
Johtopäätökset

Opetusmaatilojen ja koulutuskeskusten avoimen tietoaineiston
hyödyntämisessä on vielä energiankulutuksen ja energiatehokkuuden tason
vertailuakin tärkeämpää arvioida tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutusta
maatilan energiansäästöön ja –tuotantoon toteutettujen energiatehokkuuden
parantamisen kehittämistoimenpiteiden perusteella. Opetusmaatilojen ja
koulutuskeskusten energiasuunnitelmat ja energiatahokuuden mittausaineistot
kertovat kaksi maatilojen energiatehokkuuden kehittämisen kannalta tärkeää
näkökulmaa; suurimman energiankuluttajan sekä teknologien ratkaisun
hyödyn. Opetusmaatilojen ja koulutuskeskusten avointa tietoaineistoa
tulkittaessa on tietenkin huomioitava tilojen opetusroolista ja käytetyistä
mittaustavoista johtuvat rajoitteet, jotka pyritään kuvaamaan käytettävissä
olevassa tietoaineistossa mahdollisimman selkeästi.
Virtuaaliseen oppimisympäristöön ja sähkönkulutus mittauksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa

Energiatehokkuuden mittaaminen
Ravinne- ja energiatehokas maatilahankkeen yksi kahdeksasta teemasta on energiatehokkuuden mittaaminen. Maatilojen 
energiasuunnitelmat ovat käytössä oleva työkalu energiankulutuksen ja energiatehokkuuden tason määrittämiseen tilakohtaisesti. Niin 
koulutuksen kuin tilakohtaisten kehittämistoimenpiteiden kannalta avoimen tietoaineiston saatavuus helpottaa maatilan 
energiatehokuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelua. Energiatehokkuuden mittaamisen hyöty saadaan esille vasta, kun päästään 
käytännön tilanteissa vertaamaan käytettyjen tuotantomenetelmien energiatehokkuusarvojen eroja ennen ja jälkeen 
kehittämistoimenpiteitä sekä ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun uusi teknologinen tai menetelmällinen uudistus on vakiintunut maatilan 
normaaliksi toiminnaksi. 
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Webinaari Energiatehokkuus 22.11.2018
22.11.2018 | torstai klo 12:30 - 13:30

Vähähiilinen maatila-hankkeen -webinaarit
Suomen kansallisen biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja 
resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämä saavutetaan rakentamalla yhdessä uusia 
pysyviä käytäntöjä. 

Koulutuksella on maatalouden ravinne- ja energiatehokkaan tulevaisuuden kehittämisessä suuri 
rooli. Avainasemassa ovat opetusmaatilojen toimintojen kehittäminen. Menetelmiä ravinne- ja 
energiatehokkaan maatilan rakentamiseksi on kehitetty laajassa oppilaitosten yhteistyöverkostossa. 

Webinaari 1: 22.11.2018 kello 12.30-13.30

12.30-13.00 
Energiatehokkuuden mittaaminen – käytännön työkaluja 
energiantuotannon ja -käytön arviointiin tilatasolla. 
Jyrki Kataja, JAMK

13.00-13.30 
Vähähiilisyys Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilalla.
Eeva-Liisa Juvonen, HAMK



Webinaari 1: 22.11.2018
12.30-13.00 Vähähiilinen maatila: Energiatehokkuuden mittaaminen
Jyrki Kataja, JAMK

Miksi energiatehokkuuden 
mittaaminen on tärkeää?
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Kuva 1. Kahden eri opetustilan navetan valaistuksen vuorokauden 
sähköntehon tarve sähköverkosta 28.11.–29.11.2017 
http://ravinnejaenergia.fi/fi/energiatehokkuuden-mittaaminen/

LED lampun valotehokkuus 150-180 lm/W  (L70 50000 h)

Loisteputkilampun valotehokkuus 70-100 lm/W (10000-60000h)

lm/W = valotehokkuus (kuvaa valolähteen hyötysuhdetta)
lux = valaistusvoimakkuus (lm/m2)  

1. Koska energianäkökulma 
vaikuttaa tulevaan 
investointipäätökseen.

2. Koska silloin kun nykyiseen 
tuotantotapaan ja –laitteisiin 
investoitiin lähtökohdat 
suunnittelulle olivat 
toisenlaiset.

3. Koska laitteiden ja koneiden 
käyttötavat tai kunto voivat 
muuttua tuotannon 
pyörittämisessä helposti 
tehottomiksi.

4. 
Jos et ole mitannut,  et tiedä 
miten asiat ovat. 
Luulet vain tietäväsi.



Maatilan energiatehokuutta voidaan tutkia 
kahdesta eri näkökulmasta;

Perusanalyysissä (Top-Down) tarkastellaan maatilalle 
ostettua energiaa ja sieltä myytyjä tuotteita.

Näiden perusteella voidaan laskea kuinka paljon 
energiaa on käytetty esimerkiksi pinta-alaa,
eläintä tai tuotettua tuotekiloa kohden. 

Yksityiskohtainen analyysissä (Bottom-Up) selvitetään 
kunkin toiminnon tai laitteen kulutus. 

Nämä summaamalla saadaan koko tuotannon kulutus. 
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Maatilan energiatehokkuus   – haasteena – tuotannon kokonaisvaltainen tarkastelu
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Maatilojen energiasuunnitelmat ovat käytössä oleva 
työkalu energiankulutuksen ja energiatehokkuuden tason 
määrittämiseen tilakohtaisesti. 

MAATILAN ENERGIASUUNNITELMAN ESITIETOLOMAKE - TILAN PERUSTIEDOT

Tilan nimi 

ELY-keskus alue

Toimiala ja toimialaluokitus

Kohteen yhteyshenkilö: 

Y-tunnus 

Tilatunnus

Lähiosoite

Postinumero 

Postitoimipaikka

Kunta

Tilan yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tilan yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön osoite (jos muu kuin tilan) 

Hankenumero (hyrrästä)

Päätuotantosuunta

Tuotantotapa (tavanomainen/luomu) 

Päätuotteet

Tärkeimmät ostorehut (kotieläintilalla)

Yleistiedot:

1. Pääsulakekoko (jos useita sähköliittymiä, täytä useita) A A A

2. Voimassaolevat energianhankintasopimukset Tariffi: (yleis/teho) 

Energialaji Kilpailutettu (x)

1

2

3

3. Vuoden 2005 jälkeen toteutetut, energian kulutukseen vaikuttavat investoinnit ja  muutokset (merkitse vuosi) sekä suunnitteilla olevat investoinnit (rastita)

36

Sopimuskumppani

TAULUKKO 1: MAATILAN ENERGIANKÄYTTÖ
Tilan nimi Y-tunnus Päivitys 1 (vvkkpp)

Diaarinumero Tilatunnus Käynnistys (vvkkpp) Päivitys 2 (vvkkpp)

ENERGIANKULUTUS JA ENERGIAKUSTANNUKSET Tiedot vuodelta Huom
 kWh/a EUR/a

Lämpö ja polttoaineet yhteensä

Ostetut polttoaineet yhteensä -                                       
   - Kiinteistöjen lämmitys, tuotantorakennukset -                                        
   - Kiinteistöjen lämmitys, yksityiskäyttö -                                        
   - Muu kuin lämmityskäyttö tuotannossa -                                        
   - Työkoneet ja viljan kuivaus -                                        
   - Vararivi

Omat polttoaineet yhteensä (markkinahintaan) -                                       

   - Kiinteistöjen lämmitys, tuotantorakennukset -                                        

   - Kiinteistöjen lämmitys, yksityiskäyttö -                                        

   - Muu kuin lämmityskäyttö tuotannossa -                                        

   - Työkoneet ja viljan kuivaus -                                        

   - Vararivi

Sähkö yhteensä -                                       
   - Tuotantolaitteiden sähkö ja tuotantorakennusten lämmitys sähkö -                                        
   - Kiinteistöjen lämmitys (yksityiskäyttö) sähkö -                                        
   - Kotitaloussähkö (muu kuin lämmitys) sähkö -                                        
   - Vararivi sähkö

m3/a

Vesi (kulutus yksikössä m3/a) 365,0

kWh/a EUR/a
ENERGIANKULUTUS JA ENERGIAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

Vihreällä merkityt kentät täytetään aina

Täytä sinisellä merkityt kentät mahdollisuuksien mukaan

Pääpolttoaine

Energiatehokkuuden mittaamisen hyöty saadaan esille;

kun päästään käytännön tilanteissa vertaamaan
käytettyjen tuotantomenetelmien 
energiatehokkuusarvojen eroja ennen ja jälkeen 
kehittämistoimenpiteitä,

kun uusi teknologinen tai menetelmällinen uudistus 
on vakiintunut maatilan normaaliksi toiminnaksi. 

Niin koulutuksen kuin tilakohtaisten kehittämistoimenpiteiden 
kannalta avoimen tietoaineiston saatavuus helpottaa maatilan 
energiatehokuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkastelua.

http://ravinnejaenergia.fi/fi/energiatehokkuuden-mittaaminen/
http://ravinnejaenergia.fi/fi/energiantuotannon-ja-kayton-tulevaisuus-maatiloilla-etu/

http://egauge31547.egaug.es/57A4C/
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Maitotilan energiatehokkuus   – haasteena – tuotannon kokonaisvaltainen tarkastelu

Maitotilan kolmen vuoden kokonaisenergian keskimääräinen 
kulutus oli 1120 MWh/a (vaihtelua – 3,7%  :  + 1,6%).

Lypsykarjatilojen kokonaisenergian kulutuksesta noin 50 % on epäsuoria energiapanoksia, jotka liittyvät tilan 
rehuihin. 

Näitä epäsuoria energiapanoksia voidaan korvata tilan omilla sisäisillä panoksilla;
• karjan lannan ravinteiden hyödyntämisen
• peltoviljelyn satotasojen optimoimiseen kiinnitetään huomiota.

• tilan peltopinta-ala on 180 ha (60 ha / 20 km). 
• tilan peltopinta-alan käyttö

• 50 % viljanviljely 
• 42 % nurmituotanto 
• 8 %  kesantoina

Vilja-ala 40 ha. (Laskelma)
• Suorakylvöketju 280 l/a (7 l/ha)
• Perinteinen ketju 1240 l/a (31l/ha)

Erotus olisi 960 l/vuodessa eli 3,1 % polttoöljyn 
kulutuksesta

Työaika
48 h tieajoa
(2*18km*50 =1780 km = 37,5 
km/h, 30 min /kuorma/suunta) 

Appeen valmistus ja 
ruokinta 3960 l/a eli 12,8 
% polttoöljystä
(29 min/vrk, 56 kW / 64,4% max)

+ 60 % ominaiskulutus       
(1490 l/a) – miksi??

145000 kWh/a

31000 l/a



Palvellakseen maatilan tarpeita energiatehokkuuden mittaaminen vaatii useita peräkkäisiä
mittausajanjaksoja, joiden tarpeellisuus selviää energiasuunnitelmaa tehtäessä.

Energiatehokkuuden ja energiankulutuksen tason ensimmäisen vaiheen määrittelyssä on tärkeää saada
vertailuaineistoa vastaavista viljelytoiminnoista maantieteellisesti ja teknologisesti mahdollisimman
vertailukelpoisista esimerkkitapauksista. Vähähiilinen maatila-hankkeessa mukana olevat opetusmaatilat ja
koulutuskeskukset muodostavat tallaisen avoimen tietoaineiston energiasuunitelmineen sekä
energiatehokkuusmittauksineen ja -laskelmineen.

Koivikon opetusmaatilan energiaselvityksen mukaan navetan valaistuksen uusiminen loistelampuista
ledeihin, jolloin täyden valaistuksen vaatima sähkötehon tarve pieneni 11,4 kW:sta 4,06 kWiin.

Energiatehokkuuden mittaaminen

Jyrki Kataja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti 

etunimi.sukunimi@jamk.fi

Energiatehokkuuden mittaamisen hyöty saadaan esille vasta, kun päästään käytännön tilanteissa 
vertaamaan käytettyjen tuotantomenetelmien energiatehokkuusarvojen eroja ennen ja jälkeen 
kehittämistoimenpiteitä sekä ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun uusi teknologinen tai 
menetelmällinen uudistus on vakiintunut maatilan normaaliksi toiminnaksi. 

Loiste
putket

LED valaisimet

Loisteputket
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