
 
 

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. Hanke on tuottanut kattavan maatalouden energiainformaa-
tioaineiston. Raportit on saatavissa pdf-muotoisina http://www.energia-akatemia.fi/ sivustolta. Ne 
on suunnattu energian kulutuksen perusoppaiksi opetus- ja neuvontatyöhön. Aineistosta on myös 
suunnitteilla lyhyempiä ja vähemmän teoriaa sisältäviä viljelijöille tarkoitettuja opaslehtisiä.  
 
Suomen maatalouden energian kulutus on 10 TWh luokkaa ja se vastaa liki kolmea prosenttia koko 
maan energian kulutuksesta. Maatalouden energian säästö ei siten vaikuta paljoakaan koko maan 
energian kulutukseen. Tämä maatalouden kulutus on suoraa energian kulutusta, tämän lisäksi tulee 
epäsuora energian kulutus. Suora energia ostetaan tilalle suoraan, esimerkiksi polttoaineina tai säh-
könä. Epäsuoralla energialla tarkoitetaan energiaa, joka on käytetty esimerkiksi koneiden ja lannoit-
teiden valmistuksessa. Peltokasvituotannossa lannoitteiden valmistus kuluttaa eniten energiaa ja se 
on epäsuoraa energiaa. Sen osuus maatilojen kulutuksesta on usein suurempi kuin suoran energian 
osuus. Tämä tarkoittaa sitä, että todellisuudessa, kun epäsuora energian kulutus myös otetaan huo-
mioon, maatalouden energian kulutus on 20 TWh luokkaa.  
 
Maatalouden kuluista energian osuus on ollut jatkuvasti kasvussa ja oletettavaa on, että sen osuus 
kasvaa tulevaisuudessakin. Maataloustuotannossa käytetään yhä enemmän koneita ja laitteita, joten 
energian kulutus kasvaa lisääntyneen koneellistamisen takia ja toisaalta fossiilisen energian hinta on 
jatkuvasti kallistunut. Yksittäinen viljelijä voi säästää energiaa helposti kymmeniä prosentteja ja 
tällä on jo tilalle taloudellista merkitystä.  
 
Ennen kuin energiansäästötoimenpiteitä voidaan arvioida, pitää tietää nykyinen kulutus ja pitää tie-
tää normaali kulutus. Tämä tarkoittaa energian käytön seurantaa ja vertailua muihin vastaavanlaisiin 
tuotantoihin. Lisäksi seurantatietoa pitää olla usealta vuodelta, koska vuotuiset vaihtelut maatalous-
tuotannossa ovat suuria. Osa säästöistä on helppo ja halpa toteuttaa, tarvitaan vain tietoa miten työ 
voidaan tehdä energiatehokkaasti.  
 
Kasvintuotannossa eniten energiaa käytetään lannoitteiden valmistukseen. Karjataloudessa vastaa-
vasti suurin energian kulutus on rehujen tuotanto ja siinä lannoitteiden valmistus. Lannoitteiden 
valmistus luetaan maatalouksissa epäsuoraksi energiaksi, kulutus tapahtuu tilan ulkopuolella. Siitä 
voidaan säästää tehostamalla ravinnekiertoa ja käyttämällä typensitojakasveja. 
Kasvintuotannon suora energian kulutus vaihtelee vuosittain säiden ja sadon mukana. Reilut puolet 
suorasta energian kulutuksesta kuluu traktoreiden ja koneiden polttoaineisiin. Loppuosa kuluu esi-
merkiksi viljantuotannossa kuivaukseen. Energiaa voidaan säästää melko yksinkertaisesti opettele-
malla ajamaan traktorilla ja koneilla oikein sekä säätämällä koneet oikein ja pitämällä ne hyvässä 
kunnossa. Viljankuivauksessa voidaan säästää eristämällä kuivuri ja käyttämällä tarkoituksenmu-
kaista loppukosteutta ja kuivauslämpötilaa.  
 
Karjanhoidossa suurimmat energian kulutukset tulevat rehun tuotannosta. Tältä osalta kasvintuo-
tannon energian kulutuksen pienentäminen vaikuttaa myös karjatalouteen. Lämpimissä karjasuojis-
sa silloin, kun niitä lämmitetään, ilmanvaihdon mukana poistuva lämpömäärä on suurin energian 



tarvitsija. Käytännössä lämmityksessä on usein siirrytty kotimaisen polttoaineen käyttöön, koska se 
on taloudellisesti kannattavaa. Tämä ei säästä energiaa, mutta vähentää hiilidioksidipäästöjä, koska 
biopolttoaineiden hiilidioksidin kasvit käyttävät uudestaan. 
 
Maidontuotannossa on runsaasti erilaisia koneita ja laitteita ja tuotantotapoja. Mitään yleistä suurta 
säästökohdetta ei voida osoittaa, vaan näiden tilojen pitäisi seurata energian kulutuksia ja miettiä 
sen perusteella säästökohteita. Valaistuksen osuus voi olla jopa parikymmentä prosenttia sähkön 
kulutuksesta, silloin kannattaa käyttää kello- ja hämäräkytkin ohjattuja valo-ohjelmia. Lypsy ja mai-
tolaitteet kuluttavat myös melko paljon energiaa, lämmön talteenotolla, lypsyn hyvällä organisoin-
nilla ja tyhjöpumppujen taajuusohjauksella voidaan säästää energiaa.  
 
Energian säästö ei ole itsetarkoitus, vaan sen pitää olla myös taloudellisesti kannattavaa. Etenkin 
tuotantoa uusittaessa pitäisi voida ottaa energian kulutus paremmin huomioon, koska silloin siihen 
investointi on halvempaa kuin lähdettäessä muuttamaan toimintakuntoisia koneita ja laitteita. Ra-
kennuksia ja niiden sähköistyksiä suunniteltaessa pitäisi ottaa paremmin huomioon energiankulu-
tuksen tarkempi seuranta esimerkiksi käyttämällä sähköistyksessä useita kulutusmittareita. Myös 
koneet ja laitteet voitaisiin varustaa tehtailla kulutusmittareilla, koska se on selvästi halvempaa kuin 
jälkiasenteiset mittarit. 
 

 
 
 


