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Rusko 5.2.2018

Luomuviljan vienti & hankinta 27.10.2020
Avena Nordic Grain Oy - Sam Tallberg, Trade Manager



Päivän aiheet

 Kotimaan luomuviljasato ja –tase

 Viennin kysyntä ja kilpaileva tarjonta

 Hankinnan edellytykset viennin lähtökohdista

 Viennin haasteet / mahdollisuudet



Kotimaan luomuviljasato
 Luomutuotanto kasvusuunnassa (suurimmat: kaura, vehnä)

 Kotimaisen teollisuuden kapasiteetti kasvanut (mylly/rehuteollisuus)
 Tästä seurauksena mielenkiintoinen luomuviljatase 



Kotimaan luomuviljatase
 Kotimaan luomuviljatase vs. vientimahdollisuudet:

Tuotannon kasvusta huolimatta vienti haastavaa



Luomun kysyntä 
 Kysyntä on kasvanut jatkuvasti, ”kilpailu” kotimaa vs. vienti

 Suurin tuotantomäärä sekä suurin kysyntä luomukauralla = valmiita 
tuotteita viedäänkin jatkuvasti

 Yleisesti luomu kasvattaa jatkuvasti suosiotaan, kuluttajat 
tiedostavampia

 Suosio/kysyntä kasvaa myös sekä kuluttajaa että tuottajaa ohjaavan 
politiikan kautta (luomun osuuden kasvattaminen)

 Kysymysmerkkinä kasvulle Covid-19 ja uhkaava vakava taantuma?



Viennin kysyntä ja kilpaileva tarjonta
 Vientiin luomukauralle olisi runsaasti kysyntää 

 Kysyntää myös esim. vehnä, speltti, gluteenivapaa kaura, tattari

 Kysyntä pääasiassa Saksa/Keski-Eurooppa aina Espanjaan saakka.
Uudet avaukset mahdollisia, mutta epätodennäköisiä niin kauan kun 

ei ole varmaa volyymia. Myös vientiprotokollat yms. oltava kunnossa 
(kolmannet maat)

 Baltian maat vahvasti luomuviljamarkkinassa
Tuotanto (lue = vienti) kasvanut viime vuosina (oma käyttö vähäistä)
Etuna alhaisempi kuljetuskustannus Keski-Eurooppaan



Hankinnan edellytykset viennin lähtökohdista
 Sopimusviljelyn lisääminen
Mahdolliset hinnan uudet kiinnitysmekanismit (ei pörssinoteerausta)

 Riittävät määrät varmistettava hyvissä ajoin ennen satokautta

 Ennen kaikkea: riittävä volyymi vientitoimituksia varten (minimierät?)
Laivakuljetus (irtotavarana - myös osalasti esim. normaalin 

kauralaivauksen kanssa, määrä esim. 1200-1500 tn.)

Konttikuljetukset (alk.25 tn/kontti, tarvitaan sitoumus esim. 500 tn.)



Haasteet/mahdollisuudet
 Luomusato kasvaa, mutta tase ei pääse ylijäämäiseksi

Tuotannon kasvu ei riitä tuottamaan vientiylijäämää
Toisaalta kilpailu koventunut, hintaero konventionaaliseen viljaan 

kaventunut

 Riittävien määrien kerääminen laivauksia varten
Tarpeeksi volyymia, pystyttävä suuntaamaan 1-2 satamaan, 

Suomessa muutoinkin vain tietyt varastot ottavat vastaan luomua
Sopimukset tehtävä ajoissa, ja toimitettava ajoissa
Kuten lähes aina vientikaupassa, on mentävä ”myynti edellä”



Haasteet/mahdollisuudet
 Laadun varmistaminen ennen toimituksia
 Pelkkä ”luomu” ei riitä, laatukriteerit silti vaativat

Keski-Euroopan myllyt vaativat muilta ominaisuuksiltaan 
hyvälaatuista kauraa. H/L –paino, seulonta, väri jne. oltava kunnossa

Hometoksiinit olleet haasteena

Kuinka laatu varmistetaan (ennakkoanalyysit)?

Laatu voisi olla myös kilpailuetu Baltiaan nähden!



Kiitos! Pysykää turvassa ja terveenä!

Seuraa meitä: 

- www.avena.fi

- www.avenakauppa.fi

- https://www.facebook.com/AvenaNordicGrain
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