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Luomuaterian ainekset
vartissa

Saako eri ruokaketjujen kaupoista ainekset luo-
muateriaan? Löytyvätkö ne helposti? Missä olisi 
parantamisen varaa? Luomulehti kävi kaupassa 
kiireesti - kuten niin monet kuluttajatkin.

Teksti ja kuvat Kirsi Haapamatti
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Jauheliha
Prisma - Kyllä, Atria
Citymarket - Kyllä, Atria
Lidl - Ei

Makaroni 
Prisma - Kyllä, useita laatuja
Citymarket - Kyllä, useita laatuja
Lidl - Kyllä, yksi laatu

Juusto 
Prisma - Kyllä, yksi kova juusto. 
Merkki Rainbow, alkuperämaa 
Tanska.
Citymarket - Yksi luomujuusto, 
Arlan Kadett. Alkuperämaa Ruotsi.
Lidl - Ei

Sipuli
Prisma - Vain valkosipuli löytyi 
luomuna. Alkuperämaa Espanja
Citymarket - Luomusipuli oli 
egyptiläistä. Luomuvalkosipuli 
Espanjasta
Lidl - Ei

Maito
Prisma - Kyllä, kotimainen
Citymarket - Kyllä, kotimaista ja 
ruotsalaista
Lidl - Kyllä, tanskalainen

Kananmunat
Prisma - Kyllä, kotimainen
Citymarket - Kyllä, kotimainen
Lidl - Kyllä, kotimainen

Suurten kauppaketjujen luomuvali-
koimat ovat melko kattavia, saattoi 
Luomulehden testiostaja todeta 

tavallisena arkipäivänä keskisuuren kau-
pungin, Seinäjoen, marketeissa. Testin 
idea oli koota kolmen suuren kauppa-
ketjun myymälöistä ainekset salaattiin, 
makaronilaatikkoon ja lettuihin. Ostaja 
tarkkaili myös luomutuotteiden esillepa-
noa - löytyykö luomu hyllystä helposti? 
Ostoslistalla olivat:

Löytyivätkö 
luomutuotteet 
helposti?
Prisma - Luomutuotteiden löytyminen 
hyllyistä oli vaikeaa, koska luomusta 
kertoi vain pieni valkoinen, kehystetty 
luomu-sana hinnan vierestä. Esimerkiksi 
paikallinen tuote oli paljon näkyvämmin 
esillä. Luomujuustoa varten piti kysyä 
myyjän neuvoa.

Citymarket - Luomuruoka erottui hel-
posti, hintamerkinnän yhteydessä iso 
vihreä lappu. Hedelmä- ja vihannesosas-
tolla lisäksi oma osasto/hylly luomutuot-
teille.

Lidl - Luomu näkyi hintalapussa tuot-
teen nimessä esim. “luomumaito” mutta 
ei vihreänä värinä. Lidlin oman Biot-
rend-luomumerkin pakkaukset erottui-
vat, kunhan niitä osasi etsiä.

• luomumakaroni
• luomusipuli
• luomumaito
• luomukananmunat
• luomujuusto
• luomujauhot
• luomuhunaja
• luomuhillo
• luomusalaattiainekset tarjonnan 

mukaan

Jauhot
Prisma - Kyllä. 
Citymarket - Kyllä. 
Lidl - Ei

Hunaja
Prisma - Kyllä, kolmea erilaista. 
Tuotettu EU:ssa tai sen ulkopuo-
lella. 
Citymarket - Kotimaista luomuhu-
najaa oli.
Lidl - Ei.

Hillo
Prisma - Vain mustikkahilloa löytyi 
luomuna. Alkuperämaa EU.
Citymarket - Paljon paikallisia 
ei-luomuja. Yksi mustikkahillo 
luomuna, alkuperämaa EU
Lidl - Ei.

Salaattiainekset
Prisma - Salaattiaineksista oli vain 
runsaudenpula. Monipuolisesta 
tarjonnasta ruokakoriin valittiin ko-
timaista luomubasilikaa, parsakaalta, 
tomaatteja ja kesäkurpitsaa.
Citymarket - Vihreä salaatti ja 
tomaatit kotimaista luomua. Kukka-
kaali EU.
Lidl - Salaatiksi laskettavaa löytyi 
luomuna vain porkkanat (kotimai-
sia) ja tomaatit (Hollanti) 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja luomu-
viljelijä
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1. S-ryhmän ruokakau-
poissa on myynnissä noin 
3 000 luomutuotetta. 
Luomutuotteita löytyy 
laajasti käytännössä kai-
kista eri elintarviketuo-
teryhmistä. Suurin osuus 
luomulla on kananmu-
nissa, nestemäisissä mai-
totaloustuotteissa sekä 
hedelmissä ja vihannek-
sissa. Luomun osuus ko-
konaismyynnistä on noin 
1,8 prosenttia. Valtaosa 
luomumyynnistä tulee 
kotimaisista tuotteista.
2. Saamme toiveita luo-
mutuotteista suoraan 
kuluttajilta. Teemme eri-
laisia kyselyitä ja tutkimuksia, ja asiakkailta tulee myös 
suoria toiveita. Lisäksi seuraamme jatkuvasti luomutuot-
teiden kysyntää ja tarjontaa sekä kulutuskäyttäytymisen 
trendejä.
3. Suosituin luomutuote S-ryhmän kaupoissa on kevyt-
maito.

Antti Oksa, ryhmäpäällikkö/S-ryhmän marketkaupan ket-
juohjaus

1. Millainen on ketjunne luomuvalikoima?
2. Miten kartoitatte kuluttajien luomutoiveita? 
3. Suosituin luomutuote ketjussanne? 

1. Ruokakeskon valikoimiin kuuluu noin 1 400 luomu-
tuotetta. K-kaupoissa myytävien luomutuotteiden lu-
kumäärä vaihtelee kaupoittain, valikoimaan laajuuteen 
vaikuttavat mm. kysyntä, sesonki sekä kaupan koko. Osa 
luomutuotteista (esimerkiksi maito, leipä, liha) hankitaan 
usein K-kauppiaiden toimesta suoraan tavarantoimitta-
jilta, samoin luomuvihanneksia ostetaan usein suoraan 
paikallisilta tuottajilta. Kauppoja on meillä yli 900 ja 
kauppakohtaisen luomumyynnin osuus vaihtelee. Joilla-
kin K-ruokakaupoilla luomumyynti on jopa niin paljon 
kuin 6-7 % liikevaihdosta. Luomussa ei useinkaan ole 
isoja, valtakunnallisia toimittajia, vaan kyse on enemmän 
paikallisesta tekemisestä. Tämä sopii meidän toiminta-
malliimme hyvin, sillä K-kauppiaat tekevät itsenäisinä 

Luomuvalikoima kasvaa
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1. Lidl myy luomua omalla Biotrend-tuotemerkillä. Biot-
rend-valikoimaan kuuluu tällä hetkellä toistakymmentä 
tuotetta, mm. pastaa, täysmehua, keksejä, riisikakkuja, 
leipää, pakastevihanneksia, voita, maitoa, kananmunia ja 
ketsuppia. Meillä on myös paistopisteessä suosittu luo-
muruispala. Näiden lisäksi hedelmä- ja vihannestiskissä 
on jatkuvasti luomutuotteita, joiden määrät vaihtelevat 

sesongin mukaan.
2. Tutkimme jatkuvasti 
asiakkaidemme toiveita ja 
kuuntelemme asiakkailta 
suoraan tulevaa palautetta.
3. Paistopisteen suomalai-
sista jauhoista Suomessa 
leivottu luomuruispala on 
suosittu paitsi Suomessa, 
myös Ruotsissa, Tanskassa 
ja Slovakiassa. 
Timo Hansio, Lidlin osto-
johtaja

yrittäjinä muutenkin paljon 
lähiostoja. Pirkka-sarjassa on 
tällä hetkellä lähes 100 luomu-
tuotetta.
2. Etsimme Ruokakeskossa 
K-ruokakauppojen valikoi-
miin jatkuvasti uusia, asiakkai-
ta kiinnostavia luomutuotteita. 
Lisäksi K-ruokakauppiaat täy-
dentävät valikoimaa myös asi-
akkaiden toiveiden perusteella 
ja paikalliset tarpeet huomioi-
den. 
3. Luomutuotteista suosituim-
pia ovat kananmunat, maito, 
salaatti, porkkana sekä Pirk-
ka-sarjan luomutuotteet.
Minttu Tirkkonen, tiedottaja/
Ruokakesko


