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Energialla tarkoitetaan kykyä tehdä 
työtä. Maataloudessa käytetään kiin-
teitä, nestemäisiä tai kaasumaisia 
polttoaineita. Polttoaineiden sisältä-
mä energia vapautetaan polttamal-
la, ja se hyödynnetään joko lämpönä 
tai mekaanisena työnä polttomootto-
rin avulla. Energiasta käytetty yksik-
kö vaihtelee sen mukaan, missä muo-
dossa energiaa myydään. Sähköener-
giaa myydään helposti mitattavina 
kilowattitunteina (kWh). Polttoainei-
den kaupassa käytetään tilavuusmit-
toja kuten litroja (l) ja kuutiometrejä 
(m3). Kuljetusvälineiden polttoaineet 
ostetaan aina litroina ja niiden kulu-
tus ilmoitetaan litroina sataa kilomet-
riä kohden. 

Energian yksikkönä käytettiin aiem- 
min koko maata käsittelevissä tilastois-
sa öljytonneja (toe = ekvivalenttinen 
öljytonni). Energian perusyksikkö, 
joule, ei ole käytössä kaupassa, mut-
ta polttoaineiden lämpöarvot ilmoi-
tetaan tyypillisesti yksiköllä MJ/kg:  

1 MJ = 0,28 kWh ja 1 kWh = 3,6 MJ. 
Lämpöarvo tarkoittaa energiamäärää, 
joka materiaalista vapautuu poltetta-
essa lämpönä. Taulukossa 1 on esitet-
ty muutaman materiaalin tyypillisiä 
lämpöarvoja, kun tuote on täysin kui-
vaa. Energian muuntaminen lämmök-
si tai työksi ei ole täysin häviötöntä. 
Palamisessa päästään parhaillaan yli 
90 %:n hyötysuhteeseen. Lihastyön 
hyötysuhde on parhaimmillaan yli  
20 %, eli syödyn leivän energiasta voi-
daan vain osa muuttaa fyysiseksi työk-
si. Polttomoottorit pystyvät parhaim-
millaan muuntamaan polttoaineen 
energiasta 45 % mekaaniseksi työksi.

Materiaaleissa on aina kosteutta mu-
kana. Kosteus otetaan huomioon vä-
hentämällä veden osuus painosta sekä 
vähentämällä veden höyrystymiseen 
tarvittava energiamäärä. Kuvassa 1 
on esimerkki kosteuden ja tilavuus-
painon vaikutuksesta hakkeen lämpö- 
arvoon.

Kuva: Coquimbano, Wikimedia Commons, Public Domain.
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Taulukko 1. Kuivien materiaalien lämpöarvoja 0 %:n kosteudessa.

Materiaali
Lämpöarvo (ka)

MJ/kg
Lämpöarvo

kWh/kg
Tilavuuspaino

kg/m3

Lämpöarvo
kWh/m3

Viljojen siemenet 20 5,6 700 3900

Olki 19 5,3 100 530

Rypsin siemen 26 7,3 665 4850

Rypsiöljy 37 10,3 
(9,5 kWh/l) 920 9480

Puu 19 5,3 400 1400 
(pinokuutio)

Hake 19 5,3 200 700

Poltto- ja 
dieselöljy 43 11,9 

(10 kWh/l) 830 9900

Etanoli 27 7,5 790 5900

Biokaasu 5,6
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Kuva 1. Hakkeen kosteuden ja tilavuuspainon (200 – 300 kg/m3) vaikutus lämpö- 
arvoon.
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Tuotannossa käytetty energia voidaan 
jakaa suoraan ja epäsuoraan ener- 
giaan. Suoraa energiaa ovat viljely- 
kautena tarvittavat polttoaineet ja 
sähköenergia eli kaikki suoraan tilal-
le tuotu energia. Epäsuoraa energiaa 
on koneiden valmistukseen ja huol-
toon tarvittava energia. Lannoittei-
den ja kemikaalien valmistus luetaan 
epäsuoraan energian tarpeeseen, kun 
taas näiden pellolle levittämiseen ku-
luva polttoaine on suoraa energian 
tarvetta. Viljelijöitä kiinnostaa yleensä  
enemmän suoran energian käyttö ja 
sen säästäminen. Toisaalta lannoit-
teiden korvaaminen ravinnekierrolla 
tai typensitojakasveilla säästää myös 
energiaa ja voi olla taloudellisesti kan-
nattavaa. Suoran ja epäsuoran energi-
an erilaiset tilastointitavat vaikuttavat 
myös energiansäästölukemiin. Maata-
lous voi säästää ravinnekierrolla ra-
vinteita, mutta tämä säästö näkyy lan-
noitteiden valmistuksen vähenemisen 
takia teollisuuden energiankulutus- 
tilastoissa.

Kuvassa 2 on polttoaineen kulutusar-
voja hehtaaria kohden eri peltotöissä.  
Tarkemmin kulutusta voi kuvata kulu-
tuksella tuotettua tuotekiloa kohden, 
mutta tämä voidaan laskea vasta, kun 
sato on korjattu.

Uusissa traktoreissa saadaan usein  
hehtaarikohtainen polttoaineenkulu-
tus (l/ha) suoraan näkyviin, jos ajotie-
tokoneeseen on ohjelmoitu työkoneen 
leveys. Kulutuslukemat vaihtelevat 
maalajin, työsyvyyden, maan kosteu-
den, ajonopeuden, kasvuston ja kone-
tyypin mukaan ja ne ovat siten tyypil-
lisiä arvoja vain kyseiselle työlle. Trak- 
torin ja työkoneen koko vaikuttaa nor-
maalisti vähän hehtaarikohtaiseen 
polttoainekulutukseen. Esimerkiksi 
äestettäessä peruskulutuksen aiheut-
taa maan murtaminen ja muokkaami-
nen. Oikean kokoisten ja oikein käy-
tettyjen koneiden polttoaineen kulu-
tukset pinta-alaa (hehtaaria) kohden 
ovat lähellä toisiaan.

Viljan kuivauksessa polttoainetarve 
hehtaaria kohden vaihtelee paljon, 
koska viljan kosteus ja satotaso vaih-
televat vuosittain. Viljan kuivauksessa 
tarvitaan polttoainetta 1,5 – 2 dl haih- 

Suora ja 
epäsuora energia

Peltoviljelyn
energiankulutus
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Kuva 2. Polttoaineen kulutusarvoja hehtaaria kohden eri peltotöissä. Kulutus- 
lukemat ovat yhtä ajokertaa kohden.

Energiankulutus

Kasvi
Suora

kWh/ha
Suora

kWh/tuotekilo
Epäsuora
kWh/ha

Kokonais
kWh/ha

Kokonais
kWh/tuotekilo

Ohra 3900 kg/ha 950 0,24 2900 3850 0,95
Vehnä 4200 kg/ha 1100 0,26 3600 4700 1,2
Säilörehu 5200 kg/ha ka 320 0,06 3800 4120 0,54
Rypsi 1500 kg/ha 860 0,57 3000 3860 2,6
Ruokohelpi 5100 kg/ha ka 250 0,05 2300 2550 0,44
Sokerijuurikas 7700 kg/ha ka 1000 0,13 4800 5800 0,13
Peruna 4900 kg/ha ka 1000 0,2 5400 6400 0,25

Taulukko 2. Peltoviljelyn tyypillisiä polttoaineen kulutuslukemia.

dutettua vesikiloa kohden. Traktorilla 
tehtävissä kuljetuksissa kulutus on  
 40 – 100 l sataa kilometriä kohden. 

Taulukossa 2 on tyypillisiä kasvintuo-
tannon suoria ja epäsuoria energian-
kulutuksia. Epäsuora kulutus koostuu 
suurimmaksi osaksi kemikaaleista, 
pääosin lannoitteista.



6

Kotieläintuotannon energiankulutus  
voidaan laskea monella tavalla ja las-
kutapa vaikuttaa tulokseen. Energi-
ankulutukseen voidaan laskea pel-
kästään suora energiankulutus, kuten 
karjarakennuksessa käytettävä sähkö 
ja polttoaineet, tai mukaan voidaan 
ottaa myös epäsuoria energiankulu-
tuksia, kuten rehun valmistuksessa 
tarvittava energia. Tuotanto voidaan 
ilmoittaa esimerkiksi teuraspainoa tai 

Suora kulutus Kokonaiskulutus

Energian kulutus kWh/kg
Kuva 3. Karjantuotannon energiankulutuksia syötävää tuotekiloa kohden.

syötävää painoa kohden. Suurimman 
osan suorasta energiankulutukses-
ta aiheuttaa usein rakennusten läm-
mitys ja ilmanvaihdon kautta poistu-
va lämmin ilma.  Kylmissä rakennuk-
sissa olevalla lypsykarjalla ei tällais-
ta energiantarvetta ole. Kuvassa 3 on 
esimerkkejä tyypillisistä kotieläin- 
tuotannon energiankulutuksista. Suu-
rin osa energiasta kuluu rehuntuotan-
toon.

Kotieläintuotannon energiankulutus
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Maataloustuotanto perustuu nykyi-
sin hyvin voimakkaasti energian käyt-
töön. Maataloustuotantoa ja erilaisten 
tuotantotapojen vertailua varten on 
tehty energia-analyysejä sekä elinkaa-
riarviointeja. Maataloudessakin on 
pyrkimyksenä energiatehokas tuotan-
to kestävän kehityksen mukaisesti.

Maatilan energiaohjelman kautta 
energia-analyyseihin voi saada apua 
ja tukea.
                  www.mmm.fi/
                          maatilojenenergiaohjelma

Energia-analyyseissä käytetään usein 
seuraavia tapoja:
• Tarkastellaan vain tilalle meneviä 
 ja sieltä poistuvia energiamääriä  
 (kuva 4). Sitä mitä energialle tilalla  
 tapahtuu, ei tarvitse tietää. 
• Verrataan saatua energiaa tuotan- 
 toon käytettyyn energiaan, jolloin 
 saadaan tuotannon energiasuhde.  
 Tällöin voidaan myös laskea tuotet- 
 tua yksikköä kohti käytetty energia- 
 määrä, esim. kWh/maitokilo.

Analyysien tekeminen ei ole aina help-
poa. Viljanviljelyssä saadaan sadoksi 
jyvien lisäksi myös olkea. Jos olkea ei 
pystytä hyödyntämään, sitä ei voida 
laskea hyödyksi.

Kuva 4. Esimerkki maatilan energiavirroista.

Maataloustuotannon energia-analyysit
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Energiasuhde
Energiasuhde lasketaan käytetyn 
energiamäärän ja tuotteesta saadun 
lämpömäärän avulla. Tämä energia-
määrä saadaan vapautettua vain polt-
tamalla materiaali. Usein lähtevä ma-
teriaali käytetään ravinnoksi, joten 
ravinnon hyödyntäminen riippuu 
eläimestä (ihminen, nauta, sika, siipi-
karja).

Tuotannossa pitäisi päästä aina yli yh-
den energiasuhteeseen, muutoin tuo-
tannossa käytetään enemmän ener-
giaa kuin mitä tuotteesta saadaan. 
Etenkin bioenergiantuotannossa on 
tärkeää, että tuotannossa ei tuhlau-
du energiaa. Kasvintuotannon ener-
giasuhde on viljan tuotannossa 3 – 5 
ja säilörehun tuotannossa 5 – 8.  Täl-
löin tuotteessa on  enemmän energiaa  
kuin tuottamiseen on käytetty. Tämä 
johtuu siitä, että kasvit käyttävät au-
ringonvaloa yhteyttämiseen, ja tätä 
energiaa ei oteta huomioon laskuissa. 
Karjatalouksissa energiasuhteet ovat 
yleensä alle yhden, eli ne käyttävät 
tuotantoon enemmän energiaa kuin 
mitä tuotteessa on. 

Ominaiskulutus
Ominaiskulutus kertoo,  kuinka paljon 
energiaa on käytetty yhden tuotekilon 
tuottamiseen. Tätä laskentatapaa kan-
nattaa käyttää kun halutaan vertailla 
erilaisia tuotantotapoja. 

Ominaiskulutus voidaan myös laskea 
toisinpäin eli edellisen käänteisluku-
na. Tällöin luku ilmaisee, kuinka pal-
jon energiaa tarvitaan esimerkiksi 
yhden kilon tuottamiseen. Kuvassa 3  
on esimerkkejä tyypillisistä ominais- 
kulutuksista.

Maatilan 
energia-analyysit
Energia-analyyseissä tehdään kartoi-
tus maatilan energiankäytöstä. Ener-
gia-analyysi voidaan tehdä kahdella 
eri tavalla. Perusanalyysissä tarkas-
tellaan pelkästään maatilalle ostet-
tua energiaa ja sieltä myytyjä tuottei-
ta. Näiden perusteella voidaan laskea  
paljonko energiaa on käytetty esimer-
kiksi pinta-alaa, eläintä tai tuotettua 
tuotekiloa kohden. Analyysistä käyte-
tään myös nimeä Top-Down-analyysi 
(ylhäältä alas), koska asioita tarkas-
tellaan  kokonaiskulutuksesta ja -tuo-
tannosta lähtien.
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Kun halutaan saada yksityiskohtaista 
tietoa kulutuksista, tehdään yksityis-
kohtainen analyysi. Siinä selvitetään 
kunkin toiminnon tai laitteen kulu-
tus. Tästä analyysistä käytetään nimeä 
Bottom-Up-analyysi (alhaalta ylös), 
koska siinä tarkastellaan yksityiskoh-
taisia kulutuksia, jotka summaamalla 
saadaan koko tuotannon kulutus.

Kun tilalle tehdään kummatkin ana-
lyysit ja verrataan näiden tuloksia, 
nähdään usein selvästi, onko tilalla  
analyysistä poisjääneitä kulutuksia 
tai tavallista suurempia kulutuksia. 
Tilan kaikkia kulutuksia ei ole otettu 
huomioon yksityiskohtaisessa analyy-
sissä, jos yksityiskohtaisen analyysin 
summa on paljon pienempi kuin pe-
rusanalyysin. Tilan energiasyöpöt toi-
minnot paljastuvat, kun kummankin 
analyysin tuloksia verrataan keski-
määräisiin kulutuslukemiin. Valitetta-
vasti  tunnusluvut eivät ole kovin tark-
koja, koska laskentatavat, olosuhteet 
ja säät vaihtelevat. Tunnuslukuihin 
vaikuttavat seuraavat asiat:
• Miten kulutukset rajataan? Ote- 
 taanko huomioon esimerkiksi ko- 
 neiden käytössä huollot, tarvikkeet,  
 korjaukset, huoltotilojen sähkön  
 käyttö ja lämmitys
• Missä suhteessa luku ilmoitetaan?  
 Luku voi olla ilmoitettu suhteessa 
 elo- tai teuraspainoon. Kasvintuo- 

 tanto voidaan ilmoittaa suhteessa 
 korjattuun satoon, kuivatun sadon 
  massaan tai kuiva-aineen määrään.
• Miten analyysissä otetaan huomioon  
 mahdollinen oman tilan polttoai- 
 neen käyttö lämmityksessä?
• Miten sään vaikutus on huomioitu? 
 Kylmä sää lisää lämmitystarvetta.  
 Kuuma sää lisää eläintuotannossa  
 ilmanvaihdon tarvetta. Märkä sato  
 lisää viljan kuivausenergiantarvetta.  
 Kova maa lisää koneiden tehontar- 
 vetta. 

Sään vaihteluista ja erilaisista lasken-
tatavoista johtuen vertailulukujen 
vaihtelu on melko suurta. Vertailulu-
vut kuvaavat kuitenkin energiankulu-
tuksen suuruusluokat oikein. Vertai-
lussa selviää myös, onko kulutus nor-
milukuja pienempi vai suurempi.
 
Analyyseissä ongelmana on myös  ku-
lutuksen kohdentaminen. Karjatiloil-
la on sekä kasvintuotantoa että karja-
tuotantoa. Kulutuksen jakaminen näi-
den tuotantojen välille aiheuttaa usein 
ongelmia, jos halutaan tehdä erilliset 
analyysit kummallekin tuotannolle.
Esimerkiksi lannan tai säilörehun kul-
jetukset voidaan kohdistaa vain toi-
seen toimintaan. Maitotaloudessa on-
gelmana on myös maidon- ja lihantuo-
tannon suhde ja panosten jakautumi-
nen näiden välillä.
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Perusanalyysi eli
Top-Down-analyysi

Perusanalyysissä selvitetään tuotan-
toon käytetyt energiamäärät ja tilan 
tuotantomäärät. Kuvassa 5 on esi-
merkki karjatilan energia- ja tuotevir-
roista. Analyysin tekeminen on yksin-
kertaista, jos tilalla on vain yksi tuo-
tantosuunta ja kaikki energia ostetaan 
ulkoa. Jos tilalla on sekä eläintuotan-
toa että kasvintuotantoa, energian-
käyttö pitää jakaa tuotantojen kesken.  

Taulukossa 2 on esimerkki, miten ana-
lyysiä voidaan käyttää hyväksi kasvin-
tuotantotilalla. Kohteena on viljatila, 
jossa käytetään osaksi omaa haketta 
viljankuivauksessa. Esimerkki sopii 
myös eläintilan kasvintuotannon ana-
lysointiin. Asuinrakennukset on jätet-
ty pois tarkastelusta.

Kuva 5. Esimerkki lypsykarjatilan energiavirroista.

Lannoitteet: 187000 kWh

Polttonesteet:
30966 kWh

Polttonesteet: 61091 kWh

Ostorehu: 221615 kWh

Kasvintuotanto

Karjatalous

Energiasuhde 0,9

Vilja: 242998 kWh

Maito: 528306 kWh

Lypsykarjatalouden energiavirrat
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Ostot Määrä Energiasisältö kWh

Tuotantorakennuksen lämmityspolttoöljy 1,2 m3 12 000

Tuotantorakennusten lämmityshake – –

Kuivurin lämmitysöljy – –

Kuivurin lämmityshake 35 m3 31 500

Traktoreiden ja työkoneiden polttoaine 5,2 m3 52 000

Tuotantorakennusten sähkö 5 500 kWh 5 500

Ostot yhteensä 101 000

Energian kulutus yhteensä Määrä Energiasisältö kWh

Polttoöljy 6,4 m3 64 000

Hake 35 m3 31 500

Sähkö 5 500 kWh 5500

Kulutus yhteensä 101 000

Tuotanto Määrä

Pinta-ala 90 ha

Myyty sato 320 000 kg

Energian ominaiskulutus Määrä Energiasisältö

Työkoneiden kulutus pinta-alaa kohden 58 l/ha 578 kWh/ha

Työkoneiden kulutus tuotettua viljakiloa kohden 0,16 kWh/kg

Kuivauksen kulutus tuotettua viljakiloa kohden 0,1 kWh/kg

Kokonaiskulutus pinta-alaa kohden 1 122 kWh/ha

Kokonaiskulutus tuotettua viljakiloa kohden 0,32 kWh/kg

Taulukko 2. Esimerkki peltokasvintuotannon perusanalyysistä.
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Yksityiskohtainen analyysi 
eli Bottom-Up-analyysi

Yksityiskohtaisessa analyysissä läh-
detään selvittämään kunkin toimin-
non tai työvaiheen kulutuksia. Koko 
tuotannon analyysi saadaan laskemal-
la kaikki kulutukset yhteen. Yksityis-
kohtainen analyysi voidaan tehdä ko-
ko tilasta tai se voidaan myös kohden-
taa lohkoihin tai kasvilajeihin.

Taulukossa 3 on esimerkki yksityiskoh-
taisesta analyysistä. Peltotyövaiheet 
jaetaan yksityiskohtaisessa analyy-

ENERGIANKULUTUS

Kohde
Kokonaiskulutus 

kWh
Ominaiskulutus 

kWh/ha
Ominaiskulutus 
kWh/viljakilo

Traktori ja työkoneet 52 000 578 0,16

Tuotantorakennusten lämmitys 12 000 133 0,04

Kuivurin lämmitysenergia 31 500 350 0,1

Tuotantorakennusten sähkö 5 500 61 0,02

Yhteensä 101 000 1 122 0,32

Taulukko 3. Esimerkki yksityiskohtai-
sesta energia-analyysistä.

Työvaihe Energiankulutus

Kyntö 2 200 l

Äestys 1 200 l

Puinti 1 400 l

Kasvinsuojelu 400 l

Tuotantorakennusten 
lämmitys, polttoöljy 1 200 l

Kuivurin lämmitys,  
hake 35 m3

Tuotantorakennusten  
sähkö 5 500 kWh

sissa työvaiheisiin, jotta työvaiheiden 
energiankulutusta voidaan verrata. 
Säästötoimenpiteet kannattaa aloittaa 
eniten kuluttavista työvaiheista.

Energiankäytön vertailu

Energiankulutuksia analysoitaessa lu-
kuja verrataan toisten tilojen lukui-
hin. Vertailussa on huomioitava, et-
tä luvuissa on runsaasti säästä ja olo-
suhteista johtuvaa vaihtelua. Oman ti-
lan pitkäaikaista kehitystä kannattaa 
seurata, koska vuosien välillä on myös 
runsaasti vaihtelua.
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Tuotanto

Pinta-ala 90 ha

Myyty satomäärä 320 000 kg
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Polttoaineenkulutuksen 
mittalaitteet
Uusimmissa traktoreissa on poltto- 
aineenkulutusnäyttö, joka ilmaisee 
kulutuksen joko l/h tai l/ha. Jälkim-
mäinen sopii hyvin kulutuksen suo-
raan seurantaan. Mittari vastaa auto-
jen l/100 km -näyttöä. Tuntikulutus 
kertoo lähinnä, kuinka suurta moot-
toritehoa käytetään, eikä se ota huo-
mioon tehtyä työtä. Kun tuntikulutus 
jaetaan työsaavutuksella (ha/h), saa-
daan pinta-alaa kohden käytetty ku-
lutus.

Vanhempiin traktoreihin voidaan 
asentaa polttoaineen mittauslaitteet. 
Yksinkertaisimmat mallit käyttävät 
traktorin polttoainemittarin jänni-
tettä hyväksi. Tarkemmissa malleissa 
on virtausmittarit, jotka rekisteröivät 
polttoaineen kulutuksen.

Lämmityslaitteet
Maatilan lämmityslaitteet toimivat 
polttoöljyllä, sähköllä tai biopoltto-
aineilla. Kulutuksenseurantaa varten 
käytetty polttoainemäärä kirjataan 
ylös. Polttoöljyä käytettäessä poltti-
met voidaan varustaa kulutusmitta-
reilla. Kulutusmittari mahdollistaa 
tarkemman polttoaineenkulutuksen 
seurannan, esimerkiksi viljan kui- 
vauksessa saadaan selvitettyä eräkoh-
taiset kulutukset.

Haketta tai turvetta käytettäessä kulu-
tus arvioidaan polttoainetilavuuksien 
perusteella. Tulokset eivät kuitenkaan 
ole täysin tarkkoja, koska kosteus ja ti-
lavuuspaino vaikuttavat lämpöarvoon 
(Kuva 1 sivulla 3). 
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Rakennukset
Taulukossa 4 on tyypillisiä raken-
nusten energiankulutuslukuja. Lu-
kuihin vaikuttavat sääolot sekä kar-
jasuojien eläintiheydet, sisälämpö-
tilat, eläinten koko, rakennuksen 
eristykset ja ilmanvaihtomäärät. Liha- 
siat ja broilerit kasvatetaan yleen-
sä erissä. Taulukon lukemat ovat jat-
kuvan kasvatuksen lukuja eli vuosi- 
keskiarvoja.

Jotta rakennusten lämmitysenergian 
tarvetta voitaisiin seurata, rakennuk-
set pitäisi varustaa energiamittareilla, 
mutta tämä ei usein ole kannattavaa.  
Jos koko tilan lämmitysenergian kulu-
tus on tiedossa, taulukon 4 avulla voi-
daan arvioida normaalikulutusta ja 
verrata omaa kulutusta tähän lukuun. 

Rakennus Vuosikulutus

Huolto- tai korjaustila 40 – 70 kWh/m3

Matalaenergiatalo 20 – 30 kWh/m2

Uudehko asuintalo 100 – 120 kWh/m2

Vanha asuintalo 240 – 380 kWh/m2

Lämmin navetta 200 – 500 kWh/eläin

Lihasikala 200 – 500 kWh/eläin

Broilerihalli 1 – 4 kWh/eläin

Taulukko 4. Maatalousrakennusten keskimääräisiä lämmitysenergian kulutus-
lukemia

Kuva: tpsdave, Pixabay, CC0 1.0.
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Sähkölaitteet
Sähkölaitteiden ottama sähköteho 
saadaan mitattua kWh-mittareilla. 
Näillä mittareilla mitataan samanai-
kaisesti jännite sekä laitteen ottama 
virta ja näiden perusteella lasketaan 
energiankulutus. Sähköenergian seu-
raamiseen on tarjolla monia erilaisia 
ja eritasoisia mittareita. Yksinkertai-
sinta on mitata kulutusta yksivaihei-
sesta sähköpistokkeesta laittamalla 
kulutusmittari pistokkeen ja laitteen 
väliin. 

Sähköyhtiöiden uusimpiin kulutus-
mittareihin voidaan asentaa kulutuk- 
senseuranta. Tämä onnistuu, jos mit-
tarissa on vilkkuva led-valo. Valo 
vilkkuu esimerkiksi siten, että 1 000  
impulssia vastaa yhden kilowattitun-
nin kulutusta. Vilkkuvan led-valon 
päälle asetetaan anturi, joka rekisteröi 
vilkkumisen ja tämän perusteella saa-

daan kulutukset tallennettua (esim. 
Norgo-energiamittari, Älykoti). Nämä  
mittarit maksavat pari kymmentä eu-
roa. Mittareihin on saatavissa myös 
tietokoneohjelmia, joilla kulutustietoa 
saadaan siirrettyä ja analysoitua tar-
kemmin.

Sähköyhtiöt ovat muuttamassa ener-
gianmittauksia reaaliaikaisiksi. Kulut-
tajalla on mahdollisuus seurata koko-
naiskulutusta entistä tarkemmin in-
ternetin kautta ja verrata tietoja edel-
lisiin vuosiin. Kulutusmuutokset ovat 
myös näin helpommin havaittavissa. 
Asennuttamalla useita mittareita voi-
daan seurata erikseen esimerkiksi 
karjarakennuksen sähkön kulutusta. 

Rakennuksia ja sähköasennuksia 
suunniteltaessa kannattaa varautua 
sähkönkulutuksen mittaamiseen. Tar-
vittavat mittarit on helppo asentaa ra-
kentamisen yhteydessä, jolloin kustan-
nuksetkinovat selvästi pienempiä kuin  
jälkiasennuksissa. Sähkönkulutusmit-
tareiden asentaminen valmiiksi konei- 
siin on tällöin myös helppoa. Moniin 
koneisiin ja laitteisiin voi saada tehda-
sasenteiset kulutusmittarit, jotka ei-
vät lisää hankintahintaa kovin paljoa.   

Kuva: Alexander Stein, Pixabay,  CC0 1.0.



Energia-analyysit ja -kulutuksen seuranta

• Energia-analyysit paljastavat maatilan energiatehok- 
 kuuden.
• Maatilan energiaohjelman kautta energia-analyyseihin  
 voi saada apua ja tukea.
• Kulutusta tulee seurata usean vuoden ajan, jotta sää- ja  
 satovaihtelujen aiheuttama vaihtelu voidaan ottaa huo- 
 mioon.
• Energiankulutuksen seuranta merkitsee aina energia- 
 kulutuksien kirjaamista, ominaiskulutusten laskemista  
 sekä näiden vertaamista keskimääräisiin lukuihin.
• Energia-analyyseillä ja kulutuksenseurannalla voidaan  
 vähentää kustannuksia. Energian hinnan osuus maa- 
 talouden menoista on lisääntynyt jatkuvasti, joten ener- 
 gian säästäminen kannattaa.  
• Oppaan tiedot perustuvat tutkimustuloksiin ja esimerk- 
 keihin. Varmista aina omalta osaltasi ohjeiden sopivuus.
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