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Mikä on Geofood?

• Kansainvälinen 
lähiruokabrändi, jota 
voivat käyttää UNESCO 
Global Geopark-alueet

• Linkitys geologiaan ja 
perinteisiin, tarina

• Kestävyys, vastuullisuus
• Pohjoismaisten 

Geoparkien rakentama, 
Norjan Magma Geopark
hallinnoi, 
maailmanlaajuinen

• https://geofood.no/

https://geofood.no/


GEOfood-alue



Kriteerit

• GEOfood-tuottajat ja jalostajat

1. Yrityksen on oltava LH Geoparkin jäsen oltava oikeus käyttää Geoparkin logoa.

2. Raaka-aine on tuotettava Geoparkissa tai sen puskurivyöhykkeellä, Geopark-kuntien naapurikunnissa.

3. Tiedettävä raaka-aineiden alkuperä, ja siitä myös kerrotaan. 

4. Vanhoja ja paikallisia ruokaperinteitä käytettävä ainakin yhdessä tuotteessa/ateriassa.

5. Kotieläintuotannossa noudatettava Suomen elintarviketurvallisuusviranomaisen eläinten hyvinvointia ja hygieniaa 
koskevia ohjeita.

6. Suositus: pakkausmateriaalit ympäristöystävällisiä, valmistettu ja hävitettävissä ilman ympäristölle haitallisia 
ainesosia.

7. GEOfood-logoa käytettävä näkyvästi kaikissa tuotteissa, jotka kuuluvat tuotemerkin piiriin. 

8. Tarjotaan asiakkaille tietoa Geoparkista (esim. QR-koodi Geoparkin sivuille, esitteet, kartat)

9. Annetaan pyydettäessä Geoparkille tiedotusta ja markkinointia varten tietoja GEOfood-tuotteista ja mistä niitä saa.

10. Ilmoitetaan vuosittain tai sopimuksen mukaan GEOfood-tuotteiden/ruokien määrä ja tuottajat.



Kriteerit

• Ravintolat

1. Geoparkin jäsen ja oikeus käyttää Geoparkin logoa.

2. Ravintolassa on oltava jatkuvasti tarjolla vähintään yksi GEOfood-menü, ja ruoan pääainesosan eli kalan, 
lihan tai marjojen kaltaisten tuotteiden on oltava peräisin Geopark-alueelta tai sen puskurivyöhykkeeltä.

3. Menüssa on oltava vähintään 50 % Geoparkissa tai puskurivyöhykkeellä tuotettuja tuotteita.

4. Suositaan paikallisen energian käyttöä ja toimitaan ympäristöystävällisesti esim. jätteen sivutuotteiden 
käsittelyn ja veden kulutuksen osalta.

5. Käytetään GEOfood-logoa näkyvästi menüssa ja verkkosivuilla.

6. Geopark ja ravintola mainostavat toisiaan verkkosivustoilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissa.

7. Tarjotaan asiakkaille tietoa Geoparkista (esim. QR-koodi Geoparkin sivuille, esitteet, kartat)

8. Ilmoitetaan vuosittain tai sopimuksen mukaan GEOfood-tuotteiden/ruokien määrä ja tuottajat.



Geoparkin tehtävät

1. Mainostaa yritystä UNESCO Global Geopark -verkostoissa GEOfood- ja LH Geopark -
yhteistyökumppanina.

2. Esitellä yritystä valituissa UNESCO Global Geopark -verkostojen tapahtumissa.

3. Selvittää raaka-aineiden ja geologian välistä yhteyttä ja auttaa niihin liittyvän tarinan 
kirjoittamisessa.

4. Toimittaa yritykselle Geoparkiin ja Geofoodiin liittyviä esitteitä

5. Osallistaa yritys yhteisesti valittuihin tapahtumiin.

6. Mainostaa yritystä Geoparkin verkkosivustolla, somekanavissa, esitteissä ja muissa kanavissa 
mahdollisuuksien mukaan.





GEOfood-hanke

• Satafood hallinnoi
• https://www.satafood.net/hank

keet/geofood/

• Kokoaa GEOfood-verkostoa, 
sparraa tuotteistusta, kehittää 
viestintää

• Opintomatkat: Portugali 
maaliskuussa, Rokua, Irlanti

Projektipäällikkö:

• Tuuli Pirttikoski, 040 183 9995

Meggala. Kuva: Einari Vuorinen

https://www.satafood.net/hankkeet/geofood/


• info@lhgeopark.fi
• Lhgeopark.fi
• lauhanvuoriregion.fi/
• facebook.com/lauhanvuoriregion/ 
• Twitter.com/suogeopark
• Instagram.com/lauhanvuoriregion

• #lhgeopark
• #unescoglobalgeoparks
• #geopark
• #globalgeoparks
• #europeangeoparks
• #unesco
• #lauhanvuoriregion

Kiitos!

Kuva: Pasi Talvitie

mailto:info@lhgeopark.fi
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