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Suomen Biohiiliyhdistys

• www.suomenbiohiili.fi
• Voittoa tavoittelematon yhdistys, perustettu 2017
• Yrityksiä, tutkijoita, biohiilestä ja liiketoiminnasta kiinnostuneita
• Edistää biohiilialan kehitystä: tutkimusta, käyttöä, tunnettavuutta
• Järjestää ja tekee tapahtumayhteistyötä

Kaikki biohiilestä kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään, kotisivuilla on 
sähköinen liittymislomake!

http://www.suomenbiohiili.fi/


Suomen Biohiilikartta

• Yhdistys ylläpitää biohiilikarttaa
• Julkaistu marraskuussa 2018
• Tutkimusorganisaatioita – 9
• Tieteellisiä projekteja – 17
• Valmistuneita tai keskeneräisiä projekteja - 43 

• Ilmainen ja kaikille avoin
• Ilmoita uusi kohde lomakkeella tai 

sähköpostitse
• Näkyvyyttä ja verkostoja!

Biohiilikartta

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiilikartta/


Biohiili?

Kuva: UC Davis Biochar Database



Biohiilen valmistus

Kaikilla lopputuotteilla on 
omat markkinat

Raaka-aine ja tuotanto-
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suhteessa nämä tulevat
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kuumennetaan 300-700°C 
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Biohiilen historia

• Biohiilen hyödyntäminen on vanha perinne
• Hyödynnetty vuosisatoja maanparannuksessa, kuivikkeena, 

lääkkeenä ja ravintolisänä
• Perinteinen käyttö, osaaminen ja hyödyt ovat unohtuneet 1900-
• Käänne 1950- luvulla

• Hollantilainen maaperätieteilijä Wim Sombroek löysi Amazonista “Terra 
Preta” (mustaa maata)

• Intiaanit paransivat maata 2500v sitten asuinpaikoillaan
• Tutkimus herännyt vasta viimeisen 10 vuoden aikana



Biohiilitutkimuksen kehitys

• 2019 tähän mennessä on tullut jo 1350 uutta julkaisua

Peer-reviewed publications with “biochar”

Source: ScienceDirect



Markkinoiden kehitys Suomessa

• Biohiiltä on tuotettu Suomessa jo yli 10 vuotta
• Suomalaista biohiiltä Tukholmaan (2013- ) katupuiden kasvualustoihin

• Markkinat ovat alkanet kehittymään 2017-
• Uusia yrityksiä, tuotteita ja tuotantolaitoksia

• Kunnat ja kaupungit edelläkävijöinä käytössä
• Biohiiltä on käytetty noin 30 kunnassa tai kaupungissa
• Kaikki Suomen 10 suurinta kaupunkia käyttäneet biohiiltä



Biohiilen käyttökohteet Suomessa



Hiilensidonta ja ilmastonmuutos

• Maaperän hiilivaraston kasvattaminen on turvallinen ja luotettava tapa 
hillitä ilmastonmuutosta

• Ihmisen toiminnasta aiheutuva hiilidioksidipäästö voidaan kuitata
lisäämällä maaperän hiilivarastoa pintakerroksesta (30-40cm) +0.4% 
per vuosi (4 per 1000)

1. Biomassa sitoo hiilidioksidia yhteyttämällä
• Ilmakehän hiilidioksidin määrä laskee

2. Biomassasta tehdään biohiili
• Biomassaa estetään vapauttamasta hiilidioksidi takaisin

ilmakehään

3. Biohiili varastoidaan maaperään
• Biohiili säilyy ja toimii maaperässä hiilivarastona satoja tai 

tuhansia vuosia

https://www.4p1000.org/


Esimerkki Turusta
• Projektit

• 2017 Humalistonkatu – Katupuut (kantava kasvualusta)
• 2018 Ingegerdinpuisto – Perennaistutus 
• 2017 Kupittaanpuisto – Perenna- ja pensasryhmä
• 2018 Rettiginrinne – Katupuuistutukset
• 2017 Munterinkatu – Katupuut (vaateliaat lehtipuut)
• 2018-2019 Puutarhakatu – Katupuut

• Biohiilen rajallinen saatavuus estänyt projektien toteutumista
• Biohiili on tullut jäädäkseen – standardi materiaali kaikissa 

tulevaisuuden puuistutuksissa kivetyksiin ja kantavaan kasvualustaan

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



Ajankohtaista

• Uusia kuluttajatuotteita 2019 kauppoihin
• “Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä”
• Loutinoja kuntoon – Järvenpää

• ”Luonnonmukaista ja kestävää hulevesien hallintaa, jossa voidaan 
hyödyntää myös luonnonmukaisia materiaaleja kuten biohiiltä.”

• ”Tavoitteena on hulevesien hallinta ja Loutinojan veden laadun 
parantaminen.”

• Kartanogolf kokeilee biohiili-kompostiseosta 
• Turve korvataan viheriön rakennemateriaalina

• ”Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, kasvualusta seos otetaan käyttöön 
Kartanogolfissa ja tiedottaa ratkaisusta koko Suomen golftoimialalle”

https://www.mikkeli.fi/uutiset/mikkeli-lahtee-hyodyntamaan-biohiilta-hulevesien-kasittelyssa




Väitöskirjatutkimus: 
Biohiilimarkkinoiden kehitys vuoteen 2040
• Ennakointitutkimus jossa selvitetään:

• Liiketoimintaympäristön vaikutusta laajamittaiseen biohiilen 
valmistukseen ja käyttöön

• Sivutuotteiden ja teknologian roolia markkinakehityksessä
• Markkinakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

• Hankkeen aikana julkaistaan 3-4 tieteellistä artikkelia
• Rahoittajat: 

• Jyväskylän yliopiston kauppakoreakoulu
• Liikesivistysrahasto



Kiitos!
Esko Salo
Varapuheenjohtaja – Suomen Biohiiliyhdistys
Väitöskirjatutkija – Jyväskylän yliopiston kauppakoreakoulu
esko.salo@suomenbiohiili.fi
+358 40 805 4876

mailto:esko.salo@suomenbiohiili.fi

	Slide Number 1
	Suomen Biohiiliyhdistys
	Suomen Biohiilikartta
	Biohiili?
	Biohiilen valmistus
	Biohiilen historia
	Biohiilitutkimuksen kehitys
	Markkinoiden kehitys Suomessa
	Biohiilen käyttökohteet Suomessa
	Hiilensidonta ja ilmastonmuutos
	Esimerkki Turusta
	Ajankohtaista
	Slide Number 13
	Väitöskirjatutkimus: �Biohiilimarkkinoiden kehitys vuoteen 2040
	Slide Number 15

