
Vaatteen tielle 

K 
emijarven massaliike toi Stora En
son vuoden 2008 yhtii:ikokoukseen 
yllattavan ehdotuksen, liukosellun. 
Massaliike oli hankkinutjasenil
leen riittavasti osakkeita, jotta he 

paasivat mukaan kokoukseen. Liike vaati aa
nestettavaksi, etta Kemijarven sellutehdasta ei 
lakkauteta. Tehtaan tulisi vaihtaa heikkeneva 
paperisellu lupaavampaan liukoselluun. 

Ehdotus kaatui. Samalla paattyi pohjoisen 
sellutehtaan tarina. 

Kemijarven sulkeminen kaynnisti metsa
teollisuutemme muutoksen. Muitakin pape
riin pohjaavia tehtaita alettiin sulkea. Mutta 
taustalla massaliikkeen ehdotusta tutkailtiin 
tarkemmin, ja vuonna 2012 Stora Enso aloitti 
liukosellun tuotannon Enocellin tehtaallaan 
Uimaharjussa. 

Stora Enso ei ollut linjanvedossaan yksin. 
Liukosellun tuotanto on kasvussa tarkeissa 
kuitupuuta tuottavissa maissa, kuten Ruotsis
sa, Pohjois-Amerikassa, Brasiliassa ja Etela
Afrikassa. Kaikille liukosellun tuottajille Kiina 
on tarkea vientikohde. 

LIUKOSELLU ON MEILLE vie!a sanana au-
to. Puusta valmistettu tuote koskettaa silti 
kaikkia hyvin Iahella. Tarkistapa t-paitasi tai 
muun ihokkaasi helmasta pistava lipuke. Lu
keeko siina viskoosi? 

Viskoosi eli rayon on puuperaista vaate
kuitua. Liukosellu on sen esiaste. 

Viskoosi syntyy tekstiilitehtaassa, kun sen 
ostamaa liukosellua kasitellaan. Ratkaisevassa 
vaiheessa siirappimainen liuos puristetaan 
kymmenia tuhansia reikia sisaltavan suutti
men Iapi. Muodostuu ohuita lankoja, jotka 
jahmettyvat laimeaan rikkihappoon. Lopuksi 
langat eli viskoosikuidut pestaan puhtaaksi 
haposta, valkaistaan ja kuivataan. Langat ku
dotaan vaatteeksi. 

Viskoosin keksi vuonna 1884 ranskalainen 
kemisti Hilaire de Chardonnet. Jo tois
tasataa vuotta viskoosi on kilpaillut maail
manmarkkinoilla, aluksi peltojen puuvillan 
ja myi:ihemmin myi:is fossiilii:iljysta tehdyn 
nailonin kanssa. 

Viskoositehtaita on noussut ja kaatunut maa
ilmalla markkinoiden kilpailun mukaan. Tama 
kuuluu keksinti:ijen alkuvaiheeseen. Suomessa 
taman sai viimeksi kokea Valkeakoskella toimi
nut viskoosin tuottaja Avilon. Euroopan ener
giahintojen myllerryksessa se joutui jattamaan 
konkurssihakemuksen maaliskuussa 2013. 
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Kuukauden vieraileva 
kirjoittaja, MMT Veli 
Pohjonen (s. 1947) on 
toiminut muun muassa 
Joensuun yliopiston 
professorina. 
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>>Etelan 
peltojen 
puuvillan 
korvaami
nenkuitu
puulla sopii 
Suomelle. » 

/ VIERAANi 

HALVEMPI PUUVILLA ON toistaiseksi jarrut
tanut viskoosia _ Iucra _QOO-luvulla puuvil
lan, samoin kuin pel ojen bioetanolin, ylla 
on syveneva ruokakriisin rnrjo. Maapallon 
jokaista kuutta Yehnahehraaria kohden kas
vaa yksi pumillahehcaari. :\Iaan haluttaisiin 
jatkossa kasYann mie.uummin ruokaa. 

Puuvillalla on myo.: ym_ ari ti:iongelmia. 
Yli puolet maailman pumillapelloista keino
kastellaan. esi oja -niu ja maapera suo
laantuu. Tunneru· es· erkki on kymmenes-
osaansa kuivunut.. m an uurimmaksi 
ymparisti:ituho --i · ·rai Araljarvi lahi-
peltoineen Kazak-- --a 

Puuvillan piiiisto om( k -yussa. Puuvilla
peltoja lannoiteraan - - . aarin enemman 
kuin muussa \iljel_--- _ .Laailman hyi:inteis
myrkyista pum · ape oi.Le le\itetaan 25 pro
senttia, kun pe!to_ · ta- sta puuvillalla on 
vain kolme pro en ·a.. 

Ennen sieme oyt} ~en koneellista puimis
ta puuvillan lehtie o 
pudottava. Ellei se :u · estaan kuivan 
kauden koittaes a rai ka:,, '·auden kylmettya, 
lehdet varistetaan }T 0T- al.la joko trak
torista tai matalalla len~\ - - lentokoneesta. 
USA:ssa varistu kemik ' a on kaytetty 
muun muassa ar ee ap a.. 

Ruoan tarve yhriial - ~a ym ari ti:ipaasti:it 
toisaalta ajavat maail an- ourta tilantee
seen, jossa puuperainen \i 
puuvillan vallan. 

PAPERIN KYSYNTA MAAILMALLA vahenee sita 
mukaa kuin kannertaYat ·ern -oneetja alykan
nykat yleistyvat. Vaarreen h.~·synnalla on sen 
sijaan varma kasn i. \"aare on ruoan jalkeen ih
misen perustarpeiden kakkonen. Kysynta kas
vaa maapallon vakilm'llll myotii, ja elintason 
noustessa vaatekerroja o cecaan lisaa. 

Etelan peltojen pumillan kornarninen kui
tupuulla sopii Suomelle. l\Ie -ataloutemme on 
valmis vaatteen tielle. 

Viskoosi saattaa ilti jaada rnatekehityksen 
valivaiheeksi. VTT:lta anioidaan, etta tulevai
suudessa tekstiilituotteita rnidaan valmistaa 
myi:is 3D-tulostimilla. Valmistus yksinkertais
tuisi huomattavasti nyh.;risesta, mika alentaisi 
syntyvan tekstiilin hintaa. 

Myi:is tekstiilitulostimet tulevat tarvitse
maan tasalaatuista kuidun raaka-ainetta, ja 
paljon. Suomen sopii toivoa, etta parhaaksi 
raaka-aineeksi seuloutuu tassakin tapaukses
sa pohjoisen puhdas puu. 

VELI POHJONEN 
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