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Arktisen ruuantuotannon ja ruuan uutiskirje 1/2016 

 
 
Arktisuus lisää kilpailukykyä 

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä -hanke tukee elintarvikeviejiä 
 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama hanke kokoaa Suomen arktisen 

ruuantuotannon lisäarvotekijät viestittävään muotoon. Hankkeessa lisäarvotekijät konseptoidaan 

myös visuaalisesti ja näin tuetaan yrityksiä hyödyntämään niitä vientiponnisteluissa. Tämä on 

hankkeen ensimmäinen uutiskirje. Jatkossa uutiskirje ilmestyy pari-kolme kertaa vuodessa. 

 

Arktisia valokuvia ja muuta materiaalia yritysten käyttöön 

Keväällä 2016 tehdyn kyselyn mukaan elintarvikkeiden vientiyritykset kaipasivat markkinoinnin 

tueksi valokuvia ja muuta viestintämateriaalia. Arktisuudesta elintarvikeviennin kärki –hankkeessa 

on tuotettu sähköistä materiaalia mm. 20 valokuvaa, diapohja ja esitemalli, jotka kiteyttävät 

arktisuuden konseptin kolmeen ominaisuuteen: Se on ainutlaatuista. Se on rehellistä. Se on 

arktista. Tekstiä arktisuuden ytimestä löytyy sekä suomeksi että englanniksi. Lisätietoja Eeva 

Heikkilä, Ruokatieto Yhdistys eeva.heikkila@ruokatieto.fi 
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Arktisen ruuantuotannon ominaisuuksia esittelevä sivusto 

Hankkeessa on avattu pk-yrityksille arktisen ruuantuotannon ominaisuuksia esittelevä nettisivusto 
www.arcticfoodfromfinland.fi -sivusto. Nettisivulle on koostettu tukeva paketti puhtaan arktisen 
ruuan lähtökohdista 
 

 lyhyt valoisa viileä kesä 

 pitkä kylmä talvi 

 puhdas ilma 

 puhdas maaperä 

 puhdas vesi 

 tuotantoeläinten hyvä hoito sekä  

 arktisen ruuantuotannon vankka osaaminen 
 

Sivustolle kerätään faktaa arktisesta ruuantuotannon lähtökohdista ja eri tuotantosuunnista, jotka 

hyötyvät arktisuudesta. Tällä hetkellä materiaalia löytyy kaurasta, kuminasta, siemenperunoista, 

sianlihasta, naudanlihasta ja maidosta. Käy tutustumassa. 

Aitoja yritystarinoita vientimarkkinoilta 

Vienti voi alkaa myös kotimaasta, kun matkailija vie tuliaisia kotimaahansa. Paluumatkalla 

matkalaukut voivat olla täynnä suomalaista kuivattua lihaa, kalasäilykkeitä, leipää, keksejä, hilloja, 

kuivattuja marjoja, makeisia ja välipalapatukoita. Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena -

seminaarissa Mikkelissä 16.11. kuultiin aitoja vientitarinoita mm. seuraavilta yrityksiltä: Vavesaaren 

tila, Tertin kartano ja SunSpelt.  Katso videot http://www.arcticfoodfromfinland.fi/fi/kuvaus-

aineistosta / Mikkelin seminaariaineisto 16.11.2016 

   

Opastusta viennin viranomaisvaatimuksissa 

Eviralta on ilmestynyt esite Safe and Delicious Finnish Food. http://bit.ly/2f5H6bf Se kertoo 

Suomen ainutlaatuisen puhtaista tuotanto-olosuhteista ja osaamisesta mm. eläinten terveydestä. 

Näissä olosuhteissa kelpaa tuottaa herkullista ruokaa – myös vientimarkkinoille. Evira opastaa 

yrityksiä myös elintarvikeviennin viranomaisvaatimuksissa.   http://bit.ly/2gJWHyq Ota rohkeasti 

yhteyttä pk-vienti@evira.fi  
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Yhdessä lisää kilpailukykyä vedellä ja kalalla 

Luonnonvarakeskus hakee yhdessä toimialan ja muiden asiantuntijoiden kanssa arktisten 

olosuhteiden tuomat lisäarvotekijät kalantuotantoon. Toisena tarkasteltavana kohteen on 

suomalainen puhdas vesi. Lisätietoja hankevastaava Jaana Kotro  jaana.kotro@luke.fi 

 

Hanketta tukee 

 

 

Hanketoimijat 

           

 

Mikäli haluat peruuttaa uutiskirjeen, lähetä viesti osoitteeseen ruokatieto@ruokatieto.fi 

mailto:jaana.kotro@luke.fi

