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HELMET Riihi - Työpajat

• Saman pöydän ääressä päästään 
konkreettisiin suunnitelmiin mitä, 
kuka, milloin ja millä resursseilla.

• Riihen tavoitteena on paikallisesti:
• Jalostaa lantaketjun toimijoiden ideoita 

yhdessä kohti käytäntöä.
• Lisätä yhteistyötä.
• Löytää konkreettisia ratkaisuja 

haasteisiin ja pullonkauloihin.
• Löytää konkreettisia toimintamalleja 

lannan hyötykäyttöön huomioiden 
toiminnassa olevat ja suunnitellut 
käsittelyvaihtoehdot.

• Syntyviä ratkaisuesityksiä viedään 
eteenpäin HELMET Neuvonnan 
puitteissa.



HELMET Neuvonta
• Neuvontaa talleille, lantaketjuun kytkeytyville 

yrityksille sekä näiden muodostamille ryhmille.
• Tarjoamme apua esimerkiksi:

• Investointitarpeiden selvittämiseen.
• Tekniikan valintaan.
• Kannattavuuden arviointiin.
• Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen/täydentämiseen.
• Eri rahoitusratkaisujen kartoittamiseen.
• Rahoitushakemusten ja niihin tarvittavien liitteiden 

laadintaan.
• Luvitustarpeiden selvittämiseen ja hakemusten laadintaan.

• Neuvonnat ovat käynnissä:
• Lantalämmön talteenottojärjestelmien suunnittelua.
• Yhteisyritys aihioiden edistäminen.
• Avustaminen kustannusten ja kannattavuuden arvioinnissa. 

Tekniikkoina mm. rumpukompostointi ja kuivamädätys.
• Vierailuja käytännön kohteisiin.
• Polton kannattavuuden arviointia.
• Autettu hakemaan tukea ravinteiden kierrätyksen 

kokeiluohjelmasta.
• Avustettu hankevalmisteluissa.

Kuvauspaikka: 
YSAO, Hingunniemi



Lannan lämmöntalteenoton suunnittelu:
Case Pinewood Stables, Mäntsälä

Kuvat: LVI-Suunnittelu Ismo Heinonen Oy ja
Pinewood Stables Oy



HELMET Aluemallinnus

• Aluemallinnuksen avulla:
• Etsitään keinoja päästä eroon ylimääräisestä hevosenlannasta 

kustannustehokkaasti.
• Yhdistetään lannantuottajat ja vastaanottajat kustannustehokkaasti.
• Minimoidaan lannan ja biomassojen logistiikkakustannukset.
• Mallinnuksessa hyödynnetään älykästä ohjelmistoa ja paikkatietoa. Näiden 

avulla etsitään ja yhdistetään vastinpareja:
• mihin lanta kannattaa kuljettaa.
• miltä toimijoilta kerätä lantaa tai muuta biomassaa samaan kyytiin.
• kenellä lähialueella olisi tarve näille biomassoille.
• kenellä olisi tarve biomassoista jalostetuille lannoitevalmisteille.

• Pystytään optimoimaan, mihin paikkoihin uusia investointeja on 
kuljetuskustannusten kannalta järkevä sijoittaa.



HELMET Aluemallinnus

Rekisteröityminen ja 
tietojen syöttö 
osoitteessa: 
www.aluemallinnus.fi.

Lue lisää: 
http://envitecpolis.fi/hel
met/palvelut/helmet-
aluemallinnus/.

http://www.aluemallinnus.fi/
http://envitecpolis.fi/helmet/palvelut/helmet-aluemallinnus/


HELMET Aluemallinnus

• Ensimmäinen aluemallinnus toteutetaan Mäntsälän ympäristöön.

• Myöhemmin mallinnuksia tehdään eri puolilla Suomea, joten kaikki ovat 
tervetulleita jo nyt syöttämään tietonsa.

• Ensimmäinen aluemallinnus yhteistyössä Agroekologisten symbioosien verkostot 
(AES) -hankkeen kanssa:

• AES-hanketta hallinnoi Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus.
• Osana AES-hanketta Mäntsälän ja sen lähikuntien alueelle etsitään optimaalisia 

sijainteja biokaasulaitoksille. Aluemallinnuksen avulla kartoitetaan alueen 
käytettävissä olevat biomassat, kuten hevosenlanta, ja löydetään laitoksille parhaat 
sijaintipaikat.

• AES-hankkeesta lisää http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/

http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/
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044 783 1700
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