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Luonnonvarakeskuksen luomusatotilastoista
poimittua
2015 Ennakkotieto luomusadoista

Tilastotietoa koko maan ja Etelä-Savon 2015 luomusadosta
Luomuviljan määrä koko maassa
Vuonna 2015 koko maassa tuotettiin luomuviljaa 80 miljoonaa kiloa. Luomuviljan tuotanto on 2,2 % koko
maan viljan tuotannosta (3,7 mrd. kg). Luomutuoreviljan korjuuala vuonna 2015 oli 10 700 hehtaaria, mikä
oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (4 100 ha vuonna 2014). Kokoviljasäilörehun korjuuala
kasvoi 1 800 hehtaarista 5 900 hehtaariin.

Luomuvehnäsato
Koko maan luomuvehnäsato vuonna 2015 oli 12,5 milj. kg. Koko maan luomuvehnän korjuuala oli 5500 ha.
Vuoden 2015 luomuvehnäsato oli yli 2 milj. kg pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 korjuuala oli
1 200 ha pienempi kuin edellisenä vuonna.
Etelä-Savon luomuvehnäsato vuonna 2015 oli 0,5 milj. kg, eli n. 4 % koko maan luomuvehnäntuotannosta.
Etelä-Savon luomuvehnän korjuuala oli n. 100 ha, mikä oli 100 ha vähemmän kuin vuonna 2014 (200 ha
vuonna 2014).

Luomukaurasato
Koko maan luomukaurasato vuonna 2015 oli 45 milj. kg eli yli puolet koko maan luomuviljasadosta. Luomukauran
tuotanto nousi edellisestä vuodesta 10 %. Vuonna 2014 Luomukauran tuotanto oli 40,5 milj. kg. Korjuuala pieneni
400 ha vuodesta 2014.
Etelä-Savon viljasadosta vuonna 2015 luomukauraa oli 1,5 milj. kg, mikä on 3,3 % koko maan luomukauran tuotannosta. Etelä-Savon luomukaurasato nousi edellisestä vuodesta 60 % (vuonna 2014 0,6 milj. kg). Korjuuala lisääntyi 500 hehtaarista 600 hehtaariin.

Luomuohrasato
Koko maan luomuohran sato vuonna 2015 oli 7,2 milj. kg mikä oli lähes puolet pienempi kuin vuonna 2014 (6,6
milj. kg).
Etelä-Savon luomuohran satotilanteesta ei vuodelta 2015 ollut vielä tietoa ennakkotiedossa. Lopullinen tilasto valmistuu helmikuussa 2016.

Luomuruissato
Koko maan luomuruissato vuonna 2015 oli 8,9 milj. kg, mikä oli lähes samaa tasoa kuin edellisenä vuonna (9 milj.
kg vuonna 2014). Luomurukiin osuus koko maan rukiintuotannosta on n. 8 %.
Etelä-Savon luomuruissato vuonna 2015 oli 0,4 milj. kg, mikä on n. 4,5 % koko maan luomuruissadosta. EteläSavon luomurukiin sato vuonna 2015 oli 23 % Etelä-Savon vuoden koko ruissadosta (1,7 milj. kg).

Luomuhernesato
Koko maan luomuhernesato vuonna 2015 oli 4,1 milj. kg, mikä oli 1,4 milj. kg enemmän kuin vuonna 2014.
Etelä-Savon luomuherneen sato vuonna 2015 oli 0,7 milj. kg, mikä on 17 % koko maan luomuhernesadosta.

Luomurypsi-, luomuperuna- ja luomuhärkäpapusato
Koko maan luomurypsisato oli vuonna 2015 1,7 milj. kg, luomuperunan sato oli 4,8 milj. kg ja luomuhärkäpavun
sato 4,3 milj. kg.
Etelä-Savon luomurypsin, -perunan ja -härkäpavun satotilanteesta ei vuodelta 2015 ollut tietoa ennakkotiedoissa.

Vuosi 2015: ennakkotieto
Korjuuala* (1 000 ha) *Ala, joka on laskettu vähentämällä maatalous- ja puutarhayritysrekisteriin kuuluvien tilojen
viljelyaloista maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä saatava täysin tuhoutunut ala.
Lähde: Luonnonvarakeskus, Luomusatotilasto
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Lähde: Luonnonvarakeskus, Luomusatotilasto
Vuosi 2015: ennakkotieto.
Laji:
Vehnä yhteensä 1)
1) Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehu ja tuoresäilövilja).
Ruis 2)
2) Sisältää syys- ja kevätrukiin.
Kaura 1)
1) Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehu ja tuoresäilövilja)
Ohra yhteensä 1) 1) Ei sisällä tuoreviljaa (kokoviljasäilörehu ja tuoresäilövilja).
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Vuosien 2014 ja 2015
luomuviljojen
hehtaarisatoja EteläSavossa. Luomuohran
satotietoa vuodelta
2015 ei
ennakkotiedoissa
vielä ollut.

