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Energiankulutuksen jakauma 
sianlihantuotannossa

12.12.2013 2
Ainutlaatuinen energiaseminaari -
Hannun Mikkola  Hämeenlinna 11.12.2013

Rehut
47 %

Lämmi-
tys

34 %

Raken-
nuksesta
aiheutuva

9 %

Muut
10 %



www.helsinki.fi/yliopisto

o Yhdistelmätuotanto minimoi eläinten siirrot
o Erikoistuminen puolestaan mahdollistaa syvällisen 

perehtymisen siankasvatuksen johonkin 
vaiheeseen
o Asiantuntemus kasvaa
o Sikojen elinolot ja ruokinta kyetään optimoimaan
o Paremmat mahdollisuudet  perehtyä myös 

energiankulutukseen
o Neumanin (2008) tutkimus Ruotsista antoi viitteitä 

siitä, että erikoistuminen alentaa energiankulutusta.
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Yhdistelmäsikala vai kasvatus-
vaiheisiin erikoistunut tuotanto?
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o Ravinteiden – erityisesti typen tehokas hyväksikäyttö 
ja kierrättäminen
o Peltoviljelytyöt tehdään huolella ja oikeaan aikaan
o Minimoidaan lannan typpihäviöt (jäähdytys, varastointi 

katetussa säiliössä, multaus)
o Rehuviljan varastointi tuoreena kuivauksen sijaan   

säästö viljantuotannon energiapanoksissa 10 – 15 %
o Kevennetään muokkausta tai siirrytään suorakylvöön, 

jos muutos ei alenna satoa
o Pyritään suuriin satoihin, mutta ei kuitenkaan millä 

tahansa energiapanoksella
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Mahdollisuudet säästää rehujen 
tuotannossa ja käytössä
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Eläinaineksen vaikutus 
energiatehokkuuteen
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Sikojen 
rehuhyötysuhde 
on parantunut 

20 %
35 vuoden 
aikana!

Lähde: Knap & Wang (2012) mukaillen 
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Ilmanvaihto
o Min 10 m3/h sikaa kohden 240 m3/vrk 288 kg/vrk
o Ilman ominaislämpökapasiteetti  1,01 kJ/(kg·°C)
o  T esim. 14°C ((16 – 2)°C) 
o  Q = 288 kg * 14°C * 1,01 kJ/(kg·°C = 4,1 MJ
Lanta
o 2 m3 sikapaikkaa kohden vuodessa 5,5 kg/vrk
o Veden ominaislämpökapasiteetti 4,19 kJ/(kg·°C)
o  T esim. 30°C ((37 – 7) °C) 
o  Q = 5,5 kg * 30°C * 4,19 kJ/(kg·°C) = 0,7 MJ
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Lämmön talteenotto ilmanvaihto-
ilmasta vai lannasta – vai molemmista?
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Lihasikojen lämmöntuotto
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Lähde: MMM RMO C2.2

12 sian karsina              
2,45 m *5,45 m= 13,4 m2

Sikojen (60 kg) 
lämmitysteho on             
1,2 kW/karsina.

Kuva: Vastuullinen sikatalous
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o Valaistus energiatehokkailla valaisimilla 
Valtioneuvoston asetuksen 15.11.2012 mukaan,  
luonnonvaloa keinovalon sijaan

o Pidetään valaisimet puhtaana
o Ilmanvaihdon portaaton tehonsäätö lämpötilan ja 

CO2-pitoisuuden mukaan
o Energiatehokkaat puhaltimet ja 

ilmanvaihtokanavat
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Muita energiansäästökeinoja:
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o Sianlihantuotannon suurimpia energiapanoksia ovat 
rehut ja lämmönhukka ilmanvaihtoilman mukana.

o Rehuntuotannon energiatehokkuutta voidaan lisätä 
kierrättämällä tehokkaasti ravinteita ja pyrkimällä 
suuriin satoihin. 

o Rehuvilja voidaan säilöä tuoreena kuivaamisen sijasta, 
energiansäästö sianlihantuotannossa 5 – 8 %

o Lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmasta riittäisi 
poistamaan lämmitystarpeen lähes kokonaan. 
Energiansäästö olisi yli 30 %.

o Jälkiasennettavia, automaattisesti puhdistuvia 
lämmönvaihtimia kehitellään, katso: 
http://www.climaunit.co.uk/
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Yhteenveto


