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Luonnollisesti läheltä – taustaa ja 
yhteistyökumppaneita

• Koillismaan luonnontuote- ja matkailualan 
esiselvityshanke ja kehittämisselvitys.

• KSAK, KAO, ProAgria, Kuusamon kaupunki, MTK, 
MMM. ”Lähiruokatyöryhmä”.

• Mm. Kalastusmatkailun kehittäminen, Food&Travel, 
Syökkö nää lähiruokaa, Arktiset aromit, Kainuulainen 
lähiruoka-hanke, Maa- ja kotitalousnaiset ja Herkut 
Helsinkiin.

• Kansallinen lähiruokaohjelma ja hallitusohjelman 
tavoitteet.



Luomu, lähi vai villi?

• Luomu tarkoittaa 
luonnonmukaista. Yleensä sana 
liitetään luonnonmukaisesti 
tuotettuihin elintarvikkeisiin, vaikka 
sen käyttö on laajentunut 
muuallekin arkikieleen. Virallisesti 
luomulla tarkoitetaan valvottua ja 
sovittuihin tuotantomenetelmiin 
sitoutunutta kasvinviljelyä, 
kotieläintuotantoa sekä 
elintarvikkeiden jalostusta ja 
markkinointia.

• EU:n luomuasetuksen mukaan 
luomuna saa myydä vain tuotteita, 
joiden maatalousperäisistä raaka-
aineesta vähintään 95 prosenttia 
on luonnonmukaisesti tuotettu. 



Luomu, lähi vai villi?
• Lähiruoka on lähellä tuotettua, oman alueen raaka-aineita ja 

tuotantopanoksia hyödyntävää sekä kuluttajien toiveisiin vastaavaa 
ruokaa. Lähiruokatyöryhmä on määritellyt lähiruoan piirteiksi seuraavat:
– Vastaa oman alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin
– Täyttää elintarvikkeiden lakisääteiset vaatimukset ja kaupan 

laatuluokituksen
– Tuotannossa ja jalostuksessa käytetään mahdollisimman paljon oman 

alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia
– Markkinat ovat alueelliset
– Tuotantoketjussa käytetään kestävän 

kehityksen mukaisia menetelmiä
– Suosii vuodenaikojen sesonkeja
– Hyödyntää alueellista ruokaperinnettä 

tuotekehityksessä ja markkinoinnissa.



Lähiruoka käsitteenä

PANOSTUOTANTO

ALKUTUOTANTO JA JATKOJALOSTUS

MAATILA TUOTTAJIEN VERKOSTO 
(mm. pienyrittäjien osuusk.)

ELINTARVIKE-
TEOLLISUUS

TUKKUKAUPPA

VÄHITTÄIS-
KAUPPA

KULUTTAJA

RAVITSEMUS-
PALVELUT

MUU
(tori, 
kauppahalli, 
ruokapiiri, netti

Lähde: Lähiruokaa nyt!
Sitran julkaisuja no 29. 



Lähiruokaohjelman tärkeimmät tavoitteet 

• Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää 
vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta.

• Parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja 
myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan 
keinoin

• Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista 
parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteerejä

• Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia
• Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä
• Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta



VILLIRUOKA ON
marjoja, sieniä, riistaa, poroa, villikalaa, -vihanneksia ja -yrttejä

• VILLIRUOKA ON OSA SUOMALAISTA 
RUOKAKULTTUURIA 

• Villiruokaa on kaikki luonnossa vapaasti kasvava 
ruoka, myös riistaeläimet ja poro. 

• Suomessa on vahva marjastus- ja sienestysperinne, 
jota jokamiehenoikeus tukee.

• Suomen metsästyskulttuuri perustuu aktiivisiin 
metsästysseuroihin. 

• Kalastus kiinnostaa tuhansien järvien maan asukkaita 
ja kesämökillä viihtyviä lomalaisia.

• Suomalaiset haluaisivat lisätä marjojen, sienien 
riistan, poron, villikalan sekä villivihannesten ja -
yrttien käyttöä.

• Villiruokaa suosittelevat niin kokit, 
ravitsemussuositukset kuin ympäristöjärjestötkin. Nyt 
suosittelijoiden joukossa myös terveyden 
asiantuntijat. Luonto parantaa tutkitusti sekä henkistä 
että fyysistä terveyttä.



Moodboard





•Musiikki

•Sarjakuva

•Elokuva

•Peliteollisuus

•Käden taidot

• Muotoilu 

• Muoti

• Arkkitehtuuri ja sen 
vaikutukset eri 
elämänalueissa

•Live like a local

• Paikan tuntu

•Luontosuhde

•Sosiaaliset käytännöt 

•Tutustuminen suomalaisiin 
ihmisiin, paikallisuuteen, 

urbaaniin kulttuuriin,  
kulttuuriperintöön, historiaan, 

tarinoihin ja näiden 

elämyksellinen kokeminen sekä 

kaupungissa, että maaseudulla

• Lähiruoka 

• Villiruoka

• Suomalainen 
ruokakulttuuri,

• Matkailijan 
osallistaminen

• Elämyksellisyys 
RuokaRuoka

Suomalainen 

elämäntapa

Suomalainen 

elämäntapa

Luovan 

talouden 

nousevat 

alat  

Design

Kulttuuriset 

elementit 

individuaali-

matkailijalle

CinN

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia - Temaattiset painopistealueet – Keihäänkärjet, joita 

painotetaan, mutta kuitenkin muuta tarjontaa unohtamatta

Kehittämisen lähtökohtana

on edistää kulttuurin 

matkailullista tuotteistamista

ja lisätä kulttuuristen 

elementtien sisällyttämistä 

koko Suomen matkailu-

tarjontaan yhdistäen teemoja, 

erityisesti Culture in Nature.  

Kehittämispäällikkö Terhi Hook/
MEK/Visit Finland



Luonnollisesti läheltä - yhteistyökumppanit

Aikkilan porotila, Citymarket, Iivaaran Eräkartano,  
Isokenkäisten klubi, Kitkan Herkku, Koillismaan
keittiömestarit, Koillismaan Luonnonkala, 
Koillismaan maataloustuottajat, Koillismaan
Osuuskauppa, Kuusamon Juusto, Kuusamon 
Lihatuote, Landemarket Ruka, Nilon M-market, 
Palosaaren porotila, Petäjälammen Herkku, 
Pohjolan Pirtti, Studioravintola Tundra, Pitkäsen
maalaisjuustola, Ravintola Hotku, Rantasipi
Rukahovi, Rukakeskus, Rukan Salonki, 
Rukapalvelu, Ruka Safaris, Rukatonttu, Saijan
lomakartano.  









Matematiikkaa ja ääneen ajattelua

Jos  5.000 asukasta ostaa 
lähiruokaa 10 eur/viikko lisää 
aikaisemmasta=
200.000 eur/kk
2,4 milj.eur/vuosi.
Helsingin yliopisto/Ruraria
Insituutin tutkimus:
100.000 euron lähiruokaostot 
tuovat alueelle yhden uuden 
työpaikan.
Lisäksi: Jokainen 
elintarvikeketjuun työllistynyt uusi 
työpaikka luo 2,4 työpaikkaa lisää.
Vähintään 24 uutta työpaikkaa!!!



KIITOS!
Elisa Kangasaho/Luonnollisesti 
Läheltä-hanke
elisa.kangasaho@naturpolis.fi
0400 351 321
www.kuusamoregion.fi. 
Hanke löytyy myös 
Facebookista.


