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Hevosenlanta
hyötykäyttöön
1.6.2017 järjestettiin info- ja
keskustelutilaisuus
Rovaniemellä teemalla.
Tilaisuus kokosi yhteen
teemasta kiinnostuneita
toimijoita erialoilta
•
•
•
•

9.6.2017

hevosenomistajia ja talliyrittäjiä
raviradan edustajan
jätehuollon ja energiayhtiön
ammattilaiset
kehittämistoimijat Myssy ja
Helmet -hankkeista sekä
Maaseutuklusterin edustajan

Infoa
Tilaisuuden info-osuuden materiaalit:
Mitä on kiertotalous.
Merja Mattila, Lapin AMK / Myssy-hanke
Hevosenlanta menestystarinoiksi.
Matti Arffman, Envitecpolis Oy / HELMET-kärkihanke
Hevosenlannan hyödyntäminen Rovaniemen seudulla.
Päivi Ylitalo, Lapin AMK / Myssy-hanke
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Keskustelua
Tilaisuuden keskusteluosion tuloksia 1/3
Minkälaista tarpeita on hevosenlannan hyötykäytön osalta?
•
•
•
•
•
•
•
•
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Raviradan energiakulutukseen vaikuttaminen hevosenlannan
hyödyntämisen kautta
Lisätietoa maatalousmuovin keruumahdollisuuksista
/tiedotuskampanja aiheesta
Pientoimijoille lantaa hyödynnettäväksi (yhteistyö/tietofoorumi)
Verkostoitumisen ja tiedonvälityksen kehittäminen
Tutkimustiedon saattaminen hyötykäyttöön
Selvitettävä Rovaniemen alueen hevostenomistajien halukkuus ja
tarve lannanpolttoon (Neven laitoksessa)
Työstettävä malleja ja vaihtoehtoja yhteistyömalleista ja
kustannuksista lannanhyödyntämiselle.
Tarkennettava/selvitettävä ehtoja:
• Minkä verran, mitä ja kenelle saa myydä tai luovuttaa
• Mikä on tähän liittyvä prosessi ja tarvittavat luvat / kuka
tarvitsee lupia

Keskustelua
Tilaisuuden keskusteluosion tuloksia 2/3
Minkälaista yhteistyötä toivotaan Lappiin hevosenlannan
hyötykäytön osalta?
•
•

Rovaniemellä talliyrittäjien välinen yhteistyö koettiin riittäväksi,
samoin kuin alueen eri yritysten ja tallien välinen yhteistyö.
Viranomaisten, tallien ja yritysten välisestä yhteistyöstä nousi
keskusteluun muutama huomio:
•
•
•

Mihin määrätään sijoitettavaksi mahdolliset ongelmatapausten jätteet?
Miten tehostetaan tallien liittymistä hevosrekisteriin?
Miten saadaan tallien sijainti selville?

Kuinka hyödetään paikallisia tai valtakunnallisia palveluita
hevosenlannan hyötykäytön tehostamisessa?
•

Palveluita koettiin olevan tällä hetkellä kohtuullisesti saatavilla
hevosenlannan hyödyntämisen tehostamiseksi:
•
•
•

•
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Yrittäjä joka kompostoi multaa
Helmet-hankkeen neuvontapalvelu/työpaja
Maaseutuklusteri, hankkeet sekä koulut ja tutkimusorganisaatiot

Lisätarpeita koettiin yhteistyön lisäämisessä paikallisten
maanviljelijöiden kanssa, jossa esimerkiksi MTK voisi olla avuksi.

Keskustelua
Tilaisuuden keskusteluosion tuloksia 3/3
Mitä haasteita tai esteitä hevosenlannan hyötykäyttöön
saamisessa koetaan?
•
•
•
•
•
•
•
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Lainsäädäntö- esimerkiksi polttoasian edistyminen on ollut
haastavaa
Tietoa puutteellisesti saatavissa hyödyistä ja esimerkeistä
Suuressa mittakaavassa rikkakasvit voivat olla haaste
Ylläpitäjän löytäminen yhteiselle keskustelu/tapaamisfoorumille
Investointikustannukset
Eri viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon uupuminen
Tiedonsaanti haastavaa

Miten tästä eteenpäin
– eli mitä lähdetään tekemään, jotta tarpeet
täytetään ja haasteet voitetaan?
• Helmet-hanke tekee koonnin/selvityksen, jossa avataan mm. minkä
verran, mitä ja kenelle saa myydä tai luovuttaa. Sekä mikä on tähän
liittyvä prosessi ja tarvittavat luvat / kuka tarvitsee lupia.
• Helmet ja Myssy –hankkeet järjestävät yhdessä Rovaniemen raviradan
toimijoiden ja Mäntyvaaran alueen tallien kanssa työpajan elokuun
loppupuolella. Työpajaan kutsutaan mukaan mm. NEVE, MHY (Tapani
kutsuu) sekä muita tarvittavia toimijoita.
• Myssy-hanke työstää alulle ”lantapörssiä”, jossa kiinnostuneet lantaa
tarjoavat talliyrittäjät ja lantaa tarvitsevat maanviljelijät törmäytetään.
• Myssy-hanke kokoaa tilaisuuden materiaalit yhteen ja välittää tiedon
paikalla olleille. Lisäksi Myssy-toimii tiedonvälittäjänä jatkotoimenpiteiden
ja lisätiedon osalta.
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Lisätietoja
Hevosenlanta
•

Hevosenlannan hyödyntäminen Rovaniemen seudulla opinnäytetyö Päivi Ylitalo: http://www.theseus.fi/handle/10024/130825

•

Palopuron agroekologinen symbioosi hankkeen loppuraportti: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80004

•

HELMET tietopankki http://envitecpolis.fi/helmet/tietopankki/

•

Luke ja Syke ovat kehittäneet Normilanta järjestelmän https://www.luke.fi/uutiset/normilanta-jarjestelma-tehostaa-lannan-hyodyntamista

•

Luken ja Syken selvitys: Hevosenlannan energiakäytön ympäristövaikutukset: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/535278

Maatalous ja kiertotalous
•

Maatalousmuovien noutotilaus: https://shop.ekokem.com/maatalousmuovien-noutotilaus

•

Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet: http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Lomakkeet/Maatalouden_ymparistonsuojelun_lomakkeet(9475)

•

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41550/OH1_2010_Kotielaintalouden_ymparistonsuojeluohje.pdf?sequence=1

•

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42289/SYKEra_33_2013.pdf?sequence=1

•

Eläinsuojien ympäristövalvonta: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40207/SYKEra_26_2013.pdf?sequence=1

•

Lapin elintarvikeohjelma: https://issuu.com/lapinliitto/docs/elintarvikeohjelmaa4

•

Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma: https://issuu.com/lapinliitto/docs/lapinenergiaohjelma

•

Elintarvike ja luonnontuotteet -teemaryhmän materiaalit: https://www.dropbox.com/sh/xtq7khsv69cujqe/AADFaetTZRfHtiTWtzNrqz_a?dl=0

•

Hajautettu uusiutuva energia -teemaryhmän materiaalit: https://www.dropbox.com/sh/dt588boa7q2hzc2/AADMAAT8wJ2TrczjnoCAyBYa?dl=0

•

Sininen biotalous -teemaryhmän materiaalit: https://www.dropbox.com/sh/wzf89zkjn1ovgig/AABIQ3GARVXWrIWEL6uJ8ESUa?dl=0

•

Puurakentaminen-teemaryhmän materiaalit: https://www.dropbox.com/sh/5rf5hd0p1bw3923/AABjUYZGIXhdiGgfwsQ_29PYa?dl=0
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Viestintäkanavia
Myssy-hankkeen viestintäkanavat:
Kotisivut: www.lapinamk.fi/myssy www.oamk.fi/myssy
Facebook: https://www.facebook.com/Myssy-Maaseudun-yrityssymbioosit-664625710306445/?fref=ts

Helmet -hankkeen viestintäkanavat:
HELMET nettisivu www.envitecpolis.fi/helmet
Facebook: www.facebook.com/helmetkanava/
Twitter: https://twitter.com/helmetkanava/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCge_wqeqPaPo3xBbBHlYbiQ

Maaseutuklusterin viestintäkanavat:
Facebook: https://www.facebook.com/arktinenbio/?ref=aymt_homepage_panel
Twitter: https://twitter.com/arktinenbio
Biotalousuutiset-blogi: http://biotalousuutiset.blogspot.fi/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo84w6aFiErweLdnpiN4APg
kotisivut: http://www.lappi.fi/lapinliitto/arktinen-biotalous
tilaa uutiskirje: http://lappi.us10.list-manage.com/subscribe?u=57fe7674cef4a84bff01775d0&id=d7ebfaf61f

Footer

9.6.2017

Kiertotalouteen liittyviä
tapahtumia
• 14.9.2017 Rovaniemellä metsätalouden sivuvirrat info- ja keskustelutilaisuus
• 3.10.2017 Biokaasulaitokseen tutustumiskäynti Suomussalmella
• 15.8; 13.9; 24.10 Kylävierailut
• 1.11.2017 Symbioosipäivä

Footer

9.6.2017

Kiitos kaikille osallistuneille!
Ollaan kuulolla ja nähdään taas
kiertotalouden merkeissä

terv. Sanna Vinblad ja Merja Mattila
sanna.vinblad@lapinamk.fi
merja.mattila@lapinamk.fi
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