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ja vesakoituneena peltona 
ollut joutomaa-alue muuntuu 

luonnon hoito alueeksi.

Haskap sai myynti luvan 
EU-alueella vuonna 2018. 

Tällä hetkellä Suomessa 
on noin kymmen kunta 

haskapin viljelijää.

Suomen metsä keskuksen 
johtava metsän hoidon 
asian tuntija Markku 
Remes on huolissaan 
metsien käsittelyyn 
liittyvän päätöksen
teon siirtymisestä 
kansalliselta tasolta 
komissiolle.

Luonnonvarakeskuksen PlasmaN-hankkeessa 
tutkitaan ammoniakkiliuoksen käyttöä 
typpilannoituksessa. Koekasvina on toiminut 
kolmatta vuotta peräkkäin Helmi-kevätvehnä.

Keskikosken tilalla viljely aloitettiin uudelleen 
lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Tilan vihanneksia 

ja perunaa viljellään katteessa.
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Hintarallia
ALKUVUODESTA VILJOJEN ja öljykasvien hinnat 
nousivat maailmanmarkkinoilla huippulukemiin. 
Kuluvana syksynä ne ovat jo laskeneet huomatta
vasti. Pellervon taloustutkimuksen tänä syksy
nä julkaistun ennusteen mukaan viljan hinnat 
pysyvät tavanomaista korkeammalla ensi vuoden 
sadonkorjuuseen saakka, mutta jäävät matalam
malle tasolle kuin viime satokaudella. Viljojen 
hinnanvaihtelujen nähdään kuitenkin säilyvän 
voimakkaana.

Viljan hinnanmuutosten tarkka ennustami
nen on liki mahdotonta. Siitä huolimatta viljeli
jän tulisi päätellä hinnoissa satovuoden aika
na tapahtuvien muutosten perusteella, kuinka 
paljon viljaa kannattaisi myydä sadonkorjuun 
jälkeen ja minkä verran sitä olisi hyvä jättää 
varastoon. Ennustamiseen liittyvien epävarmuus
tekijöiden takia viljelijälle vaihtoehdoksi jää ris
kienhallintaan panostaminen. Viljan myyntiajan
kohtien suunnittelussa on järkevää jakaa riskiä 
hajauttamalla myyntejä useampiin eriin. Hinta
piikkien hyödyntäminen, kauppasopimukset ja 
viljan hinnan kiinnittäminen voivat olla hyviä 
keinoja. Hyvän pohjan myyntipäätösten tueksi 
luovat viljelyn tuotanto ja varastointikustannus
ten laskeminen ja kulloisenkin markkinatilan
teen seuranta.

Pääkirjoitus

Erityisesti kotieläintiloilla viljamarkkinoiden 
heilahtelut ovat kannustaneet yrittäjiä pohtimaan 
tilansa rehuomavaraisuutta ja varastojen kasvat
tamista. Esimerkiksi Rantalan lihasikalalla viljan 
hintariskiä on pyritty pienentämään rakentamal
la tilalle reilun vuoden aikana monta uutta siiloa. 
– Tällä varastotilalla pärjätään nyt hyvin. Oli aika 
hullua myydä ensin viljaa pois ja ostaa sitä hetken 
päästä taas muilta tiloilta, yrittäjä Matti Rantala 
toteaa sivulta 27 alkavassa jutussa.

Rajut vaihtelut viljojen hinnoissa ovat saaneet 
monet muutkin viljelijät harkitsemaan varasto
tilojen lisäämistä. Tilakohtaisen varastointikapa
siteetin lisääminen tuo joustoa sadon myyntiin, 
vaikka toki vaa'an toisella puolella painavat muun 
muassa varastotilojen rakentamiseen liittyvät kus
tannukset. Kustannuksia puntaroidessa on uuden 
siilon rakentamisen lisäksi yhtenä mahdollisuute
na viljan varastotilan vuokraaminen (s. 22). Myös 
käytettyyn siiloon investoiminen tai yhteissiilon 
rakentaminen ovat harkitsemisen arvoisia toimia. 
Markkinalähtöiselle ajattelulle, kotimaisten ja kan
sainvälisten viljamarkkinoiden seurannalle sekä 
laskimelle on nyt käyttöä enemmän kuin koskaan.
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