
Viljankuivaus ja siihen liittyvät 
energianäkökulmat 



Esimerkki kaurantuotannon 
kokonaisenergiankulutuksesta 

Panos MJ/ha kWh/ha % 

työkoneiden energiankulutus  1449 402 7 % 

Kuivaus 3600 1000 18 % 

Lannoite N 7911 2197 39 % 

Lannoite P 396 110 2 % 

Lannoite K 420 116 2 % 

siemen 3096 860 15 % 

Glyfosaatti 1810 502 9 % 

MCPA 388 108 2 % 

lannoitteen kuljetus 250 km 34 9 0 % 

sadon kuljetus 70 km 97 26 0 % 

Koneiden ja laitteiden valmistus 1040 288 5 % 

YHTEENSÄ 20242 5622 100 % 



Viljankuivauksen teoriaa 

- Kuivaus on fysikaalinen tapahtuma jossa haihdutetaan ja vettä viljasta 

- Haihduttamiseen tarvitaan energiaa veden muuttamiseksi 
vesihöyryksi 

- Jyvässä on vettä 3 muodossa 
- Kemiallisesti sitoutuneena (kidevesi) 

- Fysikaalis-kemiallisesti sitoutuneena (kolloidinen paisuntavesi)  

- Fysikaalis-mekaanisesti sitoutunut vesi 

- Haihduttamiseen tarvittava energia 
- Kidevesi ( ei yleensä haihduteta) 

- Kolloidinen paisuntavesi 4,3 MJ/kg eli 1,2 kWh/kg 

- Fysikaalis-mekaaninen vesi 2,5-3,3 MJ/kg eli 0,7-0,9 kWh/kg 

- Haihdutusenergiana käytetään ilman lämpöenergiaa 
- ESIMERKKI: +15°C  RH 50% voi sitoa noin 2,5 g vettä /m3 omalla sisäenergiallaan 

- Saman ilman lämmittäminen +70°C  pudottaa RH:n alle 3%:iin 

- Ilman kuivauskyky nousee 7 kertaiseksi 



Viljankuivauksen teoriaa 
- Öljy sisältää 43 MJ/kg energiaa 
- Teoriassa haihduttamiseen tarvitaan 0,07-0,12 l öljyä 

vesikiloa kohti (3-4,5 MJ/kg) 
- Käytännössä energian kulutus on paljon suurempi  

4,5-7 MJ/kg vesikilo 
- Ero johtuu kuivurissa tapahtuvista häviöistä 
- Energia sitoutuu vesihöyryyn ja on periaatteessa 

otettavissa takaisin käyttöön 
- Kondensointitekniikka kuitenkin kannattaa vain 

ympäri vuoden käytettävissä järjestelmissä 
- Pääsääntöisesti kuivauskyky saadaan 

öljylämmityksellä 
 



Viljankuivauksen kustannusjakauma 
pakettikuivurissa 

Kuivurin mitat 

- 350 hl pakettikuivuri 

- 500 tn/v 

- Poistoaika 15 ja 25 v 

- Öljyn hinta 85 snt/l 

- Paketin hinta 134 000 € 

 

Vuosikustannus  20 200 € 

( n. 40 €/tn) 

 

korko 
17 % 

poisto 
35 % 

vakuutus ja 
kunnossap. 

10 % 

energia 
35 % 

työ 
3 % 



Viljankuivauksen kustannusjakauma 
vaunukuivurissa 

Kuivurin mitat 

- 300 hl vaunukuivuri 

- 500 tn/v 

- Poistoaika 15 v 

- Öljyn hinta 85 snt/l 

- hinta 50 000 € 

 

Vuosikustannus  13 500€ 

 

korko 
9 % 

poisto 
25 % 

vakuutus ja 
kunnossap. 

5 % 

energia 
54 % 

työ 
7 % 



Lämmöntuotannon 
energiavaihtoehdot 

Hake Puu -
pelletti 

Turve- 
pelletti 

Pala-
turve 

Kaura Esipuh-
distajan 
jäte 

KPÖ 

Kosteus  
% 

25-35 8-10 8-15 25-40 14 20 

Irtotiheys 
kg/m3 

250-320 600-650 750 350-
400 

520-
590 

300-350 

Energiaa 
kWh/i-m3 

700-900 2900-
3900 

3300 1400 2200-
2500 

1500 10000 

Tuhkaa  
Ka % 

0,5-2 0,5 1,1-4 4-6 5-7 5-7 

Hinta 
Snt/kWh 

1,8 - 2,6 4,4 3,5 2,5 4,4 0 9 



Lämminilmakuivaus 
bioenergialla 

+ Käyttökustannuksiltaan huomattavan edullinen 
vaihtoehto 

+ Pienentää viljakilon hiilijalanjälkeä 

+ Kierrättää rahaa paikallistaloudessa 

+ Parantaa osaltaan elintarvikkeiden huoltovarmuutta 

+ Tekee märkien erien kuivauksen mielekkäämmäksi 

 Vaatii isommat kiinteät kustannukset 

 Aiheuttaa ylimääräistä työtä kuivaussesonkiin 

 



Voidaan toteuttaa 

Ilmauunilla 

- Kuivauksen yksittäisratkaisu 

- Yksinkertainen toimintaperiaate 

 

Vesilämpökeskuksella 

- Mahdollistaa lämmöntuotannon moneen 
kohteeseen 

- Antaa mahdollisuuksia varaajatekniikan 
käyttöön 



Ilmauunit 

- Uuni, joka tuottaa suoraan kuumaa ilmaa  

- Kaupallisia malleja saatavissa kokoluokassa 
300-650 kW 

- Teknisiä ratkaisuja saatavana konttiratkaisuna 
tai erillislaitteina 

- Toimivat kuivauksessa öljyuunin tapaan 

- Jäähtymisaika n. 0,5 h pidempi kun öljyuunilla 

- Konvektoriosa on noin 50% suurempi kuin 
öljyuunilla 



Ilmauuni konttiratkaisuna 



Ilmauuni stokerpolttimella 



Öljyuunin etu-uuni 



Vesikiertoinen järjestelmä 

- Lämpö tuotetaan lämpökeskuskattilalla 

- Johdetaan ”kaukolämpönä” kuivurille 

- Lämpö siirretään radiaattoripatterilla 
kuivurin imuilmaan 

- Mahdollistaa lämpökeskuksen käytön  
muiden rakennusten lämmitykseen 

- Ongelmana kuivurin tarvitsema suuri teho 
muihin rakennuksiin verrattuna 

- Voidaan käyttää myös ns. lisälämpönä 

 



Vesikiertoinen järjestelmä 

- Kuivurin tehontarve yleensä 300-500 kW 

- Rakennusten tehontarve harvoin yli 100 kW 

- Yksi ratkaisu on 2 erillistä kattilaa samalla 
hakevarastolla  



Kuvat: Maatilan hakelämmitysopas 

Metsäkeskus 



Radiaattori  
(lamellipatteri) 

- Radiaattoripatteri on lämmönvaihdin, 
jolla veden lämpö siirretään 
kuivausilmaan 

- Asennetaan aina kuivuriuunin 
etupuolelle  

- Mitä suurempi veden ja ilman 
lämpötilaero, sitä pienempi radiaattori 
riittää 

- Paksumpi radiaattori aiheuttaa 
suuremman ilmanvastuksen 

- Radiaattorin asennus hankaloittaa 
öljypolttimen paloilman saantia – 
järjestettävä erillisellä kanavalla 



Radiaattori  
(lamellipatteri) 

Kuva: Antti-Teollisuus Oy 

 



Käytännön ratkaisu 
alipaineuunissa 



Vesikiertoinen järjestelmä 
- Matalapaineisena veden maksimilämpötila 

<100°C 

- 100°C vedellä vaikea saavuttaa haluttua 
kuivauslämpötilaa 

- Paineistamalla maksimilämpötilaa voi nostaa 
- 4 bar paineessa maksimilämpötila n. 120°C 

- 6 bar paineessa 150°C 

- 10 bar paineessa 175°C 

- Korkeampi lämpötila vaikuttaa kuitenkin 
käytettäviin materiaaleihin 

 



Lämminilmakuivauksen 
vaihtoehto -kylmäilmakuivaus 

- Perustuu ilman luontaiseen kuivauskykyyn 
- Esim:  

- +20°c RH 50%  ilma voi sitoa vettä noin 2,8 g/m3 
- +15°c  RH 50% ilma voi sitoa vettä noin 2,5 g/m3 
- +10°c RH 50%  ilma voi sitoa vettä noin 2,3 g/m3 
- Kosteuden nousu RH 70%:iin puolittaa kuivauskyvyn 

- Suuri ilmamäärä viljamassan läpi kuivattaa viljan 
- Tuttua tekniikkaa ns. kylmäilmalavakuivureista 
- Lavakuivurin ongelma: vaatii käsityötä  
- Nykyajan ratkaisu: kuivaussiilo 

 



Viljan säilyminen 



Kuivaussiilo 



Kuivaussiilo 

- Paksuun kerrospaksuuteen 
perustuva kylmäilmakuivuri 

- Kuorettumisongelma estetään 
jatkuvalla sekoituksella 

- Tasoittaa kerrospaksuuden –ei 
lavakuivuriongelmaa 

- 5-10 kertainen vastapaine 
lavakuivuriin verrattuna 

- Vaatii keskipakopuhaltimet 

- Ei yhtä energiatehokas kuin 
lavakuivuri 

 

 

 



Ilman kuivauskyvyn vaikutus 
kuivaussiilon energiakustannukseen 

Oletuksena 5 m kerrospaksuus ilman lisälämpöä 
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Kuivausilman vedensitomiskyky g/m3 

Vertailukustannukset 

   Öljyllä      12  snt/kg 

   Hakkeella 3,5 snt/kg 



Kuivaussiilo 

- Hyvissä sääolosuhteissa kuivaussiilo on 
kustannustehokas kuivausratkaisu 

- Ei rajoita puintikapasiteettia 

- Sopii myös viljan tuuletukseen ja 
jäähdytykseen  

- Mahdollistaa hyvin lisälämmön käytön 

- Vaatii kuitenkin huolellisuutta ja 
seuraamista laadun varmistamiseksi  




