
 

    

  

Niemi-säätiö 

Yritysvierailuretki Pohjanmaalle 23.5.2019 

Retkikohteet olivat Helsingin Mylly Närpiössä, Polar Mills 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.  

 

Helsingin Mylly Oy                                                                                                                                                   

Ensimmäinen kohde oli Helsingin Mylly Närpiö. Laitosta esitteli tehtaanjohtaja Leila Viitanen. Laitoksessa 

valmistetaan, sekoitetaan ja pakataan kymmenittäin eri tuotteita; kaurahiutaleita, muroja ja myslejä. 

Tehtaan tuotantoprosessin ydin on ekstruusiolinja, jossa kuivat jauhemaiset raaka-aineet kostutetaan 

höyryllä ja puristetaan kovalla paineella erilaisten suulakkeiden läpi. Puristuksen jälkeen tuotteita voidaan 

vielä kuorruttaa eri tavoin mm. sokerilla.  Lopuksi tuotteet kuivataan.  

Merkittävän osan Helsingin Mylly Närpiön tuotannosta muodostaa myös tehtaan sekoitinlaitteistolla tehtävä 

eri raaka-aineiden sekoitus. Raaka-aineet eri sekoituksiin tulevat suurelta osin Tuusulan ja Vaasan 

tuotantolaitoksilta ja vain ne tuotteet, joita Suomesta ei saa, ostetaan ulkoa. Valmistus vaatii pitkälle 

menevää tuotannon suunnittelua, sillä osan raaka-aineista toimitusajat ovat pitkiä ja osan valmistusmäärät 

ovat pieniä ja määriä ja tilausajankohtia on vaikea arvioida ennakolta. Tehtaan valmistamista tuotteista pieni 

osa oli myös gluteenittomia tuotteita. Valmiit tuotteet pakataan tehtaan linjastolla. Närpiön tehtaan 

tuotevalikoimissa oli sekä Helsingin Myllyn omia että private label-tuotemerkkejä. Valtaosa tuotannosta 

pakattiin kuluttajapakkauksiin ja pieni osa suurpakkauksiin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muumipeikon mustikka-hunajamurot menossa vauhdilla pakkauskoneessa. 
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Polar Mills Oy Ab 

Polar Mills Oy on Polar Mills Oy Helsingin Myllyn omistama kauramylly Vaasassa. Mylly on perustettu 

paikallisten tuottajien toimesta v. 1993 ja nykyinen omistaja osti sen v. 1997. Tehdasta esitteli meille 

tehtaanjohtaja Ville Mäki ja raaka-aineen hankinnasta vastaava Pekka Kultti. Tehtaan tuotanto on kasvanut 

kauran saavuttaman suosion myötä viime vuosien aikana suuresti ja kasvun uskottiin jatkuvan eteenkin päin. 

Tuotannon kilomääräistä kasvua verrattiin Nokian parhaiden aikojen kasvulukuihin. Markkinaveturina toimii 

vienti. Markkinoinnissa luomun ja gluteenittomien tuotteiden kerrottiin tuoneen merkittävää lisäarvoa ja 

edistäneen myyntiä. Kauran terveellisyys on huomioitu muuallakin ja kerrotun mukaan mm. Kiinaan ja Intiaan 

rakennetaan innokkaasti uusia kauramyllyjä, joiden raaka-aine tuodaan mm. Australiasta.  

Suomalainen kaura on laadultaan maailman parasta. Suuri jyväkoko, korkea hehtolitrapaino, vaalea väri, ohut 

kuori ja helppo kuorittavuus muodostavat ylivertaisen kokonaisuuden, jota muualla tuotetulla kauralla ei ole. 

Uusi ja mielenkiintoinen oli myös tieto suomalaisen kauran vähemmän laitteita kuluttavasta ominaisuudesta. 

Baltialainen kaura kuluttaa kuorintakoneen sisällä olevat kulutusosat kaksi kertaa nopeammin kuin 

kotimainen kaura. Tämän uskottiin johtuvan Baltian kalkkipitoisesta maaperästä, josta rikastunee enemmän 

mineraaleja kauran kuoreen kuin suomalaisesta happamammasta maaperästä. Myllyn gluteenittomat 

tuotteet valmistettiin omilla laitteillaan. Järjestelyllä pyrittiin varmistamaan tuotannon gluteenittomuutta.       

Myllyn edustajat kehottavat viljelijöitä kylvämään suositeltuja lajikkeita, jotka ovat tällä hetkellä Matty, 

Niklas ja Meeri. Kauralajikkeita ei tule sekoittaa keskenään. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi eri laatuisia 

viljaeriä sisältävän kauran käsittely joudutaan tekemään heikoimman laadun mukaan. Tämä vaikeuttaa mm. 

kuorintakoneen säätöjä ja laskee saantoa.  Vierailulla vaikutuksen tekikin laadun tarkka seuranta. 

Tuotannossa noudatetaan laatujärjestelmien vaatimuksia ja kirjauksia. Asiakkaat asettavat ehdot tuotannolle 

ja mm. raaka-aineiden jäljitettävyydelle. Tarkastuslaitokset tekevät myös yllätystarkastuksia, joilla 

todennetaan, että vaatimuksia noudatetaan ja tuotannosta tehdyt kirjaukset löytyvät.   

 

Caraway Finland Oy 

Viimeisenä tutustumiskohteena oli Caraway Finland Oy Närpiössä. Nimensä mukaisesti laitos viljelyttää, 

kunnostaa ja valmistaa kuminatuotteita. Laitosta meille esittelivät sen nykyinen omistaja Mark Engelholm ja 

tehtaanjohtaja Dan Kjällberg. Kuminaa kasvatetaan yleensä kolme vuotta. Kylvövuotta, jolloin satoa ei vielä 

saada, seuraa kaksi satovuotta. Viljelyttäminen perustuu tehtaan ja viljelijöiden välisiin tuotantosopimuksiin. 

Suomen kumina-alat ovat kasvaneet huimasti viime vuosina. Suomi onkin maailman suurin kuminan tuottaja 

vajaan kolmenkymmen prosentin markkinaosuudella. Kuminan tärkein käyttökohde on leipomoteollisuus, 

jossa sitä käytetään leivän mausteena.  

Markkinoilla toimii kolme merkittävää viljelyttäjää, joista Transfarm on suurin, toinen on Caraway Finland ja 

kolmas Arctic Taste. Viime vuoden yhteenlaskettu viljelypinta-ala ylitti jo rukiin ja perunan pinta-alat.  Tästä 

Caraway Finlandin viljelyttämän kuminan pinta-ala oli n. 7000 ha ja viljelijöitä n. 450. Tälle vuodelle alat ovat 

hieman pienemmät kuminan laskeneesta hinnasta johtuen. Kumina myydään lähes kaikki ulkomaille ja 

ainoastaan vähäinen osa tuotannosta jää kotimaahan.  

Uutena kasvina Caraway Finland aloittelee myös korianterin viljelyttämistä. Korianteri on uusi kasvi 

suomalaisessa kasvintuotannossa. Ongelmana on sen pitkä kasvuaika. Tähän on löytymässä kuitenkin 

parannusta, sillä uuden löydetyn lajikkeen kasvuajan sanottiin olevan vain noin 110 päivää eli se on samaa 

aikaisuusluokkaa kuin aikaisimmilla kevätrapseilla.  
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Caraway Finland prosessoi niin kuminaa kuin myös korianteria tislaamalla raaka-aineita öljyiksi. Kuminasta 

saadaan n. 3 % ja korianterista n. 1 % öljyjä, joita voidaan käyttää mausteina samalla tavalla kuin siemeniäkin. 

Uutettuja siemeniä ei pystytä hyödyntämään muulla tavoin, vaan ne menevät polttoon. 

Suurin osa kuminasadosta myydään lajiteltuina siemeninä säkkeihin pakattuna. Kuluttajapakkauksia ei tehdä. 

Ulkomaan myyntiä varten Caraway Finlandilla ja Transfarmilla on yhteinen markkinointiyhtiö, Nordic 

Caraway, joka hoitaa vientiin menevän kuminan myynnin asiakkaille Suomen rajojen ulkopuolella.    

 

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

omaavaa kuminaa. 

 


