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Projektin painopistealue - WP
Projekti koostuu viidestä WP:sta (Work Package) jotka perustuvat  
tutkimukseen sekä kehitykseen (T&K), seurantaan sekä tiedon levittä- 
miseen. 
Kukin WP koostuu 2-4 osasta, joita merkitään symbolilla D (Deliverable).

Uusi projekti alkaa, HighBio – Interreg Pohjoinen
HighBio- projekti on Ruotsin sekä Suomen välinen yhteistyöprojekti Interreg 
IV A Pohjoinen- hankkeen puitteissa. Projektin painopistealueena on bio- 
energia sekä ympäristö. 

Interreg IV A Pohjoisen alue punaisella 
sekä vierekkäiset alueet

Projektin yhteistyökumppaneita 
ovat;
• Jyväskylän yliopisto, Kokkolan 

yliopistokeskus Chydenius 
• Centria, Ylivieska (Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulun tutkimus)  
• Oulun yliopisto, Oulu 
• LTU, Luulajan teknillinen yliopisto 
• ETC, Energiatekninen keskus, 

Piteå

HighBio-projektin rahoittajia ovat;
• EU Interreg IV A Pohjoinen
• Norrbottenin lääninhallitus, Ruotsin 

kansallinen vastinrahoitus 
• Lapin lääninhallitus, Suomen 

kansallinen vastinrahoitus 
• Norrbottenin lääninvaltuusto 
• Norrbottenin tutkimusneuvosto
• Yhteistyökumppaneiden omat 

sijoitukset 
HighBio- projekti koostuu viidestä Work Package-osasta

Projekti INFO  

Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund 

HIGHBIO-INTERREG POHJOINEN
2008 - 2011



Katsaus tiedon levittämiseen HighBio-projekstissa.  
Kokemusten sekä tulosten jakaminen on tärkeä osa 
projektia ja se tapahtuu seminaarien, konferenssien  
sekä INFO-esitteiden kautta projektista, joka on myös 
Internetissä.

Kaaviokuva T&K-työn tehtäväalueista HighBio-projektissa, punaisella ympyröityjen  
alueiden ollessa etusijalla. (Katso tarkemminINFO 03 sekä 04.)

Ulf-Peter Granö
Puh.: 00-358-6-8294239

T&K-työ HighBio-projektissa – Interreg Pohjoinen pähkinän- 
kuoressa
Alla olevassa kuvassa on katsaus T&K- projektin tehtäväalueista. Se  
käsittää kaasutusprosessin, prosessin raaka-aineet, raakakaasun 
puhdistuksen, tuotekaasun jalostuksen synteettisiksi ja kemiallisiksi raaka- 
aineiksi sekä prosessien teknoekonomiset analyysit.

HighBio-projektista saatava lisäarvo
T&K- työn arvioidaan projektin myötä tuottavan projektialueelle 
monenlaista lisäarvoa. Positiivisia vaikutuksia voivat olla mm.


 
Aktiivinen vaikutus kehitettävään tekniikkaan hyvän alueellisen ympäristön 
edistämiseksi

 Kehittää edelleen alueellisten bioenergiavarojen jalostusta 


 
Mahdollistaa alueellisten työpaikkojen säilymisen alueellisen lämpövoiman 
kautta 



 
Vaikuttaa T&K- tuloksista saadun tiedon levittämiseen projektialueella 
seminaarien sekä informaatiomateriaalin kautta 



 
Yhteyksien rakentaminen osallistumalla T&K- työn sisäiseen kansainväliseen 
vuorovaikutukseen konferenssien, messujen sekä tutkimustapaamisten kautta.

Tiedon levittäminen
Projektin sisäinen tiedon levittäminen T&K- projektin tuloksista on tärkeää 
jotta tulokset voidaan muuttaa tarkoituksenmukaiseksi paikalliseksi  
kehitykseksi.
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