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Pyrolyysi

➢Puu, kuori, sahanpuru

➢Olki, hamppu, nurmi

➢Eläinten lannat

➢Jätevesiliete

➢…
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Esikäsittelyt?

➢Biokaasuprosessi

➢Kuivaus

➢Kuumavesiuutto

➢Haketus



Mitä biohiili on? 

• Suomen Biohiiliyhdistys käyttää

biohiilestä Euroopan

Biohiilisertifikaatin mukaista

määritelmää:

• ”Biochar is a heterogeneous substance rich in 

aromatic carbon and minerals. It is produced 

by pyrolysis of sustainably obtained biomass 

under controlled conditions with clean 

technology and is used for any purpose that 

does not involve its rapid mineralisation to 

CO2 and may eventually become a soil 

amendment.”
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Puuhiili (charcoal)

Energiakäyttöön tuotettu hiili, vapauttaa 

sidotun hiilen (CO2) takaisin ilmaan 

poltettaessa. Samankaltainen kuin biohiili.

Hydrohiili (hydrochar)

Tuotetaan märkähiiltämällä ja poikkeaa 

ominaisuuksiltaan merkittävästi biohiilestä. 

Kivihiili (coal)

Fossiilinen kivihiili eroaa merkittävästi 

biohiilestä kemiallisesti ja rakenteeltaan.

Aktiivihiili (activated carbon)

Viittaa jatkokäsiteltyyn hiileen, jota voidaan 

valmistaa kaikista yllämainituista hiilistä. 

Jatkokäsittelyllä voidaan lisätä esimerkiksi 

reaktiopinta-alaa

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili


Motivaatio: biohiili ja kiertotalous?

• Pyrolyysiteknologian hyödyntäminen osana maa- ja metsätalouden

alojen arvoketjua

– metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostus ja hyödyntäminen ei-energiakäyttöön

• Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen kiertotaloudessa
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CO2

Pyrolyysi

Hiilensidonta

Hyötykäyttö

- Kasvualusta

- Komposti…
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Biohiili ei ole yksi tuote, vaan 

ryhmä tuotteita eri käyttö-

tarkoituksiin
• Huokosrakenne

Biohiili ja sen laatu: 

kemiaa ja fysiikkaa



• Dataa löytyy paljon

• Hiilen laatua arvioidaan 

paljolti kemiallisten 

analyysien perusteella

- Hiiltymisaste, haitta-aineet, 

sertifiointi 

- Toiminnallisuus?
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Kemialliset ominaisuudet



• Monet hiilen ominaisuuksista perustuvat sen 

huokosten kokoon, muotoon ja jatkuvuuteen

• ”Biologiset toiminnot” µm-kokoluokan huokosissa 

– Bakteerit, sienet, hienojuuret

– Veden ja ilman liikkeet

• Kasveille käyttökelpoinen vesi  0.2-30 µm

– Helposti käyttökelpoinen vesi 1-30 µm

• BET analyysi kuvaa alle 300 nm huokoset 

→ µm-kokoluokan huokosten seinämissä
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Fysikaaliset ominaisuudet - huokosrakenne HIM image, pore size

~10µm

Luke: Kimmo Rasa
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Biohiilen µm kokoluokan huokosrakenne 

Mänty
Männyn kuori, HTC Männyn kuori, HTC akt. 

Coffe cake, HTC Broilerin lanta

Paju

Jätevesiliete

Luke: Kimmo Rasa
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Pyrolyysilämpötilan vaikutus hiilen huokosrakenteeseen

10 24.3.2021

20 µm

4 µm

huokosrakenteeseenX-Ray Tomography and Helium Ion 

Microscopy
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• Huokosrakenne vaikuttaa biohiilen 

toiminnallisuuteen kaikissa sovelluskohteissa

• Kasvualusta, maaperä, suodatus, aktiivihiili, 

elektroniikka, jne.
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Lukuisat käyttökohteet
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https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili/

https://www.suomenbiohiili.fi/biohiili/


Kasvualustoissa
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• Paljon testattu sekä laboratorio että kenttäkokeissa:

• Ravinteiden saatavuuden parantaminen

• Vedenpidätyskyky

• Mikrobiaktiivisuus

• pH

• Metallien biosaatavuus

• Lannotevalmisteissa…
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• Suomessa biohiiltä käytetty noin 30 kunnassa tai kaupungissa

• Monta projektia, mutta pieniä

• Suurin osa tehty viimeisen kahden vuoden aikana 

• Liittyy biohiilen hyödyntämiseen hulevesien suodatuksessa, katupuu 

istutuksissa ja vedenlaadun parantamisessa

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

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


Suodatinratkaisuissa

• Kohteita

– Teollisuuden jätevedet?

– Maatalouden jätevedet?

– Kaivosalueet?

• Kirjallisuuden labratulokset vs. käytäntö

• Pitoisuudet, viipymät, lämpötilat, puhtaat kemikaalit, partikkelikokojakauma

• Kemiallinen pidättyminen vai fysikaalinen suodatus?

• Toimintaperiaate, teho ja sen säilyminen tutkittava mielekkäin koeasetelmin

Rakennusteollisuuden raaka-aineena
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Kansainväliset biohiilisertifikaatit

• EBC ja IBI 
• European Biochar Certificate

• International Biochar Initiative biochar standard

• Määrittelee raaka-aineita, tuotantoprosesseja ja menetelmiä hiilen karakterisoimiseksi

• Tavoitteena kestävä ja turvallinen tunnetun hiilijakeen tuotanto

• Vuoropuhelu tutkimuksen ja lainsäädännön kanssa

• Mahdollistaa tutkimustulosten vertailun

• Rajaa ”biohiilen” käsittämään tietyt kriteerit täyttävät kiinteät pyrolyysituotteet

24.3.202116



➢ Sivuvirtojen hyödyntäminen pyrolyysiteknologian kautta biohiileksi

➢ Hiilensidonta

➢ Kasvualustat

➢ Maatalous

➢ Suodatusratkaisut…

➢ Raaka-aineen merkitys fysikaaliseen rakenteeseen suuri

➢ Huokosrakenne vaikuttaa biohiilen toiminnallisuuteen kaikissa sovelluskohteissa

➢ Laadulla on väliä, yksi hiili ei toimi kaikkialla

➢ Hiililaadun toiminnallisuus sovelluskohteessa varmistettava

➢ Vaikutuksen suuruus ja arvo

➢ Onko hyöty hintansa veroinen?

➢ Imago, biopohjainen, hiilensidonta?

➢ Sovelluslähtöinen ajattelu: Mitä hiileltä halutaan? 
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Yhteenveto



Kierroksia Biopeittoon – Kiertotaloutta edistävät uudet 

alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kaivosten 

jälkihoidossa

https://www.luke.fi/projektit/biopeitto2/

Kiitos!

https://www.luke.fi/projektit/biopeitto2/

