
Maatilan 

energiasuunnitelma 

Energiatehokkuus luvuiksi 

- kuin tilan painoindeksi

tai kolesteroliarvo
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Kuinka paljon 

ja missä muodossa 

energiaa kuluu tilalla 
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Lämpönä

Veden 

lämmitykseen

Traktorityössä

Sähkö-

laitteissa, 

valaistuksessa



…ja mikä on energian lähde
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Ja mitä sillä tuotetaan?
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Pullonkaulat ja 

kehityskohteet
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Kehityskohteet vaihtelevat

• Rakennusten kunto paremmaksi

• Säästävät työrutiinit

• Energian toimitusehtojen päivitys

• Parempi tuotos tai satotaso

• Edullisempi tai omavarainen polttoaine

• Etälohkot monivuotiseksi

• Säädöt ja huollot kuntoon
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Havaittuja vuosisäästöjä

• Leivinuunin ahkerampi käyttö säästi 

Uudellamaalla -600 euroa

• Muokkauksen keventäminen 170 ha:n tilalla 

Kymenlaaksossa säästää 3500 litraa polttoöljyä 

• Lämmön talteenotto 25 lehmän navetassa 

säästää 600 euroa sähkönä

• Kalkitus ja huolellinen viljelysuunnittelu 

pohjoiskarjalaisella tilalla puolittaisi 

energiankulutuksen satokiloa kohti 

• Sähköinen purkuvaihde rehukärryssä käyttää noin 

neljänneksen energiaa traktoripurkuun verrattuna
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Mitä tilalla tehdään

Kirjataan kulutukset 

– Sähkön

– Polttoöljyn

– Lämmitykseen

– Ajoneuvoissa

– Hake ja muut polttoaineet

Kirjataan tuotanto

– Litrat ja kilot
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Lisäksi  arvioidaan tai 

lasketaan

Käyttötuntien ja tehon perusteella

• Tärkeimpien sähkölaitteiden kulutus

• Tärkeimpien ajoneuvojen kulutus

Sekä

• Lämmityksen vaatima kulutus eri 

rakennuksissa
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Esimerkkejä

• Robottilypsykarja Pertunmaalla

– Pitkälle automatisoitu, 60 lypsävää

– 0,4 kWh/litra

• Lypsyasemapihatto Savitaipaleella

– 35 lypsävää

– 0,14 kWh/litra

• Lypsyasemapihatto Kajaanissa

– 36 lypsävää

– 0,29 kWh/litra
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Robottipihatto Pertunmaalla
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Navetan sähkölaitteet
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Vahvuuksia

• Hyvä tuotos, erittäin hyvä 

elinaikaistuotos

• Automaatio säästää hoitajaa, mutta 

tarkentaa myös hoitosuunnitelmaa

• Rakenteet terveitä ja puhtaita

• Peltotyön teettäminen tehokkaalla 

koneketjulla (50 l/ha)
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Kehitysehdotuksia

• Valaistuksen osastoiminen

– Energiatehokkaammat valaisimet 

päivitysvaiheessa

• Asuinrakennuksen ikkunaremontti

• Pajan ovi kuntoon

• Oma sähkön & lämmön tuotanto biokaasusta?

– Usean, hajallaan sijaitsevan rakennuksen 

lämmön tarve ilman lämpöhävikkiä

– Suuri oman sähkön tarve

– Tarjontaa ”helpoista” syötteistä

• Polttoainetankki lukkoon
ProAgria Oulu  Hannu Kokkoniemi



Savitaipale: asuintalo 

suurin kuluttaja
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Edullinen puupolttoaine leikkaa 

kustannuksia ja hiilikuormaa
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Navetan sähkönkulutuksesta suurin 

osuus valaistuksella
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Vahvuuksia, mm.

• Maidon jäähdytyslämmön talteenotto

• Rehun jakaminen sähkötoimisesti

• Sisäilmaa kuivattava itkupelti

• Valaistuksessa hämäräkytkin

• 0,14 kWh/l maitoa
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Kehitysehdotuksia

• Lämmityskattilan hyötysuhteen 

parantaminen säädöillä ja huollolla

• Energiatehokkaammat valaisimet 

päivitysvaiheessa

• Valotehoa lisää pintojen heijastavuutta 

parantamalla

• Huomiota ajotapaan viljelytyössä
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Kajaani; lämmitetty lypsyasema ja 

juomavesi, mukana lämpökanavien 

hävikki
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Hake lämmönlähteenä 

edullinen ja hiilineutraali
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Vahvuuksia

• Lämmönlähteenä hyvälaatuinen hake

• Maidon jäähdytyslämpö hyödynnetään 

juomaveden lämmitykseen –

parantanut maitotuotosta

• Lämmitetty lypsyasema eristetty 

navettatilasta

• Säilörehun purku vaunusta 

sähkötoimisesti
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Esimerkkejä 

kehitysehdotuksista

• Peltoviljelyn energiatalouden 

parantaminen

– Kasvukunto

– Monipuolisemmat nurmiseokset

– Lohkojen muodon parantaminen 

sajaojituksilla ja yhdistämällä
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Energiasuunnitelmaformaatti

• Virallinen vaatimus 

– Minimissään kirjataan eri energiamuotojen 

kulutus

• ProAgrian mallissa selvitetään

– Kulutus hehtaarien, kilojen ja litrojen tasolle

– Onko pullonkaula laitteissa, käytössä, 

huollossa, hinnoittelussa, tuottavuudessa 

tms. 
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Energiasuunnitelmassa 

arvioidaan karkeasti 

• Sähkö/polttomoottoritoiminen ratkaisu

• Mihin kannattaa/ei kannata investoida

• Kuinka paljon tilalla on omia 

energiaresursseja

• Hyötysuhdehäviöt

• Viljelijän omavastuuhinta n. 242 euroa 

+ alv koko palvelun hinnasta

ProAgria Oulu  Hannu Kokkoniemi



ProAgrian 

energianeuvojat

• Energiasuunnitelmakoulutusta jo v. 2008-

2009 ennen energiaohjelman alkamista

• Suurin osa kouluttautunut myös PKAM:n 

kurssilla

• Tilatutoroinnit lähes kaikkien keskusten 

alueella

• Energiankulutuksen yhdistäminen 

monipuolisesti tuotantoon

• 20 neuvojan neuvojakunta
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Maatilojen
energiaohjelma
2010–2016

Maatilan viisaat energiaratkaisut



Maatilojen energiaohjelma 2010–2016

• Maatilojen energiaohjelman taustavoimat

• Mikä ohjelma ja kenelle tarkoitettu?

• Miten ohjelmaan pääsee mukaan?

• Viisaita energiaratkaisuja maatilalla



Maatilojen energiaohjelman taustavoimat
• Maa- ja metsätalousministeriö

• Maaseutuvirasto 

• ELY-keskukset

• Motiva

• MTK

• SLC

• Kauppapuutarhaliitto

• Puutarhaliitto



Mikä Maatilojen energiaohjelma on

• Ohjelma ohjaa maatiloja ja puutarhayrityksiä energiatehokkuuteen 
energiankäytössä ja uusiutuvan energian käyttöön

• Ohjelmaan liittyminen on tiloille vapaaehtoista
• Ohjelma tarjoaa opastusta ja työkaluja tilan energialaskun 

pienentämiseen ja kannattavuuden parantamiseen
• Samalla vähennetään maatilatuotannon kasvihuonekaasupäästöjä

ja edistetään maataloussektorin energiatavoitteiden saavuttamista



Ohjelmaan liittyvän tilan edut

• Ohjeita maatilan energiankäytön omavalvontaan ja muuta 
tietoaineistoa

• Mahdollisuus teettää tilalle energiasuunnitelma
• Suunnitelma tilataan koulutetulta energiasuunnittelijalta
• Suunnittelijoita on yli 60 ympäri Suomea
• Valtio tukee maatilan energiasuunnitelman tekoa
• Tulossa myös suunnitelmaa laajempi Maatilan energiakatselmus
• Omavalvontasuunnitelman, energiasuunnitelman tai -katselmuksen 

avulla etsitään toimenpiteitä, joilla on mahdollista pienentää
energialaskua 

• Tila toteuttaa toimenpiteitä mahdollisuuksiensa ja resurssiensa 
mukaan



Mihin tila sitoutuu liittyessään ohjelmaan?

• Liittyminen on vapaaehtoista ja ohjelmasta eroaminen mahdollista
• Tila sitoutuu seuraamaan energiankulutustaan
• Tilan tulee myös huomioida energia-asiat toiminnassaan ja 

hankinnoissaan
• Omavalvontasuunnitelma, energiasuunnitelma tai -katselmus auttaa 

löytämään energiankäytön tehostamiskohteet
• Energiankulutuksen muutoksia ja toteutettuja tehostamis-

toimenpiteitä seurataan otantakyselyillä, joita lähetetään osalle 
tiloista

• Lisätietoa liittymisehdoista löytyy liittymislomakkeelta



Miten ohjelmaan liitytään?

• Liittymislomake löytyy internet-osoitteesta http://lomake.mmm.fi
• Täytetty liittymislomake lähetetään oman alueen  ELY-

keskukseen
• Liittynyt tila saa ohjelman operaattorilta postitse materiaalia ja 

oppaita tilan energia-asioiden tarkasteluun
• Tila saa myös tunnukset internet-sivuille, josta voi ladata 

tietopaketin aineiston ja muuta Maatilojen energiaohjelman 
materiaalia

• Ohjelmaan liittynyt tila voi teettää valtion tukeman 
energiasuunnitelman tai -katselmuksen



Suunnitelman tilaaminen ja tuen haku

• Ohjelmaan liittymisen jälkeen tila voi teettää tuetun 
energiasuunnitelman energia-asioihin perehtyneellä suunnittelijalla

• Suunnitelmaan kuuluu yhden päivän tilakäynti sekä raportti 
toimenpide-ehdotuksineen

• Luettelo Mavin hyväksymistä suunnittelijoista on internet-osoitteessa 
http://snadi.mmm.fi/energianeuvonta

• Suunnittelija hakee tuen ELY-keskuksesta
• Tukea myönnetään 85 % suunnitelman kustannuksista. 
• Tuettujen kustannusten enimmäismäärä on 1100 € (alv 0 %), tällöin 

tilan omavastuu on 165 €
• Lisäksi tilalta laskutetaan arvonlisävero koko kustannuksesta



Maatilan viisaita energiatekoja

• Tuotantorakennukset
– Ilmanvaihto

• Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien ja ritilöiden puhtaanapito
• Ilmanvaihdon säätöjen tarkastus

– Valaistus
• Valaisimien pintojen puhtaanapito
• Kohdevalaistuksen sekä aika- ja hämäräkytkimien käyttö

soveltuvissa kohteissa
– Vaaleiden rakenteiden ja pintojen suosiminen ja puhtaanapito
– Vedenkulutus

• Vuotavien hanojen, liittimien ja juomakuppien korjaaminen 
veden säästö, vähentynyt kosteudenpoistotarve



Maatilan viisaita energiatekoja

• Tuotantorakennukset
– Maitotilalla voidaan säästää energiaa

• Ottamalla maidon jäähdytyslämpöä talteen 
• Kierrättämällä maitotankin huuhteluvesiä

– Oviverhojen käyttö vähentää kylmän ilman tuloa sisätiloihin

– Käyttövesiputkien ja pannuhuoneen putkien eristäminen 
vähentää lämpöhäviöitä ja lämmitysenergian tarvetta ympäri 
vuoden



Maatilan viisaita energiatekoja

• Viljankäsittely
– Rehuviljantuotannon energiankulutusta voidaan vähentää

merkittävästi vaihtamalla viljan kuivaus tuoresäilöntään

– Viljankuivaamon putkien eristäminen sekä viljan tarpeettoman
ylikuivauksen välttäminen vähentää energiankulutusta



Maatilan viisaita energiatekoja

• Työkoneet
– Työkoneiden ja traktorien hankinnassa arvioidaan tuleva käyttö, 

jotta koneita voidaan käyttää optimaalisella teholla
– Vältetään kaasu pohjassa ajamista 
– Työkoneen huono kunto, väärät säädöt ja väärä työsyvyys 

saattavat jopa kaksinkertaistaa polttoaineen kulutuksen
– Maanmuokkaus kyntämällä kuluttaa polttoainetta huomattavasti 

enemmän kuin kevytmuokkausmenetelmät



Maatilan viisaita energiatekoja

• Lohkojärjestelyt ja peltotöiden suunnittelu
– Peltolohkojen läheinen sijainti vähentää kuljetusten ja 

työkoneiden siirron aiheuttamaa polttoaineen kulutusta
– Etäällä olevien peltojen viljelyssä kannattaa välttää kasveja, 

joiden viljelyyn kuuluu useita työvaiheita tai paljon kuljetuksia
– Samalla suunnalla olevilla kaukaisilla peltolohkoilla viljellään 

samaa kasvia, jolloin peltotöissä vältetään mm. turhat 
kalustonsiirrot



Maatilan viisaita energiatekoja

• Viljely panos/tuotos –suhde
– Viljelykierron oikea kasvivalinta nostaa satotasoa, jolloin 

energiankulutus tuotettua yksikköä kohti on alhaisempi 
– Maan hyvä kasvukunto luo myös edellytykset hyvälle satotasolle
– Typensitojakasvien käytöllä voidaan vähentää väkilannoitteiden 

käyttöä ja parantaa tuotannon panos/tuotos –suhdetta
– Typensitojakasvien viljelyllä vältetään energiaintensiivisten 

väkilannoitteiden käyttöä
• Uusiutuva energia

– Uusiutuvan energian käyttö vähentää tilan ulkopuolisten 
tuotantopanosten tarvetta, mikä pienentää tilan hiilijalanjälkeä



Käytännön esimerkkejä
energiatehokkaista toimenpiteistä



Maitotilan viisaita energiatekoja

• Maidon jäähdytyslämmön 
talteenotto
– Investointi lämmöntalteen-

ottolaitteisiin alle 3 000 €
• Maitolaitteiden pesuvesien 

kierrätys
– Ensimmäinen huuhteluvesi 

lietesäiliöön ja puhtaammat  
uudestaan pesukäyttöön

– Käyttöveden lämmitystarve 
vähenee

– Maitolaitteiden pesuveden 
tarve vähenee 1 m3/ vrk

– Levitettävän lietteen määrä
vähenee vuodessa 350 m3

”Miksi ei olisi järkevää
hyödyntää muutoin hukkaan 
menevää energiaa.”
Kyösti, Antti ja Taina 
Nousiainen, Iisalmi,
maitotila 120 lypsylehmää
ja 120 nuorta karjaa



Maatilan viisaita energiatekoja

Koneketjut ja suorakylvö
– Suorakylvöön ei tarvita 

raskasta maanmuokkausta
– Kylvön työaika ja polttoaineen 

kulutus vähenee
– Pellot kantavat paremmin 

märkinä kesinä
– Kuivina kesinä maan kapil-

laarisuuden säilyminen 
parantaa maan vesitaloutta

– Kasvipeitteisyys vähentää
eroosiota

– Satotasot säilyvät hyvinä

”Suorakylvö vähentää
kylvöön tarvittavaa 
työaikaa reilusti.”

Seppo Lautala, Hamina
Emakkosikala



Maatilan viisaita energiatekoja

• Öljyn korvaaminen hakkeella 
viljan kuivauksessa
– Vilja kuivataan siirrettävällä

hakekäyttöisellä laitteistolla: 
hakesiilo, palopää ja 
automaatio

– Muina aikoina laitteisto on 
naapurin sikalassa, jonka 
lämpöyrittäjänä Brofeldt toimii

– Aiemmin sadan peltohehtaarin  
sadon kuivaaminen kulutti 
enimmillään 20 000 litraa 
polttoöljyä

Tapani Brofeldt, Hämeenkoski
Viljatila



Pieniä vinkkejä viisaisiin energiatekoihin

• Nurmen ja viljan 
siementuotanto

• Valokatteet konehalleissa ja 
siementuotantotiloissa
– Hyödynnetään päivänvalo, 

mikä vähentää sähkön käyttöä
valaistukseen

• Lämmitetään vain lämpöä
tarvitsevat tekniikan osat ” Pienetkin vinkit voivat 

täydentää tilan isomman linjan 
energiatehokkuustoimenpiteitä.”

Antti Sarvela, Iisalmi



Lisätietoja ohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö:
www.mmm.fi/maatilojenenergiaohjelma

Maaseutuvirasto:
www.mavi.fi/maatilojenenergiaohjelma

Motiva:
www.motiva.fi/maatilat
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