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Paikalliset raaka-aineet ja ruokapalvelut 
osana Saimaan Geopark-alueen palveluja



Savolaisen ruokakulttuurin 
juuret syvällä maassa ja 

kalaisissa järvissä. 

Savo, kaskisavujen kaunis maa, 
oman heimoni asuttama alue. 
Lehväiset lehdot, kalaisat järvet, 
mäkiset maisemat, aukeat ahot, 
marjaiset ja karut kankaat – siinä 
Savon luonto, joka on muovannut 
täkäläisen emännän pataan 
pantavat vuosisatojen ajan.” 
(Savolainen keittokirja, Bertta Räsänen) 

Kuva: Katja Rissanen



Ruuan ja syömisen historiaa

Rytkönen, Ahti, kuvaaja 17.09.192lähde 
finna.fi ja CC BY 4.0.8

• Aikoinaan vuodenajalla oli todella iso merkitys 
siihen, mitä syötiin. 

• Syömiseen vaikuttivat ruuan säilyvyys ja saanti.  
• Syksyllä ruokavarastot olivat täynnä ja ruokaa 

oli runsaasti, kun taas kevät oli niukinta aikaa. 
Syöminen ja talon työt kulkivat kalenteriin 
merkattujen päivien mukaan.

• Kasketussa maassa viihtyivät hyvin ruis, ohra ja 
nauriit. Näistä lähtivät savolaiset ruuat 
kehittymään.

https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rytk%C3%B6nen%2C+Ahti&type=Author
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Ruuan ja syömisen historiaa

• Hutut, puurot ja naurisruuat olivat tyypillisiä ruokia. 
Kalaisat järvet antoivat hyvin kalaa, josta muodostui 
yksi savolaisen ruokakulttuurin perusta.

• Savo kuuluu ns. uuniruoka-alueeseen, kuten koko 
itäinen Suomi. Leivinuunissa valmistettiin ruuat ja 
leivottiin leivät, piirakat ja kukot. Ruuat 
kypsennettiin yleensä ruukuissa ja hella yleistyi 
vasta 1900 alkupuolella.

• Huonot kuluyhteydet vaikuttivat perinteiden 
säilymiseen ja siihen ettei  uutuuksia otettu 
käyttöön.

Kuva: muistipuisto.fi



Ruokamatkailu Savossa

• Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja puhtaus.

• Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja 
tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta ja tekee 
matkailutuotteen elämykselliseksi.

• Näitä voivat olla, paikallisuuteen perustuva maukas 
ravintolaruokailu, koti - ruokailu, suomalaisen ruoan 
tekeminen ohjatusti.

• Luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu, 
erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, 
torit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat, tislaamot 
sekä pienpanimot. 

Kuva: Katja Rissanen 





Visit Finlandin Taste of place

• Ruokamatkailutuote on parhaimmillaan 
helposti ostettavissa, kotimaassa ja 
kansainvälisesti tunnettu. Maistuva, hyvää 
tekevä, paikallinen ja elämyksellinen niin 
puhtaassa luonnossa kuin sisätiloissakin. 
Ruoasta voidaan rakentaa itsessään 
matkailutuote. 

• Suomalainen ruokamatkailu on omaperäistä 
ja suomalainen ruoka herättää uteliaisuutta. 
Yksi vetovoimatekijämme on puhdas 
villiruoka eli luonnosta saatavat raaka-aineet 
ja niiden jalostaminen mielenkiintoisiksi 
matkailutuotteiksi. 

• https://www.businessfinland.fi/4a7e69/globalassets/finnish-
customers/02-build-your-network/visit-
finland/julkaisut/ruokamatkailustrategia-2020-2028.pdf

Kuva: Katja Rissanen

https://www.businessfinland.fi/4a7e69/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/ruokamatkailustrategia-2020-2028.pdf


Tuotemerkkien merkitys
• Ei riitä että kerromme ”tämä on paikallista”, kuva kertoo enemmän. 

• Voidaan käyttää useampaa eri tilanteissa, eri kohderyhmille.

• Tarvitaanko yhteisiä tuotemerkkejä kuvaamaan paikallista tuotetta?

• Luonto ja ruokamatkailu on kasvussa, kuluttajat osaavat hakea 
paikkoja ja tuotteita erilaisilla merkeillä.  



D.O.-Saimaa

• D.O. Saimaa on Suomen ensimmäinen tavaramerkki, 
joka kuvaa alueellista laatua ja alkuperää.

• Tavaramerkkilauseessa mainittu "huippuosaaminen" 
tarkoittaa paitsi korkeaa laatua myös myönteisiä 
vaikutuksia ympäristöön, kulttuuriin, alueelliseen 
elinvoimaisuuteen ja yhteiskuntaan.

• D.O. Saimaalla merkittyjä tuotteita tai raaka-aineita 
käyttävät kuluttajat, ravintolat ja vähittäiskauppiaat 
tietävät tekevänsä hyvän, eettisen ja vastuullisen 

valinnan.

www.dosaimaa.fi

http://www.dosaimaa.fi/


Reko
Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl
konsumtion – Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat 
lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. 
REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina 
ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan. 
Ryhmät toimivat vapaaehtoisvoimin ja sen ylläpitäjät 
eivät saa työstään palkkiota. 
- Lähiruokarenkaan kautta on mahdollista saada 

tuotteita, joita ei ole kaupoissa eikä torilla.
Tiina Kohonen. https://lansi-

savo.fi/uutiset/lahella/af63658b-8b5e-41fa-956c-
9355d764326a

Kuva: Saara Ryhänen

https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/af63658b-8b5e-41fa-956c-9355d764326a


GEOfood mitä se on ?
Geofood on ainutlaatuisella geologisella alueella valmistettua ruokaa, 
jonka herkullisen makuelämyksen takaavat puhtaat ja paikalliset raaka-
aineet.

Sen lisäksi että Geofood tarjoaa herkullisia makuelämyksiä, se myös 
kertoo ruoan tarinan aina maankamaran kasvupaikkatekijöistä kuten 
mineraaleista ja maanmuodoista lähtien.

Esimerkki kotimaisesta Geofuudista Rokualta.
Omaleipurin tuotteissa maistuvatkin maaperän ravinteikkuus, ilmaston 
raikkaus ja ympäristön puhtaus!
Leivät ja leivonnaiset leivomme perinteisillä menetelmillä Utajärvellä 50 
vuoden kokemuksella lähijauhoista, jotka meille jauhaa Kinnusen 
Mylly lähialueen viljasta. https://www.omaleipuri.fi/
https://www.manamansalonportti.fi/ravintola-baari

https://www.omaleipuri.fi/
https://www.manamansalonportti.fi/ravintola-baari
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Mitä tarjotaan matkailijoille Etelä-Savossa?

Retkieväät paikallisista tuotteista. Ruisleipää, piirakoita, 
juustoa, kalaa ym. 

Veneellä retkelle saaressa tai rannalla ruuan valmistusta itse 
ongituista kaloista. 

Pyöräily reittien varrella pysäkkejä, jossa voi valmistaa 
syötävää tai nauttia eväitä. 

Ulkona syöminen ja ruuan valmistus kodat/ laavut, tuli 
elementtinä. https://kaukokaipuumatkablogi.net/herkulliset-
retkievaat-mukaan-retkelle/

https://kaukokaipuumatkablogi.net/herkulliset-retkievaat-mukaan-retkelle/


Millaisia tuotteita 
voisi tarjota?

• Esimerkkejä:

• Lammasburger

• Muikkupizza

• Ravintola-annoksissa nauris
korvaa bataatin
(naurisranskalaiset)

• Mustikkarättänä

• Ohjeet:Rättänä 2000-luvulle 
Maistuva Etelä-Savo
perinneruokien tuunauspajat
yhteistyösssä Mkn ja Xamk

Kuva: Katja Rissanen 



VESPAIKKA

Kuva: Saara Ryhänen

• Nostetaan ruoka osaksi vesistöjen  
vetovoimatekijäksi. 

• Tarjotaan matkailijoille paikallisista 
raaka-aineista tehtyjä tuotteita ja ruokia.  

• Tehdään luonnossa syömisestä elämys, 
jossa ruoka on kokonaisvaltainen 
kokemus.

• Korostetaan sitä miten paikallisissa 
raaka-aineissa maistuu puhdas vesi ja 
pitkät kesäiset päivät tuotemerkkejä 
apuna käyttäen. 

• Matkailijat ovat yhä enemmän 
kiinnostuneita paikallisista tuotteista ja 
haluavat maistaa ja ostaa niitä. 
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Kuva: Saara Ryhänen

• Käyttämällä oman alueen raaka-aineita 
tuetaan myös muita paikallisia tuottajia.

• Tehdään yhdessä Saimaan alueesta 
vetovoimainen matkailu kohde. 

• Nautitaan ruokaa luonnossa lähellä 
vesiä ja upeita maisemia.

• Tuotteessa pitää olla jotain 
ainutlaatuista, jotta se jaetaan 
sosiaalisessa mediassa. Tämä lisää 
näkyvyyttä ja kiinnostusta muissa 
matkailijoissa. 



Kiitos!

Yhteystiedot:

Katja Rissanen

Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja järjestöasiantuntija 

Puh. 041 730 3397

katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi

facebook.com: Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset
Twitter: @maajakotitalous 
Instagram: @maajakotitalousnaiset 

mailto:katja.rissanen@maajakotitalousnaiset.fi

