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• Orimattila kaupungiksi 1992

• Kaupungin kokonaispinta-ala: 814 km2

• maapinta-ala: 785 km2

• vesipinta-ala: 29 km2

• asukasluku 2013: 16 347

• veroprosentti 2013: 20,25

• työttömyysaste 12,5 % (8/2014)

Orimattilan kaupunki





Suurimpia työnantajia

Orimattilan kaupunki

Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveysyhtymä

Keraplast Oy

Hermetel Oy

Orima-Tuote Oy

Orfer Oy

Nesco Oy

Orimattilan seurakunta

Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Allu Finland Oy

Ferroplan Oy

Ruskovilla Oy



Orimattilan kaupunkistrategia 2013:

Kaupungin elinvoima ja kilpailukyky tavoite:

Orimattila vahvistaa asemaansa asuin- ja 

yrityskaupunkina/Menestystekijänä:

Energiatuotannon vaihtoehtojen 

hyödyntäminen



Orimattilan Lämpö Oy



Yhtiö

• Perustettu huhtikuussa 1983 

• Lämmöntuotantoa öljyllä maakaasun 

runkolinjan rakentumiseen saakka.

• Vuodesta 1986 alkaen lämmöntuotanto 

maakaasulla. Maakaasun paikallisjakelu 

aloitettiin vuonna 1987.   

• Viljamaan KPA- lämpökeskus otettiin 

käyttöön Joulukuussa 2010



Orimattilan Lämpö Oy tunnuslukuja

• Liittyjämäärä

– Kaukolämpö 200 kpl

– Maakaasu 150 kpl

• Myyty lämpömäärä 35,5 GWh

• Myyty kaasumäärä 25,8 GWh

• Liikevaihto 3,80 m€

• 4,5 työntekijää



Kaukolämpö

• Tuotanto pääosin Viljamaan 10 MW KPA -
lämpökeskuksella (97 % vuosi 2013). Maakaasu ja 
öljykäyttöiset keskukset vara- ja huippukuormalaitoksina.

• Laitoksessa on savukaasupesuri lämmöntalteenotolla (2 
MW) Tehon tarpeen kasvaessa pesuri on tehostettavissa 
lämpöpumppusovelluksella.

• Polttoaineina eri metsäjakeet ja jyrsinturve

• Uusiutuvan energian käyttö lämmöntuotannossa (76 % 
vuosi 2013)

• Tutkitaan mahdollisuutta oljen käyttöön yhtenä 
polttoainejakeena.

• Verkostopituus 22,5 km



Uusiutuvaa energiaa 

polttoainevarastossa



Viljamaan kpa-laitos



Maakaasu ja biokaasu

• Maakaasun paikallisjakelu Orimattilan 

keskustaajaman sekä Virenojan ja Pennalan 

alueilla.

• Vuoden 2015 aikana tullaan tarjoamaan 

lämmityskäyttöön myös uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua biokaasua.

• Verkostopituus 47,2 km



Artjärven lämpökeskus

• Vuoden 2014 aikana käyttöönotettu koelämpölaitos, jossa 

lämpöenergia tuotetaan maalämmön ja hakekattilan 

hybridiratkaisulla.

• Lämpöenergian tuotanto noin 650 MWh, josta noin 450 

MWh on tuotettu maalämmöllä.

• Tutkitaan olemassa olevan kaukolämpöverkon 

muuttamista älykkääksi energiaverkoksi. Tarkoitus luoda 

kokonaisuus jossa lämpöverkko, tuotantolaitos ja 

sähköverkko ”keskustelevat” keskenään sekä optimoida 

tuotanto vallitsevan tilanteen mukaan.



Pennalan teollisuusalue

• Tällä hetkellä kaikki alueen kiinteistöt ovat lämpöyhtiön 
maakaasuasiakkaita.

• Kaasun kilpailukyky muihin energiamuotoihin 
verrattuna on heikentynyt suurissa lämmityskohteissa.

• Lämpölaitoksen ja aluelämpöverkon yleissuunnittelu on 
tehty vuoden 2013 aikana. Lopullista 
lämmöntuotantomenetelmää ei ole vielä valittu.

• Lämpölaitoksen toteutus alueen laajentumisen ja 
lämpökuorman perusteella lähivuosien aikana.

• Lämmöntuotantoon tarkoitus käyttää ainoastaan 
uusiutuvia energianlähteitä.



Henna

• Orimattilan Lämpö suunnittelee alueelle 

yhdistettyä, 100% uusiutuvaa energiaa käyttävää, 

lämmöntuotantojärjestelmää.

• Järjestelmä pohjautuu maalämmön ja muiden 

energiamuotojen yhdistämiseen.

• Kiinteistöjen jäähdytys osana ratkaisua.

• Artjärven koelaitos merkittävässä roolissa 

maalämpöratkaisujen suunnittelua.



SELVITYS ORIMATTILAN HEVOSKYLÄN
LANNAN HYÖDYNTÄMISEKSI



Lähtötiedot



MABU-hankkeen hevosenlantaselvitys

• Orimattilan hevoskylässä on 13 tallia ja noin 200 

hevosta

• Lantaa syntyy hevoskylässä 2000 m3 vuodessa ja 

lisäksi lähiympäristön talleilla 2000 m3 vuodessa 

• Nykyisin suuri osa lannasta kuljetetaan 

käsiteltäväksi Sipooseen tai Lahteen



Uusien lantahuoltoratkaisuiden kiinnostavuus



TAULUKKO 1.  Eri menetelmien 
energiapotentiaali

Energiamäärä 

MWh/vuosi

Hevoskylä 20km säde 67km säde

Lannan määrä                                                                                         2000m³ 4000m³  9000m³

Kompostointi - - -

Mädätys 320 MWh 640 MWh 1 440 MWh

Pyrolyysi 660 MWh 1 320 MWh 2 970 MWh 

Poltto 1 334 MWh 2 668 MWh 6 003 MWh





Ratkaisut hevosenlannan hyötykäyttöön

1. Energian tuottaminen hevosenlannasta 

(kaupunkivaihtoehto)
• Tuotetaan hevosenlannasta energiaa Sampolan ja Orivillen teollisuusalueille

2. Hevosenlannan hyödyntäminen ja maatalouden yhteistyö 

(maatalousvaihtoehto)
• Maatalous ja hevostalous voitaisiin kytkeä materiaalivirtojen kautta kiinteästi 

yhteen. 

• Materiaalivirtoja: hevosenlanta, olki, vilja, komposti, tuhka jne.



HUE-hankkeen selvitys

• HUE-hankkeessa jatkettiin kaupunki-vaihtoehdon, 

eli hevosenlannan energiahyötykäytön selvitystä

• Teknologioina tarkasteltiin polttoa, kaasutusta ja 

kuivamädätystä

• Energian hyödyntäminen Sampolan ja Orivillen 

teollisuusalueilla



Hevosenlannasta energiaa

• Lainsäädäntö käytännössä estää hevosenlannan 

polton. Teknologiaa löytyisi, vaikka hevosenlanta 

onkin haastava polttoaine

• Lainsäädäntö mahdollistanee hevosenlannan 

kaasutuksen, mutta kaupallista teknologiaa ei vielä ole

• Hevosenlannan kuivamädätys on varteenotettava 

energiantuotantomenetelmä, mutta käytännössä 

toimivia laitoksia ei juuri ole

• Hevosenlannasta tuotettu energia voitaisiin hyödyntää 

Sampolan ja Orivillen teollisuusalueilla


