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Energian säästö 
• Energian käytön ammattitaidon lisääminen 

– Miten energian kulutusta mitataan, 
seurataan ja vertaillaan 

– Miten energian kulutusta voidaan vähentää 
uusilla toimintatavoilla 

• Energian säästöön investointi 
– Energian säästön pitää olla myös 

taloudellisesti kannattavaa 
– Suuriin energiankulutuksiin kannattaa 

puuttua ensin, koska niissä on suurin 
säästömahdollisuus 

– Helposti toteutettavat säästötoimet 
kannattaa myös toteuttaa  

• Energiatehokkaiden koneiden kehittäminen 
– Maatalouskoneteollisuus voisi ottaa 

koneiden energiatehokkuuden yhdeksi 
suunnittelukriteeriksi 

– Koneet voitaisiin varustaa energiamittareilla 



Traktoreiden ja työkoneiden 
kulutuksen mittaaminen 

• Tarkka kirjanpito, 
kirjataan kaikki 
koneiden tankkaukset 
ja niillä tehdyt työt 

• Asennetaan traktoriin 
tai koneisiin 
polttoainemittarit 
– Vaatii niiden 

asentamisen  
– Maksaa satoja euroja 



Traktoreiden ja työkoneiden 
kulutuksen mittaaminen 



Sähkö- ja LVI-laitteiden energian kulutuksen 
mittaaminen 

• Jos halutaan selvittää eri 
laitteiden 
energiankulutuksia, silloin 
täytyy mitata laitteen tai 
laiteryhmän kulutus 

• Energiamittaukset 
vaativat lähes aina sähkö-
/LVI-asentajan 
asennustyötä 

• Sekä mittarit että asennus 
maksavat, kustannus on 
satoja euroja 
mittauspaikkaa kohden 

Ratkaisu ongelmaan  
– Varustetaan koneet energiamittarein  
- Otetaan uusissa sähkösuunnitelmissa 
sähkönmittaus huomioon 



Tunnuslukuja 
Kasvi Suora 

energia
Epäsuora energia Kokonaisenergia

kWh
/ha

kWh
/g

kWh
/ha

kWh
/kg

kWh
/ha

kWh
/kg

Ohra 3900 kg/ha 950 0,25 2900 0,7 3850 0,95
Vehnä 4200 kg/ha 1100 0,3 3600 0,9 4700 1,2
Säilörehu 5300 kg/ha1 320 0,04 3800 0,5 4120 0,54
Rypsi 1500 kg/ha 860 0,6 3000 2,0 3860 2,6
Ruokohelpi 5100 kg/ha 1 250 0,04 2300 0,4 2550 0,44
Sokerijuurikas 7700 kg/ha1 1000 0,03 4800 0,1 5800 0,13
Peruna 4900 kg/ha1 1000 0,05 5400 0,2 6400 0,25

Tuotanto Suora energian kulutus
kWh/kg

Kokonaisenergian kulutus
kWh/kg

Broileri 0,5 – 0,7 7 – 10
Sianliha 1 - 2 7 – 19
Lihanauta - 22 – 28
Maito 0,1 – 0,3 1,4 – 1,9

Mittausten lisäksi vertailuun tarvitaan tunnuslukuja 



Peltokasvintuotanto 

• Kasvintuotannossa 
kemikaalien (lannoitteet, 
torjunta-aineet) vaativat 
eniten energiaa 
• Työkoneiden käyttö ja 
valmistus tulevat seuraavina 
• Viljan kuivauksen energian 
tarve riippuu viljan 
kosteudesta, se voi olla 
kosteana syksynä yhtä suuri 
kuin työkoneiden energian 
tarve (kuvassa puintikosteus 
18%) 

Kyntö
11 %

Tasausäestys
2 %

Kylvö-
muokkaus

5 %

Siemen
7 %

Kalkin levitys
0 %

Kylvö
2 %

Ruiskutus 
(2 x)
2 %

Puinti
11 %

Kuljetus
pellolta talous-

keskukseen
0 %

Kuivaus
11 %

N
30 %

P
3 %

K
3 %

Kalkin 
valmistus

8 %

Rikka-kasvien
torjunta-aine

3 %

Tautien 
torjunta-aine

1 %

Kasvunsääde
1 %

Agrokemikaalit
49 %

Ohran tuotannon energiapanosten jakauma,
kokonaispanos 14 GJ/ha
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Typen merkitys 



Lannan ravinteiden ja energian hyödyntäminen 
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Esikasvi 

Typensitojakasvien energiansäästö 

Kaura 2006

Kevätvehnä 2007

Syysvehnä 2008

Lauringson, E., Talgre, L., Roostalu, H., Makke, A., 2011. Mulla huumusseisundi ja 
toitainete bilansi  reguleerimise võimaluste ning haljasväetiskultuuride  
fütoproduktiivsuse  selgitamine tava- ja maheviljeluse tingimustes. 
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014 
aruanne, lk 78. 

• Typensitojakasvien käytöllä 
on mahdollista korvata 
typpilannoitteita 

• Miten ja mitä kannattaa 
tehdä tarvitsee enemmän 
tutkimusta 

• Typensitojakasvien käyttö 
on riskialttiimpaa kuin 
mineraalilannoitteiden 
käyttö 



Työkoneiden polttoaineenkulutukseen 
vaikuttaa 

1. Käyttövoimakone – traktori 
/ oma moottori 
itsekulkevissa koneissa 

2. Työkoneen kunto 
3. Työkoneen säätö 
4. Työsyvyys 
5. Ajonopeus 
6. Kuljettaja 

– Ajotapa 
– Säädöt 

7. Viljelytavat 



Simpukkakäyrästö 
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• Kuljettaja valitsee ajotavallaan mitä hyötysuhdetta käytetään 
• Kaasu aina pohjassa tarkoittaa aina huonoa hyötysuhdetta ja 

suurta polttoaineen kulutusta 
• Kultusta voidaan pienentää seuraavalla periaatteella: 

– Jos kone kulkee kevyesti, vaihda suurempi vaihde ja pudota 
moottorin kierroksia niin, että ajonopeus pysyy samana 

• ’Älykäs’ traktori pystyy nykyisin samaan kuin hyvä kuljettaja 
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Vetovastus

Painonsiirto

Vetovastus/painonsiirto kN

Uudet terät

Kuluneet terät

Työkoneen kunto 
• Huonossa kunnossa oleva työkone 

lisää polttoaineen kulutusta 
• Tarkista onko muokkauskoneen 

terät kunnossa 
• Tylsät auran terän lisäävät 

kyntövastusta ja heikentävät 
painonsiirtoa 

• Tylsät äkeen piikit lisäävät 
vastusta ja aiheuttavat huonon 
työn jäljen 

• Tylsät niittolaitteen terät lisäävät 
tehon tarvetta 

• Huonossa kunnossa oleva 
traktorin moottori lisää kulutusta 



Työkoneen säätö 

• Väärät työkoneiden 
säädöt lisäävät tehon 
tarvetta ja polttoaineen 
kulutusta 

• Väärät kyntöauran säädöt 
– lisäävät tehon tarvetta ja 

polttoaineen kulutusta 
– aikaansaavat huonon 

kynnön 
– lisäävät traktorin pyörien 

luistoa 
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Työsyvyys/työkorkeus 

• Käytä työlle ja maalajille 
sopivaa työsyvyyttä 

• Liian syvä työsyvyys 
aiheuttaa suurempaa 
tehon tarvetta ja lisää 
polttoaineen kulutusta 

• Liian matala 
puintikorkeus lisää oljen 
määrää ja puitavan 
massan määrää jolloin 
polttoaineen kulutus 
kasvaa 
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Kuljettaja 
• Kuljettaja vaikuttaa eniten 

polttoaineen kulutukseen 
• Kuljettaja voi vaikuttaa 

kulutukseen seuraavilla 
tavoilla 
– Valitsemalla moottorin 

kuormituspisteen 
(vaihde/moottorin nopeus) 

– Valitsemalla ajonopeuden 
– Valitsemalla työsyvyyden 
– Huolehtimalla koneiden 

kunnosta 
– Säätämällä työkoneen 

oikein 
 

http://www.energia-akatemia.fi/Sivut/Laskurit.aspx  

http://www.energia-akatemia.fi/Sivut/Laskurit.aspx
http://www.energia-akatemia.fi/Sivut/Laskurit.aspx
http://www.energia-akatemia.fi/Sivut/Laskurit.aspx


Energian säästö kuivauksessa 
• Öljypolttimen säätö, vaikutus 0 – 15 

% 
• Kuivaus hyvän sään aikaan, vaikutus 0 

– 20 % 
• Kuivurin eristäminen, vaikutus 10 – 

20 % 
• Korkea kuivauslämpötila, vaikutus 10-

15 % 
• Ylikuivaamisen välttäminen, vaikutus 

10-20% 
• Poistoilman lämmön talteenotto, 

vaikutus jopa yli 50 % 
• Käytetään muita säilöntätapoja 



Eristäminen 

Eristämisellä voidaan säästää 5 – 20%! 



Polttimen säätäminen 

Öljypolttimen säätö, vaikutus 0 – 15 % 

Laskentaperuste Vilja-ala 100 ha
Puintikosteus 22 %
Varastointikosteus 13 %
Sato 3500 kg/ha

Energiansäästö
Kustannus € 400
Säästö 5,0 %

Säästö €/v 190
Takaisinmaksuaika v 2,1



Kuivaaminen hyvän sään aika 

70 C 

15 C 

5 C Tässä esimerkissä kylmällä säällä 
tarvitaan lähes 20% enemmän 
energiaa! 

Ilmaa lämmitettävä 55 C 

Ilmaa lämmitettävä 65 C 



Korkea kuivauslämpötila 
• Korkea lämpötila nopeuttaa 

kosteuden siirtymistä jyvässä 
ytimestä pintaan 

• Kuuma ilma pystyy sitomaan 
enemmän vettä viljasta 

• Lämpötilan nosto 
– Pienentää energian kulutusta  
– Lisää kuivurin kapasiteettia 
– Lisää kuivurin lämpöhäviöitä – 

eristys nousee tärkeäksi 
– Siemenviljaa ja leipäviljaa ei 

saa kuivata liian kuumalla 
ilmalla 



Kuivauskosteus 
• Kauppaviljan pitää olla 

alle 14% 
• Takaa pitkäaikaisen 

säilyvyyden 
• Omaan käyttöön 16% 

kosteus riittää, jos vilja 
käytetään ’talven’ 
aikana 
• Viljan pitää olla 

kylmää 
• Viljan lämpenemistä 

pitäisi seurata 



Kuivauskosteus 

Esimerkiksi 19% vilja kuivataan 14% kosteuteen => 33 
l/ha, 16% kosteuteen 20 l/ha. Säästetään lähes 40%!  



Muita säilöntätapoja 
• Happosäilöntä 

– Happo aiheuttaa turvallisuus- ja syöpymäriskin 
– Oma työvaiheensa  
– Sopii märehtijöille ja yksimahaisille 

• Murskesäilöntä 
– Vilja murskataan valssimyllyllä 
– Suuri työmenekki 
– Happo aiheuttaa työturvallisuus ja materiaaliriskin 
– Varastoidaan tiiviisiin siiloihin peitettynä ja 

painotettuna 
• Ilmatiivis säilöntä 

– Vaatii ilmatiiviin rakenteen ja ’käsittelyn’ 
– Edullinen menetelmä suurilla viljamäärillä 
– Suuret pääomakustannukset, pienet 

käyttökustannukset 
– Ei tarvita säilöntäaineita 
– Sopii märehtijöille ja yksimahaisille 

NÄITÄ TAPOJA KANNATTAISI KEHITTÄÄ EDELLEEN! 
 



Säästömahdollisuuksia 
Toimenpide Säästö 

Energiatehokkaat koneet Sama työ vähemmällä 
energian kulutuksella 

Oikeat säädöt ja 
työsyvyydet (kuljettajan 
tietotaito) 

Työ sujuu pienemmällä 
polttoainemäärällä 

Oikea ajotapa ja 
työkoneiden koot 
(kuljettajan tietotaito) 

Pienempi polttoaineen 
kulutus 

Kuivauksen tehostaminen 
(käyttäjän tietotaito) 

Tarpeen mukainen kuivaus 
energiatehokkaasti 

Ravinteiden ja 
typensitojakasvien 
hyväksikäyttö 

Ostolannoitteiden määrä 
vähenee 

Kunkin kohteen säästö on 0 – 30% kyseisen 
kohteen kulutuksesta! 

Kyntö
11 %

Tasausäestys
2 %

Kylvö-
muokkaus

5 %

Siemen
7 %

Kalkin levitys
0 %

Kylvö
2 %

Ruiskutus 
(2 x)
2 %

Puinti
11 %

Kuljetus
pellolta talous-

keskukseen
0 %

Kuivaus
11 %

N
30 %

P
3 %

K
3 %

Kalkin 
valmistus

8 %

Rikka-kasvien
torjunta-aine

3 %

Tautien 
torjunta-aine

1 %

Kasvunsääde
1 %

Agrokemikaalit
49 %

Ohran tuotannon energiapanosten jakauma,
kokonaispanos 14 GJ/ha



Karjatalouden energian kulutus 

• Karjatilojen energian kulutus on 
suurta 

• Rehu on suurin karjatalouden 
energian kulutus 

• Sähkön osuus on kohtalainen, 
säästö voi olla merkittävä 



Esimerkki sähkön kulutuksesta 
maidontuotannossa 



Karjatalouden 
energiankulutus 

Ruokinta 

Rehun tuotanto 

Oma rehun 
tuotanto 

Ostorehu 

Ruokintalaitteet 

Rakennus 

Rakennuksen 
eristys 

Valaistus 

Ilmanvaihtomäärä 

Lämpötila 

Kosteus 

Kaasupitoisuudet 

Maidon käsittely 

Lypsy 

Jäähdytys Lämmön 
talteenotto 

Tilanhoito 

Tuotantotapa 

Karjan kasvatus 

Kuljetukset 



Ruokinta 
• Rehuntuotannon energiatehokkuuden parantaminen 

=> Kasvintuotannon energiatehokkuuden 
parantaminen 

• Ostorehujen käytön minimointi  
– Rehun raaka-aineiden kuljettaminen ja 

prosessointi vaativat energiaa 
• Yksioikoisesti katsottuna sähkökäyttöiset laitteet 

tarvitsevat vähemmän energiaa kuin 
traktorikäyttöiset 
– Suuri sähköteho nostaa helposti 

investointikustannuksia, sähkön perusmaksuja ja 
varageneraattorin hintaa 

– Sähkön valmistukseen tarvitaan myös energiaa 
=> kokonaisvaikutus eri kuin pelkkää tilaa 
tarkasteltaessa 

• Ruokinta voidaan järjestää usealla eri tavalla ja siinä 
on paljon yksityiskohtia, koneiden lisäksi rehun esim. 
rehun laatu 



Lämpimät karjarakennukset 
• Ilmanvaihto kuluttaa eniten energiaa, 

korvausilma on lämitettävä 
• Ilmanvaihtomäärä pitäisi aina säätää 

eläinten tarpeen mukaiseksi 
• Ilmanvaihtomäärä vaihtelee 

eläinten painon mukaan ja 
ilmanvaihtokriteerin mukaan 

• Lämmöntalteenotolla voitaisiin 
säästää energiaa 

• varmatoimisia ja vähäistä 
huoltoa tarvitsevia 
lämmöntalteenottolaitteita ei 
ole saatavilla 

• Kotimaisella energialla voidaan 
vähentää energialaskun 
suuruutta 

• Sisälämpötila (ja sää) vaikuttavat 
rakennuksen lämpöhäviöihin 

• Rakenteiden läpi menevät 
lämpöhäviöt ovat usein pieniä 



Viileät ja kylmät rakennukset 
• Kyse on naudoista, ne sietävät hyvin 

kylmää 
• Rakennuksissa käytetään luonnollista 

ilmanvaihtoa, käyttöenergiaa 
tarvitaan vain luukkujen yms säätöön 

• Ilman laatu on hyvä, 
ilmanvaihtomäärä on yleensä riittävä 

• Ei tarvita energiaa rakennuksen 
lämmittämiseen 

• Toimivuuden kannalta 
– Lanta ei saa jäätyä 
– Rakennuksessa on oltava riittävästi 

eläimiä, jotta talvella rakennus pysyisi 
sulana 



Ilmanvaihtokoneet 
• Ilmanvaihdolla pitää aikaansaada 

– eläinten hyvinvointi 
– rakennuksen hyvinvointi 
– hoitajien hyvinvointi 

• Ilmanvaihtomäärän pitää olla riittävä, jotta aikaansaadaan 
hyvinvoinnin tarvitsemat olosuhteet 
– Tarpeen mukainen säätö 

• Luonnollinen ilmanvaihto säästää energiaa 



Valaistus 
• Valaistuksen ’turha’ käyttö on helppo havaita 
• Valaistus pitäisi säätää tarpeen mukaiseksi 

– Valo-ohjelmien käyttö 
– Liiketunnistimien käyttö 

• Lamppujen energian kulutuksissa, hinnoissa ja valaistusjärjestelmissä 
on eroa 
– EU direktiivit osaltaan huolehtivat energiatehokkuudesta 
– Suunnittelu vaatii asiantuntemusta 

• Lamppuja, valaisimia ja seinäpintoja pitää huoltaa ja pestä 
• Päivänävaloa pitäisi hyödyntää mahdollisimman paljon 



Maitokoneet ja laitteet 
• Tyhjöpumpun taajuusohjaus säästää selvästi 

lypsyn energian tarvetta 
• Maidon jäähdytyksessä syntyvä lämpö voidaan 

ottaa hyödyksi 
– Tarvitaan vastaavan suuruinen kulutus lypsyaikaan 
– Maidon esijäähdytys viilentää maitoa ja pienentää 

jäähdytyskoneen sähköntarvetta 

Vacuum pump

RegulatorVacuum tap

Teatcups

Interceptor

Pulsator

Milk tube
Claw



Nuorkarjan kasvatus 

• Maidontuotannossa eläinten 
pitoaika vaikuttaa siihen kuluvaan 
energiamäärään 

• Pidentämällä lehmien pitoaikaa 
voidaan säästää energiaa.  

• Siankasvatuksessa porsaiden 
tuotanto muualla on usein 
tehokkaampaa kuin omien 
porsaiden käyttö 

Imbi Veermae, Jaan Praks, Juri Frorip ja Eugen Kokin. Maidontuotanto, 
ENPOS-hankkeen tulokset 



Kuljetukset 
• Nautakarjan hoidossa on 

runsaasti kuljetuksia 
– Rehun kuljetus 
– Lannan kuljetus 

• Peltolohkot voivat olla 
kaukana tilakeskuksesta, 
jolloin kuljetusajoa on paljon 

• Tuotannon järjestely, 
urakointi, tehokkaiden 
kuljetusten käyttö voivat 
säästää polttoainetta ja aikaa 



Säästömahdollisuuksia 
Toimenpide Säästö  

Lämmön 
talteenotto 
poistoilmasta 

Lisälämmitystä ei tarvita 

Maidon jäähdytys Osa lämpimästä käyttövedestä 
voidaan lämmittää  jäähdytyksen 
hukkalämmöllä 

Lypsykone ja 
lypsäminen 

Taajuusohjaus ja lypsyn 
rationalisointi säästää energiaa 

Valaistus Valaistuksen ’tarpeen’ mukainen 
käyttö, huolto ja sopivat 
lampputyypit säästävät energiaa 

Tilanhoito Isäntä päättää miten tuotanto 
hoidetaan ja miten nuorkarja 
kasvatetaan, näissä päätöksissä 
kannattaa miettiä myös 
energiataloutta 

Kunkin kohteen säästö on 0 – 30% kyseisen 
kohteen kulutuksesta! 
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