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Tavoitteet, +/- kassan kannalta
Ravinteiden tuhoamisesta ravinteiden 
hyötykäyttöön
Energian kuluttamisesta energian tuotantoon
Ilma- ja vesistöpäästöjen minimoiminen
Jätteen tuottaja vastaa ja huolehtii jätteen 
käsittelystä

Onko jätehuolto julkishallinnon ydintoimintaa? 
Jätehierarkian noudattaminen

Hyödyntäminen materiaalina
Hyödyntäminen energiana
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Markkinakatsaus
Energia ja vesi ovat jo nyt hyvin sidoksissa 
toisiinsa ja tulevat olemaan tulevaisuudessa 
entistä enemmän…
Nyt jo YK:n huutaa, että biopolttoaineista 
pitää luopua, kun ruuanhinta nousee rajusti,

vaikka oikeasti tavoitellaan vasta 5 – 10 %
Bio-osuutta liikenteen polttoaineista…

Mitähän ruoka maksaa, kun se 90 % 
polttoaineista puuttuu alle 10 v sisällä…
Mistä tehdään epäorgaaniset lannoitteet ja 
millä ne maatalouskoneet kulkevat?
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Vuodenlehtikuva -07
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Bioenergia, Vesi, Jätevesi, 
Jäte, Biojäte ja Ruoka

(Bio) Energia

Vesi
Jätevesi

Ruoka

Jäte
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Biorefinery

Teknologia, jolla päästään liikkeelle on jo olemassa, 
tahto on vielä/tietoisuus on vielä kadoksissa.
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Toiveet viranomaisille
Milloin maatalous-, ympäristö- ja elinkeinohallinto 

lopettavat energiaa kuluttavien ja ravinteita 
tuhoaviin toimiin pakottamisen

ja 
pakottavat toimijat sen sijaan ravinteiden 
hyötykäyttöön ja energian tuottamiseen?

Fosfori säilytettävä liukoisena saostettaessa ja
ohjattava viljelykiertoon
Typpi ohjattava viljelykiertoon liukoisena tai

tuhottava vedenpuhdistamoilla 70 – 80 % aina ml. talvi

MMM ja YM puuttuvat menetelmät kuntoon
TEM maksaa ”viulut” hallinnollinen päätös
VM kerää verot

”€ on hyvä konsultti mutta pakko on paras.”
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M AATILAN BIO KAASULAITOS

mädätetty
biomassa
lannoitukseen

BIOKAASU-
REAKTORI

Kiitos
Kaikkea

ei tarvitse
tehdä itse…
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