
 

Mihin energiaa kuluu? 

Broilerintuotannossa kuluu energiaa epäsuorina ener-
giapanoksina mm. rehujen tuotantoon, kuivikkeiden 
tuottamiseen ja rakennusmateriaaleihin. Lisäksi ener-
giaa kuluu suorina energiapanoksina sähköön ja polt-
toaineisiin. Tiken vuonna 2010 tekemän kyselytutki-
muksen mukaan siipikarjatuotannossa kului suoraa 
energiaa  0,717  TWh.  Tämä  oli  vajaa  seitsemän  pro-
senttia maa- ja puutarhatalouden kokonaisenergianku-
lutuksesta. 

Energia-akatemia -hankkeessa selvitettiin broilerintuo-
tannon energiankulutusta. Rehut kattoivat noin 70 % 
ja sähkö ja lämmitys 30 % broilerikasvattamon koko-
naisenergiankulutuksesta (kuva 1). Esimerkkikasvat-
tamossa mitattu sähkönkulutus oli 0,08 
kWh/teuraskilo ja lämmitysenergiankulutus 1,35 
kWh/teuraskilo. Lämmitysenergiankulutus mitattiin 
suoraan kasvattamosta, joten se ei sisällä lämmitys-
kanavan tai kattilan häviöitä. Suurin osa kasvattamon 
sähkönkulutuksesta kului ilmanvaihtoon ja valaistuk-
seen.  

Energiankulutus vaihtelee tilojen välillä, mutta myös 
saman tilan eri kasvattamoissa. Kulutuseroihin vaikut-
tavat mm. tilan maantieteellinen sijainti, kasvattamon 
eristys, laitevalinnat, toimintatavat, laitteiden huolto 
ja kunnossapito sekä rehut. 

 

Kuva 1. Broilerikasvattamon energiankulutuksen jakautumi-
nen. Kulutuksessa ei huomioitu rakennuksen, kuivikkeiden, 
untuvikkojen tai lannanpoiston energiapanosta. 

Säästä rahaa ja ympäristöä 

Kasvintuotannossa lannoitteiden energiapanosta voi-
daan vähentää käyttämällä ravinteita tehokkaasti ja 
hyödyntämällä typensitojakasveja viljelykierrossa. 
Kuivauksen energiankulutusta voidaan vähentää eris-
tämällä kuivuri, kuivaamalla omaan käyttöön tuleva 
rehuvilja korkeammassa lämpötilassa ja jättämällä se 
kuivauksessa noin 15 16 %:n kosteuteen. Ajotapaan 
sekä koneiden kuntoon ja säätöihin huomiota kiinnit-
tämällä voidaan vähentää polttoaineen kulutusta. 
Rehujen kuljetus ja prosessointi lisäävät jonkin verran 
ostorehujen energiapanosta, mutta tämä osuus on 
melko pieni verrattaessa viljelyssä käytettyihin ener-
giapanoksiin.  

Kuvassa 2 on esitetty broilerikasvattamon lämpöhäviöt 
viiden kasvatuserän aikana. Suurin osa kasvattamon 
lämpöhäviöistä tapahtui ilmanvaihdon kautta. Lämpö-
häviö kasvaa etenkin kylminä vuodenaikoina, kun 
lämpötilaerot kasvavat. Lämmön talteenotto poistoil-
masta vähentäisi lämpöhäviöitä. Lämmön talteenotto-
laitteiden ongelmina ovat kuitenkin olleet niiden työl-
listävyys (mm. pöly, jäätyminen, kondenssivesi).  

 

Kuva 2. Broilerikasvattamon lämpöhäviöt viiden kasva-
tuserän aikana. 
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Lämmityksen vaihtaminen fossiilisesta energiasta 
bioenergiaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
todennäköisesti myös kustannuksia pidemmällä aika-
välillä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että lämmityksen 
energiankulutus vähenisi.  

Sähkönkulutuksen osuus kasvattamon kokonaisener-
giankulutuksesta on melko vähäinen, joten myös 
energiansäästöt ovat pieniä. Laitteiden energiatehok-
kuuteen tulisi kiinnittää huomiota jo laitteiden hankin-
tavaiheessa. Valaistuksessa energiatehokkaat (lu-
men/W) ja pitkäikäiset LED-valot ovat hyvin energia-
tehokkaita. Myös pihavalot voidaan ajastaa hämärä- 
tai aikakytkimellä. Ilmanvaihdossa tulee huomioida 
puhaltimien energiatehokkuus, säännöllinen huolto ja 
ilmanvaihdon tarkka säätyminen. Energiankulutusta 
vähentämällä voidaan saada aikaan säästöjä ja samalla 
vähennetään myös kasvihuonekaasupäästöjä. 

 

Aloita seuranta 

Jotta energiankäyttöä voidaan tehostaa, tulee ensin 
tietää, miten paljon ja mihin energiaa kuluu. Tuotan-
non energiatehokkuutta kuvaa parhaiten käytetyn 
energian suhde tuotettua teuras- tai elopainokiloa 
kohden (kWh/teuras-kg/elopaino-kg).  

Kulutuksen seurannan voi aloittaa sähkön ja polttoai-
neen kulutusmääriä seuraamalla. Useilla sähkönjakeli-

joilla on käytössään myös nettipalvelu, mistä voi seu-
rata etäluettavan sähkömittarin tietoja lähes reaaliai-
kaisesti. Parhain tilanne on, jos kasvattamoissa on 
erillinen sähkön- ja lämmitysenergiankulutusmittari, 
jolloin energia on helpompi osittaa tuotannolle. Kas-
vattamon laitteiden tehoja ja käyttöaikoja selvittämäl-
lä voidaan saada jonkinlainen kuva energiankulutuk-
sen jakautumisesta. Kulutuksen laskeminen näiden 
perusteella on kuitenkin haasteellista, koska useimmat 
laitteet eivät toimi koko käyttöaikaansa nimellistehol-
la. Tarkempaa tietoa eri laitteiden kulutuksista saa-
daankin vain asennuttamalla kasvattamoon laitekoh-
taiset sähkönkulutusmittarit. Traktorin polttoaineen 
kulutusta voidaan seurata kirjaamalla tankkausmäärät 
ylös, jos tankissa on polttoaineen kulutusmittari. 

Epäsuorien energiapanosten selvittäminen on haas-
teellisempaa kuin suorien energiapanosten. Epäsuoria 
energiapanoksia laskettaessa on pureuduttava aina 
lannoitteiden valmistuksen energiankulutuksessa 
peltotöiden eri työvaiheiden energiankulutuksiin.   

Energiankulutuksen seurannassa pääsee alkuun liitty-
mällä maatilojen energiaohjelmaan. Ohjelmaan liitty-
nyt tila voi tehdä omavalvontasuunnitelman tai teet-
tää energiasuunnittelijalla tuetun energiasuunnitel-
man. On myös muistettava, että joskus ulkopuolinen 
henkilö voi havaita helpommin energiantehostamis-
kohteet kuin viljelijä itse. 

 
 

 

 

 

www.energia-akatemia.fi 

 

 

 

 

                                        


