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Lukijalle
Tämän vuoden 2015 ensimmäinen Viljaviesti poikkeaa hieman sisällöltään totutusta.
Viime viikkojen markkinatapahtumista on tehty lyhyitä poimintoja ”lyhyesti” osioon. Tämän lisäksi tässä
Viljaviestissä katsaus markkinointikauden 2014/15 ensimmäisen puoliskon tapahtumiin. Katsaus julkaistiin
nettisivuillamme alkuviikolla. Tässä Viljaviestissä on lisäksi poimintoja muutamasta muusta ajankohtaisesta
selvityksestä ja lisätietoja VYR:n viljelijäseminaarista, jonne ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.
Lue lisää

Ajankohtaista vilja ja öljykasvimarkkinoilla
Tähän osioon on kasattu lyhyitä poimintoja vilja ja öljykasvimarkkinoiden
tapahtumista tammikuun aikana.
Lue lisää

Markkinointikausi 2014/15 puolessa välissä – puolivälin analyysi

Heinäkuun ensimmäinen päivä alkanut markkinointikausi 2014/15 on ehtinyt jo hieman yli puolen välin.
Maailman viljasadon arvioidaan olevan tällä markkinointikaudella lähes viime kauden ennätyssadon
suuruinen. Loppuvuotta kohden viljojen hintakehitys on ollut maailmanmarkkinoilla vahvistuva. PDF
muotoinen katsaus aukeaa uuteen ikkunaan.
Lue lisää

Selvitys siemenviljataseen laadinnasta

Selvityksessä arvioidaan olisiko kotimaan siemenviljataseen laadinta mahdollista. Selvityksen alla on ollut
lisäksi mahdolliseen taseeseen liittyvät taustatiedot, tietotarpeet sekä siihen liittyvät näkökulmat. Siemenalan
toimijat ovat kommentoineet selvitystä sen teon aikana. Selvitystä on rahoittanut maa ja
metsätalousministeriö. PDFmuotoinen selvitys aukeaa uuteen ikkunaan.
Lue lisää

Viljelijäkyselyn tuloksia
Viljaalan yhteistyöryhmä teetti lokakuun alussa suomalaisten viljelijöiden keskuudessa kyselyn, jossa
kartoitettiin mm. viljasadon määrän lisäksi sadon myyntiaikomuksia, sopimusviljelyn yleisyyttä, kiinnostusta
kiinteähintaisiin sopimuksiin sekä ensi vuoden kylvöaikomuksia. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup
Elintarviketieto haastattelemalla yhteensä 504 viljelijää aikavälillä 1.–15.10.2014.
Kyselyn tuloksia julkaistiin viikoilla 4951 VYR:n nettisivuilla ja kaikista tuloksita tehty kooste löytyy oheisen
linkin takaa. PDFmuotoinen selvitys aukeaa uuteen ikkunaan.

Lue lisää: Selvitys vuoden 2014 viljasadosta ja sen käytöstä

Viljelijäseminaari Hämeenlinnassa 27.1.2015
Viljaalan yhteistyöryhmä VYR ry, vilja ja öljykasvisektorin yhteistoimintahanke järjestää viljelijäseminaarin
Hämeenlinnassa, HAMK:n Visamäen kampuksella tiistaina 27.1.2015. klo 1016.
Aamupäivän esitelmissä kuullaan ensin mm. lannoitemarkkinoiden näkymistä keväällä 2015 ja maatalouden
kannattavuudesta ja investoinneista. Kannattavuustuloksia tarkastellaan myös tilatasolla ja pohditaan
sopimusviljelyn merkitystä riskien hallinnassa, sekä teollisuuden että viljelijän näkökulmasta. Tilojen välisen
yhteistyön hyötynäkökulmia käydään myös läpi.
Lounaan jälkeen, iltapäivän aluksi kuullaan ajankohtaiskatsaus rypsin ja rapsin viljelynäkymistä. Näiden
esitelmien jälkeen paneudutaan ympäristökorvausjärjestelmän tuomiin muutoksiin ja maan rakenteen
parantamiseen sekä ravinteiden talteenottoon useassa esitelmässä.
Tilaisuuteen osallistuminen ja tarjoilu ovat maksuttomia, mutta ilmoittautuminen vaaditaan! Ilmoittautuminen
21.1. mennessä!
Lue lisää: seminaariohjelma, ilmoittautuminen ja ajoohjeet
Tervetuloa!
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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USDA:n WASDE raportti 12.1.
Markkinoilla odotettiin jälleen suurella mielenkiinnolla Yhdysvaltain maatalousministeriön kuukausittaista
WASDE raporttia ja se julkaistiin 12. tammikuuta. Etukäteen oli tiedossa että USDA tulee tässä raportissa
tarkentamaan arviotaan Yhdysvaltain viljasadosta 2014, etenkin soijan ja maissin osalta. Lisäksi
samanaikaisesti julkistettiin Yhdysvaltain neljännesvuosittainen varastoraportti sekä arvioi syysvehnän
kylvöaloista.
WASDE raportissa päivitettiin taseita
USDA laski raportissaan arviotaan Yhdysvaltain maissisadosta tänä vuonna 5 miljoonaa tonnia yhteensä 361
miljoonan tonnin tasolle. Arvio maailman maissisadosta on 3,5 miljoonaa tonnia joulukuuta alhaisemmalla
tasolla, 988 tonnin lukemissa. Viime vuoden satoennätys rikottaisiin tämän toteutuessa 0,4 miljoonalla
tonnilla. Arvio maissin kulutuksesta pidettiin ennallaan, 972 miljoonan tonnin tasolla. USDA:n arvion mukaan
varastot karttuvat tällä kaudella 17 miljoonalla tonnilla maissia.

Yhdysvaltain vehnäsadon suhteen USDA ei tehnyt muutoksia, satoarvio pidettiin 55,1 miljoonan tonnin
tasolla. Arviota maailman vehnäsadosta korotettiin miljoonalla tonnilla verrattuna joulukuuhun (723 milj. tn) ja
näin toteutuessaan sato olisi noin 8 miljoonaa tonnia viime kauden ennätyssatoa suurempi. USDA piti lähes
ennallaan arvionsa vehnän kulutuksesta. Arvioita vehnävarastoista kauden päättyessä korotettiin 1,1
miljoonan tonnin verran, varastojen arvioidaan kasvavan 10 miljoonalla tonnilla kauden alun tasoltaan (196
milj. tn).

Näkymät tämän kauden ennätyssuuresta soijasadosta saivat vahvistusta, kun USDA jälleen korotti arviotaan
Yhdysvaltain soijasadosta sekä soijan tuotannosta maailmalla. Yhdysvaltain satoarvioon tehtiin miljoonan
tonnin korotus (108 milj. tn) ja maailman satoarvioon nostettiin 1,5 miljoonalla tonnilla 314,4 miljoonaan
tonniin. Vertailun vuoksi 2013/14 tehty vanha satoennätys oli 284 miljoonan tonnin tasolla. Yhdysvaltain
lisäksi myös Brasiliassa vanhojen satoennätysten arvioidaan rikkoutuvan.
Varastoraportista selviää, että Yhdysvalloissa sekä vehnän, maissin että soijan varastot kasvavat tällä
kaudella. Arvio soijavarastoista 1. joulukuuta oli alhaisempi kuin markkinoilla odotettiin. Arviot vehnä ja
maissivarastoista olivat sen sijaan korkeampia kuin markkinaodotukset ennen raporttia.
Lue lisää: USDA:n WASDEraportti
Syysvehnän kylvöala jäi odotettua pienemmäksi
USDA arvioi, että Yhdysvalloissa syysvehnän kylvöala jäi pienimmäksi 10. vuoteen, ollen 16,4 miljoonaa
hehtaaria. Viime vuodesta pudotusta on 800 000 hehtaaria eli noin 5 %. Markkinoilla odotettiin ennen raportin
julkaisua alan olevan 17–18 miljoonan tonnin välillä. Vehnän kylvöalasta 11,8 miljoonaa hehtaaria on HRW
tyypin syysvehnää, 3 miljoonaa hehtaaria SRWtyypin syysvehnää ja 1,1, miljoonaa hehtaaria WWtyypin
syysvehnää. Syysvehnien talvehtimista seurataan lähikuukausina tarkasti.

Arvioita kauden 2015/16 EU:n viljasadosta
Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains esittää tammikuun puolessa välissä ensimmäisiä arvioita
EU:n viljantuotannosta tulevalla markkinointikaudella 2015/16. Heidän arvionsa mukaan vehnän, maissin ja
ohran yhteenlaskettu sato jää tulevalla kaudella noin 20 miljoonaa tonnia tätä kautta pienemmäksi (266 milj.
tn). Tänä vuonna em. kasvien sato oli Euroopassa poikkeuksellisen suuri, 288 miljoonaa tonnia, kiitos
tavanomaista korkeampien hehtaarisatojen. Kaikkiaan viljoja tuotettiin 324 miljoonaa tonnia.
Strategie Grainsin näkemyksen mukaan kaikkien viljojen viljelyala jää EU:n alueella 2015/16 noin prosentin
tätä kautta pienemmäksi. Suurimmat muutokset tuotantomääriin olisi tulossa tavanomaisella tasolla olevien

keskisatojen kautta. Euroopassa vehnän talvehtiminen on sujunut toistaiseksi hyvin.

Syysvehnien talvehtimista tarkkaillaan
Pohjoisella pallonpuoliskolla syysvehnät ja muut syysviljat ja –öljykasvit talvehtivat parhaillaan.
Loppuvuodesta tavanomaista kylmempi sää haittasi uutisten mukaan Venäjällä ja Ukrainassa kasvustojen
valmistautumista talveen ja huhuja ankarista pakkasista ja lumipeitteen puutteesta on luettu myös tämän
jälkeen. Yhdysvalloissa vuoden vaihteen tienoilla ankarien pakkasten pelättiin aiheuttaneen talvituhoja mm.
Keskilännessä. Euroopassa syysvehnien raportoidaan talvehtineen hyvissä olosuhteissa.
Ovatko ankarat pakkaset jo aiheuttaneet talvituhoja? Sitä ei varmuudella tiedä kukaan ennen kevättä. Erilaisia
huhuja liikkuu markkinoilla paljon ja jo laskemia siitä mikä vaikutus mahdollisilla talvituhoilla olisi jo tulevaan
satoon. Spekulaatioilla voi olla vaikutusta markkinahintoihin ylös tai alaspäin ainakin hetkittäin. Mikäli arviot
talvituhoista voimistuvat kevään kynnyksellä, voi sillä olla enemmän vaikutusta. Talvituhot ovat jopa ehkä
yleisempiä keväällä, mikäli lumipeite sulaa aikaisin ja koetaan ”takatalvi”. Tulevia sääennusteita seurataan
tarkasti ja voi olla että ”säämarkkinan” vaikutus markkinahintojen kehitykseen voimistuu.
EteläAmerikassa kasvuolosuhteet toistaiseksi hyvät
Argentiinassa maissin kylvöistä on IGC:n arvion mukaan saatu tehtyä 85 % ja soijan kylvöistä oli tehtynä 93 %
viime viikolla. Kasvustot ovat hyvässä tai erinomaisessa kasvussa valtaosassa maata. Brasiliassa soijan ihan
ensimmäisiksi kylvettyjen kasvustojen sadonkorjuu on ensimmäisillä alueilla mm. Mato Grossossa jo alkanut,
mutta valtaosa kasvustoista on palkojen täyttymisvaiheessa. Sääolosuhteet ovat valtaosassa maata olleet
suhteellisen hyvät ja arviot maan soijan tuotannosta ovat eri lähteiden mukaan toistaiseksi edelleen
ennätystasolla (96 milj. tn). EteläAmerikan sääennusteita luetaan markkinoilla erittäin suurella
mielenkiinnolla tulevina kuukausina.

Venäjän vientirajoitukset näkyvät laivauksissa
Eri lähteiden mukaan Venäjän asettamat tiukemmat vaatimukset vientiviljan laadulle ovat ainakin hidastaneet

vientejä tammikuussa. Helmikuun 1. päivä astuu voimaan 35 $/tn suuruinen vientimaksu. Ukrainan
viranomaiset eivät ole ilmoittaneet vientirajoituksista. IGC mukaan viranomaiset ovat pyytäneet, että
kuukaudessa ei vietäisi enempää kuin 200 000 tonnia viljaa, pyyntö koskee tammi ja helmikuuta. ”Kiintiö”
poistettaisiin, kun syysvehnien kasvukunnosta on tarkempaa tietoa. Ukrainan ja Venäjän vientirajoitusten
vaikutus vehnän vientimarkkinoihin voi jäädä suhteellisen vähäiseksi, johtuen siitä että vienneistä suuri osa
on jo tehty ja tarjontaa on reilusti muissa vientimaissa, mm. EU:n alueella.

Hintanoteeraukset tulleet hieman alaspäin
Vuoden vaihteen jälkeen myllyvehnän lähimpien futuurien hintakehitys NYSE Euronextissä on ollut
laskusuuntaista ja vuoden vaihteen 200 €/tn tasolta on tultu hieman alaspäin. Vuoden vaihteen molemmin
puolin markkinoilla oli ajankohdalle tyypillisesti rauhallisempaa.
NYSE Euronextissä tammikuun 2015 leipävehnäfutuuri sulkeutui 12.1. tasolla 192,25 €/tn ja maaliskuun 2015
futuuri oli 14.1. tasolla 192 €/tn. Tuolloin toukokuun 2015 noteeraus oli 192,75 €/tn. Samansuuntaista
futuurihintojen kehitystä on nähty Atlantin molemmin puolin.
Ajankohtaisia markkinahintakuvaajia löytyy mm. HGCA:n uudesta palvelusta, jossa kuvaajia voi muokata itse.

Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Vuoden 2015 ensimmäinen Viljaviesti
Vuoden vaihtuessa muistellaan usein mennyttä vuotta ja samalla tehdään
suunnitelmia tulevalle vuodelle. Tähän liittyen voi asioita tarkastella monesta
näkökulmasta; miten työvuosi sujui, mitä tapahtui omassa elämässä,
lähipiirissä, asuinkunnassa, Suomessa tai maailmalla? Entä mitä nämä
näkökulmat huomioiden on suunnitelmissa ja toiveissa vuodelle 2015? Liian
harvoin vuoden aikana malttaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan missä mennään
ja mitä on tapahtunut. Suosittelen käyttämään siihen hetken  aika ei
todennäköisesti mene hukkaan vaan voi laajentaa näkökulmaa.
Tämä vuoden 2015 ensimmäinen Viljaviesti poikkeaa hieman sisällöltään
totutusta. Viime viikkojen markkinatapahtumista on tehty lyhyitä poimintoja ”lyhyesti” osioon. Tämän lisäksi
tässä Viljaviestissä katsaus markkinointikauden 2014/15 ensimmäisen puoliskon tapahtumiin. Katsaus
julkaistiin nettisivuillamme alkuviikolla. Katsauksen lopussa katsotaan maailman markkinatilanteen lisäksi
myös lyhyesti hintakehitystä kotimaassa.
Loppuvuodesta 2014 Viljaalan yhteistyöryhmässä tehtiin selvitys siitä olisiko kotimaassa mahdollista laatia
tase vain siemenviljalle samaan tapaan kuin se tehdään kaikelle viljalle. Selvityksessä pohditaan tätä mm.
kylvösiemenen tuotantoon ja käyttöön liittyvien taustatietojen kera. Selvitystä varten on haasteltu mm.
siemenalan toimijoita.
Lisäksi tässä Viljaviestissä on luettavissa kooste syksyllä tehdystä viljelijäkyselystä ja sen vastauksista.
Koosteessa käydään läpi mm. viljelysopimusten käyttöä ja tuotantopanosten käyttöaikeita 2015. Kooste on
julkaistu erillisinä uutisjuttuina nettisivuillamme joulukuussa.
Viljaalan yhteistyöryhmä VYR ry on saanut Mavilta rahoituksen Vilja ja öljykasvisektorin
yhteistoimintahankkeelle vuosiksi 2015–2017. Hanketoimet pyörähtävät todenteolla käyntiin perinteisellä
viljelijäseminaarilla, joka järjestetään Hämeenlinnassa 27.1.2015. Seminaariohjelma on tänäkin vuonna
erittäin mielenkiintoinen ja se löytyy ilmoittautumisohjeiden kera VYR:n nettisivuilta. Tervetuloa!
Tämän Viljaviestin myötä toivotamme kaikille menestyksekästä vuotta 2015! Jatkamme markkinatapahtumien
seuraamista ja niistä tiedottamista www.vyr.fi sivustolla sekä Viljaviestissä. Kehittämisideoita ja toiveita tämän
suhteen otetaan vastaan ja niitä voi lähettää esimerkiksi osoitteeseen: tiedotus (at) vyr.fi
Talvisin terveisin,
Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä VYR ry

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

