
Luomu Kaakkois-

Suomessa



Kaakkois-Suomessa 

luomutiloja 290 kpl

 osuus alueen kaikista 

tiloista 10,1%

 Luomuala 20867 ha, osuus 

alueen peltoalasta 15,1%
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Lähde: Ruokavirasto



Kaakkois-Suomi on vahvaa  

luomuviljan tuotantoaluetta

 Muuhun maahan verrattuna 

alueella tuotetaan luomuna 

suhteellisesti enemmän ruista, 

vehnää, kauraa, ohraa, 

härkäpapua ja rypsiä.

 Nurmen osuus luomualasta vain 

n. 40%, kun koko Suomessa 

vastaava osuus n. 60%.

Alueen ylpeys on 

aktiivista yhteistyötä 

tekevä luomuviljelijöiden 

omistama osuuskunta 

Kymen Luomu.

Lähde: Ruokavirasto



Kaakkois-Suomessa: 

 Luomuala 20867 ha, osuus 

alueen peltoalasta 15,1%

 Luomutiloja 290, osuus

Alueen kaikista tiloista 10,1%

LUOMUALA
kasvussa

V. 2018 Kaakkois-Suomessa oli 

luomukotieläintiloja 44 kpl 

 n. 4% kaikista Suomen 

luomukotieläintiloista

 Luomukotieläintiloista suurin osa 

naudanlihatiloja.

Suomen ainoa 

luomubiisonitila sijaitsee 

Etelä-Karjalassa 

Parikkalassa 

Lähde: Ruokavirasto



Kaakkois-Suomessa: 

 Luomuala 20867 ha, osuus 

alueen peltoalasta 15,1%

 Luomutiloja 290, osuus

Alueen kaikista tiloista 10,1%

LUOMUALA
kasvussa

Kaakkois-Suomessa 

luomupuutarhatuotanto melko 

vähäistä

 Luomumustaherukkaa viljellään 

kuitenkin suhteellisesti 

enemmän kuin koko Suomessa

 Pieniä suoramyyntiä harjoittavia 

vihannes- ja marjatiloja on 

useita.

Luomumarjoista 

tehdään tilaviinejä, 

luomusiideriä ja 

luomumehuja 

ViiniVerlan tilalla.

Lähde: Ruokavirasto



KAAKKOIS-SUOMESSA
kaksi erilaista maakuntaa

ETELÄ-KARJALA

111 luomutilaa

n. 6500 ha luomualaa

Luomutilan keskikoko n. 59 ha

16 luomukotieläintilaa

(Vuosi 2018)

KYMENLAAKSO

175 luomutilaa

n. 12800 ha luomualaa

Luomutilan keskikoko n. 73 ha

27 luomukotieläintilaa

(Vuosi 2018)

Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus



KAAKKOIS-SUOMESSA
kaksi erilaista maakuntaa

ETELÄ-KARJALA

 Valtakunnan keskiarvoa 

pienemmät luomutilat

 9% kaikista tiloista 

luomutiloja

 4% kaikista kotieläintiloista 

luomutiloja

KYMENLAAKSO

 Suomen luomuvilja-aitta

 Iso tilakoko

 10,5% kaikista tiloista 

luomutiloja

 8% kaikista kotieläintiloista 

luomutiloja



Luomun kulutus Kaakkois-

Suomessa vasta lähdössä käyntiin

 Luomun aktiivikuluttajia (ostaa 

vähintään kerran viikossa) ja 

luomun säännöllisiä kuluttajia 

(ostaa vähintään kerran 

kuukaudessa) vähemmän, kuin 

koko maassa keskimäärin.

 Luomun satunnaisia käyttäjiä 

(ostaa harvemmin kuin kerran 

kuussa) taas koko maan 

keskiarvoja enemmän.

Alueen kauppojen 

mukaan luomun 

myynti kasvaa 

Kaakkois-Suomessa 

hyvin. 

Lähde: Kantar / TNS Mind



Kaakkois-Suomessa: 

 Luomuala 20867 ha, osuus 

alueen peltoalasta 15,1%

 Luomutiloja 290, osuus

Alueen kaikista tiloista 10,1%

LUOMUALA
kasvussa

Luomun käyttö Kaakkois-

Suomen ammattikeittiöissä 

on vielä vähäistä

 Portaat luomuun –ohjelmassa on 

mukana 5 organisaatioita ja 

toimipisteitä on n. 10.

Lappeenrannan 

steinerkoulu on Portaat 

luomuun -ohjelmassa 

tasolla 5, eli käytössä on 

vähintään 20 luomu-

raaka-ainetta. 

Lähde: EkoCentria



Kaakkois-Suomessa on 

luomujalostusta monissa 

tuoteryhmissä

 mm. leipomoita, marjojen

jalostusta, lihan jalostusta

 Alueella myös valtakunnallisia 

luomua valmistavia yrityksiä 

kuten Kaskein Marja ja Kaslink

Luomuraaka-aineista 

tehdään myös 

luomukosmetiikkaa 

Korialla Puotinmaan

luomutilalla. 



Esimerkkejä alueen 

luomutuotteista



Partalan kylässä, Lappeenrannan kupeessa sijaitseva 

luomukanala, jonka tuotteita myydään laajalti 

Kaakkois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

Oma pakkaamo, oma brändi

Laajat verkostot muiden lähialueen viljelijöiden 

kanssa – yhteistyössä hoidetaan asiakassuhteita, 

viedään tuotteita pääkaupunkiseudulle ja 

järjestetään markkinoita.

KUORTTISEN LUOMUKANALA
ruokapiirihitistä helsinkiläisten herkkumunaksi



Liikalan maalaiskylässä, Kouvolan kaupungissa

Nykyinen mylläri pyörittää yritystä jo kuudennessa sukupolvessa 

Monipuolinen valikoima erilaisia luomumyllytuotteita.

Viljat tulevat lähialueen viljelijöiltä.

Elokuun viimeisenä lauantaina vietetään aina Jalon myllyllä puuropäivää, jossa 

tarjotaan uuden sadon rukiista valmistettua uutispuuroa. 

JALON MYLLY
Perinteitä monessa polvessa 



Luomuleipomo Kuusankoskella 

Leivät leivotaan lähiviljeljöiden luomuviljasta perinteisin 

menetelmin.

Valikoimissa luomuruisleipää, luomuspelttisämpylöitä ja 

luomukauraleipää.

Saatavilla hyvin alueen kaupoista. 

TUOMON LUOMU
Pellolta pöytään Kymenlaaksosta



Luomutila Kouvolan Elimäellä, Mettälän kylässä

Valikoimissa luomumarjoista valmistettuja mehuja, 

hyytelöitä, hilloja ja glögiä.

MAKUMARJA
Luomutilalta makoisia marjavalmisteita



Luomu Kaakkois-Suomessa 

koosteen on koonnut Luomu 

lentoon Kaakkois-Suomessa –hanke. 

Hanke on saanut rahoitusta 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta, ja sitä 

rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-

keskus. Hanketta toteuttavat 

Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu Oy ja Pro 

Luomu ry.


