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Envitecpolis Oy

Olemme hajautetun uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä 

kiertotalouden asiantuntija-palveluita tarjoava yritys, www.envitecpolis.fi.

http://www.envitecpolis.fi/


HELMET pähkinänkuoressa

MMM:n 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.

• Rakennamme puitteet yhteistyölle.

• Autamme sopivien ratkaisujen etsinnässä.

• Järjestämme tiedonvälitystilaisuuksia sekä paikallisia työpajoja ja neuvontaa.

• Välitämme tietoa ja viestimme aktiivisesti. Facebookista, Twitteristä ja 

Youtubesta löydymme nimellä Helmet kanava. Netissä www.envitecpolis.fi/helmet

http://www.envitecpolis.fi/helmet


Hevosenlanta

biokaasuntuotannossa



Hevosenlanta biokaasutuksessa

• Soveltuu hyvin biokaasuprosessin syötteeksi, mutta sillä on suhteellisen 
alhainen metaanintuotto.

• Useat kuivikkeet hajoavat hitaasti -> pitkä viipymä eduksi.

• Pääsyötteinä hyvä käyttää korkeamman metaanintuottopotentiaalin omaavia 
syötteitä. Kannattavan yhtälön rakentamiseen tarvitaan muitakin syötteitä.

• Sopii hyvin tasapainottamaan ravinne- ja energiapitoisempia jakeita.

• Kuivike ja lannan tuoreus vaikuttavat kaasuntuottoon.

• Mädätysprosessi tuhoaa hukkakauran ja rikkakasvien siemenet.

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



Hevosenlanta biokaasutuksessa

*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/wp-

content/blogs.dir/35/files/2014/12/r-

51_samrotning_hastgodsel_notflytgodsel.pdf
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Hevosenlanta biokaasutuksessa

Lähde: Metener Oy, Johanna Kalmari, Esitys Pirtti-tilaisuudessa Teivossa 3.10.2017.



Hevosvoimia hevosenlannasta Jokimaalle

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

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


Salosen tila, Utajärvi
Jatkuvatoiminen kiintomädätys

Lähde: Kaasua maatilalta - Osa 5 (video) https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU

https://www.youtube.com/watch?v=21f9ssd6lGU


Palopuron biokaasu Oy

Kuva: Palopuron 

agroekologinen

symbioosi -hanke, 

Helsingin yliopisto

• Laitos rakenteilla ja 

valmistuu 

loppukesällä/syksyllä.

• Palopuron mallia 

monistetaan käynnissä 

olevassa AES-

hankkeessa.



HELMET Aluemallinnus

ja Neuvonta



HELMET Aluemallinnus

• Kootaan alueen käytettävissä oleva biomassatieto 

www.aluemallinnus.fi portaalin avulla.

• Hyödynnetään älykästä ohjelmistoa ja paikkatietoa.

• Etsitään ja yhdistetään vastinpareja:

• mihin lanta kannattaa kuljettaa.

• miltä toimijoilta kerätä lantaa tai muuta biomassaa samaan kyytiin.

• kenellä lähialueella olisi tarve näille biomassoille.

• kenellä olisi tarve biomassoista jalostetuille lannoitevalmisteille.

• Optimoidaan, mihin paikkoihin uusia investointeja 

kannattaa sijoittaa ja minkä verran syötteitä on tarjolla.

• Pirkanmaalle tehdään mallinnus 05-08/2018. Tiedon keruu 

on käynnissä.

http://www.aluemallinnus.fi/


HELMET Aluemallinnus

Rekisteröityminen ja 

tietojen syöttö Google 

Chrome selaimella 

osoitteessa: 

www.aluemallinnus.fi.

Lue lisää: 

http://envitecpolis.fi/hel

met/palvelut/helmet-

aluemallinnus/.

http://www.aluemallinnus.fi/
http://envitecpolis.fi/helmet/palvelut/helmet-aluemallinnus/


HELMET Aluemallinnus



Alue 1.

Alue 2.

Alue 3.

Alue 4.

Alue 1.

• 6500 m3 biomassoja. Lietelantaa, kuivalantaa, olkea ja 

nurmea.

• Massojen kuljettaminen laitokselle: 5500 km/vuosi -> 308 

kuormaa.

Alue 2.

• 14 700 m3 biomassoja. Lietelantaa, kuivalantaa, olkea ja 

nurmea.

• Massojen kuljettaminen laitokselle: 6100 km/vuosi -> 708 

kuormaa.

Alue 3.

• 5500 m3 biomassoja. Kuivalantaa, olkea ja nurmea.

• Massojen kuljettaminen laitokselle: 10 500 km/vuosi -> 

272 kuormaa.

Alue 4.

• 7500 m3 biomassoja. Lietelantaa, kuivalantaa, olkea ja 

nurmea.

• Massojen kuljettaminen laitokselle:

• 1. vaihtoehto 9 200 km/vuosi -> 321 kuormaa.

• 2. vaihtoehto 16 100 km/vuosi -> 321 kuormaa.

Oletuksena laskennassa: olki kuljetetaan 40 m3 kuormissa ja 

muut biomassat 20 m3 kuormissa.

1. Aluemallinnus yhteistyössä AES-hankkeen kanssa



HELMET Neuvonta

• Kun kokonaisuuteen kytkeytyy hevosenlanta, HELMET Neuvontaa 

voidaan hyödyntää.

• Maksutonta 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.



Tukivaihtoehdot



ELY-keskus

Maatilan energiainvestointi

ELY-keskus

Maaseutuyrityksen 

investointituki

Business Finland

Energiatuki

Energiavirasto

Tuotantotuki eli sähkön 

syöttötariffi

Tukea voi hakea Maatila Pieni tai keskisuuri yritys.

Hakija voi olla maatila, 

olemassa oleva muu 

maaseutuyritys tai 

perustettava uusi yritys.

Kaiken kokoiset yritykset, 

mukaan lukien ammatin- ja 

liikkeenharjoittajat sekä 

toiminimet, yhteisöt, kuten 

kunnat, seurakunnat ja 

säätiöt.

Hakija voi olla myös 

perustettava uusi yritys.

Ei rajoituksia

Tukiprosentti 40 % 

- Vain, se osuus investoinnista, 

jolla tuotetaan maatilan 

tarvitsema energiamäärä

- Yksityiskäytön ja myytävän 

osuuden osalle ei 

investointiavustusta

30 %

- Tärkeää 

työllistämisvaikutus ja 

kannattavuus

- ELY on tarkka sen 

suhteen, että uutta yritystä 

ei perusteta vain tukien 

vuoksi

30 %

- Maatilan yhteydessä 

toteutettaville hankkeille 

voidaan myöntää tukea 

ainoastaan, jos 80 % 

tuotetusta 

energiamäärästä 

käytetään kyseisen 

maatilan ulkopuolella.

83,5 €/MWh

- 50 €/MWh 

lämpöpreemio, mikäli 

voimalaitoksen 

hyötysuhde on yli 50 %

Muuta - Jatkuvahaku. Neljä tukijaksoa 

/ vuosi.

- Jos tuotetaan sähköä ja 

lämpöä CHP:llä, vähintään 10 

%:a lämmöstä on pakko 

käyttää.

- Jatkuva haku.

- Yrityksen on oltava PK-

yritys

• Liikevaihto maks. 

50 milj. €/vuosi ja 

työntekijöitä alle 

250.

• Yrityksen tulee olla 

riippumaton eli 

vähintään 75% 

yrityksestä pitää 

olla PK-yrityksiin

laskettavien 

yritysten 

omistuksessa.

- Jatkuva haku

- Käsittelyaika 4-6 vkoa.

- Tällä hetkellä tuetaan 

liikennebiokaasun 

valmistusta ja myyntiä.

- Sähköntuotanto menee 

pääsääntöisesti tariffin 

kautta.

- Voimalaitos, joka 

sisältää käytettyjä osia, 

ei voi hakeutua 

syöttötariffijärjestelmään

- Biokaasuvoimalan 

generaattorin 

nimellistehon tulee olla 

vähintään 100 kVA

- Voimalaitos pitää olla 

kytketty verkkoon 

31.12.2018 mennessä

- HUOM! Sähkövero, jos 

tuotanto nousee yli 800 

MWh/vuosi



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

