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1 JOHDANTO 

Orimattilan hevoskylän lantahuoltoon on etsitty yhteistä kustannustehokasta 
ratkaisua usean vuoden ajan. Viimeksi asiaa on selvitetty talvella 2012-2013 
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toteuttamassa MABU-hankkeessa. Pon-
tus Fagerströmin toteuttama selvitys kuvasi lannankäsittelyn nykytilanteen ja 
antoi suuntaviivoja lannan eri hyödyntämisvaihtoehtoihin materiaalina tai 
energiana. 

Vuoden 2013 alussa Orimattilan hevoskylässä oli 180 hevosta ja tilaa 220 hevo-
selle. Hevoskylässä syntyy lantaa noin 2000 m3 vuodessa. Hevoskylässä käyte-
tään kuivikkeina kaikkia Suomessa yleisesti käytettyjä kuivikkeita: turvetta, 
olkea ja olkipellettiä sekä puuperäistä kutterinlastua ja purua. Käytetty kuivike 
vaikuttaa olennaisesti lannan jatkokäyttömahdollisuuksiin niin energiana kuin 
materiaalina. Kuivikkeen valintaan vaikuttavat kuivikkeen ominaisuudet, saa-
tavuus ja hinta. Turve on imukykyinen kuivike, mutta sen saatavuus ja hinta 
vaihtelee kesän säästä riippuen. Kompostoitu turvelanta sopii erinomaisesti 
levitettäväksi pellolle. Puuperäiset kuivikkeet ovat mekaanisen metsäteollisuu-
den sivutuotteita, joita on tasaisesti saatavilla. Puru ja kutterinlastu imevät kos-
teutta kohtuullisen hyvin ja ovat edullisia kuivikkeita. Maanviljelijät eivät 
yleensä halua levittää pelloilleen lantaa, kun kuivike on puupohjaista. Puu ha-
joaa pellossa hitaasti ja kuluttaa hajotessaan liukoista typpeä. Olki on edullinen 
kuivike, mutta oljen saatavuus vaihtelee syksyn sateista riippuen. Pitkä olki 
imee kosteutta huonosti, joten olkea joudutaan käyttämään runsaasti ja vaihta-
maan kuivikkeita usein. Olkipelletti on pitkää olkea imukykyisempi, mutta jot-
kut hevoset syövät olkipellettiä, mistä voi aiheutua vatsavaivoja. Kuivikkeen 
vaikutusta energiantuotantoon on tarkasteltu eri tekniikoiden esittelyn yhtey-
dessä. 

Nykyisin suurin osa Orimattilan hevoskylän lannasta kuljetetaan joko Sipoo-
seen Metsäpirttiin tai Lahden Kujalaan kompostoitavaksi. Helsingin Seudun 
Ympäristöpalveluiden Metsäpirtin kompostointilaitos Sipoossa on ottanut he-
vosenlantaa vastaan ilmaiseksi, mutta nyt hevosenlannalle on asetettu 10 eu-
roa/m3 porttimaksu. Lannan kuljetus Orimattilasta Sipooseen maksaa noin 2,5 
euroa/m3. Maaseudulla pienet tallit pystyvät usein sopimaan viljelijöiden kans-
sa hevosenlannan levityksestä pellolle. Suurten hevoskeskittymien tuottamalle 
lannalle ei löydy helposti riittävästi käyttöä viljelyssä.                 

Tässä selvitystyössä syvennyttiin hevosenlannan energiahyötykäytön mahdolli-
suuksiin ja mahdollisuuteen hyödyntää hevosenlannasta tuotettavaa energiaa 
Orimattilassa. Orivillen ja Sampolan teollisuusalueiden energiankäyttö kartoi-
tettiin ja verrattiin lämmöntarvetta hevosenlannasta mahdollisesti tuotettavan 
energian määrään. Hevoskylä sijaitsee Orivillen ja Sampolan teollisuusalueiden 
välissä (kuva 1). Mahdollisina hevosenlannan energiakäytön tekniikoina ver-



 

  

 

tailtiin polttoa, pyrolyysia ja kuivamädätystä. Selvityksessä kuvataan eri ener-
giantuotantovaihtoehtojen tekniikka, materiaalivirrat ja energiantuotantopoten-
tiaali hevoskylän ja hevoskylän lähialueen tallien tuottamasta lannasta. Eri tek-
niikoista esitetään karkea kustannusarvio ja esitellään mahdollisia laitevalmis-
tajia. Suomen lainsäädännön asettamia edellytyksiä eri energiantuotantomene-
telmille tarkastellaan. Energiantuotantomahdollisuuksien ja energiantarpeen 
kohtaaminen arvioidaan ja esitetään tältä pohjalta suositukset jatkotoimenpi-
teiksi. 

 

Kuva 1. Kartta Orivillen ja Sampolan teollisuusalueista. Hevoskylä sijaitse Ori-
villen ja Sampolan teollisuusalueiden välissä. Orimattilan keskusta sijaitsee kar-
tan rajauksen eteläpuolella. 

2 HEVOSENLANNAN ENERGIAKÄYTÖN TEKNII-
KAT JA LAINSÄÄDÄNNÖLLISET NÄKÖKOHDAT 

2.1 Kuivamädätys 

Kuivamädätys sopii hevosenlannalle märkämädätystä paremmin hevosenlan-
nan korkean kuiva-ainepitoisuuden vuoksi. Märkämädätyksessä kuiva-
ainepitoisuus on tavallisesti 5-15 %, kun se on kuivamädätyksessä 25-50 %. He-
vosenlannan kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti 30-40 %, joten se soveltuu kos-



 

  

  

 

teutensa puolesta hyvin kuivamädätykseen. Perinteistä märkämädätystä varten 
hevosenlantaan tulisi jopa kaksi kertaa painonsa verran vettä, mikä ei olisi ma-
teriaalivirtojen hallinnan kannalta järkevää. Hevosenlannan märkämädätys voi-
si toimia mädätettäessä esimerkiksi hyvin vetisiä lietteitä yhdessä hevosenlan-
nan kanssa. Tällöinkään hevosenlannan mukana ei saisi olla puupohjaisia kui-
vikkeita, koska puru ja kutterinlastu nousevat kellumaan ja täyttävät lopulta 
reaktorin. Kuivamädätyksessä puru ei aiheuta vastaavaa ongelmaa. Toisaalta 
kuivamädätyksessäkään puu ja turve eivät juurikaan hajoa anaerobisesti eivät-
kä siten tuota biokaasua. Biokaasuprosessia ajatellen olki on paras kuivike, kos-
ka olki hajoaa biokaasuprosessissa ja tuottaa biokaasua. Biokaasuprosessin 
jäännöstuotteena muodostuva mädäte voidaan käyttää maanparannusaineena. 

Kuivamädätyksen laitevalmistajia löytyy Euroopasta etenkin yhdyskuntajät-
teen käsittelyyn. Laitosten kokoluokka on tyypillisesti 50 000 - 300 000 tonnia 
vuodessa. Kokoluokka on siis selvästi suurempi kuin tulisi kyseeseen Orimatti-
lan hevosenlantaa käsiteltäessä. Flinga Biogas AB on Ruotsin energiaministeri-
ön tuella tuotteistanut pienen kokoluokan biokaasulaitosta hevosenlannan kä-
sittelyyn vuonna 2011. Vuonna 2012 yritys ajautui konkurssiin, eikä vastaavien 
laitosten toimittajia löytynyt. Lahden Kujalaan rakenteilla oleva kuivamädätys-
laitos voisi tulla kyseeseen myös hevosenlannan käsittelyssä. Hevosenlannan 
käsittely todennäköisesti vaatisi muutoksen ympäristölupaan. Biokaasulaitok-
sen porttimaksujen ja kuljetuskustannusten vuoksi hevosenlannan toimitus Ku-
jalan biokaasulaitokselle tulisi todennäköisesti nykyisin käytettyjä vaihtoehtoja 
kalliimmaksi. 

Orimattilan hevoskylän 2000 m3 lantamäärän energiantuotantopotentiaalia ar-
vioitiin MTT:n ja Ukipolis Oy:n kehittämällä biokaasulaskurilla 
(www.biokaasulaskuri.fi). Biokaasulaskurin mukaan hevoskylän lannasta voisi 
tuottaa vuodessa noin 1000 MWh biokaasua, josta voisi tuottaa myytäväksi hä-
viöt ja laitoksen oma käyttö huomioiden noin 750 MWh lämpöä. Biokaasulai-
toksen tuottamalle lämmölle olisi hyvä olla mahdollisimman tasainen lämmön-
käyttökohde, koska biokaasun varastokapasiteetti rajoittaa mahdollisuuksia 
säädellä lämmöntuotannon tehoa. Käytännössä lämpölaitoksen tehonsäätö on-
nistuu vastaamaan vuorokauden sisäistä tehonvaihtelua, muttei viikkojen tai 
vuodenaikojen välistä tehonvaihtelua. Biokaasulaskurin kannattavuuslaskel-
man perusteella pelkästään Orimattilan hevoskylään perustuvan lannan mädä-
tykseen perustuvan laitoksen tuotot eivät riittäisi kattamaan edes käyttökuluja. 
Biokaasulaitosinvestoinnin kustannusarvio on noin 500 000 euroa. 

Lainsäädäntö ei aseta erityisiä esteitä biokaasulaitoksen rakentamiselle. Biokaa-
sulaitos tarvitsee kokoluokasta riippuvat ympäristö- ja rakennusluvat. Yleisesti 
ottaen tarvittavien lupien saaminen biokaasulaitoksille ei ole ollut Suomessa 
ongelma, joskin suurten biokaasulaitosten lupamenettelyt ovat voineet viedä 
ympäristövaikutusten arvioinnin ja valitusten käsittelyn vuoksi vuosia. 



 

  

 

2.2 Kaasutus 

Kaasutus perustuu polttoaineen kuumennukseen vähähappisessa tilassa noin 
600-1000 °C lämpötilassa, mikä johtaa polttoaineen kaasuuntumiseen. Tuote-
kaasu voidaan polttaa erillisessä kattilassa lämmön tuottamiseksi. Kaasutuksen 
tekniikoissa on runsaasti vaihtelua lämpötilan, hapen määrän ja paineen osalta. 
Kaasutusta voidaan käyttää myös biojalostamoissa, jolloin kaasutuksessa tapah-
tuu usein puhtaalla hapella, jolloin tuotekaasu koostuu lähes pelkästään hiili-
monoksidista ja vedystä. Kaasutusta matalammassa noin 250-500 °C lämpöti-
lassa tapahtuvassa pyrolysoinnissa muodostuu tuotekaasun lisäksi hiiltojään-
nös sekä mahdollisesti nestemäisiä tervamaisia hiilivetyseoksia.  

Hevosenlannan kaasutuksen teknisten ratkaisuiden kehitys on tällä hetkellä 
pilot-vaiheessa. Pilot-kokoluokat kokemukset ovat kannustaneet jatkamaan 
laitekehitystä. Kaasutustekniikka on muille kiinteille polttoaineille, kuten puul-
le tai kivihiilelle, koeteltua tekniikkaa myös suuressa kokoluokassa. Hevosen 
kuivikelannan kaasutukseen ei ole vielä tarjolla kaupallista ja koeteltua tekniik-
kaa. 

Erityinen kiinnostus hevosenlannan kaasutukseen syntyy siitä, että uuden jät-
teenpolttoasetuksen voidaan tulkita sallivan hevosenlannan kaasutuksen ilman 
jätteenpoltolle asetettuja vaatimuksia. Jätteenpolttoasetusta 151/2013 ei sovelle-
ta ”kaasutus- tai pyrolyysilaitokseen, jos jätteen lämpökäsittelyssä syntyvä kaa-
su puhdistetaan niin, että se ei ole enää jätettä ennen sen polttamista eikä se voi 
aiheuttaa päästöjä, jotka ovat suurempia kuin maakaasun polttamisessa aiheu-
tuvat päästöt”.  Koska kaasutusprosessit vaihtelevat huomattavasti lämpötilan, 
hapen määrän ja lopputuotteen osalta, voi jätteenpolttoasetuksen soveltamises-
ta yksittäisiin laitoksiin voi tulla tulkintaerimielisyyksiä. Lisäksi päästöjen ver-
taaminen maakaasun polton päästöihin voi aiheuttaa ongelmia, koska maakaa-
sua poltettaessa päästöinä muodostuu käytännössä vain hiilidioksidia ja vesi-
höyryä. Kiinteitä polttoaineita, kuten hevosenlantaa, kaasuttamalla muodostu-
neen poltossa voi vapautua vähäisiä määriä hiukkaspäästöjä tai palamattomia 
hiilivetyjä. Tällöin päästöt ylittävät maakaasun polton päästöt ja laitos voidaan 
siis tulkita jätteenpolttolaitokseksi. 

Hevosenlannan kaasutuksessa muodostuu tuhkaa, joka voi olla mahdollista 
käyttää lannoitteena. Matalamman lämpötilan pyrolysoinnissa muodostuu bio-
hiiltä, joka voi olla mahdollista käyttää maanparannusaineena tai polttoaineena. 
Tuhkan ja biohiilen jatkokäytölle saattaa muodostua esteeksi se, että sivutuot-
teet ovat muodostuneet jätteeksi luokitellun hevosenlannan käsittelyssä. 

Hevoskylän 2000 m3 lantamäärä riittäisi karkean arvion mukaan noin 650 MWh 
vuotuiseen lämmöntuotantoon. Energiantuotantopotentiaali voi kaasutuksen 
osalta olla huomattavasti suurempi tai pienempi käytetystä tekniikasta riippuen. 
Biohiiltä tuottavissa pyrolyysiprosesseissa voidaan tuottaa vähemmän lämpöä 



 

  

  

 

kuin kaasutuksessa, koska suuri osa hevosenlannan kemiallisesta energiasta jää 
jäljelle biohiileen. 

2.3 Poltto 

Hevosenlannan poltto onnistuu teknisesti perinteisissä arinakattiloissa. Poltto-
aineena hevosenlannalla on kosteuden lisäksi vastaavat haasteet kuin oljen pol-
tossa. Hevosenlannan polttoon tarkoitetut kattilat on suunniteltu etenkin kor-
roosionkestoltaan huomattavasti paremmiksi kuin puun ja turpeen polttoon 
suunnitellut kattilat. Hevosenlantaa poltettaessa on varauduttava silti varau-
duttava perinteisiä polttoaineita tiheämpään huoltoväliin ja kuluvien osien 
vaihtoihin. Ruotsissa ja Saksassa on satoja hevosenlantaa polttavia lämpölaitok-
sia ja useita laitevalmistajia. Hevosenlannan polttoon soveltuvia kattiloita val-
mistaa Saksassa Ökotherm ja Ruotsissa SWEBO Bioenergy AB. 

Suomessa hevosenlannan energiakäyttö on Suomessa toistaiseksi rajoittunut 
koeluontoiseen toimintaan lainsäädännön rajoitteiden vuoksi. Suomessa hevo-
senlannan polttaminen katsotaan jätteenpolttamiseksi (Jätelaki 646/2011, Vna 
179/2012, Vna 362/2003). Hevosenlantaa polttava laitos katsotaan siten jätteen-
polttolaitokseksi, jolta edellytetään tavallista lämpölaitosta huomattavasti tiu-
kempaa jätteenpolttoasetuksen 151/2013 mukaista päästöjen seurantaa. Päästö-
jen seuranta tulisi maksamaan satojatuhansia euroja vuodessa, minkä vuoksi 
jätteenpoltto tulee käytännössä kyseeseen vain polttoainetehon ollessa vähin-
tään kymmeniä megawatteja. Kuivikelannan jalostaminen laadukkaammaksi 
polttoaineeksi esimerkiksi kuivaamalla ja briketoimalla ei vapauta hevosenlan-
taa jätestatuksesta (KHO 2009:61).  

Hevosenlannan poltossa muodostuva tuhka soveltuu teknisesti maarakennuk-
seen tai lannoite käyttöön, jos tuhkassa ei ole poikkeuksellisen korkeita haitta-
ainepitoisuuksia. Käytännössä tuhkan luokittelu jätteeksi ja hevosenlannan pol-
ton luokittelu jätteen poltoksi estää myös tuhkan hyötykäytön. 

Orimattilan hevoskylän 2000 m3 vuotuisesta lantamäärästä voitaisiin tuottaa 
lämpöä noin 1300 MWh. Energiantuotantopotentiaaliin vaikuttaa olennaisesti 
käytetty kuivike ja sen osuus lannasta. Puupohjaiset kuivikkeet ja turve sovel-
tuvat parhaiten poltettavaksi. Hevosenlannan varastointiratkaisut vaikuttavat 
lannan kosteuteen. Lanta kuivuu luontaisesti parhaiten, jos kosteus pääsee va-
paasti haihtumaan, mutta lantavarasto on suojattu sateelta. 

3 TEOLLISUUSALUEIDEN ENERGIANTARVE 

Sampolan ja Orivillen teollisuusalueiden energiankäyttöä selvitettiin sähköpos-
tikyselyllä, puhelinkyselyllä ja kiertämällä alueen kiinteistöjä ovelta ovelle. 
Sampolan ja Orivillen alue ei kuulu Orimattilan lämmön kaukolämpöverkoston 
piiriin, mutta alueella on Orimattilan lämmön maakaasunjakeluverkosto. Maa-



 

  

 

kaasu onkin käytössä alueen suurimmilla energiankäyttäjillä. Lisäksi alueella 
on öljy- ja sähkölämmitystä (kuva 2). Öljylämmityskohteissa vuosittainen öljyn 
kulutus on vain muutaman tuhannen litran luokkaa, joten lämmityskustannuk-
silla ei ole suurta vaikutusta yritysten talouteen. Yksi suurista yrityksistä on 
investoinut maalämpöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Kokonaisuutena 
voidaan todeta, ettei Sampolan ja Orivillen alueilla ole energiaintensiivistä teol-
lisuutta. Lämpöä tarvitaan pääasiassa vain teollisuushallien ja käyttöveden 
lämmittämiseen. Etenkin alueen suurimmat lämmönkäyttäjät suhtautuivat po-
sitiivisesti vaihtoehtoisten lämmitysratkaisuiden selvittämiseen. Monet yrityk-
set näkivät lämmityskustannukset niin marginaalisiksi yrityksen taloudessa, 
ettei vaihtoehtoisten lämmitysratkaisuiden pohtimiseen ollut kiinnostusta. 

 

Kuva 2. Sampolan ja Orivillen teollisuusalueiden energiankäyttö tutkimukseen 
vastanneiden yritysten osalta. Tutkimukseen saatiin vastaukset 18 yritykseltä 
tai kiinteistön käyttäjältä. Maakaasun jakeluverkoston ulkopuolisisten pienten 
teollisuushallien käyttäjistä suuri osa jäi tavoittamatta. 

Kyselyn perusteella Sampolan ja Orivillen teollisuusalueiden lämmöntarpeeksi 
voi arvioida noin 2500 MWh vuodessa ja tehontarpeeksi noin 1000 kW. Koska 
kaukolämpöverkostoa joutuisi rakentamaan alueelle useita kilometrejä on il-
meistä, ettei teollisuusalueet kattavan kaukolämpöverkoston rakentaminen 
vaikuta kannattavalta investoinnilta. Maakaasun korvaamisessa suurimpien 
lämmönkäyttäjien kannattaa kyselyn perusteella harkita kiinteistökohtaisia 
lämmitysratkaisuita. Myös lähekkäin sijaitsevien suurten lämmönkäyttäjien 
yhteiset energiaratkaisut ovat mahdollisia. 



 

  

  

 

4 LÄMMÖNTUOTTOMAHDOLLISUUS KAUKO-
LÄMPÖVERKKOON 

Orimattilan lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paajasen mukaan hevosenlan-
nasta tuotettavaa lämpöä voisi syöttää Orimattilan lämmön kaukolämpöverk-
koon, mutta Orimattilan lämmöllä ei ole tarvetta lämmöntuotannon lisäkapasi-
teetille. Orimattilan lämmön vuonna 2010 valmistunut 10 MW hakelämpölaitos 
riittää nykyisin hyvin kaukolämmöntuotantoon Orimattilan lämmön kauko-
lämpöasiakkaille. Hakelämpölaitoksen lisäksi Orimattilan lämmöllä on varalla 
noin 10 MW lämmöntuotantokapasiteetti kaasulämpökeskuksissa. Kesäaikaan 
hevosenlannasta tuotettavan lämmön hyödyntäminen on hankalaa, koska täl-
löin lämpöä tuotetaan hakelämpölaitoksessa minimiteholla.  

Kaukolämmön tuottamista varten hevosenlantaa käyttävä lämpölaitos pitäisi 
sijoittaa kaukolämpöverkon yhteyteen tai laajentaa kaukolämpöverkkoa uuden 
lämpölaitoksen luo. Orimattilan lämmön Mikko Paajasen mukaan kaukoläm-
pöverkon laajentaminen Sampolan ja Orivillen teollisuusalueille voisi olla tule-
vaisuudessa mahdollista, mutta teollisuusalueiden verraten vähäisen lämmön-
käytön vuoksi asia ei ole noussut kiireisimpien kehityskohteiden joukkoon. 
Sampolan alueella on runsaasti pieniä lämmönkäyttäjiä, joille kaasu-, öljy- tai 
sähkölämmityksen vaihtaminen kaukolämpöön ei välttämättä kannattaisi.  

5 TARPEIDEN JA MAHDOLLISUUKSIEN KOH-
TAAMINEN 

Hevoskylän hevosenlanta riittää suuren yksittäisen tai useiden pienten teolli-
suuskiinteistöiden lämmittämiseen. Sampolan ja Orivillen kiinteistöjen lämmit-
tämiseen kokonaisuudessaan hevosenlanta ei riitä. Lämmityskohteet olisi hyvä 
löytää toistensa läheltä, jotta kaukolämpöverkostoa tarvitsisi rakentaa mahdol-
lisimman vähän. Jos hevosenlantaa tuotaisiin myös talleilta muutaman kym-
menen kilometrin säteeltä, saattaisi lanta riittää jopa molempien teollisuusalu-
eiden lämmittämiseen.  

Koska kaukolämpöverkkoa tulisi rakentaa Sampolan ja Orivillen alueelle useita 
kilometrejä, koko alueen kattavan kaukolämpöverkoston rakentaminen ei ole 
tehontarve huomioon ottaen taloudellisesti kannattavaa. Mahdolliset uudet 
lämmitysratkaisut kannattaa siis toteuttaa kiinteistökohtaisesti tai suppeina 
alueellisina ratkaisuina. Mikäli lämmölle löytyisi riittävästi käyttöä alueellisen 
kaukolämpöverkoston rakentamisen pohjaksi, olisi järkevintä rakentaa verkosto 
osaksi Orimattilan lämmön kaukolämpöverkostoa. Orimattilan ja Sampolan 
teollisuusalueet voisivat liittyä erikseen Orimattilan lämmön kaukolämpöver-
kostoon. 



 

  

 

Mikäli hevosenlannan energiakäyttöön löytyy taloudellisesti kannattava ratkai-
su, riittäisi hevosenlanta kiinteistökohtaisiin energiaratkaisuihin. Vielä toimi-
vampi ratkaisu olisi liittää hevosenlantaa käyttävä laitos Orimattilan lämmön 
kaukolämpöverkostoon, jolloin hevosenlannalla voitaisiin tuottaa osa lämmön-
tuotannon peruskuormasta. 

6 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET JATKOTOIMEN-
PITEIKSI 

Hevosenlannan polttaminen pienen kokoluokan lämpökeskuksissa ei ole Suo-
men nykyisen lainsäädännön puitteissa taloudellisesti mahdollista, koska hevo-
senlannan polttaminen edellyttää jätteenpolttoasetuksen 151/2013 vaatimusten 
noudattamista. Hevosenlantaa voitaisiin toki toimittaa olemassa oleviin jät-
teenpolttolaitoksiin, mutta tämä ei vähentäisi lantahuollon kustannuksia. Jos 
hevosenlannan polttaminen olisi mahdollista tavanomaisissa lämpökeskuksissa, 
olisi tämä kustannustehokkain ja kilpailukykyinen mahdollisuus lämmöntuo-
tantoon. Hevosenlannan polttamisen sallimiseksi on tehty useita aloitteita, joten 
poliittista keskustelua ja mahdollisia lainsäädännön tai säädösten tulkinnan 
muutoksia kannattaa seurata. Tällä hetkellä selvitä viitteitä hevosenlannan pol-
ton sallimisesta ei ole näkyvissä, joten hevosenlannan energiakäyttöä ei voi 
suunnitella tämän vaihtoehdon varaan. 

Uusi jätteenpolttoasetus mahdollistaa hevosenlannan kaasutuksen ja tuotekaa-
sun polton ilman jätteenpolttoasetuksen vaatimuksia. Hevosenlannan kaasutus-
ta ja siihen liittyviä työvaiheita on kehitetty aktiivisesti useilla tahoilla viime 
vuosina. Pilot-kokoluokassa kaasutus on havaittu teknisesti hyvin toimivaksi 
vaihtoehdoksi hevosenlannan energiahyödyntämiseen. Kaupallisia ja koeteltuja 
hevosenlannan kaasutuslaitoksia ei ole vielä olemassa. Laitevalmistajat ovat 
kaupallistamassa kaasutuslaitteitaan, joten kaasutus ja tuotekaasun energia-
käyttö on realistinen vaihtoehto hevosenlannan energiakäyttöön. Kaasutuslait-
teisto ei välttämättä ole merkittävästi kiinteän hevosenlannan polttolaitteistoa 
kalliimpi vaihtoehto, mutta kaupallisen kokoluokan hintatietoja ei vielä ole saa-
tavissa. Forssan seudulla Louna Plussa ry, Ypäjän hevosopisto ja useat yritykset 
ovat kehittäneet aktiivisesti torrefioidun pelletin valmistamista hevosenlannasta. 
Tällä hetkellä Ypäjän hevosopistoon on haussa laitteisto pelletoidun hevosen-
lannan kaasutukseen ja yhdistettyyn lämmön ja sähköntuotantoon. Orimattilan 
hevoskylän kannattaa seurata Ypäjän hevosopiston projektin etenemistä ja teh-
dä omat ratkaisut Ypäjän kokemusten perusteella. 

Kuivamädätys vaatii polttoa ja kaasutusta kalliimman investoinnin hevosen-
lannan käsittelyyn. Biokaasua voisi käyttää alueen kiinteistöissä olevissa maa-
kaasupolttimissa, jolloin kalliita laiteinvestointeja biokaasun polttoon ei tarvit-
taisi. Puhdistettua biokaasua voisi myös syöttää alueella olevaan maakaasun 
jakeluverkostoon. Biokaasun puhdistamisen ja verkkoonsyötön vaatimat inves-
toinnit ovat kalliita biokaasun vuosituottoon verrattuna. Biokaasuprosessin 



 

  

  

 

jäännöstuotteena syntyy mädätettä, jolle täytyy olla käyttökohde esimerkiksi 
lannoitteena tai maanparannusaineena. Alustavan kustannustarkastelun ja refe-
renssikohteiden valossa kuivamädätys ei vaikuta taloudellisesti kannattavalta 
vaihtoehdolta hevoskylän lannan käsittelyyn. 

Hevoskylän hevosten tuottama lanta riittäisi yksittäisen suuren teollisuuskiin-
teistön tai usean pienemmän yrityksen lämmöntuotantoon. Kokonaisuudessaan 
Sampolan ja Orivillen teollisuusalueiden lämmittämiseen hevosenlanta ei riitä. 
Mikäli hevosenlanta käytettäisiin yksittäisen suuren kohteen lämmittämiseen, 
ei tarvitsisi rakentaa kallista kaukolämpöverkostoa alueella jo olevan maakaa-
sun jakeluverkoston rinnalle. Hevosenlanta sopisi hyvin lämmityksen perus-
kuorman tuottamiseen, jolloin laitosta ei tarvitse mitoittaa huippukäyttöä var-
ten. Lämmön huipputarpeen tuottamiseen voidaan käyttää maakaasua. Hevo-
senlannasta lämpöenergiaa tuottava laitos voitaisiin liittää myös Orimattilan 
lämmön kaukolämpöverkkoon, joskaan varsinaista tarvetta lisäkapasiteetille ei 
ole. Sampolan ja Orivillen teollisuusalueiden energiantuotannossa maakaasun 
vaihtoehtona olisi Orimattilan lämmön kaukolämpöverkon laajentaminen tai 
erillisten hakelämpökeskusten rakentaminen. Pienen kaukolämpöverkon voisi 
rakentaa myös paikallisesti Sampolan tai Orivillen teollisuusalueille. Liittämi-
nen Orimattilan lämmön kaukolämpöverkkoon ei edellyttäisi investointia läm-
pölaitokseen. 

Koska tällä hetkellä hevosenlannan energiakäyttöön ei ole olemassa Suomen 
lainsäädännön mukaan mahdollista valmista kaupallista ratkaisua, kannattaa 
selvittää tarkemmin myös mahdollisuuksia hevosenlannan hyödyntämiseen 
materiaalina. Esimerkiksi aumakompostoinnilla hevosenlannasta voidaan tuot-
taa suhteellisen edullisesti korkealaatuista puutarhamultaa. Multaa voidaan 
myydä myös viherrakentamiseen ja maanviljelijöille peltomaan parantamiseen. 
Maanviljelijät, hevostallit ja kompostointilaitos voisivat muodostaa arvoverkon, 
jossa maanviljelijät tuottaisivat talleille olkea kuivikkeeksi, tallit lantaa kompos-
toitavaksi ja kompostointilaitos multaa levitettäväksi pellolle. 

Sampolan ja Orivillen eniten lämpöenergiaa käyttävien teollisuuskiinteistöjen 
lämmittämisessä maakaasulämmitykseen verrattuna kilpailukykyisiä voisivat 
olla kiinteistökohtaiset hake- tai pellettilämpökeskukset tai maalämpöpumput. 
Lämpöyrittäjän lämmitettäviksi kohteiksi alueen yksittäiset kiinteistöt eivät ole 
kovin houkuttelevia verraten vähäisen energiankulutuksen vuoksi. 
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