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Lukijalle
Elokuun hyvät kelit ovat olleet omiaan jouduttamaan vilja ja
öljykasvikasvustojen
valmistumista, mutta
vielä
elosyyskuun
vaihteessakin suuressa osassa maata edelleen odoteltiin kasvustojen
tuleentumista. Puintikaudesta vaikuttaisi tänä vuonna tulevan pitkä, sillä
kasvustot ovat tällä hetkellä hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa. Syksyn
sää tulee olemaan ratkaisevassa asemassa sadon määrän ja laadun
sekä kylvettävien syyskasvien määrän suhteen.

Lue lisää

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

Kansainväliset vilja ja
öljykasvimarkkinat
Maailman
satoennusteet
tarkentuivat,
kun
Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) antoi omat
ennusteensa maailman viljataseista satokaudelle
2015/16 elokuun lopulla.
Maissin satonäkymät ovat tänä vuonna heikot,
soijasta sen sijaan ennustetaan ennätyssatoa!
Viljan kokonaistuotannon ennustetaan tänä vuonna
olevan samalla tasolla kuin viime satovuotenakin.
Lue lisää

EU viljamarkkinat
Euroopassa
on
heinäelokuussa
ollut
poikkeuksellisen kuuma ja kuiva sää, mikä on
haitannut jyvänmuodostusta laajoilla alueilla.
Komission tuoreet EU:n satoennusteet julkaistiin
elokuun lopulla. Ennusteiden mukaan viljojen
kokonaissato jää tänä vuonna viime vuotta
heikommiksi. Ainoastaan rukiin sadon ennustetaan
kasvavan viime vuoteen verrattuna.
Pohjoisen pallonpuoliskon hyvät satoennusteet
etenkin vehnällä ja soijapavulla ovat painaneet
hintoja alas myös Euroopassa.
Lue lisää

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat
Puinteja on hiljalleen aloitettu kotimaassakin, mutta pääosa kasvustoista on edelleen tuleentumatta. Sadon
laatu selviää tarkemmin myöhemmin, kun puinnit etenevät.
Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi elokuun lopulla ennakkosatotilaston tälle vuodelle. Rukiista ennustetaan
ennätyssatoa, jopa 107 tuhatta tonnia. Kauran kokonaissato sen sijaan tulee tänä vuonna olemaan edellistä
pienempi, millä on luonnollisesti vaikutuksia myös vientimääriin.
Viljan hinnat elivät hiljaiseloa kesällä, mutta lähtivät hienoiseen laskuun elokuun aikana. Etenkin rukiin ja
öljykasvien hinnat ovat painuneet laskuvireeseen, ohralla hintakehitys on ollut tasaisempaa.

Lue lisää

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

Uutisia  lyhyesti
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Ajankohtaista
Kansainväliset vilja ja öljykasvimarkkinat
Maailman viljan satoennuste 1 988 milj. tonnia viime vuotta alhaisempi
Viljan kysynnän ennustetaan kasvavan lähinnä rehukäytön lisääntymisen vuoksi
Vehnän satoennuste 720 milj. tonnia sama kuin viime vuonna
Venäjällä kevätvehnän laatu viime vuotta parempi
Ukrainassa jopa 60 % vehnästä arvioidaan rehulaatuiseksi
Maissia tuotetaan maailmassa tänä vuonna reippaasti viime vuotta vähemmän (40 milj. tonnia)
Soijasta ennustetaan ennätyssatoa 2014/15, jopa 322 milj. tonnia
EU markkinatilanne
Heinäelokuussa on vallinnut keskimääräistä korkeammat lämpötilat
Sääoloista haittaa jyvänmuodostukselle laajoilla alueilla
Maailman hyvät vehnän ja soijan satoennusteet painaa hintoja alas Euroopassakin
Viljojen kokonaissato Euroopassa jää viime vuotta alhaisemmaksi, noin 30 milj. tonnia
Viljojen laatutiedot tarkentuvat tulevilla viikoilla
Vehnän ja ohran laatu keskimäärin hyvä ensimmäisissä arvioissa
Kotimaa
Puinnit edistyvät hitaasti koko maassa
Rukiista odotetaan ennätyssatoa 2015/16, jopa 107 tuhatta tonnia
Rukiin, rypsin ja rapsin hinnat alavireisiä hiljaisen kesän jälkeen
Kotimaan viljatasearviot päivitetty elokuun lopulla
Kauran viennin ennustetaan lähes puolittuvan 2015/16, johtuen pienemmästä ennustetusta sadosta
Luken satoennusteet vuodelle 2015 julkaistiin elokuun lopulla
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
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 35.
Voit antaa palautetta, kehittämisehdotuksia, risuja tai ruusuja Viljaviestistä tällä lomakkeella. Samalla
lomakkeella voit myös tilata Viljaviestin sähköpostiisi tai peruuttaa tilauksen.
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Ajankohtaista markkinoilla
Viljan hintakehitys Euroopassa
Viljan hintakehitys EU:n päätuotantomaissa Ranskassa ja Saksassa mukaili heinäelokuussa kehitystä
kansainvälisillä markkinoilla. Niin EU:ssa kuin muuallakin hintaa painoi meneillään oleva sadonkorjuukausi
Pohjoisella pallonpuoliskolla ja ennusteet hyvästä sadosta erityisesti vehnällä ja soijapavulla. Kiinan
taloustilanne tuo oman epävarmuutensa myös vilja ja öljykasvimarkkinoille.
Komission mukaan vehnän (ml. vehnäjalosteet) vientilupia on EU:sta haettu kuluvan markkinointikauden aikana
(heinäelokuu) yhteensä 3,3 miljoona tonnia. Viennin osalta määrä on hieman suurempi verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan tai viiden aiemman markkinointikauden keskimääräiseen tilanteeseen. IGC
arvioi EU:n vientien kohtaavan lisääntyvää kilpailua lähikuukausina Mustanmeren alueelta joten, vientimäärien
kehitys hidastuu vehnällä. Ohran osalta EU:n arvioidaan toistaiseksi pärjäävän suhteessa paremmin
vientimarkkinoilla. Ohran vientilupia oli haettu elokuun loppuun mennessä lähes 2,4 milj. tonnille, kun vuosi
sitten määrä oli 1,4 milj. tonnia.

Heinäkuun lopulla komissio raportoi leipävehnän (valk. 11–12,5 %) keskimääräiseksi viikkohinnaksi Ranskassa
172 €/tonni (dlvd Rouen). Hinta Rouenissa jatkoi tasaisesti alenemistaan niin että kuukautta myöhemmin,
elokuun lopulla, se oli 159 €/tonni. Saksassa leipävehnän hinta oli heinäkuun lopulla alentunut tasolle 188
€/tonni (Hampuri, dlvd). Tämän jälkeen hintakehitys jatkoi Ranskan hintojen tavoin heikkenevänä. Elokuun
lopulla hinta Hampurissa oli tasolla 182 €/tonni eli samaa tasoa kuin Ranskassa.
Rehuohran keskimääräinen viikkohintanoteeraus Ranskassa oli heinäkuun lopulla alentunut tasolle 165 €/tonni
(dlvd Rouen). Ohran hintakehitys jatkoi samanlaisena niin, että elokuun viimeisellä viikolla Rouenin hintataso
oli 156 €/tonni (dlvd). Saksassa rehuohran hinnaksi Hampurissa raportoitiin heinäkuun lopulla 160 €/tonni
(dlvd). Elokuussa ohran hinta heilahteli Saksassa ja heikkeni maltillisesti ollen Hampurissa viikolla 34 tasolla
159 €/tonni.

Satoarviot tarkentuvat
Arvioita EU:n viljasadosta 2015/16
Komissio päivitti elokuun lopulla ennustettaan tämän markkinointikauden EU:n viljasadosta. Viljojen
kokonaissato on arvioitu nyt 296,6 milj. tonniksi. Satoon on laskettu mukaan pääviljojen ohella ruisvehnä ja
durra. Komission aiemmassa eli heinäkuussa tekemässä ennusteessa arvio oli suurempi eli 301,7 milj. tonnia.
Sato jää selvästi alle viime vuoden tason, jolloin se oli ennätykselliset 329 milj. tonnia. Tämän vuoden sato on
silti määrältään hyvä ja se vastaa hyvin viimeisen viiden vuoden 297 milj. tonnin keskisatoa, joten
katotilanteesta ei voida puhua.
Pääviljan eli vehnän satoarvio on 140,7 milj. tonnia eli 5,4 prosenttia viime vuoden 148,8 milj. tonnin satoa
pienempi. Heinäkuussa vehnäsadoksi arvioitiin 139,4 milj. tonnia, joten komissio on parantanut
vehnänäkymiä. EU:n ohrasadosta odotetaan 57,2 milj. tonnia eli lähes viime vuoden 60 milj. tonnin
kokoluokkaa. Myös ohran osalta komissio on nostanut satonäkymiä, sillä heinäkuussa esitetty arvio oli 56,5
milj. tonnia. Maissin sato alenee eniten (25%) arvion ollessa 58,7 milj. tonnia. Viime vuonna se oli 77,8 milj.
tonnia. Syy sadon alenemiseen on kesän pitkä hellejakso maissin kukintaaikaan sen päätuotantoalueilla.
Maissille tehty ennuste heinäkuussa oli 65,5 milj. tonnia. Kauralla sadon arvioidaan alentuvan viime vuodesta
noin 200 tuhatta tonnia ja olevan 7,5 milj. tonnia. Rukiin satoon ennustetaan pientä alennusta viime vuoteen
verrattuna, arvion mukaan sitä tuotettaisiin tänä vuonna 8,1 milj. tonnia. Komissio on pitänyt ennallaan sekä
kauran ja rukiin satoarviot verrattuna heinäkuun tilanteeseen.

Viljasadon laatutiedot tarkentuvat tulevina viikkoina. Elokuun puolivälissä ranskalainen viljaanalyytikko
Strategie Grains arvioi vehnän ja ohran laadun olevan EU:ssa keskimäärin hyvä. Eritoten vehnällä
valkuaispitoisuuden odotetaan olevan viime kautta parempi, milloin sateet kesken korjuukauden alensivat
valkuaispitoisuutta. Vehnän hehtolitrapainon arvioidaan olevan yleisesti korkea ja mallasohran syyslajikkeiden
laatu on Strategie Grainsin mukaan hyvä Ranskassa. SMyös mallasohran kevätlajikkeiden laaduksi arvioidaan
EU:ssa yleisesti ottaen hyvää. Tosin Ruotsin ja Suomen osalta sadonkorjuu on tavanomaisesta myöhässä,
joten se tuo epävarmuutta myös mallasohran laatuun.

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

Euroopan sääkatsaus
Komission (JRC) elokuun lopulla julkaiseman sääkehityskatsauksen mukaan heinä ja elokuussa
keskimääräistä korkeammat lämpötilat ja kuivuus haittasivat viljojen jyvänmuodostusta laajoilla alueilla

Euroopassa. Komission mukaan Etelä ja KeskiEuroopassa mitattiin heinäkuun alun jälkeen kolme
hellejaksoa, lisäksi sadanta ei ole ollut riittävää täyttämään kasvustojen vedentarvetta. Esimerkiksi Espanjan
eteläosissa, Italiassa, Ranskan itäosissa, Puolassa ja Saksan eteläosissa helteinen sää on alentanut
kevätviljojen hehtaarisatoja. Hellejaksojen aikana päivittäiset lämpötilat ylittyivät paikoin jopa 40 astetta.
Elokuun puolivälissä vähäsateisen ja kuuman säätyypin jatkuminen heikensi komission mukaan maissin sato
odotuksia erityisesti Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Itävallassa ja Tšekin tasavallassa.
Säätyyppi on ollut heinäkuussa erilainen Euroopan pohjoisosissa, Brittein saarien pohjoisosissa ja Irlannissa,
missä liialliset sateet ja viileys ovat haitanneet viljakasvustojen kehitystä. Komission analyysiin mukaan
elokuun alkupuoli oli sen sijaan näillä alueilla säätyypiltään vähäsateinen, sademäärät jäivät monin paikoin
alle ajankohdan keskimääräisen. Suomen ja Ruotsin osalta komissio pitää heinäkuun jälkipuoliskon ja
elokuun alkupuoliskon sääolosuhteiden pysytelleen normaalin rajoissa. Tilanne oli toinen heinäkuun lopulla
tehdyssä katsauksessa, missä liiallinen sadanta oli noteerattu poikkeuksellisena sääolosuhteena.

EU komission laatima arvio aikavälillä 18.721.8.2015 Euroopan alueista, joilla normaalista poikkeava sää
ovat vaikuttaneet viljakasvustoihin. (Kuva: EU komissio/JRC).

Jukka Virolainen

Ajankohtaisia EUuutisia VYR:n kotisivuilla
EU:n satoarviot tarkentuvat
Elokuun alkupuolella syysviljojen puinnit on Euroopassa monin paikoin jo saatu päätökseen. Ranskassa ja
Espanjassa sekä ohra että vehnä on korjattu pelloilta pois, myös Saksassa sadonkorjuu on lähes valmis,
vaikka syysvehnän puinnit hidastuivatkin paikoitellen sateiden vuoksi. Puinnit ovat hieman normaalista
aikataulusta jäljessä UK:ssa, Tanskassa ja Baltian maissa.

Lue koko uutinen: Ranskassa viljasato yllätti (20.8.)
Euroopan sadonkorjuutilanne
Kesä ja heinäkuun vaihteeseen osunut lämpöaalto on koetellut viljakasvustoja Länsi ja KeskiEuroopassa.
Heinäkuun puolessa välissä syysohran puinnit olivat jo hyvässä vauhdissa ja monissa maissa mukaan lukien
Ranskassa ja Bulgariassa sekä satotaso että laatu vaikuttivat hyviltä. Sen sijaan Saksassa, Puolassa ja
Espanjassa satotasot eivät tule yltämään viime vuoden tasolle. Yleisesti vaikuttaisi kuitenkin siltä, että ohra on
kärsinyt kuumuudesta vähemmän kuin vehnä.
Lue koko uutinen: Syysviljojen sadonkorjuu etenee Euroopassa – kasvustoja kiusannut kuumuus alentaa
satoennusteita (6.8.)
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Ajankohtaista markkinoilla
Markkinointikausi 2014/15 päättyi kesäkuun viimeinen päivä ja kausi 2015/16 käynnistyi virallisesti 1.
heinäkuuta päätuotantoalueilla.
Maailman viljavarastot kasvavat
Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) antoi elokuun lopulla ennusteen maailman viljan kokonaistuotannosta
satovuodelle 2015/2016. IGC:n ennusteen mukaan viljaa tuotetaan tänä vuonna 1 988 milj. tonnia, mikä olisi
noin prosentin verran vähemmän kuin viime vuonna. Ennustetta on korjattu 18 milj. tonnia ylöspäin IGC:n
heinäkuussa antamasta arviosta. Korotus johtuu pääosin siitä, että EU:n vehnä ja ohrasadot ovatkin
odotettua suuremmat ja USA:n satonäkymät maissin osalta ovat ennustettua paremmat. Viljan
kokonaistuotannon ennusteeseen vaikuttaa myös se, että EU:n ja Ukrainan maissin satoennustetta sekä
Kanadan kevätvehnän satoennustetta on jouduttu alentamaan, sillä kuivuus on aiheuttanut alueilla
ennakoitua suurempia vahinkoja.
Maailman viljan kokonaiskysyntä on ennustettu elokuussa satovuodelle 2015/16 tasolle 1 985 milj. tonnia eli
8 milj. tonnia enemmän kuin viime satovuotena. Kasvaneesta kysynnästä huolimatta maailman
loppuvarastojen arvioidaan lisääntyvän noin prosentin verran viime vuodesta. Loppuvarastot arvioitiin
elokuussa tasolle 447 milj. tonnia, mikä on noin 12 milj. tonnia enemmän kuin heinäkuun ennuste.
Maailman viljakauppa ennustetaan satovuotena 2015/16 olevan 314 milj. tonnia, mikä on noin 2 milj. tonnia
vähemmän kuin viime vuotena. Pudotus viljan maailmankaupassa johtuu etenkin vehnän ja ohran kaupan
hidastumisesta.

Vehnän tilannekatsaus
Vehnäkauppa supistumassa kuluvana satokautena
IGC ennusti elokuussa maailman vehnän tuotannon satovuotena 2015/16 samalle 720 milj. tonnin tasolle
kuin viime vuonnakin. Satoennustetta on nostettu 10 milj. tonnia heinäkuun arviosta, sillä satonäkymät
EU:ssa, Venäjällä, Ukrainassa, Turkissa ja Marokossa ovat paremmat kuin on aiemmin ennustettu.
Kanadassa ja Argentiinassa vehnän kokonaissadon uskotaan sen sijaan olevan pienempi kuin viime
vuotena.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty arvioita maailman vehnän tuotannosta, kulutuksesta ja loppuvarastoista.
Tiedot ovat päivitetty FAOAMIS (heinäkuu), IGC (27.8.) ja USDA (12.8.)

Vehnän kokonaiskulutuksen IGC arvioi tänä satovuotena olevan noin 716 milj. tonnia, mikä on 1,3 prosenttia
enemmän kuin viime satovuotena. Suurin osa kulutuksen kasvusta tulee lisääntyneestä rehukäytöstä, minkä
arvioidaan kasvavan tänä vuonna maailman laajuisesti noin 5 milj. tonnia. Rehukäytön kasvu johtuu lähinnä
siitä, että EU:ssa odotetaan kehnoa maissisatoa ja tämän uskotaan kasvattavan vaihtoehtoisten rehujen,
kuten vehnän, käyttöä. Myös USA:ssa vehnän rehukäytön uskotaan kasvavan suuresta maissisadosta
huolimatta. Venäjällä kysyntään odotetaan pientä, noin 0,5 milj. tonnin kasvua. Maailman vehnän
elintarvikekäytön uskotaan kasvavan noin 1,4 prosenttia, teollisen käytön puolestaan arvioidaan tippuvan 1,4
prosenttia viime vuodesta tasolle 21,7 milj. tonnia.
IGC ennusti vehnän loppuvaraston satokauden 2015/16 päätteeksi olevan 206 milj. tonnia, kasvua viime
vuoteen tulisi noin 4 milj. tonnia. Ennustetta on nostettu heinäkuun arviosta mm. EU:n parantuneiden
satonäkymien vuoksi. Ennustettu loppuvarasto olisikin kaikkien aikojen toiseksi suurin, sillä satovuotena
1999/00 vehnää oli varastossa 207 milj. tonnia.
Kansainvälisen vehnäkaupan ennustetaan supistuvan tänä satovuotena noin 3 prosenttia, pudotus johtuu
lähinnä KaakkoisAasian ja PohjoisAfrikan parantuneesta kotimaisesta tarjonnasta. Parantuneet
satoennusteet ja kilpailukykyiset hinnat viittaavat siihen, että Venäjällä ja Ukrainassa vienti tulee kasvamaan
muiden alueiden kustannuksella. EU on tänä satovuotenakin suurin vehnän viejä, mutta selvästi pienemmillä
volyymeillä kuin viime vuotena. Satovuotena 2014/15 EU vei 34,5 milj. tonnia vehnää, tänä vuonna ennuste
on asetettu 29,5 milj. tonniin.

Vehnän satonäkymiä maailmalta
Venäjällä syysvehnän puinnit on saatu päätökseen ja kevätvehnä on päässyt nauttimaan erinomaisista
kasvuolosuhteista, hehtaarisadot tulevatkin tänä vuotena parantumaan. Tänä vuonna Venäjällä on vehnän
kylvöala kasvanut, minkä vuoksi kokonaistuotantoa onkin nostettu tasolle 59 milj. tonnia. Ennuste on lähes
yhtä suuri kuin viime vuoden huippusato 59,7 milj. tonnia.
Ukrainassa vehnän kokonaistuotannon arvioidaan olevan tänä satovuotena 3,7 prosenttia korkeampi kuin
viime vuotena, yhteensä 25 milj. tonnia. Hehtaarisadot ovat olleet Ukrainassa odotettua paremmat, mutta
laadullisesti vehnä näyttää viime vuotta heikommalta. Sadosta noin 60 prosenttia uskotaan olevan rehulaatua,
mikä on kaksinkertainen määrä verrattuna viime vuoteen.
Kanadassa sen sijaan vehnän satoennuste 25,5 milj. tonnia, on jopa 13 prosenttia vähemmän kuin viime
vuonna. Kasvukausi on ollut Kanadassa normaalia kuumempi ja kuivempi, mikä on aiheuttanut vehnälle
satotappioita.
USA:ssa kevätvehnän puinnit ovat edenneet vauhdilla elokuussa ja päätuotantoalueilla PohjoisDakotassa
elokuun loppuun mennessä vehnistä on puitu jo 75 prosenttia. Viime vuonna samaan aikaan vehnistä oli
puituna vasta 26 prosenttia. USA:n vehnän kokonaissadon ennustetaan olevan tänä vuonna 58,8 milj. tonnia
eli noin 6 prosenttia enemmän kuin viime vuotena.
Argentiinassa sen sijaan vehnän satoon on ennustettu jopa 21,6 prosentin romahdusta. Sateet ja tulvat
aiheuttivat ongelmia kylvöissä ja vehnää kylvettiinkin tänä vuonna 28 prosenttia vähemmän kuin viime
vuonna.

Lyhyesti maissista
Maissin tuotannon ennustetaan laskevan
Maailman maissintuotantoennusteet ovat olleet arvoituksellisia tänä kesänä. IGC:n elokuussa antaman
arvionsa mukaan maissia tuotettaisiin tänä vuotena 968 milj. tonnia, mikä on lähes 40 milj. tonnia vähemmän
kuin viime vuotena. Elokuun ennustetta on nostettu heinäkuun arviosta noin 2 milj. tonnilla.
Euroopassa maissikasvustot ovat kärsineet kuivuudesta, mutta USA:ssa satoennusteet näyttävät aiempia
arvioita paremmilta. USA:n maissin satoennustetta onkin nostettu heinäkuun arviosta 340 milj. tonnin tasolle.
Ennuste on yhä noin 6 prosenttia viime vuoden satoa alhaisempi.
Oletetusta maissin tarjonnan niukkuudesta johtuen maissin kokonaiskysynnän ennustetaan laskevan viime
vuodesta noin 970 milj. tonniin ja rehukäytön arvioidaan tippuvan noin prosentin verran viime vuoteen
verrattuna. Maissin maailmankaupan ennustetaan kasvavan noin 2 milj. tonnia viime vuodesta, sillä tuonnin
uskotaan kasvavan mm. Eurooppaan. Maissin maailmankaupan ennustetta on nostettu nyt 126,3 milj. tonniin,
mikä on kaikkien aikojen ennätys.
Maissin loppuvarastot satovuonna 2015/16 on ennustettu lähes 200 milj. tonniin, varastojen pienentyessä
lähinnä vain marginaalisesti viimevuodesta. Kiinan varastojen on raportoitu olevan erityisen suuret, jopa
puolet koko maailman varastosta.

Yllä olevaan taulukkoon on kerätty arvioita maailman maissin tuotannosta, kulutuksesta ja loppuvarastoista.
Tiedot ovat päivitetty FAOAMIS (heinäkuu), IGC (27.8.) ja USDA (12.8.)

Lyhyesti soijasta
Soijan kulutus edelleen kasvussa
IGC:n ennuste satovuoden 2014/15 soijantuotannosta on nostettu ennätyskorkealle, 322 milj. tonniin,
edelliseen satovuoteen nähden kasvua kokonaistuotannossa tulisi 37 milj. tonnia. Kasvu johtuu pääasiassa
USA:n, Argentiinan ja Brasilian huippusadoista, mitkä kattavat lähes 80 prosenttia koko maailman
tuotannosta. Runsaita satoja korjattiin myös muissa pienemmissä tuotantomaissa kuten Kanadassa ja
Ukrainassa.
Satovuotena 2015/16 tuotannon ennustetaan laskevan 318 milj. tonniin, mikä johtuu lähinnä aiempaa
pienemmistä keskisadoista. Näyttäisi siltä, että soijan kysyntä tulee kasvamaan sekä satokausina 2014/15
(310 milj. tonnia) että 2015/16 (317 milj. tonnia). Kysynnän kasvu johtuu pääasiaassa rehukäytön
lisääntymisestä.

Katri Popov

Ajankohtaisia uutisia VYR:n kotisivuilla
USA:n maatalousministeriön satoennusteet
USA:n maatalousministeriö USDA julkaisi elokuun puolessa välissä kuukausiraporttinsa. Markkinaodotusten
vastaisesti maatalousministeriö arvioi raportissaan USA:n maissin, soijan ja vehnän sadot ennakoitua
suuremmiksi. Raportin vaikutukset oli havaittavissa Chicagon pörssin futuurimarkkinoilla, kun maissin ja
soijan hinnat kääntyivät laskuun. Myös vehnän hinta notkahti, mutta pysyi suhteellisen neutraalina.
Lue koko juttu: USA:n satoarviot yllättivät markkinat (14.8.)
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

Kotimaan viljamarkkinat

26.5.2015

Ajankohtaista markkinoilla toukokuussa
Leipävehnän
hintanoteeraukset
ovat
kotimaassa
toukokuussa
jatkaneet
loivaa
laskuaan
maailmanmarkkinoiden vanavedessä. Päivän hintojen lisäksi laskua on nähty myös loka ja marraskuun
termiinihinnoissa. Leipävehnän hintanoteeraukset vaihtelivat VYR:n hintaseurannassa viikon 22 alussa 149–
165 €/tn välillä.

Muutokset muiden viljojen ostohinnoissa ovat olleet suhteellisen pieniä. Viljakauppa on käynyt varsin
vilkkaasti alkuvuodesta ja kevät on etenkin Naantalin satamassa erittäin kiireinen suurten laivausten vuoksi.

Kylvöjä tehdään tänä vuonna sateista johtuen todennäköisesti pitkällä, 1,5 kuukauden aikavälillä. Myöhäinen
kylvöajankohta voi viivästyttää sadonkorjuuta.
Luomuviljojen ostohinnoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia toukokuussa. Luomurukiin noteerauksia on
tarkastettu alaspäin. Luomuviljan ostohintoja ilmoittavia tahoja on vähemmän, minkä vuoksi ostohinnoista
esitetään vain vaihteluväli eikä keskiarvoja. Tarkemmat tiedot toimitusehdoista ym. viljan ostajilta.

Kylvöt kesken koko maassa
Sateinen sää on hidastanut ja viivyttänyt kylvöjä koko maassa ja näyttää siltä että kylvöjä tehdään huhtikuun
lisäksi myös kesäkuun puolella. Viljojen kylvöt alkoivat ensimmäisillä pelloilla Uudellamaalla ja Varsinais
Suomessa jo viikolla 17. Sokerijuurikasta ja hernettä kylvettiin jo tätä aikaisemmin. Kylvöistä saatiin Länsi
Uudellamaalla tehtyä ennen vappua lähes kolmannes, mutta sen jälkeen erittäin runsaat sateet ovat pitäneet
traktorit poissa pelloilta ja peltotöihin päästiin palaamaan vasta viikolla 21.
Viikon 21 alussa kylvöistä oli tehty noin kolmannes mm. EteläPohjanmaalla ja VarsinaisSuomessa ja
muualla tätä vähemmän. Itä ja KaakkoisSuomessa sateinen sää on lykännyt kylvöjen aloitusta monta viikkoa
ja peltotöihin päästiin kunnolla vasta viikolla 22. Viljelijät pohtivat viivästysten jatkuessa mm. myöhäisten
vehnä ja rapsilajikkeiden korvaamista aikaisilla kevätviljoilla tai rypsillä.
Viljaalan yhteistyöryhmä on seurannut kevätkylvöjen etenemistä myös tänä keväänä. Tämä epävirallinen
seuranta on toteutettu sitä varten kootun asiantuntijaraadin avulla. Raatilaisilta kysellään arvioita kylvöjen
etenemisestä kunkin viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu on juliastu VYR sivuilla
keskiviikkoisin. Raatilaisina on mm. viljakaupan sekä tuottaja ja neuvontajärjestöjen edustajia. Seuranta
jatkuu vielä viikolla 23.
Lue lisää: uusin kylvöseurantakatsaus löytyy VYR:n sivuilta

Viljakauppa kävi vuoden alussa vilkkaasti
Luken viljan ostot tilastosta selviää, että maatiloilta myytiin viljaa tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana
yhteensä 511 000 tonnia. Määrä on noin 70 000 tonnia pienempi kuin vastaavalla aikavälillä vuotta
aikaisemmin, mutta vuoden 2015 ensimmäinen neljännes on ollut viljakaupassa selvästi vilkkaampi kuin
vuoden viimeinen 2014 (aikaväli lokakuujoulukuu ). Tällä markkinointikaudella, kun huomioidaan 3
vuosineljännestä, joista on saatavilla tietoja, on viljaa myyty 1,7 miljoonaa tonnia. Määrä on 140 000 tonnia
suurempi kuin edeltävällä markkinointikaudella.
Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä myytiin tiloilta vehnää 172 000 tonnia, ruista 8 000 tonnia,
ohraa 194 000 tonnia ja kauraa 136 000 tonnia. Lisäksi rypsiä ja rapsi ostettiin 15 000 tonnia.

Lue lisää: tilastot maataloustilastot.fi palvelussa

Teollisuuden viljan käytössä ei suuria muutoksia
Kotimainen teollisuus käytti tammikuun ja maaliskuun välisenä aika kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä
331 000 tonnia. Määrä on noin 20 000 tonnia pienempi kuin tämän markkinointikauden kahdella
ensimmäisellä neljänneksellä. Kotimaan teollisuuden viljankäyttö on markkinointikaudella 2014/15, lukuun
ottamatta viimeisen neljänneksen lukuja, 1,04 miljoonaa tonnia ja se on hyvin lähellä edeltävän kauden tasoa
(+40 000 tn).
Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä käytettiin viljasta 105 000 tonnia elintarvikkeisiin, 145 000 tonnia
rehuteollisuudessa sekä 82 000 tonnia muihin käyttötarkoituksiin, mm. mallastukseen ja tärkkelyksen
valmistukseen. Viljalajien käytössä ei ollut suuria muutoksia vuoden 2014 loppupuoliskoon verrattuna.

Kalenterivuonna 2014 kotimainen teollisuus käytti viljaa yhteensä 1,36 miljoonaa tonnia. Määrä on hyvin
lähellä vuoden 2013 käyttölukuja (+ 16 000 tonnia). Viljasta 45 % käytettiin rehuteollisuudessa (616 000
tonnia), 32 % elintarviketeollisuudessa (430 000 tonnia) ja 23 % muissa käyttökohteissa (mm. tärkkelys,
mallastus, 312 000 tonnia). Alla olevissa kuvaajissa elintarvike ja rehukäytön jakautuminen viljalajeittain.

Lue lisää: tilastot maataloustilastot.fi palvelussa

Helmikuussa vientisatamissa rauhallisempaa
Helmikuussa laivattiin lähinnä kauraa, selviää Tullin tilastoista. Helmikuu oli aiempia kuukausia rauhallisempi
viljan vientien suhteen, kuten talvikuukaudet tyypillisesti ovat jäätilanteen vuoksi. Helmikuussa laivattiin
kauraa 23 000 tonnia ja kauralaivat suuntasivat Eurooppaan, suurin laivaus tehtiin Saksaan (10 000 tn). Muita
kohdemaita olivat Alankomaat, Espanja sekä Sveitsi. Kauran lisäksi vietiin vehnää 4000 tonnia Ruotsiin ja
tuotiin ruista 5300 tonnia. Ruista laivattiin Puolasta ja Venäjältä.

Markkinointikaudella 2014/15 oli helmikuun loppuun mennessä laivattu kauraa 228 000 tonnia, ohraa 187
000 tonnia ja vehnää 118 000 tonnia eli yhteensä 533 000 tonnia. Markkinointikauden loppu on toimijoiden
mukaan vilkas vientien suhteen.

Tällä markkinointikaudella vientitodistuksia EU:n ulkopuolisiin kohteisiin on haettu viljoille 314 000 tonnin
määrälle (viikon 19 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. Helmikuun lopun jälkeen todistuksia on haettu kauralle, ohralle sekä vehnälle.
Ohralle ja vehnälle määrät ovat noin 60 000 tonnia molemmille ja kauralle 20 000 tonnia. Nämä määrät eivät
vielä näy Tullin tilastoissa.

Valtaosa viljelijöistä täytti tukihakemuksen sähköisesti
Paperisen tukihakemuksen jättävä viljelijä alkaa olla harvinaisuus, Maaseutuvirasto Mavi tiedottaa. Viljelijät
tekivät 12.5. päättyneessä viljelijätukihaussa kaikkien aikojen ennätysmäärän sähköisiä hakemuksia.
Käyttäjämäärä kasvoi reippaasti: kaiken kaikkiaan yli 45 000 tilaa käytti sähköistä asiointia, kun viime vuonna
käyttäjiä oli noin 34 000. Sähköisten hakemusten osuus on jo yli 80 prosenttia kaikista hakemuksista.
Mavi tiedottaa että muutoksia tukihakemukseen voi tehdä 3. kesäkuuta alkaen ja muutokset pitää tehdä 15.6
mennessä.
Lue lisää: Mavin tiedote tukihakemusten jättämisestä (13.5.)
Lue lisää: Mavin tiedote muutosten tekemisestä hakemukseen (25.5.)

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

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat

3.9.2015

Puinnit etenevät maltillisesti
Puinnit etenevät, mutta pääasiassa odotellaan
Puintisää on viime viikollakin ollut koko Suomessa kohdallaan, mutta
pelloilla valmista viljaa on vasta vähän. Paikalliset sadekuurot ovat
hankaloittaneet jo alkuun päässeitä puinteja ja viimeistään
viikonloppuna suuressa osassa maata puinnit jouduttiin keskeyttämään
ukkosrintaman pyyhkäistessä maan yli. Suuressa osassa maata
edelleen odotellaan kasvustojen valmistumista, arvioiden mukaan
puinneista olisi tämän viikon maanantaihin mennessä tehtynä noin 5
prosenttia. Savossa ja Pohjanmaalla puinneista on valmiina vasta
muutamia prosentteja, VarsinaisSuomessa sen sijaan syysviljoista on suurin osa jo puitu ja kevätviljojen
valmistumista odotellaan.
Sadon laatu selviää myöhemmin
Varhaisen puintitilanteen vuoksi laatutilanne on vielä hyvin epäselvä. Asiantuntijat eivät usko viime päivien
sateilla olevan suuriakaan laadullisia vaikutuksia, sillä suurin osa viljoista ei ole vielä tuleentunut. Toistaiseksi
lakoutumista on raportoitu vain vähän ja suurin osa tulevista laatutappioista voidaan jäljittää kevään ja kesän
märkiin olosuhteisiin. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan tänä syksynä ongelmalliseksi muodostunee
erityisesti syysvehnien ja ohrien alhainen valkuainen, johtuen nimenomaan alkukesän sateista. Syysvehnien
ja rukiin sakoluvut ovat toistaiseksi olleet korkealla, mutta puintitilanteen keskeneräisyyden vuoksi
kokonaiskuvasta on vielä liian aikaista sanoa mitään.
Kaura ja kevätvehnä vaativat vielä aikaa
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan rukiista olisi VarsinaisSuomessa ja Uudellamaalla puituna lähes kaikki.
Muualla liikutaan noin puolessa välissä, Savossa ja Pohjanmaalla rukiista arvioidaan olevan puituna 10–30
prosenttia tämän viikon alkuun mennessä. Hämeessä ja KeskiSuomessa syysvehnistä on arvioiden mukaan
puitu noin puolet, samoin VarsinaisSuomessa. Syysvehniä ei Savossa eikä Pohjanmaalla ole vielä korjattu,
Satakunnassa liikutaan 10 prosentin tienoilla ja Uudellamaalla arvioiden mukaan suurin osa olisi jo puitu.
Ohran puinnit ovat vielä alkutekijöissä ja koko maassa arviot liikkuvat 5 – 10 prosentin välillä. Savossa ja
Pohjanmaalla ohrien kypsymistä vielä odotellaan ja puinteja päästään aloittelemaan aikaisintaan tämän
viikon lopulla. Öljykasvien sadonkorjuu on alkanut syyslajikkeilla, mutta puinneista on arvioiden mukaan
valmiina vasta muutamia prosentteja. Kevätvehnät odottelevat pellolla vielä tuleentumista, kauran puinteja on
aloiteltu lähinnä vain VarsinaisSuomen alueella.
Vaikutukset syyskylvöihin
Asiantuntijat eri puolella Suomea olivat yksimielisiä siitä, että syysviljoja tullaan kylvämään tänä vuonna viime
vuotta vähemmän. Kylvettävä ala riippuu puintien edistymisestä ja syksyn sääolosuhteista, tahtoa
syyskylvöjen tekemiseen kentältä tuntuu kuitenkin löytyvän. Tänä vuonna syyskasvustot menestyivät
parhaiten hankalissa kasvuolosuhteissa, mikä osaltaan kannustaa syysviljojen ja öljykasvien viljelyyn.

Kotimaan tasearviot päivitetty
Kotimaisen kauran vientiin ennustetaan romahdusta
Viljaalan yhteistyöryhmän (VYR) laatima viljatasearvio satovuodelle 2015/2016 ennakoi kotimaisen kauran
viennin romahdusta. Pohjolan superfoodin vienti on ollut jo viime vuodet laskussa, mutta tämän hetkisten
tuotantoennusteiden valossa sen uskotaan lähes puolittuvan 2014/2015 satovuoden 352 tuhannesta tonnista
alle 200 tuhanteen tonniin.
– Näyttää siltä, että kaurasato jää huomattavasti viime vuotta alhaisemmaksi. Kauran pintaala on laskenut ja
kehnon kasvukauden vuoksi hehtaarisato tulee jäämään viime vuosia alhaisemmaksi. Kysyntää sen sijaan
riittäisi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, erityisesti kauran terveysvaikutukset kiinnostavat, arvioi VYR:n
varapuheenjohtaja Max Schulman.
Viime satovuonna viljan vienti räjähti

VYR:n laatiman viljatasearvion mukaan kotimaista viljaa vietiin
ennätyksellisesti satovuotena 2014/2015. Viljaa vietiin yhteensä 992
tuhatta tonnia eli noin 200 tuhatta tonnia edellistä satovuotta 2014/2013
enemmän. Eniten vientiosuuttaan kasvatti vehnä, minkä vienti lähes
kolminkertaistui 133 tuhannesta tonnista 306 tuhanteen tonniin.
Reipasta kasvua on havaittavissa myös ohran ja rukiin viennissä. Ohran
vienti kasvoi noin 60 tuhannella tonnilla ja rukiin vienti sen sijaan nousi
nollasta neljään tuhanteen tonniin. Ainoastaan kauran vienti on
laskenut, satovuonna 2014/2015 kauraa vietiin 30 tuhatta tonnia
edellisvuotta vähemmän.
Rukiista odotetaan ennätyssatoa
Rukiin sadon ennustetaan kasvavan viime vuoden 75 tuhannesta
tonnista yli 100 tuhanteen tonniin tänä vuonna. Syksyllä 2013 ruista
korjattiin ainoastaan 26 tuhatta tonnia. Tuotannon ja kotimaisen
kulutuksen odotetaan nyt pitkästä aikaa olevan aika hyvässä
tasapainossa, mikä on hyvä saavutus kotimaiselta viljaketjulta. Hyvän
kotimaisen sadon ansiosta tänä vuonna tuonnin onkin arvioitu
tyrehtyvän viime satovuoden 47 tuhannesta tonnista noin 5 tuhanteen tonniin.
Lue lisää: Kotimaan viljatasearviot

Hintakehitys kotimaassa
Kotimaassa viljojen ja öljykasvien hintakehitys on elokuussa lähtenyt tasaisemman kesän jälkeen hienoiseen
laskuun. Laskusuhdannetta on havaittavissa erityisesti rukiilla ja öljykasveilla, sen sijaan ohran hinnat ovat
kehittyneet maltillisemmin.
VYR:n hintaseurannan mukaan viikolla 36 ohran tonnihinnan keskiarvo oli 5 euroa korkeampi kuin
aikaisemmalla viikolla. Rukiin tonnihinnan keskiarvo puolestaan laski 6 euroa edellisestä viikosta, rypsin ja
rapsin hintojen keskiarvossa oli jopa 9 euron pudotus.

Yllä oleviin taulukkoihin on kerätty VYR:n hintaseurantaan perustuen viljojen ja öljykasvien hintoja
maanantaina 31.8. Hintamuutoksen vertailu on tehty tilanteeseen edellisen viikon maanantaina 24.8.

Ajankohtaisia kotimaan uutisia VYR:n kotisivuilla
Luke julkaisi ennakkosatotilaston
Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi perjantaina 28.8. vuoden 2015 ennakkosatotilaston, minkä mukaan
viljasadosta olisi tulossa pienin viiteen vuoteen. Hyvä loppukesän sää voisi vielä mahdollistaa kohtuullisen,

noin 3,5 miljardin kilon viljasadon. Tämä tarkoittaa sitä, että viljasadosta tulisi jopa 16 prosenttia pienempi
kuin viime vuonna. Kokonaissatoennustetta laskee viime vuotta pienempi viljan kylvöala ja pienet ennustetut
hehtaarisadot. Puintikausi on vasta aluillaan, joten tulevien viikkojen sää tulee ratkaisemaan pitävätkö
tämänhetkiset arviot paikkaansa.
Lue koko uutinen: Viljasadosta tulossa pienin viiteen vuoteen, paljastaa ennakkosatotilasto (28.8.)
VYR:n puintiseuranta vko 34
Elokuun suotuisat sääolosuhteet ovat osaltaan jouduttaneet kasvustojen valmistumista ja kuivattaneet peltoja,
mutta tulevan syksyn sää tulee olemaan ratkaisevassa asemassa tämä vuoden vilja ja öljykasvisatojen
lopputuloksen kannalta. Otollinen sää voi vielä pelastaa satoja niillä alueilla, joilla keväällä pellot eivät
hukkuneet veteen. Viikko 34 päättyi erinomaisiin puintikeleihin, mutta valmista kasvustoa puitavaksi ei vielä
tunnu olevan. Olisikin erittäin tärkeää, että hyvät puintikelit jatkuisivat syyskuun lopulle saakka, sillä
epävakainen ja sateinen syksy tuottaisi suuria hankaluuksia puintikauden käynnistymiselle.
Lue koko uutinen: Hyvät säät vauhdittaneet kasvustoja, puinteja käynnistellään (26.8.)
Kotimaiselle rypsille kysyntää
Rapsi.fiprojekti on julkaissut esitteen, jossa kerrotaan paitsi öljykasvien viljelystä myös niiden käytöstä
elintarvikkeena ja rehuna. Esitteen nettiversiot ovat nyt helposti ladattavissa alla olevista linkeistä sekä
suomeksi että ruotsiksi.
Lue koko uutinen: Rypsiöljy – suomalaisten oma kasviöljy (21.8.)
Punahomeriski tänä kesänä korkealla
Kesän sateinen sää, joka jatkui viljan tähkälle ja röyhylletulovaiheessa, on edistänyt todennäköisesti
punahomeiden leviämistä ja lisännyt riskiä punahomeen tartunnalle sekä hometoksiinien muodostumiselle.
Riski on suuri erityisesti liian märkyyden heikentämissä kasvustoissa. Lisäksi myöhäinen kasvukausi lisää
riskiä sadonkorjuuajan tartunnalle ja punahomeiden leviämiselle edelleen. Nyt on tärkeää kiinnittää
huomioita huolelliseen sadonkorjuuseen ja kuivaukseen sekä sadon lajitteluun laadun turvaamiseksi.
Lue koko uutinen: Sateinen kesä lisää punahomeriskiä (19.8.)
Puintikauden aloitus viivästyy, VYR:n puintiseuranta alkoi
VYR:n perinteinen puintiseuranta on alkanut! Nurminataa on jo korjattu, syysviljojenkin puintia on paikoitellen
päästy kokeilemaan. Kiirettä ei kuitenkaan puimurin huollossa tarvitse vielä pitää, sillä pahimmillaan
kasvustojen arvioidaan olevan jopa neljä viikkoa myöhässä.
Lue koko uutinen: Puimureita on vielä aikaa huoltaa – kasvustot jopa neljä viikkoa myöhässä (19.8.)
Mitkä olivat suosituimmat lajikkeet tänä vuonna?
Kevätvehnän viljelyala laskussa, rukiin ja öljykasvien viljelyalaan kasvua, suosituimpien lajikkeiden joukossa
jälleen vanhoja tuttuja. Näin kertoo Maanmittauslaitoksen 17.8. tekemä tilastoajo lajikkeellisista viljelyaloista
vuonna 2015. Tilaston tiedot perustuvat viljelijöiden tukihakemuksissa ilmoittamiin lajiketietoihin ja 17.8.2015
tallennustilanteeseen.
Lue koko uutinen: Viljelyalat lajikkeittain 2015 (18.8)
Luke tiedottaa viime satovuoden tilastoista
Noin puolet Suomessa tuotetusta viljasta myydään välittäjille tai suoraan teollisuudelle, loput käytetään
lähinnä rehuna tiloilla, tiedottaa Luonnonvarakeskus. Satovuonna 2014/15 maatilat myivät yhteensä 2,2
miljardia kiloa viljaa, mistä 40 prosenttia oli ohraa, 31 prosenttia vehnää, 26 prosenttia kauraa ja kaksi
prosenttia ruista. Rypsiä ja rapsia tuli markkinoille yhteensä 44 miljoonaa kiloa.
Lue koko uutinen: Markkinoilla näkyi viime vuoden hyvä vehnäsato (10.8.)

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

