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Polar Oats Oy

Perustettu 2007

19 viljelijää

2 yhteisöä MTK ja SLC

Luomussa toimitaan 

Polar Bio Oats nimellä



• Suomalaisen viljan 

viljelijän tärkein 

markkina alue

• 88% 2015 tuoteusta

viljasta käytetään 

kotimaassa 



Vyr:n viljatase analysointia
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Miksi maksaa? Kun tavaraa riittää.
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Miten vaikuttaa viljan hintaan 

SUOMESSA ?

• Tee kotimarkkinoille tarkoitetut sopimukset 

suoraa loppukäyttäjän kanssa. 

– Tai ainakin että vilja kulkee suoraa tilalta 

loppukäyttäjälle.

• Tee vähintään 30 % sopimuksista 

vientisopimuksina

• ÄLÄTEE sopimuksia joissa ei luvata mitään, 
minnekään, mihinkään hintaan.



Miksi viljelijä vetoinen viljan vienti?

• Kenelläkään muulla ei ole intressiä nostaa 

hintaa, kuin viljelijällä itsellään.

• Tällä hetkellä viennistä parempi hinta kuin 

kotimaasta. 

• Viljatase pitäisi saada kääntymään niin että 

kotimainen hinta taso on korkeampi kuin 

vientihinta.



Miten onnistuttiin vaikuttamaan 

rehuvehnän hintakehitykseen 



Miten onnistuu?

• Vienti ei ole mitään raketti tiedettä.

• Viljelijoiden pitää ymmärtää mikä on 
kotimarkkinan viljatase, Ja hoitaa sitä. =) nyt 
se on ulkoistettu!!!!!!! 

• Meidän pitää verkostoitua. 

viljelijät keskenään==)) vienti ihmisten 
kanssa. Jolloin markkina alue on jo koko 
maapallo



Millä onnistuu?

• Olemalla avoin niin kuljetus muotojen kuin 
markkina alueiden kanssa.

• Sitoutumalla vienti pyrkimyksiin.

• Pitämällä tuotantokustanukset kurissa

• Tuottamalla sellaista laatua ja lajiketta mitä 
maailmalla tarvitaan.

– Kaura

– Guteeniton kaura

– Mallasohra



Pidä tuotantokustannukset kurissa 

• 100 €/ha vuokra on:

• Suomi (4000 kg/ha )    25€/tn      125 €/tn

• Saksa , Ruotsi (7000 kg/ha)  14€/tn 70 €/tn

• Ranska(8000 kg/ha) 12.5 €/tn  62,5 €/tn

• Lannoite 

– Keskihinta 400 €/tn käyttö keskimäärin 375kg/ha

– 150€/ha = 37,5 €/tn  



Hinta näkemyksiä

• Kaura kontissa:

• Kotka, Helsinki, Rauma  160€/tn

• Gluteeniton kaura 220€/tn Helsinki

• Laivalla:

• Rehuvenhä loka-joulu -16 laivaus 138€/tn



Mikä meni pieleen ?

• Polar oatsi:n osalta: 

– Informaatio

– Informaatio

– informaatio 

• Viljelijöiden osalta:

– Toimitus- ja sopimusmäärän ero   



Polar Oats Oy:n kehitys 2016

• Polar oats ottaa käyttöön viljelysopimus 

hallinta järjestelmän maaliskuun alussa.

– Viljelijä tekee Sopimukset netissä.

– Suomen Viljavalle toimitetuista eristä tulee 

tekstiviestinä tieto puhelimeen.

– Tullaan tekemään sopimuksia viljasta myös 

kotimaisen teollisuuden käyttöön jolloin tilitysaika 

on 10 vrk toimituksesta. 













Meidän ajatelmia meistä 

• Polar Oats oy on 2007 perustettu  perheviljelmien omistama 
kansainväliseen viljakauppaan keskittyvä yhtiö. Yhtiön perusajatuksena  on 
yhdistää suomalainen ympäristöystävällinen,  laadukas, hyvän 
jäljitettävyyden omaava  vilja, kansainväliseen viljakauppaan ilman monia 
välikäsiä. Toiminnan lähtökohtana on nopeat ja kustannustehokkaat  
konttitoimitukset,  suoraan tiloilta ulkomaisille viljankäyttäjille ympäri 
maailmaa. 

• Suomalainen eettisesti viljelty viljat on teknisiltä ja hygieenisiltä 
laaduiltaan mailan parhaita. Vilja kasvaa pohjoisissa pitkänpäivän oloissa 
tuottaen painavan ja laadukkaan sadon kaikkiin käyttötarkoituksiin rehusta 
lastenruokiin. Vilja on koneellisesti kuivattu, jolloin sadosta muodostuu 
tasalaatuista. Sato varastoidaan tiloilla. Suljetuissa siiloissa sadon 
hygieeninen taso pystytään pitämään korkeana. Toimitettavasta viljasta on 
aina ennakkoon tutkittu tekniset laatukriteerit.

• Haluamme olla : Nopea ja tehokas laatuviljan toimitusketju, tilalta 
vaativille asiakkaille.



Kiitos !


