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Rapsi 
ylivoimainen ykkönen
Rapsilla tehtiin ylivoimaisesti parempaa tulosta kuin kauralla, kun tuotot 
laskettiin joulukuun alun hinnoilla. Tulokset laskettiin Tuottopehtorilla 
kilpailijoiden saaman sadon, kisassa käytettyjen tuotantopanosten ja 
sadon laadun mukaisilla arvoilla. Ilkka Kouvo voitti talouskisan Campino-
rapsilla. 

 ◼ Teksti: Annaleena Ylhäinen
 ◼ Kuvat: Annaleena Ylhäinen, Ilpo Hartikainen

K eväällä tuntui hyvältä 
ajatukselta laittaa rapsi 
ja kaura samaan sarjaan 
talouskilpailussa.

Rapsin hinta syksylle oli alle 
360 euroa tonnilta ja kisaloh-
koilta odotettiin tuhat kiloa pie-
nempiä satoja. 

Kolmen tonnin rapsisadolla ja 
alle 360 euron hinnalla ei olisi 
tätä kisaa voitettukaan. 

Kasvukauden edetessä kävi 
kuitenkin selväksi, että rapsi 
pesee kauran kannattavuudessa 
mennen tullen. Rapsin hinta 
lähti nousuun, ja rapsikasvustot 
näyttivät paremmilta kuin kos-
kaan. 

Elintarvikekauralla olisi vaa-
dittu 15 tonnin satoa talouskil-
pailun palkintosijoille pääsemi-
seksi nykyisillä hintasuhteilla. 

Luomukauralla olisi riittänyt 
4 500 kilon sato, joka on periaat-
teessa realistista saavuttaa. 

Hannu Mikkolan saama 2 649 
kilon luomukaurasato on nor-
maali keskisato, mutta parhaim-
millaan luomukauran keskisato 
on tonnin suurempi.

Talouskilpailussa kaikki rapsit 
olivat kauroja kannattavampia, 
vaikka kauralla rikottiin satoen-
nätys.

Hinnat nousussa
Rapsin varastot olivat pienet jo 
talvella, joten hintojen nousu ei 
tullut yllätyksenä.

Huhtikuun Käytännön Maa-
mies -lehden numerossa kan-
nustimme lukijoita kylvämään 

kevätrapsia, sillä syksyn hinta 
oli 356 euroa tonnilta ja nousu-
painetta oli ilmassa.

Touko-kesäkuussa pörssihin-
nat sahasivat edestakaisin, mutta 
heinäkuusta lähtien on menty 
ylöspäin. 400 euroa meni pörs-
sissä rikki loppusyksyllä.

Maailman rapsisadot jäivät 
odotettuja pienemmiksi, esi-
merkiksi Kanadassa oli korjuu-
vaikeuksia aikaisen lumentulon 
vuoksi. Kasviöljyjen hintaa ovat 
nostaneet myös palmuöljyn tuo-
tantovaikeudet.

Myös elintarvikekauran hin-
noissa on mietoa ylävireisyyttä 
DON-toksiiniongelman vuoksi.  

Pohjois-Amerikassa kauran 
hinnat ovat nousseet voimak-
kaasti Kanadan korjuu- ja laatu-
ongelmien vuoksi. 

Nousu ei ole kuitenkaan hei-
jastunut Euroopan markki-
noille, sillä kauran hinnat ovat 
paikallisempia kuin vehnän tai 
rapsin.

Rapsilla 30 euroa laatulisää
Talouskilpailussa sadon arvot 
laskettiin joulukuun alun perus-
hinnoilla, joihin lisättiin raaka-
viljanäytteestä tehdyistä ana-
lyyseistä saadut laatulisät tai 
-vähennykset.

Laatulisät eivät vastaa täysin 
todellisuutta, sillä viljankuivaa-
mossa käynyt rapsi tai kaura on 
puhtaampaa, painavampaa ja 
kaikin tavoin laadukkaampaa 
kuin suoraan puimurista otettu 
näyte.

Raakaviljanäytteen ottami-
nen hehtaarisatoa punnitessa 
on kuitenkin ainoa tapa päästä 
käsiksi juuri satokisalohkon 
sadon laatuun. Näytteitä siivilöi-
tiin ja kuivattiin hieman ennen 
laatuanalyysin tekoa.

Rapseille laatulisät laskettiin 9 
prosentin ja kauralle 14 prosen-
tin peruskosteudessa. Jos kos-
teus on tämän alle, siitä makse-
taan laatuhyvitystä. 

Suurimman laatulisän saa-
neen kisarapsin tilityshinta oli 
50 euroa korkeampi kuin pie-
nimmän tilityshinnan saanut 
rapsi, kertoo öljykasvien asian-
tuntija Kati Lassi Avena Nordic 
Grainilta.

Korkeimman hinnan analyysi-
tulosten perusteella sai Tuomo 
Wirman, jolle maksettiin yli 30 
euron laatulisää korkeasta öljy-
pitoisuudesta ja matalasta PRA-
arvosta. Tilityshinnaksi tuli 420 
euroa tonnilta.

PRA-arvo kuvaa sitä osaa sie-
menestä, joka ei ole valkuaista 
eikä öljyä. PRAn tulisikin olla 
mahdollisimman pieni. Laatu-
lisää maksetaan, jos arvo on alle 
38 prosenttia.

Laatuvähennyksiä tuli, jos 
öljypitoisuus jäi alle 40 prosen-
tin, PRA-arvo ylitti 40 prosent-
tia, lehtivihreäpitoisuus ylitti 30 
ppm, tai seulontatuloksissa oli 
paljon epäpuhtauksia tai roskia.

Avenalla oli aiemmin käytössä 
erilainen laatuhinnoittelu, jossa 
määritettiin myös rikka- ja valku-
aispitoisuus. 

Nykyinen laatuanalyysi ei vie 
niin paljon työaikaa, mutta pal-
kitsee kuitenkin puhtaita, kor-
kean öljy- ja valkuaispitoisuuden 
omaavia eriä, Kati Lassi selittää.

”Sekä seulontaan että PRA-
arvoon viljelijä voi vaikuttaa 
omilla toimenpiteillään, esimer-
kiksi tekemällä rikkatorjunnan 
huolella.”

Seulonta on herättänyt vil-
jelijöissä ihmetystä. Jääkö seu-
laan sekä pienet rikkasiemenet 
että isoimmat rapsinsiemenet? 
Ja jääkö seulaan epäpuhtautena 
myös pahkahomeen vaivaamat 
pienet siemenet?

Avenan laboratoriossa seu-
lonta tehdään 1,12 ja 0,5 mil-
limetrin pyöreäreikäisillä seu-
loilla, jotka ovat päällekkäin. 

Seulonta muodostuu alim-
maisen seulan alle ja päällim-
mäisen seulan päälle jäävästä 
osasta, joista yhteenlaskettuna 
lasketaan seulontaprosentti, 
Lassi selittää.

”Jos tämän ”seulonnan” jou-
kossa on rypsin tai rapsin sieme-
niä, nypitään ne aina pois pin-
seteillä. Isoja rapsinsiemeniä ei 
siis koskaan lasketa mukaan seu-
lontaan.”

Lassin mukaan rikat mene-
vät välillä ylimmän seulan läpi, 
välillä jäävät sen päälle riippuen 
rikkalajista ja rikkojen siemen-
ten koosta. ”Pahkahomeen pah-
kat jäävät usein ylimmän seulan 
päälle, jos ovat kokonaisia. Ros-
kat, viljan jyvät yms. jäävät pääl-
limmäisen seulan päälle.”

Kauran perushinta 138
Kauran hinnat pyydettiin Fazer 
Myllyltä. Elintarvikekauran 
perushinta oli joulukuun alussa 
138 euroa tonnilta. 

Seulonnasta, korkeasta hehto-
litrapainosta ja alle 14 prosen-
tin kosteudesta sai laatulisiä tai 
vastaavasti vähennyksiä, jos arvot 
olivat heikot, kertoo Tero Hirvi.

Fazer Myllyn vastaanottora-
jana on 56 hlp. Se ei täyttynyt 
kaikkien kaurakilpailijoiden 
raakaviljanäytteen tuloksissa. 

Päätimme kuitenkin laskea 
niille hinnan suurimokauran 
mukaan, sillä viljankuivaamossa 
käyneiden kaurojen hehtolitra-
painot olivat 7–9 kiloa suurem-

mat kuin raakavilja-analyysin 
tulokset.

Osalle kauroista tuli siis suu-
rimmat mahdolliset vähennyk-
set liian pienestä hehtolitrapai-
nosta.

Seulonnasta lisähintaa tuli 
Riku Ollille, Juha Strömbergille 
ja Ari Siivoselle. Ollilla ja Ström-
bergillä hinnaksi tuli 144 euroa 
tonnilta.

Marko Aallon, Janne Rätön ja 
Ento Oinon kaura hinnoiteltiin 
rehukauraksi, sillä sadosta löy-
tyi DON-toksiineja. Rehukau-
ran hinnat pyydettiin A-Rehulta, 
jossa saa myös laatulisää hehto-
litrapainosta ja alle 14 prosentin 
peruskosteudesta. Rehukauran 
hinnaksi tuli 117–121 euroa. 

Luomukauran perushinta 
tuloksia laskiessa oli 302 euroa 
tonnilta. Viikkoa myöhemmin 
se nousi 310 euroon. 

Hannu Mikkolan luomukaura 
sai lisähintaa seulonnasta, mutta 
vähennyksiä hehtolitrapainosta. 
Lopullinen hinta oli 306 euroa 
tonnilta. 

Luomuviljan kohdalla on 
hyvä muistaa, että viljelijän 
kyky neuvotella hyvä sopimus 
on merkittävässä roolissa, ja hin-
taerot viljelijöiden kesken ovat 
suuret. Julkiset hinnat ja yksit-
täisten  viljelijöiden itselleen 
neuvottelemat hinnat poikkea-
vat voimakkaammin kuin tavan-
omaisella viljalla.

Luomuelintarvikekauralla 
on näkyvissä aitoa hintakilpai-
lua, sillä kysyntää on enemmän 
kuin tarjontaa. Käytännössä jul-
kisiin hintoihin voi neuvotella 
vähintään parikymppiä lisää, jos 
toimitettavaa tavaraa on paljon, 
ainakin osalla myllyistä.

Parasta hintaa on maksettu 
sopimustuotantona viljeltävästä 
luomupuhdaskaurasta. Sitä vil-
jelyttää Helsingin Mylly ja se 
toimitetaan Vaasaan. Julkinen 
hinta oli keväällä 340 euroa.  

Puhdaskauran tuotannossa 
on tarkat säännöt. Vieraita vil-
joja saa olla enintään kuusi 
kappaletta kilossa eikä viljaan 
saa sekoittua missään vaiheessa 
allergeeneja vaikkapa lupiinista 
tai selleristä. 

Luomukauran tuotannossa 
hintojen kiinnittäminen etukä-

teen on tavanomaisempaa kuin 
tavanomaisella puolella. Arvi-
olta 75 prosenttia Etelä-Suomen 
luomuviljelijöistä kiinnittää kau-
ran hinnan keväällä.

Käytännön Maamiehen saa-
mien tietojen mukaan viime 
keväänä monet kiinnittivät luo-
mukauransa 330 euron tonni-
hintaan ja luomupuhdaskauran  
370 euron hintaan, jos toimitet-
tavaa riitti useamman rekan ver-
ran.

Kanadassa on käytössä sama 
systeemi tavanomaisen kauran 
tuotannossa. Myllyt ovat varmis-
taneet kauran saatavuuden etu-
käteen kiinnitetyillä hinnoilla jo 
vuosikymmeniä sitten.

Kanadan kaura-ala lähti las-
kuun, jolloin myllyjen täytyi 
keksiä keinot raaka-aineen var-
mistamiseksi. Raha oli ratkaisu. 
Kanadassa kauran viljelijät sito-
vatkin tyypillisesti hinnat kiinni 
hyvissä ajoin ennen kylvöjä. 

Lannoitekustannuksissa  
eroja
Lannoituskustannuksissa oli 
suuret erot niin rapsilla kuin 
kaurallakin.

Osa kilpailijoista käytti karjan-
lantaa, josta laskettiin vain levi-
tystyö- ja poltto- ja voiteluaine-
kustannuksia. 

Karjanlantaa käyttämällä saat-
toi säästää 50–100 euroa hehtaa-
ria kohti molemmilla viljelykas-
veilla. 

Rapsikilpailijoista Kortes-
mäet, Jari Lahtinen ja Martti 
Tytykoski käyttivät karjanlan-
taa, kaurakisaajista puolestaan 
Aapo Isotalo, Kalle Yli-Jaakkola 
ja Ento Oino.

Karjanlanta sopii mainiosti 
sekä kauran että rapsin lannoi-
tukseen, kunhan myös nopealiu- 
koista typpeä ja fosforia sekä 
hiveniä on tarjolla.

Lantaa käyttäneet rapsikisaa-
jat huolehtivat kaikki myös juo-
lavehnän torjunnasta. Juolaveh-
näaineista (Agil, Stratos Ultra, 
Focus Ultra tai Targa Super) 
heille tuli jokunen kymppi lisä-
kustannuksia kasvinsuojeluun.

Lantaa käyttävistä kilpaili-
joista Jari Lahtinen ja Aapo Iso-
talo eivät ole mukana ympäris-
tökorvausjärjestelmässä. 
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Rapsi oli tänä vuonna 
monella tilalla kan-
nattavin kasvi. Niin 
myös Käytännön Maa-
miehen talouskilpai-
lussa. Rapsit voittivat 
talouskisan ylivoimai-
sesti, sillä sadot olivat 
suuria ja rapsin hinta 
nousi syksyn mittaan.
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Lahtisella olikin kisan suurin 
typpilannoitusmäärä, koska vain 
nitraattidirektiivi oli otettava 
huomioon. Isotalon typpilan-
noitus oli maltillisempi, koska 
kauralle riittää rapsia pienempi 
typpimäärä. 

Rapsilla lannoituskustannuk-
sen keskiarvo oli 153 euroa heh-
taarille, kauralla (luomukauraa 
ei laskettu) 111 euroa.

Nykyisillä hintasuhteilla lan-
noittaminen antaa myös katetta 
erityisesti rapsilla.

Kasvinsuojeluun panostettiin
Ruiskulla levitettävät ravinteet 
(hivenet ja typpiliuos) lasket-
tiin kasvinsuojelukustannuksiin.

Siksi kasvinsuojelukulut saat-
tavat näyttää suurilta.

Lähes kaikki kilpailijat ruis-
kuttivat hivenravinteita, useim-
mat moneen kertaan. Kauralle 
ruiskutettiin pääasiassa man-
gaania, rapsille puolestaan boo-
ria ja öljykasvien hivenravinne-
seoksia.

Ilkka Kouvo ja Jari Lahtinen 
käyttivät jauhemaisia hivenra-
vinteita, jotka he sekoittivat itse 
ruiskun tankkiin. Muut turvau-
tuivat valmiisiin seoksiin.

Rapsilla hivenravinteisiin 
kului muutama kymppi, kauralla 
selvittiin hieman halvemmalla.

Myös rikkatorjunta oli rapsilla 
kauraa kalliimpaa. Kaikki kilpai-

lijat Ilkka Kouvoa lukuun otta-
matta käyttivät Galeraa, jonka 
hehtaarikustannus on noin kol-
mekymppiä, kiinnitteen kanssa 
muutaman euron enemmän.

Kauralla selvittiin pääsääntöi-
sesti puolet halvemmalla.

Kouvo ei käytä Galeraa kos-
kaan, sillä se leikkaa Kouvon 
havaintojen mukaan öljykasvien 
satoa useita satoja kiloja.

”Tietyissä kohdissa käytän 
Butisania, esimerkiksi vanho-
jen sokerijuurikaspeltojen päis-
teissä”, Kouvo kertoo.  

Syysöljykasveilla rikkatorjunta 
on tehtävä koko lohkolle talveh-
tivien rikkakasvien takia. Siihen 
Kouvo käyttää Butisan Topia.

Tautitorjunnassa tuli vielä 
suuremmat erot. Pahkahomeen 
torjuntaan tarkoitetun Efilorin 
hehtaarikustannus on käyttö-
määrän mukaan noin 30–44 
euroa, eikä juuri sen halvem-
malla pääse muillakaan valmis-
teilla.

Kauralla puolestaan oikeaop-
piseen punahomeen torjuntaan 
kuluu noin 25 euroa, mutta kau-
rakilpailijoista sen teki ainoas-
taan Juha Strömberg.

Suurimman kaurasadon saa-
neen Riku Ollin tautitorjunta-
kustannus oli vain 18 euroa.

Viime kesänä tuhohyön-
teisten torjunnasta tuli tavan-
omaista suuremmat kulut. 

Yksikään rapsikisaaja ei selvin-
nyt tuholaistorjunnasta alle 25 
eurolla. Useimmilla kustannuk-
set olivat viidenkympin molem-
min puolin.

Kauralla pärjättiin muuta-
malla eurolla, sillä useimmat 
ruiskuttivat kirvat vain kerran.

Kasvunsääteisiin käytettiin kes-
kimäärin 15 euroa hehtaarilta.

Laskut taulukkoarvoilla
Suuri osa talouskisan muuttu-
vista kustannuksista laskettiin 
taulukkoarvoilla.

Tuotantopanokset lasket-
tiin todellisten käyttömäärien 
mukaan, mutta kilpailijoiden 
maksamia hintoja ei syynätty, 

vaan kustannukset laskettiin 
samalla hinnastolla kaikille. 

Poltto- ja voiteluaineet lasket-
tiin Tuottopehtorin avulla työ-
tuntien mukaan 61–80 kW:n 
traktorille ja työleveydeltään 
alle 350 cm:n puimurille. 

Työtunnit laskettiin puoles-
taan Työtehoseuran ja Maatalo-
uskalenterin taulukkoarvojen 
mukaan.

Kumpikaan näistä ei vastaa 
todellisuutta yhdelläkään kisaan 
osallistuneista tiloista. 

Eniten työtunteja (11,2 h/
ha) kertyi taulukkoarvoilla Jari 
Lahtiselle, jonka rapsilohko oli 
kynnetty, ja jolle levitettiin myös 
karjanlantaa.

Lahtinen kommentoikin 
tulosta, ettei hän ehtisi pelto-
töiden lisäksi muuta tekemään-
kään, jos työtunnit pitäisivät 
paikkaansa.

Lahtisella oli 50 hehtaaria 
rapsia. Jos jokaiselle lohkolle 
menisi 11,2 työtuntia, se tekisi 
yhteensä 560 tuntia eli 23,3 vuo-
rokautta.

Maatalousyrittäjän normaa-
lilla 12 tunnin työpäivällä hom-
maan kuluisi 46,6 vuorokautta. 
Laskelmassa lienee puolet lii-
kaa.

Myös viljankuivauskustan-
nukset ovat täysin laskennalli-
set. Kisalohkon sato ja puinti-
kosteus huomioitiin, mutta sen 

jälkeen kaikki laskettiin tauluk-
koarvoilla.

Jari Lahtisella, Kortesmäillä, 
Aapo Isotalolla ja Riku Ollilla 
on käytössään hake- tai olkiläm-
pöä käyttävä kuivuri, jolloin kui-
vauskustannukset olivat tauluk-
koarvoja pienemmät, vaikka öljy 
onkin nyt halpaa.

Kalkituskustannukset lasket-
tiin nekin samoilla arvoilla, 
vaikka esimerkiksi juurikkaan-
viljelijöillä on käytössään soke-
ritehtaan edullinen ja tehokas 
puristekalkki. Ainakin Jaakko 
Pertun, Mika Lehtisen, Aki 
Laaksosen ja Riku Ollin kalki-
tuskustannus on edullisempi 
kuin taulukkoarvo.

Talouskisa 2016

Nimi Paikkakunta Laji ja lajike

 Tuotot, €/ha Muuttuvat kustannukset, €/ha Kate I Kate II

Sato 1) 
kg/ha 

Hinta 2) 
€/tn

Sadon 
arvo, €

Tuet 3) 
€/ha Tuotot yht. €/ha Siemen 4)

Kasvin-
suojelu 5) Lannoitus 6) Kalkitus 7)

Poltto- ja 
voitelu-
aineet 8)

Kuivaus, 
öljy ja 
sähkö 9) Rahti 10)

Liike-
pääoman 
korko 11) Yht.

Kate I 12)

€/ha
Kate II 13) 
€/ha

1 Ilkka Kouvo Huittinen Campino-rapsi 4 777 400,92 1915 551 2 466 19 132 209 42 38 41 72 17 569 1 897 1 779

2 Jaakko Perttu Eura Brander-rapsi 4 393 417,50 1834 551 2 385 90 138 155 42 35 24 66 16 567 1 818 1 709

3 Jaakko ja Jussi Kortesmäki Seinäjoki Majong-rapsi 3 769 394,10 1485 612 2 097 50 145 79 42 43 31 57 15 461 1 636 1 503

4 Mika ja Jari Lehtinen Kemiö Proximo-rapsi 3 979 402,29 1601 551 2 152 39 151 191 42 39 12 60 16 550 1 602 1 481

5 Jari Lahtinen Pöytyä Trapper-rapsi 4 251 370,11 1573 479 2 052 44 167 105 42 58 39 64 17 537 1 516 1 336

6 Tuomo Wirman Orimattila Majong-rapsi 3 239 420,62 1362 551 1 913 56 114 178 42 38 18 49 15 510 1 404 1 286

7 Aki Laaksonen Mynämäki Proximo-rapsi 3 057 416,33 1273 551 1 824 28 99 160 42 35 22 46 14 445 1 379 1 269

8 Martti Tytykoski Loimaa Proximo-rapsi 3 279 385,32 1263 551 1 814 26 140 103 42 54 36 49 15 465 1 350 1 184

9 Mats Lundqvist Siuntio Majong-rapsi 3 377 398,58 1346 551 1 897 88 164 194 42 35 23 51 18 614 1 283 1 175

10 Hannu Mikkola Mänttä-Vilppula Belinda-luomukaura 2 649 306,00 811 639 1 450 56 0 0 42 23 8 40 6 175 1 264 1 191

11 Riku Olli Mynämäki Rocky-kaura 8 820 144,00 1270 483 1 753 66 88 127 42 24 27 132 14 520 1 233 1 159

12 Juha Strömberg Pori Iiris-kaura 8 146 144,00 1173 483 1 656 84 77 155 42 31 22 122 16 548 1 108 1 013

13 Ari Siivonen Huittinen Riina-kaura 7 519 143,00 1075 483 1 558 86 55 89 42 31 30 113 14 459 1 099 1 004

14 Aapo Isotalo Oripää Steinar-kaura 7 256 142,00 1030 411 1 441 62 86 38 42 35 7 109 12 391 1 050 941

15 Taneli Marttila Kurikka Matty-kaura 8 694 135,00 1174 479 1 653 70 122 118 42 30 103 130 18 633 1 020 928

16 Janne Rättö Hyvinkää Steinar-kaura 7 957 121,00 963 483 1 446 73 48 117 42 27 1 119 13 441 1 005 921

17 Marko Aalto Hauho Avanti-kaura 8 290 117,00 970 483 1 453 86 79 159 42 29 26 124 16 561 892 804

18 Kalle Yli-Jaakkola Pöytyä Rocky-kaura 5 700 138,00 787 483 1 270 81 41 85 42 28 21 86 12 390 880 793

19 Petri Holma Pöytyä Harmony-kaura 5 955 133,00 792 483 1 275 92 71 143 42 22 29 89 14 502 773 704

20 Ento Oino Ylöjärvi Obelix-kaura 5 304 117,00 621 483 1 104 125 27 81 42 33 11 80 13 412 692 589

Keskiarvo 5 521 262 1 216 517 1 733 66 97 124 42 34 27 83 15 487 1 245 1 138

Paras arvo vihreällä, heikoin arvo oranssilla 
pohjalla.
1)  Sato peruskosteudessa 14 % (kaura) tai  
9 % (rapsi).

2) Sadon hinta on joulukuun ensimmäisen viikon 
perushinta, johon on laskettu raakaviljanäyt-
teestä saadut laatulisät tai vähennykset. Rap-
sin hinta on pyydetty Avenalta, elintarvikekaura 
Fazerilta ja rehukaura A-Rehulta. Kolmella kil-
pailijalla kaura laskettiin rehukauran hinnoilla, 
koska elintarvikekauran DON-toksiinien raja-
arvot ylittyivät.

3) Tuet on laskettu kasvinviljelytilan tukien 
mukaisesti kullekin oman tukialueen mukaan. 
Ympäristökorvaus on huomioitu, mikäli tila on 
mukana siinä, samoin luonnonmukaisen tuo-
tannon tuet. Muita tukia, kuten nuoren viljelijän 
tukea tai siemenviljelyn tukea ei ole huomioitu. 
Rapsilla peltokasvipalkkion suuruus on laskel-
missa 68 €/ha. Luvut on otettu Tuottopehtorista. 

4) Siemenkustannus on laskettu sen mukaan, 
käytettiinkö omaa vai sertifioitua siementä. 
Kauralla siemenhinnat on otettu Tuottopehto-
rista, rapsilla ne on laskettu viime kevään keski-

määräisten siemenhintojen mukaan.

5) Kasvinsuojelukustannuksiin on laskettu myös 
ruiskutettavat lannoitteet. Hinnat ovat viime tal-
ven verottomia keskihintoja.

6) Lannoitekustannukset on laskettu kesän 
2015 verottomilla avaushinnoilla. Jaakko Per-
tulle on lisätty lannoitekustannuksiin 17 €/ha 
Yara N-Sensorin levitysrahtikustannuksia.

7) Kalkituskustannukseen on laskettu kalkki, 
levitystyö ja rahti.  

8) Traktorin ja puimurin poltto- ja voiteluainekus-
tannukset on laskettu työtuntia kohti Tuottopeh-
torin mallin mukaan tämänhetkisillä verotto-
milla keskihinnoilla.

9) Viljankuivaamiseen tarvittavan öljyn ja sähkön 
kustannus on laskettu kaikille samankokoisen 
kuivurin kulutuksen mukaan kuluvan vuoden 
öljyn ja sähkön hinnalla. Sadosta haihdutetta-
van veden määrä on laskettu puintikosteuden ja 
sadon määrän mukaan.  

10) Rahtikustannus (0,015 €/kg) on laskettu 

Tuottopehtorin mukaan, vain sadon määrä huo-
mioiden, kuljetusmatka on kaikille sama. 

11) Liikepääoma on muuttuvien kustannusten ja 
työkustannusten summa. Liikepääoman korko-
vaatimus on Tuottopehtorin mukaan 5 %. Kevät-
kylvöisille kasveille liikepääoman korko on 50 
%, syysviljoille 75 % ja koko vuodelle 100 %.

12) Katetuotto I:seen on lisätty luomutuotantoon 
Tuottopehtorin mallin mukaan hallinnollisia 
maksuja 11 €/ha, jotka on laskettu 50 hehtaa-
rin viljatilan mukaan.  

13) Kate II:seen laskettavan ihmistyön arvona on 
käytetty Tuottopehtorin mallin mukaan vuoden 
2016 laskelmissa 16,10 €/h. Työtunnit lasket-
tiin Maatalouskalenterin ja Työtehoseuran jul-
kaisuissa olleiden taulukkoarvojen perusteella. 
Kukin työvaihe laskettiin omalla taulukkoar-
vollaan riippumatta kilpailijan työkoneen leve-
ydestä, esimerkiksi hehtaarin ruiskutukseen 
kuluva työaika on kaikilla sama.

Lisätietoa: www.tuottopehtori.fi
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Samoin rahdit on laskettu kai-
kille samanmittaisiksi, vaikka ne 
todellisuudessa poikkeavat toi-
sistaan paljon.

Maataloustuet on laskettu 
kaikille kasvinviljelytilan tukien 
mukaan, vaikka osa tiloista 
onkin kotieläintiloja. Rapsille 
on lisätty peltokasvipalkkio.

Juuri aloittaneet Jussi Kortes-
mäki, Marko Aalto ja Aki Laak-
sonen saavat nuoren viljelijän 
lisätukea, jota ei myöskään huo-
mioitu laskennassa.

Juha Strömberg, Marko Aalto 
ja Petri Holma ovat siemenvilje-
lijöitä, mutta sitäkään ei huomi-
oitu tuloslaskennassa.

Rapsit tekivät voittoa...
Talouskilpailussa ei lasketa kil-
pailijoiden kiinteitä kustannuk-
sia, kuten kone-, rakennus- tai 
peltokustannuksia.

Kiinteät kustannukset ratkai-
sevat yleensä maatilan koko-
naiskannattavuuden, ja kiin-
teissä kuluissa on myös suurim-
mat erot.

Jos kiinteät kulut olisi kui-
tenkin laskettu Tuottopehto-
rin mallilaskelmissa olevilla 50 

Ilkka Kouvo ja Avenan öljykasviasiantuntija Kati Lassi ihastelivat 
rapsin kasvuvoimaa juhannusviikolla Huittisissa Kouvon pellolla. 

Talouskisan palkinnot
1. Ilkka Kouvo, Fazer Myllyn lahjakortti matkatoimistoon, 
 arvo 1 000 €. 
2.  Jaakko Perttu, Peltosiemenen tuotteita 700 eurolla.
3.  Jaakko ja Jussi Kortesmäki, 
 Tilasiemenen 600 kilon suursäkki viljan siementä.

hehtaarin tilan luvuilla, olisivat 
kaikki rapsikisalohkot tehneet 
nettovoittoa.

Tuottopehtorin mallilaskel-
missa kevätrypsin viljelyn kone-
kustannukset ovat 464 euroa, 
rakennuskustannukset 179, 
yleiskustannukset 66 ja pellon 
kustannukset 416 euroa heh-
taarilta.  

Traktorin ja leikkuupuimu-
rin kiinteät kustannukset sisäl-
tävät kunnossapidon, poiston, 
koron ja vakuutuksen.  Konei-
den poisto on laskettu 20 vuo-
den ja rakennusten 30 vuoden 
käyttöajalla ja 10 prosentin jään-
nösarvolla. 

Pellon kustannuksina on las-
kettu korkovaatimus peltoon 
sijoitetulle pääomalle sekä sala-
ojituksen poisto, korko ja kun-
nossapito. Vuoden 2016 laskel-
missa on käytetty pellon arvona 
5 000 euroa/ha ja salaojituk-
sen arvona 1 500 euroa/ha eli 
yhteensä 6 500 euroa/ha. 

Salaojituksen arvona on 50 
prosenttia uuden salaojituk-
sen rakentamiskustannuksesta. 
Salaojituksen vuotuiskustan-
nus (166 euroa/ha) sisältää 76 

euroa poistoa (salaojituskustan-
nus 3 000 euroa / 40 vuotta = 75 
euroa/v), 75 euroa korkoa ja 16 
euroa kunnossapitoa.

Tuottopehtorin kiinteillä kus-
tannuksilla Ilkka Kouvo olisi 
tehnyt kisalohkollaan 654 euroa 
nettovoittoa. 

Kouvon keskisato rapsilla oli 
3 700 kg/ha, ja hän kertoi teh-
neensä samat käsittelyt kaikille 
lohkoille. Tällä satomäärällä 
nettovoittoa syntyisi Tuottopeh-
torin laskelmilla 257 euroa heh-
taarille.

ProAgrian Lohkotietopankin 
tuloksissa öljykasvit ovat tehneet 
keskimäärin 120 euron tappiota 
hehtaarilta, kun sato on ollut 
1 300–1 600 kiloa hehtaarilta. 

Näin pienillä sadoilla rapsiki-
saajille olisi tullut tappiota mal-
lilaskelmien kiinteillä kuluilla 
vähintään 500 euroa hehtaa-
rilta, sillä tuotantopanokset oli 
mitoitettu vähintään kolmen 
tonnin sadon mukaan.

Öljykasvinviljelijöiden kan-
nattaisi siirtyä suosiolla jaettuun 
lannoitukseen, jolloin panoksia 
annetaan olosuhteiden ja sato-
näkymien mukaan. Sillä saisi 

Kate I 1 897 €/ha
Rautainen ammattilainen

1 . sijaI lkka Kouvon viljelyosaamista ei voi kuin ihailla. Siinä missä soke-
rijuurikkaalla ja perunalla viljelyn tukena on oma tutkimuskes-
kus ja tehtaan neuvojat, mennään öljykasvipuolella paljon pie-

nemmillä resursseilla.
Välillä on näyttänyt siltä, että rapsilla viljelykokeista ja neuvon-

nasta vastaa pääasiassa Ilkka Kouvo. Kouvo testaa lajikkeet, tekee 
tuholaishavainnot ja jakaa neuvojaan viljelijätilaisuuksissa muillekin.
Ilman Kouvoa syysrapsia ei osattaisi viljellä ruotsinkielisen alueen 
ulkopuolella Suomessa luultavasti vieläkään.

Rypsillä ja rapsilla heikkojen satojen syynä lienee pitkällekin tut-
kimuksen ja neuvonnan puute. Öljykasvien viljely on vaikeampaa 
kuin juurikkaan tai perunan, viljoista puhumattakaan.

Hyvä kysymys on, tulisiko sokerijuurikkaan ja perunan viljelystä 
yhtään mitään ilman omaa neuvontaa ja tutkimusta. Viljelijät anta-
vat kiitosta tehtaiden tarjoamalle tuelle. Vielä parempi kysymys on, 
millaisia satoja öljykasveilla tulisi, jos sen taustalla olisi vastaavat 
resurssit kuin perunalla ja juurikkaalla?

Öljykasveille optimaaliset olosuhteet
Kouvolle on kertynyt öljykasvien viljelystä rautainen kokemus, mutta 
tänä vuonna viljelyssä oli mukana myös tuuria. Sääolosuhteet oli-
vat optimaaliset sekä taimettumisen että kasvun ja vedensaannin 
kannalta.

”Jos kesä olisi ollut normaali täkäläinen kuiva kesä, puuttuisi 
sadosta tonni”, Kouvo arvioi itse.

Rapsilla ei voi kuitenkaan saada kolmen tonnin satoja, jos vilje-
lyyn ei panosta kunnolla. Viljelymaan on oltava kunnossa, eikä lan-
noituksesta ja kasvinsuojelusta voi tinkiä.

Kouvo korostaa jaetun lannoituksen sekä riittävän typpi- ja rik-
kilannoituksen merkitystä. Rikkiä on annettava useita kymmeniä 
kiloja. Kisalohkon rikkimäärä oli lähemmäs 60 kiloa hehtaarille. 
Kouvo antaa myös aina starttilannoituksen. 

Kouvo sai viljelyyn panostetulla eurolla eniten katetta huippusa-
don avulla.  Jos vertaillaan sadon arvon ja muuttuvien kustannusten 
suhdetta, tuotti Kouvolla muuttuviin kustannuksiin sijoitettu euro 
3,37 euroa sadossa.

Tätä suuremman tuoton sai vain luomukaura, jolla muuttuviin 

kustannuksiin sijoitettu euro tuotti 4,63 euroa sadossa. Rapseilla 
muuttuviin kustannuksiin sijoitettu euro tuotti keskimäärin 2,9 
euroa sadon arvossa, kauroilla 2,04 euroa, poislukien luomukaura.

Kouvo ei ymmärrä näennäisviljelyä, eikä varsinkaan sitä, miksi 
tukieurot ohjataan siihen eikä aktiiviviljelyyn. Nykyinen tukipoli-
tiikka kannustaa tukien optimoimiseen, eikä kaikilla ole tarkoituk-
senakaan tuottaa satoa.

”Tukien ehtona pitäisi olla ehdottomasti myyty sato.” ◻

pienennettyä riskiä.
ProAgrian lohkotietopankin 

aineistossa voitolliseen tulok-
seen vaadittiin vähintään 1 850 
kilon rypsisato.

Rypsin- ja rapsinviljelyn kan-
nattavuuden voi varmistaa etu-
käteen kiinnittämällä hinnan. 
Joulukuun alun hintanoteeraus 
ensi vuoden syys- ja marraskuun 
toimitukselle on 386 €/tn. 

Kati Lassi suosittelee käyt-
tämään esimerkiksi split-sopi-
musta. 

”Siinä öljykasvien hintaa voi 
kiinnittää vaikka 5 tonnin erissä. 
Sopimus hinnoitellaan loppuun 
viimeistään toimitushetkellä ja 
silloin hinnaksi muodostuu 
kaikkien kiinnitysten painotettu 
keskiarvo.”

 ...ja kaurat tappiota
Voitolliseen tulokseen kauralla 
pääsivät vain Riku Olli ja Hannu 
Mikkola, jos kiinteät kulut las-
ketaan Tuottopehtorin arvoilla.

Todellisuudessa suurin osa 
kaurakisaajista lienee tehnyt voi-
tollisen tuloksen.

Valtakunnallisesti tilanne on 
kuitenkin paljon heikompi. Eri-

tyisen tukala tilanne on niillä 
tiloilla, joiden kaura ei kelvan-
nut edes rehuksi.

Kaurakisaajista Marko Aalto, 
Juha Strömberg ja Petri Holma 
viljelivät kauraa siemeneksi. 

Taneli Marttila viljeli kauraa 
rehuksi, ja kiinnitti hinnan tam-
mikuussa 140 euroon tonnilta.

Aapo Isotalo ja Ento Oino 
viljelivät kauraa omien kanojen 
rehuksi. Lopuilla tavoitteena oli 
elintarvikekaura.

Esimerkiksi Riku Ollin talous-
kisassa saama elintarvikekauran 
hinta oli lähellä todellisuutta, 
sillä hän myi kauraa 138 euron 

perushintaan, ja sai päälle laatu-
lisät. Toimituspaikkana oli Rau-
man satama.

Olli arvioi kauran viljelynsä 
olleen kannattavaa, vaikka 
Mynämäellä pellon kustannus 
onkin huomattavasti korke-
ampi kuin Tuottopehtorin mal-
lilaskelmissa käytetty 416 euroa 
hehtaarilta.

Vehnä menee sen sijaan aut-
tamatta pakkaselle, jos se päätyy 
rehuvehnäksi. ◻

Satokisan kilpailulohkojen pinta-alan mittauksen ja sadon punnituksen 
hoitivat riippumattomat neuvojat. He myös ottivat kosteus- ja laatunäyt-
teet, jotka lähetettiin Avenan ja Fazer Myllyn laboratorioihin analyyseihin. 
Käytännön Maamiehen satokilpailu järjestetään joka toinen vuosi, seuraa-
van kerran kasvukaudella 2018.
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Kate I 1 636 €/ha
Rapsi menestyy Seinäjoella

J aakko ja Jussi Kortesmäen 
tulokset laskettiin kasvin-
viljelytilan tukien mukaan, 

vaikka todellisuudessa he saavat 
kotieläintilan tukia.

Lisäksi Jussi saa nuoren vilje-
lijän aloitustukea, jota sitäkään 
ei huomioitu tuloslaskennassa.

Kortesmäillä lannoituskustan-
nukset olivat rapsikisaajien pie-
nimmät, sillä käytössä oli broile-
rin kuivikelanta.

Kuivauskustannukset ovat 
todellisuudessa kisalaskelmia 
pienemmät, sillä vilja kuivataan 
hakelämmöllä.

Myös poltto- ja voiteluaine-
kustannukset ovat tuloslaskuissa 
todellisuutta suuremmat, sillä 
ne perustuvat taulukkoarvoista 
poimittuihin työtunteihin.

Kortesmäkien työkoneiden 
työleveydet ovat huomattavasti 
suuremmat kuin mallilaskel-
mien taustatiedoissa.

Näilläkin arvoilla kisassa tuli 
pronssia. Rapsi onkin Kortes-

mäkien rahakasvi. Rapsin viljely 
olisi heille kannattavaa paljon 
pienemmälläkin sadolla. Keski-
sato on ollut koko ajan yli kolme 
tonnia. Joka tapauksessa rapsi 
on kannattavampi viljelykasvi 
kuin rehuvilja.

Jaakko Kortesmäki laskee, 
että tällä hetkellä vähän runsaan 
tonnin rapsisato peittoaisi kan-
nattavuudessa rehuviljan. Toki 
yleensä hintasuhteet eivät ole 
näin jyrkät.

Kortesmäkien viljelystrate-
giana on kuitenkin tavoitella 
mahdollisimman suurta rapsi-
satoa. Panoksille on tullut joka 
vuosi myös vastinetta.

Kortesmäkien kisalohkon 
pinta-ala mitattiin salaojituksissa 
käytettävillä välineillä. 

”Tarkkuus oli huomattavasti 
parempi kuin vaikkapa käsi-
käyttöisellä gps-laitteella”, ker-
toi pinta-alan mitannut Juha 
Mäkelä ProAgria Etelä-Pohjan-
maalta. ◻

Kate I 1 818 €/ha
Tarkkuus valttina

J aakko Perttu oli todennäköisesti kilpai-
lun tarkin luonne. Asiat, luvut, päivä-
määrät, paperit ja muut olivat sotilaalli-

sessa järjestyksessä. Kaikki tiedot tulivat kuin 
apteekin hyllyltä.

Järkiperäinen ja kylmiin faktoihin perus-
tuva ajattelu näkyi toimiston lisäksi myös 
pellolla. 

Viljelytoimenpiteet olivat harkittuja, ja 
peltoja viljeltiin kunnolla. Pertun kaltainen 
luonne sopii kuin nakutettu elintarviketeol-
lisuuden sopimustuottajaksi.

Lisätyppilannoituksessa turvauduttiin tek-
niikkaan, sillä oma silmä ei näe kaikkea. Typ-
pisensorin avulla lisälannoitus tehtiin tasan 
juuri sinne mistä typestä oli puutetta.

Perttu kertoo olevansa tyytyväinen ratkai-
suunsa. ”Tilasin Yara N-Sensor -lisälannoi-
tuksen urakoitsijalta. Levitystyön hinta oli 
17 euroa hehtaarilta, mikä on mielestäni 
edullista. Aion käyttää tätä palvelua jatkos-
sakin myös osalle viljoista.”

Typpisensorin avulla säästää yleensä 10–15 
prosenttia lannoituskustannuksista. Pertulla 
olikin varsin pienet lannoituskulut, vaikka 

levitys on lisätty lannoituskustannuksiin.
Rapsi oli Pertulla kannattavin viljelykasvi, 

ja sitä on tulossa kylvöön myös ensi keväänä.
Perttu sai rapsilla hyvät laatulisät. Kor-

keasta öljypitoisuudesta ja matalasta PRA-
arvosta maksettiin yhteensä yli 27 euroa laa-
tulisää. 

Kilpailulohko tuleentui tasaisesti, eikä rik-
kakasveista ollut haittaa. Se näkyi sadon laa-
dussa.

Kisasato mitattiin ja punnittiin kahden 
hehtaarin alalta. Koko lohkon keskisato 
päisteineen oli neljä tonnia.

Siemenkustannus oli rapsikisaajista suu-
rin, sillä Brander oli hieman muita hybridi-
rapseja kalliimpaa. Siemenmäärä Pertulla 
oli noin 6,5 kiloa hehtaarille.

Hybridisiementä myydään 2,1 miljoonan 
yksiköissä. 

Viime keväänä Majongin siemen maksoi 
noin 159 euroa/2,1 miljoonaa yksikköä, ja 
Brander vastaavasti 178 euroa. Populaatio-
lajikkeiden siemen on huomattavasti edul-
lisempaa.

Perttu ei kuitenkaan aio vaihtaa pois 

Jaakko Perttu ja rapsi löysivät viime 
kesänä vihdoin toisensa. Tuloksena oli 
sensaatiomainen rapsisato. 

Jussi ja Jaakko Kortesmäki tekivät hyvää tulosta rapsilla, vaikka 
kolmeen tonniin jäänyt keskisato oli pienoinen pettymys. 

3 . sija

2 . sija

hybrideistä, sillä häntä miellytti hybridila-
jikkeiden nopea peittävyys.

Sekä Branderilla että Majongilla kasvu-
tapa muistuttaa leskenlehden vaakasuoraa 
lehteä. 

”Nopeasti peittävä kasvusto ehkäisee rik-
kakasveja tehokkaasti”, Perttu kommentoi. 
◻


