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Esityksen sisältö
• Yrityksen ja HELMET hankkeen esittely.
• Nykytilanne Suomessa.

• Esimerkkejä hevosenlannan hyötykäytöstä.
• Lannanpolton lainsäädäntö etenee. Mitä tämä tarkoittaa?
• Miten HELMET voi auttaa sinua lanta-asian kanssa?

Envitecpolis Oy
HELMET-hankkeen toteuttaja on Envitecpolis Oy. Olemme hajautetun uusiutuvan energian,
energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden asiantuntija-palveluita tarjoava yritys,
www.envitecpolis.fi.

HELMET pähkinänkuoressa
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hallituksen kärkihanke. Tavoitteena edistää
hevosenlannan hyötykäyttöä ravinteina ja energiana sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja
investointeja.
•

Etsimme aitoja, hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan
hyödyntämiseksi sekä tallien lantahuollon helpottamiseksi.

•

Mietimme ratkaisuja yhdessä koko lannankäsittelyketjun kanssa ja rakennamme puitteet
yhteistyölle.

•

Autamme sopivien ratkaisujen etsinnässä ja etenemme aina toimijan tarve ja kiinnostus
edellä.

•

Järjestämme Areena- ja Pirtti-tilaisuuksia sekä paikallisia Riihi-työpajoja ja HELMET
Neuvontaa.

•

Välitämme tietoa ja viestimme aktiivisesti somessa ja tapahtumissa. Löydät meidät
facebookista, twitteristä ja youtubesta nimellä Helmet kanava.

HELMET toteutusvaiheet
• Määrittely ja lähtötietokartoitus (toteutettu syksyllä 2016)
• Valtakunnalliset HELMET Areena tilaisuudet

• Alueelliset HELMET Pirtti tiedonvälitystilaisuudet
• Aluemallinnukset pilottialueilla
• Alueelliset HELMET Riihi työpajat
• Yritys- ja yritysryhmäkohtainen HELMET Neuvonta

Nykytilanne Suomessa
•
•

•

•

•

Suomessa vajaa 75 000 hevosta (Hippolis 2016).
Valtaosa (yli 70%) lannasta ohjautuu toimijoiden
omille pelloille. Lisäksi lantaa ohjautuu lähialueen
tiloille, mullan valmistukseen, viherrakentamiseen,
kotipuutarhoihin, biokaasutukseen jne. (Luke 2017)
Yleisimmät kuivikkeet turve ja puupohjaiset
(kutterinlastu ja sahanpuru). Muita käytettyjä mm.
olki, olkipelletti, hamppu.
Haastavin tilanne lannan kanssa kasvukeskuksissa,
taajamissa ja hevoskeskittymissä sekä talleilla, joilla
vähän tai ei lainkaan omaa peltoa.
• Lanta iso kuluerä.
• Pellot kaukana.
• Pienet lantamäärät eivät meinaa kelvata.
• Suurin ongelma Uudellamaalla ja mm.
raviratojen läheisyydessä.
Korostuneita haasteita:
• Puukuivikkeen soveltuvuus maanviljelyyn.
• Hukkakaura ja rikkakasvit.
• Logistiikan järjestäminen.
• Lannan laatu.

Hevosenlannan ravinteet

•

Taulukossa
prosessoimattoman lannan
arvot, jotka johdettu lantaanalyysien kesiarvoista.

•

Mädätetyn hevosenlannan
typpilannoitusvaikutus on
voimakkaampi kuin lannan tai
kompostoidun jakeen.

Lähde: Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta
VnA 1250/2014

Case: Talli-Jussi
Tallikohtainen kompostointi- ja pakkausjärjestelmä

Kuvat: Jukka Harjula

•

Kaksi kokoa: 2 m3 ja 4 m3.

•

Kolmelle hevoselle riittää yksi 4 m3
yksikkö tai kaksi 2 m3 yksikköä.

•

Kahdessa kuukaudessa lannan
tilavuus puolittuu.

•

Ei tarvetta erilliselle lantalalle.

•

Lantaa voidaan säilyttää ja siirtää
suursäkeissä.

Case: Talli-Jussi
Tallikohtainen kompostointi- ja pakkausjärjestelmä

Kuvat: Jukka Harjula

Case: Rumpukompostointi

Kuvat: Rekitec Oy

•

Koot yleensä 30-80 m3 (myös pienempiä
tarjolla).

•

Suuremmille talleille tai keskitettyyn
kompostointiin.

•

Läpimenoaika n. 7-10 vrk + jälkikypsytys
esim. patteroimalla, n. 3 kk (kuivike
vaikuttaa).

•

Kompostorin ruokinta tärkeässä roolissa
(mm. kosteus, kuivike, jäätynyt lanta).

•

Korvaa lantalan.

•

Rikkakasvien itävyys heikkenee
merkittävästi.

•

Lämmöntalteenotto mahdollista.

Hevosenlanta biokaasutuksessa
•

Hevosenlanta soveltuu biokaasuprosessin syötteeksi, mutta
sillä on suhteellisen alhainen metaanintuotto.

•

Pääsyötteinä hyvä käyttää korkeamman
metaanintuottopotentiaalin omaavia syötteitä.

•

Kuivike ja lannan tuoreus vaikuttavat kaasuntuottoon.

•

Mädätysprosessi tuhoaa hukkakauran ja rikkakasvien
siemenet (vaatimuksena termofiilinen prosessi min. kaksi
viikkoa tai pitkän viipymän mesofiilinen prosessi).

•

Tehokas tapa saada hevosenlannan sisältämät ravinteet ja
hiili hyötykäyttöön ja kiertoon. Myös typpi saadaan
tehokkaammin hyötykäyttöön (vertaa kompostointi).

Hevosenlanta biokaasutuksessa
Mitatut metaanin tuotannot eri eläinten
lannoilla
Materiaali
m3 CH4 /t VS
Hevosenlanta
155
Karjanlanta
204
Porsaanlanta
323
Kananlanta
259
Hevosenlannan metaanin tuotanto eri
kuivikemateriaaleilla kuivitettuna
Materiaali
m3 CH4 / t VS)
Hevosenlanta
100-200
Hevosenlanta + olki
300
Hevosenlanta + olkipelletti
250
Hevosenlanta + kutterilastu
100
Hevosenlanta + puupelletti
100
Hevosenlanta + turve
90-100

•

Nurmen / nurmirehun metaanintuotto on
310 – 410 m3 CH4 /t VS

VS = orgaaninen kuiva-aines

Lähde: Kafle, G. & Chen, L. Comparison on batch anaerobic digestion
of five different livestockmanures and prediction of biochemical
methane potential (BMP) using different statistical models. 2015.
Lähde: Olsson 2014: http://www.flyinge.se/wpcontent/blogs.dir/35/files/2014/12/r51_samrotning_hastgodsel_notflytgodsel.pdf

Case: Palopuron biokaasu, Hyvinkää
•

Palopuron agroekologinen symbioosi (Helsingin yliopisto).

•

Tavoitteena monistettava hajautetun biokaasuntuotannon malli kasvinviljelyn sivuvirroille ja
hevosenlannalle. Syötteiden ja mädätysjäännöksen paikallinen kierto luomuviljelyssä.

•

Ekologisesti kestävä peltobiomassojen hyödyntäminen. Ei kilpaile ruoantuotannon kanssa.
• 100 000 – 300 000 ha ruuantuotannon ulkopuolella olevia nurmia.
• 1 ha nurmea = 1 auto/vuosi.
• Nurmen tuotantoa mahdollista lisätä yli . 2 300 000 tn./v. nykyisen ruuan- tai
rehuntuotannon vaarantumatta (Luke). Biometaanina n. 730 milj. m3 eli vastaa n. 2500 –
3000 kpl Palopuron pilottilaitosta.
• Nurmibiomassaan ja hevosenlantaan perustuva kuivamädätys sopii Etelä-Suomen
karjattomille kasvinviljelytiloille sekä luomuviljelyyn.

•

Maatilan biomassojen hyödyntämiseen tarvitaan yhteistyömalli;
• Investointi suuri maatilan näkökulmasta, riskiä pyritään pienentämään mallilla.
• Tuotetun energian oma käyttö rajallista (muut kuin pilot-kohde).

Case: Palopuron biokaasu

Kuva: Palopuron
agroekologinen symbioosi
-hanke, Helsingin yliopisto

Case: Palopuron biokaasu
Massat

Case: Palopuron biokaasu
Energiavirrat

Lannanpolton lainsäädäntö etenee
• Asetusmuutos hyväksytty tammikuussa 2017 EU:ssa. Keskeiset
muutokset verrattuna nykytilanteeseen:
•
•

Korkeintaan 50 MW:n voimalat eivät tarvitse jatkossa jätteenpolttolupaa
hevosenlannalle.
Ei jatkuvatoimisia päästömittauksia. Päästöraja-arvoihin tulee helpotuksia.

• Pelkän lannan polton päästöjen raja-arvot 11%:n
jäännöshappipitoisuudessa (suluissa vertailun vuoksi puun polton
raja-arvot vuonna 2012 käyttöönotetulle 5 MW:n kattilalle):
•
•
•
•

Rikkidioksidi 50 mg/m3n (puulle 200 mg/m3n)
Typenoksidit 200 mg/m3n (puulle 375 mg/m3n)
Hiukkaset 10 mg/m3n (> 5 mW laitos)
Hiukkaset 50 mg/m3n (< 5 MW laitos) (puulle 200 mg/m3n)

• Seospoltolle voidaan hyödyntää kansallista lainsäädäntöä.
•
•

Suomessa PIPO-asetuksen laskentakaava (VnA 750/2013: Polttoaineteholtaan
alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristösuojeluvaatimuksista).
PIPO-asetusta ollaan päivittämässä. Astuu voimaan päivitettynä joulukuussa 2017.

Lannanpolton lainsäädäntö etenee
• Keskeiset vaatimukset:
• Päästöt mitattava kerran vuodessa (rikkidioksidi voidaan määrittää
laskennallisesti, jos tiedetään polttoaineen rikkipitoisuus).
• Lämpötilan oltava vähintään 850 astetta 2 sekunnin ajan.
Lämpötilanmittaus tallennettava. (Olemassa olevan laitoksen mahdollista
saada kuuden vuoden siirtymäaika)
• Oltava laitteet, jotka keskeyttävät toiminnan häiriötilanteissa
automaattisesti.
• Lisäpoltin käynnistys- ja alasajovaiheita varten.
• Polttoaineen syöttö automaattisella kuljetuslaitteistolla, kun teho > 0,5 MW.
• Tuhkan asiallinen varastointi ja kuljetus.

Lannanpolton lainsäädäntö etenee
• Mitä muutos tarkoittaa käytännössä:
•
•
•
•
•
•
•

Lannan polttoa ei enää tulkita jätteenpoltoksi.
Pienillä kattiloilla hankala saavuttaa vaaditut päästöjen ja lämpötilan raja-arvot.
Lisäksi päästömittaukset ja muut vaatimukset aiheuttavat kuluja.
Poltto tuskin yleistyy pienillä talleilla. Tekniikat kehittymässä.
Isommissa keskittymissä ja esim. aluelämpölaitoksilla mahdollista päästä
vaatimuksiin.
Pelkän lannan poltto tuskin järkevää (heikko palaminen, pakkautuminen, korroosio).
Seospoltossa lanta voi toimia hyvin polttoaineena (vrt. Fortum HorsePower).
Aina pohdittava, onko kyse lannan hävittämisestä vai energiantuotannosta.

• Aikataulu:
•
•

EU-asetus astuu voimaan kesäkuussa 2017. Poikkeuksia ei voi vielä hyödyntää.
Jotta poikkeuksia voidaan hyödyntää, tarvitsee kansallista lainsäädäntöä muuttaa.
Muutokset valmiita 2017 vuoden aikana.

• Video lainsäädännön etenemisestä ja laskuesimerkit PIPO-asetuksen
laskentakaavan käytöstä https://goo.gl/TViqIS

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.

•

Aluksi sovitaan, mihin käytettävissä oleva neuvontaresurssi halutaan hyödyntää.
Toimijoiden määrästä riippuen neuvontaresurssi 1 - 5 päivää.

•

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 käynnistyneet. Neuvontakohteissa suunnitelmissa mm.
lämmöntalteenotto kuivikepatjasta ja lantalasta sekä yhteisyritysten perustaminen.

Laitetaan lanta kiertoon ja ryhdytään yhdessä tekemään
hevosenlannasta menestystarinoita.

Yhteystiedot
Matti Arffman
Projektipäällikkö
044 783 1700
matti.arffman@envitecpolis.fi
www.envitecpolis.fi/helmet
www.facebook.com/helmetkanava/
www.twitter.com/helmetkanava/

