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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 kieittokirja, 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


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. 



Kotimaisia raaka-aineita



D.O. Saimaa –merkin synty
- Ruokamatkailutoimijoiden aloite

- Designation of Origin on kansainvälisesti tunnettu käsite

- Ideana  
- D.O. käsitteen soveltaminen ja käyttöönotto Suomessa
- nostaa puhtaan, laadukkaan ja lähellä tuotetun ruuan arvoa
- kehittää hallinnollisesti kevyt, mutta luotettava merkki viestimään ruuan laadusta ja 

alkuperästä 
- luoda helppo ja joustava hakuprosessi

- Etelä-Savon maakuntaliitto hallinnoi ja myöntää merkin käyttöoikeuden, 
asiantuntijaraati käsittelee hakemukset

- Aluksi vain elintarviketuotteet, myöhemmin myös toinen kategoria eli  
design- ja taidekäsityötuotteet

Lähde: Maakuntaliitto Heli Gynther



D.O. Saimaa –merkin kriteerit

- Alueellisuus: 
tuote tai raaka-aine tuotettu, käsitelty ja 
jalostettu Saimaan alueella

- Valmistusprosessin jäljitettävyys, avoimuus ja 
korkea laatu

- Gastronomiset kriteerit:
tuoreus, puhtaus, sesonginmukaisuus, lajike-
ja rotumerkinnät, viljelyyn ja/tai eläinten 
ruokintaan liittyvät tiedot jne.

- Yhteiskuntavastuulliset kriteerit: 
aluetaloudelliset vaikutukset, sopimuskäytännöt 

- Kestävän kehityksen mukainen valmistusprosessi: 
ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Lähde: Maakuntaliitto Heli Gynther



D.O. Saimaa –merkin tavoitteet
- merkki tekee laadukkaan lähiruuan näkyväksi

- merkki tuo lisäarvoa asiakkaille ja kuluttajille
- viestii laadusta, alkuperästä ja vastuullisuudesta

- merkki tuo lisäarvoa elintarviketuottajille 
- erottaa tuotteet kilpailijoista

- liittää Saimaa-brändin tuotteen markkinointiin

- merkki tuo lisäarvoa ravintoloille
- nostaa ruuan vahvemmin Saimaan matkailuvaltiksi myös kansainvälisille 

asiakkaille

”Haemme laatumerkkiä, koska lähiruoka-käsite 
on aivan liian epämääräinen tuotteidemme 
alkuperän todentamiseksi.” 

”Näemme merkin edistävän tuotteidemme 
erottumista bulkkituotteiden joukosta.” 

Lähde: Maakuntaliitto Heli Gynther



EU:lla kaksi laatujärjestelmää 
maataloustuotteille ja elintarvikkeille:

• Luomutuotantoa koskeva ja 

• Viinien, väkevien alkoholituotteiden, maustettujen 
viinituotteiden  sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
nimiä suojaava EU:n nimisuojajärjestelmä.

• Alunperin luotu viineille ja alkoholijuomille

• v. 1992 laajentui koskemaan myös maataloustuotteita ja elintarvikkeita

Tällä hetkellä suojattu yht. noin 3500 tuotetta
▪ Viinejä 1750

▪ Väkeviä alkoholijuomia 350

▪ Maustettuja viinituotteita 5
▪ Maataloustuotteita ja elintarvikkeita yli 1400

12Lähde: Marjo Särkkä-Tirkkonen 



Lähde: Marjo Särkkä-
Tirkkonen 



Kuluttajamerkki!



Alkuperää merkitään

Lähde: Marjo Särkkä-
Tirkkonen



• Nimisuojauksen tavoitteena on
• edistää monipuolista maataloustuotantoa
• suojata tuotenimiä väärinkäytöltä ja jäljittelyltä sekä 
• antaa kuluttajille tietoa tuotteen erikoisluonteesta, joka liittyy mm. 

maantieteelliseen alueeseen

• Yksi tapa brändätä tuote

• Nimisuojaus heti voimassa kaikissa EU-maissa ja 
sopimusten kautta kolmansissa maissa

Lähde: Marjo Särkkä-Tirkkonen 16

Eurooppalainen 
nimisuojajärjestelmä



❑ Nimelle
▪ Oltava kaupallisessa käytössä ja kielenkäytössä 

tarkoittamaan kyseistä tuotetta jo ennen hakemuksen 
tekemistä

▪ Nimen aiempi ja nykyinen käyttö on osoitettava konkreettisin 
esimerkein, kuten tuotteen markkinointimateriaalin avulla.

▪ Nimiä, joilla tuotetta kuvataan yleisesti ja jotka eivät viittaa 
suoraan juuri kyseiseen tuotteeseen, ei  hyväksytä.

❑ EI VOI HAKEA
▪ Esim. lajikkeelle tai rodulle

❑ Hakuprosessi vie n. 3-4 vuotta
❑ Perustelujen kokoaminen ja hakemuksen laatiminen (70 %)
❑ Vastaväitemenettely kansallisella ja Eu-tasolla (20 %)
❑ Yhtenäisen asiakirjan kääntäminen kaikille EU-kielille (10 %)

Lähde: Marjo Särkkä-Tirkkonen 17

Mille nimisuojaa voi hakea?



• Lähteet:

Nimisuoja materiaali

Marjo Särkkä-Tirkkonen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

• #nimisuoja2025

D.O. Saimaa materiaali Kirsi Mutka-Paintola erityisasiantuntija elintarvikkeet- ja yrityspalvelut
Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Etelä-Savo



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



