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markkinanäkymät
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Keliakia ja
gluteeniton ruokavalio
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Keliakia

• Keliakia on sairaus, jossa vehnän, rukiin ja 
ohran gluteeni vaurioittaa ohutsuolen 
limakalvoa. 

• Suolinukan vaurioitumisen vuoksi 
ravintoaineiden imeytyminen häiriintyy. 

• Tyypillisimpiä oireita ovat vatsavaivat, 
ajoittainen ripuli, ilmavaivat ja vatsan turvotus 
sekä väsymys ja anemia.

• Keliakia voi alkaa missä iässä tahansa, lapsena, 
työikäisenä tai vasta myöhemmällä iällä. 
Nykyisin suurin osa keliaakikoista 
diagnosoidaan aikuisiässä.

• Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan 
keliakiaa sairastaa Suomessa 2 % väestöstä eli 
yli 100 000 henkilöä. Näistä vasta noin 1/3 eli 
reilut 36 000 henkilöä (2015) on löydetty. 
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Keliakian hoitona gluteeniton ruokavalio

• Keliakian ainoa hoito on elinikäinen 
gluteeniton ruokavalio

- Vehnä, ohra ja ruis pois ruokavaliosta

• Yksittäisen keliaakikon herkkyyttä 
gluteenille ei voi tarkasti sanoa. 
Välttämättä ei tule oireita, mutta 
säännöllinen gluteenin saanti 
ylläpitää tulehdusta.

• Oireetontakin keliakiaa on syytä 
hoitaa.

• Ruokavaliohoidon aikana vasta-aineet 
normalisoituvat ja suolinukka 
korjaantuu

- 1 vuodessa noin 80 %:lla
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• Tavanomaisessa 
länsimaisessa 
ruokavaliossa gluteenia 
10-20 g / vrk

• 50 mg gluteenimäärällä 
saatu aikaan 
suolinukkavaurio 
keliaakikoille

• Ruisleipäpalassa noin 
1000 mg gluteenia vs. 
gluteenittomassa 
leipäpalassa enintään 0,6 
mg



Gluteeniton ruokavalio

• Maissi, tattari, riisi, hirssi

• Quinoa, amarantti, teff jne.

• Gluteeniton kaura

• Keliaakikoille tarkoitetut tuotteet

- Gluteenittomat tuotteet

• gluteenia enintään 20 mg/kg

• tuote voi sisältää joko pelkkiä luontaisesti 
gluteenittomia viljoja (esim. riisi, maissi, 
tattari ja hirssi) tai myös puhdistettua 
vehnätärkkelystä tai gluteenitonta kauraa

- Erittäin vähägluteeniset tuotteet

• Gluteenia enintään 100 mg/kg
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• Suomessa kauraa on 
suositeltu keliaakikon 
ruokavalioon

• Aikuisille vuodesta 
1997

• Lapsille ja 
ihokeliaakikoille 
vuodesta 2000

• Ei käyttörajoituksia



Gluteenittomat tuotteet - merkittävää 
kasvua nyt ja tulevaisuudessa

• Kuluttajakysyntä kasvaa voimakkaasti, 
15-30%/vuosi

- Kysyntä kasvaa kaikilla markkinoilla, jopa 
riippumatta talouden epävarmuudesta

• UK nyt 360m€, 2017 500m€

• Saksa 250m€, +20%/vuosi, Italia 200m€, 

• Ranska 50m€, Ruotsi 44m€, Suomi 30m€

• Erilaiset kuluttajatarpeet kasvattavat 
kysyntää

- Keliakia – kuluttajat, joiden on pakko käyttää

- Vatsavaivaiset – kuluttajat, joiden on hyvä 
käyttää

- Terveellinen syöminen – kuluttajat, jotka 
haluavat käyttää

Terveellinen 
syöminen

Vatsa-
vaivaiset 
(15-18%)

Keliakia 
(2%)
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Gluteenittoman 
kauran viljely
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Raision puhdaskaura

• Gluteenittoman eli puhdaskauran viljely ja jalostaminen 
jatkunut Kokemäellä eli kymmenen vuotta

• Ainutlaatuinen ketju pellolta pöytään

• Kotimaan kuluttajat ja kuluttajat maailmalla

• Tuotevalikoiman jatkuva kehittäminen ja laajentaminen

• Viljelyn lisääminen

9.8.2016MO



Raision puhdaskauran ainutlaatuinen 
tuotantoprosessi varmistaa tuotteiden 
gluteenittomuuden ja korkean laadun

Tarkistettu 
siemenvilja

Viljely tiloilla, 
joilla ei viljellä 
muita viljoja. 
Satokauden 

aikaiset 
tarkistukset. Sadon-

korjuu 
puhtaalla 
puimurilla

Kuivaus 
puhtaassa 
kuivurissa

Puhdaskaurasiilo. 
Näyte ja 

tarkistukset.

Kuljetus 
puhtaalla 

autolla. Näyte 
ja tarkistukset.

Varastointi 
myllyssä. Näytteet 

ja analysointi.

Tuotanto ja 
pakkaaminen 
puhdaskaura-

myllyssä. 
Näytteet ja 
analysointi.
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Tuotannon erityispiirteet

• Kauran lisäksi tilalla ei voi viljellä lainkaan muita viljoja 
eikä lupiinia

- Viljelykiertoon käyvät mm. seuraavat kasvit öljykasvit, erikoiskasvit 
(sokerikuurikas, peruna, vihannekset, marjat), pellava, tattari, kesanto, 
nurmi, heinänsiementuotanto, suurimokauran tuotanto

- Yksipuolista kauraa kauran perään viljelyä pitää välttää tautiriskien takia

• Viljelyssä käytettäviä työkoneita, puimuria ja kuivuria ei voi 
käyttää muiden viljalohkojen tai viljojen käsittelyssä

• Viljavarastoja voidaan käyttää vain puhdaskauran 
varastointiin

• Kuljetuskaluston puhtaudesta täytyy varmistua jokaisen 
kuljetuksen yhteydessä

• Kasvustojen kitkentä muiden viljojen yksilöistä täytyy 
tehdä joka kesä vähintään kerran
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Minkälaiselle tilalle 
puhdaskauratuotanto sopii?

• Aikaisemmin kauran viljelyä

• Maat ja olosuhteet sopivat 
suurimokauran viljelyyn

• Mahdollista kokemusta öljykasvin tai 
muiden erikoiskasvien viljelystä

• Oma kuivuri, puimuri ja viljavarasto. 
Pääsääntöisesti myös muut koneet 
vain oman tilan käytössä.

• Huolellinen tapa työskennellä

• Työvoimaa ja aikaa kitkennän 
hoitamiseen

• Kiinnostus sitoutua 
erikoistuotantoon ja halu oppia 
uutta
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Kauran laatuvaatimukset

• Viljelytekniikaltaan suurimokauran 
viljelyä

• Puhdaskauran laatuvaatimukset

- Kauran tulee täyttää normaalit suurimokauran 
laatuvaatimukset

- Hometoksiiniraja 1750 µg/kg, kuten kaikella 
elintarvikekauralla

- Muiden viljojen jyviä max 6 kpl/kg

• Kauralajikkeet

- Suurimokauran viljelyyn soveltuvat suurijyväiset 
ja saannoltaan hyvät lajikkeet

- Peppi, Mirella, Riina, Niklas (2017)
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Kauran satokauteen 2016-2017 
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• Suurimokauran vastaanotto Nokialla

- Laatuhinnoittelua muutettu

• Kuitukauran vastaanotto Kokemäellä

- Suurimokauran laatuvaatimukset 

- Vieraita jyviä 0,3%

- Betaglukaanipitoisuus vähintään 4,8 %

- Peppi-lajike, myös muut lajikkeet käyvät, jos edellä mainitut 
laatuvaatimukset täyttyvät
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