
LUOMU

 Keski-Suomessa 

Kuva: aitomaaseutu



Lähde: Ruokavirasto

Keski-Suomessa
alkutuotannon
luomutoimijoita 196 kpl.

Maati loja näistä 195 kpl.

Ti lakoko keskimäärin
49,2 ha.

Koko maassa luomutoimijoita 
yhteensä 5129 kpl.

Kuva: aitomaaseutu



Lähde: Ruokavirasto

Luomuvil jeltyä peltoalaa
ja si irtymävaihealaa
Keski-Suomessa yhteensä 
9595 ha.

Luomupeltoalaa tästä on
8618 ha.
  
Si irtymävaihealaa on
976 ha.

Luomupeltoalan kasvu on 11 %
vuonna 2020  Keski-Suomessa.

 

Kuva: aitomaaseutu



Lähde: Ruokavirasto

Koko maan luomupeltoala ja
siirtymävaiheala on yhteensä

306756 ha.

Kuva: aitomaaseutu/Leena Pölkki



Lähde: Ruokavirasto

Seosvil ja    
Ohra            
Ruis                  
Vehnä           
Herne            
Rypsi            
Härkäpapu     
  

Keski-Suomen rypsipeltoala on
kasvanut 413 % vuodesta 2018.

Keski-Suomessa
luomupeltoalasta on
eniten nurmea, 6625 ha.

Luomukauraa
vil jelt i in 701 hehtaari l la.

Kuva: aitomaaseutu

 306  ha                 
 151  ha                 
 77    ha
 53    ha
 30    ha
 28    ha
 21    ha
  



Lähde: Ruokavirasto

Porkkana  
Peruna      
Kaali          

5  ha                     
1  ha                  
0,4  ha

Luomu vihannesten ja 
-juuresten viljely on vähäistä

Keski-Suomessa

Kuva: aitomaaseutu

Kuva: aitomaaseutu

Luomupuutarhakasvien
vil jelyala yhteensä 49,5 ha.

Luomupuutarhakasveista
eniten vi l jel lään
mustaherukkaa 20,4
hehtaarin alal la.

Mansikan vi l jelyala on 
5,5 hehtaaria.

Luomupensasmustikkaa viljellään
4,03 hehtaarin alalla. Lisäksi

siirtymävaihealaa on yhteensä 
0,29 hehtaaria. 

(Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus)



Lähde: Ruokavirasto

Keski-Suomessa on 1942
luomumehiläispesää.

Tämä on 35 % koko maan
luomumehiläispesistä.

Suomessa luomumehiläispesiä
on eniten Keski-Suomessa.

Kuva: aitomaaseutu



Lähde: Ruokavirasto

Keski-Suomessa
luonnonmukaisessa
eläintuotannossa t i loja
on 38 kpl.

Emolehmiä 950 kpl.

Alle 8 kk ikäisiä nautoja
781 kpl.

Kuva: aitomaaseutu/MEKA-hanke

Luomukotieläintilojen määrä  kasvoi
30 % Keski-Suomessa keväällä 2020.
 (Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus) 

Luomukotieläintiloja koko
maassa 1036 kpl.



Luomukeruualuetta
Keski-Suomessa on
3441 ha.

Koko Suomen
luomukeruualue on
4,6 mil j .ha.

Kuva: aitomaaseutu

Koko Suomen luomukeruualue
on pienentynyt yli puolella.

Vuonna 2015 luomukeruualue oli
11,6 milj.ha.

 (Lähde: Luke)



Luomuelintarvikejalostaj ia Keski-
Suomessa oli  20 kpl vuonna 2018 ja
alhaisen jalostusasteen toimijoita
19 kpl.

(Lähde: Luke t i lastot ietokanta)

Portaat luomuun-ohjelmassa on
mukana 90 Keski-Suomen alueen
ruokapalvelutoimijaa. Ravintoloissa
luomun käyttömäärät ovat vielä
vähäisiä.

(Lähde: Ekocentr ia)

Maailman suurimmilla ruoka-alan
kuluttajamessuilla Internationale Grüne

Woche Berlin 2019 oli Keski-Suomen
luomutiloista mukana Konttiaho

Highland Ranch. 
(Lähde: aitomaaseutu.fi) 

Kuva: Tiina Liukkonen



Keski-Suomen luomumaidon
tuotannosta ki innostuneet t i lat
si jaitsevat hajal laan, mikä haastaa
järkevän luomumaidon keruureit in
suunnittelun.

(Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus)

Kuva: aitomaaseutu



Kuva: aitomaaseutu

Keski-Suomessa luomu on hyvässä nosteessa. Luomusta
ol laan yhä enemmän ki innostunei ta v i l je lyvaihtoehtona.
Tähän ovat vaikut taneet muun muassa yleinen i lmapi i r i ,
ihmisten aidost i  muuttunut ostoskäyttäytyminen
koronapandemian vuoksi  lähi-  ja kot imaisen ruoan
puolesta,  tukipol i t i ikka sekä kasvava ympäristöt ietoisuus.
 
                   -  Rii t ta Lai t inen, Keski-Suomen ELY-keskus



Kuva: aitomaaseutu

        Esimerkkejä           
 Keski-Suomen    

 luomutuotteista ja      
-tuottajista



Luomuhärkäpapu
Luomuhamppu
Luomukauratuotteet
Luomutyrni
Luomumustaherukka

Nojosniemen ti la

Kuva: aitomaaseutu/
Tiina Liukkonen 

Luomuleivät ja
Palokan perinneleipurit

   - leivonnaiset

Luomuvil jatuotteet
Maati lamatkailu Kumpunen

Kuva: aitomaaseutu



Kuva: aitomaaseutu/Tiina Liukkonen 

Kuva: aitomaaseutu/Piia Kykkänen

Luomuhunajaa
Mesimäen Hunajatarhat

Komppa-Seppälän t i la
(Voi hyvin) on Suomen
suurin luomuhunajati la.

Järki Särki-tuotteiden
luomuraaka-aineiden
osuus on 35%
tuotteesta.

(Lähde: Järki  Särki . f i )

Luonnonkala ei ole luomua ja sitä
ei voida markkinoida luomuna.

(Lähde: Luomu.fi)



Ylämaankarjan
lihaa
Tilateurastamo
Tilamyymälä

Karisalmen luomuti la

Kuva: aitomaaseutu/Leena Pölkki

Kuva: aitomaaseutu/Piia Kykkänen

Karitsan l ihaa
Vil lalankaa
Taljoja

Pukkimäen lammas 



Marjaviinien valmistus
luomumarjoista

Uusi-Yijälän t i la /
Ravintola Patapirtt i

Kuva: aitomaaseutu

Kuva: aitomaaseutu/Riitta Peräinen

Luomupensasmustikkaa
Lepomäen t i la



Kuva: aitomaaseutu/Leena Pölkki

Honkarannan leipä
Heinämäen luomumarja- ja
hedelmäti la
Hujalan luomuti la
Juholan t i la
Koivuahon luomuti la
Ohra-Ahon Hereford
Päivärinteen lammasti la
Raution mansikkati la

Muita luomutuotteita tuottavia
yrityksiä: Ruuska Hereford

Sil lanpään luomuti la
Lahtelan luomuti la
Uutelan t i la
Vanha-Savelan luomuti la
Vehkomäen lammasti la

Lähde: ai to jamakuja. f i

Keski-Suomen luomutuottajat  ja
luomutuotteet

https://aitojamakuja.fi/hae-yrityksia/
https://luomukeskisuomessa.wordpress.com/


Kuva: aitomaaseutu/Leena Pölkki

REKO-lähiruokapiir i t
Suoramyyntit i lat
Lähiruokapiir i t
Jyväskylän opiskeli joiden luomupiir i ,  Jolppi ry
Vähittäiskaupat
Erikoiskaupat
aitojamakuja.f i

Hankintapaikkoja ja t ietoa :



Luomu Keski-Suomessa -kooste on tuotettu 
Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2- yhteistyöhankeessa.

Tekijät: Tiina Liukkonen, Leena Pölkki ja Virpi Ruotsalainen 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimaa
hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Lisätietoja:
Leena Pölkki, projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
050 401 1894, leena.polkki@jamk.fi

Julkaisuaika: kesäkuu 2020


