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Luomumarkkinat ovat pääkaupunkiseudulla  

 

Luomuhanke pääsi haastattelemaan helmikuussa pääkaupunkiseudulla kolmen vähittäiskaupan 

edustajaa ja yhtä tukkutoimijaa. Suomen luomumarkkinat eivät ole vielä samanlaisessa nousussa 

kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta kasvua tapahtuu, kertoivat haastatellut toimijat. Lähiruoka on 

luomua suurempi trendi. Luomussa on kehitettävää sekä kaupan että luomutuottajien osalta. 

Luomu ei saa olla liian ideologista, vaan sitä on ajateltava ammattimaisena liiketoimintana.  

Tässä on koottuna haastatetuilta saatuja vinkkejä luomutuottajille ja jalostajille. 

 Luomutuotteen on oltava houkuttelevan näköinen ja maistua hyvältä. Laadusta ei voi 

tinkiä. Kauppojen ja tukkujen ostajat arvostavat luomutoimijoiden valmiutta 

tuotemodifikaatioihin. Esimerkiksi pakkauskokoja suunniteltaessa kannattaa neuvotella 

asiakkaiden kanssa.  

 Jos luomutuote kuuluu ns. kasvavan trendin tuotteisiin, antaa se tuotteelle suuremman 

mahdollisuuden päästä kaupan tai tukun valikoimiin. Uusi valikoimiin otettava tuote 

syrjäyttää aina jonkun vanhan pois. Luomutuotteen on siis myytävä, jotta se pysyy 

valikoimissa. Kaikki luomutuotteet eivät päädy ns. palvelutuotteiksi. Tällä hetkellä 

terveellisyys, kasvisruoka, speltti ja kaura myyvät. Vielä kun ne ovat luomua, syntyy hyvä 

myyntiargumentti. Kananmuna, maito, viljat sekä luomujauheliha ovat kysytyimpiä 

kotimaisia luomutuotteita. Kotimaisissa luomutuotteissa suurin ongelma on niiden 

saatavuuden kausittaisuus. 

 Tarinat vetävät edelleen. Luomutuotteen tarina kannattaa kertoa sanoin ja kuvin. 

Kaupoissa on näyttöjä tai esitteitä, joihin näitä esittelyjä nostetaan. Tuotteen tarinan on 

oltava valmis ennen kauppaan tuloa, koska uusi tuote voi päästä aluksi näkyvälle 

erikoispaikalle tai kampanjaan.  

 Kauppiaisiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä. Kaikki tuotteet eivät tule kauppoihin 

tukkujen kautta.  Vihanneksissa ja perunassa kaupat suosivat suoratoimittajia. Esimerkiksi 

luomuirtoperunaa toivottiin tarjolle. Tuotteiden ketjutus kaikkiin kauppoihin ei ole 

välttämätöntä. Myös tukut voivat tarjota tuotteita asiakkailleen alueellisesti.  

 Toimijan pitää ymmärtää markkinoiden erilaisuus ja tietää oman tuotteen 

asiakaskohderyhmä. Luomumarkkina ei toimi joka alueella samalla tavalla. Se, mikä 

menee Kehä III:n sisäpuolella, ei välttämättä toimi enää Keravalla. Myös muut isommat 

kaupungit ovat potentiaalisia luomutuotteiden markkina-alueita.   

 

 

Haastateltavina olivat:  

laatupäällikkö Markus Luhtala, Stockmann Oyj 

myymäläpäällikkö Jesse Lintumäki, K-Citymarket Vantaa Tammisto 

kauppias Markku Tamminen, K-Supermarket Masi 

toimitusjohtaja Tomi Hakkarainen, Satotukku Oy 



   

  

 

Muuta pääkaupunkiseudulta poimittua: 

Luomun markkinaosuus Stockmannilla on yli 

4 %, kun se on vähittäiskaupassa 

keskimäärin 2 %. Satotukussa luomun osuus 

on 10 %.  

Luomutuotteet eivät välttämättä saa enää 

kohdennettua markkinointia. Teemaksi voi 

nousta esimerkiksi vastuulliset tuotteet.  

 

Luomun kompastuskivi on hinta.  

Luomutuotteiden tuonti on samanlaista kuin 

tavanomaisissa tuotteissa. Niitä tuotteita 

tuodaan, joita ei saa kotimaan markkinoilta.  

Ruotsalaiset luomutuotteet olivat hyvin 

edustettuina.  

 

 

 

Uusissa vaaoissa voidaan nostaa tuottajia esille.  

 

 

K-Citymarket Tammisto sai vuonna 2016 ”Suomen paras LuomuHeVi-kauppa”  

tittelin. Myymäläpäällikkö Jesse Lintumäki esittelee myymälän palkittua osastoa.  


