
Ruokatuotannolla on massiivi-
set ympäristövaikutukset, sillä 
ruoan tuotannossa käytetään 
70 prosenttia vesivaroista, 30 

prosenttia energiasta, ja aiheutetaan 25 
prosenttia kasvihuonekaasuista. 

Kuitenkin 33 prosenttia ruoasta menee 
jätteeksi. Kestävän kehityksen tavoitteis-
sa (YK 2030) on ruokajätteen vähentämi-
nen 50 prosentilla. Ilmastotavoitteissa hii-
lidioksidipäästöjä vähennettäisiin siten, 
että ilmaston lämpeneminen jäisi 1,5–2 as-
teeseen. 

Savonia-ammattikorkeakoulu on mu-
kana marraskuussa käynnistyneessä VA-
LUEWASTE-hankkeessa. Tavoitteena on 
tuottaa ensimmäinen eurooppalainen ko-
konaisratkaisu bioarvoketjun hyödyntämi-
seksi. Pilottikaupunkeina ovat Murcia (Es-

panja) sekä Kalundborg (Tanska). 
Savonian tutkimus-, kehitys- ja innovaa-

tioasiantuntija Tuomo Eskelinen kertoo, 
että VALUEWASTEN haasteena on löytää 
uusia proteiini- ja ravinnelähteitä sovelta-
malla bioprosesseja sekä modernia hyön-
teistuotantoa.

– Lopputuloksena on arvokkaita tuottei-
ta, joita raaka-aineena on yhdyskuntien bi-
ojäte, ja joita voidaan skaalata kuluttajille 
ja loppukäyttäjille koko EU:n alueelle. 

Savonia rakentaa yhdessä 17 kumppanin 
kanssa liiketoimintamalleja. Liiketoimin-
tamahdollisuudet liittyvät biopohjaisiin 
tuotteisiin ja palveluihin. Eskelinen käyt-
tää esimerkkinä: uusi proteiinilähde rehu-
tuotantoon tai ravinnoksi tai lannoite kas-
vituotantoon.

– Tuotteiden ja palveluiden tulee olla 

kestävän kehityksen tavoitteita edistävä ja 
sosiaalisesti hyväksyttäviä. Tarkoitukse-
na on lisätä hyvinvointia, luoda uusia työ-
paikkoja, vähentää kasvihuonekaasujen 
päästöjä sekä lisätä jalostusarvoa. 

Savonia järjestää innovaatioprosesseja. 
Eskelisen mukaan niillä haetaan kestäviä 
ratkaisuja globaaleihin haasteisiin proteii-
nien ja lannoitteiden tuottamiseksi yhdys-
kuntajätteistä.

– Kestävän kehityksen tavoitteet huo-
mioidaan prosesseissa, jolloin vähenne-
tään kasvihuonekaasuja, sekä parannetaan 
energiatehokkuutta. Yksityissektori osal-
listuu projektiin merkittävällä osuudella 
sekä teknologian että rahoituksen osalta, 
joka on kolmasosa budjetista. 

Ruokaturvallisuus ja biotalous
Euroopan Komission H2020 -ohjelmassa 
ruokaturvallisuus ja biotalous ovat osa So-
cietal Challenges -haastetta, jota rahoite-
taan 2014–2020 aikana 3,8 miljardilla eu-
rolla. 

EU:ssa asukkaat tuottavat 200 kiloa bio-
jätettä vuodessa henkeä kohden, josta vain 
23 prosenttia kerätään erikseen. Kaatopai-
kalle arvioidaan päätyvän 5,25 miljardin 
euron edestä arvokkaita jätejakeita.

EU:n isona haasteena on proteiinituo-
tannon omavaraisuus. Nyt proteiinista 77 
prosenttia tulee EU:n ulkopuolelta. Soija-
proteiini on eniten käytetty proteiinilähde 
eläintuotannossa, mutta vain kolme pro-
senttia tästä tuotetaan EU:n alueella. 

Tarvitaan siis uusia proteiinilähteitä. 
Haasteena on myös uusien fosforilähtei-
den löytäminen, sillä 70 prosenttia tunne-
tuista fosforikivestä sijaitsee Marokossa. 

VALUEWASTE on H2020 -innovaa-
tio-ohjelman rahoittama hanke (10 mil-
joonaa euroa), jota koordinoi espanja-
lainen CETENMA. Siihen osallistuu 17 
partneria: pk-yrityksiä, suuryrityksiä, sekä 
yksi korkeakoulu, Savonia. ❒

Kokonaisratkaisu bioarvoketjun 
hyödyntämiseksi

Ruokaturvallisuus on haaste. Vuoteen 2050 mennessä maa- 
pallolla on ihmisiä 9 miljardia, joka tarkoittaa 60 prosentin 
lisäystä ruoan tuotantoon. 

Teksti: Jouni Vornanen

Biokaasun tuotantoa Espanjan Murcianissa.
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