


Hajautettu käsittely 
kasvualustoissa
- Kantavat kasvualustat
- Nurmikentät
- Liikenneympyrät
- Kasviaidat
- Viherkatot

Keskitetty käsittely 
biosuodattimessa

Jälkipuhdistus 
esim. juurakkosuodatin
tai munkkipato



Kaupunkien, kiinteistöjen ja teollisuusalueiden 
hulevesijärjestelmät:

Biohiili + kiviaines + kasvit



• Kivi(mineraali)pohjainen kasvualusta hyödyttää sekä puita että 
hulevesien käsittelyä

•

▪ Parantaa juuriston veden ja hapensaantia
▪ Peruskasvualustana joko kivimurske (50-60 mm tai 90-150 mm) tai sepeli

▪ => kaasujen vaihto ja veden virtaus paranee 
▪ Kivien sekaan ja päälle maan sijaan biohiiltä: kasvualusta ei tiivisty eikä 

puristu kasaan
▪ Kivimurske ja biohiili sekoitus => huokoisuus kasvaa n. 40 % => parempi 

ilmavuus, parempi juurten kasvu
▪ Tukholmassa kantaviin kasvualustoihin käytetään murskattua jätebetonia



Inlets for Stormwater
Carbon dioxide out

1. Pavement
2. Geotextile
3. Layer of crushed rock for infiltration 
of surface water and airing of the soil
4. Structure of granite stones the space 
between is filled with soil
5. Terrace
6. Plant box of conreate
7. Tree
8. Planting soil
9. Catchment chamber for infiltration of
surface water and airing the structural
soil

How to create good growing conditions and taking care of the rain water

1.

2.

3.

4.





13 000€/vuosi (2016) 

Hulevedet ohjataan
kasvualustaan (niin paljon kuin
sitä on). Vesi, siihen liuenneet
ravinteet (myös haitta-aineet) 
imeytyvät biohiileen, josta kasvit
ottavat ne käyttöönsä. Biohiili on 
kuin akku, joka latautuu
hulevesistä ja tyhjenee kasvien
haihduttaessa vettä. Biohiili ei
tästä kulu eikä kasvualustaa sen 
takia tarvitse vaihtaa.





Pure rock that was covered 
with coir mat and 3-inch soil 
mixed with charcoal blend 
50/50 continuous plant bed 80 
cm deep about 2 meters wide



our trenches has a mixture of 
1 part biochar 
9 parts 4-8 mm crushed granite
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Tausta: Iowa State University, Laura Christianson



Perustuu Iowan yliopiston ”wood chip” -biosuodattimeen 
(https://store.extension.iastate.edu/Product/Woodchip-Bioreactors-for-Nitrate-in-Agricultural-Drainage)
Tutkimusten mukaan hakereaktorit puhdistavat sekä typpeä, fosforia että kiintoainetta (TSS) jätevedestä 
Pajupojat Oy patentoitu ratkaisu: paranneltu versio Iowa-mallista → Lisätään puuhakkeen sekaan biohiili

• Biohiileen voidaan ympätä sopivia mikrobeja, tai voidaan käyttää ”muokattua” biohiiltä 
• Puhdistamon päälle istutettava pajukasvillisuus tai muu kasvillisuus (esim. nurmi) käyttää vettä ja 

ravinteita, tehostaa puhdistusta (=juurakkopuhdistamo)
• Biohiili tasaa kosteustasapainoa ja suodattaa vettä myös kylmänä vuodenaikana

Liitetään olemassa olevaan salaojarakenteeseen tai kyseinen ala salaojitetaan ja poistuva vesi johdetaan 
biosuotimen läpi, oltava kuitenkin ohijuoksutusmahdollisuus poikkeussateiden varalle.

Soveltuu parhaiten maa- ja metsätalouden valumiin tms. suuremmille valuma-alueille (optimi 5–30 ha) tai 
vaihtoehtona kosteikolle tai osaksi kosteikkoa

https://store.extension.iastate.edu/Product/Woodchip-Bioreactors-for-Nitrate-in-Agricultural-Drainage


Perusideana on ollut, että reaktoreiden runsashiilinen ja vähähappinen ympäristö ylläpitää
denitrifikaatiobakteereiden toimintaa. Etuina: pieni ekologinen jalanjälki, ei kuluta energiaa, täysin luonnollinen
prosessi ja alhaiset rakennus- sekä ylläpitokustannukset.

Denitrifikoivaa bioreaktoria on tutkittu farmi/peltotasolla viimeiset 20-vuotta ja sen on osoitettu poistavan
tehokkaasti typpeä, uusimpien tutkimusten mukaan puhdistaa tehokkaasti myös fosforia ja kiintoainetta (COD,
TTS) sekä koliformisia bakteereita. Biohiililisäys tehostaa näitä ominaisuuksia edelleen.
• Pelkkä hakereaktori sitoo typestä 50-90%, fosforista 15-54% ja kiintoaineesta 90%

Kosteikkoon verrattuna etuina:
• kompakti koko
• voidaan piilottaa maan alle,
• parempi vedenpuhdistusteho
• edullisuus

Bioreaktoria voidaan helposti optimoida ja mitoittaa kullekin kohteelle sopivaksi. Ei sovi kuitenkaan suurille
virtaamille (> 100 l/s), alkuperäinen biosuodin 4-25 l/s virtaamille

Bioreaktori on pitkäikäinen (vähintään 10 vuotta, tutkimuksissa 15-20v) ja huoltovapaa
• Käytön jälkeen materiaalit voidaan kompostoida tai kyntää esimerkiksi peltoon, ravinteet talteen

Referenssejä (hakereaktori) mm: Lepine et al., 2015. Journal of Environmental Quality 45(3), 813-82, Sharrer et al, 2016. Ecological Engineering 93, 135-143). Christianson
et al., 2016. Water Research 105, 147-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.08.067

http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.08.067


• Munkkipadolla voidaan säätää vedenkorkeutta padon yläpuolisella alueella lisäämällä tai 

poistamalla säätölevyjä padossa. Biohiilet sijoitetaan säätölevyjen molemmille puolelle esim. 

verkkopussissa

• Mikäli halutaan tehokkaampaa ravinteiden poistoa, voidaan biohiilen sekaan lisätä puuhaketta



• Juurakkopuhdistin soveltuu parhaiten tasaisille virtaamille jossa ei ole suuria vaihteluja
• Juurakkopuhdistimon rakenne voi mukailla ”Tukholman” kasvualustamallia. Eli pohja tehdään 

karkeasta kiviaineksesta jonka läpi vesi virtaa. Päälle istutetaan pajut jonka juuret ulottuvat 
pohjalla olevaan kiviainekseen

• Virtauksen tasaus altailla (kuvassa säätökaivo)
• Ei sovi suurille virtaamille (> 100 l/s), oltava ohijuoksutusmahdollisuus



Biohiilipohjainen hulevesikunnostusprojekti USA

Lähtötilanne: 
Omakotialueen hulevedet 
johdetaan rumpuputkea 
pitkin avo-ojaan ja sitä 
kautta jokeen. Ojan 
ympäristössä voimakasta 
eroosiota, joen veden laatu 
huonontunut.

Ratkaisu: 
Avo-oja täytetään 
hiekka/hake/biohiili -
seoksella ja päälle 
istutetaan puustoa. 
Entinen avo-oja toimii 
näin hulevesien 
imeytyskenttänä.





Edellisten yhdistelmä:


