
Kannattava tuotanto, toimivat myynti- 
ja jakelukanavat luomukasviksilla 

Kannattavuuslaskelma kirjasto 
Kannattavuuslaskelma kirjasto tulee olemaan kaikille 
avoin ja ilmainen verkkopalvelu. Kirjasto tulee osaksi 
taloustohtori palvelua www.mtt.fi/taloustohtori.  
Ensimmäisessä vaiheessa kirjasto sisältää kannatta-
vuuslaskelmia luomukasviksista (porkkana, sipuli, 
peruna). Myöhemmin kirjastoa täydennetään muilla 
luomukasvislaskelmilla, tavanomaisesti tuotettujen 
kasvisten laskelmilla, sekä erillislaskelmilla, kuten eri 
viherlannoitusvaihtoehtojen kannattavuustarkastelul-
la. Kirjaston ensimmäinen versio julkaistaan alku-
vuodesta 2014. 

Sari Iivonen1 , Minna Mikkola1, Hanna-Maija Väisänen1, Anu Koivisto2, Tiina Mattila2, Hanna Ylitalo2, Pirjo Kivijärvi3 ja Jussi Tuomisto4 

1Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
2MTT Taloustutkimus, etunimi.sukunimi@mtt.fi ; 3MTT Kasvintuotannon tutkimus, etunimi.sukunimi@mtt.fi 
4Perunantutkimulaistos, jussi tuomisto@petla.fi 

Luomuperunan kannattavuus 
Luomuperunalle, etenkin luomutärkkelysperunalle 
olisi kysyntää. Ravinteiden puolesta luomuperu-
naa on helppo viljellä. Suurin ongelma on peruna-
rutto, jonka torjunta luomuperunan tuotannossa on 
erittäin haasteellista ja satovaihtelut sen vuoksi 
voimakkaita. Hankkeessa laaditaan luomuperunan 
tuotannosta kannattavuuslaskelmia, jotka perustu-
vat perunantutkimuslaitoksen tutkimuksiin ja tila-
haastatteluihin.  

Toimivat myynti- ja 
jakelukanavat 
Suomessa luomukasvisten 
viljelyalat ovat tyypillisesti pie-
niä, ja viljelijällä on usein tuo-
tannossa useampia kasviksia. 
Tuotteet markkinoidaan pääasi-
assa itse suoraan vähittäis-
kauppoihin ruokapiireihin, pie-
nille ruokapalvelun toimijoille tai 
myydään torilla. Viljelypinta-
alan kasvaessa yhteistyö mui-
den viljelijöiden  ja markkinoin-
tiyhteisöjen kanssa lisääntyy. 
 

 
Näkökulmia luomukasviskauppaan – oppia 
muista Euroopan maista 
Eurooppalaisia luomukasvisketjun rakenteellisia malleja ja 
niiden koordinaatiomekanismeja on selvitetty haastattele-
malla luomukasvisketjun toimijoita Ruotsissa, Tanskassa, 
Saksassa ja Italiassa. Käytössä oli useita malleja. 

 
Yleinen päivittäistavarakauppa vaikuttaa kaikkein vaati-
vimmalta markkinalta luomukasviksille, koska kaikille 
kaupan ketjuille luomu ei välttämättä ole strategisesti 
tärkeä tuote. 

Suurkeittiöiden vaatimustaso jalostus-
asteen suhteen on noussut ja kasvisten 
pitäisi olla vähintään pestyjä ja kuorittuja 
ja mieluiten vielä pidemmälle jalostet-
tuja. Pienten tuottajien on vaikea vastata 
suurkeittiöiden vaatimiin toimitusmää-
riin, ja tuottajien yhteistyö siinä olisi tar-
peen kustannustehokkaiden jalostus- ja 
jakeluratkaisujen, sekä riittävän tuotan-
tovolyymin aikaansaamiseksi.  

 

Maataloustieteen päivät 2014 
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