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1 Johdanto

Humala, jonka latinankielinen nimi on humulus lupus, kuuluu hamppukasvien heimoon
ja sitä kasvaa niin luonnonvaraisena kuin viljeltynä lähes kaikilla lauhkean vyöhykkeen
alueilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Humalaa kasvatetaan pääasiassa sen käpyjen vuoksi, jotka ovat tärkeä ainesosa oluentuotannossa. Maailmanlaajuisesti humalaa kasvatetaan noin 80 000 – 100 000 tonnia vuodessa ja sen suurimmat tuottajamaat
ovat Saksa ja USA, joista tulee jopa 77% koko maailman humalasadosta. (European
Comission 2020).
Suomessa humalaa on aikoinaan viljelty laajalti ja 1300-luvulta lähtien sen kasvattaminen oli jokaiselle taloudelle lakisääteistä, koska sillä maksettiin veroja. Laajimmillaan humalaa kasvatettiin 1700-luvulla, jolloin sitä kasvatettiin myös vientituotteeksi. Nykyään
Suomessa tapahtuva olutteollisuus käyttää tuotannossaan tuontihumalaa, mutta viime
vuosien aikana kiinnostus kotimaisen humalan kasvatukseen on herännyt artesaanioluiden suosion ja pienpanimobuumin kasvaessa. (Peda 2020.)
Kuten mainittu, humalakäpyjen yleisin käyttökohde on olut, jossa sen tehtävänä on antaa
makua ja parantaa säilyvyyttä. Humala on kuitenkin paljon monikäyttöisempi kasvi kuin
mitä usein ajatellaan. Kasvia on aikoinaan oluen ja siman valmistuksen lisäksi käytetty
ruuanlaitossa ja siitä on tehty erilaisia rohtoja. Lisäksi humalaköynnöksestä on valmistettu köysiä, lankaa ja kankaita. (Peda 2020.) Myös tänä päivänä humalaa hyödynnetään
eri tavoin, mutta sen käytössä nähdään lisää potentiaalia ja siksi kasvia tutkitaan ahkerasti niin Suomessa kuin maailmallakin.
Tällä hetkellä suurin osa humalatuotannosta hyödyntää kasvista vain kävyt. Kasvin muut
osat eli lehdet ja varret kompostoidaan ja käytetään lannoitteena. Koska humalaa viljellään suuria määriä, tarkoittaa se myös suurta määrää kasviaineksen sivuvirtoja. Kiertotalouden näkökulmasta olisi hyödyllistä, jos humalan lehdille ja varsille löydettäisiin muitakin käyttökohteita kuin kompostointi ja pystyttäisiin näin saamaan myös humalan sivuvirroille lisäarvoa.
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1.1 Lähtökohdat raportille ja humalatutkimukset Suomessa
Tämän raportin lähtökohtana oli kartoittaa erilaisia tapoja hyödyntää humalaa muuten
kuin oluen valmistuksen näkökulmasta sekä etsiä ideoita humalan eri kasvinosille niin,
että muillekin osille kuin kävyille, eli varsille ja lehdille, löydettäisiin käyttökohteita. Raportti on kirjoitettu osana Urban Farm Lab (UFL) -hanketta, sillä hankkeessa on ollut
mukana humalan hydroponista viljelyä kehittävä start up -yritys Redono ja yksi hankkeen
tavoitteista on kehittää kiertotalousratkaisuja, joissa sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Raportissa ei käsitellä oluen panemisprosessissa syntyviä sivuvirtoja, sillä
aiheesta on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulussa jo muita tutkimuksia.
Koska kiinnostus kotimaisen humalan viljelyä kohtaan on viime vuosina kasvanut merkittävästi, on Luonnonvarakeskuksen (Luken) toimesta toteutettu useita humalan kasvatusta ja käyttöä koskevia hankkeita. Näitä hankkeita ovat Hopdive (2011-2013), Humalan
tuotanto ja käyttö (2016-2017), Finn Hops (2017-2019), AromiHumala (2017-2018) sekä
Polar Hops (2018-2020). Hankkeiden päätarkoituksena on ollut tutkia ja profiloida parhaimmat aromihumalat ja tulosten perusteella valita menestyneimmät laadut oluenpanotestauksiin. Lisäksi hankkeissa on tutkittu humalakasvin muita käyttökohteita. (Peda
2020.) Luken tutkija Merja Hartikainen kertoo, että heidän agendallaan on syksyllä 2020
tutkia humalan kuituja ja niiden käyttöä tekstiileissä ja paperin tuotannossa. Lisäksi Lukessa on tehty alustavia tutkimuksia humalan ainesosien hyödyntämisestä lääketeollisuudessa ja etenkin tutkia onko kasvissa syöpää ehkäiseviä ainesosia. Alustavat tutkimustulokset ovat olleet positiivisia, mutta niitä ei ole voitu jatkaa, sillä aihe ei ole ollut
hankkeen pääasiallinen tutkimuskohde. (Hartikainen 2020.)
Tässä raportissa käydään läpi kirjallisuusselvityksessä selvinneitä humalan käyttökohteita, joita ovat humalan hyödyntäminen ruoka-aineena, tekstiilikuituna, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden raaka-aineena sekä biokaasun lähteenä. Raporttiin on lisäksi haastateltu muutamia humalaa hyödyntäviä tai tutkineita tahoja.

2 Humalan kasvitieteellinen kuvaus
Humala on monivuotinen kasvi, jonka versot kuihtuvat syksyisin ja kasvavat takaisin keväisin. Humalan juurakko talvehtii ja kasvi voi elää sen varassa jopa tuhansia vuosia.
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Humala lisääntyy ja levittäytyy vahvan juurakkonsa kautta mutta myös siemenien välityksellä. Humalan juuristo on kaksiosainen ja se koostuu varsinaisesta maan alla olevista
juurista sekä juuriston ja varren välissä olevasta juurenniskasta. Juurenniskassa ovat
silmut, joista kehittyvät uudet ilmaversot kasvukauden alussa. (Pennanen 2001.)
Humala menestyy parhaiten varjossa, mutta kasvaa myös aurinkoisilla paikoilla. Kuivilla
ja aurinkoisilla alueilla tuholaisten riski on kutienkin suurempi. Humala on hyvin nopeakasvuinen ja se voi kasvaa jopa 5 – 7 metrin pituiseksi. Yleensä humala tuetaan kasvamaan humalasalkoja pitkin ylöspäin mutta se voi kasvaa myös maata pitkin.
2.1 Kukinnot
Humala on kaksikotinen kasvi, eli siinä hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä. Kaikki viljellyt humalat ovat emiyksilöitä, jotka tuottavat humalakäpyjä. Hedeyksilöitä ei humalaviljelmille haluta, sillä emikukkien pölyttyminen vaikuttaa humalakäpyjen aromiin negativiisesti. (Puutarha.net 2020.) Humalan hede- ja emikukinnot ovat täysin erilaisia. Emikukinnot, joita käytetään oluen valmistuksessa ovat noin 3 cm mittaisia, käpymäisiä pähkylöitä. Hedekukinnot ovat pitkäperäisiä, monihaaraisia ja jopa 10cm mittaisia terttuja.
(Luontoportti 2020.)
Humalasato kerätään elo-syyskuussa, kun emikävyt ovat muuttuneet vaalenvihreästä
kellertäviksi. Humalakävyt sisältävät alfa- ja betahappoja sekä eteerisiä öljyjä. Näiden
ainesosien määrä ja koostumus ovat humalan tärkeimpiä laatukriteerejä. (Pihlava 2018.)

2.2 Varret
Humalan varret ovat karheita ja ruohomaisia ja ne kiertyvät itsestään myötäpäivään humalasalkojen tai puunrunkojen ympärille. Humalan varsi koostuu päävarresta sekä päävarren lehtihankoihin kasvavista sivuvarsista. Varteen ilmestyy kasvin kasvaessa koukkumaisia piikkejä, joiden avulla kasvi kiinnittyy tukeen. Kasvin kasvaessa pituutta, se
kasvaa myös paksuutta ja puutuu alaosasta. (Pennanen 2001.) Humalan varren koostumus on hampun kaltainen eli siinä on kuori ja puumainen sisus. Kasvin pitkät ja sitkeät
kuidut sijaitsevat varren kuoressa.
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2.3 Lehdet
Humalan lehdet ovat nuorina sydämenmuotoisia ja liuskoittuvat kasvaessaan. Lehdet
ovat terävästi sahalaitaiset ja niiden pinta on karhea. Lehtien väriin vaikuttavat kasvin
kasvuolosuhteet. Aurinkoisilla paikoilla kasvaneen humalan lehdet ovat vaaleamman
vihreät, kun taas varjossa kasvaneen kasvin lehdet ovat tummanvihreät. Yleisimmin lehdet ovat kolmi-, neli-, tai viisiliuskaisia ja päävarren alimmat lehdet ovat usein ylävarren
tai sivuvarsien lehtiä liuskoittuneempia. Päävarren lehdet ovat usein suurempia kuin sivuversojen lehdet. (Pennanen 2001.)

3 Humalan käyttö ruoka-aineena
Humalaa voidaan hyödyntää ruuanlaitossa eri tavoin. Yleisimmin humalasta hyödynnetään ruuanlaitossa kasvin nuoret versot ja niitä pidetäänkin Englannissa ja Belgiassa
gourmet-herkkuna. Myös humalan lehtiä ja käpyjä voidaan hyödyntää ruuan raaka-aineina. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan, miten kasvin eri osia voidaan hyödyntää ruuanlaiton raaka-aineina.
Vaikka humala soveltuu ihmisille ravinnoksi, on huomioitavaa, että se on myrkyllinen
joillekin eläimille. Osa koiraroduista kuten esimerkiksi labradorinnoutajat, skotlanninpaimenkoirat sekä dobermannit ovat alttiita humalamyrkytyksille. Varmuuden vuoksi
kaikkien koirien ja lisäksi kissojen tulisi välttää humalan kasvinosien syömistä. Humalan
syöminen sekä tuoreena että käsiteltynä on aiheuttanut lemmikkieläimille lisääntynyttä
sydämentykytystä, oksentelua ja jopa kuolemia. (Aspca 2018.)

3.1 Versot
Humalan versot ovat käytännössä oluentuotannon sivuvirta, sillä ne ovat se osa kasvista,
joka harvennetaan pois. Humala levittää kasvustoaan tekemällä paljon uusia versoja,
jotka tulee harventaa, jotta valitut köynnökset pääsevät paremmin kasvamaan ja tuottamaan oluen valmistuksessa käytettäviä käpyjä. Humalan versot ovat kuitenkin maailman
kallein vihannes, jonka kilohinta on jopa lähes 1000 euroa. Syy kalliiseen kilohintaan on
versojen työläs poiminta ja niiden pieni koko sekä vaikea saatavuus. Humalan versot
muistuttavat maultaan parsaa ja herneenversoja pippurisella vivahteella. (The Daily Beer
2016.)
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Humalan nuoria versoja voidaan käyttää monin eri tavoin esimerkiksi parsan tapaan,
salaateissa tai säilöä etikkaliemeen. Kevään ensimmäiset humalan versot ovat väriltään
liiloja tai valkoisia. Nämä versot tulee pestä hyvin, sillä ne ovat usein likaisia. Myös myöhemmät versot, jotka ovat jo väriltään vihreitä, sopivat hyvin syötäviksi. Ne osat, jotka
ovat hiukan sitkeämpiä, vaativat kiehautusta. Vanhempia, puisevia osia ei kannata käyttää ruoanlaitossa. (Steemit 2020).
Humalan versoja on aikaisemmin syöty paljon suuremmassa mittakaavassa kuin mitä
tänä päivänä ja niiden perinteinen englantilainen valmistustapa on voissa paistaminen ja
suolalla maustaminen. (Beerguild 2018.) Internetistä löytyy kuitenkin nykyään paljon erilaisia reseptejä humalan versojen valmistukseen ja niitä pidetään arvokkaana ja vaikeasti saatavilla olevana herkkuna.
Humalan versojen syönti on kasvava trendi ja Englannissa järjestetään jopa humalan
versojen syöntiin keskittyvät festivaalit keväisin, kun versoja harvennetaan. The London
Hop Shoot Festival on tapahtuma, jossa humalan viljelijät, oluen panijat, bloggaajat ja
olutfanit keräävät humalan versoja huhtikuisena viikonloppuna humalaviljelmillä ja toimittavat ne huippuravintoloihin Lontooseen. Lontoossa ravintoloiden kokit haastetaan
kehittämään versoista uusia ruokalajeja. The London Hop Shoot Festivalin tavoitteena
on tuoda humalan versot ihmisten tietoisuuteen ja vaalia vanhaa oluen panemisen perinnettä. (Beerguild 2018.) Kuvassa 1 on paistettuja humalan versoja ruoka-annoksen
lisukkeena tarjoiltuna.

Kuva 1. Paistettuja humalan versoja.
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3.2 Lehdet
Humalan versojen lisäksi kasvin lehdet ovat syötäviä, mutta niiden maku on versoja karvaampi ja muistuttaa enemmän oluen humalan makua. Humalan nuoria lehtiä voi käyttää
salaatissa tai basilikan tapaan, mutta hiukan vanhemmat lehdet kannattaa kuumentaa ja
käyttää täytteenä esimerkiksi munakkaissa tai wokeissa. (Vinepair 2020.)
3.3 Kävyt
Humalan kuivattuja käpyjä voidaan lehtien lisäksi hyödyntää ruuanlaitossa mausteen tavoin. Washingtonissa on humalasta inspiroitunut pizzeria, Hoptown Pizza, jonka ruokalistalta löytyy pizzoja, jotka on maustettu Cascade humalalla. Kuivatut humalakävyt on
murskattu ja ripoteltu pizzan päälle oreganon tai basilikan tavoin ja ne antavat pizzoille
uniikin maun. Humalakävyistä voi myös uuttaa ruokaöljyä, jota voi käyttää esimerkiksi
salaatinkastikkeissa. (All About Beer 2016.)

4 Humalakuitu tekstiileissä
Humalasta on jo vuosisatoja sitten pystytty irrottamaan kuituja, joita on mitä ilmeisemmin
hyödynnetty tekstiileissä ja köysissä. Vaikka humalakuidusta valmistettuja tekstiilejä on
löydetty, on humalan käyttö tässä tarkoituksessa ollut luultavasti melko vähäistä. Ruotsista löytyy tiedettävästi kaksi humalasta valmistettua tekstiiliä, jotka ovat 1800-luvulta ja
ne sijaitsevat Tukholman ja Jämtlandin museoissa. (Lukesova, Andersen, Kolinova &
Holst 2018, 2.)
Humalan kuitujen käytön vähäisyys tekstiilituotteissa johtunee kuidun erottamisen hankaluudesta kasvin rungosta (Lukesova ym. 2018, 2) sekä kuidun suhteellisesti vähäisestä määrästä kasvissa (Beckhaus 2020). Kiinnostus humalakuidun käytölle tekstiiliteollisuuden raaka-aineena on kuitenkin kasvanut viime vuosina kiertotalousajattelumallin
seurauksena, sillä oluttuotannon sivuvirtana syntyy suuria määriä humalan kasvijätettä,
jolle etsitään uusia, lisäarvoa tuottavia käyttökohteita. (Yang 2016.) Lisäksi tekstiiliteollisuudessa etsitään tänä päivänä kuumeisesti uusia kuituja, jotka voisivat korvata puuvillan, joka on maailman eniten käytetty luonnonkuitu. Puuvillalle etsitään korvaajia, sillä
sen massatuotantoon liittyy paljon ekologisia ja eettisiä ongelmia. (Yle 2017.)
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Nebraska-Lincolnin yliopistossa USA:ssa on tehty tutkimus maatalouden sivuvirtojen
hyödyntämisestä tekstiiliteollisuudessa. Parhaimmillaan näiden alojen yhdistäminen
voisi tuoda erinomaisia ratkaisuja sekä tekstiilialan kuitutarpeeseen että lisäarvoa ruokateollisuudelle. Mikäli maatalouden sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää tekstiiliteollisuudessa sen etuja olisi kustannustehokkuus, raaka-aineen hyvä saatavuus sekä ruuan ja
tekstiilikuidun saaminen samasta lähteestä. Veden ja energian säästäminen tekisi kuitutuotannosta siten myös perinteisten tekstiilikuitujen tuotantoa ekologisesti kestävämpää.
Tällä hetkellä maatalouden sivuvirroista potentiaalisimpia kuitulähteitä ovat riisikasvin
varsi, vehnän olki, maissin lehdet ja varsi, sekä humala. (Yang 2016.)

3.1 Runkokuitujen tuotantoprosessi
Humala on sukua hampulle, jonka kuituja käytetään yleisesti tekstiileissä. Hamppu on
runkokuitu ja tähän ryhmään kuuluvat lisäksi mm. pellava, juutti, rami ja nokkonen. Runkokuidut saadaan nimensä mukaisesti kasvin varresta. Runkokuidut irrotetaan rungon
puumaisesta aineksesta liottamalla kasvin varsia pelloilla niiden leikkaamisen tai nyhtämisen jälkeen. Tämä vaihe kestää n. 2-3 viikkoa. Liotus voidaan tehdä myös sisätiloissa
vesiliuotuksena, jolloin sääolosuhteet eivät vaikuta kuidun laatuun ja prosessi on nopeampi, sillä veden lämpötilaa voidaan nostaa. Liotus on biokemiallinen prosessi, jossa
lämmön ja kosteuden vaikutuksesta kuidut irtoavat varren puumaisesta aineksesta. Liotuksen aikana veteen liukenee runsaasti rehevöittäviä aineksia, joten jäteveden asianmukaisesta käsittelystä pitää huolehtia. Liotuksen jälkeen rungot kuivataan, loukutetaan
ja lihdataan. Loukutus tarkoittaa haurastuneen puuaineksen murskaamista päistäreiksi
valssiloukulla. Loukutuksen jälkeen tehdään lihtaus, joka tapahtuu lihtausturbiineissa.
Lihtausturbiineissa kuiduista irtoaa loput päistäreet sekä lyhyitä ja sekaisin olevia kuituja
eli tappuroita. (Räisänen, Rissanen, Parviainen & Suonsilta 2017.)

3.2 Humalan kuituominaisuudet
Vaikka humala on sukua hampulle, jota kasvatetaan mm. siitä saatavan tekstiilikuidun
vuoksi, on humalasta saatavien kuitujen irrottaminen kuitenkin haastavampaa. Tämä
johtuu siitä, että humalaköynnös on kiemurainen ja siinä on paljon lehtiä toisin kuin kuituhampussa. Lukesova ym. ovat vuonna 2016 tehneet kokeen, jonka tavoitteena oli
testata humalakuitujen irrottamista varren puumaisesta aineksesta samalla menetel-
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mällä, jolla hamppu- pellava- ja nokkoskuitua tuotetaan. Kokeessa paljastui, että humalaköynnöksen kiemurainen muoto hankaloitti niiden keräämistä siisteiksi nipuiksi ja siten
liotusprosessia. Tätä ongelmaa ei ollut hampun, pellavan ja nokkosen kanssa, sillä niiden varret ovat suoria. Kokeessa onnistuttiin kuitenkin saamaan humalan kuitu irti varren
puumaisesta aineksesta samalla menetelmällä, jota he käyttivät hampun, pellavan ja
nokkosen kuidun irrottamiseen. Menetelmä, jota tutkimusryhmä käytti, oli kasvivarsien
liottaminen 20 asteisessa vedessä kaksi viikkoa ja puuaineksen poistaminen käsin.
Lukesova ym. tutkivat kokeessaan lisäksi mikroskoopilla humalakuidun ominaisuuksia ja
tuloksista selvisi, että sen koostumus on runkokuiduista lähinnä hamppukuitua. Humalakuidun erityisominaisuus oli kuituhienouden suuri vaihtelevuus kuidun pituuksilla epäsäännöllisesti. Tämä kuidun halkaisijan vaihteluväli oli jopa 5-60 µm. Muita humalan kuidulle ominaisia piirteitä olivat mm. kuidussa olevat säännölliset kierteet, joita on myös
puuvillakuiduissa sekä poikkileikkausmuodon vaihtelu ovaalista monikulmioiseen. (Lukesova ym. 2016, 8.)
Nebraska-Lincolnin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on verrattu humalakuitua puuvillaan ja pellavaan ja näiden kuitujen ominaisuudet on kuvattu taulukossa 1.
Taulukko 1. Humalakuidun ominaisuudet verrattuna puuvillaan ja pellavaan (mukaillen
Yang 2016).
Kuitu

Pituus (cm)

Vetolujuus (g/den)

Murtovenymä (%)

Humala

6.5-17

4,7± 2,0

3,6± 1,1

Puuvilla

1,5-5,5

2,7-4,5

6,0-9,0

Pellava

1,7-17

5.8

2,0-3,0

Suomessa viime vuosien aikana kehitetty erilaisia uusia tekstiilikuituteknologioita ja yksi
niistä on Spinnova, joka on yhdessä Fortumin kanssa onnistunut tekemään vehnän oljesta uudenlaista tekstiilikuitua ja vaatteita. (Lukkari 2019.) Spinnovan prosessi on mekaaninen ja siinä kuitua pystytään tuottamaan ilman haitallisia kemikaaleja. Yritys kertoo,
että sen menetelmällä heidän kuitunsa raaka-aineeksi soveltuu puupohjaisten aineiden
lisäksi maatalous-, tekstiili- ja ruokajäte. Eri raaka-aineiden käyttöä pitää kuitenkin testata ja käsitellä eri linjastoilla, joten tutkimustyö on edelleen kesken. (Sorsa 2020.) Lyhyen puhelinkeskustelun mukaan, Spinnovan toimitusjohtajan Janne Porasen mukaan
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humalakasvia saatettaisiin pystyä hyödyntämään raaka-aineena yrityksen kuidutusmenetelmällä, mutta tätä ei toistaiseksi vielä ole testattu. (Poranen 2020).

4 Humalan farmaseuttiset käyttökohteet
Humalan viljelyllä on pitkä historia ja sitä on jo kauan käytetty erilaisissa lääkkeissä ja
rohdoissa. Myös tänä päivänä markkinoita löytyy useita humalaa sisältäviä lääkkeitä ja
luontaistuotevalmisteita. Humalan lääkinnällisiä vaikutuksia tutkitaan edelleen maailmalla ja hieman myös Suomessa. Lääke- ja luontaistuotteiden lisäksi humalaa käytetään
kosmetiikkatuotteissa. Tämän kappaleen ensimmäisessä alaluvussa käsitellään ensin
humalan lääkeaineita ja käyttökohteita ja toisessa sen käyttöä kosmetiikassa.

5.2 Humala lääketeollisuudessa
Vuonna 2007 humala valittiin Würzburgin yliopistossa vuoden lääkekasviksi ja sen parantavia vaikutuksia tutkitaan edelleen maailmalla. Myös Suomessa Luonnonvarakeskus Luke on tutkinut humalan antikarsinogeenisiä eli syöpää parantavia vaikutuksia humalahankkeissaan. Farmaseuttisesti tärkeät ainesosat sijaitsevat pääosin humalan kävyissä, mutta myös kasvin varsia ja lehtiä on pystytty hyödyntämään.
Humala sisältää mm. pihkaa, eteerisiä öljyjä, lupulonia, humulonia, linalolia, tanniineja ja
estrogeeniä. Näiden ainesosien ansiosta sen on tutkittu myös auttavan monenlaisiin vaivoihin. Markkinoilta löytyy esimerkiksi humalaa sisältäviä lääkkeitä, jotka ehkäisevät osteoporoosia ja kramppeja. Humala myös puhdistaa verta, mikä tarkoittaa, että se kiihdyttää ruoansulatusta ja poistaa kuonaa sekä lisää virtsan eritystä. (ProNatMat 2020.)
Humalan eteeriset öljyt sisältävät metyylibutenolia, joka on humulonin ja lupulonin hajoamistuotetta ja eläinkokeissa on huomattu sen lamaavan keskushermostoa. Tämän
vaikutuksen ansiosta humala laskee sykettä, rauhoittaa, auttaa jännitystiloihin ja levottomuuteen. Humalan kävyistä valmistettua teetä voidaan myös käyttää helpottamaan nukahtamista. (Slovenian Institute of Hops Research and Brewing 2020.) Humalaa käytetään usein yhdessä valerian kanssa, ja tämän yhdistelmän on todettu auttavan nukahtamisessa. Humalan käpyjä ja varsia voidaan myös käyttää tyynyn- ja patjantäytteinä tai
kylvyssä, jolloin ne myös rauhoittavat ja edistävät unen tuloa.
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Humala on myös yksi estrogeenisimpia kasveja, jota on käytetty jo aikoja sitten erilaisten
naistenvaivojen, hoitoon, sillä se stimuloi hormonitoimintaa. Apteekeissa myydään mm.
valmisteita, jotka sisältävät humalasta uutettua 8-prenylnaringenin eli hopeiinia sisältäviä
kapseleita naisten vaihdevuosien hoitoon. Hopeiini on vahvin tunnettu fytoestrogeeni.
(Perheapteekit, 2020).
Humalan lehdet, joita ei käytetä oluen valmistuksessa, jäävät pääosin käyttämättä mutta
niissä on eräiden tutkimusten mukaan hampaiden ja suun terveyden kannalta tärkeitä
ainesosia. Koska humalaa kasvatetaan suuria määriä oluen tuotantoa varten, jää niistä
myös merkittävä määrä lehtiä käyttämättä ja siten niiden potentiaali hammaslääketieteellisiin tarkoituksiin on suuri. Humalan lehdet sisältävät polyfenoleja eli antioksidantteja, jotka ehkäisevät hampaiden reikiintymistä ja iensairauksia. Nämä ainesosat vaikuttavat estämällä haitallisia bakteereita tarttumasta suun pintoihin ja siten estämällä niiden
tekemiä haittoja. (ACS Chemistry for Life 2020.)
Humalan käytössä on huomioitavaa, että suurina annoksina se on myrkyllinen. Se saattaa aiheuttaa esimerkiksi jäsenten raskautta, lämmön kohoamista tai sydämen tiheälyöntisyyttä. Se ei myöskään sovi alle kaksivuotiaille lapsille, raskaana oleville tai imettäville
naisille. Lisäksi naisten, joilla on estrogeeniriippuvainen syöpä, tulee välttää humalan
käyttöä. (Ravintolisä Wiki 2020).

5.3 Humala kosmetiikkatuotteissa
Kuten todettu, humalassa on useita lääkinnällisiä ainesosia ja näiden ominaisuuksien
vuoksi sitä käytetään myös mm. huonosti parantuvien haavojen ja ihotulehduksien hoidossa. Myös erilaisia humalaa sisältäviä kosmetiikkatuotteita on markkinoilla. (EccoVerde 2020.) Humalalla tiedetään olevan kehon omaa kollageenituotantoa stimuloivia
vaikutuksia sen sisältämien fytohormoonien vuoksi. Lisäksi humalassa on runsaasti antioksidantteja ja ihoa rauhoittavia, anti-inflammatorisia ainesosia. Näiden ominaisuuksien
vuoksi humalaa on käytetty erilaisissa voiteissa, jotka soveltuvat erityisesti kuivalle,
ikääntyvälle ja herkälle iholle. Humalaa käytettäessä ihonhoidossa on tärkeää tietää, että
vain humalauutteiden käyttö on turvallista. Ihon altistaminen tuoreille humalakävyille on
jopa vaarallista ja humalan poimijoiden tiedetään sairastuneen kasvin käsittelyn seurauksena. Ns. ”hop picking disease” on tila, johon liittyy vakavia allergisia oireita, päänsärkyä ja väsymystä. (Cosmacon 2020.)
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Erilaisten voiteiden lisäksi humalaa on alettu käyttämään myös hiustenhoitotuotteissa.
Humalauutteita sisältäviä shampoita ja hoitoaineita on markkinoilla runsaasti. Hiustenhoidossa humalan ainesosat tekevät hiuksista tuuheammat ja vahvemmat. (Cosmacon
2020.) Lisäksi humalan on huomattu rauhoittavan päänahkaa, ehkäisevän hilseilyä ja
hidastavan hiustenlähtöä kasvin sisältämien antioksidanttien vuoksi. Humalan sisältävät
vitamiinit ja öljyt avaavat hiuspohjan huokosia ja poistavat päänahkaa tukkivat kuolleet
ihosolut. Humalauutetta voidaan käyttää sellaisenaan tavallisen shampoon kanssa,
mutta myös voimakkaasti humaloitua olutta voidaan käyttää hiusten hoidossa. (Stylecraze 2020.) Kuvassa 2 on erilaisia markkinoilla olevia, humalaa sisältäviä hiustenhoitotuotteita.

Kuva 2. Humalaa sisältäviä hiustenhoitotuotteita.

6 Humalasta biokaasua
Tässä raportissa on kartoitettu, miten humalan varsia ja lehtiä voitaisiin hyödyntää niin
että humalan viljelystä tulisi kestävämpää kiertotalouden näkökulmasta ja miten sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää lisäarvoa tuottavalla tavalla. Yksi tapa hyödyntää humalakasvin
sivuvirtoja on biokaasun tuottaminen.
Biokaasu on hapettomassa tilassa, anaerobisessa mikrobitoiminnassa eli mätänemisessä syntyvää kaasua, josta noin 2/3 on metaania ja 1/3 hiilidioksidia. Kun hiilidioksidi
poistetaan, syntyy biometaania, jota voidaan käyttää esimerkiksi autojen polttoaineena.
Biokaasu on samaa ainetta kuin maakaasu, joka on fossiilista polttoainetta ja jota löytyy

13

usein öljylöydöksien yhteydestä. Suurin osa maakaasusta tulee Suomeen Venäjältä ja
se vastaa noin 5 % maamme energiankulutuksesta. Suomessa tuotetaan biokaasua,
mutta sen valmistus on vielä alkutekijöissä ja vastaa alle 0,3% maan kokonaisenergiankulutuksesta. (Kestävä energiatalous 2018.) Biokaasun raaka-aineena voidaan käyttää
lähes kaikkea eloperäistä materiaalia, kuten biojätettä, jätevesiä, lantaa ja kasvibiomassaa. Puuperäinen aines ei kuitenkaan sellaisenaan sovi biokaasureaktoriin. (Gasum
2020.) Humalan sivuvirtojen hyödyntämistä suomalaisissa biokaasureaktoreissa voisi
olla testaamisen arvoista, mikäli humalaa aletaan kasvattamaan tulevaisuudessa laajemmin.

6.1 Humalaa hyödyntävä biokaasulaitos Saksassa

Saksalainen Schmack, joka on yksi Saksan johtavista biokaasun tuottajista, perusti
vuonna 2005 maailman ensimmäinen humalan ja maissin viljelyn sivuvirtoja hyödyntävän biokaasulaitoksen Saksan Hallertaukseen, jossa tuotetaan lähes kolmasosa koko
maailman humalasta. Humalan sivuvirrat eli käyttämättä jääneet kasvinosat hävitetään
perinteisesti kompostoimalla ja hyödyntämällä lannoitteena. Ongelmana on ollut, että
lannoitetta ei tarvita sadonkorjuun aikaan ja täten kasvijätettä on jouduttu säilömään.
Toinen ongelma humalaköynnösten hyödyntämisessä ovat kasvussa tarvittavat metalliset tukivaijerit, jotka häiritsevät kasvijätteen kierrättämistä. Schmackin biokaasutehtaalla
on kehitetty menetelmä, jolla metallivaijerit poistetaan magneettien avulla. Lisäksi yhtiö
on kehittänyt teknologiaa, joka on erikoistunut työstämään erityisesti kuitupitoista ainesta
niin, että sen menetelmä soveltuu hyvin humalan sivuvirtojen käsittelyyn, jonka kuitu- ja
kuiva-ainepitoisuus ovat suuret. (Schmack 2020.)
Humalaköynnöksistä saatu biokaasu puhdistetaan poistamalla siitä epäpuhtauksia ja hiilidioksidia, jotta sen energiatiheys paranee ja sitä voidaan käyttää tehokkaammin. Tämän jälkeen kaasu voidaan syöttää kaasuverkkoon yritysten ja kuluttajien käytettäväksi.
Schmackin humalajätettä hyödyntävä biokaasutehdas tuottaa sähköä 9000 ja lämpöä
2000 perheelle. Biokaasun tuotannosta syntyy ravinnejäännöstä, jota voidaan hyödyntää
lannoitteina pelloilla, joka on saatavilla mihin aikaan vuodesta tahansa. Näiden lannoitteiden valmistaminen lisää myös kiertotaloutta, sillä se vähentää perinteisten lannoitteiden tarvetta. (Schmack 2020.)
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7 Yhteenveto
Humalaa kasvatetaan maailmassa vuosittain lähes satatuhatta kiloa ja pääosin kasvista
hyödynnetään sen kävyt, jotka ovat merkittävä ainesosa oluen valmistuksessa. Tämän
raportin tavoitteena oli tutkia, mihin muihin käyttötarkoituksiin kuin oluen valmistukseen
humala soveltuu. Lisäksi raportissa haluttiin erityisesti löytää käyttökohteita kasvin varsille ja lehdille, jotka tällä hetkellä menevät suurimmaksi osaksi biojätteeksi ja kompostoitavaksi.
Humalan käyttökohteita kartoittaessa kävi ilmi, että humala on erittäin monipuolinen
kasvi ja sen käytössä on vielä enemmän potentiaalia kuin mihin sitä tänä päivänä käytetään. Ilahduttavaa oli kuitenkin huomata, että humalan erilaisista hyödyntämistavoista
ollaan kiinnostuneita ja kasvin eri osien käytössä on jo oltu kekseliäitä maailmalla.
Tähän raporttiin koottiin esimerkkejä siitä, miten humalaa hyödynnetään ruuan, tekstiilien, lääkkeiden, kosmetiikan ja biokaasun raaka-aineena. Osa käyttökohteista kuten esimerkiksi tekstiilien valmistaminen humalakuidusta pohjaa vanhoihin menetelmiin, jotka
ovat osoittautuneet haasteellisiksi. Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista nähdä mihin humalakuitu taipuu nykyisten kuidunvalmistusteknologioiden myötä. Lisäksi olisi kiinnostavaa testata soveltuuko humalaköynnökset suomalaisten biokaasumenetelmien raakaaineeksi.
Jokainen edellä mainituista käyttökohteista on itsessään mielenkiintoinen tutkimusaihe,
johon olisi kiinnostavaa perehtyä. Mikäli humalaa aletaan kasvattamaan Suomessa suuremmassa mittakaavassa, kannattaa sivuvirtojen hyödyntämisen tutkimuksia ehdottomasti jatkaa.
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