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Sisältö

Picture: City of Stockholm

• Mitä on biohiili
• Biohiilen valmistus – pyrolyysi
• Biohiili ja maatalous
• Hiilen sidonta - kompensaatio
• Hiilen sidonta – peltoon
• Biohiilen valmistus 

maatilamittakaavassa
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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?

This Photo by Unknown Author is licensed under
CC BY-SAKuva: Jari Hyväluoma
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Biohiilen valmistus -
Pyrolyysi

Modified from:  This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Palaminen

Kaasuuntuminen Hiili (biohiili)

Pyrolyysi

Lehmann and Joseph,Biochar environmental 
management 2009
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• 1 % biohiiltä säilörehussa sitoo haitallisia yhdisteitä
• Biohiilen lisäys rehuun lisää eläinterveyttä ja voi vähentää lehmän metaanipäästöjä <30% (jopa 50 %)
• Kuivikkeessa sitoo kosteutta, vähentää NH3 ja CH4 päästöjä ja hajuja, sitoo ravinteita, parantaa sorkkaterveyttä
• Lietelantaan lisättynä vähentää ravinnehukkaa, NH3 ja CH4 päästöjä ja hajuja. Myös lantaa ja muita maatilan sivuvirtoja 

voidaan pyrolysoida. Parempaa lannoitetta kasveille.  Pyrolyysinesteitä voidaan käyttää lietelannan käsittelyyn
• Parantaa lannan kompostoitumista ja sitoo kompostin ravinteita, kasvihuonekaasupäästöjä ja hajuja, parempaa 

kompostituotetta
• Parantaa maaperän laatua ja mikrobilajistoa

Biohiili ja maatalous – Osa tilakokonaisuutta?

Schmidt 2013

Biohiilen avulla maatilan hiili- ja 
ravinnekierto paremmin hallintaan
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Biochar-US.org

Biohiili on pitkäaikainen hiilinielu

Hiilen sidonta - kompensaatio
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• Bioenergia = hiilineutraali
• Biohiili (pyrolyysi) = hiilinegatiivinen
• 1 tn biohiiltä = 3,5 tn CO2 , pois ilmakehästä 300 – 20 000 vuotta
• Hiilimarkkinat, kasvava ala tulevaisuudessa mm. Puro- markkinapaikka
• Pariisin ilmastosopimus, IPCC-kokoukset
• Suomen hallitusohjelmassa mainittu biohiili

Hiilen sidonta - kompensaatio
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Hiilen sidonta - peltoon
”Eloperäinen”

• Kasvatetaan pellon humusta

• Hyödynnetään mm. kasveja, 
viljelykiertoa ja lisättyä biomassaa

• Perustuu maaperän kannalta 
hyödyllisten mikrobien ja sienien 
elinolosuhteiden parantamiseen. 
(Hiili, ravinteet (N), happi (ei tiivis))

• Esim. Carbon action (BSAG), Kaindorf
Humus-Certificates

”Stabiloitu”
• Biohiilen lisääminen peltoon

• Perustuu orgaanisen, mutta hitaasti 
(300-20000 v) hajoavan (stabiilin) 
hiilen lisäämiseen peltoon (tapahtuu 
luonnossa metsä- ja ruohikkopaloina)

• Biohiili on maanparannusaine, joka 
oikein käytettynä kunnostaa huonoja 
peltoja ja eikä häiritse hyvien peltojen 
kasvua

• Oikein käytettynä lisää kaikkien 
peltotyyppien resilienssiä

https://www.biomacon.com/kopie-von-home-edition
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Biohiilen valmistus 
maatilamittakaavassa
• Biohiilen valmistus periaatteessa yksinkertaista

• Kontiki-avoastiat, maakuoppa, ”flame curtain”, 
tervahauta, kytö…

• Markkinoilla joitain erilaisia vaihtoehtoja hinnaltaan alle 
10 000€

• Useimmat retortteja, hidaspyrolyysiyksiköitä
• Voidaan käyttää erilaisia sivuvirtoja maa- ja 

metsätaloudesta
• Voidaan valmistaa jopa kaupallisen laatuista biohiiltä
• Usein tarkoituksena parantaa sivu- ja jätevirtojen 

käsittelyä polttamisen sijaan

Kuva: Annakaisa Elo

http://www.biochar.info
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Biohiilen valmistus 
maatilamittakaavassa

• Suuremmassa mittakaavassa
• Perustuu joku panostyyppiseen pyrolyysiin

= ”retortti” tai jatkuvaan prosessiin, usein 
materiaali syötetään prosessin läpi esim. 
ruuvikuljettimen avulla

• Eurooppalaisia tilakokoisten ja 
jatkuvatoimisten valimistajia mm. Pyreg ja 
Biomacon (hinnat 70 000 – 300 000 €)

• Kun syntyvä lämpö hyödynnetään, tulee 
biohiilen valmistuksesta osa tilan 
energiajärjestelmää!

https://www.biomacon.com/

Kuva: Jatkuvatoiminen pyrolyysiprosessi, jossa pyrolyysikaasut käytetään prosessin lämmittämiseen ja hukkalämpö syötetään 
lämpöverkkoon. (http://www.sonnenerde.at/index.php?route=common/page&id=1254,  Muokannut Jarkko Nummela)

Picture by Annakaisa Elo
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Pyrolyysi avoastioissa, ”Flame curtain” Kon-Tiki, 
Nortiki

• Perinteinen valmistustapa
• Käytössä etenkin kehitysmaissa
• Sopii koti/farmi mittakaavan tuotantoon
• Ei vaadi kalliita erikoisastioita
• Astian mittasuhteet kuitenkin tärkeät
• Perustuu liekkien alle syntyvään hapettomaan tilaan, jossa hiiltyminen 

tapahtuu. Palavat savukaasut kuluttavat hapen pintakerroksesta
• Työläs ja hidas mutta edullinen ja yksinkertainen toteuttaa ja käyttää
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Mitä on BIOhiili?

Kuvat: Annakaisa Elo
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Biohiilen historiaa
(Bio)hiiltä esiintyy luonnostaan maaperässä maapallolla monin paikoin (kaikkialla?). Tämä hiili on joko syntynyt joko 
ruohikko- tai maastopalojen seurauksena. On mm esitetty että Yhdysvaltojen viljelyalueiden satoisuus perustuu 
maaperän suureen hiilimäärään, joillain alueilla jopa 45 % maaperästä

• Ihmisen tuottama biohiili:  
• Terra Preta Amazonin alueella

• Ravinnerikasta ihmiset tuottamaan maaperää, arviolta 8000 
vuoden takaa. Muutoin ravinneköyhä trooppinen maaperä on 
pysynyt näillä alueilla hedelmällisenä vuosituhansia. 

• Riisin kuorista valmistettua biohiiltä on suositeltu maaperän
parannukseen Japanissa ainakin viime vuosisadan alussa. 

• Aasiassa biohiilellä pitkät perinteen (tuhansia vuosia)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-
SA

Euroopassa:
• Puupohjaista hiiltä on valmistettuja käytetty metallien sulattamiseen satoja 

vuosia
• Lääkehiiltä käytetty jo historiallisista ajoista
• Kaskikulttuuri ja kydöt maa- ja metsätaloudessa
• Tervamiilut, sama tekniikka
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HAMK pyrolyysikoelaitteisto



w
w

w
.h

am
k.

fi

https://noireco.fi/

• Noireco Oy, Hirvensalmi (Mikkeli)
• Mikkelin lähelle Hirvensalmelle keväällä 2019 avattu 

Suomen/Pohjoismaiden suurin pyrolyysilaitos

• Carbofex Oy, Tampere
• Euroopan suurin jatkuvatoiminen pyrolyysilaitoksemme käynnistyi kesällä 

2017 ja on nyt kaupallisessa toiminnassa. CO2 negatiivinen 
kaukolämmöntuotanto alkoi marraskuussa 2018. Teknologia perustuu 
yrityksen omaan kehitystyöhön ja on suojattu. Teknologian ydin on 
paineistettu jatkuvatoiminen kuivatislaus eli pyrolyysi. 

Kaupallinen biohiilen tuotanto Suomessa

https://www.carbofex.fi/
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• Usein biomassa kuljetetaan pyrolyysiyksikön läpi 
ruuvikuljettimella

• Usein  monimutkaisia, hyvin kontrolloituja ja 
automaattisia laitoksia

Pyreg GMBH

Picture by Annakaisa Elo

Pyreg GMBH, pyrolyysilaitteiden ja hiilen toimittaja
• Hidas pyrolyysi (carbonization) 
• Pitkälle kontrolloitu tuotantoprosessi
• Ylijäämälämpö voidaan käyttää biomassan kuivaukseen ja 

kaukolämpöön
• Lämmitys pyrolyysikaasuilla
• Voi käyttää joustavasti erilaisia lähtömateriaaleja: hake, 

pelletit, puutarhajäte, kuivattu yhdyskuntaliete. 
• Useita kaupallisia kohteita: 

• Tukholman kaupunki käyttää puutarhajätteille, lämpö
johdetaan kaupungin kaukolämpöverkkoon

• Hammenhögin kunta (Ruotsi) ostanut hiljattain 2 Pyreg-
yksikköä, hiiltä paikallisista maataloussivuvirroista (olki
ja kuoripelletti) https://biokol.org/en/from-rest-to-
best/

Kaupallinen biohiilen tuotanto - laitevalmistajia
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Biohiilen sovellukset
• Tuotannon raaka-aineiksi soveltuvat monenlaiset 

biomassat (sivuvirrat ja jätteet), ”From Waste to Value”, 
• Pyrolyysituotteilla liki rajattomasti sovelluksia, biohiili 

arvokas tuote (400 – 600 €/m3)

Pyrolyysi
• Puu (myös purku/jäte)
• Puutarhajäte
• Viljan, pähkinänkuori
• Olki ym. maatalousjäte
• Lietteet ja lannat
• Paperi/selluteollisuuden 

sivuvirrat, 0-kuitu jne. Biohiili

• Maaperänparannus, 
kasvualustat

• Suodatus: vedet ja kaasut
• Pilaantuneiden maiden ja 

vesien puhdistus
• Kompostointi
• Biokaasuntuotanto
• Rehulisäaine
• Kuivikkeet (eläinsuojat)
• Kosmetiikka
• Rakennusmateriaalit

Tisle

Öljy

Kaasut

• Energian tuotanto ja 
varastointi

• Biojalostustuotteet

• Suotovedet
• Virtsa
• Elintarviketehtaiden jätevedet
• Biokaasutuotannon jäännösvesi
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Biohiilen monet mahdollisuudet
• 55 tunnistettua käyttökohdetta https://www.biochar-journal.org/en/ct/2

• Voidaan käyttää mm. aktiivihiilen valmistukseen, lääketieteessä, 
kosmetiikkateollisuudessa, rakennusmateriaaleissa ja nanoteknologiassa. 

This Photo by Unknown Author is licensed
under CC BY-NC-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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Biohiili hule- ja valumavesien käsittelyssä

• Veden suodattaminen

• Hulevesien luonnonmukainen käsittely

• Pelloilta valuvien vesien suodatus, ravinteiden pyydystäminen
biohiileen ja niiden palauttaminen pelloille

• Virtaavien pienvesien suodatus

• Biohiilellä voidaan sitoa sekä ravinteita että haitta-aineita
hulevesistä

• Veden pidättäminen

• Biohiili toimii myös vesivarastona, kastekiteenä (Biolanin
biohiilimulta!)

• Sitoo vettä jopa 5 x oman tilavuutensa verran

• Vapauttaa tämän veden kasvillisuuden ja mikrobiston
käyttöön hitaasti

• Tasaa sademäärien/kastelun epätasaisuutta

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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Biohiilellä monia vaikutuksia maaperässä mm. koska:
Parantaa maaperän laatua
• Lisää maaperän kosteutta ja vedenpidätyskykyä
• Lisää kationin/anioninvaihtokykyä (jopa 50%)
• Lisää mikrobiaktiivisuutta
• Tasapainottaa pH:ta
• Vähentää maaperän tiivistymistä
• Sitoo maaperän haitta-aineita (kasvinsuojeluaineet, 

glyfosaatti, raskasmetallit), PIMA

Parantaa (hule) veden laatua
• Suodattaa/pidättää/absorboi:

• Ravinteet/raskasmetallit/hiilivedyt ym orgaaniset 
yhdisteet

• Valtava pinta-ala, pidättää vettä jopa 5 x oman 
massansa

Perinteisin biohiilen käyttötapa, ”Terra preta”

Pyrolyysin sivutuotteet – puuetikka
• Luonnonmukainen herbisidi/pestisidi
• LUKE yrittää ajaa hyväksyntää Suomessa
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2017
First potatoes

2018
First carrots in macadam 
biochar compost 2019 onions

Björn Embrén
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Biohiilen ominaisuuksista

Picture: City of Stockholm

Biohiilen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
määrittyvät sekä lähtömateriaalin ja 
tuotantoteknologian mukaan. Nämä määrittävät
biohiilen käyttöominaisuudet eri sovelluksissa. 

• Korkea hiilipitoisuus (60 – 98 %)
• Pysyvä: ei hajoa biologisesti tai kemiallisesti

• Pysyy maaperässä ainakin 300 – 20 000 vuotta
• Korkeahuokoisuus

• huokospinta-ala 500 – jopa 1000 m2/g 
(aktiivihiilen luokkaa

• Merkittävä adsorptiokyky, suuri pinta-
aktiivisuus:

• Ravinteet (raskasmetallit, haitta-aineet) 
sitoutuvat rakenteisiin

• Erinomainen kosteudenpidätyskyky
• Tehostaa mikrobien kasvua

Kuva: Jari Hyväluoma
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Muuta:
• Biohiili sitoo itseensä herbisidejä (mm. glyfosaatti)

• Estää näiden huuhtoutumista ympäristöön
• Vähentää vaikutusta (hyvä/huono piirre?)

• Biohiili on muuhun kuin erikoisviljelyyn kallista, 300€ m3

• Ei ole havaittu haittavaikutuksia kastematoihin ym maaperäeliöstöön

Biohiilen vaikutukset

• USA:ssa tutkimusten mukaan on saatu 25 – 50% sadon lisäyksiä syysvehnällä ja useilla 
vihanneksilla biohiili+ keinolannoiteyhdistelmällä verrattuna pelkkään keinolannoitukseen. 
Joissain tutkimuksissa päästy 60% sadonlisäyksiin. http://biochar-us.org/soil-water-benefits-
biochar

• Suomessa peltokokeissa ei ole havaittu sadon lisäyksiä hyvillä humusmailla (LUKE, HY)
• Kuitenkin pitkäaikaisessa tarkkailussa on huomattu sadon paranevan (2 -8 v)

• Viinin viljelyssä saatu maailmalta erinomaisia tuloksia (sadon määrä & laatu)
• Puilla saatu erittäin hyviä tuloksia (mm. Tukholman kaupunki)
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Biohiili kompostoinnissa
• Biohiili on osoittautunut erinomaiseksi kompostin apuaineeksi:

• Biohiili tehostaa kompostin vedenpidätyskykyä ja estää kuivumista

• Lisää huokoisuuden kautta kompostin ilmastumista

• Toimii täyteaineena ja alentaa kompostin tiheyttä

• Toimii mikrobien elinympäristönä

• Sitoo ravinteita ja tasaa C/N suhdetta

• Toimii puskurina ja tasapainottaa pH:ta

• Keskimäärin 90% vähennys CH4 päästöissä

• Parantaa typen kiertoa kompostissa, N2O päästöt vähenevät, vähentää yleensäkin 
typpihävikkiä

• Biohiilen avulla tuotetun kompostin kationinvaihtokyky (CEC) sekä mikrobien 
määrä ja niiden laatusuhde on parempi

• Yksinkertainen ja tehokas tapa rikastaa tai ak voida biohiili → kompos n ravinteet ja mikrobit 
”kuorru avat” biohiilen →  ainutlaatuinen maaperänparannetuote

• Saatu jopa 360 % kasvunlisäyksiä biohiilikompostilla (mm Kamman et al 2015)
• 2 – 5 % biohiililisä kompostissa on riittävä (tilavuudesta) hyvien ominaisuuksien saamiseksi
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Tekniset sovellukset
Biohiiltä voidaan käyttää erilaisiin teknisiin sovelluksiin: 
• Rakentaminen: 

• Eristäminen
• Sementtiin ja betoniin sekoittaminen

• Biomuovit
• Akkujen raaka-aine, sähköä varastoiva talo

• Asfaltin raaka-aine
• Toimii hiilinieluna myös rakenteisiin sijoitettuna
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• Biohiilen kysyntä suurempaa kuin tarjonta
• Hinta liian korkea useisiin sovelluksiin, esim. viljanviljely

• 225€ - 300€ m3

• Nyt markkinoilla oleva hiili on peräisin pienistä tuotantolaitoksista
• Tuotanto vasta käynnistymässä, ei täyttä käyttöpotentiaalia
• Tuotantolaitteisto on vielä pilottitasolla, ei vakiintunutta tekniikkaa

• Markkinakentällä liikkuu sekä vääriä lupauksia että odotuksia sekä alkuperältään ja laadultaan 
tuntematonta biohiiltä

Biohiilen käytön haasteet

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA



w
w

w
.h

am
k.

fi

28

Koeviheriöiden perustaminen:  
• pohjakerros soraa
• keskikerros biohiili + USGA
• pintakerros hiekkaa

Viheriö Kasvualusta
viheriö 5 USGA 80 % + biohiili 20 %
Harjoitusviheriö USGA 50 % + biohiili 50 %
Viheriö 8 USGA 80 % + biohiili 20 %
Viheriö 1 USGA 100 %

GOLF –kokeet Lepaa 2019
Biohiilestä bisnestä Hämeeseen hanke
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Linkkejä
• Suomen Biohiiliyhdistys ry:

• http://www.suomenbiohiili.info/

• Suomen biohiilikartta:

• http://fi.suomenbiohiili.info/biohiilikartta.html

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen:

https://www.hamk.fi/projektit/biohiili-biohiilesta-bisnesta-hameeseen/

• Puro – hiilensidonnan markkinapaikka (Fortumin startup –yritys)

• https://puro.earth/

• Carbofex Oy, biohiilen tuotanto:

• https://www.facebook.com/Carbofex/videos/2131388783779586/

• International Biochar Initiative, paljon tietoa biohiiilestä ja sen sovelluksista englanniksi.

• http://www.biochar-international.org/

• Ithaka instituutti: mm hyviä videoita kuinka voit tehdä itse biohiiltä:

• http://www.ithaka-institut.org/en/home
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Biohiilen sovelluksia ja käyttökohteita

Ympäristön hoito
Maaperän hoito

Vesien puhdistus

Komposti

Biokaasun tuotanto

Ravinnekierto

Pilaantuneet maa-alueet

Hulevedet

Viherrakentaminen

Rehukomponentti

Kasvihuonekaasut


