
Hevosenlanta hyötykäyttöön 

 

Monet Uudellamaalla sijaitsevat hevostallit ovat kuuluneet Fortum Oyj:n HorsePower -kuivike- ja 

lantahuoltopalvelun piiriin. Palvelun tarjoaminen asiakkaille on päättynyt 28.2.2021, eivätkä kaikki tallit ole 

vielä löytäneet lannalle korvaavaa vastaanottajaa.  

Hevosenlanta voidaan toisaalla nähdä arvokkaana resurssina. Alueen kasvinviljelytilat ovat avainasemassa 
ratkaisun löytämisessä. Kompostoitu hevosenlanta on hyvä maanparannusaine, josta saadaan peltoon lisää 
humusta ja multavuus paranee. Erityisesti turvelanta on hyvää maanparannusainetta.  

Hevosenlanta on myös perinteinen lannoite, joka sisältää runsaasti kaliumia. Sen typpi- ja fosforipitoisuudet 

eivät ole erityisen korkeita. Se sopii parhaiten savimaille lannoittamaan nurmia ja hitaasti kasvavia kasveja, 

kuten juurikkaita ja perunaa.  

Valtioneuvoston asetus (VNa) 1250/2014 (ns. nitraattiasetus) asettaa lannan varastoinnille ja 

peltolevitykselle joitakin rajoituksia sekä kirjanpito- ja analyysivelvoitteita. Olemme laatineet 

nitraattiasetuksen ehdoista erillisen tiivistelmän, joka pyrkii samalla ohjaamaan lannan luovuttamisesta tai 

vastaanottamisesta kiinnostunutta lukijaa eteenpäin hyödyllisten linkkien avulla.  

Huomioithan, että kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla nitraattiasetusta koskevia määräyksiä 

muun muassa lannanlevitykseen ja varastointiin liittyen. Tarkista siis aina kunnan omat määräykset. 

Lisätietoja ja neuvoja saat oman kuntasi ympäristöviranomaisilta, joiden yhteystiedot löydät oheisesta 

listasta. Ympäristöviranomainen vastaa muun muassa lantaloihin, aumaukseen ja luvanvaraisiin eläinsuojiin 

liittyvistä asioista kunnassa. 

Etelä-Suomessa on myös useita toimijoita, jotka ottavat hevosenlantaa vastaan, jos mahdollisuutta sen 

levittämiseen pellolle ei ole. Alla olevaan listaan on koottu maatalous- ja maanrakennusyrityksiä, energia-

alan yrityksiä sekä yrityksiä, jotka valmistavat hevosenlannasta tuotteita maatiloille ja kotipuutahoihin. 

Myös useilta jätekeskuksilta löytyy lannankäsittelylupa. Hinnat vaihtelevat toimijoittain.  

Lannanluovutuksesta tulisi aina pyrkiä laatimaan kirjallinen sopimus. Listalta löytyvät yritykset edellyttävät 

talleilta lähtökohtaisesti vastaanottosopimusta. Lannan toimittamisesta on aina ilmoitettava etukäteen. 

 

KUNTIEN YMPÄRISTÖVALVONNAN YHTEYSTIEDOT 

Länsi-Uusimaa 

Espoo: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistokeskus(1819)  

Hanko: https://www.hanko.fi/asuminen_ja_ymparisto/tekninen_ja_ymparistovirasto/ymparistonsuojelu  

Inkoo: https://www.inkoo.fi/palvelut/ymparisto       
Karkkila: https://www.karkkila.fi/sivut/FI/Ymparistonsuojelu-ja-luonto    
Kirkkonummi: https://www.kirkkonummi.fi/yhteystiedot-1     
Lohja: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-luonto/    
Raasepori : https://www.raasepori.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistonsuojelu/  

Siuntio: https://www.siuntio.fi/ymparistonsuojelu      
Vihti: https://www.vihti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu-ja-valvonta/ymparistovalvonnan-yhteystiedot/ 
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Keski-Uusimaa 

Keski-Uudenmaan alueella toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka vastaa Järvenpään, Keravan, 

Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueiden ympäristönsuojelusta.  

https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/yhteystiedot/index.tmpl?sivu_id=2005 

Hyvinkää: https://www.hyvinkaa.fi/asuinymparisto-ja-rakentaminen/ymparistonsuojelu-ja--valvonta/ 

Askola ja Pornainen: https://www.askola.fi/etusivu/rakentaminen-ymparisto/ymparistonsuojelu/ 

 

 

Itä-Uusimaa 

Helsinki: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=2761 

Loviisa ja Lapinjärvi: https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/ 

Porvoo: https://www.porvoo.fi/ymparistonsuojelun-yhteystiedot 

Sipoo:  https://www.sipoo.fi/ymparisto-ja-elaimet/ymparistonsuojelu-ja-valvonta/ota-yhteytta-

ymparistovalvontaan/ 

Vantaa: 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/yhteystiedot/asumisen_ja_ymp%C3%A4rist%C

3%B6n_yhteystietoja 

 

 

HEVOSENLANNAN VASTAANOTTAJIA 

Metsäpirtin multa: https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/  

Koneurakointi Ahlfors Oy: Fredrik Ahlfors, puh. 0400 316 508 

Vapo Oy: myyntipalvelu@vapo.fi 

Palopuron biokaasu Oy: yhteyshenkilö Sanna Kokkonen, sanna.kokkonen@nivos.fi 

Kaivuu ja kuljetus T. Skyttä Oy (ei ota tällä hetkellä uusia asiakkaita) 

Ämmässuo: Ralf Ajalin Oy: Olli Mannerjoki, puh. 044 754 9101, Olli.Mannerjoki@pihamaa.fi 

Biolan Oy: https://www.biolan.fi/biolan/ammattilaisille/lannan-vastaanotto.html 

Humuspehtoori Oy: https://www.humuspehtoori.fi/palvelut/maatalouden-sivutuotteet  

Gasum Oy: puh. 0800 122 722, yritysasiakaspalvelu@gasum.com  
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LÄHTEITÄ JA LINKKEJÄ 

HELY-hanke https://www.lut.fi/hevosenlannan-kestava-hyodyntaminen-ja-liiketoimintamahdollisuudet  

Helmet-hanke https://envitecpolis.fi/helmet/  

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250 

MMM: Hevosenlantaa voi levittää suoraan peltoon kompostoimatta – jos peltokäyttö ei ole mahdollista, 

useat toimijat ottavat lantaa vastaan (Maaseudun Tulevaisuus 22.12.2020) 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset/artikkeli-1.1273927  

 

 

https://www.lut.fi/hevosenlannan-kestava-hyodyntaminen-ja-liiketoimintamahdollisuudet
https://envitecpolis.fi/helmet/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/hevoset/artikkeli-1.1273927

