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EIP-ryhmän toimijat

17.1.2019

• Luonnonvarakeskus (Luke)
• Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
• Kasken tila, Sastamala
• Yli-Pietilän tila, Sastamala
• Polar Glucan Oy
• ProAgria Keskusten Liitto
• Hypcom
• JM-MANTECH
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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.
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Kauran suosio vaikuttaa kasvavan vuosi vuodelta. 

Viime vuonna Suomessa käytettiin kauraa 
elintarvikkeiksi 92 miljoonaa kiloa, 10 % enemmän 
kuin vuonna 2016. 

Useat yritykset ovat ryhtyneet kehittämään uusia 
kauratuotteita, mikä näkyy kuluttajille kaupan 
hyllyillä kauratuotteiden kirjon kasvuna.

Suomessa syötiin viime vuonna 7,3 kiloa kauraa 
asukasta kohti. 

Miksi keskitytään kauraan?

17.1.2019
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Viljoistamme kaura on tunnettu kotimaassa ja kansai nvälisesti 
hyvästä laadustaan, maustaan, vaaleasta ja kirkkaas ta väristään.
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Kuva: Veli Hietaniemi

17.1.2019



© Luonnonvarakeskus6

International Green Week, Berlin – 18–27 January 2019

17.1.2019



© Luonnonvarakeskus7

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)

17.1.2019
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Kuivauksessa ja lajittelussa syntyvät sivujakeet 
voidaan hyödyntää 

vaihtoehdot jakeiden poltolle saadaan 
termomekaanisen prosessin tuloksena

Kuva: Veli Hietaniemi
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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.
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Hankkeen tavoitteet

• Autohydrolyysin tuotteina syntyy hitaasti hajoava 
orgaaninen aines (humus) ja nopeasti hajoava 
vesiliukoinen jae. 
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Hankkeen tulokset

VTT teki väliraportin autohydrolyysikokeista 
14.5.2018.

Hydrotermiset reaktiot (höyryräjäytys) toteutettiin 
marraskuussa 2017 ja niihin liittyvä analytiikka sekä 
entsymaattiset hydrolyysit tehtiin joulukuussa 2017. 
VTT osallistui ekstruusiopilotoinnin (Entex, Saksa) 
suunnitteluun tammi-huhtikuussa 2018 ja suoritti 
pilotoidun tuotteen liukoaineen analyysit huhti-
toukokuussa 2018. 

17.1.2019
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Tulokset …

Hydrotermisen reaktion sokerisaannon kannalta 
tehokkaimmaksi olosuhteeksi todettiin korkein 
testattu severiteetti (205 oC, 20 min) 30% 
lähtökuiva-ainepitoisuudessa.

Näillä olosuhteilla saavutettiin korkein 
esikäsittelyssä liuenneiden sokereiden saanto 21% 
kokonaissokereista ja 47% hemiselluloosan 
sokereista, ilman merkittävää sokerien
hajoamista.

Näillä olosuhteilla saavutettiin myös korkein 
entsymaattinen hydrolysoituvuus.
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Tulokset …

Kuva: Veli HietaniemiKauran oljen jauhaminen täydessä vauhdissa.
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Tulokset …

Kuva: Veli HietaniemiHienoksi jauhettu kauran olki.
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Tulokset …

Kuva: Veli Hietaniemi

Ekstruusiotekniikan tärkeimmät ominaisuudet ovat jatkuvatoimivuus, 
lämpötilan ja paineen tarkka optimointi, säätöarvojen stabiilisuus ja 
erittäin tehokas aineen sekä lämmön siirto.
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Tulokset …

Kuva: Veli Hietaniemi
Kauran olki ja humusjae ekstruusiokäsittelyn jälkeen.
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Tulokset …

Kuva: Veli Hietaniemi

Pesty humusjae
(hitaasti hajoava kiintoaines komponentti).
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Hankkeen tulokset …

Kuva: Veli Hietaniemi

Liukoinen aines (nopeasti hajoava komponentti).
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Tulokset …

Olki 1 Sivujae 1 Sallittu määrä
mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka

Arseeni AS 0,00 0,02 25
Kadmium Cd 0,04 0,02 1,5
Kromi Cr 2,3 0,89 300
Kupari Cu 6,4 7,4 600
Nikkeli Ni 0,80 0,96 100
Lyijy Pb 0,12 0,17 100
Sinkki Zn 35 36 1500
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Toimintasuunnitelma kevät 2019

Selvitetään kenttäkokeilla prosessoidun orgaanisen 
aineksen kierrätyksen soveltuvuus peltokäyttöön. 
Selvitetään pilottikokeilla kierrätyksen vaikutus pellon 
happamuuteen, kosteuteen, kemialliseen 
koostumukseen, pääravinteisiin ja metalleihin. 
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Toimintasuunnitelma kevät 2019 …

Lisätään viljelysmaan orgaanisen aineksen määrää. 
Humuksen lisäämisellä peltoon vähennetään eroosiota ja 
ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin, pienennetään 
metaanipäästöjä sekä sitoutetaan peltoon ilman 
hiilidioksidia. 
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Toimintasuunnitelma kevät 2019 …

Tarkastellaan kierrätysravinteiden käytön vaikutusta 
viljelyn kannattavuuteen. Kierrätyksen taloudellisen 
arvioinnin tuloksia verrataan muihin käyttötapoihin, kuten 
olki jätetään peltoon, jakeet ja olki poltetaan tai ne 
kompostoidaan. 
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Hankkeen viestintä ja tiedottaminen

Hankkeen web-sivut löytyvät osoitteessa: 
https://www.laatukaura.fi/. Hankkeen tiedot on tallennettu EIP-
AGRI-tietokantaan (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/ ). 
Hankkeesta saatuja tuloksia tullaan lisäämään ko. 
tietokantaan.

Tavoitteena on myös saada hankkeesta lehtikirjoitus esim. 
Maaseudun tulevaisuuteen.
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Kiitos!
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