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Johdanto

→Biohiili ja biochar - määritelmä

→Markkinat alkaneet kunnolla muodostumaan 2017-

→Uusia yrityksiä & tuotteita

→Uusia kaupallisia tuotantolaitoksia 2017, 2018, 2019

→Markkinoiden kymmenkertaistuminen seuraavan viiden vuoden 
aikana (vuodesta 2017)

→Kunnat ja kaupungit edelläkävijöinä biohiilen käytössä

→Biohiiltä on käytetty noin 30 kunnassa tai kaupungissa

→Kaikki Suomen 10 suurinta kaupunkia käyttäneet biohiiltä
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Mahdollisuudet Suomessa

→Viherrakentaminen*

→Puutarhasektori*

→Maanparannus

→Luomu viljely

→Suodattaminen

→Eläintuotanto

*Erityisesti lyhyellä aikavälillä
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Suomen biohiilikartta

→Kaikille avoin: suomenbiohiili.info

→Viikossa yli 1200 katselukertaa

→Karttaan on listattu:

→Tutkimusorganisaatiot

→Biohiiliyritykset

→Valmistuneet käytännön projektit

→Meneillään olevat käytännön projektit

→Tieteelliset tutkimusprojektit



Biohiilen tuottajat
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http://www.charcoalfinland.fi/

http://www.biolan.fihttp://www.carbofex.fi

http://noireco.fi

https://carbons.fi

http://www.charcoalfinland.fi/
http://www.biolan.fi/
http://www.carbofex.fi/
http://noireco.fi/
https://carbons.fi/


Tutkimusorganisaatiot
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→Biohiiltä tutkivat ainakin:

→HAMK, Luke, UEF, HY, JYU, OY, VTT, 

Chydenius

→Tutkimusta liittyen pyrolyysiprossiin, bioöljyyn, 

tisleisiin, biohiilen ominaisuuksien ja käyttöön

liittyen

→Sosiaalitieteellinen tutkimus, kuten

kauppatiede on puutteellista



Tieteelliset tutkimusprojektit
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→MOSKU – erilaisen biohiilien analysointi ja

optimointi eri tarkoituksiin käytettäväksi

→AgriChar – Laboratorio, kasvihuone ja pelto

→MobileFlip

→Bioarvolanta

→Biopeitto

→Ranta-Kartano – hulevesien biofiltteri

→Levillä

→Nastola – katupuita

→Viherkattoja

→Tarkempia tietoja biohiilikartassa!



Meneillään olevat käytännön

projektit
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→Sisältää myös suunnitellut kohteet

→Tietoja kohteista hankala saada

→11 kohdetta:

→ Biofiltteriä, hulevesien puhdistusta, katupuita, 

pensaita, nurmikkoa, valumavesien suodatusta, 

kasvualustaa 



Uusikaupunki - Sirppujoki
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→Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun 

parantaminen: 

→Happamat sulfaatit, ravinnehuuhtoumat

→Biosuodattamon avulla testataan, kuinka paljon 

ojavesien sisältämästä kiintoaineesta, ravinteista ja 

raskasmetalleista voidaan pidättää biohiilen ja 

puuhakkeen seoksella

→Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 548€

→ Turku AMK, ProAgria West Finland, Uusisaari farm, Tmi Heikki 

Mustonen, Sirppujoen järjestely-yhtiö



Valmistuneet käytännön projektit
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→Tietoja 32 kohteesta

→Kokoluokka yleisesti vielä pieni

→Suurinosa valmistunut viimeisen kahden vuoden 
aikana

→Moni projekti on saanut vaikutteita Tukholman 
kaupungin biohiilen käytöstä

→ Tukholma on käyttänyt biohiiltä standardina kestävän 
kasvualustan kohteissa 2009 alkaen

→ Suurinosa projekteista liittyy katupuu-istutuksiin, 
hulevesien suodatukseen ja vedenlaadun 
parantamiseen esimerkiksi ravinteiden hallinnan 
kautta.

→ Tulevina vuosina projektien määrä ja kokoluokka 
odotetaan merkittävästi kasvavan
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Esimerkki Turusta

→ Projektit

→ 2017 Humalistonkatu – Katupuut (kantava kasvualusta)

→ 2018 Ingegerdinpuisto – Perennaistutus 

→ 2017 Kupittaanpuisto – Perenna- ja pensasryhmä

→ 2018 Rettiginrinne – Katupuuistutukset

→ 2017 Munterinkatu – Katupuut (vaateliaat lehtipuut)

→ Käynnissä Puutarhakatu – Katupuut

→ Oppimassa ja seuraamassa Tukholman biohiilenkäyttöä 

→ Biohiilen rajallinen saatavuus estänyt projektien toteutumista

→ Biohiili on tullut jäädäkseen – standardi materiaali kaikissa 
tulevaisuuden puuistutuksissa kivetyksiin ja kantavaan kasvualustaan 

→ Biohiilellä korvattu esim. TerraCottem

→ Tulossa: Saaristomeren suojelu - hulevesien johtaminen 
istutusalueiden ja biohiilen läpi vesistöihin
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Rajoitteita ja huomioita

→ REACH –kemikaaliasetus

→ Biohiilivalmistajan on ilmoitettava tuotannosta Euroopan 

kemikaalivirastolle, joka päättää tarvitseeko valmistaja REACH

→ Lähtökohtaisesti tarvitsee, määräaikainen vapautus mahdollinen

→ Biohiili rekisteröidään grillihiilen tapaan

→ Elintarviketurvallisuusvirasto (lannoitevalmisteet) - Evira
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Rajoitteita ja huomioita

→ Biohiilellä ei ole standardointia

→ Biohiileksi voidaan kutsua ja myydä kaikkea mustaa

→ Euroopassa tai Suomessa valmistettuun biohiileen voi 

hankkia ”European Biochar Certificate” (EBC)

→ Vapaaehtoinen biohiilen laatu- ja ympäristöjärjestelmä

→ Valvoo että biohiili on valmistettu orgaanisista ja kestävästi hankituista 

raaka-aineista

→ Kaksi luokkaa ”basic grade” ja ”premium grade” – viittaavat biohiilen 

puhtauteen haitta-aineista kuten PAH yhdisteistä ja 

raskasmetallipitoisuuksista

→ Tulevaisuudessa luokitus tulee kehittymään käyttökohtaiseksi
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Rajoitteita ja huomioita

→Biohiili on uusi toimiala

→Laboratoriosta kaupalliseen käyttöön

→Biohiilen hyödyt perustuvat usein tieteeseen

→Tieteellä yhteys yritysten kilpailuetuun

→Useita erilaisia biohiiliä ja eri ominaisuuksilla

→Huonot kokemukset ja tulokset perustuvat usein virheeseen

→Väärä tai huonolaatuinen biohiili, virheellinen käyttö 

→Koheltamista on vältettävä sellaisissa biohiilen 

käyttökohteissa, joista ei ole tarpeeksi tietoa ja kokemusta
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Kiitos!
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