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Viherrakentaminen – Filter 
 
 
CARBONS FILTER – PUHTAITA VESIÄ 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. 
 

 
BIOHIILET PUHDISTAVAT VESIÄ 
 

Carbons Filter -biohiilillä ja suodatinrakenteilla pystytään merkittävästi tehostamaan 
erilaisten vesien puhdistamista. Tutkimusten mukaan biohiilen käyttö muiden materiaalien 
kanssa vähentää ravinnevalumia, poistaa haitta-aineita (E.coli, raskasmetalleja) ja sitoo 
mikromuoveja. 
 
Hulevesien puhdistus voidaan yhdistää osaksi viherrakenteita. Biohiili hidastaa, sitoo, 
puhdistaa ja luovuttaa tehokkaasti hulevesiä, haitta-aineita sekä mikromuovia. Biohiili 
yhdistää huokoisen kasvualustan, viherrakenteiden kasvit ja puut toimivaksi 
kokonaisuudeksi. 
 
Biosuodattimissa biohiilellä on suuri merkitys ravinteiden ja haitta-aineiden sidonnassa. 
Biohiili toimii puuhakesuodattimissa mikrobien alustana. Erilaisilla biohiililisätyillä rakenteilla 
voidaan hidastaa, viivästyttää tai imeyttää hule- ja valumavesiä. Biohiiliä voidaan käyttää 
vaihdettavissa suodattimissa (Carbons LITE-suodatinsäkit, MOVE-suodatinkontit), 10–15 
vuoden välein uusittavissa suodattimissa (PRO-puuhakesuodattimet, BIOPETI-suodatin) ja 
muissa biopainanne- ym. viherrakenteissa. Suodatinkäytössä biohiilen laadulla ja raekoolla on 
suuri merkitys, liian ohut hiililaatu saattaa tukkia rakenteen. Suodatinhiilien jälkikäyttöön 
vaikuttaa suodatettavan veden ominaisuudet.  
 
VTT:n liukoisuustutkimuksen (EN 14405) mukaan Carbons Filter -biohiilet ovat erittäin 
soveltuvia biosuodatinrakenteisiin.  
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Filter-suodatinbiohiilet 
 

Carbons Filter hieno 2–4 mm 
Ominaisuudet: Mekaanisesti seulottua, sisältää pieniä määriä 0-ainesta. 
Käyttökohteet: 1–3mm suodatinhiekkaan ja hienosuodattimiin sekoitettava biohiili. 
Pääraaka-aine: PEFC-sertifioitu kuusi, tuotantolämpötila yli 600 °C, tuotantomaa Suomi.  
Pakkaus: 70 l laatikko, 1 m3 suursäkki 
 
Carbons Filter karkeampi 5–10 mm 
Ominaisuudet: Mekaanisesti seulottua, sisältää pieniä määriä 0-ainesta. 
Käyttökohteet: Vesien käsittelyyn ja puhdistukseen. Toimii hidastavana mutta läpäisevänä 
materiaalina suodatusmateriaaliseoksessa. Viivästysaltaat, passiiviset suodatinrakenteet, 
vaihdettavat suodattimet ja kantavan kasvualustan keski- ja yläkerrokset. 
Pääraaka-aineena PEFC-sertifioitu kuusi, tuotantolämpötila yli 600 °C, tuotantomaa Suomi 
Pakkaus: 70 l laatikko, 1 m3 ja 2 m3 suursäkki 
 
Carbons Filter Extra karkea yli 10 mm 
Ominaisuudet: Mekaanisesti seulottua, sisältää pieniä määriä 0-ainesta. 
Käyttökohteet:Tuo rakennetta vedenläpäisevyyden lisäämiseksi erityisesti kantavien 
kasvualustojen pohjakerroksiin ja salaojakerroksiin. 
Pääraaka-aine: PEFC-sertifioitu kuusi, tuotantolämpötila yli 600 °C, tuotantomaa Suomi. 
Pakkaus: 1 m3 suursäkki 
 
 

Biohiili-murskeseos  
Ominaisuudet: Biohiili-kivi-kasvualusta, sisältää 3–6 mm kiviainesta, Carbons Filter karkeampi 
5–10 mm -biohiiltä ja kompostia.  
Käyttökohteet: Kohteisiin, joissa kasvualustalta vaaditaan hulevesien pidätyskykyä, 
tiivistymättömyyttä ja pitkäikäisyyttä. Tiealueet hulevesipainanteet ja -rakenteet, hulevesien 
hidasteet ja suodatusrakenteet. Painumaton rakenne viheralueiden kulkuväylille. Kompostin 
voidaan jättää sekoituksesta pois, kun alustan toivotaan vain suodattavan ja hidastavan. 
Sekoitus: kasvualustan tilavuuteen 75 % kiviainesta, 12,5 % biohiiltä, 12,5 % kompostia. 
Biohiilen paino on 320–330 kg / m3 = 3 m3 / 1 tn. 
Sekoittaminen: Kiviaines voi olla uutta tai kierrätettyä haitta-ainevapaata hiekoitussepeliä. 
Biohiili suositellaan sekoitettavaksi kompostiin etukäteen, jolloin se kosteus-, ravinne- ja 
mikrobilatautuu. Kompostiksi sopii viherkomposti tai ravinnepitoinen kasvualustasekoitus. 
Sekoitus voidaan tehdä kasvualustojen sekotuslaitteilla tai kauhalla paikan päällä.  
Saatavuus: Turun ja Tampereen talousalueilla, toimittaja TerraWise Oy 
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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   
 

 


