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Lanta puhutti hevosalan vaalipaneelissa
Hevosalan ongelmiin etsittiin ratkaisuja Hevoset 2015 -messuilla Tampereella viime lauantaina.

Jos hevoset saisivat äänestää -vaalipaneelissa keskustelivat kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila
(Keskusta), Ville Niinistö (Vihreät), Pia Viitanen (SDP) ja Sofia Vikman (Kokoomus) sekä
eduskuntavaaliehdokas Mikko Nurmo (Perussuomalaiset). Paneelin vetäjä, Hevosurheilu-lehden
päätoimittaja Jussi Lähde haastoi poliitikot pohtimaan ratkaisuja lannan energiakäytön,
suomenhevosen ja alan yleisten toimintaedellytysten eteen. Etenkin hevosenlanta on ollut alan kuuma
peruna jo vuosia.
- Nykyäänhän poltetaan kauraakin, miksei sitten hevosenlantaa saisi polttaa, eduskuntaan pyrkivä
Mikko Nurmo esitti kritiikin sille, että lannan ainoa oikea paikka olisi pelto. Lannan kuskaaminen
kaatopaikalle, mikä nyt etenkin kaupunkien lähellä sijaitsevilla talleilla on käytäntö, ei panelistien
mielestä ole järkevää.
EU:n tuleva kaatopaikkadirektiivi myös vaikeuttaa hevosenlannan viemistä kaatopaikoille, joten
talleilla syntyvä lanta alkaa olla todellinen ongelma. Sen polttaminen energiaksi ei kuitenkaan saa
varauksetonta vastaanottoa entiseltä ympäristöministeri Ville Niinistöltä.
- Lanta on huonosti säilytettynä kosteaa tavaraa. Sen polttaminen puhtaasti ei ole ihan yksinkertaista.
Mutta jos se tehdään hyvin, on se energianlähteenä kyllä kivihiiltä puhtaampi. Ministerikaudellani
lannan energiakäyttömahdollisuuksia kyllä edistettiin esimerkiksi lannan kaasutuksen suhteen.
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Jussi Lähde peräänkuulutti ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat lannan energiakäytön nykyistä
voimaperäisemmin. Energiakäytön estäjäksi mainitaan usein EU:n lainsäädäntö, joka määrää
jätteenpoltolle tiukat päästörajat. Kyse onkin siis EU-säädösten kansallisesta tulkinnasta.
- Vielä ei ole tullut vastaan sellaista virkamiestä, joka virkavastuullaan uskaltaisi esittää hevosenlannan
laajempaa hyödyntämistä. Silloin ministeritkään eivät voi sitä tehdä, Ville Niinistö summasi.
Kokoomuksen Sofia Vikman ja Keskustan Sirkka-Liisa Anttila kuitenkin painottivat, että asian
edistäminen on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.
Paneelissa puhuttiin myös kotoisesta hevosrodustamme suomenhevosesta. Rodun elinvoimaisuuteen
halutaan satsata.
- Meillä ei ole vara menettää suomenhevosta, se on hevosalan yksi perusta, Sirkka-Liisa Anttila korosti
ja ehdotti Suomenhevosen vuotta, jolloin astutusten määrälle asetettaisiin tavoite ja
kasvattajapalkkioihin panostettaisiin.
Sofia Vikman peräänkuulutti kansallista oikeutta tukea suomenhevosen kasvatusta. Paneelin juontanut
Lähde ehdotti suomenhevosen hankintaa jokaiseen Suomen kuntaan tai
kaupunkiin. Panelistit lupasivat tukea ehdotusta. Samoin kuin ajatusta, että Helsingissä turistit
pääsisivät tutustumaan suomenhevoseen.
Paneelissa keskusteltiin ajan hengen mukaisesti myös alan sääntelyn purkamisesta, arpajaisverosta ja
hevosalan pienyrittäjien toimintamahdollisuuksien parantamisesta. Peliyhtiöiden yhdistämisestä
hevosalan kannalta toivottiin enemmän tietoa. Paneeli on kokonaisuudessaan katsottavissa Hippoliksen
Youtube-kanavalla osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=IrGMJzqeZ34
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