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GLOBAALIT HAASTEET

VESI
92% 

Teollisuus & 
Maanviljely

2,1 mrd.
ilman 

turvallista 
vesilähdettä

70%
Enemmän 
ruokaa
2050

Urbanisaatio
70%

kaupungeissa
2050

Väestö
+2,6 mrd.

2050

http://www.redono.fi/
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KESTÄVÄN RUOKATUOTANNON EKOSYSTEEMI
TULEVAISUUDEN VILJELYTEKNOLOGIAN AVULLA

HYDROHUMALA
HUMALAKASVIEN HYDROPONINEN SISÄVILJELYTEKNOLOGIA

YMPÄRIVUOTISEEN HUMALAN TUOTANTOON

BIOFEED
TEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA RAVINNEVESIÄ

MIKROLEVÄN JA KASVIEN VILJELYYN

BIOALGAE
MIKROLEVÄN TUOTANTOA 

CO2 PÄÄSTÖJEN HYÖDYNTÄMISMENETELMÄ
BIOTEKNINEN VEDENKÄSITTELYRATKAISU

KAUPUNKIVILJELYRATKAISUT
PUHTAAN LÄHIRUUAN TUOTANTOA VUODEN YMPÄRI

VERTIKAALIVLJELYTEKNOLOGIAN AVULLA

http://www.redono.fi/
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Sivuvirrat

CO₂

Puhdistettu
Vesi

KALANVILJELY

PANIMOT

BIOENERGIA

KESTÄVÄN RUOKATUOTANNON EKOSYSTEEMI 
TEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA 

LUOMULANNOITTEITA

PUHDASTA LÄHIRUOKAA

MIKROLEVÄTUOTTEITA

HUMALAA

http://www.redono.fi/


MÄÄRITYKSET PELTOVILJELY KASVIHUONEVILJELY HYDROVILJELY

KASVATUKSEN KESTO 70 vrk 40-50 vrk 21 vrk

VEDEN KULUTUS PER SATO 35 L 15 L 1.5 L

KASVIEN MÄÄRÄ NELIÖMETRISSÄ (m²) 18 25 250-300

SADONKORJUU Kausiluontainen Kausiluontainen Vuoden ympäri

TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖ Usein Melko Usein Ei yhtään

SIJAINTI Avomaa Avomaa Missä vaan

SADON JÄLKIKÄSITTELY Korkea Keskiverto Alhainen

FAKTAT
PERINTEISET VILJELYTEKNIIKAT VS. HYDROVILJELY
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YHTEISTYÖSSÄ

PILOTHANKE - URBANFARMLAB
RUOKATUOTANNON EKOSYSTEEMI
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PILOT – SUSTAINABLE BREWERYPILOT
KESTÄVÄN PANIMON KIERTOTALOUSMALLI

http://www.redono.fi/


VESIJALANJÄLKI
Yhden Oluttuopillisen

elinkaaren aikana käytetään
n. 75 litraa vettä.

SYNTYNEITÄ SIVUVIRTOJA
Yhden Oluttuopin tuotannosta
syntyy n. kolme tuopillista
orgaanisia sivuvirtoja.

n. 90% vedestä käytetään
raaka-aineiden alkutuotannossa.

HIILIJALANJÄLKI
Yhden Oluttuopin
tuotannosta syntyy

n. 500 g CO₂-päästöjä. 

n. 14 % CO₂-päästöistä
syntyy panimoprosessista.

Orgaanisista sivuvirroista
voidaan tuottaa

luomulannoitteita.

MIKSI PANIMOT?
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BioFeed

BioFeed-yksikköön voidaan vastaanottaa eri 
teollisuuden nestemäisiä, orgaanisia sivuvirtoja, missä 
näitä esikäsitellään mahdollisista epäpuhtauksista, 
bakteereista, eliöistä ja muista kilpailevista 
organismeista, jotka saattavat olla haitaksi 
jatkoprosessissa. 

Esikäsittelyprosessin jälkeen näistä sivuvirroista 
voidaan tuottaa optimaalisia nestämäisiä lannoitteita
ja kasvualustoja ruokakasvien, humalan sekä
mikrolevän viljelyä varten. Nestemäisiä lannoitteita
voidaan mahdollisesti myös hyödyntää perinteisessä
peltoviljelyssä. 

BioFeed-yksiköstä on haettu myös oma 
menetelmäpatentti (“Method and system for 
purification of industrial side stream”). 

BioFeed-ratkaisun suunnittelukapasiteetti: 
Teollisuuden sivuvirtojen esikäsittelyä ja 
vesiviljelyreseptien tuotantoa n. 500 l/h.

Esikäsittelyprosessi sisältää:
• Kiintoaineiden suodatus

• Sähkökemiallinen hapetus
• Biofiltteri / Nitrifikaatio

• UV-sterilisointi



HydroHumala
PILOT

HydroHumala pilotilla esitetään kuinka voidaan kasvattaa panimoille kestävällä tavalla tuoretta humalaa, vuoden ympäri, jopa 3 satoa vuodessa. 

Tässä viljellään Tornion Panimolle tuoretta Cascade humalaa uuden tyypisen oluen koe-erän panemiseen “wet hops beer”. 

Metropolian opiskelija Koba Koivisto suorittaa aiheesta myös opinnäytetyötä, missä tutkitaan humalan sisäkasvatusmenetelmää. Humalalaitoksen
toiminnasta vastaa myös Doug Brunson, joka toimii myös Redonossa kaupunkiviljelyratkaisujen tuotekehittäjänä.

Tavoitteena on kehittää yhdessä kestävän panimon kiertotalousmallia, 
missä panimon sivuvirtoja ja CO2-päästöjä voidaan hyödyntää oman humalan tuotannossa. 
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PILOT
Hilla ja Mansikan

vesiviljelytekniikka

Metropolian opiskelija Jukka Järvi toteuttaa työharjoitteluprojektin yhdessä Redonon kanssa, missä tutkitaan
marjojen hydroponista viljelymenetelmää, viljelemällä hillaa sekä mansikoita.

Tässä perehdytään tekniikan tehokkuuteen, lopputuotteen laatuun, sekä viljelytekniikan mahdollisiin haasteisiin. 

Tässä tuottettiin mm.Suomen ensimmäinen hilla-marja, 
joka on kasvatettu vesiviljelytekniikan avulla.

http://www.redono.fi/
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VERTIKAALIVILJELYRATKAISUT 
AVAIMET KÄTEEN TOIMITUKSELLA

http://www.redono.fi/
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FarmFlex

Salaatteja, yrttejä, versoja, ituja ja marjoja.

Optimaalisen viljely-ympäristön automaatio- ja
hallintajärjestelmä.
40-jalkainen merikontti

Vijelypinta-alaa 40-55m² (4-6 kerrosta)

http://www.redono.fi/
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Kasvatusreseptit ja olosuhteet
Yli 200 eri kasveille

Salaatit ja 
vihannekset Yrtit Versot Mansikat

THE PURE LOCAL

Puhtaasti ja paikallisesti tuotettua lähiruokaa vuoden ympäri. 
Avaimet käteen teknologiaratkaisuja sekä

Ylläpito- ja tuotantopalveluita.

http://www.redono.fi/
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MIKROLEVÄN TUTKIMUS- JA
TUOTANTORATKAISUJA

http://www.redono.fi/
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BioAlgae PILOT-ratkaisun suunnittelukapasiteetti:

Mikrolevän tuotantoa n. 1 kg/päivä.
CO₂-käyttö n.2 kg/päivä.

Sisältäen mikrolevän talteenoton sekä bioteknistä
vedenpuhdistusratkaisua. 

Vedenpuhdistuskapasiteetti n. 1 000 L/päivä.

Redonon BioAlgae-yksikön avulla tutkitaan kuinka voidaan 
tuottaa korkealaatuista luomuhyväksyttyä mikrolevää, 
kuten esim.  Haematococcus Pluvialis sekä Chlorella sorokiniana. 
Mikrolevää viljellään Varicon Aquan Phyco-™ fotobioreaktoreilla.

BioAlgae-yksikön avulla voidaan selvittää kuinka tehokkaasti 
biokaasulaitoksen orgaanisia sivuvirtoja voidaan hyödyntää 
mikrolevän viljelyssä, bioteknistä vedenkäsittelyratkaisua sekä 
CO2-päästöjen tehokasta hyödyntämismallia. 

Tuotettujen mikrolevien avulla voidaan tutkia näiden uusia 
käyttömahdollisuuksia uusissa tuotteissa, kuten esim. kala- tai 
eläinrehuna, lisäravinteena ”SuperFood”, kosmetiikan ainesosia  
tai uusiutuvana energian lähteenä.

BioAlgae

http://www.redono.fi/


www.redono.fi | |       17

Haematococcus pluvialis

1 kg kuivattua biomassaa voi sisältää n.50g astaksantiiniä. 
Astaksantiini on voimakas antioksidantti, 

jota käytetään usein ravintolisänä sekä vesiviljelyssä. 

Astaksantiini on hyväksytty monissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa 
elintarvikekäyttöön (E161). Tutkittu myös paljon 

kosmetiikkateollisuudessa.

Chlorella sorokiniana

Tätä smaragdin vihreää mikrolevää on tutkittu paljon sen 
nopeasta kasvukyvystä sekä tehokkuudesta hyödyntää vesien 
ravinteita ja CO₂-päästöjä, puhdistaen teollisuuden sivuvirtoja. 

Chlorella sorokiniana on tutkittu usein sen suurista potentiaaleista 
uusiutuvien biomassojen sekä biodieselin tuotannossa, korkeiden 
lipidipitoisuuksien takia (jopa 45%) sekä ”SuperFood”-ravintona ja 

lisäravinteena kala- ja eläinrehussa. 

MIKROLEVÄT

http://www.redono.fi/


Redono Oy
Henri Laine

CEO
Address:  Arvolantie 122, 08680, Lohja

Email: henri.laine@redono.fi
Mobile:  +358 44-989 4612
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