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Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos - Agroteknologia, Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
maa- ja metsätalouden yksikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö ovat saaneet 
Maaseudun energia-akatemia -nimiselle hankkeelle rahoituksen EU:n maaseuturahastosta. Hank-
keen tutkimuskohteita olivat: maatalouden energian käyttö, energiatehokkuuden parantaminen sekä 
uusiutuvien energioiden käyttöönotto.  
 
Energiatehokkuuden parantamisen kannalta on tärkeää tiedostaa, paljonko ja missä energiaa mil-
loinkin kulutetaan, jotta tuotantoprosessien tehostamistoimenpiteet osataan kohdentaa oikein. Tuo-
tantoprosessien kokonaisenergiankulutukseen vaikuttaa käytettyjen teknologisten ratkaisujen omi-
naisuuksien lisäksi se, miten ja missä olosuhteissa niitä käytetään.  
 
Energia-analyysissä tehdään kartoitus maatilan energian käytöstä jakaen se suoraan ja epäsuoraan 
energian kulutukseen. Suora energian kulutus tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen käy-
tettyä kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta tai sähköä. Polttoaineiden kulutusta voi-
daan mitata kulutuskirjapidon avulla sekä kone- tai laitekohtaisilla polttoaineenkulutuksen mittalait-
teilla. Sähkölaitteiden verkosta ottama sähköteho mitataan kWh-mittareilla. Epäsuora energian ku-
lutus tarkoittaa sitä energiaa, joka käytetään tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden hankintaan, 
jalostukseen, kuljetuksiin sekä palveluihin. Epäsuorat energiapanokset määritellään laskennallisesti 
aikaisempiin tutkimustuloksiin pohjautuen. Energia-analyysi aloitetaan määrittelemällä tarkastelta-
va systeemi. Selkeä määrittely sekä laskentamenetelmien ja lähtöarvojen selostaminen helpottaa 
sekä analyysin tekoa että tulosten tulkintaa. Epävarmuus on energia-analyyseille luonteenomaista ja 
sitä pyritään hallitsemaan herkkyys- ja epävarmuusanalyysien avulla. 
 
Energia-analyysi voidaan tehdä kahteen suuntaan. Bottom-Up-tekniikka on käytössä olevista mene-
telmistä käyttökelpoisin, kun tutkitaan energiakulutuksen suhteellisia eroja eri teknologisten ratkai-
sujen välillä. Siinä selvitetään kunkin toiminnon, koneen tai laitteen energian kulutus. Laskemalla 
nämä yhteen saadaan koko tuotannon energian kulutus. Top-Down-tekniikka antaa arvion maatilan 
todellisesta energian kulutuksesta soveltuen sekä tuotantoprosessien että tuotannonalojen energiate-
hokkuuden vertailuun. Siinä tarkastellaan maatilalle ostettuja energiapanoksia ja sieltä myytyjen 
tuotteiden energiasisältöjen suhdetta. Top-Down-tekniikalla voidaan myös laskea kuinka paljon 
energiaa on kulutettu peltopinta-alaa ja eläintä kohti sekä tuotettua tuotekiloa kohti, jolloin energia-
tehokkuustarkasteluun saadaan mukaan sekä energiapanosten että välituotteiden tuotantovaikutus. 
 
Maaseudun energia-akatemia hankkeessa analysoitiin Top-Down-tekniikalla kolmen maitotilan 
energian kulutusta sekä Bottom-Up-tekniikalla verrattiin peltoviljelyyn kuluvan polttoaineen osuut-
ta kokonaispolttoaineenkulutukseen. Vuosien 2010–2012 keskiarvojen mukaan laskettuna tämä 
osuus vaihteli 41,4 % - 57,5 % kokonaispolttoaineenkulutuksesta. Tulosta selittäviä tekijöitä olivat 
maitotilan päivittäiset rehujen siirtotyöt sekä kuljetusmatkat rehunteossa. 
 

                                                                                   


