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keketjun toiminta
a kotima
aan kulu
utuksen
muuttuessa
Raportissa käsitelläänn luomuketjjun nykytillaa ja kotim
maan kysyn
ntäennusteidden muutossvaikutusta,,
sekä tunniistetaan kyysyntäennussteiden tuootekehitykseeen kohdisttuvia muuttospaineita. Kotimaann
kysyntäennnusteet perrustuvat PrroLuomun antamiin kaupparyhm
mien näkeemyksiin, siitä
s
mitenn
luomuviljaatuotteiden kysyntä keehittyy jos ennusteiden
n mukaisiaa tuotteita oon saatavillla per heti..
Raportti peerustuu realistisiin markkinaennussteisiin ja liiiketaloudelllisiin realiteeetteihin.
o seuraav
vat asiat:
Raportin taavoitteena ovat
‐
‐

Muuodostaa luoomuviljaketj
tjun jäsenille yhtenäisempi käsityss luomuviljaaketjun toim
minnasta.
Yhttenäinen nääkemys ketju
un toiminnaasta on tarpeen myös päättäjille.
Tukkea näkemyystä alkutuo
otannon pitkkäaikaisesta kannattavaasta tuotantoovaihtoehdo
osta, joka
synntyy arvokettjuyhteistyö
ön tuloksenaa.

Luomuviljan elintarviikeketjun to
oimintaa ja sen kehittymistä kuvaaava raporttii on laadittu
u Vilja-alann
yhteistyöryyhmän luom
mutyöryhmässä. Rapoortin kokoajjana on toiminut luom
mutyöryhm
män sihteerii
Marja Suuttarla.
Alkutuotaanto
k
viiimeisten viiiden vuoden ajan ollen nyt 155 0000 ha, jok
ka on 7,9%
%
Luomupintta-ala on kasvanut
Suomen peeltoalasta.
ha

Kuva 1. Luuomupeltoaalan kehitys vuosina 20005-2011, läähde Evira
Siirtymävaaiheen pintaa-ala on kulu
uvana vuonnna yhteensää 25 360 ha. Tämä tarkkoittaa sitä, että kahdenn
seuraavan vuoden aikana ko
o peltoala tulee luomukäyttöö
ön edellytttäen että poistumaaa

luomutuotaannosta ei tapahdu. Käytännössä
K
ä poistuma on ollut viiimeisen viiiden vuodeen aikana 1
500- 5 0000 ha vuodesssa.
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Kuva 2. Luuomutilojenn lukumäärään kehitys vvuosina 2005
5 – 2011, läähde Evira.
Luomutilojjen lukumääärä on vaih
hdellut viim
meisen kuud
den vuoden
n aikana 38 90 tilasta 4359
4
tilaan..
Viimeistenn kolmen vuuoden aikan
na tilalukum
määrä on ollu
ut hienoisesssa kasvussaa.
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Kuva 3. Luuomutilojenn keskimäärräinen pinta--alan kehity
ys 2005- 2011, lähde Ev
Evira.
Luomutilojjen keskim
määräinen peltopinta-a
p
ala on kassvanut tasaisesti vuoddesta 2005. Nykyisinn
keskimäärääinen peltoppinta-ala on
n 45,1 ha.
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Kuva 4. Luuomutilojenn määrät eri maakunnisssa vuonna 2011,
2
lähde Evira.
Luomutilojja on eniiten Pirkan
nmaalla jaa Pohjanmaaalla (ml Etelä- ja Pohjois-P
Pohjanmaa)..
Suhteelliseesti eninten luomutilojaa on Ahvennanmaalla eli
e 24,8 % alueen
a
tiloissta, seuraav
vaksi enitenn
luomutilojaa on Kainuuussa (12,1 %)
% ja Pohjoiis- Karjalassa (11,8 %)).

Kuva 5. Luuomupeltoaalan jakautum
minen vuossina 2010-2011, lähde Evira
E
Luomupelttoala kasvooi vuonna 2011 n. 13 0000 ha. Kassvu kohdisttui ensisijasssa nurmeen
n ja muihinn
kasveihin, mutta myöös kaura- jaa vehnä- seekä härkäpaapuala kasv
voivat. Rukkiin, ohran, herneen jaa
rypsin alaat pieneniväät vuonna 2011 aiem
mpaan verrrattuna. Viljelykiertovvaatimukset hillitsevätt
viljalajikevvaihtelua, vaikka viljam
markkinat jaa niiden keh
hittyminen ohjaavatkinn lajikevalin
ntoja entistää
enemmän.
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Kuva 6. Luuomukasvieen keskisado
ot vuosina 22008-2009, lähde Tike
n
2000 kkg/ha, ruistaa lukuun ottamatta, jonnka keskisaato on 17000
Luomuviljojen keskissadot ovat noin
kg/ha. Ryppsin keskissato noin 800 kg/ha.. Härkäpav
vun keskisaato on korkkeampi ku
uin herneenn
keskisato. Herneen keeskisato on noin
n
1500 kkg/ha.
Luomuviljaa tuotettiinn vuonna 20
010 yhteenssä 76 miljoo
onaa kiloa, joka on 2 % koko Suo
omen viljann
tuotannostaa. Leipävilj
ljaa eli veh
hnää ja ruiista tuotettiiin luomun
na yhteensää 17 miljoo
onaa kiloa..
Rehuviljaaa eli ohraaa, kauraa ja
j seosviljaaa tuotettiin luomunaa yhteensä 59 miljoo
onaa kiloa..
Luomuviljan pinta-allasta noin 12 % koorjattiin tuo
oreviljana. Rukiin luoomutuotantomäärä onn
merkittävää viljamarkkkinoilla, se oli 6 miljooonaa kiloa eli 14 % koko
k
Suom
men rukiin tuotannosta..
Härkäpavuun luomutuuotantomäärrä saatiin vvuonna 2010 ensimm
mäistä kertaaa ja sitä tuotettiin
t
2
miljoonaa kiloa. (Kuvva 7.)

uosina 2006--2009, lähdee Tike
Kuva 7. Viiljojen kokoonaissatomääärien kehitttyminen vu

Kotimaan kysyntäennnusteiden mukaan
m
kysyynnän ennu
ustetaan kassvavan seurraavasti: lu
uomuleipienn
osuus leippämarkkinaasta on ny
yt 1,1 %
%. Kysyntäennusteiden
n mukaan luomuleip
pien osuuss
leipämarkkkinasta kasvaa 3,3:iin. Tämä tarkoittaaa sitä, että luomuleeipien kulu
utus lähess
kolminkerttaistuu. Muuiden luomu
uviljatuottei den (hiutaleeet, jauhot jne)
j
osuus kko markkin
nasta on nytt
3,9 %, ennnusteen muukainen luo
omuviljatuootteiden osu
uus markkin
nasta on 8,,6 %. Edelllä mainitutt
seikat vaikkuttavat suuoraan leipääviljan tarppeeseen. Taarkkoja luk
kuja leipäviiljan käytösstä ei tällää
hetkellä olle, mutta arrvioidaan, että
e luomuvvehnää tarviitaan leipom
moissa tällää hetkellä 5 milj. kg jaa
tuleva tarvve on 15 miilj. kg. Luo
omukasviölj
ljyjen osuuss kokonaism
myynnistä oon nyt 3,9 % ja niidenn
osuus kokoonaismyynnnistä kasvaaa ennusteen mukaan 11,3 %.
Nykyisiltä vilja-aloiltta saadaan viljaa
v
ja kaasviöljyjä riittävästi niiiden tuotteiiden jatkojaalostukseen,,
joita on essitetty kauppan ennusteissa. Huom
mattavaa on,, että vilja-aloissa ei ttuolloin olee huomioituu
viljan muuuta käyttöä ja
j viennin määrää.
m
Vieentikauppojeen onnistuessa kotimaaan jalostuksseen ei enäää
riitä viljaaa. Nykyiseet pienet luomuvilja--alat ja saatunnaiset suuret vieentikaupat aiheuttavatt
markkinoillla voimakkkaita kysynn
nän ja tarjonnnan epätasapainotilojaa.
Maidontuootannon nykkyisellä tuo
otostasolla 330 milj. litrraa tarvitaaan kotimaann rehustuksseen noin 9
milj.kg vaalkuaisrehuua. Se voidaan jakaaa eri kasv
veille rypsii, herne jaa härkäpap
pu vuodenn
satojakaum
man perusteeella. Vuon
nna 2010 kasvipinta-alat vastasivat valkuuaisrehuntarrvetta eikää
kotimaisessta valkuaissrehusta olllut puutettaa, varsinkin
n kun tilojjen välinenn kauppa on
o tasannutt
alueellisia kysynnän ja
j tarjonnan
n epäsuhteitta. Luomukotieläintuottteiden kysyynnän kasvu
u edellyttäää
tulevaisuuddessa luomuuvalkuaiskaasvituotannoon kasvattam
mista.
Mikäli luoomulihan tuuotanto ja kysyntä kaasvaa odoteetusti, luom
muviljan rehhukäytön kasvu
k
tulleee
olemaan volyymissa merkittäväm
m
mpää kuin ssuoran elinttarvikekäytö
ön kasvu. K
Koska elintaarvikeviljann
ja rehuviljjan raja onn häilyvä etenkin rehuukäytön nääkökulmastaa, voi rehuk
uksi käytettäävän muttaa
elintarvikeekelpoisen luomuviljan
l
n määrä vaaikuttaa elin
ntarvikeluomuviljan riiittävyyteen
n enemmänn
kuin elintaarvikeluomuuviljan kotim
maan kulutuuskysyntä ittsessään.
Luomuelin
ntarvikkeid
den jalostu
us
n ja rukiin käyttöön. R
Ruisleipää onkin noinn
Luomuleivväntuotanto on painotttunut nykyiisin vehnän
puolet kaikkista luomuuleivistä. Ru
ukiin osuus johtuu todennäköisestti rukiin jauuhatusominaaisuuksista,,
jotka sopivvat pienmylllyille sekä siitä,
s
että ruuisleipä on suomalaisten
s
n mielestä j otenkin aid
dompaa.
Markkinoiden kasvu edellyttää
e
jaatkuvaa raak
aka-aineen saantia.
s
Jalo
ostavan sekttorin on my
yös osaltaann
ratkaistavaa tarjonnan voimakas
v
vaihtelu
v
jotaa vuosittaiseet sääolosuh
hteet tuovatt. Yksi kein
no tähän onn
pitkäjänteisen sopimuustoiminnan
n lisäämineen. Tähän yhteyteen voitaisiin yyrityksen ja viljelijänn
välisen tillavarastoinnnin kehittäm
miseksi laaatia sopimu
uskäytäntöjä, joilla taasattaisiin vuosittaistaa
tarjonnan vvaihtelua.

Kysyntäennnusteet edeellyttävät öljyn
ö
puristtuksessa uu
utta ajattelu
ua, vaikkakkin nykyisilllä koneillaa
pystytään ttuottamaan tarvittava kaupan
k
toivooma lisäys. Puristusmeenetelmien vvaihtaminen
n toiminnann
tehostamisseksi voidaaan tutkia, miiten esim. uuuttaminen sopii
s
luomu
uun. Ennustteet edellyttävät kaikenn
kaikkiaan jjalostukseltta uudenlaista tuotekehhitystä ja vaihtoehtois
v
sten jalostussmenetelmiien käyttöä..
Tämän vuooksi luomuusäädösten tuntemus
t
jaa niiden vaiikuttavuus tuotantoon
t
oovat peruseedellytyksiää
toimintojenn kehittymiselle.
Ammattik
keittiöt
uomutuotteiiden käyttö
öä. Taloustu
utkimus Oy :n vuosittaiin tekemän,,
Ammattikeeittiöt ovat lisänneet lu
loppuvuoddesta 2010 valmistuneeen Suurkeeittiötutkim
muksen muk
kaan jotakiin luomuraaaka-aineitaa
käyttää päiivittäin 12 %,
% viikoittaain 8 % ja hharvemmin 25 % keittiiöistä. Käyyttö on yleisstynyt, sillää
vuonna 2009 vastaavaat osuudet olivat
o
7 %, 9 % ja 25 %. Luvut ovat
o kuitenkkin vielä pieeniä ja noinn
mattikeittiösstä ei käytä luomuraakaa-aineita laiinkaan.
puolet amm
Myönteistää on se, etttä ko. tutkim
muksen muukaan luom
mun kasvu jatkuu
j
amm
mattikeittiössä. Keittiött
aikovat lisäätä luomun käyttöä kaiikissa tuoterryhmissä; osuus
o
lisäysttä suunnitteelevista keitttiöstä on 155
-21 % tuotteryhmästä riippuen, viljassa
v
17 %
%. Osuudett ovat selväästi suuremp
mpia kuin aikaisempinaa
seurantavuuosina vuodesta 2006 läähtien.
Yleisintä luuomun käyyttö on edellleen ravintooloissa, joista 17 % käy
yttää luomuua päivittäin
n. Luomunn
päivittäistää käyttöä ovvat kuitenkin
n lisänneet eeniten julkisen sektorin
n ruokapalvvelut kuten peruskoulut
p
t
ja muut ooppilaitokset, päiväkod
dit ja sairaaalat. Näistää jopa 13 % ilmoittaaa käyttävän
nsä jotakinn
luomutuoteetta päivittääin.
Valtioneuvvoston peeriaatepäätös kestäviien valinttojen edisstämisestä kannustaaa julkisiaa
ruokapalveeluita tarjoaamaan kasv
vis-, kausi- tai luomuru
uokaa vähintään kerraan viikossa ja vuoteenn
2015 mennnessä kahddesti viikosssa. Portaatt luomuun-- ohjelma on
o rohkaisssut erityiseesti julkisiaa
keittiöitä luuomun säännnölliseen käyttöön.
k
Ohjelmaan on liittyny
yt 719 keittiiötä, joissa 661 toimiii
julkisella sektorilla. Helsingin kaupunki oon tehnyt päätöksen,
p
jonka mukkaan 50 % Helsinginn
2
menneessä.
päiväkodeiissa tarjottavvasta ruuastta on luomuua vuoteen 2015
Valitettavaasti ammattikeittiöiden
n käyttämiien luomurraaka-aineid
den määristtä ei toistaiseksi olee
luotettavaaa tietoa. Portaat luom
muun -keitttiöissä yleiisimmin kääytetty tuot
ote on puu
urohiutaleet..
Puurohiutaaleiden vaihhto luomukssi päiväkodeeissa on tyy
ypillisin tap
pa aloittaa luuomutuotteeiden käyttöö
kunnallisesssa ruokapaalvelussa. Hiutaleiden
H
suosioon on
o ainakin kaksi syytää: niiden saaatavuus onn
parantunutt ja hintaerro tavanomaaiseen ei aaiheuta ong
gelmia budjetissa. Määärien hahm
mottamiseksii
voidaan kkarkeasti arrvioida, etttä jos kaikkissa Suom
men päiväk
kodissa syöötäisiin luo
omupuuroa,,
luomuhiutaaleita kuluissi näissä keiittiöissä noiin 700 000 kg/v.
k
Kauppa
Kauppa seeuraa jatkuuvasti kulutttajien tarpeeita ja niid
den muutok
ksia. Kaupaan seurannaan mukaann
luomutuottteiden kysyyntä on kään
ntynyt voim
makkaaseen nousuun vu
uosien 20100 ja 2011 aikana.
a
Tätää

indikoivat asiakaspallautteet, luo
omutuotteidden jopa 50
5 % myy
ynninkasvu ja runsas keskusteluu
sosiaalisessa mediassaa.
Kaupan toimijat haluaavat vastataa asiakkaideen tarpeisiin
n ja ovat lähteneet yhtteistyöhön tuottajien
t
jaa
teollisuudeen kanssa luuomutarjonn
nan kasvattaamiseksi. Tätä
T työtä teehdään VYR
R:n luomuty
yöryhmässää
ja Pro Luoomussa. Työö on käynnistynyt kauupan tuottam
min potentiaaalilaskelmiin. Laskelm
mat on tehtyy
mahdollisim
mman realistisesti kuvaamaan m
menekkitaso
oja tilanteesssa, jossa ttarjontaa on
n kattavastii
tuotu kuluuttajien saataville. Laskelmien
L
mukaan luomumyyn
l
nti Suomesssa kolmin
nkertaistuisii
pelkästään tuotetarjonnnan parantu
umisen myöötä.
e
n toteutumiinen edelly
yttää yhteisttyötä ja sittoutumista arvoketjunn
Kaupan tuuottamien ennusteiden
kaikkien tooimijoiden välillä.
v
Vienti
yden arviooinnissa huomioon on
n otettava myös luom
muviljan jaa
Luomuviljan tarjonnaan riittävyy
uotanto riittäää hyvin kootimaisen luomuviljan
l
n
luomuviljaajalosteiden vienti. Kotimainen luuomuviljatu
elintarvikeekysynnän kasvun taarpeisiin, mutta luo
omuviljan ja –viljajaalosteiden vienti onn
volyymiltaaan merkittäävästi kotim
maista elintaarvikekulutu
usta suurem
mpaa. Pelkänn kotimaan kulutuksenn
peilaamineen tuotettavviin luomu
uviljamääriinn ei siis ole
o relevan
nttia. Viennnin houkutttelevuuteenn
vaikuttaa luonnollisessti myös luo
omuviljasta tai –viljatu
uotteista eri myyntikanaavista saataavissa olevaa
hinta.

Johtopääätökset
Tavoiteltavvaa on, että jatkossa lu
uomuun siirttyy vuosittaain vähintäään vuoden 22011 luomuu
un siirtynytt
peltoala elii noin 13 0000 ha. Tavo
oiteltavan peeltoalan pitääisi jakaantu
ua nurmen, johon nyky
yisin meneee
vähintään puolet uuddesta luomu
ualasta, myöös leipäviljjan ja öljyk
kasvien tuootantoon. Jo
os luomuunn
siirtyvä tavvoiteltu pelltoala jakaan
ntuu kuten vvuonna 2011:
- vehhnäala lisäänntyisi 1600 ha ja vehnäää saataisiin
n 3, 3 milj. kg
k lisää vuoodessa
- kauura-ala lisäääntyisi 3400
0 ha ja kauraaa saataisiin
n 6,8 milj. kg
k lisää vuoddessa
Valkuaisreehun lisätarvve on lähivu
uosina keskkimäärin 1,5
5 milj. kg vu
uodessa. Ryypsin osalta samaa alaaa
ja satoa vooidaan käyttää sekä kasviöljy- että valkuaisreh
hutuotantoon.
Kotimaiseella luomuaalkutuotannolla on vaalmiuksia tuottaa
t
kysy
yntäennusteeiden mukaaiset tarpeett
kunhan niiistä saadaann selkeä siignaali ja kkannustin lääpi jalostusketjun. Näkkökohta ko
orostuu kunn
otetaan huuomioon luuomusektorin siirtymäaaikavaatimu
ukset, jotkaa vaikuttavaat nopeuteeen jolla erii
raaka-aineiita voidaan tuottaa vasttaamaan kyysyntämuuto
oksia.
Pellon käyytössä kannnattavin tulo
os on eri kkuin tukipoh
hjainen tulo
os, jonka vvuoksi luom
mutyöryhmää
näkee tuottannon ja teknologian
n kehittämiisen tärkeän
nä. Luomu
uviljan tuottannon nähdään myöss

soveltuvann hyvin isoommille piinta-aloille viljelykierron järjestäämisen ja tehokkaan tuotannonn
näkökulmaasta.
Edellä maainittu ja luuomutuotann
non kasvu huomioiden
n tutkimuk
ksen ja neuv
uvonnan rah
hoitus tuleee
varmistaa. Kasvin- jaa kotieläinttuotannon ttutkimustied
don saatavu
uus vaatii valtiovallallta riittäväää
panostusta ja tulosten saattamistaa käytäntöönn.
Jalostavan
n sektorin on myös osaltaan
o
rattkaistava taarjonnan vo
oimakas vaiihtelu jota vuosittaisett
sääolosuhteet tuovat. Yksi kein
no tähän oon pitkäjäntteisen sopim
mustoiminnnan lisäämin
nen. Tähänn
n ja viljellijän välissen tilavarrastoinnin kehittämiseeksi laatiaa
yhteyteen voitaisiin yrityksen
nan vaihtelu
ua
sopimuskääytäntöjä, jooilla tasattaissiin vuosittaaista tarjonn
Kaupan llaatimat kyysyntäennusteet edelllyttävät kaaiken kaik
kkiaan jaloostukselta uudenlaistaa
tuotekehityystä ja vaiihtoehtoisten jalostusm
menetelmien
n käyttöä. Tämän vuuoksi luom
musäädöstenn
tuntemus jja niiden vaikuttavuu
us tuotantooon ovat perusedellyty
yksiä toimi
mintojen keh
hittymisellee
luomupeltootuotteiden jalostuksessa.
Ammattik
keittiöiden, erityisesti julkisten,
j
luuomutuotteiden käytön
n esteinä ovvat saatavuu
us ja hinta..
Muita viljaapohjaisia tuotteita,
t
joiiden käyttöö ammattikeeittiöissä tod
dennäköisessti kasvaisi, jos niidenn
saatavuus oolisi nykyisstä parempi,, ovat ammaattikeittiöön
n sopivat leiivät ja pastaa.
Kauppa oon halukas sitoutumaaan luomutuuotteiden myyntiin
m
ja laatimaan lluomuelintaarvikkeidenn
kysyntäennnusteita. Nääillä menetttelyillä haluutaan varm
mistaa niin ketjun
k
ja ettenkin luom
mutuottajienn
toiminta. K
Kauppa haluuaakin lisätää luomuelinntarvikeketju
un toiminnaan vakautta..
Luomuviljjan ja –viiljatuotteid
den vienti voidaan näähdä myös luomun kkotimaisen kulutuksenn
kasvun m
mahdollistavana tekijän
nä: Vienninn tarvitsem
ma perusvo
olyymi maahdollistaa mielekkäätt
tuotantomääärät, joista riittää myö
ös kotimaan kasvaviin tarpeisiin.
t
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