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Biohiiliratkaisut imeyttävät ja 
viivästyttävät hule-, suoto- ja 

valumavesiä



Mitä biohiili on?



Hiili ≠ hiili
• Grillihiili, charcoil, puuhiili: energiakäyttöön tuotettu hiili,  vapauttaa sidotun hiilen (CO2) takaisin 

ilmaan poltettaessa.
• Aktiivi-, tekninen hiili, activated carbon: valmistetaan useimmiten kivihiilestä ”räjäyttämällä” 

esimerkiksi vesihöyryllä, pinta laavamainen, käyttö erilaisissa suodattimissa
• Torrefioitu, hiilestetty biomassa: biomassan energiapotentiaalin tiivistämistä, käytetään vain 

energiatuotantoon, tuotetaan alhaisemmassa lämpötilassa (< 300 ˚C)
• Biohiili, biochar: maaperähiili, jossa biomassan luonnollinen huokosrakenne on säilynyt, tuotetaan 

hapettomassa pyrolyysissä, kuivatislauksessa. Sivutuotteena saadaan puutislettä (wood vinegar), 
synteesikaasuja ja lämpöenergiaa.

Mitä on biohiili?



Biohiili kiinnostaa

Biochar Adsorption	Reference Database,	http://www.aqsolutions.org/?page_id=1430



Biohiilen käyttökohteet, ominaisuudet ja raaka-aineet ovat monipuolisia:

1. Raaka-aineena voi toimia lähes mikä tahansa orgaaninen aines
• myös ei orgaanisia hiiltä sisältäviä aineita voi hiillettää (esim. lantaa, muoveja, 

autonrenkaita)
2. Yleisesti biohiilen sorptio-kyky on hyvä!

• sitoo itseensä alkuaineita ja kemiallisia yhdisteitä (esim. ravinteita tai haitta-aineita), 
pidättää itseensä vettä jopa 5 x oman massansa

3. Parantaa maaperän laatua!
• toimii kasvualustana maaperä mikrobeille (myös sienet, mykorritsat)
• ”keventää” maata
• pidättää ravinteita huuhtoutumiselta mutta kasveille käyttökelpoisessa muodossa

4. Toimii hiilinieluna
• ilmastomuutoksen hillitsijä (tulevaisuudessa hiilensidonta = liiketoiminta)

5. Ominaisuuksia voidaan säätää
• biohiilellä ei ole yhtä aikaa kaikkia toivottja ominaisuuksia, mutta valmistusparametreja 

ja raaka-ainetta vaihtelemalla saadaan aikaiseksi jopa päinvastaisia vaikutuksia
6. Valmistusprosessi (pyrolyysi)voi tuottaa myös muita hyödykkeitä

• mm. kaasua, pyrolyysiöljyä, ”puuetikkaa” ja lämpöä

Miksi biohiili kiinnostaa?



• Bioenergia = hiilineutraali
• Biohiili (pyrolyysi) = hiilinegatiivinen
• 1 tn biohiiltä = 3,7 tn CO2
• Tulevaisuuden päästökauppatuote?
• Pariisin ilmastosopimus 

Biochar-US.org

Biohiili on (pysyvä) hiilinielu



Biohiilen valmistus

Ancient pyrolysis methods, USBI

Dinesh et	al,	Organic	and	inorganic	contaminants	removal	from	water	with	biochar,	a	renewable,	 low	cost	and	sustainable	adsorbent	– A	critical
review,	 Bioresource Technology	160	(2014)	191–202

Pyrolyysi = kuivatislaus
• n 350 – 800 C°
• Kaasutus hapettomissa tai 

vähähappisissa olosuhteissa
• Eksoterminen prosessi, kaasujen 

palaminen tuottaa lämpöä enemmän 
kuin prosessiin tarvitaan

http://www.pyreg.de/machinery-en.hml



Biohiilen ominaisuuksiin vaikuttavia parametreja valmistusvaiheessa mm:
• Pyrolyysiprosessin kesto (hidas vs nopea pyrolyysi)
• Syöte (lähtömateriaali)

• Kosteus
• Partikkelikoko
• Koostumus (ligniinipitoisuus ym)
• Huokoskoko

• Lämpötilaprofiili
• Paine
• Pyrolyysiprosessin korkein lämpötila
• Pyrolyysiuuni:

• Muoto ja mittasuhteet
• Sekoitus
• Katalyysi

• Esikäsittelyt:
• Kuivaus
• Aktivointi
• Pelletöinti

Biohiili ≠ biohiili 

Johannes Lehmann, Bio-energy in	the black,	Front	Ecol Environ	2007;	5(7):	381–387

Lisäksi biohiileen voidaan tuoda kokonaan uusia ominaisuuksia kemiallisilla, fysikaalisilla 
tai mikrobikäsittelyillä 

Biohiili voidaan ”ravinnebuustata” valmistusvaiheessa, näin saadaan paras ravinnearvo –
perinteisesti käytetty esimerkiksi lehmänvirtsaa kuuman biohiilen sammutukseen 



Raaka-aineella on suuri vaikutus hiilen laatuun. VTT:n ja Luken tutkimusten mukaan paju on paras 
raaka-aine biohiilen valmistukseen:
• Erinomainen huokosrakenne: 200 m2/g, tavoite 700 – 800 m2/g
• Sitoo vettä ja siihen liuenneita ravinteita  

1 vrk 0,6 m3 vettä/ 300 kg (n. 1 m3) 
3 vrk 0,9 m3 vettä/ 300 kg  (n 1 m3)

Pajubiohiili osoittautunut useissa eri sovelluskokeissa 
funktionaalisimmaksi. Biohiilen ominaisuuksia 
voidaan muokata valmistusmenetelmin tai 
kemiallisesti tai esimerkiksi ymppäämällä 
siihen sopivia mikrobeja

Kuva:	Jari	Hyväluoma,	LUKE	

Pajubiohiili

Enemmän huokosia = enemmän aktiivista, 
toiminnallista pinta-alaa
Edullinen huokosjakauma = erilaiset 
ominaisuudet

TÄSSÄ YOUTUBE VIDEO 



(Paju)biohiili otsikoissa

Suomen	metsäyhdistys:
HS	18.4.2017

Puutarha	ja	kauppa	5/2017



Biohiilen  käyttökohteita
Parantaa maaperän laatua
• Lisää kationin/anioninvaihtokykyä (jopa 

50 %)
• Lisää mikrobiaktiivisuutta
• Tasapainottaa pH:ta
• Vähentää maaperän tiivistymistä
• Sitoo maaperän haitta-aineita (liukoiset 

ravinteet, kasvinsuojeluaineet, 
raskasmetallit), PIMA

Parantaa veden laatua
• Suodattaa/pidättää/absorboi: 

Ravinteet/raskasmetallit/hiilivedyt ym. 
orgaaniset yhdisteet

• Patogeenit (E. coli)
• Valtava pinta-ala, pidättää vettä 5 x oman 

massansa
• Korvaa aktiivihiilen veden puhdistuksessa

Sopii monenlaisten biomassojen kierrätykseen
• Raaka-aineen käytön joustavuus

Hiilinielu
• 1 tn biohiiltä = 3 tn CO2
• Maaperän lyhytaikaiset hiilivarastot 

(1-5 v)
• Maaperän pitkäaikainen hiilivarasto > 100 v 

(10 000 v)
• Lisää maaperän kosteutta ja 

vedenpidätyskykyä



Hulevesi kasvualustoihin vähentää  
ja viivästyttää hulevesiä

Kaupunkien, kiinteistöjen ja 
teollisuusalueiden viheralue ja 
hulevesijärjestelmät

Biohiili + kiviaines / kierrätysbetoni + kasvit

Pohjautuu Tukholman 
kaupungin kehitystyöhön 





13 000€/vuosi (2016) 

Hulevedet kasvualustaan (niin
paljon kuin sitä on). 

Vesi, siihen liuenneet ravinteet 
(myös haitta-aineet) imeytyvät
biohiileen, josta kasvit ottavat
ne käyttöönsä. 

Biohiili on kuin akku, joka
latautuu hulevesistä ja tyhjenee
kasvien haihduttaessa vettä. 

Biohiili ei tästä kulu eikä
kasvualustaa sen takia tarvitse
vaihtaa.





Planted around 
1935 about 80 
year old

Planted in 
autumn 2003 
10 years at the 
location

Swedenborgsgatan trees without
and with structural soil



Odengatan	first growing season

September	2016
2007	first growing season

Kocksgatan
Prunus ’Umineko’

2004-2012	planted	as	30-35cm	after	8	years,	
the	trees	are	70	- 83cm	in	circumference



Narvavägen Stockholm
test holes 4 years after planting in structural soil
surface coating pumice fraction 2-8mm mixed with crushed 
granite fraction 0-8mm  volume 1/1 





our trenches has a mixture of 1 
part biochar 
9 parts 4-8 mm crushed granite



Råckstarondellen 
2015



Biohiiltä lisätään kantavaan kasvualustaan 10 -15 (tilavuus) %, istutusaltaisiin 30 -50 %

Varovaisesti	arvioiden	yhden	puun	25	m3 kantavaan	kasvualustaan	imeytyy	vettä	
- Biohiileen	2	– 2,5	m3

- Huokostilaan	2	m3

Yhteensä	4	– 4,5	m3 =>	20	mm	sade	0,2	ha:lta,	50	mm	sade	100	m2:ltä

Kustannukset:	
- Yhden	puun	biohiili	+	sepeli	kasvualustan	materiaalihinta	on	n	55	€/m3	
- Kierrätysbetoni+	biohiili	käyttäen n	30	€/m3	
- Kasvualustan	keskiarvokustannus	64,17	€/m3

Hyödyt:
- Hulevesien	määrä	pienenee
- Laatu	paranee
- Viherrakentamisen	tulokset	paranee
- Viherrakentamisen	hoitokulut	laskee

Volyymit ja kustannukset



Tausta: 
Iowa State University, 
Laura Christianson

Suoto- ja valumavesien 
suodatin puhdistaa ja vähentää



PUHDISTAMO  perustuu Iowan yliopiston ”wood chip” –biosuodattimeen:  hakereaktorit puhdistavat sekä 
typpeä, fosforia että kiintoainetta (TSS) jätevedestä 

Pajupojat Oy patentoitu ratkaisu perustuu Iowa-malliin.  
• Käytetään sopivaa puuhaketta ja erityisvalmistettua biohiiltä.
• Biohiileen voidaan ympätä sopivia mikrobeja tehostamaan ravinteiden sitomista
• Puhdistamon päälle istutettava pajukasvillisuus käyttää vettä ja erityisesti ravinteita, tehostaa puhdistusta 

(=juurakkopuhdistamo)
• Rakenne pysyy sulana ja suodattaa ravinteita myös kylmänä vuodenaikana

Liitetään olemassa olevaan salaojarakenteeseen, ojaan, selkeytysaltaan tai kosteikon perään. 

Soveltuu parhaiten maa- ja metsätalouden valumiin tms. suuremmille valuma-alueille 
(5 – 30 ha) tai vaihtoehtona kosteikolle. 8 ha:n valuma-alueen puhdistamo 18 000 €



Biohiilipohjainen hulevesikunnostusprojekti 
USA

Lähtötilanne: Omakotialueen 
hulevedet johdetaan 
rumpuputkea pitkin avo-ojaan 
ja sitä kautta jokeen. Ojan 
ympäristössä voimakasta 
eroosiota, joen veden laatu 
huonontunut.

Ratkaisu: 
Avo-oja täytetään 
hiekka/hake/biohiili -seoksella 
ja päälle istutetaan puustoa. 
Entinen avo-oja toimii 
näin hulevesien imeytys- ja 
suodatuskenttänä.





Maatalouden ravinnevalumat, pelto-ojat, metsän 
kunnostusojitus, tiealueet

Kiinteistökohtainen kohdesuodatus, rakentamisen aikaiset 
kuivatusvedet

Puhdistusputket


