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Lukijalle

Eilen torstaina järjestettiin PellervoInstituutin viljaforum Tampereella.
Tilaisuudessa käsiteltiin viljatilan taloutta  ja siihen vaikuttavia tekijöitä
useasta  eri  näkökulmasta  sekä  kuultiin  viljelijöiden  tarinoita  oman
tilan kannattavuuden avaimista. 

Kuten  eilisessä  viljaforumissa  nousi  esille,  on  tuotantokustannusten
laskenta tärkeä osa viljelyn suunnittelua ja myyntistrategian laadintaa.
Kustannuslaskelman avulla voidaan löytää suurimmat kustannuserät
ja  tekijät,  jotka  vaikuttavat  eniten  tulokseen.  Näin marraskuussa  on
hyvä  alkaa  jo  pohtimaan  tulevia  viljelypäätöksiä;  mitä  viljellä  sekä
milloin, millaisissa erissä  ja millä hinnalla kannattaa myydä. Muistiin
voi  välillä  palautella  viljakauppaan  liittyviä  asioita,  esim.  VYR:n
nettikirjasta: Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas.

Lue lisää

Ajankohtaista vilja ja öljykasvimarkkinoilla

Tähän osioon on tehty  lyhyitä poimintoja Viljaviestin uutisista. Laajemmat
katsaukset  markkinatapahtumista  on  luettavissa      Viljaviestin  muissa
osioissa. 

Lue lisää

Kansainväliset viljamarkkinat

Pohjoisella pallonpuoliskolla viljojen sadonkorjuu on
lähes  valmis  ja  syyskylvöjä  tehdään  parhaillaan
pääosin suotuisissa olosuhteissa.

Ensimmäiset  arviot  tulevan  kauden  kylvöaloista  on
annettu.  Arvioitu  vehnän  kylvöala  on  221,0  milj.
hehtaaria,  kaudella  2015/16  vehnää  oli  yhteensä
222,2 milj. hehtaaria

Lue lisää

EU viljamarkkinat

Viljan  hinnat  kääntyivät  lokakuun  aikana
vahvistuvaan  suuntaan  EU:ssa  ja  EU:n  vehnä  on
viime  viikkoina  ollut  kilpailukykyistä
vientimarkkinoilla  verrattuna  yhdysvaltalaiseen,
venäläiseen ja ukrainalaiseen vehnään.

EU:n viljojen kokonaissato on arvioitu nyt 308,3 milj.
tonniksi, kun syyskuun  lopulla  tehdyssä aiemmassa
ennusteessa arvio oli 301,9 milj. tonnia.

Lue lisää

Kotimaan viljamarkkinat

Lokakuun lopulla rehuvehnän ostohintojen keskiarvo on noussut 6 €/tonni verrattuna tilanteeseen syyskuun
loppupuolella,  maltillisemmin  ovat  nousseet  myös  leipävehnän  ja  suurimokauran  ostohintojen  keskiarvot.
Kaikkien viljojen, paitsi rukiin, ostajien ilmoittamissa termiinihinnoissa on havaittavissa myös hivenen nousua. 

Alustavat  tulokset  sekä  viljan  turvallisuustietoseurannasta  että  viljakaupan  ja  teollisuuden  vastaanotosta
näyttävät, että sadon DONtoksiinipitoisuudet ovat pääosin selvästi alle elintarvikerajaarvojen.

Lue lisää

http://www.vyr.fi/multimagazine/web/viljakauppa_sopimusviljely_opas/fi/
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/9_2015/0.php
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/9_2015/5.php
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/9_2015/1.php
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/9_2015/2.php
http://www.vyr.fi/uutiskirjeet/Viljaviesti_uusi/2015/9_2015/3.php


Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  Uutisia lyhyesti 6.11.2015

Ajankohtaista markkinoilla

 
Kansainväliset viljamarkkinat 

Pohjoisella pallonpuoliskolla viljojen sadonkorjuu lähes valmis
Syyskylvöjä tehdään parhaillaan pääosin suotuisissa olosuhteissa
Tässä vaiheessa arvioitu vehnän kylvöala on 221,0 milj. hehtaaria, kaudella 2015/16 vehnää oli
yhteensä 222,2 milj. hehtaaria
IGC ennustaa viljojen kokonaiskulutuksen kasvavan uudelle ennätystasolle, 1 991 milj. tonnia
Viljojen loppuvaraston kaudella 2015/16 on ennustettu olevan suurin 20 vuoteen, yhteensä 454 milj.
tonnia
IGC nosti lokakuussa arviotaan maailman maissin tuotannosta tasolle 970 milj. tonnia. Ennuste on 4
prosenttia viime vuotta pienempi, mutta siitä huolimatta historian kolmanneksi suurin

EU viljamarkkinat

Viljan hinnat kääntyivät lokakuun aikana vahvistuvaan suuntaan EU:ssa
EU:n vehnä on viime viikkoina ollut kilpailukykyistä vientimarkkinoilla verrattuna yhdysvaltalaiseen,
venäläiseen ja ukrainalaiseen vehnään
Kokonaissato on arvioitu nyt 308,3 milj. tonniksi, kun syyskuun lopulla tehdyssä aiemmassa
ennusteessa arvio oli 301,9 milj. tonnia.
EU:n pääviljan eli vehnän satoarviota on jälleen korotettu ja se on nyt 149,2 milj. tonnia
Lokakuun jälkipuoliskolla säätyyppi oli normaalia kylmempi Euroopan keski ja itäosissa ja lämpötila
laskikin paikoin pakkasen puolelle
Sateet ovat hidastaneet maissin ja auringonkukan sadonkorjuuta sekä vaikeuttaneet syysviljojen
kylvöjä Euroopan koillisosissa

Kotimaa

Lokakuun lopulla rehuvehnän ostohintojen keskiarvo on noussut 6 €/tonni verrattuna tilanteeseen
syyskuun loppupuolella
Maltillisemmin ovat nousseet myös leipävehnän ja suurimokauran ostohintojen keskiarvot
Kaikkien viljojen, paitsi rukiin, ostajien ilmoittamissa termiinihinnoissa on havaittavissa myös hivenen
nousua
Markkinointikauden aluksi heinäkuussa vietiin maailmalle 19 000 tonnia ohraa ja 26 400 tonnia
kauraa
Vehnälastit eivät liikkuneet Suomesta käytännössä ollenkaan heinäkuussa
Tällä markkinointikaudella vientitodistuksia EU:n ulkopuolisiin kohteisiin on haettu viljoille 5 200
tonniin saakka (viikon 42 tilanne)
Alustavat tulokset sekä viljan turvallisuustietoseurannasta että viljakaupan ja teollisuuden
vastaanotosta näyttävät, että sadon DONtoksiinipitoisuudet ovat pääosin selvästi alle elintarvikeraja
arvojen.
Luke järjestää yhteistyössä Raisio Oyj:n kanssa kasvinviljelyseminaarin 26.11.
Huoltovarmuuskeskus jatkaa viljan myyntejä, tarjouskilpailusta lisätietoja marraskuun alkupuolella

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _

Viljaalan yhteistyöryhmän uutisia voit seurata nykyisin myös Twitterissä! Twiitit löytyvät tililtä @vyr_fi ja
tunnisteella #VYR_fi

Viljaviesti on Viljaalan yhteistyöryhmän sihteeristön toimittama markkinakatsaus. Se ilmestyy noin kerran
kuukaudessa. Tämän Viljaviestin tekstit on kirjoitettu pääosin viikolla 44 ja 45. 

Voit antaa palautetta, kehittämisehdotuksia, risuja tai ruusuja Viljaviestistä tällä lomakkeella. Samalla
lomakkeella voit myös tilata Viljaviestin sähköpostiisi tai peruuttaa tilauksen.

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  EU viljamarkkinat 6.11.2015

Ajankohtaista markkinoilla

Viljan hinnat kääntyivät lokakuun aikana vahvistuvaan suuntaan myös EU:ssa.  Hintakehitykseen on vaikuttanut
Venäjällä  ja  Ukrainassa  jatkunut  kuiva  säätyyppi,  minkä  vuoksi  syyskylvöalojen  arvioidaan  pienentyvän  ja
kasvustojen  orastuminen  talvehtimiskuntoon  voi  heikentyä.  Yleisesti  ottaen  hintatasoa  on  vahvistanut  myös
Euron arvon heikentyminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin ja se, että viljaa on myyty hitaasti tiloilta.

Komissio raportoi leipävehnän (valk. 11–12,5 %) viikkohinnaksi Ranskassa syyskuun lopulla 159 €/tonni  (dlvd
Rouen). Hinta Rouenissa jatkoi tasaisesti vahvistumistaan niin, että kuukautta myöhemmin lokakuun lopulla se
oli  170  €/tonni.  Saksan  leipävehnän  hinta  oli  syyskuun  lopulla  tasolla  174  €/tonni  Hampurissa  (DEPSILO
toimitus siilosta varastoinnin jälkeen). Tämän jälkeen hintakehitys jatkoi Ranskan hintojen tavoin vahvistumista,
mutta maltillisemmin kuin Ranskassa. Lokakuun lopulla hinta Hampurissa oli 178 €/tonni. 

Rehuohran  keskimääräinen  viikkohintanoteeraus  Ranskassa  oli  syyskuun  lopulla  tasolla  156  €/tonni  (dlvd
Rouen).  Ohran  hintakehitys  oli  samantapaista  kuin  vehnällä  niin  että  lokakuun  viimeisellä  viikolla  Rouenin
hintataso oli 164 €/tonni. Saksassa  rehuohran hinnaksi Hampurissa  raportoitiin syyskuun  lopulla 159 €/tonni
(DEPSILOtoimitus siilosta varastoinnin jälkeen) ja kuukautta myöhemmin se oli päätynyt samalle tasolle kuin
Ranskassa eli 164 €/tonni. Mallasohran hintanoteeraus oli lokakuun lopulla Ranskassa 168 €/tonni, Ceil (FOB)
ja Saksassa 194 €/tonni, Mannheim (DEPSILOtoimitus siilosta varastoinnin jälkeen).



Vientiuutisia

EU:n vehnä on viime viikkoina ollut kilpailukykyistä vientimarkkinoilla verrattuna yhdysvaltalaiseen, venäläiseen
ja ukrainalaiseen vehnään. Useissa Egyptin  ja SaudiArabian  järjestämissä  tarjouskilpailuissa EU alkuperää
olevia vehnätarjouksia on mennyt läpi ja kilpailuja ovat voittaneet muun muassa vehnätoimitukset Ranskasta,
Puolasta ja Romaniasta. Hinta näissä toimituksissa on vaihdellut välillä 209  212 $/tn (C&F).

Huolimatta  viime  viikkojen  menestyksestä  vientimarkkinoilla,  EU:n  vehnällä  (ml.  vehnäjauho)  vientilupia  on
haettu  markkinointikauden  alusta  lähtien  yhteensä  7,3  milj.  tonnin  määrälle,  mikä  on  jäänyt  jälkeen  viime
vuoden  vastaavan  ajankohdan  9,4  milj.  tonnin  määrästä.  Ohralla  vienti  on  kehittynyt  suotuisammin,  sillä
vientilupia on  tällä markkinointikaudella haettu 4,2 milj.  tonnille. Viime vuonna  lupia oli haettuna vastaavana
ajankohtana 2,9 milj. tonnille.



Arvioita EU:n viljasadosta 2015/16

Komissio päivitti lokakuun lopulla ennustettaan tämän markkinointikauden EU:n viljasadosta. Kokonaissato on
arvioitu nyt  308,3 milj.  tonniksi,  kun syyskuun  lopulla  tehdyssä aiemmassa ennusteessa arvio oli  301,9 milj.
tonnia. Kokonaisuudessaan  sato  jää  alle  viime  vuoden  tason, milloin  se  oli  ennätykselliset  329 milj.  tonnia.
Tämän vuoden sato on silti määrältään hyvä ja näillä näkymin päälle viimeisen viiden vuoden 297 milj. tonnin
keskisadon.

EU:n pääviljan eli vehnän satoarviota on jälleen korotettu ja se on nyt 149,2 milj. tonnia. Määrältään se on viime
vuoden satoa (148,7 milj. tonnia) hieman suurempi ja on sen myötä EU:n ennätys. Ohrasadoksi arvioidaan 60,9
milj.  tonnia  eli  viime  vuoden  kokoluokkaa.  Myös  ohran  osalta  komissio  on  nostanut  satonäkymiä,  sillä
syyskuussa esitetty arvio oli 59,0 milj. tonnia. 

Maissin satoarvio alenee edelleen  ja on nyt 57,4 milj.  tonnia, mikä on EU:ssa määrältään pienin 8 vuoteen.
Viime vuonna sato oli ennätykselliset 77,9 milj.  tonnia. Syynä pienempään satoon on kesän pitkä hellejakso
maissin kukintaaikaan sen päätuotantoalueilla sekä viimeaikaiset sateet Unkarissa ja Romaniassa, jotka ovat
vaikeuttaneet  sadonkorjuuta.  Komissio  on  pitänyt  ennallaan  rukiin  8,1  milj.  tonnin  satoarvion  ja  korottanut
kauran arviota 100 000 tonnilla tasolle 7,5 milj. tonnia.



EU  komission  laatima  arvio  vehnän  ja  ohran  jäsenvaltiokohtaisista  sadoista  (t/ha)  vuonna  2015  verrattuna
viiden vuoden keskimääräisiin satoihin. (Kuvat: EU komissio/JRC).

Komissio  on  kerännyt  jäsenvaltioista  tietoa  tämän  syksyn  viljanlaadusta.  Yleisesti  ottaen  vehnän  laatu  on
parempi kuin viime vuonna. Valkuaistaso on keskimäärin hyvä, joskin vaihtelu on suurta. Suurista tuottajamaista
keskivalkuaistasoksi  raportoitiin  Ranskassa  11 %,  Saksassa  12,6 %,  IsoBritanniassa  11,95 %  ja  Puolassa
11,08 %. Vehnän sakoluku on saatujen tietojen mukaan korkea. Keskimääräiset sakoluvut ovat Ranskassa 311,
Saksassa 350,  IsoBritanniassa 293  ja Puolassa 279. Ohran hehtolitrapaino on keskimäärin Ranskassa 69,3
kg, IsoBritanniassa 66,5 kg ja Puolassa 64,4 kg.

Viljojen syyskylvöihin vaikuttaneet sääolosuhteet

Komission  (JRC)  lokakuun  lopulla  julkaiseman  sääkehityskatsauksen  mukaan  syyskuu  oli  keskimääräistä
lämpimämpi  Euroopan  pohjois,  itä  ja  kaakkoisosissa.  Euroopan  länsiosissa  oli  sen  sijaan  normaalia
kylmempää.

Lokakuun  jälkipuoliskolla säätyyppi oli normaalia kylmempi Euroopan keski  ja  itäosissa  ja  lämpötila  laskikin
paikoin  pakkasen  puolelle.  Komission  mukaan  sadanta  on  ollut  lokakuussa  normaalia  suurempaa  Koillis
Ranskassa, Italian keski ja eteläosissa sekä monin paikoin Euroopan pohjois ja koillisosissa.

Sateet  ovat  hidastaneet  maissin  ja  auringonkukan  sadonkorjuuta  sekä  vaikeuttaneet  syysviljojen  kylvöjä
Euroopan  koillisosissa. Sää on ollut  lokakuussa  vähäsateinen  ja  samaan aikaan  kylmä erityisesti Puolassa,
Liettuassa,  Ukrainan  länsiosissa  ja  EteläVenäjällä.  Näillä  alueilla  syysviljojen  orastuminen  on  ollut
keskimääräistä  heikompaa.  Komission  mukaan  syysviljojen  kylvöt  ovat  edistyneet  normaaliin  tapaan  EU:n
päätuottajavaltioissa Ranskassa, Saksassa ja IsoBritanniassa.



EU  komission  laatima  arvio  (aikavälillä  19.9–30.10.2015)  alueista,  joissa  normaalista  poikkeava  sää  ovat
vaikuttaneet syyskylvöihin ja viljakasvustoihin. (Kuva: EU komissio/JRC).

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  Kansainväliset viljamarkkinat 6.11.2015

Sadonkorjuukuulumisia maailmalta

Pohjoisella pallonpuoliskolla viljojen sadonkorjuu on lähes valmis ja syyskylvöjä tehdään parhaillaan pääosin
suotuisissa  olosuhteissa.  Kansainvälinen  viljaneuvosto  (IGC)  arvioi  lokakuun  lopussa  ilmestyneessä
raportissaan,  että  maailman  vehnän  kylvöala  tulee  olemaan  kaudella  2016/17  hieman  tätä  satokautta
pienempi,  mutta  kuitenkin  yli  viiden  vuoden  keskiarvon.  Tässä  vaiheessa  arvioitu  kylvöala  on  221,0  milj.
hehtaaria, kun kaudella 2015/16 vehnää oli yhteensä 222,2 milj. hehtaaria.   

Venäjällä kevätvehnän puinnit ovat päättyneet ja saaliina näyttäisi olevan suurin sato kuuteen vuoteen (60,6
milj. tn). Ohran puinnit ovat loppusuoralla eikä aiempiin tuotantoennusteisiin ole lokakuussa tehty muutoksia.
Ukrainassa sen sijaan IGC:n ennusteen mukaan ohraa tuotettaisiin jopa 7 prosenttia viime vuotta vähemmän,
vaikka tuotantoennustetta nostettiinkin tässä kuussa. 

USA:ssa  kevätvehnät  on  jo  korjattu  ja  kokonaistuotantoennustetta  on  laskettu  syyskuusta 2,7 milj.  tonnilla.
Ohran  keskisadot  USA:n  päätuotantoalueilla  ovat  vaihdelleet  suuresti  ja  keskiarvoltaan  ne  ovat  noin  5
prosenttia viime vuotta alhaisemmat. Ohran korjattu ala on kuitenkin suurin sitten kauden 2012/13. 

Myös  Kanadassa  lokakuun  lopulla  kevätvehnien  puinnit  lähenevät  loppuaan  ja  satotasot  näyttävät  tällä
hetkellä  ennakoitua  paremmilta.  Myös  ohran  puinnit  ovat  edenneet  hyvin,  mutta  päätuotantoalueilla
keskisadot ovat olleet aiempaa huonompia. Siitä huolimatta IGC ennustaa kokonaistuotannon kasvavan viime
vuodesta. Ohran laatu vaikuttaisi kuitenkin olevan viime vuotta parempi. 

Australian  päätuotantoalueilla  sää  on  muuttunut  kuumemmaksi  ja  kuivemmaksi  viime  viikkojen  aikana.
Nähtäväksi  jää,  kuinka  suuri  vaikutus  helleaallolla  on myöhemmin  kylvettyjen  vehnien  jyvän  täyttymiseen,
mutta joka tapauksessa keskisatojen uskotaan olevan Australiassa tänä vuonna keskimääräistä alhaisemmat.
Ohra  saattanee  välttyä  suuremmilta  hellevaurioilta,  mutta  satotasoihin  olosuhteilla  voi  olla  vaikutuksia.
Australian ohran tuotantoennuste on kuitenkin 4 prosenttia viime vuotta suurempi. 

Viljataseet tarkentuvat

IGC:n tuoreimman ennusteen mukaan maailman kaikkien viljojen kokonaistuotanto asettuu kaudella 2015/16
tasolle  1  999  milj.  tonnia,  mikä  on  selvästi  vähemmän  kuin  ennätyksellisenä  viime  vuonna.  IGC  ennustaa
viljojen  kokonaiskulutuksen  kasvavan  uudelle  ennätystasolle,  1  991  milj.  tonnia,  sillä  viljan  kysyntää  lisää
etenkin väestönkasvun aiheuttama ruoan kysynnän kasvu.



Viljojen  loppuvaraston kaudella 2015/16 on ennustettu olevan suurin 20 vuoteen,  yhteensä 454 milj.  tonnia.
Kasvu  johtuu pääasiallisesti Kiinan  varastojen  kasvusta,  sillä  suurten  viejämaiden  varastojen  uskotaan  tällä
markkinointikaudella  lievästi  supistuvan.  Suuret  viejämaiden  (Argentiina,  Australia,  Kanada,  EU,  Kazakstan,
Venäjä,  Ukraina  ja  USA)  varastojen  ennustetaan  pienenevän  1,8  prosenttia  markkinointikauden  2015/16
aikana. 

Vehnän tuotantoa korjattu hieman alaspäin
 
Vehnän tuotantoennustetta kaudelle 2015/16 on hieman laskettu syyskuisesta arviosta tasolle 726 milj. tonnia,
sillä tuotantomääriä on jouduttu korjaamaan alaspäin USA:ssa, Australiassa, Argentiinassa ja Brasiliassa. Sen
sijaan EU:n tuotantoennusteet ovat aiempia arvioita suuremmat. 



Vehnän  kulutuksen  uskotaan  kasvavan  kaudella  2015/16  noin  2  prosenttia  viime  vuodesta,  sillä  kehnojen
maissisatojen  uskotaan  lisäävän  vehnän  rehukäyttöä  etenkin  EU:ssa.  Myös  USA:ssa  vehnän  rehukäytön
uskotaan  lisääntyvän,  sillä  osa  vehnäsadosta  on  ollut  heikkolaatuista.  Samalla  maailman  ruuan  kysyntään
ennustetaan jopa 1,3 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna ja suhteellisen alhaiset hinnat ovat lisänneet
vehnän kulutusta mm. Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Teollisuuden käytön arvioidaan pysyttelevän viime
markkinointikauden tasolla. 

Maailmalla vehnän varastojen ennustetaan edelleen pysyttelevän uudella ennätystasolla 718 milj. tonnia, mutta
ennustetta  on  kuitenkin  laskettu  syyskuisesta.  Tämä  johtunee  pääasiallisesti  Australian,  Kanadan  ja  USA:n
arvioitua  pienemmistä  kokonaistuotannosta  ja  varastojen  supistuminen  kohdistuu  pääasiassa  suuriin
viejämaihin kuten Argentiina, Australia, Kanada, EU, Kazakstan, Venäjä, Ukraina ja USA. 

Vehnän maailmankaupan ennustetaan hieman hiipuvan viime vuodesta tasolle 149,9 milj. tonnia. EU:n tuonnin
uskotaan olevan viime vuotta alhaisempi, pääosin johtuen omasta runsaasta vehnän kokonaissadosta. Kiinan
hyvästä  vehnän  kokonaissadosta  huolimatta  ennustetaan  tuonnin  pysyttelevän  korkealla  ja  se  onkin  viime
aikoina tuonut myllyvehnää Australiasta, Kanadasta ja USA:sta. 

Ukrainan ja Venäjän viennin uskotaan kasvavan, sen sijaan EU:n viennin uskotaan supistuvan viime kaudesta
noin  13  prosenttia.  Vähennys  johtuu  globaalista  kaupan  hiipumisesta  ja  Mustanmeren  alueen  asettamasta
kilpailusta.

Maissin tuotantoennuste nousi

IGC nosti lokakuussa arviotaan maailman maissin tuotannosta tasolle 970 milj. tonnia. Ennuste on 4 prosenttia



viime vuotta pienempi, mutta siitä huolimatta historian kolmanneksi suurin. Ennustetta nostaa USA:n ja Brasilian
aiempaa arviota paremmat satonäkymät.  IGC arvioi maissin kulutuksen  tippuvan noin prosentin verran viime
kaudesta tasolle 974 milj. tonnia.

Lokakuun  loppuun  mennessä  pohjoisen  pallonpuoliskon  maissin  sadonkorjuu  on  edennyt  hyvin  ja  Etelä
Amerikassa on aloitettu kylvöjä. Arvioiden mukaan USA:ssa keskisadot ovat olleet keskivertoon nähden hyviä,
mutta kuitenkin 2 prosenttia alle viime vuotisen huipputason. 

Brasiliassa maissiala  on ollut  jo  pitkään  laskussa,  sillä maissin  sijaan on  kylvetty  paljon  soijapapua. Toisen
sadon  kylvöjä  tullaan  aloittamaan  vasta  tammikuussa  ja  maissialaan  tulee  vaikuttamaan  vallitsevien
sääolosuhteiden  lisäksi  myös  hintatilanne.  IGC  ennustaakin  tässä  vaiheessa  Brasilian  kokonaistuotannon
tippuvan 5 prosenttia viime vuodesta. Myös Argentiinassa maissin viljelyn kannattavuudella arvioidaan olevan
vaikutuksia  maissin  kokonaistuotantoon  ja  kylvöalan  ennustetaankin  tippuvan  lähes  20  prosenttia  kaudella
2015/16. 

Venäjällä maissin  viljely  on  sen  sijaan  lisännyt  suosiotaan  ja  kylvöala onkin  yli  kaksinkertaistunut  viimeisen
kymmenen  vuoden  aikana.  Tänä  vuonna  Venäjällä  maissiala  on  hieman  viime  vuotta  alhaisempi,  mutta
hehtaarisatojen  odotetaan  olevan  kuitenkin  hyviä.  Myös  Ukrainassa  keskisadot  vaikuttavat  hyviltä,  mutta
tuotannon arvioidaan jäävän kuitenkin 19 prosenttia alle viime vuoden tason. 

IGC:n  lokakuisen  arvion  perusteella  näyttää  siltä,  että  kaudella  2015/16  loppuvarastot  pienenisivat  noin  2
prosenttia.  Suurten  viejämaiden,  kuten  Argentiina,  Brasilia,  USA  ja  Ukraina,  loppuvarastoihin  ennustetaan
supistuvan  tasolle 58, 6 milj.  tonnia, kun kauden 2014/15 päätteeksi varastojen arvioidaan olevan noin 66,6
milj. tonnia. Kiinan loppuvarastoihin sen sijaan ennustetaan pientä kasvua. 

Maissin  maailmankaupan  IGC  ennustaa  pysyttelevän  lähes  muuttumattomana  kauteen  2014/15  verrattuna.
Maissin  tuonnin  uskotaan  pysyttelevän  vahvana,  sillä  lihan, maidon  ja  kananmunien  kysyntä  on  jatkuvassa
kasvussa. Etenkin EU:n tuontiin ennustetaan jyrkkää kasvua, vaikka rehukäytössä vehnä saattaneekin korvata
maissin käyttöä. Ennusteen mukaan EU tuo kaudella 2015/16 jopa 12,5 milj. tonnia maissia, kaudella 2014/15
tuonti  asettui  tasolle  8,9  milj.  tonnia.  Loppujen  lopuksi  tuonti  tulee  riippumaan  paljolti  maissin  ja  muiden



rehuviljojen  hinnoittelusta.  Kiinassa  oman  tuotannon  maissia  on  nyt  runsaasti  ja  tuonnin  arvioidaankin
tyrehtyvän 1,4 milj. tonnia viime markkinointikauteen nähden.

Brasilian maissin  viennin  uskotaan  kasvavan  jopa  7 milj.  tonnia  viime  kaudesta. Maissin  vientiä  on  tukenut
etenkin edullinen valuuttakurssi, mutta vientikapasiteetti hidastaa toimintaa. Viime aikoina myös runsaat sateet
Brasilian tärkeimmän vientisataman alueella ovat hidastaneet laivojen lastauksia.

Lue lisää

Maailman tuotantoennusteista: Viljataseet VYR:n kotisivuilla

Hintakehityksestä maailmanmarkkinoilla: Hintakuvaajat VYR:n kotisivuilla

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/www/fi/markkinatietoa/viljataseet/
http://www.vyr.fi/www/fi/markkinatietoa/maailmanmarkkinahinnat/
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php
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Ajankohtaista markkinoilla

 
Viikolla 43 leipävehnän hintanoteeraus kotimaassa (Raisio) oli 166 €/tonnin tasolla, missä se on jo useamman
viikon  viihtynyt.  Samoiten  rehuvehnän  hintanoteeraus  (Raisio)  pysyi  viime  viikkojen  130  €/tonnin  tasolla.
Rehuohran hinta (Naantalin satamassa) nousi edellisestä viikosta hieman ja asettui tasolle 134,75 €/tonni. 

Mallasohran hinta (Lahti) puolestaan oli edelleen tutulla 158 €/tonnin tasolla. Viikolla 43 ruis noteerattiin (Lahti)
170  €/tonnin  tasolle  ja  kauran  ostajien  ilmoittamien  hintojen  keskiarvo  samalla  viikolla  oli  VYR:n
hintaseurannan mukaan 131,56 €/tonni. 

 
Rypsin ja rapsin hinta viikolla 44 oli Kirkkonummelle toimitettuna 367 euroa/tonni. 



Lokakuun  lopulla  (26.10.)  rehuvehnän  ostohintojen  keskiarvo  on  noussut  6  €/tonni  verrattuna  tilanteeseen
syyskuun loppupuolella (21.9.). Maltillisemmin ovat nousseet myös leipävehnän ja suurimokauran ostohintojen
keskiarvot.  Kaikkien  viljojen,  paitsi  rukiin,  ostajien  ilmoittamissa  termiinihinnoissa  on  havaittavissa  myös
hivenen nousua. 

Tarkasteluaikana  sen  sijaan ostohintojen  keskiarvo on pudonnut  ohralla, mallasohralla  ja  rukiilla. Kauran  ja
öljykasvien hinnat ovat pysytelleen tasaisempina. 

 
Luomuviljojen  osalta  ostajien  hintakehitys  on  ollut  samansuuntaista.  Tarkastelujakson  aikana  ostohintojen
vaihteluvälissä  on  havaittavissa  positiivista  hintakehitystä  etenkin  myllyvehnän  ja  rehukauran  osalta.
Luomurypsin  ja  rapsin  hinnat  sen  sijaan  ovat  laskeneet  viime  tarkasteluajankohtaan  (21.9.)  nähden.
Termiinihinnoissa positiivista  hintakehitystä ovat  osoittaneet  etenkin  rehukaura,  ruis  ja  härkäpapu. Rypsin  ja
rapsin osalta myös ostajien ilmoittamat termiinihinnat ovat laskeneet. 



Markkinointikauden aluksi vietiin eniten kauraa

Markkinointikausi 2015/16 korkattiin, kun heinäkuussa vietiin maailmalle 19 000 tonnia ohraa ja 26 400 tonnia
kauraa. Sen sijaan vehnälastit eivät  liikkuneet Suomesta käytännössä ollenkaan heinäkuussa. Viime vuonna
vastaavaan ajankohtaan ohraa vietiin 11 000 tonnia, kauraa 19 500 tonnia ja vehnää 7 300 tonnia.  

Kauralaivat  suuntasivat  nyt  heinäkuussa pääosin Saksaan  (19 800  tn)  ja  pienempiä eriä  päätyi Belgiaan  ja
Sveitsiin. Myös valtaosa viedystä ohrasta (10 700 tn) lähti Saksaan ja pienemmässä mittakaavassa vietiin myös
Belgiaan ja Puolaan. 



Satokauden alkaessa Suomeen tuotiin heinäkuun aikana eniten ruista (3 900 tn), mikä tuli pääosin Latviasta ja
Liettuasta. Vehnää tuotiin heinäkuun aikana vain noin 150 tonnia, pääosin Venäjältä. 

Vientitodistuksia haettu etenkin kauralle

Tällä markkinointikaudella vientitodistuksia EU:n ulkopuolisiin kohteisiin on haettu viljoille 5 200 tonniin saakka
(viikon  42  tilanne).  Vientitodistus  tarvitaan,  kun  viljaa  viedään  EU:n  ulkopuolisiin  maihin.  Todistusten
voimassaolo  vaihtelee  haettavan  tuotteen  CNkoodin  (tullinimike)  mukaan  ja  sen  mukaan  onko  kyseessä
pikalupa vai ei. Voimassaoloaika on joko 60 päivää tai neljä kuukautta (hakemuskuukausi + neljä seuraavaa).
Todistukset haetaan Mavilta. 

Heinäkuun alusta lokakuun puoliväliin mennessä vientitodistuksia on haettu kauralle (5 100 tn) ja rukiille (147
tn). Nämä määrät eivät vielä näy Tullin tilastoissa.

Valtaosa viljasta säästyi hometoksiineilta



Alustavat  tulokset  sekä  viljan  turvallisuustietoseurannasta  että
viljakaupan  ja  –teollisuuden  vastaanotosta  näyttävät,  että  sadon
DONtoksiinipitoisuudet  ovat  pääosin  selvästi  alle  elintarvikeraja
arvojen.  Keskimäärin  analysoidut  pitoisuudet  ovat  olleet  alle  500
µg/kg, kun rajaarvot elintarvikekäyttöön ovat 1 750 µg/kg kauralla ja
1  250  µg/kg muilla  viljoilla  sekä  rehukäyttöön  8  000  µg/kg  kaikilla
viljoilla. Yksittäisiä rajaarvoja ylittäviä DONpitoisuuksia on kuitenkin
havaittu  Uudenmaan,  Satakunnan  ja  KeskiSuomen  kaura  ja
vehnänäytteissä. Tiedot perustuvat syyskuun puinteihin, ja tilannetta
seurataan näyteanalysointien edetessä.

Vaikka  kasvukausi  oli  haasteellinen  sadontuotannolle  ja  kesän
sääolosuhteet  suosivat  yleisesti  taudinaiheuttajien  leviämistä,
näyttää  nyt  siltä,  että  punahomeet  heikkoina  kilpailijoina  jäivät
muiden taudinaiheuttajien jalkoihin eivätkä aiheuttaneet merkittävää
haittaa viljasadon laadulle. Myös kasvukauden viileys ja voimakkaat
sateet  saattoivat  rajoittaa  punahomeiden  kasvua.  Hyvät
viljelykäytännöt  ja  tehokas  kierrätys  kuivurissa  ovat  osaltaan  myös
vähentäneet toksiiniriskiä.

Kasvukauden  poikkeuksellisten  sääolosuhteiden  ja  sadonkorjuun  viivästymisen  takia  Luonnonvarakeskus
Luke teki punahomeen riskiennusteen ulottuen 10.10.2015 saakka. Ennusteen mukaan DON toksiiniriski  on
alhainen Varsinais  ja KaakkoisSuomessa. Kohtalaisen suuri  riski  painottuu pienelle  alueelle Uuttamaata,
KeskiSuomeen, osaan Satakuntaa, Etelä ja Pohjoispohjanmaalle sekä Kainuuseen. Kohtalaisen suuri riski
koskettaa tärkeimpiä viljan viljelyalueita, mikäli sadonkorjuu on tapahtunut lokakuun alkuun mennessä. Sitä
vastoin riski alenee merkittävästi siirryttäessä  lokakuulle  ja ennusteen mukaan  lokakuun alun kylmät yöt  ja
alhainen  päivälämpötila  ovat  pysäyttäneet  homemyrkkyjen  muodostumisen.  Ennustetieto  pohjautuu
Ilmatieteen  laitoksen  toimittamiin  kasvukauden  aikaisiin  lämpötilan  ja  suhteellisen  kosteuden  arvoihin
aikavälillä 1.3.  10.10.2015. 

Varmista lokakuun puintien sadon laatu

Tiloilla, joilla sadonkorjuu jäi pitkälle lokakuuhun, kannattaa varmistaa sadon laatu niin oman tilan kotieläinten
ruokintaan  käytettäessä  kuin  teollisuuteen  myytäessä.  Myös  lakokasvustoissa  tai  tilanteissa,  joissa
kerääjäkasvit ovat kasvaneet kasvustojen yli, kannattaa varmistaa viljan laatu.

Sadon teknistä ja turvallisuuslaatua voidaan merkittävästi parantaa lajittelulla ennen kaupan tai teollisuuden
vastaanottoon viemistä tai käyttöä kotieläinten ruokinnassa. Lisäksi näytteenotto kannattaa tehdä huolellisesti.
Koska  punahomeet  voivat  esiintyä  pesäkkeinä  puidussa  sadossa,  on  viljaerästä  otettava  riittävä  määrä
osanäytteitä  ja  sekoitettava  ne  huolellisesti  näytteen  edustavuuden  varmistamiseksi.  Mikäli  laaturiskiä
epäillään on erät hyvä säilyttää erillään.

Huomio jo ensi kauteen

Alueilla,  joissa vilja kasvoi hyvin, sadonkorjuutähteitä, olkea  ja pahnaa on nyt paikoitellen  jäänyt  runsaasti
pelloille. Myös puinti  on  voitu  tehdä  tavallista  korkeampaan  sänkeen  kasvuston  rehevyyden,  vihreyden  tai
kerääjäkasvien  takia.  Lisäksi  talviaikaisen  kasvipeitteisyyden  optimoinnin  kannalta  saatetaan  nyt  jättää
normaalia  enemmän  peltoja  muokkaamatta.  Tässä  on  hyvä  tiedostaa  taudinaiheuttajien  lisääntyvä  riski.
Monet lehtilaikkutautien aiheuttajista sekä punahome talvehtivat kasvijätteissä, mikä on syytä ottaa huomioon
suunnitellessa ensi  kauden  viljelykiertoja  tai  muokkaustoimenpiteitä.  Jo  viljalajin  vaihto  toiseen  pienentää
tautien  riskiä,  mutta  paras  vaikutus  viljelykierrolla  saadaan  vaihtamalla  lohkolla  kokonaan  kasvilaji.
Monipuolinen viljelykierto  tuo myös muita hyötyjä viljelyyn esimerkiksi edullisten esikasvivaikutusten, maan
rakenteen kohentumisen sekä hinta ja satoriskien tasoittumisen myötä.

Ensi  vuoden  kylvösiemenen  laatu  kannattaa  varmistaa  syksyn  ja  alkutalven  kuluessa.  Jos  puintikosteudet
olivat  korkeita,  kylvösiemenen  itävyys  on  voinut  vaarantua.  Kosteissa  kasvustoissa  esiintyy  usein  myös
itävyyttä  alentavia  homeita  jyvien  pinnoilla.  Kylvösiemenen  kunnostus  ja  peittaus  ovat  tärkeitä  tekijöitä
hometoksiinien hallinnassa.   Koska punahome säilyy siemenessä, voidaan peittauksen avulla merkittävästi
vähentää tartuntaa kehittyvään oraaseen. Peittaus suojaa myös kasvijätteistä tulevalta tartunnalta. Sertifioitua
siementä  ostettaessa  kannattaa  varmistaa,  erityisesti  kauran  osalta,  että  siemen  on  peitattua.
Peittauskustannus  on  hyvin  pieni  kustannuserä  verrattuna  siitä  saatavaan  hyötyyn.  Peittausaineiden
valinnassa kannattaa varmistaa niiden laaja teho eri taudinaiheuttajiin.

EUlainsäädännössä  on  asetettu  rajaarvot  hometoksiinien  enimmäismäärille  elintarvikeviljassa  sekä
suositusarvot rehuviljalle. Erityisesti siat ja hevoset sekä yleisesti nuoret eläimet ovat herkkiä hometoksiineille.
Nautaeläimistä  lypsylehmät  ovat  lihanautoja  herkempiä  toksiineille.  Viljan  hometoksiinianalyysejä  tekevät
Elintarviketurvallisuusvirasto  Evira,  Luonnonvarakeskus  Luke,  Eurofins  Scientific  Finland  Oy  sekä
teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto.



 

Lisätietoja:

Sari  Peltonen,  VYR  turvallisuustyöryhmän  puheenjohtaja,  ProAgria  Keskusten  Liitto,  p.  020  747  2477,
sari.peltonen@proagria.fi

Veli Hietaniemi, Luonnonvarakeskus Luke, p. 029 531 7211, veli.hietaniemi@luke.fi

Mirja Kartio, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 534 5510,  mirja.kartio@evira.fi

Elina Sieviläinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 040 848 6094,  elina.sievilainen@evira.fi

 

Luke järjestää viljelijäseminaarin

Luonnonvarakeskus  (Luke)  järjestää  yhdessä  Raisio  Oyj:n  kanssa
viljelijäseminaarin  nimeltä  Kohteena  VarsinaisSuomi:  Kuinka
sopeudun  ilmastonmuutokseen  ja  saan  sadot  ja  tulot  nousuun?
Tilaisuus pidetään Raisiossa 26.11. klo 9.3013.30. 

Seminaarissa  haetaan  ratkaisuja  tuottoisampaan  kasvinviljelyyn
muuttuvassa ilmastossa ja vaihtelevissa markkinatilanteissa. 

Erityisen huomion kohteena on viljelyn kannattavuuden ja satoisuuden
parantaminen  ympäristön  tilaa  heikentämättä.  Tähän  ns.  kestävän
tehostamisen haasteeseen tuovat panoksensa Luken kasvintuotannon
ja  maatalousekonomian  osaajat,  jotka  ovat  yhdistäneet  voimansa

osoittaakseen kriittisiä kehityskohteita ja löytääkseen maatiloille sopivia ratkaisuja.

Tilaisuudessa  saavat  puheenvuoron  myös  viljelijät  ja  muut  elintarvikeketjun  toimijat,  jotka  voivat  kertoa
kokemuksiaan ja näkemyksiään. Tärkeimpiin asioihin keskitytään yhdessä ryhmäkeskusteluissa.

Lue lisää: Seminaarin ohjelma 

Ilmoittaudu seminaariin: Luken seminaari 26.11. 

Lisätietoja seminaarista: 
Jaana Sorvali, jaana.sorvali@jocean.fi
Pirjo PeltonenSainio, puh. 040 522 195, pirjo.peltonensainio@luke.fi
Heikki Lehtonen, puh, 029 532 6316, heikki.lehtonen@luke.fi

Huoltovarmuuskeskus jatkaa viljan myyntejä, tarjouskilpailusta lisätietoja
marraskuun alkupuolella

Huoltovarmuuskeskus  jatkaa  viljan  myyntejä  valtion  varmuusvarastoista.  Myynti  perustuu  valtioneuvoston
päätökseen  huoltovarmuuden  tavoitteista  (857/2013),  joka  määrittää  elintarvikeviljan  varmuusvarastojen
tasoksi  6  kk:n  kulutusta  vastaavan  määrän  aikaisemman  12  kk:n  sijaan.  Varastomäärät  tulee  sopeuttaa
vuoden 2016 loppuun mennessä.

Vilja myydään tarjouskilpailun perusteella ja marraskuussa 2015 myyntiin tulee noin 42 000 tn vehnää ja noin
4 000 tn ohraa. Tarkemmat tiedot tarjouskilpailusta ja sen avaamisesta ilmoitetaan marraskuun alkupuolella
julkaistavassa tarjouskilpailuilmoituksessa.

http://www.vyr.fi/www/fi/kuvat/aUutiset/NorfaSys-seminaari_ohjelma.pdf
https://www.lyyti.fi/group/Kohteena_VarsinaisSuomi_Kuinka_sopeudun_ilmastonmuutokseen_ja_saan_sadot_ja_tulot_nousuun_2428


Teksti ja tekstin lähde: HVK:n tiedote 28.10.2015 

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.huoltovarmuuskeskus.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/Viljan-myynti--tuleva-tarjouskilpailu-30424.a
http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=540%20
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php


  Lukijalle 6.11.2015

Marraskuun kuulumisia

Eilen torstaina järjestettiin PellervoInstituutin viljaforum Tampereella.
Tilaisuudessa käsiteltiin viljatilan taloutta  ja siihen vaikuttavia tekijöitä
useasta  eri  näkökulmasta  sekä  kuultiin  viljelijöiden  tarinoita  oman
tilan  kannattavuuden  avaimista.  Päivän  avasi MTK:n  valtuuskunnan
puheenjohtaja Tommi Lunttila, joka korosti puheessaan suomalaisen
viljan  laatua  ja  markkinamahdollisuuksia.  Päivän  aikana  kuultiin
markkinakuulumisia  niin  kotimaasta  kuin  EU:stakin  ja  saatiin
esimakua  siitä,  miten  viljakauppaa  käydään  Virossa  tekstiviestien
avulla.  Viljelijän  puheenvuoron  piti  ruotsalainen  Petter  Ström,  joka
korosti kaikessa toimissaan tuotantokustannusten tuntemista ja niiden
tarkkaa laskentaa.

Tuotantokustannusten laskenta onkin tärkeä osa viljelyn suunnittelua
ja myyntistrategian laadintaa. Kustannuslaskelman avulla voidaan löytää suurimmat kustannuserät ja tekijät,
jotka vaikuttavat eniten  tulokseen. Näin marraskuussa on hyvä alkaa  jo  pohtimaan  tulevia  viljelypäätöksiä;
mitä viljellä sekä milloin, millaisissa erissä  ja millä hinnalla kannattaa myydä. Muistiin voi välillä palautella
viljakauppaan liittyviä asioita, esim. VYR:n nettikirjasta: Viljakaupan ja sopimusviljelyn opas.

Näin  talvikauden  alkaessa  viljelijöille  suunnattuja  tapahtumia  onkin  luvassa  runsaasti.  Luke  järjestää
kasvinviljelyseminaarin 26.11. Raisiossa ja VYR:n oma seminaari on tulossa helmikuun puolella. Seminaari
järjestetään totuttuun tapaan Hämeenlinnassa ja tarkka päivämäärä varmistuu lähiviikkoina,  joten kotisivuja
kannattaa seurailla.

Antoisia lukuhetkiä!

Katri Popov

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

http://www.vyr.fi/multimagazine/web/viljakauppa_sopimusviljely_opas/fi/
http://www.vyr.fi/www/fi/index.php?we_objectID=596%20%20%20
http://www.vyr.fi/www/fi/yhteystiedot/palaute.php
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