
Tietoa maakunnan luomusta
2020



Luomutilat

Satakunnassa on alkutuotannon luomutoimijoita yhteensä 192 kpl. 

Maatiloja näistä on 188 kpl.
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Luomuviljelty peltoala

Luomupeltoala ja siirtymävaiheala on yhteensä 11 391 ha (+ 4 %)

Luomupeltoala on 10 091 ha ja siirtymävaiheala on 1300 ha.

Tämä on 8,1 % koko maakunnan peltoalasta. 

Tilakoko on keskimäärin 60,6 ha.



Luomupeltokasvit

Pinta-alallisesti suurin kasvi on nurmi, 5177 ha (+3 %) 

Viljellyin luomuviljakasvi on kaura 1950 ha (+19 %) osuudella

Seosvilja 550 ha (+88 %)

Vehnä 456 ha (+27 %)

Ruis 319 ha (-10 %) 

Ohra 266 ha (+51 %)

Luomuhärkäpapua viljellään maakunnassa 179 ha:n alalla (-12 %)

Luomuherneen osuus on 105 ha (-20 %)

Luomurypsin osuus kasvaa alati ollen nyt 184 ha (+294 %)
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Luomupuutarhakasvit

Puutarhakasveja viljellään yhteensä 70,7 ha:n alalla (- 15%)

Tarhaherne 39,8 ha (-15 %)

Mustaherukka 3,8 ha (+7 %)

Mansikka 2,8 ha 

Porkkana 2,4 ha (-76 %)

Kaalit 1,6 ha (+ 29 %)

Luomuperunaa viljellään 37 ha:n alalla (-40 %). 



Luomukotieläintuotanto

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa on 40 tilaa

Uusia tiloja luomuvalvonnassa 7 kpl

Satakunnan luomukotieläimistä lukumääräisesti eniten on 

munivia kanoja (20 078 kpl) 

broilereita (3 572 kpl)

Seuraavaksi eniten on eri ikäisiä nautoja:

Emolehmiä 1 144 kpl

Lihanaudat 236 kpl 

Lypsylehmät 107 kpl



Luomukotieläintuotanto

Eri ikäisiä lampaita on yhteensä noin 854 kpl 

Muut eläinryhmät:

Lihasiat 15 kpl

Emakot 9 kpl

Mehiläispesät 77 kpl



Luomuelintarvikejalostus

Satakunnassa on noin 17 luomuelintarvikkeita jalostavaa, 

Ruokaviraston luomuvalvontaan kuuluvaa yritystä.

Eniten yrityksiä on teurastuksen ja lihanjalostuksen sekä 

vihannesten, marjojen ja hedelmien jalostuksen toimialoilla. 

Alhaisen jalostusasteen toimijoita on 6.

Nämä ovat pääosin pihvikarjan- ja 

Lampaanlihantuottajia.



Luomukeruu

Satakunnassa on luomukeruualueita reilut 20 000 hehtaaria. 

Alueita on ympäri maakuntaa, keskittyen pohjoiseen ja etelään.

Luomukeruutuotteita Satakunnassa jalostavat mm. valtakunnallisestikin 

tunnetut Ravintorengas Oy (havupuu-uutejuoma) ja Yrttipaja Oy (luonnonyrtit 

juoma- ja maustekäyttöön).

https://ravintorengas.fi/fi/sample-page/
https://www.yrttipaja.fi/nordic-herbs/


Luomun myynti ja käyttö

Satakunnan kaupoissa luomun osuus myynnistä on reilun 2 % luokkaa. 

Viesti kaupan alalta on edelleen sama:

luomutuotteiden osuus myynnistä kasvaa koko ajan ja kotimaisia ja 

paikallisia luomutuotteita tarvitaan lisää! 

Esimerkiksi luomuleivälle on jalansijaa. 



Luomun käyttö ammattikeittiöissä

Luomun käyttöä satakuntalaisissa ammattikeittiöissä tutkittiin 

kyselytutkimuksella kevättalvella 2021. 

Kyselyn kohderyhmänä olivat Satakunnan kuntien ruokapalveluista 

vastaavat tahot (16) sekä ulkopuolisia palveluntuottajia (3).

Kyselyyn saatiin 7 vastausta vastausprosentin ollessa 37 %.

Pääosa vastaajista tuottaa ruokapalveluja henkilöstöruokailuun sekä 

päiväkotiin, peruskouluun ja vanhuspalveluille.



Luomuraaka-aineiden 

ja -tuotteiden käyttö%

Luomutuotteiden käyttö-% Vastaajien lukumäärä

0-5 % 5

10-15 % 1

Luomutuotteiden käyttö on hyvin vähäistä. 

Haasteina luomun käytölle koetaan hinta, pakkauskoko sekä toimitusvarmuus.



.FI

Koosteen lähteenä käytetty Ruokaviraston 

luomuvalvonnan tilastoja 

31.12.2020 tilanteen mukaan.

https://www.facebook.com/LuomuisaSatakunta/
https://www.instagram.com/luomuisa/

