
INVESTOI UUTEEN TEKNIIKKAAN!

10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 € MERKINNÄLLÄ     

11,1 % TUOTTO/vuosi

Ekkönä tajua, viljellään pajua!



INNOVAATIO

SALINAX Biohaihduttamo on kiertotalouden uusin innovaatio. 
Ihmiskunta tarvitsee selviytyäkseen mm. entistä parempaa terveydenhuoltoa, 
lääkkeitä sekä ratkaisuja, jotka edistävät terveyttä sekä vähentävät bakteerien, 
virusten ja sairauksien kiertokulkua yhteiskunnassa, esimerkiksi 
ruoantuotannossa.

SALINAX Biohaihduttamo -konsepti on ratkaisu tähän. 
Biohaihduttamo on konseptoitu kokonaisuus, jossa luomakunnan eniten 
biomassaa tuottava kasvi on valjastettu yhteiskunnan palvelukseen 
jätevedenkäsittelyssä. Tämä ainutlaatuinen jätevedenkäsittelyratkaisu 
katkaisee bakteeri-, virus-, lääkejäämä-, antibioottiresistenssi-, alumiini- ja 
kaadmiumkierron jätevesikäsittelyssä, sekä parantaa ruokakanavan 
elintarviketuotannon laatua.

SALINAX Biohaihduttamo on Suomessa kehitetty innovaatioratkaisu, 
joka mahdollistaa luonnonmukaisen haihdutuksen sekä yli sukupolvien 
kestävän ympäristön käytön. Biomassasta saadaan taimimateriaalia sekä 
myöhemmin uusiutuvaa bioetanolia moottoripolttoainekäyttöön. 
Lisätietoa Innovaatio-sivulta.



YLIVOIMA
TEKIJÄ

Istutushinta 0,0492 €/
taimi ALV 0 %



KONETEKNIIKKA
LAJI Koneratkaisut on räätälöity yhtiön tarpeisiin sekä miehistö on yhtiön palveluksessa. 

Maarakennusosasto työskentelee 47 viikkoa vuodessa. Muodostaen toimitusvolyymin

mikä on 5 – 80 täyskokoista lohkoa/vuosi.    (11,03 – 176,4 ha/47 viikkoa/vuosi)



ANSAINTA 
MALLI

2,00 €/m3/ALV 0 % (toimitushinta)
1,40 €/m3/ALV 0 % (kulut)



Paljusta
Vaihtolavalle

2019
Istutus kevät

2020

Paljusta -> Vaihtolavalle 2019
Esipilotti missä innovaatiota skaalataan askel eteenpäin sekä testataan 
käytännössä asioiden vaikutusta toisiinsa. Lisäksi saadaan mitoitukseen
ja ohjattavuuteen lisätietoa ja saadaan verranto dataa laskennan pohjaksi. 

Rahallinen investointi tarvikkeet 10.000 € ALV 24%
Teen 5.000 €  +  5.000 € merkkaus osuudet.

Merkkaukset tehneelle tuotto 11,1 % vuosi.
Maksetaan vuosittain juhannuksena. Ensimmäinen tuotto maksetaan 
juhannuksena 2020 ja siitä vuosittain eteenpäin. 

Vaihtolava säilyy yhtiössä ja jatkaa omaa kokoluokkaansa testinä, näyttelynä,
verrantodatan lähteenä ja vaihtolavalle tehdään kaikki vastaavat ratkaisut kuin
täysikokoisessakin biohaihduttamo lohkossa.

Kasvusto ottaa ajallista aikaa 4 vuotta kunnes, juuristo on kehittynyt täyteen
vaiheeseensa ja maksimaalinen haihdunta on saatu kehityskulussa aikaiseksi. 



PITKÄJÄNTEISTÄ KASVUA JA VOLYYMIA

• SALINAX TESTAA JA ON OSA ALAN JOHTAVAA 
YHTEISTYÖTAHOA EWB ORGANISAATIOTA, 
MISSÄ KEHITETÄÄN UUSIA LAJIKKEITA, 
TULEVAISUUDEN TARPEISIIN.

• SALINAX INVESTOINTI JA TOIMINTA-AJAT 
OVAT 40+ VUOTTA. KONERATKAISUT         
ELINAJALTAAN 5 – 15 VUOTTA.

• LISÄTIETOJA   MARKKU JÄÄSKÖ
• Puh 044 – 987 2160
• markku@ailuglobal.com

Merkkaukset:
• https://holvi.com/shop/salinaxprojekti/


