
Ruoan makua ja alkuperää vaalivia kuluttajia 

sekä pieniä tuottajia löytyy ympäri Suomea.  

Näille pienille toimijoille keskeistä näyttää 

olevan intohimo ruoan makua, paikallisesti 

tuotettuja elintarvikkeita ja oman ruokakult-

tuurin perinteisiä ja kestäviä valmistustapoja 

kohtaan.   

Tuottajat tarvitsevat kuitenkin vielä enemmän 

tukea ja avustusta alueellisen ruokatuotannon 

kehittämiselle, myös meillä täällä Porvoossa. 

 

Raskas suurelintarviketeollisuutta suosiva sään-

tely ja logistiikan keskittyminen ovat pitäneet 

lähi- ja paikallisruokatuotteet osittain piilossa tai 

vaikeasti saatavilla, mikä vaikeuttaa pienten ruo-

katoimijoiden kasvua ja tuloa alalle.  Ongelma-

na ovat olleet myös ruokatuotteiden hinnat ja 

pientoimittajilta vaaditut korkeat tarkastuskulut.  

Elintarviketeollisuuden ja monien ketjukauppo-

jen pääintressinä on ollut keskittäminen ja te-

hokkuus, jonka takia nämä suosivat massatuotet-

tuja elintarvikkeita saadakseen paremman 

myyntikatteen. Ruoan tai elintarvikkeiden aito 

maku, alkuperä ja valmistustavat eivät välttä-

mättä ole näiden suurtoimijoiden päätavoitteita. 
 

 

Enemmän makuelämyksiä myös Porvooseen 

  

Painopisteen siirtäminen kestävän ruokatietoi-

suuden lisäämiseen ja neuvonnan kehittämiseen 

antaa meille kaikille uusia ulottuvuuksia omiin 

ruokavalintoihin. Tällöin kuluttajien ei välttä-

mättä tarvitse tyytyä suurelintarviketeollisuuden 

suosimiin tuotteisiin, vaan meille annetaan mah-

dollisuus monipuoliseen ruokatarjontaan.  Tämä 

edesauttaa lähi- ja luomuruokayrittäjyyttä ja 

maaseudun elinvoimistamista sekä uuden pien-

tuottajiin kohdistuvan sääntelyn kehittämistä. 
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Reilua, hyvää ja puhdasta ruokaa! 
Lähi-, paikallis- ja luomuruoka ovat vahvoja trendejä ja uusia ruokakonsepteja on 

syntymässä ympäri Suomea. Kuluttajien tietoisuus ympäristön tilasta tukee kestävää 

kehitystä, maaseudun elinvoimistamista ja oman alueellisen tuotannon kehittämistä.   

Teksti ja kuva:  Jarmo Åke—lehtori, ruokakulttuuriviestinnän maisteri 

www.jarmoake.fi   



Makuelämyspalvelut tarjoavat mahdollisuuden 

tunnistaa ja tulkita omia aistinvaraisia ärsykkeitä 

sekä vahvistaa omaa tietoisuutta ruokavalinnois-

sa. Paikallisesti tuotetuilla elintarvikkeilla on 

tärkeä rooli tässä kognitiivisessa matkassa, kos-

ka niiden laatu kuvastaa sitä kulttuuria ja sen 

kulttuurin ekosysteemin tasapainoa, jossa ne on 

tuotettu.  

 

Makuelämyspalveluja ovat mm. ruokapiiri, lähi-

ruokabussi, maalaistentori, makuelämysmatkailu 

maatiloille, elonkorjuutapahtumat, ruoka- ja mu-

siikkitapahtumat, taiteiden yö, makutyöpajat se-

kä myös kaupungin oma kommuuni-uuni, jossa 

kaikilla olisi mahdollisuus paistaa tuoretta leipää 

ja leivonnaisia. 

 

Aistinvaraiset koulutukset, makuelämyspalvelut 

ja makutyöpajat johdattavat meidät ympäristöön, 

jossa vaalitaan yksilöllisyyttä vahvistavaa luon-

non ja ympäristön sopusointua.  

 

Jokaisella pitäisi olla oikeus saada ruokaa, joka 

on hyvänmakuista, puhdasta ja tuotettu luontoa 

ja eläinkuntaa kunnioittavalla tavalla. Reilusti 

tuotettu ruoka antaa myös jokaiselle tuotantoket-

juun kuuluvalle oikeudenmukaisen korvauksen 

tehdystä työstä.  

 

Makuelämysten merkityksen korostaminen on 

myös yksi keino edesauttaa suomalaisen ruuan 

nostamista maailmankartalle. Suomesta löytyy 

paljon metsien ja järvien antimia kuten marjoja, 

sieniä, erilaisia villikasveja ja -yrttejä, viljoja, 

perunoita, riistaeläimiä, kaloja sekä monia perin-

teisiä valmistusmenetelmiä.   

 

Myös me porvoolaiset voimme ol-

la ylpeitä omista paikallisista ruu-

ista ja raaka-aineista sekä alueen 

intohimoisista ruokatuottajista. 

Makuelämyksiä 


