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• Suuri sähkön tarve
– Vuositasolla melko tasainen, elää

hieman lämpökäyrän mukaan
– Vuorokausi: riippuu lypsy- ja

ruokintastrategiasta
– 1 robotin navetta 70-120 MWh el

• Lämmitystarve pieni, veden
lämmitystarve suuri

• Ruokintaratkaisut tärkeässä
roolissa

• Suuri polttoaineen kulutus (pelto,
navetta)
– Lanta- ja rehulogistiikka;

tuotantoyksikön koko,  lohkojen
koko ja sijainti

Energia maidon
tuotannossa

Kuva: Maarit Kari



• Sähkötoimisuus lisääntyy
– Sähkön hinta elää enemmän

– Hetkelliset sähkökuormat
kasvavat

– Uusiutuvan energian
vaikutus

• Tilan oma sähkön tuotanto
– Aurinko, tuuli, biokaasu, puukaasu

– Ostosähkön korvaaminen
– Sähkömarkkinat;

sopeutuminen ja
hyötyminen

• Kuljetusmatkojen merkitys kasvaa
– Karkearehu
– Lietelanta

Maailma muuttuu

Kuva: Eveliina Ali-Kippari



Myös ympäröivä maailma muuttuu
– välillä nopeasti

…eikä mikään ole niin
varmaa kuin epävarma

Kuvat: Yle, Energiavirasto ja Talouselämä



Tai hitaammin ja ennustettavammin; sähkön siirtohinnan
verollinen keskihinta Carunan verkossa (kts. Laskuri)



Pörssisähkösanastoa (lähde: Vattenfall)
• Pörssisähkö

Tarkoittaa Nord Poolista hankittavaa markkinahintaista
sähköä.

• Tuntisähkö
Vattenfallin sähkösopimus, jonka hinnoittelu on täysin
läpinäkyvä, sillä se perustuu Suomen hinta-alueen
tuntikohtaisiin spot-hintoihin sähköpörssissä.

• Spot-hinta
Sähkön todellinen markkinahinta tunti tunnilta Nord Poolissa.

• Nord Pool
Kauppapaikka, jossa sähköä myyvät tuottajat ja sähkön
jälleenmyyjät kohtaavat. Sähkön markkinahinnat
muodostuvat sähköpörssissä tunnin tarkkuudella kysynnän
ja tarjonnan mukaan.



Esimerkkejä tuntisähköhinnoista ja -
sopimuksista



Maidon tuotanto

(Lähde: ProAgria: maatilan energiasuunnitelmat)



Maatalouden energian kulutus noin 13,8
TWh/v energian käytön jakauma
keskimäärin ja maidontuotantotiloilla

(Lähde: ProAgria: maatilan energiasuunnitelmat)



Energia ja tehokkuus
• Laskelmia energian kulutuksesta, kun

– energiankulutus on keskimääräinen/tavanomainen
– Energiatehokkuus on hyvä (valaistus, LTO,

sähkötoiminen ruokinta, etäisyydet kohtuullisia)
– Energiatehokkuus on hyvä, luomu
– Satotaso sama, paitsi luomussa alempi (maito 12%

viljely 25-38 %)
– Oletus: rehu tuotetaan tilalla
– Rehua 6 936/6 589 kg ka/v
– Tavanmaisessa 55% karkearehua, luomussa 60 %
– 2 robotin navetta, 130 lehmää



Energiankulutus tuotekiloa kohden



Lannoitepanos on energiana lähes yhtä suuri kuin
suora energian kulutus (viljely)



Energia- ja rehukustannus tuotekiloa kohti



Energiatehokkuus
• Kasvivalikoima
• Muokkaustapa
• Tilusrakenne (etäisyys, muoto,

suunnittelu)
• Koneet: yhdistelmä, ajotaito,

huolto
• Laidunnus
Energialähde
• Sähkö
• Biokaasu

– Edelleen sähkö
– Liikennebiokaasu

• Biopolttonesteet
• Puukaasu

Viljelytyö- vaikuttaminen

Kuvat: Maarit Kari



Sähkötraktori?

Lähde: ilmastoviisas maatilayritys, Antti Lajunen, HY



Lähde: Future farming
Lähde: New Holland

Lähde: John Deere



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



Energia yksi päästölähde, taloudellinen
merkitys toistaiseksi suurempi

Kuva: Ilmastoviisas
maatilayritys, Tieto
tuottamaan 145

Päästötöntä
energiaa ei ole –
paras kilowattitunti
on käyttämätön
kilowattitunti



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: enegiayrittajyys.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



Energiayrittäjyys.fi, Energiatehokkaasti.fi


