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Lukijalle
Maaliskuun alussa julkaistiin tuloksia VYR:n perinteisestä viljelijäkyselystä.
Helmikuun puolen välin ja maaliskuun alun välillä annettujen vastausten
perusteella viljojen viljelyalaan ei tänä vuonna olisi tulossa suuria muutoksia.
Tänä vuonna kyselyn tuloksiin liittyy ehkä tavanomaista enemmän
epävarmuutta. Epävarmuutta lisää tukiuudistus ja ehkä sen vielä osin avoinna
olevat yksityiskohdat. Alkuvuodesta järjestetyt tukikoulutukset ovat keränneet
runsaasti osallistujia. Maaseutuvirasto julkaisi tällä viikolla tämän vuoden
tukihakuoppaan
ja
myös
opas
ympäristökorvausjärjestelmästä
ja
viherryttämisestä on myös julkaistu. Eniten viljelijöitä tuntuu mietityttävän mm.
ympäristökorvausjärjestelmä, viherryttäminen ja aluskasvit sen ohella, että vielä
odotetaan lopullista ratkaisua mm. siitä miten pysyviä nurmia tulkitaan. Erilaisia
vaihtoehtoja punnitaan tiloilla varmasti kevään viljelysuunnitelmia tehdessä.
Lue lisää

Ajankohtaista vilja ja öljykasvimarkkinoilla
Tähän osioon on kasattu lyhyitä poimintoja vilja ja öljykasvimarkkinoiden
tapahtumista kuluneen kuukauden aikana. Laajemmat katsaukset
markkinatapahtumista on luettavissa Viljaviestin muissa osioissa.
Lue lisää

Kansainväliset viljamarkkinat
Kansainvälisillä viljamarkkinoilla ei ole tullut
muutoksia ”perusasetelmiin” helmi ja maaliskuussa.
Laskupaineita viljan hintoihin ovat tuoneet hyvän
tarjonta ja varastotilanteen lisäksi varsin positiivisina
jatkuneet näkymät 2015/16 sadon suhteen.
Lisätietoja syysvehnien talvehtimisesta ja kevään
kylvöaloista odotetaan markkinoilla malttamattomina.
Ensimmäisiä arvioita mm. kauden 2015/16
vehnäsadosta on jo esitetty.

EU viljamarkkinat
Helmikuun puolen välin jälkeen leipävehnän
hintakehitys Ranskassa ja Saksassa on ollut varsin
maltillista eikä suuria muutoksia ole nähty hinnoissa
(€/tn). Huolimatta siitä että tällä markkinointikaudella
viljan vientimäärä EU:n ulkopuolelle on nousemassa
tavanomaista selvästi suuremmaksi, ja myös
sisämarkkinoilla kulutus kasvaa viime kaudesta,
kasvavat EU:n viljavarastot sekä vehnällä että
rehuviljoilla selvästi.

Lue lisää
Lue lisää

Kotimaan viljamarkkinat
Kotimaassa viljojen ostohinnoissa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia kuluneen kuukauden aikana.
Rypsin ja rapsin ostohinnat nousivat maaliskuun
alkupuolella. Syksyn toimituksille ilmoitetut viljojen ja
öljykasvien termiinihinnat ovat pitkälti nykyhintojen
tasolla. Kotimaassa keväästä on tulossa vilkas viljan
vientien suhteen ja sen myötä viljarekkoja on
runsaasti liikenteessä satamien läheisyydessä,
etenkin Naantalissa. Joulukuussa viljaa vietiin 100
000 tonnia.

Öljykasvimarkkinat
Öljykasvimarkkinoilla on kuluneen kuukauden
aikana
seurattu
sadonkorjuun
etenemistä
Brasiliassa.
Brasiliassa
protestit
pysäyttivät
helmikuun
lopussa
kuljetukset
satamiin
ja
Argentiinan
pohjoisosissa
rankkasateet
ovat
aiheuttaneet maaliskuussa jopa tulvia. Satoarvioihin
ei ole kuluneen kuukauden aikana tullut suuria
muutoksia, näkymät ovat edelleen ennätyssadossa.
EU rapsisadon arvioidaan 2015/16 olevan pienempi
kuin tällä markkinointikaudella.
Lue lisää

Lue lisää

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

Uutisia vilja ja öljykasvimarkkinoilta  lyhyesti
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Ajankohtaista markkinoilla maaliskuussa
Kansainväliset ja EU viljamarkkinat
Helmi ja maaliskuussa kansainvälisillä viljamarkkinoilla hintamuutokset ovat olleet maltillisia
Yleisessä hintakehityksessä näkyy hyvä tarjontatilanne ja vahvistuneet arviot siitä että varastot
kasvavat tällä kaudella. Myös positiiviset näkymät tulevan kauden sadon suhteen ovat tuoneet ajoittain
laskuvirettä
Valuuttakurssit ja niiden muutokset ovat kuluneen kuukauden aikana saaneet markkinoilla paljon
huomiota, kun euron arvo yhdysvaltain dollariin nähden on jatkanut laskuaan
Kurssimuutokset ovat hyödyttäneet euromaita viljan vienneissä. Vientejä on tehty jopa viime kauden
ennätystahtia ripeämpään tahtiin
Markkinoilla katseet on käännetty jo 1. heinäkuuta starttaavaan markkinointikauteen 2015/16 –
ensimmäisiä arvioita vehnäsadoista on julkaistu, lisätietoa mm. maissin viljelyalasta Yhdysvalloissa
odotetaan tämän kuun lopussa
Syysviljat ovat talvehtineet pohjoisella pallonpuoliskolla pääosin hyvin – spekulaatiot ovat osin
jatkuneet mahdollisten talvituhojen laajuudesta mm. Venäjällä ja Ukrainassa
Eteläisellä pallonpuoliskolla maissin ja soijan sadonkorjuu on vauhdissa
Kotimaa
Kotimaan viljan ostohintoihin ei tullut juuri muutoksia kuluneen kuukauden aikana
Syksyn sadolle ilmoitetut termiinihinnat ovat pitkälti nykyhintojen tasolla (loka ja marraskuun
toimitukset)

Suomesta oli joulukuun loppuun mennessä viety tämän markkinointikauden 2014/15 aikana kauraa,
ohraa ja vehnää yhteensä 457 000 tonnia. Kalenterivuoden 2014 viljan vientimäärä nousi lähes
miljoonaan tonniin
Myös keväästä arvioidaan tulevan vilkas viljan vientien ja laivausten suhteen
Kotimaan viljatasearviota 2014/15 on jälleen päivitetty – tällä kertaa suurempia muutoksia tuli myös
maatilavarastojen määriin
Kotimaan osiossa kerromme lisäksi mm. kevään viljelijäkyselyn tuloksista
Öljykasvimarkkinat
Helmikuu ja maaliskuun alku on ollut Argentiinan pohjoisosissa erittäin sateinen ja maaliskuun
rankkasateiden ja tulvien on pelätty aiheuttaneen satotappioita
Brasiliassa rekkakuskien laajat lakot keskeyttivät helmikuun lopussa soijan kuljetukset satamiin ja
alussa olleen sadonkorjuun. Protestit ovat rauhoittuneet ja laivauksia on päästy jatkamaan
Soijan sadonkorjuu on meneillään Brasiliassa
Euroopan rapsisadon arvioidaan tulevalla kaudella 2015/16 jäävän tätä kautta pienemmäksi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Viljaalan yhteistyöryhmän uutisia voit seurata nykyisin myös Twitterissä! Twiitit löytyvät tililtä @vyr_fi ja
tunnisteella #VYRfi
Viljaviesti on Viljaalan yhteistyöryhmän sihteeristön toimittama markkinakatsaus. Se ilmestyy noin kerran
kuukaudessa. Tämän Viljaviestin tekstit on kirjoitettu pääosin viikolla 12. Seuraava viljaviesti ilmestyy

huhtikuussa.
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.

EU viljamarkkinat
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Ajankohtaista markkinoilla
Helmikuun puolen välin jälkeen leipävehnän hintakehitys Ranskassa ja Saksassa on ollut varsin maltillista
eikä suuria muutoksia ole nähty hinnoissa. Euroopan markkinoilla on tällä kaudella puhuttu etenkin EU:n
erittäin suuresta vehnäsadosta ja ennätystahtiin sujuneista vienneistä. Markkinointikauden 2014/15 viimeiset
3 kuukautta häämöttävät jo hyvin lähellä ja katseita on käännetty jo selvästi tulevalle markkinointikaudelle.
Vehnäkasvustojen on raportoitu talvehtineen Euroopassa yleisesti hyvin ja arvioita tulevan kauden
vehnäsadoista voi lukea tämän osion lopusta.
Huolimatta siitä että tällä markkinointikaudella viljan vientimäärä EU:n ulkopuolelle on nousemassa
tavanomaista selvästi suuremmaksi, ja myös sisämarkkinoilla kulutus kasvaa viime kaudesta, kasvavat EU:n
viljavarastot sekä vehnällä että rehuviljoilla selvästi. Komission arvion mukaan EU:n viljataseen loppuvarastot
ovat kauden päättyessä 50 miljoonaa tonnia, suurimmat yli 5. vuoteen (2013/14 36 miljoonaa tonnia). Tämä
yhdessä globaalisti kasvavien viljavarastojen ohella rajoittaa viljan hintojen nousupotentiaalia uuteen
kauteen lähdettäessä.

Leipävehnän hintakehitys maltillista
Ranskassa leipävehnän (valk. 11–12,5 %) viikkohinnaksi ilmoitettiin komission hintaseurannassa Rouenissa
maaliskuun puolessa välissä 184 €/tn (DELPORT). Hinnat vaihtelivat eri paikkakunnilla 180–191 €/tn välillä,
korkein noteeraus oli La Pallicen satamakaupungissa.
Myös Saksassa leipävehnän hintanoteeraukset heikkenivät kuukauden aikana hieman, mutta muutokset
olivat verrattain pieniä. Saksan Hampurissa leipävehnän hintanoteeraus oli maaliskuun puolessa välissä 191
€/tn (DEPSILO). Hintanoteeraukset vaihtelivat 165–191 €/tn välillä. Alhaisin noteeraus oli Dresdenissä ja
korkein Hampurissa.

Rehuohran hinta heikkeni hieman
Rehuohran hintanoteerauksissa on nähty helmi ja maaliskuutta pientä alavireisyyttä, mutta suuria muutoksia
yleiseen hintatasoon ei ole tullut. Ranskassa rehuohran hinta oli Saksaa korkeammalla tasolla, ollen

maaliskuun puolessa välissä Rouenissa (DELPORT) 179 €/tn. Saksassa hinta oli Hampurissa samaan aikaan
168 €/tn (DEPSILO).
Ohran vientihinnat (FOB $/tn) ovat laskeneet kaikilla markkinoilla hieman.

Valuuttakurssit seurannassa
Euroopan viljan vientitoimintaa on tänä vuonna avustanut vahva ja yhä vahvistuva yhdysvaltain dollarin kursi
ja samalla euron erittäin alhainen kurssi US dollariin nähden. Tämä on parantanut EU maiden asemia
vientimarkkinoilla, joilla dollari on kaupankäyntivaluutta. Helmikuussa vaihtokurssin lasku ainakin hetkeksi
pysähtyi, selviää komission tilastosta.

Kuva: Euroopan komissio (26.2.2015)
Raakaöljyn ennätysalhaiselle tasolle laskenut hinta on kääntynyt helmikuussa uudelleen nousuun ja 24.
helmikuuta raakaöljybarrelin futuurihinta oli noin 60 $ (Brent Blend, North Sea), selviää komission tilastoista.
Hinta käväisi alimmillaan noin 50 $/barrel tasolla. Syksyllä tapahtunut muutos hintatasossa on suuri, vielä
viime kesänä raakaöljybarrelin futuurihinta oli lähes kaksinkertainen, 110 $.
Raakaöljyn alhainen hinta sekä ylitarjonta aluksista ovat painaneet rahtihinnat poikkeuksellisen alhaiselle
tasolle mikä näkyy mm. Baltic Dry Indeksin kehityksessä. Alhaisten rahtihintojen ja euron heikon kurssin
vuoksi eurooppalainen vilja on ollut kilpailukykyistä jopa Aasian markkinoilla. Alhaiset rahtihinnat ovat osittain
tuoneet laskupaineita viljan hintoihin.
Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja toisaalta euron kurssin heikkeneminen näkyy ranskalaisen
leipävehnän hintakehityksessä. Kuvaajassa on vehnän vientihintoja euromääräisinä sekä dollareissa ja
hintojen välinen erotus on kaventunut alkuvuodesta edelleen. Hintamuutokset (€/tn) ovat selvästi pienempiä
kuin hintamuutokset dollareissa esimerkiksi kuluneen kuukauden aikana. Valuuttakurssimuutoksia seurataan
markkinoilla tarkasti lähikuukausina.

EU maista viedään ennätysmäärä viljaa tällä markkinointikaudella
Komission CIRCABC palvelun mukaan viljan vientiin EU alueen ulkopuolelta tarvittavia vientitodistuksia oli
myönnetty 10. maaliskuuta mennessä 33,3 miljoonan tonnin viljamäärälle. Määrä on 3 miljoonaa tonnia
suurempi kuin edeltävällä markkinointikaudella. Sekä vehnää että ohraa oli viety viime kautta enemmän.
Maissia, ruista ja kauraa oli sen sijaan viety hieman viime kautta vähemmän.
Sekä tällä että viime kaudella viennit ovat sujuneet ennätystahtiin ja määrät ovat tavanomaista suurempia.
Komissio arvioi tuoreessa viljatasearviossa viljojen vientien EU:n ulkopuolisiin kohteisiin nousevan tällä
markkinointikaudella 44,3 miljoonaan tonniin. Tästä määrästä on vehnää 31 miljoonaa tonnia ja ohraa 9
miljoonaa tonnia. Viime markkinointikaudella vientimäärä oli 43,5 miljoonaa tonnia ja sitä edeltävinä kausina
31,6 ja 23,2 miljoonaa tonnia eli selvästi alhaisemmalla tasolla.

Arvioita 2015/16 EU:n viljasadoista
Komissio arvioi tuoreessa lyhyen aikavälin markkinakatsauksessaan, että EU viljasato voisi yltää yli 300
miljoonan tonnin tasolle myös tulevalla markkinointikaudella 2015/16 (312,5 milj. tn). Näkymät sadon suhteen
ovat tällä hetkellä positiiviset. Kuluvan markkinointikauden 2014/15 viljasadosta jäätäisiin 5 %, mutta sato olisi
määrällisesti kuitenkin 6 % suurempi kuin 5 viime vuoden keskiarvo. Tässä vaiheessa arviot sadoista ovat
hyvin alustavia, mutta komission lisäksi myös muut arvioita esittäneet ovat samoilla linjoilla.
EU:n lyhyen aikavälin maatalousmarkkinoiden kehitysennusteeseen voi tutustua täältä

Päivityksiä komission laatimaan EU:n viljataseeseen
Komissio päivitti EU:n viljatasearviota helmikuun lopussa. Tuoreessa arviossa mm. arviota EU viljasadosta
nostettiin 4 miljoonalla tonnilla (2014/15 326,8 milj. tn). Arviota viljan kulutuksesta ja vienneistä nostettiin myös
hieman. Viljojen rehukäyttö kasvaa edeltävästä kaudesta noin 5 miljoonaa tonnia (170,8 milj. tn). Viljan käytön
elintarvikkeissa arvioidaan pysyvän viime kauden tasolla (65 milj. tn).
Komissio on uusimmassa tasearviossaan korottanut arviota EU:n loppuvarastoista 50,0 milj. tonnin tasolle.
Ennusteen toteutuessa varastot kasvaisivat selvästi markkinointivuoden alun tasosta (+ 15 milj. tn). Komission
näkemyksen mukaan varastot kasvavat eritoten rehuvehnällä joten sillä on oma vaikutuksensa
markkinatilanteeseen.
Koko tasearvioon pääset tutustumaan täältä

Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Yleistä viljamarkkinoilla helmi ja maaliskuussa
Kansainvälisillä viljamarkkinoilla ei ole tullut muutoksia ”perusasetelmiin” helmi ja maaliskuussa.
Laskupaineita viljan hintoihin ovat tuoneet hyvän tarjonta ja varastotilanteen lisäksi varsin positiivisina
jatkuneet näkymät 2015/16 sadon suhteen. Soijan sekä maissin sadonkorjuun etenemistä EteläAmerikassa
on seurattu tiivisti maaliskuussa.

Kilpailu vientimarkkinoista on jatkunut ja EU viljan vientejä on avittanut heikko euron kurssi ja yhdysvaltain
dollarin edelleen vahvistunut kurssi. Eurooppalaista vehnään on kuukauden aikana myyty mm. Marokkoon,
Algeriaan, Iraniin ja Egyptiin. Valuuttakurssit ovat myös maataloushyödykemarkkinoilla erittäin tiiviissä
seurannassa. Lisää EU:n viljan vienneistä ja valuuttakurssimuutoksista voit lukea Viljaviestin EU osiosta.
Kevätkylvöt ovat mm. Euroopassa jo hyvässä vauhdissa ja syysviljojen lannoituksia on tehty ja kasvuun lähtöä
seurataan. Näkymät ovat tätä kirjoittaessa syysviljojen talvehtimisen suhteen yleisesti positiiviset.
Ensimmäisiä arvioita maailman vehnäsadosta 2015/16 kaudella on jo esitetty. Vehnäsadon arvioidaan jäävän
prosentin tai kaksi tämän kauden ennätyssatoa pienemmäksi, mutta ylittävän selvästi 700 miljoonan tonnin
tason. Muiden viljojen tuotannosta ei ole vielä esitetty juuri tarkempia arvioita. Yhdysvaltain
maatalousministeriö USDA julkaisee maaliskuun viimeinen päivä arvioita maissin ja soijan kylvöaloista
Yhdysvalloissa tänä keväänä.

Arvioita viljan tuotannosta ja kulutuksesta
Maailman viljatasearvioita 2014/15 on päivitetty myös kuluneen kuukauden aikana, mutta voisi sanoa että
mitään suurempia yllätyksiä päivitykset eivät ole sisältäneet.
Kansainvälinen viljaneuvosto IGC nosti helmikuun lopussa arviotaan niin vehnän, maissin kuin soijankin
tuotannosta edelleen. Samalla kulutusarvioita hieman korotettiin, joten kokonaisuudessaan muutokset
arvioihin jäivät aika pieniksi. Myös FAO trimmasi arvioitaan muutaman miljoonan tonnin ylöspäin, muutoksia
tehtiin varsin ”tasapuolisesti” tuotanto ja kulutusarvioihin.

Yhdysvaltain maatalousministeriö USDA piti maaliskuun raportissaan pitkälti ennallaan arvionsa maailman
viljasadosta, sen kulutuksesta ja varastoista ja suuria yllätyksiä raportin ei katsota sisältäneen. Ehkä pienenä
yllätyksenä voidaan pitää sitä että arviota maissitaseen loppuvarastoista laskettiin 4 miljoonalla tonnilla.
Markkinoilla odotetaan USDA:n 31. maaliskuuta julkaistavaa neljännesvuosittaista varastoraporttia, jossa
arvioidaan tulevan tarkennuksia mm. viljan käyttöarvioihin Yhdysvalloissa.

Syysvehnät lähteneet kasvuun talven jälkeen
Syysvehnien talvehtiminen on yleisesti sujunut pohjoisella pallonpuoliskolla varsin hyvissä olosuhteissa. FAO
arvio maaliskuussa julkaistussa Crop Prospects katsauksessa että maailman vehnäsato voisi kaudella
2015/16 yltää 720 miljoonaan tonniin ja se olisi näin noin prosentin verran tämän vuoden satoa pienempi.
IGC arvioi vehnäsatoon parin prosentin pudotusta ja heidän helmikuun satoarvio oli 705 miljoonaa tonnia.
Varmaa on, että näihin arvioihin saadaan lähikuukausina paljon tarkennuksia ja niitä voidaan tässä
vaiheessa vuotta pitää lähinnä suuntaaantavina. Vehnän viljelyalaan ei arvioida tulevan vuonna 2015 suuria
muutoksia viime vuoteen verrattuna. Kasvukauden olosuhteista ja satotasoista ei tässä vaiheessa osata
sanoa mitään, näissä arvioissa on käytetty keskimääräisiä satotasoja. Sääennusteita seurataan tulevina
viikkoina tarkkaan.
Maaliskuussa on uutisoitu kasvustojen kärsivän osin kuivuudesta Yhdysvalloissa HRWtyypin vehnän
viljelyalueilla. Osassa SRWtyypin viljelyaluetta on IGC:n mukaan sen sijaan ollut tavanomaista sateisempaa.
Ainakin toistaiseksi arviot kasvustojen kunnosta ovat kuitenkin vielä selvästi viime vuotta paremmat.
Vuodenvaihteen tienoilla kylmän sään mahdollisesti aiheuttamista talvituhoista ei ole vielä juuri tarkempia
tietoja (mm. Kansasin ja Teksasin alueilla).
Erilaisia spekulaatioita ja arvioita syysvehnäkasvustojen talvehtimisesta on kuultu kuluneen kuukauden
aikana myös Venäjältä ja Ukrainasta. Maaliskuussa uutisoitiin Venäjän virallisiin tahoihin viitaten että
talvituhot olisivat Venäjällä selvästi pelättyä pienempiä. Joissakin uutisissa on kuitenkin spekuloitu
talvituhojen olevan tavanomaista suurempia. Myös Ukrainan syysvehnäkasvustojen talvehtimisesta liikkuu
tällä hetkellä markkinoilla erilaisia tietoja, mutta kasvustojen arvioidaan pääosin talvehtineen hyvin. Tällä
hetkellä kuitenkaan poikkeuksellisen suurista talvituhoista ei raportoida kummassakaan maassa.
Euroopassa syysvehnät ovat talvehtineet yleisesti hyvin. Arvioita EU maiden vehnäsadosta on esitetty lisää
tämän Viljaviesti EU osiossa.
Syysvehnät ovat talvehtineet FAO:n mukaan hyvin myös Kiinassa ja Intiassa jotka ovat molemmat suuria
vehnäntuottajamaita. Kanadassa valtaosa vehnästä on kevätkylvöistä ja FAO arvioi että siellä vehnän
viljelyala voi kasvaa tänä keväänä.

Kevätkylvöt vauhdissa
Euroopassa kylvöt alkoivat lauhan talven jälkeen jo helmikuussa Euroopan eteläisimmissä osissa. Vehnän ja
ohran kylvöt ovat varsin pitkällä jo KeskiEuroopassakin.
Myös Venäjällä ja Ukrainassa pelloille on päästy hieman jopa tavanomaista aikaisemmin ja kevätkylvöjä on
aloitettu. Venäjän ja Ukrainan osalta markkinoilla on spekuloitu jonkin verran sitä miten heikko taloustilanne
vaikuttaa viljelijöiden mahdollisuuksiin ostaa siemeniä ja lannoitteita ja vaikuttaako tämä kevään kylvöaloihin.
Venäjän virallisten tahojen arvioissa tätä ei ole nostettu suuremmin esiin ja sen vaikutuksen on ilmeisesti
arvioitu olevan vähäisiä. Mikäli talvituhoja esiintyy, on heikon taloustilanteen arvioitu vähentävän viljelijöiden
mahdollisuuksia kylvää peltoja uudelleen kevätviljoilla.
PohjoisAmerikassa kylvöt alkavat vasta laajemmassa mittakaavassa huhtikuussa.

Ajankohtaista markkinoilla – vehnä
Ranskalaisen ja saksalaisen vehnän dollarimääräiset vientihinnat (FOB) ovat maaliskuussa laskeneet, mutta
muutokset euromääräisissä hinnoissa ovat pieniä. Eurooppalainen vehnä on alhaisesta euron ja vahvasta
dollarin kurssista osin johtuen markkinoiden halvinta maaliskuun puolessa välissä. Myös Mustanmeren
vehnän dollarimääräinen hinta on laskenut, mutta ruplissa vehnän hinta on kuukauden aikana sitä vastoin
hieman noussut.

IGC:n lähteiden mukaan Venäjän asettamat ja helmikuun alussa voimaan astuneet vientirajoitukset näkyivät
helmikuun vientimäärissä ja viljaa vietiin helmikuussa miljoona tonnia. Määrä on neljänneksen pienempi kuin
vuosi sitten ja puolet pienempi kuin tammikuussa. Venäjä on kasvattanut helmi ja maalikuussa kansallisia
viljavarastojaan interventioostoilla. Vientimarkkinoilla Venäjän alhaisemmat viennit eivät ole aiheuttaneet
suuria markkinamuutoksia tässä vaiheessa kautta, kun tarjontaa on ollut muista lähteistä riittävästi.
Leipävehnän maaliskuun 2015 futuuri sulkeutui Pariisin NYSE Euronextissä 10. maaliskuuta tasolla 178,25
€/tn. Maaliskuun 16. päivään mennessä toukokuun, syyskuun ja joulukuun 2015 futuurien noteeraukset olivat
hieman vahvistuneet ollen 192,75, 189,75 ja 190,5 €/tn.

Yleisesti hyvä tarjontatilanne ja varastojen karttuminen on tuonut pientä laskuvirettä markkinahintoihin myös
helmi ja maaliskuussa.

Ajankohtaista markkinoilla  maissi
Maissin sadonkorjuu on menossa Argentiinassa ja Brasiliassa. Argentiinassa sateet hidastivat sadonkorjuun
etenemistä helmikuun lopussa ja maaliskuun alkupuolella. Sadekuurot olivat maaliskuun alkupuolella
rankkoja ja aiheuttivat paikoin tulvia mm. Cordoban ja Santa Fen alueilla. IGC:n mukaan sadonkorjuu oli
maaliskuun puolessa välissä vielä alkutekijöissään, mutta päässyt taas jatkumaan.
Brasiliassa maissin ensimmäisen sadon sadonkorjuu on sujunut normaaliin tahtiin. Toisen maissisadon kylvöt
olivat myös loppusuoralla. Maissisadot jäänevät EteläAmerikassa viime vuotta pienemmiksi, mutta ovat
keskimääräisellä tasolla.
Yhdysvalloissa spekulaatiot kiihtyvät kylvökauden lähestyessä maissin kylvöaloista. Alustavissa arvioissa
maissin viljelyalan arvioidaan näiden hintasuhteiden valossa hieman laskevan viime vuodesta.
Hyvä tarjontatilanne ennätyssuuren sadon myötä on tuonut laskuvirettä markkinahintoihin. EteläAmerikan
sadon tulo markkinoille sadonkorjuun myötä lisää kilpailua vientimarkkinoista mm. Yhdysvaltojen kanssa.

Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Ostohinnoissa ei suuria muutoksia
Kotimaassa viljojen ostohinnoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kuluneen kuukauden aikana. Rypsin ja
rapsin ostohinnat nousivat maaliskuun alkupuolella. Syksyn toimituksille ilmoitetut viljojen ja öljykasvien
termiinihinnat ovat pitkälti nykyhintojen tasolla. Ostohintojen tasoon voit tutustua tarkemmin alla olevasta
taulukosta. Termiinihintojen toimitusehtoihin ja mm. viljan laatuun liittyviin hinnoitteluperusteisiin kannattaa
tutustua ostajien sivuilta.

Kotimaassa keväästä on tulossa vilkas viljan vientien suhteen ja sen myötä viljarekkoja on runsaasti
liikenteessä satamien läheisyydessä, etenkin Naantalissa. Aikainen kevät ja aikainen roudan sulaminen
etenkin Etelä ja LänsiSuomessa voi aiheuttaa haasteita myös viljaketjun logistiikalle, kun lastauksia tiloilla ei
voida tehdä talvisissa olosuhteissa ja hiekkatiet voivat olla kuraisia ja kelirikkoisia.

Luomuviljojen ostohintoihin on tullut kuukauden aikana joitakin päivityksiä ja hintoihin voi tutustua alla
olevasta taulukosta. Luomuviljojen ostohintoja ilmoittaa harvempi toimija kuin tavanomaiselle viljalle minkä
vuoksi keskiarvoja ostohinnoille ei tässä lasketa. Lisäksi luomuviljan ostohinnoissa hintojen vaihteluväli on
paikoin suuri mikä vähentää keskiarvon kuvaavuutta. Maaliskuussa oli saatavilla myös luomuviljoille
termiinihintoja lokamarraskuun toimituksille, osin kyllä vain muutaman toimijan ilmoittamana. Tarkemmat
toimitusehdot ja esimerkiksi viljan laatuun liittyvät hinnoitteluperusteet kannattaa tarkistaa ostajien sivuilta.

Basis vakaana alkuvuoden
Leipävehnän hintanoteeraukset Naantalin satamassa ovat aika tarkasti seuranneet yleistä leipävehnäfutuurin
kehitystä Pariisin NYSE Euronextissä (Matif). Oheisessa kuvaajassa olevat hinnat ovat viikkohintoja.
Naantalin hinta on toimitushinta satamaan. Futuurihinta on lähimmän futuurin noteeraus pörssin sulkeutuessa
torstaisin. Kuvaajaan on lisätty hintojen välinen erotus, basis, jonka seuranta on tärkeää futuurisuojauksia
käytettäessä. Kuten kuvaajasta nähdään on basis ollut alkuvuoden varsin vakaa, noin 20 euron/tn tasolla.

Kevään kylvöaikeita kartoitettu
VYR:n kevään kylvöaloja koskevan viljelijäkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Aiempien vuosien tapaan
kyselyn toteutti TNS Gallup Viljaalan yhteistyöryhmän toimeksiannosta haastattelemalla 550 viljelijää
helmikuun puolen välin jälkeen. Viljojen osalta suurimmat muutokset olisivat kyselyn perusteella ohran sekä
kevätvehnän kylvöalojen lasku, sekä rukiin ja kauran viljelyalojen lisääntyminen. Öljykasvien viljelyala
näyttäisi aikomusten mukaan myös hieman lisääntyvän.
Viljaalaan ei suurta muutosta
Kyselyn tuottaman ennusteen mukaan yhteenlaskettu viljaala olisi viljelijöiden helmikuisten aikomusten
toteutuessa pienenemässä noin 3 % verrattuna vuoteen 2014. Vehnän ja ohran viljelyala olisivat hieman

laskemassa, rukiin ja kauran puolestaan kasvamassa. Öljykasvien osalta viljelyalat olisivat kyselyn antaman
ennusteen mukaan kasvamassa noin viidenneksellä. Luonnonhoitopeltojen, viherlannoitusnurmien ja
kesantojen yhteenlaskettuun alaan ei viljelijöiden helmikuun aikeissa olisi tulossa suurta muutosta.

Kyselyajankohtana tulevan tukiuudistuksen vaikutukset eivät välttämättä ole kaikilla vielä ehtineet
viljelysuunnitelmiin mukaan, ja tämä on syytä pitää mielessä tuloksia tarkasteltaessa. Joiltakin osin tuloksissa
on nähtävissä varautumista muutoksiin, mutta tukiuudistuksen kaikkien ehtojen täyttäminen voi vielä muuttaa
monen viljelijän suunnitelmia kevään edetessä.
Viljelijöiden markkinariskien hallinnassa vielä petrattavaa
Kyselyssä selvitettiin myös mm. kylvöpäätöksiin liittyviä tekijöitä, tekijöitä myyntipäätösten taustalla, ja
viljelysopimusten käyttöä. Viljelykierto ja peltolohkon ominaisuudet ovat tärkeimpiä kylvöpäätöksiin vaikuttavia
tekijöitä tänäkin vuonna.
Kyselyn tulosten perusteella vain joka kolmas tai vielä harvempi joukko viljelijöitä laskee
tuotantokustannuksia ja laatii sadolleen myyntisuunnitelman. Vielä harvempi ilmoittaa pienentävänsä hintaan
liittyvää riskiä jaksottamalla myyntejä pitkin vuotta tai hyödyntämällä viljakaupan sopimuksia. Tiloilla, joilla
viljan myyntituloilla on suurempi merkitys, panostetaan myös markkinariskien hallintaan enemmän.
Yleisintä viljelysopimusten käyttö on öljykasvien sekä mallasohran viljelyssä, kuten aiemmissakin kyselyissä
on käynyt ilmi. Noin kaksi kolmasosaa öljykasveja tai mallasohraa kylvävistä on tehnyt avo tai
kiinteähintaisen viljelysopimuksen. Avohintainen viljelysopimus on selvästi suosituin (lähes 50 % vastaajista)
ja kiinteähintaisen sopimuksen oli tehnyt 10–15 % vastaajista. Rukiin viljelijöistä suurin joukko, noin joka
viides on tehnyt sopimuksen, jossa hinta on jo sovittu etukäteen. ”Todennäköisesti suurta osuutta selittää
varsin korkealla ja houkuttelevalla tasolla olleet rukiin termiinihinnat ennen syksyn kylvöjä”, Pethman arvioi.

Vähäisintä viljelysopimusten käyttö on rehuviljoilla. Kasvinviljelytilallisista kauraa ja ohraa aikoo viljellä ilman
mitään sopimusta noin 60 % kyseisiä kasveja kylvävistä. Avohintainen viljelysopimus on noin joka neljännellä
ja kiinteähintainen sopimus 510 % viljelijöistä. Futuurisopimukset eivät vastausten mukaan ole yleisiä, vain
pieni osa (48 %) öljykasvien ja mallasohran viljelijöistä aikoi niitä käyttää
Lue lisää: kylvöaikomuskyselyn tuloksia, osa I (6.3.)
Lue lisää: kylvöaikomuskyselyn tuloksia, osa II (13.3.)
Lue lisää: kylvöaikomuskyselyn tuloksia, osa III (18.3.)

Päivityksiä ja muutoksia kotimaan viljatasearvioihin
Viljaalan yhteistyöryhmän ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatimaan markkinointikauden viljatasearvioon
on tehty jälleen päivityksiä. Ohran viennit ovat tällä kaudella sujuneet ripeään tahtiin ja arvioita vientimäärästä
nostettiin. Päivitysten lisäksi tasearvioon on tullut suurempi muutos maatilojen viljavarastojen osalta, kun
niistä saatiin tuoreita tietoja Luken maatilojen sadonkäyttötutkimuksen myötä.
Muutoksia tilastoinnissa – arvio maatilavarastoista tarkentui
Maatilojen varastomääriin tuli suurehko tasokorjaus, joka kohdistui ajankohtaan 1.7.2013 ja vaikuttaa siis
tasearvioihin 2013/14 ja 2014/15. Luken tilastointitapa muuttui ja tiedonkeruu tehtiin nyt syksyn
satotutkimuksen yhteydessä.
”Päivityksen myötä varastomäärät kaikilla viljalajeilla ovat nyt tarkemmalla tasolla kuin aiemmin”, tutkija Anneli
Partala Lukesta kertoo. Markkinointikauden 2013/14 alussa, heinäkuun 1. päivä, maatiloilla arvioidaan olleen
viljaa 500 000 tonnia ja kauden päättyessä varastomäärä oli 800 000 tonnia eli varastot kasvoivat. ”Maatilojen
varastoissa oli kauden alussa ja lopussa kuitenkin viljaa noin 560 000 tonnia ja 440 000 tonnia vähemmän
kun aiemmin arvioitiin”, Partala kertoo. Suurimmat muutokset nähdään kauran ja vehnän varastoissa, rukiilla
ja ohralla muutokset ovat varsin pieniä. ”Aiemmat tiedonkeruutavat valitettavasti kerryttivät eri tavoin
maatilavarastoissa olevaa viljan määrää todellisuutta suuremmaksi”, Partala kertoo ja jatkaa ”hyvä, että
tarkennus varastoihin saadaan näin tehtyä”.
Muutokset on nähtävissä alla olevasta taulukosta.
Muutokset maatilavarastoihin (yksikkö 1000 tn)

Miten muutos vaikuttaa viljatasearvioihin?
Tarkentuneet tiedot maatilavarastojen määrästä näkyvät sekä 2013/14 että 2014/15 tasearvioissa maatilojen
alku ja loppuvarastoriveillä. Vaikka varastomäärät muuttuvatkin paljon, ei sillä ole vaikutusta arvioihin viljan
tuotannosta tai käytöstä.
Tuoreiden tilastotietojen perusteella tehdyt muutokset taseisiin:

maatilat alkuvarasto (kaikki viljat)

maatilat loppuvarasto (kaikki viljat)

maatilat rehukäyttö (ohra ja kaura)

2013/14 taseessa on residuaali, koska tasetta ei tasapainotettu muuttamalla maatilojen loppuvarastoja
laskennallisesti
Arviota ohran vienneistä nostettiin
Kuluvan markkinointikauden 2014/15 tasearviota päivitettiin VYR:n viljamarkkinatyöryhmän kokouksessa 3.
maaliskuuta. Alla ovat keskeiset muutokset verrattuna marraskuun lopussa edellisen kerran päivitettyyn
arvioon.
RUIS: arviota rukiin tuonnista nostettiin 10 000 tn yhteensä 40 000 tn tasolle
VEHNÄ: arvio teollisesta rehukäytöstä laskettiin 190 000 tn (29 000 tn)
KAURA: arvio teollisesta rehukäytöstä nostettiin 197 000 tn (+37 000 tn)
OHRA: arviota viennistä nostettiin 80 000 tn yhteensä 280 000 tn tasolle. Arviota ohran
rehukäytöstä maatiloilla laskettiin 800 000 tonniin (30 000 tn)
 Huoltovarmuuskeskuksen viljojen purkuarviota markkinointikaudelle 2014/15 on pienennetty, koska viljan
hyvän tarjontatilanteen vuoksi HVK:n aikoma yksi tarjouskilpailu jätettiin loppuvuodesta 2014 tekemättä. Sen
lisäksi HVK on alentanut arviota kevään myyntimäärästä aiemmasta 80 000 tonnin arviosta noin 30 000
tonniin. Muutos koskee lähinnä vehnää.
 Viljamarkkinatyöryhmässä esitettyjen arvioiden mukaan edessä on vilkas kevät viljan vientien suhteen ja
logistiikkaketjun maatiloilta aina satamien lastauskapasiteettiin toivotaan sujuvan ongelmitta
Lue lisää: tutustu kotimaan viljatasearvioihin VYR:n sivuilla

Viljaa vietiin vuonna 2014 lähes miljoona tonnia
Tullin tilastot viljan vienneistä ja tuonneista ovat valmistuneet joulukuun osalta ja nyt käytettävissä on siis
ennakolliset tilastot vuoden 2014 viljan vienneistä ja tuonneista. Markkinointikauden 2014/15 osalta tullitiedot
ovat tämän myötä käytettävissä sen ensimmäiseltä puoliskolta.
Kalenterivuoden 2014 aikana Suomesta vietiin viljaa 933 000 tonnia ja tuotiin 65 000 tonnia. Määrä on
selvästi suurempi kuin kahtena edeltävänä vuonna, mutta ennätysvuodesta 2011 jäätiin noin 70 000 tonnia.
Yleensä tarkastelua viljan vienneistä ja tuonneista tehdään markkinointikausittain kalenterivuosien sijaan.

Joulukuussa 2014 Suomesta laivattiin viljaa lähes 100 000 tonnia. Tästä määrästä lähes puolet oli vehnää,
jota laivattiin yhteensä 44 000 tonnia. Valtaosa vehnästä suuntasi Espanjaan (40 500 tn). Kauraa vietiin 35
500 tonnia ja tästä määrästä suurin laivaus kohdistui Yhdysvaltoihin (22 000 tn). Ohraa vietiin Marokkoon 10
500 tonnia ja kokonaisuudessaan ohraa laivattiin 20 000 tn muiden laivausten suunnatessa Tanskaan ja
Ruotsiin. Lisäksi ruista tuotiin 6500 tonnia, valtaosa määrästä Ruotsista.
Markkinointikauden 2014/15 ensimmäisellä puoliskolla Suomesta vietiin viljaa yhteensä 457 000 tonnia. Arvio
kauden vienneistä on 914 000 tonnia. Ohraa oli joulukuun loppuun mennessä viety kauraa enemmän, 181
000 tonnia. Kauran seuraa tilastoissa toisena 168 000 tonnin vientimäärällä. Joulukuun suuren
vehnälaivauksen johdosta vehnän vientimäärä kohosi 107 000 tonniin. Kevään arvioidaan olevan vientien
osalta erittäin vilkas.

Kotimaan viljasato 4,1 miljoonaa tonnia
Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa yli satavuotisen suomalaisen satotilastoinnin aikana vehnän tuotanto ylitti
täpärästi kauran tuotannon, selviää Luken kotimaan satotilaston lopullisista tuloksista. Kotimaan viljasato oli
vuonna 2014 2 % edellisvuotta suurempi.
Luke julkaisi 26.2. lopullisen kotimaan satotilaston. Satotilaston ennakkotiedot julkistettiin 27.11.2014.
Tuolloin esitettyihin tietoihin ei tullut suuria muutoksia, mutta nyt julkistetut lopulliset satotiedot kattavat
suuremman määrän viljelykasveja.
Kotimaan viljasato vuonna 2014 oli 4,1 miljoonaa tonnia ja se oli 2 % edellisvuotta suurempi
Vehnäsato nousi ensimmäistä kertaa yli miljoonaan tonniin (1,09 milj. tn), ja se oli hivenen suurempi
kuin kaurasato (1,04 miljoonaa tonnia). Laadultaan vehnäsato ei kuitenkaan ollut edellisvuosien
tasoa.
Ohrasato oli lähes sama kuin viime vuonna eli 1,9 miljoonaa tonnia
Ruissato kolminkertaistui vuodesta 2013 ja se oli 75 000 tonnia
Rypsi ja rapsisato oli yhteensä 62 000 tonnia eli 18 000 tonnia pienempi kuin vuotta aikaisemmin
Härkäpapua tuotettiin 21 400 tonnia ja hernettä 14 000 tonnia. Molempien satomäärät kasvoivat viime
vuodesta
Sokerijuurikassato nousi lähes 630 000 tonniin
Syksyn sateet heikensivät kevätvehnän ennätyssuuren sadon laatua laskemalla sakolukua, selviää Eviran
viljan laatuseurannan tuloksista. Kaurassa oli hometoksiineja selvästi vähemmän kuin viime vuonna, mutta
kauran jyväkoko jäi pieneksi. Myös ohralla pieni jyväkoko heikensi sadon laatua. Rukiin keskimääräinen
sakoluku oli korkein yli 20 vuoteen. Laatuseurannan tulokset viljasadon laadusta on yhdistetty Luken
satotilastoon.
Luonnonvarakeskus (Luke) jatkaa yli satavuotista peltokasvituotannon tilastointia, jota viime vuoteen asti teki
Tike. Tiken tilastotuotanto siirtyi 1.1.2015 Luonnonvarakeskukseen.
Lue lisää: Luken lopullinen satotilasto, viljasatoalueittain ja tilastot viljasadon laadusta
Lue lisää: Luken tiedote (26.2.2015)

Lue lisää: tietoja viljasadon laadusta Eviran sivuilla

Kolmannes peltoalasta on vuokrattua
Pellon vuokraus on nykyään erittäin yleistä, selviää Luken maa ja puutarhatalouden rakenne tilastosta.
Vuonna 2014 vuokratun pellon määrä Suomessa oli noin 777 000 hehtaaria eli noin kolmannes käytössä
olevasta maatalousmaasta. Maataloustuotannon lopettaneet viljelijät vuokraavat usein peltonsa lisämaaksi.
Maatiloista 60 prosentilla oli vuokrapeltoa, selviää Luken 27.2. julkaisemasta maa ja puutarhatalouden
tilastosta. Kotieläintiloilla pellon vuokraus on keskimääräistä yleisempää. Sika ja nautatiloista yli 80
prosentilla oli peltoa vuokralla.
Tiloja vielä yli 50 000
Vuonna 2014 Suomessa oli 52 775 maatalous ja puutarhayritystä. Tilojen määrä on vähentynyt vuodessa 1
600 kappaletta eli noin 3 prosenttia. Vuodesta 2010 tilojen määrä on vähentynyt 6 700 kappaletta. Tällä
vähennysvauhdilla tilojen määrä painuu alle 50 000 vuonna 2016. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen
(Luke) tilastosta.
Tilaston taustaa
Maatalous ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous ja puutarhayritysten lukumäärästä,
maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen
maa ja puutarhatalouden omistus ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta.
Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä.
Teksti ja tekstin lähde: Luken tiedote (27.2.2015)
Lue lisää: tilastoon liittyvät taulukot on julkaistu Maataloustilastot.fipalvelussa

Tiekartta vie kohti parempaa proteiiniomavaraisuutta
VTT on laatinut maa ja metsätalousministeriölle tiekartan, jolla linjataan toimia Suomen täydennysproteiinin
omavaraisuuden nostamiseksi nykyisestä noin 15 prosentista 30 prosenttiin. Proteiiniomavaraisuuden
merkittävä nostaminen edellyttää alkutuotannon kehittämistä, rehukäytön tehostamista ja monipuolistamista
sekä kasviproteiinin käytön lisäämistä ihmisravintona.
Lue lisää: tiedote tiekartasta ja tutustu tehtyyn julkaisuun
Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.
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Lukijalle
Poikkeuksellinen lämmin ja aurinkoinen maaliskuun sää on monella meistä
siirtänyt ajatukset jo talvesta kevääseen ja lähestyvään kasvukauteen.
Maaliskuun puolessavälissä oli Ilmatieteenlaitoksen mukaan noin Vaasa
Lappeenranta linjan eteläpuolella jo lumetonta. Tämän linjan pohjoispuolella
lunta vielä riittää, osin kyllä jo vaihtelevasti.
Lumen alta on ensimmäisten kommenttien mukaan EteläSuomessa
paljastunut mm. varsin hyvin talvehtineita syysviljapeltoja, joiden lannoituksia
on jo aloitettu. Toiveissa on että kovin ankaraa takatalvea ei enää tule, muutoin
voivat talvituhot olla mahdollisia näin keväälläkin. Sitä miten syyskylvöiset
kasvit ovat talvehtineet, päästään koko maan tasolla arvioimaan kunnolla
varmaan vasta kuukauden päästä.
Maaliskuun alussa julkaistiin tuloksia VYR:n perinteisestä viljelijäkyselystä.
Helmikuun puolen välin ja maaliskuun alun välillä annettujen vastausten
perusteella viljojen viljelyalaan ei tänä vuonna olisi tulossa suuria muutoksia.
Ohran ja vehnän viljelyalan ennustetaan hieman laskevan ja kauran viljelyalan kasvavan. Kasvussa on
ennusteen mukaan myös öljykasvien viljelyala, mikä on ilahduttavaa.
Tänä vuonna kyselyn tuloksiin liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Aiempina vuosina kyselyn
tulokset ovat olleet hyvin samassa linjassa toteutuneiden viljelyalojen kanssa. Voivat ne myös tänä vuonna
sitä olla, mutta epävarmuutta lisää tukiuudistus ja ehkä sen vielä osin avoinna olevat yksityiskohdat.
Alkuvuodesta järjestetyt tukikoulutukset ovat keränneet runsaasti osallistujia ja saleihin on kannettu
lisätuoleja. Maaseutuvirasto julkaisi tällä viikolla tämän vuoden tukihakuoppaan ja myös opas
ympäristökorvausjärjestelmästä ja viherryttämisestä on myös julkaistu. Eniten viljelijöitä tuntuu
mietityttävän mm. ympäristökorvausjärjestelmä, viherryttäminen ja aluskasvit sen ohella, että vielä odotetaan
lopullista ratkaisua mm. siitä miten pysyviä nurmia tulkitaan. Erilaisia vaihtoehtoja punnitaan tiloilla varmasti
kevään viljelysuunnitelmia tehdessä.
Kevään viljelysuunnitelmiin liittyen nyt on viimeistään aika tehdä idätykset kylvösiemeneksi aiotuille erille.
Kevään viljelijäkyselyssä kysyttiin viljelijöiltä myös TOSsiemenelle tehtävistä kunnostustoimenpiteistä.
Itävyyden määritys ja lajittelu ovat toimenpiteet, jotka tehdään useimmin (65 – 90 % viljalajista riippuen).
Oikean kylvömäärän määrittämisen kannalta tärkeä 1000 siemenen painon selvittäminen jää erityisesti
rehuviljojen osalta useimmilta tekemättä. Kylvösiemenen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota ja panostaa,
kuten Suomessakin tehtyjen tutkimusten tuloksissa on varsin yksiselitteisesti todettu.
Kevään viljelijäkyselyn kaikkiin tuloksiin pääset tutustumaan VYR:n nettisivuilta. Näin kevään kylvökauden
kynnyksellä muistutamme myös sivuilta löytyvistä viljelyoppaista ja huoneentauluista, joista kannattaa käydä
kertaamassa viljelyvinkkejä kasvukaudelle.
Aurinkoisia kevätpäiviä ja hyviä lukuhetkiä Viljaviestin parissa!
Kati Lassi
Viljaalan yhteistyöryhmä

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

Öljykasvimarkkinat
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Markkinauutisia
Öljykasvimarkkinoilla päähuomio on ollut EteläAmerikan sadonkorjuussa
Brasiliassa sateet häiritsivät sadonkorjuuta helmikuun loppupuolella samoin kuin rekkakuskien laajat protestit
nousevaa polttoaineen hintaa vastaan. Rekkakuskien lakko pysäytti paikoin soijan kuljetukseen satamiin ja
osin myös peltotyöt, koska polttoainetta ei saatu työkoneisiin. Protestit jatkuivat maaliskuussa toistaiseksi enää
yksittäisinä. Protestoijat osoittivat mieltään polttoaineiden kiristynyttä verotusta vastaan. USDA:n
öljykasviraportin mukaan Brasiliassa maataloushyödykkeistä 60 % kuljetetaan edelleen rekoilla huolimatta
siitä että rautateihin ja proomukuljetuksiin on viime vuosina investoitu. Soijan sadonkorjuu oli maaliskuun
alkupuolella hyvässä vauhdissa ja siitä oli tehty IGC:n lähteiden mukaan noin 50 %.
Argentiinassa soijan kylvöt oli maaliskuun alussa saatu päätökseen ja ensimmäisen sadon kasvustot ovat
kukintavaiheessa ja myöhemmin kylvetyt toisen sadon kasvit ovat taimettuneet. USDA:n arvio soijan
viljelylasta on 19,8 milj. ha tasolla, ala ei kasvanut ihan niin paljon kuin odotettiin. USDA piti maaliskuussa
ennallaan arvionsa Argentiinan soijasadosta, 56 miljoonan tonnin tasolla. USDA:n öljykasviraportissa
kerrotaan, että helmikuu on suuressa osassa Argentiinan soijan viljelyaluetta ollut sateisin vuosikymmeniin.
Maaliskuun alkupuolella saatujen sateiden ja tulvien pelätään maan pohjoisosissa aiheuttaneet satotappioita.
Arviot satotappioiden määrästä liikkuvat jopa 12 miljoonan tonnin välillä, mutta satotappioita on tässä
vaiheessa hyvin hankala arvioida. Maan keskiosissa kasvustot kaipaisivat sen sijaan lisää vettä.
Ennätyssuuri soijasato kasvattaa varastoja
Helmi ja maaliskuussa arvioihin maailman soijasadosta satokaudella 2014/15 ei tullut suuria muutoksia. IGC
nosti arviotaan 3 miljoonaa tonnia 314 miljoonaan tonniin. USDA piti maaliskuussa arvionsa ennallaan, 315
miljoonaa tonnin tasolla. FAO:n maaliskuun alussa esittämä arvio oli em. tahojen kanssa samalla tasolla, 314
miljoonaa tonnia. Todennäköisesti viime kaudella tehty satoennätys rikotaan ja soijaa tuotetaan
todennäköisesti 10 % viime vuotta enemmän. Satoarvioita päivitetään varmasti vielä tulevien kuukausien
aikana EteläAmerikan kasvukauden ja sadonkorjuun edetessä.
Myös soijan kulutuksen arvioidaan osin hyvän tarjontatilanteen siivittämänä kasvavan ennätystasolle ja
olevan noin 300 miljoonan tonnin tasolla. Huolimatta kulutuksen tavanomaista ripeämmästä kasvusta (+7 %),
karttuvat varastot myös soijalla tällä kaudella. Varastot kasvavat IGC:n arvion mukaan etenkin Yhdysvalloissa
ja Argentiinassa. IGC arvioi että soijaa olisi kauden päättyessä varastoissa ennätysmäärä, 45 miljoonaa
tonnia. Edeltävän kauden päättyessä soijaa oli varastoissa 30 miljoonaa tonnia eli varastot kasvaisivat tällä
kaudella 50 %.
Euroopassa korjataan tätä kautta pienempi rapsisato 2015/16?
Euroopassa rapsisato jää tulevalla 2015/16 kaudella arvioiden mukaan tätä kautta pienemmäksi. Euroopan
maataloustuottajien järjestö CopaGogeca arvioi maaliskuussa että EU rapsisato voisi olla tulevalla kaudella
22,0 miljoonaa tonnia, kun se päättyvällä markkinointikaudella 2014/15 oli heidän arvion mukaan 23,6
miljoonaa tonnia (muutos 7 %). Rapsin viljelyalan arvioidaan jäävän noin 150 000 hehtaaria viime vuotta
pienemmäksi (6,6 milj. ha). Keskisatojen arvioidaan laskevan viime kauden 3,5 tn/ha satotasoista
tavanomaisemmalle 3,3 tn/ha satotasoille.
Euroopan komissio ennustaa lyhyen aikavälin katsauksessaan myös laskua Euroopan rapsisatoon tulevalla
kaudella 2015/16. Komission arvio EU:n rapsisadosta tänä vuonna on 21,2 miljoonaa tonnia (2014/15 24,1
milj. tn). Sato olisi toteutuessaan markkinointikauden 2013/14 sadon tasolla. Komission mukaan viljelyalaan
ei arvioida tulevan suuria muutoksia, mutta keskisatojen arvioidaan palautuvan tavanomaiselle tasolle viime
kauden tavanomaista korkeampien hehtaarisatojen jälkeen.
Rapsintuotannon arvioidaan laskevan mm. suurissa tuottajamaissa kuten Saksassa, Puolassa ja Ranskassa.
Euroopassa viime vuonna voimaan tullut neonikotinoidivalmisteita koskeva käyttökielto on osin vähentänyt
kiinnostusta öljykasvien viljelyyn. Viime syksynä, kun peitattua siementä ei saanut käyttää ja etenkin Saksassa
ja IsoBritanniassa raportoitiin olleen tavanomaista enemmän tuholaisten aiheuttamia ongelmia syysrapsilla.
Valtaosa Euroopan rapsisadosta on syysrapsia ja kasvustojen arvioidaan ainakin toistaiseksi talvehtineen
hyvin. Kevät ja kasvukausi ovat vasta alussa ja satoarvioihin kannattaa tässä vaiheessa vuotta suhtautua vielä
suurella varauksella.

Ajankohtaista öljykasvimarkkinoilla
Lähimmän soijafutuurin noteerausten kehitys Chicagon pörssissä on helmi ja maaliskuussa ollut hieman
laskuvireistä. Suuria muutoksia yleiseen hintatasoon ei ole tullut. Laskuvirettä ovat tuoneet edelleen
vahvistuneet odotukset ennätyssuuresta soijasadosta ja hyvästä tarjontatilanteesta sen myötä. Brasilian
soijasatoa on saatu sadonkorjuun myötä markkinoille, joskin rekkakuskien lakot kuljetuksissa haittasivat
kuljetuksia satamiin helmikuun lopussa. Tämän kauden sadon laivaukset ovat alkaneet ja vientikauppojen
säilyttämisen vuoksi on tärkeää että logistiikkaketju tiloilta satamiin toimisi suunnitellusti. Polttoaineen hinnan
korotuksia vastustaneet protestit toivat ajoittain tukea futuurihintoihin. Tukea on maaliskuussa myös tuonut
uutiset Argentiinan pohjoisosissa saaduista rankkasateista ja tulvista, joiden arvioidaan aiheuttaneen
satotappioita.

Yhdysvallat kilpailee vientimarkkinoista Brasilian ja Argentiinan kanssa. Yhteensä näiden kolmen maan
soijasato muodostaa 80 % maailman kokonaissadosta. Yhdysvaltalaista soijaa oli helmikuussa viety viime
vuotta vähemmän, selviää USDA:n öljykasvikatsauksesta. Toisaalta kokonaisvientimäärän arvioidaan
nousevan tällä kaudella uuteen ennätykseen, 49 miljoonaan tonniin (2013/14 45 milj. tn). Brasiliassa ja
Argentiinassa soijan vientihinta satamissa on tällä hetkellä yhdysvaltalaista soijaa alhaisempi ja siten
kilpailukykyisempi mikä voi tuoda laskupaineita soijan vientihintoihin Yhdysvalloissa ja kiristää kilpailua
entisestään. Hinnat olivat IGC:n mukaan 17. maaliskuuta FOB Argentina Up River 365 $/tn, FOB Brazil
Paranagua 367 $/tn ja FOB US Gulf 376 $/tn.
HGCA:n markkinakatsauksessa kerrottiin maaliskuun puolessa välissä että öljykasvien yleisessä
hintakehityksessä voidaan nähdä sesonginmukainen, vuosittainen muutos, jossa hinnat alkavat laskea Etelä
Amerikan sadonkorjuun jälkeen keväällä (yleensä huhtikuussa). Tänä vuonna laskusuuntainen kehitys on
näkynyt jo alkuvuodesta, poikkeuksellisen aikaisin, katsauksessa todetaan. Tämä voi johtua HGCA:n mukaan
siitä että markkinoilla ollaan tavanomaista varmempia tarjonnan riittävyydestä. Hintakehitykseen vaikuttaa
lähikuukausina sadonkorjuun ja logistiikan sujuminen EteläAmerikassa sekä myös Yhdysvaltain tämän
kevään soijan kylvöt ja arvio viljelyalasta.
Laskuvire soijan futuurihinnoissa tarttui ajoittain myös rapsin futuurihintoihin Pariisissa ja Winnepegissä.
Lähimpien rapsifutuurien kehitys oli kuitenkin NYSE Euronextissä (Matif) soijan futuurihintaan nähden
poikkeavaa sen suhteen että hinnat vahvistuivat maaliskuussa toisin kuin soijalla.

Parisiin NYSE Euronextissä toukokuun 2015 rapsifutuurin noteeraus oli helmikuun puolessa välissä 357 €/tn
tasolla. Futuurin hintanoteeraus vahvistui kuukauden aikana, joskin muutokset olivat varsin pieniä.
Maaliskuun 17. päivä toukokuun futuurin noteeraus oli 369,25 €/tn, elokuun 357,25 €/tn ja marraskuun
futuurin noteeraus 359,25 €/tn.

Uutisia kotimaan öljykasvisektorilta
Kotimaassa rypsin ja rapsin ostohinnat ovat NYSE Euronextin rapsifutuuria seuraten vahvistuneet
maaliskuussa. Ostohinnat vaihtelivat viikon 12 alussa 344–362 €/tn välillä. Lokakuun toimituksille ilmoitetut
termiinihinnat vaihtelivat tuolloin 342–360 €/tn välillä.
Kotimaassa öljykasvien viljelyala on kasvamassa tänä vuonna, selviää VYR:n kylvöaikomuskyselystä. Sekä
rypsin että rapsin viljelyala olisi kasvamassa viime vuodesta. Helmikuussa tehdyn viljelijäkyselyn tulosten
perusteella rypsin ja rapsin yhteenlaskettu viljelyala olisi 54 000 hehtaaria eli noin 10 000 hehtaaria suurempi
kuin viime vuonna jolloin ala jäi ennätyksellisen alhaiseksi.
Suomessa viljelijöiden on mahdollisuus hyödyntää tämän kevään voimassa oleva poikkeuslupa
neonikotinoidipeittausaineilla peitatun rypsin ja rapsin siemenen käyttöön. Viljelijöitä on pyydetty tilaamaan
siemenet maaliskuun puoleen väliin mennessä, sillä siementä peitataan vain tilausten mukaan. Jos et ole
vielä tehnyt siementilausta, niin teethän sen viipymättä. Siementä riittää toimijoiden mukaan kaikille
halukkaille.
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