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Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitos - Agroteknologia, Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
maa- ja metsätalouden yksikkö ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikkö ovat saaneet 
Maaseudun energia-akatemia -hankkeelle rahoituksen EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen yhtenä 
osa-alueena oli maidontuotannon maatalouden energian käyttö ja energiatehokkuuden parantami-
nen. Hankkeen raportit on saatavissa http://www.energia-akatemia.fi/ -sivustolta.  

Useissa tutkimuksissa on arvioitu maidontuotannon energiankulutusta tuotantomenetelmien, kirjal-
lisuuden, käyttöaikojen, tehontarpeiden ja tarvikkeiden käytön perusteella. Rehunkulutus on ollut 
suurin kulutuskohde selvästi yli 50 %:n osuudella. Maidontuotannon suoran energiankulutus on 
polttoaineiden ja sähkön kulutus, joka alkaa rehujen otosta varastoista, tapahtuu pääasiassa navetas-
sa ja päättyy lannanpoistoon navetasta. Maa- ja metsätalousministeriön tukemissa Maatilojen ener-
giasuunnitelmissa suora kulutus, joka on laskettu sähkö- ja polttoainelaskuista sekä arvioimalla ku-
lutukset, on ollut 300 kWh/maitotonni ja moninkertainen verrattuna tutkijoiden arvioihin. Kirjalli-
suustiedoista laskettuna koneistetun maidontuotannon suora kulutus voi olla alimmillaan 30 
kWh/maito-t. Maidontuotannossa ei ole yhtä selkeää energiasäästökohdetta, vaan eri tiloilla merkit-
täviä säästöjä voidaan saavuttaa eri toiminnoista. Jos tuotantoon on suunniteltu paljon kuluttavia 
menetelmiä, niin käyttöön, huoltoon ja laitevalintoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tehok-
kaiden ja tehottomien tilojen energiakustannusero on jopa senttejä/maito-kg ja satoja €/lehmä/a.  

Luonnollista olisi ajatella, että kylmän talven vuoksi lämmitystarve selittää suuren osan navetan 
energiankulutuksesta. Eläintilaa ei kuitenkaan yleensä lämmitetä. Jos normaalissa huonelämpötilas-
sa pidettävät sivutilat arvioidaan eristetyiksi 70-luvun talon tapaan, niin keskisessä Suomessa 50 m2 
tilojen lämmitys 50 lehmän navetassa kuluttaa vain 140 kWh/lehmä/a.  Puolilämpimän tilan lämmi-
tys kuluttaisi 70 kWh/m2. Navetan laitteiden hukkalämpöä hyödyntämällä lämmitystarve pienenee 
oleellisesti, niin että joissakin toimistottomissa navetoissa lisälämmitystä ei käytetä lainkaan. Oleel-
lista lämmitysenergiasäästössä on välttää suuria sivutiloja ja hyödyntää hukkalämpöä sekä eristystä.    

Lehmien juomavesi suositellaan lämmitettävän 17 C°:een, minkä kulutus riippuu kylmän veden 
lämpötilasta ja on luokkaa 400 kWh/lehmä/a + siirronlämpöhäviöt.  Juomaveden lämmittämisestä ei 
ole tutkimusten mukaan yleensä hyötyä, mikä on ristiriidassa suosituksen kanssa. Asiaa tulisi tutkia 
lisää. Lämmitettyä vettä käytettäessä putkistot tulisi eristää. Juomavesi voidaan lämmittää myös 
maidonesijäähdyttimellä, jolloin säästetään tilasäiliön sähkönkulutuksessa. Kun lämmintä käyttö-
vettä käytetään säästeliäästi, sen lämmitystarpeet navetassa ovat niin pienet, että usein kaikki vesi 
voidaan lämmittää oikein suunnitellulla ja tehokkaasti toteutetulla maidonlämmöntalteenotolla 50 
C°:een. Kun lypsyrobotin lypsämä päivätuotos on yli 2000 kg/d, niin tehokas maidonlämmöntal-
teenotto tuottaa enemmän 50 C° vettä kuin robotti kuluttaa. Veden lisälämmitystarve jää pieneksi. 
Tanskalaisen selvityksen mukaan lämpimän käyttöveden lämpöhävikki voi olla elinkeinorakennuk-
sissa moninkertainen kulutukseen nähden. Hävikkiä vähentää putkiston lyhyys, eristys ja käyttöve-
den kiertovesipumpun käyttö vain kun lämmintä vettä yleensä tarvitaan, lypsyaikoina. 

Valaistuksen kulutus voi nousta yli 500 kWh:iin/lehmä/a pihatoissa, sillä niissä on enemmän valais-
tavaa pinta-alaa ja huonosti heijastavia pintoja kuin parsinavetoissa. Eläinhallin päivävalaistusvoi-
makkuussuositukset vaihtelevat 60:stä 200 luksiin. Täysvalaistuksen käyttöaika voi vaihdella työs-
kentelyajasta, 2 h/d, joidenkin suositusten 16 h:iin/d. Pitkän valaistuksen hyödyistä ei juurikaan ole 
tieteellistä näyttöä, paitsi noin 8 %:n tuotoksen nousu käytettäessä  myös 8 h/d pimeyttä lypsäville 
ja 16 h/d ummessaoleville. Ledi- ja korkeapainenatriumlamppujen valohyötysuhde on 2 kertaa pa-
rempi kuin huonojen loisteputkien. Valaistusvoimakkuussuosituksella, käyttöajalla, navettatyypillä 
ja lamppuvalinnalla voi olla yhteensä 50-kertainen vaikutus kulutukseen. Lisäksi keinovalaistukses-



sa voidaan säästää kymmeniä %:ja himmentämällä sitä jopa 1 %:iin korkeista ikkunoista ja valohar-
jasta saatavan luonnonvalon lisääntyessä. Pitkään puhdistamattomien valaisinten pesu parantaa va-
laistusvoimakkuutta jopa yli 30 %. Eläinhallin valaisimet suositellaan puhdistettavan 6 kk välein.  

Koneellisen ilmanvaihdon kulutus on 5 - 30 kWh/maitotonni. Koneellisen IV:n sijaan voidaan jos-
kus käyttää luonnollista IV:a, jonka kulutus on 0-10 kWh/lehmä/a. Koneellisen IV:n kulutusta voi-
daan vähentää: pitkällä laiduntamisella yli 50 %, ilmanvaihdon oikealla suunnittelulla, kolmivaihe-
puhaltimien taajuusohjauksella noin 30 % ja laite- sekä hormivalinnoin useita kymmeniä prosentte-
ja.  Puhallinten, hormien ja lisävarusteiden huollot yhteensä voivat lisätä pitkään huoltamattomana 
olleen järjestelmän ilmavirtausta yli puolella. Puhaltimet tulisi puhdistaa 12 kk välein. 

Lypsyrobotin energiankulutus voi vaihdella 200:sta yli 500 kWh:iin/lehmä/a. Hollantilaisessa 81 
tilalla tehdyssä selvityksessä sekä Lely- että DeLaval-roboteilla tehottomimman samanmerkkisen 
robotin kulutus (kWh/maito-kg) oli 2,5-kertainen tehokkaimpaan verrattuna. Merkkienväliset erot 
olivat pieniä verrattuna robotin käytöstä ja huollosta johtuviin eroihin. Perinteisessä lypsyssä säh-
könkulutuksen vaihtelu on suurempaa kuin robottilypsyssä. Pieniin kulutuksiin päästään nopealla 
lypsytyöllä, käyttämällä pesussa ilmainjektoria ja mitoittamalla tyhjöpumppu oikein. Joskus kannat-
taa hankkia tyhjöpumpun taajuusohjaus, jolla yleensä säästetään vielä noin 50 %. Maidon varas-
toinnin kulutus on tyypillisesti 20 kWh/t. Lauhduttimen ympäristön, yleensä maitohuoneen, lämpö-
tilaa alentamalla voidaan säästää sähköä kymmeniä prosentteja. Jäähdytettäessä maito ennen tilasäi-
liöön tuloa vedellä esijäähdyttimessä jäähdytyksen säästö voi olla jopa 90 % Lapissa, jos haalealle n 
20 C vedelle on käyttöä. Jos lämmintä vettä tarvitaan paljon ja tilalla ei ole jo hakelämpölaitosta, 
niin esijäähdyttimen sijaan kannattaa hankkia tilasäiliönlämmöntalteenotto, joka tuottaa 50 C° seit-
semäsosalla suoran sähkölämmityksen kulutuksesta tai paremman hyötysuhteen ja hukkalämmön  
maitohuoneen ilmaan päätymisen vähenemisen vuoksi jopa sähköä säästäen.     

Säilörehun ottoon täyttöpurkaimella tornista ja traktorilla laakasiilosta kuluu yhtä paljon energiaa, 
100 - 200 kWh/lehmä/a. Erillisruokinnan laitteet kuluttavat yleensä vähän energiaa, sähkökäyttöi-
nen koneistus jopa vain 20 kWh/lehmä/a. Huonosti toteutettu hihnaruokkimen ja täyttöpöydän yh-
distelmä voi kuluttaa yli 100 ja paalisilppuri 300 kWh/lehmä/a. Aperuokinnan kulutus vaihtelee 
joidenkin sähkökäyttöisten apeketjujen alle 100 kWh:sta/lehmä/a traktorikäyttöisten jopa yli 1000 
kWh:iin/lehmä/a. Seoksen tekoon ja jakoon käytetty aika vaihtelee tiloittain ja apevaunuissakin on 
isoja eroja. Apevaunun käyttöön tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän. Ruokintalaitetta han-
kittaessa tulee vertailla laitteiden sopivuutta tilan rehuille, navettaan ja työketjuun.  

Lannanpoiston kulutus on yleensä pieni. Pihaton avokourun köysilannanpoistokone kuluttaa noin 
10 ja työntökiskokone 100 kWh/lehmä/a. Lietteen kierrätysaikoja lyhentämällä saatetaan säästää 
sähköä jopa yli 100 kWh/lehmä/a. Lietteen säiliöön pumppauksessa huollolla ja lietteen tasalaatui-
suudella voidaan pumpun kulutusta vähentää alle viidesosaan, tosin yleensä vain kymmenillä 
kWh:lla/lehmä/a.  
 

 
 
 


