
VIHREÄ INFRASTUKTUURI
Biohiili viherrakentamisessa  

käsittelee hule- ja suotovedet 



TIIVIISTI
- Biohiili + sepeli kasvualustoissa puut, kasvit ja pensaat kasvavat 

erinomaisesti

- Kustannusvaikutukset:

- säästöt: jätevesiverkostojen rakentaminen ja vesien 

käsittelykustannukset

- Neutraali kustannusvaikutus kasvualustan hinnassa

- Käytännössä huoltovapaa

- Matalaravinteiset hule- ja suotovedet ohjataan biohiili + sepeli 

kasvualustaan korvaten mullan ja turpeen

- Biohiili on mikrobien ja bakteerien kasvualusta

- Referenssi: Tukholman kaupunki käyttää sepeli + biohiili kasvualustoja ja 

on luopunut turpeen ja mullan käytöstä, ratkaisevaa oli hajautetun 

hulevesien puhdistuksen ja viherrakentamisen yhdistäminen

- Ratkaisua olemme esitelleet 10 kaupungissa, ovat kiinnostuneita ja 

haluavat perustaa koealueita



Kaupunkipuut kärsivät veden
puutteesta, koska ovat usein
läpäisemättömien pintojen
ympäröimiä. Sadevesi
johdetaan juuriston sijaan
hulevesikaivoihin ja putkia
pitkin pois.

Kaupunkipuut kärsivät huonosta
kaasujen vaihdosta. Tiiviit ja 
läpäisemättömät pintarakenteet
estävät hapen ja hiilidioksidin
vaihtoa

Kasvuongelmien taustalla: 
• tiivis maaperä, ilmatila, huono 

juuristohengitys
• veden, hapen ja ravinteiden pidätys ja 

puute
• heikko mikrobitoiminta
• juuristotaudit



Katukiveykset ohjaavat hulevedet biohiilikerrokseen, joka suodattaa ja 
sitoo itseensä vettä ja siihen liuenneita ravinteita

Hulevedet ja ravinteet imeytetään biohiileen, suodatettuina maaperään 
eikä salaojaverkoston kautta vesistöihin

Puhdas kasvualusta, ei rikkaruohonsiemeniä

Lannoitettuna tai kompostiin sekoitettuna parantaa kasvua 

lisää kasvualustan ravinteiden ja veden pidätyskykyä

Huokoiset hiilialustat ovat 
hulevesi- ja ravinnekaivoja



Pajubiohiilen ominaisuuksia
www.sustainablecitiescollective.com/deeproot/1221947/improving-stormwater-control-

measure-performance-biochar

Sitoo itseensä vettä ja siihen liuenneita ravinteita  viisi kertaa oman

massansa. 

- imeytyskoe kappaleet n 30 mm

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

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

- 5 krt. oma massa, kun biochar seulottiin 2 mm partikkeleiksi

Lannoitettuna tai kompostiin sekoitettuna parantaa kasvua 

- lisää kasvualustan ravinteiden ja veden pidätyskykyä

Compared to sand, biochar not only retained up to 3 orders 

of magnitude more E. coli but also prevented their mobilization 

during successive intermittent flows (Mohanty et al 2014)

Sitoo valumavesistä raskasmetalleja, 80 – 97 % kuparia ja sinkkiä 

riippuen biohiilen laadusta ja veden pH:sta (Gray et al  2015)

http://www.sustainablecitiescollective.com/deeproot/1221947/


KASVUTULOKSET HÄMMENTÄVIÄ
”Det växer som sjutton – det är helt fantastiskt!”

Tukholman Landscaping Departmentin (=puisto-osasto?) noin 10 vuoden 
kokeet 

Kasvualusta on sepelin ja biohiilen sekoitus, jota käytetään puiden, 
pensaiden, perennojen, kukkapenkkien ja puistojen rakentamisessa. 

Tulokset hämmentäviä: joissakin tapauksissa kuuden vuoden ikäisenä puut ovat 
jopa viisi kertaa suurempia kuin 30 vuotiaat (”In some cases 6 year old trees planted in structured soils

with biochar were five times larger than 30 year old trees planted using more traditional urban tree planting techniques.”)

https://www.biochar-journal.org/en/ct/77-Planting-Urban-Trees-with-Biochar

http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Pagaende-projekt/Biokol/

https://www.biochar-journal.org/en/ct/77-Planting-Urban-Trees-with-Biochar


Luonnonmukainen kasvualusta
• Juurten veden ja hapensaantia rajoittavat katurakenteet, maan 

tiivistyminen ja painuminen

• Sepeli/sora rakenne parantaa vedenkulkua ja maan ilmavuutta

• Biohiili on mikrobien ja mykorritsojen kasvualusta

• Pohjalle kivikerros (kaksi kerrosta erikokoisia kiviä – tai yksi kerros 32 

– 63 mm kiviä)  

• Kivien sekaan ja päälle biohiiltä: ei tiivisty eikä puristu kasaan, 

huokoskapasiteetti

• Kivimurske ja biohiili sekoitus => huokoisuus kasvaa n. 40 % => 

parempi ilmavuus ja läpäisevyys, parempi juurten kasvu

• Biohiili on hiilinielu. Hehtaari pajukasvustoa sitoo vuodessa CO2:ta 14 

tn. Tonni biohiiltä = 3,7 tn CO2

• Pariisin ilmastosopimuksen osa: 0,04 % hiiltä maahan vuodessa



Puistot, perennat ja kukkapenkit
• Biohiilen raekoko 1- 10 mm  

• Puut:  Kasvualusta 2,25 m3/puu, biohiilen osuus 15 - %, loppu sepeliä 

(32-63 mm)

• Perennat ja pensaat: 1/3 biohiiltä,  loppu soraa 2- 6 mm)

• Nurmikenttä: Pohjakerros 15 % biohiiltä, loput soraa. Pintakerros (300 

mm) soraa (2-6 mm) +  ¼ lannoitettua biohiiltä

• Biohiili lannoitus parantaa tuloksia, biohiilessä on typpeä ja fosforia

• 4* Peruslannoitus

• Kivimurskan ja biohiilen sekoite 

• Valmis sekoite säästää ¼ työkustannuksia

• Lannoitteen levitys biohiilen päälle ja sekoitus jyrsimellä/käsin

• =>> kokeen tulosten seurauksena Tukholmassa otetaan biohiiili

käyttöön kaikessa puistorakentamisessa  1500 tn biohiiltä (biochar) 

vuodessa







Försöksytorna för gräs innan sådd och vattning.



Plant bed renovation a 

block of Nybrogatan where 

we follow our drawing 

‘structural soil with 

biochar’. Some of the old 

trees were saved.



Gräsbilden är från 2010 där vi blandade hälften kol och

hälften planteringsjord lagret är 5-10cm tjockt den ligger 

på ett rent stenlager 32-63mm med kokosduk på.



Gräsbilden är från 2010 där vi blandade hälften kol och

hälften planteringsjord lagret är 5-10cm tjockt den ligger 

på ett rent stenlager 32-63mm med kokosduk på.



Vallhallavägen 2015

Compacted soil which is 

changed to ditch filled 

with biochar and 

macadam 32-63mm to 

save the trees with 

infiltration of stormwater





our trenches has a mixture of 
1 part biochar 
9 parts 4-8 mm crushed granite



Perennplanteringar med 3 delar krossad 

granit 2-6 mm och 1 del biokol



Perennplanteringar med 3 delar krossad 

granit 2-6 mm och 1 del biokol



2014
Bergenia planted in
2-5mm krossad granit (2-
5mm)and biochar 50/50 
volume

2014
4 months later



May2015 August 2015



Narvavägen Stockholm
test holes 4 years after planting in structural soil
surface coating pumice fraction 2-8mm mixed with 
crushed granite fraction 0-8mm  volume 1/1 

Juuret kasvavat alustassa
n. 1 m/vuosi!



Svartvikstorget 
2016

Biochar and stone chips = 
crushed granite 3/4 (4-8mm) 
and nutrient-enriched 
charcoal 1/4. volume





• Hengitysreiät

• Biohiili + sepeli + ravinteet

• Aktivoi juuristoa ja 
mikrobeja


