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Biohiili 
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• Hiiltynyt orgaaninen 

aines, joka ei vapauta 

käytössä hiilidioksidia 

ilmaan – sitoo hiilen 

maahan sadoiksi-

tuhansiksi vuosiksi 
• (vrt. grillihiili tai terästeollisuuden 

hiili, jotka käytön myötä vapauttaa 

CO2 takaisin ilmakehään) 
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YLE Uutiset 22.9.2019 



Biohiilen soveltuvuus 
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Monipuolisten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi 

biohiilellä on useita käyttösovelluksia. Tällaisia ovat mm. Suomen 

biohiiliyhdistys ry:n listauksen mukaan 

 

• Maaperän parantaminen 

• Kasvualustasovellukset 

• Hiilen sidonta, ravinteiden ja materiaalien kierrätys 

• Kompostointi, biokaasun tuotanto 

• Vedenpuhdistus (hulevedet) 

• Pilaantuneen maaperän puhdistus 

• Karjataloussovellukset (lannan käsittely, rehun lisäaine) 

• Rakennusmateriaalit 

• Funktionaaliset tekstiilit 

• Kosmetiikan ja lääketeollisuuden sovellukset 

• Pyrolyysikaasujen, öljyjen ja tisleiden sovellukset 

Kaivannaisjätealueiden peittomateriaalit  

ja viherrakentaminen 



Biopeitto-projekti 

 

- Vuonna 2017 aloitetussa Euroopan aluekehitysrahaston 

rahoittamassa kolmivuotisessa Biopeitto-projektissa testataan 

ja kehitetään biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja 

kaivannaisjätteiden peittämiseen. VAATIMUS: materiaali 

toimii satoja vuosia, jopa tuhansia. 

- Tarkoituksena on löytää peittomateriaaleista ne yhdistelmät, 

jotka parantavat kuivapeiton pitkäaikaisominaisuuksia, 

vedenpidätyskykyä ja hiili- ja ravinnetasapainoa, sekä myös 

edistävät erilaisia maisemointiratkaisuja.  

- Yhteistyökumppaneina Geologian tutkimuskeskus, 

Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 
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Rautaruukki Oyj (SSAB) 

Destia Oy 

Noireco Oy (ent. Biocore Oy) (Suomen johtavin biohiilenvalmistaja) 

Hannukainen Mining Oy 

Levin vesihuolto Oy 

Pohjaset Recycling Oy (ent. Suomen hyötymurskaus Oy) 

Stora Enso Oyj Veitsiluodon tehtaat 

 
Tuki ja suosittelijat: 

Agnico Eagle Finland 

Mawson Oy 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy 

Outokumpu Oyj 
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Yritysyhteistyö 



Mitä projekti tutkii? 

Mikä tahansa biohiili ei toimi missä tahansa. 

Selvitetään mikä on projektin käyttötarkoitukseen sopivin materiaali ja 

miten se kannattaa tuottaa. Esim. tuotannossa lämpötilan nosto saa 

biohiileen lisää pinta-alaa ja jolloin se sitoo metalleja paremmin. 

Samalla sen pitkäaikaiskesto kuitenkin heikkenee. 
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Moreeni+biohiili ja rikastushiekka+biohiili 
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Kolonnikokeet – alustavia labratuloksia (S) 
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Kierrätysmateriaalit kolonnikokeisiin 

Komposti 

Rakennuspuuhake 

Kuitusavi 



Kasvihuonekokeet 
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24.10.2019 Raija Pietilä 

Kokeet todellisessa ympäristössä – Kolarin Rautuvaaran 

rikastushiekka-altaan koealue - lysimetrit 
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Selvitys peittomateriaaleista ja yleinen tietous 

biohiilen mahdollisuuksista 

• Kysely Suomen ja Ruotsin ympäristöviranomaisille, yrityksille, 

konsulteille ja tutkijoille biomateriaalien saatavuudesta ja 

käyttökokemuksista peittorakenteissa. 

• Kyselyssä ilmeni, että tietous biohiilestä ja sen 

käyttäytymisestä ja käyttömahdollisuuksista oli vähäistä. 

Ohjeistuksia ei ole saatavissa, eikä myöskään 

käyttökokemuksia. 

• Selvitys ” Kaivannaisjätealueiden peittomateriaalivalinnan 

koerakenteet ja –järjestelyt” ladattavissa: 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/79_2018.pdf 

• Projekti pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen ja tuomaan 

lisätietoa ja käyttökokemusta 

24.10.2019 Raija Pietilä 

http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/79_2018.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/79_2018.pdf


Tuotanto ja kustannukset 

• Ensimmäinen seikka, johon projektissa kiinnitettiin 

huomiota, kun etsittiin yritystä, joka tuottaisi biohiiltä 

yhteistyönä projektin tarpeisiin: 

– Suomessa on 4 yritystä, jotka ilmoittavat tuottavansa biohiiltä (v. 

2018). 

– Kolme yrityksistä sijaitsee Etelä-Suomessa, yksi Pohjois-

Pohjanmaalla, ei yhtään Lapissa 

– Teollisen tason isoja määriä on vaikea saada 

– Kierrätysmateriaaleja, joista biohiiltä voidaan tuottaa, löytyy 

yleisemmin. Näitä ovat mm. pienpuu tai puuhake, komposti, 

turve, liete. 

– Pienimuotoinen tuotanto nostaa biohiilen hintaa Suomessa, mikä 

tekee siitä kalliin peittomateriaalin. Toisaalta kevyenä 

materiaalina se on edullisin kuljettaa. 
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Tulevaisuus 

• Tulevaisuuden ympäristö- ja ilmastoystävällinen raaka-

aine, jossa kierrätysmateriaalien hyödyntämis-

mahdollisuus 

• Soveltamismahdollisuudet laajat, kaivosympäristöt yksi 

niistä ja myös erittäin haasteellinen 

• Tutkimusorganisaatioissa löytyy osaamista yhteistyöhön 

kuntien ja yritysten kanssa vastaamaan ongelmiin ja 

haasteisiin ja antamaan tietopohjaa yritystoiminnalle 
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Kiitos! 

Rikastushiekkaa ilman peittoa. 


