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Kohta 140 vuotta yhteistyötä 
paikallisten viljelijöiden kanssa

• Viking Malt on sitoutunut käyttämään
kotimaista mallasohraa raaka-aineenaan

• Suomessa mallasohra hankitaan 
viljelijöiden kanssa solmituin 
viljelysopimuksin

• Sopimusviljely hankintatapana alkoi 
mallasohralla viljoista ensimmäisenä jo yli 
80 vuotta sitten 

• Monet isännistämme ovat perineet 
mallasohran viljelyn ja sopimussuhteen 
mallastamolle isoisiltään 

• Vaalimme ja kehitämme tätä yhteistyötä 



Viking Malt rakentaa uuden mallastamon 

Lahteen

• Viking Malt on päättänyt viime 

vuoden lopulla uuden mallastamon 

rakentamisesta Lahteen

• Tehtaan tuotantokapasiteetti tulee 

olemaan noin 85 000tn vuodessa

• Suunnitelman mukaan uusi tehdas 

aloittaa tuotannon vuonna 2023



Sopimuskausi 2021

• Sopimuskausi avattu Barbin-järjestelmään. Sopimuksia 

tehdään 30.4 asti

• Kun puitesopimus on tehty, näkyvät myös hinnat ja on 

mahdollista kiinnittää hintaa

• Ostotarjouksen päivitetään myös www.vikingmalt.fi



Mallasohran hinnat 2014-2020

Sato 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tammikuu 180 172 155 160 158 175 170 180

Elokuu 170 165 162 168 222 156 160

Joulukuu 165 155 152 160 210 155 167



Mallasohran hintakehitys



Sopimuslajikkeet 2021

- Vanille hyväksytty mallasohralajikkeksi tammikuussa 2021. 
Lisätään lajikelistaan ensi viikolla. 



Sopimuslajikkeet 2021

• Uusina lajikkeina sopimuksille Fennica (Boreal) ja Vanille (SGN)

• Pekka-ohrien kysyntä vain kasvaa

• Barkella edelleen kysyntää. Sertifioitua siementä löytyy, kysy sopimusta

• Polartopista ei sopimuksia satokaudelle 2021

• Satokaudelle 2022 lajikkeet Tipple ja Trekker poistuu sopimuksilta



Laatu- ja Ympäristötyö 

• Viking Malt Group on liittynyt viime vuonna SAI Platformiin

• SAI:n toimintamalli perustuu itseauditointeihin, sekä 3. 
osapuolen tekemiin auditointeihin. 

• Itseauditoinnin kysymykset koskevat: tilan yleisiä tietoja, 
lainsäädännön noudattamista, tilanhoitoa, kylvötietoja, 
terveyttä ja turvallisuutta etc

• 37 itseauditointia ja 9 auditointia joka 3. vuosi

• https://saiplatform.org/



Uudistavan viljelyn nykytilaa ja mahdollisuuksia 

sen edistämiselle tutkitaan Puolassa ja Liettuassa

Projektin tavoitteena on 

• lisätä ymmärrystä uudistavan viljelyn potentiaalista 
mallasohran viljelyssä kunkin kohdealueen olosuhteissa, 

• selvittää kohdealueiden välisen tiedonvaihdon tarpeita ja 
mahdollisuuksia sekä kartoittaa viljelijöiden osaamisen 
kartuttamiseen liittyviä tarpeita.

Tutkimuksen toteuttaa viljelijä ja tuore maatalous- ja 
metsätieteiden maisteri Ulrika Wikström, ja työtä ohjaavat
Eija Hagelberg and Kaj Granholm Baltic Sea Action 
Groupista ja Jacob Andersen ja Annika Wilhelmson 
VikingMaltilta

Tutkimuksen rahoittaa Tor-Magnus Enarin rahasto



Muut ajankohtaiset 

• Uusi toiminto tulossa kevään aikana Barbiniin. Kippiaikoja voi jatkossa varata 

suoraan Barbinista, jonka kippikalenterista näkee vapaat kippiajat.  

• Lähetämme kesän aikana ennakkonäytepussit. Ennakkonäytteet lähetettävä 

30.10 mennessä. 

• Kippiaikapyynnöt Riitalle. riitta.forsell@vikingmalt.com puh.050-5696820.  

• www.vikingmalt.fi

mailto:riitta.forsell@vikingmalt.com


• Tarvittava määrä 200tn Harbinger/Planet/Trekker mallasohraa. Ilmoittaudu mukaan kisaan kesäkuun 

aikana



Kiitos! Kysymyksiä? 


