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Kotimaan markkinat  

Kotimaan hinnat 

Syyskuussa kotimaan rypsin ja rapsin hinnat laskivat ensimmäistä kertaa vuoteen alle 600 €/t hintatason. 

Lokakuun aikana hinnat ovat kuitenkin jälleen nousseet yli 600 €/t. Kotimaan rapsin ja rypsin tämänhetkiset 

julkiset hinnat ovat kirjoitushetkellä (26.10.) 611–634 €/tonni paikkeilla (634 €/t Kirkkonummi) ja hinnat tu-

leville toimitusjaksoille 603–632 €/t (632 €/t Kirkkonummi).  Nousua noin kuukauden takaisiin vastaaviin hin-

toihin verrattuna on tämänhetkisissä hinnoissa 60 €/t ja tulevien toimitusjaksojen hinnoissa 56–58 €/t. Seu-

raavalle satokaudelle kirjoitushetken (26.10.) hinta on 628 €/t ja nousua kuukauden takaiseen vastaavaan 

hintaan verrattuna on 50 €/t. Kotimaan hinnat ovat seuranneet melko tasaisesti rapsin hintakehitystä Pariisin 

pörssissä (NYSE Euronext (Matif)).  

 

Euroopan markkinat 

Rapsin hinnat NYSE Euronextissä (Matif) 

Rapsin hintakehitys Pariisin pörssissä NYSE Euronextissä kääntyi keväällä laskusuuntaiseksi maalis-huhti-

kuussa saavutettujen hintahuippujen jälkeen. Heinäkuun alussa alkaneen uuden markkinointikauden aikana 

hintakehitys on jatkunut laskevana. Syyskuussa hinta painui ensimmäistä kertaa syyskuun 2021 jälkeen alle 

600 €/tonni. 

Rapsin lähin futuuri (marras 22) Pariisin pörssissä NYSE Euronextissä on kirjoitushetkellä (20.10.) 632 €/tonni. 

Marraskuun 2022 futuurissa nousua kuukauden takaiseen on 71 €/t.  Helmikuun 2023 futuuri on kirjoitus-

hetkellä (26.10.) 640 €/tonni ja nousua kuukauden takaiseen on 70 €/t.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  

Rapsin hintanäkymiä  

 Rapsin hintojen odotetaan olevan kuluvalla markkinointikaudella 2022/23 edellisen kauden 2021/22 

hintahuippuja keskimäärin alhaisemmalla tasolla. Taustalla vaikuttaa EU:n kuluvan markkinointikau-

den rapsin kokonaistuotantoennusteen kasvu ja sitä myötä ennustettu varastojen elpyminen.  

 Lyhyellä aikavälillä kasviöljymarkkinat sekä epävarmuus ja uutiset Ukrainan vientikäytävän tilan-

teesta tukevat rapsimarkkinaa, pidemmällä aikavälillä laskupainetta hintoihin aiheuttavat huolet 

taantumasta sekä soijamarkkinat  

 

Öljykasvit & jalosteet EU:ssa markkinointikaudella 2022/23  

Rapsin tase näyttää tasapainoiselta - tuotannon ja loppuvarastojen ennusteeseen hienoinen 

nousu edellisen ennusteen jälkeen  

Markkinointikaudella 2021/22 EU:n rapsivarastot vähenivät 1,1 miljoonalla tonnilla ja kauden päättyessä va-

rastot olivat erittäin alhaisella tasolla (0,7 Mt). Kuluvalla uudella markkinointikaudella 2022/23 EU:n rapsin 

tuotannon (19,5 Mt) ennustetaan olevan 2,5 miljoonaa tonnia enemmän kuin edellisellä markkinointikau-

della (17,0 Mt). Tämä tarkoittaa noin 15 % tuotannon kasvua edelliseen markkinointikauteen nähden. Rapsin 

murskauksen ja käytön ennustetaan kuitenkin myös lisääntyvän 2021/22 markkinointikauteen verrattuna. 

Rapsille ennustetaankin vahvaa kysyntää ja sen marginaalit näyttävät soijaa ja auringonkukkaa paremmilta.  

EU:n sisämarkkinoiden kysyntä ja vientiennusteen kasvu tasapainottavatkin tuotantoennusteen kasvua ja 

tase näyttää tasapainoiselta. Rapsin loppuvarastojen ennustetaan markkinointikaudella nousevan 1,8 miljoo-

naan tonniin ja tämä tarkoittaa noin 142 % kasvua kauden 21/22 erittäin alhaisiin loppuvarastoihin (0,7 Mt).  

Kuukauden takaisesta ennusteesta EU:n rapsin loppuvarastojen ennustetta on nostettu 0,1 miljoonalla ton-

nilla. 

Canolan ja rapsin tuontiennustetta Australiasta ja Ukrainasta EU-alueelle on nostettu. Aikaisemmin Austra-

lian Canolan ennustettiin olevan esimerkiksi Kanadan Canolaan ja Ukrainan rapsiin verrattuna vähemmän 

houkutteleva vaihoehto, mutta nyt tuontiennustetta on nostettu ja Australian Canola näyttää kilpailukykyi-

seltä vaihtoehdolta. Ukrainan tuontiin liittyy edelleen epävarmuuksia ja merivientikäytävän jatkosopimuksen 

tilanne on auki.   

 

 

 



  

 
  

Auringonkukan tase tiukahko – käytön ennustetta kuitenkin 

vähennetty ja loppuvarastojen ennustetta nostettu hienoisesti 

Auringonkukalle ennustetaan tiukahkoa EU-tasetta markkinointikaudella 2022/23. Edellisen ennusteen jäl-

keen auringonkukan käytön ennustetta on kuitenkin laskettu hieman, 11 miljoonasta tonnista 10,6 miljoo-

naan tonniin ja samalla loppuvarastojen ennustetta nostettu 0,2 miljoonalla tonnilla. Myös tuonnin ennus-

tetta on vähennetty 1,9 miljoonasta tonnista 1,5 miljoonaan tonniin.  

 

Soijan tuotantoennustetta pienennetty – markkinatilanne näyttää kuitenkin tasapainoiselta 

Soijan EU-taseen odotetaan olevan tasapainoinen kuluvalla markkinointikaudella 22/23. Soijan tuonnin ja 

käytön ennusteita on laskettu syyskuun alun jälkeen.   

 

Kasviöljyt ja rehut EU:ssa 

• Kokonaisuudessaan kasviöljymarkkinoiden ennustetaan olevan melko tasapainossa markkinointikau-

della 22/23. Rapsiöljyn tilanne näyttää jo tasapainoiselta.  

• Valkuaisrehujen kysynnän odotetaan laskevan hieman ja kaikkien kolmen rehun (rapsi, auringon-

kukka ja soija) markkinoiden odotetaan olevan tasapainoiset markkinointikaudella 2022/23. Syys-

kuun alun jälkeen sikasektorin valkuaisrehukysynnän ennustetta EU:ssa laskettu.  

 

Haastavat olosuhteet viivyttivät rapsin kylvöjä Euroopassa 

Voimakas kuivuus ja tietyillä alueilla voimakkaat sateet aiheuttivat haasteita rapsin kylvöihin monilla Euroo-

pan päätuotantoalueilla. Tämän takia rapsin kylvöt tai taimettuminen viivästyivät osin optimaalisen aikaik-

kunan ulkopuolelle. Ranskassa rapsin kylvöt saatiin kuitenkin tehtyä hyvään aikaan syyskuun alkupuoliskolla. 

 

Nostoja globaaleilta markkinoilta 

 Globaalisti rapsin & Canolan tilanne näyttää tasapainoiselta markkinointikaudella 2022/23 ja varasto 

 Soijan tarjonta melko runsasta 

 Soijalla globaalin taantuman arvioidaan voivan vähentävän kysyntää – painetta markkinaan 

 Brasilian soijasta kylvetty 21,5 % (15.10.) 



  

 
  

 Etelä-Amerikan sää jatkaa vaikuttamista markkinaan: kylvö-

jen eteneminen tulevien viikkojen aikana on avain pidemmän aikavälin suunnalle. Nyt kuivuuden ku-

rittamiin Brasiliaan ja Argentiinaan ennustettu sateita, jota toteutuessaan hyödyttäisivät soijaviljel-

miä.  
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