
 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

BIOKAASUN JALOSTUS JA KÄYTTÖ 

Nina Liljeblad 

 

 

 

PROSESSITEKNIIKKA 

Kandidaatintyö 

Tammikuu 2017 



 

 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

 

 

BIOKAASUN JALOSTUS JA KÄYTTÖ 

Nina Liljeblad 

Ohjaajat: Tuomas Nevanperä & Esa Turpeinen 

PROSESSITEKNIIKKA 

Kandidaatintyö 

Tammikuu 2017 



 

 

TIIVISTELMÄ 

OPINNÄYTETYÖSTÄ Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta 
Koulutusohjelma (kandidaatintyö, diplomityö) Pääaineopintojen ala (lisensiaatintyö) 

Prosessitekniikan koulutusohjelma  

Tekijä Työn ohjaaja yliopistolla 

Liljeblad, Nina  Nevanperä T, Turpeinen E 

 

 

 

Työn nimi 

Biokaasun jalostus ja käyttö 

Opintosuunta 

 

 

Työn laji Aika Sivumäärä 

Prosessitekniikka  Kandidaatintyö Helmikuu 2017  41 

Tiivistelmä 

Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen lisääntyvät jatkuvasti. Teollisuudessa, maataloudessa ja yhdyskuntien toimin-

noissa muodostuu biohajoavia jätteitä, joista voidaan tuottaa uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä biokaasua. Jotta 

biokaasua voidaan hyödyntää liikenteen polttoaineena, sähkön- ja lämmöntuotannossa tai polttokennoissa, tulee bio-

kaasu tarvittaessa puhdistaa ja lisäksi jalostaa. Puhdistuksen avulla vähennetään biokaasun epäpuhtauksia ja jalos-

tuksen tarkoituksena on nostaa biokaasun energiatiheyttä. Biokaasun tuotanto on yksi energiatehokkaimpia keinoja 

tuottaa liikenteen polttoainetta. 

 

Tämän työn päätarkoituksena on esitellä ja vertailla erilaisia biokaasun jalostustekniikoita sekä miten biokaasua voi-

daan hyödyntää liikenteen polttoaineena. Selvitystyö on tehty Oulun yliopiston prosessitekniikan koulutusohjelmaan 

kandidaatintyöksi. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. 

 

Työn alussa esitellään yleisesti biokaasun koostumusta ja ominaisuuksia erilaisista lähteistä sekä perehdytään tuo-

tantoprosessiin. Tämän jälkeen selvitetään, millä keinoilla tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää arkipäivässä. 

Työssä vertaillaan ja kuvataan erilaisia jalostusteknologioita, jonka lisäksi esitellään biokaasun eri käyttökohteita. 

Jalostustekniikoita vertaamalla selvitetään, mikä menetelmistä on paras metaanirikkaimman biokaasun tuottamiseen, 

ja mitä hyötyä saadun biometaanin käytöllä on liikenteessä sekä sähkön-ja lämmöntuotannossa. Työ antaa yleisku-

van, miten biokaasun käyttö uusiutuvana ja kestävänä energiamuotona voi korvata uusiutumattomia fossiilisia ener-

gialähteitä kuten maakaasua ja öljyä.  
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Abstract 

Biogas production and utilization increase continuously. Biodegradable waste is generated by industry, in agriculture 

and in community, which provide a source for the production of renewable and environmentally friendly biogas. 

Before biogas can be used in the production of electricity and heat, fuel cells or as a transport fuel it should be cleaned 

and further upgraded if necessary. The purification of biogas reduces impurities and upgrading increases the energy 

density of biogas. Biogas production is one of the most energy efficient ways of producing transport fuel. 

 

The aim of this study is to present and compare different biogas upgrading technologies and the way how biogas can 

be used as fuel. The study is done at the University of Oulu as a Bachelor’s Thesis in process engineering. The work 

is a literature review. 

 

First, biogas composition and its properties from different sources are described generally following a more detail 

description of the production process. After this it’s explained how biogas can be used in everyday life. A variety of 

upgrading technologies are compared and presented in addition to the use of biogas. The objective is to find out 

which upgrading method is the best to produce methane-rich biogas and what benefits can be achieved by using 

biomethane in transport, and electricity and heat production. The work gives an overview how biogas can be used as 

a renewable and sustainable form of energy to replace non-renewable fossil energy sources such as natural gas and 

oil.  
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1 JOHDANTO 

Uusiutuvien ja kestävien energiamuotojen käyttö on lisääntynyt ilmastonmuutoksen sekä 

vähentyvien uusiutumattomien energiavarojen seurauksena (Biovakka 2016). Biokaasun 

käytöllä on mahdollista vähentää kasvihuone- sekä muita haitallisia päästöjä, sillä se on 

100 %:isesti uusiutuva ja ympäristöystävällinen energianlähde. Biokaasun tuotanto on 

anaerobinen hajoamisprosessi, jonka raaka-aineeksi soveltuu kaikki eloperäinen eli or-

gaaninen aines. Biokaasua tuotetaan mädättämällä biomassasta, joka saadaan kaatopai-

kalta, maatalouden lannasta, sekä jätevedenpuhdistamon lietteistä. (Persson et al. 2006; 

Petersson & Wellinger 2009)  

Hallitus on linjannut vuoden 2016 energia- ja ilmastostrategiassaan tulevien vuosien 

päästönvähennys- ja energiatavoitteita. Hallitus haluaa lisätä biopolttoaineiden käyttöä 

siten, että niiden osuus on 30  % kaikesta liikenteeseen myydystä polttoaineesta. (TEM 

2016) Näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä käyttämällä biokaasua ajoneuvojen polt-

toaineena, syöttämällä biokaasua maakaasuverkkoon ja hyödyntämällä lämmön- ja säh-

köntuotannossa sekä käyttämällä polttokennoissa. Jotta biokaasua voidaan tehokkaasti 

käyttää kyseisissä sovelluksissa, biokaasu tulee ensin jalostaa, eli hiilidioksidi sekä ener-

gian käyttöä haittaavat muut yhdisteet tulee erottaa metaanista. (Bauer et al. 2013)  

Tämä kirjallisuuskatsaus keskittyy biokaasun jalostukseen, eli keinoihin kaasun energia-

sisällön kasvattamiseksi. Työssä perehdytään ja vertaillaan biokaasun jalostustekniikoita, 

joilla saadaan tuotettua mahdollisimman metaanirikasta kaasua hyötykäyttöön liikenteen 

polttoaineeksi, sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä polttokennoihin. 
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2 BIOKAASUN KOOSTUMUS JA OMINAISUUDET 

Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Sen koostumus kuitenkin vaih-

telee tuotantotavasta ja biomassan lähteestä riippuen. Biokaasua voidaan tuottaa mädät-

tämällä esimerkiksi kaatopaikoilta, maatiloilta ja jätevedenpuhdistamoilta saadusta bio-

massasta. Näissä paikoissa fermentoitava materiaali on erilaista, jolloin myös metaanipi-

toisen biokaasun koostumus vaihtelee (Taulukko 1). (Bruijstens et al. 2008) 

Taulukko 1. Biokaasun koostumuksen vertailua eri lähteistä.  

Biomassan 

lähde 

CH4 

% 

CO2 

% 

O2 

% 

N2 

% 

H2S 

% 

H2  

% 

Lähde 

Kaatopaikka 

 

 

Maatila 

 

 

Jätevedenpuhdistamo 

 

35–60 

35–65 

45–55 

60–70 

55–65 

45–75 

65–75 

55–65 

55–65 

 

35–50 

15–50 

30–40 

30–40 

25–45 

20–50 

25–30 

35–45 

 35–44 

<1 

0–5 

<1 

<1 

– 

<1 

– 

<1 

– 

 

– 

5–40 

5–15 

<1 

1–5 

0,5 

– 

<1 

– 
 

– 

0–0,1 

0,1–0,5 

– 

0,1–0,5 

<0,8 

– 

– 

– 
 

 

 

 

– 

– 

– 

– 

0–3 

– 

– 

– 

– 
 

 

Hirvonen (2010) 

      Petersson & 

  Welliger (2009) 

Rasi et al. (2007)  

Rasi et al. (2007) 

Motiva (2013) 

Kymäläinen &  

Pakarinen (2015) 

Kiviluoma-  

Leskelä (2010) 

Rasi et al. (2007) 

Rasi et al. (2011)  

 

  

Kaatopaikkakaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat kaatopaikan orgaanista ainesta 

sisältävää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä (Hirvonen 2010). Taulukosta 1 nähdään, että 

kaatopaikkakaasu koostuu 35–65 % metaanista (CH4) ja 15–50 % hiilidioksidista (CO2). 

Kaatopaikkakaasu sisältää myös muita merkittäviä epäpuhtauksia, kuten siloksaaneja eli 

polymeerisiä yhdisteitä (piiyhdisteitä), rikkivetyä (H2S), vettä (H2O), typpeä (N2), haih-

tuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sekä kloorattuja hiilivetyjä. Kaatopaikkakaasu voi si-

sältää monia muita kaasumaisia aineita, sillä koostumus riippuu kaatopaikalle tuotavasta 

materiaalista, kaatopaikan iästä ja olosuhteista, kuten ilman lämpötilasta. (Hirvonen 

2010; Rasi et al. 2011) 
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Maatiloilla muodostuva biokaasun tuotanto riippuu mädätettävän materiaalin koostumuk-

sesta. Erilaisilla materiaaleilla on erilainen kosteuspitoisuus, joten biokaasupotentiaali 

lasketaan usein kuiva-ainepitoisuuden mukaan. Maatilakaasu koostuu pääosin metaanista 

(45–75 %), hiilidioksidista (25–55 %), hiilimonoksidista (CO, 0–0,3 %), typestä (N2, 1–

5 %), vedystä (H2, 0–3 %) ja rikkivedystä (H2S, 0,1–0,8 %) (taulukko 1). (Motiva 2013)   

 

Jätevedenpuhdistamoilla muodostuva biokaasu tuotetaan jätevesilietteestä. Biokaasun 

koostumus voi vaihdella eri jätevedenpuhdistamoissa riippuen käytetystä tekniikasta sekä 

käsitellystä jätevedestä. (Rasi et al. 2011) Kuten taulukosta 1 havaitaan, jätevedenpuhdis-

tamon biokaasu koostuu pääosin metaanista (55–75 %) ja hiilidioksidista (25–45 %). Bio-

kaasu voi sisältää myös pieniä määriä muita epäpuhtauksia, kuten typpeä, vetyä, rikkive-

tyä sekä vesihöyryä ja siloksaaneja (Kiviluoma-Leskelä 2010). 

 

Taulukosta 1 nähdään, että jätevesilietteestä tuotettu biokaasu sisältää korkeimmat me-

taanipitoisuudet. Maatiloilla ja jätevedenpuhdistamoilla muodostuva kaasu on tasalaatui-

sempaa kuin kaatopaikoilla muodostuva kaasu. Tämä johtuu siitä, että maatiloilla ja jäte-

vedenpuhdistamoissa biomassa on paljon homogeenisempaa, eikä ilman lämpötilalla ole 

niin suurta vaikutusta biokaasun koostumukseen verrattuna kaatopaikkoihin. ( Hirvonen 

2010) 

 

Biokaasu on uusiutuva kotimainen energianlähde, jonka avulla voidaan nostaa Suomen 

energiaomavaraisuutta. Biokaasun lämpöarvo on hyvä, noin 4–6 kWh/m3 (VTT 2000). 

Sen koostumuksesta metaani ja vety ovat energiakaasuja. Puhtaan metaanin energiasi-

sältö on noin 36 MJ/m3 sekä tiheys 1,2 kg/m3 (NTP) ja vedyn energiasisältö noin 11 

MJ/m3. Hiilidioksidi ja typpikaasu eivät sisällä energiaa vaan ovat inerttejä, myrkyttömiä 

ja hajuttomia yhdisteitä. Muut yhdisteet ovat epäpuhtauksia. (Deublin & Steinhauser 

2011, s. 49–50; Lampinen & Rautio 2015, s. 127; Lehtomäki et al. 2007)  
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3 BIOKAASUN VALMISTUS 

Biokaasun tuotanto perustuu mikro-organismien toimintaan. Mikrobit hajottavat orgaa-

nista ainetta (esimerkiksi maatalouden lantoja, biojätettä, peltobiomassaa ja lietettä) ha-

pettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa ja raaka-aineet hajoavat luontevasti, koska ne 

sisältävät helposti biohajoavia aineita kuten proteiineja ja rasvoja. (Hyttinen et al. 2013, 

s. 13) Biokaasun valmistus sisältää tietyt prosessien päävaiheet riippumatta biokaasulai-

toksen mittakaavasta (kuva 1) (Luostarinen 2015, s. 82).  

 

Kuva 1. Biokaasun valmistusprosessin päävaiheet. 

 

Aluksi syötteet esikäsitellään ja esivarastoidaan, jonka jälkeen ne siirretään biokaasure-

aktoriin. Biokaasureaktorissa tapahtuu anaerobinen hajoaminen, jossa syötteet hajoavat 

ja hajoamaton aines eli mädätysjäännös otetaan talteen jatkokäsittelyä varten. Biokaasu-

laitoksen syöte, eli raaka-ainepohja vaikuttaa laitostekniikkaan eli siihen millaisista pro-

sesseista laitokset muodostuvat. Lopuksi biokaasu joko puhdistetaan tai sekä puhdistetaan 

että jalostetaan. Puhdistuksella vähennetään epäpuhtauksien (esim. siloksaani ja rikki-

vety) määrää ja jalostuksen avulla saadaan kasvatettua kaasun energiatiheyttä. (Luostari-

nen 2015, s. 82) 
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3.1 Esikäsittely 

Biokaasutuotannon esikäsittelyn tehtävä on muokata raaka-aineet prosessin vaatimalle 

tasolle. Tämä tapahtuu homogenisoimalla syöte, poistamalla siitä epäpuhtaudet sekä 

murskaamalla syöte pienemmäksi. (Mudhoo 2012) Raaka-aineina voi toimia esimerkiksi 

maatalouden lannat, biojäte ja lietteet (Jaakkola & Luostarinen 2015, s. 48).  

Maatalouden lanta tulee johtaa mahdollisimman tuoreeltaan biokaasureaktoriin, jottei 

lannasta menetetä typpeä ja orgaanista ainetta. Tämä lanta voidaan jakaa lietelantaan ja 

kuivalantaan, joista lietelantaa ei tarvitse varsinaisesti esikäsitellä ennen biokaasuproses-

sia. Se tulee vain sekoittaa hyvin tasalaatuisuuden aikaansaamiseksi ennen biokaasureak-

toriin pumppaamista. Kuivien lantojen tulee toimia moitteettomasti prosessilaitteissa. Tä-

ten lannan silppuaminen ennen biokaasuprosessia on usein välttämätön vaihe, sillä maa-

talouden lanta voi sisältää pitkäkortisia olkia, jotka eivät liiku syöttölaitteissa tai pum-

puissa vaikka lantaa laimennettaisiin. Oljet voivat myös tarttua kiinni sekoittimeen tai 

kellua. Kuivien lantojen partikkelikokoa voidaan myös pienentää fysikaalisilla silppua-

misilla tai murskaamisilla, jolloin saadaan lisättyä mikrobien kykyä hajottaa syötettä te-

hokkaammin. (Jaakkola & Luostarinen 2015, s. 48–49) 

Erilliskerätty biojäte koostuu monista epäpuhtauksista, jotka tulee poistaa ennen kuin se 

johdetaan biokaasureaktoriin. Biojätteen epäpuhtaudet sisältävät esimerkiksi muovia, 

hiekkaa, metallia ja puuta. Biojätteen esikäsittely alkaa hajuhaittoja ehkäisevässä vastaan-

ottopaikassa, joka on yleisimmin allas. Tämän jälkeen biojäte siirretään esimurskaimeen, 

jonka tehtävänä on rikkoa ja hienontaa isot pakkaukset ja kappaleet. Esimurskaimen jäl-

keen biojäte syötetään metalleja poistavan magneettierotuksen läpi. Käsitelty biojäte si-

sältää vielä jossain määrin epäpuhtauksia, jolloin toisen magneetin käyttäminen varmis-

taa puhtaamman lopputuloksen. Kuivatyyppisissä biokaasulaitoksissa käsitelty biojäte 

siirretään syötteenvalmistukseen, kun taas märkätyyppisissä laitoksissa biojäte lietetään 

pumpattavaa muotoon. Vuodenajasta riippuen biojäte voi sisältää hiekkaa, joka tulee erot-

taa biojätteen esikäsittelyn loppupäässä omaan erotussäiliöön, jotta vältytään bioreaktorin 

toimintahäiriöiltä. (Jaakkola & Luostarinen 2015, s. 51–53) 
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Lietteiden käsittely on helpompaa ja kustannustehokkaampaa verrattuna kiinteiden raaka-

aineiden esikäsittelyyn, sillä se ei vaadi suuria investointeja. Lietteitä käyttäviä biokaasu-

laitoksia on esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla. Nämä puhdistamolietteet eivät sisällä 

isoja partikkeleita. Lietteet kulkevat biokaasukäsittelyyn usein linkouksen ja ruuvipuris-

tuksen jälkeen. Jätevedenpuhdistamoilla on oma hieakanerotusjärjestelmä, jotta vältytään 

puhdistamolietteiden hiekan aiheuttamasta pumppujen nopeasta kulumisesta, sekä reak-

torin tukkeutumiselta. Jotta liete saadaan pumpattavaan muotoon bioreaktoriin siirtämistä 

varten, se tulee liettää eli sen kiinto-aine pitoisuus tulee säätää 8–15 %:iin. (Jaakkola & 

Luostarinen 2015, s. 53–54) 

3.2 Anaerobinen hajoamisprosessi  

Biokaasureaktorissa syötteet hajoavat anaerobisesti, ja lopputuloksena saadaan biokaasua 

sekä mädätysjäännös (Kymäläinen 2015, s. 59). Anaerobinen hajoamisprosessi voidaan 

jakaa neljään päävaiheeseen (kuva 2), jossa kussakin käytetään eri pieneliöryhmiä, jotka 

asettavat erilaisia vaatimuksia reaktoriolosuhteille. (Weiland 2010). 

 

Kuva 2. Anaerobinen hajoamisprosessi.  
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Kuten kuvasta 2 nähdään, ensimmäinen vaihe on hydrolyysi, jossa syötteen sisältämät 

suuret orgaaniset molekyylit (hiilihydraatit, eläin- ja kasvirasvat ja proteiinit) pilkkoutu-

vat ja liukenevat veteen yksinkertaisemmiksi yhdisteiksi, kuten sokeriksi ja aminoha-

poksi. (Deublin & Steinhauser 2011, s. 94) Kaava (1) esittää hydrolyysireaktiota, jossa 

orgaaninen jäte hajoaa veden läsnä ollessa sokeriksi ja vedyksi (Serna 2009). 

C6H10 O4 + 2H2O → C6H12O6 + 2H2                                                   (1)                                                          

Hajotustyö tapahtuu solun tuottamien ja välittämien entsyymien avulla solun ulkopuo-

lella, koska orgaaniset molekyylit ovat liian suuria saadakseen ravintonsa solun sisältä. 

Näitä entsyymejä tuottavia mikrobeja kutsutaan hydrolyyttisiksi bakteereiksi. (Kymäläi-

nen 2015, s. 61; Motiva 2013)  

Toinen anaerobisen hajoamisprosessin vaihe on happokäyminen eli asidogeneesi. Fer-

mentoivien mikrobien toimesta sokerit, aminohapot, pitkäketjuiset rasvahapot, alkoholit 

yms. muuttuvat orgaanisiksi rasvahapoiksi ja alkoholeiksi. Nämä hajoavat edelleen etik-

kahapoksi (CH3COOH), hiilidioksidiksi, vedyksi ja ammoniakiksi (NH3). Asidogeneesi-

vaiheen tuotekoostumus vaihtelee riippuen mikrobikannasta, olosuhteista sekä syötteen 

koostumuksesta. Asidogeneesin jälkeen orgaaninen aines on vielä epäsopiva ja käyttö-

kelvoton biometaanin tuottoon, joten sen täytyy läpikäydä vielä lisää hajoamisvaiheita. 

(Dahiya 2015; Kymäläinen 2015, s. 62) Kaava (2) kuvaa asidogeneesireaktiota, jossa glu-

koosi muunnetaan propionihapoksi (Serna 2009).  

C6H12O6 + 2H2 ↔ 2CH3(CH2)COOH + 2H2O                                    (2)              

Kolmas vaihe on etikkahappokäyminen eli asetogeneesi. Tässä vaiheessa syntyy metaa-

nin tuotannon raaka-aineita (hiilidioksidi ja vety) asidogeneesivaiheen tuotteista, kuten 

orgaanisista rasvahapoista. Asetogeneesissä on kyse anaerobisesta hapettumisesta, jossa 

ei käytetä happea, vaan reaktioon osallistuu hapettuneita yhdisteitä. Nämä hapettuneet 

yhdisteet, kuten sulfaatit ja karbonaatit pelkistyvät asetogeenien käyttäessä niitä elektro-

nien vastaanottajina. Asetogeenien ja seuraavan vaiheen metanogeenien välille syntyy 

yhteys, jossa vetyä kuluu ja muodostuu tasapainossa. Bakteerit toimivat siis symbioosissa 

vetyä käyttävien metanogeenien kanssa. Kaava (3) kuvaa asetogeneesireaktiota, jossa 
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propionihappo hajoaa etikkahapoksi, hiilidioksidiksi ja vetykaasuksi. (Deublin & Stein-

hauser 2011, s. 96; Kymäläinen 2015, s. 62)   

CH3(CH2)COOH + 2H2O →  CH3COOH + CO2  + 3H2                   (3)  

Koska korkea vetypitoisuus on esteenä asetogeenien tehokkaalle toiminnalle, anaerobisen 

hajoamisen viimeisen vaiheen eli metanogeneesin tulee tuottaa etikkahaposta anaerobi-

sen hajoamisen kahta päätuotetta, hiilidioksidia ja metaania, eli biokaasua. Tämän osoit-

taa kaava (4), jossa etikkahappo hajoaa metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Metanogeneesissä 

syntyneestä metaanista ainakin 70 % on arvioitu tapahtuvan asetaattia käyttävien ase-

totrofisten metanogeenien johdosta. (Deublin & Steinhauser 2011, s. 99; Kymäläinen 

2015, s. 62–63) 

CH3COOH → CH4 + CO2                                                                     (4) 

3.3 Mädätysjäännös 

Biokaasuprosessin lopputuotteena syntynyt hajoamaton aines voidaan yleensä hyödyntää 

sellaisenaan, koska ravinteet säilyvät mädätysjäännöksessä. Mädätysjäännös voidaan 

myös jatkokäsitellä. Jatkokäsittely on tarpeellinen, kun laitoskoko kasvaa, sillä tällöin 

varmistetaan massa- ja ravinnevirtojen parempi hallinta. Mädätysjäännöksen mahdolli-

nen hyödyntämiskohde on lannoitevalmisteiden ja maanparannusaineiden valmistami-

nen. Mädätysjäännös voidaan myös kuljettaa ja säilöä varastoon ennen jatkokäyttöä. (Ka-

puinen & Paavola 2015, s. 94–99) 

3.4 Biokaasuprosessi  

Laitostekniikat eroavat toisistaan prosessin kuiva-ainepitoisuuden (märkä tai kuiva), 

syöttötavan (panos tai jatkuva) sekä vaiheisuuden (yksi tai kaksi) osalta. Lisäksi biokaa-

sulaitoksen tuotantoprosessi voidaan jakaa kolmeen eri lämpötila-alueeseen (psykrofiili-

nen, mesofiilinen ja termofiilinen) käytetyn lämpötilan mukaan. (Hyttinen et al. 2013, s. 

13) 
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3.4.1 Märkä- ja kuivaprosessi sekä jatkuva- ja panostoiminen prosessi 

Biokaasun tuotantoprosessit voidaan jakaa mädätettävän aineksen kuiva-aine pitoisuuden 

mukaan märkä- ja kuivamädätykseen (Hyttinen et al. 2013, s. 13). Yleisin prosessityyppi 

on märkäprosessi, jonka kuiva-aine pitoisuus on yleensä alle 15 %. Märkäprosessin reak-

torina toimii jatkuvatoiminen ja jatkuvasekoitteinen reaktori, jossa prosessoitua materi-

aalia pumpataan säännöllisesti jatkuvana virtana tai tietyin väliajoin reaktoriin ja tyhjen-

netään samalla intensiteetillä. Tämä mahdollistaa mahdollisimman tasaisen biokaasu-

tuoton. (Luostarinen 2015, s. 83) Märkäprosessin pienen kuiva-ainepitoisuuden vuoksi 

raaka-ainetta on helppo pumpata reaktorin sisään ja sieltä pois sekä sekoittaa tehokkaasti. 

Sekoittaminen tapahtuu mekaanisesti ja on tärkeä osa biokaasureaktorin toimintaa, koska 

sillä saadaan aikaan lämmön tasainen jakaantuminen sekä hyvä kontakti syöttömateriaa-

lin ja mikrobien välille. Sekoittamisella parannetaan biokaasun talteenottoa ja saadaan 

estettyä inhibitiota, jolla tarkoitetaan prosessin toiminnan häiriintymistä kemiallisen tai 

fysikaalisen tekijän johdosta. (Lehtomäki et al. 2007)  

Kuivaprosessin syötteen kuiva-aine pitoisuus on noin 20–40 %. Kuivaprosessi voi olla 

sekä jatkuva- että panostoiminen. Jatkuvatoiminen reaktori toimii tulppavirtausperiaat-

teella, jossa syöte pidetään erillään jo osittain mädäntyneestä biomassasta syöttämällä 

syöte reaktorin toisesta päästä ja poistamalla toisesta päästä. Jatkuvatoimisella prosessilla 

saavutetaan tasainen kaasuntuotanto.  Panostoimisissa reaktoreissa kaikki syöte johdetaan 

kerralla reaktoriin ja poistetaan yhdellä kertaa 4–6 viikon välein riippuen siitä, miten pit-

käksi aikaa materiaali halutaan jättää hajoamaan. Materiaalin hajoamisen aikana biokaa-

sun muodostuminen lisääntyy ja se muuttuu CO2 -pitoisesta kaasusta enemmän CH4 -

pitoisemmaksi. Yleensä biokaasulaitos, joka käyttää panosprosessia, sisältää useita rin-

nakkain kytkettyjä reaktoreja. Tämä mahdollistaa kaasun tasaisen tuoton, sillä kaasun-

tuoton käynnistyminen kestää useita päiviä uudessa panoksessa. (Luostarinen 2015, s. 

86–87; Lehtomäki et al. 2007) 

Kuivaprosessien etuna pidetään korkeampaa kaasuntuottoa reaktoritilavuutta kohti ver-

rattuna märkäprosessiin. Toisaalta niiden tekninen hallinta on haastavampaa kuin mär-

käprosessien, eivätkä ne ole vielä yleistyneet. (Luostarinen 2015, s. 83; Lehtomäki et al. 

2007) 
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3.4.2 Yksi- ja kaksivaiheinen prosessi 

Prosessit voidaan jakaa yksi- ja kaksivaiheiseen prosessiin sen mukaan, kuinka monta 

vaihetta ne käsittävät. Suurin osa käytössä olevista biokaasuprosesseista käsittää vain yh-

den vaiheen eli yhden biokaasureaktorin. (Luostarinen 2015, s. 88–89) Tällaista yksivai-

heista prosessia on helppo operoida ja se on helppo rakentaa. Kuitenkin haittana on hidas 

kaasun poistuvuus, alhainen kuormitusaste, suhteellisen pieni kaasuntuotto sekä vaihte-

levuus poistulevan mädätysjäännöksen määrän ja laadun välillä. (Vertès et al. 2010, s. 

424) 

Kaksivaiheisessa prosessissa optimoidaan anaerobisen hajoamisen eri vaiheet siten että 

ne voidaan erottaa tapahtumaan eri reaktoreissa. Reaktorit kytketään sarjaan, jolloin olo-

suhteet voidaan valita hajoamisen eri vaiheissa työskenteleville mikrobeille sopiviksi. 

Hajoamisen vaiheet jaetaan hydrolyysivaiheen sekä metaanintuottovaiheen reaktoreihin. 

Hydrolyysi ja asidogeneesi tapahtuvat hydrolyysivaiheen reaktorissa, kun taas aseto- ja 

metanogeneesi optimoidaan erikseen metaanituottovaiheen reaktorissa. Kaksivaiheisella 

prosessilla voidaan saavuttaa suurempi metaanituotto ja stabiilisuus, mutta tehokkaan 

prosessin varmistamiseksi tarvitaan tarkkaa ja kehittynyttä operointi- ja prosessiosaa-

mista. Lisäksi kaksivaiheiset prosessit ovat vaikeasti hallittavia ja kalliita verrattuna yk-

sivaiheisiin prosesseihin. Tämän vuoksi ne eivät ole yleistyneet. (Luostarinen 2015, s. 89; 

Vertès et al. 2010, s. 424) 

3.4.3 Psykro-, meso- ja termofiilinen prosessi  

Biokaasulaitoksen tuotantoprosessi voidaan jakaa kolmeen eri lämpötila-alueeseen käy-

tetyn lämpötilan mukaan. Psykrofiilisen prosessin lämpötila on alle 20 °C, mesofiilisen 

prosessin noin 35 °C ja termofiilisen prosessin noin 55 °C. Näistä on käytännössä hyö-

dynnetty mesofiilistä ja termofiilistä lämpötila-aluetta. Mesofiilinen prosessi vaatii vä-

hemmän energiaa kuin termofiilinen prosessi. Termofiilinen prosessi on kuitenkin paljon 

tehokkaampi, sillä lietteen viipymäaika on noin puolet lyhempi kuin mesofiilisessa pro-

sessissa. Haittana termofiilisessa prosessissa on sen herkkyys erilaisille häiriöille. (Hytti-

nen et al. 2013, s. 13) 
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3.5 Biokaasun puhdistus 

Jotta biokaasusta voidaan jatkojalostaa lähes puhdasta metaania hyötykäyttöön liikenteen 

polttoaineeksi tai sähkön- ja lämmöntuotantoon, tulee biokaasu puhdistaa epäpuhtauk-

sista (mm. siloksaanit ja rikkivety). Biokaasun puhdistus on tärkeää, jotta biokaasun ja-

lostus- ja energiantuotantolaitteet eivät vaurioidu. Lisäksi puhdistus vähentää energian-

tuotannon päästöjä ympäristöön. Biokaasun puhdistus kohdistuu kaikkiin muihin biokaa-

sun valmistuksessa syntyviin epäpuhtauksiin, paitsi inertteihin kaasuihin kuten CO2 ja 

N2, koska ne eivät aiheuta ongelmia energian tuotantolaitteissa. Puhdistusprosessi suun-

nitellaan aina tuotteen vaatiman käyttötarkoituksen sekä raaka-aineen koostumuksen mu-

kaan. Biokaasulaitoksen syötteiden valinta, jalostusteknologia sekä käytettävät laitteet 

vaikuttavat myös puhdistusprosessin vaatimuksiin. (Lampinen & Rautio 2015, s. 130–

132) 
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4 BIOMETAANIN VALMISTUS  

Biometaania valmistetaan jalostamalla biokaasua, jolloin kaasun energiatiheyttä kasvate-

taan vähentämällä inerttejä kaasuja (esim. hiilidioksidi ja typpikaasu). Inerttien kaasujen 

vähentämisen seurauksena metaanin konsentraatio kasvaa. Biometaania voidaan valmis-

taa usealla eri jalostusteknologialla. Yleisimpiä jalostusteknologioita ovat absorptio ja 

adsorptio. Muita käytettyjä tekniikoita ovat membraanitekniikka sekä uusimpana tekniik-

kana kryojalostus. (Petersson & Wellinger 2009) 

4.1 Membraanitekniikka  

Biometaania voidaan tuottaa membraanitekniikalla (kuva 3). Membraanitekniikka on 

erotusprosessi, jossa metaanin erotukseen käytetään puoliläpäisevää membraania. Tämä 

membraani koostuu pienistä, nanomittakaavan reistä, joiden tarkoitus on erottaa liuok-

sesta partikkelit ja liuenneet yhdisteet. Erotus perustuu siihen, että erisuuruisilla mole-

kyyleillä on erilainen läpäisevyys eli permeabiliteetti suhteessa membraaniin.  Kaa-

suseoksessa olevilla pienillä ja helposti liukenevilla molekyyleillä (CO2, H2, H2S) on no-

peampi kyky läpäistä membraani kuin isommilla molekyyleillä (CH4). Membraanin eri-

puolilla vallitseva paine-ero, jännite-ero, pitoisuus- tai lämpötilaero määrittävät permea-

biliteetin. Membraanin huokoisia pienemmät molekyylit etenevät membraanin läpi ja tätä 

fraktiota kutsutaan permeaatiksi, ja se voidaan kierrättää uudelleen. Läpäisemätöntä jaetta 

eli metaania kutsutaan retentaatiksi (Hamila 2015; Petersson & Wellinger 2009)  

 

 

 

 

 

Kuva 3. Yksinkertaistettu prosessikaavio membraanitekniikasta (mukaillen Lampinen & 

Rautio 2015, s. 149). 

 

  

CH4 + CO2 

Biometaani 
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4.1.1 Membraanin rakenne 

Itse membraani on kalvotekniikan tärkein osa, sillä koko prosessin lopputulos on riippu-

vainen membraanin toiminnasta ja käyttäytymisestä (Mäkelä 2006). Membraani on irral-

linen, komponentit toisistaan erottava ohut rajapinta, jonka rakenne voi olla heterogeeni-

nen tai homogeeninen. Heterogeeniset membraanit sisältävät monen kokoisia huokosia ja 

reikiä, kun taas homogeenisilla membraaneilla on kokonaan yhtenäinen koostumus ja ra-

kenne. (Äijälä 2014) 

Membraanit luokitellaan symmetrisiin ja asymmetrisiin membraaneihin niiden rakenteen 

perusteella. Symmetriset membraanit ovat joko huokoisia tai ei-huokoisia ja asymmetri-

set komposiittimembraaneja tai huokoisia membraaneja. (Mulder 1996, s. 13; Äijälä 

2014) Symmetristen huokoisten membraanien erotuskyky perustuu erotettavien hiukkas-

ten kokoon verrattuna huokosten kokoon. Ei-huokoisten membraanien erotuksessa taas 

on kyse diffuusio-ilmiöstä, jossa ajavana voimana voi toimia esimerkiksi paine. (Baker 

2004) Asymmetriset membraanit muodostuvat hyvin ohuesta ja tiheästä pintakerroksesta 

sekä sen alapuolella olevasta huokoisesta tukikerroksesta, joka on paljon paksumpi kuin 

pintakerros. Pintakerroksen tehtävänä on erottaa komponentit toisistaan ja tukikerroksen 

tehtävä on toimia mekaanisena tukirakenteena pintakerrokselle. Tämä kerrosrakenne on 

edellytys korkealle permeaattinopeudelle ja selektiivisyydelle. (Mulder 1996, s. 13, Äi-

jälä 2014)  

Parhaimman mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi tulee membraanin materiaali valita 

oikein (Hamila 2015). Kalvoja voidaan valmistaa niin orgaanisista materiaaleista (poly-

meeri) kuin epäorgaanisista aineista (metalli ja keraami). Biokaasun tuotannossa käyte-

tään yleensä orgaanisia materiaaleja, sillä niiden tuotantokustannukset ovat alhaisemmat 

verrattuna epäorgaanisiin materiaaleihin. (Scholz 2012) 

4.1.2 Membraanimoduulien rakenne  

Membraanierotuksessa käytettävät laitteistot ja niiden toimintaperiaatteet ovat hyvin eri-

laisia riippuen käyttötarkoituksesta ja moduulin muodosta. Suodatinlaitteiston osaa, jossa 

membraani sijaitsee, sanotaan moduuliksi. Moduuleita voi myös olla useita samassa suo-

datinlaitteistossa, joko sarjaan tai rinnan kytkettynä. (Mulder 1996, s. 465)  
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Kaasu puristetaan kokoon ennen kuin se syötetään membraanijärjestelmään. Moduuli ra-

kentuu viidestä eri vaihtoehdosta. Moduuli voi olla rakenteeltaan putki, spiraali, kiekko, 

kapillaari tai onttokuitu. Yleisimmät moduulirakenteet ovat onttokuitu ja spiraali. Ontto-

kuitumoduulissa membraanit on asetettu moduulin sisään ja syöttöliuos voi kulkea kui-

dun sisällä tai ulkopuolella. Spiraalimoduuli koostuu kahdesta suodatinkalvosta, jotka on 

kääritty permeaattiputken ympärille. (Mulder 1996, s. 465–472 ; Scholz 2012) 

Taulukossa 2 on vertailtu membraanimoduuleita. Onttokuitu on valmistushinnaltaan 

edullisin ja sillä on suurin suodatus pinta-ala verrattuna muihin moduulityyppeihin, jonka 

vuoksi se on yleisimmin käytetty moduulirakenne. Lisäksi sillä on suuri pakkaustiheys, 

jonka ansiosta erotustehokkuus paranee. Myös spiraalirakenteella on suuri pakkaustiheys 

ja sen hinta on keskiluokkaa muihin rakenteisiin verrattuna.  Molemmat näistä soveltuvat 

korkeapaineiseen operointiin, mutta kaasun esikäsittelyvaatimus on suurempi kuin 

kiekko- /levyrakenteella. (Li et al. 2004) 

Taulukko 2. Membraanimoduulien vertailu (mukaillen Baker 2004, s. 139; Scholz 2012). 

  Onttokuitu Kapillaari Spiraali Kiekko/levy  Putki 

Valmistushinta 

(US-$/m2) 

Moduulin pinta-ala m2 

(Arvioitu) 

Soveltuvuus korkea-

paineeseen opereointiin 

Pakkaustiheys m2/m3 

Esikäsittelyvaatimus 

5–20 

300–600 

Kyllä 

<10 000 

Korkea 

10–50 

- 

Ei 

- 

- 

50–100 

20–40 

Kyllä 

<200–1000 

Kohtalainen 

50–200 

5–20 

Kyllä 

30–500 

Minimaalinen 

50–300 

- 

Rajalla 

- 

- 

 

4.2 Absorptio  

Absorptio voi olla fysikaalinen tai kemiallinen ilmiö, jossa molekyylit, atomit ja ionit 

imeytyvät kiinteään aineeseen, nesteeseen tai kaasuun. Vesipesu (pressurized water 

scrubbing, PWS) kuvaa fysikaalista absorptiota ja amiinipesu (Amine scrubbing, AS) on 

yksi kemiallisista absorptiomenetelmistä. Fysikaalinen absorptio soveltuu käytettäväksi, 
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Raaka biokaasu 

Sä 
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kun kaasuseos on korkeassa paineessa. Kemiallista absorptiota käytetään yleisemmin, 

kun kaasun osapaine laskee alle 15 baarin. (Chen et al. 2015) 

Fysikaalinen absorptio vesipesulla on erittäin tehokas ja helpoin tapa hiilidioksidin tal-

teenottoon, koska hiilidioksidi on noin 25 kertaa vesiliukoisempi kuin metaani. (Chen et 

al. 2015; Litonjua & Cvetkovsk 2012, s. 94) Fysikaalisessa absorptiossa puristettu bio-

kaasu syötetään absorptiosäiliön pohjalle, jossa se kohtaa vastaan virtaavan veden. Vesi-

pesu perustuu kaasujen liukenemiseen liuotinnesteeseen, paineen ja lämpötilan mukaan. 

Biokaasu ei reagoi kemiallisen liuottimen kanssa, vaan se erotellaan vesisäiliöön metaa-

niksi ja hiilidioksidiksi 7–10 baarin paineessa, jossa hiilidioksidi ja rikkivedyt absorboi-

tuvat liuottimeen. Kun paine pienenee, liuottimeen sitoutunut hiilidioksidi vapautuu eli 

desorpoituu. Desorption jälkeen käytetty liuotin voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen 

absorptioprosessissa. Erotettu metaani tuodaan ulos säiliön yläosasta, ja kuivataan ennen 

hyötykäyttöä (kuva 4). (Litonjua & Cvetkovsk 2012, s. 94; Rasi 2009)  
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Kuivaus  

 Biometaani 
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Sä 

 

 Ilma  

Kuva 4. Prosessikaavio biokaasun fysikaalisesta absorptiosta vesipesulla (mukaillen 

TUV 2012).   
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Kuva 5. Prosessikaavio kemiallisesta absorptiosta amiinipesulla (mukaillen TUV 2012).  

Kemiallinen absorptio amiinipesulla on eksoterminen reaktio, joka tapahtuu 40–60 

°C:ssa. Amiinipesu perustuu hiilidioksidin (CO2) ja amiinin väliseen reaktioon, jossa hii-

lidioksidi muodostaa kemiallisen sidoksen amiinin kanssa. Amiinipesussa kaasut (CO2 ja 

H2S) reagoivat liuottimen kanssa matalassa lämpötilassa, jolloin hiilidioksidi sitoutuu sii-

hen kemiallisesti. Kaasut liukenevat paremmin orgaaniseen liuottimeen kuin veteen, 

jonka vuoksi amiinipesu on vesipesua parempi liuotin. Tämä mahdollistaa pienemmän 

jalostamon rakentamisen samalla kaasukapasiteetilla. Kemiallisessa absorptiossa, kaasu-

seos reagoi liuottimen kanssa, jonka jälkeen liuotin regeneroidaan. Regeneroinnissa läm-

pötila nostetaan 100–140 °C:een, jolloin hiilidioksidin ja amiinien välinen sidos rikotaan 

ja hiilidioksidi saadaan irrotettua liuottimesta jatkokäsittelyä varten (kuva 5). (Bauer et 

al. 2013; Metz et al. 2005) 

 

  

  

 

 

 

 

 

4.3 Adsorptio  

Biokaasusta voidaan poistaa hiilidioksidia myös käyttämällä adsorptiomenetelmää. Ylei-

sin tapa hiilidioksidin poistoon on paineenvaihteluadsorptio (PSA, pressure swing ad-

sorption) (Persson et al. 2006). Adsorptio on tapahtuma, jossa kaasu muodostaa kiinteän 

aineen pintaan ohuen kalvon. Adsorptiota käytetään erottamaan kaasujen eri komponent-

teja niiden fysikaalisten ominaisuuksien avulla. Jatkuvan tuotannon varmistamiseksi 
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Paineen 

lasku 

Kompressori 

Kaasun käsittely 

CO2 –pitoinen kaasu ilmakehään 

PSA-prosessiin tarvitaan useita kolonneja, sillä niitä avataan ja suljetaan peräkkäin. Kuva 

6 kuvaa PSA-prosessia, joka koostuu neljästä eri vaiheesta, joita ovat: adsorptio, paineen 

lasku, desorptio ja uudelleen paineistus. (Bauer et al. 2013, s. 23–25; Metz et al. 2005) 

 

                                    

 

 

 

 

Aluksi biokaasu puristetaan korotetussa paineessa ja syötetään adsorptiokolonniin. Ko-

lonnin adsorptiomateriaali talteenottaa hiilidioksidin ja muut epäpuhtaudet (vesihöyry, 

H2S) ja päästää lävitseen metaanin, vedyn ja muut ainesosat. Kun kolonniin ei enää liu-

kene hiilidioksidia, tulee kolonni puhdistaa. Tämä tapahtuu alentamalla painetta, jolloin 

hiilidioksidi desorpoituu ja se ohjataan pois menevään kaasuvirtaan. Puhdistuksen jälkeen 

säiliö paineistetaan uudelleen käyttöä varten biokaasulla. (Bauer et al. 2013, s. 23–25; 

Grande 2011) Jotta metaanihävikki saataisiin mahdollisimman pieneksi, tulee kaasu kier-

rättää ensimmäisen regeneraatiovaiheen jälkeen uudelleen systeemin sisään (Lampinen 

& Rautio 2015, s.146).  

Adsorboivan aineen eli adsorbentin valinnalla on hyvin tärkeä rooli jalostuslaitoksen toi-

minnassa, sillä aineen valinta vaikuttaa toimintaolosuhteisiin sekä prosessin operointita-

paan. Adsorbentin tulee olla kiinteä aine, joka on hyvin selektiivinen hiilidioksidin suh-

teen ja jolla taataan mahdollisimman suuri kosketuspinta-ala kaasun kanssa. (Grande 

2011) Yleisin adsorbentti on aktiivihiili. Muita käytettyjä vaihtoehtoja ovat amorfiset pii-

dioksidit eli silikonigeelit, luonnolliset tai synteettiset zeoliitit, erilaiset molekyyliseulat 

Adsorptio Desorptio  Uudelleen paineistus 

 

Lauhde 

 

H2S- poisto 

Jalostettu biokaasu 

 

 

Kuva 6. PSA–tekniikan prosessikaavio (mukaillen Bauer et al. 2013, s. 23; Lampinen & 

Rautio 2015, s. 146).  
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(MOFit, metal-organic frame work) ja alumiinioksidi. (Grande 2011; Lampinen & Rautio 

2015, s. 145–146)  

4.4 Kryotekniikka 

Kryojalostus perustuu olomuotojen (kiinteä, neste ja kaasu) erotteluun niiden sulamis- ja 

kiehumispisteiden avulla. Kryojalostus tapahtuu alhaisessa lämpötilassa, noin – 90 °C ja 

korkeassa paineessa noin 40 bar. Biokaasua jäähdytetään korotetussa paineessa, jolloin 

hiilidioksidi saadaan erotettua nestemäisenä biokaasusta. Typpi ja metaani erotetaan jääh-

dyttämällä biokaasua alle metaanin kiehumispisteen (– 161.6 °C ). Jäähdytyksen avulla 

metaani saadaan nestemäiseen muotoon, jolloin se vastaa nesteytettyä biokaasua (Li-

quefied biogas, LBG). (Lampinen & Rautio 2015, s. 148) 

Kryojalostuksessa melkein kaikki epäpuhtaudet (vesihöyry, H2S, jne.) tulee poistaa ennen 

jäähdytystä, sillä ne jäätyvät korkeammissa lämpötiloissa ja voivat tukkia putkistoja. 

Kryotekniikka tuottaa puhtaampia sivutuotteita kuten nesteytetty hiilidioksidi (LCO2), 

mutta vaatii puhdistukselta enemmän energiaa verrattuna muihin jalostusmenetelmiin. 

Raakakaasun laadusta riippuen epäpuhtauksia voidaan poistaa puhdistustoimenpiteiden 

avulla, jolloin puhdistus liitetään osaksi kryoprosessia. Jos epäpuhtauksien kiehumispiste 

on metaania alhaisempi, poistuvat ne yhdessä typen kanssa metaanin nesteytyksessä. 

Kuva 7 esittää yksinkertaistettua prosessikaaviota kryojalostuksesta. (Lampinen & Rautio 

2015, s. 147–149)  

 

Kuva 7. Prosessikaavio kryojalostuksesta (mukaillen Lampinen & Rautio 2015, s. 148). 
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5 PUHDISTUSMENETELMIEN VERTAILU 

Puhdistusmenetelmiä vertaillessa parhaimman tekniikan valinta perustuu taloudellisten 

tekijöiden sekä teknisten hyötyjen ja haittojen lisäksi useisiin laitoksen ajoparametreihin, 

kuten haluttuihin metaanin tuotto- ja puhtausasteisiin. Jalostamisen kustannukset riippu-

vat myös laitoksen koosta. Kaupallisesti on saatavilla laitoksia kapasiteetiltaan alle 200 

Nm3/h, mutta myös yli 2000 Nm3/h kapasiteetin laitoksia on rakennettu. Tässä luvussa 

vertaillaan jalostustekniikoita taloudellisten tekijöiden sekä teknisten hyötyjen ja haitto-

jen perusteella. (Petersson & Wellinger 2009) 

5.1 Tekniset hyödyt ja haitat  

Membraanitekniikalla on pieni energiankulutus, saavutetaan hyvä erotustehokkuus ja sen 

käyttö on ympäristöystävällistä, sillä päästöjä ei synny merkittävästi. Lisäksi membraa-

nien moduulirakenne on helppo suunnitella ja asentaa. Suurin haaste on membraanipro-

sesseissa tapahtuva membraanin pinnan likaantuminen, joka heikentää suodatuskapasi-

teettia ajan myötä. Likaantumisessa epäpuhtaudet adsorboituvat membraanin pinnalle 

ja/tai huokoisiin, jolloin membraanin erotusteho heikkenee. Membraanit hajoavat myös 

herkästi ja voivat olla hyvinkin kalliita, riippuen käytetystä materiaalista. Lisäksi niiden 

käyttö vaatii useita vaiheita suuren erotustehokkuuden saavuttamiseksi. Membraanitek-

niikalla jalostamisen ongelmana on myös metaanin hävikki toiseen kaasuvirtaan. (Chen 

et al. 2015; Hullu et al. 2008; Gutman 1987; Äijälä 2014) 

Vesipesulla (fysikaalinen absorptio) on pieni energiankulutus, sillä vesipesu vaatii ener-

giaa vain liuottimen paineen nostamiseen. Vesipesulla saavutetaan myös korkea metaanin 

erotustehokkuus (>97 %). (Chen et al. 2015; Metz et al. 2005) Lisäksi vesipesu soveltuu 

kaiken kokoluokan laitoksiin ja se on kohtalaisen edullinen varsinkin jätevedenpuhdista-

moille, koska puhdistettu jätevesi on mahdollista kierrättää absorptionesteenä ennen ve-

sistöön päästämistä eikä vettä siis tarvitse puhdistaa erikseen. (Lampinen & Rautio 2015, 

s. 140) Vesipesu on yksinkertainen, ympäristöystävällinen ja käytännöllinen menetelmä 

hiilidioksidin poistoon biokaasusta. Tekniikan haittapuolena on suuri veden tarve. Vesi-

pesun haittana on erotuksen vaatima korkea hiilidioksidin osapaine ja mahdollinen vaah-

toaminen sekä bakteerien kasvun seurauksena aiheutuva kolonnin tukkeutuminen. (Chen 
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et al. 2015; Ghatak et al. 2016; Metz et al. 2005) Tämän vuoksi on suositeltavaa asentaa 

automaattinen pesulaite kolonniin (Persson et al. 2006).  

Amiinipesulla (kemiallinen absorptio) saadaan myös korkea erotustehokkuus (>98 %). 

Hiilidioksidi liukenee paremmin amiiniin kuin veteen, joten amiinipesuun tarvittava lait-

teisto on pienempi kuin vesipesuun tarvittava. Tämän vuoksi amiinipesujalostamon säh-

könkulutus on alempi ja hankintahinta halvempi verrattuna vesipesujalostamoon. Amii-

nipesun haittapuolena on sen aiheuttama korroosion riski ja vaahtoaminen, jotka voivat 

lisätä materiaali- ja prosessikustannuksia. (Chen et al. 2015; Metz et al. 2005) 

Adsorptio on yksinkertainen ja energiatehokas menetelmä, jolla on alhaiset päästöt. Ad-

sorptiolla saadaan rikastettua yli 97 % metaanista. Haasteena on sen käyttö suuremmassa 

mittakaavassa. Adsorptio vaatii myös monimutkaisia rikkivedyn poistovaiheita, jotta rik-

kivety ei kerry prosessissa käytettävään adsorptiomateriaaliin ja heikennä prosessin ero-

tustehokkuutta. (Hullu et al. 2008)   

Kryojalostus on paras mahdollinen jalostusmenetelmä typen erottamisessa. Kryoteknii-

kan avulla runsaasti typpeä sisältävä kaatopaikkakaasu on mahdollista jalostaa hyvin suu-

ren metaanipitoisuuden omaavaksi polttoaineeksi. (Lampinen & Rautio 2015, s.147) 

Kryojalostukseen ei tarvita liuottimia, vettä tai ylimääräisiä kemikaaleja. Prosessi ei 

myöskään kärsi vaahtoamisen ongelmista, kuten absorptio. Kryojalostus vaatii kuitenkin 

suuren määrän prosessilaitteita ja -välineitä, joten se aiheuttaa korkeita pääoma- ja käyt-

tökustannuksia. Kryojalostuksen haittana on myös suuri energiankulutus, joka aiheutuu 

biokaasun jäähdyttämisestä. (Litonjua & Cvetkovski 2012, s. 97; Metz et al. 2005)  
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Taulukko 3. Jalostusteknologioiden ominaisuuksien vertailua (mukaillen Lampinen & 

Rautio 2015, s. 137).   

 

Amiinipesu Vesipesu Adsorptio Kryotekniikka  Membraanitekniikka  

Metaanihävikki 

Metaanivuoto 

Lämpötilavaatimus 

[°C] 

CH4-pitoisuus, jos ei 

N2 

CH4-pitoisuus, jos 

20 % N2 

N2:n erotusmahdolli-

suus 

H2S-esipuhdistustarve  

Kapasiteetti Nm3/h 

Erotustehokkuus  

< 0,1 % 

< 0,1 % 

120–160 

> 99 % 

  80 % 

Ei 

Kyllä 

> 100 

> 98 % 

< 8 % 

< 1 % 

  1–20 

> 97 % 

   78 % 

Ei 

Ei 

> 5 

> 97 % 

< 23 % 

< 1 % 

– 

> 96 % 

< 94 % 

Kyllä 

Kyllä 

> 5 

> 97 % 

< 0,5 % 

< 0,1 % 

 < – 80 

> 99 % 

   99 % 

Kyllä 

Kyllä 

> 100 

– 

< 25 % 

< 0,5 % 

– 

> 96 % 

< 94 % 

Kyllä 

Kyllä 

> 5 

– 

 

Taulukkoon 3 on koottu yhteenvetona eri menetelmien keskeisiä tunnuslukuja. Taulu-

kosta 3 nähdään, että amiinipesussa ja kryojalostuksessa metaanihävikki on minimaali-

nen, kun taas adsorptiossa ja membraanierotuksessa se on huomattava. Amiinipesu vaatii 

korkean toimintalämpötilan ja kryotekniikka alhaisen. Kryo- ja kalvotekniikka sekä ad-

sorptio soveltuvat typpipitoisen biokaasun käsittelemiseen. Vesipesu on ainut jalostus-

tekniikka, jossa rikkivedyn esikäsittelyä ei tarvita. Amiinipesu ja kryotekniikka soveltu-

vat parhaiten suurten kaasumäärien käsittelyyn. (Lampinen & Rautio 2015, s. 136–138)  

5.2 Taloudellinen vertailu  

Taulukoon 4 on koottu jalostusteknologioiden vertailua kustannusten, tuoton ja puhtau-

den perusteella. Laskelmat on tehty jalostamon kapasiteetille 250 Nm3/h. Muita käytettyjä 

oletuksia ovat: huoltokustannukset 50 000 €/vuosi, pitoaika 10 vuotta, korkotaso 6 %, 

raakakaasun metaanipitoisuus 60 %, sähkön hinta 0,10 €/kWh ja veden hinta 0,92 €/m3. 

(Hullu et al. 2008)   
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Taulukko 4. Jalostusteknologioiden vertailua (mukaillen Myken et al. 2001; Hullu et al. 

2008).  

Teknologia Investointi-

kustannukset 

(€)  

Operointi-

kulut  

  (€) 

Kustannus/Ja-

lostettu kaasu, 

€/Nm3 

Saanto  

 % 

Puhtaus 

% 

Amiinipesu 

Vesipesu 

PSA 

Kryotekniikka 

Membraanitekniikka 

353 000 

265 000 

680 000 

908 500 

233 000 

134 500 

111 000 

187 250 

397 500 

81 750 

0,28 

0,15 

0,26 

0,40 

0,20 

90 

94 

91 

98 

78 

98 

98 

98 

97 

89 

 

Vertaamalla taulukon 4 hintoja nähdään, että vesipesu on halvin menetelmä jalostaa kaa-

sua (0,15 €/Nm3). Vesipesun investointi- ja operointikustannukset ovat toiseksi alhaisim-

mat. Membraanitekniikan vastaavat kustannukset ovat alhaisimmat mutta membraaniero-

tuksessa metaanin saanto (78 %) jää muita pienemmäksi johtuen metaanin hävikistä toi-

seen kaasuvirtaan. Saatavan metaanin puhtaus on membraanitekniikalla myös muita tek-

nologioita huonompi. Usein käytetäänkin useampaa membraanierotusvaihetta peräkkäin 

riittävän metaanin puhtausasteen saavuttamiseksi, mutta tällöin kustannukset kasvavat. 

Muilla tekniikoilla päästään yli 90 % metaanisaantoon. Kryotekniikka on jalostustekno-

logioista kallein (0,40 €/Nm3) ja sillä on myös suurimmat investointi- ja operointikustan-

nukset. Kemiallisen pesun ja adsorption kustannukset asettuvat vesipesun ja kryoteknii-

kan väliin. 

Jalostusmenetelmien vertailu on usein hankalaa, sillä paikalliset olosuhteet ja vaatimuk-

set vaikuttavat laitoksen ajoparametrien valintaan. Lisäksi metaanihävikki tulee saada 

mahdollisimman alhaiseksi, mutta samalla tulee huomioida, että metaanihävikin pienen-

täminen nostaa energian kulutusta. Puhdistusmenetelmistä eniten energiaa vaatii amiini-

pesu, kun taas vesipesu ja PSA ovat vähiten energiaa vaativia menetelmiä. Pieneen koko-

luokkaan soveltuu parhaiten vesipesu, adsorptio sekä kalvotekniikka ja vastaavasti suu-

rempaan kokoluokkaan amiinipesu ja kryotekniikka. Alhaisen hankintahinnan, korkean 

puhtausasteen ja saannon omaavana menetelmänä vesipesu on tällä hetkellä eniten käy-

tetty teknologia biokaasun jalostamiseksi. (Chen et al. 2015; Hullu et al. 2008; Lampinen 

& Rautio 2015, s. 137–138; Petersson & Wellinger 2009) 
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6 BIOMETAANIN LIIKENNEKÄYTTÖ  

Biokaasun puhdistuksen ja jalostuksen jälkeen saatu biometaani tulee vielä paineistaa, 

jonka jälkeen sitä voidaan hyödyntää liikennekäytössä ajoneuvojen polttoaineena. Bio-

kaasun tuotanto on yksi energiatehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä keinoista 

tuottaa liikenteen polttoainetta, sillä biokaasun päästöt ovat huomattavasti vähäisemmät 

verrattuna fossiilisten polttoaineiden päästöihin. Biometaanin liikennekäyttö alentaa 

myös liikenteestä aiheutuvia haju- ja melupäästöjä (Taulukko 5). (Persson et al. 2006; 

Rasi et al. 2012 s. 6) Tämän vuoksi hallitus haluaa edistää biokaasun käyttöä liikenteessä. 

Hallituksen tähtäimenä on, että vuonna 2030 Suomessa olisi vähintään 50 000 vähäpääs-

töistä kaasuautoa, kun niitä tällä hetkellä on alle 2000. (TEM 2016)  

Taulukko 5. Biometaania käyttävien ajoneuvojen päästövähenemät ajoneuvokilometriä 

kohden (mukaillen Lampinen 2003; Lampinen 2009).  

Päästölaji Bussi: dieselistä bio-

kaasuun (otto) 

Auto: dieselistä 

biokaasuun (otto) 

Auto: bensiinistä 

Biokaasuun (otto) 

Kasvihuonekaasut 

(CO2, CH2) 

Pienhiukkaset PM 

2,5 

SO2 

NOx 

Meluintensitetti 

> 96 % 

94 % 

> 98 % 

39 % 

50 % 

> 95 % 

99.9 % 

> 99 % 

88 % 

50 % 

> 96 % 

 66 % 

> 99 % 

57 % 

– 

 

Taulukon 5 dieselbussien ja diesel- ja bensiiniautojen päästöt on laskettu EURO4-normin 

mukaisesti. Taulukosta nähdään esimerkiksi, että metaanikäyttöisissä ajoneuvoissa me-

luintensiteetti voi laskea jopa 50 % bensiini- ja dieselkäyttöiseen verrattuna.  
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Kaasumuodossa esiintyvää biokaasua käytetään usein pienien autojen kuten henkilö- ja 

pakettiautojen polttoaineena. Tällöin biokaasun jalostuksen jälkeen biometaani paineis-

tetaan 200 baariin, jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi. Nesteytettyä metaania 

(LNG) käytetään liikennepolttoaineena raskaissa ajoneuvoissa kuten rekoissa, junissa ja 

busseissa. Nesteytetyllä metaanilla on kolminkertainen energiatiheys verrattuna paineis-

tettuun metaaniin, jonka vuoksi se mahdollistaa pitkän tankkausvälin (yli 1000 km). 

(Lampinen 2009)  

 

Biometaani sopii sekä bensiini- että diesel-moottoreihin. Lisäksi sitä voidaan käyttää voi-

manlähteenä kaasuturbiineissa, suihku- ja rakettimoottoreissa, polttokennoissa sekä wan-

kel- ja stirlingmoottoreissa. Biometaania voi tankata joko hidastankkaus- tai nopeatank-

kausjärjestelmällä. Nopeatankkausjärjestelmässä kaasu tulee korkeapaineisesta kaasuva-

rastosta, jonka paine on noin 250–400 bar. Nopeatankkausjärjestelmiä käytetään huolto- 

ja kylmäasemien tankkauspaikoilla. Hidastankkausjärjestelmässä kaasu kompressoidaan 

tankkauksen aikana, joten hidastankkausaseman yhteydessä ei tarvita biokaasuvarastoa. 

Hidastankkausasemia käytetään yksityiskotien autotalleissa sekä bussien ja jäteautojen 

tankkausvarikolla. (Lampinen 2009; Liikennebiokaasu 2011) Vuoden 2015 loppuun 

mennessä julkisia biokaasutankkausasemia oli 24 kappaletta. (Mutikainen et al. 2016) ja 

niiden määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Kuva 8 näyttää ennusteen 

tankkausasemaverkoston kehittymisestä vuoteen 2020 mennessä.    

  

 

Kuva 8. Tankkausasemaverkoston kehittyminen vuoteen 2020 (LVM 2015). 
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Hallituksen linjaaman tavoitteen toteutuminen biokaasun lisäämisestä liikenteeseen on 

varmistettu lainsäädännöllä. Polttonesteiden myyjille on asetettu biopolttoaineiden jake-

luvelvoite, joka varmistaa täyttämään uusiutuvan energian velvoitteet vuositasolla. Li-

säksi hallitus on miettinyt muun muassa autovertouksen uudistamista sekä hankintatukea 

vähäpäästöisille autoille. Jotta biokaasun käyttö liikenteessä lisääntyy, tulee myös jake-

luverkostoa laajentaa. Erilaiset kampanjat ovat lisänneet ihmisten mielenkiitoa kaasuau-

toihin. Tästä esimerkkinä on Gasum Oy:n kiinteähinta- kampanja, jossa henkilöautoa os-

tavalla tai maahantuovalla yksityisasiakkaalla on mahdollisuus ostaa liikennekaasua kiin-

teään kuukausihintaan, joka biokaasulle on 89 €/kk. (Gasum 2017; TEM 2016)  

 

Biokaasun hiilidioksidipäästöjä ei lasketa mukaan kasvihuonepäästöihin, sillä se on uu-

siutuva energianlähde. Tämän vuoksi kasvihuonepäästöt biometaanilla ovat noin 96 % 

alhaisemmat kuin bensiinillä ja lisäksi polttoaineen tuotannosta ja kuljetuksesta johtuvat 

elinkaaripäästöt vähenevät merkittävästi biometaania käyttäessä. Elinkaaripäästöt bio-

kaasuautolla ovat niin pienet (noin 12g/km) että fossiilisilla polttoaineilla on melkein 

mahdotonta päästä samoihin tuloksiin. (Lampinen 2008; Lampinen 2009, s. 234) Biome-

taani ei tuota jätteitä, sen tuotantoon ja varastointiin tarvitaan vain vähän energiaa ja sillä 

on alhaiset hiukkaspäästöt sekä typenoksidipäästömäärät. Biometaani on turvallinen polt-

toaine koska sillä on korkea syttymispiste (600 °C), se on kevyempää kuin ilma ja haihtuu 

nopeasti vuodon sattuessa. (Halla-aho 2009)  
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7 BIOMETAANIN KÄYTTÖ SÄHKÖN- JA 

LÄMMÖNTUOTANNOSSA 

Puhdistettu ja jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua, joten se voidaan 

syöttää maakaasuverkostoon ja käyttää kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaa-

suakin, esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotannossa.  Biokaasua voidaan hyödyntää säh-

kön- ja lämmöntuotannossa myös pelkän puhdistuksen jälkeen. Yhdistetty sähkön- ja 

lämmöntuotanto (CHP, combined heat and power) on tunnettu biokaasun hyödyntämis-

muoto, sillä useiden laitosten yhteydessä on sähköä ja lämpöä tarvitsevia prosesseja.  Yh-

distetyllä sähkön- ja lämmöntuotannolla saavutetaan korkea kokonaishyötysuhde (80–95 

%). (Gasum 2014; Latvala 2009) 

Biokaasua käytetään useilla laitoksilla lämmitykseen ja etenkin maatiloilla tuotetaan läm-

mintä vettä asuinrakennuksien käyttöön. Lämmöntuotanto biokaasusta alkaa vedenero-

tuksella, jonka jälkeen kaasu ohjataan alhaisessa paineessa kaasupolttimelle, joka läm-

mittää vettä laitoksen kiertovesijärjestelmään.  Biokaasusta voidaan tuottaa lämpöä joko 

keskitetyllä tai laitekohtaisella järjestelmällä. Keskitetyssä ratkaisussa lämpöä tuotetaan 

lämpökattilassa ja se johdetaan väliaineen (vesi, höyry tai ilma) avulla loppukulutukseen. 

Laitekohtaisissa systeemeissä johdetaan lämmön sijasta biokaasua, joka poltetaan lopul-

lisessa kulutuslaitteessa. Laite- ja rakennuskohtaisissa järjestelmissä saavutettava läm-

möntuotannon hyötysuhde on jopa 95 % ja lämmityslaitteiden koko vaihtelee 1 kW–100 

MW välillä.  Biokaasun hyödyntäminen lämmöntuotannossa on investoinneiltaan pieni, 

vähän huoltoa ja valvontaa vaativa ratkaisu. (Latvala 2009; Lampinen & Rautio 2015, s. 

150)  

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa biokaasu ohjataan vedenerotuksen jälkeen 

kaasumoottorille, joka ohjaa sähköä tuottavaa generaattoria. Suomalaisilla biokaasulai-

toksilla on käytössä sekä moottoreita että mikroturbiineja. Isoissa ja keskikokoisissa lai-

toksilla käytetään yleisimmin suuria kaasumoottoreita, mutta myös useiden mikroturbii-

nien rinnakkain kytkennällä saavutetaan vastaava teho. Mikroturbiinien investointikus-

tannukset ovat moottoria suuremmat, mutta niiden käyttö- ja huoltokulut vastaavasti pie-

nemmät. Korkeista investointikustannuksista johtuen mikroturbiini soveltuu huonosti 

pienimpiin laitoksiin. Kun moottorin koko kasvaa, myös hyötysuhde kasvaa. Yleensä 
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hyötysuhde sähkön osalta moottoreissa sekä mikroturbiineissa on noin 25–40 %. (Latvala 

2009)  

Biokaasua voidaan käyttää polttokennojen syötteenä sähköntuotannossa. Sitä voidaan 

hyödyntää polttokennoissa ilman jalostusta, sillä biokaasun inerteistä komponenteista 

(CO2 ja N2) ei ole haittaa polttokennoille. Polttokennoissa ei tapahdu palamista, vaan 

sähkö tuotetaan sähkökemiallisesti hapetus- ja pelkistysreaktioiden kautta. Kiinteäoksi-

dipolttokenno (SOFC, Solid oxide fuel cell) ja sulakarbonaattipolttokenno (MCFC, mol-

ten carbonate fuel cell) ovat kaksi kaupallisesti käytössä olevaa polttokennoteknologiaa, 

joihin biokaasua voidaan hyödyntää.  Näillä teknologioilla sähköä voidaan tuottaa sähkö-

verkkoon entistä puhtaammin ja tehokkaammin. Vaikka biokaasua ei tarvitse jalostaa, on 

polttokennojen epäpuhtauksien sietokyky alhainen, jonka sen vuoksi on erityisen tärkeä 

kiinnittää huomiota biokaasun puhdistusprosessiin. (Lampinen & Rautio 2015, s. 157)  

Polttokenno koostuu kahdesta elektrodista (anodi ja katodi) sekä niiden välissä olevasta 

kiinteästä tai nestemäisestä elektrolyytistä (kuva 9). Toiselle elektrodille syötetään rek-

tioainetta ja toiselle hapetinta (esim. ilma). Sähkövirran synnyttämät elektronit kulkevat 

ulkoista piiriä pitkin anodilta katodille, jossa hapetin vastaanottaa elektronin eli pelkistyy. 

Elektrolyytti on kaasutiivis ja sen tehtävänä on estää rektioaineen ja hapettimen suora 

sekoittuminen ja palaminen. Reaktioainetta ja hapetinta lisätään ulkopuolisesta lähteestä, 

jonka ansiosta polttokennoilla voidaan tuottaa sähköenergiaa pitkäaikaisesti. (Deublein 

& Steinhauser 2011) 
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Kuva 9. Polttokennon toimintaperiaate (mukaillen Deublein & Steinhauser 2011).  

 

Taulukosta 6 nähdään, että SOFC ja MCFC ovat molemmat korkealämpöisiä kennoja. 

Lisäksi niillä on arvioitu olevan sama käyttöikä sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuo-

tannon (CHP) korkea hyötysuhde. SOFC- polttokennot toimivat korkeammissa teho-

aluissa kuin MCFC- polttokennot. Polttokennojen toimintalämpötila on korkea, jonka 

vuoksi ne sietävät epäpuhtauksia. Käyttäessä reaktioaineena esimerkiksi metaania, polt-

tokennojen päästöt ovat alhaiset, sillä silloin muodostuu vettä ja hiilidioksidia, eikä esi-

merkiksi ollenkaan typen oksideja. (Kara et al. 2004; Sammes 2006) 

Taulukko 6. Kaupallisesti käytössä olevien polttokennoteknologioiden ominaisuudet 

(mukaillen Deublein & Steinhauser 2011).  

 
              SOFC MCFC 

Toimintalämpötila (°C ) 

Reaktioaine 

Reformointi 

Hapetin 

Tehoalue 

Kokonaishyötysuhde CHP- 
tuotannossa (%) 

 
Arvioitu käyttöikä (th) 

600–1000 

Vety, maakaasu, hiilimonoksidi, 

metaani, biokaasu 

 

Ulkoinen/Sisäinen 

 

Happi, ilma 

 

0,1–50 MW 

 

85–95 

 

40 

500–700 

Vety, maakaasu, metaani, 

biokaasu, hiilimonoksidi 

 

Ulkoinen/Sisäinen 

 

Hiilidioksidi, happi, ilma 

 

0,1–10 MW 

 

85–95  

 

40 
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8 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä annettiin yleiskuva biokaasusta ja sen tuotantoprosessista, jonka 

jälkeen keskityttiin jalostusteknologioiden kuvaamiseen ja vertailuun sekä biokaasun 

hyödyntämiseen erilaisissa käyttökohteissa.  

Biokaasua tuotetaan mädättämällä orgaanista ainesta kuten biomassaa sekä, maatalouden, 

teollisuuden ja yhdyskunnan jätteitä. Biokaasun tuotanto tapahtuu ilman happea eli se on 

anaerobinen hajoamisprosessi. Saatu biokaasu koostuu suurimmaksi osaksi metaanista ja 

hiilidioksidista, mutta käytetyn raaka-aineen koostumus vaikuttaa paljon saatavaan bio-

kaasutuottoon.  

Jotta biokaasua voidaan hyödyntää erilaisissa käyttökohteissa, tulee se puhdistaa tai puh-

distaa ja jalostaa. Erilaiset jalostusmenetelmät tarjoavat erilaiset mahdollisuudet hiilidi-

oksidin erotukseen. Tässä työssä vertailtiin eri jalostusmenetelmiä hyötyjen ja haittojen 

sekä taloudellisten tekijöiden kautta.  

Jalostettu biokaasu eli biometaani on mahdollista hyödyntää liikenteen polttoaineena sekä 

sähkön- ja lämmöntuotannossa Biokaasu on kotimainen, 100 %:isesti uusiutuva, turval-

linen, ympäristöystävällinen ja energiatehokas energianlähde, jonka vuoksi sen tuotanto 

on lisääntynyt jatkuvasti. Hallituksen linjaamat tavoitteet päästöjen pienentämiseen ja 

biopolttoaineiden lisäämiseen ovat nostaneet biokaasun tuotannon merkitystä.   
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