
Suomalaisen kaurabrändin vahvistaminen

EU:n nimisuojan haku 
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Asiat

1.Mikä on nimisuoja
2.Miksi nimisuojaa haetaan
3.Suomalaisen kauran eroavaisuudet
4.Miten nimisuojaa käytetään
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Mikä nimisuoja

• EU:n laatujärjestelmä maataloustuotteille ja 
elintarvikkeille REGULATION (EU) No 1151/2012

• Tuotteiden erilaistaminen rajatun 
maantieteellisen alkuperän perusteella ja siitä 
viestintä

• Kolme vaihtoehtoista kriteeristöä suojaukselle
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1. Suojattu alkuperänimi (SAN)

• Tuote tuotetaan, jalostetaan että 
käsitellään rajatulla maantieteellisellä 
alueella.

• Suomalaisia alkuperänimiä ovat esim. Lapin 
puikula, Lapin Poron liha, Kitkan viisas muikku

• Ulkomaisia ovat esim. Parman kinkku, 
Feta-juusto, Roquefort-juusto, 
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2. Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

• perinteisesti rajattu maantieteellinen alue, 
josta tuotteen ominaisuudet johtuvat.

• vähintään joko tuotannon, jalostuksen tai 
käsittelyn pitää tapahtua tietyllä alueella.

• http://www.aitojamakuja.fi/arkisto/Nimisuojaesite.pdf
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2. SMM Esimerkkejä

• Suomalaisia Kainuun rönttönen, Puruveden 
muikku, Suomalainen vodka, marja- ja 
hedelmäliköörit

• Muita: Navarran parsa, Provencen timjami
• Hakemus jätetty: Polkagrisar (Ruotsi), 

Edam- ja Gouda-juustot (Hollanti) 
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3. Aito perinteinen tuote (APT)
• suojataan tuotteen nimi ja valmistus-

menetelmä. Kuvatulla menetelmällä näitä 
tuotteita saa valmistaa ympäri EU:ta, eikä 
raaka-aineiden alkuperää ole rajattu.

• Suomalaisia aitoja, perinteisiä tuotteita 
Kalakukko, Sahti, Karjalanpiirakka

• Ulkomaisia Mozzarella-juusto, Falukorv-makkara, 
Serrano-kinkku, Pizza Napoletana
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Taustaa

• Nimisuojahakemuksia jätetty ennätysmäärä 
viime vuosina; jäsenmaat huomanneet 
taloudellisen hyödyn viennissä

• Tällä hetkellä suojattuna yli 1600 tuotetta
• Viljatuotteita: ranskalainen tattari ja  

yksijyvävehnä, Italian risottoriisi...
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Suomi-kaura

Suomen viljatuotteista ykkönen on

KAURA

Sillä on suhteellinen kilpailuetu
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Nimisuojahaun rajaukset

1. Nimi: Suomalainen myllykaura, 
2. Hakija: MTK  (Suomen Kaurayhdistys) 

3. Alue: Suomi, 60-66 leveyspiirien 
välissä (myös Kainuu)

4. Tuote:  Suomessa viljelty kaura jyvänä, 
tuotanto ja jyvän käsittely Suomessa; 
5. Päätetty hakea: Suojattu maantieteellinen 
merkintä, SMM (engl. PGI)
Tuotteen jatkojalostus mahdollinen
muualla
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Suomi-kauran laatutekijät
• Suomen oloihin jalostetut kevätlajikkeet (vrt. UK:ssa ja 

Keski-Euroopassa paljon syyskauraa) 

• väri vaalea 
• hehtolitrapaino suuri, tyypillisesti 56-58 kg, jopa yli 60 
• suuri jyväkoko
• pieni rikkapitoisuus
• ohutkuoriset lajikkeet, jotka helposti kuorittavissa ja 

ydinsaanto on suurempi
• kuorien osuus tyypillisesti 22-25 %
• jyvän rakenne kestävä -> etu hiutaloinnissa 
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Syy-seuraussuhteet osoitettava
• Kaura viihtyy viileässä ja sille sopii Suomen hapan 

maaperä.
• Riittävät sateet 
=> hehtolitrapaino suuri, (56-58 kg, jopa > 60, Ruokavirasto) 
=> suuri jyväkoko (vaihteluväli, oltava yli 2 mm)
• Lähes arktinen kasvualue => vähemmän tauteja, 

haittaeläimiä ja torjunta-ainejäämiä
• Lyhyt kasvukauden pituus, mutta pitkä päivä, valon 

määrä/vrk suuri => nopeuttaa korren kasvua, 
sivuversoja vähemmän

• Suomen kaurasadosta 75–90 % isompia pääversojen jyviä 
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Syy-seuraussuhteet avainasemassa

Suomen oloihin sopivat kevätlajikkeet 
=> tuottavat laatua täällä
• alhainen kuoripitoisuus, ohut kuori (lajike- ja 

olosuhdekysymys) 
=> helppo kuoria, suurempi jauhatussaanto  

• jyvän rakenne kestävä  -> etu hiutaloinnissa
• väri vaalea – tavoiteltu ominaisuus, mitattava 

vaihteluväli puuttuu vielä
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Kuivaus kauran laadun osatekijänä
Suomen oloissa vilja on aina kuivattava >14 % kosteuteen
• Samalla pienet jyvät ja roskat poistetaan. Jyvät 

hioutuvat, joten viljaerä tiivistyy ja hehtolitrapaino
kasvaa. 

• kuivaus ehkäisee mikrobiologista pilaantumista 
varastoinnin aikana

• jyvän väri säilyy vaaleana
• Puhdas viljan tuoksu, maku neutraali ja raikas
• kuivurissa viljaerät sekoittuvat, mikä lisää 

tasalaatuisuutta.
Nämä kaikki tekijät yhdessä vaikuttavat myönteisesti 
myllykauran laatuun.
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Nimisuojan hyödyntäminen

• Kauran nimisuojaa voi käyttää tuotteen raaka-
aine-luettelossa niin kotimaassa kuin 
vientimaissa

• merkkiä voidaan hyödyntää myös jalosteiden 
viennissä

• SMM ei sido ulkomaisia jatkojalostajia 
pakkausmerkinnöissä
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Suomalainen ruokaperinne ja kaurataito

• Kauraa viljeltiin jo keskiajalla Etelä-
Suomessa

• Kaurasta on osattu valmistaa monia 
ruokia kuten talkkunoita, leipiä (kakko) 
ja hapatettua kiisseliä (Yosan ”esi-isä”)
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Nimisuojatuotteilla 
mahdollisuus viestiä Suomesta EU-varoilla

• Komissio kannustaa jäsenmaita hakemaan EU-menekin-
edistämistukia kampanjoihin viennin vauhdittamiseksi 3. maihin

• Nimisuojatuotteilla on lupa kertoa tuotteen alkuperästä EU:n 
menekinedistämistuella: suomalaista kauraa

• Ilman nimisuojaa EU-alkuperänä on ykkösviesti, mutta 
tuotantomaan saa kertoa pienemmin

• EU-menekinedistämistuet ovat nousemassa
• Nimisuojamerkki saa näkyä

suurempana kuin yritys-logot
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Aikataulu (arvio)

• Hakemuksen arviointi ja viimeistely huhtikuun alussa 
(MMM, Ruokavirasto, MTK, Kaurayhdistys)

• MTK jättää hakemuksen komissiolle kevään aikana
• Mahdolliset vastalauseet 6 kk aikana
• Käsittely komissiossa 2020 (tavoite)
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