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Luomutilat Keski-Suomessa
• Luomutilojen lukumäärä Keski-

Suomessa on kasvanut parina viime 
vuonna.

• Keski-Suomessa luomutilojen osuus 
koko maakunnan aktiivitiloista on 
7,5 %

• Vuonna 2018 alkutuotannon 
luomutoimijoita on Keski-Suomessa 
yhteensä 194 kpl, joista 
kotieläintiloja on 38 kpl ja ei 
maatiloja 1 kpl.

Luomutilojen määrän kehittyminen Keski-Suomessa 2011-2018
Lähde: Evira



Luomupeltoala Keski-Suomessa
• Luomupeltoala ja tilakoko ovat 

kasvaneet Keski-Suomessa 
tasaisesti viime vuosina.

• Kokonaisluomupinta-ala (sv
mukaan luettuna) vuoden 2018 
ennakkotiedon mukaan on 9400 
ha, mikä vastaa 10 % maakunnan 
peltoalasta.

• Luomutilojen keskimääräinen 
tilakoko on 2018 ennakkotiedon 
mukaan 49,5 ha.

Luomupeltoala ja keskimääräinen tilakoko luomutiloilla Keski-Suomessa 
Lähde: Evira



Luomupeltokasvit Keski-Suomessa
• Suurin osa Keski-Suomen 

luomupeltoalasta on nurmea (5301 ha)
• Viljoista selkeästi eniten viljellään 

kauraa, jota tuotettiin vuonna 2017 
737 hehtaarilla.

Luomupeltoala Keski-Suomessa - vilja- ja nurmikasvit
Lähde: Evira



Luomumarjat ja –hedelmät Keski-Suomessa
• Keski-Suomessa tuotetaan 

luomumarjoista eniten 
mustaherukkaa, jota viljeltiin vuonna 
2017 18,5 hehtaarilla.

• Luomumansikan viljely on hieman 
lisääntynyt. Viljelyala vuonna 2017 oli 
3,9 ha.

• Omenaa viljellään 3,1 hehtaarilla ja 
vadelmaa 0,5 hehtaarilla.

• Muita marjoja ja hedelmiä tuotetaan 
6,9 hehtaarilla.

Luomupuutarhatuotanto Keski-Suomessa
Lähde: Evira



Luomuvihannekset Keski-Suomessa
• Luomuvihannesten viljely Keski-

Suomessa on hyvin vähäistä.
• Vuonna 2017 viljeltiin perunaa 1 

hehtaarilla ja porkkanaa 2,1 
hehtaarilla. 

• Keski-Suomessa viljellään myös 
luomuyrttejä.

Luomupuutarhatuotanto Keski-Suomessa
Lähde: Evira



Luomukotieläintuotanto
• Keski-Suomen 

luomukotieläintuotanto on 
pääasiassa emolehmä- ja 
lammastuotantoa.

Luonnonmukainen eläintuotanto Keski-Suomessa
Lähde: Evira



Luomutuotteiden jatkojalostus Keski-Suomessa
• Luomutuotteiden jatkojalostusta on Keski-Suomessa varsin vähän

• Palokan perinneleipurit
• Järkisärki käyttää tuotteissaan luomuvihanneksia

• Uusina tulossa
• Konttiaho Highland Ranchin täysliha- ja palapaistisäilykkeet 
• Vanha-Savelan tilan Rose´s Highland paisti-, palapaisti- ja täyslihasäilykkeet 



Luomua saa Keski-Suomessa
• Luomutuotteita saa hyvin vähittäiskaupasta

• Valikoima on laajentunut viime vuosina huomattavasti ja on liikkeestä riippuen hyvinkin 
kattava.

• Erikoiskaupoista
• Ruohonjuuri
• Ekolo

• Ruokapiirit
• Reko
• Jolppi ry (Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri)

• Suoramyyntitilat
• Nettisivut

• Ruokaasuomesta.fi
• Aitojamakuja.fi
• Suoramyynti.marjat.fi
• https://luomukeskisuomessa.wordpress.com/



Luomu keskisuomalaisissa ravintoloissa
• Jyväskylä

• 14 Luomua-ravintolaa, joista yksi kolmen tähden ja muut yhden tähden 
ravintoloita

• Jämsä
• kaksi yhden tähden Luomua-ravintolaa

• Laukaa
• kaksi yhden tähden Luomua-ravintolaa

• Hankasalmi
• yksi kahden tähden Luomua-ravintola

Lähde: http://www.luomuravintola.fi/



Kiitos!
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