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Krannin tilalla Nurmijärven 
Lepsämässä nykyinen 
isäntäpari Olli Lukkarinen ja 
Anne Lukana alkoivat jalostaa 
oman pellon viljaa lähituotteiksi 
neljä vuotta sitten. Sitä varten 
rakennettiin viime vuonna 
myös oma kauramylly. Tilalla 
päätettiin siirtyä luomuun 
asiakkaiden toiveita kuunnellen, 
sillä pariskunnan mukaan 
asiakkaat arvostavat yhä 
enemmän luomusertifioituja 
tuotteita.

Krannin tilalla Nurmijärven 
Lepsämässä on tapahtunut 
paljon 2010-luvulla. Vuonna 
2012 tehdyssä sukupolven-

vaihdoksessa tilanpito siirtyi silloiselta 
isäntäväeltä Paula ja Mauri Lukkariselta 
heidän pojalleen, nykyiselle isännälle Olli 
Lukkariselle. Tämä toi taloon puolisonsa 
Anne Lukanan, joka hänkin on kotoisin 
maalaistalosta. 

Tilan pelloilla oli pitkään viljelty viljaa 
teollisuuden tarpeisiin. Sitten nuori isän-
täpari päätti kokeilla, millaisia tuotteita 
syntyy oman pellon viljasta. 

- Lapsuudenkodissani Lopella käytiin 
myllyttämässä viljaa naapurikunnassa 
Tammelassa sijaitsevassa pienmyllyssä ja 
minulla oli siitä positiiviset muistot, Anne 
Lukana kuvailee. 

Niinpä pariskunta vei koemielessä 

Krannin tilan viljoja Nummi-Pusulassa 
toimivaan Töllin myllyyn. Tämä mylly 
pystyy jalostamaan eli jauhamaan ja hiu-
taloimaan kaikkia tavallisimpia kotimaisia 
viljoja, siis ruista, kauraa, ohraa ja vehnää. 

- Testasimme tuotteita itse ja annoimme 
niitä myös kavereille testattaviksi. Tuottei-
na olivat vehnäjauhot, kaurahiutaleet, veh-
näleseet, ruisjauhot ja ohrasuurimot.

Palaute kavereilta oli ylistävää ja kun 
tuotteet olivat haluttua tavaraa myös 
oman kylän syysmyyjäisissä, pariskunnan 
mielessä alkoi itää ajatus siitä, että tätä toi-
mintaa voisi laajentaa. 

- Juuri tuolloin alkoivat myös Reko lä-
hiruokarenkaat toimia aktiivisesti ympäri 
Uuttamaata. Lähdin kokeilemaan myyntiä 
siellä. Tuotteet kävivät tosi hyvin kaupaksi 
ja siitä lähti liiketoiminnan kehittäminen 
eteenpäin. Rekosta saimme myös hyvän 

Pienmyllyn kaurahiutale   
tehdään yhdestä lajikkeesta

Täysjyväkaurahiutaleet ovat myydyimpien 
tuotteiden joukossa.

Tilamyymälä ja pakkaamo toimivat tilan en-
tisessä navetassa, joka on perusteellisesti 
uudistettu.

TEKSTI/KUVAT  Elina Matikainen  



LEIPURI 6 / 2019      35

v  KRANNIN TILA  v

asiakaspohjan, kertoo Anne Lukana. 
Toiminta on todella saanut tuulta sii-

piensä alle, sillä viime vuonna oman ja-
lostuksen kautta myytiin noin satatuhatta 
kiloa viljaa.  Krannin tila on yhä mukana 
noin 25 Reko-piirissä. Lisäksi Krannin 
tuotteita on tarjolla muutamissa Nurmi-
järven sekä Uudenmaan alueen kaupois-
sa, eräiden pääkaupunkiseudun isojen 
markettien maatilatoreilla sekä joissakin 
erikoismyymälöissä. Myös muutama lei-
pomo käyttää Krannin tuotteita raaka-ai-
neinaan. Niitä löytyy myös joidenkin 
hotellien aamupalapöydästä. Niin ikään 
tuotteita voi tilata verkosta. Lisäksi Kran-
nilla on oma tilamyymälä. Kaikki myynti-
paikat löytyvät www-sivulta krannintila.fi.

- Etsimme jatkuvasti uusia yritysyhteis-
työkumppaneita, jotka ovat kiinnostunei-
ta laadukkaista pientoimijan viljatuotteis-
ta, Anne vinkkaa.

Luomuun siirtymävaihe menossa
Krannin tila on kasvinviljelytila, jossa 

viljeltyä on noin 60 hehtaaria. Kaikkia ko-
netöitä ei tilalla nykyisin tehdä itse, kone- 
ja urakontipalvelua ostetaan naapuritilal-
ta. Isännän mukaan tämä on perusteltua, 
sillä koneet ovat käytössä maksimissaan 
vain muutamia viikkoja vuodessa ja niissä 
on kiinni isot pääomat. 

- Tulevaisuudessa tällainen tilojen vä-
linen yhteistyö tulee olemaan yhä välttä-
mättömämpää, sillä koneinvestoinnit ovat 
liian isoja vain yhden tilan kannettaviksi. 
Myös erikoistuminen on tulevaisuutta, 
hän toteaa.

Kaksi vuotta sitten Krannin tilalla päätet-
tiin siirtyä luomuviljelyyn. Siirtyminen kes-
tää kolme vuotta ja nyt ollaan siirtymävai-
heessa kaksi. Se tarkoittaa, että ensi vuonna 
saatava sato on luomusertifioitua viljaa.

Isännän mukaan luomuun siirtyminen 
on sujunut tähän mennessä yllättävän hy-
vin. Krannin tilan yhteistyökumppanina 
on naapuritila, jossa luomuviljelymenetel-
mään siirryttiin samaan aikaan. Naapu-
rilla on viljelyksessä noin sata hehtaaria. 

- Teemme sekä koneyhteistyötä että yh-
teistyötä viljelykierrossa. Luomuviljelyssä 
osa peltopinta-alasta on typensidontakas-
veilla, tässä tapauksessa herneellä ja apilal-
la. Pelkästään omalla peltopinta-alalla luo-
muviljely olisi tarkoittanut meillä keskitty-
mistä vain yhteen viljelykasviin, mutta nyt 
isommalla peltopinta-alalla turvataan se, 
että kaikkien viljojen viljely on mahdollis-
ta joka vuosi Krannin tila Oy:n tarpeisiin. 

Tavoitteena on myös, että kaikki vilja 
myytäisiin jatkojalostettuna, eikä enää ko-
konaisina jyvinä. 

Olli Lukkarinen toteaa, että luomuun 
siirtyminen oli harkittu päätös, vaikka hän 
pitää arvossa myös tavanomaista tuotan-
toa, joka sekin on Suomessa hänen mu-
kaansa hyvin puhdasta. Mutta ainakin 
oman terveyden kannalta tuntuu hyvältä, 
että torjunta-aineita ei enää tarvitse käydä 
ruiskuttamassa pelloille.

- Viime kädessä tuotantomuodon va-
linnassa on kyse siitä, mitä kuluttaja ha-
luaa ostaa ja viime aikoina luomutuotteil-
la on ollut hyvä kysyntä. Lisäksi luomun 
markkinahinta on parempi kuin tavan-
omaisessa tuotannossa. Toki satotasokin 
tippuu keskimäärin 30-40 prosenttia. 

Viljelyn ohella isäntä käy töissä tilan 
ulkopuolella metsäteollisuuden puunhan-
kinnassa. Emäntä toimii Krannin tila oy:n 
yrittäjänä ja vastaa jatkojalostetun viljan 
myynnistä ja markkinoinnista.  Osakeyh-
tiö työllistää myös yhden ulkopuolisen 
työntekijän sekä yhden osa-aikaisen kii-
reapulaisen. Tilapuodissa on voitu työl-
listää paikkakuntalaisia nuoria. Lisäksi 
Krannin tila Oy:öön kuuluu Lopella si-
jaitseva Villa Kanttorila eli juhlatila, jon-
ka toimintaa emäntä koordinoi. Töiden 
ohella hän valmistelee vielä väitöskirjaa 
hoitotieteen alalta. Tekemistä siis riittää. 

- Viljely tuo terveellistä vastapainoa 
toimistotyölle ja tutkimustyölle, isäntävä-
ki toteaa. 

Oma kauramylly pyörii hyvin
Nykyisin osa Krannin tilan kaurahiu-

taleista tehdään omalla kauramyllyllä, jo-
ka on ollut toiminnassa noin puolitoista 
vuotta. Osa kaurahiutaleista kuten myös 
muiden viljojen eli rukiin, vehnän ja oh-
ran jatkojalostus teetetään edelleen Töllin 
myllyssä. 

Olli Lukkarisen mukaan myllyn raken-

Krannin tilan isäntäpari Anne Lukana ja Olli 
Lukkarinen ryhtyivät rohkeasti jalostamaan 
oman tilan viljoja. Nyt tuotteita myydään 
mm.kaupoissa, Reko-suoramyynnissä, muu-
tamissa erikoismyymälöissä sekä omassa 
tilapuodissa.

Omassa kauramyllyssä jyvät ensin kuoritaan, 
sitten puhdistetaan ja viimeisenä hiutaloi-
daan. Kuvassa isäntä Olli Lukkarinen kuori-
makoneen äärellä.

Pakkaamossa tuotteet pakataan säkeistä 
pusseihin pääosin käsityönä.



36      LEIPURI 6 / 2019

tamiseen ei ollut valmista mallia, vaan se 
tehtiin oman suunnitelman pohjalta. Lä-
hes kaikki laitteet ostettiin käytettyinä. Ra-
kennus oli valmiina ennestään, sillä mylly 
rakennettiin tilan pihapiirissä olevan kui-
vurirakennuksen yhteyteen. Niinpä siitä 
ei koitunut uudisrakennuskustannuksia.

Pienen toimijan yksi valttikortti ovat 
lajikekohtaiset tuotteet eli tässä tapauk-
sessa kaurahiutaleet, jotka on tehty vain 
yhdestä, tilalla viljellystä kauralajikkeesta. 
Krannin tilalla viljellään Rocky- ja Mat-
ty-lajikkeita. 

- Omassa myllyssä valmistamme täys-
jyväisiä kaurahiutaleita, joista Kunkku on 
tehty Rockysta ja sen pari Daami puoles-
taan Mattysta, Anne Lukana kertoo. Rocky 
ja Matty-nimikkeillä myytävät hiutaleet 
myllytetään Töllin myllyssä ja niistä on le-
se poistettu. Näilläkin hiutaleilla on omat 
kannattajansa ja ostajansa. 

Koska kaurahiutale säilyy höyryttä-
mättömänä säilytysolosuhteista riippuen 
korkeintaan puoli vuotta, myyntiin mene-
vät hiutaleet tehdään Krannin kauramyl-
lyssä tilausten perusteella. Näin ne lähte-
vät tilalta mahdollisimman tuoreina. 

Ensimmäinen vaihe myllytyksessä on 
kauran kuorinta, joka Krannin myllyssä 
tehdään keskipakokuorinnalla. Tässä kuo-
rinnassa kauran pinnalle jää lese. Paras 
myllykaura on ohutkuorista ja isojyväistä. 
Kuoren osuus jyvästä on noin 20 %, kertoo 
myllytykset käytännössä Krannin tilalla te-
kevä isäntä Olli. 

Kuorimisen jälkeen kaura kuorijättei-
neen kulkeutuu elevaattorin kautta puh-
distukseen, jossa on useampia vaiheita. 
Osa kuorijätteestä päätyy läheiseen sieni-
kasvattamoon kasvatusalustaksi. 

Esipuhdistuksen jälkeen kaura menee 
yleispuhdistukseen ja sitten ominaispai-
nolajittelijaan, jotta kaikki kuoret ja kuo-
riutumattomat jyvät saadaan pois. Sen 
jälkeen jyvät hiutaloidaan valssimyllyllä, 
joka toimii mankelin tavoin. Jyvät puristu-
vat hiutaleiksi kahden metallisen, samaan 
suuntaan pyörivän telan välissä. Valmista 
tuotetta syntyy noin sata kiloa tunnissa. 

Pakkaaminen pitkälle käsityötä
Seuraavaksi hiutalesäkit siirretään 

pakkaamoon. Pakkaamo sijaitsee myllyn 
vieressä, perusteellisesti uudistetussa en-
tisessä navetassa, josta löytyy myös varas-
totiloja sekä viihtyisä tilamyymälä. 

- Aikaisemmin pakkaamo toimi tila-
puodin kanssa samassa huoneessa, mutta 
joulukuussa se siirrettiin omaan tilaansa. 
Puoti avartui eikä jauho enää pöllyä siellä, 
kertoo Anne Lukana.

Tilapuoti on auki perjantaisin kello 16-
19 ja siellä asiakkaat voivat nauttia myös 
korvapuustikahvit. Uunituoreet puustit 
on leivottu Krannin tilan vehnäjauhoista.

Krannin tilan omaan tuotevalikoimaan 
kuuluu nyt jo yli kaksikymmentä erilais-
ta tuotetta kaurasta, ohrasta, vehnästä, 
rukiista: jauhoja, kokonaisia ja rikottuja 
suurimoita, hiutaleita, leseitä sekä lisäksi 
ruokaherneitä sekä lettu-pannarijauhose-
os. Tilapuodissa on tarjolla niiden ohella 
myös muita lähituotteita kuten kananmu-
nia, ruisleipää, mehuja, hunajaa, ternimai-
toa ja niin edelleen.

Krannin tuotanto vaatii paljon ihmis-
voimaa ja käsityötä, ja sisältää monta 
työvaihetta ennen kuin tuote on pellolta 
pussissa. 

- Arviolta noin kolmekymmentä työ-
vaihetta, joissa tarvitaan sekä koneita että 
tekeviä käsiä, Anne Lukana laskee.  

Pakkaamisessakin tehdään paljon käsin.
- Vähän aikaa sitten pakkaamiseen saa-

tiin avuksi kone, sitä ennen kaikki tuotteet 

pakattiin ’kauhalla pussiin’ – menetelmäl-
lä, Anne mainitsee.

Koneesta huolimatta pakkaamisessa 
on monta työvaihetta. Ennen sulkemista 
pakkaukset punnitaan, sitten ne suljetaan 
kaksoistaitoksella ja kuumaliimalla. Sen 
jälkeen pakkauksiin lyödään pakkauspäi-
vämääräleima. Lopuksi pussit etiketöi-
dään yksi kerrallaan. Tyylikkäät etiketit on 
suunnitellut Annen veli Teemu Lukana, 
joka on ammatiltaan graafikko.

Krannin menevimmät tuoteryhmät 
ovat kaurahiutaleet ja vehnäjauhot. Veh-
näjauhot on jauhettu erittäin hienoksi pe-
rinteisestä Zebra-kevätvehnälajikkeesta, 
jossa on isännän mukaan hyvä leivonta-
laatu. 

- Myös tässä pientuottajan valttikort-
tina on, että pystymme tekemään tuotet-
ta lajikekohtaisesti ja jauhamaan tuotteet 
asiakkaan haluamaan karkeusasteeseen. 
Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia jau-
hoihin käytetyistä viljalajikkeista ja niiden 
ominaisuuksista, Olli Lukkarinen toteaa.

Yhtä lailla ollaan kiinnostuneita siitä, 
miten maatilalla viljellään tai miten kaura 
myllytetään hiutaleiksi. Anne ja Olli ovat-
kin järjestäneet ympäristön asukkaille se-
kä muillekin kiinnostuneille kierroksia, 
joissa pääsee tutustumaan myllyyn. Vast-
ikään kaikki halukkaat saivat tutustua 
kauranviljelyyn ja puintiin Krannin tilan 
pellolla.

Jutunteon aikaan isäntäväkeä työllisti-
kin juuri puinti, joka aloitettiin jo elokuun 
alussa rukiista. Kaurapellolle puimuri ajoi 
ensimmäisen kerran elokuun puolivälissä, 
eli varsin aikaisin. 

- Syyskylvöiset viljalajikkeet tuottivat 
tänä vuonna laadullisesti ja määrällisesti 
hyvän sadon ja esimerkiksi Reetta-rukiin 
satoon ollaan erittäin tyytyväisiä. Kevät-
viljojen puinnit ovat vielä kesken mutta 
sato-odotusten suhteen ollaan luottavai-
sia. Myös apilaa tullaan syksyn aikana pui-
maan tilan omaksi kylvösiemeneksi. Ke-
sän kuivuus aiheutti kaurapeltoihin jon-
kin verran jälkiversontaa, jolloin muutoin 
valmiissa kasvustossa on mukana vihreitä 
jyviä. Onneksi ongelma ratkeaa huolelli-
sella viljan kuivaamokäsittelyllä tai viljan 
lajittelulla, summaa Olli Krannin tilan tä-
män vuoden satokuulumisia elokuun lo-
pussa.  

Etiketit on suunnitellut emännän 
graafikkoveli Teemu.
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