BIOHIILIEN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA: HIEMAN PIDEMPI OPPIMÄÄRÄ
Mitä on biohiili?
Biohiiltä voidaan valmistaa puusta, oljesta, hampusta, ym biomateriaalista. Biohiilituotannossa
materiaalia kuumennetaan yli 420C lämpöön ilman happea hallitussa, jatkuvassa
tuotantoprosessissa. Biomassa hiiltyy mutta ei pala koska prosessissa ei ole happea mukana
eikä siten tulta eikä liekkiä. Lopputuote on 80-90%:sti puhdasta hiiltä (kemiallinen merkki C,
carbon). Biomassaan sitoutunut CO2 on siis muuttunut pysyväksi hiileksi.
Puupohjaiselle biohiilelle on tyypillistä hunajakennomainen rakenne. Puun soluseinämät ovat
muuttuneet hiileksi kuivatislauksessa. Avoimet solut muodostavat putkia tai huokoisia, isoja ja
pieniä reikiä, joihin vesi sitoutuu ja maaperän pieneliöt asettuvat.

Biohiili ei ole lannoite. Se on 85-90%:sti puhdasta hiiltä, pH vaihtelee 6,5 - 9. Se on 100%
orgaaninen luomukelpoinen MAANPARANNUSTUOTE. Biohiili säilyy “satoja” vuosia maassa
ilman että se mätänee, lahoaa tai muuten vain häviää (vrt kaskipellot, TerraPreta). Se on
kasvien ilmasta sitomaa CO2:ta pysyvässä muodossa. Biohiili ei “happane” varastossa.
Miten biohiili “toimii”?
Biohiilellä on kolme tärkeää omaisuutta.
Vesi pystyy täyttämään hiilen avoimet huokoset, putket ja reiät. Isot huokoset sitovat ja
luovuttavat helposti vettä, pienissä mikrohuokosissa vesi on tiukasti kiinni. Riippuen
biohiilestä ja sen laadusta, biohiilen sitoma “varavesimäärä” on 80-95% hiilen tilavuudesta.
10m3 kasvualustassa 1m3 biohiili muodostaa 850-900 litran “vesivaraston”.

Elävä maaperä tarkoittaa runsasta pieneliötoimintaa maassa tai kompostissa. Nämä tuhannet
miljoonat “hyvikset” tarvitsevat ravintoa mutta myös hiilipohjaisen kasvualustan ja “suojan”
kuivina kausina. Hyvälaatuisessa biohiilessä on yli 200m2 / gramma pintaa näille pieneliöille. 1
m3:ssa biohiiltä on 2-3000ha huokospinta-alaa. Mitä enemmän pintaa ja ravintoa, sitä
paremmin hyödylliset maan pieneliöt kasvavat ja tuottavat parempaa kasvua!
Biohiili sitoo pintaansa myös ravinteita, erityisesti typpeä. Tämä luonnollinen ravinnefilmi
muodostuu vähitellen maaperässä mutta erityisesti kompostissa tai lietteessä. Biohiilestä
muodostuu vähitellen pitkävaikutteinen ravinnelähde kasveille ja siten vähentää vuosittaista
lannoitustarvetta mutta parantaa satoja.

Biohiili on siis yhdistävä tekijä maassa. Siinä on sienijuuria (mykorritsoja, jotka toimivat
symbioossa kasvin kanssa), vettä ja ravinteita eli kaikkea hyvää kasville ja siksi juuret
hakeutuvat biohiileen. Pysyvä hiili parantaa siis maaperää!
Millaista on hyvä biohiili?
Teollisesti, jatkuvassa ja valvotussa prosessissa tuotetaan korkealaatuisia biohiililaatuja. Hyvä
biohiili ei haise palaneelle ja sormiin ei tule öljymäistä kalvoa. Suomessa tuotetut biohiilet ovat
korkealaatuisia.
Lantakompostiin ja lietteen joukkoon kannattaa laittaa hienojakoista laatua, koska “1000
pientä raetta” sitoo vettä ja muodostaa enemmän toimivaa reaktiivista pintaa mitä yksi isompi
palanen. Mikäli haluat esim savipitoiseen maahan parempaa rakennetta eli ilmavuutta käytä
karkeampaa laatua esim 5-10mm seulontaa.
Raaka-aine, tuotantolämpötila ja -prosessi vaikuttavat biohiilen laatuun. Varsinkin vesien
biosuodatusratkaisuissa näillä on suuri merkitys. Muutaman vuoden sisällä biohiiltä tullaan
valmistamaan erikseen kasvatetusta pajusta. Maataloudesta vapautuneita turvepohjaisia
peltoja ja jätevesiputsareiden ravinteita saadaan siten hyötykäyttöön.

Pajuviljelmät ovat uusia hiili- ja ravinnenieluja ja yksi konkreettinen ratkaisu ilmastoteemassa!
Paju on erinomainen kasvi suojakaistoissa vähentämään ravinnevalumia ja rinteiden eroosiota.
Paju on paras puulaji puuhakesuodattimiin.

Biohiilen käyttö maataloudessa: Mihin, kuinka paljon ja miksi
KOMPOSTOINTI, MAANPARANTAMINEN
Kuivalanta: 3-5% tilavuuteen. 1m3 biohiiltä 20-30m3 lantaa. Biohiilen suuri pinta-ala ja
huokosmäärä sitoo kosteutta, ammoniakkia ja muita typen yhdisteitä. Mikrobitoiminta
lisääntyy. Lantakasa on kuumempi ja painuu nopeammin eikä haise. Kärpästen määrä vähenee.
Lantakomposti kypsyy nopeammin. Biohiiltä sekoitetaan päivittäin lannan joukkoon.
Lietelanta: 1-2% tilavuuteen, 1m3 0-1mm biohiiltä 50-100m3 lietettä, annostelu suoraan
lietealtaaseen. Biohiili sitoo ravinteita ja mikrobeja itseensä, vähentää hajuja.
Kansainvälisten tutkimusten tämä tapa vaikuttaa kaikkein eniten varsinkin typen määrään ja
hyötykäyttöön maaperässä ja siten vaikuttaa lietteen hyötykäyttöarvoon. Itävallassa ja
Sveitsissä erityisesti luomu-viljelijät käyttävät biohiiltä ja hapankaalimehua (fermentointi)
lietteen ominaisuuksien parantamisessa
Maanparannussekoitukset & kompostit: Hyvä ja tehokas maanparannusseos sisältää
ravinteita, orgaanista ainetta, savea tai hienojakoista kiviainesta ja pysyvää hiiltä. 5-10%
biohiililisäys (tilavuuteen) paikalla tehtävään maanparannuskompostiin tai -sekoitukseen lisää
pysyvän hiilen määrää, vedensidontakykyä ja maan mikrobikatiivisuutta. Lantakompostiin
lisätty vihermassa ja savi on erinomainen sekoitus. Lisätietoa täältä.

Jankkurointi: Biokaasulaitoksen ravinnepitoinen neste ja ohut biohiili lisätään maapohjaan
jankkuroinnin yhteydessä. Myyräauran hiekkasuppiloon laitetaan biohiiltä.
https://blog.hamk.fi/biokierto/hiilensidontaa-ja-ravinnekiertoa-oppimassa-itavallassa/
Hedelmäpuut, marjapensaat, mansikat: Mansikka on sienijuuriaktiivisin kasvi,
mikrobiaktiivisen kompostin käyttö toimii vasteena haittamikrobeja vasten. Omenapuilla
sienijuuret lisäävät satomääriä ja puun terveyttä. Käyttömäärä 5-10 litraa / m2 istutusalalle tai
10% kasvualustaan, mieluiten lisättynä tai sekoitettuna kompostiin.
Jäykillä savimailla biohiili-murskeseos parantaa varsinkin omenapuiden juuriston toimivuutta.
75% 2-6mm kivimursketta, 12,5% 5-10mm biohiiltä ja 12,5% hyvälaatuista kompostia. Tämä
sekoitus on hyvä myös vanhojen puiden ja pensaiden perusparannukseen. Puun tai pensaan
juuristoalueelle porataan “ilmastusreikiä” tai uria, jotka täytetään biohiili-murskeseoksella.
Lisätietoa täältä.
Biokaasutus: 2-3% biohiili lisäys biokaasusyötteeseen lisää 20-25% kaasutuotantoa
paremman mikrobitoiminnan kautta. Biohiili parantaa myös kiiinteän mädätteen
ravinneominaisuuksia. Prosessiveden typpipitoisuutta saadaan alennettua sitomalla typpeä
Carbons Filter MOVE -kontin biohiiliin. Nämä ravinneladatut biohiilet ovat eriomaista
maanparannusainetta, varsinkin (lanta)kompostiin sekoitettuna.
YMPÄRISTÖSUOJELU, VESIEN SUODATUS
Biosuodattimet: Tiukkenevat ympäristönormit tulevat edellyttämään suodatusratkaisuja
ravinnevalumien vähentämiseksi. Carbons Filter PRO -tuotesarjassa on esim laiteiden
pesuvesien hallintaan Biopeti-ratkaisu ja laajan 10-25ha valuma-alueen vesienkäsittelyyn
HYDRIDI-puuhakesuodatin. Lisätietoa täältä.
Suojaukset: lietealtaiden suojaukseen ja rehun käsittelyalueiden ravinnenesteiden
imeytykseen Carbons Filter LITE-suodatinsäkit ovat helppo ja kustannustehokas menetelmä.
Lisätietoa täältä.
Kuinka usein biohiiltä lisätään ja mitä se maksaa?
Biohiili säilyy maassa “satoja” vuosia. Kaskipeltojen ydin on maan alla, jossa kaskeamisessa
puiden ym juuret hiiltyivät mutta eivät palaneet. Mustan mullan peltojen hiilipitoisuudet ovat
korkeat johtuen heinien juurten “ajoittaisesta” hiiltymisestä.
Kysymys on tilan perusstrategiasta. Laskenta osoittaa hyvin helposti, mikä on pellon nykyinen
ja potentiaalinen tuotto ja investointikyky. Matalan tuoton kasvit eivät mahdollista suuria
perusparannuksia. Erikoiskasvituotanto, varsinkin jos on käytettävissä kompostoitua
kuivalantaa tai maanparannusseosta tai biohiililisättyä lietettä, pystyy hyötymään paremmasta

sadontuottokyvystä. Hyöty tulee vedensidonnan, ravinteiden mutta myös biologisen
mikrobivasteen kautta (mansikan mädät, sipulin fusarium).
Biohiili ei ole lannoite. Se puskuroi maassa ravinteita. Varsinkin käyttö typensitojakasvien
kanssa lisää maan typpimääriä tuleville vuosille. Miten arvotetaan maan mikrobitoiminnan
paraneminen? Ja veden puskurointikyky kuivina kasvukausina?
Perusparantaminen: Biohiililisätty maanparannusaine, komposti, 10% tilavuuteen, 3-4m3/ha =
1-1,2tn C / ha. Tavoitteena on parantaa pellon / maapohjan tuottopotentiaalia.
Ylläpito: kuivalannan tai lietteen mukana, 200-250kg/ha. Lisää vuosittain pysyvän hiilen
määrää ja parantaa kierrätettävien ravinteiden vaikutusta maaperässä.
Ravinnelataus, mitä se on ja miten se tehdään?
Käsittelemätön biohiili sitoo vettä ja ravinteita. Tarkkaa (tutkittua ja mitattua) tietoa ei ole,
kuinka nopeasti ja miten “latautuminen” oikeastaan tapahtuu. Se ymmärretään, että maassa
biohiili “muokkautuu” luonnollisesti useiden kuukausien aikana, viimeisimpien tutkimusten
mukaan tähän liittyy maaperän humus oleellisesti. Tämä luontainen prosessi tapahtuu myös
metsäpalojen ja peltojen kulotuksen yhteydessä.
Toimintamalleja ovat mm
● hiili levitetään jonkin toisen aineen mukana
● sekoitetaan lantaan, lietteeseen, biokaasurejektiin
● tehdään vihermassapohjainen maanparannusseos tai komposti
● käytetään valmiita biohiililisättyjä tuotteita, esim BiHii-maanparannusaine /
lannoiteseos, Fertilex -biohiililisätty kanankakka.
Miksi käyttäisin biohiiltä, mitä todellista hyötyä saan siitä, minkä ongelman ratkaisen?
Kastelu: Pidempi kasteluväli, vähemmän kuivumisia, karkeat maat kasvavat paremmin.
Mansikalla ja vadelmalla vähemmän ylikastelua (tunneliviljely) ja tasaisempi maakosteus.
Lannoitus: Lannan ja lietteen ravinteet paremmin kasveille hyötykäyttöön. Biohiili puskuroi
ravinteita maassa. Biohiililisäys vaikuttaa erityisesti typen määrään maaperässä.
Luonnonmukaisuus ja puhtaus: elävä maaperä (= aktiivinen maaperän pieneliötoiminta)
kasvaa ja tuottaa hyvin, hyvinvoivat kasvit kestävät paremmin tauteja ja tuholaisia. 90%
maailman kasveista muodostaa symbioosin sienijuurten kanssa, joka vaikuttaa suoraan
kasvuun.Ydin on maan hiili-pitoisuudessa, varsinkin pysyvän hiilen määrä. Biohiilien kanssa
tätä voidaan parantaa.

Perusparantaminen: Karkeat, kuivat, tiiviit savipohjat, väsyneet alustat: perusparantaminen
tehdään biohiilellä ja hyvälaatuisella kompostilla (ja savella). Eli ravinteita, orgaanista ainesta,
biohiiltä, enemmän pieneliötoimintaa.
Ilmastoteema: 1m3 biohiiltä on 1,2tn CO2 ekv. Biohiili on kasvien ilmasta sitomaa CO2:ta
pysyvässä muodossa hiilenä. Se on pois kierrosta.
Kirjoittajan kannanotto lopuksi.
Jokainen viljelijä haluaa tehdä “hyvää halvalla”. Mutta kaikki lähtee perusasioiden
ymmärtämisestä eli maasta ja sen kasvukyvystä. Jos maassa ei ole elämää, se ei pysty
tuottamaan hyvin. Laskenta kertoo yleensä investointimahdollisuudet. Monessa keskustelussa
olen vain todennut kysyjälle, että heinä- tai viljapellon parantaminen biohiilellä ei ole
kannattavaa. Mutta jos korkean hehtaarituoton erikoiskasvin satoja saadaan nostettua
paremmalla kosteudenhallinnalla tai tautivasteen luomisella esim fusariumia vastaan, on
peruste kokonaan toinen.
Lanta ja liete. Ongelma vai mahdollisuus? Ostolannoite vai hyvä kierrätysravinne? Ei
Itävallassa, Sveitsissä, Saksassa ym (luomu)viljelijät käytä biohiiltä ihan turhan takia. Siellä on
tehty asiasta paljon enemmän ja pidempää käytännön tutkimusta tiloilla mitä Suomessa.
Suodattimet: Biohiili-puuhake-suodattimet ovat helppoja rakentaa ja ylläpitää. Puhdas vesi on
entistä tärkeämpi asia. Varsinkin kun lähijärven ravinnekuormitus ei vähene pelkästään
kaislojen niitolla.
LINKKEJÄ:
Sari Weckström, Suomen biohiiliyhdistyksen videotallenne.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=254072525674960&ref=watch_permalink
Markku Suutari, HAMK:n kurssivideo biohiilistä https://youtu.be/afzLKolCpCs
Lisätietoa:
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