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Tiivistelmä 

Tämän työn tavoite oli selvittää kaasuntuotannon kannattavuutta hevosenlantakuivikeseoksesta tallinpitäjän 

näkökulmasta. Aihe on ajankohtainen, sillä tiukentuvan lainsäädännön myötä hevosenlannan käsittely on 

muuttumassa kalliiksi ja hankalaksi, eikä kannattavaa ratkaisua lannan käsittelylle ole vielä tarjolla. Ratkaistessa 

lannankäsittely ongelma tuottamalla kaasua luodaan samalla energiaomavaraisuutta, vähennetään fossiilisten 

polttoaineiden tarvetta ja ympäristösaasteita, säästetään energiakustannuksissa sekä lisätään taloudellista 

hyvinvointia. Käsittelyssä olivat biokaasuntuotanto kuivamädätyksellä hevosenlannasta, lannan käsittelyyn liittyvä 

lainsäädäntö, erilaiset käsittelymenetelmät suhteessa kuivamädätykseen sekä kustannukset, joita lannan käsittely 

aiheuttaa verrattuna tapaukseen, jossa lanta voitaisiin hyödyntää kaasuksi..  

Diplomityöhön kuului osaksi laboratoriokokeita, joilla oli tarkoitus selvittää hevosenlannan 

metaanintuottopotentiaalia eri kuivikkeilla. Kokeiden tukena käytettiin kirjallisuudesta saatua tietoa ja näitä vertailtiin 

keskenään. Kokeet tehtiin kahdessa osassa. Toinen osa oli niin sanotusti kvalitatiivinen koe ja toinen oli 

kvantitatiivinen. Kvalitatiivisessa kokeessa sovellettiin itse kehitettyä haudetta ja syntynyt kaasu analysointiin 

kaasukromatografilla. Kvantitatiivisessa kokeessa käytettiin metaanintuottopotentiaalin mittauslaitteistoa AMPTS II. 

Todettiin, että tällä hetkellä ei ole tarjolla sellaista kaasuntuotantoratkaisua, johon olisi pienen tallin pitäjälle 

kannattavaa yksin investoida. Pienemmän mittakaavan ratkaisulle olisi kuitenkin kysyntää ja sellaisen toteuttaminen 

voisi olla mahdollista. Kaasuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat investoinnin suuruuden lisäksi vallitseva 

lainsäädäntö, talliympäristön puitteet, valittava kaasuntuotantomenetelmä, käytettävä kuivike, lantaan sekoitetun 

kuivikkeen määrä, hevosten määrä, kaasunkäyttömahdollisuudet, mädätteen käyttömahdollisuudet sekä käytettävän 

prosessin tehokkuus ja prosessin kaasuntuotanto. Optimaalisin vaihtoehto kaasun käytölle olisi, että noin 10 hevosen 

tai isomman tallin yhteydessä olevia rakennuksia voitasiin lämmittää kaasulla polttokattilassa, joka voidaan 

tarvittaessa vaihtaa toimimaan öljyllä. Tällöin mädätyksestä syntynyt kaasu voisi korvata lämmittäseen kuluvan öljyn 

ja tuoda säästöjä energiakustannuksissa.  

Mädätyksessä syntyvän mädätteen todettiin olevan lannoitteena parempi kuin nykyisin käytössä oleva 

kompostilannoite ja keinotekoiset kemialliset lannoitteet. Mädättämällä tehty lannoite sisältää paremmassa muodossa 

olevia typpiyhdisteitä ja mädätys tuhoaa muun muassa hukkakauran, jolloin se on huomattavasti kiinnostavampi 

lannoite maanviljelijöille. Mädätys on lisäksi nopeampi tapa käsitellä lantaa, eikä näin ollen vaadi yhtä paljon 

varastointitilaa kuin kompostointi. Lainsäädännön tiukentuessa kompostointimahdollisuudet muuttuvat ja mädätteen 

kysynnän voidaan olettaa kasvavan maanviljelijöiden keskuudessa. 

Laboratoriokokeiden perusteella todettiin, että Suomessa yleisimmin käytetyistä kuivikkeista puu- ja olkipelletit 

olivat parhaat metaanintuottajat lannan kanssa. Puru ei vaikuttanut merkittävästi kuivikelantaseoksen metaanin 

tuotantoon. Kirjallisuuden perusteella kuitenkin pehmeä puu eli havupuukuivike huononsi potentiaalia. Kokeissa 

turve heikensi metaanintuottoa lantakuivikeseoksesta. Puupelletin osalta jäi vielä kysymyksiä auki, sillä koetulokset 

olivat poikkeavat kirjallisuudesta saatuihin ja kokeiden muihin tuloksiin nähden. Kokeiden aikana huomattiin 

koejärjestelyissä huomattavia puutteita, jotka huomioitiin tulosten käsittelyssä ja arvioinnissa. Vertailemalla 

kirjallisuuden metaanintuottopotentiaaleihin todettiin kuitenkin tulosten olevan oikeansuuntaisia ja metaanintuoton 

alkavan myös alkeellisissa oloissa yksinkertaisella tekniikalla. 
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Abstract 

Aim of this work was to find out the viability of gas production from horse manure and bedding mixture from horse 

stable’s point of view. Subject is now topical, because handling of the horse manures is getting more expensive and 

difficult since legislation is tightening and there is no viable solution on the market for horse manure processing yet. 

When the manure handling problem is solved with producing gas from it, energy self-sufficiency is created, 

emissions and use of fossil fuels are reduced, energy costs are cut down and economical welfare is increased. In this 

research were investigated biogas production from horse waste with dry digestion, legislation of manure handing, 

different manure treatment processes compared to dry digestion and manure handling costs in a case where gas could 

be produced. 

Part of the Master’s thesis were laboratory tests, which were ment to clarify the methane production potential from 

horse waste with different bedding materials. Laboratory tests were compared to information from literature. Test 

were done in two parts. Other part was qualitative and other quantitative test. In the qualitative test was used self-

made bath and produced gas was analyzed with gaschromatograph. In the quantitative tests were used Automated 

Methane Potential Testing System AMPTS II.  

It was noted, that currently there is no such gas production solution on the markets, on which a small stable could 

profitably invest. There is though demand for such small scale solution and it is possible to create it. Beside the 

investment, on the viability of gad production affects current legislation, stable environment, chosen solution, used 

bedding material, amount of used bedding, amount of horses, possibilities to utilize gas and residues and the 

efficiency and gas production of the chosen process. The best case would be such that the gas could be utilized beside 

a stable for 10 horses or more for heating the surrounding buildings with a fuel boiler, which could be switched to 

burn oil when needed. In this case the gas could replace oil and save in energy costs. 

Residues from digestion were noted to be better fertilizer than compost fertilizer or chemical fertilizers. Fertilizer 

from digestion includes nitrogen in better forms and the digestion destroys for example oat seeds, which makes it 

much more interesting for the farmers. Digestion is also faster way to handle manures and therefore does not demand 

as much storage as composting. As the legislation tightens, possibilites for composting changes and it could be 

assumed that the demand for digestate would rise among farmers.  

On the basis of laboratory tests were stated, that from the most common bedding materials in Finland, wood and 

straw pellets were best for methane production with manure. Shavings did not affect the methane production from 

manure significantly. According to literature soft wood did decrease the methane production. In the test peat 

decreased the methane production from manure. When it comes to wood pellets, some questions remained 

unrevealed, since the test results differed a lot from the literature and other test results. During the tests were noticed 

significant flaws, which were taken into account in the result evaluations. Comparison with literature showed that the 

results were valid and that the methane production begins also in very simple systems in very plain conditions. 
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ALKUSANAT 

Tämän työn toteutumiseen myötävaikuttivat useat organisaatiot sekä henkilöt. Ilman 

heidän apuaan ja tukeaan ei tämän tutkimuksen toteutuminen olisi ollut mahdollista. 

Käytännön toteutumisen mahdollistivat Strabag Oy, joka antoi joustavasti aikaa työn 

tekemiseen muiden töiden ohessa sekä Tekniikan edistämissäätiön ja Gasum 

Maakaasurahaston antama apuraha. Suurta helpotusta toi myös Oulun 

Ammattikorkeakoulun vuokraama AMPTS II – laitteisto, jonka antamat mittaustulokset 

osoittautuivat todella arvokkaiksi. Tästä saan kiittää Joni Kosamoa ja Tiina Sarjaa. 

AMPTS II – kokeiden käynnistyksessä ja materiaalihankinnoissa sain apua Oulun 

Yliopiston Kirsi Ahtiselta. Kyseisten kokeiden seurannasta Oulussa vastasi ystäväni 

Joni Kivipelto sillä välin, kun tein itse töitä pääkaupunkiseudulla. Itse rakentamani 

Uima-allas – hauteen kehittämisessä ja osavalinnoissa myötävaikutti rakkaani Marko 

Jussila, joka tuki minua läpi koko pitkän prosessin aina apurahan hakemisesta 

valmistumiseen asti. Uima-altaan valvonnasta ja huollosta vastasi ammattitaidolla 

Jorma Penttinen, joka uhrasi vapaa-aikaansakin tutkimukseni eteen. Hän toteutti 

kaasunäytteiden analysoinnin suunnitteluineen ja auttoi ratkaisemaan useita eteen 

tulleita ongelmia. Osana työtäni ohjasin myös Anna Tenhusen kandintyön, jonka kautta 

Anna teki tutkimuksesta yhden osion, johon minulla ei olisi riittänyt resurssit. Lisäksi 

tärkeitä kontakteja, ajankohtaista materiaalia ja kokemusten tuomaa tietoa sain 

valtavalta joukolta ihmisiä, mistä olen todella kiitollinen. Muutamia myötävaikuttaneita 

mainitakseni haluan kiittää BioGTS:ää, MTT:tä, Hämeen ammattikorkeakoulua, 

Lounaplussaa, Meteneriä, Hippolista sekä kaikkia tavalla tai toisella työni etenemistä 

edesauttaneista, oli apu sitten majoitusta, ruokaa, ajatusten vaihtoa tai konkreettista 

materiaalia. Tämä projekti oli minulle erittäin mieluinen ja tärkeä ja toivon, että siitä on 

iloa ja hyötyä muillekin. Toivon myös voivani tämän työn jälkeen vielä jatkaa 

biokaasuasioiden kanssa painimista. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Aerobinen Hapellinen 

AMPTS Automaattinen Metaanintuottopotentiaalin mittausjärjestelmä 

Anaerobinen Hapeton 

CH4 metaani 

CO2 hiilidioksidi 

H2S rikkivety 

MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 

Tallinpitäjä Hevostalliyrittäjä tai yksityinen taho, joka vastaa hevostallin 

toiminnoista tai mahdollisesti omistaa hevostallin. 

TS kokonaiskiintoainepitoisuus 

VOC orgaaniset yhdisteet 

VS Orgaaninen kiintoainepitoisuus 
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1 JOHDANTO 

1.1 Miksi biokaasua hevosenlannasta? 

Kaikkialla puhutaan jatkuvasti ilmastonmuutoksesta, sen aiheuttamista ongelmista ja 

kuinka sitä voitaisiin ehkäistä tai hidastaa. Samalla painitaan talouden kanssa. Suomessa 

puhutaan nyt energiaomavaraisuudesta ja siitä, että voitaisiin vähentää polttoaineiden 

tuontia muualta. Energiaomavaraisuus toisi tullessaan rahan lisäksi myös lisää 

työpaikkoja Suomeen. Samalla vähennettäisiin fossiilisisten polttoaineiden tarvetta, ja 

osallistuttaisiin ilmastonmuutoksen torjuntaan. Näin päästäisiin käsiksi globaaleihin, 

kansallisiin sekä paikallisiin ongelmiin. Kuluttajan tasolle päästään, kun luodaan 

teknologiat ja ratkaisut, joilla yksittäinen kuluttaja voi muuttua energian kuluttajasta 

energian tuottajaksi. Vaikka kuluttaja ei saisi myytyä itsetuotettua energiaa verkkoon, 

hän voi vähentää tai jopa lopettaa sähkön ostamisen sähköverkosta. Tällaisia ratkaisuja 

on Suomessa muutamia ja ne ovat pääosin bioenergialla toimivia. Yksityisiä 

energiantuottajia löytyy toistaiseksi lähinnä suurilta maatiloilta, joissa esimerkiksi 

lehmänlanta mädätetään biokaasuksi ja kaasu käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon 

tilan omiin tarpeisiin. Bioenergiasta puhutaankin monessa yhteydessä Suomen tulevana 

voimavarana. Bioenergian tuotantoon liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia, joista yksi 

on tuotannon kannattavuus. Kannattavuuteen vaikuttavat vallalla oleva lainsäädäntö ja 

käsillä olevat teknologiat. Viime vuosina Suomen politiikka erilaisten 

energiantuotantomuotojen suhteen on vaihdellut ja tuonut epävarmuutta 

energiamarkkinoille. Tästä on seurannut se, ettei uskalleta tehdä suuria investointeja 

uusiin energiantuotantolaitoksiin.  

Hevosenlantakuivikeseos sisältää merkittävän määrän energiaa, joka jää tällä hetkellä 

valtaosin käyttämättä. Tähän asti kuivike-lantaseos on pääasiassa kompostoitu 

lannoitteeksi maataloutta varten tai läjitetty kotipihoille ja kaatopaikoille. Tiukentuvien 

lakien ja säädösten myötä lantaa vastaanottavat kaatopaikat ovat vähentyneet. Muun 

muassa lakisäädösten vuoksi maanviljelijät eivät ole halukkaita sitoutumaan 

hevosenlannan vastaanottamiseen. Maanviljelijät eivät suosi hevosenlantaa myöskään 

lantakuivikeseoksen huonon maatuvuuden, heikon lannoitevaikutuksen ja hukkakauran 

takia (Hollmén 2010 s. 13). Hukkakaura tarkoittaa pääsääntöisesti yksivuotista 

rikkaheinää, jonka siemen itää, kun olosuhteet ovat sopivat. Tässä työssä hukkakaura 
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tarkoittaa lantaan jääneitä kokonaisia kauranjyviä, jotka ovat edelleen kasvukykyisiä. 

Hukkakauran määrä hevosenlannassa on merkittävämpi kuin muiden eläinten lannassa 

johtuen muun muassa ruokintatavoista, eikä perinteisesti lannan käsittelyyn käytetty 

kompostointi poista hukkakauran itävyyttä. Isoissa hevoskeskittymissä ja 

pääkaupunkiseudulla lantaa muodostuu enemmän kuin paikallisten maanviljelijöiden on 

mahdollista käyttää. Edellä esitetyt syyt ovat aiheuttaneet sen, että monille 

hevosyrittäjille lanta-kuivikeseoksesta eroon pääsy on kallista ja hankalaa. Tallit 

maksavat itse kuljetuskustannukset ja joissain tapauksissa tallit joutuvat maksamaan 

lisäksi vastaanottomaksuja tai muita kuluja lannan vastaanottajille. Pienen tallin 

pyörittäminen on monessa tapauksessa muutoinkin kannattamatonta toimintaa ja 

harrastuneisuuden ja tallinpitäjien muiden tulojen varassa. Hevosenlanta aiheuttaa 

kuluja, joista tallinpitäjät haluaisivat eroon. 

Hevosenlannankäyttö energiantuotannossa on puhuttanut Suomessa jo useamman 

vuoden ajan erityisesti hevosalan ihmisiä. Hevosenlanta on energiantuotannon kannalta 

kannattavinta polttaa, mutta johtuen polttamisessa syntyvistä päästöistä ja 

ympäristölainsäädännöstä hevosenlanta ei sovellu pienelle tuotantolaitokselle. 

Isommille laitoksille hevosenlanta ei ole kiinnostava raaka-aine, sillä parempia 

polttoaineita on saatavilla reilusti. Hevosenlannan käytölle ja sen 

käyttömahdollisuuksille on tehty useita kartoituksia ja joitain pieniä tutkimuksia 

kaasuttamisesta ja mädättämisestä muun jätteen seassa. (Alho 2010). Pelkästään 

hevosenlannan mädättämiseen keskittyviä tutkimuksia on toistaiseksi vähän. Muutamia 

tuoreita tutkimuksia löytyy ulkomailta kuten Yhdysvalloista ja Saksasta. 

Kaasuntuotantoa hevosenlannasta on kokeiltu voimalaitoksia varten, mutta 

hevosenlannan kaasuntuottopotentiaalin on todettu olevan muita raaka-aineita heikompi 

käytettyjen kuivikkeiden ja hevosenlannan ominaisuuksien takia. Kaasuntuotannon 

kannalta hevosenlanta on todettu soveltuvan muun biojätteen sekaan täydentämään 

mädätettävää seosta, mutta hevosenlanta sisältää vähemmän ravinteita kuin muiden 

eläinten jätteet, jolloin sen oma metaanintuottopotentiaali ja lannoitevaikutus ovat 

erilleen otettuna heikommat. Hevosenlanta ei siis ole parhaimpia raaka-aineita 

biokaasuntuotantoon eikä näin ollen ole kiinnostanut laitoksia riittävästi. Muutamat 

voimalaitokset voivat vastaanottaa hevosenlantaa, mutta lannasta kuitenkin peritään 

porttimaksu, joka on määrätty lainsäädännössä. Hevosenlanta on kuitenkin monesta 

näkökulmasta hukkaan heitetty raaka-aine, jonka aiheuttamat kulut tallinpitäjälle 
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voitaisiin kääntää tuloiksi. Pelkästään hevosenlannalla ei ole ollut kannattavaa lähteä 

tekemään energiaa yleisille markkinoille. Pienemmän mittakaavan ratkaisuista ei ole 

tehty tarkempaa selvitystä, eikä pienen kokoluokan ratkaisuja juuri ole markkinoilla. 

Hevostallinpitäjän kannalta tavoitteena ei ole tuottaa mahdollisimman tehokkaasti 

energiaa vaan säästää rahaa ja päästä lannasta eroon kustannustehokkaasti. Mädätyksen 

etuja ovat sen tuottama hyvä polttoaine metaani sekä mädäte, joka on tällä hetkellä 

käytössä olevaa kompostilannoitetta parempi lannoite ja helpompi käyttää ilman pitkiä 

varastointi tai käsittelyaikoja. 

1.2 Tilannekatsaus Suomen hevostalouteen 

Suomessa on hevosia tällä hetkellä noin 74 000 ja määrä on ollut kasvussa lisääntyneen 

harrastuneisuuden myötä (Hippos 2013 a). Lainsäädäntöön (Nitraattiasetus 931/2000) 

kirjatun arvion mukaan hevonen tuottaa lantaa kuivikkeineen 1 m3 kuukaudessa. Yhden 

hevosen tuottama päivittäinen lantamäärä vastaa maksimissaan noin kolmea (3) litraa 

kevyttä polttoöljyä (Hollmén 2010 s. 17). Toisaalta vastaava määrä on energiana 30 

kWh, kun litra polttoöljyä on 10 kWh (Luostarinen et al. 2010). Eli 4-5 hevosen 

tuottaman lannan sisältämällä energiamäärällä voisi lämmittää omakotitalon. Tämä 

tarkoittaa periaatteessa sitä, että lähes jokainen yli 5 hevosen talli pystyisi lämmittämään 

lähiympäristön rakennuksia, mikäli lannan energia saataisiin tehokkaasti käyttöön. 

Vuoden hevosenlannan tuotto Suomessa on nyt noin 900 000 m3. Suomessa hukkaan 

menevän energian määrä olisi arvion mukaan 2,22 GWh. Anna Tenhusen teettämän 

kyselyn mukaan syntyvän lantakuivikeseoksen määrä on lähempänä 17 m3 vuodessa 

hevosta kohti, eli noin 1,4 m3 kuukaudessa (Tenhunen 2014). Tällöin vuotuinen 

hevosenlannan tuottoarvio Suomessa nousee yli 1,2 miljoonan kuution. Energiana se 

olisi noin 3,1 GWh. Tallia kohti se tekisi keskimäärin noin 80 m3 vuodessa. Yhden 

kuution kuukausituotolla vastaava määrä syntyvää lantaa olisi noin 56 m3.  

Talleja Suomessa on noin 16 000 ja palkattuja työntekijöitä 15 000-16 000 (Hippos 

2013 b). Tallien lukumäärä ylittää jo lypsykarjatilojen määrän, joka oli vuonna 2010 

noin 11 000 (Suomalaisen hevosalan katsastus 2010). Todellisuudessa vain joka 

neljännellä yritystallilla on päätoimisia työntekijöitä. Työntekijöinä on sekä 

kokopäiväisiä, että osa-aikaisia samanaikaisesti. Arvion mukaan hevosalalla yhtä 

tallityöntekijäpaikkaa kohti tarvitaan 10 hevosta. (Suomalaisen hevosalan katsastus 
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2010). Monet tallit pyörivät harrastuksen omaisesti, jolloin siellä ei ole palkattua 

työvoimaa. Kokemusten perusteella voidaan sanoa myös, että isommilla talleilla on 

useampia työntekijöitä ja monet tallinpitäjät ja yrittäjät ottavat työntekijöitä myös 

oppisopimuksella hevosalan kouluista. 

Suomessa noin 375 000 ihmistä on tekemisissä hevosten kanssa, mikä on huomattavan 

suuri osa Suomen väestöstä. Hevosten merkitys tavallisten ihmisten arjen 

tasapainottajana on kasvanut ja hevosten on huomattu olevan suuri apu muun muassa 

sosiaalipedagogisessa toiminnassa. Hevosten suosio kasvaa kovaa vauhtia ja puitteet 

hevostoiminnalle kehittyvät koko ajan. Ravi- ja jalostuspuolella toimii aktiivisesti 

Hippos ry ja ratsastuspuolella Suomen Ratsastajainliitto eli SRL. Suomessa on noin 500 

ratsastuskoulun kaltaista yritystä ja 300 SRL:n tarkastamaa ja hyväksymää 

ratsastuskoulua. Ratsastustalleja on noin 1000 ja niiden liikevaihto on keskimäärin 

135 000 €. Ravipuolella ammattivalmentajia on noin 170 ja noin puolella yrityksistä 

liikevaihto ilman arvonlisäveroa on 50 000 – 100 000 euron välillä. Vuonna 2010 ELY 

– keskuksen tukea sai yhdeksän talli-investointia, joiden kustannukset olivat yhteensä 

miljoonan euron luokkaa. Kaikkiaan hevosalalla liikkuu noin 830 miljoonaa euroja, 

josta hevosten ylläpitoon menee melkein puolet. Vajaa neljännes tulee tapahtumista ja 

vajaa kolmannes pelitoiminnasta. Hevostilat ovat pinta-aloiltaan keskivertomaatilaa 

pienempiä ja joissain tapauksissa hevostilojen on järkevää sopia yhteistyösopimuksia 

isompien maatilojen kanssa esimerkiksi lantahuollon takia. Yhteistyöllä pyritään 

hyödyttämään molempia ja sopimukset liittyvät usein esimerkiksi lannan käsittelyyn ja 

rehuntoimitukseen. (Suomalaisen hevosalan katsastus 2010). Ottaen huomioon 

Suomessa olevien tallien määrän ja talleille jaettujen tukien määrän, sekä suhteutettuna 

hevosalan rahavirtoihin kaikkiaan, kun yhdeksän tuettua tallia 16 000 tallista on vain 

noin 0,05 %, voisi ajatella, että potentiaalia tuetulle toiminnalle löytyisi vielä enemmän. 

On mahdollista, että tallinpitäjät eivät hae tukea ja avustusta toimintojensa 

parantamiseen, koska eivät tiedä kaikista mahdollisuuksista. Esimerkiksi lantahuollon 

kehittämiseen voisi hakea avustusta (ks. Lainsäädännön vaikutukset). Alan järjestöt 

tekevät kuitenkin kovasti töitä informaation jakamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi 

(Suomalaisen hevosalan katsastus 2010). 

Hevoset eivät työllistä vain ratsastuskouluja ja ravivalmentajia vaan myös useita 

erikoisosaajia ja käsityöläisiä, kuten kengittäjiä, satulaseppiä, eläinlääkäreitä, 
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fysioterapeutteja, rehujen ja kuivikkeiden valmistajia, valmentajia, varustekauppiaita ja 

-maahantuojia (Ladec 2013). Myös elämysmatkailu hevosilla on nousussa ja tämä luo 

sekä lisää työpaikkoja, että tuo rahaa Suomeen turismin kautta. (Hippos 2014) Hevosten 

määrän kasvaessa ja ympäristösäädösten tiukentuessa myös lantahuolto kaipaa 

kehittämistä. 

Suomen ratsastajainliitto ylläpitää laatutalli – järjestelmää, johon yhtenä osa-alueena 

kuuluu asianmukainen lannan varastointi ja käsittely. Laatutallin määritelmä pitää 

sisällään kohdan, jossa sanotaan, että ”Tallilla on siisti katettu lantala. Lantalan 

kapasiteetti on riittävä ja säännöllisesti tyhjennyksestä huolehditaan. Lanta 

hyödynnetään tilalla/jatkokäsitellään/toimitetaan hyödynnettäväksi. Sopimukset ovat 

voimassa. Lantalan ympäristö on siisti.” Suomessa ei vielä ole kovin montaa laatutalli – 

merkinnän saanutta tallia. Näistäkin valtaosa on yritystoimintaa pyörittäviä 

ratsastuskouluja. Vuonna 2013 laatumerkin saaneita harrastetalleja oli pari ja 

yksityistalleja vain yksi. (Suomen Ratsastajainliitto 2013). Tällaisella laatusertifioinnilla 

edesautetaan hevospuolen kestävyyteen tähtäävää toimintaa. Suunta kestävään 

hevostoimintaan on selkeä, mutta toteutus on keskeneräinen. Sertifiointi ei ole kovin 

yleistä eikä vastaavaa järjestelmää löydy esimerkiksi ravipuolelta. Laatusertifiointia 

voisi käyttää apuna haettaessa valtion tukea kestävän toiminnan kehittämiseen ja uusien 

ratkaisujen toteuttamiseen vaikkapa lantahuoltoon liittyen. 

Anna Tenhusen kandidaatin työssä (2014) on tehty kysely tallinpitäjille liittyen 

hevosenlannan käsittelyyn ja hyötykäyttöön. Kyselyyn vastasi 66 tallinpitäjää ympäri 

Suomen, joten otanta oli kohtalainen. Yli puolet vastaajista oli pienten tallien, noin 2-10 

hevosen, pitäjiä. Ilmeni, että 70 % lannasta levitettiin joko omalle pellolle tai 

ulkopuolisen maanviljelijän pellolle. Kaatopaikoille päätyi noin 10 % lannasta ja muita 

lannan loppusijoituskohteita olivat muun muassa kasvihuoneet tai kukkapenkki. 

Kyselystä ei ilmennyt, että miten lantaa käsiteltiin ennen pellolle levittämistä ja 

päätyikö kompostoiduksi ilmoitettu lanta pelloille, viherrakentamiseen tai johonkin 

muuhun. Kyselyyn vastanneista kuitenkin 45 % kertoi, ettei lantaa hyötykäytetä ja loput 

sanoivat käyttävänsä lantaa lannoitteena tai maanparannusaineena. Lähes kaikki 

tallinpitäjät olivat kuitenkin kiinnostuneita lannan hyötykäytöstä lämmöksi ja sähköksi 

joko pelkästään tai yhdessä muun käytön kanssa. Kysely antoi myös viitteitä käytetyistä 
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kuivikkeista ja aiheutuneista kustannuksista. Kuivikkeita ja kustannuksia käsitellään 

jäljempänä. 

Sosiaalisessa mediassa on kuluneen talven aikana puhuttanut myös Vaasan seudulla 

kaatunut hanke hevoskeskuksen perustamisesta. Jo osittain aloitettu hanke hyllytettiin ja 

loput rahat päätettiin siirtää hevoskeskuksesta jääkiekkoon ja tästä pidettiin muun 

muassa mielenosoitus ystävänpäivänä 14.2.2014. Hevosharrastajat haluavat paremmat 

puitteet harrastukselleen ja hevoskeskuksen yhteyteen pystyisi rakentamaan useita uusia 

työpaikkoja. Sellaisen keskuksen yhteyteen voisi olla myös järkevää suunnitella ja 

rakentaa lannanhyödyntämislaitos, johon seudun tallit voisivat toimittaa lantansa 

yhteistyösopimuksella. Alueella on paljon maanviljelijöitä ja hevostiloja, jotka voisivat 

hyötyä lannan energiakäytöstä kuten mädättämisestä kaasuksi ja lannoitteeksi. Näin 

voitaisiin myydä alueen asukkaille vihreää energiaa joko lämmön tai sähkön muodossa, 

sekä viljelijöille luonnonmukaista hyvää lannoitetta. Mahdollisuuksia on monia ja 

kiinnostus hyötykäyttöä kohtaan kasvaa koko ajan. 

1.3 Työn sisältö ja tavoitteet 

Tämän lopputyön tutkimuksen kohteeksi valittiin hevosenlannan biokaasun tuotanto, 

sillä hevosenlanta aiheuttaa tallinpitäjille kustannuksia ja siitä on yhä vaikeampaa päästä 

eroon samalla, kun lannassa on potentiaalia energiantuotantoon ja kaasuntuotanto 

todettiin parhaaksi energiantuotantovaihtoehdoksi. Kaasuntuotto valittiin tehtäväksi 

kuivamädätyksellä, koska se on tehokas, yksinkertainen ja kustannuksiltaan halvempi 

tapa tuottaa kaasua kuin esimerkiksi märkämädätys (Ladec 2013 ja BioGTS 2013). 

Työssä esitellään myös muita lannankäsittelyvaihtoehtoja hevosen lannalle ja vertaillaan 

lyhyesti niiden ongelmia ja etuja. Kirjallisen tutkimuksen osuus perehtyy hevosenlannan 

käsittelyvaihtoehtojen ja lannan kuivamädätyksen lisäksi lainsäädäntöön, 

talliolosuhteisiin ja niiden vaikutukseen kuivamädätysprosessissa. Työhön kuuluu myös 

laboratoriotutkimuksia, joilla on tarkoitus selvittää hevosenlannan mädäntyminen 

mahdollisimman yksinkertaisin menetelmin ja erilaisilla kuivikkeilla.  

Pohjimmainen tarkoitus diplomityöllä on selvittää, olisiko pienen hevostallin tai 

hevostallikeskittymän kannattavaa tehdä syntyvästä hevosenlanta-kuivikeseoksesta 

kaasua paikallisesti omalla mädätyslaitteistolla ja mitkä tekijät vaikuttavat 
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kannattavuuteen. Pyritään selvittämään, voiko hevosen lannasta saatavan energian tai 

osan siitä ottaa helposti kaasunmuodossa käyttöön edistäen näin hevostaloutta, 

yrittäjyyttä, ympäristöystävällisyyttä ja Suomen energiaomavaraisuutta. Tutkitaan myös 

eri kuivikkeiden vaikutusta metaanintuottopotentiaaliin laboratoriokokeilla. Oletuksena 

on, että lantalassa normaaleissa olosuhteissa kuivike-lantaseoksessa mikrobit tuottavat 

merkittävästi kaasua. Kannattava ratkaisu voi herättää mielenkiintoa kansainvälisillä 

markkinoilla etenkin Keski-Euroopassa, jossa hevostalous on merkittävää.  

Lähemmässä tarkastelussa on lantakuivikeseoksen luonnollinen mädäntyminen ilman 

monimutkaista laitteistoa tai lisäaineita. Luonnollisen mätänemisprosessin tehokkuutta 

selvitetään ja pohditaan, voiko sitä käyttää hyväksi sellaisenaan tai pienin helposti 

toteutettavin muutoksin. Lisäksi selvitetään investointiin liittyviä kustannuksia, lannan 

käsittelystä aiheutuvia kustannuksia sekä logistisia kustannuksia. Tutkimuksessa 

käytetään apuna kokemuksia hevosalan töistä ja tallinpidosta sekä kirjallisuutta. 

Tarkoituksena on verrata kaasuntuotannon kustannuksia olemassa oleviin 

kustannuksiin, joita lannan käsittelystä tulee tallinpitäjille tänä päivänä. Tämä 

diplomityö pyrkii antamaan kattavan käsityksen mahdollisuuksista ja ongelmista, jotka 

liittyvät biokaasuntuotantoon mädättämällä hevosenlannasta sekä hevosenlannan 

käsittelyyn yleensä. 
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2 HEVOSENLANNAN KÄSITTELY 

2.1 Eri menetelmät hevosenlannan käsittelylle 

Lannan käsittelymenetelmien kannattavuuteen ja valintaan vaikuttavat investointi- ja 

käyttökustannukset, tuotteista mahdollisesti saadut tulot ja muut hyödyt, kuten säästöt ja 

tuet. Tukia on saatavilla esimerkiksi ympäristöystävällisestä toiminnasta ja maatalouden 

kehittämisestä. Tuista puhutaan kappaleessa 3 lainsäädännön vaikutukset. Useimmiten 

ympäristöteknologisilla ratkaisuilla ei ole taloudellista funktiota, vaan toimintaa ajavat 

ympäristösäädökset ja politiikka. Tämä aiheuttaa haasteita, koska menetelmät eivät 

välttämättä ole voittoa tuottavia vaan enemmänkin säädösten pakottamia toimintoja, 

joista itse toimija ei hyödy taloudellisesti. Useiden menetelmien on kehityttävä ja uusia 

ratkaisuja tulee löytyä, jotta ympäristöteknisistä toiminnoista saadaan myös 

taloudellisesti kannattavia ilman tukijärjestelmiä.  

Yksi tapa hävittää lantaa on tarjota tai myydä sitä lannoitteeksi viherrakentamiseen, 

kukkaistutuksiin tai maatalouteen. Lantaa tai siitä valmistettua tuotetta, kuten 

kompostissa käsiteltyä lantaa, saa luovuttaa tai myydä yksityisille henkilöille tilan 

omana myyntinä, jos myytävän lannan määrä on alle 100 m³ vuodessa (Jätelaki 

646/2011). Lannan kysyntään kuitenkin vaikuttavat käytetyt käsittelymenetelmät, 

lainsäädäntö sekä vastaanottajan sijainti ja lannan tarve ja laatu. (Alho et al. 2010) 

Monella pienellä tallilla lanta läjitetään pellon reunaan tai muuhun paikkaan ilman 

asianmukaisia käsittelyitä (Hollmén 2010). Tähän ovat syynä niin ihmisten 

tietämättömyys kuin myös kyvyttömyys järjestää asianmukaista käsittelyä lannalleen 

taloudellisista tai sijainnillisista syistä. 

Erilaisia lannan käsittelymenetelmiä on käyty läpi muun muassa MTT:n raportissa 

numero 27 ”Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat” (Luostarinen 

et al. 2011). Lannan käsittelymenelmät voidaan jakaa biologisiin, kemiallisiin ja 

fysikaalisiin prosesseihin. Menetelmiä, joita yleisimmin käytetään hevosenlannan 

käsittelyyn, ovat mädätys, kompostointi, kaasutus ja polttaminen. Näistä kaksi ensin 

mainittua ovat biologisia prosesseja, joista kompostointi on kautta aikojen ollut 

yleisimmin käytetty. Uusina käsittelymenetelminä on tutkittu typen ja fosforin erottelua 

lannasta lannoitekäyttöön. (Luostarinen et al. 2011). Kaasutusta ei tule sekoittaa 
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biokaasutuksen kanssa, sillä biokaasutus on mikrobiologista kaasuntuotantoa ja 

kaasutus termistä (Tenhunen 2014). Biologisia jätteenkäsittelyprosesseja jaotellaan 

aerobisiin, anaerobisiin ja typen sekä fosforin poistoprosesseihin. Kompostointi on 

aerobinen prosessi. Se on perusperiaatteiltaan yksinkertaisempi ja helpommin 

toteutettavissa kuin anaerobiset mädätysprosessit. Typen ja fosforin poistoprosessit 

erottelevat ravinteita lannasta, mutta poistoprosessien jäännös tarvitsee usein 

jatkokäsittelyä eivätkä poistoprosessit poista itse jätteen hävitysongelmaa. (Luostarinen 

et al. 2011). Lantaa voidaan myös hyödyntää käsittelemättä esimerkiksi ottamalla siitä 

syntyvä lämpö talteen lämmönvaihtoon perustuvalla putkijärjestelmällä. 

Kompostoituessa itsekseen massan lämpötila voi olla noin 60 C astetta. (Myllymäki 

2012) 

Kompostointi on perinteisin lannan käsittelymenetelmä, sillä se on yksinkertaisin 

toteuttaa ja lopputuote käy lannoitteeksi. Kompostoinnista kuitenkin useimmiten 

vapautuu orgaanisia yhdisteitä kuten nitraatteja maaperään, jonka vuoksi kompostointia 

on rajoitettu valtioneuvoston asetuksella 931/2000. Lantaa ei saa levittää esimerkiksi 

talvella aikavälillä 15.10.–15.4., jotta nitraatit eivät leviä sulavien lumien mukana 

vesistöön. Lisäksi hevostalleilla käytettävien kuivikkeiden kompostoituvuus ja käytetty 

kuivikemäärä vaihtelevat suuresti. Muun muassa kutteripuru on sellainen kuivike, jota 

maanviljelijät eivät halua lannan sekaan. Puupohjaiset kuivikkeet maatuvat hitaasti ja 

saattavat hajotessaan kuluttaa maaperän typpeä, jolloin lannan lannoitusarvo heikkenee 

entisestään (Myllymäki 2012). Turvekuivike sen sijaan on hyvä kuivike 

kompostoitavaksi ja lannoitteeksi, sillä se sitoo typpeä ja luovuttaa sen sitten sopivassa 

muodossa kasvien käyttöön (Hollmén 2010 s.13). Hevosenlannassa on usein kokonaisia 

kauranjyviä, jotka voivat kompostoinnin jälkeen itää, mikä ei ole toivottua käytettäessä 

kompostoitua lantaa viljelyyn. (Virkkunen 2014). Kuivikkeista ja hukkakaurasta 

puhutaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  

Kompostoinnissa orgaaninen aines hajoaa aerobisissa olosuhteissa. Kompostorityyppejä 

ovat auma-, rumpu- ja tuubikompostorit, joista viimeisin on uusi ja on kehitetty 

korvaamaan aumakompostointia. Tuubikompostoinnilla mahdollistetaan tehokas lannan 

käsittely noudattaen uusia ympäristöasetuksia. Lopputuotteina kompostoitumisessa 

syntyy humuspitoista kompostia, vettä, hiilidioksidia ja lämpöä. Osa ravinteista karkaa 

hajoamisen mukana, mutta maanparannusvaikutus kasvaa. Kompostoituessa lannan 
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tilavuus pienenee, hygieeninen laatu paranee, levitettävyys helpottuu ja useimmat 

rikkakasvit tuhoutuvat. (Hollmén 2010 s.16). Nämä edellyttävät, että kompostoituminen 

on käynyt loppuun asti eli vähintään vuoden (Ladec). Lannoitteeksi käytettävä 

lantakuivikeseos on tähän asti kompostoitu aumoissa, joista leviää helposti erilaisia 

haitallisia yhdisteitä ympäristöön. Tämän vuoksi ollaan siirtymässä 

tuubikompostointiin, jossa ympäristöön pääsee vähemmän haitallisia yhdisteitä. (Säikkö 

2012). 

Mädätys jaetaan märkämädätykseen ja kuivamädätykseen. Mädätyksestä käytetään 

myös termiä biokaasutus. Märkä- ja kuivamädätyksen periaate on sama, mutta nimensä 

mukaisesti märkämädätyksessä mädätettävä aines on lietteenä ja kuivamädätyksessä 

kuivempana ja kiinteämpänä. Kummankin prosessin lopputuotteita ovat biokaasu ja 

lannoitekelpoinen mädäte. Märkäprosessin jälkeen mädätteellä on korkea 

kosteusprosentti, joten joissain tapauksissa se tulee jälkikuivata (Luostarinen et al. 

2010). Märkämädätys on monimutkainen prosessi. Siihen käytetään paljon vettä ja 

energiaa sekoitukseen ja lämmitykseen. Kuivamädätys on yksinkertaisempi prosessi. 

Kuivaprosessin lämmitysenergian tarve on pienempi, mutta kiintoaineen sekoitus on 

raskaampaa kuin lietteen. Suomessa on vasta rakennettu muutama hevosenlantaa 

mädättävä biokaasulaitos. Näillä laitoksilla on korkeat vastaanottomaksut (Hollmén 

2010, Ladec 2013). Kuivamädätystä käsitellään tarkemmin jäljempänä kappaleessa 

biokaasu hevosenlannasta. 

Mädätys voidaan jakaa myös lämpötilan perusteella mesofiiliseen ja termofiiliseen 

mädätykseen. Mesofiilisessä mädätyksessä käytetty lämpötila on 32–38 °C asteen 

välillä ja termofiilisessä mädätyksessä lämpötila on noin 55 °C astetta. (Luostarinen et 

al. 2011) Lämpötila tulee valita tarkasti ja sen pitää pysyä vakaana, sillä 

kaasuntuottajabakteerit ovat herkkiä lämpötilan vaihtelulle ja pienikin muutos 

lämpötilassa voi vaikuttaa heikentävästi bakteerien toimintaan (Maritta Kymäläinen 

2013). Mädätyksessä bakteerit muuttavat typpiyhdisteet ammoniumtypeksi. Kasvien on 

helppo käyttää ammoniumtyppeä eikä se tällöin liukene lannoitteesta niin helposti 

veden mukana maaperään. Tästä syystä mädätetty lanta soveltuu paremmin 

lannoitteeksi kuin kompostoitu lanta. 
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Kompostointi ja mädätys vaativat toimiakseen tehokkaasti riittävän kosteuden ja 

lämpötilan. Kompostoituminen vaatii happea ja usein sekoitusta tai ilmastusta. Mädätys 

tarvitsee hapettomat olot, mikä aiheuttaa haasteita esimerkiksi kuivamädätyksen 

syötteen lisäämisen kanssa. Kompostointiprosessi on huomattavasti hitaampi kuin 

mädätysprosessi. Kompostoinnissa menetetään osa lannan sisältämistä ravinteista, eikä 

siinä synny poltettavia kaasuja. 

Kaasutusta on tähän asti käytetty lähinnä puun ja hiilen käsittelyyn. Sen käyttöä 

hevosenlannan käsittelyksi on viime aikoina tutkittu Suomessa. Kaasutuksessa 

hiilipitoiset materiaalit muutetaan kuumentamalla pienen ilmamäärän kanssa 

poltettaviksi kaasuiksi. Kaasutus on polttamista ilman riittävää happea, jolloin 

polttoaineet eivät hapetu kokonaan vaan kaasuuntuvat. Näistä kaasuista voidaan tehdä 

polttamalla sähköä tai lämpöä. Kaasutus vaatii korkean lämpötilan, jopa yli 700 C 

astetta, mikä tekee siitä energiaa kuluttavan prosessin. Materiaali on usein lisäksi 

esikuivattava. Esimerkiksi hevosenlanta on liian kosteaa kaasutettavaksi sellaisenaan. 

Lopputuotteena syntyvän tuhkan on tutkittu olevan käyttökelpoista lannoitteeksi, joskin 

korkeissa lämpötiloissa osa ravinteista tuhoutuu. Tuhka soveltuu esimerkiksi happamille 

maille korkean kalsiumpitoisuutensa vuoksi. (Luostarinen et al. 2011).  

Hevosenlannan polttamisesta on käyty Suomessa keskustelua useamman vuoden ajan. 

Suomen lainsäädäntö tekee hevosenlannan polttamisesta kannattamattonta muutoin kuin 

isoissa jätteenpolttolaitoksissa asetettujen päästörajojen vuoksi. Hevosenlanta 

luokitellaan ongelmajätteeksi ja polttamisessa syntyvät savukaasut ylittävät sallitut raja-

arvot. Lainsäädännöstä lisää seuraavassa kappaleessa. Muualla Euroopassa poltetaan 

jonkun verran hevosenlantaa, sillä se on muissa maissa luokiteltu kasviperäiseksi 

biomassaksi (Hollmén 2010). Tämä on aiheuttanut suomalaisen lainsäädännön 

kyseenalaistamisen ja jatkuvaa kiistelyä hevosenlannan polttamisesta (Myllymäki 2012, 

Pellikka 2009). Kauppinen tutki hevosenlannan polttamista puru- ja turvelannasta 

(Kauppinen 2005). Polttamisessa on hyvä hyötysuhde ja se on moneen prosessiin 

verrattuna yksinkertainen ja helppo toteuttaa, mikä houkuttelisi suomalaisiakin 

hevostiloja. Polttaminen on kuitenkin laillisesti mahdollista vain jätteenpolttolaitoksissa, 

joissa on jatkuva savukaasujen päästömittaus ja puhdistusjärjestelmä (Hollmén 2010 

s.17). Aiheesta lisää lainsäädännön vaikutukset – kappaleessa.  
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Lannan käsittelyn helpottamiseksi ja esimerkiksi polttamisen tehostamiseksi 

hevosenlantakuivikeseoksen voi myös pelletöidä. Pelletöinti vaatii kuivaamista ja 

isompien jakeiden, kuten esimerkiksi oljen silppuamista. Pelletöinti on kannattavaa 

ennen polttoprosessia. (Alho et al. 2010) 

Pienellä yrittäjälle tai tallinpitäjälle useimmat esitellyistä prosesseista ovat liian 

monimutkaisia ja kalliita toteuttaa. Kaasutus, polttaminen, märkämädätys ja 

erotusmenetelmät vaativat suuria kapasiteetteja, jotta ne ovat kannattavia. Jäljelle jäävät 

kompostointi ja kuivamädätys, jotka voidaan toteuttaa pienessä mittakaavassa ja 

yksinkertaisilla järjestelyillä. Kompostoinnista saatavia hyötyjä ei juuri ole vaan se on 

ainoastaan käsittelyprosessi, jolla lanta muutetaan lannoituskelpoiseksi. 

Kuivamädätyksestä saadaan metaania, jota voidaan käyttää esimerkiksi käyttöveden 

lämmitykseen omakotitalossa.  Alla olevassa taulukossa 1 on vertailtu eri prosessien 

etuja ja haittoja. 

Ladecin vertailun mukaan 2000 m3 hevosenlantaa tuottaisi mädättämällä 320 MWh 

energiaa, pyrolyysillä 660 MWh ja poltolla 1334 MWH (Ladec 2013). Vertailussa ei ole 

vedetty eroa kuiva- ja märkämädätyksen välille ja teoreettisestihan niiden 

energiantuotantopotentiaali on sama. Käytännössä kuivamädätys on hiukan 

märkämädätystä tehottomampi prosessi. On myös huomattava, että kaasutus ja 

pyrolyysi eivät ole sama asia. Kaasutuksessa käytetään rajoitettua määrää happea ja 

pyrolyysissä ei käytetä happea lainkaan, vaikka perusperiaatteiltaan prosessit ovat hyvin 

samanlaiset ja niistä puhutaan monesti samassa yhteydessä (Tenhunen 2014). 

Molemmat ovat myös kohtalaisen uusia menetelmiä hevosenlannan käsittelyssä 

Suomessa. (Ladec 2013) 
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Taulukko 1 Eri prosessien edut ja haitat hevosenlanta-kuivikeseoksen käsittelyssä. 

Prosessi 

Prosessityyppi 

Edut haitat 

Märkämädätys 

Biologinen 

Lopputuotteet sisältävät runsaasti 

ravinteita, hyötysuhde 

Tuottaa energiaa (metaanikaasua) 

laitetoimittajia on 

Monimutkainen prosessi  

Kallis 

Kuluttaa paljon energiaa 

Ei hukkakauran riskiä 

Varastointi huonontaa 

metaanintuottopotentiaalia 

Kuivamädätys 

Biologinen 

Lopputuote sisältää runsaasti ravinteita, 

Yksinkertainen prosessi 

Halvempi 

Tuottaa energiaa (metaanikaasua) 

Tehottomampi 

Vaikeammin säädettävissä ja 

kontrolloitavissa 

Ei hukkakauran riskiä** 

Prototyyppivaiheessa 

Varastointi huonontaa 

metaanintuottopotentiaalia 

Kompostointi 

Biologinen 

Lopputuote sisältää ravinteita 

Halpa (tuubikomposti) 

yksinkertainen 

Tunnettu 

paljon laitetoimittajia 

Hitaus 

Merkittävä hukkakauran riski 

Ei energian tuotantoa 

vaatii paljon varastointitilaa 

Kaasutus 

Kemiallinen 

Tehokkuus 

Tuottaa energiaa 

Lopputuotteessa ei ole paljoa ravinteita 

Raaka-aine tarvitsee esikuivatuksen 

Prosessi vaatii paljon energiaa 

Prototyyppivaiheessa 

Polttaminen 

Kemiallinen 

Tuottaa energiaa  

Hyvä hyötysuhde  

nopea 

Suuri energian tuotanto  

Laitetoimittajia on 

Vaatii savukaasujen mittausta ja 

puhdistusta, mikä tekee investoinnista 

huomattavan kalliin. 

Vaatii usein esikuivatuksen 

Erotusprosessit 

Kaikki 

Tehokkuus 

ravinnekierto 

Jatkokäsittelyn tarve 

Sivutuotteet 

Ei energian tuotantoa 

tutkimusvaiheessa 

Hagström 2005, Luostarinen et al 2011, Ladec 2013, Mönch-Tegeder et al. 2013, Virkkunen 2014 ** 

hukkakauraa käsitellään Johdannossa ja sivuilla 22-23. 
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2.2 Biokaasu hevosenlannasta 

Biokaasu on orgaanisista raaka-aineista tuotettua kaasua, jonka metaanipitoisuus on 

yleensä 50–70 % ja hiilidioksidipitoisuus 30–50 %. Biokaasu sisältää myös pieniä 

määriä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja rikkidioksidia (Luostarinen et al. 2011). 

Mädättämällä tuotettu biokaasu muodostuu hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa, 

jossa mikrobit hajottavat eloperäistä eli orgaanista ainesta, kuten esimerkiksi ruohoa, 

lantaa tai vedenpuhdistamon jätelietettä. Biokaasua voidaan hyödyntää sähkön ja 

lämmön tuotannossa tai puhdistettuna maakaasuverkossa ja liikennepolttoaineena ja sen 

kokonaishyötyteho voi nousta jopa 90 %. Mädätyksen jäännös, eli mädäte sopii 

lannoitteeksi sekä maanparannusaineeksi Mädätteen lisäksi ei usein tarvita teollisesti 

valmistettuja lannoitteita ja näin säästetään luontoa. Mädättävien mikrobien 

optimaalisin toimintalämpötila on joko mesofiilinen eli 35–38 C tai termofiilinen eli 

noin 55 C. (Lehtomäki et al. 2007). 

Hevosenlannan mädättämisen etuja ovat lannoitteen laadun paraneminen, lannan 

ympäristökuormituksen väheneminen, hajuhaittojen väheneminen, lannan 

hygienisoituminen, energian saanti sekä uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen. 

Uusiutuvan energian tuotannon lisääntymisestä seuraa parempi omavaraisuus, 

taloudellisia säästöjä ja energian käytön sekä lannan varastoinnin ympäristövaikutusten 

pienenemistä. Mädättämisprosessi ei hajoita ravinteita ja ravinteet kierrättyvät 

tehokkaasti takaisin maaperään ja kasvien käyttöön. Lisäksi biokaasuprosessi hygienisoi 

lantaa sekä vähentää hajuhaittoja. (Lehtomäki et al. 2007) 

Anaerobinen hajoaminen on mikrobien aikaansaama biologinen prosessi. 

Hydrolyysissä, eli hajoamisen ensimmäisessä vaiheessa, haponmuodostajabakteerit 

erittävät entsyymejä, jotka hajottavat käsiteltävän materiaalin liukoisiksi 

yksinkertaisiksi yhdisteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hiilihydraatit 

pilkotaan sokereiksi ja rasvat rasvahapoiksi. Tämän jälkeen alkaa happokäyminen eli 

asidogeneesi, jossa yhdisteet hajoavat haihtuviksi rasvahapoiksi. Sitte mikrobit, jotka 

tuottavat vetyä, hajottavat rasvahapot asetaatiksi, hiilidioksidiksi ja vedyksi. Tätä 

vaihetta kutsutaan asetogeneesiksi. Viimeiseksi metanogeenit tuottavat nimensä 

mukaisesti metaania näistä yksinkertaisista yhdisteistä. Ei-toivottuna reaktiona voi myös 
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muodostua rikkivetyä, mikäli hajoavassa materiaalissa on sulfaattia. (Lehtomäki et al. 

2007) 

Arvioidun kaasuntuotannon määrän vaihteluun vaikuttavat muun muassa lantaan 

sekoittuneen veden ja kuivikkeen määrä. Syntyvän biokaasun metaanin osuus 

kaasuseoksessa vaihtelee. Kesäkaudella useimmat eläimet ovat laitumilla, jolloin lantaa 

ei kerätä talteen eikä siitä näin ollen saada biokaasua. Tämä aiheuttaa vaihtelua 

tuottavuudessa vuoden aikana. (Hagström 2005). Kaasuntuotantoon vaikuttavia tekijöitä 

ovat myös kuivikelaatu, hevosen lannan laatu, varastointi ja käytettävä prosessi. 

Kuivikkeella on tärkeä merkitys niin kaasuntuotannon kannalta kuin myös talliyrittäjän 

kannalta. Talliyrittäjän tekemiin valintoihin vaikuttavat seikat esitellään myöhemmin. 

Kaasuntuotannon kannalta oleellisia tekijöitä ovat kuivikkeen riittävä kosteuspitoisuus, 

kosteuden sitomiskyky, kaasuntuottopotentiaali sekä mätänemisnopeus. Puru on kuivaa 

ja siinä on paljon ligniiniä, jonka hajottamiseen vaaditaan paljon aikaa (Luostarinen et 

al. 2010). Kuivikkeiden vaikutusta kaasuntuotantoon on tutkittu muun muassa Saksassa 

ja Yhdysvalloissa (Wartell et al. 2012, Mönch-Tegeder 2013), mutta esimerkiksi turve 

on harvinaisempaa Suomen ulkopuolella eikä sitä ole näin ollen ulkomaisissa 

tutkimuksissa huomioitu.  

Hohenheim yliopistossa Saksassa on vastikään tutkittu hevosenlannan 

metaanintuottopotentiaalia ja siellä tehdyissä tutkimuksissa todettiin varastoinnin 

vaikuttavan negatiivisesti metaanintuottopotentiaaliin. Tämän esitettiin johtuvan 

ravinteiden katoamisesta varastoinnin aikana. (Mönch-Tegeder et al. 2013). Yleensä 

lantalan läheisyydessä voi haistaa ammoniakin, mikä tarkoittaa sitä, että typpi karkaa 

ammoniakkihöyryn mukana ilmaan. Varastointi aiheuttaa ympäristökuormitusta, vaikka 

se tehtäisiin lakipykälien mukaisesti. Varastointi aiheuttaa sekä taloudellista haittaa, että 

ympäristöongelmia ja sitä tulisi näin ollen välttää. Tämä taas ohjaisi siihen suuntaan, 

että kaasu tuotettaisiin lannasta paikallisesti välittömästi, eikä varastoitaisi väliaikaisesti 

odottamaan kuljetusta muualle.  

MTT tutkii parhaillaan hevosenlannan mädätystä ja kauran jyvien säilymistä 

mesofiilisessa kuivamädätysprosessissa. Osa tuloksista on jo julkistettu ja on todettu, 

että 29 päivän mesofiilisella mädätyksellä (38 °C) 0 % kokeissa käytetyistä 

kauranjyvistä olivat itämiskykyisiä. Eli todettiin kauranjyvien tuhoutuneen 
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mädätyksessä täysin, jolloin lannassa ei ole hukkakauran riskiä. Tällöin mädätettyä 

lantaa ei tarvitse käsitellä rikkakasvien inaktivoimiseksi. Mitä korkeampi prosessin 

lämpötila on, sitä tehokkaammin ja nopeammin siemenet inaktivoituvat. Tässä 

tutkimuksessa saatiin hevosenlannan metaanintuotoksi 70,5 m3/tVS. (Virkkunen 2014). 

Aiemmassa MTT:n tutkimuksessa hevosenlantaturveseoksesta saatiin biokaasua 30 

litraa 38 kilon kuivikelantaseoksesta. Tästä metaania oli 46 % ja loput hiilidioksidia ja 

vesihöyryä. Käytettäessä biokaasua kaasumoottorin polttoaineena, tulisi 

metaanipitoisuuden olla yli 50 %. (Maaseudun tiede 2/2010). Ladec (2013) antoi 

metaanin vuosituotannoksi hevoselle 525 m3, eli 525/12kk=43,75 m3/kk ja 43,75 

m3/0,75 t = 58,3 m3/t, kun kuukaudessa syntyy 1 m3 lantaa ja se painaa arviolta noin 

0,75 tonnia. Wartell (2009) taas antoi hevosenlannan tuotoksi mesofiilisesa prosessissa 

keskimäärin n. 177 ml/gVS eli 17,7 m3/tVS ja Virkkunen (2014) antoi tuotoksi 70,5 

m3/tVS ja 19,6 m3/t kuivikelantaa metaanipitoisuuden ollessa 58 % biokaasusta. Alho 

et al (2010) sitä vastoin antoi metaanin tuotoksi jopa 200-300 m3/t kuiva-ainetta. 

Taulukossa 2 on vertailuarvoja eri eläinten lannantuotannolle ja lannan 

metaanintuottopotentiaalille. 

Taulukko 2 Kotieläinten metaanintuottopotentiaaleja 

Eläin Koko 

kg/eläin 

Lannantuotanto 

kg/vuosi (TS) 

Lannan tuotanto 

kg/vuosi (VS) 

Metaanintuotto-

potentiaali 

m3CH4/tVS 

Lehmä 500 2200-2400 1700-2000 100-250 L* 

Sika 75 100 70-80 300-400 L* 

Hevonen 500 4200A 22 % lannasta, eli n. 

1900 (riippuu 

kuivikkeesta)B 

100-280C** 

*keskimääräinen kosteuspitoisuus 65% ** keskimääräinen kosteuspitoisuus 75% 

Lähteet: Hagström et al.(2005), A)Lehtomäki et al. (2007), B)Mönch-Tegeder et al. 2013, 

C)Wartell (2012) 

Yllä olevasta taulukosta voidaan päätellä, että hevosen lannasta voidaan tuottaa kaasua 

sama määrä kuin lehmän lannasta lantatonnia kohti. Ongelmia aiheuttavat hevostilojen 
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pienempi koko sekä hevosenlannan pienempi kosteusprosentti. Talleja pitäisi yhdistää ja 

lantaan tulisi lisätä vettä saman biokaasun tuottavuuden saavuttamiseksi. Kastelu on 

helppo teknisesti, mutta mikäli tallilla ei ole omaa kaivoa vaan käytössä on kunnallinen 

vesi, vesimaksut aiheuttavat lisäkustannuksia. Hevostallien pienen koon vuoksi olisi 

todennäköisesti kannattavinta perustaa talliyhteisö, jossa on useampia talleja mukana 

biokaasun tuotannossa niin, että kaikki hyötyvät siitä. 

Hohenheimin tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että olkipelletti tuottaa parhaiten 

metaania verrattuna olkeen, puupellettiin, sahanpuruun ja pellavaan. Sahanpuruna 

käytettiin havupuista saatua purua. Tutkimuksessa huomattiin, että oljen kasvukaudella 

ja sadonkorjuulla on vaikutusta oljen metaanintuottopotentiaaliin. Toisaalta oljen, 

lannan ja lantaolkiseoksen välillä ei todettu olevan suurta eroa 

metaanintuottopotentiaalissa. (Mönch-Tegeder et al. 2013). Tuloksia on esitetty 

taulukossa 3. Myöhemmin esitettävissä laboratoriokokeissa vertaillaan Suomessa 

yleisimmin käytettyjä kuivikkeita turvetta, purua, olki- ja puupellettiä, sekä puhdasta 

lantaa keskenään.  

Taulukko 3 Lannan, kuivikkeiden ja niiden sekoitusten metaanintuottopotentiaa-

leja (Mönch-Tegeder et al. 2013). 

Kuivike Lanta  

Nm3CH4/kgVS 

Kuivike 

Nm3 CH4/kgVS 

Lannan kanssa  

Nm3 CH4/kgVS 

VS/kg (%) 

Olkipelletti  0,179 0,247 0,191 35,01 

Olki  0,163-0,191 0,183-0,237 0,180-0,212 30,40-46,65 

Pellava  0,151 0,067 0,150 22,18 

Puupelletti  0,161 0,021 0,104 42,48 

Sahanpuru 0,153 0,017 0,114 45,36 
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Taulukon 3 perusteella voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti arvio kuivikelantaseosten 

metaanintuottopotentiaaleille tonnia kohti. Tulokset on kerätty taulukkoon 4. 

dcba /)*(      (1) 

Missä: 

a ominaismetaanintuottopotentiaali Nm3 CH4/kgVS 

b VS/kg (%) 

m massa (kg) 

d kokonaismetaanintuottopotentiaali Nm3 CH4/t 

Esimerkiksi tonni olkipellettilantaa tuottaa metaania seuraavasti: 

0,191 Nm3 CH4/kgVS *0,3501VS= 0,066869 Nm3 CH4/kg = 66,9 Nm3 CH4/t 

Tonni purulantaa tuottaa metaania: 

0,114 Nm3 CH4/kgVS *0,4536VS= 0,051710 Nm3 CH4/kg = 51,7 Nm3 CH4/t 

Tonni pellavalantaa tuottaa metaania: 

0,150 Nm3 CH4/kgVS *0,2218VS= 0,033270 Nm3 CH4/kg =  33,3 Nm3 CH4/t 

Tonni olkilantaa tuottaa metaania, kun kilossa olkilantaa on keskimäärin 0,41025 kgVS 

ja keskiarvo laskettu  kaavalla 2 taulukon arvoista: 

ka(30,40+46,65)/2=41,025     (2) 

ka(0,188+0,212)/2=0,2 

0,2 Nm3 CH4/kgVS *0,41025VS= 0,08205 Nm3 CH4/kg =  82,1 Nm3 CH4/t 

Tonni puupellettilantaa tuottaa metaania: 

0,104 Nm3 CH4/kgVS *0,4248VS= 0,044180Nm3 CH4/kg =  44,2 Nm3 CH4/t 
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Taulukko 4 Metaanintuottopotentiaali kuivikelannalle tonnia kohti 

Kuivikelantatyyppi kokonaismetaanintuottopotentiaali 

Nm3 CH4/t 

Ominaispotentiaali/VS 

Olkipelletti 66,9 0,191 

Olki 82,1 0,2 

Pellava 33,3 0,150 

Puupelletti 44,2 0,104 

Sahanpuru 51,7 0,114 

 

Tuloksista voi päätellä, että olki on paras kuivike metaanintuotannossa. Oljen 

syöttämistä lisäksi prosessiin kannattaa harkita, mikäli oljen hankintakustannukset 

alittavat siitä saadut hyödyt. Pellavalla on heikoin metaanintuottopotentiaali, mutta 

pellavaa ei juuri Suomessa käytetä. Sen sijaan Suomessa käytetään turvetta, jonka 

potentiaalia tarkastellaan laboratoriokokeissa. 

Keskiarvo kokonaismetaanintuottopotentiaalilla näille kaikille on 55,64 Nm3 CH4/t. 

Arvo vastaa Ladecin antamaa arviota, mutta ei Virkkusen tai Wartellin antamia arvoja. 

On muistettava, että tutkijat ovat voineet käyttää eri menetelmiä, raaka-aineet ovat eri 

lähteistä ja tulosten käsittelyissä on eroja. Prosessiolosuhteissa ei välttämättä päästä 

laboratoriotason tuloksiin, jolloin esimerkiksi Juha Luostarisen (2013) arvio, että 

hevosenlantakuivikeseos tuottaa 40 Nm3 CH4/t on todennäköisesti lähellä todellista 

metaanintuottoa. Kaavalla 3 voidaan laskea yhden hevosen metaanintuotto vuodessa, 

kun tiedetään, että hevonen tuottaa lantakuivikeseosta 1 m3/kk ja lantakuivikeseoksen 

ominaispaino on noin 0,75 t/m3. 

4

3

4

333 360/40*12*/75,0*/1 CHmtCHmkkmtkkm    (3) 
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Vuotuiseksi tuotoksi saatiin 360 m3. Kappaleessa 7 Kannattavuuden tarkastelu 

käsitellään myös muita arvioita kaasuntuotolle. 

2.3 Tallinpitäjän näkökulma 

Tässä kappaleessa on tarkastellaan tallinpitäjän valintoja ja niihin vaikuttavia asioita 

liittyen lantahuoltoon ja kuivikkeisiin. Esiteltyjä asioita on tarkasteltu siitä 

näkökumasta, että tallin yhteydessä lantaa voitaisiin jatkokäsitellä. Kappaleeseen on 

koottu tietoa kirjallisuudesta, lehdistä, lainsäädännöstä ja kokemuksista. 

Lannan käsittelyn aiheuttamia kustannuksia tallinpitäjälle ovat kuivikkeet, työ, 

varastointi, kuljetus ja porttimaksut. Kuivikkeiden kulutuksen määrä riippuu 

merkittävästi tallityöntekijän tavasta siivota hevosen karsina sekä kuivikkeen laadusta. 

Kuivikkeen valinta sekä tallityöntekijän tehokkuus vaikuttavat suoraan kustannuksiin. 

On myös talleja, joissa hevosten omistajat siivoavat oman hevosensa karsinat, jolloin 

kuivikkeiden kulutus vaihtelee huomattavasti. Lanta-kuivikeseoksesta noin 50-80% on 

kuiviketta (Hollmén 2010 s.13). Ihmisten tapa siivota karsina vaikuttaa myös 

jatkokäsittelyyn, sillä kuivike-lantasuhteen muuttuessa seoksen kompostoitavuus ja 

metaanintuottopotentiaali muuttuvat huomattavasti. Kuljetuksen aiheuttamat kulut ja 

mahdolliset lannan vastaanottopaikan porttimaksut vaihtelevat riippuen tehdyistä 

sopimuksista, alueellisista mahdollisuuksista ja paikallispolitiikasta. Nämä tekijät voivat 

aiheuttaa suuret kustannukset lannan käsittelylle etenkin pääkaupunkiseudulla ja jos 

kuljetusmatkat ovat pitkiä. 

Kuivikkeilla on merkittävä vaikutus tallin ilmanlaatuun, hevosen terveyteen sekä 

yleiseen viihtyvyyteen. Kuivikkeet ovat erihintaisia ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. 

Suomessa käytetyimpiä tällä hetkellä ovat sahanpuru/kutteripuru, turve ja pelletit. 

Jonkin verran käytetään myös olkea, paperisilppua sekä eri kuivikkeiden yhdistelmiä. 

Pelletti on kohtalaisen uusi kuivike markkinoilla, mutta kasvattaa suosiotaan koko ajan. 

Siinä on pienempi pölyävyys, hyvä sitomiskyky ja hyvä valoisuus. (Airaksinen 2006). 

Pellettien hinnat ovat tällä hetkellä muita kuivikkeita korkeampia (Tenhunen 2014). 

Tämä on seurausta siitä, että niillä on suuret valmistuskustannukset ja vain muutamia 

toimittajia. Pelleteille on kysyntää yhä enemmän muun muassa hyvän laadun vuoksi.  
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Tällä hetkellä yleisimmät kuivikkeet ovat turve ja puru, jotka kattavat noin puolet 

kaikista kuivikkeista, sekä erilaiset kuivikkeiden sekoitukset. Sekoituksissa yleisin 

yhdistelmä on purun ja turpeen sekoitus, vaikka niiden sekoittaminen näyttäisi nostavan 

kuivikkeiden kustannuksia merkittävästi. Pellettejä käyttää noin 13 % talleista. Sen 

lisäksi pellettejä sekoitettiin muihin kuivikkeisiin. (Tenhunen 2014). Turpeen käytön 

lisääntymistä on todennäköisesti halvemman hinnan lisäksi lisännyt sen parempi 

lannoitevaikutus, mikä lisää lannan jatkokäyttömahdollisuuksia ja viljelijöiden 

kiinnostusta vastaanottaa hevosenlantaa. Joillain talleilla on siirrytty turvekuivitukseen, 

jotta paikalliset maanviljelijät vastaanottaisivat lantaa. 

Kuivikkeilla on merkittävä vaikutus tallin kustannusten lisäksi talliympäristöön, kuten 

ilmanlaatuun, valoisuuteen ja hygieniaan. Kuivikkeiden käyttöön on liittynyt usein 

myös trendejä ja uskomuksia siitä, mikä on hyvä hevoselle ja mikä ei. Trendit ja 

ominaisuudet vaikuttavat varsinkin harrastelevien hevostenomistajien 

kuivikevalintoihin joskus jopa hintaa enemmän. Kuivikkeilla on toisistaan 

huomattavasti poikkeavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat näkyvästi ja tuntuvasti 

tallioloihin. Ilmanlaadun kannalta olennaista on kuivikkeen nesteen ja ammoniakin 

sitomiskyky, jotka ovat esimerkiksi turpeella paremmat kuin kutterinpurulla. Turve 

sitoo itseensä ammoniakkia, joka leviää helposti kaasuna ilmaan ja on erittäin 

epäterveellistä niin ihmisille kuin eläimille. Ammoniakin pääseminen hengitystie-

elimistöön voi vaikuttaa esimerkiksi kilpailevan hevosen suorituskykyyn alentavasti. 

Toisaalta puru ei pölise samalla tavalla kuin turve ja tuo talliin valoisuutta. Turve sotkee 

ja pimentää tallia. Turve on hygieenisempää ja aiheuttaa vähemmän allergioita. 

(Airaksinen 2006). Turvetallissa hevosen sieraimissa voi havaita mustaa pölyä. Purua 

käyttävissä talleissa voi haista voimakkaasti ammoniakille. 

 

Muista kuivikkeista useimmat menevät näiden kahden välimaastoon ja niiden mukana 

voi tulla muita etuja ja ongelmia. Nykyään harvemmin käytetty olki aiheuttaa helposti 

homepölyongelmia ja on karsinan siivouksen kannalta hankala materiaali. Olkipelletti 

taas saattaa joidenkin hevosten mielestä maistua hyvältä, jolloin ylensyönnin 

välttämiseksi olkipellettiä ei voi kaikkien hevosten karsinoissa käyttää. Turve-puru – 

sekoituksen etuja ovat muun muassa se, että turve sitoo ammoniakin ja on ilmanlaadun 

kannalta parempi samalla, kun puru tuo valoisuutta ja vähentää pölisemistä. (Airaksinen 

2006).  
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Edellä mainittuja asioita mietitään yhä enemmän, mutta tärkeitä vaikuttavia tekijöitä 

kuivikkeen valinnassa ovat myös sen saatavuus ja hinta (Alho et al. 2010). Esimerkiksi 

Kainuussa ja Satakunnassa on käytetty enemmän puupohjaisia kuivikkeita, kun taas 

Varsinais-Suomessa on käytetty turvetta (Myllymäki 2012). Keski-Euroopassa 

käytetään myös hamppu- ja pellavapäistärettä, jotka eivät ole yleistyneet Suomessa 

korkean hinnan ja vähäisten käyttökokemusten vuoksi (Hollmén 2010 s.14). Saatavuus 

voi vaihdella myös sääolojen ja vallitsevan teollisuuden mukaan. Viime vuosina on ollut 

huonoja turvekesiä, mikä on nostanut turpeen hintaa ja heikentänyt sen saatavuutta. 

Anna Tenhusen (2014) kyselyn mukaan kuivikkeiden keskimääräinen hinta vuodessa 

hevosta kohti on hiukan alle 300 €. Kuivikkeen kulutus vuodessa on vajaa 60 m3, jolloin 

kuivikekuution hinnaksi tulee noin 5 €. Kuivikkeiden kulutuksessa ja hinnassa on 

kuitenkin huomattava vaihtelua. Näyttää siltä, että suurin kulutus hevosta kohti on noin 

5 hevosen talleilla. Isommilla talleilla kuivikkeen kulutus on huomattavasti pienempää. 

Jos lasketaan, että isolla tallilla olisi noin 20 hevosta ja kuivikkeen käyttö vaihtelee 

viidestä sataan kuutiota hevosta kohti vuodessa, niin keskimääräisellä hinnalla 

kuivikekulujen ero olisi 25–500 euroa hevosta kohti, eli 500–10 000 tallia kohti. Tämä 

on hyvin karkeasti laskettu tulos, mutta kuvastaa sitä, millainen merkitys kuivikkeen 

käytöllä on tallin kuluihin. Tähän ei vaikuta yksistään tallityöntekijän tekemän työn 

tarkkuus karsinansiivouksessa vaan myös kuivikelaatujen kulutuksessa on eroja. 

Tenhusen mukaan esimerkiksi turvetta kuluu kaksinkertainen määrä puupellettiin 

nähden. On kuitenkin huomoitava, että Tenhusen tekemän lannankäsittelykyselyn 

vastausten otos oli kohtalaisen pieni ja hajonta erittäin suuri. Laskentaan vaikuttavia 

muuttujia on paljon ja niiden hallinta on vaikeaa. Voidaan kuitenkin varmasti sanoa, että 

kuivikevalinnalla ja sen käytöllä on suuri merkitys tallin kustannuksiin. 

Julkisuudessa on keskusteltu paljon turpeen asemasta energiantuotannossa. Turvetta ei 

tällä hetkellä pidetä uusiutuvana luonnonvarana (Finlex 96/2013, 445/2013), josta 

seuraa se, ettei esimerkiksi turvelantaseoksesta tehty kaasu ole luokiteltavissa 

biokaasuksi. Tällä on taloudellinen ja imagollinen vaikutus niissä tilanteissa, joissa 

kaasua tehdään myyntiin joko sähköverkkoon, kaukoverkkoon, maakaasuverkkoon, 

liikenteen polttoaineeksi tai muuhun yleiseen käyttöön. Yksityiselle kuluttajalle sillä ei 

ole taloudellista eikä imagollista merkitystä, onko itsetuotettu ja käytetty kaasu 

biokaasua.  
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Lannan lannoitearvoon vaikuttavat kuivikkeen ja kuivikepitoisuuden lisäksi varastointi 

ja käsittely. Huolellisella varastoinnilla voidaan vähentää ravinteiden liukenemista 

ympäristöön ja estää muun muassa sadevettä huuhtomasta ravinteita pois. Myös 

aiemmin jo esitellyillä käsittelymenetelmillä ja niiden tehokkuudella on vaikutusta 

lannan lannoitearvoon. Lannoitearvon lisäksi lannalla on maanparannusvaikutus, joka 

saattaa olla merkittävä tekijä esimerkiksi savimaiden parantamisessa (Hollmén 2010 

s.15). Varastointi ja lantahuolto aiheuttavat muitakin kustannuksia kuin kuivikkeeseen 

tai kuljetukseen liittyvät kustannukset. Mikäli tallilla käytetään siirtolavaa lantalana, 

peritään siitä usein vuokra (Tenhunen 2014). 

Monia tallinpitäjiä on jo pitkään kiinnostanut hevosenlannan käsittely tallin yhteydessä, 

sillä tällä hetkellä lannan hävittäminen aiheuttaa huomattavasti kustannuksia. Erityisesti 

lannan polttaminen on kiinnostanut sen helpon toteutuksen ja hyvän hyötysuhteen 

vuoksi ja siitä on tehty useita kysymyksiä ministeriöön (Niinistö 2012). Kuten esitetty 

aiemmin, hevosenlannan polttaminen ei kuitenkaan ole kannattavaa Suomessa. 

Hevosala on tehnyt viime vuosina töitä ratkaisun löytämiseksi ja muutamia hyviä 

vaihtoehtoja on noussut muun muassa paikallisissa sanomalehdissä esiin. Maaseudun 

tulevaisuus ja paikallislehdet ovat kirjoittaneet esimerkiksi rakenteilla olevista 

kaasutuslaitoksista ja meneillään olevista tutkimuksista MTT:llä. Yksi esimerkki on 

Hämeen sanomien artikkeli MTT:n tutkimuksesta liittyen hevosenlannan 

kaasuttamiseen. Siinä todetaan, ettei kyseisellä kaasutustekniikalla voida tuottaa kaasua 

tilan omaan käyttöön sillä kaasun varastointi ei onnistu (Hämeen sanomat 2013). 
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3 LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUKSET 

Vuonna 2010 hallitusohjelmaan oli linjattu, että maatilojen ja suurempien 

jätteentuottoyksiköiden biokaasun tuotannon edellytyksiä parannetaan (Lehtömäki 

2010). Useita asetuksia ja säädöksiä onkin tehty vuoden 2013 aikana, mutta 

valitettavasti useimpia niistä ei ollut vielä saatavissa, kun tätä työtä on tehty. Tässä 

kappaleessa on esitelty kuitenkin käsillä olleista säädöksistä muutamia aiheeseen 

liittyviä pykäliä. 

3.1 Lannan käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuettavaa rakentamista koskevista 

hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (Finlex 

764/2009) käsitellään hevostallin vaatimuksia monessa suhteessa. Asetuksessa 

säädetään muun muassa karsinoiden pituus, leveys ja korkeus, tarvittavat oheistilat 

esimerkiksi varusteille tai hevosten pesulle, ilmanvaihto, ruokinta-astiat, sairastilat sekä 

monia muita. Kuivikkeille ja rehuille on oltava vähintään kolmiseinäinen katettu 

varasto. Lannalle tulee olla kuivikelantala, joka mitoitetaan hevosmäärän mukaan ja 

vähimmäisvarastotila on 12 m3 vuodessa hevosta kohti. Ponille vastaava määrä on 8 

m3. Tässä voidaan huomioida 4 kuukauden laidunjakso, jolloin lantaa ei kerätä, jos 

hevoset laiduntavat ulkona ympäri vuorokauden. Lantalan reunan korkeuden on oltava 

katoksettomassa lantalassa vähintään 0,5 m ja katoksellisessa 0,2 m. Alle 10 hevosen 

tallilla voidaan käyttää siirtokonttia, jonka tyhjennysväli 2 viikosta 2 kuukauteen. Pienin 

sallittu tilavuus siirtokontille on 2 m3. Tällaiselle kontille täytyy olla kuitenkin 

ympäristönsuojeluviranomaisen lupa ja siirtokontin on oltava katetussa paikassa, ettei 

sinne kerry sadevettä. Tämä on toisaalta myös tallin etu, sillä usein lannan 

hävittämisestä maksetaan painon mukaan ja lannan sekaan kertynyt vesi lisää painoa. 

Asetuksessa sallitaan pihaton käyttäminen lannan varastointitilana muutamin huomioin.  

Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 

rajoittamisesta (Finlex VNa 931/2000) toistetaan Maa- ja Metsätalousministeriön asetus 

hevostalousrakennuksista eri sanoin. Lannan ja virtsan varaston tulee riittää 12 

kuukaudelle lukuun ottamatta laidunkautta ja huomioiden pihatot, yhteiset varastot ja 
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asianmukaiset suppeat jaloittelualueet. Tämä voidaan tulkita niin, ettei lantalan 

mitoituksessa tarvitse ottaa huomioon tarhoihin kertyvää lantaa vaan ainoastaan 

karsinaan kertyvän lannan määrä. Myöhemmin mainitaan, että varaston koossa voidaan 

poiketa, mikäli lanta luovutetaan jollekulle toiselle, joka hyödyntää lantaa heti 

ympäristönsuojelulain mukaisella luvalla tai voi varastoida sitä ennen tulevaa 

hyödyntämistä kyseisessä asetuksessa määrätyllä tavalla. Asetuksessa määrätään myös, 

että varastointitilan tulee olla vesitiivis eikä vuotoja saa ilmetä myöskään lannan 

käsittelyn aikana. Tässä asetuksessa määrätään myös, miten lantaa saa patteroida tai 

levittää, milloin näitä toimia saa tehdä ja missä. Patterointi on lannan varastoimista ja 

kompostoimista isoissa kasoissa esimerkiksi pellolla. Määräykset rajoittavat ja 

hidastavat jossain määrin maanviljelijöiden mahdollisuutta käyttää lantaa, jonka 

seurauksena he ovat haluttomampia vastaanottamaan sitä. Määräykset perustuvat 

typpipäästöihin, joita pyritään vähentämään erityisesti pohjavesialueilla ja muuten 

herkillä alueilla. 

Hevosenlanta on Jätelain (Finlex 646/2011) pykälän 6 mukaan luokiteltu vaaralliseksi 

jätteeksi niin sanotun vaaraominaisuuden perusteella, sillä se on ympäristölle 

vaarallinen aine. Aikaisemmin vastaavanlaiset jätteet luokiteltiin ongelmajätteiksi, 

mutta tämä nimitys on poistunut käytöstä, joskin se on edelleen tunnetumpi termi. 

Jätelain pykälässä 5 sanotaan, että aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos aineen tai 

esineen jatkokäytöstä on varmuus tai, jos ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan 

sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on muunnettu tavanomaisella tavalla. Lisäksi aine 

ei ole jätettä mikäli se on käynyt läpi hyödyntämistoimen tai sillä on selkeä 

käyttötarkoitus. Pykälän 3 kohdan 6 perusteella lanta ei kuitenkaan ole jätelain alainen 

vaan sivutuoteasetuksen (EY N:o 1069/2009) alainen lukuun ottamatta niitä tapauksia, 

joissa lanta on tarkoitettu poltettavaksi, loppusijoitettavaksi kaatopaikalle tai 

käytettäväksi biologisessa käsittelylaitoksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 

hevosenlanta on käsitelty esimerkiksi mädättämällä ja lopputuote kelpaa sellaisenaan 

lannoitteeksi, ei jäännös ole enää jätettä vaan energiantuotannon sivutuote. Tällöin lanta 

on ennen mädätystä jätettä ja mädätyksen jälkeen sivutuote. 

Jätelain luvussa 2 pykälässä 8 käsitellään etusijajärjestystä jätteen käsittelyssä. 

Suomessa kaikessa jätteiden käsittelyssä on noudatettavat tätä järjestystä, joka näkyy 

alla. 
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Jätteenkäsittelyn etusijajärjestys: 

1. Materiaalin uusiokäyttö 

2. Materiaalin kierrätys 

3. Materiaalin hyödyntäminen energiana tai muulla tavoin 

4. Kaatopaikka/loppusijoitus  

Jätelaki velvoittaa jätteen tuottajan seuraamaan tätä järjestystä ottaen kuitenkin 

huomioon ympäristönsuojelu sekä toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset 

edellytykset. Tämän ohjeistuksen mukaisesti lannan käyttäminen lannoitteena on 

suositellumpaa kuin energiakäyttö, joskin nämä eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä. 

Lantaa käytetään tälläkin hetkellä lannoitteeksi, mutta kuten jo mainittu, se ei ole aina 

mahdollista eikä kannattavaa. Tästä syystä ollaan etsimässä muita vaihtoehtoja ja koska 

lantaa itsessään ei voi kierrättää, on energiakäyttö seuraava vaihtoehto. On olemassa 

myös erilaisten jakeiden erotteluun perustuvia fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, 

joissa voidaan esimerkiksi poistaa typpeä, ottaa talteen fosforia tai erotella kiintoainetta 

ja ravinteita, jolloin kyseiset ravinteet voidaan kierrättää takaisin maaperään. Näistä 

saatavat hyödyt ovat kuitenkin muita prosesseja vähäisemmät, sillä jakeiden erottelu 

kuluttaa energiaa ja lopputuotteet vaativat useimmiten jatkokäsittelyä eikä kaikkia 

jakeita voi kierrättää. Yksi merkittävä tekijä käytettävän menetelmän valinnassa on 

myös ympäristöhaittojen vähentäminen. Ympäristöhaittoja arvioitaessa on otettava 

huomioon jätteen päästöt ilman käsittelyä, käsittelyn jälkeen ja käsittelystä johtuvat 

suorat ja epäsuorat päästöt (Luostarinen et al. 2011). 

Jätelain mukaista etusijajärjestystä pohdittaessa on hyvä muistaa, että EU:n komissio on 

asettanut tavoitteet uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytölle, joka edistää mm. 

biokaasun tuotantoa. Jätteiden käyttöä energian tuotannossa pidetään kuitenkin vasta 

kolmantena vaihtoehtona uusiokäytön ja kierrätyksen jälkeen. Jätelaki siis sellaisenaan 

ei suosi uusiutuvan energian käyttöä, muttei myöskään estä sitä.  

Pohdittaessa erilaisia energiantuotantomuotoja, jotka soveltuvat lannan käsittelyyn, 

mädättämällä tuotettu biokaasu nousee yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti listalla 

korkealle, sillä mädätyksestä saatavat lopputuotteet ovat kaasu ja lannoitekelpoinen 

mädäte. Koska mädättäjäbakteerit muokkaavat typen maaperän kannalta parempaan 
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muotoon, on mädätetty lanta ravinteiden kierrätyksen kannalta parempi vaihtoehto kuin 

kompostointi. 

Kompostointi on ollut perinteisesti yleisimmin käytetty tapa käsitellä lantaa ja se 

toteuttaa jätelain etusijajärjestystä. Kompostoitaessa lannasta häviää kuitenkin enemmän 

ravinteita kuin mädätyksessä eikä siitä saatavaa kaasua voida hyödyntää 

energiantuotannossa, vaikka muutoin jäännökset ovat samankaltaiset. Biologiset 

prosessit ovat siis EU:n ohjeistuksen mukaan suositeltavampia, mutta fysikaalisissa ja 

kemiallisissa prosesseissa on muita etuja. Kemialliseksi prosessiksi luokitellun 

kaasutuksen lopputuotteet sisältävät hiiltä ja tuhkaa, joka ei sovellu yhtä hyvin 

lannoitteeksi eikä sisällä yhtä paljon ravinteita kuin kompostoinnissa ja mädätyksessä 

syntyvissä lannoitteissa. Kuumissa lämpötiloissa ravinteet hajoavat ja katoavat. Tästä 

syystä myös polttamisen lopputuotteet eivät ole yhtä ravinteikkaita kuin kompostoinnin 

ja mädätyksen lopputuotteet. Polttamisen osalta tulevat vastaan lannan luokittelu 

vaaralliseksi jätteeksi. Tällöin polttamisessa on seurattavat valtioneuvoston asetusta 

jätteen polttamisesta (Finlex VNa 362/2003), jossa on tarkoin määritellyt raja-arvot 

savukaasuille ja niiden mittaukselle. Samaan aiheeseen liittyy myös Valtioneuvoston 

asetus ilmanlaadusta (Finlex VNa 711/2001). Useammilla tutkimuksilla on myös 

todettu, että poltettaessa lantaa siitä syntyvien savukaasujen kasvihuonepäästöt ylittävät 

sallitut rajat (Myllymäki 2012). Vna 151/2013 on myös valtioneuvoston asetus jätteen 

polttamisesta, mutta uudempi. Tämän ei kuitenkaan ole sanottu kumoavan vanhempaa 

asetusta, joskin sisältö on hiukan vanhemmasta poikkeava. On hyvä huomata, että 

vaikka hevosenlanta luokiteltaisiin muuksi kuin jätteeksi, tulisivat polttamisesta 

aiheutuvat päästörajat joka tapauksessa vastaan ja mitä todennäköisimmin 

lainsäädännön vaatimat päästömittaukset ja seuranta olisi pakollista ja prosessin 

toteuttaminen siten kallis. 

Jätelain pykälä 20 määrää, että jätteen tuottaja vastaa jätehuollon kustannuksista. 

Pykälässä 21 säädetään, että jätteen loppukäsittelyn perittävään maksuun on 

sisällytettävä muun muassa loppukäsittelylaitoksen perustamisen, käytön ja käytöstä 

poistamisen kustannukset. Kaatopaikkojen jälkihoidon kustannukset arvioidaan 30 

vuoden ajalta. Tämä tarkoittaa sitä, että laki määrää, että mikäli lantaa viedään 

käsittelylaitokselle, on siitä maksettava niin sanottu porttimaksu. Tällaisella lailla 

taataan se, että lannan hävittäminen laillisesti tulee joka kerta maksamaan jätteen 



28 

 

tuottajalle, eli tallinpitäjälle. Tämän lain alkuperäinen idea on vähentää jätteen 

syntymistä, mutta todellisuudessa syntyvän lannan määrää ei voida vähentää, ellei 

vähennetä hevosia. Se taas ei ole tarkoituksen mukaista. Lanta tulisi voida määritellä 

joksikin muuksi kuin jätteeksi käytettäessä sitä energiantuotantoon, jotta tästä 

maksuvelvollisuudesta päästäisiin eroon. Helsingin seudun ympäristö 

ympäristöpalvelut, jäljempänä HSY, on ottanut lantaa vastaan vaihtelevasti ilmaiseksi 

tai painoon perustuvaa korvausta vastaan. HSY käyttää lantaa muun muassa 

pääkaupunkiseudun viherrakentamiseen. Suomessa on myös muita vastaavia yrityksiä, 

jotka vastaanottavat ja käyttävät lantaa viherrakentamisessa. (Ladec 2013). 

Jätelain luvussa 13 pykälässä 118 määrätään toiminnanharjoittajan jätteiden 

kirjanpidosta silloin, kun jätettä syntyy yli 100 tonnia vuodessa, jäte on vaarallista 

jätettä tai toiminta on ympäristöluvan varaista tietyin poikkeuksin. Mikäli tallinpitäjä 

aikoo käsitellä ja hyödyntää lantaa, on hyvä perehtyä jätelakiin tarkemmin ja kääntyä 

viranomaisen puoleen. Tämän työn luonteen vuoksi jäävät jätelain muut määräykset ja 

säädökset käsittelemättä. 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (Finlex VNa 179/2012) tarkentaa ja lisää joitakin 

kohtia, jotka kuuluvat jätelain piiriin. Asetuksessa on muun muassa määritelty eri 

instanssien, kuten ympäristökeskuksen, tehtäviä. Asetuksen liitteessä 1 määritellään ne 

toimet, jotka luetaan jätteen hyödyntämiseksi. Ensimmäisenä näiden toimien listalla on 

jätteen hyödyntäminen energiaksi. Hevosenlannan mädättäminen kaasuksi 

energiantuotantoa varten on tällöin jätteen hyödyntämistä ja sivutuotteena saatava 

lannoitteeksi kelpaava mädäte ei ole enää jätettä vaan voidaan lukea lannoitteeksi. 

Asetuksen 13 §:ssä määrätään toimista, mikäli jätteen käsittely lopetetaan, joihin liittyy 

myös ympäristönsuojelulain (Finlex 4.2.2000/86) pykälä 90. Tässä asetuksessa viitataan 

myös jätelakiin. Jäteasetuksessa ja jätelaissa määrätään muun muassa jätteen 

kuljetukseen liittyvistä luvista ja kirjanpidosta, jotka on huomioitava, mikäli lantaa 

joudutaan siirtämään erilliselle hyödyntämislaitokselle. Hyödyntämislaitokselle on 

haettava ennakkohyväksyntä, jos toimintaa harjoitetaan muuten kuin omiin tarpeisiin.  

Ympäristönsuojelulain tavoitteita ovat luonnontaloudellisesti kestävän ja 

monimuotoisen ympäristön turvaaminen, parantaa kansalaisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon, edistää luonnonvarojen kestävää 
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käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Pykälässä 19 

(Kunnan ympäristösuojelumääräykset) sanotaan, että kunta voi määrätä toimia, 

rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia, 

vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden käyttöä rajoitetaan. Kunta voi myös 

myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.  

Luvussa 4 pykälässä 28 säädetään, että ympäristölupa on oltava esimerkiksi jätelain 

soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn. Pykälän 12 

kohdan 1 nojalla valtioneuvosto voi erikseen määrittää alle 20 megawatin ja kaasua tai 

öljyä käyttävän alle 50 megawatin laitoksen tarkempia säännöksiä. Pykälän 30 

momentissa 3 säädetään, että ympäristölupaa ei tarvita myöskään koeluonteiselle 

lyhytaikaiselle toiminnalle, jonka tarkoituksena on kokeilla esimerkiksi polttoainetta tai 

selvittää jätteen hyödyntämisen toimintaa laitosmaisesti tai ammattimaisesti. Pykälässä 

30 a eritellään maa- ja metsätalouden toimintoja, jotka eivät tarvitse ympäristölupaa, 

mutta esimerkiksi lannankäyttö energiantuotannossa ei kuulu näihin toimintoihin. 

Ainoastaan kasviperäisen jätteen hyödyntäminen on ympäristöluvan ulkopuolella. 

Pykälässä 61 koeluonteisesta toiminnasta kuitenkin huomautetaan, että siitä on tehtävä 

kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle viimeistään 30 

vuorokautta ennen kokeiden aloittamista. Ympäristönsuojeluasetus (Finlex 169/2000) 

säätää ympäristönsuojelulaissa määrätyn ympäristölupahakemuksen sisällön. 

Asetuksessa on ilmoitettu muun muassa jätteen hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 

hakemukseen sisällytettävät kohdat. Ympäristösuojeluasetuksessa on myös hakemuksen 

käsittelyyn liittyvät kohdat, jotka on huomioitava, mikäli suunnitellaan 

ympäristöluvanvaraista toimintaa. 

Sivutuoteasetuksen (EY N:o 1069/2009) 8 artiklan mukaan lanta kuivikkeineen tai 

ilman luokitellaan kuuluvaksi sivutuotteiden luokkaan 2. 13 artiklan mukaan lanta 

voidaan muun muassa polttaa, käyttää lannoitteen valmistuksessa, kompostoida, 

muuntaa biokaasuksi tai levittää maahan.  23 artiklan kohdan 4 perustella samalla tilalla 

syntyvää ja käsiteltävää sivutuotetta ja sen käsittelyä ei tarvitse rekisteröidä. Kuitenkin 

artiklan 24 mukaan jätteen tuottajan on varmistuttava, että ulkopuolinen laitos, joka 

käsittelee sivutuotetta, on viranomaisen hyväksymä. 29 artiklan 1 kohdan mukaan 

kaasuksi muuntaminen vaatii vaara-analyysin. Toimijoiden on tunnistettava vaarat, 

määritettävä kriittiset valvontapisteet ja niiden raja-arvot sekä seurantamenetelmät, 
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korjattava tarvittaessa ei-toivotut tilanteet sekä tehtävä muita kirjallisia selvityksiä. 

Artiklan 32 mukaisesti lannasta johdettuja lannoitteita saa saattaa markkinoille 

jäsenvaltioiden omien säädösten mukaisesti. 

Suomalaisen lainsäädännön mukaan lanta on siis vaarallista jätettä ja sitä tulee käsitellä 

jätelain mukaisesti, kunnes se käsitellään esimerkiksi kompostoimalla tai mädättämällä. 

Tällöin siitä tulee lannoite, joka on sivutuote. Tällaista lannoitetta koskevat 

sivutuoteasetuksen määräykset.  

3.2 Biokaasun ja lannoitteen tuotantoon liittyvät lainsäädännöt 

Maatilan lantaa ei tarvitse hygienisoida käsiteltäessä se maatilalla. Hevosenlantaa ei siis 

tarvitse hygienisoida, jos se käsitellään samalla tilalla, jossa lanta on syntynyt. Hevosen 

lannan käsittelystä lannoitteeksi myyntiä varten on kuitenkin tehtävä Eviralle kirjallinen 

ilmoitus ja haettava laitoshyväksyntää. (Hollmén 2010). 

Lannoitevalmistelaki (Finlex 29.6.2006/539) säätää miten lannoitevalmisteet 

määritellään, miten niitä saa valmistaa ja millaisia lannoitevalmisteita saa markkinoida. 

Mikäli hevosenlanta mädätetään biokaasuksi, on siitä saatava lannoite sivutuote, jolloin 

mikäli sitä halutaan viedä markkinoille, on tämän lain lisäksi seurattava 

sivutuoteasetusta ja useaa muuta säädöstä ja lakia, jotka on mainittu lannoitelaissa. 

Tämä laki koskee soveltuvin osin myös omaan käyttöön tuotettavaa lannoitevalmistetta. 

Epäselvässä tapauksessa kannattaa kääntyä asiantuntevan viranomaisen puoleen. Tässä 

kohtaa on muistettava, että hevosenlanta poikkeaa muiden eläintenlannasta. Tämä 

vaikuttaa muun muassa lannan käsittelyn tarpeeseen ja käsittelymenetelmiin. 

Laissa biopolttoaineille ja bionesteille (Finlex 393/2013) säädetään kriteerit 

biopolttoaineille ja bionesteille, jotka tulee täyttyä, jotta niitä voidaan käyttää yleisesti. 

Tämä laki koskee siis biomassasta tuotettuja nesteitä liikenteessä ja muussa 

energiantuotannossa, sekä kaasuja, joita käytetään liikenteessä. Näillä kaasuilla ja 

nesteillä on oltava vähintään 35 % pienemmät, vuonna 2017 50 % pienemmät ja vuonna 

2018 tietyin tarkennuksin 60 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt verrattaessa 

korvattaviin fossiilisiin polttoaineisiin. Biokaasu on puhdistettava epäpuhtauksista 
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ennen kuin sitä voidaan käyttää polttoaineena autoissa, joten liikennepolttoaineena se 

täyttää jo tulevat vaatimukset. Energiantuotannossa biokaasu ei kuulu tämän lain piiriin. 

Maakaasuasetuksessa (Finlex 1058/1993) on määrätty biokaasun osalta teknisestä 

käyttöön, talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitetuista putkistoista ja 

laitteista. Se ei kuitenkaan koske valmistusta eikä valmistukseen välittömästi liittyvää 

käyttöä ja varastointia. Mikäli biokaasu ei johdeta kaasuverkkoon vaan käytetään 

paikallisesti, maakaasulakia ei tarvitse huomioida. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä 

biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa 

(Finlex MMMa 195/2004) on lyhyt tiivistys, mitä muissa laeissa on määrätty. 

Biokaasulaitosten osalta seurataan sivutuoteasetuksen artikloja 15 ja 20. Eläinperäisten 

lannoitevalmistajalaitosten on oltava Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymiä. 

Valvonnasta ja hyväksynnästä on annettu tarkentavia ja korjaavia määräyksiä Maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksessa eläinperäisten sivutuotteiden käsittelystä biokaasu- 

ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä laitoksissa annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Finlex 339/2006). On siis 

tarkistettava, onko laitos lannoitteen vai energian tuottamista varten, mikä on sivutuote, 

ja mikä on päätuote. Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (Finlex 

MMMa 24/11) kieltää hukkakauran lannoitevalmisteissa. Tämä on ongelma 

kompostoimalla valmistetuissa hevosenlannasta tehdyissä lannoitteissa. Mädätyksessä 

hukkakaura tuhoutuu.  

3.3 Tuet ja luvat 

Ympäristölupa ja sivutuotelupa on käsitelty jo aiemmassa kappaleessa. Muita 

biokaasuntuotannossa huomioitavia lupia kuten rakennuslupaa ei käsitellä tässä työssä 

sen tarkemmin.  

Valtionavustuslain (Finlex 688/2001) mukaan valtio voi myöntää yleis- tai 

erityisavustusta. Yleisavustusta ei ole määritelty tarkemmin. Erityisavustuksen voi 

saada investointiin, apurahana, stipendinä, avustuksena, hankeavustuksena esimerkiksi 

tutkimus- tai kehittämishankkeeseen tai muuhun vastaavaan. Mikäli itsetuotettu 
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biokaasu käytetään sähköksi ja syötetään sähköverkkoon, voi toiminnalle hakea sähkön 

tuotantotukea valtioneuvoston asetuksen (Finlex 1397/2010) määräämin edellytyksin. 

Sähkön tuottajalla on muun muassa velvollisuus ylläpitää seurantajärjestelmää, jolla 

taataan sähkön ja sen tuotannon laatu. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 

tuista (Finlex 29.12.2006/1443) antaa mahdollisuuden hakea tukea esimerkiksi maatilan 

toiminnan laajentamiseen, yrityksen toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen, 

maaseudun ympäristöä ja asukkaita palvelevaan toimintaan tai maaseudun 

elinkeinotoiminnan edellytysten, monipuolistamisen ja kilpailukyvyn yleiseen 

kehittämiseen. Näitä tukia ei kuitenkaan voi hakea yhtä aikaa, eikä mitään näistä tuista 

voi hakea, mikäli laitokselle tai toiminnalle on jo saatu tukea jollain toisella perusteella. 

Harkittaessa biokaasulaitoksen perustamista on selvitettävä, mikä on laitoksen 

ensisijainen tarkoitus ja päämäärä, jotta luvat ja tuet voidaan kohdentaa oikein ja 

laitoksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty. Toisaalta tutkimalla lupia ja tukia 

etukäteen voi niiden kautta laitoksen suunnittelua suunnata kannattavimpaan suuntaan. 
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4 KOKEET 

Tiedetään, että hevosenlanta kuivikkeineen tuottaa sopivissa olosuhteissa metaania, 

hiilidioksidia, rikkivetyä ja mahdollisesti pieniä määriä muita yhdisteitä. Metaania 

muodostuu anaerobisissa mikrobiologisissa reaktioissa merkittävästi suhteessa muihin 

kaasuihin. Keskimääräinen hevosenlannan metaanintuottopotentiaali on todettu olevan 

noin 139 ± 65 ml CH4/g lantaa, jota voidaan käyttää tulosten arvioinnissa 

vertailuarvona. Koetyyppejä suunniteltiin alun perin yksi ja koska käytettävissä oleva 

laitteisto ei täysin soveltunut sellaisenaan kokeisiin, päädyttiin rakentamaan oma 

laitteisto. Suunnittelun edetessä saatiin kuitenkin lisäksi käyttöön Oulun 

Ammattikorkeakoululta metaanintuottopotentiaalin analysointilaitteisto AMPTS II. 

Tämän odotettiin antavan tietoa siitä, miten eri kuivikkeiden kaasuntuottopotentiaalit 

eroavat toisistaan ja minkälaista tuotantoa hevosenlannasta voidaan odottaa. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaisen kokeen tarkoitus oli tarjota tietoa siitä, paljonko 

metaania syntyy, minkälaisia komponentteja kaasut sisältävät ja missä suhteessa. 

Myöhemmin kävi ilmi, että itse suunniteltu laitteisto ei soveltunut kovin hyvin 

metaanintuottopotentiaalin mittaamiseen vaan ainoastaan syntyneen kaasun 

analysointiin kvalitatiivisesti. Tästä syystä oli tärkeää, että saatiin käyttää myös AMPTS 

II – laitteistoa, joka antaisi myös kvantitatiivisia tuloksia. 

Kokeet suunniteltiin sillä periaatteella, että ne olisivat mahdollisimman yksinkertaiset ja 

vastaisivat toteutuskelpoista kaasuntuotantoprosessia hevostallilla. Tällöin laitteiston 

tulisi olla yksinkertainen ja halpa, sekä helposti sovellettava ja toteutettava. Jos 

prosessissa sovellettaisiin parasta mahdollista tekniikkaa (BAT= best available 

technique) parhaan metaanintuoton saavuttamiseksi, nousevat kustannukset 

huomattavasti. Lainsäädäntömme ohjaa valitsemaan mieluiten BAT-ratkaisuja, mutta 

kaikkien ei ole mahdollista toteuttaa sitä taloudellisista syistä.  

Maritta Kymäläisen mukaan kaasuntuotannon alkuun saattamiseksi on reaktoriin 

saatava riittävän korkea lämpötila, jotta bakteerikanta alkaa tuottaa metaania 

(Kymäläinen 2013). Tällöin prosessiin tarvitaan lämmitys. Lisäksi tilojen on oltava 

hapettomat, sillä muuten bakteerit tuottavat hiilidioksidia metaanin sijaan, mikä ei ole 

kaasun tuotannossa toivottavaa. Koejärjestelyissä jätetään pois lanta-kuivikenäytteiden 

esikäsittely, VS:n ja TS:n määritykset, sekoitus ja ymppi, sillä käytettävissä oleva aika 
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ja tarvikkeet ovat rajalliset ja kokeiden luonteen ja tavoitteiden kannalta näitä ei pidetä 

relevantteina. Ymppi, eli herätepanos, on toiminnassa olevan bakteerikannan sisältävä 

seos, jolla kiihdytetään bakteeritoiminta alkuun. Kirjallisuudesta löytyi tarkempia 

tuloksia metaanintuottopotentiaalista, jotka oli saatu tekemällä kokeita käyttäen myös 

näitä tekijöitä, jotka tässä työssä on jätetty pois. Myöhemmin todettiin, että käytetystä 

toteutustavasta oli hyötyä tulosten käsittelyn kannalta. Tehdyillä ratkaisuilla 

lopputulokset eivät ole välttämättä tieteellisesti niin luotettavia ja eksakteja kuin ne 

voisivat olla, mutta todennäköisesti vastaavat paremmin todellista täysimmittaista 

prosessia.  

4.1 Laboratoriokokeiden järjestely 

Kokeiden tarkoitus on selvittää hevosenlannan metaanintuottopotentiaali ja kaasun laatu 

valitussa prosessissa erilaisilla kuivikkeilla. Kokeita suunniteltaessa oletettiin, että eri 

kuivikkeet tuottavat lannan kanssa toisistaan poikkeavat määrät metaania. Parasta 

metaanin tuottoa odotettiin oljelta, seuraavaksi parasta turpeelta ja huonointa puulta 

kirjallisuudesta saatujen viitteiden perusteella. Lisäksi oletettiin metaanin 

tehokkaimman tuoton ajoittuvan 2 kuukauden ajalle aloituksesta. Metaanin tuoton 

odotettiin alkavan muutaman päivän jälkeen lämmityksen aloittamisesta, jolloin 

lantanäytteiden lämpötila pyrittiin nostamaan noin +35 C lämpötilaan. 

Kokeisiin tarvitaan lantanäytteitä erilaisilla kuivikkeilla. Nämä tuotiin kannellisilla 

ämpäreillä lähitalleilta. Lantanäytteitä otettiin kaksitoista ja niiden ominaisuudet ovat 

taulukoissa 5 ja 7. Näytekohtaiset koejärjestelyt on esitetty taulukossa 6. Kokeet olivat 

pullokokeita. Kvalitatiivisessa kokeessa käytettiin itse sovellettua laitteistoa (koe 1) ja 

kvantitatiivisessa kokeessa Oulun Ammattikorkealta lainattua AMPTS II – laitteistoa 

(koe 2). Koejärjestelyt ja laitteistot esitellään myöhempänä. 
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Taulukko 5 Ensimmäiset lantanäytteet 30 litran reaktoreissa 

Näyte nimi Paikka ja näytteen- 

ottopäivä 

Kuivike Arvioitu kuivikkeen 

määrä 

tilavuusprosentteina 

1 Turve Sipoo 2.9.2013 Turve 20 % 

2 Turve Sipoo 2.9.2013 Turve 20 % 

3 Puru Kuivasjärvi 

9.9.2013 

Puru 60 % 

4 Puru Kuivasjärvi 

9.9.2013 

Puru 60 % 

5 Puhdas Kuivasjärvi 

9.9.2013 

- 0 % 

6 Puhdas Kuivasjärvi 

9.9.2013 

- 0 % 

7 Turve Äimärautio Äimärautio 

9.9.2013 

Turve (osittain 

palanut) 

50 % 

8 Turve Äimärautio Äimärautio 

9.9.2013 

Turve (osittain 

palanut) 

50 % 

9 Puupelletti Äimärautio 

10.9.2013 

Puupelletti 50 % 

10 Puupelletti Äimärautio 

10.9.2013 

Puupelletti 50 % 

11 Olkipelletti Äimärautio 

10.9.2013 

Olkipelletti 50 % 

12 Olkipelletti Äimärautio 

10.9.2013 

Olkipelletti 50 % 
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Taulukko 6 Koe kohtaiset lantanäytteet ja niiden määrät 

Näyte Koe 1 pullo nro Koe 2 Reaktori nro 

Turve 3 pulloa 400 

ml 

1-3 2 reaktori 30 l 1,2 

Puru 3 pulloa 400 

ml 

4-6 2 reaktori 30 l 3,4 

Puhdas 3 pulloa 400 

ml 

7-9 2 reaktori 30 l 5,6 

Turve 

Äimärautio 

0 pulloa - Hylätty - 

Puupelletti 3 pulloa 400 

ml 

13–15 2 reaktori 30 l 9,10 

Olkipelletti 3 pulloa 400 

ml 

10–12 2 reaktori 30 l 11,12 

Huom! Ämpäreiden ja pullojen täyttöaste ei kaikissa ollut tasan 100 % ja näytteet pakkautuvat ajan kuluessa 

pienempään tilaan. 

4.2 Koe 1, kvalitatiivinen koe 

4.2.1 Valmistelut 

Tarvikeluettelo: 

 Lasten puhallettava uima-allas, halkaisija n. 183 cm ja korkeus 60 cm 

 Eristemattoa 40 cm x 20 m 

 Jalkapumppu 

 Maalarinteippiä 

 Eristeteippiä 

 Merkkaustussi 

 14 kpl 30 litran käymisastioita (viini/olutsaavi sis. Vesilukon ja kannen) 

 Vesilukkoon sopiva kumitulppa 

 Sopivaa muoviletkua kumitulpasta kaasupussin venttiiliin 

 Letkua 10 m, sopii käymisastian kannessa olevaan reikään 

 (Lämmitysvastus termostaatilla, hylätty myöhemmin) 

 Kaasupusseja 4 l 20 kpl 
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 Teline termostaatille 

 10 l ämpäri 

 Pumppu veden sekoitukseen 

 Luonnon kiviä astioiden paikallaan pitämiseen 

 Kaasuneula 

 Lämpömittari 

 Akvaariopumppu Eheim Compact 600 

 Letkua pumpulle 

 T-haara letkulle 

 Akvaariolämmitin Jäger, TSRH 300, teho 300 W, lämpöskaala 18-34 C 

Kokeita varten tarvittiin tuoreita hevosenlantanäytteitä erilaisilla kuivikkeilla. Näytteitä 

kerättiin tiiviisiin ämpäreihin, joihin suunniteltiin liitettäväksi letkuja ja kaasupusseja 

kaasunäytteiden keräämiseksi ja analysoimiseksi. Tähän huomattiin soveltuvan viinin ja 

oluen tuottamiseen tarkoitetut noin 30 litran suuruiset käymisastiat, joissa on kannessa 

reikä vesilukolle ja tiivisterengas. Toteutusvaiheessa todettiin astioiden mukana tulleet 

vesilukot hyödyllisiksi toiminnan tarkkailun ja analysoinnin kannalta. Vesilukot 

ehkäisivät ilman pääsyn ämpäreihin, mutta salli kaasun kuplimisen kaasupussiin. 

Lämmitys päätettiin toteuttaa vesihauteella ja koska saatavilla ei ollut riittävän suurta 

allasta, päädyttiin käyttämään lasten puhallettavaa uima-allasta. Allas pyrittiin 

mitoittamaan niin, että käymisastiat mahtuvat sinne helposti, ja reunat ovat riittävän 

korkeat, jotta veden pinta saadaan riittävän ylös. Veden lämmitykseen saatiin lainaksi 

termostaatteja, jotka olivat helppokäyttöisiä, joskin epätarkkoja. Termostaatilla 

varustettuja vastuksia asennettaessa oli huomioitava vastusten suuri lämpeneminen. 

Vastus ei saanut koskea altaan pohjaan eikä reaktoreihin ja sen oli oltava 

mahdollisimman hyvin vedenpinnan alla. Lämpötilan seuraamiseksi hankittiin 

elohopealämpötilamittareita. Lisäksi käytettiin digitaalista mittausta, jonka avulla 

pystyttiin mittaamaan lämpötilat nopeasti eri kohdista allasta. Lämmön karkaamisen ja 

veden haihtumisen vuoksi suunniteltiin altaalle myös eristys, jota varten hankittiin 

solumuovia eristeeksi. Eristettä laitettiin hauteen ja lattian väliin, sekä hauteen 

ympärille. Eristeestä tehtiin myös siirrettävä kansi, jonka tarkoitus on hidastaa veden 

haihtumista ja lämmön karkaamista. Prosessin seurannan ja käsittelyn vuoksi kannesta 

ei voinut tehdä kiinteää. Käytetty allas oli ilmalla täytettävä, jolloin myös altaan 
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seinämät toimivat eristeenä. Paineilmaa ei suositeltu käytettäväksi puhallettavan altaan 

täyttämisessä, mutta esimerkiksi pyöränpumppu oli työhön liian tehoton. Ilman 

pumppaamiseen soveltui parhaiten jalkapumppu. Allasta ei täytetty ilmalla aivan 

äärimmilleen, jotta se joustaisi ja antaisi periksi reaktoreita aseteltaessa. Näin 

vähennettiin altaan hajoamisen riskiä. Veden lisäämiseksi altaaseen tarvittiin 10 litran 

ämpäri, sillä käytössä ei ollut letkua, joka olisi riittänyt lähimmältä hanalta altaalle. 

Toteutusvaiheessa laitteistoon tehtiin useita muutoksia. Niistä jäljempänä. 

Havainnollistavat kuvat alla (1.1.1Kuva 1 ja 1.1.1Kuva 2).  

 

Kuva 1. Uima-allaskokeen järjestelyt 
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Kuva 2. Laboratorio koe 1:n järjestelyt 

4.2.2 Kokeen toteutus 

Pieni osa lantanäytteistä kerättiin pääkaupunkiseudulta etukäteen 2.9.2013. Pääosa 

tarvittavista lantanäytteistä kerättiin 9.9.2013 Oulun Yliopiston lähitalleilta taulukon 5 

mukaisesti ja laitettiin odottamaan jatkotoimenpiteitä. Tämän jälkeen rakennettiin 

tarvittava laitteisto kokeiden käynnistämiseksi. Uima-altaan täyttämisen yhteydessä 

havaittiin ämpäreiden kelluvan ja kaatuvan herkästi, joten laitettiin luonnon kivistä 

painoja ämpäreiden päälle. Näin varmistettiin ämpäreiden riittävä syvyys hauteessa ja 

pystyssä pysyminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan lantanäytteitä kerättiin 12 

kappaletta. Uima-altaaseen ei kuitenkaan mahtunut kuin 10 kappaletta, jolloin jouduttiin 

karsimaan kaksi lantanäytettä pois. Loogisin vaihtoehto oli ottaa kaksi 

turvelantanäytettä pois, sillä turvelantanäytteitä oli enemmän kuin muita.  

Lämmitys aloitettiin 1.10.2013, jonka jälkeen vesilukoissa oli havaittavissa pientä 

satunnaista kuplimista. Jo ennen lämmitystä joihinkin vesilukkoihin oli noussut 

kiintoainetta. Lämmitys pyrittiin toteuttamaan niin, etteivät lantanäytteet kuumene liikaa 

ja toisaalta lämmitysvastukset hajoa. Tästä syystä vedenpinnan korkeutta oli valvottava 

säännöllisesti. Vettä haihtui reilusti lämmityksen johdosta ja sitä jouduttiin lisäämään 
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parin päivän välein. Vesi ei ollut tasaisesti lämmintä, vaan kerrostui selkeästi veden 

ollessa lämpimintä lähellä vastusta ja pinnalla. Veden pinnan alenemisen takia vastus 

ylikuumeni ja halkesi. Hajonnut vastus vaihdettiin toiseen samanlaiseen vastukseen. 

Uusi vastus osoittautui vialliseksi, sillä veden lämpötila ja termostaatin asetus eivät 

vastanneet toisiaan. Rikkinäisen vastuksen takia lämpötila pääsi nousemaan yli halutun 

lämpötilan, jolloin lämmitys keskeytettiin. Korkea lämpötila saattoi vaikuttaa 

bakteerikantaan ja lantanäytteisiin. Lämmityksen aloituksen yhteydessä tilatut 

kaasupussit eivät myöskään olleet saapuneet, joten päädyttiin aloittamaan kokeet alusta 

ja ottamaan uudet lantanäytteet.  

Vanhat lantanäytteet tyhjennettiin ämpäreistä ja hävitettiin, käymisastiat pestiin ja niihin 

haettiin uudet lantanäytteet taulukonTaulukko 7 mukaisesti. Kaikki lantanäytteet 

haettiin Oulun Äimärautiolta maanantaiaamuna ja otettiin suoraan karsinoista 

normaalien tallin aamutoimien yhteydessä 2.12.2013. Koepäivien laskenta alkaa 

kyseisestä päivästä. Lantanäytteet otettiin karsinoista itse, jotta saadaan suurin piirtein 

halutunlainen koostumus näytteille. Ennen lantanäytteiden asettamista myös uima-allas 

pestiin, sillä sinne oli kertynyt roskaa ja pohja oli ruskean pölyn ja hiekan peitossa. Näin 

vältyttiin uusien lämmitys- ja pumppauslaitteiden ylimääräinen rasittuminen. Tämän 

jälkeen aseteltiin reaktorit uudelleen altaaseen ja asetettiin painot päälle. Ämpäreihin 

asennettiin vesilukot, numeroitiin selkeämmin ja vesilukkohin laitettiin vettä. Altaan 

pohjalle asetettiin lasilevyyn kiinnitetty akvaariokäyttöön tarkoitettu lämmitysvastus ja 

vastuksen termostaatti asetettiin maksimiinsa, jonka odotettiin olevan yli valmistajan 

ilmoittaman 34 C asteen. Pumppuun kiinnitettiin letku, jonka päähän liitettiin T-haara, 

josta lähti letkut kummallekin sivulle.  Letkut mitoitettiin uima-altaalle sopivaksi niin, 

että T-haara oli vastakkaisella puolella allasta kuin pumppu ja sivuhaarat kiersivät 

kumpikin yhden reaktorin toiselle puolelle. Tämän todettiin toimivan hyvin ja 

lämpötilan olevan tasainen joka puolella allasta. Näin varmistettiin veden sekoittuminen 

ja lämpötilan tasaisuus altaassa. Sitten allas täytettiin vedellä niin, että vettä oli suurin 

piirtein reaktorin, eli käymisastian kyljessä olevaan 20 litran merkkiin asti tai vähän yli. 
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Taulukko 7 Toiset lantanäytteet 30 litran ämpäreihin 

Näytteen nimi Paikka ja näytteen- 

ottopäivä 

Kuivike Arvioitu kuivikkeen 

määrä 

tilavuusprosentteina 

1 Turve Äimärautio 

2.12.2013 

Turve 50 % 

2 Turve Äimärautio 

2.12.2013 

Turve 50 % 

3 Puru Äimärautio 

2.12.2013 

Puru 50 % 

4 Puru Äimärautio 

2.12.2013 

Puru 50 % 

5 Puhdas Äimärautio 

2.12.2013 

- 5 % 

6 Puhdas Äimärautio 

2.12.2013 

- 5 % 

7 Turve Äimärautio Ei näytettä   

8 Turve Äimärautio Ei näytettä   

9 Puupelletti Äimärautio 

2.12.2013 

Puupelletti 50 % 

10 Puupelletti Äimärautio 

2.12.2013 

Puupelletti 50 % 

11 Olkipelletti Äimärautio 

2.12.2013 

Olkipelletti 50 % 

12 Olkipelletti Äimärautio 

2.12.2013 

Olkipelletti 50 % 

 

Lämmitys aloitettiin uudelleen heti kokeiden ensimmäisenä päivänä. Toisena päivänä 

todettiin pulputusta eli kaasukuplia reaktorissa 4. Vettä haihtui voimakkaasti, joten 

veden pinnan korkeutta seurattiin jatkuvasti ja vettä lisättiin lähes päivittäin. Lämpötila 
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nousi noin 30–34 C asteeseen. Kylmät ilmat ulkona vaikuttivat koehuoneen 

lämpötilaan siten, että altaan lämmitys ei riittänyt nostamaan lämpötilaa riittävän 

korkealle ja lämpötila vaihteli. 29 päivän jälkeen asetettiin kaasupussit kiinni 

vesilukkoihin käyttäen apuna kumista tulppaa ja muovista letkua, jonka halkaisija sopi 

kaasupussin venttiiliin. Letku johdettiin kumitulpan läpi vesilukkoon. Lisälämmitys 

asennettiin 38 päivän jälkeen. Lisälämmittimenä käytettiin sivuvirtauslaitteistoa. 

Sivuvirtauksen lämmitykseen käytettiin CS Lauda – nimistä laitetta, joka lämmitti 

erillisessä astiassa olevaa vettä, josta johdettiin vesikierto letkulla uima-altaaseen 

lämmönvaihtoa varten. Järjestelystä kuvia liitteessä 1 Oikeat säädöt löytyivät 

kokeilemalla. Lämpötila saatiin nostettua tavoitteeseen 35 C.  

52 päivän jälkeen havaintojen perusteella pohdittiin kaasun mahdollista vuotamista 

vesilukon tiivisteistä. Päätettiin teipata vesilukon tiivisteet umpeen. Teippaaminen näytti 

auttavan aluksi, mutta teipin laatu osoittautui huonoksi ja irtosi helposti, joten kaikista 

reaktoreista ei saatu tiiviitä. Tämä todettiin muun muassa ottaessa näytteitä 58. päivänä, 

jolloin näytteissä oli ylimäärin ilmaa ja kaasupusseihin oli kertynyt vain pieni määrä 

näytettä. 

Kaasunäytteitä otettiin 35., 37., 58., 60., ja 66. päivänä. Ensimmäiset kaasunäytteet 

otettiin näytepusseista 3, 6 ja 11. Ne analysoitiin kaasukromatografilla. Kaasunäytteet 

otettiin siten, että kaasupussi irrotettiin ottamalla kumitulppa vesilukosta ja peitettiin 

sormella kumitulpassa oleva reikä. Sitten ruuvattiin kaasupussin venttiili kiinni ja 

irrotettiin kaasupussista kumitulppa ja letku. Kaasupussi vietiin laboratorioon, jossa oli 

kaasukromatografi valmiina. Kaasupussista otettiin venttiilin kautta neulalla 

kaasunäytettä kolme kertaa, joista kaksi ensimmäistä toimivat neulan huuhteluna 

mahdollisimman puhtaan kaasunäytteen takaamiseksi. Kaasun vuotamista pyrittiin 

välttämään. Neulassa oleva kaasunäyte syötettiin kaasukromatografiin. Näytteiden 

analysointiin käytetään kaasukromatografia Agilent Technologies 6890 N, jonka 

kolonni on Porapak Q 1/8 ” 6 Ft, kantokaasuna He 15 ml/min, käytettävä uunin 

lämpötila 50 C, mitattava näytemäärä 0,5 ml ja detektori TCD. Ensimmäistä 

kaasunäytettä otettaessa altaan lämpötila oli vain 30 °C astetta. Tällöin 

kaasukromatografin kalibrointi oli suoritettu valmiilla kaasuseoksella, jossa oli 94 w- % 

typpeä, 5 w- % CO2, ja 1 w- % CH4. Samojen kaasunäytteiden analysoinnin tulokset 

laskettiin uudestaan kolmen pisteen kalibroinnin jälkeen, koska ensimmäiset tulokset 
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olivat epätarkkoja. Näin saatiin laajempi pitoisuusalue käyttöön, kun ensimmäisen 

analysoinnin avulla saatiin viittaus todellisesta metaanin määrästä. Loput analysoinnit 

tehtiin kolmen pisteen kalibroinnilla. Neljäs kaasunäyte-erä otettiin suoraan 

käymisastioista, sillä epäiltiin vesilukon ja tulppien vuotavan edelleen. Tällä tavoin 

saatiin kaikista lantanäytteistä kaasunäytteet analysoitavaksi. Käymisastioista otettiin 

kaasunäytteet teflonputken avulla, joka ujutettiin vesilukon toiselle puolelle vesilukon 

läpi reaktorin sisälle. Linja huuhdeltiin 50 ml kaasutiiviillä ruiskulla kerran. Sen jälkeen 

otettiin kaasunäyte kaasuruiskulla ja analysoitiin kaasukromatografilla samalla tavoin 

kuin kaasunäyte-erät kaksi ja kolme. Kokeen paikkansapitävyys testattiin tekemällä 

yhdelle lantanäytteelle analyysit sekä reaktorista otetusta kaasunäytteestä, että 

kaasupussista otetusta kaasunäytteestä. Tulokset olivat vastaavat, joten teflonputkella 

otetun kaasunäytteen analyysin voitiin todeta olevan vertailukelpoinen 

kaasupussinäytteiden kanssa. 

4.3 Koe 2, kvantitatiivinen koe, AMPTS II (Automatic Methane 

Potential Test System) 

4.3.1 AMPTS II:n toimintaperiaate: 

AMPTS II on täysin automaattisesti ja itsenäisesti toimiva mittauslaitteisto, joka on 

jaettu kolmeen (3) yksikköön: A lantanäytteiden hauduttamisyksikkö, B CO2:n 

poistoyksikkö ja C kaasumäärän mittausyksikkö. Viimeisimmästä yksiköstä saatu data 

menee suoraan kannettavalle tietokoneelle internet-pohjaiseen ohjelmaan, josta tulokset 

on ladattavissa koko ajan. Ohjelmisto piirtää myös valmista kuvaajaa, josta on helppo 

seurata lantanäytteiden käyttäytymistä ja kokeen kehitystä. Tarvikkeet listassa sivulla 

59. Havainnollistavat kuvat alla (Kuva 3 ja Kuva 4). 
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Kuva 3. Koe 2:n yksiköt 

 

Kuva 4. Koe 2:n laitteisto 

Näyteyksikön A lämpötila voidaan säätää halutuksi, mutta sitä suositellaan seurattavan 

erillisellä lämpötilamittarilla. Erillisenä mittarina käytettiin elohopeamittaria. Yksikön 

pullojen korkeissa ovat myös sekoittimet ja niille moottorit, mutta näitä ei käytetty tässä 

kokeessa. Tähän päädyttiin siksi, että lantanäytteet ovat kuivia ja haluttiin seurata 

kaasunmuodostusta mahdollisimman yksinkertaisessa systeemissä, johon ei kuulu 

sekoitusta. Tietokoneen kautta ohjelmoitiin sekoitus off – asentoon. 

Poistoyksikön B tehtävä on sitoa reaktoreissa syntyneistä kaasuista CO2 ja H2S, jolloin 

vain metaani pääsee mittausyksikköön C. Poistoyksikössä B olevat imeytyspullot ovat 
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jokainen yhdistetty yhteen reaktoriin, joten, kun lantanäytteitä on 15 kpl, on myös 

yksikön B pulloja oltava 15 kpl. Poistoyksikössä käytettävään nesteeseen lisätään 

indikaattoria, joka kertoo milloin neste on kylläinen CO2 ja H2S kaasuista. Kylläisen 

nesteen väri vaihtuu sinisestä kirkkaaksi. Tällöin neste on vaihdettava uuteen, jotta 

mittaus olisi edelleen luotettava. 

Mittausyksikössä C on sisääntulo putket numeroitu, joiden perusteella dataa käsitellään 

tietokoneella. Tästä syystä myös lantanäytteet ja poistoyksikön pullot on hyvä 

numeroida, jotta data voidaan kohdentaa oikeisiin lantanäytteisiin. Letkuja on useita, 

joten ne voivat mennä sekaisin. Mittausyksikön toiminta perustuu nesteen 

syrjäyttämiseen ja nosteeseen. Jokaiselle lantanäytteelle on omat ”lipat” jotka 

vapauttavat kaasun, kun sitä on tietty määrä kertynyt lipan alle ja se riittää nostamaan 

lipan ylös. Tällöin kaasu nousee kuplina veden pintaan ja ohjelmistoon kirjautuu 

merkintä, että tämä määrä kaasua vapautui merkittyyn aikaan. Tämä systeemi on 

tarkoitettu nimenomaan hitaalle ja pienelle kaasunmuodostukselle. 

4.3.2 Valmistelut 

Huomioitava turvallisuuden takaamiseksi: käsiteltäessä NaOH:ia on aina käytettävä 

suojalaseja, laboratoriotakkia ja kumihanskoja. Laitteiston ja NaOH:n käsittely tulisi 

aina suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa. Käytettävien kemikaalien 

käyttöturvatiedotteisiin on hyvä tutustua. Käsiteltäessä vettä elektronisten laitteiden 

läheisyydessä on oltava erityisen varovainen. Kokeista voi aiheutua hajuhaittaa, jolloin 

tilan, jossa kokeet tehdään, tulee olla hyvin ilmastoitu. 
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Tarvikeluettelo: 

Yksikkö A, lantanäytteiden hauduttamisyksikkö 

 15 lasipulloa, 500 ml reaktoria 

 15 muovista korkkia, joissa on sekoittimet ja sekoittimen moottorit 

 Johto C yksiköstä moottoreille 

 15 kumitulppaa joissa 2 metallista putkea ja yksi muovinen putki ja pyörivä sekoittimen varsi 

 1 termostaattinen vesiallas (18 litraa) 

 1 muovinen kansi vesialtaalle, jossa 15 reikää reaktoripulloille 

 15 muovista eristenauhaa 

 lämpömittari 

Yksikkö B, CO2 sitomisyksikö 

 1 pulloteline 15 lasipullolle 

 15 lasipulloa, 100 ml 

 15 muovista kierrekorkkia reiällä 

 15 kumitulppaa, joissa 2 metallista putkea 

Yksikkö C, kaasumäärän mittausyksikkö 

 1 vesiallasyksikkö (sisältää vesihauteen, virtauskennon, 15 virtauskennon muottia, joissa 

magneettinen metalliosa, alustan ja suojaavat muovilipat) 

 1 muovinen kansi vesialtaalle (sisältäen suoran liittimen) 

 1 muovinen manuaalitoiminen pumppu 

Muut osat 

 1 suojattu Ethernet – kaapeli 

 1 virtayksikkö (syöttö 100–240 V ~ 50/60 Hz, ulostulo 12 V DC/3A) 

 Joustavaa muoviletkua 

 Numerointimerkit letkuille 

 30 muovista kantta 

 1 silikoniletku 

 1 ohjevihko 

Valmistelujen tarvikkeet 

 N2 – kaasua 

 NaOH 

 pH -indikaattori: Tymoliftaleiini (2’,2’’-dimetyyli-5,5’’di-isopropyylifenoliftaleiini, C28H30O4, 

CAS 125-20-2. ACS reagentti, 95 % värisisältö) 

 Etanolia (99,9 %) 

 Silikonitikku tai muu voiteluaine (Korrek silikonitikku) 

 Kannettava tietokone, jossa analysointiin tarvittava internet-pohjainen ohjelmisto 
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CO2 – imeytysyksikön B käyttö ei ole välttämätöntä, jos ei halua poistaa CO2:sta ja H2S 

saatavasta kaasusta, jolloin ne pääsevät myös mittausyksikköön. Tällöin näyteyksikön A 

pidemmät letkut voidaan liittää suoraan mittausyksikköön C. Näin saadaan mitattua 

kokonaiskaasuntuotannon määrä. Tässä kokeessa käytettiin CO2:n imeytystä, joten 

valmistettiin alla esitetty 3 M NaOH-liuos indikaattorivärillä.  

Liuoksen valmistuksessa oli käytettävä suojalaseja, hanskoja sekä laboratoriotakkia 

turvallisuuden takaamiseksi. Aluksi arvioitiin tarvittava liuoksen määrä, jossa oli 

otettava huomioon liuoksen vaihtotarve myöhemmissä vaiheissa. Jokaiseen 

imeytyspulloon tuli n. 80 ml liuosta näytettä kohti, eli 15 näytteelle tarvittiin 15x80ml, 

joka on 1,2 litraa. Liuosta valmistettiin 2 litraa, jonka arvioitiin riittävän myös 

tarvittaviin täydennyksiin. 

Laitettiin tislattua vettä litran mittapulloon n. puolilleen. Punnittiin NaOH:ia 199,980 g. 

NaOH:ia lisättiin pikku hiljaa tislattuun veteen sekoittaen kokoajan ja seuraten pullon 

lämpenemistä. Kun pullo kuumeni selkeästi, jatkettiin sekoittelua hanan alla kylmässä 

vedessä, jottei pullo kuumene liikaa ja polta käsiä. NaOH:ia lisättiin tislattuun veteen 

vasta sitten, kun edelliset rakeet olivat liuenneet täysin. Tätä jatkettiin kunnes kaikki 

tarvittava NaOH oli liuotettu. Mittapullo täytettiin sitten tislatulla vedellä litran 

merkkiin asti ja sekoitettiin hiukan. Sen jälkeen liuos kaadettiin litran säilytysastiaan. 

Tehtiin 0,4 % Tymoliftaleiiniliuosta, joka toimii pH-indikaattorina sekoittamalla 9 

millilitraan 99,9 % etanolia 40 mg tymoliftaleiinia. Tymoliftaleiini ei liukene veteen 

vaan alkoholiin. Etanoliin liuottamisen jälkeen indikaattoriliuosta lisättiin 5 ml NaOH-

liuokseen. NaOH –liuos sekoitettiin ja suljettiin astia korkilla. Astian kylkeen kirjattiin 

päivämäärä, sisältö ja valmistajan nimi. Sama työ toistettiin toiseen kertaan, käyttäen 

jäljelle jäänyt tymoliftaleiiniliuos toiseen erään, jotta saatiin kaksi litraa valmista liuosta.  

4.3.3 Kokeen toteutus 

Lantanäytteet koetta 2 varten haettiin kokeen 1 ämpäreistä. Näytepullot täytettiin noin 

400ml asti käsin muovihanskoja käyttäen. Kuivan materiaalin kanssa tilavuus on 

vaikeaa arvioida tarkasti. Lantanäytteitä ei tiivistetty. Yksikköön A laitettiin 15 kpl 

näytepulloja eli reaktoreita, joiden sisältö oli taulukon 8 mukainen. Lantanäytteisiin ei 

lisätty ymppiä. Näytepullot suljettiin tiiviisti sivelemällä pullon suulle silikonia 

silikonipuikolla ja kiertämällä sitten korkki ja kumitulppa tiukasti kiinni. Tämän jälkeen 
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kiinnitettiin lyhyt (n. 10 cm) ja pitkä (n. 30–50 cm) pehmeä letku kumitulpassa oleviin 

metallisiin putkiin. Lyhyempään letkuun kiinnitettiin suljin. Pitempi letku numeroitiin ja 

kiinnitettiin vastaavaan imeytyspullon korkkiin, jossa oli noin 80 ml valmistettua 

NaOH-liuosta ja pullon korkki suljettu tiiviisti käyttäen apuna silikonipuikkoa. 

Imeytyspullon toiseen liittimeen kiinnitettiin letku, jonka toinen pää kiinnitettiin 

yksikköön C siten, että yksikön numero vastasi lantanäytepullon ja letkun numeroa.  

Taulukko 8 Kokeen 2 lantanäytteet 

Pullon numero Kuivike Arvioitu kuivikkeen määrä  tilavuusprosentteina 

1-3 Turve 50 % 

4-6 Puru 50 % 

7-9 Ei kuiviketta 0 % 

10–12 Olkipelletti 50 % 

13–15 Puupelletti 50 % 

Yksiköt A ja C täytettiin tislatulla vedellä. Yksikössä A vettä tuli olla niin, että 

lantanäytteet olivat pinnan alla. Näytepullot kaatuivat helposti, joten oli erityisen 

tärkeää, että kaikki letkut ja korkit olivat tiukasti kiinni. Yksikössä C vettä tuli olla 

altaassa olevaan merkkiin asti. Tämän jälkeen jokainen näytelinjasto huuhdeltiin 

typpikaasulla avaamalla näytepullon lyhyemmässä letkussa oleva suljin, syöttämällä 

letkusta kaasua laitteiston läpi, kunnes yksikön C altaassa kupli. Sitten suljin laitettiin 

tiukasti kiinni. Typpihuuhtelu tehtiin jokaiselle näytteelle erikseen. Kun koelaitteisto oli 

saatu valmiiksi, käynnistettiin yksikön A lämmitys ja asetettiin haluttu lämpötila 35 C 

asteeseen. Sen jälkeen avattiin internet –pohjainen ohjelma tietokoneelta, johon 

asetettiin halutut asetukset, jotka ovat taulukossa 9. Mittaus käynnistettiin tästä 

ohjelmasta ja se jatkui tauotta 90 päivän ajan tallentaen dataa ohjelmaan. Ohjelma oli 

englanninkielinen. 
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Taulukko 9 AMPTS II – ohjelman asetukset kokeessa 2.  

CO2 konsentraatio [%] 

huuhtelukaasussa 

20 

Prosessi lämpötila [C] 35 

Sekoitusaika [sec] 0 

Ei sekoitusta -aika [sec] 0 

Sekoituksen nopeus [%] 0 

Yliarvioinnin eliminointi Ei 

Substraatin VS/COD määrä [g] 0 

Inokulaatin VS/COD määrä [g] 0 

Yksikon tyyppi [VS/COD] COD 

Näytteen määrä [ml] 400 

Oletettu CH4 sisältö [%] 0 

Koelaitteiston toimintaa seurattiin noin parin päivän välein. Yksikön A veden pintaa 

seurattiin haihtumisen vuoksi ja vettä lisättiin tarvittaessa. Seurantapäiväkirja on 

liitteessä 2. Yksikön A lämpötila nostettiin 59 päivän jälkeen 36 C asteeseen, koska 

hauteen lämpötila oli elohopeamittausten perusteella selkeästi laskenut edeltäneen 

viikon aikana. Lämmitys lopetettiin 90 päivän jälkeen. Mittausta olisi jatkettu vielä, 

mutta laitteistoa oli siirretty niin, että datakaapeli oli osin irronnut, eikä mittaustuloksia 

ollut tallentunut ohjelman muistiin.  
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5 KOETULOKSET 

Laboratoriokokeilla  oli tarkoitus selvittää, tuottaako hevosenlanta metaania 

yksinkertaisella menetelmällä, kuinka paljon metaania yksinkertainen menetelmä 

tuottaa, sekä miten kuivikelaatu vaikuttaa hevosenlantakuivikeseoksen 

metaanintuottopotentiaaliin. Koska lantakuivikeseoksen laatu vaihtelee tallioloissa 

merkittävästi ja haluttiin selvittää, miten kuivikelantaseos toimii sellaisenaan ilman 

esikäsittelyä, lantakuivikeseoksen orgaanisten yhdisteiden määrää, seoksen massaa tai 

kosteutta ei selvitetty. Lantakuivikeseokselle saadaan kirjallisuudesta suuntaa antavia 

arvoja tarvittaessa. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava kokeisiin vaikuttaneet tekijät. Tulokset on 

suunniteltu suuntaa antaviksi. Niiden perusteella ei voi tehdä tarkkoja johtopäätöksiä 

metaanintuottamisesta hevosenlannasta. Kokeissa käytettyjen lantanäytteiden sisältöä ei 

ole määritelty tarkasti ennen kokeiden aloittamista, joten lantanäytteiden ominaisuudet 

vaihtelevat satunnaisesti. Samaa satunnaista vaihtelua esiintyisi myös todellisessa 

prosessissa. Lantanäytteillä voi olla muun muassa erilainen kuohkeus, vaihtelevat 

määrät orgaanisia yhdisteitä, vaihteleva kosteus ja vaihteleva määrä kuiviketta suhteessa 

lantaan.  Nämä vaikuttavat mikrobien kykyyn tuottaa metaania lannasta. Lisäksi 

laitteistossa oli puutteita. Osa liitännöistä saattoi vuotaa, jolloin reaktoreihin saattoi 

päästä happea, joka haittaa anaerobisten mikrobien toimintaa. Laitteistoa ei hygienisoitu 

ennen kokeita, jolloin sinne on voinut jäädä mikrobeja edellisistä kokeista. Kokeiden 

tueksi on käsitelty aiempien tutkimusten tuloksia kappaleessa 2.2 Biokaasu 

hevosenlannasta. Kyseisiä tuloksia käytetään tässä työssä tehtyjen kokeiden tulosten 

arvioinnissa apuna. Vertailuarvoja löytyy taulukoistaTaulukko 2,Taulukko 3 jaTaulukko 

4. Tuloksia verrattaessa muiden tutkimusten tuloksiin on huomattava, että 

metaanintuottopotentiaali on useimmissa tutkimuksissa annettu yksikössä m3CH4/kgVS, 

jolloin metaanintuottopotentiaalin määräävä tekijä on lantakuivikeseoksen orgaanisten 

yhdisteiden määrä. Tässä työssä vastaavia arvoja ei ole laskettu, vaan on arvioitu 

kokonaismassan metaanintuottopotentiaali korreloimatta tuloksia orgaanisten 

yhdisteiden määrään. 

 



51 

 

Kattavampia ja tarkempia tuloksia halutessa kokeet vaativat jatkuvampaa läsnäoloa, 

seurantaa ja hallintaa sekä parempaa suunnittelua kuin tässä työssä. Tehtyjen 

laboratoriokokeiden suunnittelussa jäi huomioimatta muutamia merkittäviä asioita, 

kuten riittävä kosteus, analysointitapa, laitteiston soveltuvuus ja tarvittavat prosessin 

säätötoimenpiteet. Havaintojen perusteella näytteet kuivuivat liikaa, joten tuotannon 

rajoittavaksi tekijäksi tuli vesi ja osa hevosenlannan metaanintuottopotentiaalista jäi 

käyttämättä. Prosessia säädettiin kesken kokeiden ja säätöjen vaikutusta tuloksiin ei 

voida tarkasti analysoida. Voidaan kuitenkin arvioida esimerkiksi lämpötilan muutosten 

vaikutusta mikrobien toimintaan. Koska laitteisto, jota suunniteltiin käytettävän, ei 

soveltunut riittävän pienille näytekaasumäärille, jouduttiin analysointitapaa muuttamaan 

suunnitellusta. Tämän seurauksena kaikkia kaasun komponentteja ei saatu selvitettyä. 

5.1.1 Koe 1, kvalitatiivisen kokeen tulokset 

Allaskokeen lantanäytteet altistuivat muun muassa lämpötilan vaihtelulle, sillä 

ulkolämpötila vaikutti jonkin verran kattilahuoneen lämpötilaan, jossa koe tehtiin. 

Kokeita tehdessä huomattiin, että vesilukon tiiviste ei ollut riittävä tiukka, jolloin 

tiivisteen välistä pääsi vuotamaan kaasua ulos ja samalla reaktoriin pääsi mahdollisesti 

ilmaa. Teippaaminen hillitsi vuotamista, mutta ei estänyt sitä kokonaan. Lantanäytteiden 

ilmavuudessa ja kosteudessa on myös eroja, eikä näitä ominaisuuksia tasattu. Lannoissa 

saattoi olla myös erilaisia bakteerikantoja riippuen hevosen ruokinnasta, terveydestä, 

liikunnasta ja lääkityksestä. Lantanäytteitä ei sekoitettu ennen koetta eikä kokeen 

aikana, jolloin reaktoreissa saattoi syntyä kerrostumista. Kaasupussien irrotuksessa ja 

kaasunäytteenotossa on voinut sattua vuotoja, joka lisää tulosten epävarmuutta. On 

otettava huomioon sekin, että näytteenotossa inhimilliset tekijät ovat voineet vaikuttaa 

tuloksiin. Ensimmäisen koejärjestelyn aikana lämpötila vaihteli voimakkaasti ja 

reaktoreiden kansia availtiin satunnaisesti, mutta koska nämä lantanäytteet myöhemmin 

hylättiin, ei tämä vaikuta lopullisiin tuloksiin. Pientä virhettä tuloksissa voi aiheuttaa se, 

ettei reaktoreita desinfioitu näytteiden vaihdon välillä. Virhe on kuitenkin hyvin 

marginaalinen ja kokeen luonteen vuoksi merkityksetön. 

Ensimmäisen erän näytteistä voitiin todeta noin 1,5 viikon 15–20 C lämpötilassa 

säilyttämisen jälkeen reaktorin kantta raottamalla, että joissain reaktoreissa oli 

tapahtunut reaktioita. Purulannasta nousi voimakas ammoniakin haju, puhtaan lannan 
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ämpäreistä ja pellettiämpäreistä epämiellyttävä mädäntyneen haju ja turveastia haisi 

lievästi epämiellyttävälle. Tästä voitiin päätellä, että puhdas lanta ja pelletit tuottivat 

eniten rikkivetyä. Erittäin todennäköisesti rikkivedyn kanssa oli syntynyt myös 

metaania. Toisen erän näyteastioiden kansia ei avattu kesken kokeiden. Kaasunäytteitä 

otettaessa rikin hajua kuitenkin voitiin havaita. Rikkiä ei voitu mitata käytettävissä 

olevalla laitteistolla, koska kaasua muodostui liian pieniä määriä, joten sitä ei ole 

huomioitu kaasuanalyysituloksissa. Sitä kuitenkin syntyi merkittävässä määrin. 

Ensimmäiset kaasuanalyysit tehtiin 38. päivänä kaasukromatokrafilla, jonka kalibrointi 

oli suoritettu kaasuseoksella, joka sisälsi 94 w- % typpeä, 5 w- % CO2, ja 1 w- % 

metaania. Tämä kalibrointi todettiin kuitenkin riittämättömäksi niille pitoisuuksille, joita 

kaasunäytteissä oli. Analyysejä otettiin kolme jokaisesta kaasupussista ja niistä 

laskettiin keskiarvot, jotka näkyvät taulukossa 10. Seuraavaa analyysia varten tehtiin 

kaasukromatografille kolmen pisteen kalibrointi, joka soveltui paremmin näiden 

kaasunäytteiden analysoimiseksi. Tulokset laskettiin sen jälkeen 

normalisointimenetelmällä. Tulokset ovat taulukossa 11. Kaksi ensimmäistä 

kaasuanalyysisarjaa tehtiin näytteistä, jotka olivat syntyneet 30 C asteen hauteessa. 

Näytteitä otettaessa kaasupusseista tuli rikkivedyn hajua. 

Taulukko 10 Ensimmäinen analyysi 7.1.2014 lämpötila 30 °C kalibrointi 1 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

3  56,71  24,90  22,99  

9 73,73 6,04 22,69 

11 30,85 40,04 36,97 

  

Taulukko 11 Toinen analyysi 9.1.2014 30 °C kalibrointi 2 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

3  43,70 20,78 35,52 

9 58,44 5,56 35,99 

11 21,08 29,54 49,38 

  

Kolmas kaasuanalyysisarja tehtiin näytteistä, jotka olivat syntyneet sen jälkeen kun 

hauteen lämpötila oli noussut 35 C asteeseen. Tämän sarjan analyysit tehtiin kuten 
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toisessa analyysisarjassa. Reaktoreita tiivistettiin vuotojen ehkäisemiseksi ennen 

kolmatta analyysisarjaa. Tämä paransi huomattavasti kaasun kertymistä kaasupusseihin. 

Analyysin tuloksista voidaan päätellä, että teippauksen yhteydessä tai teippauksesta 

huolimatta näytteisiin oli päässyt ilmaa, sillä lantanäytteen 11 tulos oli kolmannessa 

kaasuanalyysissä huomattavasti heikompi kuin kahdessa ensimmäisessä. Tulokset 

löytyvät taulukostaTaulukko 2.  

Taulukko 12 Kolmas analyysi 29.1.2014 35 C kalibrointi 2 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

5  40,24 20,17 39,59 

6 4,80 40,07 55,13 

11 72,00 0,94 27,06 

 

Kolmesta ensimmäisestä kokeesta nähdään miten suuri vaikutus tuloksiin on 

kalibroinnilla ja mittaustavalla. Ensimmäisen kaasuanalysoinnin tulokset ovat 

metaaninmäärän osalta heikommat, sillä kalibroinnin kaasuseoksen metaanin 

pitoisuusalue oli liian pieni. Toisen kalibroinnin jälkeen tulokset olivat tarkemmat. 

Kolmannessa kaasuanalyysissä voitiin havaita ilmavuoto kaasupussiin. Muutoin kolmen 

ensimmäisen kaasuanalyysin tulokset ovat kohtalaisia ja loogisia. Koska teippaus ei 

riittänyt pitämään reaktoreita tiiviinä, eikä kaasupusseihin kertynyt riittävästi kaasua 

analyysiä varten, tehtiin seuraavat analyysisarjat eri tavalla kuin oli tähän asti tehty ja 

suunniteltu. Kaasunäytteet otettiin suoraan reaktoreista eikä kaasupusseista, jolloin 

jokaisesta lantanäytteestä saatiin otettua kaasunäyte analysoitavaksi. Neljännen 

analyysisarjan tulokset taulukossa 13. Lantanäytteen 12 kaasunäyte otettiin muutama 

päivä muita myöhemmin. 
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Taulukko 13 Neljäs analyysi 31.1.2014 suoraan reaktoreista 35 °C kalibrointi 2 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

1 20,01 74,23 5,76 

2 62,50 37,48 0,02 

3 13,85 64,52 21,63 

4 18,05 55,55 26,40 

5 18,62 47,68 33,70 

6 4,88 42,57 52,55 

6 pussi 5,74 38,97 55,29 

9 23,28 47,80 28,92 

10 5,48 45,74 48,78 

11 8,98 58,04 32,98 

12 * 7,33 62,51 30,16 

*Näyte otettu erikseen 4.2.14. 

Taulukon 13 perusteella nähdään, että kaasunäytteiden 1 ja 2 metaanitulokset 

poikkeavat huomattavasti muista tuloksista. Tähän on todennäköisesti syynä vuoto 

reaktoriin. Näytteen 1 kohdalla tämä on todennäköisesti tapahtunut aikaisemmassa 

vaiheessa, jolloin metaanintuotanto on häiriintynyt ja bakteerit ovat alkaneet tuottaa 

hiilidioksidia eli lantanäyte on alkanut kompostoitua. Voi myös olla, että näiden 

lantanäytteiden kaasuntuotanto on heikompaa kuin muiden, kun kyseessä on turve, tai 

tuotanto on jo lähes loppunut. On todennäköistä, että muihinkin näytteisiin on jonkun 

verran sekoittunut ilmaa joko reaktorissa tai näytteenoton yhteydessä. Lantanäytteiden 6 

ja 10 tulokset ovat huomattavasti muita paremmat metaanintuoton kannalta, joten 

todennäköisesti niihin ei ole sekoittunut merkittävästi ilmaa.  

Neljännen analyysisarjan näytteet on otettu 60 päivää reaktoreiden lämmityksen 

aloittamisesta. Tässä on kuitenkin huomioitava, että ensimmäisen 40 päivän aikana 

lämpötila on ollut noin 30 C astetta, jona aikana otettiin kaksi ensimmäistä 

kaasunäytesarjaa ja vasta kolmannen sarjan kohdalla lämpötila oli noussut 35 C 

asteeseen, jolloin esimerkiksi reaktioiden alkamisajankohtaa on vaikea määrittää. Ei siis 

tiedetä onko kaasuntuotanto 60 päivän kokeiden jälkeen jo hiipumassa vai vasta 
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alkamassa. Todennäköisesti kyse on kuitenkin jo tuotannon kääntymisestä laskuun, 

mikä voi osaltaan pienentää metaanin osuutta tuloksissa. Viidennen ja kuudennen 

kaasuanalyysisarjan tulokset ovat samansuuntaiset kuin neljännen kaasuanalyysisarjan, 

jolloin voidaan päätellä, että analyysit ovat onnistuneet ja tulokset ovat 

vertailukelpoisia. Kaasuanalyysien tulokset ovat taulukoissa 14 ja 15. 

Taulukko 14 Viides analyysi 6.2.2014 suoraan reaktoreista 35 °C kalibrointi 2 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

1 13,16 76,52 10,32 

2 45,34 54,49 0,17 

3 19,27 59,40 21,33 

4 17,80 52,90 29,30 

5 13,63 47,51 38,86 

6 7,57 42,54 49,89 

6 pussi 11,37 33,73  54,90 

9 7,31 52,45 40,24 

10 6,97 43,33 49,70 

11 4,59 58,01 37,40 

12  11,44 57,81 30,76 
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Taulukko 15 Kuudes analyysi 13.2.2014 suoraan reaktoreista 35 °C kalibrointi 2 

Lantanäyte nro Ilma w- % CO2 w- % CH4 w- % 

1 11,77 72,02 16,21 

2 57,38 42,42 0,20 

3 6,90 66,43 26,67 

4 12,89 52,76 34,35 

5 7,79 47,66 44,55 

6 3,02 44,16 52,82 

6 pussi 17,94 30,53 51,53 

9 17,72 42,84 39,44 

10 3,46 43,24 53,30 

11 4,59 54,49 40,92 

12  21,73 45,29 32,98 

 

 Normaalisti biokaasu sisältää noin 50–70 % metaania (Luostarinen et al. 2011), jolloin 

osa tuloksista vastaa näitä arvoja. Ottaen huomioon laitteiston tehottomuuden ja kokeen 

aikana tehdyt virheet sekä puutteet kokeen järjestelyissä, ovat tulokset hyviä. Voidaan 

siis sanoa, että huonommissakin olosuhteissa muodostuu metaania merkittäviä määriä. 

Viimeinen analyysi otettiin 74 päivän kokeiden jälkeen ja tulokset olivat hyvin 

samankaltaiset aiempien tulosten kanssa. Toiminta siis jatkui edelleen tasaisena. 

Paremman kuvan kaasuntuotannon kestosta ja tuotantohuipuista saa kvantitatiivisen 

kokeen tuloksista. 

5.1.2 Koe 2. Kvantitatiivisen kokeen tulokset 

Kaikki tulokset löytyvät taulukoituna liitteestä 4. Tulokset ensimmäisten 3 viikon ajalta 

olivat odotetut. Turve tuotti kaikista vähiten kaasua ja olkipelletti tuotti eniten. 

Purulannan metaanintuotto vastasi pitkälti pelkän lannan tuotantoa, vaikka 

kirjallisuuden perusteella sen olisi pitänyt olla selkeästi heikompi. Tähän on voinut 

vaikuttaa puun laatu, josta puru on saatu. Kirjallisuuden purukuivikkeet ovat olleet 

havupuista, kun taas Suomessa käytetään paljon kovempaa koivua. Kaasunmuodostus 

oli hyvin epätasaista. Jäi epäselväksi, oliko laitteistossa tukoksia tai muita häiriöitä. 
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Tulokset kolmen viikon jälkeen olivat yllättävät, sillä puupellettilannan kaasuntuotanto 

nousi huomattavasti enemmän kuin muiden kuivikkeiden. 

Keskiarvokuvaajasta (Kuva 5) nähdään, miten eri kuivikkeet käyttäytyivät suhteessa 

toisiinsa. Notkahdukset alaspäin johtuvat siitä, että keskiarvo on laskettu kolmen 

lantanäytteen metaanintuotannosta ja näytteiden tuotanto on loppunut satunnaisesti, 

jolloin viimeinen tulos on voinut olla yksin heikompi kuin useamman tuloksen 

keskiarvo. Kuvasta voidaan kuitenkin nähdä puupelletin erittäin poikkeava käytös. 

Ensimmäisen kahden viikon aikana puupellettilannan metaanintuotanto kehittyi 

odotetusti, mutta kolmannella viikolla tapahtui jotain odottamatonta ja kaasuntuotanto 

lähti lähes lineaariseen nousuun. Muut kuivikkeet käyttäytyivät enemmän odotetulla 

tavalla ja lopettivat tuotantonsa noin kahden kuukauden kuluessa. Olkipellettilanta tuotti 

tehokkaimmin, mutta lopetti tuotantonsa ennen muita. Todennäköisesti jokin kriittinen 

ravintoaine tai vesi loppui nopeammin tehokkaamman tuotannon myötä. 

 

Kuva 5. Keskiarvot kumulatiivisesta kaasuntuotannosta 90 

vuorokauden aikana. Kuva löytyy isompana liitteessä 3. 

70 päivän jälkeen oli nähtävissä, että käyrät olivat puupellettilantaa lukuunottamatta 

tasaantuneet ja pysähtyneet. Lantanäytteet ovat lakanneet tuottamasta metaania eri 

aikoihin. Puupellettilannan metaanintuotanto lähti nousuun noin 8.nen päivän tienoilla 

ja 17. päivänä tuotanto ylitti kaikkien muiden näytteiden metaanintuotannon. Kaikki 

kolme puupellettilantanäytettä käyttäytyivät samalla tavoin, joten satunnaisesta 

virheestä ei todennäköisesti ole kyse. Seuraavaksi parhaiten metaania tuotti 

olkipellettilanta, jolta odotettiin hyvää tuottoa. Turvelanta tuotti huonoiten. Purulannan 

vaikutus lannan kaasuntuotantoon näytti olevan kohtalaisen pieni, sillä puhdas lanta 

tuotti suurin piirtein saman verran kaasua.  
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Kokeiden aikana tallennettiin saadut datat tietokoneelle muistiin, jotta ohjelman 

mahdollisesti kaatuessa kaikki tieto ei katoaisi. Havaintoja tehtiin läpi kokeiden ja 

alkuvaiheessa näytti, että olkipellettilanta on paras metaanintuottaja odotusten 

mukaisesti. Syiksi puupellettilannan käyttäytymiselle arvioitiin muun muassa puun 

suurempaa ominaismassaa, mutta massoja mitatessa kokeen jälkeen ne eivät eronneet 

huomattavasti toisistaan. Massat löytyvät taulukosta 18. Yksi vaihtoehto 

puupellettilannan käyttäytymiselle on se, että lantanäytteet olivat jostain syystä 

kosteampia kuin muut. Suuremman määrän lisäksi puupelletti myös tuotti pidempään, 

mikä viittaisi myös siihen, että lantanäytteet olisivat olleet kosteampia. Sääolosuhteet 

olivat samat kaikkia lantanäytteitä otettaessa, sillä ne otettiin pieneltä alueelta parin 

tunnin aikana. Lisäksi puupellettilanta on peräisin samasta tallista kuin olkipellettilanta, 

joten talliolosuhteet tai työntekijän työtapa eivät ole suuresti vaikuttaneet tuloksiin. 

Tulos on yllättävä eikä sille löytynyt näillä kokeilla järkevää selitystä. On myös 

mahdollista, että mittalaitteeseen on mennyt jotain muuta kaasua kuin metaania. 

Rikkivety ja hiilidioksidi on kuitenkin imeytetty B – yksikössä, joten kyseessä täytyisi 

siten olla joku muu kaasu. Arvauksia mahdollisesta muusta kaasusta voisi olla 

ammoniakkikaasu, sillä puukuivikkeet eivät tyypillisesti sido kovin hyvin ammoniakkia 

lannasta ja virtsasta. Kaasukomponentit eivät selvinneet kvalitatiivisessakaan kokeessa, 

sillä kaasumäärät olivat riittämättömät sellaisille saatavilla oleville analysaattoreille, 

joilla kaasuseoksen sisältämiä komponentteja olisi voinut selvittää. Puupellettilannan 

metaanintuotanto vaikutti kuitenkin laadultaan vastaavan olkipellettilantaa, jolloin 

täytyy pitää mielessä myös se mahdollisuus, että puupellettilanta yksinkertaisesti tuotti 

parhaiten metaania. 

Kuva 6 nähdään ensimmäisen 1,5 kuukauden aikana tapahtuneet muutokset. Tämän 

jälkeen kuvaajan viivat jatkoivat suoraa linjaa, mutta jotta nähdään alussa tapahtuneet 

asiat tarkasti, oli järkevää ottaa yksityiskohtaisempi kuva alusta ja jättää puupelletti 

kuvasta pois (Kuva 7). Kuvasta 7 nähdään tarkemmin, että olkipellettilanta tuotti 

metaania huomattavasti paremmin kuin purulanta ja puhdas lanta. Turvelanta tuotti 

metaania selkeästi huonoiten. Purulannan ja puhtaan lannan tulokset olivat 

samansuuntaiset. Viimeinen kaasuntuotantopäivä ja kyseisen päivän tuotannon määrä 

löytyvät taulukosta 16 ja tulokset kokonaisuudessaan liitteestä 4. 
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Taulukko 16 Kuivikelannan metaanintuotannon viimeiset lukemat ja tuotannon 

päättymispäivä. Metaanin määrä on annettu yksikössä Nml. 

Päivä Olkipelletti Turve Puru  Puhdas Lanta Puupelletti 

40 314,7         

45   128,8       

67     262     

70       118,2   

90         1619,4 
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Kuva 6. Kuvaaja AMPTS II:sta. Sama kuvaaja liitteessä 3, jossa 

kuivikkeet on kohdistettu tarkemmin käyriin.  
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Kuva 7. Kuvaaja AMPTS II:sta ilman puupellettiä 70 päivän jälkeen.  
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Kun kokeita oli tehty 90 päivää, ja sen jälkeen laitteet olivat seisseet 41 päivää, 

laitteiston purkamisen yhteydessä tehtiin muutamia havaintoja. Kaikki indikaattoripullot 

olivat suurin piirtein samanvärisiä. Ne olivat jonkin verran haalistuneet, mutteivät 

merkittävästi. Siispä CO2 ja H2S yhdisteitä oli imeytynyt vain vähän. Lantanäytteet 

olivat kuivia ja lähes samannäköisiä kuin kokeita aloittaessa. Ne eivät siis olleet 

mädäntyneet loppuun asti. Niihin olisi pitänyt lisätä jonkin verran vettä mätänemisen 

tehostamiseksi. Vaikutti siltä, että niistä oli loppunut vesi kesken. Lantanäytteissä 

2,3,7,8 ja 10 oli hometta, joista 3,7 ja 8 pullon korkit olivat huonosti kiinni ja irtosivat 

helposti. Niihin oli todennäköisesti päässyt vuotamaan jonkun verran ilmaa. Kaikki 

näytteet olivat painuneet jonkin verran kasaan. Huomattavaa painumista näkyi kaikissa 

muissa näytteissä paitsi näytteissä 10 ja 12, eli yhdessä olkipellettilantanäytteessä ja 

yhdessä puupellettilantanäytteessä painuminen oli lievää. Erityisen paljon olivat 

painuneet näytteet 1,2,3,4 ja 6. Kuutio hevosenlantaa siis menee ajan kuluessa 

pienempään tilaan, jolloin suhteellinen massa kasvaa ja tilavuus pienenee. Osa 

lantanäytteistä myös haisi voimakkaasti. Voimakkaimmin haisivat näytteet 1,8,9,11 ja 

12 ja hiukan 5 ja 6. Kaikkien lantanäytepullojen massat mitattiin ennen pullojen 

tyhjentämistä. Lopuksi otettiin tyhjän pullon massa, joka vähennettiin saaduista 

massoista, jotta saatiin pelkästään lantanäytteiden massat (taulukko 18). Taulukossa 17 

on pullojen numerot kuiviketyyppeineen. 

Taulukko 17 Kokeen 2 lantakuivikenäytteiden kuivikkeet. 

Pullon numero Kuivike 

1-3 Turve 

4-6 Puru 

7-9 Ei kuiviketta 

10–12 Olkipelletti 

13–15 Puupelletti 
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Taulukko 18 Lantanäytteiden massat kokeiden jälkeen 

Lantanäyte Massa pullon kanssa (g) Massa ilman pulloa (g) Massan 

keskiarvo/kuivike 

pullo 572,1  -  

1 698,4 126,3  

2 697,7 125,6  

3 704,4 132,3 128,1 

4 668,7 96,6  

5 684,2 112,1  

6 686,2 114,1 107,7 

7 684 111,9  

8 715,7 143,6  

9 705,3 133,2 129,6 

10 678,3 106,2  

11 689,3 117,2  

12 699,1 127 116,8 

13 712,4 140,3  

14 688,6 116,5  

15 683,7 111,6 122,8 

 

Kun muutetaan Nml vastaamaan yleisesti käytettyjä yksiköitä m3 taulukon 19 

mukaisesti ja korreloidaan massat vastaamaan kilogrammoja taulukon 20 mukaisesti, 

saadaan tuloksiksi taulukon 21 arvot. 

Taulukko 19 Metaanintuotanto muutettuna kuutioksi (m3), kun Nml = 10-6m3. 

Loppumispäivä Olkipelletti Turve Puru  

Puhdas 

Lanta Puupelletti 

40 0,0003147         

45   0,000129       

67     0,000262     

70       0,000118   

90         0,001619 
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Taulukko 20 Lantakuivikeseosten massojen muuttaminen kiloiksi. 

Lantanäyte 
Massan (m) 

keskiarvo/kuivike 

Kerroin 

(1000/m) 

Turvelanta 128,1 7,806401 

Purulanta 107,7 9,285051 

Puhdas lanta 129,6 7,716049 

Olkilanta 116,8 8,561644 

Puupellettilanta 122,8 
8,143322 

 

Taulukko 21 Lantakuivikeseosten metaanintuottopotentiaali kokeiden perusteella 

yksikössä m3/kg ja m3/t. 

Lantanäyte Metaanintuotto m3 Kerroin (1000/m) m3/kg m3/t 

Turvelanta 0,0001288 7,806401249 0,001005 1,0 

Purulanta 0,000262 9,285051068 0,002433 2,0 

Puhdas lanta 0,0001182 7,716049383 0,000912 0,9 

Olkilanta 0,0003147 8,561643836 0,002694 2 

Puupellettilanta 0,0016194 8,143322476 0,013187 

13,1 

 

5.1.3 Tulosten käsittely ja johtopäätökset 

Kokeiden perusteella voidaan päätellä, että metaanintuotto 

hevosenlantakuivikeseoksesta on mahdollista myös yksinkertaisilla menetelmillä 

vaihtelevissa olosuhteissa. Metaanintuotanto on odotetusti heikompaa vaihtelevissa 

olosuhteissa ja huonoilla säädöillä. Metaania syntyi kuitenkin merkittävästi tehdyissä 

kokeissa. Tehokkuutta voidaan parantaa muun muassa lisäämällä vettä ja tiivistämällä 

mädätysreaktori paremmin. Liian kuivassa prosessissa mädätys ei etene kuitenkaan 

loppuun asti, koska mikrobit tarvitsevat vettä tuottaakseen metaania. Huonosti 

mädättynyt lanta ei ole riittävästi käsitelty, jotta se soveltuisi lannoitteeksi tai 

maanparannusaineeksi sellaisenaan. Näistä tuloksista voidaan päätellä, että 
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hevosenlantakuivikeseokseen on lisättävä vettä, jotta mädätys on tehokasta ja etenee 

loppuun asti. Jos vesi on reaktioiden rajoittava tekijä, mädätys epäonnistuu. 

Kokeiden perusteella puupelletti osoittautui parhaimmaksi kuivikkeeksi 

kaasuntuotantoon hevosenlantakuivikeseoksesta. Tämän tuloksen varmistamiseksi tulee 

tehdä lisäkokeita. Tulos ei ollut odotusten mukainen. Tulokselle ei löytynyt tässä työssä 

selitystä. Purulantaseos ei myöskään vastannut täysin odotuksia, sillä se tuotti metaania 

lähes yhtä hyvin kuin puhdas lanta. Kirjallisuuden perustella purulantaseoksen olisi 

pitänyt tuottaa huonommin metaania kuin pelkän lannan. Toisaalta useimmiten 

tutkimuksissa on käytetty ”soft wood” nimitystä, joka viittaa havupuihin. Kokeissa 

käytetyn purun alkuperää ei tiedetä. Olkipellettilanta oli odotusten mukaisesti parempi 

metaanintuottaja kuin puru- tai turvelanta. Turvelantaseoksen kaasuntuotto oli huonoin, 

joten voidaan todeta, ettei se ole hyvä kuivike metaanintuotannon kannalta. 

Kuivikkeiden tuottaman biokaasun koostumus kvalitatiivisessa kokeessa vastasi 

kohtalaisesti kvantitatiivisessa kokeessa tuotetun kaasun määrää, eli kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen koe korreloivat kohtalaisesti toisiaan. Biokaasun metaanipitoisuus 

kaasumoottorille tulisi olla 50 % (Maaseudun tiede 2/2010), osa kvalitatiivisen kokeen 

tuloksista ylitti tämän raja-arvon.  Kaasun voidaan siis todeta olleen näissä tapauksissa 

riittävän metaanipitoista. Biokaasun komponenttien pitoisuuksien analysoinnissa ja 

tuloksissa oli kuitenkin heittoja ja useita tuloksiin haitallisesti vaikuttaneita tekijöitä, 

joten todellisuudessa metaanipitoisuudet saattoivat olla korkeammat. Tällöin tulokset 

ovat heikommat ja tuotanto oli todellisuudessa parempi. Kvantitatiivisen kokeen 

tulokset ovat luotettavammat ja molempien kokeiden tuloksista voidaan tehdä se 

johtopäätös, että metaania syntyi merkittävästi. 

Kokeissa oli tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta puutteita, jotka tulisi 

jatkotutkimuksissa korjata. Kvalitatiivisessa kokeessa lämmitys olisi pitänyt saada 

nostettua heti 35 C asteeseen ja kaasupussit olisi pitänyt kiinnittää reaktoreihin jo 

kokeiden alussa. Resurssipuutteista johtuen näiden toimenpiteiden tekeminen kuitenkin 

viivästyi. Myös käytettävissä olevien laitteiden rajoitteet ja vaatimukset tulisi etukäteen 

selvittää paremmin hyvien analyysien takaamiseksi. Näytteiden sisältö tulisi myös 

selvittää paremmin. Tulokset eivät ole täysin eksakteja, koska niissä ei ole huomioitu 

lantanäytteiden tarkkaa massaa vaan arvioitu tilavuus. Käytetyn kuivikkeen määrään 

voidaan vaikuttaa ja näin manipuloida massaa ja kaasuntuotantoa, mutta tallityöntekijän 
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kyvyt säännöstellä kuivikkeen käyttöä ovat rajalliset, joten todellisuudessa prosessin 

syötteessäkin määrät vaihtelevat. Epätarkkuus oli kaikissa reaktoreissa sama ja tutkittuja 

näytteitä oli useampia jokaista kuivikelaatua kohden. Kokeet kuitenkin vastasivat 

esitettyihin kysymyksiin riittävästi, jotta tuloksia voidaan käyttää hyväksi 

jatkotutkimuksissa ja esimerkiksi prosessisuunnittelussa. Pelkästään näiden tulosten 

pohjalta ei kuitenkaan pidä tehdä yleisiä johtopäätöksiä hevosenlannan 

metaanintuottopotentiaalista vaan ainoastaan mahdollisuudesta tuottaa metaania 

yksinkertaisella menetelmällä hevosenlannasta sekä eri kuivikkeiden vaikutuksesta 

hevosenlannan metaanintuottopotentiaaliin. 
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6 KANNATTAVUUDEN TARKASTELU 

Kirjallisuudesta ja laboratoriokokeista voidaan koota hevosenlannan kaasuntuotannon 

kannattavuudelle seuraavat reunaehdot: 

 Lanta on mädätyksen jälkeen täysin lannoitekelpoista (ei hukkakauraa). Tämä 

täyttyy, jos mätäneminen on käynyt loppuun asti. 

 Mädätyksen lopputuotteelle mädätteelle on loppusijoituskohde eikä se aiheuta 

huomattavia kustannuksia. Mädäte on huomattavasti kompostilantaa parempi 

lannoite ja säästää vaikkapa maanviljelijöiltä aikaa, vaivaa ja tilaa. 

 Kaasun voi käyttää itse talon ja tallin käyttöveden lämmitykseen tai sen voi 

myydä naapurille/muulle kaasunkäyttäjälle. 75 % Tenhusen kandintyön kyselyn 

vastaajista asui alle 500 m päässä tallista ja 90 % vastaajista oli kiinnostuneita 

lannalla lämmittämisestä. 

 Kuivikevalinta ja kuivikkeen määrä suosivat kaasuntuottoa. Ainoastaan turpeen 

kohdalla tulee harkita pitäisikö kuivike vaihtaa vai riittääkö esimerkiksi 

hevosmäärä korvaamaan turpeen aiheuttaman heikon metaanintuotannon. 

 Mädätyslaitteistolla on järkevä takaisinmaksuaika ja kohtuulliset 

huoltokustannukset. Tähän vaikuttavat voimakkaasti investointikustannukset 

sekä laitteistosta saatavat hyödyt. 

 Mädätyslaitteisto ei ole työläs eikä vie työaikaa. Tallityöntekijän on voitava 

keskittyä muiden rutiinien suorittamiseen hevostenhoidossa. 

 Hevosia on tallissa riittävä määrä. Millä tahansa hevosmäärällä voidaan tuottaa 

kaasua, mutta jotta tuotanto olisi kannattavaa ja riittävää, hevosia tulisi 

todennäköisesti olla 8 tai enemmän. Muussa tapauksessa kannattaa harkita 

yhteistyötä muiden lähistön tallien kanssa. 

 Tontilla on tilaa mädätyskontille ja kaasuvarastolle. Laitteiston valinta vaikuttaa 

myös tarvittavaan tilaan ja suunnittelulla tähän voidaan vaikuttaa. Myös tontin 

muoto ja pinnan muodot voivat vaikuttaa. 

 Lupia ei tarvita tai ne eivät aiheuta merkittäviä kustannuksia.  Tällöin toiminta ei 

saa olla kaupallista tai tarvittavat luvat ovat helposti saatavilla. Hanke on tällöin 

lainmukainen, hyvin suunniteltu, alueelle sopiva ja järkevä. 

Lannankäsittelylaitoksen perustamiselle on eri vaihtoehtoja. Riittävän ison tallin pitäjä 

voi rakentaa täysin oman laitoksen, pienemmät tallit voivat perustaa osuuskuntia tai 
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osakeyhtiöitä keskenään ja ympäristön muiden toimijoiden kanssa tai ulkopuolinen taho 

voi ottaa laitoksen perustamisen ja ylläpidon hoitaakseen. (Ladec 2013) Jälkimmäinen 

vaihtoehto on todennäköisesti tallinpitäjälle kalliimpi kuin edellä mainitut. Sellainen 

talli, joka päättää ryhtyä tuottamaan kaasua lannasta ja joka pystyy myymään tai 

hyödyntämään kaiken tuotetun kaasun, kannattaa harkita myös lannan vastaanottamista 

muilta talleilta. 

Kaasuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat investointi, huollot, käytettävät raaka-

aineet, kaasun käyttökohde sekä mädätteen laatu ja kysyntä. Viljelijät eivät tällä hetkellä 

ole valmiita maksamaan mädätteestä, eli käsittelyjäännöksestä. (Marttinen 2013).  Jos 

viljelijät ovat kuitenkin ilman maksuja valmiita ottamaan mädätettä vastaan ja 

hakemaan mädätteen, tämä poistaisi lannan hävittämiseen liittyvät kustannukset. 

Investointikustannuksen on oltava riittävän pieni, jotta pienituloiset talliyrittäjät 

pystyvät investoimaan laitteistoon. Toisaalta riittävän pienellä takaisinmaksuajalla 

investointia varten voi olla järkevää hakea lainaa tai valtion tukea toiminnan 

kehittämiseen. Tenhusen (2014) kyselyn perusteella vain 8 % tallinpitäjistä olisivat 

valmiita maksamaan laitteistosta yli 10 000 euroa. 18 % oli valmiita maksamaan 5000–

10 000 euroa ja 4 % ei lainkaan. Kysymykset olivat jokseenkin suuntaa antavia, joten 

todellista skaalaa on vaikea arvioida. Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä, etteivät 

tallinpitäjät ole valmiita ainakaan tämän hetkisillä tiedoillaan investoimaan suuria 

summia lantahuoltoon. Takaisinmaksuaikatoiveissa oli suurempi hajonta ja noin puolet 

vastaajista olivat valmiita useampien vuosien takaisinmaksuaikaan. Tätä pohdittaessa on 

hyvä muistaa, että valtaosa kyselyyn vastanneista tallinpitäjistä pyörittävät pieniä alle 

10 hevosen talleja.  

Mädätyslaitteiston luotettavuus on merkittävä tekijä kannattavuuden kannalta. 

Luotettavuuteen vaikuttavat huoltotarve ja häiriötön toiminta, joka edellyttää jatkuvaa 

raaka-aineen saantia. Mitä enemmän laitteistoa tarvitsee huoltaa, sitä suuremmaksi 

kustannukset nousevat. Mikäli laitteisto tarvitsee säännöllistä huoltoa, sen tulisi 

onnistua helposti ja laitteistolle tulisi olla tarjolla huoltoapua vaikeampiin tilanteisiin 

pitkien seisokkiaikojen välttämiseksi. Huoltojen osalta halvin ratkaisu on, jos 

tavallisimmat huoltotoimenpiteet voi tehdä itse.  
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Kaasuntuotanto on riippuvainen lannan saatavuudesta, joka voi olla muun muassa 

laidunaikaan ja aktiivisella kilpailukaudella vähäisempää. Toisaalta laidun aikaan myös 

kiinteistöjen lämmityksen tarve on pienempi ja useimmiten kilpailukausikin ajoittuu 

lämpimiin vuodenaikoihin. Laboratoriokokeissa kaasuntuotanto ei ollut riittävää, mutta 

ottaen huomioon kokeissa tehdyt virheet ja puutteet, voidaan sanoa, että kaasua alkaa 

muodostua merkittävästi huonommissakin olosuhteissa. Siispä yksinkertaisella 

ratkaisulla voidaan saada aikaan kaasuntuotantoa, vaikka käytössä ei olisi paras 

mahdollinen teknologia ja laitteisto viimeisen päälle säädetty. Mitä parempi laitteisto, 

sitä kannattavampaa on tuotanto, mutta yksinkertaisemmallakin voi toimia ja säästää 

investointikustannuksissa. Tällöin kuitenkin takaisinmaksuaika on pidempi. On myös 

huomioitava se mahdollisuus, että siirryttäessä kuivamädätykseen voi olla tarpeellista 

vaihtaa tallissa käytettävää kuiviketta ja tämä voi vaikuttaa kuivikekustannuksiin joko 

laskevasti tai nousevasti. 

Investointia tehdessä kannattaa tarkistaa markkinoilla oleva tarjonta. Joillakin yrityksillä 

voi olla tarjolla kokonaispaketti, joka toimii niin sanotusti avaimet käteen – tekniikalla. 

On myös yrityksiä, jotka tarjoavat osia tarvittavasta prosessista, jolloin suunnittelu tulee 

joko tehdä itse tai ostaa se erikseen. Internetistä löytyy erilaisia laskureita ja selvityksiä 

erilaisista vaihtoehdoista ja muun muassa Oilon Oy:n nettisivuilta löytyy poltintyypin 

valintaan tarkoitettu laskuri, johon voi lisätä polttoainetyypin ja energiatarpeen. (Oilon 

2013). Oilon tarjoaa kattiloihin muun muassa polttimia, joita voi käyttää sekä kaasun, 

että öljyn polttamiseksi (Miilakangas 2014). JP-suojapeite tarjoaa 

kaasuvarastoratkaisuja asennuksineen (Piiroinen 2013), kun taas BioGTS tarjoaa 

kokonaisratkaisun kaikkine laitteineen ja suunnitteluineen (Lehtomäki 2013). BioGTS:n 

kanssa yhteistyössä tehdyn selvityksen mukaan laitteisto ei kuitenkaan sovellu alle 26 

hevoselle. Heidän laitteistonsa teho on kuitenkin huomattava, joten isolle tallille tai 

useamman tallin ryhmälle ratkaisu voi olla hyvä. 

Kannattavuuden laskennassa voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna MTT:n kehittämää 

biokaasulaskuria, jonka odotetaan tulevan käyttöön kevään 2014 aikana. Laskurin idea 

on auttaa biokaasulaitoksen kannattavuuden arvioinnissa ja tarjota puolueetonta tietoa 

niille, jotka suunnittelevat laitoksen hankintaa sekä viranomaisille. (Marttinen 2013). 
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6.1 Lannan aiheuttamat kustannukset 

Anna Tenhusen kandidaatintyön kyselystä saa viitteitä siitä, millainen hevostallien 

lantahuolto on. Kyselystä selvisi, että ainakin 75 % talleista ovat omakotitalon 

yhteydessä, jolloin kaasun käyttö lämmitykseen voisi olla järkevä vaihtoehto. Talli 

itsessään ei yleensä tarvitse lämmitystä lukuun ottamatta kovimpia pakkasia talvella. 

Hevosten tuottama lämpö riittää useimmiten pitämään tallirakennuksen riittävän 

lämpimänä. Varustehuoneet ja sosiaalitilat voivat tarvita erillistä lämmitystä. 

Etelä-Suomessa Helsingin seudun ympäristöpalvelut, eli HSY on vastaanottanut 

hevosenlantaa toistaiseksi maksutta. Kuljetus 20 kuutiolle lantaa maksaa noin 50 € 

kerta. (Ladec 2013). Myös Biolan on Turussa vastaanottanut turvelantaa maksutta, 

mutta purulannasta on otettu 3 €/m3. Vastaanottomaksut voivat muuttua vuosittain. 

Arvion mukaan lannan tyhjennystä kohti käytettävä aika on 2 tuntia ja käytettäessä 

ulkopuolista urakoitsijaa työhön, hintaa tyhjennykselle tulee lähes 150 €. (Alho et al. 

2010). Metener Oy:n prosessisuunnittelija Juha Luostarisen kanssa arvioitiin kaavan 4 

mukaisesti jäteaseman ottamat maksut vuodessa 10 hevoselle, kun maksu on 40 €/t, 

lannan tuotto 1m3/kk ja lannan paino on 0,75 tonnia/m3. Porttimaksuksi saatiin 3600 €. 

Esimerkiksi Biovakka Oy:llä on ollut 40 €/t porttimaksu. Biovakka tekee 

hevosenlannasta biokaasua Vehmaalla (Alho et al. 2010). 

10 hevosta * 1 m3 lantaa/kk * 12 kk * 0,75 t / m3 * 40 € / t = 3600 €  (4) 

Kun lasketaan 10 hevosen lantalan tyhjennyskustannukset 20 kuution lavalla, jolloin 

tyhjennys tehdään vähintään kahden kuukauden välein, saadaan vuosikustannuksiksi 

itse tehtynä 300 € ja ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä 900 €. Ilman 

vastaanottomaksua kulut ovat siis arvion mukaan 300–900 € vuodessa ja 

vastaanottomaksun kanssa 3900–4500 € vuodessa 10 hevosen tallille. Hevosta kohti 

tämä tekisi siis 33–38 € kuukaudessa. Tenhusen (2014) kyselyyn vastanneet arvioivat 

vastaavat kulut kuitenkin yli 60 euron. Jos lanta mädätetään biokaasuksi, sen 

lopputuotteena syntyvä mädäte on vielä loppusijoitettava, jolloin lannalle tulee jonkin 

verran käsittelykustannuksia vielä mädätyksen jälkeen. Tyhjennysmäärät kuitenkin 

pienenevät huomattavasti, sillä mädätettäessä massa painuu kasaan. Mädätteestä ei 
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tarvitse maksaa vastaanottomaksuja, kun sen voi luovuttaa lannoitteeksi tai 

maanparannusaineeksi sellaisenaan. 

6.2 Tuotot 

Laskettiin kaavan 5 mukaisesti, että 10 hevosen metaanintuotossa voitaisiin päästä 3600 

m3 metaania, jos metaanintuottopotentiaaliksi arvioi 40m3CH4/t, lannan tuotto 1m3/kk ja 

lannan paino on 0,75 tonnia/m3.  

10 hevosta * 1 m3 lantaa/kk * 12 kk * 40 m3CH4/t * 0,75 t / m3 = 3600 m3  (5) 

1 m3 metaania vastaa 1 l kevyttä polttoöljyä, josta vastaavasti saa 10 kWh (Luostarinen 

et al. 2011 s. 12). Tällöin tuotetun metaanin arvo polttoöljyä korvattaessa on n. 3600 €. 

Arviolla, että hevosen lanta tuottaa kappaleessa 3 lasketun määrän metaania, voisi 

teoreettisesti hevosen metaanin tuotto vuodessa olla 360 kuutiota. Jos polttoöljy maksaa 

noin euron litralta, on vuodessa tuotetun kaasun arvo 360 euroa. Jos omakotitalon 

polttoöljyn tarve on noin 2000 litraa vuodessa, tarvitaan kaavan 6 mukaan laskettuna 6 

hevosta, jotta niiden lannasta saatava kaasu voisi korvata polttoöljyn. 

2000l/360m3=5,5=6     (6) 

Jos 1 m3 metaania vastaa 5-10 kWh ja yhden hevosen metaanin tuotto olisi vuodessa 

noin 360 kuutiota, niin vastaava energiamäärä olisi 3600 kWh eli 3,6 MWh vuodessa. 

On hyvä muistaa, että kaikilla talleilla hevoset eivät ole tallissa 12 kuukautta vuodessa 

vaan esimerkiksi 8 kuukautta vuodessa, koska hevoset voivat viettää 4 kuukautta 

kestävän kesäkauden laitumella (Hagström et al. 2005). Tällöin tarvittava hevosmäärä ja 

kaasun varastoinnin tarve voi olla suurempi. Prosessin tuottavuus voi vaihdella suuresti 

toteutetusta ratkaisusta riippuen ja metaanintuottoarviot vaihtelevat niin lähteittäin kuin 

raaka-aineittainkin. Esimerkkinä on alla BioGTS:n laitteistolle lasketut hevosmäärät ja 

metaanintuottopotentiaali.  

BioGTS on Suomessa toimiva mädätyslaitteistoja tarjoava yritys, joka tarjosi 

kuvitellulle esimerkkitapaukselle kuivamädätyslaitteistoa konttityyppisellä ratkaisulla. 
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Esimerkkitapauksen selvitys yhteistyössä Annimari Lehtomäen kanssa lähdettiin 

tekemään niin, että valittiin pienin tarjolla oleva laitteisto, jonka syöttövolyymi on 

mitoitettu 225 kgVS vuorokaudessa ja määritettiin kuinka monta hevosta kyseinen 

laitteisto tarvitsisi. Maksimi syöte on noin 400 kg VS päivässä. Kyseisen kontin koko 

on noin 50 m3. Kun yhden hevosen lannantuotto on 1 m3/kk ja lanta painaa noin 0,75 

t/m3, joten kaavalla 7 saadaan: 

vrkkgvrkt
kkvrk

t
/25/025,0

/30

75,0
     (7) 

Yksi hevonen tuottaa lantaa päivässä 25 kiloa. Jotta syöte olisi 225–400 kg VS, täytyy 

ottaa huomioon lannan sisältämä VS, joka vaihtelee 22–46% välillä (Mönch-Tegeder et 

al. 2013). Valittiin arvoksi 35 % joka vastaa kohtalaisesti olkipellettilannan VS sisältöä. 

Tällöin kaavoilla 8 ja 9 voidaan laskea tarvittava hevosmäärä: 
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Tälle laitteistolle hevosia tulee olla vähintään 26 ja korkeintaan 45, jotta 

kuivamädätyslaitteisto saa oikean määrän syötettä. Tarvittavien hevosten määrään 

vaikuttaa hevosten koko ja käytettävä kuivike, sekä lannan laatu. Tarvittaessa 

syötteeseen voidaan lisätä muuta materiaalia, kuten pilaantunutta heinää. Heinän 

lisääminen tehostaa prosessia ja sillä voidaan korvata lantaa tarvittaessa. Mikäli tallilla 

tallilla on saatavilla vaihtelevasti muita mädätykseen soveltuvia materiaaleja kuin 

hevosenlantaa, ne voidaan huomioida maksimikapasiteetin arvioinnissa. Tämän 

laitteiston hinnaksi saatiin noin 175 000 € (hinta-arvio joulukuussa 2013). Useissa 

tutkimuksissa esitettyihin kuivamädätyslaitteistojen hintoihin verrattuna tämän 

laitteiston hinta on noin kolmasosan. 

Kun metaanintuotto tällä laitteistolla on noin 23 m3 päivässä noin 26 hevosella, 

vuositason tuotto on noin 365vrk*23m3/vrk = 8395 m3. Tämä tuotto vastaa 

nelinkertaista määrää polttoöljyä, jonka keskiverto omakotitalo käyttää vuodessa. 

Kaasua tulee siis ylitse tallin omien tarpeiden ja voi olla kannattavaa myydä kaasua 



73 

 

lähistön kiinteistöille, kaasuverkkoon tai liikennekaasuksi. Liikennekaasua voisi käyttää 

myös tallin työkoneiden polttoaineena.  

6.3 Takaisinmaksuaika 

Investointikustannuksia on vaikea arvioida, sillä kuivamädätyslaitoksia pienessä 

mittakaavassa ei ole tarjolla. Isommat laitokset maksavat tyypillisesti noin 200 000 – 

500 000 € (Ladec 2013 ja Lehtomäki 2013). Tenhusen kyselyyn vastanneista vain 

muutama oli valmiita maksamaan yli 10 000 €. Kysyntää olisi pienelle ratkaisulle, jonka 

hintaluokka olisi lähempänä tallien resursseja. Kalliit laitteistot ovat tyypillisesti erittäin 

tehokkaita ja ne sopivat isoille maatiloille ja hevoskeskittymille, mutta eivät yksittäisille 

pienille talleille. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttaa sen takaisinmaksuaika. 

Takaisinmaksuaika on kuitenkin hyvin karkea arvio, eikä pelkästään sen perusteella tule 

tehdä suuria investointipäätöksiä. Alla on esimerkinomainen karkea arvio mahdollisesta 

kuivamädätyslaitoksen takaisinmaksuajasta. 

Jos kaikki tuotettu metaani voidaan hyödyntää lämmityksessä, säästöt polttoöljyn 

kustannuksissa ja jätteenkäsittelymaksuissa, kuten porttimaksuissa, ovat yhteensä 7200 

€ vuodessa kymmenellä hevosella. Työtunnit oletetaan olevan samaa luokkaa kuin 

ilman laitteistoa, jolloin ne eivät merkittävästi muutu. Huoltoon menevää aikaa ei voida 

arvioida tietojen ja kokemuksen puuttuessa. Jos jätetään työ- ja huoltokustannukset 

huomioimatta, viidessä vuodessa 10 hevosen tallille kertyy säästöjä 36 000 euroa, kun 

tallin yhteydessä on polttoöljykattilalla lämmitettävä omakotitalo. Lasketaan arvioidulle 

20 000 euron investoinnille arvioitu takaisinmaksuaika 10 hevosen tallissa, joka on 

toimittanut lannat aiemmin kaatopaikalle vastaanottomaksua vastaan. Tällöin 

takaisinmaksu aika olisi kaavan 10 mukaisesti: 

Investointi/vuotuiset säästöt = 20 000 €/7200 €/v = 2,8 vuotta  (10) 

Takaisinmaksuaika 20 000 euron laitteistolle olisi siis alle 3 vuotta, kun tallissa on 10 

hevosta, tallin yhteydessä oleva talo lämmitetään öljyllä ja lanta on tähän asti toimitettu 

käsittelylaitokselle, joka ottaa porttimaksuja. Tapauksessa, jossa lannasta ei tarvitse 

maksaa porttimaksuja olisi vuotuiset säästöt arvion mukaan 3600€. Muuten 
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samanlaiselle tallille kuin esimerkissä saataisiin takaisinmaksuajaksi 5,5 vuotta. Nämä 

luvut ovat arvioita ja tehty kappaleen alussa tehtyjen oletusten mukaisesti. 

6.4 Logistiikka 

Jätelain mukaan jätteen tuottaja on vastuussa jätteen kuljettamisesta ja käsittelystä 

aiheutuvista kustannuksista. Näin ollen tämän hetkisen lainsäädännön mukaan lannan 

kuljettaminen ja sen käsittely aiheuttavat tallinpitäjälle kuluja. Jotta näistä kuluista 

voitaisiin päästä, olisi lanta voitava luokitella muuksi kuin jätteeksi toimitettaessa se 

esimerkiksi energian tuotantoon. Koska käsittelyn jälkeen lanta ei ole enää jäte vaan 

esimerkiksi mädätyksen jälkeen sivutuote, tallinpitäjä ei ole velvollinen maksamaan sen 

kuljetuksista tai loppusijoituksesta. Tallinomistajan ei siis kannata kuljetuttaa lantaa 

muualle. Lanta on kannattavampaa käsitellä sen syntypaikassa ja kuljettaa sitä vasta 

käsittelyn jälkeen. Mikäli käsitellylle ja lannoitteeksi kelpaavalle sivutuotteelle ei ole 

kysyntää ja kukaan ei ole kiinnostunut sitä hakemaan, voi lannan lopullisesta 

hävittämisestä joutua silti vielä maksamaan. Kuljetuskustannuksiin vaikuttavat 

välimatka lähimpään mädätettä vastaanottavaan taholle sekä se, voiko kuljetuksen tehdä 

itse vai tarvitaanko siihen ulkopuolinen urakoitsija. Ulkopuolisen urakoitsijan hinta 

kuljetukselle voi olla kolminkertainen kuten esitetty kappaleessa 9.1 lannan aiheuttamat 

kustannukset. Porttimaksuihin vaikuttavat lainsäädäntö ja hevosenlannasta saatava 

hyöty. Jos lanta ei olisi jätettä ja lannasta saataisiin tehokkaasti energia käyttöön, voisi 

talli myydä sitä polttoaineena voimalaitoksille. Hevosenlanta on kuitenkin moniin 

muihin verrattuna huono polttoaine. Käsittelemällä lanta ennen voimalaitokselle vientiä 

se voitaisiin mahdollisesti luokitella muuksi kuin jätteeksi ja tällöin välttyä jätteelle 

pakollisesta porttimaksusta.  

Tallin ei ole toistaiseksi mahdollista poistaa kuljetuskustannuksia, ellei lantaa pysty 

esimerkiksi kompostoimaan tai mädättämään syntypaikalla ja sitten myymään sitä tai 

luovuttamaan se eteenpäin vastaanottajan kustannuksella. Esimerkiksi Biolan Oy myy 

vastaanotetun kompostoidun lannan lannoitteeksi (Ladec 2013). Jos hevosenlannasta 

tehdään biokaasua, biokaasu tuotetaan tallin pihapiirissä ja se puhdistetaan 

liikennekelpoiseksi, voisi sitä käyttää myös lannan kuljetukseen, jolloin esimerkiksi 

mädätteen kuljettaminen viljelijöille tulisi halvemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. 
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Kaasun puhdistuslaitteisto ja tankkausasema tuovat kuitenkin lisäkustannuksia, joten 

tämä ei todennäköisesti ole kannattavaa pienen tallin yhteydessä.  
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7 YHTEENVETO 

7.1 Tulokset 

Hevosenlannalle on useita käsittelymenetelmiä ja uusia menetelmiä kehitetään koko 

ajan. Potentiaalisin vaihtoehto tämän hetken lainsäädännöllä ja tekniikalla on mädätys. 

Lannan polttaminen ei ole kannattavaa korkeasta hyötysuhteesta huolimatta, koska 

savukaasujen puhdistainen ja valvominen on kallista. Mädätyksen etuja perinteiseen 

kompostointiin ovat lannoitteen parempi laatu, ajallisesti lyhyempi prosessi sekä 

pienempi tilan tarve. Mädätetyssä lannassa ravinteet ovat säilyneet paremmin ja ne ovat 

helpommin kasvien käytettävissä kuin kompostilannassa. Mädättäminen lisäksi tuhoaa 

hukkakauran, jota kompostilannassa usein esiintyy. Kompostialueet ovat laajoja ja 

kompostointi vie yli vuoden. Mädättäminen voidaan tehdä kontissa ja siihen tarvitaan 1-

2 kuukautta. 

Hevosenlannan kaasuntuotannon kannattavuutta arvioitaessa on päätettävä ensin, mistä 

näkökulmasta tilannetta tarkastelee. Onko tarkoitus ensisijaisesti tuottaa energiaa tai 

lannoitetta vai hävittää lantaa. On todettu, että hevosenlannan metaanintuottopotentiaali 

on huonompi kuin monen muun käytössä olevan biokaasun raaka-aineen, etenkin, jos 

lannan seassa on kuiviketta, joka heikentää metaanintuottopotentiaalia. Tällöin 

suunniteltaessa biokaasulaitosta vain energiantuotannon näkökulmasta, hevosenlanta ei 

ole paras vaihtoehto. Hevostallin näkökulmasta lanta on kuluja aiheuttava haitta, joka 

on hävitettävä. Lannan hävittäminen ilman käsittelyä on kallista, mutta esimerkiksi 

mädättämällä lannan aiheutamia kustannuksia voidaan pienentää ja samalla saada 

aikaan säästöjä esimerkiksi energiankulutuksessa. Tämän hetkisillä laitteistoilla ja 

lainsäädännöillä biokaasuntuotanto on potentiaalinen vaihtoehto lannan käsittelylle. 

Hevosenlannan mädättäminen biokaasuksi tekee lannasta lannoitekelpoisen sivutuotteen 

ja samalla tuottaa polttoainetta esimerkiksi korvaamaan kiinteistöjen muita 

lämmitysmuotoja. Verrattaessa hevosenlannan mädättämistä loppusijoittamiseen 

kaatopaikalle, jolloin lannasta pitää maksaa kuljetuskustannusten lisäksi porttimaksuja, 

on kaasuntuotanto huomattavasti kannattavampaa. Kaasuntuotanto ei kuitenkaan ole 

niin tehokasta, että pienen tallin kannattaisi tuottaa kaasua myytäväksi. 
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Jotta kaasuntuotanto hevosenlannasta mädättämällä on hevosyrittäjälle kannattavaa, sen 

täytyy täyttää muutamat ehdot. Kaasua tulee voida käyttää tuotannon yhteydessä 

esimerkiksi kiinteistöjen lämmitykseen korvaamaan muita lämmitysmuotoja, kuten 

öljyä. Jos kaasua ei voi käyttää samalla tilalla, kaasun kuljetus ja puhdistamisprosessit 

nostavat kustannuksia, jolloin tuotanto on kannattamattomampaa. Tallissa käytettävän 

kuivikkeen on oltava kaasuntuotannolle sopivaa ja sitä tulee olla lannan seassa sopiva 

määrä. Tähän vaikuttaa tallityöntekijän antama työpanos. Lanta tulee voida syöttää 

prosessiin saman tien ilman varastointia, sillä varastointi heikentää kaasuntuotantoa. 

Syötettäessä lantaa reaktoriin sinne ei saa päästä merkittäviä määriä happea, sillä 

prosessi toimii anaerobisesti ja mikrobien toiminta häiriintyy liiasta hapesta. Prosessiin 

on myös lisättävä vettä, sillä hevosenlantakuivikeseos on liian kuivaa mikrobeille. 

Mädätys keskeytyy veden loputtua. Hevosia on oltava noin 8 tai enemmän ja 

kaasuntuotantoprosessin on oltava oikein mitoitettu ja suunniteltu tallin hevosmäärälle, 

jotta se toimii tehokkaasti. Prosessin tulee olla riittävän tehokas ja edullinen.  

Tähteeksi jäävän mädätteen loppusijoitus tulee olla edullista ja vaivatonta. On otettava 

huomioon lannoitteen ja maanparannusaineen kysyntä ja markkinat lähialueella sekä 

mädätteen laatu. Mikäli sille ei ole riittävästi kysyntää, joutuvat tallinpitäjä vastaamaan 

sen loppusijoituksesta ja kuljetuksesta. Mädätteen loppusijoittaminen ja kuljettaminen 

ovat kuitenkin helpompia ja halvempia toteuttaa kuin hevosenlannan, sillä mädäte 

voidaan luokitella jätteen sijaan sivutuotteeksi. On mahdollista, että tulevaisuudessa 

lanta mädätetään tallinpitäjän toimesta ja luovutetaan maksutta maanviljelijöille ja 

viherrakentamiseen lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Tällöin tallinpitäjän ei 

tarvitse maksaa lannan hävittämisestä ja lannasta saadaan hyvälaatuista lannoitetta. 

Samalla ravinteet kierrättyvät tehokkaasti takaisin luontoon oikeassa muodossa ja 

tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Näin säästetään sekä ympäristöä, että resursseja.  

Vallitseva lainsäädäntö ei estä kannattavaa kaasuntuottamista hevosenlannasta, mutta 

lainsäädäntö on erittäin monimutkainen lannan muuttaessa merkitystä sitä käsiteltäessä. 

Kun tarkastellaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja, lainsäädäntö ohjaa parhaan 

käytettävissä olevan (BAT) menetelmän suuntaan. BAT – menetelmät ovat kuitenkin 

usein kalliita ja siitä syystä ratkaisut jäävät kokonaan toteuttamatta. Mikäli voidaan 

tehdä prosesseja hiukan huonommalla, mutta huomattavasti halvemmalla menetelmällä, 

voisi olla parempi tehdä se hiukan huonompi ratkaisu kuin ei ratkaisua ollenkaan. 
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Lainsäädäntöä on hyvä tarkastella myös mahdollisten lupien, verojen ja rajoitteiden 

osalta. Biokaasulaitokselle voi hakea valtiolta tukea esimerkiksi maatalouden 

kehittämiseksi. Pienen laitoksen takaisinmaksuaika on riippuvainen siitä, mitä sillä 

korvataan ja miten. Parhaimmassa tapauksessa laitteisto maksaa teoriassa itsensä 

takaisin muutamassa vuodessa. Takaisinmaksuajan osoittamiseksi ei kuitenkaan ole 

vielä referenssejä, sillä toimivaa ratkaisua ei ole markkinoilla. 

Riippumatta hevosenlannan käsittelymenetelmästä, kuivikkeen valinnalla on suuri 

merkitys. Tehtyjen kokeiden perusteella kaasuntuotantoon mädättämällä soveltuvat 

parhaiten olki- ja puupelletit. Mädätettäessä hevosenlantaa turve heikentää 

metaanintuottopotentiaalia. Puru ei vaikuttanut juurikaan metaanintuottopotentiaaliin. 

Puupellettilannan suuri kaasuntuotanto poikkesi huomattavasti odotuksista, eikä sille 

löytynyt selitystä. Purulanta vaikutti vähemmän metaanintuottopotentiaaliin kuin 

odotettiin. Muut kuivikkeet käyttäytyivät kokeissa odotusten mukaisesti.  

Voidaan todeta, että pienen hevostallinpitäjälle kannatavan biokaasuntuotannon 

aikaansaaminen hevosenlantakuivikeseoksesta on mahdollista, mutta tällä hetkellä tähän 

ei ole hyvää ratkaisua tarjolla. Isoille talleille ja tallikeskittymille on jo tarjolla 

laitteistoja, joilla on hyvä teho. Johtuen monista kannattavuuteen vaikuttavista 

tekijöistä, ei pelkästään näiden tulosten pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä siitä, 

kannattaako jonkin tallin tuottaa kaasua hevosenlannasta. Tiedot ovat suuntaa antavia ja 

niiden perusteella voidaan todeta, että tapauskohtaisesti kannattaa tarkastella tarkemmin 

mahdollisuutta tuottaa kaasua hevosenlannasta. Hevosenlannasta on mahdollista tuottaa 

kaasua kannattavasti. 

7.2 Jatkotutkimustarpeet 

Koska tutkimuksen aikana ilmeni useita epävarmuustekijöitä sekä laboratoriokokeissa 

huomattiin useita puutteita, olisi tulosten varmistamiseksi ja tiedon lisäämiseksi tärkeää 

tehdä aiheesta jatkotutkimuksia. Laboratoriokokeet olisi hyvä toistaa korjaten tehdyt 

virheet ja huomioiden työn aikana esiin tulleet tekijät, jotka vaikuttavat tuloksiin. 

Esimerkiksi lähtötietoja tulisi tarkentaa määrittämällä näytteiden 

kokonaiskiintoainepitoisuus ja orgaaninen kiintoainespitoisuus sekä lopputuotteiden 

koostumus tulisi selvittää. Optimaalisen vedenmäärän lisääminen voisi olla yksi 
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selvityskohde. Lisäksi tulisi tehdä uusia kokeita muuttamalla olosuhteita sekä 

sekoittamalla eri kuivikkeita keskenään ja lannan kanssa. Kokeissa voidaan myös 

käyttää eri-ikäisiä lantanäytteitä: varastoitua, kompostoitunutta ja palanutta materiaalia. 

Odotetut tulokset ovat huonompia, mutta ei tiedetä tarkkaan kuinka suuri on esimerkiksi 

varastoinnin merkitys eri kuivikkeiden osalta. 

Syytä puupellettilantaseoksen suurelle metaanin tuotannolle ja pitkälle tuotantoajalle ei 

tässä työssä löydetty. Suuren kaasuntuotannon syiden selvittämiseksi tarvittaisiin uudet 

kokeet tarkemmilla määrityksillä, jotta asiaan voitaisiin perehtyä paremmin. Mitattavia 

suureita olisivat muun muassa VS, kosteus, massa sekä kaasun tarkempi koostumus. 

Olisi selvitettävä, olivatko tämän työn tulokset virheelliset vai tuottaako puupelletti 

yhdessä lannan kanssa enemmän metaania kuin muut kuivikkeet. 

Voisi selvittää myös, miten lääkkeet, kuten antibiootit, vaikuttavat mädätysprosessiin. 

Tulisiko lääkityn hevosen lanta ottaa erilleen? Potentiaalista ratkaisua kehitettäessä 

tulisi myös selvittää tarkemmin kysyntä mädätyslaitteistolle sekä mädätteelle. Tenhusen 

kyselyssä 75 % vastaajista asui tallin yhteydessä, mutta kyselyssä ei selvinnyt, kuinka 

isolla osalla oli valmiiksi kaasunpolttamiseen soveltuvat lämmitysjärjestelmät 

taloissaan. Olisi hyvä saada tarkemmat kysymykset ja laajempi otanta, sekä 

mahdollisesti auttaa ihmisiä vastaamaan hankaliin kysymyksiin, jotta tulokset olisivat 

mahdollisimman todenmukaiset. Kyselyiden perusteella saataisiin tärkeää tietoa siitä, 

miten ihmiset kokevat lantahuoltonsa tilanteen ja millainen tulevaisuus 

lannankäsittelyllä olisi. Lisäksi voisi tutkia tarkemmin lainsäädäntöä ja selvittää 

ulkopuolisia rahoittajia, sillä perehtymällä niihin paremmin voisi löytyä lisää hyviä 

tapoja saada rahoitusta. 



80 

 

LÄHDELUETTELO 

Alho P et al. (2010) Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen. Turku, Turun 

Ammattikorkeakoulu 2010. 75 s. ISBN 178-952-216-183-3 

Airaksinen Sanna (2006) Bedding and Manure Management in Horse Stables. Its Effect 

on Stable Air Quality, Paddock Hygiene and the Compostability and Utilization of 

Manure. Kuopio, Kuopion yliopisto 2006. 52 s. ISBN 951-27-0443-9 

Finlex, Säädökset alkuperäisinä https://www.finlex.fi/fi/ : 

96/2013 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin 

polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta [15.2.2014] 

179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä [10.12.2013]  

195/2004 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden 

käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä 

laitoksissa [5.1.2014] 

339/2006 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinperäisten sivutuotteiden 

käsittelystä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa sekä lannan käsittelystä teknisissä 

laitoksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta [5.1.2014] 

393/2013 Laki biopolttoaineista ja bionesteistä [10.12.2013]  

445/2013 Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain 

muuttamisesta [15.2.2014] 

588/2010 Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta [27.12.2013]   

646/2011 Jätelaki [10.12.2013] 

688/2001 Valtionavustuslaki [5.1.2014] 

764/2009 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista 

hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 

[12.11.2013]  

931/2000 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 

pääsyn rajoittamisesta [12.11.2013]  

1058/1993 Maakaasuasetus [5.1.2014] 

1397/2010 Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuotantotuesta [5.1.2014] 

Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 151/2013 [10.1.2014] 

https://www.finlex.fi/fi/


81 

 

MMM asetus lannoitevalmisteista 24/11 [10.1.2014] 

Finlex, Ajantasainen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/ : 

4.2.2000/86 Ympäristönsuojelulaki [10.12.2013] 

29.6.2006/539 Lannoitevalmistelaki [12.11.2013] 

29.12.2006/1443 Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista [5.1.2014] 

18.2.2000/169 Ympäristönsuojeluasetus [10.12.2013] 

 

EY N:o 1069/2009 Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 

sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) 

N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FI:PDF 

[5.1.2014] 

Hagström et al. (2005) Biokaasun maatilatuotannon kannattavuusselvitys. Helsinki. 

Gaia Group. Maa- ja Metsätalousministeriön raportti  

Hippos (2013) a. Hevosten kannan kehitys maassamme 1910–2012. Verkkojulkaisu 

25.6.2013 

http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/tilastot/hevoskannan_kehitys 

Hippos (2013) b. Hevostalouden tunnusluvut. Verkkojulkaisu 6.7.2013 

http://www.hippos.fi/files/6013/tunnusluvut.pdf 

Hippos (2014) Hippos 1/2014. Sivut Suomen Hevosurheilulehti Oy. 

Hollmén Maarit (2010) Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja 

Varsinais-Suomessa. TEHO-hankkeen julkaisuja 2/2010. 31 s. ISBN 978-952-257-062-

8 (PDF)  

Hämeen sanomat (2013) Hevosenlannasta jalostetaan energiaa. Verkkoartikkeli 

9.9.2013 ISSN 0356-2751 [9.9.2013] 

Kauppinen P (2005) Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, opinnäytetyö 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-

Publications) Nro 12. 2005. 

https://www.finlex.fi/fi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FI:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FI:PDF%20
http://www.hippos.fi/files/6013/tunnusluvut.pdf


82 

 

Kymäläinen Maritta, HAMK (2013) keskustelut 30.8.2013 Hämeenlinnan 

korkeakoululla 

Ladec (2013). Selvitys Orimattilan hevoskylän lannan hyödyntämiseksi. 

http://ymparisto.lahtisbp.fi/easydata/customers/ymparisto/files/mabu_5124/orimattilan_

hevosenlanta_selvitys.pdf [19.6.2013] 

Lehtomäki Paula, KK 185/2010 vp.8.4.2010 Helsinki 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${BASE}=faktautpkk&${HTML}=

akxpdf&${SNHTML}=akxeiloydy&tunniste=KK+107/2012 

Lehtomäki Annimari et al. (2007) Biokaasusta energiaa maatalouteen – raaka-aineet, 

teknologiat ja lopputuotteet. Jyväskylä, Jyväskylän Yliopisto 2007. ISBN 978-95-39-

3076-9 

Luostarinen Juha, Metener, sähköposti to 12.12.2013 13:30 

Luostarinen S et al. (2011) Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat. 

MTT:n raportti 27. 2011. 64 s. ISBN 978-952-487-333-8 

Maaseudun tiede 2/2010. Hevosvoimia hevosenlannasta. 

http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v67n02.pdf [13.2.2014] 

Marttinen Sanna (2013) Biokaasulaskurin esittely, MTT 

http://jukuri.mtt.fi/handle/10024/481029 [8.7.2013] 

Miilakangas Max, Gasum keskustelut ke 9.10.2013 9:24 

Myllymäki M (2012) Hevosenlannan käyttö energiaksi Suomessa ja muualla 

Euroopassa. Hämeenlinna. Hämeen ammattikorkeakoulu, opinlantanäytetyö. 

Mönch-Tegeder M, Lemmer A, Oechsner H, Jungbluth T (2013) Investigation of the 

methane potential of horse manure. Agricultural Engineering International: CIGR 

Journal, ISSN 1682-1130 vol 15 no 2, sivut 161-172. Nähtävillä osoitteessa: 

http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/2445/1736 (11.12.2013) 

Niinistö Ville (2012) Vastaus kirjalliseen kysymykseen 300/2012 30.5.2012 

Helsingissä. Verkkojulkaisu 

http://ymparisto.lahtisbp.fi/easydata/customers/ymparisto/files/mabu_5124/orimattilan_hevosenlanta_selvitys.pdf
http://ymparisto.lahtisbp.fi/easydata/customers/ymparisto/files/mabu_5124/orimattilan_hevosenlanta_selvitys.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bHTML%7d=akxpdf&$%7bSNHTML%7d=akxeiloydy&tunniste=KK+107/2012
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bHTML%7d=akxpdf&$%7bSNHTML%7d=akxeiloydy&tunniste=KK+107/2012
http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v67n02.pdf
http://jukuri.mtt.fi/handle/10024/481029
http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/view/2445/1736


83 

 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${BASE}=faktautpkk&${HTML}=

akxpdf&${SNHTML}=akxeiloydy&tunniste=KK+300/2012 [12.11.2013] 

Oilon Oy (2013), Oilon chooser, burner selection program 

http://oilon.com/oilonchooser/index.php?page=terms&action# [19.8.2013] 

Pellikka Tuula (2009) Hevosenlannan pienpolttohankkeen tuloksia. VTT. Esitelmä. 

http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/04112009/Pellikka_VTT_041109.pdf 

[14.1.2014] 

Piiroinen Jani, JP-suojapeite, keskustelut ma 14.10.2013 15:59 ja ti 15.10.2013 14:29 

Suomen ratsastajainliitto (2013) Yksityistallin laatuportaat. Verkkojulkaisu: 

http://www.ratsastus.fi/tallien_laatuportaat [10.2.2014] 

Säikkö Riikka-Liisa (2012) Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari: 

Hevosenlannan nykykäyttö ja hyödyntämismahdollisuudet energiantuotannossa 

Suomessa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2012. 

Tenhunen Anna (2014) Julkaisematon Tekniikan kandidaatintyö: Selvitys hevosen 

kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta sekä talliyrittäjien 

näkökulmasta. Oulun Yliopisto 2014. 

Tikka Tero, Gasum Wednesday, October 09, 2013 9:26 

Uponen Tommi, Director, Customer Relations, Finncontainers Oy LTD, keskustelut ke 

16.10.2013 11:58 ja ke 16.10.2013 13:32 

Virkkunen Elina (2014) Keskustelut yhdessä Elina Virkkusen (MTT) kanssa ti 7.1.2014 

12:57. 

Wartell B.A. (2009) Anaerobic digestion of equine waste. Final thesis for Master of 

Sciense at Graduate school New Brunswick Rutgers, State University of New Yersey. 

New Brunswick, New Yersey 2009. 122s. 

http://hdl.rutgers.edu/1782.2/rucore10001600001.ETD.000051919 

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bHTML%7d=akxpdf&$%7bSNHTML%7d=akxeiloydy&tunniste=KK+300/2012
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?$%7bBASE%7d=faktautpkk&$%7bHTML%7d=akxpdf&$%7bSNHTML%7d=akxeiloydy&tunniste=KK+300/2012
http://oilon.com/oilonchooser/index.php?page=terms&action
http://www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/04112009/Pellikka_VTT_041109.pdf
http://hdl.rutgers.edu/1782.2/rucore10001600001.ETD.000051919


84 

 

Wartell B.A. et al. (2012) Methane production from horse manure and stall waste with 

softwood bedding. Bioresource Technology 112 (2012) 24-50, 0960-8524 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/ 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:FI:PDF 

Marta Benito et al (2009) Dynamics of pruning waste and spent horse litter co-

composting as determined by chemical parameters, Bioresource Technology, Volume 

100, Issue 1, January 2009, Pages 497-500, ISSN 0960-8524, 

10.1016/j.biortech.2008.06.005.

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:FI:PDF


1 

 

LIITTEET 

Liite 1. Kuvia kvalitatiivisen kokeen järjestelyistä 

Liite 2. Taulukko kvantitatiivisen kokeen seurannasta 

Liite 3. Kuvaajia kvantitatiivisen kokeen tuloksista 

Liite 4. Taulukko kvantitatiivisen kokeen tuloksista 



  LIITE 1 (1) 

 

Liite 1. Kuvia kvalitatiivisen kokeen järjestelyistä 

 

Kuva 1 Koe 1, havainnekuva 1 allas ja sen sisältö. 

 

Kuva 2 Koe 1, havainnekuva 2, ensimmäinen lämmityskokeilu. 
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Kuva 3 Koe 1, havainnekuva 3, toinen lämmitys kokeilu. Kaasupussit asennettu. 

 

Kuva 4 Koe 1, havainnekuva 3, lisälämmitys vesikierrolla. 
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Liite 2. Taulukko kvantitatiivisen kokeen seurannasta 

Taulukko 22 Kvantitatiivisen kokeen seurantaraportti: 

PVM Lämpötila 

°C 

Kommentit 

13.9.2013  Kokeet aloitettu. 

14.9.2013 35,5 Taru: Kirjattu huomioita, lisätty vettä, ladattu raportti 

15.9.2013 36,0 Taru: Lisätty vettä, ladattu raportti, graafissa muutoksia. 

17.9.2013 35,5 Joni: Lisätty vettä, pikku pullot ok. Kaasuallas vedenpinta merkissä. 

Kuvaajat tallennettu ja raportit. 

19.9.2013 35,5 Joni: Lisätty vettä, pikku pullot ok. Kaasuallas vedenpinta merkissä. 

Kuvaajat tallennettu ja raportit. 

21.9.2013 36,0 Taru: Kaikki ok, kuvaajat ja raportit tallennettu. 

22.9.2013 35,5 Taru: Kaikki ok, kuvaajat ja raportit tallennettu. 

24.9.2013 35,5 Taru: Kaikki ok, vettä lisätty, tiedostot tallennettu ja kopioitu 

muistitikulle. 

25.9.2013  Taru: Vesi ok, letkuja vähän tarkistettu, nro 11 letku vähän halki, 

laitoin paremmin kiinni. Tiedostot tallennettu. 

26.9.2013 34,9 Taru: Vedet ok, tiedostot tallennettu 

27.9.2013 35,3 Taru: Vettä lisätty reilusti, tiedot tallennettu ja kopioitu muistitikulle. 

30.9.2013 34 Vettä reilusti, tiedot ylös, kaikki ok. 

3.10.2013 34,5 Vettä laitettu reilusti, pikku pullot ok, tiedostot otettu 

5.10.2013 35 Vettä reoöisto. pikku pullot ok, tiedostot otettu. Altaassa voimakas 

kakan haju. Ei löydy vuotoja, letkut ei ole irti. 

8.10.2013 34 Vettä lisätty. Pikku pullot ok. Tiedostot otettu. 

10.10.2013 34,5 Vettä lisätty. Pikku pullot ok. Tiedostot otettu. 

12.10.2013 34,5 Vettä lisätty. Pikku pullot ok. Tiedostot otettu. 

14.10.2013 34,5 Vettä lisätty. Pikku pullot ok. Tiedostot otettu. 

17.10.2013 34,5 Vettä lisätty, osa pikku pulloista haalistunut, tiedot otettu. 

21.10.2013 34,5 Vettä lisätty. Pikku pullot 1,2,3,10,11,13 selvästi muita haaleampia. 



LIITE 2 (2) 

 

23.10.2013  Vettä lisätty, kaikki ok. 

25.10.2013  Vettä lisätty, kaikki ok. 

28.10.2013  Vettä lisätty, kaikki ok. 

29.10.2013 35,0 Vettä lisätty, kaikki ok. 

31.10.2013  Vettä lisätty, kaikki ok. 

1.11.2013 33,0 Datat kerätty. Kaikki ok. 

7.11.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok 

9.11.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok 

11.11.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok, Lämpötila-arvo nostettu hauteessa 36 °C 

12.11.2013 34,0 Vettä lisätty. Lämpötila nostettu 36,3 °C 

14.11.2013 34,0 Lämpötilanostettu 36,7 °C, vettä, datat 

17.11.2013 34,0 Lämpötilanostettu 36,9 °C, vettä, datat 

19.11.2013 34,5 Vettä, datat 

22.11.2013 35,0 Vettä, datat 

24.11.2013 34,5 Vettä, datat, kaikki ok 

26.11.2013 34,0 Vettä, datat, kaikki ok 

29.11.2013 34,0 Vettä, datat, kaikki ok 

3.12.2013 36,0 Vettä, 2.12. datat, kaikki ok 

6.12.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok 

9.12.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok 

11.12.2013 33,0 Vettä, datat, kaikki ok. Haude sammutettu. 21,33 
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Liite 3. Kuvaajia kvantitatiivisen kokeen tuloksista 

 

Kuva 5 Kokeen 2 tulokset kuvaajana
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Kuva 6 Kokeen 2 tulosten keskiarvot kuvaajana 
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Liite 4. Taulukko kvantitatiivisen kokeen tuloksista 

Taulukko 23 Kokeen 2 kaikki tulokset [Nml] 

Päivä Turve Puru  Puhdas Lanta Olkipelletti Puupelletti 

  1 2 3 Keskiarvo 1 2 3 Keskiarvo 1 2 3 Keskiarvo 1 2 3 Keskiarvo 1 2 3 Keskiarvo 

0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

1 41,3 40,7 36,1 39,4 71,3 80,2 80,6 77,4 63,7 63,2 73,9 66,9 103,1 86,2 91 93,4 59,2 62,3 79,2 66,9 

2 58,9 54,8 44,1 52,6 95,2 106,7 101,2 101,0 69,3 75,2 88,7 77,7 159,1 147,3 149,4 151,9 79,3 79,5 88,8 82,5 

3 68,3 62,9 52,8 61,3 108,4 122,8 114,3 115,2 75,7 84,8 93,7 84,7 187,6 171,9 177,8 179,1 94,6 94,4 99,3 96,1 

4 74,5 70,4 61,3 68,7 119,7 137,3 125,9 127,6 83,6 94,8 106,2 94,9 198,4 195,5 198,5 197,5 106,7 103,5 116,2 108,8 

5 77,7 77,2 66,4 73,8 129,4 148,9 132,6 137,0 92,6 105,4 115,6 104,5 213,4 212,6 212 212,7 118,5 110,3 126,1 118,3 

6 80,9 81,5 70,7 77,7 136,8 158 137,7 144,2 100,8 114,9 124,6 113,4 226,7 226,3 223 225,3 128,4 119,7 137,4 128,5 

7 84,5 85,6 74,3 81,5 142,2 168 140,8 150,3 105,2 123,2 131,4 119,9 240,1 237,5 231 236,2 138,8 127,3 147,2 137,8 

8 88,6 87,5 77,8 84,6 146,2 177,6 143,8 155,9 109,2 129,3 138,9 125,8 251,5 246,5 237,9 245,3 150,7 136,5 157,5 148,2 

9 92,4 89,5 80,7 87,5 148,8 185,2 146,8 160,3 109,4 137,4 144,6 130,5 261,5 252,7 243 252,4 165,5 148,2 172,8 162,2 

10 93,2 91,4 83,5 89,4 151,4 189,5 146,9 162,6 109,5 141,9 148,4 133,3 266,8 257,3   262,1 175 154,7 182,8 170,8 

11 93,9 93,4 86,4 91,2 154 193,6   173,8 109,6 145,9 152,3 135,9 273,5 263,9   268,7 189,3 166,3 195,1 183,6 

12 94,6 95,2 89,9 93,2 160,2 197,7   179,0 109,8 150 155,8 138,5 281,3 271   276,2 205,6 177,8 208,4 197,3 

13 95,4 96,7 93,4 95,2 167 201,7   184,4 109,9 154,2 159,4 141,2 286 276,4   281,2 221,4 192 223,9 212,4 

14 96,1 98,1 95,9 96,7 172,9 204,2   188,6 110,1 158 162,7 143,6 290 279,8   284,9 238,6 202 237,9 226,2 

15 96,9 99,6 97,6 98,0 175,8 206,6   191,2 110,2 160,8 165,6 145,5 292,9 282,4   287,7 254,4 212,9 248,1 238,5 

16 97,6 101 99,4 99,3 178,6 209   193,8 110,4 163,6 168,4 147,5 295,7 284,9   290,3 274,2 226 261,4 253,9 

17 98,3 102,5 101,1 100,6 181,4 211,5   196,5 110,5 166,5 171,3 149,4 307,8 287,5   297,7 296,3 243,3 281,5 273,7 

18 99,1 103,9 102,9 102,0 185 217,2   201,1 110,7 169,8 175,3 151,9 308,9 289,5   299,2 322,1 260,4 298,2 293,6 

19 99,8 106,5 105,5 103,9 188,6 222,4   205,5 110,8 173 179,2 154,3 310 291,5   300,8 346,4 277,3 316,1 313,3 
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20 100,6 109,7 108,8 106,4 194,2 226,7   210,5 111 176,7 183,8 157,2 311 293,5   302,3 371,2 294,2 336,2 333,9 

21 101,3 113 112,1 108,8 201,7 231,8   216,8 111,1 182,1 188,9 160,7 312,1 295,5   303,8 397,8 315,6 357,1 356,8 

22 103,1 115,7 118,4 112,4 208,5 238,4   223,5 111,2 187,3 193,4 164,0 313,2 297,6   305,4 425,4 336,2 380,8 380,8 

23 105,4 118 121,4 114,9 211,3 241,1   226,2 111,4 192,2 197,7 167,1 314,3 299,6   307,0 449,7 353,3 399,6 400,9 

24 107,7 120,4 122,4 116,8 214,1 243,5   228,8 111,5 196,1 201,6 169,7 315,4 301,6   308,5 472,3 365,8 417,9 418,7 

25 109,9 122,8 123,4 118,7 216,8 246   231,4 111,7 199,5 205,3 172,2 316,4 303,6   310,0 498,6 380,3 438,6 439,2 

26 111,1 124,1 124,4 119,9 218,7 248,2   233,5 111,8 202,9 208,9 174,5 317 305,6   311,3 530,7 400,5 464,5 465,2 

27 111,8 125,1 125,4 120,8 220,4 249,9   235,2 112 204,5 209,4 175,3   306,3   306,3 550,8 407,2 479,6 479,2 

28 112,4 126,1 126,4 121,6 222 251,6   236,8 112,1 206,1 209,9 176,0   306,9   306,9 576,5 414,5 500 497,0 

29 113 127,1 127,5 122,5 223,6 253,4   238,5 112,3 207,6 210,3 176,7   307,6   307,6 605,2 425,8 521 517,3 

30 113,7 128,1 128,5 123,4 225,2 255,1   240,2 112,4 209,1 210,8 177,4   308,2   308,2 630,9 435,1 541,5 535,8 

31 114,3 129,1 129,3 124,2 227,4 256,8   242,1 112,6 210,7 211,3 178,2   308,9   308,9 666,3 450,3 568,9 561,8 

32 115 130,1   122,6 231,6 257,9   244,8 112,7 212,2 211,7 178,9   309,5   309,5 698,2 460,7 593,3 584,1 

33 115,6 131,1   123,4 235,6 259   247,3 112,8 213,4 212,2 179,5   310,2   310,2 723,9 467,9 610,6 600,8 

34 116,2 132,1   124,2 236,9 260,1   248,5 113 214,6 212,7 180,1   310,8   310,8 755,8 478,2 634,7 622,9 

35 116,9 133,4   125,2 238,3 261,3   249,8 113,1 215,7 213,1 180,6   311,5   311,5 787 488,6 656,7 644,1 

36 117,5 135,2   126,4 239,6 262,4   251,0 113,3 216,9 213,6 181,3   312,1   312,1 814,8 494,9 676 661,9 

37 118,2 137   127,6 241 263,5   252,3 113,4 218,1 214,1 181,9   312,8   312,8 840,3 498,3 691,9 676,8 

38 118,8 138,7   128,8 242,4 264,6   253,5 113,6 219,3 214,6 182,5   313,5   313,5 865,8 501,6 708,6 692,0 

39 119,4 140,5   130,0 243,7 265,7   254,7 113,7 220,5 215 183,1   314,1   314,1 894,2 509,1 727,9 710,4 

40 120,6 142   131,3 245,2 275   260,1 113,9 221,9 215,5 183,8   314,7   314,7 932,3 522,6 754,5 736,5 

41 122,5     122,5 246,9     246,9 114 223,6 216 184,5         959,4 529,1 771,7 753,4 

42 124,4     124,4 248,5     248,5 114,2 225,4 216,4 185,3         983 533 784,8 766,9 

43 126,4     126,4 250,2     250,2 114,3 227,1 216,9 186,1         1009,3 536,4 801,2 782,3 

44 128,3     128,3 251,8     251,8 114,4 228,9 217,4 186,9         1037,1 540,2 819,2 798,8 

45 128,8     128,8 253,2     253,2 114,6 230,1 217,8 187,5         1067,8 547,4 839,9 818,4 
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46         253,6     253,6 114,7   218 166,4         1095,7 549,6 857,2 834,2 

47         254     254,0 114,9     114,9         1115,1 551,1 866,5 844,2 

48         254,5     254,5 115     115,0         1137,2 552,6 878,4 856,1 

49         254,9     254,9 115,2     115,2         1163,8 554,2 894,7 870,9 

50         255,3     255,3 115,3     115,3         1188,4 555,7 910,3 884,8 

51         255,7     255,7 115,5     115,5         1212,1 557,3 923,8 897,7 

52         256,1     256,1 115,6     115,6         1240,9 566,8 944,9 917,5 

53         256,5     256,5 115,8     115,8         1267,5 573,5 962,8 934,6 

54         256,9     256,9 115,9     115,9         1288,8 576,8 975,3 947,0 

55         257,3     257,3 116,1     116,1         1308,6 578,8 987 958,1 

56         257,7     257,7 116,2     116,2         1331,3 580,9 999,4 970,5 

57         258,1     258,1 116,3     116,3         1349,9 582,9 1011,8 981,5 

58         258,5     258,5 116,5     116,5         1375,9 585,2 1025,6 995,6 

59         258,9     258,9 116,6     116,6         1391 588,2 1036,7 1005,3 

60         259,3     259,3 116,8     116,8         1419,5 591,3 1057,2 1022,7 

61         259,7     259,7 116,9     116,9         1448,1 594,5 1074,9 1039,2 

62         260,1     260,1 117,1     117,1         1466,7 598,2 1085,2 1050,0 

63         260,5     260,5 117,2     117,2         1497,9 601,8 1106,8 1068,8 

64         260,9     260,9 117,4     117,4         1526,2 602,6 1126,3 1085,0 

65         261,3     261,3 117,5     117,5         1550,5   1142,1 1346,3 

66         261,7     261,7 117,7     117,7         1573,6   1155,4 1364,5 

67         262     262,0 117,8     117,8         1600,4   1173,6 1387,0 

68                 117,9     117,9         1617,5   1184,8 1401,2 

69                 118,1     118,1         1637   1197,2 1417,1 

70                 118,2     118,2         1663,7   1218,6 1441,2 

71                                 1687,8   1237,7 1462,8 
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72                                 1710,4   1255,9 1483,2 

73                                 1726,1   1270,3 1498,2 

74                                 1751,4   1295,4 1523,4 

75                                 1779,1   1322,9 1551,0 

76                                 1794,1   1338,7 1566,4 

77                                 1809,8   1356,1 1583,0 

78                                 1830,7   1379,3 1605,0 

79                                 1847,3   1400,2 1623,8 

80                                 1860,7   1416,9 1638,8 

81                                 1883,8   1445,6 1664,7 

82                                 1899,6   1467,3 1683,5 

83                                 1917,9   1490,8 1704,4 

84                                 1930,6   1507,8 1719,2 

85                                 1940,9   1526,7 1733,8 

86                                 1952,1   1545,5 1748,8 

87                                 1963,8   1562,7 1763,3 

88                                 1982,5   1591,8 1787,2 

89                                 1997   1616,6 1806,8 

90                                     1619,4 1619,4 

 

 


