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Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena -seminaari 
16.11. Mikkeli

Alkuperätiedon hyödyntäminen 
elintarvikkeiden brändäämisessä
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Google hakusanoilla

food brands export

Suomen värimaailma?

Google hakusanoilla 

food brands export

Ranskan värimaailma?
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Alkuperätiedon tarkkuus

Tilataso
Maakunta tai 
pienempi 
alue

Maa

Suomi

Maakunta / tai muuten ”lähiruoka”

Kansainväliset markkinat
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Lähde: http://chinaseafoodexpo.com/3662-2/
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Alkuperän 
hyödyntäminen  
elintarvikkeiden 
erilaistamisessa
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” We love Copenhagen”
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Alueen piirteet ja ruokakulttuuri

Ytimessä kaupunki:  yhteisöllisyys, vapaus, unelmat, urban lifestyle

”A taste of New York”
Lähde: 

https://www.newyorkbakeryco.com/

Lähde: http://bybi.dk/
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Seiler Raclette
Sveitsissä juustoa sulatettiin jo 800 vuotta 

sitten. Sitä teki myytin mukaan vuoren 

rinteillä myös Sveitsin kansallissankari 

Willhelm Tell.

Vuoren rinteillä lehmät syövät tänäkin 

päivänä aromikasta nurmea ja yrttejä. 

Näiden lehmien maidosta valmistetaan 

kuuluisa Seiler Raclette-juusto.

Lähde teksti ja kuva:  

http://www.seilerkaese.ch/en/?cat=25

Historia, myytit
ja maan yleinen imago
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Haskap:

“Nova Scotia is the perfect location to 
grow Haskap berries due to its ideal 
climate, rainfall, soil fertility, availability of 

processing facilities, and access to 
regional and international markets.”

Lähde teksti ja kuvat: http://lahavenaturalfarms.com/what-is-haskap/

8

Alueen ekologiset olosuhteet ja ominaisuudet

Wild arctic sea cucumbers
“ grow In the cold North Atlantic 

Ocean, the maximum water surface 

temperature does not exceed 14°C. 
Growth in such cold and pure 

environment is very slow, making the 

wild arctic sea cucumber free of 
contaminants and much higher in 

nutriments.”
Lähde teksti ja kuvat: 

http://www.arcticafood.com/index.php/en/product/12-categories-en-

anglais/sea-cucumber-wild-caught/13-arctic-sea-cucumber
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Ekologiset erityisyydet 
ja maan yleinen imago

Västerbottensost från Buträsk
- Maaperässä paljon kalkkia meteoriitin takia
- Yötön yö vaikuttaa nurmeen ja maidon 

itiömäärään

- Ruotsi on maailman laidalla, hämyinen, 
kylmä, pimeä, tuntematon - salaisuus

Lähde teksti ja kuvat: http://vasterbottensost.com/fi/salaisuus/
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Vanha maailma, myytit, historia, antiikki, munkit, tarut

Uusi maailma, teknologia, puhtaus, luonto, vesi, kylmyys
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Mahdollisuuksia Suomelle
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Lähde: Eija 
Mansikkamäki 
6/2016 MT

Yhteistyötä taiteen, musiikin, 

viihteen ja peliteollisuuden 
kanssa?

� Esim. mobiilipelin
sijoittaminen Saimaalle

Maan ja ihmisten piirteet, ylinen imago
- Jurous, sitkeys, hurjapäisyys, harva-

asutus, tasa-arvo, luotettavuus, 
täsmällisyys

Ekologiset olosuhteet ja erityisyydet
- Puhdas vesi, ilma ja maaperä, 

tuhannet järvet, revontulet, pimeys, 

yötön yö  

Osaaminen
- Teknologia, jäljitettävyys, jalostus, 

tiede, innovaatiot, turvallisuus, valvonta 
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Kiitos
lotta.heikkila@luke.fi

029 532 6166

12 18.11.2016


