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Toiminnallisia materiaaleja selluloosasta ja 
bioväreistä  
 

Väitöskirjan nimi Functional materials from cellulose and biocolorants 

Väitöskirjan sisältö 

 

Selluloosapohjaiset biomateriaalit ovat herättäneet huomiota enenevissä määrin 
fossiilipohjaisten materiaalien korvaajina niin muoveissa, pakkausmateriaaleissa 
kuin tekstiileissä. Esteettisitä syistä valtaosa materiaaleista värjätään ja pääosin se 
tehdään synteettisillä väriaineilla sekä pigmenteillä, vaikka värjättävä materiaali 
olisikin biopohjainen, sillä tietoa biopohjaisista väriainesta on saatavilla rajoitetusti. 
Tässä väitöskirjassa tarkasteltiin erilaisista sivuvirroista sekä kasveista saatavia 
biovärejä ja niiden käyttöä väriaineena selluloosamateriaaleille. Värityksen lisäksi 
bioväreillä on usein myös toiminnallisia ominaisuuksia, kuten antioksidanttisia ja 
UV-valolta suojaavia ominaisuuksia. Käyttämällä biovärejä selluloosan värjäyksessä 
voidaan nämä toiminnalliset ominaisuudet valjastaa materiaaleihin ja luoda siten 
lisäarvoa materiaaleille. Valittujen biovärien ominaisuuksien tarkastelun lisäksi 
väitöskirjassa näytettiin kuinka yhdistämällä bioväriä ja nanoselluloosaa voidaan 
tehdä kalvoja, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi 
pakkausmateriaaleissa. Lisäksi kartoitettiin biovärien ja selluloosan yhdistelmän 
soveltamista ekologisempaan kankaanpainantaan ja kevyisiin häivevaahtoihin. 
Tämä väitöskirja tarjoaa uutta tietoa sekä bioväreistä ja niiden ominaisuuksista, että 

esittelee muutamia potentiaalisia sovelluskohteita. 
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Functional materials made from cellulose and 
biocolorants 
 

Title of the doctoral thesis Functional materials from cellulose and biocolorants 

Content of the doctoral 

thesis 

Cellulose-based biomaterials have obtained increasing attention for replacing fossil-
based materials in plastics, packaging materials, and textiles. Most materials are 
colored due to aesthetic reasons, and even though the dyeable material would be 
bio-based the dyeing is carried out mainly using colorants and pigments of synthetic 
origin due to the limited knowledge of biocolorants. In this thesis, various 
biocolorants derived from side-streams and plants were studied for utilization as 
colorants for cellulosic materials. In addition to the color, the biocolorants often 
exhibit functionalities, such as antioxidant and UV-light protective properties. By 
applying biocolorants in the dyeing of cellulose fibers, it is possible to harness these 
functionalities and create added value to the materials. Besides the characteristic 
properties of selected biocolorants, this thesis presented that by combining 
biocolorant and nanocellulose, it is possible to create films that can be used, for 
instance, in packaging applications in the future. Additionally, the combination of 
biocolorants and cellulose was researched for a more facile textile pattern printing 
and for creating lightweight camouflage foams. This thesis provides both new 
knowledge of biocolorants and their characteristics, and introduces a few potential 
practical applications.  
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