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Tutustumiskäynnillä 

Boreal Kasvinjalostus Oy:n toimintaan 

 

Boreal Kasvinjalostus Oy:lla Jokioisilla kuultiin neljä gluteenittomiin kasveihin 

liittyvää alustusta. Leena Pietilä kertoi Borealin kauralajikkeista sekä kauran 

fusarium-sienten kestävyydestä ja hometoksiinien torjuntamahdollisuuksista. 

Toistaiseksi torjunnassa joudutaan keskittymään viljelyteknisiin toimenpiteisiin ja 

niiden lajikkeiden viljelyyn, joissa toksiineita on todettu vähemmän. Herneen ja 

härkäpavun jalostaja Pertti Pärssinen kertoi härkäpavun jalostustavoitteista. 

Tavoitteena on tuottaa alhaisen haitta-ainepitoisuuden lajikkeita. Ensimmäinen 

tämän tavoitteen täyttävä lajike, ”Vire” on nyt lisäysviljelyssä ja tulossa vuoden - 

kahden sisällä laajaan viljelyyn. Vire-lajike nostaa myös härkäpavun satotason 

selvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle. 

 

Öljykasvien jalostaja Katja Hämäläisen alustuksessa nousi esille rypsin 

viljelyvarmuus ja hyvä laatu. Uusi Synthia- lajike on myös parannus aikaisuuteen, 

https://mailchi.mp/4bcef4f527b1/ajankohtaista-gluteeniton-viljelykierto-hankkeelta-2010057?e=%5bUNIQID%5d
https://www.vyr.fi/document/1/528/c4b1f23/lajikk_1a09293_DON_toksiinit_kauralajikkeissa_VYR_2014_16_ai.pdf
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satotasoon ja korrenlujuuteen aikaisempiin lajikkeisiin verrattuna.  

 

Tilaisuuteen oli saatu puhujaksi myös Ville Kauppinen Elixi Oil Oy:stä, joka kertoi 

pellavan viljelyttäjän kuulumiset. Elixi Oil on nyt keskittynyt ravintotuotteisiin ja 

tekniset tuotteet valmistetaan toisessa yrityksessä. Pellavatuotteiden käyttö on 

osa  terveellistä ruokavaliota ja pellavalle onkin hyväksytty useita 

terveysväittämiä. Elixi Oil pystyy suurempaankin jalostusmäärään ja tarjoaa 

sopimuksia uusillekin sopimusviljelijöille. 

 

Tilaisuuden alustukset löytyvät Satafoodin nettisivulta www.satafood.net. 

 

 

Jalostavan teollisuuden edustajat kehuvat kotimaista 

kauraa maailman parhaaksi raaka-aineeksi 

 

Hankehenkilöstö matkusti Pohjanmaalle tutustumaan alan keskeisten toimijoiden 

toimintaan. Retkikohteet olivat Helsingin Mylly Närpiössä, Polar Mills’in 

kauramylly Vaasassa ja Caraway Finland Närpiössä. Matkalla nähtiin 

mielenkiintoisia tuotantolaitoksia ja kuultiin yritysten kasvunäkymistä. Jalostavan 

teollisuuden edustajat kehuivat kotimaista kauraa maailman parhaaksi raaka-

aineeksi. Kasvituotantomme pikkujättiläisen, kuminan tuotannon laajuus ja 

voimakas tuoksu tehtaalla yllättivät vierailijat. 

 

http://www.satafood.net/


 

    

  

Niemi-säätiö 

 

 

Tehtaanjohtaja Dan Kjällberg ja lajittelusta tullutta 99,99 %:n puhtauden omaavaa kuminaa. 

 

Matkaraportti julkaistaan lähiaikoina Satafoodin nettisivulla www.satafood.net. 

 

Kiitoksen aika! 

 

Vuoden 2016 joulukuusta lähtien toteutettu Gluteeniton viljelykierto – 

Erikoistumisvaihtoehto tiloille -hanke päättyy. On aika lausua kiitokset kahden ja 

puolen vuoden aikana kaikille hankkeeseen osallistuneille tahoille. Hankkeen 

järjestämiin noin kahteenkymmeneen luento- ja pellonpiennartilaisuuksiin 

osallistui huomattava joukko viljelijöitä, yhteensä useampi sata. Ilahduttavaa oli 

nähdä samojen viljelijöiden osallistuvan useisiin tilaisuuksiimme. Tästä saimme 

kirjallisenkin palautteen viimeisen tilaisuutemme kyselyssä, jossa palaute oli 

erittäin positiivista! Suuri kiitos myös tilaisuuksien järjestämisen mahdollistaneille 

yrityksille ja yritysten edustajille sekä toisten hankkeiden edustajille, joiden 

kanssa tilaisuuksia järjestettiin myös yhdessä. 

 

Kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana kauran käyttö terveellisenä 

elintarvikkeiden raaka-aineena kasvoi vahvasti. Kielenkäyttöön vakiintui sana 

kaurabuumi. Myös gluteenittomasta viljelykierrosta ja – kaurantuotannosta tuli 

yhä useamman tilan vaihtoehto. Gluteenittoman kauran kysyntä kasvoi hitaan 

http://www.satafood.net/
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alun jälkeen reippaasti ja uusia toimijoita tuli markkinoille isojen investointien 

saattelemana. Myös keskusliikkeiden ja siemenpakkaajien mielenkiinto heräsi 

gluteenitonta kaurantuotantoa ja sen siemenhuoltoa kohtaan. 

 

 

 

Hankkeen tilaisuuksien materiaalit on tallennettu Satafoodin verkkosivuille 

Gluteeniton viljelykierto-hankkeen osioon Päättyneet hankkeet. Esityksistä 

muodostuu aiheeseen liittyvä laaja tietovarasto, joka säilyy hankkeen 

päättymisen jälkeenkin. Tietoa etsivän kannattaa tutustua tallennettuihin 

materiaaleihin. Verkkosivuilta löytyy myös hanketoimijoiden tuottamat julkaisut, 

kuten Puhdaskauran tuotanto-ohje 2018. 

 

Kaikki Gluteeniton viljelykierto -hankkeen satafoodilaiset kiittävät yhteistyöstä ja 

toivottavat suosiollista alkanutta kasvukautta!  

 

 

Yhteystiedot: 

Satafood Kehittämisyhdistys ry 

Viialankatu 25 

32700 Huittinen 

www.satafood.net  
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