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Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 

Edistetään Keski-Suomen maaseudun ja ruokaketjun 
toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa 
yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima yhteistyöhanke on saanut 
tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Rahoittajana 
toimii Keski-Suomen ELY-keskus. 

Hanketta toteutetaan yhdessä MTK-Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen 
kanssa ja työrukkasena toimii kehittämistyöryhmä, jossa ovat edustettuina 
alueelliset maaseutuhankkeet. Kehittämis- ja yhteistyötä tehdään tiiviisti 
myös maaseutuhankkeiden yhteisessä foorumissa Pöllöparlamentissa. 



Keski-Suomen elintarvikejalostus 



Sähköiset kanavat ja verkostot Keski-Suomi

• Aito maaseutu Keski-Suomessa -sivusto www.aitomaaseutu.fi
• Aito maaseutu Keski-Suomessa -verkkolehti 

http://verkkolehdet.jamk.fi/aitomaaseutu
• Aito maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirjeet 

www.aitomaaseutu.fi/aito-maaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet
• Pellolta pöytään - Keski-Suomen ruokaketju 

www.facebook.com/ksruokaketju
• Aito maaseutu Keski-Suomessa -YouTube-kanava 

www.youtube.com/channel/UC98TmsAtxPd0vrXd_1WeUKA
• Instagramissa @keskisuomi_aitomaaseutu ja Twitterissä 

@aitomaaseutu
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Poimintoja ajankohtaisista tapahtumista

• 7.2.   Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari (Lahti)
• 14.2. Keski-Suomen maaseudun tulevaisuus -työpaja
• 20.2. Keski-Suomen ruokaketjun tulevaisuus -työpaja
• 6.3.   Keski-Suomi ONGo II - Jotta voisimme hyvin 



Ruokaketju maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
• Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia 2014 – 2020 

www.aitomaaseutu.fi/media/Strategiapaperi.pdf
• Keski-Suomen maaseudun kehittämisen ja maaseutuohjelman 

rahoituksesta kertova sivusto www.keskisuomenmaaseutu.fi
• Keski-Suomen maakuntaohjelma 

www.keskisuomi.fi/filebank/25394-Keski-
Suomen_maakuntaohjelma_2018-2021_A4.pdf

• Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 
http://mmm.fi/ruoka2030

• Aitojamakuja.fi - valtakunnallinen lähiruokasivusto 
www.aitojamakuja.fi

• Ruokafakta-sivusto www.luke.fi/ruokafakta/
• Lähiruoka koukuttaa www.lähiruokakoukuttaa.fi

http://www.aitomaaseutu.fi/media/Strategiapaperi.pdf
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/
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Aito maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirje 

https://www.aitomaaseutu.fi/aito-
maaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet

https://www.aitomaaseutu.fi/aito-maaseutu-keski-suomessa-uutiskirjeet


Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio

Pellolta pöytään -Facebook-sivu YouTube-kanava

https://www.facebook.com/ksruokaketju/
https://www.youtube.com/channel/UC98TmsAtxPd0vrXd_1WeUKA


Alkutuotanto lukuina: Keski-Suomi 
TOTEUTUNUT KEHITYS JA NÄKYMÄT VUOTEEN 2022 
https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971743
967805684/default/Raportti_Toivo-datapankki%20kevat%202017_15052017.pdf

• Maito - Keski-Suomessa tuotettiin vuonna 2016 maitoa yhteensä 108 miljoonaa litraa. 
Keski-Suomen kunnista eniten maitoa tuotetaan Pihtiputaalla (17,3 miljoonaa litraa 
vuonna 2016).

• Naudanliha - Vuonna 2015 Keski-Suomessa tuotettiin 4,7 milj. kg naudanlihaa. Keski-
Suomen kunnista eniten naudanlihaa tuotetaan Pihtiputaalla, Kinnulassa, Saarijärvellä, 
Hankasalmella ja Jyväskylässä, kussakin yli 300 000 kg vuonna 2015 ja yhteensä 
runsaan kolmanneksen maakunnan tuotannosta.

• Sianliha - Sianlihaa Keski-Suomessa tuotettiin 1,4 milj. kg vuonna 2015. Kattavaa 
kuntakohtaista tilastoa Keski-Suomen sianlihan tuotannosta ei tilastoista ole saatavilla, 
koska useissa kunnissa tuottajamäärä on alle julkistusrajan. Julkistettujen tilastojen 
perusteella suurimmat sianlihamäärät markkinoille Keski-Suomen sikatiloilta tulevat 
Hankasalmelta, Laukaasta ja Karstulasta.

• Kasvinviljelytuotteet – ks. taulukko

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971743967805684/default/Raportti_Toivo-datapankki%20kevat%202017_15052017.pdf


Alkutuotanto lukuina: Keski-Suomi 
TOTEUTUNUT KEHITYS JA NÄKYMÄT VUOTEEN 2022 
https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971743
967805684/default/Raportti_Toivo-datapankki%20kevat%202017_15052017.pdf

Kasvinviljelytuotteet
Sato (milj. kg)  Keski-Suomi  

Vehnä 1) 992,1 7,4 0,7 % 
Ruis 107,5 1,1 1,0 % 
Rehuohra 1) 1240,9 36,4 2,9 % 
Mallasohra 328,1 3 0,9 % 
Kaura 1) 979,6 37,4 3,8 % 
Seosvilja yhteensä 1) 34,6 1,7 4,9 % 
Rypsi ja rapsi yhteensä 85,3 1,6 1,9 % 
Kumina 4) 7,3 0,3 4,1 % 
Peruna yhteensä 532,1 0,6 0,1 % 
Kuivaheinä 322,1 18 5,6 % 
Ruokohelpi 6) 10,6 4,6 43,4 % 
Säilörehu yhteensä 7) 7713,6 561,7 7,3 % 
Tuorevilja yhteensä 8) 426,1 18,5 4,3 % 
Vihantavilja säilörehuksi 130,5 11,7 9,0 % 

Vuonna 2015 Kuminaa viljeltiin Keski-Suomessa 951 ha alalla (n. 1 % peltoalasta), eniten Laukaassa 
(226 ha), Saarijärvellä (153 ha) ja Karstulassa (124 ha). Öljykasvien 1036 ha viljelylasta yli puolet 
tuotettiin kolmen kunnan, Jämsän, Jyväskylän ja Saarijärven pelloilla. Perunanviljelystä tilastoihin 
vuodelta 2015 oli päätynyt 68 ha ala, josta lähes kolmannes oli Jämsässä. Puutarhakasvien viljelyala 
oli 297 ha, mikä oli vajaat 2 % Suomessa olevasta puutarhakasvien alasta. (LUKE tilastotietokanta). 

https://www.mtk.fi/liitot/keskisuomi/hankkeet/Toivo/fi_FI/KSMaatalRaportti/_files/97971743967805684/default/Raportti_Toivo-datapankki%20kevat%202017_15052017.pdf


Kaupallinen kalastus Keski-Suomi 2014



Leena Pölkki 
projektipäällikkö
leena.polkki@jamk.fi
p. 050 4011 894
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 
Liiketoimintayksikkö
Rajakatu 35,
40200 Jyväskylä
www.aitomaaseutu.fi

Yhteistyössä! 
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