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Johdanto 
 
Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hankkeen Työpaketin 4.1 ”Kompostoitumisprosessin tehostaminen ja 
laadukas kompostituote” tavoitteena oli testata hankkeessa valmistettuja biohiiliä. Kompostointia 
testattiin opinnäytetyössä kaupallisilla (Carbofex Oy) biohiilillä ja tämä opinnäytetyö valmistuu 
myöhemmin. Koska kompostikokeiden kestoaika hankkeen kokonaisaikaan verrattuna on varsin pitkä 
ja koska biohiililisäyksen tilastollisesti merkittävien vaikutusten havaitseminen on 
osoittautunut haastavaksi pienen mittakaavan kompostikokeissa käytännön kokeita ei päätetty enää 
jatkaa. Biohiilen vaikutusta kompostiin on tutkittu muualla varsin paljon ja näitä tuloksia ym. tietoa 
biohiilen käytöstä kompostointiprosessissa on kuvattu tässä kirjallisuuskatsauksessa. 
 
Vaikka sekä kompostointi että biohiilen tuotanto ovat molemmat biojätteen ja biopohjaisten 
sivuvirtojen käsittelymenetelmiä ne eivät kuitenkaan kilpaile samoista raaka-aineista. Kompostointiin 
soveltuvat biomassat ovat tyypillisesti vesi- ja ravinnepitoisuudeltaan korkeita elintarvike- tai 
kasvintuotannon sivuvirtoja tai kotitalouden bio- tai puutarhajätteitä. Biohiilen tuotantoon soveltuvat 
sen sijaan parhaiten kuivat ja vähäravinteiset ligniini- ja selluloosapitoiset, esimerkiksi metsänhoidon 
tai metsäteollisuuden sivuvirrat, jotka soveltuvat huonosti kompostointiin. Prosesseina kompostointi 
ja biohiilen tuotanto ovat hyvin erilaisia, mm. kompostoinnin biologisissa prosesseissa huomattava osa 
biomassan hiilestä vapautuu ilmakehään CO2 -muodossa. Biohiiletyksessä, pyrolyysissä, sen sijaan 
orgaanisen lähtöaineen hiili stabiloidaan mineraaliseen muotoon. Kuitenkin sekä biohiili että komposti 
ovat molemmat erinomaisia maanparannustuotteita, joiden synergisellä tuotannolla ja yhteiskäytöllä 
saavutetaan molempien parhaat edut (mm. Steiner ym. 2015). Biohiili on materiaalina itsessään 
ravinneköyhää mutta sekoittaminen kompostiin on erinomainen tapa ravinneladata tai rikastaa sitä. 
 
 

1. Kompostointiprosessi 
 

Kompostoinnilla tarkoitetaan mikrobitoiminnan seurauksena aerobisissa oloissa tapahtuvaa 
biologisesti hajoavan orgaanisen aineksen hajotusta takaisin epäorgaanisiksi yhdisteiksi ja humukseksi. 
Kompostiprosessissa myös jätteen sisältämät mahdolliset haitalliset bakteerit ja rikkakasvien siemenet 
tuhoutuvat (Itävaara ym. 2006). Kompostointia voidaan tehdä suuren mittakaavan 
kompostointilaitoksissa tai perinteisissä kiinteistökohtaisissa kotikomposteissa. Kompostoinnissa 
tapahtuva biologinen prosessi voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen (kuva 1), joihin liittyy 
mikrobitoiminnan seurauksena erilaisia kemiallisia ja fysikaalisia reaktioita. Kompostoinnin 
alkuvaiheessa orgaaninen aines hajoaa nopeasti ja komposti kuumenee mikrobien tuottaman 
lämpötoiminnan seurauksena (Itävaara ym. 2006). Vaikeasti hajoavat komponentit kuten ligniini ja 
selluloosa hajoavat vasta prosessin loppuvaiheessa. Itse kompostoitumisprosessi jatkuu kuitenkin 
pitkään ja mikrobiaktiivisuus vähenee ravinteiden saatavuuden heikentyessä, jolloin kompostin 
lämpötila alkaa laskea. Tätä vaihetta kutsutaan kompostin stabiloitumiseksi tai kypsymiseksi (Itävaara 
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ym. 2006). Kompostointiprosessi on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat kompostimassan 
erilaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä olosuhteet, joissa kompostointi tapahtuu. Näillä 
kaikilla on edelleen merkitystä mikrobiyhteisön rakenteeseen, jonka muutokset vaikuttavat edelleen 
kompostin ominaisuuksiin. Biologisesti kompostoituminen on monimuotoinen prosessi, jossa 
mikrobien määrää ja lajistoa ohjaavat mm saatavilla olevan typen ja hiilen määrä sekä kompostin 
happipitoisuus sekä kosteus (mm. Sánchez-García ym. 2015). Kompostoinnin olosuhteita voidaan 
muokata esimerkiksi tukiaineiden lisäyksellä tai säätelemällä kompostoituvan massan hiili/typpi -
suhdetta (Sánchez-García ym. 2015). Jatkokäytön kannalta on tärkeää, että komposti on kypsynyt 
riittävästi niin, että hiilidioksidin tuotto ja hapenkulutus ovat huomattavasti vähentyneet. Kompostin 
kypsyyttä arvioidaan erilaisilla menetelmillä (Itävaara ym. 2006). 
 
 

 
 
Kuva 1. Kompostoitumisen vaiheet (Itävaara et al. 2006). 
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2. Biohiilen vaikutukset kompostiprosessiin 
 
2.1 Kompostin kypsyys 
Biohiilen käyttö kompostiprosessin tukiaineena on herättänyt mielenkiintoa lupaavien tutkimus- ja 
käytännön tulosten myötä. Tutkimusten mukaan jo pienetkin biohiililisäykset (2 % tilavuudesta) 
vaikuttavat suotuisasti kompostoinnin nopeuteen ja kompostin kemiallisiin ja biokemiallisiin 
ominaisuuksiin (Jindo ym 2012, Sanches- Garcia ym 2015, Mäkinen 2016). Biohiililisäys nostaa 
kompostin lämpötilaa ja nopeuttaa orgaanisen aineksen hajoamista, jolloin kompostoitumisprosessiin 
kuluva aika lyhenee (Kuva 2; Mäkinen 2016, Camps ja Tomlinson2015). Tutkimuksissa on havaittu myös 
mm. seuraavia suotuisia vaikutuksia biohiilen vaikutuksista kompostissa: hyvä vedenpidätyskyky 
auttaa kosteudun pysymistä kompostissa ja näin myös vältytään ravinteiden häviöltä (Godlewska ym. 
2017), biohiili lisää huokoisuutensa avulla biohiilen ilmastumista ja estää sen painumista, toimii 
puskurina ja toimii suotuisten mikrobien elinympäristönä (Camps ja Tomlinson 2015). 
Suomessa HSY on tutkinut biohiilen vaikutusta laitosmittakaavan tunnelikompostoinnissa. Tulosten 
perusteella biohiilen lisäyksellä oli myönteinen vaikutus kompostointiprosessiin 
osavirtamädätysprosessin kompostointivaiheessa (HSY 2015, Mäkinen 2016). Biohiilen lisäys nopeutti 
kompostin kypsymistä ja stabiloitumista, jolla on kaupallisessa kompostitoiminnassa myös 
taloudellinen merkitys, koska sen avulla pystytään mahdollisesti laskemaan kompostoinnin 
tuotantokustannuksia ja säästämään kompostien jälkikypsytykseen tarvittavaa tilaa (Mäkinen 2016). 
Kompostointiaikaa voidaan biohiililisän avulla lyhentää jopa kuukaudella (Camps ja Tomlinson 2015, 
Sanches- Garcia ym. 2015). Tutkimusten ja käytännön kokeiden avulla on kartoitettu 
kompostointiprosessin kannalta optimaalisinta biohiilen lisäysmäärää, testatut biohiilimäärät ovat 
olleet 2 – 50 % kompostimassan tilavuudesta (Steiner ym. 2015, Camps ja Tomlinson 2015, Mäkinen 
2016). Jo pienillä biohiililisäyksillä (2 -3 % tilavuudesta) on havaittu suotuisia vaikutuksia, kun taas 
biohiilen hyödyt eivät kasva merkittävästi käytettäessä suurempia määriä ja suuremmat biohiilimäärät 
(yli 20 – 30 % tilavuudesta) saattavat olla jopa haitallisia prosessille ja kompostimassan rakenteelle ja 
kosteustasapainolle. Suositeltu biohiilen käyttömäärä on yleisesti 3 – 5 % kompostoitavan biomassan 
tilavuudesta. Parhaat hyötyvaikutukset saadaan, kun biohiili lisätään kompostoitavaan biomassaan 
kompostoinnin alussa. Pienen mittakaavan kompostoinnissa biohiililisän vaikutukset 
kompostoitumisnopeuteen eivät ole olleet kovinkaan merkittäviä (tämä hanke, Aino Kainulainen 
suullinen tiedonanto). 
 
 
 



5 

 

 
 
Kuva 2. Biohiililisäyksen vaikutus kompostin lämpötilaan, joka vaikuttaa suoraan koko 
kompostoitumisprosessin nopeuteen. Punainen käyrä kuvaa kompostointiprosessin lämpötilaan ilman biohiiltä 
ja sininen käyrä kuvaa lämpötilaprofiilia biohiilen kanssa (Camps ja Tomlinson, 2015). 
 
 
2.2 Biohiilen vaikutus kompostin päästöihin 
Kompostointiprosessin aikana biojätteen hajoaminen aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, kuten 
mikrobien soluhengityksessä syntyvän CO2:n sekä typen oksidien (N2O) oksidien ja metaanin (CH4) 
vapautumista, lähtömateriaalista ja kompostoinnin olosuhteista riippuen. Typpipitoisen biojätteen 
kompostointi tuottaa enemmän haitallisia kasvihuonekaasuja kuten typen oksideja ja ammoniakkia, 
joista etenkin ammoniakki aiheuttaa myös hajuhaittoja (Mäkinen 2016). Ammoniakki, NH3, on myös 
haitallista kompostin mikrobitoiminnalle ja voi siten hidastaa kompostoitumisprosessia. Estämällä 
haitallisten typpiyhdisteiden syntyä voidaan vähentää kasvihuonekaasujen ja hajuhaittojen 
muodostumista sekä estää samalla typpiravinteen hävikkiä kompostin lopputuotteesta. 
Biohiilellä on kyky vähentää kompostoinnissa vapautuvien kasvihuonekaasujen: metaanin, typen 
oksidien ja ammoniakin määrää (esim. Steiner ym. 2015). Erittäin haitallisena kasvihuonekaasuna 
pidetyn metaanin, CH4, päästöissä on havaittu jopa 90% pienemistä biohiilen ansiosta (Camps ja 
Tomlinson 2015). Tämän on katsottu johtuvan mm. kompostin paremmasta ilmastumisesta huokoisen 
biohiilen ansiosta, sillä metaania syntyy orgaanisen aineen hajotessa anaerobisissa oloissa. Biohiili 
vähentää haihtuvan ammoniakin määrää adsorboimalla ammoniakin esiasteita kuten 
ammoniumtyppeä sekä urea- ja virtsahappoja (Mäkinen 2016) sekä muokkaamalla kompostin 
mikrobitoimintaa suotuisammaksi (mm. Agyargo-Mintah ym 2017). Ammoniakin haihtumisen 
estäminen vähentää suoraan myös kompostin hajuongelmaa. Biohiili adsorboi ja siten vähentää myös 
kompostiin hajuhaittoja aiheuttavia VOC – päästöjä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). 
 
 

2.3  Biohiilen vaikutus kompostin ravinteisiin ja kompostituotteen laatuun 
Sitomalla itseensä typpiyhdisteitä biohiili vähentää ravinteiden haihtumista ja huuhtoutumista 
kompostointiprosessin aikana, jolloin myös saadaan ravinnepitoisempaa kompostilopputuotetta. 
Biohiilellä tehtyjen kokeiden tutkimustulokset vaihtelevat kuitenkin suuresti ja joissain tapauksissa 
biohiililisä on jopa näyttänyt lisäävän ravinnehävikkiä (mm. Mäkinen 2016), kun taas joissain 
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tapauksissa lopputuotteen typpipitoisuus on ollut jopa 45 % verrokkia suurempi. Tätä selittää osaltaan 
vaihtelevat koe- ja mittausjärjestelyt mutta ilmeisesti suuri merkitys on kompostoitavien 
lähtötuotteiden laadulla, käytetyn biohiilen laadulla, kompostin lämpötilalla ym. lukuisilla muuttujilla. 
Tutkimuksissa on havaittu, että biohiilen lisäys kompostiin edisti nitrifikaatiota ja hidasti näin 
ammoniumtypen muodostumista. Biohiili näyttäisi mahdollistavan hyvän elin- ja toimintaympäristön 
nitrifikaatiobakteereille (Godlewska ym. 2017).  
Biohiilen avulla tuotettu kompostituote on aikaansaanut kasvatuskokeissa positiivista vaikutusta 
biomassan tuotantoon. Esimerkiksi Kammen ym. (2015) tutkimuksissa kompostoitu biohiili lisäsi 
kasvien maanpäällistä biomassaa 160 – 305 % kontrolliin verrattuna. On myös havaittu, että 
biohiilikompostituotteella saadaan parempia kasvutuloksia kuin lisäämällä kasvualustaan pelkkää 
kompostia, pelkkää lannoitekäsiteltyä biohiiltä tai lisäämällä kompostia tai biohiiltä erikseen. Tätä 
ilmiötä tarkemmin tutkittaessa on havaittu, että kompostointiprosessi päällystää biohiilen pinnan ja 
huokoset biologisesti aktiivisella orgaanisella hiilikerroksella, johon ravinteet ovat sitoutuneet kasveille 
erittäin käyttökelpoiseen muotoon (Hagemann ym. 2017, Joseph ym. 2018). Tällainen “ladattu” tai 
aktivoitu biohiili toimii ravinneakkuna tai kasvunherätteenä, sillä siihen sitoutuvat ravinteet ovat 
samaan aikaan helposti kasveille käyttökelpoisessa muodossa mutta kuitenkin sitoutuneena biohiileen 
niin, etteivät ne huuhtoudu pois. Orgaanisella bioaktiivisella hiilellä päällystetty biohiili sitoo itseensä 
myös paremmin vettä ja maaperän ravinteita (Joseph ym. 2018). Lisäksi biohiilen avulla 
kompostituotteeseen on syntynyt monipuolisempi mikrobi- ja sienipopulaatio, joka osaltaan edelleen 
parantaa maaperän ja kasvualustan ominaisuuksia ja kasvien kykyä käyttää maaperän ravinteita. 
Biohiilen maaperää parantavat vaikutukset ovat pitkäaikaisia, sillä biohiili säilyy maaperässä tai 
kasvualustassa jopa satoja vuosia.  
 
 
 

 
Kuva 3. Yhteenveto havaituista biohiilen eduista kompostoinnissa (Annakaisa Elo). 
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