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EIP-ryhmän toimijat

1.2.2018

• Luonnonvarakeskus (Luke)
• Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
• Kasken tila, Sastamala
• Yli-Pietilän tila, Sastamala
• Polar Glucan Oy
• ProAgria Keskusten Liitto
• Hypcom
• JM-MANTECH



© Luonnonvarakeskus3

EIP -ryhmään osallistuvien toimijoiden tehtävät

OLJEN JA SIVUJAKEIDEN JAKAMINEN HITAASTI VTT
JA NOPEASTI HAJOAVAAN JAKEESEEN - autohydrolyysi LUKE
RAVINTEIDEN LISÄYKSEN SELVITYS - pilotointi
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Hankkeen tavoitteet

• Hankkeen päätavoite on tuottaa 
kustannustehokkaasti korkealaatuista kauraa ja 
nostaa kauran kuivauksessa, lajittelussa ja 
kuorinnassa syntyvien sivuvirtojen ja pelto-oljen 
käyttö- ja jalostusarvoa kauran viljelyn 
kannattavuuden parantamiseksi.

• Testataan kemikaalittoman termomekaanisen 
prosessin (autohydrolyysin) soveltuvuus 
laatukauran tuotannossa syntyvien sivujakeiden 
prosessointiin.

1.2.2018
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Kauran viljelyn kasvimassatase

HITAASTI HAJOAVA  AINES (humus) 2 t

NOPEASTI HAJOAVA AINES (sokerit) 2 t

"haihdutettu siirappi liuenneista aineista"

JYVÄT 4 t

RUOKA 2,5 t

OLKI 4 t

ravinteet
"märkä kiintoaines"

SIVUJAKEET 1,5 t
ELÄINREHU

PELTO 1 hehtaari
1. talvisin hallittu pieni olkikuorma 

(vähemmän homeita)
2. kierrätys ravinteiden kanssa

KUIVURI, LAJITTELU, MYLLY

SIVU-
JAKEIDEN

JAKAMINEN
(autohydrolyysi)

1.2.2018
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Kuivauksessa ja lajittelussa syntyvät sivujakeet 
voidaan hyödyntää 

vaihtoehdot jakeiden poltolle saadaan 
termomekaanisen prosessin tuloksena

Kuva: Veli Hietaniemi

1.2.2018



© Luonnonvarakeskus7

Hankkeen tavoitteet ...

• Autohydrolyysin tuotteina syntyy hitaasti hajoava 
orgaaninen aines (humus) ja nopeasti hajoava 
vesiliukoinen jae. Prosessin tehostamista 
testataan edelleen kustannustehokkaalla lievällä 
entsyymikäsittelyllä. Määritetään jakeiden 
kemiallinen koostumus ja liukoisen jakeen 
rehuarvo.   

1.2.2018
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Hankkeen tavoitteet …

• Selvitetään kenttäkokeilla prosessoidun orgaanisen 
aineksen kierrätyksen soveltuvuus peltokäyttöön. 
Selvitetään pilottikokeilla kierrätyksen vaikutus pellon 
happamuuteen, kosteuteen, kemialliseen 
koostumukseen, pääravinteisiin ja metalleihin. 

1.2.2018
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Mittaus tulee lähemmäs viljelijää

Kenttälaboratorio Kasken tilalla. Kuva: Veli Hietaniemi

Tekninen laatu: 
kosteus, valkuainen, 

tärkkelys ja hlp.
Turvallisuuslaatu: 
DON, T-2+HT-2.

1.2.2018



© Luonnonvarakeskus10

Hankkeen tavoitteet …

• Selvitetään myös, voidaanko hitaasti hajoavaan 
orgaaniseen ainekseen sekoittaa kalkkia ja puun 
poltosta syntyvää tuhkaa peltomaan happamuuden 
synergistä säätöä varten, sekä mahdollisuudet sitoa 
orgaanista typpeä kierrätettyyn ainekseen 
lannoitteeksi. 

1.2.2018
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Hankkeen tavoitteet …

• Vähennetään huolellisella viljan kuivauksella ja 
lajittelulla sekä oljen keräämisellä pellolta Fusarium -
sienten ja hometoksiinien, kasvitautien ja rikkakasvien 
riskiä. Autohydrolyysi tuhoaa kaikki kauran sivuvirtojen 
mikrobit ja myös homeitiöt.

• Lisätään viljelysmaan orgaanisen aineksen määrää. 
Humuksen lisäämisellä peltoon vähennetään eroosiota 
ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin, 
pienennetään metaanipäästöjä sekä sitoutetaan 
peltoon ilman hiilidioksidia. 

1.2.2018
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Haaste: Huolellinen kuivaus ja lajittelu pienentää 
hometoksiiniriskiä          

ongelmaa ei saa palauttaa takaisin peltoon

Kuvat: Veli Hietaniemi

Lajittelulla ja kuorinnalla kaura-
näytteiden DON- ja T-2+HT-2 -

pitoisuudet alenevat 75–91 % ja 
87 % vastaavassa 

järjestyksessä.

1.2.2018
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Hankkeen web-sivu: www.laatukaura.fi

1.2.2018
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Hyviä uutisia

1.2.2018

• Suomalaiselle laatukauran tuotannolle ja uusille 
tuotesovelluksille huima kysyntä.

• Onnistuneet kokeet autohydrolyysin optimoinnista 
kauran oljelle.

• Sitran Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 
selvityksessä kannustetaan tarttumaan rohkeisiin 
kokeiluideoihin ja testaamaan niitä pilottitasolla. 



© Luonnonvarakeskus15

Hyviä uutisia …

1.2.2018

• Selvityksessä mainitaan myös, että alkutuotannon 
raaka-aineet ovat pääomaa, jonka hyvä huolenpito on 
kestävien ratkaisujen edellytys. 

• Uusien toimintatapojen kehitys vaatii laatukauran 
viljelijöiden, viljelijärenkaiden, tutkimuksen, neuvonnan 
ja viljaa käyttävän teollisuuden välisen viestinnän ja 
monimuotoisen vuorovaikutuksen vahvistamista.
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Hyviä uutisia …

1.2.2018

• Isomman mittaluokan koeajot tilattu. 

• Erinomainen EIP-ryhmä – huippuosaamista pellolta 
pöytään ja puuteriin.
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Kiitos!
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