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Miksi juuri paju
Luonnostaan huokoisin puurakenne
- Nopea kasvu
- Sadonkorjuu 2 - 3 vuoden välein

LCA
- Merkitys hiilitaseissa
- Energian raaka-aineena hiilinegatiivinen
- Biohiili maahan, lopullisesti pois hiilen kierrosta

LULUCF
- Kasvatus turvetuotannosta poisjääneillä alueilla



HUOKOISUUS EROTTAA MUISTA 
BIOHIILISTÄ

Pajubiohiili
200 - m2/g
400 - – 500 m2/g

Ei sovellu 
grillihiileksi



Biohiili ja komposti täydentävät toisiaan

Huokoinen rakenne 
- mikrobitoiminta vilkastuu 
- alentaa kompostin tiheyttä  
- helpottaa sekoitteen ilmastoitumista
- imee kosteutta

Kasvihuonekaasujen ja (CH4 ja N2O) ja ammoniakin (NH3) 
haihtuminen vähenee
- Vähemmän hajua, hajut muuttuu 
- Lataa biohiilen ravinteilla

Kompostointi ja biohiili



Taloudelliset vaikutukset
• Kompostointiaika lyhenee 5 – 10 %
• Hiilisekoitteinen mädätysjäännös on 

kompostoituna arvokas lannoitekäytössä

Riittääkö korvaamaan biohiilen kustannukset 
ja prosessimuutokset? 

Hiili on pois hiilen kierrosta

Kompostointi ja biohiili



Laitosmittakaavan kompostointivaiheessa suurin potentiaali on 
kompostimassaan lisättävillä pienillä, alle viiden prosentin biohiilen lisäyksillä. 
Tämä vaikuttaa kompostien stabiloitumisnopeuteen ja sitä kautta vähentää 
kompostoinnin ympäristövaikutuksia, vähentää kompostien kypsyttämiseen 
tarvittavaa tilaa tai vastaavasti kasvattaa kompostointilaitoksen kapasiteettia. 
Tutkimuksen ja pyrolyysilaitteistojen kehittämisen avulla jäteperäisistä 
biohiilistä voidaan tulevaisuudessa saada yksi tukiainevaihtoehto 
laitosmittakaavan kompostointiin. 

BIOHIILEN LISAŸKSEN VAIKUTUKSET 
KOMPOSTOINTIPROSESSIIN 

LAITOSMITTAKAAVAN TUNNELIKOMPOSTOINNISSA 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/162814/biohiile.pdf?sequence=1



Metaanin tuoton muutoksia biohiilikokeissa. FM suhde: biohiilen osuus syötteestä (märkäpainosta)

Biohiili tehostaa biokaasuprosessia 
ja biokaasuntuottoa

Meyer-Kohlstock D. Energies 2016, 9, 247Mädätysposessin tehostaminen biohiililisäyksellä: 
-Paljon tutkimusnäyttöä: biohiililisä tehostaa prosessia ja metaanintuottoa (>30%) 

Oletus: tukee mikrobitoimintaa prosessin aikana → parantaa metaanintuottoa
- Hiililisästä saatu kuitenkin ristiriitaisia tutkimustuloksia → biohiilen laadulla suuri merkitys



Biokaasuntuotanto & biohiili
Biohiililisäys voi estää/laimentaa/sitoa reaktiota inhiboivia 
haitallisia aineita, mahdollistaa ”vaikeiden” syötteiden 
mädätyksen ja nopeuttaa prosessia

Ammoniuminhibitio
- Biohiili sitoo kationinvaihtajana ammoniumioneja pintaansa
- Tuo suotuisat olot mikrobeille reaktion aikana 

(”mikroilmasto” huokosten sisällä)
- Parantaa hiili-typpisuhdetta reaktiossa

Muut inhiboivat aineet (fenoli, furaani ym)
- Biohiili toimii aktiivihiilen tavoin, inhiboi toksisuutta
- Puskuroi pH:ta
- Mahdollistaa suotuisien mikrobien toimintaa
- Katalysoi reaktiota vaikka syötteessä olisikin inhiboivia substraatteja





Pajubiohiilen ominaisuuksia
Sitoo vettä ja siihen liuenneita ravinteita  

1 vrk 0,6 m3 vettä/ 300 kg (n. 1 m3) 
3 vrk 0,9 m3 vettä/ 300 kg  (n 1 m3)

Biohiili ja siihen kasvavat/ympätyt mikrobit ja bakteerit sitovat 
valumavesistä ravinteita, raskasmetalleja, PAH yhdisteitä, PCB, 
lääkeaineita, herbisidejä, pestisdejä, glyfosaattia.

Kasvualustat hule- ja suotovesien imeyttämiseen, suodattamiseen 
ja puhdistamiseen

Maatalouden valumavedet

Uusien EQS vaatimusten mukaiset vedenpuhdistuslaitokset 2019 
Huokoinen biohiili korvaa aktiivihiilen



Pajupojat Oy
• Perustettu 01/2014
• Omistajat Markku Suutari 62 %, Ilmo Kolehmainen 10 %, Reijo Louko 10 

%, Vesa Hiltunen 10 % 
• TEKES-hanke vuonna 2015 (De Minimis), YM Ravinnekierrätys (RAKI) 

hanke 05/2015-12/2016
• Jalostaa pajusta biohiiltä, kasvattaa ja ostaa pajua 

– Orgaanisen jätteen kompostointi
– Kasvualusta viherrakentamisessa

• 1 patenttihakemus
• Tutkimus- ja kehittämishankkeita yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 

ammattikorkeakoulujen kanssa 
• Asiantuntijaverkostossa Suomen, Ruotsin ja Tanskan pajuosaajat

•
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