
LIELAHDEN 0-KUITU NÄSIJÄRVESSÄ 

Nollakuidun ominaisuudet 

Nollakuitu on metsäteollisuuden prosesseissa syntynyttä hienojakoista puuainesta sisältävää lietettä. Nollakuitu 

sisältää puuperäisiä aineita, kuten pitkiä kuituja, ligniiniä, selluloosaa, hemiselluloosaa ja kuorimassaa.  

Sellutehtaan prosessista  

Tampereella, Lielahden alueella on ollut teollista toimintaa vuodesta 1889 saakka, jolloin Niemen saha aloitti 

toimintansa. Nykyisen Hiedanrannan alueella toimineesta sellutehtaasta syntyvää nollakuitua johdettiin 

käsittelemättömänä suoraan Näsijärveen 1950-luvulle saakka. Tuolloin Lielahden Ollinojanlahti erotettiin Näsijärvestä 

maapadolla ja nollakuidun purkua jatkettiin lahteen patopenkereen sisäpuolelle. Nollakuitua johdettiin vesistöön 

vuoteen 1981 saakka.  

Ollinojanlahden edustalla Näsijärvessä arvioidaan tänä päivänä olevan kokonaisuudessaan 1,5 milj. m
3
 nollakuitua 35 

hehtaarin alueella. Tehdasalueen edustalla nollakuidun puuaines on karkean pintakerroksen alapuolella pääosin 

hienokuituista ja huopamaista. Kauempana nollakuidun purkukohdasta materiaali on lietemäistä ja kosteampaa. 

Laajalla alueella vesisyvyys vain 0-1 m ja matalan veden aikaan nollakuitu ilmestyy järvestä näkyviin. 

Järvessä olevan nollakuidun kiintoainespitoisuus on noin 10 %, eli nollakuiduista 90 % on vettä.  Nollakuituun ei 

juurikaan ole sekoittunut savea tai muuta maa-ainesta, vaan se on käytännössä kokonaan eloperäistä ainesta. Monilta 

ominaisuuksiltaan nollakuitu muistuttaa turvetta.  

Nollakuitu on hapanta, sen pH on 4-5 ja siinä on pieniä pitoisuuksia metalleja (arseeni, koboltti, kupari, elohopea). 

Erityisesti käsiteltäessä nollakuitu haisee pahalle, johtuen sen sisältämistä orgaanisista rasvahapoista ja 

rikkiyhdisteistä. Ne ovat seurasta nollakuidun hajoamisesta järven pohjan hapettomissa olosuhteissa. Nollakuitu on 

biohajoavaa ja hajotessaan se muodostaa metaania. 

0-kuidun käsittelyn vaihtoehdot 

Lielahden nollakuidun hyötykäyttömahdollisuuksien tutkimukset aloitettiin keväällä 2015. Tutkimusten perusteella 

hyötykäyttömahdollisuuksia on useita. Nollakuidusta pystytään massastabiloimalla jalostamaan kantavaa täyttömaata 

esimerkiksi puistorakentamisen tarpeisiin. Optimiolosuhteissa nollakuitu voi tuottaa metaania 200-350 litraa/kg VS, eli 

saman verran kuin biojäte tai puhdistamoliete. Metaanista voitaisiin jalostaa biokaasua ajoneuvo- ja energiakäyttöön. 

Toisaalta ilmakehään purkautuessaan metaani on haitallinen kasvihuonekaasu. On myös tutkittu mahdollisuutta 

erottaa nollakuidusta muita, kaupallisesti arvokkaita kemikaaleja. Parhaillaan tutkitaan mm. nollakuidun käyttöä 

viherrakentamiseen kasvualustamateriaaliksi.  

Nollakuitua on järven pohjassa niin paljon, että millään yksittäisellä menetelmällä sitä tuskin voidaan rajallisessa ajassa 

käsitellä. Näin ollen potentiaalisin ratkaisu tulee todennäköisesti koostumaan useista eri hyötykäyttösovellutuksista ja 

nollakuidun jalostusketjuista. 
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Kuvat: 

 

Ilmakuva vuodelta 1966. Ollinojanlahti on erotettu Näsijärvestä patopenkereellä (Oskari kartat, Tampere).  

 



Nollakuitualueen laajuus Näsijärvessä. 

 

 

 

Nollakuitua nostetaan kaivinkoneella Näsijärvestä tutkimuskäyttöön. 

 

  

Kompostoitua nollakuitua. 


