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Puuperäinen Biohiili  osaksi hiilineutraalia  aluetaloutta 

”Kaikki irti puusta”



Sisältö
• Pirkanmaa puuparatiisi ja biotalouden keskus ?

• Pyrolyysi lyhyesti

• Pyrolyysituotteet , business- ja markkina-ajurit

• Biohiilen käyttökokemuksia: ” Levin rinteiltä Pohjois-

Siinain aavikoille ja sillä välillä”

• Puu ja Biohiili hiilineutraalissa yhteiskunnassa:  

”kauniita puheita vai tekemistä arjessa”

www.suomenbiohiili.fi



Biorikas Pirkanmaa
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• Maapinta-ala 1,258 milj.ha
• Metsätalousmaata

964 000 ha eli 77 % maa-

alasta – Sisältää suojelualueet 
• Metsämaata   919 000 ha, 

josta puuntuotantoon 
käytettävissä  97 % 

(894 000 ha) 

2551  järveä
Sisävesiä 13,9%
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Jatkuvatoimiset tuotantolaitokset kasvussa 

www.suomenbiohiili.fi

Hiiltä puusta 6000 tn vuodessa
panosretortti 6000 tonnia  hiiltä 

vuodessa



Tuotteet
• Palavaa kaasua polttoaineeksi

• Nesteitä synteettisten kemikaalien korvaajaksi

• Puuperäinen hiili kymmeniin tarkoituksiin

www.suomenbiohiili.fi



Hiilen sidonta, veden käyttö, ravinteiden kierrätys, 

maan hoito ja ruokaturva, vihreys

• 1 kg biohiiltä vastaa 3,5 kg CO2 eq päästöä

• Hiili C maassa 300- 3000 vuotta, poissa kierrosta

• Sitoo vettä 5 kertaa painonsa verran  samalla 

vesiliukoisia ravinteita ja kemikaaleja
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2 ämpärillistä 
biohiiltä
Kompensoi 
100 km ajon 
henkilöautolla



Säilynyt yli 2 500 vuotta 
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https://biochar.info/biochar.terra-preta.cfml



MTT:n ICI-hanke Pohjois-
Siinailla 2013--
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Hiilen sidonta
• Autiomaan hiekasta metsää – St1:n kokeilu alkoi 

tammikuussa Marokossa

• Pilottihankkeessa testataan eri puulajien selviytymistä. 

Tarkoituksena on istuttaa 16 000 tainta kivikkoiseen 

hiekkaan.
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Viedään: 
biohiiltä

Teknologiaa
Osaamista

NOIRECO Oy



Kompostointi ja ravinteiden kierrätys

nurmiin Levillä
• Levi
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Ei valuntaa 
koko kesänä!!

vesien 
sitominen 

kasvustoon !

Biohiiltä 10%



Katot vettä ja hiiltä 
sitomaan
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https://www.luke.fi/uutiset/viherkatoista-ja-keinopesista-buustia-
lapin-kesamatkailuun/



Vihreät rinteet ja 
valuntastopparit
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Kaivosalan jälkihoito
• Biopeitto -hanke: rikastushiekka/ ja sivukivialueille
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Ravinteiden kierrätys
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Vihreät parvekkeet ja 
hiilen sidontaa
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kartonkilaatikot joissa rikastettu biohiili  
ja komposti                 http://www.bihii.fi/



Vertical green building
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Hulevedet, Valumien esto, ravinteet hiileen , 

kaatopaikkojen sekä teollisuuden päästöt
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https://www.hel.fi/static/ymk/pie
nvesitapaaminen/Materiaalit/3_K
uoppamaki.pdf



Rakennustekniikka
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Hiilen sidonta
Ilmanlaatu?



Hiiliharkko akkuna ???
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Hiili energiana
• Egypti ja sulatot
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Biochar Usage in EAF-Steelmaking Potential and Feasibility
Conference Paper · April 2014



Biohiili Rehuissa
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Metaani 
päästöjen 
vähennys

?



Osaamisen ja tekniikan vienti !!!
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1107000

P- Siinailla 1107000 
tonnia
Kuivaa biomassaa/v

Koulutettu yli 500 
pyrolyysin osaajaa



Tukholma suurin Suomalaisen 

biohiilen käyttäjä
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Biohiili ja sen 
käyttömahdollisuudet  
viherrakentamisessa 
20.12.2017, Anu Riikonen 
Metsätiet. lts, HY 
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https://www.aaltohaitek.fi/
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Puusta vai 
muusta??
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Hiilineutraali 
yhteiskunta… Tampere ?



Päätöksiä ja todellisia 
muutoksia
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• The Stockholm Biochar Project is expected to produce 

7,000 tonnes of biochar by 2020 and sequester, based 

on their estimates, an amount of CO2 equivalent to 

removing 3,500 cars from the streets of Stockholm.Mar 

29, 2017

• Launch of the Stockholm Biochar Project pyrolysis pilot 

plant (March ...

•

https://biochar.international/launch-stockholm-biochar-

project-pyrolysis-pilot-plant-mar...

https://biochar.international/launch-stockholm-biochar-project-pyrolysis-pilot-plant-march-2017/
https://biochar.international/launch-stockholm-biochar-project-pyrolysis-pilot-plant-march-2017/


Alueen hiilijalanjälki
kaavoitukseen

• Alueen imago valtiksi (vain se on usein osattu)

• Ekologiset valinnat maankäytön perustaksi

• Kilpailutuksen kriteerit  ”uuteen asentoon” 

• Hiilen sidonta viherrakentamiseen ja kaikkiin rakennuksiin 
sekä vesien (hule) hallintaan

• Vihreyttä: kasvit ja pinnat hiiltä sitomaan sekä osaksi 

ympäristön sekä ihmisten terveyttä

• Sähkön varastointi /biohiili ????????????????

• Aluetalous ja kierrätys kilpailutukseen ??

• >> Kaikki irti puusta !
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Kiitoksia
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Kiitoksia


