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Kansalaiset, on tullut aika tuoda osaaminen esille. Näyttää mallia sekä olla esimerkki.
Tiedämme, että Salix lajikkeet on luomakunnan eniten biomassaa tuottava lajike, 
pohjoisella ilmastovyöhykkeellä. Suomi, ruotsi, norja, tanska, viro, latvia, saksa, venäjä.  
Maissi tuottaa enemmän biomassaa, mutta maissi ei käytännössä kasva näillä 
leveysasteilla. 

Tiedämme myös, että Salix lajikkeiden hyvät ominaisuudet ja pitkän kehitystyön 
taimikehittelyssä. Lisäksi  Markku Jääskö on kerännyt alan tietotaidon sekä  
professoritason tietäjät organisaatioon mukaan. Olemme vuodesta 2014 kehittäneet 
konseptia millä  Salix lajikkeet valjastetaan – yhteiskunnan – etua vaalimaan ja 
tuottamaan kansakuntatasolla  puhdasta ympäristöä.  

Jätevesikäsittelyn uusi aika on alkanut.

Olemme testanneet ja myös onnistuneet työssämme.  Meillä on parhaimmat lajikkeet, 
pakkaskestävät lajikkeet, ruostesuojalajikkeet.  Lisäksi myös kokonaisinnovaatio uuteen
Jätevesikäsittelyratkaisuun.   

Salinax suljettu biohaihduttamo.

Salinax suljettua biohaihduttamoa ei ole nähty missään aiemmin.  Suomen 
maaperällä mitattu pituuskasvun ennätys yhden vuoden aikana. Tämä on 470 cm 
pituutta ja yli 600 t/ha/biomassaa!  Kesällä 2013 Syvälahti. Tähän ei yllä yksikään 
muu kasvi Suomessa.   Kesällä 2018 mitattiin Kuusamossa ennätys 405 cm pituutta ja 
tiheydestä riippuen biomassaa yli 500 t/ha/vuosi.

Ensimmäiset suotokenttäratkaisut on nähty suomessa 1976.  Perustettu kasvusto elää 
tänäkin päivänä ja puhdistaa kohteen jätevesiä. (Suotokenttä ei täytä tämän päivän
ympäristöviranomaisten ympäristölupamääräyksiä.) 
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SALINAX biohaihduttamon tulee täyttää ympäristöviranomaisten asetukset sekä on 
ympäristö luvanvarainen kokonaisuus. Tämä on otettu alusta asti huomioon ratkaisuja 
mietittäessä. 

SALINAX biohaihduttamo omaa ylivoimatekijät, mitä yksikään kaupungin tai kunnan 
putsari ei tee johtuen putsarin toimintaperiaatteesta. 

SALINAX biohaihduttamo:
- on täysin suljettu ratkaisu.
- pohjautuu 100 % haihduntaan. Myös talviaikaan tapahtuu haihduntaa.
- on ainoa ratkaisu, mikä katkaisee kadmium-, alumiini-, raskasmetalli-, 
hormoni-, lääkejäämät ja kaikki muut yli 400 haitta-ainetta mitkä seuraa 
jäteveden mukana.  
- puhdistaa ruokakanavaa ja parantaa elintarviketuotannon laatua. 
- on ilmaston muutosta hillitsevä.  Biomassa syö kasvaessaan CO2 ja 
tuottaa O2.
- on hajuton ympäristölleen
- ei vesistöön loppusijoitusta, ei rehevöitä vesistöä. 
- soveltuu yhdyskuntavesien käsittelyyn, ilman putsaria.
- soveltuu myös biokaasureaktorin rejektiveden käsittelyyn.
- soveltuu myös SO4 / sulfaattivesien käsittelyyn.
- on luonnonmukainen ja kustannustehokkain ratkaisu n 30 % 
pienemmät ylläpito ja käsittelykustannukset, verrattuna putsari
tekniikkaan.

SALINAX biohaihduttamo on skaalattavissa 0 – 200+ ha kokoluokkaan halutulla 
haihdutuskapasiteetilla.   Lohkon koko on 63 m / leveyttä ja 350 m / pituutta
Pinta-ala 22.050 m2 -> 2,205 ha/lohko.  Taimitiheys 500.000 tainta/ha. 
Lohkolla 1.102.500 tainta.  Haihdutus volyymissa 10.000 – 35.000.000 m3/vuosi.
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SALINAX biohaihduttamon volyymi kehittyy parhaimpaan haihdutuskykyyn 3 - 4 vuodessa. 
Pohjautuu suoraan kasvuston ja juuriston kehittymiseen. 

Lohko Lohko Lohko Lukujen tarkkuus +/- 5 %
Vuosi Volyymi m3 Rejekti m3 Biomassaa t ml/taimi/h mm/a/evaporaatio
1 84.672 70,5 20 8.467
2 169.344 141,1 40 16.934
3 338.688 282,2 80 33.869
4+ 381.024 317,5 90 38.102

SALINAX biohaihduttamon ansaintalogiikka lyhyesti, tuleva tavara on kyseessä sitten
Yhdyskuntavesi tai rejekti niin ”toimitushinta” on

Vesilaatu Hinta ALV 0 % OKA 0 % Kate 0 % eur/m3
Yhdyskuntavesi 2,00 eur/m3 1,40 0,60
Rejektivesi 5,00 eur/m3 1,40 3,60
SO4 sulfaattivesi 0,00 – 10,00 0,00 0,00 – 8,60

Rejekti ja SO4 sulfaattivesi on laimennettava tiettyyn pitoisuuteen, jotta menee kasvustosta 
lävitse.  Lisäksi, edellyttää että kasvusto on tietyssä ”vaiheessa”.  Väärässä kohtaa ja liian 
raakoina pitoisuuksina, rejekti ja SO4 vedet voivat pahimmassa tilanteessa tappaa kasvuston 
tai vahingoittaa kasvustoa olennaisesti ja pysyvästi.

Tätä tietotaitoa ei ole missään yliopistomaailmassa opetuksessa. Mutta olen omin 
paljukokein tähän löytänyt ”tuntuman” kuinka asiaa voi hoitaa.  
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SALINAX biohaihduttamo

Leikkauskuva yllä pääpiirteittäin.  Lohkon yksityiskohtaiset tiedot pidetään liikesalaisuutena. 

SALINAX biohaihduttamo voidaan mitoittaa ympärivuotiseksi. Innovaatioon sisältyy ratkaisu nimeltään
SALINAX tuubi, missä puskuroidaan 7 kuukauden kapasiteetti vuotuisesta volyymista. 
Esim alla olevalla ratkaisulla päästään vuotuiseen kapasiteettiin 477.250 m3 ja 1.307 m3/vrk ja 54,4 
m3/h. Tämä on 0,170 m3/hlö/vrk = 7.688 hlö. Noin 7.500 henkilön yhdyskunta.

SALINAX biohaihduttamoa tarvitaan 477.250 / 350.000 = 1,363 lohkoa ja 3,00 ha/ala

Tuubi leveys 58 m Tuubi tilavuus 92.800 m2 kuvan 3 tuubia tilavuus 278.400 m3
Tuubi syvyys 8 m Tuubi tarvitsee alaa 238 m  x 240 m = 57.120 m2 -> 5,7 ha
Tuubi pituus 200 m
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SALINAX biohaihduttamo lohko/lukuja

Lohkon koko 2,205 ha
Taimia lohkolla 1.102.500 kpl
Haihdutus volyymi 350.000 m3/a
Henkilöä/lohko 5.600 hlö/lohko/0,170 m3/vrk
Tuottaa biomassaa 291,6 tonnia
Haihdutus mm 15.873 mm

Koko väestö suomi 982 lohkoa ja 2.165,3 ha
Koko väestö suomi 1.082.655.000 tainta
Koko väestö suomi 343.700.000 m3/yhdyskuntajätevettä/a
Yksi henkilö tarvitsee 197 tainta -> 200 tainta
Yksi henkilö tarvitsee 3,93 m2/biohaihduttamoa -> 4,0 m2

Tuotantokustannukset, vesitase, ravinnetase, hivenaineravinnetase, haitta-aineravinnetase,
mitoitus ja pumppaustehot, kasvinsuojeluohjelma, elvytys sekä pelastusohjeet yhtiö
pitää liikesalaisuutenaan. 

Lisäksi yhtiö pitää seuranta, ohjeistus ja ylläpitovastuun kokonaan itsellään.
Tähän on muutama keskeinen syy, mikäli kasvusto luovutetaan kolmannelle. Emme voi ottaa
vastuuta lukujen toteutumisesta, saati siitä, että kasvustoa ajetaan vastoin ohjeistusta. 

Mikäli kasvustoa ajetaan haitta-aineravinnetaseella väärin. Voi kasvusto pahimmillaan 
vaurioitua pysyvästi tai pahimmillaan kuolla kokonaan pois, muutaman vuoden sisällä. 
Lisäksi jos käyttäjä ei osaa lukea kasvuston tilaa ja ryhtyä ajoissa tarvittaviin ”elvytys tai 
pelastustoimenpiteisiin”, emme voi ottaa vastuuta kolmannen osapuolen tekemistä virheistä,
tai tekemättä jättämisistä.
SALINAX biohaihduttamo on elävä kasvusto, minkä tilaa tulee seurata ja osata lukea ajoissa.
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SALINAX PM 31,5 ja GM 15,75 koneratkaisut tullaan patentoimaan sekä suojaamaan 
kaupallisin tavaramerkein.  Lisäksi suojaamme toimialapatentein  
liiketoimintaympäristön.  Markkinat on niin Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, kuin 
Saksassa, Uudessa seelannissa, USAssa, Kiinassa, Intiassa eli toimimme globaaleilla 
markkinoilla  - innovaation kautta.

Markku Jääskö on verkostoitunut niin Suomessa ja ulkomailla pääoma markkinoille, 
yhteistyörajapintaan  ja asiakasrajapintaan joka on julkishallinnon edustajat olipa 
valtakunta tai kielikulttuuri mikä tahansa. 

Idea ja innovaatio kun syntyy, niin se pitää myös käytännössä toteuttaa 
yhteiskunnallisella tasolla.  Taloudellinen hyöty innovaatiosta keksijälle on pieni, kun 
vertaa sitä siihen, mitä hyötyä kansakuntatasolla SALINAX Group pystyy ihmisille 
tuottamaan.

SALINAX Group tarjoaa ainoana toimijana yhteiskuntatasolla,  bakteeri-, virus-, 
lääkejäämä-, hormonihäiritsijä-, antibioottiresistenssi-, (Syöpävaaralliset) Kadmium-, 
Alumiini-, ja yli 400 muun yhdyskunta jäteveden aineosasen, vapaan ympäristön.

SALINAX biohaihduttamo on ainoa ratkaisu mikä ”kaappaa” nämä yllä kerrotut,  haitta-
aineet pois ympäristöstämme. Tämä kaikki pohjautuu luonnon mukaiseen 
biohaihdutukseen missä luomakunnan parhaimman kasvin, hyvät puolet, valjastetaan 
toimimaan yhteiskunnan parhaaksi. Haitta-aineet jäävät osin kasvatuspohjaan ja 
biomassaan. Kasvusto luovuttaa puhdasta vesihöyryä taivaan tuuleen. 

SALINAX Puhdistuskyky perustuu, juurien suodattamiseen,  rungon kapillaari ilmiöön, 
sekä lehti pinta-alan haihduttamiseen. Mikään muu luonnon prosessi ei tarjoa puhdasta 
ympäristöä.  Mikä parasta, ympäristöpäästöttömästi toteutuen, lopputulos on 100 
%:nen haitta-aineiden katkaisu!     Mikään muu  prosessi ei pysty tähän!
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SALINAX – On syntynyt - suurempi innovaatio kuin moni äkkiä arvaakaan!

- Katkaisemme yhdyskuntatasolla jätevesien haitta-aineiden kierron.
- Katkaisemme syöpävaarallisten haitta-aineiden kierron.
- Katkaisemme muiden yli 400 ongelmallisen jätevesiosasen kierron.
- Syömme hiilidioksidia CO2 hiilinieluna biomassan kasvuprosessin aikana.
- Tuotamme happea O2 biomassan kasvuprosessin aikana.
- Täten hillitsemme myös ilmaston lämpenemistä.  (Jos 10 % väestöstä  käyttää SALINAX 

biohaihduttamoa, kääntyy koko maapallon ilmaston lämpeneminen – viilenevälle –
kehitystrendille.)

- Liiketoimintojen kasvamisen myötä, saavutamme tilanteen missä biomassasta voidaan 
tuottaa moottoripoltto-ainetta, etanolia. Ja näin ollen maasta pumpattavan öljyn 
määrää voidaan laskea!  Ei tarvitse pumpata fossiilisia poltto-aineita kun, tarjolla on 
uusiutuvaakin poltto-ainetta!

- Tuottamastamme biomassasta voidaan tuottaa etanolia moottori poltto-aineeksi ja 
siihen on kehittynyt tekniikka sekä jakelujärjestelmät olemassa!   Lisäksi etanolille on 
kansainväliset markkinat olemassa. 

- Kun käytetään SALINAX biomassaa, pystymme tarjoamaan noin 30 % 
kustannustehokkaammin biomassaa toimitettuna tehtaalle, kuin mitä se tuotettaisiin 
”perinteisesti” metsästä.  Mänty-, Kuusi-, Koivu toiminta-ympäristöstä.

- SALINAX on ainoa toimintamalli, mikä yhdistää jätevedenkäsittelyn, 
ilmastomuutoksen, bioetanolin ja ympäristöhaittojen neutralisoimisen.  Mikään muu 
prosessi ei pysty tähän .   Olemme innovaatiosta suorastaan – ylpeitä.   Ylpeitä vain 
siinä mielessä, että haluamme valjastaan tämän suuren mittakaavan ja yhteiskunnan 
edun nimissä.  Näin toimimalla tuotamme enemmän hyvää, kuin että hakisimme 
rahallisia hyötyjä yritystasolla. Biomassaa käytetään ensisijaisesti taimimateriaalina.

- SALINAX aikajanat on aina yli kahden (2) sukupolven mittaisia, olipa kyse mistä 
prosessin osasesta vain.  40+ aikajana on SALINAX maailmassa täysin normaalia.

- SALINAX on Suomen 100 vuotis innovaatio!  Toteutetaan ulkomailta!  
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SALINAX Biohaihduttamo Pilottivaihe kesä 2020, taimet istutetaan keväällä  toukokuussa 2021

RENFORSIN RANTA
Tehdaskatu 15 P1
87100  KAJAANI

SALINAX Biohaihduttamon pilottivastuu, ylläpito sekä perustamisesta vastaa kaikkiaan
Markku Jääskö
Gsm +358 449 872 160
markku@ailuglobal.com
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SALINAX     kuvia   2014 – 2018   Paljukoevaiheesta
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SALINAX merkkaukset    2.5. – 30.11.2019

SALINAX PROJEKTI OU -> Hallintayhtiö 
Osakeanti 50.000 €
Nimellisarvo 100 €
Ääniä 1 ääni/osake

SALINAX POWER OU –> Urakointiyhtiö ja SALINAX Biohaihduttamon perustaminen
Osakeanti 500.000 €
Nimellisarvo 100 €
Ääniä 1 ääni/osake

SALINAX RISE OU -> Omistusyhtiö ja SALINAX Biohaihduttamojen omistaminen
Osakeanti 500.000 €
Nimellisarvo 100 €
Ääniä 1 ääni/osake

Osakemerkkaukset voi tehdä alla olevasta linkistä, maksuvälineeksi käy pankki- ja 
luottokortit sekä yli 100.000 € merkkaukset lähetämme laskun muodossa. 
Maksuehto 14 pv netto.

SALINAX GROUP maksaa 11,1 %:n vuotuisen tuoton merkatulle omalle pääomalle. 
Rahoitus ja merkkauskierroksia tullaan tekemään vuosittain. 

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

Lisätietoja:
Markku Jääskö
Gsm +358 449 872 160
markku@ailuglobal.com_____________________________________________________________________________________________________________________
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SALINAX – Innovaatio kiteytyy kahteen henkilöön Suomessa. Ulkomailla on organisaation määrästä yli 
80 %. Lisäksi rahoittajat ja ymmärtäjät  näyttää löytyvän ulkomailta.  SALINAX on eräänlaisessa 
”välimaastotilassa” kun tarkastelee kokonaisuutta ja poliittista tahtotilaa osaamisen suhteen. 

Markku Jääskö Veli Pohjonen
Innovoija / CEO Professori
Salinax Koneet Maa- ja metsätaloustieteet
Gsm +358 449 872 160 Gsm +358 406 541 982
markku@ailuglobal.com veli.pohjonen@gmail.com
www.ailuglobal.com https://velipohjonen.com/

http://velipohjonen.blogspot.fi/
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