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Luomu kiinnostaa: 

kysyntä kasvaa



Tuoretta markkinatietoa:
Kasvu vahvaa, 
mutta tasaantumassa

• Luomun myynti kasvanut 10-15 % viime vuosina – tänään 

julkistetussa osavuosikatsauksessa kasvu 7%

• Edelleen selkeästi koko pt-kauppaa vahvempi myynti

• Juuri NYT kasvaa vahvasti kasvikset & hedelmät, 

juusto, lastenruuat, panimotuotteet, mehut & 

mehukeitot, terveystuotteet (kombucha)

• Hyvää kasvua myös tuore liha, maustaminen & 

kuuma juomat (kahvi, tee)



Valikoima on laajentunut

• Eniten luomuna ostetaan: hedelmät, maito, 

vihannekset, kahvi ja kananmunat.

• Myydyimmät yksittäiset luomutuotteet: 

banaani, kananmuna ja kevytmaito.

• Heikosti tarjolla luomuna: leipä, lihavalmisteet & 

ns. vegetuotteet

• Kasvun turvaamiseksi tarvitaan paljon uusia 

luomutuotteita



Myös tuotanto lisääntynyt

• Suomen peltoalasta noin 13 % luomua, 

luomutiloja 5 000. 

• Alasta yli puolet nurmentuotannossa,  

luomuviljasadosta puolet kauraa.  

• Luomukotieläintiloja noin 1 000, valtaosa 

tuottaa luomunaudanlihaa tai -maitoa.

Luomua peltoalasta maakunnittain v. 2018.



Häme kirii muuta Suomea

• Luomu Hämeessä vuonna 2018 

• 14 500 hehtaaria luomupeltoa  8% koko maakunnan 

peltoalasta

• 240 luomutilaa  7% kaikista maakunnan tiloista

• Keskikoko luomutilalla 60,3 ha  Keskikoko kaikilla tiloilla 

53,95 ha

• Vuonna 2019 uusia luomusopimuksia ei ole tehty, silti, 

muusta maasta poiketen Hämeessä luomuala on 

kasvanut

• 16 000 hehtaaria luomupeltoa (ennakkotieto 2019)

Luomua peltoalasta maakunnittain v. 2018.



Luomuruoan valmistus

• Luomutuotteita valmistavia yrityksiä on noin 450. 

• Ammattikeittiöistä noin 40 % käyttää luomua viikoittain 
(2017). 

• Julkisissa ammattikeittiöissä luomun osuus raaka-
ainekiloista on noin 12 %. Eniten luomua käytetään 
päiväkodeissa. 

• Koulut ja päiväkodit joivat 1,5 milj. l luomumaitoa 
(lukuvuosi 2017-18). 



Kehittämisen haasteet?

• Tuotantoa ja tuotteita tarvitaan lisää, sillä 

potentiaalia löytyy: 

o Suomessa myynti helposti nostettavissa 2-3-kertaiseksi.

o Vientimarkkinoilla luomu on valmis brändi. -> 

Luomuvienti kolminkertaistunut viidessä vuodessa.

• Luomutuotannon osaamista kehitettävä: 

satotaso ylös, rikat hallintaan, maaperä sitomaan hiiltä!

• Pk-yrittäjyyden haasteet ovat luomussa samat kuin kaikilla: 

tuotteistus, markkinointi ja jakelu. 

• Ammattikeittiöt: hinta, saatavuus, esikäsittely. 
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