
Luomu Satakunnassa
Tietoa maakunnan luomusta



Luomuviljelty peltoala 

Luomupeltoala kasvoi Satakunnassa 20 % vuosina 

2011-2015. Nyt se ja siirtymävaiheala on yhteensä  

noin 7 400 ha, mikä on reilu 5 % peltoalasta. 



Luomutilat

Tilakoko on kasvanut 10 % viimeisen viiden vuoden 

aikana. Vuonna 2015 Satakunnassa oli 174 

luomualkutuotannon toimijaa.

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2011 2012 2013 2014 2015

Luomutilojen lukumäärän kehitys, kpl

Luomusta  luopuneet Sv-tilat Luomumaatilat



Luomupeltokasvit

Kaura-, ruis- ja seosvilja-alat ovat merkittävimpiä 

Satakunnassa. Nurmi on pinta-alallisesti suurin kasvi. 

Kauraa tuotettiin 2,5 milj. kg vuonna 2015. 
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Luomupuutarhakasvit

Puutarhakasveista mansikka on pinta-alallisesti suurin.  

Peruna-alasta ¾ on luomutärkkelysperunaa. 

Puutarhakasvialaa voisi reilusti kasvattaa Satakunnassa.  
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Luomukotieläintuotanto

Lihanautojen ja emolehmien määrä on ollut kasvussa 

viime vuosina. Luomukananmunantuotanto on säilynyt 

melko tasaisena pienestä notkahduksesta huolimatta.



Luomutuotteiden jalostus

Satakunnassa on 

16 luomuelintarvikejalostus-, myynti- tai 

tukkutoimintaa harjoittavaa yritystä. 

9 alhaisen jalostusasteen toimijaa, jotka tuottavat 

mm. myllytuotteita sekä pihvikarjan ja lampaan lihaa.
• Alhainen jalostus tarkoittaa maatilan omien luonnonmukaisesti tuotettujen 

maataloustuotteiden käsittelyä, pakkaamista ja luomutuotteiksi merkitsemistä.



Luomutuotteiden jalostus 

Suomen luomutuotettu tärkkelysperuna jalostetaan 

Kokemäellä, Finnamyl Oy:n tehtaalla.

• Tehdas käyttää vuosittain noin 3,5 – 4 miljoonaa kg 

luomutärkkelysperunaa.  

• Luomutärkkelysperunan satotasot ovat                          

keskimäärin 18 – 20 000 kg/ha. 

• Käytetyimmät lajikkeet ovat Kuras ja Kardal. 

• Kaikki luomuperunajauho menee elintarvikekäyttöön.

• Luomuperunajauhosta käytetään 10 % Suomessa ja loput 

menee vientiin.

• Suurimmat vientimaat ovat USA, Taiwan ja Hollanti. 

• Tulossa Luomu Perunasuurimo



Luomutuotteiden saatavuus

Satakunnassa luomutuotteita myyvät

Vähittäiskaupat 

Reko-renkaat, joita on 10

Suoramyyntitilat

Erikoiskaupoista esimerkiksi

• Ruokapuoti Lumo Raumalla

• Luomupuoti Porissa

• Ruokapuoti Naapuri Kankaanpäässä



Esimerkkejä maakunnan luomutiloista

Satakunnan vankila, Huittinen

Tilan 209 ha on ollut luomussa vuodesta 1995.

Tilalla viljellään 130 ha nurmea, 15 ha tärkkelysperunaa 

ja 55 ha ohraa ja kauraa. 

Nurmen käyttävät tilan 110 emolehmää ja viljat 

myydään muille luomutiloille rehuksi. 

Tilan töistä vastaavat 3 työnjohtajaa ja noin 15 vankia. 

Peltoalueella on 5 kosteikkoa 2 ha alalla.

Koko tilan alue on Natura 2000 -aluetta ja 

lintudirektiivillä suojeltu.



Esimerkkejä maakunnan luomutiloista

Saaren luomutila 

Saaren luomutilalla, Ulvilassa tuotetaan puutarhakasveja 

ja yrttejä. Pääkasvit ovat mansikka, peruna, sipuli ja 

juurekset. Laji- ja lajikekirjo on jopa 50 vuosittain.

Tuotteita myydään tilalta suoraan, Porin kauppahallin 

luomupuodin ja tukun kautta. 

Osa marjoista ja yrteistä jalostetaan Ullan Uniikki            

-tuotemerkillä. 



Koosteen kuvat: Finnamyl Oy, Ulla Mäkinen (SK), Pro Luomu ry, Erkki Pöytäniemi, Satafood Kehittämisyhdistys ry

Kooste päivitetty 13.6.2016

Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan
-tiedonvälityshanke toimii luomutiedon ja -osaamisen sekä hyvien

käytäntöjen kokoajana ja välittäjänä Satakunnassa.

Tavoitteena on nostaa satakuntalaista luomutuotantoa esille ja rakentaa

verkostoja luomutoimijoiden välille sekä kertoa luomujatkojalostuksen ja

-markkinoinnin mahdollisuuksista. Kohderyhmänä ovat jo luomualalla

toimivat sekä luomutuotannosta kiinnostuneet tai sitä harkitsevat

alkutuottajat ja elintarviketoimijat.

Hanketta toteuttavat vuoden 2018 loppuun saakka Satafood

Kehittämisyhdistys ry, Pyhäjärvi-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi, ja sitä

rahoittaa Satakunnan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun

kehittämisrahastosta.

www.uuttakasvualuomusta.fi


