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Öljykasvien markkinatilanne 
meillä ja muualla
Perttu Korolainen



• Voimakkaita sääilmiöitä, kuivuutta, 
rankkoja sateita ja pakkasta

• Koronan vaikutukset suuret ja 
arvaamattomat

• Sodan uhka Ukrainassa ja tilanteen yleinen 
kiristyminen

• Poliittisia päätöksiä kuten USAn
ennakoidut koronnostot ja Venäjän 
vientimaksu 

• Raaka-ainepörssit (myös) reagoivat 
nopeasti ja normaalia enemmän 

M arkkin o id en  näkym iä



• Rypsin/rapsin hinta on ennätyksellisen korkealla
• Hintavaihtelut ovat voimakkaita ja nopeita

• Kysyntä satokaudella on ollut kova
• Kasviöljyjen hinnat ja kysyntä ovat olleet 

osasyynä voimakkaaseen hinnannousuun. 
• Lähes kaikkien kasviöljyjen hinnat 

nousseet rajusti
• Palmuöljyn hinnat nousseet osittain 

säästä ja osittain koronasta johtuvien 
tuotantovaikeuksien takia

• Energian hinnat ja siten myös öljyjen hinnat ovat 
vahvistuneet kysynnän elvyttyä ja 
lämmityskauden ollessa meneillään pohjoisella 
pallonpuoliskolla 

Öljykasvit



• Euroopan rapsisadosta kaudelle 2021–22 näyttää tulevan hieman keskimääräistä parempi

• USDA:n tammikuisen ennusteen mukaan EU 27- alueen kokonaissato olisi 17,4 miljoonaa tonnia, mikä on peräti 
7 % korkeampi kuin kaudella 2020-21

• EU:n rapsitase pysynee silti tiukkana voimakkaan kysynnän seurauksena

• EU-alue ei ole rapsin suhteen omavarainen, vaan tänne tuodaan merkittäviä määriä muilta tuotantoalueilta

• USDA ennustaa EU-varastojen jäävän kesäkuun 2022 lopulla jopa vain 0,4 miljoonaan tonniin

• Öljykasvien puskuvarastot ovat hyvän kysynnän takia jääneet pieniksi viime satokausina

• Kaudelle 2022-23 Strategie Grains arvioi rapsinsiemenen tuotannon kasvavan EU-maissa erityisesti isojen 
tuottajamaiden Saksan, Ranskan ja Puolan ennustettujen kylvöpinta-alojen kasvun myötä

• Kysynnän ennustetaan pysyvän vahvana myös tulevalla satokaudella, mikä tukenee hyvää hintatasoa myös 
jatkossa

Rapsi Euro o passa



• Sato epäonnistui samaan aikaan poikkeuksellisen monella alueella 

• Kanadan canolasatoennuste laski 12,6 miljoonaan tonniin vs 19,5 miljoonaa tonnia edellisellä kaudella
• Canolan hinnat nousseet uusille huipputasoille, tukee myös Euroopan rapsinhintoja

• Rapsinsiemenen tuonti Eurooppaan on laskenut edelliseen kauteen verrattuna
• Tärkein syy Kanadan surkea sato, tuonti Eurooppaan ennätyksellisen pientä
• Samaan aikaan muun maailman, erityisesti Kiinan kysyntä kasvaa
• Rapsinsiemenen saatavuus EU:ssa alittaa kysynnän
• Auringonkukansiemenen ja soijapavun käyttöä joudutaan lisäämään

• USDA ennustaa maailman rapsin ja canolan tuotannon jäävän 69 miljoonaan tonniin satokaudella 2020-21
• 7 % alle edelliskauden

• Maailman öljykasvituotannon kautta linjan arvioidaan jäävän yli 1 % aiemmin ennustetusta

• Brasilian, Argentiinan ja Paraguayn kuivan sään takia tuotanto- ja kylvöalaennusteet pienentyneet

• Intian rapsisadosta ja USA:n soijapapusadosta odotetaan aiempaa parempaa

• Maailman loppuvarastojen ennustetaan juuri Argentiina ja Brasilian heikon sadon vuoksi jäävän aiemmin 
ennustetusta jopa 6 %

Rapsi ja m uut öljykasvit m aailm alla



• Kotimaisen rypsin ja rapsin kysyntä on vahvaa
• Suomeen tuodaan joka vuosi suuria määriä rapsia ja muita öljykasveja

• Avenan Kantvikin puristamolla käytämme ensisijaisesti kotimaista raaka-ainetta, 
tuontitavaraa vain sen verran kun on välttämätöntä

• Viimeisten kasvukausien kylvöalat ja sadot ovat olleet todella alhaisia, onneksi nyt 
näyttäisi tapahtuneen käänne parempaan

• Tulevaan kasvukauteen lähdetään olemattoman pienillä alkuvarastoilla
• Ylituotantotilannetta oikein edes voi syntyä, koko EU on alituotantoaluetta

Rypsi ja rapsi Suom essa



5 hyötyä viljellä öljykasveja



Öljykasvien sopimusviljelyn edut 2022

Sopimuslisä jatkuvuudesta

Viljelytarvikekaupan rahoitus

Hinnanalennus kylvösiemeniin

Koulutustilaisuudet sopimusviljelijöille

RapsiApp ja neuvontaa yhteyshenkilöltä

Rahtivapaus yli 500 € tilaukseen 31.3.2022 asti



Kan n attavuus ja hin tataso ko rkealla



Valitse sopim ustyyppi!



Term iin iso pim us



Basis sopim us



✓ Vehnä ja öljykasvit

✓ Basis sovitaan kaupantekohetkellä

✓ Sopimus hinnoitellaan Euronext Pariisin 
futuurinoteerauksen mukaan. Voidaan 
hinnoitella myös toimituksen jälkeen (eri 
toimitusjaksoilla omat takarajat)

✓ Hinnoitellaan kerralla tai useassa erässä

✓ Osakiinnityksen vähimmäismäärä vehnä 
50 tn ja öljykasvit 20 tn

✓ Kaikki viljalajit ja öljykasvit

✓ Sopimus hinnoitellaan Avenan
hintanoteerauksien mukaan

✓ Hinnoitellaan kerralla tai useassa 
erässä

✓ Osakiinnityksellä ei 
vähimmäismäärää



Aikaisempi

Mahdollistaa myöhäisen 
kylvön

Työhuippujen tasaus

Rikkatorjunnan 
käytännöllisyys

Tuholaishuippujen 
välttäminen?

Viljelyvarmempi

Matalampi satopotentiaali

Kylvökosteuden säilyminen 
maassa?

Suurempi 
satopotentiaali

Kasvukauden 
hyödyntäminen alusta 
asti

Myöhäisempi

Tuleentumisriski

Tuholaispaineen 
osuminen?

RAPSIRYPSI

Onn istu oikealla 
öljykasvivalin n alla



Ei talvehtimisriskiä

Ei vaadi erityistä 
esikasvia

Matalampi 
satopotentiaali

Tuholaishuippujen 
ajoitus?

Suurempi 
satopotentiaali

Tuholaishuippujen 
välttäminen?

Talvehtimisen 
riski

Vaatii aikaisen 
esikasvin



Viestinnällinen ja neuvonnallinen työkalu 
öljykasvien viljelyn tueksi











1. Lataaminen puhelimeen
• Android: Google Play 
• iOS: AppStore

2. Kirjautuminen
• Avenakaupan tunnuksilla 
• Uudet käyttäjät: Linkki rekisteröitymiseen Avenakaupassa

3. Sovellus käytössäsi
• Tiedotteet – vastaanota ilmoituksia
• Tuholaisten havainnointi – tarkastele ja tee havaintoja
• Markkinatieto – seuraa hintakehitystä ja hyödynnä hinnoitteluvaihtoehdot
• Asetukset – hallinnoi ilmoitusasetuksia
• Palaute – lähetä kehitysideoita


