SaloSolar

BROILERIT KASVAVAT AURINGOLLA
Oripäässä sijaitsevan Lankisen tilan toiminnassa on mukana jo viides sukupolvi. Pitkä historia
vaikuttaa myös tulevaisuuteen valmistautumiseen: miten investoidaan, jotta sukupolvien
ketju ei katkea? Yksi vastauksista löytyi aurinkosähkövoimalasta.
Lankisen tilalla on kasvatettu Kariniemen
kananpoikia jo 40 vuotta. Nykyaikainen
maatalous kuluttaa runsaasti energiaa,
koska
apuna
käytetään
paljon
modernia teknologiaa. Lankisen tilalla
energiatuotantoon on haettu ratkaisuita,
jotka ovat mahdollisimman pitkäikäisiä,
ympäristöystävällisiä ja huolettomia.
Tilan kolme broilerikasvattamoa lämpeävät
hakkeella. Kasvattamot kuluttavat kuitenkin
vuositasolla noin 90 000 kWh sähköä, joten
Tarmo ja Tiina Lankinen ryhtyivät pohtimaan
erilaisia energiaratkaisuja, joista parhaaksi
vaihtoehdoksi nousi oma aurinkovoimala.
”Sähkönkulutus broilerinkasvattamossa on
suurinta kesällä, kun energiaa menee paljon
ilmanvaihtoon. Aurinkovoimalahan tuottaa
eniten sähköä kesällä, joten se tuntui alusta
alkaen hyvältä vaihtoehdolta”, kertoo tilan
isäntä Tarmo Lankinen.

”Meille
hyvin
tärkeää
on
myös
sähköntuotannon
ekologisuus
ja
huoltovarmuus, ja aurinkovoimalan tehokas
toiminta-aika, 25-30 vuotta, sopii meidän 25
vuoden kvartaaliajatteluumme.”
Lankisen tila haki aurinkovoimalaansa
energiatukea
Varsinais-Suomen
ELYkeskukselta, ja koska kaikki tuotettu sähkö
kuluu maataloustuotannossa, he saivat
investointiinsa täyden 40% investointituen.
Voimalaksi
he
valitsivat
salolaisen
Areva Solar Oy:n järjestelmän, jonka
suomalaisuusaste on noin 90%. ”No kun
tässä kotimaista ruokaa itse tuotetaan,
niin kyllä se kotimaisuus on mielessä myös
omissa hankinnoissa”, emäntä painottaa.
Areva Solar Oy:n aurinkosähkövoimala on
tehty suomalaisilla, Salossa valmistetuilla
SaloSolarin,
275W
Mono
Crystal
aurinkopaneeleilla.

Voimala rakentui viikossa kasvattamon
kylkeen, pellonpientareelle, jossa aurinko
paistaa aamusta iltaan esteettä 28,875
kWp voimalan 105 aurinkopaneeliin.
Aurinkovoimalan koko laskettiin ideaaliksi
kasvattamon sähköntarpeeseen nähden,
kattamaan
30%
sähkönkulutuksesta.
Aurinkovoimala tuottaa sähköä huhtilokakuussa, ja Lankisen tilan aurinkovoimalan
paneelit on kallistettu kulmaan, jossa ne
poimivat talteen myös kevään ja syksyn
auringonvalon kaikkein tehokkaimmin.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ 28,875 kWp

Moniin maataloudessa käytettäviin koneisiin
tottunut isäntä kiitteleekin aurinkovoimalaa
myös sen helppoudesta: ”Kun ei ole liikkuvia
osia, ne eivät mene rikki, eikä voimalaa
tarvitse huoltaa. Juuri tässä ihailin, kun sade
pesi pois paneeleille pudonneen siitepölyn
- on tosiaan luonnonmukainen laitos, kun
luonto hoitaa kunnossapidonkin!”

LANKISEN TILA

Toteutus: Areva Solar Oy
Vuosituotto: 27400 kWh
Aurinkopaneelit: 105kpl, SaloSolar Mono
Crystal 275W
Maateline: Alumiini
Yhteystiedot: www.arevasolar.fi

Yritykset: Lankisen Tila Oy (rotukarja) ja
Lankisen Broileri Oy (broilerinkasvattamo)
Tuotanto: 56 000 broileria, 630 pihvisonnia,
lisäksi nurmi- ja rehuviljaviljelyä
Sijainti: Oripää
Yhteystiedot: www.lankisentila.fi

