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Maailma voi muuttua hetkessä…

…eikä mikään ole niin 

varmaa kuin epävarma

Kuvat: Yle



Öljy on yksi energialähde, energia 

yksi päästölähde

Lähde: Ilmastoviisas 

maatilayritys, Tieto 

tuottamaan 145

Päästötöntä 

energiaa ei ole –

paras kilowattitunti 

on käyttämätön 

kilowattitunti 



Maatalouden energian kulutus noin 13,8 

TWh/v energian käytön jakauma 

keskimäärin ja maidontuotantotiloilla

(Lähde: ProAgria: maatilan energiasuunnitelmat)



Maidon tuotanto

(Lähde: ProAgria: maatilan 

energiasuunnitelmat)



• Sähkötoimisuus lisääntyy

– 1 robotin navetta 100-180 MWh el

– Tasainen sähkön tarve

• Lämmitystarve pieni, veden 

lämmitystarve suuri

• Ruokintaratkaisut, lohkojen koko ja 

sijainti

• Laiduntaminen vähenee

• Pitkät kuljetusmatkat ja isot 

massat

– Karkearehu

– Lietelanta

Maidon tuotanto

Kuva: Maarit Kari



• Isot lämpökuormat

– Biomassaratkaisut

• Aurinkosähkölle hyvät 

edellytykset

• Viljan tuoresäilöntä

• Logistiikka 

– Lietelanta

Sikatalous

Kuva: Maarit Kari

Lähde: ProAgria: maatilan 

energiasuunnitelmat



• Isot lämpökuormat

– Biomassaratkaisut

• Aurinkosähkö

• Suurilla tiloilla lannan 

polttaminen?

– Raatojärjestelyt

• Suuret keskittymät, 

muuten logistiset 

haasteet pienemmät

Siipikarjatalous

Kuva: Maarit Kari

Lähde: ProAgria: maatilan 

energiasuunnitelmat



Energiatehokkuus

• Kasvivalikoima

• Muokkaustapa

• Tilusrakenne (etäisyys, 

muoto, suunnittelu)

• Koneet: yhdistelmä, ajotaito, 

huolto

• Laidunnus

Energialähde

• Sähkö

• Biokaasu

– Edelleen sähkö

– Liikennebiokaasu

• Biopolttoaineet

• Puukaasu

Viljelytyö

Kuvat: Maarit Kari



Sähkötraktori? 

Lähde: ilmastoviisas maatilayritys, Antti Lajunen, HY



Lähde: Future farming
Lähde: New Holland

Lähde: John Deere

https://www.electrive.com/2018/12/12/video-john-deere-premiers-electric-tractor-in-action/


Biokaasutraktori?

Kuva: Maarit Kari



• Ruokinta tärkein 

traktorityön (=öljyn) 

kuluttaja

– Energiatehokkuus!

– LEAN

– Ruokintatapa 

– Huolto

– Laidunnus

– Sähköisen traktorin 

ensimmäinen 

käyttökohde?

– Biopolttoaineet

Navetta

Kuva: Maarit Kari

Kuva: Maarit Kari



• Jo tätä päivää

• Hyvä nielu 

aurinkosähkölle

• Ääni, sisäilma, 

energiatehokkuus

Ladattava pienkuormaaja

Kuva: Maarit Kari

Lähde: Avant



• Energiatehokkuus

– Puintikosteus

– Lajike

– Säilöntätapa

• Energialähde 

– Hake perinteinen (iso vilja-

ala, ei pidä perustella 

suurella puintikosteudella)

– LTO, lämpöpumput

– Kaasu 

– Biopolttoaineet

Viljan säilöntä

Kuva: Maarit Kari





• Helpoin korvattava

• Tehon tarve -tekniikka

Lämmitys

Kuvat: Maarit Kari



Uusiutuva energia

Kuvat: Maarit Kari



Biomassat energiana –perinteisesti 

pienten yksiköiden energiaa

Kuvat: Maarit Kari



Kiinteän polttoaineen biokattilat

• Suuri investointi

• Halpa polttoaine

• Suuri varastotilan tarve

• Huoltovapaus lisääntynyt

• Varaaja

– Kesäkäyttö

– Tehokas kattila

– Suuri hetkellinen vedentarve



Aurinkosähkö

Kuvat: Maarit Kari



Sähkö 1 robotin tilalla, paljon 

muitakin toimintoja

Vuosi 

Syksyn vuorokausi

Esimerkki 

lypsyasematilalta



• Investointi on tukikelpoinen 

vain siltä osin kuin energia 

käytetään maatalouden 

tuotantotoiminnassa.

• energialaitoksessa 

hyödynnetään uusiutuvaa 

energialähdettä.

• voidaan hyödyntää myös 

turvetta, jos lämpöä voidaan 

tuottaa myös uusiutuvan 

energialähteen avulla

• Tukea voi kuitenkin saada 

useamman tilan yhdistelmä

• Energiatukea eivät saa:

• maatilat tai niiden 

yhteydessä toteutettavat 

hankkeet, lukuun ottamatta 

sellaisia maatilan 

yhteydessä toteutettavia 

hankkeita, jossa tuotettava 

energia käytetään 

maatalouden 

tuotantotoiminnan 

ulkopuolella, tilan 

ulkopuolelle vähintään 80 % 

tuotetusta enegiasta

Tukikohteet



Minimilaitosta puoltaa

• Lannoitus perustuu karjanlantaan

• Tila eristyksissä 

• Paljon nurmikasveja, palkokasveja, perunaa 

viljakasvien lisäksi

• Suuri lämmön (ja sähkön) tarve 

– Noin fifty &fifty talviaikaan

• Lämpö perustuu ostoenergiaan

• Tilalla/ympäristössä syntyy kasvi- tai muuta 

turvallista jätettä

• Lämpöä hyödynnetään myös kesällä esimerkiksi 

polttopuun kuivatuksessa myyntiin

• Tehokkaat materiaalivirrat

Keskusten Liitto/Maarit Kari



Liikennebiokaasua?

- suurta laitosta puoltaa

• Energian ostaja (lämpö) ja syötteen tuottaja 

kohtuuetäisyydellä

• Kohtuuetäisyydellä intensiivistä maataloutta 

/viherrakentamista/energiakasvien tuotantoa

• Tehokkaat materiaalivirrat

• Elintarviketeollisuutta lähellä

– Arvojakeita voi tulla kauempaakin

• Hyvät sopimukset

• Käsittelyjäännös tuotteistetaan

• Porttimaksut

Keskusten Liitto/Maarit Kari



Usean tilan yhteenliittymä

• Kasvituotanto- ja kotieläintuotantotiloja 

• Luomu 

– erityisesti vihannestuotanto

– Volyymi  → separointi

– Suuri ravinteiden tarve lähellä

– viherlannoitusnurmia

• Erilaisia kasveja

• Eriaikaista energian tarvetta



Alueellinen energianeuvonta E-

Savo – liity fb-ryhmään

https://www.facebook.com/groups/energianeuvontaES/


Energiasuunnitelma, soveltaminen, mm..

• Tilan kehittäminen – tärkeimmät kohteet

– viljely / muu tuotanto/ rakennuskanta / tilusrakenne / 

koneet / energiaratkaisut 

• Vertailutieto 

• Lämmitystapasuunnittelu, investointien suunnittelu

• Pienet investoinnit

• Energian tuotanto

• Työn ohjaaminen 

• Investointituet ja avustukset

• Tuotteiden markkinointi

• Jatkojalostajan/markkinan vaatimukset

• Jne..



Lisää rahoituksesta, laskureita, 

videoita, uutisia: enegiayrittäjyys.fi
• Investointituet energiasta maatiloille

– https://energiayrittajyys.fi/?q=content/investointituet-

energiasta-maatiloille

• Energiatuet yrityksille

– https://energiayrittajyys.fi/?q=content/energiatuet-

yrityksille

• Videoita energiasta

– https://energiayrittajyys.fi/?q=content/videoita-energiasta-

ja-energiatehokkuudesta

• Suomen kattavin tapahtumakalenteri energiasta

– https://energiayrittajyys.fi/?q=content/tulevia-tapahtumia

• Laskureita energiasta

– https://energiayrittajyys.fi/?q=content/laskurit

https://energiayrittajyys.fi/
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/investointituet-energiasta-maatiloille
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/energiatuet-yrityksille
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/videoita-energiasta-ja-energiatehokkuudesta
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/tulevia-tapahtumia
https://energiayrittajyys.fi/?q=content/laskurit


Energiayrittäjyys.fi, Energiatehokkaasti.fi

https://energiayrittajyys.fi/
https://energiayrittajyys.fi/

