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Taustaa

• Osana Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä 2016 – 2018 –

hanketta tehdään suomalaisen ruuan, arktisen ruuan pk-

viejäyrityksille markkinoinnin avuksi nettisivut, dia-pohja, 

ostajamateriaalia, valokuvia, uutiskirje, sometusta, joita 

yritykset ja vienninedistämisorganisaatiot voivat vapaasti 

käyttää

• www.arcticfoodfromfinland.fi

• #arktinenruoka

http://www.arcticfoodfromfinland.fi/


• It’s unique. 

• It’s straightforward.

• It’s arctic.
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• Se on ainutlaatuista. 

• Se on rehellistä. 

• Se on arktista. 

Suomalainen ruoka 
vientimarkkinoilla



It’s unique. Our dark arctic winters 
and long light summer nights create 
growing conditions found nowhere 
else. Here the soil is perfect for crops 
rich in nutrients and flavor.
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Se on ainutlaatuista. Arktinen, pimeä 
talvemme ja valoisat yöt luovat 
kasvuolosuhteet, joita ei löydy mistään 
muualta. Täällä maaperä on täydellinen 
puhtaan, ravitsevan ja maukkaan ruoan 
tuotantoon.

->osaamisemme mahdollistaa puhtaan ja 
ravintorikkaan ruuan tuotannon maailman 
pohjoisimmassa kehittyneessä 
maatalousmaassa, 60. leveyspiirin 
pohjoispuolella. Ainutlaatuista arktista 
ruokaa tuottavat puhdas viljelymaa ja ilma 
sekä runsaat vesivarannot. 
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It’s straightforward. In this 
environment, there are no excuses. 
Only by utilizing all the technology 
and knowhow available can the 
produce achieve the highest possible 
quality. 
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Se on rehellistä. Tämä ympäristö ei 
sulata yhtäkään tekosyytä. 
Huippulaatu jäisi haaveeksi, ellei 
meillä olisi käytössä parhaat 
teknologiat ja osaaminen.

->Pohjoiset olosuhteet eivät tue 
massatuotantoa, vaan arktinen 
ympäristö on pakottanut ruoan 
tuottajat hyödyntämään korkeaa 
osaamistaan ja teknologiaa ruoan 
tuottamisessa. Tuotantoeläimet ovat 
terveitä ja hygieeninen laatu paranee
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It’s arctic. This is the north. We know 
who we are, and we know the food we 
produce through and through, from 
seed to table. The north has shaped 
us, as it shapes our food.
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Se on arktista. Ankara pohjoinen on veistänyt 
meistä jämeriä, ja tiedämme sen. Samoin 
tunnemme tuottamamme ruoan matkan 
läpikotaisin — alkaen siemenestä, päätyen 
pöytään.

->Jämerä ja suora, arktisiin olosuhteisiin 
sopeutunut ihmisluonne heijastuu suoraan 
tuotantojärjestelmäämme, joka on 
läpinäkyvä ja jossa jokainen ruokatuote on 
jäljitettävissä tuotantopaikkaansa saakka.

Suomalainen ruoka
vientimarkkinoilla





www.arcticfoodfromfinland.fi





Short bright summer

Long arctic winter

Pure soil

Pure air

Animal wellfare

Arctic know-how

Pure water

















• 15 kuvaa raaka-aineista, 
tuotantopaikoista ja –olosuhteista,  
kesällä, talvella, keväällä, syksyllä

• Lisäksi ohjeisto Arktisen 
ruuantuotannon valokuville ja 
tavalle kertoa siitä, käytettävät 
fontit

Lisää valokuvia ja 
ohjeisto





Arktinen ruuantuotanto elintarvikeviennin 

kärkenä 2016 - 2018


