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Uusimaa on 1,6 miljoonan asukkaan monimuotoinen maa-
kunta. Lähes joka neljäs suomalainen on uusmaalainen.  
26 kunnan asukasluku vaihtelee puolen miljoonan asuk-
kaan Helsingistä alle 2000 asukkaan Myrskylään. Pienis-
sä maaseutukunnissa alkutuotanto on merkittävä työllistä-
jä.  Rannikon kunnista monet ovat kaksikielisiä.
 
Merellisyys, kartanot ja muuttoliike ovat luoneet moni-
muotoisen ruokakulttuurin Uudellemaalle. Ruoan alkupe-
rä kiinnostaa asiakkaita. Myös yhä useammat kaupat ja 
ravintolat haluavat profiloitua lähiruoan tarjoajina. Suora-
myynti on kasvussa. Uudenmaan asiakaspotentiaali tar-
joaa mahdollisuuksia menestyvälle maataloustuotannolle.

Maatilojen määrä Uudellamaalla kuitenkin laskee. Kun 
vuonna 2008 maatiloja oli yli 4200, vuonna 2015 tilojen 
määrä oli enää 3312.  Yli puolet kaikista maatiloista on vil-
jatiloja. Niissä viljellään pääasiassa vehnää, ohraa ja kau-
raa. Avomaan vihanneksia viljellään Tuusulassa, Vihdissä 
ja Nurmijärvellä.

Lihantuotannossa naudanlihan tuotanto on jakaantunut 
tasaisemmin, kun taas sianlihaa tuotetaan pääasiassa 
Lapinjärvellä, Lohjalla ja Vihdissä. Lammastilojen määrä 
on viime vuosina kasvanut, niitä on lähes kaikissa Uuden-
maan kunnissa, mutta erityisesti Raaseporissa ja Lohjalla. 
Maidontuotanto sijoittuu Itä-Uudellemaalle sekä Lohjalle, 
Vihtiin ja Raaseporiin.

Uudellamaalla uudistetaan liiketoi-
mintamalleja ja arvoverkkoja

Uudenlaisia korkeaan osaamiseen perustuvia tuotteita ja 
liiketoimintakonsepteja kehitetään Uudellamaalla.  Hyvin-
käällä Palopuron symbioosi kokoaa Knehtilän tilan ympä-
rille usean luomutilan ja muun toimijan yhteistyöverkostoa. 
Tavoitteena on synnyttää energia- ja ravinneomavarainen 
tuotantomalli, joka olisi valtakunnallisesti monistettavissa. 
Lähiruokaa Uudeltamaalta -hanke järjestää tutustumis-
retken Palopurolle maaanantaina 13.2.2016.  Lähiruoan 
logistiikkaan pureutuva Plan B -ruoan uusi reitti -hanke 
kehittää uutta arvoketjua ruokatuotantoon. 

Uudellamaalla luodaan uudenlaista liiketoimintaa lähiruoasta

TILOJEN  MÄÄRÄ  UUDELLAMAALLA 
(2015) 

Viljanviljely 1804 tilaa

Muu kasvinviljely 689 tilaa

Kasvihuonetuotanto 82 tilaa

Avomaatuotanto 105

Lypsykarjatalous 190 tilaa

Naudanlihan tuotanto 66 tilaa

Yhdistettty lypsykarjan ja
naudanlihan tuotanto 15 tilaa
Sikatalous 18 tilaa
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Lähiruokaa tehdään myös muualla kuin maaseutumaise-
missa. Kaupunkikeskustoissa luodaan korkeaa osaamis-
ta ja teknologiaa paikalliseen ruokatuotantoon yhdistäviä 
uusia konsepteja, joista esimerkkeinä mainittakoon Sil-
musalaatti Vantaalla, osterivinokkaita kasvattava Helsieni 
Hernesaaressa sekä juustoja valmistava Helsingin meije-
riliike Viikissä. Kotimaiset kasviproteiinit ovat lyöneet itsen-
sä läpi  Verso Food kehittää härkäpavusta uutta proteiinipi-
toista kasvisruokaa ja Gold&Green Foods toi nyhtökauran 
lautasellemme. 

REKO-toiminta on parin viime vuoden aikana nopeasti 
kasvanut merkittäväksi suoramyyntikanavaksi pientuotta-
jille Uudellamaalla. 27 REKO-ringissä on yli 36 000 jäsen-
tä. Jakelut on ketjutettu eri viikonpäiville siten että tuotta-
jilla on mahdollisuus osallistua 3-4 jakeluun illassa. REKO 
tarjoaa joustavan suoramyyntikanavan erilaisille tuottajil-
le; joku myy kaiken tuotantonsa REKOjen kautta, toiselle 
REKO on täydentävä myyntikanava, kolmas käynnistää 
uutta liiketoimintaa tai kokeilee uusia tuotteita sen kautta. 

Uudenmaan lähiruokaverkosto kokoaa toimialan kehittäjät 
säännöllisiin tapaamisiin, joissa koordinoidaan ja suunni-
tellaan toimintaa yhdessä. Verkostossa toimivat Lähiruo-
kaa Uudeltamaalta -hankkeen toteuttajat Laurea ja Hyria, 
Kustens Mat- ja Meidän Uusimaaseutu -hankkeita toteut-
tava Novia, tuottajajärjestöt MTK Uusimaa ja SLC Nyland, 
sekä neuvontaorganisaatiot ProAgria, NSL ja Maa- ja ko-
titalousnaiset.
 
Lähiruokaa Uudeltamaalta Facebook-sivut kokoavat lähi-
ruokasektorin uutisia ja tapahtumia yhteen uutisvirtaan.  
Meidän                    Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd tarjoaa yhteisen 
viestintäkanavan www.uusimaaseutu.fi, jotta uusmaalai-
set maatilat, maaseudun yrittäjät, kehittäjät, asukkaat ja 
yhteisöt löytävät mahdollisimman helposti tietoa ajankoh-
taisista uutisista ja tapahtumista. 

Lisätietoa:
Lähiruokaa Uudeltamaalta -hanke
lahiruoka@laurea.fi
Susanna Ba ja Ritva Jäättelä
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