
Kauran kysyntä kansainvälisillä markkinoilla kasvaa. Kauraan liittyvät terveellisyyden, 
hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen ruoantuotannon trendit 
voimistuvat niin Suomessa kuin maailmalla. Muuttuvissa ilmasto-oloissa suomalaisella 
kauralla on mahdollisuus nousta maailman kärkeen, mutta alalle tarvitaan uutta tutkimusta, 
innovaatioita ja huippuosaajia. Kauran jalostuksen, tuotannon, tuotekehityksen ja viennin 
kasvun turvaamiseksi tarvitsemme kansallisen kauran tutkimus- ja kehitysohjelman.

SUOMI-KAURA maailman kärkeen:
peruskaurasta supertuotteeksi

Suomalaisilla kauratuotteilla on kasvava kysyntä.  
Suomesta viedään vuosittain noin 500 000 tonnia viljaa 
jyvinä, josta noin 300 000 tonnia on kauraa. Arvoltaan 
kauran raakaviljan vienti on noin 55 miljoonaa euroa. 

Tällä hetkellä suomalaisia elintarvikkeita viedään vuosittain 
runsaalla 1,5 miljardilla eurolla, josta kaurapohjaisten myl-
lytuotteiden arvo on noin 40 miljoonaa euroa ja volyymi 
runsaat 50 miljoona kiloa. Viennin painopiste pitää siirtää 
raaka-aineiden viennistä jalostettujen tuotteiden vientiin. 

Kauran osuus maailman kaupallisesta viljantuotannosta  
on noin 1 %. Kauran ominaisuudet tunnetaan maailmal-
la vielä huonosti, mutta siitä huolimatta kansainvälinen 
kauramarkkina kasvaa. 

Suomella on suhteellista etumatkaa kauran tutkimuk-
sessa, viljelyssä ja jalostuksessa, mutta uhka etumatkan 
katoamiseen on olemassa. Kauran merkitys Suomen 
kansantaloudelle ja maataloudelle on merkittävämpi kuin 
missään muussa maassa. Tästä huolimatta muut maat 
kuten Ruotsi panostavat jo vahvasti kauran tutkimukseen 

ja kehitykseen. Jos uusia viljelyyn liittyviä ongelmia, kuten 
kauran Fusarium-kestävyyttä, ei saada ratkaistua, vaikuttaa 
se myös kauran viljelyinnokkuuteen ja sitä kautta etumat-
kamme kutistumiseen. 

Suomen on asemoiduttava pysyvästi kauratutkimuksen ja 
kehityksen kärkimaaksi. Tähän on olemassa hyvät edellytyk-
set, mutta alalle tarvitaan uusia huippuosaajia koko ketjuun, 
pellolta pöytään. Pysyäksemme kehityksen kärjessä tarvit-
semme laaja-alaisen kauran tutkimus- ja kehitysohjelman. 

Kansallinen kauraohjelma tarvitaan ennen kaikkea nosta-
maan esille kauran vahvuudet suhteessa muihin viljoihin ja 
tunnistamaan keinot näiden vahvuuksien hyödyntämiseen. 
Ohjelma vahvistaisi suomalaista kaurantuotantoa ja sen 
kannattavuutta, kasvinjalostusta, tutkimusta, tuotekehitystä 
sekä markkinointia, etenkin suurimpiin kilpailijamaihimme 
Ruotsiin, Saksaan, Kanadaan ja Australiaan verrattuna.  

Alan toimijat arvioivat, että kansallisen kauraohjelman avulla 
Suomen kauran ja kauratuotteiden viennin arvo on mahdol-
lista vähintään kolminkertaistaa nykyisestä.

•  Suomessa viljellään globaalissa mittakaavassa mer-
kittävä määrä käyttötarkoituksen mukaan valittua, 
huippulaatuista kauraa. Suomalaisen kauraketjun 
toimijoiden kauraliiketoiminnan arvo on kolminker-
taistunut. 

 • Kaura vastaa eri käyttötarpeisiin: se soveltuu sekä 
laadun että määrän osalta niin tuotantoeläinten  
rehuksi kuin myös korkean jalostusasteen tuotteisiin.

• Suomalaisen kauran maine kautta maailman on  
erinomainen ja kauran hyvät ominaisuudet tunne-
taan kansainvälisesti.

KAURAOHJELMAN VISIO 2030
•  Suomessa koulutetaan huippuosaajia kauraketjun 

tarpeisiin ja jalostusketju tarjoaa työpaikkoja erilaisille 
osaajille.

•  Kauratuotteet ja -teknologiat ovat merkittävä osa 
Suomen vientiä; myös asiantuntijoiden osaaminen on 
merkittävä vientituote. 

•  Laadukkaan ja edelleenjalostetun kauraraaka-aineen 
vienti tukee alan kilpailukykyä.
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Kauraohjelma rakentuu neljästä osa-alueesta

Terveyttä ja  
hyvinvointia kaurasta

Laatukauraa  
pellolta

Kaura tunnetuksi 
maailmalla

Uudet  
innovaatiot

•  Tietoa kauran terveyshyödyistä ja niiden säilymisestä 
eri prosessointivaiheissa ja tuotteissa 

•  Uusia terveysväittämiä 

•  Tietoa kauran ominaisuuksien periytymisestä sekä 
tietoa jalostuksen ja viljelytekniikoiden vaikutuksesta 
laatuun

Kauraohjelmaan sisältyvät tutkimusprojektit ja  
yritysten innovaatioprojektit tuottavat:

Tuotanto  
erikoistuu

•  Kauran viennin painopiste on siirtynyt viljasta tuotteisiin. 
Jalostettujen kauratuotteiden viennin arvo on kolmin- 
kertaistunut ja esimerkiksi valmiiden rehuseosten ja  
-komponenttien vienti on kasvanut. 

•  On löydetty viennille uusia markkina-alueita.  
Suomalainen kaura- ja innovaatio-osaaminen tukevat 
Suomen maabrändiä.

•  On kehitetty merkittävä määrä (10–20 kpl) uusia 
kaurainnovaatioita, jotka perustuvat lajikejalostuksella 
parannettuihin kauran elintarvike- ja rehuominaisuuk-
siin. Näitä ovat esim. korkealaatuinen valkuainen,  
rasvaprofiili, hivenaineet ja antioksidantit, beetaglukaani 
ja muut hyvinvointia edistävät ominaisuudet.

•  On löydetty kauralle uusia terveysväittämiä.

•  Suomi tuottaa laatuluokiteltua elintarvikekauraa,  
joka jalostetaan täsmätuotteiksi. 

•  Rehukaura vastaa yhä paremmin tuotanto-eläinten 
ruokinnallisia tarpeita.  

•  Luomukauran hehtaarisadot ovat kasvaneet ja  
gluteenittoman kauran tuotantomenetelmät tehos- 
tuneet. Saatavuus on tasaista ja varmaa. 

•  Alkutuotannon taloudellinen tulos ja kannattavuus on 
parantunut ja kauran viljely on houkuttelevaa.

•  Tietopohjaa uusien kaurainnovaatioiden  
kehitystyölle 

•  Kauran tunnettuuden kasvattamista kansainvälisesti 
ja kotimaassa: kaura osaksi Suomen maabrändiä 
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KAURAOHJELMAN TUOTTAMAT HYÖDYT YHTEISKUNNALLE 
VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

Innovaatiot 
tuottavat  
hyvinvointia

Viennin arvo 
kasvaa


