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Kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä puubiomassan kaasutukseen perustuvaan hajautet-

tuun energiantuotantoon. Työssä tarkasteltiin erilaisia kaasutustekniikoita sekä pohdittiin 

pientuotannon kannattavuutta ja kaasutusalan kehitysnäkymiä kirjallisuusmateriaalin avulla.  

 

Työssä selvisi, että paras tämän hetken pienkaasutusvoimalasovellus koostuu myötävirtakaa-

suttimesta ja lisäksi joko polttomoottorista tai mikroturbiinista. Kaasutusvoimalan suurin etu 

hajautetussa energiantuotannossa on omavarainen sähkön- ja lämmöntuotanto. Lisäksi kirjal-

lisuuden mukaan sähköntuotantohyötysuhde on parempi kaasutukseen perustuvassa sähkön-

tuotannossa kuin suoraan polttoon perustuvassa sähköntuotannossa. Ongelmana kaasutukses-

sa ovat tuotekaasun epäpuhtaudet, etenkin terva ja tuhka, jotka likaavat ja vioittavat kaasutti-

men ja sähköntuotantoyksikön osia. Alle 100 kWe:n laitoksissa tuotekaasun puhdistusyksikön 

investointikustannukset ovat merkittävä osa kokonaisinvestointia.  

 

Suomen markkinoillakin on jo saatavilla muutamia kaasutusvoimaloita esimerkiksi maatalou-

den käyttöön. Kiinnostusta kaasutusalalle on runsaasti ja kaasutusteknologiaa pyritään jatku-

vasti kehittämään pilottihankkeiden avulla.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Roomalaiset aakkoset 

 

    nykyarvotekijä  [-] 

  kustannukset   [€] 

  hinta    [€/kWh] 

  investointikustannus   [€] 

  korkokanta    [-] 

   nykyarvo    [€] 

    teho    [kW] 

   lämpömäärä    [J] 

   säästöt   [€] 

  hyötysuhde    [-] 

    huipunkäyttöaika  [h/a] 

 

Alaindeksit 

 

C ulos 

e sähkö 

E sisään 

k vaihtoehtoinen lämmöntuotanto 

kkp käyttö- ja kunnossapito 

n pitoaika 

pa polttoaine 

t  vuosi 

th lämpö 

 

Lyhenteet 

 

C  hiili 

CxHy hiilivety 

CH4 metaani 
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CHP Combined Heat and Power eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

CO hiilimonoksidi 

CO2 hiilidioksidi 

H2 vety 

H2O vesi 

IC Internal Combustion 

MCFC  Molten Carbonate Fuel Cell eli sulakarbonaattipolttokenno 

N2  typpi 

O2 happi 

PAFC  Phosphoric Acid Fuel Cell eli fosforihappopolttokenno  

PEMFC  Proton Exchange Membrane Fuel Cell eli protoninvaihtopolttokenno 

SO2 rikkidioksidi 

SOFC  Solid Oxide Fuel Cell eli kiinteäoksidipolttokenno 
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1 JOHDANTO 

 

Uusiutuva energia on tärkeä osa tulevaisuuden energiantuotantoa. Biomassan hyödyntäminen 

energiantuotannossa on yleistä Suomessa ja sen käyttö on edelleen kasvamaan päin. Energian-

tuotantotavoista kaasutus on yleistynyt suuressa kokoluokassa, mutta pientuotannossa kaasu-

tus on melko harvinaista kaasutusprosessiin liittyvien teknisten ongelmien takia. 

 

Kaasutus on termokemiallinen prosessi, jossa polttoaine muuttuu vähähappisissa olosuhteissa 

kaasuiksi ja kemikaaleiksi. Kuvassa 1 on esitelty yleisen kaasutusprosessin tuotteet. Kaasutus-

tuotteista tuotekaasu voidaan hyödyntää sähköksi esimerkiksi kaasumoottorin, kaasuturbiinin 

tai polttokennon avulla. Bioperäistä synteettistä luonnonkaasua, vetyä ja Fischer-Tropsh-

polttoainetta eli biodieseliä käytetään liikenteen polttoaineena. Lisäksi kaasutuksesta saadaan 

metanolia, muita kemiallisia tuotteita ja lämpöenergiaa. (Lassi & Wikman 2011, 16.)  

 

 

Kuva 1. Kaasutustuotteet (Lassi & Wikman 2011, 16). 

 

Tässä kandidaatintyössä perehdytään ainoastaan prosessista syntyvään tuotekaasuun ja sen 

hyödyntämiseen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa eli CHP-tuotannossa (Combined Heat 

and Power). Muut kaasutustuotteiden hyötykäyttömahdollisuudet jätetään tarkastelun ulko-
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puolelle (kuva 1). Tarkastelu rajoittuu hajautetun energiantuotannon kokoluokkaan. Hajaute-

tulla energiantuotannolla tarkoitetaan energiantuotantomuotoa, jossa energia tuotetaan lähellä 

loppukulutuspistettä, ja sen tuotantoyksiköt ovat suhteellisen pieniä. Työssä käsitellyt laitok-

set ovat kiinteistökohtaisia ja niiden kokoluokka on sähköteholtaan alle 100 kWe ja lämpöte-

holtaan alle 1 MWth. Teollisuuden tuotantolaitoksia tai keskitettyjä energiantuotantolaitoksia 

ei tutkita tässä kandidaatintyössä.  

 

Kaasutuksesta syntyvää tuotekaasua ei saa sekoittaa biokaasuun, joka on ehkä tutumpi energi-

antuotantokaasu. Kaasutuksen tuotekaasu eroaa biokaasusta tuotantotavan ja koostumuksen 

perusteella. Biokaasu on orgaanisen aineen anaerobisen mätänemisen tulos, kun taas tuote-

kaasu koostuu biomassan lämpökäsittelyn seurauksena haihtuvista yhdisteistä.  Biokaasun 

tuotannossa polttoaineena käytetään kosteampia polttoaineita, kuten biojätettä, lantaa tai vil-

jeltyä biomassaa. Tämänhetkiset sovellukset pienen kokoluokan kaasutukselle sähkön ja 

lämmön yhteistuotannossa ovat pääosin metsähakkeelle. 

 

Kandidaatintyössä kaasutusyksikön polttoaineeksi oletetaan puuperäinen biomassa. Puubio-

massan käytöllä voidaan hyödyntää paikallisia resursseja, mikä on tärkeää hajautetulle energi-

antuotannolle. Pienkaasutuksen mahdollisuuksia tarkastellaan pääosin Suomen näkökulmasta, 

mutta työssä tutkitaan myös kansainvälistä kehitystä, jotta Suomen kehitys voidaan suhteuttaa 

globaaliin mittakaavaan. 

 

Kaasutus on yleistynyt teollisessa mittakaavassa ja Suomessa toimii useita kaasutukseen pe-

rustuvia voimaloita. Kaasutus on erittäin potentiaalinen energiantuotantomuoto myös hajaute-

tussa energiantuotannossa. Suomessa on runsaasti raaka-aineresursseja pienkaasutukselle. 

Resursseja hyödynnettäisiin tehokkaammin, mikäli tarjolla olisi tarpeeksi tutkimustyötä voi-

maloiden soveltuvuudesta kotimaiseen sähkön ja lämmön pientuotantoon. Työn tavoitteena 

on koota yhteen keskeiset biomassan kaasutukseen liittyvät asiat ja tutkia hajautetun tuotan-

non edellytyksiä kaasutusvoimalalle. Työssä selvitetään, millaisia ratkaisuja on tällä hetkellä 

tarjolla puukaasun kotimaiseen pien-CHP-tuotantoon, mitä ongelmia kaasutukseen liittyy ja 

mitkä ovat kaasutuksen tulevaisuuden näkymät.  

 

Työ pohjautuu julkiseen kirjallisuusmateriaaliin, kuten kirjoihin, artikkeleihin, verkkojul-

kaisuihin sekä yritysten kotisivuihin. Lähdemateriaali on pääosin englanninkielistä. Työssä 

tarkastellaan aluksi kaasutuskaasun tuotantoprosessia sen eri vaiheineen sekä pientuotantoon 
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soveltuvia kaasutintyyppejä. Seuraavaksi tutkitaan tuotekaasun koostumukseen vaikuttavia 

tekijöitä, kaasutusprosessin ongelmia ja kaasun puhdistusmenetelmiä. Sähköntuotantovaih-

toehdoista esitellään kaasumoottorit, mikroturbiinit, stirling-moottorit ja polttokennot. Kus-

tannustarkastelussa selvitetään kaasutuslaitoksen suurin sallittu investointikustannus, jotta 

laitos on vielä kannattava. Kandidaatintyössä esitellään myös kolme tämän hetken sovel-

lusesimerkkiä niiden toiminta-arvoineen ja lopuksi tarkastellaan kaasutusalan markkinatilan-

netta ja arvioidaan pien-CHP-tuotannon tulevaisuudennäkymiä.  
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2 KAASUTUSTEKNIIKKA 

 

Ennen perehtymistä eri laitostyyppeihin ja sovelluksiin on hyvä tietää kaasutusprosessin pe-

rusteet. Kaasutuksella tarkoitetaan yleisesti termokemiallista prosessia, jossa muutetaan hiiltä 

sisältävää materiaalia hyödylliseen muotoon kaasuksi tai kemikaaleiksi (Basu 2010, 1). Tässä 

luvussa tarkastellaan tuotekaasun muodostumista termokemiallisessa reaktiossa korkeassa 

lämpötilassa ja vähähappisissa olosuhteissa sekä esitellään pienen kokoluokan kaasutintyypit. 

 

2.1 Kaasutusprosessi 

 

Kaasutusprosessin päävaiheet ovat kuivuminen, pyrolyysi, puuhiilen kaasutus ja palaminen. 

Jokainen vaihe käsitellään seuraavaksi omana kappaleenaan. Todellisuudessa vaiheet eivät 

erotu kovin selkeästi, vaan ne menevät usein päällekkäin. (Basu 2010, 120.) Vaiheet eivät 

myöskään aina etene tässä järjestyksessä, kuten myöhemmin käy ilmi. Kuvassa 2 esitetään 

kaasutuksen vaiheet sekä väli- ja lopputuotteet yksinkertaistetussa muodossa. 

 

 

Kuva 2. Kaasutusprosessin vaiheet (Basu 2010, 119). 

 

2.1.1 Kuivuminen 

 

Kuivumisvaiheessa on tarkoitus pienentää polttoaineen kosteuspitoisuutta. Puupolttoaine voi 

saapumistilassaan sisältää kosteutta 30 – 60 %. Jokaisen vesikilon höyrystämiseen tarvitaan 

ylimääräistä energiaa 2260 kJ. Energiahukka huonontaa kaasuttimen energiatehokkuutta ja 

onkin tärkeää syöttää kaasuttimeen mahdollisimman kuivaa polttoainetta. Jotta kaasutin tuot-

taisi kaasua, jonka lämpöarvo olisi taloudelliselta kannalta riittävän suuri, syötetyn polttoai-

neen kosteuden tulisi olla vain 10 – 20 %. Polttoaineen kosteus höyrystetään kaasuttimessa 
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palamisvaiheessa syntyvän lämpöenergian avulla. Kun polttoaineen lämpötila kohoaa yli 100 

°C:een, vesi muuttuu vesihöyryksi. Lämpötilan edelleen noustessa molekyylimassaltaan ke-

vyet uuteaineet alkavat haihtua. Kuivuminen jatkuu aina 200 °C:een. (Basu 2010, 120.) 

 

2.1.2 Pyrolyysi 

 

Pyrolyysi on ennen varsinaista kaasutusta oleva terminen hajoamisprosessi, jossa isommat 

hiilivedyt hajoavat pienemmiksi molekyyleiksi. Pyrolyysin tarkoitus on erottaa polttoaineesta 

muodostuva puuhiili. Puuhiilellä tarkoitetaan pyrolyysissä syntyvää hiiltä, joka ei ole puhdas-

ta alkuainehiiltä, vaan joka sisältää hiilen lisäksi vetyä ja happea. Prosessi tapahtuu kokonaan 

hapettomissa tai vähähappisissa olosuhteissa, kun kaasutus ei ole vielä mahdollista.  Pyrolyy-

sin toimintalämpötilaväli on 300 °C:sta 600 °C:een. (Basu 2010, 65.) Pyrolyysin haittatuote 

on terva, jota syntyy, kun osa muodostuneista kaasuista tiivistyy nesteeksi (Basu 2010, 121 – 

122). Tervan muodostumista ja puhdistusta tarkastellaan kappaleessa 3.1.1. Alla on biomas-

sapartikkelin pyrolysoitumista havainnollistava kuva 3. 

 

 

Kuva 3. Biomassan pyrolysoituminen (Basu 2010, 68). 

 

Pyrolyysireaktiot tapahtuvat yksinkertaistetusti alla olevan yhtälön (1) mukaan (Basu 2010, 

68). Yhtälöstä nähdään, että pyrolyysissä muodostuu kiinteitä aineita, nesteitä ja kaasuja. 

Kiinteitä aineita ovat puuhiili ja puhdas hiili (C), nesteitä ovat terva, raskaammat hiilivedyt ja 
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vesi (H2O) ja kaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), hiilimonoksidi (CO), vesi (H2O) sekä useat eri 

hiilivedyt (CxHy).  

 

                                              
       

                                     
      

 

(1)  

 

2.1.3 Kaasutus 

 

Pyrolyysin jälkeen kaasuttimessa tapahtuu polttoaineessa, höyryssä, hiilidioksidissa ja vedes-

sä olevien hiilivetyjen sekä muiden kaasujen kemiallisia reaktioita kaasuttavan aineen läsnä 

ollessa (Basu 2010, 122). Kaasutuksessa kaasuttava aine saa aikaan kemiallisten sidosten uu-

delleenjärjestäytymisen niin, että kiinteästä hiilestä ja hiilivedyistä muodostuu atomipainol-

taan kevyempiä kaasuja, kuten hiilimonoksidia (CO) ja vetyä (H2) (Basu 2010, 118). Kaasut-

tavana aineena voidaan käyttää vesihöyryä, ilmaa, happea, hiilidioksidia tai näiden sekoitusta. 

Kaasuttavan aineen valinta vaikuttaa merkittävästi tuotekaasun koostumukseen. Höyryllä ja 

hapella saadaan parempi lämpöarvo tuotekaasulle, mutta pientuotannossa kaasuttavana ainee-

na käytetään usein ilmaa, koska se on helposti saatavilla, eikä siitä aiheudu lisäkustannuksia. 

Tosin kaasutuskaasun lämpöarvo jää huonommaksi, koska ilman sisältämä inertti typpi lai-

mentaa muodostuvaa tuotekaasua. (Wang et al. 2008, 574.)  

 

Kaasutus tapahtuu lämpötilavälillä 800 °C – 1000 °C (Basu 2010, 65). Puuhiilen reaktiot ovat 

tärkeimmät kaasutuksessa tapahtuvat reaktiot. Puuhiili on erittäin huokoinen aine ja se reagoi 

herkemmin kuin muut vastaavat polttoaineet, kuten koksi eli kuivatislattu hiili, ligniini tai 

turve. Puuhiilen reaktio-ominaisuudet poikkeavatkin selvästi muista polttoainevaihtoehdoista. 

Esimerkiksi puuhiilen reaktiivisuus [%/min] lisääntyy reaktioiden edetessä, mikä on päinvas-

toin kuin muilla polttoaineilla. Tämän katsotaan johtuvat puuhiilen alkalimetallien katalyytti-

sen aktiivisuuden lisääntymisestä. Puuhiilen kaasutuksessa tapahtuu useita endotermisiä eli 

lämpöä sitovia reaktioita puuhiilen ja kaasuttavan aineen välillä. (Basu 2010, 122.) Yhtälöt (2 

– 5) kuvastavat tärkeimpiä puuhiilen reaktioita eri kaasuttavan aineen kanssa. (Basu 2010, 

122 – 123.)  
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(2)  

                      (3)  

                      (4)  

                     (5)  

 

Palamiskelpoisen kaasun muodostumisen edellytyksenä on, että happea tuodaan prosessiin 

vähemmän kuin polttoaineen täydellinen eli stoikiometrinen palaminen vaatii, eli ilmakertoi-

men tulee olla alle 1. Ilmakaasutuksessa ilmaa syötetään tyypillisesti 20 – 50 % stökiömetri-

sen palamisen ilmatarpeesta. Yleensä pyritään mahdollisimman täydelliseen kaasuuntumiseen 

eli tuottamaan mahdollisimman paljon tuotekaasua (Kara et al. 2004, 244). Täydellinen kaa-

suuntuminen ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan osa hiilestä muuttuu nestemäiseksi tervaksi 

ja kiinteäksi puuhiileksi (Wang et al. 2008, 574 – 575). 

 

Kaasutus ei ole sama asia kuin palaminen, vaikka ne ovat molemmat termokemiallisia proses-

seja. Niiden välillä on tärkeä ero: kaasutus pakkaa energiaa kemiallisiin sidoksiin ja palami-

nen puolestaan rikkoo ne sidokset vapauttaen energiaa. Lisäksi kaasutuksessa vedyn määrä 

lisääntyy, kun taas palamisessa vety yhtyy happeen muodostaen vesihöyryä. (Basu 2010, 

117.) Seuraavassa kappaleessa käsitellään palamista. 

 

2.1.4 Palaminen 

 

Useimmat kaasuttimen reaktiot ovat endotermisiä. Palamista, joka on eksoterminen reaktio, 

tarvitaan tuottamaan lämpöä kuivumiseen, pyrolyysiin ja kaasutukseen. Puuhiilen palaminen 

on yleisin palamisreaktio kaasuttimessa. Hiilidioksidin muodostuminen puuhiilestä ja hapesta 

(yhtälö 6) on toivotuin reaktio, sillä se tuottaa lämpöä 394 kJ kilomoolia puuhiiltä kohden. 

Vaihtoehtoinen palamisreaktio tapahtuu, kun puolikas happimolekyyli yhtyy hiileen muodos-

taen hiilimonoksidia (yhtälö 7). Tällöin lämpöä saadaan vain 111 kJ. (Basu 2010, 126.) 

 

                   
(6)  
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                    (7)  

 

Palamisreaktiot tapahtuvat samoissa olosuhteissa vähintään yhtä kertaluokkaa nopeammin 

kuin kaasutusreaktiot. Eli jos kaasutusreaktioita tapahtuu 1/min, palamisreaktioita tapahtuu 

ainakin 10/min. (Basu 2010, 126.) Ilmiö vähentää muodostuvan tuotekaasun määrää. 

 

2.2 Kaasutintyypit 

 

Kaasuttimet jaetaan karkeasti pöly-, kiinto- ja leijupetikaasuttimiin sekä näiden alatyyppeihin. 

Pölykaasuttimet ovat kookkaimpia kaasutintyyppejä ja niiden lämpöteho on yli 50 MWth.  

Leijupetikaasuttimien lämpöteho on luokkaa 5 – 100 MWth. (Basu 2010, 168.) Tässä kandi-

daatintyössä pientuotanto määritellään alle 1 MWth:n laitoksena, joten pölykaasutusta tai lei-

jupetikaasutusta ei huomioida. Pienessä kokoluokassa kilpailukykyisimmät kaasutusprosessit 

perustuvat kiinteäkerroskaasutukseen, jossa lämpötehot vaihtelevat 10 kWth:sta 10 MWth:iin. 

 

Kiintopetikaasuttimet jaetaan vasta- ja myötävirtakaasuttimiin. Myötävirtakaasuttimien läm-

pötehot ovat 10 kWth:sta 1 MWth:iin. Vastavirtakaasuttimilla lämpöteho on hieman suurempi, 

1 – 10 MWth.  Myös näiden yhdistelmää, niin sanottua kaksoiskaasutinta käytetään. (Basu 

2010, 169.) Alla olevassa kuvassa 4 esitetään eri kiintopetikaasuttimien periaatekuvat. Jokai-

sessa kaasutintyypissä polttoaineen syöttö on ylhäältä, mutta kaasuttavan aineen syöttökohta 

ja virtausgeometria vaihtelevat. Taulukossa 1 vertaillaan kiintopetikaasuttimien toiminta-

arvoja ja polttoaineelta vaadittuja ominaisuuksia, kuten tuotekaasun tervapitoisuuksia, lämpö-

arvoja ja kaasutuksen hyötysuhdetta. Hyötysuhteella tarkoitetaan tuotekaasun ja polttoaineen 

energiavirran suhdetta. 
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Kuva 4. Kaasutintyypit (ALL Power Labs 2013). 

 

Taulukko 1. Kiintopetikaasuttimien ominaisuuksia (Knoef 2005, 26). 

Polttoaine Vastavirtak. Myötävirtak. Kaksoisk. 

Kosteus [%] max. 60 max. 25 10 -20 

Tuhkapitoisuus [%] max. 25 max. 6 0,5 - 1,0 

Tuhkan sulamispiste [°C] >1000 >1250  

Palakoko [mm] 5 - 100 20 - 100 5 - 20 

Kaasun poistumislämpötila [°C] 200- 400 700 1250 

Kaasun tervapitoisuus [g/Nm
3
] 30 - 150 0,015 - 3,0 0,01 - 0,1 

Kaasun alempi lämpöarvo [MJ/Nm
3
] 5 - 6 4,5 - 5,0 4,0 - 4,5 

Hyötysuhde [%] 90 - 95 85 - 90 75 - 90 

 

2.2.1 Vastavirtakaasutin 

 

Vastavirtakaasutin on vanhin ja yksinkertaisin malli. Vastavirtakaasuttimessa kaasuttava aine 

kulkee kaasuttimessa alhaalta ylöspäin, kun taas polttoaine kulkee ylhäältä alaspäin. Kaasut-

tava aine syötetään kaasuttimen pohjasta siten, että se kohtaa ensimmäisenä kuuman tuhkan ja 

kulkeutuu arinan läpi ylöspäin. Koska pyrolyysi- ja kuivumisvaiheissa vapautuvat haihtuvat 

aineet joutuvat suoraan reaktorista poistuvaan tuotekaasuun, kaasutusmenetelmälle on omi-

naista tuotekaasun korkea hiilivety- ja tervapitoisuus sekä kaasun matala poistumislämpötila. 

(Kara et al. 2004, 245.) 
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Kuten taulukosta 1 huomataan, vastavirtakaasutin hyödyntää myös huonolaatuisempaa poltto-

ainetta, jonka kokojakauma on epätasainen tai tuhka- ja kosteuspitoisuus ovat korkeat. Säh-

köntuotannossa tervapitoinen tuotekaasu on puhdistettava huolellisesti ja jäähdytettävä. Sen 

sijaan vastavirtakaasutin sopisikin suoraan lämmitykseen, koska sen kaasutuksen hyötysuhde 

ja tuotekaasun lämpöarvo ovat korkeammat kuin muilla kaasutintyypeillä.  

 

Vastavirtakaasuttimien tehoskaala on kuitenkin aivan työn rajauksen ylärajoilla, mikä karsii 

vastavirtakaasutinsovelluksia tässä kokoluokassa. Pienen kokoluokan sovelluksia vastavirta-

kaasuttimista ovat kehitysmaissa ruuanlaittoon tarkoitetut keittimet (Basu 2010, 171). 

 

2.2.2 Myötävirtakaasutin 

 

Myötävirtakaasuttimessa kaasuttava aine ja polttoaine kulkevat samaan suuntaan. Ilma tuo-

daan kaasuttimeen sen keskivaiheilla pyrolyysin jälkeen, jolloin palamisvaihe alkaa. Tervan-

tuotanto on huomattavasti alhaisempi kuin vastavirtakaasuttimella, mikä johtuu tervan krak-

kautumisesta eli hajoamisesta korkeassa lämpötilassa tuotekaasun kulkiessa kuuman tuhka-

kerroksen läpi. (Basu 2010, 172 – 173.) Taulukosta 1 nähdään, että syötetyn polttoaineen tu-

lee olla huomattavasti hyvälaatuisempaa kuin vastavirtakaasuttimessa. Myötävirtakaasutti-

messa polttoaineen tulee olla yli puolet kuivempaa kuin vastavirtakaasuttimessa, lisäksi tuh-

kapitoisuus saa olla enimmillään 6 %, kun vastavirtakaasuttimessa polttoaineen maksimituh-

kapitoisuus on 25 %. 

 

Myötävirtakaasuttimet soveltuvat hyvin sähköntuotantoon tuotekaasun alhaisen tuhkapitoi-

suuden takia. Niitä käytetäänkin usein yhdessä polttomoottorien kanssa. Tuotekaasun talteen-

ottoon ei tarvita erityistä laitteistoa, sillä moottorin imu imee sekä ilman että tuotekaasun polt-

toainekerroksen läpi. Lisäksi myötävirtakaasutin on nopeammin (20 – 30 minuutissa) tuotan-

tovalmis kuin vastavirtakaasutin. (Basu 2010, 172 – 173.) 

 

Myötävirtakaasutusta voidaan pitää yhtenä parhaiten soveltuvana teknologiana hajautetussa 

pienimuotoisessa biomassaan perustuvassa yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Noin 

80 % kaupallisista kaasutuslaitoksista onkin myötävirtakaasuttimia (Hintikka 2013, 2). 
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2.2.3 Kaksoiskaasutin 

 

Kaksoiskaasutin muistuttaa enemmän myötävirtakaasutinta, jossa ilma syötetään kaasutti-

meen yhdestä suuttimesta sivulta, mutta tuotekaasu poistetaan vastakkaiselta seinältä (kuva 

4). Palamislämpötila on poikkeuksellisen korkea, jopa yli 1500 °C, mikä saadaan aikaan tar-

kalla ilmansyötöllä. Ilma syötetään suurella virtausnopeudella juuri tietylle korkeudelle arinan 

yläpuolelle, jossa suuri hapenmäärä edesauttaa puuhiilen palamista tuottaen korkean lämpöti-

lan. Korkean palamislämpötilan vuoksi tuotekaasun tervapitoisuus on saatu erittäin alhaiseksi. 

Kaksoiskaasutin vaatii hyvälaatuista polttoainetta. Tuhka- ja tervapitoisuuksien tulee olla al-

haiset, ja polttoaineen kosteus saa olla 20 %. (Basu 2010, 176 – 177.) 

 

Puhtaan tuotekaasun takia kaksoiskaasutin soveltuu erinomaisesti sähköntuotantoon, koska 

tuotekaasulle riittää hyvin yksinkertainen puhdistusyksikkö. Kaksoiskaasutin onkin tyypilli-

nen erittäin pienen kokoluokan kaasutin, kaasutintyyppejä on valmistettu jopa alle 10 kWe:n. 

Lisäksi kaksoiskaasutin on käyttövalmis 5 – 10 minuutissa. Tehokkaan muutettavuutensa 

vuoksi se pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvaan sähkönkulutukseen. (Basu 2010, 177.) 
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3 TUOTEKAASU 

 

Termokemiallisesta kaasutuksesta peräisin olevan tuotekaasun palavia komponentteja ovat 

hiilimonoksidi, vety, metaani, pyrolyysissä syntyneet korkeammat hiilivedyt sekä terva. Li-

säksi kaasu sisältää vettä ja hiilidioksidia, kiinteitä jäännöshiili- ja tuhkapartikkeleita ja polt-

toaineesta peräisin olevia epäpuhtauksia, kuten rikki-, typpi- ja klooriyhdisteitä sekä alkalime-

talleja. (Kara et al. 2004, 224.) Tuotekaasun koostumus riippuu käytetystä kaasutusmenetel-

mästä. Kuvassa 5 esitetään tuotekaasun tyypillinen koostumus vastavirta- ja myötävirtakaa-

suttimessa. Nähdään, että myötävirtakaasuttimen kaasun koostumus on laadukkaampaa kuin 

vastavirtakaasuttimen, sillä myötävirtakaasuttimen tuotekaasussa on enemmän palavia kom-

ponentteja kuin vastavirtakaasuttimen tuotekaasussa.  

 

 

Kuva 5. Tuotekaasun koostumus myötä- ja vastavirtakaasuttimessa (Dong et al. 2009, 2122). 

 

3.1 Tuotekaasun epäpuhtaudet 

 

Tuotekaasun laadun vaihtelut aiheuttavat ongelmia etenkin sähköntuotantoyksiköissä. Haital-

lisimmat kaasutuksessa muodostuvat yhdisteet ovat terva, tuhka sekä jotkin kaasumaiset yh-

disteet, kuten rikin yhdisteet.  
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3.1.1 Terva 

 

Terva on merkittävin kaasutuksen ongelma ja sitä syntyy sekä pyrolyysissä että kaasutukses-

sa. Se vahingoittaa vakavasti polttomoottoreita ja kaasuturbiineita kuluttamalla niiden sisäpin-

toja. Terva on paksua, mustaa, suuriviskoosista nestettä, jota tiivistyy kaasuttimeen matalam-

man lämpötilan alueilla. Erään määritelmän mukaan terva on monimutkainen seos tiivisty-

miskelpoisia hiilivetyjä, joita ovat esimerkiksi 1 – 5 -renkaiset tai monimutkaisemmat poly-

aromaattiset hiilivedyt sekä happea sisältävät hiilivedyt. Terva on erittäin epätoivottua ja se 

aiheuttaa useita häiriöitä prosessiin. Se muun muassa estää kaasun kulkua myötävirtakaasut-

timessa, se voi muuttua aerosoliksi tai polymerisoitua vielä haitallisemmiksi yhdisteiksi. Ter-

va on termisen hajoamisen pakollinen sivutuote eli sitä ei voida poistaa kokonaan, mutta sen 

määrää voidaan vähentää korkeammalla palamislämpötilalla. (Basu 2010, 97.)  

 

Suorassa poltossa tervan määrälle ei ole rajoituksia, koska terva ei ehdi tiivistyä haitalliseen 

muotoon. Sen sijaan turbiineissa ja moottoreissa lämpötilat ovat riittävän alhaiset tervan tii-

vistymiselle, jolloin tervasta tulee erittäin haitallista, koska turbiinit ja polttomoottorit eivät 

ole suunniteltu käsittelemään nesteitä. Kaasutuskaasun tervapitoisuudelle on asetettu tiukat 

ylärajat. Polttomoottorille tervan yläraja on 50 – 100 g/Nm
3
 ja kaasuturbiinille jopa vain 0,05 

– 5 g/Nm
3
. (Basu 2010, 99.) Taulukossa 1 vertailtiin eri kaasutintyyppien tuotekaasun tervapi-

toisuuksia. Taulukosta nähdään, että myötävirtakaasuttimessa ja kaksoiskaasuttimessa tervapi-

toisuudet ovat kymmenkertaisesti pienemmät kuin vastavirtakaasuttimessa. 

 

Tervan määrää voidaan vähentää sopivalla kaasutinsuunnittelulla ja oikeilla kaasutusolosuh-

teilla. Tervan määrään vaikuttavat suuresti kaasuttimen lämpötila sekä lämmitysaste. Standar-

disoitu kaasun puhdistus suoritetaan suodattimella ja/tai märkäpesurilla, joka tervan poiston 

lisäksi erottaa pienhiukkaset ja jäähdyttää kaasun huoneenlämpötilaan. Pientuotantolaitoksille 

tervan poistojärjestelmät ovat suuri kustannuserä ja voivat tehdä investoinnista kannattamat-

toman. (Basu 2010, 98.) Kaasutuskaasun puhdistusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.2. 

 

3.1.2 Tuhka 

 

Tuhka on yksi kaasutuksen ongelmista. Tuhkapartikkelit voivat sulaa jo alle 700 °C:ssa ja 

kerrostua kaasuttimen seinämiin tai sintraantua pedin pinnalle. Tuotekaasua hyödyntävissä 
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laitteissa, kuten turbiineissa ja polttomoottoreissa tuhka aiheuttaa kerrostumia, eroosiota ja 

korroosiota. (Wang et al. 2008, 574.) Leijupetikaasuttimessa lämpötilaa voidaan kontrolloida 

tehokkaammin kuin kiintopetikaasuttimessa. Alhaisilla lämpötiloilla tuhkasta syntyviä on-

gelmia pystytään vähentämään. Alhainen lämpötila vähentää tuhkan kuonaantumista ja tuh-

kapartikkelien, kuten natriumin ja kaliumin höyrystymistä, mikä parantaa kaasutuskaasun 

laatua. (Wang et al. 2008, 574.) Toisaalta edellisessä kappaleessa 3.1.1 todetaan, että kaasut-

timen lämpötilaa pitäisi nostaa, jotta tuotekaasun tervapitoisuutta saataisiin pienennettyä.  

 

Huuhtelu ja erottelu ovat kaksi tärkeintä polttoaineen esikäsittelymenetelmää vähentämään 

tuhkasta aiheutuvia ongelmia. Polttoaineen mekaaninen erottelu voi vähentää biomassan tuh-

kaa jopa 50 %:lla. Huuhtelun tehokkuus puolestaan riippuu hyvin paljon käytetystä raaka-

aineesta. (Wang et al. 2008, 575.) Taulukosta 1 nähdään, että vastavirtakaasutin pystyy hyö-

dyntämään hyvinkin tuhkapitoista polttoainetta, sen sijaan kaksoiskaasuttimessa polttoaineen 

tuhkapitoisuuden tulee olla vain 0,5 – 1 %. Mitä tuhkapitoisempi polttoaine sitä enemmän 

tuhkaa päätyy myös tuotekaasuun. 

 

Savukaasujen mukana poistuva tuhka aiheuttaa hiukkaspäästön tuotekaasuun. Kaasutuskaasun 

pienhiukkaspitoisuudelle on määritelty seuraavat ylärajat: polttomoottorille 30 mg/Nm
3
 ja 

kaasuturbiinille 0,1 – 120 mg/Nm
3
. (Basu 2010, 99.) Pienhiukkasia voidaan poistaa erilaisilla 

suodattimilla, joita esitellään kappaleessa 3.2.3 (Kara et al. 2004, 247).  

 

3.1.3 Muut kaasumaiset päästöt 

 

Kuten aiemmin todettiin kaasutuskaasu sisältää myös polttoaineesta peräisin olevia epäpuhta-

uksia, kuten rikki-, typpi- ja klooriyhdisteitä sekä alkalimetalleja. Lisäksi palaessaan hiilipi-

toinen polttoaine tuottaa aina hiilidioksidia. Puuperäinen biomassa vähentää kuitenkin hiilidi-

oksidipäästöjä verrattuna esimerkiksi hiileen, koska puubiomassa on hiilineutraali polttoaine. 

Hiilineutraali polttoaine ei tuota ilmakehään ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, koska se vapa-

uttaa palaessaan saman verran hiilidioksidia kuin puu on kasvaessaan sitonut. Rikinpoistoa 

vähärikkisillä biopolttoaineilla ei välttämättä edes tarvita (Kara et al. 2004, 247). 

 

Kaasumaisia päästöjä varten on asetettu tarkat rajat teollisen mittakaavan voimalaitoksille, 

mutta pientuotannossa kaasumaisten päästöjen vaikutus ilmanlaatuun on vähäinen, eikä pie-
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nille laitoksille ole vähennysvelvoitetta. Polttoaineeksi on hyvä valita mahdollisimman vähän 

epäpuhtauksia sisältävä polttoaine. Kappaleessa 3.2.2 taulukossa 3 vertaillaan eri puupolttoai-

neiden alkuainekoostumuksia.  

 

3.2 Tuotekaasun koostumukseen vaikuttavat tekijät ja kaasun puhdistus 

 

Kaasutuskaasusta pyritään puhdistamaan laitteistoa sekä ympäristöä kuormittavat päästöt. 

Kaasutuskaasun puhdistusmenetelmät voidaan jakaa kaasutuksen aikaisiin eli primäärisiin ja 

kaasutuksen jälkeisiin eli sekundäärisiin puhdistuksiin. Kaasuttimen sisäiset puhdistustoimet 

ovat kaasutusolosuhteiden säätö, vaikuttavien aineiden valinta sekä katalyyttien käyttö. Kaa-

suttimen jälkeisiä toimia ovat sykloni, erilaiset mekaaniset suodattimet, sähkösuodatin, pyöri-

vät hiukkaserottimet ja märkäpesuri. (Wang et al. 2008, 575.) Primäärisiä puhdistusmenetel-

miä pyritään käyttämään ensisijaisesti, mutta aina se ei riitä ja tarvitaan kaasuttimen jälkeisiä 

puhdistusmenetelmiä. 

 

3.2.1 Lämpötila, paine ja ilmakerroin 

 

Kaasutusolosuhteita voidaan säätää sisäisesti lämpötilalla, paineella ja ilmakertoimella. Läm-

pötilan kasvattaminen 800 °C:een voi vähentää tervapitoisuuden arvoon 5 g/Nm
3
, kun 700 

°C:ssa tervapitoisuus on luokkaa 19 g/Nm
3
. Myös metaanin muodostuminen vähenee. Hiilen 

hajoaminen lisääntyy ja kaasutuskaasun lämpöarvo kasvaa. Tuhkan sulaminen tulee ongel-

maksi korkeilla lämpötiloilla. Onkin vaikea löytää sopiva lämpötila, jossa tervan ja tuhkan 

aiheuttamat ongelmat olisivat mahdollisimman vähäiset. (Wang et al. 2008, 575 – 576.) 

 

Kaasuttimen paineen kasvattaminen vähentää tervan ja puuhiilen muodostumista sekä vähen-

tää myötävirtakaasuttimessa kalliin tuotekaasun kompressoinnin tarvetta ennen sähköntuotan-

toa. Paineellisen kaasuttimen suunnittelusta ja toimivuudesta on hyvin vähän kokemusta ja se 

kasvattaa kustannuksia. (Wang et al. 2008, 575.) 

 

Ilmakerroin täytyy huomioida, kun kaasutuksen vaikuttavana aineena käytetään ilmaa tai hap-

pea. Ilmakerroin tarkoittaa kaasutukseen käytettävän hapen määrää suhteessa saman polttoai-

nemäärän täydelliseen palamiseen tarvittavasta hapesta. Kaasutuksessa ilmakerroin on tavalli-

sesti luokkaa 0,2 – 0,4. Ilmakertoimen kasvattaminen vähentää tervan ja puuhiilen määrää 
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tuotekaasussa. Liian korkea ilmakerroin vähentää vedyn ja hiilimonoksidin muodostumista, 

mikä huonontaa kaasutuskaasun lämpöarvoa. (Wang et al. 2008, 575.) 

 

Kaasutuksen kannattavuus perustuu oikeisiin säätöihin ja toiminta-alueisiin. Buragohain et al. 

ovat kuvanneet taulukoilla ja diagrammeilla, kuinka lämpötila, paine ja ilmakerroin vaikutta-

vat tuotekaasun koostumukseen. Pientuotannolle optimaalisten asetusten mukaan kaasuttimen 

ilmakertoimen tulisi olla 0,3 – 0,4, lämpötilan 700 – 800 °C ja vaikuttavana aineena ilma. 

(Buragohain et al. 2010, 2557.) Taulukossa 2 esitetään lämpötilan ja ilmakertoimen vaikutus 

tuotekaasun hiilipitoisten komponenttien jakautumiseen. Taulukossa arvot ovat osuuksia yh-

destä yksiköstä tuotekaasua. 

 

Taulukko 2. Hiilipitoisten komponenttien jakautuminen tuotekaasussa, kun vaikuttavana aineena käytetään 

ilmaa (Buragohain et al. 2010, 2564). 

Ilmakerroin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

T = 400 °C       

CO 0 0,01 0,01 0,01 0,02 0 

CO2 0,17 0,34 0,52 0,71 0,9 1 

CH4 0,14 0,1 0,08 0,06 0,05 0 

C 0,69 0,56 0,39 0,22 0,03 0 

T = 1000 °C       

CO 0,7 0,95 0,74 0,52 0,27 0 

CO2 0 0,05 0,26 0,48 0,73 1 

CH4 0 0 0 0 0 0 

C 0,29 0 0 0 0 0 

 

3.2.2 Polttoaine 

 

Polttoaineella on myös suuri vaikutus tuotekaasun koostumukseen. Alla olevassa taulukossa 3 

vertaillaan eri puupolttoaineiden ominaisuuksia. Polttoaineen ominaisuudet vaikuttavat tuote-

kaasun vety/hiili-suhteeseen sekä muodostuviin epäpuhtauksiin. Taulukosta nähdään, että 

pilkkeellä on paremmat kaasutusominaisuudet kuin metsätähdehakkeella, rankahakkeella tai 

havupuun kuorella. Pilke on esimerkiksi kuivempaa ja vähäpäästöisempää kuin huonompi 

hakkuutähde. Puupolttoaineen ohella kaasutuslaitosten polttoaineena voidaan käyttää myös 

riisin akanoita, jotka ovat suosittuja Aasiassa (Dimpl 2011, 14). 
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Taulukko 3. Puupolttoaineiden ominaisuuksia (Kara et al. 2004, 380). 

Ominaisuus Metsätähdehake Rankahake Havupuun kuori Pilke 

Kosteus [%] 50-60 40-55 50-65 20-25 

Tehollinen lämpöarvo 

kuiva-aineessa [MJ/kg] 
18,5-20 18,5-20 18,5-20 18,5-19,0 

Tehollinen lämpöarvo 

saapumistilassa [MJ/kg] 
6-9 7-11 5-9 13,4-14,5 

Energiatiheys [MWh/i-m
3
], 

*[MWh/p-m
3
] 

0,7-0,9 0,7-0,9 0,5-0,7 1,35-1,6 * 

Tuhkapitoisuus kuiva-

aineessa [%] 
1-3 0,5-2 1-3 1,2 

Hiilipitoisuus kuiva-

aineessa (C) [%] 
48-52 48-52 48-52 48-52 

Vetypitoisuus kuiva-

aineessa (H) [%] 
6-6,2 5,4-6 5,7-5,9 6-6,5 

Rikkipitoisuus kuiva-

aineessa (S) [%] 
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,1 

Typpipitoisuus kuiva-

aineessa (N) [%] 
0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,1-0,5 

 

Puupolttoaine on melko halpa polttoaine, koska sen hinnaksi jää ainoastaan puun hankintahin-

ta, sillä sähköntuotannossa polttoaineet ovat verottomia. Lisäksi Suomessa bioperäiset poltto-

aineet ovat verottomia, kun niitä käytetään moottoripolttoaineena tai lämmöntuotannossa. 

Hajautetussa tuotannossa raaka-aineen kuljetusmatkat ovat lyhyet, jolloin kuljetuskustannuk-

set ovat vähäiset. Polttoaineen hankintahinnat ovat erään eteläkarjalaisen metsäteollisuuden 

yrityksen voimalaitoksen mukaan hakkeelle 20,50 €/MWhth ja kuorelle 17,00 €/MWhth (Anon 

2013). Mikäli pientuotantoyksikkö pystyy hyödyntämään omia metsävarojaan, voidaan polt-

toainekustannukset ajatella merkityksettömiksi. 

 

3.2.3 Sekundääriset puhdistusmenetelmät 

 

Kaasutuskaasun epäpuhtauksien erottamiseksi käytettäviä mekaanisia menetelmiä ovat syklo-

nit, pussisuodattimet, levysuodattimet, keraamiset suodattimet, kuitusuodattimet, pyörivät 

hiukkaserottimet, sähkösuodattimet sekä vesipesurit (Wang et al. 2008, 575). Lisäksi terva 

puhdistetaan katalyyttisesti. Puhdistusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kylmäpuhdistus-

menetelmiin ja kuumapuhdistusmenetelmiin (Kara et al. 2004, 247).  

 

Kylmäpuhdistusmenetelmiä ovat sähkösuodattimet ja vesipesurit. Kylmäpuhdistuksessa kaasu 

jäähdytetään yleensä alle 150 °C:n lämpötilaan, jonka jälkeen kaasu pestään vedellä. Kylmä-
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puhdistus poistaa valtaosan kaasun kiinteistä partikkeleista, alkali- ja raskasmetallit, suurim-

man osan typpiyhdisteistä sekä kaasussa olevat orgaaniset yhdisteet eli tervat. Kylmäpuhdis-

tuksessa kaasun epäpuhtaudet siirtyvät puhdistusveteen, joka on edelleen puhdistettava. Jäte-

veden puhdistusprosessista syntyvien kustannusten ja prosessin monimutkaisuuden vuoksi 

kylmäpuhdistusta ei ole sovellettu pientuotannossa. (Kara et al. 2004, 247.) Mekaanisista 

kylmäpuhdistusmenetelmistä esimerkiksi kuitusuodattimet ja pyörivät hiukkaserottimet tarvit-

sevat kaasun jäähdytyksen toimiakseen hyvin (Wang et al. 2008, 575). 

 

Kuumapuhdistuksessa alkalimetallit ja kiintoaineshiukkaset pystytään poistamaan sorbenttien 

ja keraamisten kuumasuodattimien avulla (Kara et al. 2004, 247). Esimerkiksi keraamiset 

suodattimet kestävät lämpöä 600 °C asti. Keraamisen suodattimen haittapuolena on paineen 

aleneminen suodattimessa ja niitä on käytetty vain suurpainekaasun puhdistukseen. (Wang & 

al. 2008, 575). Typpiyhdisteiden hajottamiseksi ympäristön kannalta harmittomiksi moleky-

lääriseksi typeksi on kehitteillä erilaisia menetelmiä. Tervojen krakkausta eli hajottamista 

korkeassa lämpötilassa toteutetaan katalyyttisesti. (Kara et al. 2004, 247 – 248.)  Kuumapuh-

distus parantaisi kaasuttimen energiatehokkuutta ja alentaisi huomattavasti prosessin operatii-

visia kustannuksia. Lisäksi kuumapuhdistus on ympäristöystävällinen, koska se ei vapauta 

ilmaan tai veteen kaasutuskaasusta poistamiaan epäpuhtauksia. (Wang et al. 2008, 575.) 

Kuumapuhdistuksen kehittäminen kaupalliselle tasolle vaatii kuitenkin vielä runsaasti tutki-

mus- ja kehitystyötä (Kara et al. 2004, 247 – 248).   

 

Polttoaineen kuivausyksikön sekä tervan ja muiden epäpuhtauksien puhdistusyksikön kustan-

nukset ovat pientuotannossa suhteellisen korkeat koko investointiin nähden. Tästä syystä pi-

en-CHP-tuotanto on ollut taloudellisesti kannattamatonta. (Yagi & Nakata 2011, 2886.) 

  



25 

 

4 SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTANTOTEKNIIKAT  

 

Tässä luvussa tarkastellaan sähkön ja lämmön yhteistuotantomenetelmiä pien- ja mikro-

tuotantotasolla. Tässä kandidaatintyössä käytetään Dong et al:in mukaista määritelmää, jossa 

pientuotanto tarkoittaa alle 100 kWe:n ja mikrotuotanto alle 10 kWe:n sähkötehoa. (Dong et 

al. 2009, 2119). Direktiivi hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuo-

tannon edistämisestä sisämarkkinoilla, 2004/8/EC, määrittelee pientuotannoksi puolestaan 

kaikki alle 1 MWe:n tuotantolaitokset ja mikrotuotannoksi kaikki alle 50 kWe:n tuotantolai-

tokset (Directive 2004/8/EC). 

 

Kaasutukseen perustuvan CHP-tuotannon sähköntuotantohyötysuhde on suurempi kuin suo-

raan polttoon perustuvalla CHP-tuotannolla, mikä johtuu kaasutuskaasun paremmasta laadus-

ta verrattuna kiinteään polttoaineeseen. (Dong et al. 2009, 2121.) Teoriassa kaasutukseen pe-

rustuvan sähköntuotannon maksimihyötysuhde voi olla jopa kahdeksan prosenttiyksikköä 

parempi kuin vastaavalla suoraan polttoon perustuvalla laitoksella (Dagnall et al. 2000, 227).  

 

Pientuotannossa kaasutuskaasu voidaan hyödyntää sähköksi kaasukäyttöisessä polttomootto-

rissa, Stirling-moottorissa, mikroturbiinissa tai tulevaisuudessa polttokennossa. Pientuotan-

nossa prosessilta ja laitteistolta vaaditaan hiljaista ja vakaata käyntiä, hyvää toimintavarmuut-

ta, pientä kokoa ja massaa sekä helppoa asennusta ja ohjausta. Lisäksi kustannusten tulisi olla 

alhaiset. (m-CHP instructional module 2005, 2-2.)  

 

4.1 Kaasumoottorit 

 

Kaasumoottorit ovat kaasukäyttöisiä polttomoottoreita ja niillä kaikilla on samat päävaiheet: 

puristus, palaminen, paisunta ja kaasun poisto (kuva 6). Kaasukäyttöiset polttomoottorit voi-

daan jakaa kolmeen pääkategoriaan: otto-prosessiin perustuviin stoikiometrisellä seossuhteel-

la toimiviin ja laihaseosmoottoreihin sekä diesel-prosessiin perustuviin kaksoispolttoaine-

moottoreihin. Kaasumoottorit sietävät muita sähköntuotantotapoja paremmin tuotekaasun 

epäpuhtauksia, kuten tervaa ja pienhiukkasia, ja ovat siten todennäköinen valinta osaksi pien-

CHP-yksikköä. (Kara et al. 2004, 256 – 257.) Kaasumoottoreiden  investointikustannukset 

ovat polttoaineesta riippuen 800 – 1800 €/kWe (Salomón et al. 2011, 4458). 
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Kuva 6. Nelitahtisen polttomoottorin toimintakaavio indikaattoripiirroksena (Larjola & Jaatinen 2012, 9). 

 

Stoikiometrisellä seossuhteella toimivat moottorit ovat yleisesti käytettyjä pienessä kokoluo-

kassa. Niiden sähköntuottohyötysuhde jää parhaimmillaankin 35 %:iin, mutta kokonaishyö-

tysuhde voi olla jopa 92 – 98 %. (Kara et al. 2004, 257.)   

 

Laihaseosmoottorissa laiha kaasu-ilmaseos imetään sylinteriin ja rikas kaasu-ilmaseos ime-

tään erilliseen kammioon, jossa se sytytetään sytytystulpan avulla. Moottoreiden sähköntuot-

tohyötysuhde on parhaimmillaan noin 44 % ja kokonaishyötysuhde 90 %. Laihaseosmoottorin 

pakokaasupäästöt ovat varsin alhaiset. (Kara et al. 2004, 256.)  

 

Dual-fuel-kaksoispolttoainemoottori on otto- ja dieselprosessin välimuoto. Siinä laiha kaasu-

ilmaseos sytytetään yläkuolokohtaan ruiskutettavalla pienellä määrällä dieselöljyä. Kaasukäy-

tössä akselihyötysuhteeksi saadaan 44 – 48 % moottorin koon mukaan. Menetelmä sopii hy-

vin pientuotantoon, koska imuilmaan sekoitettavaa kaasua ei tarvitse paineistaa. (Kara et al. 
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2004, 256.) Toista kaksoispolttoainemoottoria, kaasudieseliä sovelletaan vain suurissa laitok-

sissa, koska sen tekniikka on monimutkainen ja kallis (Kara et al. 2004, 257).  

 

4.2 Mikroturbiini 

 

Mikroturbiinit ovat pienen kokoluokan kaasuturbiineita. Sähköteholtaan mikroturbiinit ovat 

yleisesti 25 – 350 kWe, joten ne soveltuvat hyvin hajautettuun energiantuotantoon. Valtaosa 

mikroturbiineista on yksiakselisia, jolloin kompressori, turbiini sekä generaattori ovat kytket-

ty samalle akselille. Kompressori ja turbiini ovat rakenteeltaan tavallisesti radiaalisia ja tur-

biinien pyörimisnopeus on välillä 90 000 – 120 000 rpm. Generaattorin pyöriessä turbokonei-

den edellyttämällä suurella pyörimisnopeudella se tuottaa suurtaajuuksista sähköä. Tämä säh-

kö saadaan muunnettua taajuusmuuttajan avulla verkon taajuuteen. (m-CHP instructional mo-

dule 2005, 4-22.)  

 

Mikroturbiinit ovat toimintaperiaatteeltaan hyvin samankaltaisia kuin teollisen kokoluokan 

kaasuturbiinit. Kaasutuskaasua poltetaan ulkoisessa polttokammiossa, johon syötetään pai-

neistettua palamisilmaa kompressorilta. Syntyvä savukaasu johdetaan turbiiniin, joka pyörit-

tää sekä kompressoria että generaattoria. Rekuperaattorilla siirretään savukaasujen hukkaläm-

pöä palamisilmaan, mikä vähentää polttoaineen tarvetta siten, että saadaan parempi hyötysuh-

de. (m-CHP instructional module 2005, 4-22.) Rekuperaattorin avulla sähköntuotanto-

hyötysuhteeksi saadaan 20 – 30 %. Savukaasujen hukkalämmön talteenotolla kokonaishyö-

tysuhde voi olla jopa 85 %. (m-CHP instructional module 2005, 4-23.)  

 

Kuvassa 7 esitetään mikroturbiiniprosessi ilman rekuperaattoria hs-piirroksessa ja kuvassa 8 

esitetään sähköntuotannossa olevan mikroturbiinin tärkeimmät komponentit. Kuvien nume-

roinnit vastaavat toisiaan. 
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Kuva 7. Mikroturbiiniprosessi hs-piirroksessa.  

 

 

Kuva 8. Mikroturbiinivoimalan osat (m – CHP instructional module 2005, 4-22). 

 

Etuina kaasumoottoriin verrattuna mikroturbiinilla on sen alhaisemmat päästöt. Esimerkiksi 

typenoksidipäästöt ovat vain noin 20 ppm, kun ne vastaavasti ovat pienen kokoluokan kaasu-

moottorilla noin 1100 ppm. Lisäksi käyttökustannukset ovat mikroturbiinilla edullisemmat 

kuin kaasumoottoreilla niiden helpon huollettavuuden ansiosta. Myös käyntiääni on mikrotur-
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3-4 paisunta 
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biinilla huomattavasti hiljaisempi kuin kaasumoottorilla. (Hintikka 2004, 5, 8.) Mikroturbiinin 

investointikustannukset ovat tyypistä riippuen 800 – 1700 €/kWe (Salomón et al. 2011, 4458). 

 

4.3 Stirling-moottori  

 

Stirling-moottori toimii kaasujen syklisen puristuksen ja laajenemisen avulla eri lämpötiloissa 

siten, että lämpöenergia muunnetaan mekaaniseksi työksi. Stirling-prosessi koostuu kahdesta 

isotermisestä ja kahdesta isokoorista vaiheesta (kuva 9). Ensin tapahtuu isoterminen puristus 

(1 – 2), jossa poistuu lämpömäärä QC. Sitä seuraa isokoorinen kaasujen siirto ja lämmitys 

sisäisen lämmönsiirtimen (regeneraattori) välityksellä (2 – 3) ja edelleen isoterminen paisunta 

(3 – 4), jossa tuodaan lämpömäärä QE. Lopuksi tapahtuu isokoorinen kaasujen siirto, jolloin 

regeneraattori vastaavasti jäähdyttää kaasua (4 – 1). Todellisessa prosessissa vaiheet eivät ole 

täysin ideaalisia ja sitä kuvataan pV-koordinaatistossa katkoviivalla. (Larjola & Jaatinen 

2012, 148.) 

 

 

Kuva 9. Stirling-prosessi pV- ja TS-koordinaatistossa. (Larjola & Jaatinen 2012, 148.) 

 

Kinemaattisen toteutuksen yhtenä vaihtoehtona on käyttää siirtomäntää ja työmäntää ja sijoit-

taa ne samaan sylinteriin (kuva 10). Tässä niin kutsutussa beta-tyyppisessä Stirling-

moottorissa kaasun lämpötilan muutokset vakiotilavuudessa (2 – 3 ja 4 – 1) saadaan aikaan 

työntämällä kaasu siirtomännällä regeneraattorin ja kuumentimen tai jäähdyttimen läpi työ-

männän pysyessä paikoillaan. Kaasun siirtyessä kylmästä tilasta kuumempaan se ottaa lämpöä 

regeneraattorista. Prosessin työkaasuna voidaan käyttää vetyä, heliumia tai ilmaa (Salomón et 

al. 2011, 4460). Stirling-moottorin sähköntuottohyötysuhde on 12 – 25 % (m-CHP instruc-
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tional module 2005, 3-5). Yläraja edustaa toteutusta, jossa käytetään regeneraattoria ja ilman 

esilämmitintä. 

 

 

Kuva 10. Stirling-moottori siirtomännän ja regeneraattorin avulla (Larjola & Jaatinen 2012, 149). 

 

Stirling-moottorit ovat tavallisesti pieniä kilowatti-kokoluokan moottoreita, mutta niitä on 

tarjolla myös 10 ja 35 kWe:n tehoisina (Salomón et al. 2011, 4460). Ne ovat kaupallisessa 

käytössä kaasu- ja biopolttoainetoimisissa pienvoimaloissa, vaikka Stirling-moottorit eivät ole 

vielä kalliin investointinsa puolesta yleistyneet polttomoottorien ja kaasuturbiinien rinnalle. 

Stirling-moottorin etuja ovat hiljainen käyntiääni ja pitkä käyttöikä. Jatkuvan palamisen ansi-

osta savukaasut ovat puhtaat. Myös sen yhteensopivuus vaihtoehtoisten ja uusiutuvien ener-

gialähteiden kanssa pienentää merkitsevästi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä vä-

hentää CO2-päästöjä. (Larjola & Jaatinen 2012, 151.) 

 

4.4 Polttokennot 

 

Polttokennot tuottavat sähköä vedystä ja hapesta sähkökemiallisen prosessin kautta. Polttoai-

neena polttokennoissa voidaan käyttää vetypohjaisia aineita, kuten puhdasta vetyä, metanolia, 

dieseliä, metaania, propaania tai butaania. (Alanen et al. 2003, 54 – 55.) Polttokennot voidaan 

jakaa neljään päätyyppiin elektrolyytin mukaan: PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell) eli protoninvaihtopolttokenno, SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) eli kiinteäoksidipolttoken-
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no, PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) eli fosforihappopolttokenno ja MCFC (Molten Car-

bonate Fuel Cell) eli sulakarbonaattipolttokenno. Kuvassa 11 esitetään eri polttokennotyyppi-

en sähkökemialliset reaktiot. (m-CHP instructional module 2005, 3-7.) 

 

 

Kuva 11. Eri polttokennotyyppien sähkökemiallisia reaktioita (Alanen et al. 2003, 56). 

 

Polttokennot ovat hyvä valinta, mikäli sähköntuotanto on ensisijainen tavoite, sillä polttoken-

nojen sähköntuotantohyötysuhde on korkea pienenkin mittakaavan yksiköissä (Salomón et al. 

2011, 4460). Hyötysuhdetta ja toimintavarmuutta parantaa se, ettei polttokennoissa ole me-

kaanisia liikkuvia osia. Polttokennosysteemiin tarvitaan kuitenkin taajuusmuuttaja ja te-

hosovitin, jotta polttokennon tuottama tasavirta (DC) saadaan muutettua useimmissa sovel-

luksissa käytössä olevaksi vaihtovirraksi (AC). Polttokennot ovat hiljaisia ja vähäpäästöisiä, 

puhdasta vetyä käytettäessä reaktiotuotteena syntyy ainoastaan puhdasta vettä. (m-CHP inst-

ructional module 2005, 3-7.) Polttokennot ovat vielä vähänkäytettyjä niiden korkean hinnan 

takia, investointikustannukset ovat noin 3000 €/kWe (Salomón et al. 2011, 4458). Teknologi-

aa kehitetään jatkuvasti ja polttokennot ovat tulevaisuudessa lupaava sovellus hajautettuun 

energiantuotantoon.  
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4.5 CHP-tekniikoiden vertailu muihin uusiutuviin ja pien-CHP-tekniikoihin  

 

Taulukossa 4 vertaillaan yllä esiteltyjä CHP-tekniikoita muihin yleisesti sähkön ja/tai lämmön 

tuotannossa oleviin pientuotantomenetelmiin. Taulukossa vertaillaan eri menetelmien tyypilli-

siä yksikkötehoja, sähkön- ja lämmöntuotantohyötysuhteita, käyttöikiä, huipunkäyttöaikoja 

sekä investointi- ja tuotantokustannuksia. 

 

Taulukko 4. Yhteenveto sähkön ja/tai lämmön pientuotantotavoista (Vartiainen 2002, 27). 

 
Yksik-

köteho 

[kWe] 

Sähköntuo-

tanto-

hyötysuhde 

[%] 

Lämpö-

hyö-

tysuhde 

[%] 

Käyt-

töikä 

[a] 

Huipun-

käyttöai-

ka [h/a] 

Inves-

tointi 

[€/kWe] 

Tuotanto-

kustannus 

[snt/kWhe] 

 

Tuulivoi-

ma 

0,1-

2500 
40-50 - 20 2500 

900-

1100 
4-5 

Pien- ja 

minivesi-

voima 

20-

10000 
80-85 - 30 4000 

1200-

2000 
2,5-4 

Aurin-

kosähkö 

0,004-

0,1 
4-12 - 25 1000 

6500-

10000 
45-70 

Aurinko-

lämpö 
0,3-0,8 - 30-40 20 1000 

800-

1600 
7-14 

Lämpö-

pumput 
4-45 - 60-75 20 3000 

900-

1800 
4-8 

Biomassa-

kattilat 

10-

10000 
- 70-90 20 1000/3500 100-200 1-5 

Kaasu- ja 

diesel-

moottorit 

3-10000 30-45 45-50 15 5000 
450-

1400 
2,5-4 

Mikrotur-

biinit 
25-250 15-35 50-60 15 5000 

1000-

1700 
3-4 

Stirling-

moottorit 
0,5-25 15-35 50-60 15 5000 

1400-

2200 
4-5 

Polttoken-

not 

0,5-

2000 
38-55 30-45 15 5000 

2800-

4400 
5-8 

Höyryko-

neet ja -

turbiinit 

0,5-

10000 
15-35 40-70 15 5000 

1500-

3000 
3-4 

 

Taulukosta 4 nähdään, että kappaleissa 4.1 – 4.4 esiteltyjen CHP-tekniikoiden käyttöalueet 

ovat hyvin laajoja ja niiden sähkön- ja lämmöntuotannonhyötysuhteet ovat keskitasoa muihin 

tuotantotapoihin verrattuna. Kaasumoottoreiden, mikroturbiinien, Stirling-moottorien ja polt-

tokennojen käyttöiäksi on kaikille arvioitu 15 vuotta ja huipunkäyttöajaksi 5000 h/a. Kyseis-

ten tekniikoiden investointikustannus vaihtelee hyvin paljon, mutta energiantuotantokustan-

nus on melko sama tekniikasta riippumatta.  
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5 KUSTANNUSTARKASTELU 

 

Aiemmassa luvussa annettiin arvioita sähköntuotantomenetelmien investointikustannuksista 

sähkön- ja lämmöntuotantoyksiköiden osalta. Tässä luvussa selvitetään, kuinka paljon pien-

kaasutusvoimala saisi maksaa kokonaisuudessaan, kun mukana on myös kaasutin ja muut 

tarvittavat järjestelmät. Tarkastelussa käytetään nykyarvomenetelmää ja se perustuu kaasutus-

laitoksesta tuleviin vuosittaisiin kuluihin ja tuottoihin sekä investoinnin tuottovaatimukseen ja 

pitoaikaan. Investoinnin nykyarvomenetelmässä vuotuiset nettotuotot diskontataan vastaa-

maan investointiajanhetken arvoa eli nykyarvoa, kun jäännösarvo oletetaan nollaksi. Nykyar-

vo lasketaan yhtälöllä (Ranta 2013, 33) 

 

 
      

      

      

 

   

     
(8)  

, missä 

   nykyarvo [€] 

  investointikustannus [€] 

   vuosikustannukset vuonna t [€] 

   vuosituotot vuonna t [€] 

  korkokanta [-] 

  investoinnin pitoaika [a] 

 

Arvioidaan, että vuotuiset kulut ja tuotot ovat vakiosuuruiset. Kkustannuksiin kuuluvat polt-

toaine- ja käyttö- ja kunnossapitokustannus ja tuottoihin kuuluvat sähkön- ja lämmöntuotan-

nosta syntyneet säästöt, jolloin investoinnin nykyarvo voidaan laskea jaksollisten suoritusten 

nykyarvotekijän     avulla seuraavasti 

 

                              

 
        

       
                         

(9)  

, missä 

    jaksollisten suoritusten nykyarvotekijä [-] 

    sähköntuotannosta syntyvä säästö [€] 

    lämmöntuotannosta syntyvä säästö [€] 
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    polttoainekustannukset [€] 

     käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€] 

 

Kun halutaan selvittää investoinnin maksimikustannus, jotta kaasutusvoimala olisi vielä kan-

nattava, merkitään nykyarvo nollaksi ja ratkaistaan yhtälöstä (9) investointikustannus  . Täten 

investointikustannukseksi saadaan 

 

                             
(10)  

 

Yhtälöillä (11 – 14) esitetään tuottojen ja kustannusten laskemiseen tarvittavat yhtälöt, kun 

oletetaan laitoksen toimivan nimellisteholla. Sähköntuotannosta syntyvä vuotuinen säästö 

lasketaan yhtälöllä 

 

             
(11)  

, missä 

   nettosähköteho [kW] 

   sähkön hinta [€/kWh] 

   vuotuinen huipunkäyttöaika [h] 

 

Lämmöntuotannon säästöä laskettaessa, täytyy huomioida hyöty, kun lämpöä ei tarvitse tuot-

taa vaihtoehtoisella lämmöntuotantotavalla. Tässä tapauksessa käytössä on oletettu olevan 

samaa polttoainetta käyttävä lämpökattila. Kaasutuslaitoksen lämpöteho voidaan esittää säh-

kötehon sekä sähkön- ja lämmöntuotannon hyötysuhteiden avulla. Lämmöntuotannosta syn-

tyvä säästö lasketaan yhtälöllä 

 

 
    

   

  
        

     
     

        (12)  

, missä 

    lämpöteho [kW] 

   vaihtoehtoisen lämmöntuotannon hyötysuhde [-] 

    polttoaineen hinta [€/kWh] 

    lämmöntuotannon hyötysuhde [-] 

   sähköntuotannon hyötysuhde [-] 
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Vuotuiset polttoainekustannukset lasketaan yhtälöllä 

 

 
    

  
  

        (13)  

 

Vuotuiset käyttö- ja kunnossapitokustannukset lasketaan yhtälöllä 

 

                 
(14)  

, missä 

     käyttö- ja kunnossapitokustannukset [€/kWh] 

 

Koska kyseessä on CHP-tuotantolaitos, lasketaan suurin sallittu ominaisinvestointikustannus 

yhteenlaskettua sähkö- ja lämpötehoa kohden. Yhtälöiden (10 – 14) perusteella voidaan kir-

joittaa suurimmalle sallitulle ominaisinvestointikustannukselle yhtälö 

 

 
 

       
      

      
   

     
     

   

  
       

    
   

   

   

(15)  

 

Oletetaan investoinnin pitoajaksi 15 vuotta ja korkokannaksi 5 %. Lisäksi arvioidaan laitok-

sen huipunkäyttöajaksi 5000 h/a. Käyttö- ja kunnossapitokustannusten oletetaan olevan 2 

snt/kWhe ja vaihtoehtoisen lämmöntuotannon hyötysuhteen 90 %. Laskenta suoritetaan nel-

jässä eri tilanteessa, joiden mitoitusarvot esitetään taulukossa 5. Muuttuvina suureina käyte-

tään laitoksen sähkön- ja lämmöntuotannon hyötysuhteita sekä polttoaineen hintaa.  

 

Taulukko 5. Tilanteiden A, B, C ja D mitoitusarvot. 

  A B C D 

Sähköntuotannon hyötysuhde [%] 15 25 15 25 

Lämmöntuotannon hyötysuhde [%] 65 55 65 55 

Polttoaineen hinta [snt/kWh] 2 2 4 4 
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Näiden tietojen pohjalta lasketaan yhtälön (15) mukaisesti maksimiominaisinvestointikustan-

nukset kahdelle eri suorituskyvyn omaavalle pienen kokoluokan kaasutusvoimalalle suhteessa 

sähkön hintaan. Tulokset esitetään alla olevassa kuvassa 12. 

 

 

Kuva 12. Pienkaasutusvoimalan suurin sallittu ominaisinvestointikustannus sähkön hinnan funktiona, jotta in-

vestointi on kannattava. 

 

Kuvasta 12 nähdään kaasutusvoimalan suurin sallittu ominaisinvestointikustannus kullakin 

sähkön hinnalla, jotta laitos olisi vielä kannattava. Investoinnin sallittu kustannus luonnolli-

sesti kasvaa, kun sähkön hinta kasvaa. A ja B sekä C ja D tapauksia vertaamalla huomataan, 

että 10 prosenttiyksikköä paremmalla sähköntuotantohyötysuhteella sallittu ominaisinvestoin-

ti on merkittävästi suurempi etenkin sähkön hinnan kasvaessa. Polttoaineen hinnan kasvun 

huomataan heikentävän laitoksen kannattavuutta. Jos laitoksen huipunkäyttöaika kasvaisi, 

investoinnin suurin sallittu kustannus vastaavasti suurenisi, koska tällöin laitosta hyödynnet-

täisiin tehokkaammin. 
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6 SOVELLUSESIMERKIT 

 

Hajautetun CHP-tuotannon sovelluskohteita ovat kaupalliset rakennukset, kuten sairaalat, 

koulut ja toimistot sekä yksityiset tilat, kuten maatilat. Hajautettu yhteistuotanto palvelee mo-

nia energiatavoitteita ja poliittisia päämääriä. Hajautettu CHP-tuotanto vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjä ja sähköverkon ja sähkönjakelun kustannuksia ja voi siten antaa kuluttajalle 

halvemman energianlähteen. Hajautettu tuotanto parantaa energiaomavaraisuutta ja esimer-

kiksi valtakunnan sähköverkon kaatuminen ei vaikuta yksittäisen kiinteistön sähkönsaantiin, 

mikäli tällä on oma CHP-laitos. (Dong et al. 2009, 2119.) Tässä luvussa on esitelty kolme 

pienen kokoluokan esimerkkilaitosta. 

 

6.1 Centrian myötävirtakaasutin 

 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikkö Centria on rakentanut 

myötävirtakaasuttimen pien-CHP-tuotantotekniikan kehittämiseksi. Centrian kaasuttimen 

sähköteho on 50 kWe ja lämpöteho 100 kWth. Centrian tutkimus- ja kehitysyksikön tavoittee-

na on optimoida kaasuttimen toimintaolosuhteita, tuotekaasun koostumusta sekä sähkön ja 

lämmön yhteistuotantoa pienessä mittakaavassa (Lassi & Wikman 2011, 31 – 32). 

 

Centrian myötävirtakaasutin koostuu hakkeen syöttöjärjestelmästä, ilman esilämmitin- ja 

syöttöjärjestelmästä sekä kaasuttimesta, jossa on tuhkanpoisto ja kaasunpuhdistusjärjestelmä 

(kuva 13). Kaasuttimeen on tehty muutamia teknisiä parannuksia verrattuna perinteiseen puun 

kaasutusprosessiin, jotta se täyttäisi paremmin pientuotannon vaatimukset. Polttoaineen laatu 

saa vaihdella enemmän kuin perinteisissä laitoksissa, esimerkiksi suhteellisen kostean ja kuo-

ripitoisen polttoaineen käyttö on mahdollista. (Lassi & Wikman 2011, 31.) Sähkö voidaan 

tuottaa joko IC-polttomootorilla (Internal Combustion) tai Stirling-moottorilla (Lassi & Wik-

man 2011, 34, 39). Alla olevassa kuvassa 13 näkyy Centrian kaasutinyksikkö. 
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Kuva 13. Centrian myötävirtakaasutin (Lassi & Wikman 2011, 32). 

 

Taulukossa 6 esitetään Centrian myötävirtakaasuttimen toiminta-arvoja vakaan toiminnan 

aikana, kun käytetään ilmakuivaa eli ilman esikuivausta olevaa haketta, jonka kosteus on noin 

45 %. Hakkeen kulutus on luokkaa 80 kg/h, kun laitos tuottaa sähkötehoa täydet 50 kWe. 

(Lassi & Wikman 2011, 37). Huomataan, että käytetyn polttoaineen kosteuspitoisuus on 

huomattavasti suurempi kuin kappaleessa 2.1.1 ilmoitettu teoreettinen polttoaineen maksimi-

kosteus. Polttoaineessa olevan veden höyrystäminen vaatii energiaa, mikä huonontaa hieman 

kaasuttimen hyötysuhdetta. Centrian kokeellisen laitoksen yksi tehtävä onkin tutkia, voiko 

vastaava myötävirtakaasutin toimia kannattavasti ilman polttoaineen esikuivausta. Ilman esi-

kuivausta polttoaineen säilytys ja käyttö olisi sekä helpompaa että halvempaa. 

 

Taulukko 6. Centrian kaasuttimen toiminta-arvoja (Lassi & Wikman 2011, 32). 

Ominaisuus Arvo 

Raaka-ainevirta [kg/h] 45 

Ilmavirta [Nm
3
/h] 52 

Ilman lämpötila [°C] 16 

Reaktorin lämpötila [°C] 1200 

Pohjatuhkan hävikki [kg/h] 0,4 

Tuotekaasuvirta [Nm
3
/h] 78 

 

Tuotekaasusta mitattu tervapitoisuus on 50 %:n kuormituksella 143 mg/Nm
3
 ja täydellä 

kuormituksella 138 mg/Nm
3
 (Lassi & Wikman 2011, 46). Centrian kaasuttimessa tervan 
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muodostusta pyritään vähentämään ensisijaisesti kaasuttimen suunnittelulla ja toimintaolosuh-

teilla. Sekundäärisenä kaasunpuhdistusmenetelmänä käytetään vain märkäpesuria. (Lassi & 

Wikman 2011, 45.) Tuotekaasun tyypillinen koostumus esitetään alla olevassa taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Tyypillinen tuotekaasun koostumus ja pitoisuudet Centrian kaasuttimesta (Lassi & Wikman 2011, 

48). 

Tuotekaasun komponentti til - % g/Nm
3
 (NTP 0 °C, 1 atm) 

CO 15 187 

H2 15 14 

CH4 2,5 18 

CO2 15 295 

N2 50  

Muut kaasukomponentit 2,5  

 

6.2 GASEK CHP 250 

 

Suomalaisella Gasek Oy:llä on markkinoilla 50 kWe:n pienvoimalaitos GASEK CHP 250.  

Myötävirtakaasutin käyttää polttoaineena ilmakuivaa sekapuuhaketta (maksimikosteus 35 %) 

ja sähkö tuotetaan kaasumoottorilla. Olennaista Gasekin kaasuttimessa on riittävän korkean 

lämpötilan (800 – 1200 °C) saavuttaminen, jolloin haitallisia tervayhdisteitä ei pääse synty-

mään. Saavutetussa lämpötilassa terva-aineet hajoavat kevyemmiksi jakeiksi, jotka eivät ai-

heuta ongelmia moottorille. 

 

Gasekin mukaan puhdistuslinjaston läpi ajettu puukaasu on lopulta erittäin puhdasta, eikä sen 

poltosta synny juuri lainkaan haitallisia hiukkaspäästöjä. Gasek lupaa pienvoimalaitoksesta 

täysin omavaraisen energianlähteen pääkaupunkiseudun yritystoimintaan tai haja-

asutusalueille yksityiseen käyttöön. Taulukossa 8 esitetään teknisiä tietoja Gasekin markki-

noilla olevasta kaasuttimesta. (Gasek Oy 2013) 
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Taulukko 8. GASEK CHP 250:n teknisiä tietoja (Gasek Oy 2013). 

GASEK CHP 250 

Kaasutin GASEK GASIFIER 250 

Sähköteho max. 50 kW 

Lämpöteho max. 175 kW 

Moottori esim. Sisu AGCO 84 GSI, 8.4 l 

Generaattori esim. 49 LSA 43,2 M45 90 KVA / 72 kW 

Toiminta Puukaasulla toimiva generaattori-moottori 

Automaatio PLC 

Asennus Laitteet asennetaan konttiin, missä on integroitu hakesiilo. 

 

Myös Gasekin markkinoimalla pienvoimalalla käytetyn polttoaineen kosteus ylittää Basun 

ilmoittaman teoreettisen maksimipitoisuuden. Koska GASEK CHP 250 on saatavilla tämän-

hetkisillä markkinoilla, voidaan olettaa, että laitos toimii kannattavasti myös ilmakuivalla 

polttoaineella.  

 

6.3 Spanner Re
2
  

 

Saksalainen Spanner-kaasutusvoimala toimii mallista riippuen joko 30 kWe:n tai 45 kWe:n 

sähköteholla, mitkä vastaavat 80 kWth:n ja 120 kWth:n lämpötehoja. Polttoaineena käytetään 

kuivattua puuhaketta, jonka maksimikosteus on 15 %. Puuhakkeen kulutus on 1 kg/h per tuo-

tettu sähköteho kilowatteina. Kuvassa 14 näkyy Spanner-kaasutusjärjestelmä ilman sähkön-

tuotantoyksikköä. Sähköntuotannossa käytetyin sovellus on ollut polttomoottori. (Spanner Re
2
 

2013) 
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Kuva 14. Spanner Re
2
:n kaasutusjärjestelmä, jossa vasemmalta säätökeskus (1), kuitusuodatin (2), polttoaineen 

syöttö (3), kaasun jäähdytin (4) sekä reformointiyksikkö (5) (Spanner Re
2
 2013). 

 

Polttoaine syötetään keskellä olevaan säiliöön, jossa se alkaa kuivua ja pyrolysoitua. Sieltä 

puuhake kuljetetaan vinossa putkessa reformeriin, missä polttoaineen sekaan syötetään ilmaa. 

Muodostunut tuotekaasu johdetaan jäähdyttimen kautta kuitusuodattimelle, missä poistetaan 

suurin osa kaasun nokipartikkeleista. Kaasutusyksikkö vaatii 6 x 5 m tilan ja noin 3 metrin 

huonekorkeuden. Kaasutusyksikön jälkeen puhdistettu tuotekaasu johdetaan polttomoottorille 

(kuva 15). (Spanner Re
2
 2013) 

 

 

Kuva 15. Spanner Re
2
:n sähköntuotantoyksikkö (Spanner Re

2
 2013). 

 

1 
2 

3 

4 
5 
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Spanner Re
2
 lupaa kaasuttimensa tuottavan lähes tervatonta tuotekaasua ja kaasuttimelle yli 

miljoona käyttötuntia. Suurin osa Spanner Re
2
:n pienvoimaloista on mennyt maatilan energi-

anlähteeksi, mutta yritys markkinoi tuotettaan myös kaupunkioloihin, esimerkiksi ravintolaan. 

(Spanner Re
2
 2013) 
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7 KAUPALLINEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan pien-CHP-tuotannon kaupallista tilannetta, kaasutustekniikan 

kehityksen haasteita, nykyistä markkinatilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä. Kaasutuksen 

kaupallista tilannetta käsitellään maailmanlaajuisesti ja muutama suomalainen kaasutusalan 

yritys esitellään tarkemmin. Lisäksi arvioidaan maailman markkinatilanteen kehitystä. 

 

7.1 Kaupalliset haasteet 

 

Biomassan kaasutusta on alettu kehittää jo 1920-luvulla (Dong et al. 2009, 2121). Markkinoil-

la on pien-CHP-laitoksia rajoitetusti, sillä ne ovat tähän saakka olleet teknologisten puutteiden 

takia kannattamattomia. Investointikustannukset ovat korkeat ja takaisinmaksuaika on pitkä. 

Sähköntuotantoyksiköt, etenkin mikroturbiinit, vaativat puhdasta polttoainetta ja kaasutuskaa-

sun vaihtelevien tervapitoisuuksien vuoksi tuotekaasu vaatii kalliin puhdistuslaitteiston. Pien-

tuotannosta tulee kannattavaa, mikäli tulevaisuudessa pystytään kaasuttamaan kosteaa poltto-

ainetta ja tuottamaan tervatonta tuotekaasua. (Lassi & Wikman 2011, 16.)  

 

Pientuotannon kannattavuuden haasteena on etenkin laitoksen koko, sillä investointikustan-

nukset yleensä kasvavat tehoa kohti mitä pienempi laitos on kyseessä (Yagi & Nakata 2011, 

2886). Kuvasta 16 nähdään, että pienvoimalat ovat tulleet kehityksessä jäljessä suurempia 

tuotantolaitoksia. 
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Kuva 16. Kaasutustekniikoiden kehitystilanne eri kokoluokissa (Kara et al. 2004, 252). 

 

Eräs kannattavuutta heikentävä seikka on myös se, että käytännössä sähkön ja lämmön kulu-

tus eivät kohtaa ajallisesti, mistä johtuen osa sähköstä joudutaan ostamaan ja osa lämmöstä 

tuottamaan muilla polttoaineilla. CHP-tuotanto onkin ollut kannattavaa vain, mikäli lämmön-

tarve on riittävän suuri, että kaikki sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö pystytään 

hyödyntämään. (Dong et al. 2009, 2119.) Yksi ratkaisu lämmön tuotannon ja kulutuksen eri-

aikaisuuteen voisi olla lämpöakku, johon lämpöä voitaisiin varastoida tuotannon ollessa suu-

rempi kuin kulutuksen. Kulutuksen taas ylittäessä tuotannon, voitaisiin lämpöakkuun varas-

toitunutta lämpöä hyödyntää.  

 

7.2 Markkinatilanne Suomessa 

 

Suomessa pienkaasutuksen markkinat ovat vasta heräämässä ja alan yrityksiä on vielä harvas-

sa. Suomalaisia kaasutukseen perustuvia pienvoimaloiden valmistajia ovat esimerkiksi Gasek 

Oy, Volter Oy ja Entimos Oy. 

 

Gasek Oy valmistaa lämmön ja höyryn tuotantolaitoksia teolliseen käyttöön, CHP-laitoksia 

pientuotantoon ja tarjoaa polttoaineen esikäsittely- sekä automaatioratkaisuja. Gasekin CHP-

voimala soveltuu muun muassa pääkaupunkisektorin yritystoimintaan tai haja-asutusalueiden 

energiantuotantoon. Polttoaineena käytetään sekapuuhaketta. Gasek lupaa kaasutuksen olevan 
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vapaa haitallisista sivutuotteista sekä päästöjen olevan minimaaliset. Yritys toimii kotimaan 

lisäksi myös Euroopan markkinoilla. (Gasek Oy 2013) 

 

Volter Oy on puukaasutusteknologiaan panostava yritys, jonka tavoitteena on uusiutuvien 

energialähteiden lisääminen. Volter Oy valmistaa CHP-laitoksia sekä hakekuivureita. Tehol-

taan 30 tai 40 kWe:n CHP-laitos on suunniteltu kattamaan esimerkiksi maatilan, teollisuushal-

lin tai kokonaisen pienasuinalueen vuotuinen sähkö- ja lämpöenergian tarve. Volter Oy:n toi-

minnassa olevia laitoksia ovat Kempeleen ekokortteli ja konttivoimala sekä Oulun omasähkö-

laitos. (Volter Oy 2013) 

 

Entimos Oy valmistaa hajautettuun tuotantoon sopivia 1 – 7 MW polttoainetehon kaasutus-

voimaloita, jotka perustuvat kaksoiskaasutustekniikkaan. Yrityksen kohderyhmänä ovat esi-

merkiksi kuntayhteisöt, sahat, höyläämöt, kasvihuoneet, sotilasyksiköt, varajärjestelmät tai 

kriisiajan järjestelmät. Entimos-voimalaitoksen polttoaineena käytetään muun muassa metsä-

haketta, sahaustähteitä sekä palamiskelpoista yhdyskuntajätettä. Tuotetusta energiamäärästä 

sähkön osuudeksi Entimos Oy lupaa noin 30 %. (Entimos Oy 2013) 

 

7.3 Markkinatilanne maailmalla 

 

Alle 100 kWe:n laitoksista ei löytynyt kattavaa maailmanlaajuista tutkimusta. Markkinoiden 

suuruutta voidaan kuitenkin arvioida vähän suurempien laitosten avulla. Sähköteholtaan alle 2 

MWe:n kaasutukseen perustuvia CHP-laitostoimittajia sekä teknologian kehittäjiä on kartoi-

tettu maailmalla noin 200 kappaletta (Hiltunen 2013, 2). Alle 100 kWe:n CHP-laitoksiin eri-

koistuneita yrityksiä on tietysti vähemmän.  

 

Euroopassa esimerkiksi Saksa, Ruotsi ja Itävalta ovat lupaavia kaasutustekniikan kehittäjiä. 

Kyseisten maiden toimijoista voidaan mainita ruotsalainen ProAgria, itävaltalainen Christof 

Group ja saksalainen Spanner Re
2
. Esimerkiksi Spanner Re

2
:n

 
liikevaihto oli vuonna 2011 75 

miljoonaa euroa (Spanner Re
2
 2013).  Myös muut maat ovat halukkaita pääsemään kasvaville 

markkinoille ja esimerkiksi Iso-Britannian on arvioitu nousevan Euroopan kolmanneksi suu-

rimmaksi mikro-CHP:n tuottajaksi (Dong et al. 2009, 2119). Saksan kaasutusmarkkinoita 

kasvattaa maan takaama korkea syöttötariffi bioperäisesti tuotetulle sähkölle (Dimpl 2011, 8).  
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Muualla maailmassa toimivia puunkaasutuslaitosten valmistajia ovat esimerkiksi brasilialai-

nen Biomax ja yhdysvaltalaiset ALL Power Labs sekä Community Power Corporation. Yh-

dysvalloissa on runsaasti kiinnostusta kaasutusalalle ja biomassan kaasutuksen uskotaan kor-

vaavan nykyisiä fossiilisilla polttoaineilla toimivia lämmitysjärjestelmiä. Jotkin osavaltiot 

ovat tutkineet kaasutuksen kansallista markkinapotentiaalia ja ovat saaneet kannustavia tulok-

sia. Esimerkiksi Michiganissa suoritettiin vuonna 2007 tutkimus, jossa kartoitettiin metsäpoh-

jaisen biomassan markkinapotentiaalia. Tutkimus osoitti, että osavaltiossa oli noin 2300 yksi-

tyistä fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa lämmitysjärjestelmää, jotka seuraavan 20 vuoden 

aikana tultaisiin vaihtamaan uusiin, mahdollisesti puuperäiseen lämmitys/sähköjärjestelmään. 

(Peterson & Haase 2009, 24.) 

 

Intiaan ja Kaakkois-Aasiaan rakennettiin jo 80-luvulla useita kaasutuslaitoksia. Kuitenkin 

teknisten, taloudellisten ja hallinnollisten syiden vuoksi vain alle puolet niistä on enää toimin-

nassa. Aiemmista käyttökokemuksista huolimatta ainakin Intia ja Sri Lanka ovat ottamassa 

kaasutusmenetelmät merkittäväksi osaksi energiastrategiaansa. (Dimpl 2011, 8.) 

 

7.4 Tulevaisuudennäkymät 

 

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto nähdään tärkeimpänä vaihtoehtona perinteisille energian-

tuotantomenetelmille sen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden takia. Tutkijoiden 

mielestä lupaavin kehityskohde on nimenomaan pien- ja mikro-CHP-tuotanto. (Dong et al. 

2009, 2119.) Pien-CHP-teknologian kehitys kaupalliselle tasolle on kuitenkin vielä kehitysas-

teella. Nykyiset teknologiat eivät usein vastaa mahdollisten asiakkaiden taloudellisia ja tekni-

siä vaatimuksia. (Dong et al. 2009, 2125.)  

 

Kiinnostusta kaasutusalalle on kuitenkin osoitettu selkeästi ympäri maailmaa. Pien-CHP-

tuotantotavat ovat jatkuvan kehityksen alla, esimerkiksi Japanissa ollaan erittäin kiinnostunei-

ta biomassan kaasutustekniikoista. Japanissa on tällä hetkellä käytössä yli kymmenen 50 – 

300 kWe:n pilottilaitosta, jotka hyödyntävät metsäjätettä. Pilottilaitokset on rakennettu vuosi-

na 2003 – 2005 ja käytössä ovat kaikki peruskaasutintyypit. Projektit ovat saaneet taloudellis-

ta tukea noin 28 miljoonaa yhdysvaltain dollaria. Osa pilottilaitoksista on saanut positiivisia 

tuloksia ja tekniikan odotetaan ilmestyvän pian kaupallisille markkinoille. (Yagi & Nakata 

2011, 2884.) 
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Pien-CHP-tuotannon kilpailukykyä voidaan parantaa pienentämällä investointikustannuksia. 

Tähän päästään tekemällä laitteiden rakenteesta mahdollisimman yksinkertainen ja aloittamal-

la sarjavalmistus. Lisäksi laitoksen käyttökustannuksia tulisi pienentää parantamalla hyö-

tysuhdetta, lisäämällä automatisointia ja tekemällä laitoksista kaukokäyttöisiä. Myös raken-

nusasteen parantaminen, CHP-tuotannon aloittaminen aiempaa pienemmillä lämpökuormilla 

tai fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla lisäävät pienkaasutuksen kilpai-

lukykyä. (Helynen et al. 2002, 99). 

 

Biomassan suosio on kasvussa ja uusia ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi 

tarvitaan. Biopolttoaineiden käyttöä lisääviä tekijöitä ovat ilmastokriisin ehkäisytoimet sekä 

tavoitteet energiaomavaraisuudesta (Börjesson & Ahlgren 2010, 168). EU:n energia- ja ilmas-

tonmuutostavoitteisiin kuuluu vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta, 

kasvattaa energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2007 verrattuna ja lisätä uusiutuvan energian 

osuus 20 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Suomelle asetettu tavoite 

uusiutuvan energian osuudelle on 38 %. (Energia 2020 2010) Biomassaan perustuva energia 

on hiilineutraali energiantuotantomuoto ja lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa syntyy 

hiilidioksidipäästöjä vähemmän kuin erillistuotannossa. Energiatehokkuutta parantaa lämmön 

talteenotto ja hyötykäyttö sähkötuotannon yhteydessä. Lisäksi biomassalla tuotettu energia 

käy peruskuorman tuotantoon, koska raaka-ainetta on aina saatavilla, toisin kuin aurinko- tai 

tuulivoimalla. (Dong et al. 2009, 2120.) 

 

Biomassa on täysin uusiutuva energiantuotantomuoto, eikä siten kuluta fossiilisia raaka-

aineita. Lisäksi metsissämme on runsaasti hyödyntämätöntä kapasiteettia. Yksin hakkuutäh-

teitä jää vuosittain metsiimme 28 miljoonaa m
3 

(Kara et al. 2001, 79). Jos ajatellaan tästä puo-

len olevan hyödyntämiskelpoista ja hakkuutähteen lämpöarvoksi arvioidaan 8 GJ/m
3
, vastaa-

vat metsiemme hakkuutähteet noin 112 000 TJ energiaa. Tulevaisuudessa on kuitenkin huo-

mioitava, että vaikka biomassa on uusiutuva luonnonvara, senkään kapasiteetti ei riitä loput-

tomiin, mikä pakottaa energiatehokkuuden kehittämiseen (Börjesson & Ahlgren 2010, 168). 
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8 YHTEENVETO 

 

Kandidaatintyön tarkoituksena oli kartoittaa nykypäivän tilanne kaasutuksen mahdollisuuksis-

ta alle 100 kWe:n sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Kaasutusmenetelmistä pientuotantoon 

parhaimmin soveltuu myötävirtakaasutin sen puhtaamman tuotekaasun sekä yksinkertaisen 

laitteiston vuoksi. Vastavirtakaasutin sopii paremmin hieman suuremman kokoluokan voima-

laitoksiin, jolloin kaasunpuhdistukseen voidaan investoida suhteessa enemmän. Kaksoiskaa-

sutin on uudempaa tekniikkaa, eikä se ole vielä yleistynyt myötävirtakaasuttimen rinnalle, 

mutta sen osuus kaasutintyypeistä tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan. 

 

Tällä hetkellä varteenotettavat sähköntuotantoteknologiat kaasutuksen tuotekaasulle ovat kaa-

sumoottori ja mikroturbiini. Näistä kaasumoottori on investointikustannuksiltaan halvempi 

vaihtoehto, mutta mikroturbiinin etuina ovat sen halvemmat käyttö- ja kunnossapitokustan-

nukset, sekä alhaisemmat päästöt verrattuna kaasumoottoriin. Kaasumoottori kestää kuitenkin 

paremmin tuotekaasun epäpuhtauksia, jolloin kaasunpuhdistuslaitteiston kustannuksissa voi-

daan säästää. Sovelluksia Stirling-moottoreillekin on kokeiltu, mutta niiden investointikustan-

nukset ovat vielä korkeat, mikä rajoittaa niiden yleistymistä. Tulevaisuudessa pienessä koko-

luokassa tulevat kilpailemaan polttokennot, jotka ovat potentiaalisia vaihtoehtoja niiden hy-

vän hyötysuhteen ja päästöttömän toiminnan ansiosta.  

 

Syynä kaasutusteknologian hitaalle kehittymiselle ovat olleet tervan ja tuhkan muodostumi-

nen ja niiden vaatimat kalliit puhdistuslaitteistot. Puhdistusyksiköiden takia pienillä laitoksilla 

investointikustannukset nousevat niin korkeaksi, että takaisinmaksuaika ylittää usein laitoksen 

käyttöiän. Parannuksia tarvittaisiin ennen kaikkea kaasutusolosuhteisiin, jotta saataisiin tar-

peeksi puhdasta tuotekaasua, ettei sekundäärisiä puhdistusmenetelmiä tarvita. Kaasutusvoima-

lan edut hajautetussa energiantuotannossa ovat omavarainen sähkön- ja lämmöntuotanto sekä 

parempi sähköntuotantohyötysuhde kuin suoraan polttoon perustuvassa sähköntuotannossa. 

 

Kiinnostusta kaasutusalalle kuitenkin on ja pilottilaitoksia käytetään ympäri maailmaa. Suo-

men markkinoillakin on jo saatavilla kaasutusvoimaloita esimerkiksi maatalouden käyttöön. 

Biomassan kaasutus on yleisten EU:n energiatavoitteiden mukainen energiantuotantomuoto ja 

tekniikan kehittyessä pien-CHP-teknologiat voivat jo lähitulevaisuudessa olla kilpailukykyi-

nen energiantuotantomuoto, jolle löytyvät maailmanlaajuiset markkinat.  
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