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Kotimaisten öljy- ja 
valkuaiskasvien 
kysyntä on taattu

Herne, härkäpapu, rypsi ja rapsi ovat 

jatkuvasti otsikoissa, oli sitten kyse 

elintarvikeinnovaatioista, ilmastoruokavaliosta 

tai kotimaisen valkuaisrehutuotannon 

kasvattamisesta. Viljelijät tuntevat jo näiden 

erikoiskasvien agronomisen arvon ja positiiviset 

vaikutukset peltomaille. Ne tuovat viljatiloille 

vaihtelun lisäksi myös tuottoa. 

 ◼ Teksti: Hanna Helkkula
 ◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen

K asviproteiinien kysyntä 
jatkaa kasvuaan. Kulut-
taja haluaisi kotimaisia 
elintarvikkeita, mutta 

raaka-aineet tuodaan usein 
ulkomailta, kun kotimainen tar-
jonta ei riitä. 

Myös rehun täydennysvalku-
aisessa Suomi on koko EU:n 
tapaan paljolti riippuvainen 
tuonnista, vaikka suurin osa 
perusvalkuaisesta saadaan koti-
maisesta viljasta ja nurmirehusta. 

Täydennysvalkuaista ovat 
etenkin soija ja rapsirouheet ja 
eräät muut öljy- tai palkokasvi-
tuotteet

Kotimaassa rypsin, rapsin, 
herneen ja härkäpavun hinnoit-
telu seuraa suurilta osin samoja 
ohjenuoria kuin viljakauppa. 

Myyntitulon merkitys muut-
tuvassa maatalouspoliittisessa 
ympäristössä on vuosittain yhä 
merkittävämmässä asemassa. 

Tuotteet hinnoitellaan julki-
sesti ja niiden hinnat voi kiin-
nittää tai sopimuksia tehdä osta-
jien tarjoamien sopimusmallien 
mukaisesti.

Bonusta öljykasvien laatu- ja 
sopimuslisistä
Rypsin ja rapsin päivän hinta 
seuraa tarkasti Euroopan mark-
kinaa ja rapsifutuurien hinta-
vaihteluja. 

Muiden rypsille ja rapsille 
vaihtoehtoisten tuotteiden kil-
pailukykyinen saatavuus ja eri 
käyttökohteiden kysynnän vaih-
telut niin globaalisti kuin lähi-
markkinoilla, ohjaavat vahvasti 
kotimaan rypsin ja rapsin mark-
kinaa.

Rypsin ja rapsin suurin ostaja 
ja käyttäjä on Avena Nordic 
Grain Oy, jonka Kirkkonum-
men puristamon vuosittainen 
kapasiteetti on 130 000 tonnia. 

Maatalouskauppana toimi-
valla Viljelijän Avena Bernerillä 
on öljykasvikaupassa kolme eri 
sopimusmallia, joista viljelijä voi 
valita itselleen sopivimmat. 

Käteiskaupassa öljykasvierä 
hinnoitellaan kaupantekohet-
kellä Avenan julkaisemien osto-
hintojen perusteella ja erä toi-
mitetaan 30 päivän sisällä sopi-
muksen teosta.

Termiinisopimuksella vilje-
lijä ja ostaja tekevät sopimuk-
sen rypsin tai rapsin määrästä 
ja toimitusjaksosta. Hinta voi-
daan sopia heti tai myöhem-
min. Termiinisopimuksen toi-
mitusmäärä voidaan kiinnittää 
useammassa erässä, jolloin hin-
naksi muodostuu kiinnitysten 
painotettu keskiarvo.

Basis-sopimuksella sovitaan 
toimitettava määrä, toimitus-
jakso ja sopimushetkellä oleva 
Basis. Hinnoittelu tehdään vil-
jelijän haluamana ajankohtana 
Euronext Pariisin (Matif) hyö-
dykepörssin futuurin noteera-
uksen mukaan. Hinnaksi muo-
dostuu sovittu basis + futuuri-
hinta.

Viljelijän Avena Berner otti 
keväällä käyttöön uusia keinoja 
sopimusviljelyn kiinnostavuuden 
kasvattamiseksi ja viljelijöiden 
sitouttamiseksi useammaksi vuo-
deksi rypsin ja rapsin viljelyyn. 

Heidän toiveenaan on sopi-
musviljelyä lisäämällä parantaa 
tiedonvälitystä viljelijän ja teolli-

Rypsin ja rapsin hintatarjous ensi syksylle on 398 euroa tonnilta tam-
mikuun puolivälissä.
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Suomesta löytyy myös pie-
nemmän mittakaavan öljykas-
vipuristamoja. Tästä yksi esi-
merkki on Kankaisten Öljykas-
vit, joka valmistaa kylmäpuris-
tettua Virgino-rypsiöljyä. Puris-
tamo sijaitsee Janakkalassa. 

Kankaisten Öljykasvit ostaa 
puristettavan rypsin kokonai-
suudessaan suomalaisilta viljeli-
jöiltä. Heidän sopimusviljelynsä 
tähtää korkeaan laatuun, joka 
saavutetaan ammattitaitoisten 
sopimusviljelijöiden avulla.

Palkokasveja myös 
elintarvikemarkkinoille
Rehuhernettä ja härkäpapua 
ostavat lähes kaikki suurimmat 
viljanostajat. Määrällisesti suu-
rin tarve on rehutaloilla, mutta 
myös elintarviketeollisuus seu-
raa kiinnostuneena palkokasvi-
markkinoita. 

Muun muassa Suomen Viljava 
on valmistanut erilaisia härkä-
papupohjaisia ainesosia jo vuo-
desta 2018. Tuotteista suurin osa 

suuden välillä sekä kehittää öljy-
kasvien viljelykäytäntöjä. 

Vuosittain kasvavalla sopimus-
lisällä pyritään pitämään viljeli-
jät mukana sopimustoiminnassa 
ja kannustamaan viljelijöitä valit-
semaan rypsi ja rapsi mukaan 

viljelykiertoon. Ensimmäisenä 
sopimusvuonna maksetaan sopi-
muslisää 5 euroa tonnilta, toi-
sena vuotena 7 €/tn ja kolman-
nesta vuodesta eteenpäin 9 €/tn. 

Sopimusmäärien kehitys on 
ollut positiivista ja erityisesti 
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ajoituksellinen painotus on siir-
tynyt toivotusti kylvöjä edeltä-
vään aikaan. Kasvun varaa on 
kuitenkin runsaasti, ja kaikki 
sektorin toimijat tarvitaan teke-
mään yhteistyötä öljykasvien vil-
jelyn edistämiseksi. 

Rypsin ja rapsin perushintalaatu
 ◼ Viljelijän Avena Bernerin vastaanottonäyt-

teiden seulonta määritetään 3,0 mm ja 1,1 
mm:n seuloilla. Näiden kahden seulan väliin 
jääneestä aineksesta määritetään seuraa-
vat laatutekijät: kosteus, öljypitoisuus, lehti-
vihreäpitoisuus sekä proteiinittoman ja ras-
vattoman aineksen (PRA)-arvo. PRA muodos-
tuu laskentakaavasta 100 % vähennettynä 
valkuaispitoisuudella ja öljypitoisuudella 9 
% kosteudessa.

Perushinnan laatuvaatimukset:
 y Seulonta 0–0,5 %
 y Kosteus 9 %
 y Öljypitoisuus 40 %
 y PRA 38–40 %
 y Lehtivihreäpitoisuus 0–30 mg/kg

Vastaanottorajat:
 y Erukahappopitoisuus enintään 1 % ras-
vahapoista

 y Glukosinolaattipitoisuus enintään 18 
µmol/g 

 y Vapaita rasvahappoja (öljyhappoina) 
enintään 2 %

Perushintalaatuihin tulee laatulisiä seu-
raavasti määritellyillä arvoilla. Taulukko on 

yksinkertaistettu. Hyvin korkealle öljypitoi-
suudelle ja matalalle PRA-arvolle makse-
taan taulukon logiikan mukaisesti laatukor-

jauksia, vaikka näitä arvoja ei esitetä tau-
lukossa. ◻

Kosteus, % +  €/tn Öljypitoisuus, % + % (€/tn) PRA-arvo + % (€/tn)

> 9

tilityspaino 
muunnetaan 

9 % kosteutta 
vastaavaksi < 40

–0,15 alennus 
kutakin < 40 % 
öljypitoisuutta 

menevää 0,1 % 
yksikköä kohti < 40

–0,25 alennus 
kutakin < 40 % 
menevää 0,1 % 

yksikköä kohti

9,0 0 40 0,00 40-38 0,00

8,9 0,2 40,1 0,15 37,9 0,25

8,8 0,4 40,2 0,30 37,8 0,50

8,7 0,6 40,3 0,45 37,7 0,75

8,6 0,8 40,4 0,60 37,6 1,00

8,5 1,0 40,5 0,75 37,5 1,25

8,4 1,2 40,6 0,90 37,4 1,50

8,3 1,4 40,7 1,05 37,3 1,75

8,2 1,6 40,8 1,20 37,2 2,00

8,1 1,8 40,9 1,35 37,1 2,25

8 2,0 41 1,50 37 2,50

7,9 2,2 41,1 1,65 36,9 2,75

7,8 2,4 41,2 1,80 36,8 3,00

7,7 2,6 41,3 1,95 36,7 3,25

7,6 2,8 41,4 2,10 36,6 3,50

≤ 7,5 3,0 jne. jne.
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Rehuherneen ja  
härkäpavun  
peruslaatuvaatimukset
 y Kosteus-% enintään 14,5 tai 15,0 ostajan mukaan.
 y Roskat % ≤ 2
 y Rikkajyvät % ≤ 4,0
 y Ei havaittavissa homeita, vieraita hajuja tai makuja.

menee kotimaisen elintarvikete-
ollisuuden käyttöön, mutta vien-
timarkkinat vetävät hyvin jo nyt. 

Viking Malt tiedotti marras-
kuun puolessavälissä uuden 
mallastamon rakentamisesta 
Lahteen. Uudessa tehtaassa pro-
sessoidaan perinteisten mallas-
tuotteiden lisäksi erilaisia inno-
vatiivisia uutuustuotteita kuten 
härkäpapua elintarviketeolli-
suudelle.

Rehuhernesopimukset 
suosittuja
Taneli Marttila A-Rehulta kertoo 
herneen sopimusmäärien kasva-
neen aikaisemmista vuosista kol-
minkertaisesti satokautena 2020. 

A-Rehu tekee herneelle ja 
härkäpavulle vain takuuhinta-
sopimuksia, joissa määritellään 
takuuhinta 200 euroa tonnilta, 

joka maksetaan, vaikka markki-
nahinta olisi alhaisempi. 

Jos markkinahinta ylittää 
takuuhinnan, maksetaan vilje-
lijälle sen hetkinen markkina-
hinta. Kyseisen sopimusmallin 
avulla herneen ja härkäpavun 
viljelyyn on saatu viljelijöille 
varmuutta myyntitulosta mark-
kinoiden heiluessa. 

”Joulukuun alkuun mennessä 
meille oli tehty uusien viljelijöi-
den kanssa yhtä paljon sopimuk-
sia tulevalle satokaudelle kuin 
koko vuoden 2017 kaudelle. 
Sopimusmäärät tulevat olemaan 
suuret siis myös vuodelle 2021”, 
Marttila kertoo.

Hän toivoo viljelijöiden 
tekevän sopimuksia suoraan 
A-Rehun kanssa, jotta viljelijä 
hyötyy takuuhintasopimuksesta 
ja jotta rehutalolla on tiedossa 

tulevan sadon määrä hyvissä 
ajoin. 

”Vain näin pystymme suun-
nittelemaan tasaisen tulovirran 
yhdessä asiakkaidemme kanssa, 
joka sekä parantaa vastaanotto-
kykyämme että johtaa asiakkail-
lemme maksettaviin parempiin 
tilityshintoihin”, Marttila koros-
taa. 

Vaikka A-Rehulla on tavoit-
teena lisätä herneen ja härkä-
pavun käyttöä entisestään, muis-
tuttaa Marttila etenkin ensiker-
talaisille pitäytymistä kohtuulli-
sissa pinta-aloissa ja satoriskin 
hajauttamisesta myös muille 
kasveille. 

Näin yhden kasvin tai lohkon 
epäonnistuessa huonona vuo-
tena ei viljelijä menetä kohtuut-
tomasti myyntituloja.Härkäpavusta kehitetään runsaasti erilaisia uutuustuotteita elintarvike-

markkinoille.

Härkäpavusssa 
ja herneessä saa 
olla enintään 
kaksi prosenttia 
roskia ja enintään 
neljä prosenttia 
rikkasiemeniä. 
Ensi syksylle här-
käpavusta tarjo-
taan 250 euron 
sopimuksia. 
A-Rehu tarjoaa 
sekä herneelle 
että härkäpavulle 
takuuhintasopi-
muksen.

Valkuaiskasvitase ensi vuonna
Luonnonvarakeskus alkaa vuo-
den 2021 alusta keräämään laa-
jemmin tietoa myös herneen ja 
härkäpavun ostoista, käytöistä ja 
varastoista. 

Uuden tiedonkeruun avulla 
Vilja-alan yhteistyöryhmä alkaa 
maa- ja metsätalousministe-
riön rahoittaman Vauhtia Vil-
jaketjuun -hankkeen puitteissa 
tekemään valkuaiskasvitasetta, 
jonka avulla pystytään arvioi-
maan markkinoiden toimintaa 
sekä tuotteiden saatavuutta. ◻

Kirjoittaja on agronomi, MMM ja 
työskentelee Vilja-alan yhteistyöryh-
mässä.


