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Sillantaan sikatilalla Laitilassa tehtiin sukupolvenvaihdos 
keväällä 2018. Yhdistelmäsikalan nuori yrittäjä Risto 
Sillantaka uskoo alan tulevaisuuteen, vaikka viime vuodet 
ovat olleet vaikeita.
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Katja ja Hannu-Pekka 
Syrjälän Syrjälän lammastila 
Tammelassa elää 
kesäsesonkia. Tilan uudet 
ovat rodultaan texeleitä ja 
iso osa sekä lihasta että 
villasta myydään omassa 
tilamyymälässä.

Holsteinlehmät 
köllöttelevät tyytyväisinä 

pehmeissä parsissa 
Siilinjärvellä. Lietteestä 

separoidusta 
kuivajakeesta saa hyvän 
makuualustan, tiedetään 

maatalousyhtymä 
Lappalan Niskalan 

navetassa Siilinjärvellä.
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Prinsessa-hieho on varsinainen 
monirotunauta. Se sai alkunsa, kun 
ylämaankarjan sonnit karkasivat lypsykarjaan 
Junikan tilalla Viitasaarella. Emäkin on puoliksi 
lapinlehmä ja puoliksi ayrshire.
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Aurinkopaneelit varastorakennuksen 
katolla ottavat kesäenergian talteen 
Muuvilan broileritilalla Euran Hinnerjoella. 
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K
otieläintuotanto elää ja kehittyy monella tavalla energian varassa. Säh-
köä tarvitaan tuotantosuunnasta riippuen joko paljon tai vielä enemmän. 
Yrityksen kannattavuudelle energian hinnalla on usein ratkaiseva merki-
tys. Sähkön saatavuuden on myös oltava varmaa, esimerkiksi siipikarja- 
tai sikatilalla pienikin katkos aiheuttaa isot ongelmat.

Viime aikoina sähköenergian hinta on ollut vahvassa nousussa, ja viime vuonna 
puolet verkkoyhtiöistä nosti siirtohintaa. Vapaa siirtohinnoittelu on saanut uudet mi-
nisteritkin huolestumaan ja hinnankorotuksille puuhataan jonkinlaista sääntelyä. Sitä 
varmasti toivotaan kotieläintiloilla, sillä äkilliset ja odottamattomat hinnankorotukset 
vaikuttavat tietysti kannattavuuteen mutta myös haittaavat yrityksen talouden suun-
nittelua. 

Monella kotieläintilalla on otettu omat konstit käyttöön. Sähköä tuotetaan ko-
tioloissa omiin tarpeisiin tai lisäenergiaksi ja sitä voidaan myös myydä "valtakunnan 
verkkoon". Myös laitteistojen hinnat ovat kysynnän kasvaessa hieman halventuneet.

Tässä Eläin-liitteessä kerrotaan, kuinka investointi aurinkoenergiaan on toiminut 
siipikarjatilalla. Katolle asennetut paneelit ovat tuottaneet reilun vuoden sähköä broi-
lerihallien lämmitykseen ja viilennykseen sekä tietysti myös tilan muuhun sähkönkäyt-
töön. Isäntäväki sanoo, että aurinkoenergia sopii hyvin broilerintuotantoon: energian 
tarve lisääntyy samaan aikaan kun valoisa aika on pisimmillään. Muuvilan tilalla usko-
taan, että ajan mittaan investointi kyllä maksaa itsensä. Nykytekniikan avulla on myös 
helppo seurata sekä aurinkosähkön tuotantoa että kulutusta tilalla.

Moni muukin maatalousyrittäjä on viime aikoina ryhtynyt energiantuottajaksi. Hei-
näkuun puoliväliin mennessä ELY-keskuksiin oli tullut vajaa tuhat energiantuotanto-
hakemusta. Valtaosa niistä oli erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä tai hakelämpökes-
kuksia. Hakijoina on enimmäkseen kotieläinyrittäjiä ja kasvihuoneviljelijöitä. Energia- 
investointiin on mahdollista saada tukea 40 prosenttia.

Maataloudessa on onneksi mahdollista lähteä mukaan hajautettuun energiantuo-
tantoon. Aurinko-, tuuli- ja bioenergia ovat enemmän kuin käden ulottuvilla. Toivotta-
vasti tekniikka ottaa vielä lisää kehitysaskelia, jotta järjestelmien kustannukset pysy-
vät maatilayritysten kannalta järkevinä. Energiahuollon turvaamiseksi tarvitaan muita-
kin kannustimia kuin siirtohintojen suitsimista.
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