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Viljan sivutuotteen määräselvitys Etelä-Pohjanmaalla 

Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke 

 

Taustaa hankesuunnitelmasta ja tietolähteet 

Viljan kuivauksessa syntyvää sivutuotetta; kuoria, kevyttä viljaa, oljenpalasia ja rikkakasvien siemeniä voitaisiin 

hyödyntää sekä tilan omassa että lämpöyrittäjäperusteisessa lämmöntuotannossa. Viljan kuivauksen sivutuotetta 

on jonkin verran hyödynnetty jo energiantuotannossa paikoitellen. Kuivurilta tuleva sivutuote on valmiiksi erittäin 

kuivaa (hyvä lämpöarvo), ja sitä syntyy huomattavia määriä etenkin yhteiskuivureilla. Tätä energialähdettä ei ole 

systemaattisesti hyödynnetty. Viljelypinta-alojen kautta pystytään laskemaan saantomäärät ja energiasisällöt jopa 

kuntatasolla. 

Tässä selvityksessä on tutkittu viljelypinta-aloja, sivutuotepotentiaalia ja aineksen energiasisältöä. Kohdealueena 

selvityksessä on ollut hankkeen tavoitteiden mukaisesti Etelä-Pohjanmaan alue. Viljelypinta-aloja selvitettiin Lu-

ken tilastotietokannasta (tilasto ”käytössä oleva maatalousmaa kunnittain”). 

 

Aluerajaus 

Tutkimuksen kohteena on Etelä-Pohjanmaan alue, jonka kunnat ovat seuraavat: 

• Alajärvi 

• Alavus 

• Evijärvi 

• Ilmajoki 

• Isojoki 

• Isokyrö 

• Karijoki 

• Kauhajoki 

• Kauhava 

• Kuortane 

• Kurikka 

• Lappajärvi 

• Lapua 

• Seinäjoki 

• Soini 

• Teuva 

• Vimpeli 

• Ähtari 
 

18 alueen kunnasta kahdeksan ovat kaupunkeja. 
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Viljelypinta-alat 

Suurin osa Suomen maatalousmaakäytöstä oli vuonna 2019 rehunurmikäytössä, ja merkittävin viljelty vilja oli 

ohra (ks. kuvio 1). 

  

Kuvio 1. Maatalousmaan käyttö ja viljasato Suomessa v. 2019. 

 

Luken tilastotietokannasta on selvitetty viljelypinta-aloja, ja tiedot on koottu vuosilta 2016-2020. Luken tilastoista 

löytyi viljelypinta-alatietoa jaoteltuna seuraaviin kategorioihin: Syysvehnä, kevätvehnä, ruis, rehuohra, mallas-

ohra, kaura, seosvilja, tattari, muut viljat, rehunurmet, laidun, siemenheinä, peruna, sokerijuurikas, herne, härkä-

papu, rypsi, rapsi, öljy- ja kuitupellava, kumina, ruokohelpi, vihantavilja, puutarhakasvit, muut kasvit, kesannot, 

luonnonhoitopellot, viherlannoitusnurmi, nurmet väh. 5 vuotta, monivuotiset puutarhakasvit, kasvihuoneviljely ja 

kotitarvepuutarha. 

Taulukkoon 1 on koottu eri viljojen ja lisäksi joidenkin valittujen muiden kuivattavien kasvien yhteispinta-alat 

Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Vuosittaiset vaihtelut viljelypinta-aloissa tarkistettiin sekä yksittäisten viljojen että 

yhteispinta-alan osalta, ja kovin suuria vaihteluita ei huomattu.  
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Taulukko 1. Kokonaisviljelyalat (viljelyala, ha) viljoille ja muille valituille kuivattaville kasveille Etelä-Pohjamaan kunnissa, 

mukana summattuna syysvehnä, kevätvehnä, ruis, rehuohra, marrasohra, kaura, seosvilja, tattari ja muut viljat (mm. ruis-

vehnä ja maissi), rypsi, rapsi ja kumina. (Luonnonvarakeskus 2021, muokattu) 

 

 

Kuviossa 2 on esitetty viljojen kokonaispinta-alan vuosittainen vaihtelu. Näyttäisi siltä, että kokonaisviljelypinta-

ala ei vaihtele kovinkaan paljoa vuosittain. 

 

 

Kuvio 2. Kokonaisviljelypinta-alan vaihtelu kunnissa vuosittain. (Luonnonvarakeskus 2021, muokattu) 

Kunta 2016 2017 2018 2019 2020

Alajärvi 4530 4150 4029 4232 4522

Alavus 7289 7243 7010 7124 7428

Evijärvi 1708 1673 1627 1614 1728

Ilmajoki 13620 13383 12818 12786 12691

Isojoki 2082 2014 1980 1994 2051

Isokyrö 9905 9609 9773 9746 9556

Karijoki 1970 1817 2028 1944 1970

Kauhajoki 12427 12182 11498 11540 11510

Kauhava 22259 20729 20681 21262 21097

Kuortane 2734 2615 2675 2693 2919

Kurikka 23872 23193 22501 22465 22925

Lappajärvi 1601 1536 1527 1601 1589

Lapua 14596 13789 13967 14165 14602

Seinäjoki 22549 21800 21550 21566 21303

Soini 988 988 954 845 828

Teuva 6677 6451 6356 6380 6478

Vimpeli 1701 1581 1498 1565 1489

Ähtäri 1389 1307 1246 1077 1366
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Merkittävimpiä tuottajia yhteisviljelypinta-aloittain kunnista ovat Kurikka, Seinäjoki ja Kauhava. Viiden vuoden 

yhteismääränä suurimmat kunnat ovat nähtävissä taulukossa 2. Kuminan merkittäviä tuottajia ovat Kauhavan li-

säksi Kauhajoki ja Lapua. Rapsin tuottajana erottuu suurimpana Ilmajoki. Määrissä on huomioitava seuraavat sei-

kat, jotka on esitetty lisätietoina tilastoissa 

- Tattarin määrät vuosilta 2016-2017 ovat sisältyneet ”muut viljat” -kategoriaan. Eli taulukon 2 ”Tattari”-

määrät ovat summat pelkästään vuosilta 2018-2020.  

- ”Syysvehnä” sisältää tilastotietojen mukaan myös syysspelttivenhän ja ”kevätvehnä” kevätspelttivehnän 

viljelypinta-alat. 

- ”Seosviljat” kattavat valkuaiskasvin ja viljan seoskasvustot.  

- ”Muut viljat” taasen sisältävät muun muassa ruisvehnää, maissia ja joitakin muita viljoja.  

- ”Rypsi” pitää sisällään sekä syys- että kevätrypsin, ja ”rapsi” pitää samoin sisällään sekä syys- että ke-

vätrapsin. 

 

Taulukko 2. Kuntien yhteenlasketut viljelypinta-alat vuosilta 2016-2020. Kunkin kasvin kolme suurinta kuntaa viljelypinta-

aloiltaan merkitty sinisellä värillä. (Luonnonvarakeskus 2021, muokattu) 

 

 

Viljely vaihtelee kuitenkin kasvilajien mukaan vuosittain. Seuraavassa on vielä esitetty lyhyet analyysit kunnittain 

merkittävimmistä viljellyistä kasveista sekä vuosittaisesta vaihtelusta.  

Alajärvi:  

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (rypsi, vehnä, ruis, seosvilja, kumina, tattari) pienem-

piä ja määrä vaihdellut vuosittain. Vehnä on pääosin kevätvehnää.  

Alavus: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (vehnä, ruis, seosvilja, rypsi, kumina, tattari) pienem-

piä ja määrä vaihdellut jonkin verran vuosittain. Vehnä on pääosin kevätvehnää. 2017 on viljelty pieni määrä jo-

tain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 

Syysvehnä Kevätvehnä Ruis Rehuohra Mallasohra Kaura Seosvilja Tattari Muut viljat Rypsi Rapsi Kumina

Alajärvi 67 507 83 8094 0 9043 1504 88 0 1201 0 876

Alavus 131 1279 284 17985 0 12156 1555 86 34 1516 0 1068

Evijärvi 34 432 0 3510 0 2953 634 0 64 471 0 252

Ilmajoki 712 6305 1098 38094 0 12869 1717 0 109 2282 1590 522

Isojoki 17 15 475 2451 0 5651 1016 0 0 134 0 362

Isokyrö 469 4389 1023 26685 512 12042 782 0 41 1574 728 344

Karijoki 0 927 0 3373 0 4412 715 0 0 288 0 14

Kauhajoki 408 2386 1062 23986 283 22752 3204 0 42 2456 780 1798

Kauhava 481 7013 2278 47527 323 35472 4393 18 305 4604 1208 2406

Kuortane 0 503 131 4683 0 6486 1624 0 0 329 0 0

Kurikka 2184 10769 1647 50668 640 34879 8367 0 91 2750 1251 1128

Lappajärvi 30 379 76 2895 0 3743 271 0 0 170 0 206

Lapua 357 6878 1215 29824 255 24809 589 0 392 2648 1161 2307

Seinäjoki 1889 15471 1698 43578 1319 33082 3964 0 348 4654 766 1313

Soini 0 6 8 1168 0 2468 424 0 48 270 0 211

Teuva 138 1801 525 13362 0 11748 3039 0 7 478 580 664

Vimpeli 0 344 35 3285 0 3484 534 0 0 152 0 0

Ähtäri 16 177 0 2254 0 1658 1962 0 37 281 0 0
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Evijärvi: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (vehnä, seosvilja, rypsi, kumina) pienempiä ja vaihte-

levat vuosittain. Vehnä on pääosin kevätvehnää. 2020 on viljelty pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei ole luoki-

teltu. 

Ilmajoki: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kevätvehnä, rehuohra ja kaura. Muut (rypsi, rapsi, syysvehnä, ruis, seosvilja, 

kumina) pienempiä ja määrä vaihdellut jonkin verran vuosittain. Vuosina 2019 ja 2020 on viljelty pieni määrä jo-

tain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 

Isojoki: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kaura. Muut (ruis, rehuohra, seosvilja, rypsi, kumina) pienempiä ja vaihtelevat 

vuosittain. Vehnää viljelty pieni määrä vain 2016. 

Isokyrö: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kevätvehnä, rehuohra ja kaura. Muut (rypsi, syysvehnä, ruis, mallasohra, seos-

vilja, rapsi, kumina) pienempiä ja vaihtelevat vuosittain. 2020 on viljelty pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei 

ole luokiteltu. 

Karijoki: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (kevätvehnä, seosvilja, rypsi) pienempiä määriä ja 

vaihtelevat vuosittain. Kuminaa viljelty vain pieni määrä vuonna 2016. 

Kauhajoki: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (rypsi, vehnä, ruis, mallasohra, seosvilja, rapsi, ku-

mina) ovat myös maakunnan suhteessa merkittävää tuotantoa, ja määrät vaihtelevat vuosittain. 2020 on viljelty 

pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 

Kauhava: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat ja muu kasvit: kevätvehnä, rehuohra, kaura ja rypsi. Muut (syysvehnä, ruis, mal-

lasohra, seosvilja, rapsi, kumina, muut viljat) ovat myös maakunnan suhteessa merkittävää tuotantoa, ja määrät 

vaihtelevat vuosittain. Tattaria on tilastoitu erikseen pieni määrä v. 2018.  

Kuortane: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (kevätvehnä, ruis, seosvilja, rypsi) pienempiä määriä 

ja vaihtelevat vuosittain.  

Kurikka: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kevätvehnä, rehuohra, kaura ja seosvilja. Muut (syysvehnä, ruis, mallasohra, 

rypsi, rapsi, kumina) ovat myös maakunnan suhteessa merkittävää tuotantoa, ja määrät vaihtelevat vuosittain. 

Vuosina 2019 ja 2020 on viljelty pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 
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Lappajärvi: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (vehnä, ruis, seosvilja, rypsi, kumina) pienempiä mää-

riä ja vaihtelevat vuosittain. Vehnä on pääosin kevätvehnää. 

Lapua: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kevätvehnä, rehuohra ja kaura. Muut (syysvehnä, ruis, mallasohra, seosvilja, 

rypsi, rapsi, kumina, muut viljat) pienempiä määriä ja vaihtelevat vuosittain. 

Seinäjoki: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat ja muut kasvit: kevätvehnä, rehuohra, kaura ja rypsi. Muut (syysvehnä, ruis, 

mallasohra, seosvilja, rapsi, kumina, muut viljat) ovat myös maakunnan suhteessa merkittävää tuotantoa, ja mää-

rät vaihtelevat vuosittain.  

Soini: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: kaura. Muut (rehuohra, seosvilja, rypsi, kumina) pienempiä määriä ja vaihtele-

vat vuosittain. Vehnää viljelty hyvin pieni määrä 2016 ja ruista pieni määrä vuonna 2018. 2020 on viljelty pieni 

määrä jotain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 

Teuva: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (vehnä, ruis, seosvilja, rypsi, rapsi, kumina) maakun-

nan suhteessa merkittävää tuotantoa ja vaihtelevat vuosittain. Vehnä on enimmäkseen kevätvehnää. 2020 on 

viljelty ihan pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei ole luokiteltu. 

Vimpeli: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra ja kaura. Muut (kevätvehnä, ruis, seosvilja) pienempiä määriäja vaih-

televat vuosittain. Rypsiä on tuotettu pieniä määriä vuosina 2016-2018. 

Ähtäri: 

Merkittävimmät tuotettavat viljat: rehuohra, kaura ja seosvilja. Muut (vehnä, rypsi) ovat pieniä määriä ja vaihtele-

vat vuosittain. Vehnä on enimmäkseen kevätvehnää. 2020 on viljelty ihan pieni määrä jotain muuta viljaa, mitä ei 

ole luokiteltu. 

 

Potentiaaliarvio, viljankuivauksen sivutuotteet 

Yleistä kirjallisuustietoa viljelykasvien sivutuotteista ja energiapotentiaalista 

Suomessa viljelykasvien sivutuotteita ovat kirjallisuuden mukaan tuotannosta syntyvät viljan oljet, öljy- ja palko-

kasvien varret ja juurikasvien naatit. Sivutuotteiden vaihtoehtoisia käyttötapoja ovat olkien käyttö eläinkuivik-

keena tai rehuna sekä olkien käyttö maa- ja puutarhatalouden katemateriaalina. Suomalaisen arvion mukaan noin 

10–20 % vuosittaisesta olkisadosta käytetään eläinten kuivikkeena  tai rehuna. (Alakangas, Hurskainen, Laatikai-

nen-Luntama & Korhonen 2016, 131; Pahkala & Lötjönen 2015) Viljan olkea muodostuu suurin piirtein saman ver-

ran kuin jyväsatoakin eli noin 2–4 tonnia kuiva-ainetta hehtaaria kohden. 

Pahkala ja Lötjönen (2015) ovat arvioineet viljojen nykypotentiaalin vuonna 2015 Suomessa bioenergiana tekni-

sesti yhteensä 10,6 TWh:iin ja teknistaloudellisesti 3,8 TWh:iin. Tämä perustuu 2,1 miljoonaan tonniin materiaalin 
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kuiva-ainetta. Kaikkien viljelykasvien potentiaali on arvioitu vastaavasti teknisesti 11,9 TWh:iin ja teknistaloudelli-

sesti 4,3 TWh:iin. Teknistaloudelliseen potentiaaliin on nähty kasvua vuoteen 2030 mennessä n. 20 % ja vuoteen 

2050 mennessä reilut 40 % vuoden 2015 tasosta.  

Pahkalan ja Lötjösen (2015) mukaan Suomessa on ollut maatalousmaa-alaa vuoden 2013 selvityksen mukaan 2,3 

miljoonaa hehtaaria, josta nurmialaa on ollut 0,7 miljoonaa hehtaaria sekä kesantoalaa 0,2 miljoonaa hehtaaria. 

Mikäli viljelypinta-ala olisi ollut 1,4 miljoonaa hehtaaria, olisi hehtaarin tuottama potentiaali tuottanut teknisesti 

1,51 tonnia sivutuotetta hehtaaria kohden, mikä olisi samassa suhteessa energiapotentiaaliltaan 7,6 MWh/ha.  

Potentiaalimäärään vaikuttaa se, mitä viljelyä sisällytetään arvioituihin määriin. Potentiaalia on nyt laskettu viljo-

jen ja valittujen muiden kuivattavien viljelykasvien kokonaismäärille. Tässä ei siis ole otettu huomioon muita viljel-

tyjä kasveja kuin viljat (kategoriat: syysvehnä, kevätvehnä, ruis, rehuohra, mallasohra, kaura, seosvilja, tattari ja 

muut viljat) sekä rypsi, rapsi ja kumina. 

Peltobiomassapotentiaalisen tekniselle tai taloudelliselle hyödyntämiselle ei ole käytössä yksiselitteistä kerrointa. 

Teknis-taloudellinen potentiaali on 25 prosenttia teoreettisesta sivuvirtapotentiaalista. Olkien energiasisältöpo-

tentiaalit hehtaaria kohden ovat 3000-7500 kWh (ks. taulukko 3). (Hallvar 2014, 14-15) 

 

Taulukko 3. Oljen energiapotentiaalit hehtaaria kohti. (Hallvar 2014, 14-15) 
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Tämän selvityksen rajaukset ja kiinnostuksen kohteet, viljankuivauksen sivutuote 

Vaikka suurempi määrällinen potentiaali nähtäisiinkin oljissa, varsissa ja naateissa, Maaseudun muuttuva energi-

antuotanto -hankkeessa on kuitenkin kiinnostus juurikin viljan ja muiden kasvien kuivauksen sivutuotteessa, pää-

asiassa niin sanotussa kuivauksen esipuhdistusjätteessä. Tämä materiaali sisältää muun muassa oljen pätkiä, rik-

kakasvin siemeniä ja pölyä, jotka esipuhdistimen imuvirta saa irtoamaan keveämpänä elevaattorin pyörittämästä 

viljavirrasta. (Kataja 2021) Sivutuotemateriaalia kutsutaan alalla vaihtelevasti esimerkiksi pehuiksi, hauteeksi tai 

kuivauksen alitteeksi. 

Mikäli tarkastelussa on mukana ns. viljan lajittelujätettä, se tarkoittaa siemenviljan tai esim. mallasohran erästä 

poistettua pientä jyvää, jonka määrä riippuu tavoiteltavasta jyväkoosta ja sadon keskimääräisestä jyväkoosta. 

Tämä jae erottuu siis kuivatusta viljasta lajittelemilla viljaerän mahdollisessa kauppakunnostusvaiheessa. Lajittelu-

jätteessä on mukana lähes viljajyvän kokoiset rikkakasvin siemenet. (Kataja 2021) 

Viljankuivauksen sivutuotemateriaalin hyvä puoli energiahyödyntämisnäkökulmasta on se, että sen energiasisältö 

(ts. lämpöarvo) on korkea alhaisen kosteuspitoisuuden vuoksi. Katajan (2021) mukaan esipuhdistusjätteen määrä 

on keskimäärin luokkaa 5-6 % viljaerän kokonaismassasta, ja vaihteluväli voi olla jopa 2 - 15 %. Maaseudun muut-

tuva energiahuolto -hankkeen ohjausryhmässä mukana olevien toimijoiden taholta on myös tuotu esille arvio, 

että sekalaisen viljan kuivauksesta syntyvän sivutuotteen määrä olisi muutaman prosentin luokkaa satopainosta 

tai vaihtoehtoisesti kuution suuruusluokkaa viljelyhehtaaria kohden, mikä perustuu kokemusperäiseen tietoon. 

Hankkeessa tuotiin myös esille huomio, että esipuhdistusjätteen määrä vaihtelee yhteiskuivurilla suuresti vuosit-

tain. (Maaseudun muuttuva energiantuotanto 2021)  

Esipuhdistusjätteen määrä riippuu viljeltävästä kasvista; Viljoista, öljykasveista, palkokasveista ja kuminasta syn-

tyy hyvin eri määriä, ja materiaali on ominaisuuksiltaan erilaista. Puimurin (oma vai urakka) ja kuivurin (oma vai 

urakka) ominaisuudet ja käyttötavat vaikuttavat myös. Myös säätilanne voi vaikuttaa siihen, että missä tuotanto-

vaiheessa roskien poisto viljasta tapahtuu. (Kataja 2021) Vuosittain kuivauksen sivutuotteen määrä myös vaihte-

lee varmastikin johtuen moninaisista kasvuolosuhteista. 

 

Teoreettiset potentiaalit alueittain 

Hankkeessa käytyjen keskustelujen mukaan viljankuivauksen sivutuotetta syntyy viljelijöillä noin 5 litraa (2-3 kg) 

kuivaukseen menevää hehtolitraa kohti. Syntyvään määrään vaikuttavat muun muassa kasvilaji sekä puinti- ja kui-

vauslaitteisto, ja kuten edellä on mainittu, määrä vaihtelee vuosittain.  

Teoreettisesti saatavilla olevaa viljankuivauksen sivutuotteen potentiaalia on arvioitu lähtötiedoista valiten kah-

della määrätasolla: 2 % painosta sekä 5 % painosta (ks. taulukko 4). Oletukset on tehty eri edellä mainituista läh-

teistä saatujen tietojen mukaan oletuksella, että sivutuotetta syntyisi vähintään 2 %, ja joistakin kasveista ja kui-

vurityypeistä sekä vuodestakin riippuen enemmän (käytetään tässä 5 %). Potentiaalit laskettiin erikseen 

syysvehnälle, kevätvehnälle, rukiille, rehuohralle, mallasohralle, kauralle, seosviljalle, tattarille, rypsille, rapsille ja 

kuminalle samalla suhteella syventymättä tässä tutkimuksessa tarkemmin kasvikohtaisesti. Yhteispotentiaaliksi 

Etelä-Pohjanmaalla viljankuivauksen sivutuotteelle saatiin n. 8 360 tonnista (2 %) n. 20 900 tonniin (5 %). 
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Taulukko 4. Viljankuivauksen sivutuotteen teoreettinen potentiaali Etelä-Pohjanmaalla. Kuvassa on laskettu kunkin kasvin 

kohdalla sekä 2 % että 5 % osuuden tuottama potentiaali kiloina.  

 

 

Energiasisältöarvio ja muut ominaisuudet 

Viljan olki ja jyvät sopivat kiinteänä polttoaineena käytettäväksi. Jyvillä ja oljella on keskenään erilaiset pala-

misominaisuudet, joten niitä hyödynnetään erikseen. Potentiaalisia käyttökohteita ovat maatilojen lisäksi lämpö-

keskukset ja pientalot. Oljen polttoon tarvitaan sen polttamiseen suunniteltu kattila. Käytännössä oljen ongelma 

on sen alhainen tiheys, joka hankaloittaa ja tuo kustannuksia logistiikkaan. (Alakangas et al. 2016, 131)  

Viljojen ja lajittelutähteen tuhkapitoisuus on moninkertainen puupolttoaineisiin verrattuna. Oljessa on tuhkaa n. 

4,5-6,5 painoprosenttia. Riskinä on tuhkan sulaminen, polton tasaisena pitämiseen auttaa liikkuva arina. Eri lähde-

materiaalien mukaan (Alakangas et al. 2016, Pahkala & Lötjönen 2015) viljelyn sivutuotteen kuiva-aineen energia-

sisältöä voidaan arvioida olevan lähteestä riippuen keskimäärin 17-18 MJ/kg. Viirimäen (2009) mukaan viljan-

kuivauksen esipuhdistusjätteen lämpöarvo on luokkaa 18 MJ/kg. Viljankuivausjätteen energiasisältöön vaikuttaa 

kasvilaji; esimerkiksi rypsi ja rapsi nostavat sivutuotteen energiasisältöä. Saapumistilaiseen lämpöarvoon vaikut-

taa keskeisesti materiaalin kosteus.  

Viljankuivauksen sivutuotteen energiasisältöä arviointia varten pyrittiin etsimään erilaisille kasvilajeille lämpöar-

voja. Kirjallisuudesta (Alakangas et al. 2016, 131-138) on löydettävissä kasvien lämpöarvoja, mutta ne vaihtelevat 

saapumistilalle arvioidun kosteuden ja huomioon otetun kasvinosan mukaan. Osa lämpöarvioista on kokonaiselle 

kasville tietyssä kosteudessa, osa tiedoista esimerkiksi pelkästään oljelle, osa puristeelle ja osa vaikka kerätylle 

pölymaiselle jakeelle. Laskennassa käytettiin viljalle kosteudessa 20 % olevia saapumistilaisia koko kasvin arvoja, 

jotka vaihtelivat välillä 12,9-13,8 MJ/kg. Huomioitavaa on, että erilaisten viljatähdejakeiden (kasvilajeja ei rapor-

tissa tarkemmin eritelty, kosteudet näissä 6,4-12,4 % välillä) arvot vaihtelivat myös korkeammissa arvoissa välillä 

14,8-16,29 MJ/kg. Öljykasveilla (esim. rypsi ja rapsi) on huomattavasti korkeampi energiasisältö, joten erilaisia 

jakeita kuivaavilta kuivureilta voi tulla hyvin erilaisen energiasisällön yhdistelmäjakeita. 

Alla olevassa taulukossa 5 on arvioitu Etelä-Pohjanmaan jo laskettujen viljankuivauksen sivutuotteiden potentiaa-

lien mukaisesti energiasisältöpotentiaalia. Taulukkoon on lisätty kunkin kasvin kohdalla käytetty arvioitu saapu-

mistilainen lämpöarvo, joita on käytetty kasvikohtaisen energiasisältöpotentiaalin laskemisessa. 2 % sivutuotteen 

syntymisen potentiaaliarviolla kokonaisenergiapotentiaali olisi yhteensä reilut 30 000 MWh ja vastaavasti 5 % ar-

violla vajaat 80 000 MWh. 
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Taulukko 5. Viljankuivauksen sivutuotteen teoreettinen energiasisältöpotentiaali Etelä-Pohjanmaalla.  

 

 

Tutkimusta voisi syventää edelleen tarkastelemalla tilannetta alueellisesti esim. kunnittain. Lämpöarvoon vaikut-

tavat myös tapauskohtaiset materiaalin kosteudet siinä hetkessä, kun energiahyödyntäminen on ajankohtaista. 

Materiaali voi altistua kosteudelle ja jopa imeä ilmankosteutta itseensä pidempään säilytettäessä. Energiapotenti-

aalia voisi myös arvioida tuotantohehtaareittain (kWh/hehtaari) hyödyntämällä tilastoissa hehtaarisatomääriä. 
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