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Energiansäästömahdollisuudet sianlihantuotannossa 

Ainutlaatuinen Energiaseminaari, Hämeenlinna 11.12.2013 

Sianlihantuotannossa kuluu suurin osa energiasta 
rehun tuottamiseen (Kuva 1). Rehuntuotannon 
suurin energiapanos on typpilannoite ja siksi ame-
rikkalainen tutkija Peter Lammers (2010) onkin 
todennut, että typen hallinta on keskeinen energi-
ankulutukseen vaikuttava tekijä. Hyvä typen hallin-
ta tarkoittaa ensisijaisesti kahta asiaa. Ensinnäkin 
rehun tuotannossa tulisi hyödyntää kasveille an-
nettu typpi (väkilannoitteen tai lannan) mahdolli-
simman tarkkaan. Se tarkoittaa, että viljelytoimen-
piteet tehdään huolellisesti ja oikeaan aikaan. Toi-
seksi lantaa ja virtsaa pitäisi käsitellä niin, että typ-
pihäviöt minimoidaan. Optimitilanteessa lanta ja 

virtsa poistuvat tai ne poistetaan mahdollisimman pian sikalasta lämpöpumpulla jäähdytettyyn lietekuiluun 
ja sieltä edelleen katettuun lietesäilöön. Levityksen yhteydessä liete mullataan välittömästi. 

USA:ssa säästetään energiaa sianlihantuotannossa viljelemällä rehuvalkuaisen raaka-aineeksi soijaa, joka on 
typensitojakasvi. Sen viljelyssä ei käytetä lainkaan lannoitetyppeä. Energiataloudellisesti soija on varteen-
otettava valkuaislähde Suomessakin pitkästä kuljetusmatkasta huolimatta. Suomessa sikojen pääasiallinen 
rehu on ohra ja sen viljelyssä voidaan parhaiten säästää säilömällä ohra ilmatiiviiseen siiloon kuivaamisen 
sijasta. Säästö on 10 – 15 % ohran viljelyn energiapanoksesta ja 5 – 8 % sianlihantuotannon energiapanok-
sesta.  

Rehujen ohella sikalan lämmitys on toinen mahdollinen säästökohde.  Lämmityksen aiheuttamasta energi-
ankulutuksesta johtuen suomalaisen sianlihantuotannon energiankulutus todettiin AGREE-hankkeessa  5 - 8 
MJ/kg suuremmaksi kuin se oli Hollannissa, Saksassa tai Puolassa. Kuitenkin jo 1980-luvulla havaittiin (Kar-
hunen ym. 1983), että lämmönvaihdinta käyttämällä poistoilmasta voitaisiin saada niin paljon lämpöä tal-
teen, että lämmitystä tarvittaisiin enintään kylmimpinä pakkaspäivinä. Lämmönvaihtimet eivät ole kuiten-
kaan yleistyneet, vaan viljelijät ovat pienentäneet energialaskua vaihtamalla öljyn hakkeeseen tai turpee-
seen. Lämmönvaihtimet on koettu työläiksi huoltaa, eikä olemassa olevissa rakennuksissa ole tilaa, johon 
ne voitaisiin sijoittaa. Markkinoille on kuitenkin tullut rakennuksen ulkopuolelle sijoitettavia lämmönvaih-
dinkontteja, jotka voidaan kytkeä olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään ja joissa on automaattinen 
vesipesu (http://www.climaunit.co.uk/). Vastaavanlaisten lämmönvaihtimien toimivuutta pitäisi tutkia 
myös Suomen oloissa. 
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Kuva 1 Energiapanosten jakauma sianlihan tuotannossa. 


