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Nesteytetty biometaani

Paineistettu biometaani

biometaani

Puhdistettu biokaasu

Puhdistamaton 
biokaasu. 

Kasvavat investoinnit, markkinoiden koko,

tuotannon mittakaava, syötemateriaalin määrä.

Korkeampi jalostus, korkeampi arvo.

Korkeampi hinta tai parempi tuotto?



Puhdistamaton 
biokaasu. 

Vähäiset käyttömahdollisuudet

Voidaan tuottaa yksinkertaisilla 
ja halvoilla laitteilla, jos 
tavoitellaan käyttöä erittäin 
pienessä mittakaavassa.

Sisältää rikkiä ym. epäpuhtauksia

Laitteiden syöpyminen ym. 
Aiheuttaa ongelmia käytössä

Raakakaasua

Tuotanto isossa mittakaavassa. Ei 
tavoitetta käyttää raakakaasua, 
vaan kaasua jalostetaan 
käyttötarkoituksen vaatimalla 
tavalla. 



Puhdistettu biokaasu

Sisältää huomattavissa määrin 
hiilidioksidia.

Voidaan siirtää putkea pitkin

jatkojalostukseen tai jatkokäyttöön.

Soveltuu lämmön tuotantoon

Soveltuu sähköntuotantoon
Hiilidioksidia sisältävän kaasun 
paineistuksessa rajoitteita, jotka 
huomioitava. Hiilidioksidi nesteytyy tai 
kiinteytyy metaanin ollessa kaasua.

Biokaasu

Hyödyntäminen 
paikallisesti

Esim. kasvihuonekäytössä korkea 
hiilidioksidipitoisuus on etu



Biometaani

Hiilidioksidi poistetaan biokaasusta tai biokaasun 
sisältämä hiilidioksidi metanoidaan vedyn avulla 

biometaaniksi. 

Lämmityskäytössäkin joissakin tapauksissa 
vaatimuksia maakaasun veroisesta polttoaineesta. 

Esim. liekin pituus lyhyempi palotapahtumassa
verrattuna biokaasuun. Liekki ei saa osua kattilan 

seinämiin.

Kuvan lähde; https://www.energy-xprt.com/products/double-membrane-
biogas-holder-612576

Paineistamaton biometaani voidaan 
varastoida membraanikalvollisten 
kupujen sisään. Varastointi 
halvempaa verrattuna 
paineistettuun varastointiin. 

Energiatiheys heikko, mutta tämä ei 
yleensä ole haitta, jos kaasua ei 
kuljeteta tai käytetä polttoaineena 
ajoneuvoissa.

Tulevaisuudessa kasvava merkitys biokaasun 
sisältämän hiilidioksidin hyödyntämiselle.



Paineistettu biometaani

Voidaan kuljettaa painesäiliöitä sisältävän kontin avulla. 
Soveltuu kevyempien ajoneuvojen (henkilöautot, pakettiautot, pienet 

kuorma-autot, linja-autot, traktorit ym. työkoneet) polttoaineeksi. 

Voidaan käyttää lämmön- tai sähköntuotannossa. Paikallisessa käytössä ei 
paineistus ole tässä käytössä tarpeellista.

Paineistuksessa joudutaan tekemään puristustyötä, johon yleensä 
tarvitaan sähköenergiaa.

Kuvion lähde; Large-scale compressed hydrogen storage as part of renewable electricity storage systems
Author links open overlay panelAhmed M.ElberryabJagrutiThakurbAnnukkaSantasalo-AarnioaMarttiLarmia
Saatavissa; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319921005838#fig5



Nesteytetty biometaani

Soveltuu polttoaineeksi raskaisiin ajoneuvoihin. Raskaissa kuljetuksissa olevat 
kuorma-autot ja siitä vielä suuremmat ajoneuvot ja alukset.

Nesteytetty kaasu voidaan muuttaa höyrystämällä paineistetuksi kaasuksi. 

Varastointi cryo –säiliöt.

Isojen määrien kuljetukset pitkien etäisyyksien päähän edullista verrattuna 
paineistettuun kaasuun. 



Simon Sinek

Järkevin toimintamalli tai riittävän laadukas tuote 
ei ole ulkopuolisen määritettävissä. 

”Miksi?” on tärkein kysymys, joka määrittää 
lopulta, kokeeko kuluttaja tuotteen laadukkaana 
vai ei. Tuotteen on vastattava tuottajan 
uskomuksia. 




