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HighBio-hanke
• Päärahoittaja: EU Interreg Pohjoinen IV A –ohjelma 
• Länsstyrelsen i Norrbotten (SE), Lapin liitto (FI)

Kokkola 24.2.2011

 Toteutus: 1.7.2008-30.6.2011 

 Tavoite: Uuden tiedon tuottaminen 
puun (ja muiden biomassafraktioiden) 
kaasutukseen liittyen, kaasun 
hyödyntämistarkastelut ja tiedon 
levittäminen.

 HighBio2-hakemus jätetty rahoittajille: 
Jatkohanke vuoden 2013 loppuun 
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Työpaketit
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WP1: Kaasutusprosessin kehittäminen 
(Entrained flow- ja myötävirtakaasuttimet, Biopolttoaineiden syöttö mm. 
paineistetussa ympäristössä)

WP2: Raaka-aineiden vaikutus kaasutusprosessiin (kaasun laatuun ja 
kaasutusprosessin toimintaan)
(Raaka-aineen esikäsittely, Raaka-aineen koostumuksen vaikutus kaasun 
laatuun)

WP3: Kaasutuksen lopputuotteet
(Puhdistetun tuotekaasun katalyyttinen konvertoiminen uusiksi kemian 
tuotteiksi, sivutuotteiden hyödyntäminen, erityisesti biokaasutustuhka)

WP4: Teknis-taloudellinen arviointi
(Aine- ja energiatasetarkastelut, kannattavuuslaskelmat)

WP5: Tiedon levittäminen
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Taustaa
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EU:n energia- ja päästötavoitteet vuoteen 2020 
mennessä
• Vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 20 % vuoteen 1990 

verrattuna
• Lisätä energiatehokkuutta 20 %:lla 
• Lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 % :iin (Suomen tavoite 

38 %. Vuonna 2005 uusiutuvan energian osuus oli 28,5%) 
• Lisätä biopolttoaineiden osuus 10 %:iin liikenteen 

polttoaineista
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EU:n jäsenmaiden edistyminen uusiutuvien 
energiamuotojen tavoitteiden saavuttamisessa
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Kaasuttimet

Myötävirtakaasutin < 1MWth

EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning 
Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta
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Jatkojalostus biopolttoaineiksi

Jalostus polttoaineiksi

Biomassa

Synteettiset
Polttoaine - raaka-aineet

Kostea 
puuhake

Kuivattu 
puuhake

Liikenteen
polttonesteet

FT-reaktori

Bio-Syngas 
synteettinen 

biokaasu

Jäähdytys ja puhdistus
Tuotekaasu

 Synteettinen biokaasu

Synteettiset
Raskaat ja keveät 

hiilivedyt
Alkoholiseokset

EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011

Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning 
Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta



24.2.2011 12
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Biomassan kaasutuksella on paljon potentiaalisia 
lopputuotteita:

• Tuotekaasun poltto ja samanaikainen sähkön ja 
lämmön tuotanto 

• Uudet kemian tuotteet (kuten muovin raaka-
aineet ja biopolttoaineet) 
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Haasteita ja mahdollisuuksia, jatkuu
Hiukkasvapaata teknologiaa

Kaasutus on ”hiukkasvapaata” teknologiaa termiseen 
polttoon verrattuna
• EU:n hiukkasdirektiivin vaikutus puun polttoon 
--- Onko direktiivi tulossa? Mitä se tarkoittaa esim. 
hakelämpölaitoksien osalta?
•”Energy-related emissions of particulate matter (ENER 007) -
Assessment published Jan 2011”

•Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta, 21.1.2011, 
vaikutuksia?
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• Biomassan käyttö alentaa laskennallisia CO2-päästöjä

• Energiaomavaraisuus ja työllistävä vaikutus harvaanasutussa 
Pohjoisessa Suomessa

- esim. Kempeleen ekokylä

• Kaasutus soveltuu hyvin hajautetun energian tuotantoon, ns. 
energiaterminaaliajattelu

• Teknologian kaupallistaminen (investointituet, syöttötariffit 
yms.), referenssilaitoksia tarvitaan
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Mahdollisuuksia - energiaintegrointi

Akkukemikaalien ja 
prekursoreiden valmistus

Kaivos Biomassa

Biomassan
kaasutus

Sähköajoneuvot, hybridit, 
energian 

varastointijärjestelmät
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HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011

Refining of new products and raw materials by gasification of biomass 

Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen 
kasvihuoneessa
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Energia-arvoketjun edistäminen

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011

Refining of new products and raw materials by gasifying of biomass 
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HighBio-infot
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Lisätietoa hankkeesta:
http://www.chydenius.fi/yksikot/luonnontieteet/tutkimus/highbio-interreg-nord
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Kiitokset 
mielenkiinnostanne!

HIGHBIO  - INTERREG  NORD  
2008 - 2011

Refining of new products and raw materials by gasification of biomass 

Lisätietoa hankkeesta (Suomi/Svenska/English):
http://www.chydenius.fi/yksikot/luonnontieteet/tutkimus/highbio-interreg-nord

http://www.chydenius.fi/Enheter/naturvetenskaper/forskning/highbio-2013-
interreg-nord/

http://www.chydenius.fi/Units/natural-sciences/research/highbio-interreg-
nord/view?set_language=en

http://www.chydenius.fi/yksikot/luonnontieteet/tutkimus/highbio-interreg-nord�
http://www.chydenius.fi/Enheter/naturvetenskaper/forskning/highbio-2013-interreg-nord/�
http://www.chydenius.fi/Enheter/naturvetenskaper/forskning/highbio-2013-interreg-nord/�
http://www.chydenius.fi/Units/natural-sciences/research/highbio-interreg-nord/view?set_language=en�
http://www.chydenius.fi/Units/natural-sciences/research/highbio-interreg-nord/view?set_language=en�
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