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UNESCO Global Geoparks

•Yksi UNESCOn 
aluestatuksesta 
• Toiset kaksi: 

Maailmanperintö 
ja Biosfääri

•161 UNESCO 
Global Geoparkia  
44 maassa.

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_global_geoparks_map_2019_july_update.pdf

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_global_geoparks_map_2019_july_update.pdf


Miksi Geopark?

• Geoparkissa on tärkeää
• Geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön 

säilyttäminen
• Luonnontieteiden opetus
• Kestävä liiketoiminta

• Geopark edistää kestävää matkailua
• Geopark-alueilla matkailijoiden määrä on 

kasvanut jopa 40 %

• Työkalu jatkuvaan kehittämiseen 

• UNESCO-brändi – laadun tae
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Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark

• 3 maakuntaa, 10 kuntaa
• 5000 km²
• 40 000 asukasta

• 52 geokohdetta
• 100 kulttuurikohdetta
• 39 luontokohdetta



Lauhanvuori – Hämeenkangas 
UNESCO Global Geopark

• UNESCO Global Geopark -status myönnetty 10.7.2020 neljäksi vuodeksi
• Seuraava kenttäarviointi 2023, päätös jatkosta 2024

• Jäsenyys GGN- ja EGN-verkostoissa sekä Suomen Geopark-toimikunnassa
• Oppimista, yhteisiä projekteja, näkyvyyttä

• GEOfood-verkoston jäsenyys
• Globaali GEOfood-hanke haussa (5-vuotinen tutkimushanke)
• Kriteerit ja manifesti tulossa suomeksi

� PALJON MAHDOLLISUUKSIA



GEOfood-konsepti

• https://www.geofood.no/ 

• Avoin UNESCO Global Geoparkeille

• Perustajat 2014: Magma Geopark, Odsherred Geopark (Tanska), Rokua 
Geopark (Suomi) ja Reykjanes Geopark (Islanti) 
• Norjalainen Magma Geopark rekisteröinyt brändin ja hallinnoi sitä
• 16 jäsentä tällä hetkellä, verkosto kasvaa koko ajan

• Tavoitteena 
• Lisätä tietoisuutta alueen geologiasta ruokatuotteissa
• Edistää paikallisen ruoan mahdollisuuksia matkailuelämyksinä 
• Tukea paikallisia maataloustuottajia ja yrittäjiä perinteiden säilyttämisessä ja 

edistää paikallistaloutta 
• Lisätä kestävän kehityksen käytäntöjä paikallisesti 

https://www.geofood.no/


GEOproduct development 
As a result, the philosophy of a geoproduct takes into account three axes: identity, 
management and production. 

Research: 
http://www.interreg-da
nube.eu/uploads/media
/approved_project_outp
ut/0001/31/17e408a8bc
771928618275011f83b2d
c053f0d2b.pdf 

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/31/17e408a8bc771928618275011f83b2dc053f0d2b.pdf


GEOfood-tuotteiden pääryhmät

•Raaka-aineet (raw products), kuten vihannekset, liha, marjat, kala, 
sienet, hunaja, maito jne. 

•Artesaanituotteet (artisanal products), kuten GEOfood-raaka-aineista 
jalostetut juustot, viinit, oluet, leivät, pikkuleivät jne.
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Tärkeimmät GEOfood-kriteerit

•Tuottajien ja raaka-aineiden tulee sijaita Geopark-alueen sisällä 
(ulkopuolinen vyöhyke mahdollinen), raaka-aineita voi prosessoida 
ulkopuolellakin

•Pakkausmerkinnöissä alkuperä tarkasti sekä kytkökset geologiseen 
perintöön 

• Logon käytöstä on tarkat ohjeet 
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Tärkeimmät GEOfood-kriteerit 
ravintoloille

• GEOfood-logo pitää olla näkyvästi esillä 

• GEOfood-menujen inspiraation pitää kummuta alueen geologisesta 
perinnöstä ja ilmentää menujen tärkeyttä Geoparkille. Asiakkaat 
voivat kokea geologisen perinnön makuaistillaan. Mikäli mahdollista, 
tilaan luodaan paikallisen ympäristön tunnelmaa.

• GEOfood-menuissa vähintään 50 % paikallisia raaka-aineita.

• GEOfood-ravintoloissa pitää olla tarjolla vähintään yksi 
GEOfood-menu.
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TUSCNAY MINING UGG-ITALY 



ROKUA UGG FINLAND 



VILLUERCAS UGG –SPAIN- COMPANY OLOEXT 





Markkinointi



Geopark-kuntien alueella toimivat jäsenet
• Pääsevät mukaan Geoparkin toimintaan ja yleiseen 

markkinointiin: lhgeopark.fi, Johku, messut, (esitteet)

• Voivat osallistua Geoparkin järjestämiin koulutuksiin. 

• Jäsenet voivat käyttää paikallisesti ja kestävästi 
tuotetuissa palveluissa ja tuotteissa Geoparkin logoa. 
• Logon käytölle on kriteerit ja käyttöoikeutta haetaan 

Geoparkilta. 

• Jäsenille jaetaan mm. tietoaineistoja, esitteitä ja karttoja.
• Inventointiraportit käytettävissä: lajistotietoa, geologiaa, 

arkeologiaa
• Kuvapankki, josta on jaettu esim. medialle kuvia

• Voivat käyttää kansainvälistä GEOfood-brändiä, mikäli 
tuotteet täyttävät kriteerit

Geoparkin 
jäsenedut



Lhgeopark.fi, Johku-verkkokauppa-alusta

Muistakaa tehdä Johkussa linkitykset ristiin!



Jäsenyys

Kannatusjäsenmaksut 

• Yrityksille
• 150 €/v alle 50 000 €:n liikevaihdolla
• 250 €/v yli 50 000 €:n liikevaihdolla

• Yhdistyksille
• 50 €/v
• lisäksi 100 € Geoparkin tunnuksen käytöstä 

tarvittaessa

• Henkilöjäsenille:
• 30 €/v/hlö

• Lauhanvuori‒Hämeenkangas Geopark ry:n 
hallitus hyväksyy jäsenet.



Kiitos!
Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ry
Kaironiementie 15
39700 PARKANO
FINLAND

#lhgeopark 
#unescoglobalgeoparks 

#geopark 
#globalgeoparks 

#europeangeoparks 
#unesco 

#lauhanvuoriregion

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