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Lukijalle
Syyskuun toinen Viljaviesti sisältää katsaukset kotimaan ja EU:n vilja ja
öljykasvimarkkinoihin sekä luomuviljamarkkinatilanteeseen. Tuoreimmat
kansainväliset vilja ja öljykasvisektorin uutiset voi käydä lukaisemassa Uutisia
lyhyesti osiossa.
Kotimaassa sadonkorjuu etenee, vaikka sateet hidastivatkin puinteja viime
viikolla. Myyntisuunnitelman laadinta omalle sadolle ja/tai sen päivittäminen
ovat tärkeitä tänäkin syksynä. Oman viljasadon laatu kannattaa selvittää esim.
esinäytteellä myyntisuunnitelmien perustaksi. Vinkit edustavan viljanäytteen
ottoon voi kerrata nopeasti esimerkiksi VYR:n huoneentaulusta.

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

Luomuviljamarkkinat
Kokonaisuudessaan luomuviljan elintarvikekäyttö
kasvoi vain noin 6 % (yhteensä 28,6 miljoonaa kiloa
kaudella 2014/15). Kasvua hidasti oleellisesti
luomuvehnän käyttömäärien pieneneminen jopa 38
prosenttia, verrattuna markkinointikauteen 2013/14.
VYR:n luomuviljatyöryhmässä laadittua arviota
luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä on päivitetty.
Päivityksessä on huomioitu tuoreet arviot luomuviljan
käytöstä
kotimaan
teollisuudessa,
ulkomaankaupasta ja teollisuuden ja kaupan
varastoista markkinointikauden päättyessä.
Lue lisää

EU viljamarkkinat
Syyskuun puoleen väliin mennessä viljojen
sadonkorjuu on saatu päätökseen suuressa osassa
EUmaista. Puinnit ovat edelleen kesken UK:ssa,
Ruotsissa, Baltian maissa ja Suomessa. Syyskuun
alussa aloiteltiin maissin sadonkorjuuta EU:n
päätuotantoalueilla.
Viljojen satotasot ovat olleet hyviä ja paikoitellen
jopa erinomaisia, mutta eivät kuitenkaan yllä viime
vuoden huipputasolle. Maissin satotasot puolestaan
jäävät reippaasti viime vuotta alhaisemmiksi.
Vehnän hyvät satonäkymät niin EU:ssa kuin
maailmallakin painavat vehnän hintoja laskuun.
Lue lisää

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat
Viime viikolla puinnit etenivät takkuillen. Sadekuurot keskeyttivät puintityötä koko maassa ja pahimmillaan
pelloille päästiin vain muutamana päivänä. Runsaista sateista johtuen pellot ovat märkiä ja kantavuus
heikkenee. Puintikosteudet ovat liikkuneet 2530 prosentin välillä ja sadon laatu kärsii sateista jatkuvasti.
Kotimaassa elosyyskuun välisenä aikana suurin muutos viljojen ostohinnoissa on tapahtunut rehuvehnällä ja
rukiilla.
Satovuoden 2014/15 aikana teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1,4 milj. tonnia, mistä
rehuteollisuudessa 620 000 tonnia ja elintarviketeollisuudessa 430 000 tonnia. Muuhun teolliseen tuotantoon
viljaa käytettiin 320 tuhatta tonnia.

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
• Vehnän tuotantoennustetta nostettu elokuisesta arviosta tasolle 727 milj. tonnia
• Viljojen kokonaissatoennustetta (1996 milj. tn) laskettu elokuisesta arviosta, johtuen maissin huonosta
satoennusteesta
• Vehnän loppuvarastot ennustetaan tänä satokautena ennätyssuuriksi (211 milj. tonnia)
• Syyskylvöjä hidastaa veden puute Mustanmeren alueella
• Ukrainassa syyskylvöistä tehtynä 25 prosenttia, Venäjällä 55 prosenttia
EU markkinatilanne
•
•
•
•
•

Sadonkorjuu on päätetty suuressa osassa EUmaita
Satotasot ovat olleet pääasiassa hyviä
Ennusteen mukaan 71 % vehnästä olisi leipävehnälaatuista tänä vuonna
Hyvät satonäkymät painavat vehnän hintoja alas
EU:n ohra tulee kohtaamaan lisääntyvää kilpailua Mustanmeren ja Australian suunnalta

Kotimaa
•
•
•
•
•
•

Puinnit kohta puolessa välissä suuressa osassa maata
On mahdollista ettei kaikkea satoa saada tänä vuonna korjattua
Vehnästä keskivertoa enemmän rehulaatuista tänä vuonna
Rukiin ja rehuvehnän hinta laski syyskuussa
Keväällä vietiin viljaa kesäkautta enemmän
Satovuoden 2014/15 aikana teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1,4 milj. tonnia

Luomuviljamarkkinat
• Luomukauran käyttö kotimaan elintarviketeollisuudessa kasvoi 2014/15 markkinointikaudella
• Kokonaisuudessaan luomuviljan elintarvikekäyttö kasvoi vain noin 6 %
• Markkinointikaudella 2014/15 luomuviljaa tuotiin lähes puolet viime vuotta vähemmän
• VYR:n luomuviljatyöryhmässä laadittua arviota luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä on päivitetty
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
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.

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

EU viljamarkkinat
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Ajankohtaista markkinoilla
Syyskuun puoleen väliin mennessä viljojen sadonkorjuu on saatu päätökseen suuressa osassa EUmaista.
Puinnit ovat edelleen kesken UK:ssa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Suomessa. Syyskuun alussa aloiteltiin
maissin sadonkorjuuta EU:n päätuotantoalueilla.
Viljojen satotasot ovat olleet hyviä ja paikoitellen jopa erinomaisia, mutta eivät kuitenkaan yllä viime vuoden
huipputasolle. Maissin satotasot puolestaan jäävät reippaasti viime vuotta alhaisemmiksi.
EU:n viljan tuotantoennusteisiin korotuksia
Ranskalainen analyytikkofirman Strategie Grainsin tekemän ennusteen mukaan EU:ssa tuotetaan viljaa
satovuonna 2015/16 yhteensä 305,5 milj. tonnia, mikä on noin 22 milj. tonnia vähemmän kuin 2014/15
kaudella. Ennustetta on nostettu elokuisesta arviosta reilulla 3 milj. tonnilla.

Syyskuun ennusteen mukaan EU:n vehnän kokonaistuotanto satokaudella 2015/16 olisi yhteensä 148 milj.
tonnia. Ennustetta on nostettu 2,3 prosenttia elokuussa annetusta arviosta. Korotus johtuu lähinnä Ranskan,
Saksan ja Slovakian aiempaa paremmista satoennusteista.
Komission ennusteen mukaan EU:ssa tuotetaan kaudella 2015/16 vehnää 148,6 milj. tonnia, USA:n
maatalousministeriön arvion mukaan sen sijaan jopa 154,1 milj. tonnia.
Ohran tuotantoennustetta nostettiin syyskuussa 2,8 prosenttia tasolle 60 milj. tonnia. Korotus johtuu lähinnä
Saksan, Ranskan ja UK:n korotetuista kokonaissatoennusteista.
Maissin kokonaissadon ennuste sen sijaan jatkaa laskuaan ja elokuun arviota laskettiin nyt 3,8 prosenttia.
Ennusteen mukaan maissia tuotetaan EU:ssa yhteensä 57 milj. tonnia, mikä on noin 18 milj. tonnia vähemmän
kuin satokaudella 2014/15. Arvioita satotasoista on laskettu useissa maissa mm. Saksassa ja Italiassa, mikä

alentaa kokonaissadon määrää. Ranskan kokonaissadon ennustetta on sen sijaan nostettu elokuussa
annetusta arviosta, sillä satotasojen on arvioitu olevan ennakoitua korkeammat.
Leipävehnää tuotetaan runsaasti
Vehnän laatu vaikuttaisi viime vuotta paremmalta lähes kaikissa EUmaissa. Valkuaistason on raportoitu olevan
tyydyttävä, mutta paikoitellen alhaisen puoleinenkin. Vehnän hyvät laatuuutiset ovat nostaneet myllylaatuisen
vehnän tuotantoennustetta ja tämän hetkisen arvion mukaan EU:ssa tuotetusta vehnästä jopa 71 prosenttia olisi
kaudella 2015/16 myllylaatuista. Satokaudella 2014/15 leipävehnää oli 60 prosenttia kaikesta tuotetusta
vehnästä. Leipävehnän kokonaistuotantoennuste asetettiin syyskuussa 104,4 milj. tonniin, mikä on suurin sitten
vuoden 2007.
Vehnän varastojen ennustetaan kasvavan 2015/16 kaudella mahdollisesti jopa 1,7 milj. tonnia viime
satovuodesta, tasolle 16,1 milj. tonnia. Ennusteen mukaan EU tuo 2015/16 satokaudella yhteensä 3,1 milj.
tonnia vehnää ja vie 27 milj. tonnia vehnää.

Vehnän hinta laskussa

Vehnän hyvät satonäkymät niin EU:ssa kuin maailmallakin painavat vehnän hintoja laskuun. Komission
hintatilastojen mukaan syyskuun alkupuolella leipävehnän hinta Ranskassa (dvld Rouen) tippui tasolle 154
€/tonni. Hinta oli alhaisempi kuin rehuohran hinta Saksassa (dlvd Hampuri) 155 €/tonni. Saksassa leipävehnän
hinta pysytteli 172 €/tonnin tasolla syyskuun alkupuolella.
Pudotus on ollut jyrkkä, sillä vielä heinäkuun alussa leipävehnästä maksettiin Saksassa (dlvd Hampuri) 199
€/tonni ja Ranskassa (dlvd Rouen) 194 €/tonni.
Kotimaassa (Naantalin satama) leipävehnän hintanoteeraus tippui viikolla 35 jopa 7 euroa/tonni tasolle 160
€/tonni. Hinta on pysynyt tällä tasolla kuluneen syyskuun ajan ja on siten korkeammalla tasolla kuin vehnän
hinta Ranskassa (Rouen).

Negatiivinen hintakehitys on ollut havaittavissa myös futuurimarkkinoilla. Myllyvehnän syyskuun sopimus
sulkeutui hintaan 148,75 €/tonni. Elokuun lopussa syyskuun sopimus oli vielä tasolla 160 €/tonni ja joulukuun
sopimus puolestaan 173 €/tonni. Vuoden 2016 maaliskuun sopimus oli elokuun päättyessä tasolla 178 €/tonni
ja toukokuun sopimus 180 €/tonni.

EU:n ohra kohtaamassa kilpailua

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kuluneen satokauden EU:n vienti ja tuontitodistukset sekä tiedot vastaavalta
ajalta satokaudelta 2014/15.

Komission tilastojen mukaan satokaudella 2015/16 on ensimmäisen 10 viikon aikana haettu vehnän
vientitodistuksia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän, joten kiristynyt markkinatilanne näkyy
vientimäärissä. Ohralle sen sijaan vientitodistuksia on toistaiseksi myönnetty viime vuotta selvästi enemmän,
mikä kertoo EU:n olevan kilpailukykyinen markkinoilla.
Analyytikkojen mukaan EU:n ohra tulee kohtaamaan lisääntyvää kilpailua Mustanmeren ja Australian taholta
joten se näkynee vientimäärien hitaampana kehityksenä ja paineena sisämarkkinahintojen alenemiselle.
Viljaalan yhteistyöryhmä.
Voit tilata Viljaviestin, peruuttaa tilauksen tai lähettää meille palautetta täältä.

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat
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Puinnit etenevät, mutta takkuillen
Viime viikolla puinnit etenivät takkuillen. Sadekuurot keskeyttivät puintityötä koko maassa ja pahimmillaan
pelloille päästiin vain muutamana päivänä. Runsaista sateista johtuen pellot ovat märkiä ja kantavuus
heikkenee. Puintikosteudet ovat liikkuneet 2530 prosentin välillä ja sadon laatu kärsii sateista jatkuvasti.
Puinnit yli puolivälin lähes koko maassa
Suuressa osassa maata puinnit ovat edenneet yli puolen välin syyskuun toiseksi viimeisen viikon alkuun
mennessä. Satakunnassa, VarsinaisSuomessa, KeskiPohjanmaalla ja PäijätHämeessä arvioidaan
puinneista olevan tehtynä noin 40 prosenttia. Pisimmällä puinnit ovat KeskiSuomessa, missä asiantuntijoiden
arvioiden mukaan sadonkorjuusta on jo lähes 80 prosenttia valmiina. Muualla arviot puintien edistymisestä
liikkuvat 60 – 70 prosentin tienoilla.
Rukiin sadonkorjuu on nyt saatu päätökseen ja suuressa osassa maata myös kevätvehnät on jo puitu. Savossa,
PäijätHämeessä ja VarsinaisSuomessa arvellaan syysvehnistä olevan pystyssä vielä enintään 1020
prosenttia. Alla olevaan taulukkoon on koottu kauran, ohran ja kevätvehnän puintien edistymistilanne alueittain.
Taulukon tiedot perustuvat asiantuntijoiden arvioihin.

Arviot öljykasvien puintitilanteesta vaihtelevat runsaasti ja asiantuntijoiden mukaan toistaiseksi on sadonkorjuu
käynnistetty ainoastaan syyskylvöisillä öljykasveilla. KeskiSuomessa öljykasveista arvioidaan olevan puituna
jo 30 prosenttia, VarsinaisSuomessa ja KeskiPohjanmaalla arviot liikkuvat 20 prosentin paikkeilla. Muualla
rypsin ja rapsin puinneista arvioidaan olevan valmiina vasta noin 5 – 10 prosenttia.
Satoa uhkaa jäädä pelloille
Puintien edistyminen ja onnistuminen on tulevien viikkojen sääolosuhteiden armoilla. Hyvä poutajakso
tarvittaisiin vielä vähintäänkin muutamaksi viikoksi, jotta kaikki myöhäänkin kylvetyt kasvustot tuleentuisivat ja
ne saataisiin korjattua. Asiantuntijat uskovat, että kaikkein myöhäisimmät kylvöt tuleentuvat vasta lokakuun
alkupuolella.
Mikäli sateet jatkuvat runsaina on olemassa mahdollisuus, että kasvustoja jää tänä vuonna korjaamatta.
Asiantuntijoiden mukaan suurin riski on kevätvehnien ja öljykasvien kohdalla, kaikkia myöhään kylvettyjä
lajikkeita ei välttämättä saada tänä syksynä pois pelloilta. Satotappioiden määrä jää vielä nähtäväksi.
Laadussa ei suuria muutoksia

Viljaerien laaduissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime viikkoon verrattuna. Viitteitä on saatu siitä, että
puintien edetessä ohran tärkkelyksen on havaittu laskevan ja valkuaispitoisuuden nousevan.
Hehtolitrapainojen on raportoitu olevan jopa poikkeuksellisen korkeita tänä vuonna kauralla (5760 kg) ja
ohralla (6872 kg). Asiantuntijat uskovat, että tänä syksynä kevätvehnästä sen sijaan rehulaatuista on
keskivertoa enemmän.
Sateiden vaikutuksia sadon laatuun on nyt hyvä seurata. Lähiviikkoina tullaan näkemään millaisia vaikutuksia
lisääntyvällä märkyydellä on ohrien hehtolitrapainoihin, kauran toksiinipitoisuuksiin ja kevävehnien
sakoluvuille.
VYR seuraa viiden viime syksyn tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta
toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon
alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu julkaistaan VYR sivuilla keskiviikkoisin. Raatilaisina on mm.
keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja ja neuvontajärjestöjen edustajia.
Lue lisää: Puintitilanne 14.8.2015

Kotimaan hintakehitys
Kotimaassa elosyyskuun välisenä aikana suurin muutos viljojen ostohinnoissa on tapahtunut rehuvehnällä ja
rukiilla. Rehuvehnän hinta on tippunut tarkastelujakson aikana 12 euroa/tn, rukiin hinta on laskenut puolestaan
10 euroa/tn. Pientä laskua on havaittavissa myös leipävehnän, mallasohran sekä rypsin ja rapsin hinnoissa.

Sen sijaan suurimokauran hinta on noussut 3 euroa/tn ja ohralla jopa 6 euroa/tn. Tässä vaiheessa
termiinihinnat lokamarraskuulle liikkuvat hyvin samalla tasolla päivän ostohintojen kanssa.
Kotimaassa viljojen viimeaikaiseen hintakehitykseen heijastuu selvästi yleinen kehitys muilla markkinoilla.
Lisäksi rehuvehnän hintaan on tuonut lisää laskupaineita se, että kotimaan vehnäsadosta ennustetaan suuren
osan olevan tänä vuonna rehulaatuista. Euroopassa sen sijaan ennustetaan suurinta leipävehnäsatoa sitten
vuoden 2007, mikä puolestaan painaa vehnän hintoja alas Pariisin pörssissä.
Luomuohran hinta nousi
Luomuviljan ostohintoja on ilmoittanut vähäinen joukko toimijoita, minkä vuoksi ostohinnoista ei ole laskettu
keskiarvoja.
Tarkastelujakson aikana (24.8. – 21.9.) luomuviljojen ostohinnoissa on havaittavissa pientä liikehdintää.
Luomuohran hinta on noussut tasolle 170210 euroa/tn, elokuussa hinta oli 160 euroa/tonni.
Luomumallasohran hinta on vastaavasti noussut 5 euroa/tonni elokuussa ilmoitetuista hinnoista. Luomurukiin
hinta on tippunut elokuisesta, jolloin ostohintojen vaihteluväli oli 260270 euroa/tn. Syyskuun puolessa välissä
lokamarraskuun termiinihinnat ovat lähes täysin päivän hintaa vastaavia.

Rypsin ja rapsin hinta tasainen syyskuussa
Rypsin ja rapsin hinta oli huipussaan heinäkuun puolessa välissä, kun Kirkkonummelle toimitettuna sen hinta
kipusi 385 euroon/tn. Heinäkuun huipun jälkeen hintakehitys on ollut laskeva, lukuun ottamatta pientä piristystä
syyskuun alkupuolella. Viikolla 38 rypsin ja rapsin hinta pysyi vakaana tasolla 358 euroa/tn.

Viime viikolla (viikko 38) leipävehnän hinta kotimaassa (Raisio) oli 160 euroa/tn ja se on pysynyt tasaisena koko
syyskuun. Rehuvehnän hinta (Raisio) tippui viime viikolla tasolle 132 euroa/tn, kun se vielä edeltävällä viikolla
oli 142 euroa/tn. Rukiin hintan (Lahti) pysyi heinä ja elokuun tasolla 180 euroa/tn mutta lähti syyskuussa
laskuun. Viime viikolla rukiista maksettiin 170 euroa/tn.
Rehuohran hinta (Naantali) on pysynyt elosyyskuussa melko tasaisena, joskin nousuhdanteisena. Rehuohran
hinta asettui viime viikolla 141 euroon/tn, mikä on hieman alhaisempi kuin syyskuun aiemmilla viikoilla. Kaura
hinta (ostajien keskiarvo) puolestaan on jatkanut nousujohteisena, vaikka viime viikolla kauratonnin hinta olikin
0,2 euroa/tn vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Viime viikolla kauran ostajien keskiarvo asettui 131 euroon/tn.

Lue lisää: Viikon ostohinnat VYR:n kotisivuilla

Viljan ostot hiljenivät toisella neljänneksellä
Luonnonvarakeskuksen (Luke) viljan ostot tilastosta selviää, että satovuoden 2014/15 aikana maatiloilta
ostettiin 2,2 milj. tonnia viljaa ja 44 000 tonnia rypsiä. Teollisuuden ja viljan välittäjien ostoista ohraa oli 860
000 tonnia, vehnää 680 000 tonnia, kauraa 570 000 tonnia ja ruista 50 000 tonnia.
Vuoden 2015 toinen neljännes oli ostojen osalta alkuvuotta hiljaisempi. Toisen neljänneksen aikana myytiin
130 000 tonnia vehnää, 105 000 tonnia kauraa, 204 000 tonnia ohraa ja 6 000 tonnia ruista. Rypsiä ja rapsia
myytiin 13 000 tonnia.

Viljan käyttö teollisuudessa tasaista
Satovuoden 2014/15 aikana teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1,4 milj. tonnia, mistä
rehuteollisuudessa 620 000 tonnia ja elintarviketeollisuudessa 430 000 tonnia. Muuhun teolliseen tuotantoon
viljaa käytettiin 320 tuhatta tonnia.
Satovuoden 2014/15 päätteeksi teollisuuden ja kaupan varastoissa oli viljaa yhteensä 420 000 tonnia sekä
rypsiä ja rapsia yhteensä 4,5 000 tonnia. Ohran osuus varastoista oli 140 000 tonnia, kauran 130 000 tonnia,
vehnän 110 000 tonnia ja rukiin 40 000 tonnia.

Vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana teollisuus käytti viljaa yhteensä 331 000 tonnia, viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyttö lisääntyi noin 6 000 tonnia ja pysytteli lähes samalla tasolla
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Viljasta 32 prosenttia (107 000 tn) käytettiin elintarvikekäyttöön, 44
prosenttia (146 000 tn) rehuteollisuuteen ja 23 prosenttia (77 000 tn) muuhun käyttöön.
Alla oleviin kuvaajiin on eritelty elintarviketeollisuuden ja rehuteollisuuden käyttö viljalajeittain vuoden 2015
aikana eli kahden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lue lisää: Luken tilastojulkaisu

Viljan vienti ja tuonti
Vienti veti keväällä

Kesäkuussa vietiin tasaisesti ohraa (39 000 tn), kauraa (48 000 tn) ja vehnää (37 000 tn). Kesäkuun kauralaivat
lähtivät pääasiassa USA:n (18 000 tn) ja Saksaan (13 000 tn). Suurin osa laivatusta ohrasta päätyi
Alankomaihin (25 000 tn), vehnää sen sijaan vietiin lähinnä Saksaan (23 000 tn) ja Alankomaihin (15 000 tn).
Ruista vietiin kesäkuussa pieni erä Japaniin (21 tonnia) ja tonnin verran myös Taiwaniin.

Kesäkuuta edeltävät kuukaudet olivat viennin suhteen reippaampia. Toukokuussa ohraa vietiin jopa 83 000
tonnia, josta suurin osa (68 000 tn) laivattiin SaudiArabiaan, minne vietiin myös erä vehnää (58 000 tn)
maaliskuussa. Huhtikuussa vehnää lähti 68 000 tonnia Espanjaan ja reilu 3 000 tonnia Norjaan. Maaliskuussa
ruista vietiin jopa 62 tonnia Japaniin.
Satokaudella 2014/15 ohraa vietiin yhteensä 331 000 tonnia, kauraa 354 000 tonnia ja vehnää 306 000 tonnia.
Viljan vienti yhteensä oli 990 000 tonnia. Ruista tuotiin satokaudella 48 000 tonnia.
Satokaudella 2013/14 ohraa vietiin 273 000 tonnia, kauraa 382 000 tonnia ja vehnää 133 000 tonnia. Viljan
vienti yhteensä oli 788 000 tonnia. Ruista tuotiin satokaudella 62 000 tonnia.

Vientilupia haettiin 2014/15 edellisvuotta enemmän
Markkinointikaudella 2014/15 haettiin vientilupia viljoille yhteensä 363 000 tonnin määrälle, kasvua edellisen
markkinointikauden määrään on noin 13 000 tonnia. Eniten vientilupia haettiin markkinointikaudella 2014/15
ohralle (183 000 tn), vehnälle ja kauralle haettiin molemmille lupia noin 90 000 tonniin. Rukiille vientilupia
haettiin 345 tonniin.
Markkinointikauden 2015/16 aikana (vko 36 mennessä) vientilupia on haettu viljoille yhteensä 3 300 tonnille,
josta suurin osa on kauralle. Kauran lisäksi rukiille on haettu lupia jo 63 tonniin.
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.
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Syksyiset terveiset
Syyskuun toinen Viljaviesti sisältää katsaukset kotimaan ja EU:n vilja ja
öljykasvimarkkinoihin sekä luomuviljamarkkinatilanteeseen. Tuoreimmat
maailmanmarkkinauutiset voi käydä lukaisemassa Uutisia lyhyesti osiossa.
Maailmalla pyritään tarkentamaan kuluvan satokauden 2015/16 viljasadon
kokonaiskuvaa lähes taukoamatta. Kansainvälinen Viljaneuvosto julkaisi
eilen oman arvionsa maailman viljataseista, arvion mukaan kuluvan
satokauden päätteeksi maailman vehnävarastot tulevat olemaan
ennätyksellisen
suuret.
Seuraava
Viljaviesti
syventyykin
maailmanmarkkinatilanteeseen ja tasenäkymiin.
Kotimaassakin sadonkorjuu etenee, vaikka sateet hidastivatkin puinteja viime viikolla. Myyntisuunnitelman
laadinta omalle sadolle ja/tai sen päivittäminen ovat tärkeitä tänäkin syksynä. Oman viljasadon laatu
kannattaa selvittää esim. esinäytteellä myyntisuunnitelmien perustaksi. Vinkit edustavan viljanäytteen ottoon
voi kerrata nopeasti esimerkiksi VYR:n huoneentaulusta.
VYR:n sihteeristöä voi tulla jututtamaan KoneAgriassa Tampereella 8.10.10. Osastolla voi tutustua VYR:n
toimintaan, keskutella ajankohtaisista sektorin asioista ja osallistua Viljavisatietokilpailuun. Kotiinviemisiksi
tarjolla on VYR:n tuottamia oppaita ja huoneentauluja. Tervetuloa!
Mukavia lukuhetkiä ja aurinkoisia puintisäitä!
Katri Popov
Asiantuntija. VYR
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Luomuviljan käyttö teollisuudessa
Tiedot luomuviljan käytöstä kotimaan teollisuudessa, luomuviljan ulkomaankaupasta ja teollisuuden ja kaupan
varastoista markkinointikaudella 2014/15 perustuvat TNS Gallup Oy:n tekemien yrityskyselyiden tuloksiin.
Kyselyt on rahoittanut maa ja metsätalousministeriö.

KUVA: Luomuviljan käyttö kotimaan teollisuudessa vuosina 2012–2015
Luomukauran käyttö jatkoi kasvua
Luomukauran käyttö kotimaan elintarviketeollisuudessa kasvoi 2014/15 markkinointikaudella edeltävään
kauteen 2013/14 verrattuna 24 prosenttia. Kotimainen teollisuus käytti kotimaista ja ulkomaista luomukauraa
elintarvikkeisiin yhteensä 17,1 miljoonaa kiloa. Viljaalan yhteistyöryhmän (VYR) luomuviljatyöryhmän jäsenet
kertovat, että pitkään jatkuneen kasvun taustalla on erityisesti luomukauran positiivinen vientikehitys.
Vientikysynnän uskotaan jatkavan vahvana myös tänäkin markkinointikaudella.
Kokonaisuudessaan luomuviljan elintarvikekäyttö kasvoi vain noin 6 % (yhteensä 28,6 miljoonaa kiloa kaudella
2014/15). Kasvua hidasti oleellisesti luomuvehnän käyttömäärien pieneneminen jopa 38 prosenttia, verrattuna
markkinointikauteen 2013/14. Luomuvehnää käytettiin 2014/15 kaudella elintarvikkeisiin yhteensä 4,2
miljoonaa kiloa. Luomuviljatyöryhmän asiantuntijoiden arvioiden mukaan luomutuotteiden kysyntään
kotimaassa vaikuttaa negatiivisesti etenkin tämän hetkinen kehno taloustilanne.
Ohran käyttö elintarviketeollisuudessa kasvoi yli 80 prosenttia markkinointikaudella 2014/15, mutta sen käyttö
on edelleen hyvin vähäistä muihin viljoihin verrattuna. Ohraa käytettiin elintarvikkeeksi yhteensä 1,1 miljoonaa
kiloa.
Alla olevaan taulukkoon on kerätty luomuviljan käyttö kotimaan teollisuudessa ja käytön muutokset kausina
2013/14 ja 2014/15. Taulukossa yksiköt ovat miljoonaa kiloa.

Rehusektorilla käyttö edelleen maltillista
Kotimaan toimijat aloittivat teollisten luomurehujen valmistuksen laajemmassa mittakaavassa vasta vuonna
2012. Kauraa käytettiin markkinointikaudella 2014/15 8 prosenttia vähemmän rehuteollisuudessa kauteen
2013/14 verrattuna.
Yhteensä luomuviljoja käytettiin rehuksi kotimaisessa teollisuudessa 2,7 miljoonaa kiloa, josta luomukauran
osuus oli 1,2 miljoonaa kiloa. Ohran ja vehnän osuudet kasvoivat markkinointikaudesta 2013/14, mutta määrät
pysyvät edelleen hyvin maltillisina.
Luomuviljan tuonti laski
Markkinointikaudella 2014/15 luomuviljaa tuotiin yhteensä 5,1 miljoonaa kiloa
markkinointikautta 2013/14 vähemmän. Tuonnista noin 2/3 oli luomukauraa ja loput ruista.

eli

lähes

puolet

Markkinointikaudella 2013/14 tuonti asettui tasolle 9,9 miljoonaa kiloa, kun taas kaudella 2012/13 luomuviljaa
tuotiin jopa 12,1 miljoonaa kiloa. Luomukauraa vietiin Suomesta viljana 1,4 miljoonaa kiloa ja ohraa 0,5
miljoonaa kiloa.

Arvio luomuviljan kysynnästä ja tarjonnasta

Arviota luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2014/15 päivitetty
VYR:n luomuviljatyöryhmässä laadittua arviota luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä on päivitetty.
Päivityksessä on huomioitu tuoreet arviot luomuviljan käytöstä kotimaan teollisuudessa, ulkomaankaupasta ja
teollisuuden ja kaupan varastoista markkinointikauden päättyessä. Verrattuna toukokuussa tehtyyn arvioon,
kasvoivat arviot luomuviljan käytöstä elintarviketeollisuudessa sekä teollisuuden ja kaupan varastoista. Arvion
muihin lukuihin ei ole tullut muutoksia.
Arviota päivitetään jälleen loppuvuonna, kun Lukelta saadaan tietoja maatilojen varastoista.
Taustaa arvion laadinnasta ja tulkinnoista
Arvio on tehty markkinointikaudella 2014/15 (1.7.2014–30.6.2015). Arvio kuluvan kauden alkuvarastoista on
edeltävän kauden loppuvarastojen suuruinen. Luomuviljojen sadot on Luken satotilastosta ja arviossa ei

huomioida seosviljaa ja sen tuotantoa. Luomuviljan käyttöä teollisuudessa on arvioitu Suomen Gallup
Elintarviketiedon tekemän kyselyn tulosten avulla (tiedot valmiit markkinointikauden osalta). Yrityskyselyn
tuloksia on hyödynnetty myös vienti ja tuontiluvuissa ja teollisuuden ja kaupan varastoissa. Viljojen
rehukäyttö maatiloilla on arvioitu edeltävän kauden suuruiseksi.
Arvio perustui Luken tekemään viljelijäkyselyyn. Arviossa ei ole huomioitu sadon laatua ja sen riittävyyttä eri
käyttötarkoituksien vaatimusten mukaisesti. Yli/alijäämä on laskennallinen erotus tarjonnan ja kysynnän
välillä. Laskennallinen yli /alijäämä syntyy, sillä maatilojen varastojen taso satokauden alussa ja lopussa
pidetään arviossa muuttumattomana.
Lue lisää: arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2014/15 (pdf)
Lue lisää: aiempi arvio ja uutisjuttu keväältä 2015
Lue lisää: VYR:n luomuviljamarkkinatsivut
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