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– Myyty 2015

Oy Polar Mills Ab Vaasa
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Liikevaihto
n. 48 M€ 
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87
Henkilökunta



Gluteenittoman luomukauran viljely

 Tilat sijaitsevat varmoilla viljelyalueilla Etelä- ja Länsi-Suomessa
 Sopimustuotantoa, kiinteähintaiset sopimukset
 Tilat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta gluteenittomassa viljelykierrossa
 Vastaanotto Vaasassa, varasto Kokemäen Viljavalla
 Tilakohtaiset sopimusmäärät 50 – 1200 tn
 Viljelijöillä korkea ammattitaito ja he panostavat laadukkaaseen ja isoon satoon
 Lajikkeina Matty, Avenue, Oiva ja Nella



Gluteeniton luomukaura

 HLP vähintään 54 kg
 Seulonta korkeintaan 15 % 
 Vieraita viljoja korkeintaan 2 kpl/ 1 kg kauraa
 Kosteus korkeintaan 14 %
 DON alle 1,75 ppm
 Vapaa vieraista hajuista, mausta ja on väriltään vaalea



Minustako GF Viljelijä?

 Peltopinta-ala >50ha 
 Oma puimuri ja kuivuri
 Riittävä varastokapasiteetti
 Kuivuri ja varastot soveltuvat elintarvikeviljan varastointiin
 Olet joustava toimitusaikojen suhteen
 Noudot 50 tn ajoneuvoyhdistelmällä (toivotaan myllyn järjestämää 

kuljetusta)
 Aikaa tarkistaa ja kerätä pelloilta vieraat viljat pois 3 x kesässä
 Viljelykierrossa mieluiten vain gluteenittomia kasveja



Gluteenittomien 
kauratuotteiden 
kotimaan markkinat
 Kotimaan markkinoilla yksittäisiä 

kuluttajatuotteita
 Elintarviketeollisuudessa yksittäisiä 

asiakkaita ja tuotteita
 Myyntimäärät toistaiseksi pieniä
 Tulevaisuudennäkymät ovat 

kuitenkin hyvät ja kasvua on 
odotettavissa



Miksi suomalainen gluteeniton luomukaura kiinnostaa 
ulkomailla
 Jäljitettävyys tilatasolle asti
 Korkea laatu
 Saatavuus on hyvä
 Vakiintuneet asiakassuhteet
 Puhtaus
 Toimiva logistiikka
 Luotettavuus



Gluteenittomien kauratuotteiden vientimarkkinat

 Viennin osuus 95%
 Gluteenittomien tuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla
 Luomutuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla
 Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa koko ajan
 Ekologisuus ja vastuullisuus ovat kasvavia trendejä 



Gluteenittomien kauratuotteiden vientimarkkinat

Tuotteet

- rouhe

- hiutale

- jauho

Tärkeimmät markkina-alueet

- Eurooppa

- Kiinnostusta myös Aasiassa

- Muita toimijoita Iso-Britanniassa, 
Saksassa, Hollannissa
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