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Terveystuotteet käyvät nyt kau-
paksi! Suomalainen terveystuo-
teteollisuus on jo vuosia kärsinyt 
raaka-aineen heikohkosta saata-
vuudesta. Tällä hetkellä jatkoja-
lostajat hakevat esimerkiksi nok-
kosen, koivunlehden, horsman-
lehden, pakurin, ja monen muun 
luonnon raaka-aineen toimittajia, 
koska kysyntä on voimakkaassa 

kasvussa. Erityisesti luomulaatui-
nen raaka-ainetta tarvittaisiin ki-
peästi vientimarkkinoille. 

Tarkka kuivaus kaiken A ja O
Viljellyn ja luonnosta kerätyn kas-
vimateriaalin talteenotto ei sinäl-
lään riitä ratkaisemaan haastetta, 
vaan raaka-aine täytyy myös saa-
da säilyvään muotoon. Kuivaus 

Viljellyn ja luonnosta kerätyn kasvimateriaa-
lin kuivaus vaatii oikeat laitteet ja tarkkaa tie-
toa kunkin kuivattavan tuotteen erityispiirteistä. 
Uutta kuivuria rakennettaessa pitää perehtyä tar-
kasti sekä kuivauksen periaatteisiin että kuivu-
rin rakenteen toimivuuteen. Kuivurin rakentami-
seen liittyviin mitoituslaskelmiinkin on saatava-
na apua.

Kasvikuivurin rakenne, mitoitus ja käyttö 

 Teksti: Jaana  Väisänen (Oulun Ammattikorkeakoulu), Markku 
Koistinen (Peskin Palvelut Oy), kuvat: Minna Rahkola-Sorsa, 
HoikanHerkku, Markku Koistinen

ERIKOISKASVIEN SATO 
TALTEEN 

kuivaus 70 °C:ssa. Eräät kasvit pi-
tää kuivata kokonaisina versoi-
na, jotta lehdissä olevat eteeris-
ten öljyjen rauhaset eivät vioit-
tuisi käsittelyn aikana. Kuivaus 
pitää myös osata lopettaa oikeas-
sa vaiheessa. Lopputuotteeseen 
pitää jäädä hiukan kosteutta, jot-
ta sen laatu säilyy tarkoituksen-
mukaisena. Jos tuotteen an-
netaan kuivua täysin 
vedettömäksi, se me-
nettää samalla myös 
osan arvoaineistaan. 
Useimmissa kasveissa 
optimaalinen loppu-
kosteus on 10 prosent-
tia, mutta esimerkiksi 
persiljaan ja lipstikkaan 
vettä saa jäädä vain 6–8 
prosenttia.

Kuivaus vaikuttaa  
laatuun 
Kuivausprosessin toteu-
tus määrittelee pitkäl-
ti lopputuotteen sisäisen 
ja ulkoisen laadun. Luon-
nollisesti myös kasvu- ja 
sadonkorjuu-tai keruuolo-
suhteet ja kasvien ikä ja kunto vai-
kuttavat lopputulokseen. Kuivaa-
mistavalla on kuitenkin merkittä-
vä vaikutus lopputuotteen väriin, 
aromiin, bioaktiivisten yhdistei-
den pitoisuuteen ja hygieeniseen 
laatuun.  Heikentyneeseen hy-
gieeniseen laatuun altistavat pit-
kä odotus ennen kuivuriin ottoa 
ja liian matala kuivauslämpötila 
yhdistettynä liian pieneen puhal-
lukseen.  

on edelleen pääasiallisin käsittely-
menetelmä. Joitakin raaka-aineita 
myös pakastekuivataan tai jäädy-
tetään jatkokäsittelyä varten.

Luonnonkasveista tai viljellyistä 
erikoiskasveista terveystuoteteol-
lisuus käyttää lehtiä, versoja, kuk-
kanuppuja tai juuria. Näiden kui-
vaamisessa täytyy tuntea kunkin 
kasvilajin arvoaineiden säilyvyy-
den riskitekijät. Esimerkiksi sa-
don joutuessa odottamaan kuiva-
ukseen pääsyä se voi alkaa lämme-
tä itsestään, mikä johtuu kasvin 
omista hengitystoimintaan liit-
tyvistä entsyymeistä. Itselämpe-
nemistä ehkäistään puhaltamal-
la lämmittämätöntä ilmaa kasvi-
massan läpi samaan tapaan kuin 
viljan kylmäilmakuivauksessa.  

Eteerisiä ainesosia ja öljyjä sisäl-
tävien raaka-aineiden, kuten sit-
ruunamelissa, poimulehti ja pi-
parminttu, kuivauslämpötilat pi-
detään 30–35 asteessa, jotta öljyt 
eivät pääse haihtumaan.  Valta-
osa yrteistä kuivataan 40 asteessa, 
mutta esimerkiksi persiljalle sopii 

Pentin Määtän kuivuri on kaksilohkoinen (kaksi osastoa peräkkäin), yksitasoinen lavakuivuri. 
Kasvimassa asetetaan suomulevytasolle, lämmitetty ilma puhalletaan suomulevyn alapuoliseen 
osaan. Ilma virtaa kasvimassan läpi ylös, ja poistuu kansien raosta huonetilaan tai otetaan kierrä-
tykseen.
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Pentin tila on kauniilla paikalla Kemi-
joen varrella.

ã

Pentti Määttä on 
viljellyt ruusujuurta 
vuodesta 2001 läh-
tien. Kasvia voi nos-
taa ja hyödyntää 
5–10 vuoden kulut-
tua istutuksesta.

ã Kuvassa vuonna 
2017  istutettua ruu-
sujuurta.
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Kuivurin suunnittelussa 
tarvitaan LVI-alan ammattiapua
Ilmapuhalluksella toimivan kon-
vektiokuivurin rakentamis-
ta suunnitellessa olisi hyvä pyy-
tää energiatekniikasta ymmärtä-
vä  asiantuntija avuksi. Kuivurin 
mitoitus vaatii nimittäin hiukan 
energia- ja ilmastointitekniikan 
laskentaa. Kuivurin lämmönläh-
teen ja puhallettavan ilman mitoi-
tusta suunniteltaessa tarvitaan tie-
toa siitä, miten suuria kasvimas-
soja kuivataan, paljonko niiden 
sisältämästä vesimäärästä täytyy 
kuivurissa saada poistettua ja mi-
ten kauan kuivaus saa kestää. 

Pienten kaappikuivureiden 
lämmönlähteenä on useimmiten 
sähköinen termoelementti, mut-
ta isommissa kuivureissa voidaan 
käyttää esim. hakelämpöä tai polt-
toöljyä. Edulliseksi lämmönläh-
teeksi sopii varsin hyvin paljon 
hukkalämpöä tuottava biokaasu-
reaktori.  Puhaltimina käytetään 
yleensä aksiaali- tai radiaalipuhal-
timia. Kasvimassa aiheuttaa asen-
nettavalle puhaltimelle  pienem-
män vastapaineen kuin esimer-
kiksi kuivattava vilja.

  Kuivauksen alussa vastapaine 
on suurimmillaan, mutta se alenee 
varsin nopeasti massan kuivuessa 
ja kutistuessa, joten puhaltimen 
puhallusvoimakkuutta tulisi voi-
da säätää, jotta sähkön ja lämpö-
energian kulutus voidaan säätää 
tarpeen mukaisiksi. Puhaltimen 
kierrosluvun säätö edellyttää taa-
juusmuuntajaa, mutta ilmavir-
ran säätöön voidaan käyttää läp-
päventtiileitä. Aksiaalipuhaltimet 
eivät ole paineentuotossaan kovin 
tehokkaita, joten vähänkin isom-
piin kuivureihin kannattaa valita 
radiaalipuhallin.

Ilman kierrätyksellä ja oikealla 
säädöllä energiaa säästyy
Kuivaaminen kuluttaa paljon 
energiaa. Jo pelkällä kuivurin pu-
haltimen ja lämpötilojen tarkalla 
säädöllä ja osittaisella poistoilman 
kierrätyksellä voidaan kuivaami-
sen energiankulutusta supistaa 
noin 25 prosenttia. 

Poistoilma on kuivaamisen 
alussa lähes vesihöyryn kyllästä-
mää ja sen lämpötila pysyy ma-
talana. Ilman kierrätys aloitetaan 
vasta sitten, kun poistoilman läm-
pötila lähenee kuivurin imuilman 
lämpötilaa ja sen suhteellinen kos-
teus on laskenut merkittävästi. Ta-
voitteena on saada jo valmiiksi 
lämmitetty ja suhteellisen kuiva il-
ma kierrätettyä takaisin kuivuriin.  
Kierrätysilman osuutta sisääntule-
vasta  ilmasta nostetaan vähitellen 
kuivumisprosessin loppua kohti.  
Kuivurin säätäminen edellyttää 
näin ollen lämpötila- ja kosteus-
antureita imuilma- ja poistoilma-

Hoikan Herkun yrtti-iison lämpötila- ja kosteusolosuhteet lavakuivurissa. Ilman lämpötilan ja kosteutilan 
isot heitot johtuvat kasvimassan kahdesta pöyhinnästä kuivauksen aikana. Kuivuriin puhallettavan ilman 
lämpötila laskee, kun se sitoo itseensä kosteutta. Poistoilman suhteellisen kosteuden nousu kertoo, et-
tä kuivaus on tehokasta. Kuivaus voidaan lopettaa, kun suhteellinen kosteus alkaa laskea ja poistoilman 
lämpötila nousta.  (Lähde: Minna Rahkola-Sorsa, Hoikan Herkku)
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Mollierin diagrammi avuksi kuivausajan arviointiin

Saksalainen Richard Mollier keksi veden, vesihöy-
ryn ja kosteuden välisen yhteyden ja loi kaavion näi-
den asioiden välisistä suhteista. Mollierin diagrammi-
na tunnettu kaavio havainnollistaa kuivausilman läm-
pötilan merkityksen kuivausprosessissa. Mollier-kaa-
viosta voi tarkastella ilman lämpötilojen ja ilman kos-
teuden välistä suhdetta eri tilanteissa, tai esimerkiksi 
katsoa ilman absoluuttisen kosteuden, kun tiedetään 
ilman suhteellinen kosteus (RH %) ja ilman lämpöti-
la. Kuivausnopeus voidaan arvioida etukäteen Mol-
lier-diagrammia apuna käyttäen, kun tiedetään suun-
nilleen kuivausajan säätiedot ja kuivattavan aineen 
kosteus. Ilman vesipitoisuus voidaan määrittää Mol-
lier -diagrammista, kun tiedetään lämpötila ja suhteel-
linen kosteus. Tulevan ilman vesipitoisuus saadaan 
Mollier -diagrammista, kun tunnetaan kuivausilman 
lämpötila ja suhteellinen kosteus ja poistoilman ve-
sipitoisuus. Näiden tietojen mukaan poistuvan veden 
määrä voidaan laskea. 

Jos kuivuriin otetaan ilmaa, jonka suhteellinen kos-
teus on 70 % ja lämpötila 15 astetta, niin tällainen il-
mamassa sisältää noin 7,4 grammaa vettä ilmakiloa 
kohden. Mikäli sama ilmamassa lämmitetään 15:sta 
20:sta asteeseen, niin sen suhteellinen kosteus las-

kee noin 62 prosenttiin, mutta absoluuttinen kosteus 
ei muutu, eli sama ilmakilo sisältää edelleen noin 7,4 
g vettä per ilmakilo. Kun tämä ilma johdetaan kuivurin 
läpi siten, että se jäähtyy takaisin 15 asteeseen, voi il-
makilo sitoa itseensä enintään 2 grammaa lisää vettä. 
Näin ollen poistoilma sisältäisi noin 9,4 gramma vet-
tä per ilmakilo ja poistoilman suhteellinen kosteus oli-
si 89 % ja lämpötila 15 astetta. Kun kuivattavan erän 
kosteus tiedetään, voidaan sen sisältämä vesimäärä 
laskea kosteusprosenttia ja massaa apuna käyttäen. 
Kun tämän jälkeen tiedetään vielä kuivausilman vir-
tausnopeus, voidaan kuivausaika arvioida.

Harvemmin käytettynä diagrammin tulkinnassa 
tahtoo olla alkuvaikeuksia, mitä voidaan helpottaa 
tietokoneohjelmaa apuna käyttäen. Esimerkiksi ruot-
salaisen IV Produktin verkkosivuilta on saatavilla ilmai-
seksi Mollier Sketcher -niminen ohjelma, johon läh-
tötiedot syöttämällä ohjelma piirtää halutun pisteen 
oikeaan kohtaan kaaviota. Näin viivojen merkitykset 
eivät pääse sekoittumaan ja tulkinta helpottuu. Oh-
jelma on ladattavissa osoitteesta https://www.ivpro-
dukt.com/software/mollier-sketcher.

Tapio Vesterinen
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Tasokuivuri osittaisella ilman kierrätyksellä

Tyypilliseen osittaisella ilmankierrätyksellä toimivaan lämminilma-
kuivuriin kuuluvat:
•  kuivauskammio (kaappi), johon kasvimassa asetellaan seula-

verkon päälle
•  kuivausilman imukanavisto, jossa säätöventtiili, puhallin ja läm-

mityselementti
•  poistoilmakanava, jossa säätöluukku
•  kierrätysilmankanava, jossa säätöluukku

Kuivausprosessin säätämisessä tarvitaan mittareita. Lämmitetys-
tä tuloilmasta kohdasta 1 ja poistoilmasta kohdasta 3 mitataan 
lämpötila. 

Kuivausilman virtausmäärän mittaus tehdään puhaltimen ja 
lämmityslaitteen välistä kohdasta 2. Ulkoa tulevan imuilman läm-
pötila ja kosteus mitataan imuaukosta eli kohdasta 4. Kierrätys-
ilman määrää mitataan väliputkesta kohdasta 5. Ja jos tarvittava 
laitteisto on käytössä, voidaan mitata myös suoraan suhteelliset 
kosteudet kohdista 6 ja kohdista 7. 

Kasvimassan ollessa kosteaa ja haihtuminen suurta, lämpötila-
ero on suuri mittareiden 1 ja 3 välillä. Lämpötilaero pienenee, kun 
haihtuminen vähenee. Kun lämpötilat ovat lähellä toisiaan, tiede-
tään, että kasvi on lähes kuivaa. Tämä tieto saadaan siis jo pelkil-
lä lämpötilan mittauksilla. Ilmankierrätys voi alkaa siinä vaiheessa, 
kun lämpötilaero kohtien 1 ja 3 välillä pienenee, tai kun kosteus-
erot kohtien 6 ja 7 välillä pienenee. 

Kasvimassan pöyhiminen on yleensä pakollinen tehtävä, jotta 
saadaan kasvin kosteat pinnat alttiiksi ilmavirtaukselle. Kosteus-
mittareilla voidaan seurata kuivauksen tasaisuutta varsinkin, jos 
kuivurissa on useita lohkoja. 

Ns. pudotuskuivurissa pöyhiminen tapahtuu pudottamalla kasvimassa 
ylätasolta alemmalle tasolle. Mikäli käytössä on kaksi kuivuria, pöyhiminen 
tapahtuu luontevasti myös silloin, kun siirretään puolikuivaa kasvimassaa 
toiseen kuivuriin.

Markku Koistinen

kanaviin sekä virtausmittareita.
Kuivausprosessin kesto tulisi 

voida arvioida, jotta raaka-aineen 
hankinta ja kuivaus voidaan sovit-
taa yhteen.  Kuivattavan massan 
määrän, kosteuspitoisuuden, kui-
vauslämpötilan, lämpöelementin 
tehon ja puhaltimen tuottaman 
ilmamäärän avulla osataan jo en-
nustaa kuivauksen kesto.  Arvio-
ta täytyy kuitenkin tarkentaa kui-
vauksen eri vaiheissa. Kuivuriin 
puhallettavan tuloilman suhteel-
linen kosteus alkaa vaikuttaa mer-
kittävästi kuivauksen kestoon, kun 
RH nousee yli 50 prosentin. Sen 
alapuolella RH:lla on varsin vähäi-

nen vaikutus. 
Kosteissa oloissa, esimerkik-

si voimakkaiden sateiden jälkeen 
saattaa meillä ulkoilman suhteelli-
nen kosteus olla lähes 100 %. Sel-
laisissa tilanteissa kuivausprosessia 
voi nopeuttaa kuivaamalla sisään-
tuloilmaa esim. adsorptiokuivai-
mella, joita saa suhteellisen edul-
lisesti vuokrattua  rakennuskone-
vuokraamoista. On kuitenkin syy-
tä huomata, että ulkoa tulevan kyl-
män ilman (esim. 5 °C) suhteelli-
nen kosteus voi olla lähes 100 %, 
mutta kun se lämmitetään 45 as-
teeseen, se on erinomaisen kuivaa.

Kaksi kuivuria rinnakkain tekee 
kuivauksesta sujuvaa
Laajempaa toimintaa suunnitte-
levan kuivaajan kannattaa myös 
pohtia etukäteen kuivaamisen päi-
värytmejä ja aikataulutusta. Varsin 
usein yrittäjiltä kuulee, että ei voi-
da ottaa vastaan vielä uutta keruu-
tuotesatsia – saatikka korjata satoa 
pellolta – kun edellinen satsi on 
vielä kuivurissa. 

Toimintaa helpottaa, jos kuiva-
ustilassa olisi vaikkapa kaksi eriko-
koista kuivuria. Isoimmassa kui-
vurissa voidaan tehdä esikuivaus, 
jonka aikana kasvimassa ehtii ku-
tistua – noin päivän kuivuessaan 

– ehkä neljäsosaan. Tämä massa 
siirretään seuraavana päivänä pie-
nempään kuivuriin, jonka yhtenä 
lämmönlähteenä voi olla esimer-
kiksi isosta kuivurista lämmön-
vaihtimella saatava lämpöener-
gia. Kuivunut massa voidaan saa-
da seuraavaan aamuun mennessä 
jo siirrettyä varastoon tai seuraa-
vaan käsittelyvaiheeseen. Paksum-
pia tai vahapintaisia materiaaleja 
kuivatessa prosessi todennäköises-
ti kestää pitempään, mutta niissä-
kin olennaista on saattaa materiaa-
li nopeasti tilaan, jossa homeet ei-
vät pääse kasvamaan.

Valmiit tarvikepaketit tai haastavan kohteen

räätälöidyt järjestelmät – meiltä ne löydät.

Kotimaista – 40 vuoden kokemuksella, 

yli 20 000 toimitettua järjestelmää.
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