
Luomu Pohjois-Pohjanmaalla 

2019

Maakunnista suurimmat 

luomupeltopinta-alat



Luomu 

Pohjois-Pohjanmaalla 2019

• Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen suurin luomutuotantoalue

• 38 753 ha (luomu* + sv**)  

• Suhteutettuna Pohjois-Pohjanmaan koko peltoviljelyalaan on 

alueen luomutuotannon osuus 18 %

• Pohjois-Pohjanmaan luomutilat on isoja

• Keskimäärin n. 76 hehtaaria

• Koko Suomessa luomutilan koko keskimäärin n. 55 hehtaaria



Luomu 

Pohjois-Pohjanmaalla 2019

• Alkutuotannon luomutoimijoita on 512 kpl

– Tuottajien määrä on kasvanut noin 25 % viidessä vuodessa

• Luomukotieläintiloja maakunnista eniten, 119 kpl, mikä on 11 

prosenttia koko maan luomukotieläintiloista

• Maakunnassa on paljon toimintaa luomun parissa muun muassa 

tuotantoa kehittäen ja tehostaen markkinoiden tarpeita 

vastaavaksi



Luomukasvinviljelytilat

• Tärkeimmät vilja- ja valkuaiskasvit 

sekä nurmi 

• Nurmi 21 633 ha 

• Kaura 3 848 ha 

• Seosviljat 2 486 ha 

• Muut kasvit 1 911 ha

• Ohra 910 ha 

• Herne 301ha 

• Vehnä 198 ha 

• Rypsi 181 ha 

• Ruis 124 ha

• Härkäpapu 50 ha



Luomukasvinviljelytilat

• Pohjois-Pohjanmaa on alueena voimakasta maidon- ja 

lihantuotannon aluetta, mistä johtuen viljelyalasta suurin osa 

on nurmentuotantoa 

• Aiempaan vuoteen verraten kasvoi herneen ja härkäpavun 

viljelyala merkittävimmin 

• Herne 61 % ja härkäpapu 74 %



Luomupuutarhatilat

• Luomupuutarhatiloilta eniten luomumustaherukkaa ja –

perunaa

• Luomupuutarhatiloista isoimmat pinta-alat ovat 

luomumustaherukan viljelyssä n. 60 hehtaaria 

• Luomuperunan viljelyala on pysynyt vuosia n. 20 – 30 

hehtaarin välillä, nyt n. 19 ha

• Alueella luomuporkkanan tuotannolla on merkittävä osa ja 

sen osuus on kasvanut 12,9 hehtaariin 



Luomupuutarhatilat

• Merkittävin tuotantoalan muutos tapahtui sipulin + 86 %  ja 

mansikan + 40 % osalta verrattuna vuoteen 2018

• Muiden puutarhaviljelykasvien tuotantoalat ovat pysyneet 

suhteellisen samana



Luomueläintilat  

• Luomueläintiloista suurin osa nautatiloja

• Luomukotieläintilojen määrä kasvanut 33 % 2015-2019

– 89 tilaa vuonna 2015

– 119 tilaa vuonna 2019



Luomueläintilat  

• Luomunautojen määrä on kasvanut 43 % vuodesta 2015

– Lypsylehmien määrä on pysynyt melkein samana, vain 

hieman kasvanut

– Alle 8 kk nautojen määrä on kasvanut 37 % vuodesta 2015

– 2206 kpl vuonna 2019



Luomueläintilat  

• Lihanautojen määrä on kasvanut merkittävästi, 79 %

– 588 kpl vuonna 2015

– 1057 kpl vuonna 2019

• Emolehmien määrä on lisääntynyt 64 % vuodesta 2015

– 2070 kpl vuonna 2015

– 3386 kpl vuonna 2019 



Luomueläintilat 

• Samoin luomulampaiden määrä on vakiintunut vuosien 

2015-2019 välillä, kasvua on ollut vain noin kahdeksan        

prosenttia

– Lampaita v. 2019 2399 kpl

• Kanojen määrä on kasvanut noin puolella vuoteen 2015 verraten

– V. 2019 kanoja oli 4086 kpl, v. 2015 vain 2174 kpl

• Sikojen määrä on pysynyt melkein samana, n. 100 kappaleen 

määrässä, kuten myös mehiläispesien



Luomukeruuala 

• 440 116 ha Pohjois-Pohjanmaalla 

(lähde: Arktiset Aromit)

https://www.arktisetaromit.fi/sitenews/view/-/nid/498/ngid/1


Luomua käyttävät ammattikeittiöt 
• Portaat luomuun –ohjelmassa mukana olevat 

• Ruokapalvelut yhteensä 163 kpl:

– Kärsämäki 6 kpl

– Lumijoki 2 kpl

– Oulainen 1 kpl

– Oulu 149 kpl

– Pudasjärvi 1

– Pyhäjärvi 2

– Ylivieska 2

• Luomua ravintolaa on yhteensä 36 kpl: 

– Oulussa on 33 kpl ja näistä kuudessa käytetään runsaasti luomua (3 tähteä) 

yhdessä melko paljon (2 tähteä) ja lopuissa jonkin verran (1 tähti)

– Ylivieskassa 1 kpl 

– Raahessa 1 kpl 

– Liminka 1 kpl

• Lähde: luomuravintola.fi



Koosteen laati

Osaamisella tehoa – Luomutuotannon koulutushanke

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja –verkostot

• https://www.proagriaoulu.fi/hankkeet/ -> Osaamisella tehoa & 

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja –verkostot 

• Facebook: Tehoa pohjoiseen luomuun 

• Instagram: #tehoapohjoiseenluomuun

https://www.proagriaoulu.fi/hankkeet/
https://www.facebook.com/tehoapohjoiseenluomuun
https://www.instagram.com/tehoapohjoiseenluomuun/


UUSIA OPPEJA JA

VÄLINEITÄ LUOMU-

VILJELYYN

Osaamisella tehoa –

luomutuotannon koulutushanke



UUSIA OPPEJA JA

VÄLINEITÄ LUOMU-

VILJELYYN

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot



UUSIA OPPEJA

JA VÄLINEITÄ

LUOMUVILJELYYN

• Pohjois-Pohjanmaan luomuyhdistys

• BT-Agro Oy

• Ecolan

• Naturcom Oy

• Novarbo Oy

• Lakeuden Biopower

• Lantmännen Agro

Hankkeissa teemme yhteistyötä


