
Polttoainetta kuluu 
keskimäärin 73 l/ha

Laiduntaminen säästää 
energiaa pellolla ja 
navetassa

Ruokinta on suuri energianielu, 
mutta myös säästömahodollisuus. 

Huomioi erityisesti 
investointitilanteessa!

Maitotiloilla keskimääräinen 
lämmitystehontarve yli 50kW

Kartoita energiasuunnitelmalla helpoimmat 
keinot lisätä energiaomavaraisuutta 
omilla polttoaineilla

Kuluuko nurmen tuotto maantielle? 
Pitkät kuljetusmatkat voivat moninkertaistaa 
nurmirehun tuottamisen energiakustannuksen.

Suuri asuinrakennus voi kuluttaa lämmitysenergiaa yhtä paljon 
kuin navetta. Investointi lämmitykseen on usein kannattavaa, 

mutta tilan muu energiakulutus ja -tarve vaikuttavat 
ratkaisun kokonaisedullisuuteen. 

Tässä kuvataan keskiarvolukuja energiasta maidontuotantotiloilta. 
Tiedot ovat 55 maitotilalta eri puolilta Suomea. Luvut on laskettu ProAgrian asiantuntijoiden
tekemistä Maatilan energiasuunnitelmista. Tiloilla on keskimäärin 50 lypsylehmää sekä 92 ha 
peltoa. Peltoalasta on viljalla keskimäärin 43 % ja 90 % sadosta kuivataan. Asuinrakennusala 
on keskimäärin 282 m2 sekä tuotantorakennusten lämmitetty pinta-ala 497 m2. 
Viljelyn kulutukseen lasketaan peltotyö, siirtoajo sekä lannan kuljetus varastosta ja levitys. 
Navetan kulutuksessa on mukana lannan siirto varastoon ja rehun haku varastosta. 
Energiakustannus on laskettu markkinahinnalla, myös omien polttoaineiden osalta. 
 

Maitotilan
Tiedot on koonnut Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto, 

ProAgria Etelä-Savon hallinnoimassa hankkeessa 
“Energiaratkaisut maaseudulla”. 
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Maidon lampo voidaan 
hyodyntaaäeri tavoin, 
Lämmön talteenotto myös
nopeuttaa maidon jäähtymistä

Kuulutko parhaaseen neljannekseen? 
Robottimerkkiä enemmän energiankulutukseen

vaikuttavat järjestelmän oikea toimivuus ja säädöt

Navetan keskimaarainen
energiankulutus/1 000 maitolitraa:

278 kWh = 21 
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Ajastus, kohdennus ja huolto. 
Uutta valaistus- vai saatotekniikkaa? 
Tarkastele esimerkiksi energia-asiantuntijan kanssa, 
mikä on taloudellista ja helpottaa työtä

Syoko peltilehmaä maitotilisi? 
Rehunjako traktorilla voi kuluttaa
energiaa moninkertaisesti 
sähkötoimiseen ruokintaan verrattuna
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