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Lähtökohta
• EU:n energiansäästötavoitteet koskevat 

myös maataloutta
• Maatilojen energiaohjelma 2010-2016 

perustettiin tukemaan tavoitteita 
(http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maat
alous/maataloustuotanto/maatilojenenergi
aohjelma.html )

• Ongelma
– Vähän tietoa miten maatiloilla käytetään 

energiaa
– Vähän tietoa energian käytön 

tehostamismahdollisuuksista
– Energian säästöä on vaikea todeta, koska 

vuosivaihtelut ovat suuria
– Maatalouspuolella ei ole alan kunnollista 

perusopetusta
• Ratkaisu

– Lähdetään tutkimaan asiaa ja tuotetaan 
opetuksessa ja neuvonnassa tarvittavaa 
perustietoa



Maaseudun energia-akatemia

4

Päätavoite
- Maatalouden energiatietouden ja 
energian tehokkaan käytön lisääminen 
- Hankkeessa tuotetaan kattava 
maatalouden 
energiainformaatioaineisto
Lisäksi tavoitteena
- Tilojen omien uusiutuvien 
energialähteiden käyttömahdollisuudet 
- Tuotetaan tietoa energiatehokkaiden 
maatalouskoneiden suunnitteluun

http://www.energia-akatemia.fi/



Hankkeen toteutus
• Kerätään maatalouden energian 

käyttöön liittyvää perustietoutta
• Tämä julkaistaan netissä, osoite 

http://www.energia-akatemia.fi/
• Tehdään maatiloilla tarkempia 

energiaselvityksiä ja haetaan 
niillä käytännön  tietoutta

• Levitetään energiatietoutta 
netissä, lehtikirjoituksissa ja 
seminaareissa

• Keskustellaan konevalmistajien 
kanssa energian 
säästömahdollisuuksista



Energian kulutuksen jakauma
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http://www.maataloustilastot.fi/maatalouden-rakennetutkimus 



Maatalouden energiakustannusten osuus 
kokonaiskustannuksista

• Maatalous käyttää yhä enemmän rahaa energiaan
• Tämä johtuu

– Kalliimmasta energian hinnasta
– Jatkuvasta koneellistamisesta

• Energiakustannukset tulevat olemaan tulevaisuudessa 
merkittäviä
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Tuotantopanosten hintaindeksi

Lähde: J.Kataja



Esimerkki lypsykarjatilasta

Säästetään energian käytössä 10% =>
• Sähkönkulutuksen säästö on 17 000 kWh = 2600 €
• Polttoöljyn säästö on 29 000 kWh (3000 l) = 3000 €

Energia, polttoaine tai lannoite Kulutus kWh/vuosi
Tilalle ostettun energiankulutuksen jakauma
Sähkö 1 (Talouskeskus: Kuivuri+vanha navetta+2 asuinrak) 32 405
Sähkö 2 Robottinavetta (sis. vedenpumppaus navetalle 5000 kWh 131 579
Sähkö 3 (kankaan hallin, valaistus +konekorjaustyöt) 2 338 166 323 Sähköt
Kevyt polttoöljy (traktorit ym, lämmitys, kuivuri) OMA 169 138
Moottoribensiini (pienkuormaaja+sahat ym.) OMA 4 810
Dieselöljy OMA 30 150
Diesel Lieterekka 1 474
Kevyt polttoöljy urakointi (sr korjuu, ajosilppuriketju) 78 156
Kevet polttoöljy 0 283 727 Fos. Polttoaineet
Lannoiteet 235 184
Polttohake (40 % kosteus) 2 679
Puupelletti (9 % kosteus) 26 133 28 812 Biopolttoaineet
Olki 0
Kaura 0
Ruokohelpi 0
Palaturve (39 % kosteus) 0
Muu, mikä (Tilalle ostettu vilja, siemen) 30 067
Ostorehut 158 360
Kulutus kWh/vuosi 902 472



Sähkön käyttö
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Sähkönkulutuksen 1,7 TWh  jakauma

http://www.maataloustilastot.fi/maatalouden-rakennetutkimus 



Polttoöljyn käyttö
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http://www.maataloustilastot.fi/maatalouden-rakennetutkimus 



Puun käyttö
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http://www.maataloustilastot.fi/maatalouden-rakennetutkimus 



Suora ja epäsuora energia
• Suora energia = tilalle suoraan 

ostettu energia, polttoaineet ja 
sähkö

• Epäsuora energian = tilan 
ulkopuolella kulutettu 
valmistusenergia, esim. traktori, 
koneet ja kemikaalit

• Tilan energiansäästö on usein 
suoran energian säästöä

• Epäsuoran energian säästö voi 
tarkoittaa esim. lannoitteiden 
käytön vähentämistä ravinteiden 
kierron ja typensitojakasvien avulla 
=> tilastoidaan teollisuuden 
säästöksi



Epäsuora energia
• Epäsuoraa energiaa 

käytetään maatiloilla 
vähintään yhtä paljon kuin 
suoraa energiaa
– Maatalouden suora 

energian kulutus on 10 TWh
=> epäsuora kulutus on 
myös tätä suuruusluokka

– Kaikki epäsuora energia ei 
ole ’kotoista’ koska koneita 
ja kemikaaleja tuodaan 
maahan



Energian yksiköt
Energiaa ei myydä perusyksikön J (joule) avulla, vaan muina 
yksikköinä

• Sähkö ja kaukolämpö myydään kWh (kilowattitunti)

• Öljy myydään litroina tai barrelleina

• Puu myydään kuutiometrittäin m3 (motti)

• Yhteisenä yksikkönä tilastoissa on ollut ekvivalenttinen öljytonni
(toe), tästä ollaan siirrytty J tai xWh käyttöön

MJ kWh toe kcal
MJ 1,00 0,27778 0,00002388 238,89
kWh 3,6 1,00 0,00008598 860
toe 41990 11630 1,00 10000000
kcal 0,004199 0,001163 0,0000001 1,00



Miten energian kulutus mitataan
• Traktori l/h polttoaineen kulutus 

– Ei kerro oikeastaan kuin sen kuinka suurta tehoa parhaillaan 
käytetään

– Pitää myös tietään kuinka paljon työtä saadaan aikaiseksi
• Traktori l/ha polttoaineen kulutus

– Jos 1 hehtaari on ’työn yksikkö’, kertoo paljon paremmin 
työhön käytetyn energian

– Sopii vertailuun, jos samanlaiset olosuhteet
• samanlainen maalaji

– Ei sovi vertailuun, jos tuotantotapa on hyvin erilainen: luomu
<-> tehoviljely

• Kasvintuotanto kWh/kg – tuotettua tuotekiloa kohden 
laskettu polttoaineen kulutus
– Ottaa huomioon erilaisen tuotannon
– Tulosta joudutaan odottamaan kunnes sato on korjattu

• Karjantuotanto kWh/kg, kWh/eläin/v
– Ottaa huomioon erilaisen tuotannon
– Lihantuotannossa voidaan seurata kulutusta eräkohtaisesti



Energian kulutuksen esittäminen

• Peltokasvituotantoa 
voidaan verrata kWh/ha 
luvuilla, jos samanlainen 
tuotanto 

• Jos halutaan tarkempaa 
vertailua, kulutus pitää 
esittää tuotettua tuote kg 
(kWh/kg) kohti tai 
vaihtoehtoisesti 
eläinpaikkaa kohti 
(kWh/eläin/vuosi)



Energia-analyysin periaate
Perusanalyysi (Top-Down)
• Tarkastellaan vain tilalle 

tulevia ja sieltä poistuvia 
energiavirtoja

• Varastot (polttoaine, 
lannoite, sato) on syytä 
arvioida

• Lasketaan kuinka paljon 
energiaa on käytetty 
tuotettua tuotetta kohden

• Analyysi antaa 
kokonaiskuvan tilan 
energian käytöstä

Yksityiskohtainen analyysi 
(Bottom-Up)
• Käydään läpi kaikki 

kulutuskohteet ja 
summataan kulutukset

• Saadaan kuva eri vaiheiden 
kulutuksista (esim. äestys, 
puinti…)

• Summan pitäisi olla saman 
kuin perusanalyysissä
– Näin ei usein ole => 

joudutaan etsimään 
energiasyöpöt kohdat



Perusanalyysi, kasvintuotanto



Perusanalyysi, maitotila



Perusanalyysi



Yksityiskohtainen analyysi



Analyysisääntöjä
Epäsuora energiapanos
• Lasketaan  panoksen 

tuottamiseen tarvitun 
energian mukaisesti

• Pieniä 
energiapanoksia ei 
oteta huomioon

Tuotos
• Lasketaan  

lämpöarvon mukaan

Laskentaperuste muuttuu  kun puhutaan tuotosta tai 
panoksesta tai suorasta tai epäsuorasta energiasta !

Suora energiapanos
• Lasketaan  panoksen 

lämpöarvon tai 
energiamäärän 
mukaan (sähkö ja 
polttoaineet)



Analyysisääntöjä



Hankkeen tulos
Energiamateriaalia on tuotettu oppaiden 
muodossa reilut 400 sivua
• Raportti nro 1: Energian käyttö ja 

seuranta maatiloilla
• Raportti nro 2: Polttoaineen kulutus 

peltotöissä
• Raportti nro 3: Energian kulutus ja 

säästö karjataloudessa
• Raportti nro 4:Hautala M., Jokiniemi T 

ja Ahokas J. Maatilakuivurit
• Raportti nro 5: Maatilojen 

energiaomavaraisuus ja uusiutuvan 
energian käyttö

Näiden lisäksi on useita lehtiartikkeleita 
sekä esityksiä

http://www.energia-akatemia.fi/



Hankkeen vaikutus
• Energian käytön perusteet on selvitetty => 

tästä on hyvä jalkautua käytäntöön ja 
päätöksien tekoon 

• Säästöprosentit ovat kymmenien 
prosenttien luokkaa => mahdollisuuksia 
säästöön on runsaasti

• Hankkeessa on noussut selviä 
kehityskohteita
– Energian kulutuksen seurannan 

kehittäminen – maatila, koneet ja laitteet, 
rakennukset

– Uusien tekniikoiden kehittäminen –
lämmöntalteenotto, koneiden 
energiatehokkuus, ravinnekierrot

– Viljelijän omien toimien vaikutus – ajotavat, 
tuotantotavat 



Säästömahdollisuuksia, kasvintotanto

Peltokasvit Vilja Nurmi Summa
Pinta-ala 1 100 000 700 000
Satotaso t/ha 3,5 5,3
Ominaiskulutus kWh/kg 1 0,6
Kulutus GWh 3850 2226 6076

Säästö % 5 10 15 20
Säästö GWh 303,8 607,6 911,4 1215,2
Omakotitaloa (20 MWh/v) 15190 30380 45570 60760

Luvut sisältävät kokonaiskulutuksen eli myös lannoitteet. Jos 
lannoitteet poistetaan niin luvut likimain puolittuisivat!



Säästömahdollisuuksia, karjatalous

Karjatuotanto Broileri Sianliha Maito Summa

Tuotantomäärät kg
107 000 

000
200 000 

000
2 200 000 

000
Ominaiskulutus kWh/kg 0,6 1,5 0,2
Kulutus GWh 64 300 440 804

Säästö % 5 10 15 20
Säästö GWh 40,21 80,42 120,63 160,84
Omakotitaloa 2011 4021 6032 8042

Luvut sisältävät vain suoran kulutuksen. Rehujen tuotanto on 
peltokasvintuotannon kulutuksia!


