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1

JOHDANTO
Puutarhatuotannossa syntyy vuosittain merkittäviä määriä sivuvirtoja,
joiden hyödyntämistä voitaisiin nykytekniikoilla ja –taidoilla reilusti
edistää.
Kasvinviljelyn sivuvirtojen syntyyn ja hävikkiin vaikuttaa usea eri asiat, mm.
sääolosuhteet, lainsäädäntö, ostajan ja raaka‐aineen jalostajan laatu‐
vaatimukset, markkinat, kannattavuus, tuotanto‐olosuhteet, kasvitaudit,
viljelytekniikka ja työvoimaresurssit.
Sivuvirtojen syntyä voidaan ehkäistä ja sivuvirtoja voidaan hyödyntää
monin eri tavoin, esimerkiksi uusin brändätyin elintarvikkein ja jatko‐
jalostein tai käyttämällä useaa eri myyntikanavaa samanaikaisesti. Voidaan
myös solmia lisäoptio sopimustuotannossa sekä etsiä uusia markkinaka‐
navia ja markkina‐alueita. Kuluttajien käytös voi muuttua siten, että
uudenlaisten tuotteiden myynti kasvaa. Raaka‐aineesta voidaan erotella
komponentteja edelleen jalostettavaksi tai myytäväksi, tai raaka‐aineita
voidaan hyödyntää uusin innovatiivisin käyttömahdollisuuksin kuten re‐
huna tai bioenergiana.
Puutarhatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteita ovat hygienia,
säilyvyys, laatuvaatimukset, tuotteen koostumus, sopivan ostajan tai käyt‐
tökohteen löytyminen ja kuljetuskustannukset. Mikäli sivuvirrasta halu‐
taan erotella arvokomponentteja, haasteita aiheuttaa taloudellisen
menetelmän ja sopivan toimijan löytyminen.
Viljellyn porkkanan biomassasta suurin osa on myytyä satoa, lisäksi syntyy
sivuvirtoja ja naatteja, joita ei hyödynnetä. Pääosa sivuvirroista käytetään
rehuksi tai kompostoidaan, mutta n. 30 % ei hyödynnetä lainkaan. Pork‐
kanantuotannon hävikki vaihtelee huomattavasti satokauden eri aikoina:
Syksyisin pellolla noston yhteydessä hävikki on hyvin vähäistä tuotteen ol‐
lessa tuoretta, kun taas keväällä materiaalin heikentyessä varastoinnin
yhteydessä hävikkiä on jopa reilusti yli 50%. Hävikkiä on hyödynnetty mm.
myymällä 1. luokkaan kelpaamattomia porkkanoita kuorimoille, he‐
vostalleille ja metsästysseuroille. Mansikan Suomessa viljellystä vuotui‐
sesta biomassasta suurin osa on myytyä satoa, noin viidesosa on rönsyjä,
loppu biomassa on muita sivuvirtoja. Sivuvirroista ja rönsyistä suurin osa
jää hyödyntämättä. (Joensuu, Luoma & Toukola, 2016)
Miksi pitäisi olla kiinnostunut kierrätysraaka‐aineista ja niiden ainesosien
käytöstä? Kestävä kehitys edellyttää luonnonvarojen käytöstä aiheutuvan
ekologisen jalanjäljen pienentämistä ja toisaalta globaalin kehityksen ja
hyvinvoinnin edistämistä. Ruokajärjestelmän sekä bio‐ ja kiertotalouden
kehittyessä luodaan kestävyyttä ja arvonlisää sivutuotteiden paremman
hyödyntämisen avulla. Sivuvirtojen hyödyntäminen parantaa puutarhata‐
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louden kannattavuutta ja kilpailukyky paranee. Ravinnekuormitus ja kasvi‐
huonepäästöt vähenevät kun sivuvirrat eivät jää peltoon tai päädy jät‐
teeksi. On siis aiheellista tutkia eri puutarhatalouden sivuvirtojen
hyödyntämismahdollisuuksia ja ratkaisuvaihtoehtoja.
Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat
hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja
huonompilaatuisille tuotteille ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia.
Käyttäjät sekä jalostajat saavat raaka‐ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemah‐
dollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen biostalousstrategian mukaan
alalle syntyy paljon uusia työpaikkoja ja samalla alan liikevaihdon on arvi‐
oitu kasvavan huomattavasti. Terveysvaikutteisten sekä puhtaista luonnon
raaka‐aineista valmistettuen tuotteiden kysynnän kasvu vauhdittaa
luonnontuotealan kasvua.

2

TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Työssä selvitettiin uusia hyödyntämisratkaisuja ja energiatehokkaita kui‐
vausmenetelmiä puutarhatuotannon sivuvirroille Suomen mittakaavassa
ja olosuhteissa kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli selvittää par‐
haiten soveltuvat menetelmät ja niiden kustannukset valittujen tuotteiden
kuivaamiseksi. Tarkoituksena oli myös etsiä tietoa ja selvittää kustannuksia
kuivaustoiminnan perustamista varten, sekä selvittää eri kui‐
vausmenetelmien perusteet ja energian säästömahdollisuuksia kui‐
vaustoimintaan liittyen. Materiaaleiksi valittiin tuotteita, joiden
hyödyntämiselle oli tarve tai jotka olisivat hyödynnettävissä.
Tutkimuskysymykset:
1. Mitkä kuivaustekniikat soveltuvat valittujen puutarhasivuvirtojen
prosessointiin?
2. Mikä on kuivauskokeiden perusteella sopivin menetelmä kunkin
materiaalin kuivaamiseksi?
3. Mitkä markkinoilla olevista menetelmistä sovetumat porkkanan,
mansikan rönsyjen sekä mansikan, vadelman ja mustaherukan
lehtien kuivaamiseen Suomen mittakaavassa (kuivausmäärä 500
kg/vrk)?
Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea eri tapausta, joissa vertaillaan eri ma‐
teriaalien kuivaamista kahdella eri kuivausmenetelmällä. Kuivaustekniikat
on valittu siten, että pystyttään selvittämään eri käyttötarkoituksiin sovel‐
tuvien kuivatuotteiden kustannuksia ja mikrobiologinen laatu. Materiaa‐
lien valintaan on vaikuttanut tuotteen saatavuus ja logistiikka sekä tuot‐
teen säilyvyys. Energiankulutuksen kustannukset tarkastellaan sähkön
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hintatietoa hyödyntäen. Tavoitteena on myös pohtia kuivatun tuotteen
käyttötarkoituksia.

3

KUIVAAMINEN
Kuivaamisessa raaka‐aineesta haihdutetaan vettä, kunnes veden ak‐
tiivisuus on niin pieni, että kemialliset ja mikrobiologiset reaktiot hidastu‐
vat riittävästi tai lakkaavat kokonaan, eli tuotteesta saadaan säilyvä. Vettä
voidaan haihduttaa esimerkiksi lämmön tai pakkasen avulla, minkä jälkeen
se siirretään pois ilmavirran avulla. (Hyvönen, Määttälä, Saarela & von
Wright, 2004, s. 266)

3.1.1 Kuivauksen fysikaaliset perusteet
Ilmakuivaus tarkoittaa, että ilma tuo veden höyrystämiseen tarvittavan
energian kuivattavaan materiaaliin ja vie haihtuneen vesihöyryn sieltä
pois. Ilma koostuu typestä, hapesta, jalokaasuista ja hiilidioksidista. Lisäksi
ilmassa on vesihöyryä, jonka määrä vaihtelee olosuhteiden mukaan. Vesi
sitoo haihtuessaan paljon lämpöä ja siksi sen vaikutus lämpösisältöön on
oleellinen. (Hautala, Jokiniemi & Ahokas, 2013, s. 46) Vesihöyryä voi olla
ilmassa tietty lämpötilasta riippuva määrä: lämpötilan noustessa ilman ve‐
densitomiskyky paranee. Kylläisen ilman suhteellinen kosteus on 100%,
eikä se pysty sitomaan enempää vettä. Kosteuden poistamiseksi kuivatta‐
vaan materiaaliin täytyy tuoda nesteen höyrystymiseen tarvittava lämpö‐
määrä. (Laine, ym., 2013, s. 49) Konvektion vaikutuksesta vesihöyry pyrkii
siirtymään alenevan osapaineen suuntaan (Wikipedia, n.d.).
Kuivausprosessi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jotka on esitetty
kuvassa 1.: Alkuvaiheeseen, vakiokuivausnopeus alueeseen ja alenevan
kuivausnopeuden vaiheeseen. Kuivauksen alkuvaiheessa suurin osa kui‐
vaukseen käytettävästä energiasta kuluu lämpötilan nostamiseen ja kui‐
vattavan materiaalin lämmittämiseen. Vakiokuivausnopeuden alueella tar‐
vittava kuivauslämpötilan on saavutettu, kuivuminen on nopeinta ja kiin‐
toaineen kosteus alenee lähes lineaarisesti. Tässä vaiheessa kuivausno‐
peuteen vaikuttavat kaasun nopeus ja kosteus. Alenevan kuivausnopeu‐
den vaiheessa kuivausnopeus laskee kuivattavan materiaalin pinnan alka‐
essa kuivua. Raaka‐aine sisältää myös kemiallisesti sitoutunutta vettä,
minkä vuoksi kaikkea kosteutta on mahdotonta poistaa materiaalista. Lop‐
puvaiheessa kuivuminen on yhä hitaampaa, tällöin kuivausnopeuteen vai‐
kuttaa materiaalin sisäiset aineensiirto‐ominaisuudet, lämpötila ja partik‐
kelikoko. (Kuokkanen, 2012, s. 3‐4)
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Kuva 1.

Kuivausnopeus vs. aika. A‐B lämmitysalue, B‐C Vakiokuivausnop‐
eus, C‐D Alenevan kuivausnopeuden alue. (Kuokkanen, 2012, s.
3‐4)

Kuivattaessa raaka‐aineen suurimmat muutokset tapahtuvat tuotteen
aromi‐ ja vitamiinipitoisuudessa. Muutoksia voidaan kuitenkin pienentää
välttämällä liian korkeaa lämpötilaa. Jokaisen tuotteen kuivauskäyttäyty‐
minen on erilainen. Kuivumisnopeuteen ja – aikaan vaikuttaa raaka‐ai‐
neen ominaisuuksien lisäksi tuotteen palakoko, muoto, määrä, kui‐
vausolosuhteet, kuten lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, ja kuivaus‐
laitteiston teho mm. ilmanvaihdon suhteen. (Hyvönen ym., 2004, s. 265‐
266)
Eri raaka‐aineet kestävät kuivaamista eri tavoin. Sopivissa olosuhteissa kui‐
vatun tuotteen ominaisuudet kuten maku, aromi, väri, rakenne ja ravinto‐
arvo säilyvät ja ominaisuudet palautuvat liottaessa. Kuivatuotteet säilyvät
hyvin ja niitä voidaan varastoida jopa vuosia. Kuivattu tuote kutistuu ja ke‐
venee, jolloin varastotilan tarve pienenee. Kuivatuotteet voidaan varas‐
toida huoneenlämmössä tai hieman viileämmässä. Tilan tulee olla hajuton
ja valolta suojattu. Tuote säilytetään mieluiten ilmatiiviissä pakkauksessa,
mutta myös paperi‐ ja pahvipakkauksia käytetään. (Ijäs & Välimäki, 2010.
s. 65)
Kuivaamisen etuja on mm. kuivattujen tuotteiden alhaiset pakkaus‐, säily‐
tys‐ ja kuljetuskustannukset. Kuivattuja tuotteita on helppo ja nopea
käyttää ja hävikki on pieni. Lisäksi kuluttajat arvostavat tuotteiden luon‐
nollisuutta ja lisäaineettomuutta. Elintarviketeollisuuden kannalta kuivat‐
tujen tuotteiden etuja ovat myös tasainen laatu ja saatavuus sekä melko
vakaa hinta. (Metsähallitus, 2018)
3.2

Tuotteen biologiset muutokset kuivausprosessin aikana
Kun elintarvikkeita kuivataan niiden fysikaalinen tila muuttuu, mikä vai‐
kuttaa elintarvikkeiden laatuun. Yleisesti ottaen kuivausprosessi auttaa
ylläpitämään elintarvikkeiden syötävyyden. Elintarvikkeiden säilyvyysai‐
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kaa voidaan pidentää kuivaamalla ja samalla niiden biologisten kompo‐
nenttien bioaktiivisuutta voidaan säädellä. Kuivaamisella poistetaan liialli‐
nen vesi elintarvikkeesta, jotta saavutetaan taso, jossa fyysisiä, kemiallisia
tai mikrobiologisia reaktioita ei tapahdu. Vaadittava kosteustaso vaihte‐
lee eri tuotteilla johtuen niiden erilaisista bioaktiivisista yhdisteistä ja nii‐
den aiheuttamista erilaisista tarpeista. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 90)
Mikro‐organismien deaktivoinnissa katsotaan olevan kolme eri vaihetta:
käsittelyä edeltävät (esikuivaus), kuivauksen aikana tapahtuvat ja kui‐
vauksen jälkeiset. Esikuivausmenetelmä valitaan tuotteesta poistettavan
veden määrän sekä tuotteen fyysisten ominaisuuksien kuten kestävyyden
mukaan. Esikuivausmenetelmiä kuten osmoottista kuivausta, höyrystystä
ja haihduttamista, jäädyttämistä, kalvonerotustekniikoita ja uuttamista
käytetään poistamaan ylimääräinen vesi nesteestä ennen kuivausproses‐
sia. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 90)
Kuivauksen jälkeisiä toimenpiteitä ovat jäähdyttäminen, kuivatun tuot‐
teen käsittely, pakkaaminen, varastointi ja liottaminen. (Chen & Mujum‐
dar, 2008, s. 90)
Korkeassa lämpötilassa kuivaaminen tarvitsee vahvan lämmöntuoton
kosteuden poistamiseksi tuotteesta. Lämpö voidaan tuottaa monin eri ta‐
voin, kuten mikroaaltouunilla, radiotaajuudella, kuumalla kaasulla (mu‐
kaan lukien ilma), ylikuumennetulla höyryllä jne. (Chen & Mujumdar,
2008, s. 90‐91)
Kuuma kaasu on teollisuusmittakaavassa käytetyin kuumennusmene‐
telmä sen helpon saatavuuden, helpon lämmön talteenoton sekä muihin
lämmöntuottomenetelmiin verrattuna edullisten kustannusten vuoksi.
Kuivaimet nimetään useimmiten lämmöntuottotavan tai kuivausaineen
mukaisesti, kuten aurinkokuivaus, ylikuumennettu kaasulla kuivaaminen
ja mikroaaltokuivaus. Lämpö voidaan tuottaa suoralla kosketuksella tuot‐
teeseen eli konduktiolla, kuten esimerkiksi rumpukuivaus, spray kuivaus
ja tunnelikuivaus. Säteilyä käytetään yleisesti panostyyppisissä kuivaus‐
menetelmissä kuten infrapunakuivauksessa. (Chen & Mujumdar, 2008,
s. 91)
Kuivauksen vaikutukset mikrobien toimintaan voidaan jakaa kahteen ka‐
tegoriaan: kuivauksen aikaiset (nestemäisten elintarvikkeiden sisältämien
bioaktiivisten yhdisteiden deaktivointi tietyssä lämpötilassa, ajassa ja kos‐
teuspitoisuudessa) ja kuivauksen jälkeen tapahtuvat. (Chen & Mujumdar,
2008, s. 91)
3.2.1 Kuivausta edeltävät ongelmat
Elintarvikkeiden pilaantuminen johtuu niiden koostumuksen muutok‐
sesta, rakenteesta, ulkomuodosta ja / tai laadusta mikro‐organismien li‐
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sääntymisen vuoksi tai muista fyysisistä muutoksista, tai kemiallisista re‐
aktioista jotka tapahtuvat varastoinnin aikana. Yleisesti ottaen ruoka‐ai‐
neen pilaantuminen voi johtua fyysisitä, kemiallisista tai mikrobiologisista
muutoksista, mitkä ovat seurausta tuotteen ja ympäristön muutoksesta.
Tuotteen pilaantumiseen vaikuttavia parametreista tärkeimmät ovat läm‐
pötila, veden aktiivisuus, pH, hapen saatavuus, ravinteiden saatavuus,
mikrorakenne ja kemialliset inhibiittorit. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 91)
3.2.2 Kuivauksenaikaiset ongelmat
Kuivausprosessin aikana ruoka‐aineen mikro‐organismit deaktivoidaan
lämmön ja massansiirron vaikutuksella samanaikaisesti. (Chen & Mujum‐
dar, 2008, s. 95)
Kuivausprosessilla on myös ei‐toivottuja vaikutuksia hyviin bioaktiivisiin
yhdisteisiin kuten vitamiineihin, entsyymeihin ja proteiineihin. Kuivaus‐
aste ja poistetun veden määrä vaikuttavat biologisiin aineisiin. Proses‐
sointiaika, tuotteen laatu ja kuivaustekniikka sekä laite vaikuttavat suo‐
raan kuivausasteeseen. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 96)
Prosessit, joissa on matala kuivausaste vievät paljon energiaa ja proses‐
sointiaika on pitkä, mikä johtaa korkeisiin tuotantokustannuksiin. Eri kui‐
vausasteilla on erilaiset vaikutukset solunsisäisiin aktiviteetteihin ja / tai
muihin fyysisiin / biologisiin muutoksiin, jotka saattavat johtaa ruoan laa‐
dun yleiseen huononemiseen. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 96)
Korkeassa lämpötilassa tapahtuvat prosessit kuten spray kuivaus ja tun‐
nelikuivaus johtavat korkeaan kuivausasteeseen. Prosesseja, joissa on
matalampi lämpötila ja pidempi kuivausaika ovat pakkaskuivaus, vakuu‐
mikuivaus, aurinkokuivaus ja mikroaaltokuivaus. Paremman laadun ja ly‐
hyemmän kuivausajan sekä paremman tehokkuuden saavuttamiseksi
käytetään usein kahden menetelmän yhdistelmää esimerkiksi mikroaalto‐
vakuumikuivaus ja spray‐pakkaskuivaus. Matalassa lämpötilassa tapahtu‐
valla kuivauksella saavutetaan haluttujen biokomponenttien korkea bio‐
aktiivisuus lopputuotteessa. (Chen & Mujumdar, 2008, s. 90‐96)
3.3

Kuivattujen tuotteiden jälkikäsittely
Kuivauksen jälkeen tuote jäähdytetään, jotta se ei ime kosteutta ilmasta.
Jälkikäsittelytiloissa ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 30 %. En‐
nen pakkaamista kuivatut tuotteet seulotaan tasakokoisiksi. Tämän jäl‐
keen materiaalista poistetaan vieraat aineet, värivirheiset palat ja muut
roskat (esim. kuoren tai varren palat). Tämä tehdään yleensä käsin kuljet‐
timella liikkuvasta (5 ‐ 6 m/min) materiaalista. Metalliroskat voidaan pois‐
taa magneettisilla laitteistoilla. (Hyvönen ym., 2005, s. 270)
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Kuivattu tuote pakataan joko sellaisenaan tai jatkokäsitellään. Se voidaan
hienontaa rouheeksi, hiutaleiksi tai jauheeksi. Jos tavoitteena on korkea‐
luokkainen tuote, jatkokäsittelyssä tarvitaan erikoiskoneita murskausta,
hienonnusta ja lajittelua varten. (Hyvönen ym., 2005, s. 270)
Kuivaamossa tarvitaan yleensä seuraavat toisiinsa yhteydessä olevat tilat:
esikäsittelyhalli, kuivaamo, välivarasto (15‐20 °C), jatkokäsittely‐ ja jalos‐
tustilat sekä valmiiden tuotteiden varasto (15‐20 °C) (Hyvönen ym., 2005,
s. 270).

4

ESIKÄSITTELY
Ennen kuivaamista vihannekset esikäsitellään samaan tapaan kuin pakas‐
tettavat tuotteet. Raaka‐aine pestään, kivet ja multa poistetaan, vihan‐
nekset lajitellaan koon mukaan sekä vialliset ja pilaantuneet vihannekset
poistetaan. Tämän jälkeen raaka‐aine paloitellaan halutun kokoiseksi,
minkä jälkeen se kuivataan tai esikäsitellään esim. ryöpätään. Ryöppäys
on käytännössä tavallista esimerkiksi perunoita, porkkanoita ja kaalia kui‐
vattaessa. (Ruokatieto Yhdistys ry, 2018)

5

KUIVAUSTEKNIIKAT
Maailmanlaajuisesti aurinkokuivaus on suosituin menetelmä, mutta
meillä Suomessa kuivaus tapahtuu koneellisesti ilmastollisista syistä. Ylei‐
sin kuivausmenetelmä on ilmakuivaus, jossa kuivaamisen yhteydessä
kierrätetään joko lämmintä tai kylmää ilmaa. (Hyvönen ym., 2005, s. 265‐
266).
Aurinkokuivaus on vanhin käytetty menetelmä ja soveltuu monenlaisille
raaka‐aineille. Sillä on kuitenkin useita haittapuolia, jotka rajoittavat me‐
netelmän käyttöä teollisessa mittakaavassa. Kuivaamiseen tarvitaan suuri
ala, minkä vuoksi kustannukset ovat korkeat. Menetelmän haittapuolia
ovat kuivausasteen hankala kontrolloitavuus, mikrobiologinen kontami‐
naatioriski ja laaduntarkkailun hankaluus. (Hui, Ghazala, Graham, Murrell
& Nip, 2004, s. 350)
Kuivausmenetelmän valinta perustuu tuotteen laatuvaatimuksiin, raaka‐
aineen ominaisuuksiin ja taloudellisiin tekijöihin. Lopputuotteen laadun ja
tuotteelta vaadittavat fysikaaliset ominaisuudet määrää käyttötarkoitus.
Valittu kuivausmenetelmä tulee olla edullisin vaihtoehto, jolla haluttu
laatu ja ominaisuudet saavutetaan. Samaa raaka‐ainetta voidaan kuivata
useilla eri hintaisilla menetelmillä käyttötarkoituksesta riippuen: Tietty
menetelmä voi olla liian kallis toista tuotetta varten, mutta järkevän hin‐
tainen jotain toista tuotetta varten. (Pyhäjärvi‐Instituutti n.d.)
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Kuivausta luonnollisen ilmanvaihdon avulla on myös tutkittu. Tavoitteena
on ollut alentaa energiakustannuksia, minimoida lämpövaurioita ja yksin‐
kertaistaa kuivaamista niin, että se sopisi myös pienyrittäjille. Esimerkiksi
porkkanan ja perunan kuivauksessa saatiin säästettyä energiaa 60 ‐70 %
(lämpötila 22 ‐ 23°C ja ilman kosteus 50 %). Vaikka kuivausaika piteni ja
lämpötila oli mikrobien kasvulle suotuisa väheni bakteerien ja homeiden
määrä tuoreeseen tuotteeseen verrattuna. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Viime vuosina on kiinnitetty huomiota etenkin ilmakuivattujen tuotteiden
palautumisen ja laadun parantamiseen. Kuivaustekijöitä on muunneltu,
jotta lämmönsiirto paranisi, lämpötila alenisi ja tuotteen rakenne säilyisi
huokoisena. Lisäksi on kehitetty esikäsittelymenetelmiä ja kuivausmene‐
telmiä, joissa ei käytetä lämpöä tai joissa lämpötila on alhainen. (Pyhä‐
järvi‐Instituutti, n.d.)
Suomessa vihannesten, yrttien ja sienten kuivaamiseen käytetään lähinnä
kaappi‐ ja lavakuivureita. Usein tuottajat ovat itse kehitelleet kuivauslait‐
teistonsa. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Ilmakuivauksen huonoja puolia on kuivattujen tuotteitten huono palau‐
tuminen. Jos kuivattava materiaali ruskettuu tai pilaantuu muutoin
helposti, tulisi harkita muitten menetelmien käyttöä. Jatkuvatoimisia
laitteistoja käytetään etenkin vihannesten kuivaamiseen. (Pyhäjärvi‐In‐
stituutti, n.d.)

5.1

Ilmakuivaus
Kasviksista suurin osa kuivataan ilmakuivausmenetelmällä. Kuivauksessa
voidaan käyttää joko lämmintä tai kylmää ilmaa. Lämminilmakuivauksessa
ilmaa lämmitetään kuivauksen tehostamiseksi, kylmäilmakuivauksessa
ilma on lämmittämätöntä. Haihtunut vesi siirretään tehokkaan ilmanvaih‐
don avulla pois kuivaustilasta. (Hyvönen ym., 2005, s. 266)
Menetelmä perustuu konvektioon eli lämmön siirtymiseen kaasussa tai
nesteessä lämmön aiheuttamien virtausten mukana. Konvektiossa liikkeel‐
lepaneva voima on noste. Tiheämpi, viilentynyt aine laskeutuu alaspäin ja
lämmin aine kohoaa ylöspäin. Konvektio on johtumisen ja säteilyn ohella
yksi kolmesta primäärisestä lämmönsiirtotavasta. (Wikipedia, 2015)
Ilmakuivauslaitteita on panostoimisia (kaappikuivurit) ja jatkuvatoimisia
(tunnelikuivurit). Jatkuvatoimisessa kuivurissa raaka‐ainetta ohjataan jat‐
kuvasti kuivurin sisään ja poistetaan kuivaa tuotetta (Hyvönen ym., 2005,
s. 266).
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Ilmakuivauslaitteiden yksiköt on useimmiten valmistettu raudasta, ne on
pinnoitettu epoxy‐pinnoitteella tai ruostumattomalla teräksellä. Kiertoil‐
mapuhallin saa ilman kiertämään tuotteen ympärillä ja palaamaan läm‐
mittimelle uudelleen kierrätettäväksi. Poistoilma voidaan kierrättää. Läm‐
mitysjärjestelmä voi olla pneumaattinen tai sähköinen ja lämpö voidaan
tuottaa kaasun, höyryn tai sähkön avulla. Myös hukkalämpöä voidaan
käyttää höyryn lämmittämiseen. Kuivaimen moduulirakenne mahdollis‐
taa yksiköiden poistamisen tai lisäämisen, mikä on taloudellisesti kannat‐
tavaa. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s. 176 ‐177)
Ilmakuivauksen huonoja puolia on kuivattujen tuotteitten huono palau‐
tuminen. Jos kuivattava materiaali ruskettuu tai pilaantuu muutoin
helposti, tulisi harkita muitten menetelmien käyttöä. Jatkuvatoimisia
laitteistoja käytetään etenkin vihannesten kuivaamiseen. (Pyhäjärvi‐
Instituutti, n.d.)
5.1.1 Kaappikuivuri (Cabinet drying)
Kaappikuivaimet ovat panostoimisia ja niitä käytetään kiinteille aineille
pienessä tai kohtalaisessa mittakaavassa. Menetelmällä voidaan kuivata
materiaalia 2 000 – 20 000 kg/päivä. Kuivaimen rakenne on yksinkertainen
ja edullinen. Teollisuuskäyttöön tarkoitetut kaappikuivurit koostuvat
yksiköistä, joissa olevien rullakoiden teräsverkosta valmistetuille hyllyille
tuote sijoitetaan. Ilma kiertää hyllyjen välissä ja alapuolella. (Berk, 2009,
s. 487‐488)
Tuotteen kuivausaste riippuu sen sijainnista kuivaimessa. Tuotteet, jotka
sijaitsevat lähimpinä kuuman ilman sisääntuloa kuivuvat nopeasti ja niillä
on paras kuivausaste. Yhtenäisemmän kuivaustuloksen takaamiseksi ilman
suuntaa voidaan vaihtaa kuivurissa tai rullakoiden paikkaa vaihtaa määrä‐
ajoin. Kuivuri on usein varustettu liikuteltavilla ohjauslevyillä, joiden avulla
voidaan säädellä kuivausilman jakautumista kuivaimessa. Menetelmää
käytetään usein hedelmien (greippien, omenoiden ja taatelien), vihannes‐
ten (sipulien ja kaali), ja yrttien (persilja, basilika, minttu ja tilli) kuivaami‐
seen. (Berk, 2009, s. 487‐488)
Tuloilman lämpötila on useimmiten 60 – 80 °C. Ilman nopeus on muutamia
metrejä sekunnissa ja se säädetään tuotteen koon, muodon ja tiheyden
mukaisesti siten, että tuote ei lennä ilmavirran mukana. Tuotteesta ja olo‐
suhteista riippuen kuivausprosessi kestää yleensä 2‐10 tuntia. Useimmissa
kaappikuivureissa ilmaa kierrätetään. Kierrätetyn ilman määrä kasvaa pro‐
sessin loppua kohden, jolloin ilma on kuumempaa ja kuivempaa kuin pro‐
sessin alkuvaiheessa. Ilman kierrätyksellä saavutetaan huomattava säästö
energiakustannuksissa. (Berk, 2009, s. 487‐488)
Lämmittimenä voi olla kaasupoltin, höyrykäämi, lämmönvaihdin, tai säh‐
köinen lämmitin. Ilman nopeus on 2‐5 m/s (Barosa‐Canovas & Vega‐
Mercado, 1996, s. 171).
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Pienet, yhdestä yksiköstä koostuvat kuivaimet ovat hyvin käyttökelpoisia,
kun kokeillaan uusien kasvisten kuivausta ja kehitellään uusia tuotteita.
Kuivauskaapissa kuivattavaa materiaalia asetetaan kuivausritilöille 1 ‐ 3
cm:n paksuisiksi kerroksiksi. (Hyvönen ym., 2005, s. 266‐277)
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivaimet ovat kaappikuivureita, niissä
voidaan kuivata kerralla noin 2 ‐ 5 kg tuoretta tuotetta, ja kuivausajat
ovat 3 ‐ 7 tuntia. Lämmintä ilmaa puhalletaan joko alhaaltapäin kuivaus‐
hyllyjen läpi tai ilmaa ohjataan ylhäältäpäin kuivaushyllyjen väleihin. Kui‐
vureissa on lämmönsäätötermostaatti. Porkkanan kuivaaminen kotita‐
louskuivurilla kestää noin vuorokauden. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

Kuva 2.

Kaaappikuivuri (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

5.1.2 Rumpukuivuri (Drum drying)
Rumpukuivaus on vanha 1900‐luvun alussa kehitetty menetelmä, jonka
avulla kuivattiin nestemäiset materiaalin ennen spray‐kuivauksen kehit‐
tämistä. Nykyään rumpukuivaus on käytössä monenlaisten tuotteiden,
kuten maitotuotteiden, vauvanruokien, aamiaismurojen, hedelmä‐ ja
viljamassan, perunamuusin, keitetyn tärkkelyksen ja käytetyn hiivan kui‐
vauksessa. (Drumdrying, 2014)
Rumpukuivaus on energiatehokas menetelmä korkeaviskoosisten nestei‐
den ja soseiden kuivaamisessa. Menetelmä perustuu materiaalin kui‐
vaamiseen ohuena kerroksena lämmitettyjen pyörivien rumpujen pinnalla.
Rummut lämmitetään sisältäpäin höyryllä. Kuivattu tuote kaavitaan
rumpujen pinnalta ja siirretään pyörivään vasaramyllyyn, pienennetään
haluttuun hiukkaskokoon ja pakataan. Prosessia säädetään syöt‐
tönopeuden, rullanopeuden, höyrypaineen ja rullien välisen eron avulla.
(Drumdrying, 2014)
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Rumpukuivuri koostuu yhdestä tai kahdesta vaakasuorasta ontelosta
sylineteristä, tuotteen syöttöjärjestelmästä ja kaapimesta. Rumpukui‐
vurissa voi olla yksi rumpu, jossa on pienemmät levitysrulla tai kaksoisrum‐
mut. Tyypillisesti rumpujen halkaisija on 60 – 152 cm ja pituus 60 – 365 cm.
(Drumdrying, 2014)

Kuva 3.

Rumpukuivuri (Drumdrying, 2014)

Menetelmän etuja on kuivatun tuotteen huokoinen rakenne ja hyvä palau‐
tumiskyky. Rumpukuivaus soveltuu erittäin viskooseille elintarvikkeille,
kuten tahnoille ja runsaasti tärkkelystä sisältäville materiaaleille.
Menetelmän energiatehokkuus on tavallisesti korkea, hygieenisyys on
hyvä, laitteisto on helppokäyttöinen ja ylläpito on yksinkertaista. Kui‐
vaimet ovat joustavia ja soveltuvat hyvin myös pienien määrien tuotan‐
toon. (Drumdrying, 2014)
5.1.3 Tunnelikuivuri (Tunnel drying)
Tunnelikuivain koostuu kammiosta ja siellä eteenpäin kulkevista rulla‐
koista. Tunnelikuivain voi olla 24 m pitkä ja sen syvyys ja leveys ovat noin
2 x 2 m. Tunnelin pohjalla on kiskot, jota pitkin rullakot liikkuvat kuivaus‐
kammiossa. Kuivuri voi toimia joko myötävirta, vastavirta, tai sekoitus pe‐
riaatteella: Kuumaa ilmaa johdetaan tunneliin joko tunnelin toisesta
päästä, keskeltä tai osastoittain. Kuivaustulos on epätasainen tunnelin eri
osissa. Tämä tyyppinen kuivaustekniikka on osittain jatkuvatoiminen. Rul‐
lakot lastataan, ne liikkuvat automaattisesti tunnelin sisällä minkä jälkeen
ne puretaan ja kuivattu tuote poistetaan hyllyiltä. (Barosa‐Canovas &
Vega‐Mercado, 1996, s. 175)
Vihanneksia lastataan tyypillisesti 10‐30 kg neliömetrille. Rullakoiden
koosta riippuen niitä voidaan liikutella manuaalisesti tai automaattisesti
tunnelissa. (Berk, 2009, s. 487‐488)
Myötävirtaperiaatteella toimivassa kuivurissa kuivin ja kuumin ilma koh‐
taa tuotteen sen alkuperäisessä kosteuspitoisuudessa (tuote on märkää
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ja sen lämpötila on matala), tällöin kuivuminen on nopeaa. Mikäli materi‐
aali on riittävän kosteaa sen lämpötila pysyy matalana huolimatta kuu‐
masta ilmasta. Näin ollen tuotteen lopullinen jäännöskosteus ei ole niin
matala kuin olisi haluttu. Vastavirtaperiaatteella toimivassa tunnelissa ta‐
pahtuu päinvastoin. Kuivausaste tunnelin alkupäässä on matalampi,
mutta lopputuote on mahdollisesti kuivempaa kuin myötävirtaperiaat‐
teella toimivassa kuivurissa. Sekoitettu ilmavirta periaatteella toimivat
tunnelit ovat kahden tunnelin sarjassa. Tunnelin alkupäässä on myötä‐
virta, mikä mahdollistaa korkean kuivumisasteen. Kuivurin loppuosassa
on vastavirtaus, mikä antaa halutun loppuefektin. Toisin kuin kaappikui‐
vurissa tunnelikuivurissa voidaan kuivata tuotetta vaihtelevissa olosuh‐
teissa. Ilman lämpötilan ja kosteuspitoisuuden lisäksi ilman nopeutta voi‐
daan vaihdella. (Berk, 2009, s. 488)
Kuivurissa voidaan kuivata miltei minkä kokoisia ja muotoisia paloja ta‐
hansa. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

Kuva 4.

Kuivuri, jossa kuivattava materiaali liikkuu rullakoilla kuivaustun‐
nelin läpi. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

5.1.4 Kuljetinkuivuri (Conveyor / Belt drying)
Kuljetinkuivurit ovat kaikkein monipuolisimpia kuivausvälineitä kiinteille
materiaaleille. Niitä käytetään laajasti, useimmiten suuressa mittakaa‐
vassa vihannesten kuivaamiseen. Kuljetinkuivurin olennaisin ero tunneli‐
kuivuriin verrattuna on, että rullakot on korvattu kuljettimilla. Tätä
kuivaintyyppiä voidaan käyttää ristivirta tai läpivirtaus periaatteella tai
molemmilla. Kuljettimet on valmistettu metalliverkosta, jotta ilma voi kul‐
kea verkon läpi. Kuljetinkuivurit voivat olla yksivaiheisia tai monivaiheisia.
Monivaiheiset kuivaimet koostuvat useista kuljettimista ja vaiheista.
(Berk, 2009, s. 489)
Hihnakuivaimen etuja tunnelikuivaimeen verrattuna:



Jatkuvatoiminen täyttö ja purkaminen on helpompaa ja säästää
käyttökustannuksissa.
Tunneli ja kaappikuivureissa alusta on paikoillaan koko kuivaus‐
prosessin ajan. Koska tuotetta ei sekoiteta kuivauksen lopputulos
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Kuva 5.

on epätasainen. Pinnalla oleva tuote voi olla aivan kuivaa kun kes‐
kivaihella oleva tuote on vielä aivan märkää. Monivaiheisessa hih‐
nakuivurissa kuivausalusta täytetään uudelleen jokaisessa vai‐
heessa ja tuote sekoittuu.
Monet tuotteet kutistuvat kuivattaessa. Kaappikuivurissa kutistu‐
minen johtaa käyttöasteen madaltumiseen kuivausprosessin ede‐
tessä. Monivaiheisessa hihnakuivauksessa voidaan säätää (hidas‐
taa) jokaisen hihnan nopeutta siten että hihnalle tulee tuotetta
sopiva määrä. Tämän vuoksi hihnakuivaimella voidaan kuivata
suurempi määrä tuotetta kuivaimen pinta‐alaan verrattuna kuin
kaappikuivaimella. (Berk, 2009, s. 489)

Kuivuri, jossa kuivattava materiaali kulkee kuljettimien avulla
kuivaustunnelin läpi. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

Kuivattava materiaali levitetään kuljettimelle levittimen avulla tasaisesti
melko paksuksi kerrokseksi (7 ‐ 15 cm). Kuivurissa voi olla useita perättäi‐
siä kuivaushihnoja, yleensä ainakin kaksi. Hihna voi olla 9 ‐ 18 m pitkä ja
1,8 ‐ 3 m leveä. Suurissa kuivureissa hihnoja on kolme tai useampia.
Kuuma ilma virtaa hihnan ja kuivattavan materiaalikerroksen läpi, yleensä
ylöspäin ensimmäisessä vaiheessa ja alaspäin viimeisessä vaiheessa. Il‐
maa voidaan ottaa talteen ja kierrättää, jolloin energiaa säästyy. (Pyhä‐
järvi‐Instituutti, n.d.)
Jakamalla kuivuri osiin voidaan säädellä ilman lämpötilaa, kosteutta ja
hihnan nopeutta eri vaiheissa. Kun kuivurissa on kaksi hihnaa, voidaan jäl‐
kimmäisellä hihnalla kuivata materiaalia paksumpina kerroksina. Näin kui‐
vuminen on tasaisempaa, ja kuivuri vie vähemmän tilaa. Siirrettäessä kui‐
vattavaa materiaalia hihnalta toiselle materiaali sekoittuu ja mahdolliset
paakut hajoavat. Haittana hihnojen määrän lisäämisessä on laitteiston
monimutkaistuminen ja kustannusten kasvaminen, samoin tilan tarve
kasvaa, jos hihnoja on hyvin monta. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Vihannesten kuivauslämpötila kuljetinkuivurissa on alkuvaiheessa 95 ‐
127 °C, keskivaiheessa 71 ‐ 104 °C ja loppuvaiheessa 54 ‐ 82 °C. Tunnelissa
kiertävän ilman nopeus voi vaihdella 180 – 370 m / min:ssa. Esimerkkinä
10 mm paksuisten omenaviipaleiden kuivaaminen niiden alkuperäisestä
ominaiskosteudesta säilyvään muotoon kestää 2‐3 tuntia. Tehokkailla
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laitteilla voidaan kuivattua tuotetta saada noin 500 kiloa tunnissa. (Hyvö‐
nen ym., 2005, s. 267)
5.1.5 Hihnakuivuri esikuivaukseen (Belt‐through dyers)
Tämä kuivaimen erikoistyyppi on kehitetty pienissä erissä tapahtuvaa vi‐
hannesten esikuivausta varten. Kuivain koostuu kahdesta leveästä verk‐
kokuljettimesta, jotka molemmat roikkuvat kahden sylinterirullan päällä
siten, että tuote voi jatkuvatoimisesti kulkea molempien kuljettimien läpi.
Kuljettimia liikutetaan pyrittämällä sylinterirullia hitaasti. Hihnan liike
pystysuoraan ilmavirta saavat aikaan tuotteen hellävaraisen ja jatkuvan
sekoittumisen. Ilmavirtaus on riittävän kova saamaan aikaan tuotteen se‐
koittumisen kuitenkaan leijuttamatta sitä. Haihtuminen on nopeaa ja suu‐
rin osa vedestä poistuu tyypillisesti alle tunnissa. kuljettimet on kallistettu
loppua kohden saaden aikaan tuotteen kulkeutumisen purkupäätä kohti.
Hihnan lopussa on portti, jonka avulla säädellään tuotteen purkamista.
(Berk, 2009, s. 489‐490)
5.1.6 Lavakuivuri
Lavakuivuri koostuu laatikosta, jossa on teräsverkosta tai vastaavasta ma‐
teriaalista valmistettu välipohja, sekä lämmönlähteestä. Kuivattu materi‐
aali levitetään välipohjan päälle, joka voi olla 45 asteen kulmassa, jotta
tuote on helpompi poistaa. Lämmin ilma johdetaan alhaalta ylöspäin.
Kostuneesta ilmasta voidaan poistaa vettä vedenerotus‐laitteen tai kui‐
vausaineen, esim. silikageelin, avulla. (Hyvönen ym., 2005, s. 267)

Kuva 6.

Lavakuivuri (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)

Lavakuivureita käytetään yleensä esikuivatun tuotteen kuivaamiseen lo‐
pulliseen kosteuteensa. Esimerkiksi materiaali voidaan kuivata 10 ‐15 %:n
kosteudesta 3 ‐ 6 %:n kosteuteen. Lavakuivureita käytetään tähän tarkoi‐
tukseen, koska niitten avulla voidaan poistaa pieni määrä tiukasti sitoutu‐
nutta kosteutta taloudellisemmin kuin muilla kuivureilla ja aiheuttamalla
mahdollisimman vähän lämpövaurioita. Sopiva kuivauslämpötila on 38 ‐
49 °C ja ilman nopeus 33 m/min. Vaikka kuivausaika voi olla pitkä, jopa 36
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tuntia, kustannukset eivät nouse korkeiksi, koska kuivurilaitteisto on
halpa. Lavakuivausta voidaan käyttää myös kuivatun materiaalin kosteu‐
den tasaamiseen, jotta kuivaus muissa kuivureissa voidaan järjestää jous‐
tavammin. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Sisämitat voivat olla esimerkiksi leveys 0,9 ‐ 1,2 m, pituus 1,5 ‐ 2,4 m ja
syvyys 1,5 ‐ 1,8 m. Lavakuivuri on suhteellisen halpa ja varmatoiminen.
Kuivuminen ei kuitenkaan ole tasaista, vaan kuivuminen alkaa pohjalta ja
etenee pintaan. Kuivattavaa materiaalia onkin käänneltävä ja ilman pu‐
hallusta säädeltävä tarpeen mukaan. Lavakuivurin täyttö ja tyhjennys on
usein vaikea automatisoida. (Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
5.2

Ylikuumennetulla höyryllä kuivaaminen (Superheated Steam Drying, SSD)
Ylikuumennetulla (tulistetulla) höyryllä kuivaaminen (Superheated Steam
Drying, SSD) perustuu konvektioon ja siinä käytetään ylikuumennettua
höyryä tuotteen kuivaamiseen Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 56).
Tuotteen pintalämpötila nousee nopeasti kuivauksen alkuvaiheen aikana
yli 100 asteen lämpötilassa, mikä saa aikaan ruokaa pilaavien mikro‐organ‐
ismien inaktivoitumisen. Pintalämpötilan nousuun vaikuttaa myös tuot‐
teen suuri veden aktiivisuus yhdistettynä höyrykodensaatioon. Ylikuumen‐
netulla höyryllä kuivatun tuotteen rakenne on huokoinen, mikä aiheutuu
veden kiehumisesta tuotteen sisällä. Veden kiehuessa sen tilavuus
laajenee nopean paineenmuodostumisen vuoksi. Koska muodostunut
höyry ei voi hajota riittävän nopeasti laajentaa se kuivuneen materiaalin
mikrostruktuuria aikaansaaden rakenteen muuttumisen. Huokoisen mate‐
riaalin rakenne palautuu nopeasti liottaessa. (Tsotsas & Mujumdar, 2014,
s. 57‐58)
Kyllästetty höyry tuotetaan kattilalla ja syötetään lämmittimeen, jossa se
riittävän lämpötilan saavutettua muuttuu tulistetuksi höyryksi. Tuote kui‐
vataan kuivauskammioissa. Kosteuden sitouduttua höyryyn sen lämpötila
laskee ja se lämmitetään uudelleen. Kammiossa syntyvä ylimäärinen höyry
poistetaan järjestelmästä ja voidaan käyttää muualla. Käytännössä 60‐70%
pakokaasuhöyrystä on pystytty hyödyntämään, mikä on paljon ilmakui‐
vausjärjestelmiin verrattuna. (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 58‐59)
Ylikuumennetun höyryn käyttöä on tutkittu valitsevassa ilmanpaineessa eli
ilmakehän paineessa, sekä vallitsevaa ilmanpainetta korkeammassa ja
matalammassa paineessa. Ylikuumennetun höyryn käyttö valitsevassa
paineessa on tutkituin menetelmä. (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 61)
Ylikuumennettu höyrykuivaus ei korkean lämpötilan vuoksi sovi lämpöher‐
kille materiaaleille kuten esimerkiksi hedelmille, vihanneksille, yrteille ja
mausteille. Tämän vuoksi on kehitetty vaihtoehtoinen kuivaustekniikka,
jossa yhdistyvät menetelmän edut matalammassa lämpötilassa. Ns. mata‐
lapaineisessa ylikuumennetussa höyrykuivauksessa (LPSSD) vesi höyrystyy
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alemmassa lämpötilassa paineen ollessa alhaisempi. (Tsotsas & Mujum‐
dar, 2014, s. 69)

Kuva 7.

LPSSD – laitteisto (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 69)

LPSSD – menetelmää on testattu mm. porkkanoilla. Kokeessa
elintarvikekäyttöön suunniteltuun kattilaan kiinnitettiin säiliö pain‐
eensäätimellä ja ylläpidettiin tyydyttynyttä höyryä noin 1,5 – 2 bar pain‐
eessa ennen sen syöttämistä kuivauskammioon (kattila tuottaa tyypillisesti
höyryä 6‐8 bar paineessa). Tyydyttyneen höyryn kulkeuduttua matalapa‐
ineiseen kuivauskammioon muuttuu se spontaanisti tulistetuksi höyryksi,
koska sisään tulevan höyryn lämpötila on korkeampi kuin veden kyllästys‐
lämpötila kuivauskammion paineessa. Tulistetun höyryn lämpötilan
säätämiseksi asennettiin kammioon sähkölämmityspatteri. Teollisuudessa
tämä patteri voidaan korvata kelalla. (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 69)
Kun porkkanoita kuivatettiin 60‐80 ºC: ssa 7‐13 kPa: n painealueella, niiden
kosteuspitoisuus hiukan kasvoi kuivumisen alkuvaiheessa, mikä on tyypil‐
listä ylikuumennetulla höyryllä kuivattaessa. Kondensaatio väheni kuivaus‐
kammion paineen alentuessa kiehumispisteen madaltuessa alhaisemman
paineen johdosta. Kuivauslämpötilalla havaittiin olevan painetta suurempi
merkitys kuivausprosessissa. Porkkanoiden kuivausnopeus kasvoi kuiten‐
kin kuivatuskammion paineen madaltuessa (jatkuvassa ylikuumennetussa
höyrylämpötilassa), koska veden kiehumispiste madaltui alhaisemmassa
paineessa, mikä aikaansai veden nopeamman poistumisen porkkanoista.
(Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 69‐70)
LPSSD ja vakuumikuivausta (VD) verrattaessa vakuumikuivaus on kui‐
vausmenetelmänä nopeampi samassa lämpötilassa ja paineessa. Tämä
johtuu siitä, että vakuumikuivauksessa tuotteeseen johdetaan enemmän
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lämpöenergiaa, täten materiaali absorboi enemmän lämpösäteitä läm‐
mityslaitteesta, sen lämpötila ja kuivausaste ovat korkeammat.
Korkeammassa lämpötilassa kuivausaika on lyhyempi. (Tsotsas & Mujum‐
dar, 2014, s. 70)
Vakuumikuivattujen porkkanoiden rakenne on epätasainen verrattuna
LPSSD‐menetelmällä kuivattuihin porkkanoihin. Tämä johtuu vakuumikui‐
vattujen tuotteiden korkeammasta kuivausasteesta ja kuoren kuivumis‐
esta. Toisin sanoen porkkanan sisus kuivuu pintaa huomattavasti hitaam‐
min mikä johtaa epätasaiseen kuivumiseen. LPSSD‐ menetelmällä kuivat‐
tujen porkkanoiden mikrostruktuuri on yhtenäisempi ja niiden rakenne pa‐
lautuu nopeammin liottaessa. (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 73)
Yrttiteen materiaalina käytettyjä Intian karviaismarjoja kuivattaessa on
osoitettu, että LPSSD‐menetelmällä kuivatussa tuotteessa on korkeampi c‐
vitamiinipitoisuus ja värimuutokset ovat vähäisempiä kuin vakuumikui‐
vatuissa marjoissa. Vähäiset muutokset johtuvat hapen vähäisestä
määrästä kuivausprosessissa. Hapen puuttuessa c‐vitamiini ja muut fenoli‐
set yhdisteet eivät hapetu. LPSSD kuivauksessa tapahtuvat vähäisemmät
c‐vitamiinitason laskeminen katsotaan olevan seurausta ei termisestä
hajoamisesta ja muista hapettomista reaktiosta kuten ei‐entsymaattisista
ruskistumisreaktioista (esim. Maillardin reaktio). (Tsotsas & Mujumdar,
2014, s. 74)
Molemmissa vakuumikuivauksessa ja LPSSD‐mentelmässä porkkanan bee‐
takaroteeni säilyi paremmin kuivauksen aikana verrattuna ilmakui‐
vaukseen. LPSSD‐mentelmällä on etuja muihin kuivausmenetelmiin verrat‐
tuna lämpöherkillä tuotteilla ja tuotteilla, jotka hapettuvat helposti. (Tso‐
tsas & Mujumdar, 2014, s. 74)
Ruokaturvallisuuden kannalta LPSSD menetelmän on havaittu olevan
tehokkaampi mikro‐organismien (esim. Salmonella Anatum) kasvun hil‐
litsemisessä kuin muut yleisesti käytetyt kuivausmenetelmät samassa
lämpötilassa. Tämä johtuu lämpötilan nopeasta noususta ja kondensaati‐
osta. Mikro‐organismien inaktivointi on helpompaa olosuhteissa, joissa on
korkea veden aktiivisuus. (Tsotsas & Mujumdar, 2014, s. 74)
5.3

Pakkaskuivaus (Freeze drying)
Pakkaskuivausta kutsutaan myös tyhjiökuivaamiseksi ja lyofilisoinniksi.
Menetelmä koostuu kahdesta vaiheesta: tuotteen jäädyttämisestä ja kui‐
vaamisesta alennetussa paineessa. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado,
1996, s. 229) Jäädyttäminen tapahtuu hyvin nopeasti, jotta tuotteeseen
muodostuu pieniä jääkiteitä. Kuivausprosessissa paine lasketaan jään
sublimoitumisen estämiseksi. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s.
231)
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Kuva 8.

Pakkaskuivain laitteisto koostuu pakkaskuivaimesta
vakuumipumpusta (Harvest Right, 2018)

ja

Menetelmän etuja on, että kutistuminen on vähäistä, samoin lämmön ai‐
heuttamat vauriot. Pakkaskuivaus soveltuukin hyvin lämpöherkille raaka‐
aineille. Kuivatusta materiaalista tulee huokoista ja helposti kostuvaa.
(Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Ilman puuttuminen ja matala lämpötila kuivausprosessissa estävät laadun
heikkenemistä kuten hapettumista ja kemiallisia muutoksia. Kuivaaminen
tapahtuu valitsevaa lämpötilaa matalammassa lämpötilassa, minkä vuoksi
tuotteen rakenne muuttuu. Tuotteen lopullinen, liottamisen jälkeinen, ra‐
kenne, ulkomuoto sekä maku muuttuvat hyvin vähän verrattuna korke‐
assa lämpötilassa kuivattuihin tuotteisiin. (Barosa‐Canovas & Vega‐
Mercado, 1996, s. 230)
Hyvin pakatut pakkaskuivatut tuotteet säilyvät määräämättömän ajan säi‐
lyttäen suurimman osan fyysisistä, kemiallisista, biologisista ja aistinvarai‐
sista ominaisuuksistaan. Pakkauskuivauksen haittapuolena on rasvojen ha‐
pettuminen, joka aiheutuu kuivauksessa saavutetusta alhaisesta kosteus‐
pitoisuudesta. Rasvojen hapettumisreaktiota kontrolloidaan pakkaamalla
tuotteet happea läpäisemättömään pakkaukseen. Ei‐entsymaattinen rus‐
kistumien vältetään nopealla siirtymisellä korkeasta matalaan kosteuspi‐
toisuuteen. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s. 230)
Prosessin matalan lämpötilan avulla vältetään myös proteiinien denatu‐
roituminen pakkaskuivatuissa tuotteissa. Pakkaskuivattujen tuotteiden
huokoinen rakenne mahdollistaa täydellisemmän ja nopeamman palautu‐
misen ilmakuivattuihin tuotteisiin verrattuna. Menetelmän suurimmat
haittapuolet ovat suuret energiakustannukset ja kuivausaika ja sitä voi‐
daan käyttää myös muiden liuosten kuin veden poistamiseen nesteistä.
(Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s. 231)
Pakkaskuivauksella saavutetaan alle 2% kosteuspitoisuus. Kaupalliseen
käyttöön pakkaskuivauksella kuivataan mm. kahvia, teetä, vihanneksia, he‐
delmiä, liha ja kalaa. Pakkaskuivatut tuotteet ovat hyvin kevyitä, niiden
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paino alkuperäisestä kuivaamattomasta tuotteesta on vain 10‐15 %, ei‐
vätkä ne tarvitse jäähdytystä kuten ilmakuivatut tuotteet. Menetelmän
etuna on, että kuivattavia tuotteita esim. lihaa ja kalaa ei tarvitse murs‐
kata. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s. 231)
Pakkaskuivaus on kuitenkin hyvin kallis menetelmä, joten sitä tulisi käyt‐
tää vain, kun kuivattava materiaali on hyvin altista lämpövaurioille tai kun
lopputuotteelta vaadittava korkea laatu oikeuttaa korkeammat kustan‐
nukset. Lisäksi pakkaskuivatut tuotteet vaativat erikoispakkaukset (Al‐la‐
minointi). Muuten niitten laatu huononee nopeasti, sillä ne hapettuvat
herkästi. Pakkaskuivauksessa tarvittavat laitteet ovat hyvin erilaisia sen
mukaan, mitä kuivataan ja paljonko kuivataan päivittäin. Tärkeitä työvai‐
heita ovat esikäsittely, pakastaminen, pakkaskuivaus ja pakkaaminen.
(Pyhäjärvi‐Instituutti, n.d.)
Pakkaskuivain koostuu kuivaustilasta, kylmähyllyistä, tyhjiöjärjestelmästä,
lämmitys‐ ja/tai jäähdytysjärjestelmästä, jäähdyttimestä ja ohjauspanee‐
lista. Kuivattavat tuotteet asetetaan pakastettuina kuivaushyllyille (10 ‐
20 kg/m2), minkä jälkeen kuivaustilaan imetään tyhjiö (10 ‐ 130 Pa) tyh‐
jiöpumpun avulla. Tyhjiö pidetään vakiona. Hyllyjä lämmitetään (20 ‐ 200
°C) nesteen tai höyryn avulla. Sublimoituminen alentaa jään lämpötilaa, ja
tuotteen pintalämpötila pidetään halutulla tasolla (20 ‐ 80 °C). (Pyhäjärvi‐
Instituutti n.d.) Prosessin lopussa säiliö täytetään inertillä kaasulla ja ovi
avataan. Kuivattu tuote poistetaan tarjottimilta ja pakataan. (Barosa‐
Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s. 252)
Jatkuvatoimisia prosesseja on kehitetty, koska niissä tarvitaan vähemmän
työvoimaa ja ne ovat edullisempia. On olemassa kahdentyyppisiä jatkuva‐
toimisia pakkaskuivauslaitteistoja. Hyllykuivaimessa materiaali laitetaan
hyllylle, joka liikkuu kuivaimen sisällä jatkuvatoimiseen tapaan. Dynaami‐
sessa menetelmässä tuote liikkuu kuivaimen sisällä hihnakuljettimella,
pyöreillä tai tärisevillä levyillä. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado, 1996, s.
252‐253)
5.3.1 NatureDry pakkaskuivaus
NatureDry on pakkasastekuivausperiaatteeseen pohjautuva menetelmä,
joka on kehitetty tieteellisen pakastekuivauksen pohjalta. Pääpiirteittäin
menetelmä vastaa tavanomaista pakastekuivausta, eli lämpöenergian
käyttö esijäädytetyn raaka‐aineen vapaan ja sitoutuneen/solunsisäisen
veden poistamiseksi sublimoitumalla. Merkittävin ero pakastekuivauk‐
seen on kaksijakoinen, eli se estää kapillaarisia ja sulamisvaurioita aiheut‐
tavat euteettisen pisteen ylittämiset kuivauksen primäärivaiheessa ‐ se ei
siis missään vaiheessa muutu hallitsemattomaksi vakuumikuivaukseksi ‐
ja sen sisältämät prosessitekniset menetelmät solunsisäisen veden pois‐
tamiseen mahdollistavat loppulämpötilojen pitämisen noin 30 °C tasolla,
pakastekuivauksen 70‐80 °C sijaan. (Helanto, 2018)
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Nature Dry mentelmä vastaa lääketieteellisen pakastekuivauksen laatu‐
standardeja, ilman tavanomaisen elintarvikkeiden pakastekuivauksen ai‐
heuttamia vaurioita ravintoaineille ja ominaisuuksille kuten maku, aromi
ja koostumus. Menetelmän tuotantonopeus vastaa tavanomaista elintar‐
vikkeiden pakastekuivausta ja on sovellettavissa lähes minkä hyvänsä
ruoka‐aineen kuivaamiseen sekä otettavissa käyttöön kaikissa tavanomai‐
sissa pakastekuivausjärjestelmissä vähäisin teknisin muutoksin. (Nature
Lyotech Oy, 2017)

Kuva 9.

Ravintoaineiden hajoaminen tuoreeseen tuotteeseen verrat‐
tuna (Nature Lyotech Oy, 2017)

Menetelmä on myös energia‐ ja kustannustehokas. Hukkaenergia on mah‐
dollista hyödyntää esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä tai ra‐
kennuksen lämmityksen vesikierrossa. (Nature Lyotech Oy, 2017)
Nature Lyotech Oy edustaa Parker Freeze Dry, Inc.:n 220 V (400 V) pa‐
kastekuivauslaitteita Euroopan alueella. Tuotantolaitteiden kapasiteetti
vaihtelee 453 kg:sta 1360 kg erää kohden, myös räätälöityjä ratkaisuja on
saatavilla. (Nature Lyotech Oy, 2017)
NatureDry ‐teknologian pohjalta on kehitetty algoritmi, joka on sovelletta‐
vissa tekoälyyn pohjautuvaan pakastekuivausjärjestelmän hallintaan. Au‐
tomaation avulla prosessia voidaan ohjata 0.2 °C ja 0.00001 bar tarkkuu‐
della yhden sekunnin välein koko kuivausohjelman ajan ja se on myös
suunniteltu ennustamaan kuivatun tuotteen käyttäytymistä ja hallitse‐
maan ohjelmaa itsenäisesti. Automaation toimitusten ja asennusten pa‐
kastekuivauslaitoksissa on tarkoitus alkaa vuoden 2018 lopulla ensisijai‐
sesti Parker Freeze Dry:n laitteistoihin. (Nature Lyotech Oy, 2017)
5.4

Uunikuivaus (Owen drying, Kiln drying)
Uunikuivausta voidaan käyttää viljan, hedelmien ja vihannesten kuivaami‐
seen. Uunikuivuri koostuu kahdesta osasta, jotka on erotettu toisistaan rei‐
kälevyllä. Ylempi osa on kuivausosa ja alemmassa osassa sijaitsee polttimo.
Kuivattava tuote laitetaan reikälevylle, minkä läpi kuumaa ilmaa puhalle‐
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taan alhaalta ylöspäin. kuivumisaika on melko pitkä johtuen keralla kuivat‐
tavan materiaalin suuresta määrästä. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado,
1996, s. 170‐171)

Kuva 10. Kaaviokuva uunikuivuri
5.4.1 Kotitalousuunilla kuivaaminen
Uunikuivauksessa sopiva lämpötila on n. 50 °C. Aikaa kuluu kuivaustavasta,
raaka‐aineen nestepitoisuudesta ja palakoosta riippuen muutamista
tunneista kymmeniin tunteihin. (Metsähallitus, 2018)
Kotitalouskäyttöön tarkoitetun uunin lämpö säädetään korkeintaan 60 °C
ja lämpötila varmistetaan lämpömittarilla. Uunin luukku pidetään raollaan
ilmankierron parantamiseksi, minkä vuoksi kuivaamiseen kuluu pitkä aika.
Tuotteet asetetaan ritilöille, ei pellille. Kuivausritilöitä kierrätetään sijoitta‐
malla ylin alimmaksi tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Tuotetta
pöyhitään välillä ja ritilöitä käännetään paikallaan. Leivinuuni ei sovellu
elintarvikkeiden kuivaamiseen, koska ilmankierto on huono ja tuotteet
saattavat kiehua kuivumisen asemasta. (Sahlin, 1981, s. 29)
Kotitalouskäyttöön tarkoitetussa kiertoilmauunissa ilmanvaihto on
parempi kuin perinteisessä uunissa. Uunit ovat kuitenkin valmistettu niin,
että ilma kiertää uunissa ja säilyttää ruoan kosteuden. Kuivauksessa taas
on tärkeää, että kiertävä ilma poistaa kosteuden. Tämän vuoksi uunin
luukkua on pidettävä raollaan ja lämpötila testattava lämpömittarilla.
Uunin lämpötila säädetään n. 50 °C. (Sahlin, 1992, s. 26)
5.5

Puristaminen
Veden poisto puristamalla voi tapahtua materiaalin rakenteesta riippuen
useilla eri menetelmillä. Yksinkertaisin tapa on materiaalin omalla painolla
valuttamalla esimerkiksi siivilässä tai ritilässä. Kuitumaista materiaalia,
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joka pysyy hyvin koossa puristettaessa voidaan käsitellä hihna‐ tela tai
ruuvipuristimella. (Luonnonvarakeskus, 2015)
5.6

Fermentointi eli hiostaminen
Hiostaminen eli fermentointi on mustan teen ja yrttijuomien
valmistuksessa käytetty menetelmä. Hiostamisen seurauksena maku,
tuoksu ja aromit vahvistuvat. (Hytönen, 2012)
Hiostamisen työvaiheet:
1. Hiostettavat lehdet tulee olla pintakuivia. Liian kuivat lehdet eivät
sovellu hiostamiseen kasvimassan murentumisen vuoksi.
2. Kasvin lehtien annetaan nahistua eli nuutua laakealla alustalla hu‐
oneenlämmössä. Teen valmistuksessa lehtiä kuivataan noin
vuorokauden ajan 20‐40 °C:ssa, jolloin yli 40 % painosta haihtuu.
Lehdistä tulee pehmeitä ja taipuisia. (Hytönen, 2012) Nuuduttamisesta
käytetään myös nimitystä laskauttaminen.
3. Kasvimassa murskataan pyörittelemällä/hiertämällä lehtiä käm‐
menissä voimakkaasti siten, että niistä irtoaa nesteitä. Murskaaminen
voidaan suorittaa myös esimerkiksi kaulimella. Lehdet pyöritellään
uudelleen palloiksi. Pallot eivät saa olla liian tiukkoja. Tämän vaiheen
tarkoituksena on rikkoa lehtien solukko siten, että solunesteet kostut‐
tavat kasvimassa ja luonnolliset öljyt sekä entsyymit vapautuvat.
4. Murskatut lehtipallurat laitetaan ilmavasti lasipurkkeihin ja purkkien
kannet suljetaan löyhästi. Lehdet fermentoituvat purkeissa, mikä
tarvitsee onnistuakseen happea.
5. Purkkeja lämmitetään kasvikuivurissa 40‐50 °C:ssa tunnista
vuorokauteen. Lämmitysaika vaihtelee kasvilajista, hiertämisen tehok‐
kuudesta, hiostuslämpötilasta ja entsyymien hapensaannista johtuen.
Hiostusta jatketaan, kunnes lehdet ovat muuttuneet ruskehtaviksi ja
purkeista tulee mieto tuoksi.
6. Rullatut lehdet avataan ja levitetään kuivatusalustalle tasaisesti sekä
ilmavasti ohueksi kerrokseksi. Kuivumisen tulee tapahtua nopeasti,
jotta materiaali ei pilaannu (homehdu). Kuivaaminen tapahtuu
kasvikuivurissa 35 °C:ssa.
7. Valmiit kuivat ainekset pakataan purkkeihin. (Hytönen, 2012)

5.7

Spray kuivaus (Spray drying)
Spray‐ eli sumukuivausta käytetään nestemäisten raaka‐aineiden kui‐
vaamiseen. Menetelmän periaatteena on, että kuivattava neste sumute‐
taan kuumana ilmavirtana ja kuivataan joko puhallettavassa kuumassa il‐
massa tai kuumilla valsseilla, jolloin raaka‐aineen kuivat osat erotetaan il‐
masta ja viilentynyt ilma poistetaan. (Hyvönen ym. 2005, s. 268)
Ensin
nestemäinen
materiaali
esilämmitetään
viskositeetin
pienentämiseksi ja kustannusten laskemiseksi. Tämän jälkeen se
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pumpataan suuttimen tai pyörivän suuttimen läpi pienien pisaroiden ai‐
kaansaamiseksi (Ø 10‐200 µm). Pisarat sumutetaan kuivauskammioon,
missä ne sekoittuvat kuumaan ilmaan (150‐200 °C). Tämän jälkeen kui‐
vattu tuote erotetaan ilmasta syklonissa tai suodatinpussissa. (Hui,
Ghazala, Graham, Murrell & Nip, 2004, s. 357)

Kuva 11. Spray kuivaus (Sosnik & Seremeta, 2015)
Spraykuivauksessa neste haihtuu nopeasti. Vaikka tuote lämmitetään
korkeaan lämpötilaan (90‐100 °C). Lyhyestä kuivausajasta (1‐20 s) johtuen
kuivumisen aiheuttamat vauriot ovat vähäisiä. (Hui ym. 2004, s. 357)
Suoraan sumukuivurista tuleva tuote on pallomaisten hiukkasten
muodossa, jotka ovat kooltaan melko yhtenäisiä, usein onttojen helmien
muodossa. Energian säästämiseksi jotkin nesteet konsentroidaan höyrys‐
timessä ennen spray kuivausta. Spray kuivaimia on saatavilla hyvin monen
kokoisena pilottilaitteistoista aina 80 000 kg päivässä tuottaviin laitteis‐
toihin. Kaikki materiaalit eivät sovellu yhtä hyvin spray kuivattaviksi: öljy‐
isiä materiaaleja täytyy käsitellä liiallisen öljyisyyden vähentämiseksi. Me‐
hut, joissa on korkea sokeripitoisuus tarvitsevat kantajan, kuten
maltodekstriinin, estämään tuotteen vaahtoamisen korkeassa lämpöti‐
lassa ja siten estämään massan muodostumisen kuivauskammion
seinämille. (Hui ym. 2004, s. 357)
5.8

Valssikuivaus
Valssikuivaus soveltuu nestemäisten raaka‐aineiden kuivaamiseen
(Hyvönen ym. 2005, 268). ”Valssikuivuri koostuu pyörivistä valssiteloista,
joiden pinta lämmitetään esimerkiksi telojen sisällä olevalla kuumalla ve‐
dellä. Kuivattava elintarvike levitetään ohuena kerroksena teräsvalssien
pinnalle, jossa se kuivuu nopeasti ohueksi kalvoksi. Kuivunut kalvo irro‐
tetaan teloista terien avulla ja jauhetaan ruuvikuljettimessa, seulotaan ja
pakataan.” (Ijäs & Välimäki, 2010, s. 66). Tyhjiövalssikuivain sopii
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lämpöherkille ja helposti hapettuville materiaaleille. Valsseja voidaan käyt‐
tää myös kiinteiden raaka‐aineiden, kuten perunasosehiutaleiden kui‐
vaukseen. (Hyvönen ym. 2005, s. 268)
5.9

Ilmasuspensiokuivaus eli leijupeti‐tekniikka (Air suspension drying,
fludized bed)
Leijupetitekniikka soveltuu monipuolisesti esimerkiksi maito‐ ja herajau‐
heen, leikatun sipulin, perunakuutioiden, leipäpalojen‐ tai murojen, ru‐
okasuolan, leipomohiivan ja erilaisten juomajauheiden kuivaamiseen
(Hyvönen ym., 2005, s. 268).
Leijupetikuivurissa kuuma ilma syötetään kuivuri pohjalevyn alle. Kuivat‐
tava tuote syötetään kuivuriin toisesta päästä ja pohjalta virtaava kui‐
vausilma kuljettaa tuotetta kohti purkupäätä. Pohjalevyn läpäistyään ilma
kuivattaa jauheen, jonka jälkeen ilma poistuu katossa olevista poistoputki‐
sta. Purkupäässä kuivattu tuote putoaa esimerkiksi hihnakuljettimelle.
(Hyvönen ym., 2005, s. 268)

Kuva 12. Leijupetikuivuri (Kumar & Belorkar 2015)
5.10 Infrapunakuivaus (Infra red drying, IR)
Infrapunakuivauksesta käytetään lyhennettä IR‐kuivaus. Tässä
menetelmässä kuivattavan materiaalin pintaan kohdistetaan infrapuna‐
valoa, jonka aallonpituus on sovitettu siten, että se saa kasvisolukoissa
olevat vesimolekyylit värähtelemään. Tämän seurauksena vesi kulkeutuu
pintaan, josta se voidaan poistaa esimerkiksi ilmavirtauksen avulla. Kos‐
teuspitoisuus lasketaan tasolle, jossa mikrobien toiminta lakkaa. Näin
saadaan aikaan hyvin säilyviä ja puhtaita elintarvikkeita. Lämpösäteily
haihduttaa veden solukosta noin 40 °C:ssa. Solukko pysyy vioittumatto‐
mana, aromit, vitamiinit ja hivenaineet säilyvät kuivatussa tuotteessa jopa
vuosia. (Mämmi, 2012, s. 17)
Menetelmä on nopea ja prosessi kaikilta osin paremmin mitattavissa ja
hallittavissa kuin muut kuivausmenetelmät. Parhaimmillaan kuivauspro‐
sessi saattaa kestää vain muutamia kymmeniä minuutteja. Tämä riippuu
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materiaalin alkukosteuspitoisuudesta. Tämän kuivausmenetelmän lait‐
teistoja voidaan valmistaa monella eri rakenteella. Infrapunakuivaus on
tehokas ja taloudellinen menetelmä. (Mämmi, 2012, s. 17)
Infrapunakuivauslaitteissa on IR‐lamppuja, joissa on filamentteja tai ker‐
aamisia tankoja tai kaasukäyttöisiä boilereita, jotka tuottavat lämpötiloja
alueella 620 – 800 °C. Kuumennettaessa laitteen muodostama säteilyener‐
gia siirtyy kuumennettavan materiaalin pintaan ilman, että ympäröivä ilma
lämpenisi. Infrapunasäteet eivät läpäise tuotetta johtuen lyhyestä aal‐
lonpituudesta (0,75 ‐100 µm), ne kuitenkin saavat aikaan lämpötilan
nousun tuotteen pinnasta alkaen sen keskustaa kohden. Lämmönsiirto
pinnasta syvemmälle tuotteeseen tapahtuu konduktoitumalla eli
johtumalla. Infrapunakuivaus voidaan yhdistää useisiin eri kui‐
vausmenetelmiin kuten kaappikuivuri, tunnelikuivaus, vakuumikuivaus, il‐
makuivaus ja pakkaskuivaus. (Hui ym. 2004, s. 301)
Infrapunakalvolla (levyllä) toteutetussa kuivauksessa tutkittiin omena‐ ja
banaaniviipaleiden sekä viinirypäleen puolikkaiden kuivumista 40 °C:ssa.
Todettiin, että omenan ja banaanin kuivaus oli verrattain onnistunutta,
mutta rypäleiden kuivumisprosessi oli paksun kuoren vuoksi hidasta.
(Aboltins & Palabinskis, 2016)

Kuva 13. Kaaviokuva IR‐kuivurista (Aboltins & Palabinskis, 2016)
5.11 Katalyyttinen infrapunakuivaus (Catalytic Infrared Heating CIR)
Katalyyttisessä infrapunakuivauksessa (CIR) infrapunalähettimet muunta‐
vat maakaasun tai propaanin keskipitkän aallon infrapunaksi. Reaktio
tapahtuu matalassa lämpötilassa, minkä vuoksi kaasu ei syty palamaan. CIR
on energiatehokkaampi kuin perinteinen infrapunakuivaus, koska CIR
muuntaa kaasun suoraan säteilyenergiaksi. Sivuotteena syntyy vetytä ja
hiilidioksidia. CIR‐kuivauksen etuja ovat hyvä saanto, alhaiset pääoma‐ ja
käyttökustannukset, hyvä tuotteen läpäisykyky, tasainen kuivaustulos, lop‐
putuotteen hyvä laatu ja prosessin helppo hallinta. (Tsotsas, 2014, s. 332)
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Sipulin kuivauskoe
Sipulin kuivauskokeessa verrattiin sipulin kuivaamista katalyyttisellä infra‐
punakuivauksella (CIR) ja ilmakuivauksella. Alla olevassa kuvassa on
esitetty kokeen järjestely (Gabel, ym., 2006).

Kuva 14. Kaaviokuva CIR kuivaimesta
Tutkimuksessa todettiin, että katalyyttinen infrapunakuivaus soveltuu sip‐
ulin esikuivaukseen. CIR‐ ja ilmakuivausmenetelmillä kuivattujen tuottei‐
den aerobisten ja koliformisten bakteerien määrät olivat samankaltaiset.
Hiivojen ja homeiden määrä sen sijaan oli huomattavasti matalampi CIR‐
menetelmällä kuivattaessa. (Gabel, ym., 2006)
Porkkanaviipaleiden kuivauskoe katalyyttisen infrapunakuivauksen il‐
makuivausmenetelmän vertailukoe
Tutkimuksessa tutkittiin porkkanoiden kuivausta ja laatuominaisuuksia
katalyyttistä infrapunakuivausta ja ilmakuivausmenetelmää vertailemalla.
Koe suoritettiin porkkanaviipaleilla, joiden paksuudet olivat 3, 5 ja 7 mm.
Molemmissa menetelmissä käytettiin lämpötiloja 60, 70 ja 80 °C. CIR
menetelmällä kuivatut porkkanat kuivuivat nopeammin 30 % kos‐
teuspitoisuuteen saakka. CIR menetelmällä saavutettiin haluttu kos‐
teuspitoisuus 60 % nopeammin kuin ilmakuivausmenetelmällä. Tulokset
osoittivat, että CIR – menetelmällä kuivattujen porkkanaviipaleiden
ominaisuudet olivat paremmat. Paksuus vaikutti merkittävästi porkkanav‐
iipaleiden värinmuutokseen. Tulokset osoittavat, että CIR‐kuivaus on
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tehokas
menetelmä
korkealaatuisten
tuotteiden
saamiseksi.
Tutkimuksessa käytettiin tuotantomittakaavan CIR‐kuivainta (Bengang ym,
2014).
5.12 Infrapunakuivauksen ja ilmakuivauksen yhdistelmä (Infrared‐assisted
convective air drying)
Infrapunakuivauksen ja ilmakuivauksen yhdistelmässä perinteiseen esi‐
merkiksi kaappikuivuriin tai lavakuivuriin on yhdistetty infrapunalamppuja
(Dryinfrared, n.d.).
Menetelmän etuja perinteiseen ilmakuivaukseen verrattuna:







Alahaisempi energiankulutus
Kuivausnopeus
Tuotteiden pinnalle ei synny pölyä: Jos tuote on hienojakoinen il‐
man kierrätyksestä johtuva puhallus johtaa pölyämiseen ja pölyn
johtumiseen tuuletusjärjestelmässä. IR‐tekniikka poistaa pölyn
estäen sen kulkeutumisen tuuletusjärjestelmään ja laitteen ulkopu‐
olelle.
Tuotteen yhtenäinen lämpeneminen koko kuivausalueella.
Tuotteen sterilointi: IR‐säteet kulkevat koko tuotteen läpi kui‐
vauksen aikana. Bakteerien tuhoaminen ja estäminen tapahtuu au‐
tomaattisesti, mikä parantaa tuotteen laatua. (Dryinfrared, n.d.)

Kuva 15. Infrapunakuivain (Dryinfrared, n.d.)

5.13 Mikroaallot (Microwave drying, MV)
Mikroaallot ovat korkeataajuisia aaltoja, jotka kohdatessaan läm‐
mitettävän materiaalin absorboituvat, heijastuvat tai kulkevat sen läpi.
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Useat tekijät kuten dielektrinen kerroin, muoto ja kosteus vaikuttavat kui‐
vaustulokseen. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mercado 1996, 301.) Mikroaalto‐
kuivauksessa käytetään sähkömagneettista aallonpituutta (300 – 3 000
MHz) energianlähteenä lämmön tuottamisessa. Menetelmä hyödyntää
mikroaaltojen suoraa vuorovaikutusta elintarvikkeiden vesimolekyylien
kanssa. (Hui ym., 2004, s. 360 – 362)
Mikroaaltomenetelmän etuja konvektion ja konduktion avulla tapahtuviin
kuivausmenetelmiin verrattuna ovat:
 Energia absorboituu vain lämmitettävään tuotteeseen.
 Lämmönsiirtovälineiden vähäiset lämpöhäviöt.
 Lämpö voidaan kytkeä päälle ja sammuttaa välittömästi.
 Lämpö läpäisee koko tuotteen.
Menetelmää käytetään perunalastujen kuivaamiseen, pakastekalan su‐
lattamiseen, broilerituotteiden esikuivaamiseen ja hiivojen torjumiseen
kuivatuista hedelmistä ja maitovalmisteissa. (Barosa‐Canovas & Vega‐Mer‐
cado, 1996, s. 301)
Porkkanan kuivauskokeessa jaksoittaisen mikroaaltokuivauksen ja infrapu‐
nakuivauksen vertailukokeessa todettiin, että mikroaaltokuivaus on tehok‐
kaampi menetelmä (lyhyempi kuivausaika) ja tuotteen laatuominaisuudet
ovat paremmat (Kocabjyik & Tezer, 2009).
5.14 Mikroaaltojen ja vakuumin yhdistelmä (Radiant energy vacuum)
REV ™ ‐tekniikka hyödyntää mikroaaltoenergiaa alipaianeessa, jolloin kui‐
vaus tapahtuu tehokkaasti ja varovaisesti alhaisessa lämpötilassa.
Menetelmä on ollut käytössä elintarviketeollisuudessa vuodesta 2013 ja
sen on kehittänyt yhdysvaltalainen Enwave. (EnWave Corporation, 2018)
REV ™ ‐ teknologia yhdistetään olemassa olevaan kuivauslaitteeseen. Tällä
hetkellä menetelmä on saatavilla rumpukuivakseen (10 kW, 60 kW ja 100
kW) ja rullakoissa (10 kW, 60 kW ja 120 kW) kuivattaville tuotteille lisenso‐
itujen yhteistyökumppaneiden kautta. Menetelmä on jatkuvatoiminen
prosessi, joka pystyy ohjaamaan lopullisia kosteustasoja kustannustehok‐
kaasti ja jolla on tyypillisesti pienempi jalanjälki kuin kilpailevilla pros‐
esseilla. Kuivausaikaa on pystytty lyhentämään 80% perinteiseen
menetelmään verrattuna. (Gula, 2018)
Menetelmän avulla luodaan laitteeseen tyhjiö ja vallitsevaa alipainetta
kontrolloidaan. Kuivauslämpötila ja lopputuotteen hapettumistaso verrat‐
tuna vastaaviin teknologioihin ovat suotuisampia. Kuivatussa tuotteessa
säilyy korkea ravintoarvo, luonnolliset makuaineet, kirkkaat värit, koos‐
tumus on hyvä. Menetelmä on käytössä meijerituotteiden, vihannesten ja
hedelmien, lihan ja kalan sekä yrttien ja mausteiden kuivaamisessa.
Lääketeollisuudessa tekniikkaa käytetään pakkaskuivaukseen yhdistet‐
tynä. (Gula, 2018)
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5.15 Mikroaaltojen ja ilmakuivauksen yhdistelmä (Microwave‐assisted convec‐
tive air drying)
Mikroaaltojen ja ilmakuivauksen yhdistelmätekniikassa materiaali kuivat‐
aan ilmavirtauksella varustetussa mikroaaltouunissa.
Menetelmällä testattiin porkkanaviipaleiden kuivaamista 600 W
mikroaaltouunissa, jossa ilma kulkeutui vakiovirtauksella 45 °C ja 60 °C
lämpötiloissa. Kuivaustulosta verrattiin uunikuivaukseen ilmavirtauksella.
Mikroaaltokuivauksen kuivausaika oli 25‐90 % perinteisellä menetelmällä
kuivattuja porkkanoita nopeampi ja tuotteen laatu oli parempi.
(Prabhanian ym., 1995)
5.16 Korkeataajuus kuivaus (High electric field drying, HEFD)
Suurella sähkökentällä (HEF) tai elektrodynaamisella sähkökentällä (EHD)
kuivattaessa käytetään vaihtovirtaa tai tasavirtaa suurella intensiteetillä ja
normaalilla taajuudella (noin 60 Hz). Alla olevassa kaaviossa on esitetty
menetelmä. (Moses, ym., 2018)

Kuva 16. Kaaviokuva korkeataajuuskuivain laitteistosta (Moses, ym.,
2018)
Elektrodien välisen potentiaalieron suuruudella on suora vaikutus
haihtumisnopeuteen. Nopea haihtuminen on seurausta sähkökentän
eksotermisesta vaikutuksessa dielektrisessä elintarvikkeessa. Kuivauspros‐
essin tehokkuuden määrittävät parametrit kuten elektrodin koko,
sähkökentän voimakkuus ja elektrodien välinen etäisyys. Menetelmää on
tutkittu myös virtaavissa olosuhteissa, mutta tästä ei ole tutkimustuloksia.
(Moses, 2018)
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Korkealla sähkökentällä kuivaaminen on konvektiivinen kuivaustekniikka,
joka soveltuu lämpöherkkien tuotteiden kuivaamiseen. Koska menetelmä
ei käytä lämpöä säilyy mm. askorbiinihappo ja ruskistumista ei tapahdu.
Pinaatin kuivauskokeessa on todettu, että sivutuotteita ei synny. Retiisin
kuivauksessa havaittiin vähemmän kutistumista ja tuote palautui nopeam‐
min perinteisiin kuivaamismenetelmiin verrattuna. Menetelmä on ener‐
giatehokas, kuivausaika on lyhyt ja tehontarve pieni verrattuna perinteisiin
kuivaustekniikoihin. Uunikuivaukseen verrattuna merikurkun kuivaukseen
kului 22% vähemmän sähköenergiaa. Menetelmän on havaittu sopivan
hyvin merenelävien kuten katkarapujen, kampasimpukoiden ja makrillin
kuivaamiseen. (Moses, 2018)
5.17 Haihduttaminen (Evaporation)
Haihduttaminen perustuu veden poistamiseen kiehumalla, jolloin jäljelle
jää konsentroitu tuote. Haihdutus on hyvin yleinen konsentroin‐
timenetelmä meijerituotteilla ja mehuilla. (Holm, 2010, s. 8)
Haihdutusprosessissa tuote esilämmitetään ennen alipaineessa kuumen‐
tamista, minkä jälkeen höyry ja konsentroitu tuote erotetaan toisistaan.
Höyry otetaan usein talteen ja hyödynnetään esim. seuraavassa haihdu‐
tusvaiheessa. ”Haihdutuksen tehokkuuteen vaikuttaa kuumennukseen
käytettävä väliaine (eri lämmönsiirtokertoimet eri aineilla), haihdutetta‐
van liuoksen ominaisuudet, kuten kiehumispiste ja likaantuminen sekä
haihdutuskolonnin lämmönsiirtopinta‐ala ja geometria.” (Holm, 2010, s. 5‐
6)
Elintarviketeollisuudessa käytettyjä haihdutusmenetelmiä ovat pystyku‐
umennuskammiot, pitkäputkihaihduttimet, pakkokiertohaihduttimet,
ohutfilmihaihduttimet, levyhaihduttimet, Centri‐ Therm‐ tyyppiset
haihduttimet ja monivaihehaihdutus. (Holm, 2010, s. 10‐15)
”Alipaineen johdosta haihdutuslämpötilaa voi ratkaisevasti alentaa, koska
nesteen kiehumispiste laskee alipaineen vaikutuksesta. Jos esimerkiksi
normaalista ilmanpaineesta (101 kPa) paine pudotetaan 3 kPa:iin, on uusi
kiehumispiste vedellä enää noin 9 °C” (Holm, 2010, 12). Alipaineessa
keittämistä käytetään erityisesti meijerituotteilla, koska näin voidaan
estää proteiinien denaturoituminen.” (Holm, 2010, s. 25).
5.18 Veden haihduttaminen keittämällä (Boiling drying)
Keittämien kuivaustekniikkana perustuu konduktioon, eli lämmön siirtoon
laitteen pinnasta suoraan nestemäiseen materiaaliin. Menetelmää
käytetään nesteiden ja lietteiden kuivaamiseen. Keitettäessä materiaalin
kuivuminen perustuu veden haihtumiseen tuotteesta. Lämpötila on kui‐
vattavan materiaalin kiehumispisteessä tai sen yläpuolella vallitsevassa
paineessa. (Berk, 2009, s. 481‐482)
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Keittäminen on samankaltainen menetelmä kuin haihduttaminen. Suurin
ero menetelmien välillä on, että keittämisen kustannukset ovat huomatta‐
vasi pienemmät. Kuten haihduttamisessa, kuivausastetta säädetään
lämmön siirtymisellä. Massan siirtymisellä on paljon pienempi vaikutus
prosessissa. (Berk, 2009, s. 482)
Jotta lämpö siirtyisi nesteeseen riittävällä nopeudella täytyy kuumennetun
laitteen pinnan lämpötila olla huomattavasti korkeampi kuin kuumennet‐
tavan tuotteen kiehumispiste vallitsevassa paineessa. Laitteeseen
kosketuksissa olevan materiaalin lämpötila on paljon korkeampi kuin sen
kiehumispiste, erityisesti prosessin loppuvaiheessa. Materiaalin
ylikuumenemista voidaan estää alipaineessa keittämällä, jolloin materi‐
aalin kiehumispiste laskee tai keittämällä pieniä määriä kerrallaan. (Berk,
2009, s. 482)
Menetelmän haittapuolena on kuumenemisen aiheuttamat vauriot.
Menetelmän etuja ovat matalat kustannukset ja matala energiankulutus,
mikä johtuu lämmön siirtymisestä kuumentavasta materiaalista suoraan
tuotteeseen ilman, että tuotetta ympäröivä ilma täytyisi kuumentaa.
(Berk, 2009, s. 482)
5.19 Ohminen kuivaus (Ohmic heating, OMF)
Ohmista kuivausta kutsutaan myös vastuskuumennukseksi tai värähtele‐
väksi magneettikentäksi ja siitä käytetään lyhennettä OMF. Prosessissa
tuote asetetaan kahden elektrodin väliin, jolloin vaihtovirta kulkee tuot‐
teen läpi luoden lämpöä solukon sisälle ja aiheuttaen tuotteen lämpenemi‐
sen. Jotta menetelmä olisi tehokas täytyy materiaalin pinnan ja elektrodien
olla hyvin kosketuksissa toisiinsa. Hiukkasmaiset elintarvikkeet sekoitetaan
nesteeseen ennen prosessia tai asetetaan kiinni toisiinsa. Prosessit, joissa
käytetään kahta eri olomuodossa olevaa materiaalia (neste ja kiinteä) tu‐
lee niiden resistanssien olla samankaltaiset yhtenäisen kuivaustehon ai‐
kaansaamiseksi. Menetelmää käytetään pakkaskuivattujen ja konvektion
(ilmakuivausmenetelmien) avulla kuivattujen tuotteiden esikuivaus
menetelmänä. (Sinha, 2011, s. 304)
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Kuva 17. Kaaviokuva ohmisesta kuivauksesta (Food Science, 2016)
Menetelmää käytetään suuria partikkeleita sisältävien ruokien UHT steri‐
lointiin, sekä tölkitettyjen ruokien, joissa partikkeleita, esiläm‐
mitysmenetelmänä. (Fellows, 2009, s. 596)
Ohmisen kuivauksessa etuja mikroaalto‐ ja radiotaajuuskuumennukseen
verrattuna on, että suurin osa (<90 %) energiasta siirtyy lämmöksi ruokaan.
Toinen tärkeä ero on säteilyn rajoittamaton tunkeutuminen
elintarvikkeeseen. Mikroaaltokuumennuksen etu on, että se ei vaadi lait‐
teen kosketusta tuotteeseen, mikä taas on ohmisessa kuumennuksessa
tärkeää. Tästä seuraa, että käytännössä ruoan täytyy olla neste tai riittävän
juokseva, jotta molemmat hyvä kontakti elektrodien kanssa ja pumpatta‐
vuus lämmittimille toteutuvat. (Fellows, 2009, s. 596)
Ohmisen kuivauksen edut:
 Ruoka lämpenee nopeasti
 Lämmitin (laite) ei kuumene, eli laitteeseen kosketuksissa oleva ru‐
oka ei ylikuumene. Tämän vuoksi menetelmä sopii aroille
elintarvikkeille.
 Pääomakustannukset ovat matalammat kuin mikroaaltokuumen‐
nuksessa ja menetelmä soveltuu jatkuvatoimiseen prosessiin ja se
voidaan myös kytkeä päälle ja pois helposti.
 Menetelmä soveltuu viskooseille nesteille. (Fellows, 2009, s. 596)
Ohmista kuumennusta käytetään lukuisissa kaupallisissa eri tarkoituksissa
esimerkiksi maidon, nestemäisen kananmunan ja hedelmämehujen
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pastöroinnissa, viskoosien nesteiden (omenamehun ja kastikkeiden) valm‐
istuksessa, korkealaatuisten kokonaisten hedelmien valmistamisessa
jogurtteihin, matalahappoisten partikkeleita sisältävien tuotteiden
(ratatouille, pasta tomaattikastikkeessa) valmistuksessa sekä keittojen
valmistuksessa. (Fellows, 2009, s. 596)
Menetelmän käyttöä rajoittavia tekijöitä ovat:
 Nesteen ja partikkeleiden erilainen sähkönjohtavuus.
 Lämmönnoususta aiheutuva sähkönjohtavuuden vaihtelu, jonka
vuoksi tuotteen käyttäytymistä lämmityksen aika on vaikea en‐
nustaa.
 Riittävän hyvien ja soveltuvien lämpötilaa monitoroivien teknii‐
koiden puute, joilla seurata lämmön jakautumista ja kylmien koh‐
tien löytymistä prosessissa. Minkä seurauksena patogeenit voivat
selviytyä matalahappoisissa ruoissa. (Fellows, 2009, s. 596‐597)
Ohmisen kuumennuksen laitesuunnittelussa täytyy ottaa huomioon läm‐
mitettävän materiaalin ominaisuudet, sen sähköinen vastus ja resistanssin
muutos oletetussa lämpötilan nousussa, koostumus ja rakenne,
ominaislämpökapasiteetti, lämmönjohtokyky ja tiheys. Useita materi‐
aaleja sisältävien tuotteiden viskositeetti. Lämpötilan nousu ja virtausnop‐
eus. (Fellows, 2009, s. 600‐601)
Ohminen lämmitin koostuu pystysuorasta putkesta, jossa on sarja hiilikuitu
elektrodeja. Putki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on er‐
istetty muovilla tai lasilla. Tuote pumpataan putken läpi, vaihtovirta kulkee
elektrodien välillä ja tuotteen lävitse saaden aikaan sen lämpenemisen ha‐
luttuun lämpötilaan. Järjestelmä ylläpitää samaa vastusta elektrodien
välillä kussakin laitteiston osassa, minkä vuoksi putkenosat ovat pidempiä
lähempänä ulostuloa tuotteen sähkönjohtokyvyn lisääntyessä sen läm‐
metessä. Lämmitysvaiheen jälkeen tuote kulkee putkistoon, jossa se
pidetään riittävän pitkään kuumennustuloksen varmistamiseksi, minkä jä‐
lkeen se jäähdytetään ja pakataan aseptisesti. Lämmitysputkiston halka‐
isija on tyypillisesti 2,5 cm ja sen pituus on 2 m ja sillä voidaan lämmittää
useita tuhansia litroja tunnissa. Laitteita on saatavilla 75 kW ja 300 kW
tehoilla joka vastaa suoritustehoa 750 ja 300 kg/h. Prosessi on au‐
tomaattisesti säädelty syöttöjärjestelmällä, joka tarkkailee sisääntulon
lämpötilaa, tuotteen virtausta ja lämpökapasiteettia sekä säätää jatkuvasti
tuotteen lämmittämiseen tarvittavaa tehoa. (Fellows, 2009, s. 600‐601)
Ohminen kuivaus soveltuu hyvin vihannesten esikuivaamiseen: kui‐
vausaste ja laatu ovat hyvät. Kuivauksen tehostuminen johtuu kasvien ku‐
doksen hajoamisesta sähkökentän vaikutuksesta, jolloin solujen kosteus
häviää helposti. (Sinha, 2011, s. 303)
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6

KUIVAUKSEN LÄMMÖNKULUTUKSEN JA KUIVAUSILMAN MÄÄRÄN
PIENENTÄMINEN
Kuivaus on kallis prosessi, minkä vuoksi seuraavaksi on esitelty menetelmiä
kustannusten madaltamiseksi ilmakuivausmenetelmillä kuivattaessa.
Tässä luvussa kuivauskaasun oletetaan olevan aina ilma, seuraavat
menetelmät eivät koske höyryllä kuivaamista. Kuivauksen lämmön ku‐
lutusta ja kuivausilman määrää voidaan pienentää useiden eri menetelm‐
ien yhdistelmällä. Esimerkiksi poistoilman lämpötalteenotto ja moni‐
vaihekuivaus voidaan yhdistää. Lämmönkulutuksen pienentäminen johtaa
kuitenkin yleensä korkeampiin investointikustannuksiin. Myös sähköener‐
gian kulutus todennäköisesti kasvaa. Lopullinen energiatehokkuus riippuu
investointi‐ ja käyttökustannusten keskinäisestä suuruudesta. Kuivausil‐
man vedensitomiskyky on hyödynnetty sitä tehokkaammin, mitä kylläis‐
empää poistoilma on. (Holmberg, 2015, s. 113)
6.1

Yksivaiheinen kuivaus
Lämpöenergian kulumisen muuhun kuin haihduttamiseen aiheutuu mm.
lämpöhäviöstä ympäristöön sekä kuivattavan materiaalin lämpeneminen
sisääntulolämpötilasta vakiokuumennusvaihetta vastaavaan lämpötilaan.
Kuivurin
lämmönkulutusta
voidaan
pienentää
tehokkaalla
lämpöeristyksellä, sekä mitoittamalla kuivuri siten, että poistoilman on
mahdollisimman kylläistä. Mitä kylläisempää poistoilman on, sitä tehok‐
kaammin kuivausilman vedensitomiskyky on hyödynnetty. (Holmberg,
2015, s.113)

6.2

Poistoilman lämpötalteenotto
Kuivuri voidaan varustaa poistoilman lämpötalteenotolla, jolloin sisääntu‐
loilma voidaan esilämmittää poistoilmalla ja siten pienentää lämmönku‐
lutusta (Holmberg, 2015, s.115).

Kuva 18. Kaavio poistoilman lämpötalteenotosta (Holmberg, 2015, s.115).

41
6.3

Ilman osittainen takaisinkierrätys
Ilman osittaisessa takaisinkierrätyksessä osa kuivurin poistoilmasta sek‐
oitetaan uuden kuivausilman sekaan ennen lämmönvaihdinta. Takaisink‐
ierrätyksen ansioista kuivausilman lämpötila nousee ennen lämmön‐
vaihdinta, minkä seurauksena kuivauksen lämmönkulutus pienennee.
Kuvassa 19 on esitetty takaisinkierrätyksen periaate. (Holmberg, 2015,
s.117)

Kuva 19. Kaavio ilman osittaisesta takaisinkierrätyksestä (Holmberg,
2015, s.115).
6.4

Monivaihekuivaus
Monivaihekuivauksessa kuivaus tapahtuu useassa eri vaiheessa, joiden
välillä edellisen vaiheen poistoilma lämmitetään uudelleen. Vaiheistuksen
ansiosta lämmönkulutus pienenee, koska poistoilman lämpötila nousee
sitä mukaa kun ulostuloilman kosteus kasvaa. (Holmberg, 2015, s. 118)

Kuva 20. Kaavio monivaihekuivauksesta (Holmberg, 2015, s.115).
6.5

Kosteuden lauhduttaminen poistokaasusta, suljettu kuivauskaasun kierto
Kuvassa 21 on esitetty prosessi, jossa poistoilmasta lauhdutetaan vettä eli
suljetulla kuivauskaasun kierrolla. Tämän tyyppinen prosessi olisi mahdol‐
lista toteuttaa myös muulla kaasulla kuin ilmalla, esimerkiksi typellä to‐
teutettavassa kuivauksessa. (Holmberg, 2015, s. 121)
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Kuva 21. Kaavio poistoilman kosteuden haihduttamisesta (Holmberg,
2015, s.115).

7

KUIVAUSMENTELMIEN VERTAILU
Tuotetta voidaan esikäsitellä eli esikuivata ennen varsinaista kuivaamista
puristamalla, keittämällä, haihduttamalla tai hihnakuivurilla kuivaamalla.
Fermentointia eli hiostamista käytetään lehtivihreiden esikäsittelyssä tar‐
koituksena tuotteen aistinvaraisen laadun paraneminen. Laskauttamisella
tarkoitetaan hiostettavan materiaalin esikuivausta kaappikuivurissa.
Nesteille ja hiutaleille sopivia kuivausmenetelmiä ovat rumpukuivuri, spray
kuivaus, valssikuivaus, haihduttaminen, ohminen kuivaus ja ultaäänikui‐
vaus. ilmasuspensiokuivaus eli leijupetitekniikka soveltuu hiutaleiden, jau‐
heiden kuivaamiseen. Aurinkokuivaus on vanhin ja käytetyin menetelmä,
mutta sitä ei ilmastollisten olosuhteiden vuoksi käytettä Suomessa teollis‐
essa mittakaavassa. Kotitalouksien käyttämiä menetelmiä ovat kasvikui‐
vurit eli pienet kaappikuivurit, uunikuivaus, kiertoilmalla kuivaaminen sekä
aurinkokuivaus sisällä tai sään salliessa ulkona.
Ylikuumennetulla höyryllä kuivaaminen vallitsevaa ilmanpainetta mata‐
lammassa ilmanpaineessa soveltuu porkkanoille ollessaan nopea, tehokas
ja hellävarainen menetelmä. Kuivaustulos on tasainen ja rakenne palautuu
nopeasti liottaessa. Koska hapettumista ei tapahdu, beetakaroteeni ei
hajoa. Lisäksi menetelmä on tehokas mikro‐organismien kasvun hil‐
litsemisessä. Kirjallisuustiedon perusteella menetelmää käytetään suurille
tuotantomäärille. Laitteiston hintaa ei pystytty selvittämään, mutta
voidaan olettaa, että hintataso on perinteisten menetelmien laitteistoja
korkeampi. Mikäli kuivattavaa tuotetta olisi saatavilla riittävästi ympäri
vuoden olisi tämä menetelmä mahdollisesti hyvin käyttökelpoinen pork‐
kanan kuivauksessa.
Korkeataajuuskuivaus on uusi kuivaustekniikka, joka soveltuu kiinteille
aineille. Porkkanan kuivaamisesta ei ole kuitenkaan saatavilla tutkimus‐
tuloksia. Menetelmä on tehokas ja nopea, tehontarve on pieni perinteisiin
kuivausmenetelmiin verrattuna.
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Pienille, Suomen mittakaavan tuotantomäärille (500 kg/vrk), puutar‐
hasivuvirtojen kuivaamiseen soveltuvia menetelmiä ovat perinteiset il‐
makuivaustekniikalla toimivat kuivausmenetelmät kuten kaappikuivaus ja
lavakuivaus. Tuotantokapasiteetin kasvaessa voidaan käyttää tunnelikui‐
vausta ja kuljetinkuivuria. Kuivaustulosta ja tuotteen laatua voidaan paran‐
taa yhdistämällä perinteisiä kuivausmenetelmiä uusien kuivausmenetelm‐
ien kuten infrapunan ja mikroaaltojen kanssa, tällöin investointi‐
kustannukset kasvavat kuivausajan nopeutuessa. Pakkauskuivaus on
edellä mainittuja menetelmiä korkeampi kustannuksiltaan, mutta kuivatut
tuotteet ovat korkealaatuisia ja palautuvat nopeasti liottaessa. Katalyyt‐
tinen infrapunakuivaus on infrapunakuivausta tehokkaampi menetelmä ja
soveltuu myös pienijakoiselle porkkanalle, mutta tutkimustietoa on saa‐
tavilla vielä kovin vähän, minkä vuoksi menetelmästä on hankala suorittaa
vertailua. Mikroaaltojen ja vakuumin yhdistelmä on myös tehokas ja sov‐
eltuu porkkanan kuivaukseen, mutta investointikustannukset ovat hyvin
korkeat, minkä vuoksi menetelmä soveltuu vain suurille tuotantomäärille.
Liitteessä 1. on vertailtu eri kuivusmenetelmiä sekä esikäsitte‐
lymenetelmiä.

8

JÄLKIKÄSITTELY
Kuivauksen jälkeen tuote jäähdytetään, jotta se ei ime kosteutta ilmasta.
Kylmäkuivauksen jälkeen tuote lämmitetään huoneenlämpöön. Jälkikäsit‐
telytiloissa ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 30 %. Ennen pak‐
kaamista kuivatut tuotteet seulotaan tasakokoisiksi. Tämän jälkeen mate‐
riaalista poistetaan vieraat aineet, värivirheiset palat ja muut roskat
(esim. kuoren tai varren palat). Tämä tehdään yleensä käsin kuljettimella
liikkuvasta (5 ‐ 6 m/min) materiaalista. Metalliroskat voidaan poistaa
magneettisilla laitteistoilla. (Hyvönen ym., 2005, s. 270.)
Kuivattu tuote pakataan joko sellaisenaan tai jatkokäsitellään. Se voidaan
hienontaa rouheeksi, hiutaleiksi tai jauheeksi. Jos tavoitteena on korkea‐
luokkainen tuote, jatkokäsittelyssä tarvitaan erikoiskoneita murskausta,
hienonnusta ja lajittelua varten. (Hyvönen ym., 2005, s. 270.)
Kuivaamossa tarvitaan yleensä seuraavat toisiinsa yhteydessä olevat tilat:
esikäsittelyhalli, kuivaamo, välivarasto (15‐20 °C), jatkokäsittely‐ ja jalos‐
tustilat sekä valmiiden tuotteiden varasto (15‐20 °C). (Hyvönen ym.,
2005, s. 270.)
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9

MATERIAALIT JA KUIVAUSLAITTEET
Materiaaleiksi valittiin puutarhatalouden volyymiltaan merkittävimpiä
sivuvirtoja, jotka sisältävät arvokkaita yhdisteitä, kaipaavat akuuteimmin
ratkaisua ja jotka ovat hyödynnettävissä. Koemateriaalina olivat 3. luokan
porkkana, mustaherukan, vadelman ja mansikan lehdet sekä mansikan
rönsyt. 3. luokan porkkana käsittää epäkurantit (väärän kokoiset ja
muotoiset), myyntiin kelpaamattomat porkkanat ja tuotepalautukset.
Näytteet hankittiin Luonnonvarakeskuksen läheisiltä puutarhatuottajilta
(alle 100 km etäisyydeltä). Ennen koetta materiaaleja säilytettiin Luonnon‐
varakeskuksen tiloissa Jokioisissa +5 °C tai +15‐18 °C lämpötilassa. Esikäsit‐
tely ja kuivauskäsitely suoritettiin elintarvikekelpoisissa tiloissa tai muissa
prosessitiloissa raaka‐aineen laatu huomoiden.
Kaikki kuivauskokeet suoritettiin Luonnonvarakeskuksen pilothallin
vuonna 2015 hankitulla Vege Dryer 100 ‐ kaappikuivurilla ja n. vuonna
2008 hankitulla Edwards vakuumi – pakkaskuivaimella, jonka
vakuumipumppu on uusittu vuonna 2013, ja jonka kapasiteetti on 44,5 li‐
traa.
Edwards vakuumi‐pakkaskuivain koostuu tyhiökammioista ja vaku‐
umipummpujärjestelmästä. Pumpun teho on 1,2 kW ja kuivaimella
voidaan kuivata ‐55 °C lämpötilassa. Kuivauskammion pinta‐ala on 0,4 m².

Kuva 22. Edwards vakuumi – pakkaskuivaimen toimintaperiaate (Ed‐
wardsvacuum)
Vege dryer 100 on elintarvikekäyttöön suunniteltu kondenssikuivain, jolla
voidaan kuivata esim. marjoja, yrttejä, hedelmiä ja sieniä. Lämötila on
säädettävissä 15‐40 °C:een. Kuivain koostuu 11 hyllystä, joille kuivattava
materiaali voidaan asettaa. Kuivaimen teho on 2,3 kW.
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Kuva 23. Vege dryer 100 kaappikuivuri (kuivaamot.fi)
Kuivauskokeiden kustannukset on laskettu sähkön kulutukseen perustuen.
Sähkölaitteen käyttämä sähköenergia lasketeaan kertomalla laitteen teho
P (kW) käyttöajalla t(h). Energia = teho*aika eli E=Pt. Sähkön kulutuksesta
lasketaan käytettyjen kilowatttituntien (kWh) perusteella. Sähkölaitteen
käyttökustannukset saadaan kertomalla käytetty energiamäärä sähköen‐
ergian yksikköhinnalla. Käyttökustannukset = käytetty sähköenergia *
yksikköhinta. Esimerkiksi, jos laitteen teho on 500 W eli 0,5 kW ja sitä
käytetään 3 tuntia sähköenergiaa käytetään tällöin 0,5 kW * 3 h = 1,5 kWh.
Jos sähkön yksikköhinta on 10 senttiä/kWh, tämä energiamäärä maksaa
1,5 kWh*10 senttiä/kWh= 15 senttiä.

9.1

Porkkana
Tuoreen porrkanan kuiva‐aine sisältää rasvaa 5 %, proteiinia 8 %, hiilihy‐
draatteja 69 %, orgaanisia happoja 3 % ja kuituja 15 %. (THL, 2018) Pork‐
kanat kuivataan noin 4 %:n kosteuteen. Kuivattu porkkana menettää
helposti värinsä ja saa epämiellyttävän sivumaun happipitoisessa
ympäristössä. Karotenoidien hapettumisen ja sivumakujen syntymisen
välillä on selvä yhteys. Yleensä ryöppäys parantaa karotenoidien
säilymistä, koska peroksidaasi ja lipoksidaasi inaktivoituvat. (Pyhäjärvi‐
Instituutti, n.d.)
Yleensä porkkanan kuivaamisen ongelmana ovat karoteenitappiot ja tuot‐
teen huono palautuminen. Karoteenin säilyminen on tarpeen, jotta tuot‐
teen ulkonäkö ja ravintoarvo säilyisivät. Karoteenitappiot kuivauksen ai‐
kana ovat 28,7 ‐ 60 %. Sivumakua syntyy, kun 20 ‐ 45 % karotenoideista
on hävinnyt. Kuivumisen aikana tapahtuu huomattavaa kutistumista,
mikä johtaa huonoon palautumiseen. Ryöppäys parantaa palautumista,
samoin eräät lisäaineet, kuten maltodekstriini, pektiini ja tärkkelys. (Pyhä‐
järvi‐Instituutti, n.d.)
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9.2

Mansikan rönsyt
Mansikan rönsyt ovat nuoria kasvinosia, jotka sisältävät ellageenihappoa
(Karlstedt & Schneider 2016).
Tässä tutkimuksessa todettiin, että tuoreiden mansikan rönsyjen kuiva‐
ainepitoisuus on 17,6 %.

9.3

Mustaherukan, mansikan ja vadelman lehdet
Mustaherukan lehdet sisältävät paljon c‐vitamiinia, haihtuvia öljyjä, park‐
kiaineita ja foolihappoa. (Hytönen, 2012)
Tässä tutkimuksessa määritettiin tuoreiden lehtien kuiva‐ainepitoisuudet:
mustaherukka 38,3 %, vadelma 35,1 % ja mansikka 38,4 %.

10 MIKROBIOLOGIA
Kuivatusta tuotteesta määritettiin Eviran menetelmäohjeiden mukaisesti
(Evira, 2018) kokonaisbakteerit (Eviran ohje 3420/1, 2014), enterobak‐
teerit (Eviran ohje 3462/5), hiivat ja homeet ja osasta näytteitä myös E.
coli. Raja‐arvoina käytettiin tullilaboratorion asettamia mikrobien en‐
immäismääriä (Taulukko 1). E. coli määrittämissen käyttettiin 3M‐Petri‐
filmejä (Petrifilm, 2018).

Taulukko 1. Tullilaboratorion asettamat mikrobien raja‐arvot kuivatuille
tuotteille (m=tyydyttävä, alempi, ehdollinen raja‐arvo) (M=mak‐
simi, ehdoton raja‐arvo) (Mäki, 2017)
Lisäksi Evira suosittelee seuraavien määritys tekemistä vihanneksille ja
yrteille:


Tuoreista yrteistä (erityisesti kun käytetään ulkomaisia yrttejä), kuiva‐
tuista marjoista, hedelmistä, vihanneksista, juureksista, yrteistä ja maus‐
teista sekä pähkinöistä suositellaan salmonellan tutkimista (Eviran ohje
10501).
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Kuivatuista marjoista, hedelmistä, vihanneksista, juureksista, yrteistä ja
mausteista sekä pähkinöistä suositellaan lisätutkimuksiksi B. cereus ‐bak‐
teerien määrittäminen näytteistä (Eviran ohje 10501).



Evira suosittelee pitkään varastoidun porkkanan tutkimista yersinian va‐
ralta, jos puhtausnäytteissä toistuvasti löytyy yersiniaa tai epäillyn ruoka‐
myrkytysepidemian selvitysten yhteydessä (Eviran ohje 10501).
Näytteet tuotantoympäristöstä ja ‐laitteista:
Elintarviketyypistä riippuen tuotantoympäristönäytteistä tutkitaan E. coli
‐bakteeria tai vaihtoehtoisesti enterobakteereita, L. monocytogenes ‐bak‐
teeria, salmonellaa ja Yersinia pseudotuberculosis ‐bakteeria. Koska pit‐
kään, talven yli varastoitujen porkkanoiden on todettu aiheuttaneen
useita Yersinia pseudotuberculosis ‐epidemioita Suomessa aikaisempina
vuosina, suositellaan Y. pseudotuberculosis ‐bakteerin tutkimista tutanto‐
ympäristöstä vuoden alusta lähtien niin kauan, kun käytetään edellisen
vuoden porkkanaa raasteiden raaka‐aineena. Saman vuoden porkkanoita
käytettäessä bakteeria ei ole tarpeen tutkia. (Eviran ohje 10501)
Tuoreiden porkkanan kuivauksessa käytettyjen raaka‐aineiden mikrobiolo‐
giset pitoisuudet on esitetty taulukossa 2.
Kuorimatton porkkanan ja porkkanan kuorien kokonaisbakteerien määrät
ylittivät raja‐arvon, kuoritun porkkanan kokonaisbakteerien määrä oli
hyvä. Enterobakteerien, homeiden ja hiivojen määrät eivät ylittäneet raja‐
arvoja.
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Taulukko 2. Tuoreiden raaka‐aineiden (kuorimaton ja kuorittu porkkana,
porkkanan kuoret) mikrobiologiset pitoisuudet
Mansikan, vadelman ja mustaherukan lehdissä hiivojen ja homeiden mää‐
rät ylittivät maksimiarvon, kokonais‐ ja koliformisten bakteerien määrät
olivat hyvät. Mansikan rönsyissä esiintyi vähäisissä määrin Koliformisia
bakteereja, kokonaisbakteerien, hiivojen ja homeiden määrät olivat hyvät.
Tuoreiden mansikan rönsyjen ja mansikan, vadelman sekä mustaherukan
lehtien mikrobiologiset pitoisuudet on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Tuoreiden raaka‐aineiden (mansikan rönsyjen ja lehtien)
mikrobiologiset pitoisuudet
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11 PORKKANAN KUIVAAMINEN ‐ VERTAILUSSA PAKKASKUIVAIN JA
KAAPPIKUIVURI
Tarkoituksena oli selvittää kustannustehokkain ja käytännöllisin mene‐
telmä porkkanan kuivaamiseksi. Koe suoritettiin kuoritulla ja kuorimatto‐
malla porkkanaraasteella (Kuva 24), sekä porkkanan kuorilla.

Kuva 24. Kaappikuivurilla ja pakkaskuivaimella kuivattu porkkanaraaste
(Kuva: Rina Bragge)
Pakkaskuivaimella kuivatun porkkanan kuiva‐ainepitoisuuden keskiarvo oli
88,4 %, kun kuivattiin 48 tuntia ‐40 °C lämpötilassa. Kaappikuivurilla kui‐
vatun porkkanan kuiva‐aine pitoisuuden keskiarvo oli 89,7 %, kun kui‐
vattiin 18 tuntia 35 °C lämpötilassa.
Jos tarkastellaan erikseen samanaikaisesti kuivattujen (samanaikaisesti
kuivureissa olleiden) näytteiden kuivauskustannuksia, voidaan todeta seu‐
raavasti: Kaappikuivurilla kuivatun kuoritun raasteen kuivauksen hinta oli
1,5 eur/kg, kuorien kuivauksen hinta oli 8,7 eur/kg ja kuorimattoman raas‐
teen kuivauksen hinta oli 1,0 eur/kg. Pakkaskuivaimella kuivatun kuorimat‐
toman raasteen kuivauksen hinnan keskiarvo oli 70,67 eur/kg ja keskiha‐
jonta 0,45. Pakkaskuivaimella kuivattujen kuorien kuivauksen hinnan kes‐
kiarvo oli 123,84 eur/kg ja keskihajonta 6,20. Pakkaskuivaimella kuivatun
kuoritun raasteen kuivauksen hinnan keskiarvo oli 71,54 eur/kg ja keskiha‐
jonta 1,42.
Jos kaikki samanaikaisesti kuivurissa olleiden tuotteiden painot lasketaan
yhteen, saadaan kaaappikuivurin kuivauskustannukseksi 0,6 eur/kg ja pak‐
kaskuivaimen kuivauskustannukseksi 3,5 eur/kg. Kuivauskokeiden tulokset
on esitetty liitteenä 3 olevassa taulukossa.
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Pakkaskuivaimen ja kaappikuivurin vertailukokeessa pakkaskuivaimella
kuivatun porkkanan kokonais‐ ja enterobakteerien sekä homeiden määrät
olivat hyvät, kun taas hiivojen määrä ylitti raja‐arvon. Kaappikuivurilla kui‐
vatun porkkanan kokonaisbakteeripitoisuus sekä enterobakteerien ja
hiivojen määrä oli tyydyttävä, homeiden määä oli hyvä. Tulokset on
esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Porkkanan kuivauskoe, pakkaskuivaimen ja kaappikuivurin
vertailu. (Luonnonvarakeskus, Arvobio‐hanke, 2018)
Pitkän kuivausajan vaikutuksia tuotteen laatuun pohdittiin ja todettiin,
että kuvausaika ei todennäköisesti vaikuta laatuun: Ensimmäisen 8 tunnin
aikana nesteestä poistui 80 %, eli kosteuspitoisuus oli 20 %. Kuivuminen oli
hitainta loppuvaiheessa, viimeisen 5 % kuivumisesta tapahtui hitaimmin.
Kaappikuivurissa tuotetta ei sekoitettu kuivumisen aikana, mikä johti epä‐
tasaiseen kuivumistulokseen ja mahdollisesti bakteerien lisääntymiseen.

12 MUSTAHERUKAN, VADELMAN JA MANSIKAN LEHDET ‐ VERTAILUSSA
PAKKASKUIVAIN JA KAAPPIKUIVURI
Kokeella haluttiin tutkia mustaherukan, vadelman ja mansikan lehtien kui‐
vaamista. Koe suoritettiin 24 h nuutuneilla ja 24 h nuutuneilla sekä hioste‐
tuilla lehdillä. Hiostamalla esikäsiteltyjen lehtien kuivaustuloksia vertailtiin
esikäsittelemättömien (nuutuneiden) lehtien kuivaustulosten kanssa. Kui‐
vausmenetelminä käytettiin kaappikuivuria ja pakkaskuivainta.
Kokeessa havaittiin, että vadelman lehdet fermentoituvat helposti, mutta
mustaherukan lehdet kiinteämpänä ja kovempana materiaalina eivät fer‐
mentoidu yhtä helposti. Lehtiä pehmennettiin fermentoitaessa käsin ja li‐
hanuijaa apuna käyttäen.
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Mikrobiologiset määritykset tehtiin kuivatusta tuotteesta sekä kuivatuista
lehdistä valmistetusta teevedestä. Laimennos tehtiin pussiteen mukaisesti
2 g/200 ml vettä, liotus 80 °C vedessä, minkä jälkeen liuoksen annettiin
jäähtyä 5 minuuttia. Kuivatun tuotteen mikrobiologiset tulokset on esitetty
liitteeissä 5 ja 6.
12.1 Esikäsittelemättömät lehdet
Pakkaskuivaimella kuivattujen lehtien kuiva‐ainepitoisuuden keskiarvo oli
95,1 %, kun kuivattiin 20 tuntia ‐40 °C lämpötilassa. Kaappikuivurilla kui‐
vattujen lehtien kuiva‐ainepitoisuuden keskiarvo oli 94,2 %, kun kuivattiin
20 tuntia 40 °C lämpötilassa. Kuivauskokeiden tulokset on esitetty liitteenä
4 olevassa taulukossa.
Kuivauskokeen perusteella esikäsittelemättömien lehtien kuivaaminen
kaappikuivurilla on huomattvasti edullisempaa kuin pakkaskuivaimella kui‐
vaaminen.
Esikäsittelemättömien kaappikuivurilla kuivatuissa lehdissä esiintyi ko‐
konaisbakteereja ja koliformisia bakteereita vähäisissä määrin. Homeiden
määrä ylitti kaikilla lehdillä raja‐arvon. Hiivojen määrä kuivatuissa mansi‐
kan lehdissä oli tyydyttävä, mansikan lehdissä hyvä ja mustaherukan
lehdistä mitattu määrä ylitti raja‐arvon. Näytteissä ei esiintynyt E.coli –
bakteeria.
Esikäsittelemättömien lehtien mikrobiologiset tulokset on esitetty liit‐
teessä 5.
12.2 Fermentoidut lehdet
Pakkaskuivaimella kuivattujen fermentoitujen lehtien kuiva‐aine‐
pitoisuuden keskiarvo oli 95,7 %, kun kuivattiin 20 tuntia ‐40 °C lämpöti‐
lassa. Kaappikuivurilla kuivattujen fermentoitujen lehtien kuiva‐aine‐
pitoisuuden keskiarvo oli 94,0 %, kun kuivattiin 20 tuntia 40 °C lämpöti‐
lassa. Kuivauskokeiden tulokset on esitetty liitteenä 4 olevassa taulukossa.
Fermentoitujen mansikan, vadelman ja mustaherukan lehtien kui‐
vaaminen on edullisempaa kuin esikäsittelemättömien lehtien kui‐
vaaminen. Toisaalta esikäsittely on vaatinut pitkän käsittelyajan. Kuivaus‐
kokeen perusteella esikäsitetltyjen lehtien kuivaaminen kaappikuivurilla
on huomattavasti edullisempaa kuin pakkaskuivaimella kuivaaminen.
Fermentoitujen kaappikuivurilla kuivattujen mustaherukan ja vadelman
lehtien hiivojen ja homeiden määrät ylittivät sallitut raja‐arvot. Bakteerien
määrät eivät ylittäneet raja‐arvoja. E. coli bakteeria ei esiintynyt. Fermen‐
toitujen lehtien mikrobiologiset tulokset on esitetty liitteessä 5.
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12.3 Teevesi
Teevesien, jotka oli valmistettu sekä esikäsittelemättömistä että fermen‐
toiduista lehdistä mikrobiologiset tulokset olivat hyvät: Hiivojen, homei‐
den ja bakteerien määrät eivät ylittäneet raja‐arvoja. Pakkaskuivaimella ja
kaapppikuivurilla kuivatuista materiaaleista valmistetussa teevedessä ei
ollut suuria eroavaisuuksia. Tuloksia vertailtiin teollisesti valmistetusta
teestä tehtyjen mikrobiologisten määritysten kanssa. Myös teollisten ver‐
rokkien mikrobiologiset tulokset olivat hyvät. Teeveden mikrobiologiset
tulokset on esitetty litteessä 6.

13 MANSIKAN RÖNSYT ‐ VERTAILUSSA PAKKASKUIVAIN JA
KAAPPIKUIVURI
Kokeella haluttiin tutkia mansikan rönsyjen kuivaamista. Koe suoritettiin
esikäsittelemättömillä rönsyillä. Kuivausmenetelminä käytettiin kaappikui‐
vuria ja pakkaskuivainta.
Mikrobiologiset tulokset tutkittiin kuivatusta materiaalista sekä
teevedestä. Laimennos tehtiin pussiteen mukaisesti 2g/200ml vettä, liotus
80 °C:ssa vedessä, minkä jälkeen liuoksen annettiin jäähtyä 5 minuuttia.
13.1 Tulosten tarkastelu
Pakkaskuivaimella kuivattujen rönsyjen kuiva‐ainepitoisuuden keskiarvo
oli 94,9 %, kun kuivattiin 20 tuntia ‐40 °C lämpötilassa. Kaappikuivurilla kui‐
vattujen rönsyjen kuiva‐ainepitoisuuden keskiarvo oli 84,5 %, kun kui‐
vattiin 20 tuntia 40 °C lämpötilassa. Kuivauskokeiden tulokset on esitetty
liitteessä 4.
Esikäsittelemättömien mansikan rönsyjen kuivaaminen kaappikuivurilla on
edullisempaa kuin pakkaskuivaimella kuivaaminen.
Teeveden mikrobiologiset tulokset olivat hyvät: Hiivojen, homeiden ja bak‐
teerien määrät eivät ylittäneet raja‐arvoja. Kappikuivurilla kuivatuista rön‐
syistä valmistetun teeveden kokonaisbakteeripitoisuus oli suurempi kuin
pakkaskuivatuista rönsyistä valmistetun teeveden, mutta molemmat arvot
olivat hyvät.
Kuivatun tuotteen mikrobiologiset tulokset on esitetty liitteessä 5,
teeveden mikrobiologiset tulokset on esitetty litteessä 6.
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14 KUIVATTUJEN TUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN
Kuluttajien mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän luonnonmukaisiin
tuotteisiin. Suomessa valmistetaan luonnonmukaisia kosmetiikkatuotteita
ja myös suurimmat kosmetiikka‐alan toimijat liittävät luonnosta saatavia
suomalaisia raaka‐aineita osaksi tuotteitaan. Luontaisia raaka‐aineita
voidaan käyttää mm. seuraavissa tuotteissa: kasvo‐ ja vartalovoiteet,
kasvovedet, puhdistusemulsiot, ihonhoitoöljyt, lääkevoiteet, neste‐
saippuat, palasaippuat, hiusten muotoilutuotteet, shampoot ja hiusten‐
hoitoaineet sekä huulivoiteet. Kuivatut kasvien lehdet sekä mansikan rön‐
syt sopivat käytettäväksi kosmetiikkatuotteissa. Porkkanaa on
hyödynnetty saippuan valmistuksessa (Stark, 2018).
Suomessa valmistetaan maustettuja teelaatuja lisäämällä mausteita kuten
hedelmäpaloja, marjoja tai kukkia ulkomailta tuodun valmiin teepohjan
sekaan. Kuivattuja kasvien lehtiä voidaan lisätä teen mausteeksi tai käyttää
yrttiteenä.
Kynttilöitä valmistaa Suomessa usea eri toimija. Valmistamiseen käytetään
parafiinia, steariinia, mahdollisesti mehiläisvahaa ja erilaisia lisäaineita
väriä sekä tuoksua antamaan. Kynttilämassaan voidaan lisätä kuivattuja
kasvien lehtiä, mansikan rönsyjä tai porkkanaa.
Eläinruokaa valmistetaan Suomessa sekä pieneläimille, että rehuksi. Erilai‐
sia rehulaatuja valmistetaan seuraaville eläimille: nauta, sika, siipikarja,
poro‐ ja riista, lammas, hevonen. Myös luomurehuja valmistetaan. Eri re‐
hulaatujen sisältö vaihtelee ja kuivattua porkkanaa on mahdollista käyttää
vaihtelevasti eri eläimille. Tuoretta 3. luokan porkkanaa hyödynnetään
peurojen ruokinnassa mikä mahdollistaa porkkanan käyttämisen riistare‐
hussa. Tuotantoeläinten rehu voi sisältää 10 % porkkanaa. Pieneläinten
ruokaan olisi mahdollista lisätä kuivattua porkkanaa mikäli tuotetta olisi
saatavilla ympärivuotisesti. Myös mansikan rönsyjä olisi mahdollista lisätä
rehuun.
Lemmikkien hemmotteluun liittyvä liiketoiminta on pitkään ollut kasvussa.
Koirille ostetaan entistä enemmän makupaloja, jotka ovat valmistettu
suomalaisista liharaaka‐aineista. Hevosille olisi mahdollista valmistaa
samaan tapaan makupaloja kuivatusta porkkanasta.
Suurin suomalainen kuivattujen tuotteiden kuluttaja on puolustusvoimat.
Kuivattua porkkanaa käytetään mm. keittojuureksena. Lisäksi kuivattua
porkkanaa on hyödynnetty mausteena näkkileivän valmistuksessa.
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15 ARVOANALYYSI
Puutarhasivuvirtojen kuivaamiseen vaikuttavia kustannuksia ovat käytetyt
tilat, laitteisto (hankintakustannukset, toiminta‐aika ja energiankulutus),
kuljetuskustannukset, työvoimakustannukset, veden kulutus, laadunval‐
vonta, materiaalin hinta (materiaalin hintaan vaikuttavat tekijät vaihtele‐
vat vuosittain), laitteiston ja kiinteistön huolto sekä ylläpitokulut, materi‐
aalien pakkaamisesta (laitteisto, työvoima, materiaalit) aiheutuvat kulut.

Kuva 25. Kuivaamon kustannuksiin vaikuttavat tekijät
Kustannuksia ja energiankulutusta voidaan pienentää lämmön
talteenotolla. Kuljetuskustannukset huomioiden tuotantolaitos tulisi sijoit‐
taa raaka‐ainetuotannon läheisyyteen. Tuoretta biomassaa ei kuljeteta yli
100 km kustannusten ja pilaantumisriskin vuoksi, minkä johdosta kui‐
vaamon tulisi sijaita korkeintaan 60‐70 km etäisyydellä materiaalin tuotan‐
topaikasta. Suomen juurestuotannosta 90 % sijoittuu Kanta‐Hämeen,
Varsinais‐Suomen ja Satakunnan alueelle. Mansikan tuotanto sijaitsee
Hämeessä ja Savossa, kasvihuoneet Pohjanmaalla.
Myös laadunvalvonta aiheuttaa tuottajalle kustannuksia. Laadunvalvonta
käsittää tuotteen mikrobiologiset testit, tilojen puhtaustestit ja omaval‐
vontasuunnitelman laatimisen sekä toteuttamisen.
Kuivaamiseen voitaisiin käyttää jo olemassa olevaa vajaakäyttöllä toimivaa
kuivaamoa. Sesongin ulkopuolella kuivaamossa voitaisiin kuivata pakastet‐
tua tuotetta. Toimija voisi olla esimerkiksi tuottajista koostuva osuuskunta
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tai ulkopuolinen toimija. Porkkanaa voitaisiin kuivata yhteistyössä puutar‐
hayrityksen ja/tai jatkojalostaja tai hyödyntäjän kanssa Kuivaus olisi
taloudellisinta suorittaa lähellä tuotantotiloja.
Haasteita ovat kausiluontoisuus, säilyvyys koko tuotantoketjussa,
toksiiinien ja kasvinsuojeluaineiden aiheuttamat turvallisuusriskit sekä
koko toimitus‐ ja tuotantoketjun aiheuttamat kustannukset. Kuivuusaste
täytyy olla riittävä, jotta tuote säilyy ja mikrobiologisen laadun täytyy olla
riittävä. Kausiluonteisuus aiheuttaa epävarmuutta kysyntävaatimukseen:
laatu ja saatavuuden varmuus tulisi olla ympärivuotisesti hyvä, jotta jat‐
kojalostaja voi sitoutua tuotteen ostamiseen.
Kehittämisyhtiö Witas Oy:n Metsä‐ ja puutarhamarjojen ja sienten teol‐
linen kuivaaminen ja pakkaaminen ‐esiselvityshankkeessa (Lahtinen, 2012)
on selvitetty kuivattujen marjojen ja sienten kuivaamisen sekä pakkaami‐
sen kustannuksia. Lahtisen esiselvityksen perusteella liitteissä on esitetty
seuraavat kustannukset:
 Liitteessä 7 on esitetty kuivatun tuotteen käsin suoritettavan pak‐
kaamisen ja puoliautomaattisen pakkaamisen kustannukset sekä
pussipakkaamisen materiaalistannukset.
 Liitteessä 8 on esitetty kuivaamon laitteiden ja koneiden investoin‐
tilaskelma
 Liitteessä 9 on esitetty kuivaamon yksinkertainen tuloslaskelma
rahtikuivauksella ja omalla koneella.

Kuva 26. Kuivaamon tilat
Tässä työssä testattujen kuivauskokeiden perusteella lasketut energianku‐
lutuksen kustannukset eri tuotteille ja kuivausmenetelmille on esitetty
liitteissä 3 ja 4. Liitteessä 2 on esitetty eri kuivurityyppien hintavertailu.
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16 JOHTOPÄÄTÖKSET
Porkkanan kuivaaminen kaappikuivurilla on edullisempaa kuin pakkaskui‐
vaimella kuivaaminen. Koska kasvikuivurin investointikustannukset ovat
myös edullisemmat pakkaskuivaimeen verrattuna sopii kaappikuivuri tes‐
tatuista kuivaustavoista paremmin porkkanan kuivaamiseen, mikäli käyt‐
tötarkoituksena olisi eläinruoka. Tuotteen vaadittava laatu määrittää lop‐
pukäyttäjän ja kuivaustavan; mikäli tuotetta käytettäisiin korkeampaa
laatua ja nopeaa palautumista vaativissa tuotteissa, joiden myyntiarvo olisi
korkeampi, voisi kuivaustapa olla pakkaskuivaus.
Kaappikuivuri sopii suurempien massojen kuivaamiseen, mitä kylmäkui‐
vurilla voidaan kuivata. Kuivurin tulisi kuitenkin olla sellainen, jossa kuivat‐
tavan tuotteen sijainti olisi liikutettavissa, jotta kuivuminen olisi tasaista.
Kuivaustapa on hyvin riippuvainen tuotantomääristä ja käytettävissä
olevasta alkupääomasta. Ilmakuivauslaitteiston ja uusien tekniikoiden, es‐
imerkiksi infrapunan, yhdistelmä on hintavampi, mutta kuivaustulos
parempi ja tuotelaatu korkeampi kuin pelkällä ilmakuivauksella kuivat‐
tujen tuotteiden.
Kuivauksen korkeiden energiakustannusten vuoksi tulisi huomioida
laitteiston hyvä eristys ja tuotantotilan sekä materiaalin sopiva lämpötila,
jotta energiaa ei kulu hukkaan. Energiaa olisi mahdollista säästää myös
poistoilman
lämpötalteenotolla.
Toisaalta
lämmönkulutuksen
pienentäminen johtaa kuitenkin yleensä korkeampiin investointi‐
kustannuksiin. Lopullinen energiatehokkuus riippuu investointi‐ ja käyt‐
tökustannusten keskinäisestä suuruudesta.
Mansikan rönsyjen sekä esikäsittelemättömien ja fermentoitujen mansi‐
kan, vadelman ja mustaherukan lehtien kuivaaminen pakkaskuivaimella on
kalliimpaa kuin kaappikuivurilla kuivaaminen. Tässä tutkimuksessa su‐
oritetuissa kuivauskokeissa lehtien ja rönsyjen kuivaaminen molemmissa
kuivurityypeissä kesti yhtä pitkään (20 h). Kuivauskustannusten laskenta
perustuu mm. tuotteen painoon ja kuivausaikaan. Kaikki lehdet/näytteet
kuivattiin samanaikaisesti kuivurissa, mikä antaa laskennassa virheellisen
kuvan laitteen kuivauskustannuksista. Näytteet kuivattiin samanaikaisesti,
koska haluttiin selvittää mahdollisia eroja kuivaustuloksessa kuivurin eri
osissa. Kuivauskustannukset ‐taulukossa liitteessä 4 on laskettu
kustannukset kunkin näytteen kuivaamiselle ja yhteenlaskettujen näyttei‐
den (samanaikaisesti kuivurissa olleiden) kuivauskustannus. Tulosten pe‐
rusteella voidaan todeta, että pakkaskuivaus menetelmänä on hintavampi
kuin ilmakuivaus ja pakkaskuivattujen tuotteiden kuivausaste on
korkeampi kuin ilmakuivattujen tuotteiden kuivausaste.
Ennen teollisen kuvauksen aloittamista tulisi tehdä kuivaustestejä ilmakui‐
vaustekniikan ja uusien kuivausmenetelmien yhdistelmällä sekä edellyttää
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hankintasopimuksessa, että laitteisto toimii testeissä todetulla tavalla. Osa
laitevalmistajista suorittaa kuivaustestejä omilla testilaitteistoillaan
omissa tiloissaan asiakkaan toimittamilla materiaaleilla, mikä olisi varteen
otettava vaihtoehto selvittää kuivauksen hinta ja tuotteen laatu ennen
laitteiston hankintaa.
Puutarhasivuvirtojen prosessoitiin markkinoilla olevista menetelmisä
soveltuu parhaiten kirjasllisuustietoon perustuen kapasiiteetiltaan sopiva
ilmakuivausmenetelmä ja uuden tekniikan kuten infrapunan tai
mikroaaltojen yhdistelmä sekä pakkaskuivaus tuotteen käyttötarkoi‐
tuksesta riippuen.
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KIINTEÄ

kaappikuivuri

‐ panostoiminen
‐ pieni kapasiteetti
‐ laadun tarkkailu hankalaa

tunnelikuivuri

‐ osin jatkuvatoiminen
‐ keskisuuri kapasiteetti
‐ laadun tarkkailu hankalaa

kuljetinkuivuri

‐ suuri kapasiteetti
‐ jatkuvatoiminen
‐ tasainen laatu
‐ kuumuus aiheuttaa laadun heikkenemistä

lavakuivuri

‐ pieni kapasiteetti
‐ panostoiminen
‐ edullinen investointikulu
‐ kuivausprosessin kesto jopa 36 h

ylikuumennettu höyry

‐suuri kapasiteetti
‐ ei sovellu lämpöherkille materiaaleille

LPSSD
ylikuumennettu höyry
matalassa paineessa

‐ suuri kapasiteetti
‐ jatkuvatoiminen
‐soveltuu lämpöherkille materiaaleille
‐ materiaali ei hapetu prosessissa
‐ inaktivoi mikro‐organismeja

pakkaskuivaus

‐ panostoiminen
‐ hintava
‐ saavutetaan alle 2% kosteuspitoisuus
‐ kuivatun tuotteen nopea palautuminen
‐ soveltuu lämpöherkille materiaaleille
‐ kapasiteetti 453‐1360kg/erä
‐ hapettuminen vähäistä
‐ proteiinit eivät denaturoidu

Nature Dry pakkaskuivaus

‐ panostoiminen
‐ hintava
‐ kuivatun tuotteen nopea palautuminen
‐ soveltuu lämpöherkille materiaaleille
‐ kapasiteetti 453‐1360kg/erä

Uunikuivaus
Kotitalousuunilla kuivaaminen

‐ panostoiminen
‐ pitkä kuivausaika
‐ pilottikäyttöön soveltuva
‐panostoiminen
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TUOTTEEN
KÄSIN
SUORITETTAVAN
PAKKAAMISEN
JA
PUOLIAUTOMAATTISEN PAKKAAMISEN KUSTANNUKSET SEKÄ PUSSIPAKKAAMISEN
MATERIAALIKUSTANNUKSET,
LAINATTU
ESISELVITYKSESTÄ
METSÄ‐
JA
PUUTARHAMARJOJEN JA SIENTEN TEOLLINEN KUIVAAMINEN JA PAKKAAMINEN

(Lahtinen, 2012)
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