisille rakentajille ja ryhmille, 

jotka ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa kustannusten pienentämiseksi. 

4.1.3 Harkot 

Hamppu-kalkkikomposiitista valmistetaan harkkoja ja tiiliä useiden eri yritysten sekä yk-

sityisten rakentajien toimesta eri puolilla maailmaa. Suurin osa harkoista ei ole soveltuvia 

kantavaksi rakenteeksi, mutta myös kantavaksi rakenteeksi soveltuvia harkkoja on saa-

tavilla. Espanjalainen Cannabric valmistaa harkkoja hamppu-savi-kalkkiseoksesta, joi-

den puristuslujuus on 5,7 N/mm (Minguela 2017). Kanadalainen yritys Just BioFiber on 

hakenut patentin omalle harkkojärjestelmälleen. Harkot valmistetaan hamppu-kalkki-

seoksesta, ja niiden sisällä on kantava biokomposiittirakenne. Puristuslujuus on 26–33 

N/mm2. (JustBioFiber 2018.)  
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Kuva 6. SSR-harkko (JustBioFiber 2018). 

Harkoilla on etuja liukuvaluun ja ruiskutustekniikkaan verrattuna. Niiden muuraus on 

helppoa eikä työntekijällä tarvitse olla erityistä kokemusta hamppu-kalkki rakentami-

sesta, koska tekniikka on samanlainen kuin muurattaessa käyttäen perinteisiä rakennus-

materiaaleja. Harkot muurataan kalkkilaastia käyttäen. Yksi suurimpia etuja harkkoja 

käytettäessä on se, että harkot ovat valmiiksi kuivia ja näin ollen seinän pitkään kuivu-

misaikaan liittyvät haasteet poistuvat.  

Hamppu-kalkkiharkkojen käytöllä suomalaisessa korjausrakentamisessa on monia mah-

dollisuuksia. Talviaikaan toteutettavat kohteet ovat hyvä esimerkki, koska harkot ovat 

valmiiksi kuivia. Myös suuremmissa rakennuskohteissa harkot tai elementit ovat hyvä 

ratkaisu, koska ne vähentävät merkittävästi vaadittavan työvoiman määrää ja nopeutta-

vat työn etenemistä. Harkot ovat soveltuvia myös erittäin pieniin kohteisiin, joissa työs-

kentelytila on rajallinen ja muut menetelmät ovat vaikeasti toteutettavissa esimerkiksi 

logistisista syistä.  
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Kuva 7. Harkkojen muuraus (Arrigoni ym. 2017). 

 

 

 

4.1.4 Kuitueristeet 

Kasvin varren uloimmasta osasta saatavaa kuitua voidaan käyttää lämmöneristeenä. 

Markkinoilla on saatavilla tällä hetkellä kolmea erityyppistä kuidusta valmistettua eriste-

materiaalia. Eristettä on saatavina rullina tai mattoina (kuva 8), irtonaisena kuitumateri-

aalina (kuva 9) sekä jäykkinä tai puolikiinteinä eristelevyinä. (Närep 2017). 

Kuitueriste tarjoaa ekologisemman vaihtoehdon perinteisesti käytettyjen lasi- ja mineraa-

livillan sijaan.  
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Kuva 8. Hamppukuitu eristerulla ja eristematto (Närep 2017). 

 

Kuva 9. Hamppukuitu (Hemprefine 2018). 
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Kuva 10. Hamppukuitueristelevy (Närep 2017). 

 

4.2 Seinä   

Hamppu-kalkkikomposiittia voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla rakentamisessa. Ylei-

sin tapa on rakentaa siitä monoliittinen seinärakenne, joka toimii rakennuksen lämpötek-

nisenä vaippana. Seinä rakennetaan luonnollisista materiaaleista, ja se omaa hyvän 

lämpö- ja äänieristävyyden. Siinä on hengittävä rakenne, joka säätelee lämpötilan ja 

kosteuden vaihteluita tehokkaasti. Sisäilman laatu paranee, ja rakennuksen runko pysyy 

suojassa kosteudelta. Seinän eristävyyttä pystytään säätelemään eri seinäpaksuuksilla. 

Käytetyt materiaalit ja seoksen sekoitussuhteet vaikuttavat myös osaltaan seinän läm-

möneristyskykyyn. Monoliittinen paikalla valettu seinärakenne minimoi tehokkaasti kyl-

mäsiltojen syntymistä rakenteeseen muodostamalla kauttaaltaan yhtenäisen eristeker-

roksen. (Stanwix & Sparrow 2014, 131-132.)  

Hamppu-kalkkikomposiittiseinät valetaan kantavan runkorakenteen ympärille tai ole-

massa olevan vanhan seinärakenteen pintaan. Kantavana rakenteena hamppu-kalkki-

komposiittia ei pysty käyttämään sen heikon puristuskestävyyden takia. Rakenne pystyy 

kantamaan oman painonsa. Asettunut hamppu-kalkkikomposiittiseinä jäykistää kanta-

vaa seinärakennetta. (Stanwix & Sparrow 2014, 132.)  

Hamppu-kalkkikomposiittirakenne voidaan valaa suoraan olemassa olevan seinäraken-

teen pintaan. Hengittämättömät materiaalit suositellaan poistamaan seinärakenteesta 
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ennen hamppu-kalkkimassan valamista. Materiaali voidaan valaa sekä ulko- että sisä-

puolelle kohteesta riippuen.  (Stanwix & Sparrow 2014, 133.)  

 

4.3 Pintakäsittely 

Kun hamppu-kalkkikomposiittiseinä on kuivunut riittävästi, se voidaan pintakäsitellä esi-

merkiksi kalkki- tai savirappauksella. Rappaus työstetään suoraan valmiiseen seinäpin-

taan tai vaihtoehtoisesti seinään asennettuun hengittävän rakennuslevyn pintaan. Seinä 

voidaan käsitellä myös hengittävää maalia käyttäen. (Stanwix & Sparrow 2014, 231.)  

Ulkoseinät käsitellään usein kalkkilaastia käyttäen, mutta ne voidaan vuorata myös 

muilla luonnollisilla ja hengittävillä materiaaleilla esimerkiksi puu, tiili tai kivi. Käytettäessä 

erillistä ulkovuorausmateriaalia pitää varmistua seinän ja vuorausmateriaalin väliin jää-

vän tuuletusraon toiminnasta. Muurattaessa ulkovuorausta käytetään aina hengittävää 

laastia. (Stanwix & Sparrow 2014, 135.)  

 

4.4 Lattia 

Hamppukalkki-komposiittia voidaan käyttää eristävänä, vesihöyryä läpäisevänä lattiara-

kenteena. Toteutettaessa maanvaraista lattiarakennetta on varmistuttava kapillaariker-

roksen toimivuudesta ja otettava huomioon, että hengittävä maanvarainen lattiarakenne 

ei sovellu alueille, joissa on tarve radonsuojaukselle. Hamppu-kalkkilattiaa ei suositella 

asennettavaksi vallitsevan maanpinnan alapuolelle. (Stanwix & Sparrow 2014, 221.)  

Kun käytetään hamppu-kalkkikomposiittia lattiarakenteena, tarvitaan enemmän puristus-

kestävyyttä kuin esimerkiksi seinän osalta. Lattiasekoitus sisältää noin 35 % kalkkia ko-

konaismassasta, jotta  lujuutta saadaan lisättyä. (Allin 2012, 44.)  

Tuulettuva alapohja tai välipohja on mahdollista toteuttaa hamppu-kalkkimateriaalia 

käyttäen. Tällaisissa tapauksissa lattia koolataan ja hamppu-kalkkimateriaali toimii ensi-

sijaisesti eristeenä. Tällöin käytetään ”kevyttä sekoitusta”, joka sisältää kalkkia noin 10 

% kokonaismassasta. Myös hamppukuitueriste on hyvä vaihtoehto tuulettuvan alapoh-

jan tai välipohjan eristeeksi. (Allin 2012, 126.)  
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4.5 Yläpohja 

Hamppu-kalkkikomposiittia voidaan käyttää sisä- ja ulkokattojen eristemateriaalina yh-

dessä kantavan runkorakenteen kanssa. Sekoitus jota käytetään kattojen eristykseen, 

on mahdollisimman alhainen tiheydeltään. Sideainetta on vain sen verran (noin 10 % 

seoksesta), että materiaali pystyy kantamaan oman painonsa ja suojaa sitä homehtumi-

selta. Näin saadaan materiaalin paino mahdollisimman alhaiseksi ja lämmöneristävyys 

maksimoitua. (Stanwix & Sparrow 2014, 225.)  

Kun asennetaan hamppu-kalkkikomposiittia korjauskohteeseen, se on helpointa suorit-

taa vesikaton uusimisen yhteydessä. Materiaali on huomattavasti helpompaa asentaa 

yläkautta ennen uuden vesikatteen asennusta. (Amziane ym. 2013.)  

Kun uusitaan yläpohjan eristeitä korjauskohteissa, voi usein olla hyvä käyttää materiaa-

lina kuitueristettä. Kuitueriste omaa paremman eristävyyden verrattuna hamppu-kalkki-

komposiittiin ja painaa huomattavasti vähemmän.  
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5 ESIMERKKIKOHTEET 

 

5.1   Ulkorakennuksen eristäminen 

Kesäkuussa 2018 Turun ammattikorkeakoululle hankittua ruiskuvalulaitetta testattiin 

hamppu-kalkkikomposiittiseinärakenteen toteuttamiseen Etelä-Suomessa sijaitsevaan 

ulkorakennukseen. Lattiapinta-alaltaan noin 35 m2:n rakennuksessa ei ollut ennestään 

minkäänlaista eristemateriaalia, vain lautaverhoilu seinissä. Rakennuksen seinät valet-

tiin sisäpuolelta ruiskuvalulaitetta käyttäen. Hamppu-kalkkiseinän paksuudeksi tuli 200 

mm. Katto ja lattia on tarkoitus eristää myöhemmin hamppukuitueristeellä.  

 

Kuva 11. Eristettävä ulkorakennus. 
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Kuva 12. Seinäpinta ennen ruiskuvalua. 
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Kuva 13. Ruiskuvalettu seinäpinta. 

Käytännön huomioita ruiskuvalutyön yhteydessä: 

• Jos ruiskutettavassa pinnassa on pieniä koloja tai rakoja, jotka ovat leveydeltään 

alle 15 cm, on ne hyvä täyttää käsin ennen ruiskuvalua. Massa leviää ruiskutet-

taessa suhteellisen leveälle alueelle, ja tällaiset kolot vaikeuttavat ruiskuttamista 

ja lisäävät materiaalihukkaa. 

• Ruiskutettaessa lattialle putoava irtomateriaali voidaan käyttää hyväksi. 

• Suoritettaessa ruiskutusta on tärkeää, että ruiskutus tapahtuu vaakatasossa suo-

raan pintaa vasten. Mikäli ruiskutus suoritetaan vinossa pintaa vasten, materiaa-

lihukka kasvaa huomattavasti. 

• Suojaus on tärkeää. 
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5.2 Hamppukota  

Liedon Parmaharjulle rakennettiin grillikota yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, 

Liedon kunnan ja Liedon Parman urheiluseuran eläkeläisten “Huru-ukkojen” toimesta 

vuoden 2017 syksyn ja vuoden 2018 syksyn välisenä aikana osana Rakennetaan ham-

pusta - projektia. Kodan kantava runko on puurakenteinen ja yläpohja koostuu huopa-

katteesta, vanerista ja kattopalkeista. Puurunko (48 x 98 k 800) on sijoitettu keskelle 

sokkelia ja jää näin ollen 300 mm paksun hamppu-kalkkiseinärakenteen sisään. 

Hamppu-kalkkiseinä valettiin ruiskuvalulaitetta käyttäen. Vaneriset muotit kiinnitettiin si-

säpuolelta runkoon käyttäen välissä noin 10 cm pitkiä muovisia sähköputken palasia oi-

kean etäisyyden saavuttamiseksi. Ruiskuvalu suoritettiin yhden työpäivän aikana. Ra-

kennus on pinnoitettu kalkkirappauksella. 

 

Kuva 14. Hamppukota Liedon Parmaharjulla. (P. Simi henkilökohtainen tiedonanto 
30.8.2018). 
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5.3 Koerakennus Lemminkäisenkadulla 

Turun ammattikorkeakoulun Lemminkäisenkadun kampuksen sisäpihalle valmistui Suo-

men ensimmäinen lämmitettävä hamppu-kalkkirakennus. Projekti toteutettiin osana Tu-

run ammattikorkeakoulun Rakenneratkaisuja hampusta - kehittämishanketta. Rakennuk-

sen huoneala on 9 m2, ja sen on tarkoitus toimia testikäytössä ja tulevaisuudessa näyt-

tely- tai kokoustilana. Rakennus on puurunkoinen, ja vesikatteena toimii huopakate. Sei-

nät ja lattia on toteutettu hamppu-kalkkikomposiitista ja yläpohja on eristetty hamppukui-

tueristeellä. Lämmitysmuotona on sähköinen lattialämmitys.  

 

Kuva 15. Lemminkäisenkadun koerakennus. 
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6 POHDINTA 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää hamppu-kalkkikomposiitin hyödyntämistä suomalai-

sessa korjausrakentamisessa. Tavoitteena oli tuoda tietoa materiaalin ominaisuuksista, 

käyttötavoista ja käyttökohteista. Tietoa työhön etsittiin pääosin kirjallisuudesta ja aiem-

mista tutkimuksista.  

Työn alussa kerrotaan rakentamisen ympäristövaikutuksista ja rakentamisen ympäristö-

ohjauksesta. Selvisi, että rakentaminen ja rakennustuotteiden valmistus käyttävät mel-

kein puolet kokonaisenergian kulutuksesta, mikä aiheuttaa merkittäviä päästöjä ympä-

ristölle. Kun rakennusten energiatehokkuus kasvaa, on rakennusmateriaalien kehittämi-

nen ympäristöystävälliseen suuntaan yhä tärkeämpää päästöjä hillittäessä.  

Opinnäytetyön tutkimusosio on toteutettu aiheen kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin 

perustuen. Kirjoja aiheesta löytyi muutamia painettuna ja internetissä saatavilla olevia. 

Tutkimuksia löytyi paljon eri puolilta maailmaa mutta työssä käytettiin pääosin Euroopan 

alueelta peräisin olevaa tutkimusaineistoa. Osiossa esitellään hampun historiaa, koos-

tumusta, ekologisuutta, erilaisia sideaineita ja ominaisuuksia. Käyttökohteita ja erilaisia 

tekniikoita käsiteltiin korjausrakentamisen osiossa. Lopuksi on esitelty kolme case-ta-

pausta, joka on toteutettu Turun ammattikorkeakoulun hamppurakentamishankkeiden 

yhteydessä. 

Hamppu-kalkkikomposiitti on potentiaalinen tuote suomalaisessa korjausrakentami-

sessa. Materiaali on monipuolinen käyttömahdollisuuksiltaan. Tuotteita ja toteutustapoja 

on mahdollista kehittää erilaisiin kohteisiin soveltuviksi. Suomessa on otolliset olosuhteet 

hampun viljelyyn ja sitä tuotettaessa voidaan kasvin kaikki osat hyödyntää. Alalle olisi 

tärkeää saada uusia yrityksiä ja kotimaisia tuotteita materiaalista. Myös lisätutkimus ja 

tuotteiden standardisointi, esimerkiksi energialaskelmien kannalta, on oleellista.   

Onkin vain ajan kysymys, koska hamppukalkkikomposiitti saavuttaa suosiota suomalai-

sessa korjausrakentamisessa. Tällä hetkellä se on vielä rajoittunut yksittäisten ekologi-

suudesta kiinnostuneiden rakentajien keskuuteen. Kysyntää ekologisille ja terveen 

asuinympäristön mahdollistaville materiaaleille olisi jo tällä hetkellä runsaasti. Uusi yritys, 

joka valmistaisi testattuja ja standardisoituja tuotteita materiaalista, vauhdittaisi hamppu-

kalkkirakentamista Suomessa huomattavasti. 
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