




HELMET on saanut olla mukana

edistämässä montaa eri kokoista

kokonaisuutta. 

Neuvonnan piirissä on ollut pitkälle yli

200 toimijaa, joiden joukossa on ollut

talleja, viljelijöitä, yrityksiä, 

laitevalmistajia, viranomaisia, 

energiayhtiöitä, konsultteja ja näiden

muodostamia ryhmiä.



Nestekiertoinen 

lämmöntalteenottojärjestelmä

Kuvat: LVI-Suunnittelu Ismo Heinonen Oy 

(Pinewood Stablesin LVI-suunnitelma) ja Jasmin 

Lehtinen (Envitecpolis Oy).



Nestekiertoinen 

lämmöntalteenottojärjestelmä

Kuvat: Tiina Ahlqvist (Pinewood Stable Oy) ja Jasmin Lehtinen 

(Envitecpolis Oy)



Isompien kokonaisuuksien edistäminen

Lähde: Lahden Hevosystäväinseura ry, http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22924/Hevosvoimia.html

• HELMET ollut mukana 

neljän uuden hankkeen 

suunnittelussa ja 

rahoituksen 

hakemisessa.

• Kaikissa vahva tahtotila 

kohti konkretiaa ja 

yrittäjät vahvasti 

mukana toteutuksessa.

http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1/22924/Hevosvoimia.html


Lannan polton lainsäädäntömuutos

• HELMET toteutti 

lainsäädännönmuutoksen 

vaikutusarviointiselvityksen.

• EU-asetusmuutos astunut voimaan 

2.8.2017 ja kansalliset 

lakimuutokset astuivat voimaan 

15.11.2018.

• Keskeiset muutokset:

• Korkeintaan 50 MW:n kattilat eivät 

tarvitse jatkossa jätteenpolttolupaa 

tuotantoeläinten lannalle.

• Ei jatkuvatoimisia 

päästömittauksia.

• Päästöraja-arvoihin helpotuksia.



HELMET on toiminut aktiivisena

tiedonvälittäjänä ja ollut keskustelun

herättelijänä hevosenlannan

ravinteiden ja energian

hyödyntämisessä

–

Yhdessä kentän toimijoiden kanssa

on saatu aikaan “positiivinen pöhinä” 

asian ympärille



Areena ja Pirtti –tilaisuudet (9 kpl) ovat koonneet reilusti yli 1000 

osallistujaa paikan päälle ja live-lähetysten ääreen



Tapahtumista sanottua: ”paljon uutta tietoa, uusia 

ratkaisuja ja uusia kontakteja”



Välitetty tietoa ja tarjottu neuvontaa 

kymmenillä messuilla ja tapahtumissa



Tempauksilla pyritty parantamaan

lannan mainetta ja herättelemään

keskustelua:

”hevosenlannan ei tarvitse olla 

negatiivinen juttu”



Hevoset Kaivarissa 20.-21.5.2017



Lumiravit 10.-11.3.2018 



Luotu puitteita yhteistyölle ja 

yhdistetty toimijoita



Riihi työpajoissa (10 kpl) asiaa on jalostettu pienryhmissä



HELMET Aluemallinnukset

• Rekisteröityminen ja 

tietojen syöttö 

tapahtuu osoitteessa 

www.aluemallinnus.fi.

• Työkaluna TCS Opti -

logistiikan 

mallinnusohjelmisto 

(Ecomond Oy).

• Noin 500 

rekisteröitynyttä.

http://www.aluemallinnus.fi/


Saadaan vastauksia:

• Missä on biomassoja 

tarjolla?

• Missä on eri biomassoille 

sopiva vastaanottaja?

• Missä on logistisesti parhaat 

sijoituspaikat uusilla 

investoinneille?

Tärkein tehtävä on yhdistää 

biomassan luovuttajat ja 

vastaanottajat.

HELMET Aluemallinnukset



Kolme pilottimallinnusta:

• Mäntsälän ympäristö, Pirkanmaa ja 

Varsinais-Suomi.

• Pilottialueilta vajaa 200 vastausta, ja 

n. 140 000 m3 biomassoja.

• Biomassojen luovuttaja-vastaanottaja 

vastinpareja löydetty noin 130 

kappaletta.

• AES-alueelta löydetty neljä 

potentiaalista keskittymää 

biokaasulaitoksille. Työstö käynnissä.

Aluemallinnuksen avulla tuotettavia 

tunnuslukuja:

• Biomassamäärät (t/a ja m3/a).

• Kuormien määrät (kpl).

• Kuljetuskilometrit ja kuljetusajat.

• Kuljetusten kustannukset:

• Kokonaiskustannus (€).

• Yksikkökustannus (€/t tai €/m3).

HELMET Aluemallinnukset



Missä nyt mennään?



Hevosenlannan hyötykäytön tilanne?

• Toimialan tietoisuus eri vaihtoehdoista on kasvanut.

• Lantalan lämmöntalteenotosta saatu hyviä esimerkkejä ja se kiinnostaa talleja.

• Lannan suora hyödyntäminen viljelyssä on edelleen yleisin ja erinomainen tapa 

saada ravinteet hyödynnettyä.

• Kompostointiratkaisuja on useita ja myös pienille talleille soveltuvia löytyy.

• Hevosenlannan hyödyntäminen biokaasuntuotannossa on käynnistynyt (mm. 

Palopuron Biokaasu Oy, Jokimaa).

• Aluemallinnuksen kautta on löydetty suuri määrä vastinpareja, joilla on 

edellytyksiä yhteistyölle.

• Monella laitetoimittajalla ja -valmistajalla on mielenkiintoisia ratkaisuja lannan 

käsittelyyn tarjolla ja kehitteillä.

• Useilla palveluntarjoajilla on valmiita pakettiratkaisuja tallien lanta- ja 

kuivikehuoltoon ja ratkaisujen maantieteellinen tarjonta laajenee jatkuvasti.

• Lannan polton lainsäädäntömuutos tuo uuden ja hyvän vaihtoehdon lannan 

käsittelyyn. Erityisesti puupohjaisilla kuivikkeilla kuivitetulle lannalle. 



Haasteita

• Pienet taajamatallit, joilla ei ole omaa peltoa. Lantamäärät ovat pieniä ja 

etäisyydet pitkiä. Logistiikan suunnittelu ja yhteistyö korostuvat.

• Kuinka lannan polton helpottuminen tulee vaikuttamaan:

• Vältettävä tilannetta, että lantaa poltetaan vain hävittämismielessä.

• Tuhkan hyötykäyttö?

• Kuivikkeen vaihtaminen puupohjaisiin, jotta lanta soveltuu paremmin polttoon.

• Turvekuivitetun lannan tulkinnat biokaasutuksessa ja poltossa.

• Lannan aumaamisessa kirjavia käytänteitä.

• Hevosenlannan maine (hukkakaura, puukuivike, alhaiset ravinnepitoisuudet).

• Kunnat ja kaupungit pitäisi saada paremmin mukaan. Useilla paikkakunnilla esim. 

jäteyhtiöt eivät ole uusineet lannan vastanotto- ja käsittelylupiaan.

• Kierrätyslannoitemarkkinoiden kehittyminen. Esim. rumpukompostoidulle tuotteelle 

haastavaa löytää maksavaa asiakasta.

• Alalla on edelleen ”harmaata aluetta”, lantaa ohjautuu vääriin paikkoihin. Näitä 

toimijoita on hankala tavoittaa.

• Yhteistyön merkitys korostuu.



Pohjat on luotu, työ jatkuu



HELMET tiedonvälityskanavat pysyvät auki myös jatkossa –

löydät meidät nimellä @helmetkanava ja osoitteesta 

envitecpolis.fi/helmet



Envitecpolis jatkaa työtä hevosenlannan

parissa – palvelut 1.1.2019 alkaen

EnvitecTuotto Tallin Helmet

• Apu toimivimman ja kannattavimman lantahuoltoratkaisun valintaan tallille.

• Tietoa tallille, kannattaako kohteessa investoida uusiutuvaan energiaan ja mikä 

tekniikka olisi sopivin.

EnvitecAluemallinnus Investointi Helmet

• Apu biomassan tuottajan ja vastaanottajan yhdistämiseen.

• Oletpa sitten suunnittelemassa, rakentamassa tai jo ylläpitämässä esimerkiksi 

biokaasu-, kompostointi tai polttolaitosta, löydämme optimaalisimman logistiikan 

biomassoille.



Matti Arffman

Projektipäällikkö

044 783 1700

matti.arffman@envitecpolis.fi

www.envitecpolis.fi/helmet

www.facebook.com/helmetkanava/

www.twitter.com/helmetkanava/

HELMET kanava Youtubessa

Yhteystiedot

http://www.facebook.com/helmetkanava/
http://www.twitter.com/helmetkanava/
https://www.youtube.com/channel/UCge_wqeqPaPo3xBbBHlYbiQ

