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Murskeviljalla 
kustannussäästöjä
maidon- ja naudanlihantuotantoon
Puintikosteiden viljanjyvien murskesäilöntä on edullinen ja tehokas 

vaihtoehto viljan kuivaukselle. Murskesäilönnässä vilja puidaan ja säilötään 

kosteana, mikä vähentää selvästi kuivatuskustannuksia ja sääriippuvuutta. 

Edullisuus korostuu sateisina syksyinä.

 ◼ Teksti: Auvo Sairanen, Marketta Rinne
 ◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, Auvo Sairanen

P olttoöljyn hinta ja kuiva-
tuskustannukset nouse-
vat vääjäämättä tulevina 
vuosina. Ilmastonmuu-

toksen myötä syyssateiden mää-
rän on myös ennustettu lisään-
tyvän, mikä osaltaan lisää puinti-
viljan keskimääräistä kosteutta. 

Vaihtoehtoja viljan kuivauk-
seen on esitetty oheisessa tau-

lukossa seuraavalla sivulla. Kos-
tealle viljalle sopiva murskesäi-
löntä on yksinkertainen mene-
telmä, jonka periaatteet nou-
dattavat nurmisäilörehun tekoa. 
Kokojyväsäilöntä sopii murska-
usta kuivemmalle viljalle ja se 
perustuu bakteeritoimintaa 
estäviin säilöntäaineisiin. Tässä 
artikkelissa keskitytään murske-

säilöntään, joka on vaihtoehtoi-
sista viljansäilöntämenetelmistä 
käytetyin.

Haasteena kuiva-
ainepitoisuuden hallinta
Murskesäilönnässä vilja puidaan 
keltatuleentumisvaiheessa, kun 
sen kosteuspitoisuus on 30–40 
prosenttia. Suositusta kuivem-

Tasaiselle alustalle sijoitettu tuubi varastoi murskeviljan hyvälaatuisena. Rehunteon jälkeen on syytä odottaa kolmisen viikkoa, että rehun käyminen 
on loppunut. 
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paa viljaa käytettäessä rehumas-
saan jää ilmaa ja homehtumis-
riski kasvaa. Joskus kuivalle vil-
jalle on suositeltu vesilisäystä, 
mutta vesi ei välttämättä ehdi 
murskausvaiheessa imeytyä 
tasaisesti viljaan. 

Kostea vilja murskataan ja sul-
jetaan ilmatiiviiseen varastoon. 
Säilöntä perustuu maitohappo-
käymisen aiheuttamaan rehun 
pH:n laskuun. Säilyvyyttä voi-
daan parantaa säilöntäaineilla 
samaan tapaan kuin nurmisäilö-
rehun teossa. Maitohappobak-

teeriympeillä käymistä voidaan 
ohjata haluttuun suuntaan ja 
siten vähentää virhekäymisestä 
kertovien etikkahapon sekä eta-
nolin pitoisuuksia ja parantaa 
rehun mikrobiologista laatua. 

Happosäilöntäaineet rajoitta-
vat rehun käymistä samalla peri-
aatteella kuin nurmisäilörehua 
tehtäessä. Homeen kasvua estä-
villä säilöntäaineilla voidaan 
vähentää erityisesti suhteellisen 
kuivan murskeviljan homeh-
tumisriskiä. Luken vetämässä 
Rehvi-hankeessa (Rehuviljaa 

entistä edullisemmin) selvitet-
tiin säilöntäaineiden vaikutusta 
kuivahkon (kosteuspitoisuus 27 
%) murskevehnän säilyvyyteen 
ja kemiallisilla säilöntäaineilla 
pystyttiin selvästi hidastamaan 
niiden lämpenemistä säilöjen 
avaamisen jälkeen. 

Säilönnän kannalta kostea 
vilja on varmin vaihtoehto. 
Puinnin ja murskauksen kan-
nalta märkä vilja on kuitenkin 
hankala ja käytännössä 25–30 
prosentin puintikosteus on 
yleinen käytäntö. Tätä kuivem-

massa viljassa happokäyminen 
jää heikoksi. 

Säilöntäaineen valinnassa 
pääsääntö on, että kuivemmassa 
viljassa happosäilöntäaineet toi-
mivat varmimmin. Kosteuden 
kasvaessa biologiset säilöntäai-
neet toimivat paremmin, kun 
niiden sisältämät bakteeriympit 
saavat kasvuunsa välttämätöntä 
vettä.  

Jyväsäilöntä propionihapolla 
soveltuu viljan säilöntään, kun 
puintikosteus on 18–25 prosent-
tia. Jyviä ei myöskään tarvitse 

Murskesäilönnässä vilja voidaan puida jo keltatuleentumisvaiheessa eli kun sen kosteuspitoisuus 
on 30–40 prosenttia. Vija murskataan ja suljetaan ilmatiiviiseen varastoon. Säilyvyyttä voidaan parantaa 
säilöntäaineilla. 

Vaihtoehtoisia säilöntämenetelmiä viljan kuivaukselle

Kosteustavoite, % Säilöntäaine Jyvien käsittely Säilöntäperuste

Murskesäilöntä 25–40 Muurahaishappopohjainen, 
biologinen maitohapobakteeriymppi tai 
ilman säilöntäainetta

Murskattu pH:n lasku maitohappokäymisen 
takia, säilöntäaineet

Propionihapposäilöntä 16–20 Propionihappo Kokonainen Säilöntäaineet

Ureasäilöntä 19–25 Urea Kokonainen tai murskattu Urea hajoaa ammoniakiksi ja 
nostaa pH:ta
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murskata. Kokojyväsäilöntä on 
sinällään toimiva, mutta kustan-
nuksiltaan arvokas menetelmä.  
Säilöntäainekustannus pysyy 
kurissa kun käytetään suhteel-
lisen kuivaa viljaa. Kosteuden ja 
vihreiden jyvien osuuden kasva-
essa välttämättömän säilöntäai-
neen määrä kasvaa myös.

Viljan ureasäilöntä on koh-
tuullisen vähän käytetty vaihto-
ehto. Ureasäilönnässä viljaan 
muodostuu emäksistä ammo-
niakkia, joka estää mikrobien 
kasvun. Myös tämä menetelmä 
soveltuu parhaiten kohtuullisen 
kuivan viljan säilöntään. Urea 
annostellaan valmisteesta riip-
puen veteen liuotettuna tai kui-
valisäyksenä. Vilja voidaan varas-
toida peitettynä, mutta varaston 
ei tarvitse olla ilmatiivis. Mene-
telmä soveltuu myös esimerkiksi 
murskeviljan tuubisäilöntään. 

Emäksisenä ureasäilöntä 
vähentää hapanpötsiriskiä, 
mutta muuta ruokinnallista 
arvoa ammoniakista muodostu-
neella raakavalkuaisella ei ole. 
Poikkeuksen tähän tekee raa-
kavalkuaispitoisuudeltaan hyvin 
matalan karkearehun täydennys.

Tekniikka haltuun
Ilmaa hyväksi käyttävien haital-
listen mikrobien kasvu alkaa 

kosteassa viljassa välittömästi 
puinnin jälkeen, joten säilöntä 
tulisi tehdä alle vuorokauden 
kuluessa puinnista. Säilönnän 
viivästyessä viljaan voi lisätä pro-
pioinihappoa puinnin yhtey-
dessä. Murskain säädetään siten, 
että kaikki jyvät rikkoontuvat. 
Rehun kosteus täytyy mitata ja 
säilöntäaine annostellaan tasai-
sesti suositusten mukaan. Säi-
löntäaineen kulutusta seurataan 
työn edetessä. 

Murskevilja voidaan säilöä tuu-
bissa, laakasäilössä, aumassa tai 
ilmatiiviissä tornissa. Laakasäilö 
tai auma täytetään ohuina ker-
roksina ja tiivistetään kuten nur-
misäilörehu. Tavoitteena on saa-
vuttaa tuhannen kilon kuutio- 
paino. 

Ilmatiiviyden varmistamiseksi 
käytetään säilön sivuilla riittävän 
vahvoja muovikalvoja ja muovin 
yläosa käännetään ilmasuluksi 
varaston päälle. Hyvälaatuisen 
happistopparin ja lintukestä-
vän päällyspressun käyttö säi-
lön päällä varmistavat säilöntä-
tuloksen. Epätasainen rehun 
pinta jättää ilmataskuja ja mah-
dollistaa pilaantumisen.

Tuubisäilöntä on viime vuo-
sina yleistynyt säilöntävaihtoeh-
tona. Menetelmä vaatii oman 
laitteiston, joka murskaa, säilöö, 

rehun käyminen on loppunut 
ja jälkilämpenemisen riski mini-
moitu. Jälkilämpeneminen ja 
rehun pilaantuminen ovat ris-
kinä etenkin kesäkaudella ja 
rehun leikkuupinnan etenemi-
sen täytyy olla riittävän ripeää. 
Tämä onnistuu mitoittamalla 
varaston koko kulutukseen näh-
den sopivaksi. 

Murskevilja sopii hyvin 
nautojen ruokintaan
Murskevilja sopii korvaamaan 
kuivattua viljaa kaikille eläinla-
jeille, mutta sen käyttöä voivat 
rajoittaa ruokintatekniset ratkai-
sut, sillä esimerkiksi ruuvikuljet-
timiin se ei sovellu. Sen sijaan 
lypsykarjan ja lihanautojen seos-
rehukomponentiksi se sovel-
tuu hyvin. Seosrehuruokinnassa 
murskeviljan matala kuiva-aine-
pitoisuus vähentää viljan lajittu-
mista, mikä on pölyämättömyy-
den lisäksi yksi menetelmän etu. 
Maittavuudeltaan murskevilja on 
vähintään kuivan viljan veroista.

Ruokinnalliselta arvoltaan 
murskevilja vastaa kuivattua vil-
jaa eikä vaadi ruokintasuunni-
telmaan mitään lisävaatimuksia. 
Ainoa poikkeus on, että tuore-
säilöttyyn viljaan ei muodostu Viljan murskausta on saatavina urakointina ja se soveltuu myös tilayhteistyönä tehtäväksi.

Viljan kosteuspitoisuuden hallinta on murskesäilönnän 
haastavimpia tehtäviä.

tiivistää ja varastoi viljan yhtenä 
työvaiheena. Erillistä painotusta 
ei tarvita. Linnuilta suojattuna 
ja tasaiselle alustalle sijoitettuna 
tuubi pystyy varastoimaan viljan 
hyvälaatuisena. 

Rehunteon jälkeen on syytä 
odottaa kolmisen viikkoa, jotta 
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EuroMaito-hankkeen tilalla murskevilja on hyväksi  
todettu  

 ◼ Maitotilojen hyviä käytäntöjä kartoittava 
ja edistävä EuroMaito-hanke tutkii erilaisia 
rehuntuotantovaihtoehtoja ja niiden kustan-
nuksia. Hankkeeseen osallistuva Ahti Pus-
sinen Kajaanista Rauharannan tilalta on 
säilönyt rehuviljan murskeena jo kahdek-
san vuotta. Aikaisemmin työn teki urakoit-
sija, mutta viime vuonna Ahti investoi omaan 
murskemyllyyn (kapasiteetti 20 tn/h). Han-
kintahinnan vastapainoksi töitten ajoitus on 
helppoa ja urakointipalvelua voi tarjota myös 
naapureille. Murskaimella säilöttynä korjuu-
ketjun kapasiteetti on useimmissa tapauk-
sissa viljakuivaamoa suurempi etenkin mär-
kinä syksyinä.

Menetelmänä Pussisella on tuubisäilöntä 
biologista säilöntäainetta käyttäen. Kulu-
vana kesänä tarkoitus on puida seosviljaa 
noin 100 hehtaarilta. Viljan kylvö on ajoi-

tettu siten, että arvioitu kosteus puitaessa 
on noin 30 prosenttia. Biologisella säilön-
täaineella säilötyn rehun laadussa ei ole 
ollut huomauttamista edes kuluneen kuu-
man kesän aikana. 

Tuubin etuna on rehun leikkuupinnan ete-
neminen syöttövaiheessa noin 0,5 metriä 
vuorokaudessa, jolloin rehun lämpenemi-
nen ei tuota ongelmaa kunhan muovi pysyy 
ehjänä. Tuubin suojana lintuja vastaan käy-
tetään mittaan leikattua pressua, jonka alla 
käytetään autonrenkaita pressun korotta-
jana. AS

EuroMaito 
-HANKE
 Mukana 12 pilottitilaa Itä-Suomen 
 ja Kainuun alueilta
 Toteuttajina Luke, Savonia AMK ja 
 ProAgria Pohjois-Savo
 Päärahoittaja Euroopan 
 maaseudun kehittämisen 
 maaseuturahasto 
 Yhteistyökumppaneina ItäMaito, 
 Hankkija, Atria, Faba ja Suonentieto

E-vitamiinia kuten kuivan viljan 
varastoinnin yhteydessä. Säilön-
tämenetelmän valinta on siten 
työtekninen ja kustannuksiin 
perustuva. 

Kustannussäästöjä luvassa
Kuivuri-investointia suunnitel-
lessa murskevilja on kilpailu-
kykyinen vaihtoehto. Kuivuri-
investoinnin kustannus pie-
nenee yksikkökoon kasvaessa 
murskesäilöntäinvestointia no-
peammin. 

Murskesäilöntä jää Työteho-
seuran 10 vuotta sitten tekemän 
vertailun mukaan kuivuria edul-
lisemmaksi myös suurilla vilja-
määrillä. Säilöntäkustannus 
murskemenetelmällä on kar-
keasti laskien yli 50 prosenttia 
edullisempaa kuivatukseen ver-
rattuna, kun investointikustan-
nus lasketaan mukaan. 

Tuubisäilöntä on hieman säi-
lövarastointia edullisempi. Tuu-
bisäilönnän yksi merkittävä etu 
on rehuvaraston koon muodos-
tuminen sadon mukaan. 

Murskemylly tehokkaana 
koneena soveltuu usean tilan 
yhteiskäyttöön, jolloin koneen 
käyttöaste saadaan hyväksi. 
Yhteiskäytön vaihtoehtona joku 

tila ostaa koneen itselleen ja myy 
urakointipalveluja naapuriti-
loille. Tuoresäilönnän avulla vil-
jan puintikautta voidaan jatkaa 
ja puimurin käyttöastetta nos-
taa. Olosuhteiden mukaan aloi-
tetaan murskesäilöntään mene-
vällä viljalla ja tarpeen mukaan 
osa voidaan puida 2–3 viikkoa 
myöhemmin kuivattavaksi. 

Kuivaa viljaa voidaan tarvita 
esimerkiksi kioskiruokinnassa. 
Kuivan viljan etuihin kuuluu 
myös hyvä säilyvyys, mahdolli-
suus käyttää siemenenä ja sitä 
on myös helpompi tarvittaessa 
myydä. 

Tuoresäilöntään voidaan 
valita myöhäisempiä ja samalla 
satoisampia lajikkeita. Tällöin 
samalla työmäärällä ja lannoi-
tuksella satoa saadaan nostet-
tua ja yksikkökustannus laskee 
tätä kautta. Viljojen lisäksi myös 
puitu herne ja härkäpapu voi-
daan säilöä murskaamalla. ◻

Kirjoittajista Sairanen toimii Luon-
nonvarakeskuksella erikoistutki-
jana ja Rinne tutkimusprofesso-
rina.


