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Polar Oats Oy 



Polar Oats Oy
Perustettu 2007

18 viljelijää
2 yhteisöä MTK ja SLC

Luomussa toimitaan 

Polar Bio Oats nimellä



Lasku esimerkki vehnä Suomi

Matif 202 €/tn – laiva 35€ - Satama 10 €/tn 

hinta suomen satamassa 157€/tn nyt 163€/tn

Matif 223 €/tn + 35 €/tn + 10 €/tn = 268 €/tn

Matif 223 €/tn – latvia 30 €/tn + laiva 20€/tn + satama 10€/tn=

223 €/tn

CIF Egypti 255 €/tn – laiva 45 €/tn – satama 10 €/tn = 200 €/tn
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• Kuljetus kustannukset 

Kontilla saksaan (auton päältä – auton päälle) 29 €/t
Laivalla saksaan 1000 t = 25 €/t, 

3000 t = 20 €/t
Suomen  kulut satamassa 10 €/t

• Saksan satamavarasto kulut 7 €/t

• Kontissa n.28 t viljaa *52 vk = 1460 t/v 



Pääomia tähän tarvitaan

• Kaura nyt 140€/t * 1000 t = 140 000 €

• Alv 14%      140000*,14 =   19 600 €

• Laiva 1000 t* 25 =   25 000 €

• Satama siilot 1000 t* 10€/t =   10 000 €

• Yht 194 600 €



Kaurat mahdollisuudet viennissä

• Kiinaan / Aasia tarvitse kauraa ja uusia 
toimittajia Australian ja Kanadan lisäksi.

• Gluteenittomalle kauralle on jo nyt  ja tulee 
olemaan  suuri kysyntä mailmalla.  

• Kauraa konttikaupalla kuukausittain 

1000 – 20 000 Tn/kk

12 000 – 240 000 Tn/v



Hyvät ja huonot puolet

• + Konteilla helppo ja halpa viedä 

• +Toimitus maatilalta lähimpään kontti satamaan

• - Paljon paperityötä verrattuna saksantoimituksiin

– Terveys tarkastuksen teko jokaiselle erällä (evira)

– Alkuperätodistus 

– ……

• - Hankala lastata

•











Kauraa kiinaan

• Kiinan kaurojen hinta 160€/tn Vuosaaren satama 
heti toimitukseen.

• Min hl painio 56 kg

• Kosteus max 14%

• Roskat max 2%

• Lajittelu aste 2 mm seula max 10%

• Väri kirkas vaalea

• Don alle 1750 

• Eviran myöntämä Phytosanitary certificate



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 !


