Kaistin tila
SÄÄSTÄÄ ENERGIAA SUUNNITELLUSTI
Huittislainen Kaistin tila on investoinut paljon energian
säästöön. Lihasikalan valinnat maksavat itsensä takaisin
pieninä käyttökustannuksina.
Vesa ja Sari Harjunmaa teettivät tilalleen energiasuunnitelman vuonna 2010. ProAgrian tekemä suunnitelma oli Satakunnan ensimmäinen, eikä ole sattumaa, että se tehtiin
juuri Kaistin tilalle. Harjunmaita kiinnostaa energiansäästö, ja suunnitelman esittämät toimet olikin jo käytännössä
päätetty toteuttaa.
Kaistin sikala käyttää maalämpöä – tai oikeammin lantalämpöä. Lämmönottoputket kulkevat sikalan lantaritilän
alla. Lämmön talteenotto jäähdyttää samalla lietelantaa,
mikä vähentää ammoniakin haihtumista ja siten hajuhaittoja. Lämmitysjärjestelmä maksoi kaikkiaan noin 20 000
euroa, mistä eläinten hyvinvointituki kattoi suunnilleen puolet. Avustus voi olla 75 % ohjekustannuksista, mutta todelliset kustannukset ovat usein korkeammat. Viime talvena
tilalla kului vajaat 1000 litraa öljyä, kun ilman maalämpöä
kulutus olisi Harjunmaan mukaan noin 6000 litraa.
Toinen huomattava energiansäästäjä on tilan ilmatiivis viljasiilo. Ohra kerätään siiloon kuivaamatta, jolloin kosteasta
viljasta haihtuva hiilidioksidi syrjäyttää viljaa pilaannuttavan hapen. Siiloelementit on saumattu ilmatiiviisti ja purkupäässä suojana on ilmanpaineella toimiva läppäventtiili.
Siilo maksoi 100 000 euroa, mutta Harjunmaan laskelmien
mukaan sillä korvataan vuosittain 10 000 litraa polttoöljyä.
Tilan päärakennus ja konehalli lämpiävät jäteviljalla. Kauran ja vehnän kuivaamisessa poistoilman mukana lentä-

Vesa Harjunmaa on
laskenut investointiensa
kannattavuuden tarkasti.

Lantaritilän alla kulkevien putkien
glykoli kerää lannan lämmön.
Sikalan seinällä kulkevat vesiputket
toimivat patterina.

Kaistin tila
• Tilaa pitävät Vesa ja Sari Harjunmaa.
• 1000 lihasikaa, 65 ha peltoa, 22 ha vuokrapeltoa.
• Lihotussikalaan tulevat siat painavat 28 kg.
Sadassa päivässä paino nousee 120 kiloon.

MAATILOJEN
ENERGIAOHJELMA
Maatilan energiaohjelman avulla tila voi tehostaa
energiankäyttöään. Alle 100 000 kWh:a vuodessa
käyttäville tiloille suositellaan omavalvontasuunnitelman tekemistä, suuremmille tiloille voidaan
tehdä asiantuntijan avulla energiasuunnitelma tai
-katselmus. Suunnittelija tutkii tilan energiaa
kuluttavat kohteet, tekee laskelmia ja havainnollistaa säästömahdollisuuksia. Ulkopuolisen voi
olla rutinoitunutta tilallista helpompi löytää kehitettävää tilan energiankäytöstä.

Erikoisvalmisteisessa
ilmatiiviissä siilossa
kosteasta viljasta
haihtuva hiilidioksidi
syrjäyttää viljaa
pilaannuttavan
hapen.

Suunnitelman teettämiselle voi saada investointitukea. Energiasuunnitelma maksaa 1100 € +
alv 23 %. Tuki kattaa verottomasta kustannuksesta
85 %, joten viljelijän maksettavaksi jää 165 € +
koko kustannuksen arvonlisävero 253 €. Myös
yksityiset yritykset tarjoavat maatilojen energiasuunnittelua.
Lisätiedot www.motiva.fi/maatilat

vät roskat poltetaan hakkeen tapaan. Jätevilja ei kelpaa
edes sikojen ruuaksi, joten valmiiksi kuiva ja paikanpäällä
oleva biomassa kannattaa polttaa. Lisäksi hakelämpö olisi
investointina ollut kolme kertaa kalliimpi. Rasvainen kaura
on erityisen hyvä polttoaine, kun taas pelkkä ruis ei pala
kunnolla. Myös pelkkä ohra palaa Harjunmaan kokemuksen mukaan heikosti. Viime talvi oli ensimmäinen vuosi tilan viljalämmityksellä ja Harjunmaat kokeilivat viljoja myös
pelletin kanssa.
Viimeisimpänä säästötoimena Harjunmaat eristävät viljakuivurin kaapin. Lämmintä ilmaa tuova putki oli jo eristetty,
mutta nyt kaappikin saa pintaansa 25 mm kovavillaa. Materiaalit ja työ maksavat noin 800 euroa, joten Harjunmaa
uskoo energiansäästön kuittaavan laskun vuodessa.
Tulevaisuuden visioissa pyörii vielä paljon hankkeita aina
tuulimyllystä lähtien. Biokaasulaitos VamBioa perustamassa ollut pariskunta haaveilee maatilakohtaisesta biokaasulaitoksesta, mutta toistaiseksi investointi olisi tilalle liian
suuri. Myös luomuun siirtymisen energiasäästöjä on laskettu, ja tila siirtyy luomuun ehkä ensi keväänä. Aurinkokerääjä olisi käyttöveden lämmityksessä kätevä, sillä kesän
vähäisellä lämmöntarpeella viljalämpökattilan tuli ei tahdo
pysyä yllä.

Kuivurin kaapin ja lämpöputken eristäminen
säästää energiaa eli rahaa.

TEKSTI JA KUVAT: REETTA HULMI

www.ymparisto.fi/tehoplus

