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Viherrakentaminen – Grow 
 
 
CARBONS GROW – KASVUA EDISTÄVÄT RATKAISUT 
 
Carbons Finland Oy on korkealaatuisiin biohiilipohjaisiin tuotteisiin ja -ratkaisuihin 
erikoistunut yritys. Carbons-biohiilituotesarjat ovat Grow (kasvua edistävät ratkaisut) ja Filter 
(suodatinratkaisut). Carbons-biohiilet sitovat ravinteita ja haitta-aineita vesistä sekä toimivat 
puhdistamista edistävien mikrobien kasvualustana. Carbons-biohiilet ovat EBC-sertifioituja 
(European Biochar Certificate), ekologisia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. 
Carbons-biohiilet voidaan suodatinkäytön jälkeen hyödyntää kasvualustoissa maata 
parantavana pysyvänä hiilenä. 
 
 
BIOHIILI PIDÄTTÄÄ VETTÄ JA RAVINTEITA 
 
Carbons biohiilet sitoo veden ja ravinteet kasvualustaan kasvien käyttöön. Biohiili estää maan 
tiivistymistä ja parantaa kasvualustan huokostilavuutta, 1 litra biohiiltä sitoo 0,8–0,95 litraa 
vettä. Biohiililisäys kasvualustassa vähentää kastelun tarvetta, tasaa kosteutta sekä vähentää 
maan happamuutta. Biohiili ei kulu eikä häviä vaan toimii vuodesta toiseen ja säilyy 
maaperässä satoja vuosia. 
 
Carbons-biohiilet ovat osa ilmastopositiviista viherrakentamista. Biohiili on hiilinielu, 1 m3 
biohiiltä sitoo 1,2 tn hiilidioksidia ilmakehästä maaperään.  
 
 
BIOHIILITUOTTEET VIHERRAKENTAMISEEN 
 
Carbons Grow Fine erittäin hieno 0–1 mm 
Ominaisuudet: Erikoisseulottu biohiili. Hienojakoinen biohiili sitoo vettä hitaasti, mutta veden 
sitoutumiskyky on yli 90 % hiilitilavuudesta. 
Käyttökohteet: Hiekkapohjaisille urheilukentille ja nurmikoille lisäämään kosteudenhallintaa 
ja parantamaan juuriston kehittymistä.  
Pääraaka-aine: Puupohjainen/koivu. Tuotantolämpötila yli 500 °C 
Toimitus: 2 m3 suursäkki 
 
Carbons Grow hieno 0–4 mm 
Ominaisuudet: Seulottu biohiili. Suuri vedensidontakyky.  
Käyttökohteet: Kuivat/paahteiset istutuskohteet, nurmialueet. Kohteet, joissa biohiilen tulee 
olla tasalaatuinen ja sitoa runsaasti vettä. Myös kompostointiin. 
Pääraaka-aine: Kuusi. Tuotantolämpötila > 600 °C  
Pakkaus: 70 l laatikko, 1 m3 suursäkki 
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Carbons Grow hieno 2–4 mm 
Ominaisuudet: Seulottu biohiili, suuri vedensidontakyky.  
Käyttökohteet: Kuivat/paahteiset istutuskohteet, perennaistutukset, nurmialueet, golf- ja 
urheilukentät. Kohteet, joissa biohiilen tulee olla tasalaatuinen ja sitoa vettä. 
Pääraaka-aine: Koivu. Tuotantolämpötila > 500 °C 
Pakkaus: 1 m3 suursäkki 
 
Carbons Grow karkeampi 2–10 mm / 2–20 mm 
Ominaisuudet: Seulomaton biohiili. Sitoo vettä ja tuo rakennetta kasvualustaan.  
Käyttökohteet: Maanparannus, istutusalat, puut  ja pensaat 
Pääraaka-aine: Koivu. Tuotantolämpötila > 500 °C 
Pakkaus: 2 m3 suursäkki 
 
Carbons Grow Plus karkeampi 5–10 mm 
Ominaisuudet: Seulottu biohiili. Tuo rakennetta ja ilmatilavuutta kasvualustoihin. 
Käyttökohteet: Maanparannus, tiiviit savipohjat, istutusaltaat, biohiili–murskesekoitukset. 
Pääraaka-aine: Koivu tai kuusi. Tuotantolämpötila > 500 °C  
Pakkaus: 70 l laatikko, 1 m3 ja 2 m3 suursäkki 
 
 
KÄYTTÖMÄÄRÄT  JA KOHTEET 
 
Kasvualustoihin 5–10 % tilavuuteen 
Istutuksiin 10 l biohiiltä / 100 l multaa  
Puiden/pensaiden istutuskuoppaan 10 l biohiiltä / m2. Istutuskuopan pohjalle sekoitettuna 
edistää sienijuurten muodostumista.  
Nurmikentät 10 l biohiiltä / m2 perustuksen/ilmastuksen yhteydessä. 1 m3 biohiiltä / 200 m2  

Kompostiin 5–10 % lisätyn biomassan tilavuuteen 
Maanparannukseen 1 m3 biohiiltä – 10 % lisäys / 10 cm muokkaussyvyys riittää 100 m2 alalle 
 

Biohiili on ekologinen vaihtoehto kosteutta pitäville kastelukiteille.  Biohiili voi korvata mm. 
kevytsoran kukkaruukkujen pohjan salaojana ja pinnan katteena.  
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TUOTESELOSTE 
 
Tyyppinimi Kasviperäinen kasvualustahiili 
Hiiltämislämpötila yli 500 °C 
Pinta-ala yli 500 m2 / g 
Kiintohiili (FC) > 90 % 
 
Kokonaisfosfori (P) 270 mg / kg 
Vesiliukoinen fosfori < 10 mg / kg 
Kokonaiskalium (K) 3200 mg / kg 
Vesiliukoinen kalium 1990 mg / kg 
Kokonaistyppi (TOT N) 0.6–0.8 mg / kg 
pH 8–10 
Johtokyky 21,5 mS / m 
Kosteus 50,5 % 
Tuhkapitoisuus 1,6–4 % 
PAH ~5   
 
 
BIOHIILIKASVUALUSTAT 
 
Biohiili–murskeseos 
Ominaisuudet: Biohiili–kivi-kasvualusta, sisältää 3–6 mm kiviainesta, Carbons Filter 
karkeampi 5–10 mm biohiiltä ja kompostia.  
Käyttökohteet: Isot julkispuolen istutukset, savimaat, hulevesipainanteet ja -rakenteet. 
Kohteisiin, joissa kasvualustalta vaaditaan hulevesien pidätyskykyä, tiivistymättömyyttä ja 
pitkäikäisyyttä. Painumaton rakenne viheralueiden kulkuväylille. Komposti voidaan jättää 
sekoituksesta pois, kun alustan toivotaan vain suodattavan ja hidastavan. 
Käyttömäärät: Vihersuunnitelman mukaan 
Sekoitus: Kasvualustan tilavuuteen 75 % kiviainesta, 12,5 % biohiiltä, 12,5 % kompostia. 
Biohiilen paino on 320–330 kg / m3 = 3 m3 / 1 tn. 
Saatavuus: Turun ja Tampereen talousalueilla. Toimittaja TerraWise Oy. 
 
Kantavat kasvualustat 
Ominaisuudet: Seulottua Carbons Grow -biohiiltä. Seulomattomat biohiilet saattavat tukkia 
rakenteen ja muodostaa heikosti vettä läpäiseviä pintoja.  
Käyttökohteet: Katurakenteet 
Käyttömäärät: Suosittelemme pohjan karkeisiin osioihin 10–15 % (tilavuuteen) Carbons Filter 
Extra -suodatinbiohiiliä 10–30 mm ja keski- ja yläkerroksiin 10–20 % Carbons Grow Plus  
5–10 mm -karkeutta. 
 
 
 

 


