
Luomukasvisten 
arvoketjutyöryhmä

30.3..2017 klo 10.30- 12.00 
Ässäkeskus, Helsinki



Osanottajat 
Nimi Paikalla 30.3. 2017
Paavo Pulkkinen, Lietlahden tila 
Ari Kulmanen/Heidi Kulmanen, Ikaalisten Luomu

Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu X

Ulla Kojonkoski, Tuoreverkko
Samuli Laurikainen, Silmusalaatti

Veli-Matti Puhakka, SOK x

Liisa Eronen, Ruokakesko x

Annika Hongell-Hakkarainen, Satotukku x
Sari Iivonen, HY Ruralia x

Kari Matikka, perunan tuottaja

Mika Virtanen, MTK 
Hannele Sippu, Luomuliitto x

Terhi  Taulavuori, Pro Agria

Anu Ora, Apetit x
Sampsa Heinonen, Evira X (verkon kautta)

Aura Lamminparras, Pro Luomu x

Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu x



Asialista 
1. Apetit haluaa kehittää luomukasvisketjua, johtaja Anu Ora, 

Apetit.
2. Vähittäiskaupan luomukasvisten myyntipotentiaalien 

tarkistaminen
3. Taimituotannon tilanne
4. Muut mahdolliset asiat

• Tulevat toimet
• Seuraavat palaverit



Apetit haluaa kehittää luomukasvisketjua, 
johtaja Anu Ora, Apetit
Keskustelua esityksen pohjalta

• Apetit on aina satsannut kotimaisiin raaka-aineisiin, nyt 
lähdetään hyödyntämään kotimaisia luomuraaka-aineita

• Apetitin lähteminen luomuun on iso signaali ja mahdollisuus 
kehittää luomukasvisten tuotantoa

• Apetit sitoutuu jo ennen kasvukautta ostamaan tietyn määrän 
raaka-ainetta sopimustiloilta. Pakasteeksi menevät kasvikset 
ostetaan jo suoraan sadonkorjuun jälkeen, eikä viljelijän 
tarvitse niitä varastoida. 

• Apetitin koetila mahdollistaa jatkossa myös luomun tutkimisen
• Arvoketjutyöryhmä suunnitteli mahdollista retkeä elokuussa 

koetilalle.



Luomukasvintuotannon kehitys

Lähde: Luken puutarhatilastot, päivitetty 21.4.2017 

(1000 kg) 2013 2014 2015 2016
Tarhaherne 44 45 35 80
Valkokaali 342 558 338 297
Porkkana 1968 2274 2200 2318
Ruokasipuli 486 650 338 247
Muut avomaanvihannekset 542 479 442 553
Tomaatti 1082 1203 1110 562
Kasvihuonekurkku 135 160 131 279
Marjat yhteensä 438 385 517 488
Mansikka 220 246 336 288
Omena 50 55 70 123



Luomutuotteiden kasvupotentiaalit, 
S-ryhmä, Veli-Matti Puhakka



Myyntipotentiaalinen tarkistus -
keskustelua
• Luvut tehty S-ryhmän myyntien perusteella, mutta potentiaalit 

näyttävät järkeviltä myös Keskon näkökulmasta
• Porkkana ylivoimainen luomutuote, hyvä saatavuus, maku, edullinen 

hinta, laadukas tuote
• luomuporkkanan osuus kasvaa nopeammin kuin porkkanan myynti 

muuten, luomuporkkana vie tilaa tavanomaiselta
• Kukka- ja parsakaali ovat nousevia tuotteita, mutta tuontipuolta on 

paljon. Erityisesti kesällä olisi potentiaalia kotimaiselle luomukukka-
ja parsakaalille

• Kuukasikohtaiset myynnit saattavat olla isoja, mutta kun tuote loppuu 
kesken niin kasvua ei tule 

• Monissa luomukasviksissa ongelma, että vasta heinäkuussa saadaan 
avomaalta uutta tavaraa kauppaan

• Tavanomaisella puolella lannoitteet toimivat paremmin kylmässä, 
luomussa ravinteiden saanti perustuu niin paljon maan kuntoon ja 
mikrobeihin, maan oltava lämmin jotta maan ekosysteemi toimii kunnolla

• Taimia on turha laittaa maahan turhan aikaisin



Myyntipotentiaalinen tarkistus -
keskustelua

• Sipulit ja muut juurekset kehittyvät kohtalaisesti, mutta 
kilomäärät ovat vielä pieniä

• Punajuuri ja lanttu myyvät hyvin

• Tomaatin kehitys kiloina olematonta. 
• Tuotannossa on ollut ongelmia
• Myös pikkutomaatit ottavat perustomaatilta tilaa, kilot vähenevät, 

mutta arvo kasvaa. Trendi maukkaisiin, naposteltaviin

• Kurkun ja salaatin myynti kiloina hyvin tasaista
• Salaatin myynti arvona kehittyy ihan mukavasti, mutta ei näy 

kilopotentiaaleissa kun on kevyttä tavaraa

• Kasvihuonetuotantoa rasittaa yleisesti luomuasetuksen tila



Myyntipotentiaalinen tarkistus -
keskustelua

• Laatu, maku, ja hinta kohdillaan niin luomu myy
• Ostaminen pitää olla helppoa, eli saatavuus lähikaupasta 

mahdollisimman suuren osan vuodesta
• Ruotsissa isot tuottajat tuottavat sekä luomua että 

tavanomaista – tämä Suomessa harvinaisempaa
• Puutarhatuotannossa painavat henkilöstökulut, pienessä 

volyymissa suhteelliset kulut isommat



Taimituotannon tilanne – skypeyhteydessä
Sampsa Heinonen, Evira

• Tavanomaisiin satotaimiin ei saa enää samalla tavalla 
poikkeuslupaa kun voi saada tavanomaisiin siemeniin

• Suomessa on ollut tapa, että useimmat ELY-keskukset ovat 
myöntäneet poikkeuslupia satotaimille (esim. mansikan 
paakkutaimille), vaikka lainsäädäntö sallii luvan antamisen 
vain emotaimille (eli uusi lisäysaineisto) ja kasvulliselle 
lisäysaineistolle (esim. rönsypistokkaat)

• Maan tapa, joka ei ole ollut laillinen ja johon on alettu puuttumaan 
noin kolme vuotta sitten

• Laittomien poikkeuslupien myöntäminen on estänyt 
luomutaimituotannon kehittymisen

• Alalla tämä on edelleen huonosti tiedossa
• Muutos aiheuttanut kipuilua, kuitenkaan merkittäviä ongelmia 

ELY:jen ja viljelijöiden välillä ei ole raportoitu Eviralle



Taimituotannon tilanne – skypeyhteydessä
Sampsa Heinonen, Evira

• ”Teinitaimet”: luvan saanut tavanomainen kasvullinen 
lisäysaineisto (esim. pistokas) voidaan kasvattaa 
luomuviljelyyn kelpaavaksi satotaimeksi

• Eli käytännössä voi hakea pistokkaalle luvan ja viedä taimitarhalle 
luomusääntöjen mukaan kasvatettavaksi – taimea ei voi myydä 
luomuna, mutta se ei haittaa, kun sille on olemassa lisäyslupa

• Tänä vuonna Eviralta tullut uusi tulkinta, jonka mukaan 
monivuotisen kasvin (esim. omena) kasvulohkon voi istuttaa 
tavanomaisilla taimilla kun asiasta ilmoitetaan ELY-keskukselle 
ja lohkon vaiheeksi merkitään SV1 eli siirtyminen aloitetaan 
alusta

• Tarkoittaa, että koko lohko uusittava. ”Normaalitilanteessa” puita 
uusitaan lohkolla tarpeen mukaan

• Monet puuvartiset taimet, kuten omena on oltava kotoperäisiä, sillä 
Euroopassa kasvatetut taimet ei menesty



Taimituotannon tilanne – skypeyhteydessä
Sampsa Heinonen, Evira

• Kotimaiset luomutaimet ovat monien kokemusten mukaan 
huonolaatuisia 

• Tavanomaisellakin puolella taimia tuodaan ulkomailta –
kotimainen taimituotanto on kaiken kaikkiaan surkeassa 
jamassa

• Luomutaimentuotanto on kuitenkin viime vuosina virkistynyt –
kehitettävää tosin on vielä paljon

• Luomutaimien huono tilanne estää koko alaa kehittymästä, 
joten asiaan suhtauduttava vakavasti

• Antti Vauhkonen lupasi ottaa asian hoitaakseen ja pyrkii 
järjestämään palaverin luomutaimituotannon kehittämisestä 
kiinnostuneiden sekä Eviran kanssa



Tapahtumia 2017

• Porin Suomi Areena keskustelu 10.7. klo 13.30-14.45, 
paikka BEPOP-lava
Mitä Suomi syö 2030? Kuluttajat ja tuottajat 
ruokatrendien viidakossa

• Luomupuuron ME, 6.9.
• Luomuelintarvikepäivä, Finlandia-talo Helsinki, 5.10.  



Seuraavat kokoukset: 

•Kesäretki Apetitin koetilalle 24.8., jonka 
yhteydessä sovitaan syksyn muista 
kokouksista.
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