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Erkki Pöytäniemi: my background
• MSc. Agronomy


• involved in organics since 1981 

• research and advisory activities 1984-1988

• Kuusian Leipä / Samsara Oy (small organic bakery) 1988-1995

• Kurmakka - Organic Food Oy (1995 …) 


• sales, marketing and consulting in organic food business

• Export activities 


• BioFach 1995/6 ... 

• Makulaku Lakritsa Oy 1997- 2005 

• Helsinki Mills 2001-2011  

• Finnamyl 2003 … 

• OFF Export Group 2004-2012 

• Aloja Starkelsen 2011 … 

• Fazer Mills 2013 … 


• Ingredient imports, f.ex. DO IT bv (www.organic.nl)  2005-2015

• Organic business consulting and mentoring (Tekes, Sapuska) in 

Finland and Latvia 

• Participating in organic structures internationally (Ifoam EU) 

Strengths:
•organic industry 
insider 
•global networks 
•strong in sales 
and marketing
•business-
orientation

https://www.linkedin.com/in/erkkipoytaniemi/2
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Luomumarkkina



Luomukauran tuotanto Euroopassa (t)



Luomumyllykauran tuotanto

❖ Globaali luomukaurahiutalemarkkina 150-210 000 tonnia (3% koko 
markkinasta) (arvio 2013), josta 

❖ Pohjois-Amerikka 100-120 000 tonnia

❖ Eurooppa 50 - 85 000 tonnia

❖ Muu maailma enintään 5 000 tonnia  

Euroopassa suurimmat luomukauran tuottajamaat ovat Saksa, Ruotsi, Tanska, 
Suomi ja Iso Britannia, joista Ruotsi ja Suomi myös vievät kauraa. Saksa, 
Tanska ja Iso Britannia ovat luomukauran tuojia. Kanada tuottaa suuren osan 
USA:n luomukaurasta. Australia on merkittävä luomukauran tuottaja.  









Markkinoilta todettua
❖ elintarvikekaura on globaalisti kasvava markkina

❖ luomu on globaalisti kasvava ja vakaa markkina (paljon toimijoita) 

❖ Luomu kytkeytyy kuluttajien mielissä voimakkaasti ruoan terveellisyyteen, jolloin luomun merkitys (osuus 
markkinasta)  korostuu terveellisinä pidetyissä elintarvikkeissa (esim. kaura). 

❖ Luomun osuus kauramarkkinasta on yleensä 4-5 kertaa korkeampi kuin luomun osuus ko 
elintarvikemarkkinasta keskimäärin 

❖ Suomi on merkittävä kauran ja luomukauran tuottaja ja harvoja maita, jossa on mahdollisuus lisätä reilusti 
luomukauran tuotantoa

❖ Suomi tuottaa n. 5% maailman luomumyllykaurasta 

❖ Globaalin luomukauramarkkinan 10% kasvu vastaa puolta Suomen koko vuosittaisesta 
luomukauratuotantoa 

❖ Suomi on asemoinut itsensä luomumarkkinalle luomumyllytuotteiden viejänä 

❖ Markkinoille tulevasta luomuviljasta 60% viedään muodossa tai toisessa, kaurassa osuus on yli 100 %. 

❖ Luomukaura on suomalaiselle maataloudelle valtava mahdollisuus, mutta alan kasvu haittaa raaka-aineen 
puute. 



Johtopäätöksiä
❖ Luomukauramarkkina on vakaa kasvava markkina, joka ei ole 

katoamassa mihinkään! 

❖ Suomi on harvoja maita, joissa luomukauran tuotantoa voidaan 
lisätä. 

❖ Kaikki tuotettava luomukaura voidaan viedä kannattavasti joko 
jalostettuna tai raaka-kaurana. 

❖ Luomukauran viljely on kannattava vaihtoehto suomalaisille 
tuottajille. 

❖ Luomukauran hinta pidettävä tasolla, joka on tuottajille kannattava, 
mutta ei houkuttele kilpailijoita (suhteellinen etu). 



Global Oats Production

World Distribution of Oat Production, 1912
United States Department of Agriculture, Bureau of Statistics. 





Luomukauran hintaan vaikuttavia tekijöitä

❖ Vakauttavia tekijöitä: 

❖ luomu- ja kauramarkkinan globaali kasvu

❖ Kotimaan markkina ja jalostusarvon kasvu

❖ ei Kiina-ilmiötä 

❖ Hintaa Suomessa alentaa ”Itämeri-ilmiö”

❖ Markkinoita heiluttaa

❖ Sadon onnistuminen päätuotanto-alueilla 

❖ Markkinan kehittyminen päämarkkina-alueilla

❖ Puskureita:

❖ Tuottajahinnan noustessa riittävästi vehnänviljelijät siirtyvät luomuun (mukaanlukien Ukraina) 

❖ Tuottajahinnan laskiessa riittävästi luomukauraa voidaan viedä Pohjois-Amerikkaan. 



Luomuviljelyn kannattavuus



Teesi

❖ Suomi luomukauran johtavaksi tuottaja- ja vientimaaksi

❖ Luomukauran tuotanto on kannattavaa

❖ Suomessa ei pystytä tuottamaan luomukauraa liikaa 




