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D.O. Saimaa –merkki syntyi vuonna 2016
• Ruokamatkailutoimijoiden aloite

• Muodostimme kuuden henkilön tiimin, jolla ideoimme merkkiä, loimme 
sille kriteerit ja hakumenettelyt, päätimme graafisen ilmeen jne.

• Tavoitteena ja lähtökohtana  
• nostaa puhtaan, laadukkaan ja lähellä tuotetun ruuan arvoa
• vahvistaa alueemme ruokamatkailuprofiilia
• kehittää hallinnollisesti kevyt, mutta luotettava merkki viestimään alueemme 

korkeatasoisesta ruokatuotannosta ja elintarvikkeista
• edistää mahdollisesti tuotteiden pääsyä EU-nimisuojatuotteiksi
• luoda helppo ja joustava hakuprosessi

• Aluksi vain elintarviketuotteet, mutta vuonna 2017 luotiin toinen 
kategoria eli  design- ja taidekäsityötuotteet
• ei osoittautunut toimivaksi/tarpeelliseksi
• tod. näk. tässä muodossa ja näillä kriteereillä lakkautetaan



ETELÄ-SAVO – SAIMAAN MAAKUNTA 
LUO KASVUNSA KOLMELLE KÄRJELLE

S T R A T E G I A N

K Ä R K I V A L I N N A T



Alkuperällä on merkitystä ja sitä merkitään 
esim.



Miksi D.O. Saimaa ? 
• Designation of Origin on kansainvälisesti tunnettu käsite mm. 

viineistä, oliiviöljyistä, juustoista 

• D.O. ei ole nimisuojattu

• Sovellamme D.O. -käsitettä Saimaalla 
• Ilmentää tuotteiden alkuperää

• Luotettava ja uskottava käsite viestimään ruuan laadusta

• Vaikka Etelä-Savon maakuntaliitto hallinnoi ja myöntää merkin 
käyttöoikeuden, D.O. Saimaa ei rajaudu hallinnollisiin rajoihin, 
Etelä-Savoon 

• Saimaa on kehitysalusta niin matkailussa kuin monessa muussakin 
toiminnassa ja haluamme sitä myös edistää



D.O. Saimaa –merkin kriteerit
• Alueellisuus: 

tuote tai raaka-aine tuotettu, käsitelty ja 
jalostettu Saimaan alueella

• Valmistusprosessin jäljitettävyys, avoimuus ja 
korkea laatu

• Gastronomiset kriteerit:
tuoreus, puhtaus, sesonginmukaisuus, lajike-
ja rotumerkinnät, viljelyyn ja/tai eläinten 
ruokintaan liittyvät tiedot jne.

• Yhteiskuntavastuulliset kriteerit: 
aluetaloudelliset vaikutukset, sopimuskäytännöt 

• Kestävän kehityksen mukainen valmistusprosessi: 
ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Suuntaa antava kartta eli 
”n. 100 km Saimaalta”



Merkin hakeminen ja käyttöoikeuden myöntäminen

• Sähköinen hakemuslomake
• Alussa hakuajat, nyt jatkuva haku

• Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset 
ja halutessaan suorittaa arviointikäynnin

• Merkin käyttöoikeus myönnetään 
tuotekohtaisesti yritykselle kaksi 
vuotisella sopimuksella

• Hinta 200€ + alv sopimuskaudelta / yritys

Esim. kysymyksistä



D.O. Saimaa –merkin käyttöoikeus
• D.O. Saimaa –merkin käyttöoikeus nyt reilulla 20 elintarviketuottajalla: 

• Famifarm, Finnforel, Harri's Food Factory, Hauhalan Hanhifarmi, Heikkilän 
Yrttitila, Hukkasen lammastila, Hyvätuuli Highland, Kala- ja eväsherkku 
Heinänen, Kalakontti Saimaa, Kenkäveron leipomo, Kerimäen kalafile, Luomutila 
Siiriäinen, Marjatila Teittinen, Mäenkoikkalan lammastila, Nilkko Brewing, 
Ollinmäen viinitila, Putkisalon kartano, Pyyn tila, Raijan Aitta, Rapion mylly, 
Temolan viinitila, Tiisanmäen lammastila, Varkauden Aito, Vavesaaren tila, 
Waahto Brewery

• Merkin käyttöoikeus on tuotekohtainen
• Suurella osalla yrityksistä kaikki heidän tuotantonsa on 

D.O. Saimaa -merkkistä, osalla tietyt tuotteet jäävän 
merkin ulkopuolelle

• Käyttöoikeuden haltijat voivat edelleen antaa 
merkin we support local –version mm. ravintoloiden
ja muiden sopimuskumppaneidensa käyttöön



D.O. Saimaa –merkin tavoitteet
• Merkki tekee laadukkaan lähiruuan näkyväksi

• Merkki tuo lisäarvoa asiakkaille ja kuluttajille
• viestii laadusta, alkuperästä ja vastuullisuudesta

• Merkki tuo lisäarvoa elintarviketuottajille 
• erottaa tuotteet kilpailijoista
• liittää Saimaa-brändin tuotteen markkinointiin

• Merkki tuo lisäarvoa ravintoloille
• nostaa ruuan vahvemmin Saimaan matkailuvaltiksi myös kansainvälisille 

asiakkaille

• Merkki tuo lisäarvoa alueelle ja sen matkailulle

”Kylmäsavustettujen kalajalosteiden 
hauet ja järvikalapihvien lahnat 
pyydetään verkoilla Kallaveden, 
Nilakan ja Rantasalmen alueelta…”

Harri’s Food Factory 

”Haemme laatumerkkiä, koska lähiruoka-
käsite on aivan liian epämääräinen 
tuotteidemme alkuperän todentamiseksi. 
Tuotamme hintaskaalan yläpäähän 
sijoittuvia lihatuotteita ja näemme merkin 
edistävän tuotteidemme erottumista 
bulkkituotteiden joukosta.”

Hyvätuuli Highland



Miten D.O. Saimaa –merkki elää jatkossa?

• D.O. Saimaa ja D.O. Finland –nimet on rekisteröity tavaramerkeiksi

• Maakuntaliitto edelleen hallinnoi merkkiä ja solmii sopimukset 
yritysten kanssa

• Design- ja taidekäsityökategorian kriteerit vaativat uudelleen 
tarkastelun
• Tarvetta matkamuistotyyppisille tuotteille
• Esim. lampaiden taljat, langat

• Merkin yhteismarkkinointia ja näkyväksi tekemistä kehitetään mm. 
D.O. Saimaa – Food&Culture -EAKR-hankkeella
• Hanketta toteuttaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vuoden 2021 loppuun
• Tavoitteena mm.

 merkin käytön laajentaminen eli saada uusia, kriteerit täyttäviä tuottajia merkin 
piiriin

 toimialarajat ylittävän yhteistyön lisääminen

 merkin tunnettuuden ja näkyvyyden parantaminen 
 Ks. esim.  Hauhalan hanhen reisipalat ja Harrin haukiburgeri

https://www.youtube.com/watch?v=QCu7ua9ID2s
https://www.youtube.com/watch?v=i20C5EpqLuA


www.dosaimaa.fi
www.facebook.com/D.O.Saimaa

http://www.dosaimaa.fi/
http://www.facebook.com/D.O.Saimaa

