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Lukijalle
Vihdoin lokakuussa puinnit on saatu päätökseen ja työlistalla ovat
syysmuokkaukset. Eviran kotisivuilla voi tutustua tämän vuoden
viljasadon laatuun, tiedot päivittyvät viikottain: Viljasadon laatu 2015
VYR pyrkii parhaimpansa mukaan myös kehittymään ja tehostamaan
omaa markkinaseurantaa. Oheisen linkin kautta voit osallistua lukija
kartoitukseen, jonka tarkoituksena on selvittää olisiko VYR:n kotimaan
viljojen ja öljykasvien hintaseurantataulukosta mobiilisovellukseksi.
Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä: Kotimaan
hintaseurannasta
mobiilisovellus, käyttäisitkö Sinä?
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 markkinat
Tässä osiossa tuoreimpia uutisia maailman viljojen
tuotantoennusteista
ja
hintakehityksestä.
Kansainvälinen viljaneuvosto (IGC) tarkensi omia
ennusteitaan
syyskuun
lopulla,
USA:n
maatalousministeriön
tuoreimmat
luvut
ovat
lokakuulta.
Hintakehitystä seurataan sekä markkinahintojen että
futuurinoteerausten osalta.

EU viljamarkkinat
Tässä osiossa tarkkaillaan tuotantoennusteiden ja
hintojen kehitystä EU:ssa.
Komissio
ja
ranskalainen
anlayytikkofirma
tarkensivat omia ennusteitaan lokakuun puolivälissä.

Lue lisää

Lue lisää

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat
Kotimaan osiossa asiaa tällä kertaa viljojen ja
öljykasvien hintakehityksestä ja puintiuutisia.
Kotimaan osiossa voi tutustua myös Eviran
viljasadon laatuseurantaan ja lukea lisätietoa Luken
satokyselystä.

Öljykasvimarkkinat
Tässä osiossa tutkaillaan soijapavun ja muiden
öljykasvien hintakehitystä maailmanmarkkinoilla ja
EU:ssa.
Osio sisältää myös lyhyen katsauksen maissin
hintakehitykseen.
Lue lisää

Lue lisää

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

Uutisia  lyhyesti
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Ajankohtaista
Kansainväliset markkinat
Pohjoisella pallonpuoliskolla vehnän puintikausi on saatu kohta päätökseen
Venäjällä ja Ukrainassa kuivuus on haitannut syysvehnän kylvöjä
USA:n maatalousministeriö nosti kuukausiraportissaan lokakuussa vehnän tuotanto ja
varastoennustetta
Venäjällä vehnäkaupan uskotaan vilkastuvan etenkin lokakuun alussa käyttöön otetun uuden
vientiveron laskentatavan seurauksena
Vahva tarjonta luo hintapaineita vehnälle
FAO:n mukaan kaikkien viljojen varastojen ja kulutuksen suhteeseen ennakoidaan pientä laskua
Öljykasvimarkkinat
Soijapavun sadonkorjuu on alkanut Yhdysvalloissa pääosin hyvissä sääolosuhteissa, samoin
Kiinassa ja Kanadassa
Brasiliassa soijapavun uuden sadon kylvöt ovat käynnistyneet
USA:n maatalousministeriön tuoreen ennusteen mukaan soijaa tuotetaan ennätysmäärä 2015/16
FAO:n hintaindeksit öljykasveille, kasviöljyille ja valkuaisrehuille laskivat syyskuussa toisen
kuukauden peräkkäin
Komission tuoreimman arvion mukaan tänä vuonna rapsia tuotetaan EU:ssa jopa 13,3 prosenttia
vähemmän kuin viime vuonna
Uutisia EU:n markkinoilta
EU:ssa tuotetaan tänä vuonna viljaa 8,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna
Runsas tarjonta ja suhteellisen halvat viljan hinnat saattavat johtaa siihen, että EU:n viljanvienti laskee
Ensimmäiset EU:n kylvöennusteet julki
Rehuohran hintoja voi painaa alaspäin vahva kilpailu vientimaiden kesken ja runsas
maailmanlaajuinen tuotanto

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
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 lokakuun aikana.
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
Tuotantoennusteita korjattu jälleen ylöspäin
Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains nosti lokakuussa arviotaan EU:n kaikkien viljojen
kokonaistuotannosta tasolle 307,6 milj. tonnia. Samalla nostettiin myös vehnän tuotantoennuste uusiin
ennätyslukemiin, 149,5 milj. tonniin. Ohran (+0,2 milj. tn) ja maissin (+0,2 milj. tn) tuotantoennusteita korjattiin
tässä kuussa hieman ylöspäin.
Komission tuoreimman arvion mukaan kaikkien viljojen tuotanto asettuu EU:ssa tällä kaudella tasolle 301,9 milj.
tonnia, mikä on noin 8,3 prosenttia vähemmän kuin viljan kokonaistuotanto kaudella 2014/15. Viiden vuoden
keskiarvoon verrattuna kauden ennuste on kuitenkin noin 3,8 prosenttia korkeampi. Komission arvion mukaan
vehnän kokonaistuotanto on 144,6 milj. tonnia eli noin 2,8 prosenttia vähemmän kuin viime kaudella. Viiden
vuoden keskiarvoon verrattuna vehnän tuotantoennuste on kuitenkin noin 10,6 prosenttia korkeampi.

Komission mukaan runsaat viljasadot ja suhteellisen halvat viljan hinnat saattavat johtaa siihen, että kaudella
2015/16 EU:n viljanvienti tulee olemaan vähäisemmäksi kuin viime kaudella. Kysyntää on perinteisissä
kohdemaissa vähemmän, sillä maiden omat viljasadot ovat tänä vuonna olleet hyviä.
EU:n viennin ennustetaankin asettuvat kaudella 2015/16 tasolle 41,5 milj. tonnia, mikä olisi noin 20 prosenttia
kautta 2014/15 vähemmän. Laskusta huolimatta vientiennuste on kuitenkin 13 prosenttia korkeampi kuin viiden
vuoden keskiarvo.
Kylvöalojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan
Analyytikkofirma Strategie Grains julkaisi lokakuussa myös ensimmäiset ennusteensa tulevista kylvöaloista,
mutta arviot ovat tässä vaiheessa vielä hyvin alustavia ja voivat muuttua mm. sääolosuhteiden seurauksesta.
Vehnän ja ohran syyskylvöt ovat parhaillaan käynnissä Euroopassa ja tällä hetkellä säät ovat olleet

pääsääntöisesti suotuisia. Joissakin ItäEuroopan maissa rankat sateet ovat häirinneet kylvöjä, kun taas
Ukrainassa kuivuus on vaikeuttanut töiden etenemistä.
Viljojen tuotantoalan uskotaan kasvavan viime vuodesta vain hieman (0,2 milj. ha) ollen yhteensä 57,4 milj.
hehtaaria. Kesantoa uskotaan jäävän hieman viime vuotta vähemmän, yhteensä 5,2 milj. hehtaaria. Vehnän
kylvöalan arvioidaan hieman laskevan, ohraa sen sijaan arvioidaan kylvettävän muutaman prosentin verran
viime vuotta enemmän. Rehumaissin kylvöalan arvioidaan tässä vaiheessa pysyvän entisellään ja öljykasvien
alan ennustetaan kasvavan vain vähän (0,1 milj. ha). Suurin osa öljykasvien pintaalan kasvusta arvioidaan
johtuvan lisääntyvästä soijan tuotannosta.
Lue lisää: Komission lyhyen aikavälin tarkastelu maatalousmarkkinoihin (syksy 2015)

Hintakehitys Euroopassa
Vehnän varastoihin ennustetaan kasvua
EU:ssa viljanhinnat ovat olleet varsin eläväisiä viime kuukausina ja etenkin ennusteet erilaisista sääilmiöistä
ovat näkyneet hinnoissa hyvin. Kesäkuussa vehnän keskihinta Ranskassa (dlvd Rouen) oli 175 euroa/tn, kun
taas viime vuonna samaan aikaan hintataso oli 188 euroa/tn. Heinäkuussa hinta nousi tasolle 198 euroa/tn
uhkaavan helleaaltouutisten seurauksena. Helleaallon vaikutukset vehnällä jäivät kuitenkin odotettua
pienemmiksi ja hinta lähti laskuun. Syyskuun puolivälin pohjan (159 euroa/tn) jälkeen hinnat lähtivät uudelleen
nousuun ja lokakuun 16. päivänä leipävehnän hinta (dlvd Rouen) oli 171,59 euroa/tonni.

Analyytikot ennustavat lokakuussa vehnän varastojen olevan kauden päättyessä 18,4 milj. tonnia, mikä
merkitsisi 7,1 milj. tonnin ylijäämää. Ennustetta on korotettu syyskuisesta 2 milj. tonnia, sillä kotieläinsektorin
kysynnän on arvioitu laskevan ja viennin hidastuvan, kun taas tuonnin ja tuotannon arvioidaan kasvavan. EU:n
vehnän viennin uskotaan tyrehtyvän jopa 6 milj. tonnia verrattuna viime vuoteen.
Rehuohran hinnat nousivat
Myös rehuohran hinnat ovat olleet laskussa heinäkuun alusta alkaen, sen jälkeen kun noteeraus oli huipussaan
Ranskassa (dlvd Rouen) 185 euroa/tn ja Saksassa (dvld Hampuri) 179 euroa/tn. Alimillaan hinnat käväisivät
syyskuussa, kun hinta Ranskassa (dlvd Rouen) oli 151,86 euroa/tn ja Saksassa (dlvd Hampuri) 155 euroa/tn.
Syyskuun pohjakosketuksen jälkeen hinnat lähtivät nousuun ja lokakuun puolessa välissä rehuohran noteeraus
oli Ranskassa (dlvd Rouen) 162,79 euroa/tonni ja Saksassa (dlvd Hampuri) 160 euroa/tn.

Analyytikkojen mukaan rehuohran hintoja voi painaa alaspäin vahva kilpailu vientimaiden kesken ja runsas
maailmanlaajuinen tuotanto. Ohran vientimaista tällä hetkellä etenkin Romania vaikuttaisi olevan hyvin
kilpailukykyinen ja sen viennin kolmansiin maihin onkin ennustettu nousevan. Romanian ohrataseessa on tällä
hetkellä pientä laskennallista alijäämää, sen sijaan perinteisissä suurilla viejämailla Ranskalla ja Saksalla
ohratase näyttäisi olevan vahvasti ylijäämäinen.
Lue lisää: Komission lyhyen aikavälin tarkastelu maatalousmarkkinoihin (syksy 2015)
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Ajankohtaista markkinoilla
Pohjoisella pallonpuoliskolla kylvöt käynnissä
Pohjoisella pallonpuoliskolla vehnän puintikausi on saatu kohta päätökseen ja syyskylvöt ovat käynnissä.
Pääosin sääolosuhteet ovat olleet suotuisia, mutta etenkin Venäjällä ja Ukrainassa kuivuus on haitannut
syysvehnän kylvöjä. Kanadassa sen sijaan sateet ovat hidastaneet kevätvehnien sadonkorjuuta ja aiemmin
kasvukaudella saadut sateet aiheuttavat jonkin verran huolta sadon laadusta.
Eteläisellä pallonpuoliskolla kasvuolosuhteet ovat olleet hyvin vaihtelevia. Suuressa osassa Australiaa
olosuhteet ovat kääntyneet huonompaan suuntaan El Niñoilmiön tuoman kuivuuden saattelemana. Sateista on
ollut pulaa myös Argentiinan pohjoisosissa ja sadon laatu huolettaa sateen ja kuivuuden vaihtelusta
kärsineessä Brasiliassa. EteläAfrikassa vehnän hehtaarisatojen ennustetaan tänä vuonna jäävän normaalia
alhaisemmiksi, myös kuivuudesta johtuen.
Tuotantoennusteet tarkentuvat entisestään
USA:n maatalousministeriö nosti kuukausiraportissaan lokakuussa maailman vehnän tuotannon ennustetta
tasolle 732,8 milj. tonnia, mikä tarkoittaisi historian kolmanneksi suurinta vehnäsatoa. Raportissaan ministeriö
arvioi myös vehnän viennin aiempaa ennustetta vilkkaammaksi ja etenkin Ukrainan, Kazakhstanin ja Venäjän
viennin uskotaan virkistyvän. Venäjällä kaupan uskotaan vilkastuvan etenkin lokakuun alussa käyttöön otetun
uuden vientiveron laskentatavan seurauksena. Sen sijaan arviota USA:n ja Argentiinan vehnän viennistä on
korjattu nyt alaspäin.
Vaikka USA:n maatalousministeriö arvioi maailman vehnän kulutukseen pientä nousua, on loppuvarastojen
määrää nostettu jälleen. Kyseessä on uusi ennätys, yhteensä 228,5 milj. tonnia.

FAO:n lokakuussa julkaiseman raporttinsa mukaan rehuviljojen varastot kääntyvät tällä markkinointikaudella
laskuun. Samalla kaikkien viljojen varastojen ja kulutuksen suhteeseen ennakoidaan pientä laskua 25,4
prosentista 24,8 prosenttiin. Sen sijaan runsaan vehnäsadon vuoksi vehnän varastojen ja kulutuksen
suhteeseen on ennakoitu pientä nousua 27,9 prosentista 28,9 prosenttiin.

Lue lisää: USA:n maatalousministeriön kuukausiraportti (lokakuu 2015)
Lue lisää: FAO:n kuukausiraportti (lokakuu 2015)

Hintakehitys maailmanmarkkinoilla

Australian kuiva kasvukausi ja Mustanmeren alueen kuivat kylvöolosuhteet aiheuttivat jonkin verran huolta
syyskuun aikana ja nostivat vehnän markkinahintoja. Pienestä noususuhdanteesta huolimatta
maailmanmarkkinahinnat ovat pysytelleen alhaisina aiempiin vuosiin verrattuna.
Syyslokakuun vaihteessa (vko 40) vehnän hinta USA:ssa (SRW,Gulf) 218 dollaria/tonni, vastaavaan
ajankohtaan viime vuonna vehnästä maksettiin 240 dollaria/tonni. Kuun vaihteessa Mustanmeren
myllyvehnästä maksettiin 189 euroa/tonni, kun viime vuonna hinta oli 235 euroa/tonni. Lokakuun puolessa
välissä (vko 42) Mustanmeren vehnän hinta oli noussut 198 euroon/tonni, sen sijaan USA:ssa ja Ranskassa
hinnat ovat kääntyneet laskuun. Hintapainetta vehnälle luo etenkin vahva tarjonta maailmanmarkkinoilla.
Ohran vientihinnoissa tapahtui selvä notkahdus syyskuun alussa (vko 36), jolloin hinta EteläAustraliassa tipahti
tasolle 165 euroa/tonni. Vastaava pudotus tapahtui myös Ranskassa (171 euroa/tonni) ja EteläAustralian
mallasohralla (184 euroa/tonni). Maltillisemmin putosivat Saksan ja Mustanmeren rehuohrien hinnat. Lokakuun
puolessa välissä (vko 42) hinnat ovat kääntyneet nousuun ja tonnihinta EteläAustralian ohralla oli 196
euroa/tonni. Ranskassa ja Mustallamerellä rehuohrasta maksettiin 190 euroa/tonni.

Pariisin pörssissä myllyvehnän futuurien noteeraukset ovat olleet syyskuun nousun jälkeen jälleen
laskusuuntaisia. Lokakuun alussa lähimmän myllyvehnän futuurin noteeraus oli 176,25 euroa/tonni ja lokakuun
20. päivänä se asettui tasolle 175,5 euroa/tonni.

Lue lisää: USA:n maatalousministeriön kuukausiraportti (lokakuu 2015)
Lue lisää: FAO:n kuukausiraportti (lokakuu 2015)

Uutisia syyskuun lopulta
Kansainvälisen viljaneuvoston (IGC) syyskuussa antaman ennusteen mukaan viljaa tuotetaan maailmassa
satokaudella 2015/16 yhteensä 1 996 milj. tonnia, mikä on noin 21 milj. tonnia vähemmän kuin viime
satokaudella. Ennustetta on kuitenkin nostettu elokuisesta 8 milj. tonnilla.
IGC nosti syyskuussa vehnän maailman tuotantoennusteen uusiin ennätyslukemiin. Ennusteen mukaan
vehnää tuotetaan tänä satovuonna yhteensä 727 milj. tonnia, mikä on 7 milj. tonnia enemmän verrattuna
viime vuoteen.
Alla olevan taulukon tiedot on päivitetty: FAOAMIS (syyskuu), IGC (24.9.) ja USDA (11.9.).

Vehnän kulutukseen ennustetaan kasvua
IGC arvioi syyskuussa vehnän kokonaiskulutuksen satokaudella 2015/16 olevan tasolla 719 milj. tonnia, mikä
tarkoittaa noin 2 prosentin kasvua viime satokauteen. Ennakoitu kulutuksen kasvu johtuu pääasiallisesti
lisääntyneestä rehuvehnän käytöstä. Rehuvehnän kulutuksen ennustetaan lisääntyvän etenkin EU:ssa, missä
kehno maissisato lisää vaihtoehtoisten rehujen käyttöä. EU:n vehnän kokonaiskäyttö on arvioitu olevan tänä
satovuonna yhteensä 55,5 milj. tonnia, mikä on korkein sitten satovuoden 2009/10.
IGC:n mukaan vehnän varastot kasvavat satokaudella 2015/16 9 milj. tonnia eli 4,2 prosenttia viime kaudesta.
Ennustetta on vielä nostettu elokuisesta ennusteestaan 5 milj. tonnia. Satovuoden päättyessä vehnää
arvioidaan olevan varastoissa yhteensä 211 milj. tonnia, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.
Sadonkorjuukuulumisia maailmalta
Ukrainassa vehnän sadonkorjuu on nyt saatu päätökseen ja kokonaissadon arvioidaan olevan noin 6
prosenttia suurempi verrattuna viime satovuoteen. Vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi vehnäsadon laatu
arvioidaan kuitenkin viime vuotta huonommaksi ja jopa 60 prosenttia vehnäsadosta uskotaan olevan
rehulaatuista. Näin ollen rehuvehnän osuus olisi tänä vuonna puolet viime vuotta suurempi. Sen sijaan
Venäjällä vehnän hehtaarisatojen on raportoitu olevan ennakoitua parempia. Ennusteiden mukaan maassa
tuotetaan tänä vuonna yhteensä 60 milj. tonnia vehnää eli lähes saman verran kuin viime vuonna. Länsi
Siperian alueella hyvät sääolosuhteet ovat jouduttaneet kasvustojen valmistumista ja kevätvehnien puinnit
ovat parhaillaan käynnissä.
Kanadassa vehnää tuotetaan IGC:n syyskuun ennusteen mukaan yhteensä 25,5 milj. tonnia, mikä on jopa 13
prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Lasku johtuu lähinnä keskivertoa alhaisemmiksi ennustetuista
hehtaarisadoista, vaikka kylvöala olikin hieman viime vuotta suurempi. Sateet ovat häirinneet puinteja
Kanadan lounaisosissa, mutta etelässä on nautittu hyvistä sadonkorjuusäistä. USA:ssa kevätvehnien puinnit
päättyivät syyskuun puolivälissä hyvien säiden saattelemana. Sadon laadun on raportoitu olevan viime vuotta
parempi, etenkin sakolukujen ja valkuaispitoisuuden osalta. USA:ssa tuotetaan IGC:n ennusteen mukaan

tänä vuonna 58,5 milj. tonnia vehnää eli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Myös Kiinassa vehnän hehtaarisatojen on kerrottu olevan odotettua parempia ja sadonkorjuu on saatu
päätökseen hyvissä sääolosuhteissa. Kiinan tuotantoennuste on asetettu syyskuussa tasolle 129 milj. tonnia,
mikä on noin 2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Intiassa vehnän keskisato on jäämässä tänä vuonna
viime vuotta alhaisemmaksi, minkä vuoksi vehnää tuotetaankin tänä satovuonna vähemmän kuin viimeiseen
neljään vuoteen (88,9 milj. tonnia). Satotappiot johtuvat pääasiallisesti sadonkorjuuta häirinneistä
vaihtelevista sääolosuhteista.
Syyskuussa Australiaan iskenyt kuivuus on aiheuttanut jonkin verran epäilyksiä vehnäsatoihin liittyen, mutta
siitä huolimatta IGC ennustaa vehnän kokonaissadon olevan 8 prosenttia viime vuotta suurempi (yhteensä
25,5, milj. tonnia). Kasvu johtuu lähinnä viime vuotta paremmista hehtaarisadoista. Brasiliassa sen sijaan
aikaisimpia puinteja tehtiin hyvissä sääolosuhteissa päätuotantoalueilla, mutta sateet ja halla ovat
aiheuttaneet huolta mahdollisista satotappioista. Tuotantoennuste on kuitenkin edelleen korkealla (7,1 milj.
tonnia), mikä on 18 prosenttia enemmän kuin viime satovuonna.
Soijan ja maissin tuotetaan vähemmän kuin satokaudella 2014/15
IGC:n syyskyyn ennuste soijan kokonaissadosta kaudella 2015/16 liikkuu tasolla 317 milj. tonnia, mikä on 5
milj. tonnia vähemmän kuin ennuste satokauden 2014/15 ennätyssuuresta (322 milj. tonnia) sadosta.
Tuotannon lasku johtuu pääasiassa pienemmästä kylvöalasta. Soijan käytön ennustetaan kasvavan
maltillisesti kaudella 2015/16, johtuen lähinnä soijan lisääntyneestä kysynnästä rehuksi, elintarvikkeiksi ja
teolliseen käyttöön. Soijan varastojen ennustetaan kasvavan kaudella 2015/16 noin 2 milj. tonnilla. Alla
olevan taulukon tiedot on päivitetty: FAOAMIS (syyskuu), IGC (24.9.) ja USDA (11.9.).

Maissin satokauden 2015/16 sadonkorjuu on parhaillaan meneillään pohjoisella pallonpuoliskolla, Etelä
Amerikassa sen sijaan aloitetaan kylvökautta. IGC:n syyskuussa antamansa arvion mukaan maissia tuotetaan
tällä satokaudella yhteensä 967 milj. tonnia, mikä on noin 4 prosenttia (38 milj. tonnia) viime satokautta
vähemmän. Maissin kulutuksen ennustetaan sen sijaan pysyttelevän jälleen historiallisen korkealla, 970 milj.
tonnissa, johtuen lähinnä lihan ja tärkkelyksen vahvasta kysynnästä. Tänä satovuonna maissin varastojen
ennustetaan supistuvan 1,7 prosenttia (11 milj. tonnia) viime vuodesta. Alla olevan taulukon tiedot on
päivitetty: FAOAMIS (syyskuu), IGC (24.9.) ja USDA (11.9.).

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

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

Kotimaan vilja ja öljykasvimarkkinat

23.10.2015

Puinnit vihdoin päätökseen
Pitkittyneiden kylvöjen ja kylmän kasvukauden vuoksi tänä vuonna
sadonkorjuu venyi pitkälle lokakuun puoliväliin. Puintikautta päästiin
aloittelemaan alueesta riippuen useita viikkoja normaalia myöhemmin
ja kasvustojen hidas valmistuminen on rajoittanut puintien etenemistä.
Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että myöhäisimmätkin vehnäkasvustot ja
öljykasvit on lähes kokonaan korjattu, vaikka osa kasvustoista on ehkä
puitukin hieman vihreänä talven alta pois.
Myöhäisestä aloituksesta huolimatta loppupuintikausi on sujunut
pääosin hyvin. Päivittäistä puintiaikaa on enää vähän, mutta sää on
ollut viime viikkoina suuressa osassa maata aurinkoinen ja
kohtuullisen kuiva. Yöpakkaset ovat sen sijaan lisänneet kuivausaikaa
ja kuivurikapasiteetti onkin muodostunut useilla tiloilla pullonkaulaksi. Yöaikaan kuivaus on hidasta ja kuluttaa
nyt paljon öljyä.
Loput puidaan tällä viikolla
Asiantuntijoiden arvioiden mukaan tämän viikon alkuun mennessä suurin osa viljoista ja syysöljykasveista on
vihdoin saatu puitua ja loput saadaan korjattua ennen viikon lopulle uumoiltuja sateita. Jonkin verran saattaa
öljykasveja ja härkäpapua jäädä vielä maahan, mutta valtaosa on jo puitu.
Satakunnan alueella öljykasvien puintitilanne näyttäisi olevan muita alueita heikompi, sillä kasvustot eivät ole
vieläkään valmistuneet. Arvioiden mukaan vain noin 30 prosenttia syysöljykasveista ja 20 prosenttia
kevätöljykasveista on tämän viikon alkuun mennessä puituna. PohjoisSavon alueella arvioidaan
kevätöljykasveista olevan noin puolet puituna, Savon pohjois ja eteläosissa arviot liikkuvat sen sijaan 70 –
75 prosentin välillä. Muualla maassa kevätöljykasveistakin arvioidaan 80 – 100 prosenttia jo puiduiksi.
Vehnän sakoluku laskussa
Viljan laadun asiantuntijat arvioivat pääasiallisesti hyväksi tai keskimääräiseksi, mutta vaihtelua on
havaittavissa jonkin verran. Tässä vaiheessa satotappioita alkaa kuitenkin jo muodostua, sillä valmiit viljat
eivät enää kestä suuria sademääriä.
Hometoksiinit ovat pysyneet tänä syksynä todella alhaisina, vaikkakin puintikauden päätteeksi on esiintymiä
havaittu jonkin verran kauralla ja ohralla. Jonkin verran myös kauran värissä on tapahtunut harmaantumista
puintien kääntyessä loppusuoralle.
Etenkin ohralla ja kauralla on hehtolitrapainojen raportoitu olevan paikoitellen jopa erinomaisia, mutta
myöhään kylvetyillä kasvustoilla näyttäisi hehtolitrapainot hieman putoavan.
Tasaisesti koko puintikauden vehniä on vaivannut alhainen valkuaispitoisuus ja vehnäsadosta arvellaankin
suuren osan menevän tänä vuonna rehuksi. Puintikauden edetessä myös vehnien sakoluvun on havaittu
laskevan.
Öljykasveja jäänee puimatta
Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan puimatta jäävien kasvustojen osuuksia tänä vuonna. Satakunnassa ja
PohjoisSavossa viljoista uskotaan jäävän jopa 10 prosenttia peltoon, johtuen heikoista tai hukkuneista
kasvustoista. Arviot liikkuivat 5 prosentin tienoilla VarsinaisSuomessa, EteläSavossa ja KeskiPohjanmaan
alueella. Korjaamatta jää myöhään kylvettyjä kasvustoja, mitkä eivät ehdi valmistua tai kasvustoja, mitkä ovat
lakoontuneet. Muualla maassa arviot korjaamatta jäävästä viljaalasta liikkuvat muutamien prosenttien
tasolla.
Suuressa osassa maata asiantuntijat uskoivat, että lähes kaikki öljykasvit saadaan tänä vuonna korjattua.
PohjoisSavossa sen sijaan uskottiin öljykasveista jäävän peltoon jopa 10 20 prosenttia ja Satakunnassa
kasvustojen valmistumista odotellaan edelleen. Korjaamatta jää tänä vuonna kasvustoja, jotka on kylvetty
erittäin myöhään tai ovat vahingoittuneet runsaista sateista.
VYR puintiseuranta päättyy tältä syksyltä
VYR on seurannut kuudetta syksyä peräkkäin puintien edistymistä asiantuntijaraadin avulla. Seurannan kesto
on riippunut puintikauden kestosta. Tänä vuonna seuranta päättyy tähän yhdeksänteen uutisjuttuun.

Suuri kiitos kaikille raatilaisille, jotka ovat ahkerasti vastanneet viikoittaisiin kyselyihin puintien
etenemisestä. Ilman heitä ja heidän panostaan tämän seurannan toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista!
VYR on seurannut viiden viime syksyn tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen
seuranta on toteutettu asiantuntijaraadin avulla. Raatilaisilta on kyselty arvioita puintien etenemisestä kunkin
viikon alussa ja niiden pohjalta kirjoitettu uutisjuttu on julkaistu VYR sivuilla keskiviikkoisin. Raatilaisina on
mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja ja neuvontajärjestöjen edustajia.
Lue lisää: Puintitilanne 5.10.2015

Kotimaan hintakehitys
Leipävehnän hinta nousi hieman
Leipävehnän hintanoteeraukset ovat kotimaassa hieman piristyneet lokakuun alkupuoliskolla. Päivän hintojen
lisäksi pientä nousua on havaittavissa myös loppuvuoden termiinihinnoissa. Leipävehnän hintanoteeraukset
vaihtelivat VYR:n hintaseurannassa viikon 42 alussa 149–169 euroa/tn välillä.

Syyskuun lopussa rehuvehnän ja ohran hinnat tippuivat, mutta ovat sen jälkeen pysyneet suhteellisen tasaisina.
Myös kauran ja rukiin hinnat laskivat syyskuun loppupuolella, mutta pientä nousuakin oli havaittavissa lokakuun
alussa. Muiden viljojen osalta hintamuutokset ovat olleet pienehköjä. Luomuviljojen ostohinnoissa ei
tapahtunut suuria muutoksia syyslokakuun vaihteessa.
Pitkän aikavälin tarkastelussa kotimaan hinnat ovat olleet alhaisemmalla tasolla kuin viime vuosina. Hinnat ovat
kuitenkin pysytelleet toistaiseksi vuosien 20092010 alhaisimman hintatason paremmalla puolella.

Rypsin ja rapsin hinta piristyi kuun vaihteessa
Rypsin ja rapsin ostohinnat ovat pysyneet tasaisina lokakuun ajan. Viikolla 39 hinta nousi 362 euroa/tn tasolle,
missä se on viimeiset viikot pysynyt.

Basis negatiivinen syyskuun alussa
Leipävehnän hintanoteeraukset Naantalin satamassa ovat melko 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 näkyy, basis muuttui syyskuun alkupuolella muutaman kuukauden laskun jälkeen hetkellisesti
negatiiviseksi. Lokakuun alkupuoliskossa basis on pysynyt kohtuullisen vakaana ollen 16 euroa/tn viikolla 41.
Lue lisää: VYR:n kotimaan hintaseuranta
Lue lisää: VYR:n maailmamarkkinahintojen seuranta

Vielä voi vastata sähköisesti Luken satotutkimukseen
Luke toteuttaa vuosittain tutkimuksen tärkeimpien peltokasvien korjuualoista
ja kokonaissadosta, viljan varastomääristä ja suurimmilta perunatiloilta myös
perunan varastomääristä. Tiedonkeruu koskee sekä tavanomaisia että
luomutiloja ja tänä vuonna mukana kyselyssä on noin 6 600 erilaista
maatilaa ympäri Suomea. Tutkimukseen osallistuvat tilat saavat tietoa
tutkimukseen osallistumisesta tällä viikolla.
Vaivatonta vastaamista
Kyselyyn vastaamisesta on tehty annetun palautteen perusteella erityisen
helppoa ja joustavaa, sillä vastaaminen onnistuu nopeasti verkossa juuri
silloin kun itselle sopii. Vastaamista helpottaa myös se, että tutkimuksen pohjatiedoiksi on saatu tilan kevään
päätukihaussa ilmoittamat kasvikohtaiset kylvöalat. Yksittäisen maatilan osalta tietoja tarvitaan keskimäärin
vain noin 34 kasvin osalta.
Verkossa vastauksensa voi käydä antamassa milloin tahansa, mutta viimeistään 27. lokakuuta.
Verkkovastaamisen päätyttyä tiedonkeruuta jatketaan puhelinhaastatteluilla, mikäli verkkopalvelua ei ole
hyödynnetty . Luken tavoitteena on, että pääosa tiloista antaisi tietonsa verkossa.
Tutkimusta suomalaisen kasvituotannon hyväksi

Tutkimuksen ansiosta saadaan mahdollisimman kattava ja oikea kokonaiskuva suomalaisesta
peltokasvituotannosta. Tietoja hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelun ja päätöksenteon pohjana,
maatalousalan tutkimuksissa ja esimerkiksi Luken tuottama satotilasto perustuu satotutkimuksen tietoihin.
Satotutkimusta on tehty Suomessa yli sadan vuoden ajan. Tutkimuksen tekee Luonnonvarakeskus, joka on
yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta.
Lue lisää: Luken tiedote satokyselystä (1.10.)
Lue lisää: Tietoa satotutkimuksesta

Eviran laatuseuranta tutkii viljojen käyttöön vaikuttavia tekijöitä

Suomessa
tuotetusta
viljasta
15
prosenttia
menee
elintarvikekäyttöön, viidennes kotieläinten rehuksi rehuteollisuuden kautta ja lähes puolet käytetään suoraan
maatiloilla rehuiksi. Loput sadosta (alle 10 prosenttia) menee muuhun käyttöön teollisuudessa tai energiaksi
maatiloilla.
Evira tutkii laatuseurannan avulla viljan käyttöön vaikuttavia laatu  ja turvallisuustekijöitä. Jokaisella viljalajille
ja loppukäytöllä on määrätyt laatutekijät, jotka vaikuttavat sadon käyttömahdollisuuksiin. Laatuseuranta arvioi
kuinka suuri osa kaurasadosta kelpaa elintarvikkeeksi, riittääkö mallasteollisuudelle ohraa raakaaineeksi
oluen valmistukseen ja mikä on suomalaisen karjan syömän rehuviljan laatu.
Viljanäytteet suoraan viljelijöiltä
Laatuseurannan viljanäytteet ja niiden taustatiedot on pyydetty suoraan viljelijöiltä. Näytteistä tutkitaan
jokaiselle viljalajille tärkeimpiä käyttölaatuun ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten hehtolitrapaino,
kosteus, valkuaispitoisuus, tärkkelyspitoisuus, sakoluku ja hometoksiinien esiintyminen.
Aineistosta tutkitaan onko sato turvallista elintarvikeeksi ja kotieläimille tutkimalla haitallisten homemyrkkyjen
ja torajyvien esiintymistä ja tarvittaessa esim. kasvinsuojeluainejäämiä tai raskasmetallien pitoisuuksia
sadossa. VYR :n turvallisuusseuranta käyttää aineistona laatuseurannan näytteitä, analyysituloksia ja
taustatietoa.
Ajankohtaista tietoa Eviran kotisivuilta
Eviran kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa laatuseurannan etenemisestä sekä viikoittain päivittyvät taulukot.
Sadonkorjuun alusta alkaen kotisivuille päivitetään tietoa viljasadon keskilaadusta. Taulukkoon viljasadon
keskilaadusta (tilanne syyskuun lopussa) sekä Eviran kotisivuille pääsee alla olevista linkeistä.
Laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 lähtien. Luomuviljan laatua on tutkittu aiempaa laajemmalla otoksella
vuodesta 2012 lähtien. Kokonaiskuva viljasadon laadusta ja turvallisuudesta on tärkeä tiedonlähde viljaalan
toiminnan tueksi.
Lue lisää: Ajankohtaista viljasadon laadussa
Lue lisää: Eviran viljasadon laatuseuranta
Lue lisää: Viljan laatutekijät
Lue lisää: VYR:n turvallisuusseuranta
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Öljykasvimarkkinat
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Soijapavun satoa korjataan
Soijapavun sadonkorjuu on alkanut Yhdysvalloissa pääosin hyvissä sääolosuhteissa, samoin Kiinassa ja
Kanadassa. Myös eteläisellä pallonpuoliskolla olosuhteet ovat vaikuttaneet lupaavilta ja Brasiliassa uuden
sadon kylvöt ovatkin käynnistyneet. Brasilian tuotannon uskotaan korjaavan tällä satokaudella ennätyksellisen
100 milj. tonnin soijasadon. Sen sijaan Ukrainassa ja Intiassa soijan kokonaistuotanto jää keskivertoa
pienemmäksi, johtuen alentuneista hehtaarisadoista.
USA:n maatalousministeriön tuoreen ennusteen mukaan soijaa tuotettaisiin koko maailmassa kaudella 2015/16
yhteensä 320,5 milj. tonnia, mikä olisi uusi ennätys. Varastoihin ennustetaan noin 7 milj. tonnin kasvua tällä
kaudella. USA:n maatalousministeriö korotti myös arviotaan maailman öljykasvien kokonaistuotannosta tasolle
531 milj. tonnia. Ennustetta on nostettu tässä kuussa aiemmasta arviosta johtuen mm. Kanadan ja Kiinan
parempien rapsisatonäkymien johdosta.

FAO:n hintaindeksit öljykasveille, kasviöljyille ja valkuaisrehuille laskivat syyskuussa toisen kuukauden
peräkkäin. öljykasvien hintaindeksi tippui elosyyskuussa prosentin ja valkuaisrehun indeksi puolestaan 3
prosenttia. Öljykasvien ja kasviöljyjen hintaindeksit eivät ole olleet näin alhaalla FAO:n mukaan sitten
maaliskuun 2009 ja valkuaisrehujen hintaindeksi kävi viimeksi yhtä alhaalla joulukuussa 2011. Öljykasvien ja
valkuaisrehujen hintaindeksia painaa alaspäin soijapavun heikkenevä hinta, sillä 2015/16 kauden
satoennusteet ovat huimat.

Hintakehitys pörssissä
Chicagon pörssissä lähimmän maissifutuurin noteeraus nousi syyskuun aikana noin 13 dollaria/tonni, mutta
lähti uuteen laskuun jälleen lokakuun vaihduttua. Lokakuun 19. päivänä lähimmän maissifutuurin noteeraus oli
146,84 dollaria/tonni. Maissin hintoihin vaikuttavat ennusteet keskivertoa heikommasta kokonaissadosta. USA:n

maatalousministeriö alensi lokakuussa maailman maissin tuotantoennustetta jälleen, tällä kertaa 5,5 milj.
tonnia. Ministeriön arvion mukaan Brasilian maissisato näyttäisi kuitenkin aiempaa arviota paremmalta.

Soijan futuurinoteeraus on puolestaan pysytellyt Chicagon pörssissä elokuun pudotuksen jälkeen melko
tasaisena. Lähimmän soijafutuurin noteeraus oli elokuussa parhaimmillaan 411,3 dollaria/tonni ennen kuin se
laski noin 350 dollarin/tonnin tienoille. Nyt lokakuun 19. päivänä noteeraus oli tasolla 353,77 dollaria/euro.
Soijan vahva tarjonta maailmanmarkkinoilla, hiipuva kysyntä ja huoli suuren soijanostajan Kiinan talouskasvun
hiipumisesta voivat vaikuttaa hintakehitykseen.

Rapsin futuurihinnat Pariisin pörssissä ovat lähteneen uuteen nousuun elosyyskuun vaihteen jälkeen.
Lokakuun 20. päivänä lähimmän rapsifutuurin noteeraus oli 379 euroa/tonni, kun taas syyskuussa lähimmän
noteerauksen keskiarvo oli noin 363 euroa/tonni.
Hintakehitykseen saattavat vaikuttaa ennusteet EU:n tuotannon supistumisesta, sillä komission tuoreimman
arvion mukaan tänä vuonna rapsia tuotetaan jopa 13,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, yhteensä 21,1
milj. tonnia. Rapsivarastojen puolestaan ennustetaan supistuvan 30 prosenttia kaudesta 2014/15.
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