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Ligniini on lignoselluloosasta saatava runsaasti aromaattisia hiiliryhmiä sisältävä orgaa-

ninen yhdiste, josta voidaan tulevaisuudessa tuottaa esimerkiksi biopohjaisia kemikaa-

leja. Perinteisesti lignoselluloosaa jalostetaan sellu- ja paperitehtaissa, joissa siitä hyö-

dynnetään kuitenkin vain selluloosa ja hemiselluloosa. Ligniini sen sijaan on tyypillisesti 

poltettu energianlähteeksi, jolloin siitä saatava arvo on ollut alhainen. Suurin este tehok-

kaille ja enemmän arvoa tuottaville ligniinin jalostusprosesseille on ligniinin rakenteelli-

nen heterogeenisuus, joka vaikeuttaa ligniinin jalostamista halutuiksi lopputuotteiksi. 

Ligniinin heterogeenisuudesta johtuvia rajoitteita voidaan välttää biologisilla jalostusme-

netelmillä. Biologista jalostusta voidaan tehdä bakteerien ja sienten avulla hyödyntämällä 

niiden aineenvaihduntareittejä tai entsymaattisesti in vitro käyttämällä mikro-organis-

mien tuottamia ligniiniä muokkaavia entsyymejä elävien organismien ulkopuolella. Bak-

teereista esimerkiksi Rhodococcus-, Pseudomonas- ja Streptomyces-suvut ovat tutkimuk-

sissa osoittautuneet potentiaalisiksi ligniininjalostajiksi. Sienistä teollisesti mielenkiintoi-

sia lajeja ovat esimerkiksi valkolahottajasieni Pleurotus ostreatus ja ruskealahottajasienet 

Postia placenta ja Gloeohyllum trabeum.  

Biologisilla menetelmillä jalostetusta ligniinistä saadaan lopputuotteina vanilliinia tai 

raaka-aineita nylonin, pehmittimien ja voiteluaineiden tai aminohappojen, alkoholien, 

terpenoidien ja laktaatin tuottamiseen. Perinteisiin öljypohjaisiin tuotteisiin verrattuna 

ligniinistä jalostetut lopputuotteet ovat taloudellisesti kannattavampia ja ympäristöystä-

vällisempiä, joten niille olisi kysyntää, kunhan tuotantoprosesseista saataisiin riittävän 

tehokkaita.  

Ligniinin biologisten jalostusmenetelmien suurin rajoite on prosessien alhaiset saannot. 

Prosesseja voidaan tehostaa yhdistelemällä bakteerien ja sienten avulla tapahtuvaa lignii-

nin jalostusta, mutta todennäköisesti biologiset jalostusmenetelmät eivät ole yksinään riit-

tävän tehokkaita. Siksi kannattavinta on yhdistellä sekä biologisia, fysikaalisia että kemi-

allisia ligniinin jalostusmenetelmiä.  
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1. JOHDANTO 

Parhaillaan eletään taloudellisen kehityksen uutta aaltoa, jonka pohjana on siirtyminen 

fossiilitaloudesta biotalouteen. Biotalous tarkoittaa taloutta, jossa uusiutuvia luonnonva-

roja hyödynnetään ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö et al. 2014) Muutoksen seurauksena tarve korvaaville raaka-aineille 

ja energianlähteille kasvaa koko ajan. Korvaavien aineiden tulisi kuitenkin olla uusiutu-

via, CO2-vapaita, laajasti saatavilla sekä sellaisia, että niiden tuotanto ei kilpaile ruuan-

tuotannon kanssa. (Schutyser et al. 2018) Yksi potentiaalinen vaihtoehto fossiilisia raaka-

aineita korvaavaksi lähteeksi on selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä muodos-

tuva lignoselluloosa, joka on suurin orgaanisten polymeerien varasto koko ekosystee-

missä (Xu et al. 2018).  

Klassinen esimerkki lignoselluloosan hyödyntämisestä ovat sellu- ja paperitehtaat, joissa 

kuitenkin on tyypillisesti hyödynnetty vain selluloosa ja hemiselluloosa. Ligniiniä on pi-

detty matala-arvoisena sivutuotteena tai halpana energianlähteenä, koska sen rakenteelli-

nen heterogeenisuus hankaloittaa sen hyödyntämistä. (Johnson & Beckham 2015) Alan 

painopiste on kuitenkin viime vuosina muuttunut niin, että sellutehtaita on alettu muuttaa 

biojalostamoiksi, joissa perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden lisäksi hyödynnetään 

puuta myös uusissa biopohjaisissa tuotteissa, kuten ligniinijalosteissa. Biojalostamo on 

siis laitos, joka jalostaa biomassaa tehokkaasti ja monipuolisesti materiaaleiksi, kemian-

tuotteiksi ja energiaksi. (Työ- ja elinkeinoministeriö et al. 2014; Metsä Group)  

Ligniinissä on paljon potentiaalia parantaa biojalostamoiden taloudellista kannattavuutta 

ja samalla vastata ympäristöystävällisten raaka-aineiden kysyntään, sillä se on ainoa run-

saasti saatavilla oleva ja uusiutuva aromaattisia hiiliryhmiä sisältävä raaka-aine 

(Schutyser et al. 2018). Sen hyödyntäminen haluttuina lopputuotteina edellyttää kuitenkin 

tehokkaita jalostusmenetelmiä, joita tutkitaan ja kehitellään parhaillaan lisää.  

Tässä työssä tarkastellaan ligniinin jalostusta biologisten menetelmien näkökulmasta. Ta-

voitteena on tutustua kehitteillä oleviin biologisiin jalostustapoihin ja niillä tuotettaviin 

lopputuotteisiin sekä pohtia kyseisten menetelmien tulevaisuuden mahdollisuuksia. Lu-

vussa 2 käsitellään sellunvalmistusprosessin periaatteita ja luvussa 3 ligniinin kemiallista 

rakennetta. Luvussa 4 keskitytään mikro-organismien avulla tapahtuvaan jalostukseen, ja 

luvussa 5 puolestaan sienten ja entsyymien hyödyntämiseen. Luvussa 6 keskitytään lig-

niinistä saatavien lopputuotteiden tarkasteluun, ja viimeisessä luvussa esitetään työn joh-

topäätökset. 
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2. SELLUNVALMISTUSPROSESSI 

Sellutehdas on perinteinen esimerkki lignoselluloosan biojalostuksesta. Sellu on kemial-

lisesti valmistettua kuituista raakamateriaalia, jota käytetään pääasiassa erilaisten pape-

rien ja kartonkien valmistukseen. Tyypillisesti sen raaka-aineena käytetään lehti- ja ha-

vupuita. (Smook 1992) Sellunvalmistusprosessissa puusta hyödynnetään kuitenkin pää-

asiassa lignoselluloosan sisältämät hiilihydraatit eli selluloosa ja hemiselluloosa. Ligniini 

sen sijaan tyypillisesti poltetaan prosessihöyryn ja sähkön tuottamiseksi. (Schutyser et al. 

2018) 

Kemiallisia sellunkeittomenetelmiä on useita erilaisia. Tässä työssä käsitellään niistä ylei-

sintä eli sulfaattimenetelmää (Kraftin menetelmä). Prosessi sisältää paljon erilaisia käsit-

telyvaiheita ja kemiallisia reaktioita, jotka johtavat haluttuun lopputulokseen. Tässä 

työssä tarkastelu rajataan koskemaan vain ligniinille tapahtuvia reaktioita.  

Sellunvalmistusprosessi alkaa puunkäsittelyvaiheella, joka sisältää puun kuorinnan ja ha-

ketuksen. Lastun koko vaikuttaa merkittävästi impregnointiin eli siihen, kuinka hyvin 

keittoliemi imeytyy hakkeeseen, ja siten myös koko prosessin saantoon ja massan puh-

tauteen. (Sjöström 1977) Valmis hake kuljetetaan hakekasoihin ja sieltä seuraavaan kä-

sittelyvaiheeseen, eli sellunkeittoon (Smook 1992). 

Kemiallisessa massanvalmistuksessa, eli sellunkeitossa, puuhaketta keitetään sopivien 

kemikaalien kanssa korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Tavoitteena on hajottaa ja liuot-

taa ligniini pois ja jättää jäljelle suurin osa selluloosasta ja hemiselluloosasta vahingoit-

tumattomina kuituina. (Smook 1992) Kyseistä prosessia kutsutaan delignifioitumiseksi 

(Sjöström 1977). Delignifioituminen on kuitenkin vaikeaa, koska myös selluloosa ja he-

miselluloosa hajoavat ja liukenevat. Kemiallisella massanvalmistusprosessilla saadaan 

aikaan sellua, jonka kuidut ovat pitkiä ja vahvoja. (Smook 1992)  

Sulfaattimenetelmässä keitto suoritetaan liuoksessa, joka koostuu natriumhydroksidista 

(NaOH) ja natriumsulfidista (Na2S) eli valkolipeästä. Prosessin maksimilämpötila on 

yleensä 165-170 °C, ja se voidaan suorittaa alkalisissa tai happamissa olosuhteissa. (Sjö-

ström 1977) Keittoprosessin aikana noin 90 % ligniinistä, 60 % hemiselluloosasta ja 15 

% selluloosasta liukenee keittoliemeen. Siten sellumassan kokonaissaanto sulfaattimene-

telmällä on noin 45-55 % raaka-aineena käytetyn puun kuivapainosta. (Stenius 2000) 

Ligniinin liukeneminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen. Keittoprosessin al-

kuvaiheessa, eli esidelignifioitumisessa, ligniinin liukeneminen on erittäin hidasta. Noin 

140 °C:n lämpötilassa bulkkidelignifioitumisessa liukeneminen kiihtyy huomattavasti ja 

kasvaa maksimilämpötilan saavuttamiseen asti. Liukeneminen on suhteellisen nopeaa sii-

hen asti, kun 70-80 % ligniinistä on poistunut. Jos keittoa jatketaan vielä tämän jälkeen, 
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ligniinin liukeneminen hidastuu huomattavasti. Vaihetta kutsutaan jäännösdelignifioitu-

miseksi. (Sjöström 1977)  

Delignifioitumisessa ligniinille tapahtuu joukko erilaisia kemiallisia reaktioita. Näitä ovat 

β-aryylieetterisidoksia sisältävien eetteröityneiden fenolirakenteiden reaktiot, β-aryy-

lieetterisidoksia sisältävien vapaiden fenolirakenteiden reaktiot, metoksyyliryhmien re-

aktiot, kondensoitumisreaktiot sekä kromoforien muodostus. (Stenius 2000) Kahdessa 

ensimmäisessä tapauksessa delignifikaatioreaktio etenee merkittävästi, koska reaktioissa 

ligniini pilkkoutuu OH–- ja HS–-ionien vaikutuksesta ja eetterisidosten katketessa muo-

dostuu uusia fenolisia hydroksyylejä. (Sjöström 1977) 

Metoksyyliryhmien reaktiot puolestaan edistävät ligniinin liukenemista. Tällöin ligniini 

demetyloituu osittain vetysulfidi- ja sulfidi-ionien vaikutuksesta, jolloin muodostuu me-

tyylimerkaptaania, dimetyylisulfidia sekä dimetyylidisulfidia, jotka ovat vesiliukoisia 

fragmentteja. (Stenius 2000) Koko sellutehtaan kannalta reaktiot ovat kuitenkin erittäin 

haitallisia, koska niiden seurauksena keittoliuoksesta vapautuu haisevia rikkiyhdisteitä 

(Sjöström 1977).  

Kondensoitumisreaktioiden seurauksena muodostuu uusia hiili-hiilisidoksia, kuten dia-

ryylimetaanirakenteita, jotka ovat ei-toivottuja, sillä ne eivät katkea alkalikäsittelyssä. 

Tällöin keiton jatkaminen tietyn rajan yli on hyödytöntä, koska vain hiilihydraatit liuke-

nevat.  Kromoforien muodostusreaktiot saavat puolestaan aikaan niin ikään ei-toivotun 

sellumassan tummenemisen, koska sulfaattiligniinin väri tummenee koko keiton ajan. 

(Sjöström 1977; Stenius 2000) 

Keiton jälkeen käytetty keittoliemi, eli mustalipeä, erotellaan sellumassasta pesuvai-

heessa. Sen jälkeen mustalipeä väkevöidään höyrystämällä ja poltetaan soodakattilassa, 

jotta keittokemikaalit saadaan otettua talteen ja samalla tuotettua energiaa. Mustalipeän 

poltto tuottaa epäorgaanista natriumsulfaattia (Na2SO4), joka liuotetaan veteen, jotta saa-

daan muodostettua viherlipeää. Viherlipeä reagoi kaustistamossa kalkin (CaO) kanssa, 

jolloin natriumsulfaatti saadaan muutettua natriumhydroksidiksi (NaOH), ja siten alku-

peräinen valkolipeä saadaan regeneroitua. Koska reaktiot eivät kuitenkaan tapahdu täy-

dellisesti, regeneroitu valkolipeä sisältää myös natriumkarbonaattia (Na2CO3) ja natrium-

suoloja. (Stenius 2000) Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu kaavio keittoliemen re-

generointikierrosta.   
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Kuva 1. Sulfaattiselluprosessin keittoliemen regenerointikierto (muokattu lähteestä 

Smook 1992). 

Suurin osa mustalipeän orgaanisesta aineksesta on ligniiniä ja polysakkaridien pilkkou-

tumistuotteita. Lisäksi liuos sisältää pihkasta muodostuneita hartsi- ja rasvahappoja sekä 

terpeenejä. (Stenius 2000) Sulfaattijäteliuoksesta voidaan eristää ligniiniä, jota voidaan 

hyödyntää eri tarkoituksissa joko polymeerimuodossaan tai pilkkomisen jälkeen pie-

nimolekyylisinä yhdisteinä. Lisäksi uuteaineista peräisin olevista hartsi- ja rasvahapoista 

sekä terpeeneistä voidaan jalostaa mäntyöljyä ja tärpättiä. Sen sijaan jäteliuoksen sisäl-

tämä hiilihydraattiperäinen osa, eli hydroksihapot ja muut karboksyylihapot, muodostaa 

suuren raaka-ainelähteen, mutta sen hyödyntäminen on hankalaa, koska niitä ei voida 

suoraan fermentoida käyttökelpoisiksi lopputuotteiksi. (Sjöström 1977) 

Sulfaattiprosessin mustalipeästä voidaan saostaa niin kutsuttua sulfaattiligniiniä, kun pro-

sessin pH:ta muutetaan (Stenius 2000). Saostuksen jälkeen ligniini voidaan eristää suo-

dattamalla tai sentrifugoimalla ja joskus myös ultrasuodatuksella. Jos mustalipeään lisä-

tään rikkiä, saadaan voimakkaan kuumennuksen avulla aikaan demetyloitumisen seu-

rauksena syntyvää dimetyylisulfidia, joka voidaan edelleen hapettaa dimetyylisulfoksi-

diksi ja hyödyntää esimerkiksi muovien valmistuksessa. (Sjöström 1977; Stenius 2000)  
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3. LIGNIININ KEMIALLINEN RAKENNE JA     

OMINAISUUDET 

Ligniini on selluloosan ja hemiselluloosan ohella yksi kolmesta puun pääasiallisesta ra-

kenneaineesta. Koska puun lisäksi myös monet muut kasvit koostuvat samoista raaka-

aineista, ligniini on selluloosan jälkeen maailman toiseksi yleisin biopolymeeri (Ragaus-

kas et al. 2014). Puussa ligniini muodostaa yhdessä hemiselluloosan kanssa monimutkai-

sen kolmiulotteisen rakenteen, jonka tehtävänä on lisätä puun lujuutta ja auttaa veden ja 

liuenneiden aineiden kulkeutumisessa sekä ehkäistä organismien kontaktia selluloosan 

kanssa (Vardon et al. 2015; Xu et al. 2018). Lisäksi ligniini auttaa puuta suojautumaan 

patogeeneilta (Kamimura et al. 2017).  

Puun ligniinipitoisuus riippuu lajista, yksilöstä ja puun osasta, mutta yleisesti havupuut 

sisältävät enemmän ligniiniä kuin lehtipuut. Esimerkiksi männyn ligniinipitoisuus on 25-

30 % ja koivun 20-25 % kuiva-aineesta. (Stenius 2000; Schutyser et al. 2018) Ligniinit 

voidaan jakaa luonnollisiin, eli natiiveihin, ja teknisiin ligniineihin. Luonnolliset ligniinit, 

eli havupuu-, lehtipuu- ja ruoholigniinit, esiintyvät kasveissa. Tekniset ligniinit ovat ke-

miallisen sellunvalmistuksen sivutuotteina muodostuneita ligniinejä, kuten sulfaatti-

ligniini, alkaliligniini ja lignosulfonaatit. (Stenius 2000)  

3.1 Luonnolliset ligniinit 

Natiivi ligniini on kauttaaltaan heterogeenista ja amorfista ainetta, eli sillä ei ole säännön-

mukaista rakennetta. Se muodostuu pääasiassa kolmesta fenyylipropaanipohjaisesta ra-

kenneperusosasta, eli prekursorista, jotka ovat kumaryyli-, koniferyyli- sekä sinapyylial-

koholi. (Sjöström 1977; Kamimura et al. 2017) Niitä kutsutaan myös p-hydroksikanelial-

koholeiksi, ja niiden kemialliset rakennekaavat on esitetty kuvassa 2. (Stenius 2000).  

 

Kuva 2. Natiivin ligniinin prekursorit (muokattu lähteestä Stenius 2000). 
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Rakenneperusosaset liittyvät toisiinsa polymeroitumalla muodostaen monimutkaisen 

verkkomaisen rakenteen ja eetteri- ja hiili-hiilisidoksia (Stenius 2000). Tyypillisimmät 

eetterisidokset ovat β-aryylieetterisidokset (β-O-4), joita on ligniinin rakenteesta 45-65 

% sekä α-aryylieetterisidokset (α-O-4), joita on 2-10 %. Hiili-hiilisidoksista merkittävim-

mät ovat bifenyylisidokset (5-5), joita on 5-20 %, ja fenyylikumariinisidokset (β-5), joita 

on 5-12 %. (Stenius 2000; Kamimura et al. 2017) Kuvassa 3 on esitetty tyypillisimpien 

sidosten rakennekaavat.  

 

Kuva 3. Natiivin ligniinin tyypillisimmät sidokset: A) β-O-4, B) α-O-4, C) β-5, D) 

β-β, E) 5-5, F) 4-O-5, G) β-1 (muokattu lähteestä Chen & Wan 2017). 

Erityyppiset ligniinit voidaan jaotella kolmeen ryhmään niiden rakennekoostumuksen pe-

rusteella. Guajasyyliligniini on havupuille tyypillinen ligniini, joka koostuu koniferyyli-

alkoholiyksiköistä. Guajasyyli-syringyyliligniini muodostuu guajasyyli- ja syringyylipre-

kursoreista ja on tyypillinen lehtipuille. Kolmas tyyppi on guajasyyli-syringyyli-p-hyd-

roksyylifenyyliligniini, joka muodostuu kaikista kolmesta p-hydroksikanelialkoholista ja 

on tyypillinen ruohoissa esiintyvä ligniini. (Sjöström 1977) Kuvassa 4 on esitetty havu-

puissa esiintyvän guajasyyliligniinin mahdollinen rakennekaava, joka havainnollistaa lig-

niiniyhdisteiden monimutkaisuutta. 
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Kuva 4. Havupuissa esiintyvän guajasyyliligniinin mahdollinen rakennekaava. Ku-

vassa G tarkoittaa guajasyyliryhmää, S syringyyliryhmää ja H p-hydroksifenyy-

liryhmää (muokattu lähteestä Willför et al. 2011). 

Kestävän rakenteen takia ligniinin reaktiivisuus on useissa kemiallisissa reaktioissa al-

hainen. Reaktioiden kulkuun vaikuttavat merkittävästi ligniinin sisältämät funktionaaliset 

ryhmät, kuten fenoliset ja alifaattiset hydroksyyli-, karboksyyli- ja metoksyyliryhmät 

sekä 8-rengasrakenne, eli dibentsodioksosiini (Sjöström 1977; Stenius 2000). Ryhmät 

saavat aikaan ligniinin hydrofobisuuden sekä pintavarauksen, jotka inhiboivat joidenkin 

entsyymien toimintaan. Lisäksi reaktiivisuuteen vaikuttaa ligniinimolekyylin molekyyli-

massa sekä prekursorien laatu. Haaroittuneen guajasyyliligniinin on todettu olevan inhi-

boivampi kuin lineaarinen syringyyliligniini. (Li et al. 2016; Li et al. 2018)  

3.2 Tekniset ligniinit 

Tekniset ligniinit ovat esimerkiksi sellunvalmistusprosessin sivutuotteina syntyneitä lig-

niiniyhdisteitä, kuten sulfaatti- eli kraftligniini, alkaliligniini ja lignosulfonaatit (Hu et al. 

2017). Niiden ominaisuuksiin vaikuttavat merkittävimmin raaka-aineena käytetty puulaji 

ja -laatu sekä keitto-olosuhteet (Fernández-Costas et al. 2014). Kuvassa 5 on esitetty 

liuenneelle kraftligniinille tyypillisimpiä rakenneyksiköitä.  
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Kuva 5. Tutkimuksissa havaitut päärakenneyksiköt liuenneelle ligniinille: A) re-

sinoli, B) β-O-4, C) β-O-4-sidos ja konjukoitunut karbonyyli- tai karboksyy-

liryhmä, D) β-1’, E) p-hydroksikanelialkoli, F) syringyyliyksikkö, G) hapettunut 

syringyyliyksikkö, H) guajasyyliyksikkö, I) ksylaani (muokattu lähteestä Fernán-

dez-Costas et al. 2014).  

Sulfaattimenetelmässä sellunkeittovaiheen seurauksena suurin osa β-O-4-sidoksista kat-

keaa samalla, kun stabiilimmat hiili-hiilisidokset ja β-β-sidokset kuitenkin kestävät sel-

lunkeittovaiheen, jolloin resistenteimmäksi sidokseksi jää resinoli. Lisäksi aromaattisissa 

ja alifaattisissa asetyyliryhmissä tapahtuu muutoksia. Kraftligniinissä esiintyy enemmän 

hiilihydraattikontaminaatioita ja metoksyyliryhmiä kuin natiivissa ligniinissä. Keitto-

liemessä tapahtuvien kondensaatioreaktioiden seurauksena syntyy myös konjugoituneita 

kaksoissidoksia sekä tyydyttyneitä hiilivetyrakenteita, jotka liittyvät ligniinin sivuket-

juiksi. (Fernández-Costas et al. 2014) Muutokset kasvattavat ligniiniyhdisteiden liukoi-

suutta siten, että ne liukenevat parhaiten liuottimiin, kuten dioksaaniin, asetoniin ja tet-

rahydrofuraaniin (Stenius 2000). 
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4. LIGNIININ JALOSTUS BAKTEEREILLA 

Ligniinin jalostukseen on kehitetty useita erilaisia prosesseja, kuten termokemiallinen kä-

sittely sekä homogeeninen ja heterogeeninen katalyysi (Ragauskas et al. 2014). Ligniinin 

monimutkaisen rakenteen takia kyseiset käsittelyprosessit vaativat useita työvaiheita, ku-

ten perinpohjaisen eristyksen, puhdistuksen ja kierrätysprosessin. Työvaiheista huoli-

matta ligniinin kemiallisten sidosten katkeamiseen ei pystytä vaikuttamaan spesifisti. Li-

säksi termokemiallinen käsittely kuluttaa paljon energiaa, mikä osaltaan nostaa prosessin 

kustannuksia. (Wang et al. 2017; Xu et al. 2018)  

Edellä mainittujen prosessien lisäksi myös mikro-organismeja voidaan hyödyntää lignii-

nin jalostuksessa. Bakteerien tai sienten avulla tapahtuvan jalostuksen hyviä puolia ovat 

mikro-organismien nopea kasvu, biokemiallinen monipuolisuus sekä sopeutumiskyky. 

Näistä ominaisuuksista johtuen biologisten menetelmien etuja ovat esimerkiksi pienem-

mät kustannukset ja tuotteiden ympäristöystävällisyys. (Xu et al. 2018)  

Ligniini on maapallolla runsaiten saatavilla oleva biopohjainen fenolipolymeeri, ja sen 

hajottaminen mikro-organismien avulla liittyy keskeisesti hiilen kiertokulkuun (Kami-

mura et al. 2017). Sen vuoksi monet luonnossa esiintyvät mikro-organismit ovat kehittä-

neet monimutkaisia metabolia- ja entsyymisysteemeitä yleensä rakenteellisesti kestävän 

ligniinin hajotukseen ja muokkaukseen (Xu et al. 2018). Kuitenkaan sellaisenaan kyseiset 

systeemit eivät täytä teollisen tuotannon vaatimuksia korkeista saannoista ja tuottavuu-

desta. Mikro-organismien genomien sekvensoinnilla on kuitenkin saatu tietoa ligniiniä 

hajottavista aineenvaihduntareiteistä, joten näitä systeemeitä hyödyntämällä ja muunta-

malla voidaan biologisilla muokkausmenetelmillä saada aikaan haluttuja lopputuotteita. 

(Chen & Wan 2017) 

Ligniinin hajotukseen kykeneviä bakteereita on löydetty esimerkiksi kompostimullasta, 

sademetsistä, sellu- ja paperitehtaiden lietteestä sekä puissa elävistä hyönteisistä. Löyde-

tyt bakteerit kuuluvat esimerkiksi sukuihin Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, 

Archaea sekä Bacteriudetes. (Xu et al. 2018) Jatkojalostuksen kannalta hajotuskykyä tär-

keämpää on kuitenkin kyky muodostaa ligniinistä arvokkaita yhdisteitä esimerkiksi de-

polymerisoimalla (Johnson & Beckham 2015). Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto sel-

laisista bakteereista, joiden on tutkimuksissa todettu hajottamisen lisäksi pystyvän jalos-

tamaan ligniinipohjaisia materiaaleja käyttökelpoisiksi kemikaaleiksi. Lisäksi on esitetty 

kunkin bakteerin reaktioiden lopputuotteena saatava kemikaali sekä saanto tai tuotteen 

loppupitoisuus. Taulukossa esiintyviä bakteereita ja niiden kykyjä käsitellään tarkemmin 

seuraavissa alaluvuissa, jotka on jaoteltu bakteerisukujen mukaan.  



10 

Taulukko 1. Yhteenveto bakteereista, jotka pystyvät jalostamaan ligniinipohjaisia 

materiaaleja kemikaaleiksi. (muokattu lähteestä Chen & Wan 2017).  

Kanta Kasvualusta Lopputuote Saanto / Tuotteen 

loppupitoisuus 

Geneettisesti muo-

kattu R. jostii 

RHA1 

Vehnän olki Vanilliini 96 mg/L 

Geneettisesti muo-

kattu R. jostii 

RHA1 

Kraftligniini Pyridiini-2,4-dikar-

boksyylihappo 

(2,4-PDCA) 

53 mg/L 

R. opacus PD630 4-Hydroksibentsoe-

happo 

Lipidit 0,09 g/g 

R. opacus PD630 Vanilliinihappo Lipidit 0,04 g/g 

R. opacus PD630 Kraftligniini Lipidit 0,145 g/L 

R. opacus DSM 

1069 

Etanoli-     

organosolvligniini 

(EOL) 

Lipidit 5,6*10-4 g/g 

R. opacus DSM 

1069 

Ultraäänimuokattu 

EOL (us-EOL) 

Lipidit 0,004 g/g 

R. opacus DSM 

1069 

Happi-esikäsitelty 

kraftligniini 

Lipidit 0,043 g/g 

R. opacus DSM 

1069 

Lignoselluloosaesi-

käsittelyn jätevesi 

Lipidit 0,06 g/g 

R. opacus DSM 

1069 

4-Hydroksibentsoe-

happo 

Lipidit 0,09 g/g 

R. opacus DSM 

1069 

Vanilliinihappo Lipidit 0,04 g/g 

Geneettisesti muo-

kattu P. putida 

KT2440 

p-kumaraatti cis,cis-mukonaatti 13,5 g/L 

Geneettisesti muo-

kattu P. putida 

KT2440 

Bentsoaatti, p-ku-

maraatti 

Pyruvaatti & L-lak-

taatti 

0,825 g/g 

P. putida KT2440 p-kumaraatti Polyhydroksial-

kanoaatit (PHA) 

0,08 g/g 

Geneettisesti muo-

kattu P. putida 

KT2440 

Ferulahappo Polyhydroksial-

kanoaatit (PHA) 

0,85 g/g 
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4.1 Rhodococcus-suku 

Joidenkin Rhodococcus-sukuun kuuluvien bakteerien on huomattu pystyvän pilkkomaan 

ligniiniä. Yksi eniten tutkituista Rhodococcus-lajeista on R. jostii RHA1, jonka genomin 

sekvensoinnista on selvinnyt, että se pystyy katabolisoimaan erilaisia kasvipohjaisia yh-

disteitä, kuten aromaattisia yhdisteitä ja hiilihydraatteja. (McLeod et al. 2006) R. jostii on 

potentiaalinen bakteeri teollisuuskäyttöön, koska se pystyy hajottamaan monipuolisesti 

erilaisia aromaattisia yhdisteitä ja lisäksi lukuisten tutkimusten seurauksena menetelmät 

sen geeninmuokkaukseen tunnetaan hyvin (Chen & Wan 2017). 

Poistamalla vanilliinidehydrogenaasia koodaava geeni R. jostii RHA1 on saatu tuotta-

maan pieniä määriä vanilliinia sekä pyridiini-2,4-dikarboksyylihappoa (2,4-PDCA) tai 

pyridiini-2,5-dikarboksyylihappoa (2,5-PDCA) (Chen & Wan 2017). Kyseisiä pyridii-

nikarboksyylihappoja ei ole aikaisemmin tuotettu ligniinistä. Tulevaisuudessa ne voivat 

toimia uudenlaisina kemikaali- ja polymeerilähteinä (Schutyser et al. 2018). Saannot ovat 

kuitenkin olleet alhaisia, koska ligniini sisältää erilaisia sidoksia, mukaan lukien β-aryy-

lieetterisidoksia, jolloin sen kokonaisvaltainen hajotus vaatii paljon entsyymejä. Potenti-

aalinen tapa nostaa vanilliinin tuotannon saantoa olisi esimerkiksi kasvien geenimuuntelu 

niin, että β-aryylieetterisidoksia olisi vähemmän. (Chen & Wan 2017) 

R. jostii RHA1 voi myös kerätä teollisesti mielenkiintoisia varastoyhdisteitä, koska sillä 

on geenejä, joiden avulla se pystyy varastoimaan lipidejä vähätyppisissä olosuhteissa 

(Chen & Wan 2017). Ligniinin muuntaminen lipideiksi tapahtuu neljän välivaiheen 

kautta. Ensimmäisenä matalamolekyylimassainen ligniini muunnetaan oligomeereiksi tai 

monomeereiksi, minkä jälkeen välituotteet hajotetaan tyypillisiksi substraateiksi, kuten 

protokatekuaatiksi (protocatechuate, PCA). Tämän jälkeen PCA muunnetaan asetyyli-

CoA:ksi. Viimeisenä vaiheena on lipidisynteesi. (Kosa & Ragauskas 2013) 

R. jostii RHA1:n lisäksi myös muut Rhodococcus-lajit pystyvät hajottamaan ligniiniä ja 

keräämään lipidejä (Zhao et al. 2016). Vähätyppisissä olosuhteissa R. opacus DSM 1069 

ja PD630 on havaittu pystyvän muuntamaan ainakin 4-hydroksibensoehappoa ja vanillii-

nihappoa lipideiksi. (Schutyser et al. 2018) Reaktioiden saannot ovat kuitenkin hyvin pie-

net ja reaktioon kuluva aika pitkä. Saantoja voitaisiin parantaa ja reaktioaikaa lyhentää 

esimerkiksi ulkoisten entsyymien avulla tai ligniinin kemiallisella tai entsymaattisella po-

lymerisoinnilla, sillä sulfaattiligniinin hapetuksen on huomattu parantavan saantoja. 

(Chen & Wan 2017; Schutyser et al. 2018) 

4.2 Pseudomonas-suku 

Rhodococcus-suvun lisäksi toinen ligniinin depolymerisointiin pystyvä bakteerisuku on 

Pseudomonas. Esimerkiksi Pseudomonas fluorescens Pf-5 pystyy hajottamaan ligniiniä, 

ja Pseudomonas sp. PKE117 pystyy hajottamaan guajasyylipropaani-ligniiniyksiköitä ja 
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bentseenirenkaita. Pseudomonas putida KT2440 puolestaan on metabolisesti monipuoli-

nen bakteeri ja yksi eniten tutkittu Pseudomonas-kanta. (Chen & Wan 2017) 

P. putidaa voidaan hyödyntää esimerkiksi biomuovien syntetisoinnissa tai cis,cis-muko-

naattihapon (muconic acid) tuottamisessa. Mukonaattihappo on adipiinihapon, tereftaali-

hapon ja muiden funktionaalisten yhdisteiden prekursori. Uudemmissa tutkimuksissa mu-

konaattihaposta on saatu aikaan myös p-kumaraattia, ferulahappoa ja bentsoehappoa. 

(Chen & Wan 2017; Schutyser et al. 2018) Prosessien saanto on kuitenkin ollut alhainen, 

koska esimerkiksi optimaalisia olosuhteita ei ole vielä selvitetty. Lisäksi geeninmuok-

kauksella voidaan todennäköisesti saada aikaan parempia saantoja ja lyhyempiä reaktio-

aikoja. (Chen & Wan 2017) 

4.3 Streptomyces-suku 

Monien sädebakteerien (actinomycetes) on havaittu pystyvän pilkkomaan ligniiniä ja erit-

tämään entsyymejä, jotka liuottavat ligniiniä. Yksi hyvin tutkittu bakteeri on Strepto-

myces viridosporus T7A, joka voi hajottaa erilaisia ligniinejä, kuten havu- ja lehtipuiden 

ligniiniä ja ruoholigniinejä. Hajotuksen tuotteena voi syntyä esimerkiksi vanilliini- tai fe-

rulahappoa. (Chen & Wan 2017) Tutkimuksissa S. viridosporus T7A:n on havaittu muun-

tavan ligniinin ensin vesiliukoiseksi ligniiniksi, joka myöhemmin depolymerisoidaan hii-

lidioksidiksi ja matalan molekyylimassan tuotteiksi, kuten p-kumaraatiksi ja ferulaha-

poksi (Crawford et al. 1983). Esimerkiksi inhibiittoreita eliminoimalla ja kasvuolosuh-

teita optimoimalla kyseinen bakteeri tuotti korkeampia vanilliinisaantoja. Lisäksi myös 

S. lividans ja S. coelicolor voisivat olla potentiaalisia bakteereita ligniinin jalostukseen. 

(Chen & Wan 2017) 

Teollisessa mittakaavassa hyödynnettynä Streptomyces-suvulla on useita etuja verrattuna 

muihin bakteerisukuihin. Sitä käytetään myös antibioottien valmistukseen, joten sen op-

timaaliset kasvuolosuhteet sekä geneettiset työkalut sen muokkaukseen tiedetään. Siksi 

kasvatusten siirtäminen laboratorio-olosuhteista teollisuusmittakaavaan olisi todennäköi-

sesti huomattavasti helpompaa kuin muilla bakteerisuvuilla, joita ei vielä hyödynnetä te-

ollisuudessa. (Chen & Wan 2017) 

4.4 Muut bakteerit 

Edellä mainittujen bakteerisukujen lisäksi on olemassa joukko muita ligniinin jalostuk-

seen potentiaalisia bakteereita, joita ei kuitenkaan ole vielä tutkittu laajasti. Tällaisia bak-

teereita ovat esimerkiksi Bacillius sp. ja Pandoraea sp. B-6. Ensimmäisen on huomattu 

pystyvän muuttamaan sulfaattiligniiniä ferulahapoksi ja 3,4,5-trimetoksibentsaldehy-

diksi. Jälkimmäisen on havaittu pystyvän valmistamaan kraftligniinistä joitakin pienem-

piä molekyylejä, kuten kaneli- ja ferulahappoa. Lisäksi Novosphingobium sp. B-7 on tut-

kimuksissa tuottanut kraftligniinin hajotuksesta vanilliinihappoa. Aneurinibacillus 
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aneurinilyticus-bakteeri on puolestaan eristetty aktiivilietteestä, ja sen on havaittu hajot-

tavan ligniiniä gallium- ja ferulahapoksi. (Chen & Wan 2017) 

4.5 Bakteereiden avulla tapahtuvan jalostuksen rajoitteet 

Yhteenvetona bakteerien avulla tapahtuvasta ligniinin jalostuksesta voidaan todeta, että 

potentiaalisia bakteerilajeja ligniinin muokkaukseen on paljon, mutta niin on myös jalos-

tusprosesseihin liittyviä rajoitteita. Useimmat kyseisistä bakteereista vaativat kasvaak-

seen täydentävän hiilenlähteen sekä tehokkaan entsyymien tuoton, ja silti niiden hajotus-

kyky ja saannot ovat alhaisia, mikä haittaa niiden hyödyntämistä teollisuudessa (Xu et al. 

2018). Alhainen saanto johtuu esimerkiksi siitä, että biokatalyysi tapahtuu usein vesipoh-

jaisessa ympäristössä, jolloin fenoliyhdisteet liukenevat ja reagoivat vain osittain. Lisäksi 

osa aromaattisista yhdisteistä voi vaikuttaa toksisesti prosessissa käytettävään bakteeri-

kantaan. (Schutyser et al. 2018) Esimerkiksi korkean bentsoaattipitoisuuden on havaittu 

vaikuttavan P. putidaan toksisesti (Beckham et al. 2016). 

Biologisten jalostusprosessien tehokkuutta voitaisiin nostaa esimerkiksi geenimuokkaa-

malla raakaligniiniä tai muokkaavan bakteerin genomia, optimoimalla kasvuolosuhteita 

tai lisäämällä rinnalle jokin toinen muokkausmenetelmä, kuten hapetusesikäsittely (Chen 

& Wan 2017; Schutyser et al. 2018). Tehokkuuden lisäksi tuotannossa etenkin depoly-

merisoitumisvaiheessa on kiinnitettävä huomiota myös lopputuotteiden selektiivisyyteen. 

(Schutyser et al. 2018) 
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5. LIGNIININ JALOSTUS SIENTEN JA ENTSYY-

MIEN AVULLA 

Bakteereilla tapahtuvan muokkauksen lisäksi ligniiniä voidaan jalostaa biologisesti myös 

sienten avulla tai entsymaattisesti in vitro. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään näitä kahta 

menetelmää tarkemmin.  

5.1 Ligniinin jalostus sienten avulla 

Ligniinin monimutkaisesta rakenteesta huolimatta monet luonnossa esiintyvät sienet, ku-

ten valko- ja ruskealahottajasienet pystyvät hajottamaan ja depolymerisoimaan ligniiniä 

(Zhao et al. 2016). Tulevaisuudessa sienten hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa to-

dennäköisesti kasvaa niin määrällisesti kuin hyödynnettävien lajien monimuotoisuuden-

kin kannalta. Tällä hetkellä eniten kasvatettuja sienisukuja ovat Agaricus, Pleurotus, Au-

ricularia sekä yksittäiset sienilajit Lentinula edode ja Flammulina velutipe. (Schimpf & 

Schulz. 2016) 

Valkolahottajasienet (white-rot fungi) ovat tunnettuja kyvystään hajottaa ligniiniä tehok-

kaasti ligninolyyttisillä systeemeillään. Ne voivat hajottaa ligniiniä ja selluloosaa saman-

aikaisesti tai hajottaa pelkästään ligniiniä selektiivisesti. (Filley et al. 2002) Siksi niitä on 

ennestään hyödynnetty laajasti eri sovelluksissa, kuten fenoliyhdisteillä saastuneiden 

maa- ja vesialueiden kunnostuksessa, sellunvalmistuksessa paperin laadun parantami-

sessa, biometaanin tuotannon tehostuksessa sekä biojalostamoissa biomassan delignifi-

oinnissa. (Chen & Wan 2017) Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto valkolahottajasienistä, 

jotka pystyvät hajottamaan ligniiniä ja ligniinipohjaisia yhdisteitä. Samassa yhteydessä 

esitetään sienten kasvualusta sekä hajotustehokkuus, joka vaihtelee ligniinin lähteestä 

riippuen 20 %:sta melkein 100 %:iin.  

Taulukko 2. Yhteenveto ligniiniä hajottavista valkolahottajasienistä (muokattu läh-

teestä Chen & Wan 2017). 

Laji Kasvualusta Hajotustehokkuus (%) 

Pleurotus ostreatus Mustalipeä 71,0  

Useista sienilajeista koos-

tuva yhteenliittymä 

Paperi- ja sellutehtaiden 

jätevesi 

79,0  

Phanerochaete chrysospo-

rium 

Sokeriruokojäte 99,2  
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P. ostreatus Riisin olki 41,0  

P. chrysosporium Vehnän olki 30,0  

P. chrysosporium PC2 Sokeriruokojäte  93,4  

Lentinula edode LE16 Sokeriruokojäte 87,6  

P. ostreatus PO45 Sokeriruokojäte 84,9  

P. chrysosporium Höyryräjäytetty riisin olki 58,0  

Cunninghamella echinu-

late FR3 

Durra 46,0 

Phlebia sp. MG-60 Tammipuu 40,7  

P. chrysosporium Vehnän olki 28,5  

T. viride Riisin olki 74,0  

P. chrysosporium Maissin korsi 34,3  

Ceriporiopsis subver-

mispora 

Pihajätteet 20,9  

C. subvermispora Albiziahake 24,0  

P. chrysosporium Maissi 22,6  

 

Ruskealahottajasienet (brown-rot fungi) hajottavat puuta ja puupohjaisia yhdisteitä tyy-

pillisesti etenkin havumetsissä. Lopputuotteena syntyy polysakkarideja sekä runsaasti de-

metyloitua ligniiniä. Ruskealahottajasienten hajotusprosessi eroaa valkolahottajasienten 

toiminnasta siten, että ruskealahottajasienten hajotusprosessin aikana ligniinistä irrote-

taan metoksyyliryhmiä ja samalla substituutioreaktion seurauksena muodostuu hyd-

roksyylipitoisia aromaattisia yhdisteitä. (Filley et al. 2002; Gasser et al. 2012) Reaktioi-

den tarkkaa kulkua ei kuitenkaan tiedetä kunnolla, mikä hidastaa ruskealahottajasienten 

hyödyntämistä teollisessa mittakaavassa. (Filley et al. 2002) 

Sienten avulla tapahtuva ligniinin hajotus ja depolymerisointi vaatii samoja entsyymejä 

kuin bakteerien avulla tapahtuva depolymerisointikin, eli esimerkiksi lakkaasia sekä man-

gaani- ja ligniiniperoksidaasia. Entsyymit voidaan jakaa ligniiniä hapettaviin entsyymei-
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hin ja ligniiniä hajottaviin apuentsyymeihin. (Gasser et al. 2012) Tarvittava entsyymiyh-

distelmä riippuu ligniinin lähteestä, sienilajista sekä kasvatusolosuhteista (Salvachúa et 

al. 2016).  

Sienten avulla ligniinistä pilkotut pienimolekyylimassaiset yhdisteet voivat toimia raaka-

aineena uusiutuville kemikaaleille joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen kautta. Valkola-

hottajasienistä esimerkiksi Pleurotus-kantojen on havaittu pystyvän hajottamaan vehnän 

olkia fenolisiksi yhdisteiksi, kuten vanilliinihapoksi, syringyylialkoholiksi, ferulahapoksi 

ja protokatekuaattihapoksi (protocatechuic acid, PCA). (Salvachúa et al. 2016; Chen & 

Wan 2017) Lisäksi Coriolus versicolor ja Trametes gallica pystyvät tuottamaan hampun 

biomassasta vesiliukoisia oligomeerejä. Jotkut sienet pystyvät depolymerisoimaan lignii-

niä ja käyttämään sitä hiilenlähteenä rasvahappojen tai lipidien synteesiin. (Chen & Wan 

2017) 

Ligniinin hajottamisen ja depolymerisoinnin lisäksi sienet pystyvät demetyloimaan lig-

niiniä, eli irrottamaan siitä metyyliryhmiä. Demetylaatio kasvattaa ligniinin reaktiivi-

suutta, mikä helpottaa esimerkiksi ligniinipohjaisten polymeerien valmistusta. (Gasser et 

al. 2012) Valkolahottajasienistä esimerkiksi Calvatia fumosa ja Flammulina velutipes ky-

kenevät irrottamaan metyyliryhmiä ligniinistä. (Chen & Wan 2017) Ruskealahottajasie-

nistä puolestaan esimerkiksi Postia placenta ja Gloeophyllum trabeum pystyvät ligniinin 

demetylointiin (Filley et al. 2002). 

Tähän mennessä on kehitetty muutamia kaupallisia sienten avulla tapahtuvia ligniininja-

lostustapoja. Tulevaisuudessa niitä tarvitaan lisää, jotta koko ligniinin potentiaali saadaan 

hyödynnettyä. (Xu et al. 2018) Kuten lähes kaikissa biologisissa ligniinin jalostuskei-

noissa, myös sienten avulla tapahtuvassa jalostuksessa prosessi on tehoton ja reaktioaika 

pitkä (Chen & Wan 2017). Sienten vaikutuksesta tapahtuvaa ligniinin depolymerisoitu-

mista voidaan tehostaa esimerkiksi lisäämällä mukaan bakteereita, kuten Pseudomonas 

putida, koska bakteerien läsnäolo ehkäisee haitallista ligniinin uudelleenpolymerisoitu-

mista (Salvachúa et al. 2016). 

5.2 Ligniinin jalostus entsymaattisesti in vitro 

Ligniinin jalostusta on tutkittu myös sienistä ja bakteereista eristettyjen entsyymien avulla 

in vitro, eli elävien organismien ulkopuolella. Menetelmällä voidaan kiertää rajoitteet, 

joita koko solulla tapahtuvassa jalostuksessa on, eli esimerkiksi pitkä viljelyaika, 

substraattien kuljetuksessa esiintyvät ongelmat sekä NAD(P)H- ja ATP-epätasapaino. 

(Zhang 2015) Suurin osa tutkimuksista on keskittynyt hyödyntämään yhtä entsyymiä ker-

rallaan ligniinin hajottamisessa tai sidosten katkaisemisessa. Jotta ligniini saataisiin 

muunnettua halutuiksi lopputuotteiksi, tarvitaan kuitenkin toimivia erilaisia entsyymejä, 

jotta ne edesauttavat useiden peräkkäisten reaktioiden etenemistä kohti haluttua lopputu-

losta. (Chen & Wan 2017) 
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Ligniinin biologinen jalostus on monimutkainen prosessi, joka yksinkertaistettuna koos-

tuu kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa ligniini depolymerisoidaan solun ul-

kopuolelle erittyvien hapettavien entsyymien avulla alhaisen molekyylimassan aromaat-

tisiksi yhdisteiksi. Toinen vaihe koostuu solunsisäisistä metaboliareaktioista, joiden seu-

rauksena aromaattiset yhdisteet hyödynnetään hiilen- ja energianlähteinä. (Wang et al. 

2017)  

Ligniinin pilkkoutumiseen vaikuttavat entsyymit voivat olla radikaaleja (radical lignoly-

tic enzymes) tai ei-radikaalisia entsyymejä (non-radical lignolytic enzymes). Ensimmäi-

sen muokkausvaiheen radikaalit entsyymit, kuten lakkaasi ja erilaiset peroksidaasit (ver-

satile peroxidases), ovat biokatalyyttejä, jotka hajottavat ligniiniä vaikuttamatta spesifi-

sesti juuri tietynlaisiin sidoksiin. Ne voivat myös katalysoida ligniinifragmenttien uudel-

leenpolymerisoitumisreaktioita. (Wang et al. 2017) Lakkaasi voi esimerkiksi ehkäistä 

kraftligniinin haitallista polymerisoitumista, DyP-peroksidaasit (dye-decolorizing pero-

xidases) voivat vaikuttaa vanilliinin tuotannossa β-aryylieetterisidoksiin ja mangaani-

peroksidaasi (MnP) voi kiihdyttää ligniinin depolymerisoitumista (Jayasinghe et al. 

2011). Ei-radikaaliset entsyymit vaikuttavat jälkimmäisessä eli solunsisäisessä vaiheessa 

ja muokkaavat ligniinin sidoksia spesifisesti. Siksi ne ovat todennäköisesti käyttökelpoi-

sempia entsyymejä ligniinin jalostuksessa, kun lopputuotteena halutaan korkea-arvoisia 

kemikaaleja (Wang et al. 2017).  

Entsymaattista in vitro-jalostusmenetelmää on tutkittu melko vähän. Monet tutkimuksista 

ovat osoittaneet, että menetelmä voi olla käyttökelpoinen, mutta sillä on paljon rajoitteita 

(Chen & Wan 2017). Entsyymit ovat epäorgaanisiin menetelmiin verrattuna epästabii-

limpia sekä vaikeasti kierrätettäviä ja ne toimivat vain tietyissä lämpötiloissa (Gasser et 

al. 2012). Lisäksi kemikaalien, kuten vanilliinin, tuotossa saanto eroaa merkittävästi riip-

puen siitä, minkälaista ligniiniä raaka-aineena käytetään (Reiter et al. 2013). Sekä vanil-

liinin että muiden kemikaalien tuotossa natiivi ligniini toimii raaka-aineista heikoiten. 

Saantoa voitaisiin mahdollisesti parantaa yhdistämällä menetelmään lämpö- tai kemialli-

nen käsittely. (Wang et al. 2017) Siitä huolimatta useimmat ligniinin hajotukseen osallis-

tuvat entsyymit vaikuttavat vain spesifisesti yhdenlaisiin sidoksiin, joten ligniinin koko-

naisvaltainen hajotus vaatii hyvin paljon erilaisia entsyymejä. Tähän mennessä in vitro-

menetelmää käsitelleet tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa systeemeihin, jotka vai-

kuttavat β-aryylieetterisidoksiin. (Chen & Wan 2017; Wang et al. 2017) Sen vuoksi tar-

vitaan vielä paljon lisää tutkimusta, jotta pystyttäisiin kehittämään oikeanlainen ja teho-

kas entsyymiseos ligniinin jalostukseen in vitro. (Chen & Wan 2017) 
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6. LIGNIINISTÄ BIOLOGISILLA JALOSTUSME-

NETELMILLÄ SAATAVAT LOPPUTUOTTEET 

Tässä työssä ligniinistä saatavien lopputuotteiden tarkastelussa keskitytään makromole-

kyyleihin sekä aromaatteihin ja erilaisiin monomeereihin, jotka voivat toimia biokemi-

kaalien raaka-aineina. Alaluvussa 6.1 keskitytään ligniinistä biologisilla jalostusmenetel-

millä saataviin lopputuotteisiin ja alaluvussa 6.2 tarkastellaan kyseisiin lopputuotteisiin 

ja niiden tuotantoon liittyviä tekijöitä.  

6.1 Mahdolliset lopputuotteet 

Luvuissa 4 ja 5 on käsitelty ligniinin biologisia jalostusmenetelmiä sekä mainittu reakti-

oiden tuotteena mahdollisesti saatavia teollisesti kiinnostavia kemikaaleja. Taulukkoon 3 

on koottu niistä yhteenveto. 

Taulukko 3. Yhteenveto kemikaaleista, joita ligniinistä voidaan tuottaa biologisilla 

jalostusmenetelmillä bakteerien ja sienten avulla. X-kirjain tarkoittaa, 

että mikro-organismi pystyy tuottamaan kyseistä kemikaalia. 

Tuotettu yhdiste Bakteerit Sienet 

Vanilliini ja vanilliinihappo X X 

Pyridiini-2,4-dikar-

boksyylihappo (2,4-PDCA) 

X  

Lipidit X X 

cis-cis-mukonaatti X  

Pyruvaatti X  

L-laktaatti X  

Polyhydroksialkanoaatit 

(PHA) 

X  

Pyridiini X  

Ferulahappo X X 

p-kumaraatti X  
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Kanelihappo X  

3,4,5-trimetoksyylibentsalde-

hydi 

X  

Galliumhappo X  

Syringyylialkoholi  X 

Protokatekuaattihappo (PCA) X X 

Etikkahappo  X 

 

Tuotetuista yhdisteistä vanilliini on vaniljapapujen pääkomponentti, jota voidaan käyttää 

laajasti esimerkiksi elintarvikkeissa, hajusteissa tai lääkkeissä (Wang et al. 2017). Sen 

kysyntä on korkea ja vain alle 1 % vanilliinista tuotetaan suoraan vaniljapavuista. Suurin 

osa vanilliinista tuotetaan nykyisin petrokemiallisesta guajakolista, joten vanilliinin 

tuotto biologisesti ligniinistä vähentäisi tuotantoprosessista aiheutuvia saasteita sekä pa-

rantaisi sen taloudellista kannattavuutta. (Wang et al. 2018) 

Dikarboksyylihapoilla ja niiden johdannaisilla, kuten mukonaattihapolla ja pyridiini-2,4-

dikarboksyylihapolla, on yhteinen kemiallinen rakenne, eli kaksi tai useampia karboksyy-

lihapporyhmiä, jotka tekevät niistä potentiaalisia raaka-aineita biopohjaisten polymeerien 

tuotantoon. Erityisesti mukonaattihaposta voidaan hydrauksella tehdä adipiinihappoa, 

joka on nylonin, pehmittimien ja voiteluaineiden tärkeä prekursori. (Wang et al. 2017)  

Sitruunahappokierron avulla esimerkiksi 1,2-dihydroksibentseenista tai 3,4-dihydroksi-

bentsoaatista saadaan tuotettua sukkinaattia, asetyyli-CoA:ta ja pyruvaattia (Wang et al. 

2017). Näistä yhdisteistä pyruvaatti on tärkeä raaka-aine tuotettaessa aminohappoja, al-

koholeja, terpenoideja sekä laktaattia (Johnson & Beckham 2015). Lipidit ovat puolestaan 

houkutteleva raaka-aine esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden, biohajoavien materiaa-

lien ja funktionaalisten elintarvikkeiden tuotannossa (Chen & Wan 2017; Wang et al. 

2017).  

6.2 Lopputuotteisiin liittyvät rajoitteet 

Ligniinin jalostuksen onnistumiseen vaikuttaa kolme tekijää, jotka ovat lignoselluloosan 

erottelu, ligniinin depolymerisoituminen sekä jatkojalostus kohti haluttuja kemikaaleja 

(Schutyser et al. 2018). Jokaisessa vaiheessa suurin este tehokkaille prosesseille on kui-

tenkin ligniinin rakenteellinen heterogeenisuus (Beckham et al. 2016).  
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Biologisilla jalostusmenetelmillä depolymerisoiduista yhdisteistä joitakin voidaan hyö-

dyntää suoraan käyttötarkoituksessaan ilman jatkojalostusta. Esimerkiksi vanilliinia voi-

daan sellaisenaan hyödyntää tuoksuna tai aromina. Useimmat yhdisteet vaativat kuitenkin 

kemokatalyyttistä tai biokatalyyttistä jatkojalostusta ennen kuin niistä tulee kaupallisesti 

hyödynnettäviä kemikaaleja. (Schutyser et al. 2018) Ongelmia tuottaa depolymerisoin-

nissa syntyneiden ligniiniyhdisteiden sekoittuminen keskenään. Puhtaiden yhdisteiden 

erottaminen toisistaan on teknisesti vaikeaa, koska yksittäistä yhdistettä saadaan tuotettua 

kerrallaan pieniä määriä. (Beckham et al. 2016) Vaikka menetelmä voi olla korkea-arvoi-

sia kemikaaleja tuotettaessa taloudellisesti kannattava, tarvitaan tehokkaampia menetel-

miä, jotta myös polttoaineiden ja polymeerien rakennusaineiden tuotannosta tulee kus-

tannustehokasta. (Schutyser et al. 2018) 

Yksi vaihtoehtoinen jatkojalostusmenetelmä, jolla ligniiniyhdisteiden kompleksisuutta 

saadaan vähennettyä, on niin kutsuttu funneling-menetelmä (Chen & Wan 2017). Sen 

perusajatuksena on kemo- tai biokatalyyttisesti muuntaa ligniiniyhdisteiden heterogeeni-

nen sekoitus yksinkertaisemmiksi välituotteiksi, jotka voidaan helpommin muokata halu-

tuiksi lopputuotteiksi. Biokatalyyttisessä menetelmässä hyödynnetään bakteereiden luon-

taisia metaboliareittejä, jolloin välituotteina ovat yleensä esimerkiksi katekoli (catechol), 

protokatekuaatti (protocatechuate) ja gallaatti (gallate). (Beckham et al. 2016; Schutyser 

et al. 2018) 

Mikro-organismien depolymerisoimat yhdisteet ovat biologisia aineenvaihduntatuotteita, 

jolloin ne erittyvät solunsisäisesti tai solun ulkopuolelle (Schutyser et al. 2018). Solun-

sisäisesti erittyvät lopputuotteet ovat useimmiten vapaita rasvahappoja, karotenoideja tai 

polyhydroksialkanoaatteja (PHA), joiden talteenotto vaatii tyypillisesti solujen uutta-

mista tai soluseinien hajottamista kemiallisesti, entsymaattisesti tai mekaanisesti. Vesi-

liukoisten solun ulkopuolelle erittyvien lopputuotteiden, kuten mukonaatin, katekolin ja 

vanilliinin, talteenotto vaatii kohdemolekyylien hydrofiilisyyden voittamista. Faaseihin 

erottuvat solunulkoiset lopputuotteet ovat tyypillisesti pitkäketjuisia rasvahappoja ja nii-

den johdannaisia, joiden hydrofobisuus kuitenkin helpottaa talteenottoa. (Beckham et al. 

2016) 

Jotta ligniinin jalostus olisi kokonaisuudessaan kannattavaa, tulee siis niin lignoselluloo-

san erottelun, ligniinin depolymerisoinnin kuin jatkojalostus- ja erotusmenetelmienkin 

olla yksinkertaisia sekä energia- ja kustannustehokkaita (Beckham et al. 2016). Lig-

niinijalosteet voivat menestyä kaupallisesti vain, jos ne ovat hinnaltaan edullisia ja omi-

naisuuksiltaan yhtä hyviä kuin alkuperäiset öljypohjaiset tuotteet (Ragauskas et al. 2014). 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Lignoselluloosasta saatava ligniini on potentiaalinen vaihtoehto fossiilisia raaka-aineita 

korvaavaksi lähteeksi. Ligniini on uusiutuvaa, laajasti saatavilla olevaa sekä kemialliselta 

rakenteeltaan teollisesti kiinnostavaa, koska se sisältää runsaasti aromaattisia hiiliryhmiä. 

Perinteisesti lignoselluloosaa jalostetaan sellu- ja paperitehtaissa, joissa siitä hyödynne-

tään kuitenkin vain selluloosa ja hemiselluloosa. Ligniini sen sijaan on tyypillisesti pol-

tettu energianlähteeksi, jolloin sen arvo on ollut alhainen. Suurin este tehokkaille ja enem-

män arvoa tuottaville ligniinin jalostusprosesseille on ligniinin rakenteellinen heterogee-

nisuus, joka vaikeuttaa ligniinin muuntamista halutuiksi lopputuotteiksi. 

Biologiset jalostusmenetelmät ovat keino välttää ligniinin heterogeenisuudesta johtuvia 

jalostusprosessien rajoitteita. Fysikaalisiin ja kemiallisiin jalostusmenetelmiin verrattuna 

biologisten jalostusmenetelmien etuja ovat muun muassa mikro-organismien nopea 

kasvu, biokemiallinen monipuolisuus ja sopeutumiskyky sekä vähäinen energiantarve, 

joka laskee prosessin kustannuksia. Lisäksi lopputuotteet ovat ympäristöystävällisempiä.  

Tämän työn tavoitteena oli tutustua kehitteillä oleviin ligniinin biologisiin jalostustapoi-

hin ja niillä tuotettaviin lopputuotteisiin sekä pohtia kyseisten menetelmien mahdolli-

suuksia. Ligniinin biologista jalostusta voidaan tehdä bakteereilla ja sienillä tai entsy-

maattisesti in vitro. Taulukkoon 4 on koottu yhteenveto näiden jalostusmenetelmien 

eduista ja rajoitteista.  

Taulukko 4. Yhteenveto ligniinin biologisten jalostusmenetelmien eduista ja rajoit-

teista. 

Jalostusmenetelmä Edut Haasteet 

Bakteerit Nopea kasvu, biokemialli-

nen monipuolisuus ja so-

peutumiskyky, geenin-

muokkaus on helpompaa 

kuin sienillä 

Alhaiset saannot, tarve täy-

dentävälle hiilenlähteelle, 

aromaattisten yhdisteiden 

toksisuus käytettäville bak-

teereille, lopputuotteiden 

selektiivisyys 

Sienet Biokemiallinen monipuoli-

suus ja sopeutumiskyky, 

ligniinin demetylointi 

Alhaiset saannot, pitkä re-

aktioaika 

Entsymaattisesti in vitro Ei tarvita pitkää kasvatus-

aikaa, voidaan välttää esim. 

substraattien kuljetukseen 

Tarvittavien entsyymien 

määrä, epästabiilisuus ja 
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tai NAD(P)H- ja ATP-epä-

tasapainoon liittyvät rajoit-

teet 

vaikea kierrätettävyys, pro-

sessin rajoitettu lämpötila-

alue 

 

Bakteereista esimerkiksi Rhodococcus-, Pseudomonas- ja Streptomyces-suvut ovat tutki-

muksissa osoittautuneet potentiaalisiksi ligniininmuokkaajiksi. Teollisesti kiinnostavia 

bakteerilajeja ovat paljon tutkitut Rhodococcus jostii RHA1, Pseudomonas putida sekä 

Streptomyces viridosporus T7A. Sienistä valko- ja ruskealahottajasienet pystyvät hajot-

tamaan ja depolymerisoimaan ligniiniä. Valkolahottajasienistä esimerkiksi Pleurotus ost-

reatus ja ruskealahottajasienistä Postia placenta ja Gloeohyllum trabeum ovat tutkimuk-

sissa osoittautuneet teollisesti mielenkiintoisiksi sienilajeiksi. 

Bakteerien ja sienten avulla tapahtuvassa ligniinin jalostuksessa on joitakin eroja. Bak-

teereita on esimerkiksi helpompi muokata geneettisesti, kun taas sienet pystyvät deme-

tyloimaan ligniiniä. Suurin rajoite edellä mainituille menetelmille sekä entsymaattisesti 

in vitro tapahtuvalle jalostukselle on kuitenkin prosessien alhaiset saannot, jotka hidasta-

vat niiden hyödyntämistä teollisessa mittakaavassa. Tuotantoprosesseja voidaan tehostaa 

yhdistelemällä niitä, esimerkiksi sienten vaikutuksesta tapahtuvaa ligniinin depolymeri-

soitumista voidaan tehostaa lisäämällä prosessiin bakteereita. Jotta ligniinin jalostus olisi 

teollisessa mittakaavassa taloudellisesti kannattavaa ja riittävän tehokasta, vaatii varsi-

nainen biologinen jalostus kuitenkin lisäksi yhdistelmän biologisia, fysikaalisia ja kemi-

allisia teknologioita. 

Biologisilla menetelmillä jalostetusta ligniinistä saadaan lopputuotteina esimerkiksi va-

nilliinia tai raaka-aineita nylonin, pehmittimien ja voiteluaineiden tai aminohappojen, al-

koholien, terpenoidien ja laktaatin tuottamiseen. Perinteisiin öljypohjaisiin tuotteisiin 

verrattuna ligniinistä jalostetut lopputuotteet ovat taloudellisesti kannattavampia ja ym-

päristöystävällisempiä. Kysyntää ligniinipohjaisille kemikaaleille siis olisi, kunhan tuo-

tantoprosesseista saataisiin riittävän tehokkaita. 

Johtopäätöksenä voidaan siis todeta, että ligniinissä ja sen biologisissa jalostusmenetel-

missä on paljon potentiaalia, mutta tällä hetkellä ei mahdollisuutta laajamittaiseen teolli-

seen tuotantoon, koska ligniinipohjaisten yhdisteiden muokkaamisesta mikro-organis-

mien avulla ei vielä tiedetä tarpeeksi. Biologiset jalostusmenetelmät eivät todennäköisesti 

ole yksinään riittävän tehokkaita, joten kannattavinta on yhdistellä sekä biologisia, fysi-

kaalisia että kemiallisia menetelmiä. Siksi tarvitaan vielä merkittävästi lisää uusia tutki-

muksia, jotta jalostusmenetelmiä saadaan kehitettyä ja samalla ymmärretään, onko lignii-

nin biologinen jalostus toteuttamiskelpoista ja kannattavaa myös pitkällä aikavälillä.  
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