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Kokemuksia hevosenlannan poltosta Etelä-Savossa





Vahvuusalalla tutkitaan ja kehitetään uusia tuotteita, 
tuotantoprosesseja sekä mittaus- ja monitorointiratkaisuja bio- ja 
kiertotalouden sekä teknologiateollisuuden aloilla.

Osaamisemme ja laboratoriomme ovat vahvoja biotuote- ja 
kuitutekniikan, jätevesien puhdistuksen, ympäristöturvallisuuden, 
puun modifioinnin sekä energiatekniikan aloilla. 

Teemme vuosittain yhteistyötä lähes 400 yrityksen kanssa tutkimus-
ja kehittämishankkeissa, tilaustutkimuksessa sekä pilotointi- ja 
analyysipalveluissa.



Osaamiskärjet



Ympäristöturvallisuudella tarkoitetaan Xamkissa luonnonvarojen 
kestävää käyttöä, yritysten kehittämistä ympäristöystävällisemmiksi 
ja puhtaan elinympäristön turvaamista. Kehitystyön tavoitteita ovat 
puhtaat teknologiset ratkaisut bio-, vesi- ja kiertotaloudessa sekä 
älykkäät monitorointimenetelmät ja ympäristöturvallisuuteen ja 
-terveyteen liittyvien riskien hallinta.

Ympäristöturvallisuus



Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden 
materiaalivirtojen hyödyntämisestä 
uusiutuvana energiana – HevosWoima



HevosWoima

• Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa Etelä-Savon alueen
mahdollisista hevosenlannan polttopaikoista sekä materiaalin
käyttäytymisestä eri kokoluokan biopolttoainekattiloissa

• Yhteishanke Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa
• Hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan

aluekehitysrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö ja Vapo Oy
• Hankkeen kesto 1.1.2016 - 28.2.2017



Hevosenlannan energiantuottopotentiaali 
Etelä-Savossa
• Etelä-Savossa on arvioitu olevan noin 2 500 hevosta ja 400 ponia

• Hevosenlantaa syntyy tilastollisesti laskien koko Etelä-Savossa
vuosittain noin 33 000 m3, joka on energiana noin 10 000 MWh

• Hevosenlantaa voidaan käyttää muun muassa kompostoituna
peltoviljelyssä tai energiantuotannon raaka-ainevirtana esimerkiksi
biokaasulaitoksella tai lämpölaitoksella

• Kaikkea lantaa ei ole taloudellisesti ja kiertotalouden kannalta
kannattavaa suunnata energiantuotantoon

• Lannan käyttäminen energiatuotannon polttoaineena voi olla ratkaisu
talleille, joilla ei ole käytössä omaa peltoa tai jotka käyttävät kuivikkeena
kutterinpurua



Lannan alkukoostumuksen selvitys
• Mukana tarkastelussa 9 eteläsavolaista hevostallia, joilla oli käytössä

kuivikkeena turvetta, kutterinpurua, sahanpurua ja olkea
• Lämpöarvoon ja käytettävyyteen vaikuttavat lannan kosteus- ja

tuhkapitoisuus ja sen haitta-aineet (mm. kivet, hevosenkengät) sekä
lannan varastointiolosuhteet (katettu vai kattamaton lantala)

• Hevosenlannan ominaisuudet energiahyödynnettävyyden ja erityisesti
polton kannalta heikkenevät materiaalin säilytyksen myötä

• Hevosenlanta, jossa kuivikkeena on käytetty kutterinpurua, vaikuttaisi
soveltuvan erinomaisesti energiahyödyntämiseen polttamalla



Kuvia alueen lantavarastoista



Pienen mittakaavan polttokokeet 
pelletöidylle hevosenlannalle
• Lanta kuivattiin Xamkin ympäristölaboratoriossa ja  pelletöitiin

(kutteri- ja turvekuivike) ostopalveluna Laitilassa

• Polttokokeet Xamkin talotekniikan laboratorion 20 kW:n Ariterm 
Biomatic+ 20 -pellettikattilassa

• Hevosenlantapelletit sekoitettiin puupelletteihin (seossuhde 5 - 15 %)

Kuvat: Riikka Tanskanen



Pienen mittakaavan polttokokeet 
pelletöidylle hevosenlannalle

Ajatuksia polttokokeista

• Perinteinen pellettikattilatekniikka (arinakattila) ei vaikuta soveltuvalta
tekniikalta hevosenlannan polttoon

• Polttokokeiden aikana tapahtui tuhkan sintraantumista, joka haittasi
polttoprosessia

• Polttoon voisi soveltua liikkuvalla arinalla varustettu pellettikattila,
jossa tuhkan sulaminen ei välttämättä muodostaisi ongelmaa
– Tätä tullaan testaamaan HevosWatti-hankkeessa



Pilot-mittakaavan koepoltot
energiantuotantolaitoksessa

• Hevosenlanta toimitettiin kokeisiin hevostallilta, jossa käytetään
kuivikkeena kutterinpurua

• Kokeissa käytetty polttoaineseos valmistettiin ennen laitokselle
toimittamista

• Hevosenlannan osuus polttoaineseoksesta vaihteli 10–20
tilavuusprosentin välillä (turve 80–90 %)

• Koepoltto toteutettiin Suur-Savon Sähkö Oy:n
kaukolämpökeskuksella Juvalla

• Polton aikana seurattiin hevosenlannan käyttäytymistä seospolton
polttoaineena leijupetikattilassa sekä polttoprosessissa
muodostuvien savukaasujen ja lentotuhkan laatua



Pilot-mittakaavan koepoltot
energiantuotantolaitoksessa
Analyysitulokset Hevosenlanta Jyrsinturve

Irtotiheys 334 kg/m3 380 kg/m3

Kokonaiskosteus 62,8 % 47,5 %
Tehollinen lämpöarvo
saapumistilassa

4,88 MJ/kg 10,1 MJ/kg

Tuhkapitoisuus % (550 °C,
kuiva-aineessa)

11,2 % 7,45 %

Ma 31.10. Ti 1.11. Ke 2.11. To 3.11.
Polttoaine Jyrsinturve Jyrsinturve 

+lanta 10 %
Jyrsinturve 
+lanta 15 %

Jyrsinturve 
+lanta 20 %

Kattilan teho 
(MW)

4,9 5,1 5,6 5,8

O2 (%) 6,7 6,5 6,5 6,5
CO (mg/MJ) 53,4 55,0 91,9 81,2
NOx (mg/MJ) 132 148 123 110

SO2 (mg/MJ) 129 108 104 100

Lähde: Tanskanen R. (toim.) 2017.



Pilot-mittakaavan koepoltot
energiantuotantolaitoksessa
Ajatuksia koepoltosta

• Hevosenlanta-jyrsinturveseosten ja pelkän
jyrsinturpeella tapahtuvan polttoprosessin aikana
syntyneiden savukaasujen ja hiukkapitoisuuksien
tuloksissa ei ollut suuria eroja

• Hevosenlannan käyttäminen seospolttoaineena,
laskee turpeen poltosta aiheutuvia typen oksidien
päästöjä

• Koetoiminnassa muodostuneita tuhkia voidaan
analyysitulosten perusteella hyödyntää
maarakentamisessa tai lannoitteena



Hankkeen tuloksista 
kerrotaan tarkemmin 
julkaisussa: 

Tanskanen, R.  (toim.) Esiselvitys 
Etelä-Savon hevostalouden 
materiaalivirtojen hyödyntämisestä 
uusiutuvana energiana, 
http://www.theseus.fi/handle/10024/1
23007

Lisätietoja:
www.xamk.fi/hevoswoima

http://www.theseus.fi/handle/10024/123007


HevosWatti -
Hevosenlannan demonstraatiokokeet Etelä-

Savon elinkeinoelämää vahvistamaan

HevosWatti-hanke toteutetaan Etelä-Savon maakuntaliiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella



HevosWatti

• HevosWatti-hanke toteutetaan Etelä-Savon maakuntaliiton Alueelliset
innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –rahoituksella. Lisäksi hanketta rahoittaa
Suur-Savon Energiasäätiö sr. Hankkeen yhteistyökumppani on Suur-
Savon Sähkö Oy

• Hankkeen kesto 1.11.2017-31.10.2018

• Hankkeen tavoitteena on saada tietoa hevosenlannan toimivuudesta 
rinnakkaispolton raaka-ainevirtana elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
parantaen

• Lisäksi tavoitteena on saada tietoa lannan logistiikkahuollon 
toimivuudesta ja mahdollisista varastointimahdollisuuksista yritysten 
liiketoiminnan edistämiseksi

• Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhteistyössä 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa



HevosWatti-hankkeen toimenpiteet:

1) Demonstraatiopolttokokeet pienenmittakaavan kattilassa

(Xamk)

2) Hevosenlannan logistiikka- ja potentiaalitarkastelut (LUT)

3) Demonstraatiopolttokokeet aluelämpölaitoksella (Xamk)

4) Tulosten raportointi ja tulosten jalkauttaminen elinkeinoelämälle 

(Xamk ja LUT)



Tulevat ja käynnissä olevat toimenpiteet

• Kuuden kuukauden mittaiset demonstraatiopolttokokeet Suur-Savon Sähkö
Oy:n Juvan kaukolämpökeskuksella.

• Kokeiden aikana tehdään polttoaineen laadunseurantaa ja tutkitaan
vähintään kolmena erillisenä monitorointijaksona (kestoltaan 2-3
vuorokautta) polttoaineen vaikutusta savukaasujen laatuun.

• Lisäksi seurataan polttoaineen määrää ja energiasisältöä, käytettävän
pääpolttoaineen laatua ja hevosenlannan vaikutusta kattilan toimivuuteen.

• Ennen kokeiden aloittamista on haettu koetoimintalupa lupaviranomaiselta.

Demonstraatiopolttokokeet 
aluelämpölaitoksella 



Lannan laatuohjeistus
• Tekeillä laatuohjeistus lannan varastointia

varten alueen hevosyrittäjille
• Ohjeistetaan miten lanta tulee varastoida

(suositus kiinteäpohjainen, katettua tila)
• Ohjeistetaan mitä jakeita lannan joukkoon ei

saa joutua. Lannan seassa EI saa olla mm:
– lunta, jäätä, eikä mitään vierasaineita,

kuten maa-ainesta, metallikappaleita,
muovia, paperia, puuta, pahvia,
paalinaruja, metallia ja hevosenkenkiä tai
kiviä tai jätemateriaalia

• Ohjeistetaan kuivikemateriaalista. Sopivia ovat
muun muassa: kutteripuru, sahanpuru, turve,
pelletit, silputtu olki



Lannan laatuohjeistus

• Polttoon toimitettavan lannan toimituksiin ja 
laatuvaatimuksiin liittyen lisätietoja antaa:

Ari Pylkkänen
Hankintapäällikkö
Suur-Savon Sähkö Oy
puh. 010 210 4534



KIITOS!

Lisätietoja:
www.xamk.fi/hevoswatti



Hanne Soininen 
hanne.soininen@xamk.fi

Puh. 0400 869952

Riina Tuominen
riina.tuominen@xamk.fi

Puh. 040 637 1482

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
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