
VESPAIKKA –

VESISTÖMAISEMAT 

VETOVOIMATEKIJÄNÄ 

ETELÄ-SAVOSSA

Aiheina mm. Saimaan alueen lähiruoka, ruokaperintö, alkuperämerkit 

ja ruokamatkailun mahdollisuudet!  Ohjelma:

klo 14.00 Saimaan alueen ominaispiirteet sekä yhteys 
Savonlinnan ajankohtaisiin matkailuhankkeisiin

Maisema-asiantuntija Saara Ryhänen, Etelä-Savon maa- ja 
kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo

klo 14.30 Paikalliset raaka-aineet ja elintarvikkeet osana 
Saimaan alueen matkailupalveluja

Ruoka-asiantuntija Katja Rissanen, Etelä-Savon maa- ja 
kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo

klo 15.00 Mitä odotuksia matkailijalla on Saimaan alueen 
ruokapalveluille

Yritysasiantuntija Tarja Pajari, Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Savo

klo 15.30 Yhteenveto ja keskustelua, palaute

Saimaan alueen lähiruoka 
ja sen hyödyntäminen

matkailussa

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden järjestää Vespaikka-hanke:

Maajakotitalousnaiset.fi/vespaikka

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/vespaikka
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ajankohtaisiin 
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Etelä-Savon 

maa- ja kotitalousnaiset 

-toimimme osana ProAgria Etelä-

Savoa

Neljä toimihenkilöä:

MKN Ruokaneuvot

MKN Maisemapalvelut

MKN Yrityspalvelut

Yli 2400 jäsentä 

paikallisyhdistyksissä

Toiminnanjohtaja, 

yritysasiantuntija

Kirsi Mutka-Paintola

Ruoka- ja 

järjestöasiantuntija

Katja Rissanen

Maisema- ja 

ympäristöasiantuntija

Vespaikka-hankevastaava

Saara Ryhänen

Yritysasiantuntija

Tarja Pajari

Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 

ry

- 11 piirikeskusta

- 30 000 maaseutuhenkistä ihmistä 

maalla ja kaupungissa.

Olemme yksi Suomen suurimmista 

naisjärjestöistä.

Paikallisyhdistyksemme tarjoavat 

paikan yhdessä tekemiselle ja 

olemiselle. 

Tärkeitä asioita ovat yhteisöllisyys, 

hyvinvointi, virkistäytyminen, 

kodin asiat, lähiruoka, lähimaisema 

ja lähiympäristö, luonto, maaseutu 

ja pienyrittäjyys.



VESPAIKKA

Kuva: Saara Ryhänen

Toteuttaja: 
MKN Maa- ja kotitalousnaiset, 
ProAgria Etelä-Savo 

Toiminta-alue: Etelä-Savo

Toiminta-aika:
31.102019-31.12.2022

Rahoitus: EU:n 
Maaseuturahasto ja Etelä-Savon 
ELY-keskus



Kuva: Saara Ryhänen

VESPAIKKA
Yhteistyöhanke, jossa 
toimijakumppanit:

1. Savonlinnan hankekehitys Oy

2. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei 
Oy

3. Saimaa Geopark ry

4. Etelä-Savon maakuntaliitto 
(Saimaa-Ilmiö 2026)

5. Etelä-Savon 
kulttuuriympäristötyöryhmä



VESPAIKKA

Kuva: Tarja Pajari

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen 
vesistömaiseman tarinaa ja 
vahvistaa sen merkitystä 
alueidentiteetin 
rakennusmateriaalina ja 
vetovoimatekijänä.

Vesistömaisemissa piilevä 
elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali 
halutaan saada hyötykäyttöön 
edistämään asukkaiden 
hyvinvointia.

Vespaikka edistää osaltaan mm. 
Saimaa Geoparkin ja Saimaa-Ilmiö 
2026:n eli Savonlinnan EU-
kulttuuripääkaupunkihankkeen 
sekä VisitMikkelin ja 
VisitSavonlinnan tavoitteita.



VESPAIKKA

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Hankkeen päätavoitteet:

1. Alueidentiteetin 
vahvistaminen. 
Nostetaan vesistömaisemat sekä 
niihin kytkeytyvä 
kulttuuriympäristö ja paikallinen 
aineeton ja fyysinen 
kulttuuriperintö vahvaksi osaksi 
alueen identiteettiä ja 
vetovoimaa.

2. Alueidentiteetin 
hyödyntäminen. 
Saadaan vesistömaisemissa 
piilevä elinkeino- ja 
hyvinvointipotentiaali parhaiten 
asukkaiden ja yritysten käyttöön.



VESPAIKKA

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Hankkeen kohderyhmänä ovat 
erityisesti maaseudun matkailu-
ym. palveluyritykset sekä 
kyläyhdistykset ja muut vastaavat 
toimijat:

1. lisätään ja parannetaan 
maaseudun toimijoiden keskinäistä 
yhteistyötä ja verkostoitumista;

2. tarjotaan yrityksille eväitä 
tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen mm. maiseman 
tuotteistuksen kautta;

3. parannetaan yritysten 
toimintaympäristöä mm. 
kannustamalla konkreettisiin 
hoitotuloksiin maisemassa ja 
kulttuuriympäristössä.



VESPAIKKA

Kuva: Saara Ryhänen

Hankkeen teemoja ja 
aihekokonaisuuksia:

VESPAIKKA –

VESISTÖMAISEMAT 

VETOVOIMATEKIJÄNÄ 

ETELÄ-SAVOSSA

GEOFOOD

Vesistöluonto

Vesiliikenne

RUOKAKULTTUURI

VENEVAJAT

RANTAMETSÄT

D.O.SAIMAA-BRÄNDI

KALASTUSUITTO

KULTTUURIYMPÄRISTÖSTRATEGIA

ANTTOLAN LUONNONKESKUS

RISTIINAN KALLIOTAIDEKESKUS

PUULA-BRÄNDI

LAKESAIMAA.FI 

MAISEMAN TUOTTEISTUS

RUOKAPERINTÖ



Etelä-Savoa luonnehtivat vahvasti vesistöt, etenkin Saimaan 

vesistö. 

Maisemamaakuntajaossa kuulumme suurimmilta osin Itäisen 

Järvi-Suomen maisemamaakuntaan. 

Etelä-Savossa on 4748 järveä. 

Viisi suurinta järveä on Saimaan osa-alueita ja kuudenneksi 

suurin on Puula, Etelä-Savon maakuntajärveksikin valittu. 

Etelä-Savo ja vesistöt



Etelä-Savon pintavesien tila



Elinympäristön ja asuinpaikan 
geologiaan pohjautuvat 
maisemalliset piirteet ovat 
aikojen saatossa vaikuttaneet 
ja ohjanneet ihmisen 
toimintaa. 

Kullakin paikalla on oma 
ainutlaatuinen 
kulttuuriperintönsä, johon 
ympäröivän luonnon 
ominaispiirteet ovat luoneet 
puitteet. 

Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Luonnonympäristön ja 
kulttuuriympäristön suhde



Saimaan asuttaminen

Ihminen saapui Saimaalle yli 
10 000 vuotta sitten. 

Hyvät kalavedet ja riistamaat 
houkuttelivat väkeä jään alta 
paljastuneelle uudelle alueelle.

Ihmiset maalasivat ranta-
kallioihin ja kivilohkareisiin 
kymmeniä kalliomaalauksia, 
joiden yleisimpiä aiheita ovat 
ihmiset, eläimet ja veneet. 
Kuvat liittyivät mm. pyyntiin.

Kuva: Saara Ryhänen



AsutusMaankohoamisen aiheuttama 
Saimaan vedenkorkeuden 
vaihtelu, kuten Vuoksen 
puhkeaminen, vaikutti myös 
muinaisen asutuksen 
sijoittumiseen. Tästä kertovat 
eri kohdissa eri aikakausina 
sijainneet asuinpaikat, 
nykyään muinaisjäännöksinä 
tunnetut. 

Suosittuja asuinpaikkoja olivat 
etenkin aurinkoiset hiekka-
rannat. 

Maanviljelyn myötä asutus 
siirtyi etäämmäs rannoilta.

Kuva: Anna Tiippana/Saimaa Geopark

Kuva: Hanna Suominen



Vesistöisillä alueilla 
liikkuminen tapahtui 
vesireittejä pitkin ja elinkeinot 
pohjautuivat järvialueiden 
luontoon. 

Kuva: C MKNK

Harjut helppokulkuisina 
ohjasivat liikkumista, ja niiden 
laella kulkevat polut 
kehittyivät vähitellen kyliä ja 
pienempiä asujaimistoja 
yhdistäviksi teiksi. 

Kuva: I.K.Inha v.1892, Åbo 
Akademin arkistokokoelmat

Kuva: Volken von Bonin, 
Museovirasto Finna CC BY 4.0

Liikkuminen



Elinkeinot
Metsästys, kalastus, marjastus 
ja muu keräily saivat 
vähitellen rinnalleen 
maanviljelyn. 

Viljely alkoi kaskiviljelynä ja 
vaihtui vähitellen 
peltoviljelyyn.

Savossa yleiset drumliinit
tarjosivat viljelyksille hyvät 
olosuhteet.

Sahat, myllyt ja ruukit pyörivät 
vesivoimalla ja aloittivat 
teollisten elinkeinojen 
kehityksen

Kuva: Jorma Hytönen 
Savonlinnan maakuntamuseo

Kuva: Väinö Puurunen v.1916, 
Museovirasto Finna CC BY 4.0



Ruoka

Myös ruokakulttuuri on 
ammentanut ympäröivän 
luonnon antimista, kuten 
järvikaloista ja 
metsämarjoista, myös 
kaskiperinteestä.

Kuva: Saara Ryhänen

Kuva: Kirsi Mutka-Paintola



Vespaikan
kulttuuriympäristö ja 

kulttuuriperintö

Näistä lähtökohdista on 
syntynyt alueen rakennettu 
kulttuuriympäristö ja näitä 
aineksia pitää sisällään alueen 
aineeton kulttuuriperintö.

Kuva: Tarja Pajari



SISÄVESIEN LINNA- JA
SAARISTOKAUPUNKI
• Luonnon monimuotoisuus; sijainti 
saimaannorpan suojeluun varattujen Natura-
alueiden keskellä, lintuvesien 
suojeluohjelmien alueet, muut luonnon-
suojelualueet (mm. liito-orava,
valkoselkätikka)
• Historiallinen maisema- ja matkailu-kohde; 
eri aikakautta edustavaa arkkitehtuuria ja 
kulttuuriympäristöä sekä näihin liittyviä 
tarinoita
• Järviluonto ja geologinen historia; ainut-
laatuinen saaristoluonto, Savonlinnan 
kaupunki on rakentunut Saimaan saaristoon 
ja rannoille
• Savonlinnan rantapuistot ja siltojen
Savonlinna
• Saimaan vesiliikenteen solmukohta

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten 
kaupunkipuistojen tavoitteena 
on säilyttää kaupunkiluontoa 
ja rakennettua 
kulttuuriympäristöä laajana ja 
ehjänä kokonaisuutena –
kaupunkilaisten olohuoneena.

Vaihe: Kaupunginhallitus käsitellyt asiaa 

maaliskuussa, ei edennyt vielä 

kaupunginvaltuustoon



Savonlinnan, Mikkelin, Joensuun, Kuopion ja 
Lappeenrannan kaupungit sekä Etelä-Savon, 
Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon maakuntaliitot tavoittelevat yhdessä 
Savonlinnan valintaa Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. 
Savonlinna on hankkeen yhteisesti nimetty 
hakijakaupunki.
Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma 
levittäytyy kuitenkin kaikkiin edellä 
mainittuihin kaupunkeihin ja
maakuntiin. 
Kulttuuripääkaupunkihausta käytetään 
nimitystä Saimaa-ilmiö2026.
Saimaa-ilmiön teemat ovat Veden voimalla, 
Yhdistävillä silloilla ja Itäisellä ilolla. 

Vaihe: Haku Suomen ehdokkaiden kesken 

käynnissä, hakukirja jätetään huhtikuussa 2021 -> 

EU:n ratkaisu kesällä 2021 

Saimaa-Ilmiö2026 eli Savonlinnasta EU:n
kulttuuripääkaupunki

Saimaa-ilmiö2026 on Järvi-
Suomen uusi yhteinen hanke, 
joka nousee vahvistamaan 
ihmisten hyvinvointia ja 
alueen elinvoimaa. 
Kulttuuripääkaupunkivuosi on 
kulttuurisisällön lisäksi laaja 
strateginen elinvoimahanke 
koko Itä-Suomen
kehityksen muuttamiseksi.

Kuva: SaimaaIlmiö



Esitetty maailmanperintökohde sijaitsee 
Saimaalla, Suomen suurimmalla järvellä. 

Saimaan norppasaarten kohdehakemuksen 
yleismaailmallinen erityisarvo perustuu 
Saimaalle eristyksiin jääneen endeemisen 
uhanalaisen saimaannorpan 
ainutlaatuisuuteen ja poikkeukselliseen 
evoluutioon. 

Hakemus pohjautuu olemassa oleviin 
kansallispuistoihin ja perustettuihin 
luonnonsuojelualueisiin, keskeisimpänä 
näistä Natura 2000 -verkosto

Saimaan norppasaaristot UNESCOn
maailmanperintölistalle

UNESCO:n
maailmanperintösopimuksen 
tarkoituksena on turvata 
maapallon arvokkaimpien 
kulttuuri- ja 
luonnonperintökohteiden 
säilyminen.

Vaihe: Metsähallituksen ja Ympäristöministeriön 

yhteistyössä valmisteleva hakemus lähti Unescolle 

tammikuussa 2021. Jos kaikki menee 

suunnitellusti, saa Saimaa Unescon 

maailmanperintökohdestatuksen 2024.

Kuva: VisitSaimaa



Saimaa Geoparkiin kuuluu Etelä-Savossa 
kohteita Juvalla, Mikkelissä, Puumalassa ja 
Sulkavalla sekä Etelä-Karjalassa. Geoparkin
alue sisältyy myös Saimaan norppasaaristo –
UNESCO-hankkeen alueeseen.

Saimaa Geoparkissa on varsinaisten 
geokohteiden lisäksi muita luonto- ja 
kulttuurikohteita.

Saimaa Geopark etsii SG Partnereita eli 
yhteistyökumppaneita koko Saimaan alueelta.

Geoparkeihin liittyy myös käsite ”Geofood”.

Saimaa Geopark UNESCOn Global Geoparkiksi

UNESCO Global Geoparkien
tavoitteena on alueiden 
kestävä taloudellinen 
kehittäminen geoturismin
avulla. Matkailuvetovoiman 
näkökulmasta geopark-alueet 
ovat rinnastettavissa kansallis-
puistoihin ja UNESCOn
maailmanperintökohteisiin.

Vaihe: Kansainvälinen asiantuntijajäsenistö äänesti 

yksimielisesti Saimaa Geoparkin UGG – statuksen 

puolesta joulukuussa 2020. Lopullisen päätöksen 

tekee UNESCOn hallintoneuvosto kesään 2021 

mennessä. 

Kuva: Saara Ryhänen



Kiitos

maajakotitalousnaiset.fi/vespaikka saara.ryhanen @ maajakotitalousnaiset.fi #vespaikka


