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 Sisällys  



Luomualan kehitys  

• Vuonna 2015 Suomen luomupeltoala oli 224 615 

hehtaaria (sis. siirtymävaiheen ala). Luomuala kasvoi  

6 % verrattuna edellisvuoteen.   

• Suomen koko peltoalasta luomulla oli 9,9 %.  

• Hallituksen luomuohjelman tavoitteena on, että 

luomulla olisi 20 % maamme peltoalasta vuonna 2020. 
 

Lähde: Evira 



Luomutilat 

   

Lähde: Evira 

• Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä 4 251 luomutilaa. 

Se oli noin 8 % kaikista tiloista.  

• Luomutilojen keskikoko oli 52,8 hehtaaria. Luomutila 

oli keskimäärin 8,8 hehtaaria suurempi kuin luomuton 

suomalaistila.  

• Suomen maakunnista eniten luomupeltoalaa on 

Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla.    



Puutarhatuotanto  

 • Suomalaisen luomupuutarhatuotannon tärkeimmät kasvit 

ovat porkkana, tomaatti, sipuli ja kaali.  

• Vuonna 2015 avomaan luomuvihanneksia viljeli 160 yritystä  

yhteensä 255 hehtaarilla. Kasvihuonetomaattia ja –kurkkua 

viljeli luomuna 22 yritystä, joiden tuotantoala oli yhteensä 

viisi hehtaaria.  

• Luomumarjoja viljeltiin 557 hehtaarilla. Niiden sadosta 

kaksi kolmasosaa oli mansikkaa,  

• Luomuomenoita tuotettiin 53 hehtaarilla.   

Kuva: Luomusalonki 

Lähde:  LUKE Maataloustilastot 



Kasvintuotanto  

 
• Luomuviljoja tuotettiin Suomessa vuonna 2015 yhteensä  

83 milj. kg. Se oli 2,3 % maan koko viljasadosta. 

• Yli puolet luomuviljasadosta oli kauraa.  

• Luomuviljojen korjuuala oli yhteensä 38 800 hehtaaria.  

• Eniten luomuviljakiloja korjattiin Uudellamaalla, 

Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.  

Kuva: Luomusalonki 

Lähde:  LUKE Maataloustilastot 



Kotieläintilat  

 
• Vuonna 2015 Suomessa oli 899 luomukotieläintilaa. Niistä 

suurin osa tuottaa naudanlihaa tai maitoa.  

• Luomusikatiloja oli 14 ja luomubroileritiloja neljä. 

Luomukananmunia tuotti 48 tilaa.   

• Eri maakunnista luomukotieläintiloja on eniten 

Pirkanmaalla, Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Savossa 

ja Varsinais-Suomessa.    

 
Lähde: Evira 



Kotieläintuotanto 
• Luomulihaa tuotettiin Suomessa 4,14 milj. kg vuonna 

2015. Tuotanto kasvoi kolmanneksen edellisvuodesta.   

• Etenkin luomunaudanlihan tuotanto lisääntyi paljon, koska   

useita lihakarjatiloja siirtyi luomuun. Kaikesta 

luomulihasta lähes kolme neljäsosaa oli nautaa.  

• Myös luomumaidon- ja –kananmunien tuotanto lisääntyi. 

Lähde: Luke/maataloustilastot 

Lähde: TNS Gallup Oy/Pro Luomu 



Luomukeruu  
• Suomessa on yhteensä 12,2 miljoonaa hehtaaria sertifioitua 

luomukeruualaa. Se on noin kolmannes koko maailman 

luomukeruualasta.  

• Eniten luomumetsiä on Lapissa.   

• Luomukeruualueella ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita 

tai kasvinsuojeluaineita kolmen edellisvuoden aikana.   

• Myydyimmät luomuluonnonmarjat ovat mustikka ja 

puolukka.  

Kuva: Luomusalonki 

Lähde: Mavi/Marsi 2015 



Luomun ostopaikat 
• Suomalaiset ostavat luomua yleisimmin tavallisesta 

päivittäistavarakaupasta.  

• Ne kuluttajat, jotka ostavat luomua eniten, hankkivat 

luomutuotteita muita useammin myös erikoiskaupoista ja 

suoraan maatiloilta.  

• Nopeasti kasvava kanava luomun suoramyynnissä ovat 
REKO-ringit. Niitä toimii Suomessa jo yli sata.  

Lähde: TNS Gallup Elintarviketieto Oy/ 

Luomun kuluttajabarometri 2015 



Suomen luomumarkkinat 
• Suomen luomumarkkinat olivat arviolta 240 miljoonan euron 

suuruiset vuonna 2015. Luomun myynti ruokakaupoissa  

lisääntyi lähes 7 % edellisvuoteen verrattuna. 

• Luomun markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupassa on 

noin 1,8 %.  

• Kaupan asiantuntijat arvioivat, että luomun myynti nousee 
yli 410 miljoonaan euroon v. 2020. 

Lähde: Pro Luomun arvio, 

joka perustuu kaupoilta 

kerättyyn tietoon. 



Luomutuotteet kaupassa 
• Päivittäistavarakauppojen luomuvalikoimat laajenevat. 

Isoimpien kauppojen valikoimissa on laajimmillaan noin  

3 000 luomutuotetta. Niistä noin 55 % on kotimaisia.  

• Suomen ostetuin yksittäinen luomutuote on luomumaito. 

Maidon osuus on noin 15 % Suomen koko luomumyynnistä.  

• Suurin luomutuoteryhmä on hedelmät ja vihannekset. 

Luomuhedelmien ja –vihannesten myynti on lisääntynyt 

useana vuonna peräkkäin. 

• Muutamissa tuoteryhmissä luomun markkinaosuus on jo 

noin 10 % koko tuoteryhmän myynnistä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi kananmunat ja  hiutaleet.  

Lähde: Pro Luomun arvio, joka perustuu 

kaupoilta kerättyyn tietoon. 



• Suomalaisista ammattikeittiöistä lähes kolmannes käyttää 

jotain luomuraaka-ainetta viikoittain.  

• Käytetyimpiä luomutuotteita ammattikeittiöissä ovat 

hiutaleet ja suurimot, maito ja maitotuotteet, kahvi ja tee 

sekä kasvikset ja juurekset. 

• Eniten luomuraaka-aineita käytetään yksityisissä 

ravintoloissa. Julkisissa ruokapalveluissa luomua on eniten 

tarjolla päiväkotilapsille.  

Luomu ruokapalveluissa 
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Lähde: Taloustutkimus Oy/  

Food Service Feedback 2015 



Luomukuluttaja  

 • Yhä useampi suomalainen ostaa luomua säännöllisesti. 

Luomua suosivia kuluttajia on eniten pääkaupunkiseudulla.  

• Suomalaisten tärkeimmät syyt ostaa luomua ovat 

tuotteiden puhtaus, hyvä maku sekä ekologisuus ja 

terveellisyys. 

• Aktiivisissa luomukuluttajissa on paljon lapsiperheitä sekä 

eri-ikäisiä lapsettomia pariskuntia.  

 

Kuva: Luomusalonki 

Lähde: TNS Gallup Elintarviketieto Oy/ 

Luomun kuluttajabarometri 2015 



• Puolet kuluttajista arvioi luomukulutuksensa lisääntyvän 

lähitulevaisuudessa.  

• Suurin este luomutuotteiden käytölle on hinta. 

• Kuluttajien ostohalukkuutta lisäisi tieto luomutuottajan 

saamasta oikeudenmukaisesta korvauksesta sekä se, että 

tarjolla olisi nykyistä laajemmat valikoimat 

luomutuotteita.     

 

Luomukulutuksen kehitys 

Lähde: TNS Gallup Elintarviketieto Oy/ 

Luomun kuluttajabarometri 2015 



• Suomesta viedään luomutuotteita arviolta kymmenellä 

miljoonalla eurolla vuosittain. 

• Luomuviennin tärkein tuote on kaura erilaisiksi tuotteiksi 

jalostettuna (esimerkiksi luomuhiutaleet ja –jauhot). 

Suomessa valmistetuista luomukauratuotteista valtaosa 

menee vientiin. Viennin kasvua rajoittaa lähinnä pula 

raaka-aineesta.  

• Muita keskeisiä luomuvientituotteita ovat luomuleipä 

sekä luomuperunajauho, -luonnonmarjat ja –lakritsa.  

• Tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ranska, Tanska ja 

Ruotsi, mutta pieniä määriä suomalaisia luomutuotteita 

viedään kaikkialle maailmaan.  

 

 

Suomen luomuvienti 



Tämän aineiston tekemiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.  


