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Uusiutuva energia 

• Lisää kustannusten ennustettavuutta 

• Mahdollisuus osallistua energiamarkkinoihin 

– Erityisesti sähkö 

• Integroituu ruoantuotantoon ja hiilen sidontaan 

• Oltava kestävää ja energiatehokasta 

• Voi myös tulla kalliiksi 

• Kausiluonteinen/päätösperusteinen 

• Erotettava omavaraisuudesta 

• Vaatii usein yhteistyökumppaneita 

 

 

 



Biomassapohjaiset energiavarat 

tiloilla 



Energiakustannus ”vain” noin 7 % 

maidon hinnasta navetassa 



Lämmitys – kokoluokka ratkaisee 

kokoluokka 



Laitesähkö (tarkastelu erityisesti aurinkosähkö 

osalta, mutta soveltuu pääosin muuhunkin) 

• Kulutuksen päivä- ja 

vuosiprofiili  

• Tuotannon päivä- ja 

vuosiprofiili 

• Energiapuskurit, -

varastot ja nielut 

• Mitoitus  

 

 

 



Aurinkosähkö - kannattaako? 

• Maatalous sähköistyy vauhdilla 

• Erityisesti maidontuotanto 

• Siipikarja ja sikatalous –jo nyt 

• Sähkömarkkina muuttuu 

• Tukimaailma muuttuu 

• Paneelien hinnat laskeneet vauhdilla 

• Myös konkurssit – vaikea uskoa 

enää merkittävään laskuun 

• Uudet materiaalit/tekniikat ?  
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Kertauksena 
 Pienin avustus 7000 eur 

 40 % avustusprosentilla minimi-investointi  17500 Eur 

 Kokonaisinvestoinnista saatetaan tulkita osa yksityiskäyttöön 

 järkevä investoinnin minimihinta noin 20000 eur  tehotaso 

tällöin noin 20 kW 

 Kustannuksiin hyväksytään myös elinkeinosuunnitelma 1200 

eur 

 Voi olla myös keräimen ja paneelin yhdistelmä 

 Energialle oltava käyttöä tuotantotoiminnassa  

 Kasvitiloilla oltava esim. kesäaikaista heinän kuivausta tms. 

alkutuotantokäyttöä; maatilamatkailu tai ratsastuspalvelut eivät 

kelpaa 

 Yrittäjätulovaatimus 25 000 eur ”istuu” yleensä myös 

tuotantoon, eli kotieläintuotannon energiatarpeisiin 

  Huijareita liikkeellä – ÄLÄ TEE MITÄÄN SITOUMUKSIA ENNEN 

TUKIPÄÄTÖSTÄ (jos sitä on tarkoitus hakea) 



Sähkönkulutus robottitilalla (1 robotti, paljon eri 

rakennuksia, hakelämmitys, kesäpäivä 



Sähkönkulutus lypsyasematilalla, n. 60 lehmän asemalypsy, 

hakelämmitys, kesäpäivä 



Maidontuotanto 

Robottilypsy 

• Sähköisten rehunjakoratkaisujen etu korostuu  

– Ladattava kuormain, kiskoruokkija, hihnaruokkija jne. 

– Pienet moottorit ja ladattavat laitteet 

– Lämmin vesi ”akkuna” 

• Sähkölaitteiden käytön porrastaminen parantaa saatavaa 

hyötyä 

– Melko tasainen kulutus, älykäs ohjaus maksaa itsensä 

• Aurinkopaneeli investointina myös yhdessä 

aurinkokeräimen kanssa 

• Paneelin suuntaus käytön mukaan; mitä enemmän 

”akkuja”, sitä etelämmäksi 
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Asemalypsy, putkilypsy 
• Suurin kulutus aamulla ja illansuussa  

suurin tuotanto keskipäivällä 

•  suuntaus itään ja länteen, kaltevuus sen 

mukaan 

– Akkuratkaisut toistaiseksi kalliita, 

mietittävä mahdollisia energianieluja 

– Esim. ladattavat pienkuormain, 

kiskoruokkija, lannanpoisto, veden 

lämmitys 

• Koneellisessa ilmanvaihdossa hyöty 

keskipäivästä suurin, investointioletus 

pienin 

• Monikide – yksikide (poly/monokide – 

monokide; suoran säteilyn osuus suuri) 
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Broilerikasvattamo, sikala 

• Aurinkosähkö ja biomassalämpö 

lyömätön yhdistelmä  

• Suuntaus hieman lounaaseen 

• Ilmanvaihtotarve ja sähkön tuotanto 

natsaavat hyvin 

• Paljon sähkötoimisia ratkaisuja 

• Melko tasainen sähkön kulutus 

• Pölyn yms. lian vuoksi maa-asennus 

eduksi 

• Teho ~25 -35 kWp 
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Kasvituotanto 
• ”normaali” kasvintuotantotila; 

tukiedellytykset täyttyvät heikosti – myös 

investoinnin kannattavuus huono 

• Poikkeuksena nurmisiementuotanto, 

koneellinen heinän kuivaus 

Marja-, avomaan ja kasvihuonetilat 

• Jäähdytys 

• Käsittelyyn liittyvät laitteet 

• Aurinkokeräin suihkuveden lämmitykseen 

• Erittäin hyvä kulutuksen ja tuotannon 

korrelaatio! 

• Kannattava pienemmällä vuosittaisella 

sähkön kulutuksella 

• Kausituotanto kasvihuoneissa! 



Energiatehokkuus 



Energiaa ”vuotaa” kaikissa vaiheissa 



Energialaskennalla selvitetään 

tunnistetut ja tunnistamattomat 

energiavirrat ja 

tehostamismahdollisuudet 
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Esimerkkejä 

• 20% pelloista 50 km 

päässä 

– 2 x ha - kohtainen 

polttoaineen kulutus 

140 ha tilalla 

• Sadon käsittely, 

kunnostus 20 km päässä 

– Vain 38 l/ha, kun 

kuljetus kuorma-

autolla ja kevennetty 

muokkaus 

• Keskimäärin 60 l/ha 
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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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Tärkeää huomioida 

• Energiainvestointi ja käyttö suhteessa 

tilan kustannusrakenteeseen 

• Mikä on tilan lämmön ja sähkön tarve ja 

mahdolliset muutokset 

• Voiko energiataloutta tehostaa 

– Energiaratkaisulla 

– Rutiineilla 

– Pienillä energiansäästöinvestoinneilla 

– Yksinkertaisilla ratkaisuilla 

• Sivutuotteiden 

hyödyntäminen/eliminoiminen 

– Myös biodiesel-ratkaisut 

• Tehokkaat materiaalivirrat ja logistiikka 
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Ravinne- ja 

biomassatalous euroina  

• Laskettu YSKE -hankkeessa 

– Yhteistyöstä synergiaa ja kannattavuutta 

energiantuotantoon (ProAgria Etelä-Savo) 

• Mädätysjäännös lannoitteena ja arvoina 

– Kun syötteenä on lantaa ja peltobiomassoja 

• Biomassan tuottaminen euroina 

– Jos tuotetaan syötettä biokaasun tuotantoon 



Verrattiin Cemagron 

tuotteisiin 

käyttötarkoitus tuotteet Kok-N L-N P K hinta eur/kg

herne ja härkäpapu Agro 23-4-8+S 500kg 24 24 4 8 0,335

NK-lannoite Agro 26-0-10+S 500 kg 26 26 0 10 0,348

Öljykasvit Agro 26-4-4+S 500kg 26 26 4 4 0,336

kevätviljat kivennäismaa Agro 28-3-5+S 500 kg 28 28 3 5 0,324

lisätyppi (kun lisäkalia ei tarvita) Agro CAN27+4S 500kg 27 27 0,25

Säilörehupohjainen mädäte Mädäte (erottelematon) 1,35 0,51 0,33 2,04 0,003

perunan lannoite Gardenia 8-4-24+S+Mg 500 kg 8 8 4 24 0,554



Vertailut 

• Ympäristötukiehtojen mukainen lannoitus 

– Mineraalilannoitteilla (vertailulannoitus) 

– Mädäte + täydennyslannoitus (3 vuoden tasausjakso) 

– 1. vuoden annoksen liukoinen typpi huomioitu (mädäte), 2. 

ja 3. vuodelle oletettu 20 % mineralisoituminen 

kokonaistypestä 

– Mädätteen kalium huomioitu 2 vuodelle, 3. vuotena NK-

lannoite 

– Fosfori jaettu 3 vuodelle 

– Syötteenä lanta (2/3) ja nurmimassa (1/3) 

– Arvioitu VAIN lannoite-euroja ilman synergiaetuja ja 

biologisia hyötyjä 



3 vuoden tasausjaksolla viljoille kate 

hienoisesti parempi  
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Perunalle sopii paremmin 2 vuoden 

tasausjakso, jos kaliumin oletetaan riittävän 

myös II vuodelle 
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Johtopäätöksiä 

mädätteen käytöstä 

• Mädätteen kuljetus tärkeää saada tehokkaaksi 

• Mädätteen käyttö kannattavaa, erityisesti eloperäisillä mailla, mutta 

myös kivennäismailla,  

– Peruna hyötyy suhteellisesti 2 vuoden annoksesta 

– Kivennäismailla 40 tn/ha ja eloperäisillä 30 tn/ha - > lievä ylitys 

typessä 

• 5 vuoden tasausjakso fosforille parantaisin suhteellista edullisuutta 

– Jos kalilisäystä ei tarvita 3. vuodelle, suhteellinen edullisuus 

mädätteellä paranee 

• Biologisen typensidonnan hyödyntäminen parantaa tulosta 

ratkaisevasti  

– Mineraalilannoiteessa typpikilo edullisempi NPK-lannoitteessa 

kuin NK-lannoitteessa ( tärkeää saada P-luvut kohtuulliseksi 

ja esim. lannan fosfori kiertoon) 


