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1. Kuljetusfirma tuo 
biokaasu pakettiautolla 
viikottaisen sadon 
Kalasatman konttiin 
Vantaan pellolta.

1. KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO KALASATAMASSA 
KOKEILUN 2 VAIHETTA

2. Kuljettaja kirjautuu 
konttiin ja viesti 
sadonsaapumisesta 
menee sadonjaosta 
vastaavalle

3. Kello 16 jälkeen 
sadonhakijat saapuvat 
paikalle omaan tahtiin.
Sadonhakijat avaavat 
kontin HSL:n kortilla. 

4. Sato on laatikoissa, 
joihin merkitty 
jokaisen sato-osuus. Eli 
porkkanalaatikossa lukee 
esim. 10 porkkanaa per 
jäsen

5. Jokainen kävijä kerää 
oman sato-osuuden 
omaan kangaskassiin 
tai kontissa oleviin 
paperipusseihin.

10 kpl/sato-osuus
Kuljen 
puhtaasti 
biokaasulla.

6. Kello 18 lähtee viesti 
niille sadonhakijoille, 
jotka eivät ole käyneet 
hakemassa satoa.
Oletko tulossa hakemaan 
satosi? Kyllä vai Ei

8. Kontti on sadosta tyhjä 
illan päätteeksi. 

7. Hakemattomat sato-
osuudet ilmoitetaan 
lähialueen ihmisille, 
jotka ovat liittyneet 
ruokapiiriin. He saavat 
viestin ja pystyvät 
hakemaan extra sato-
osuudet, jos niitä jää.

2. LUOMU-JA LÄHIRUOKAPIIRI & KALASATAMA 

1. Kuljetusfirmat tai 
itse tuottajat tuo tuovat 
ennakkoon tilatut tuotteet 
Kalasataman konttiin.

2. Kuljettaja kirjautuu 
konttiin ja viesti tavaran 
saapumisesta menee 
ruokapiirin vastaavalle.

3. Kello 16 jälkeen 
ruokapiiriläiset tulevat 
hakemaan tilatut tuotteet.
Ruokapiiriläiset pääsevät 
kontin HSL:n kortilla. 

RUOKAPIIRI 2.0

4. Ruokapiiriläinen 
on saanut edellisellä 
viikolla tilauslistat, jotka 
sulkeutuvat su illalla.
Ruokapiiriläinen maksaa 
tilauksen ennakkoon 
nettipankissa.

5. Ruokapiiri toimii 
itsepalvelu periaatteella 
eli ennakkotilatuit tuotteet 
itse kerätään yhteisistä 
laatikoista.

6. Kello 20 lähtee viesti 
niille ruokapiiriläisille, 
jotka eivät ole käyneet 
hakemassa tuotteitaan.
Muistutusviesti, että 
tuotteet hakematta.

7. Kontti tarkistetaan 
seuraavan päivän 
aamuna, että kaikki 
haettu ja siistissä kunnossa 
ensi viikon ruokapiirille.

LEIPÄÄ

KANANMUNAT

PÄHKINÄT

LUOMUJAUHOT HUNAJA

LUOMULIHA pakaste

7-15 16-22

KALASATAMA

Luomu
Ruokapiiri

KONTTI ON JAETTU RUOKAPIIRILLE & OMALLE PELLOLLE 

AJANKOHTA: 1.9.-31.10.2014

16-19 Piip Piip

Piip Piip



Ruokapiirin toimii hyvänä 

alustana pienille aloittaneille 

ruuantuottajille.

Uuden tuotteen lanseeraus 

tai testaus yleisönä. 

Ruokapiiri on muuttunut aina tarpeen ja tekijöiden mukana.



Ruokapiirin toiminnan 

vaihtelevuus ei luo pysyvyyttä.

Ruokapiirin vapaaehtoistyö

mahdollistaa alun, mutta ei tuo

pitkäjänteisyyttä.

Ruokapiiri on muuttunut aina tarpeen ja tekijöiden mukana.





KAUPUNKILAISTEN OMA PELTO

€
Kaupunkilaiset JakelupisteetPelto ja viljelijät



Kaupunkilaisten oma pelto & Kumppanuusmaatalous

Korsossa vanhalla biodynaamisella tilalla

Lähi-, luomuruokaa 200 kaupunkilaiselle

6 jakopistettä pääkaupunkiseudulla

3,5 hehtaaria peltoa + virkistyspuutarha

3 palkattua viljelijää



Kaupunkilaisten oma pelto & Kumppanuusmaatalous

Riskien jakaminen & yhteisön rakentaminen

Satomaksu (450 €) sitoudutaan maksamaan 

etukäteen tai osissa

14 h talkoovelvoite

5 kk tuoreita sesonkivihanneksia

Vaikuttamista oman ruoan tuotantoon



Kumppanuus-
maatalous
115

=
135

=
160

=
200

=

Ruokaosuuskunnan jäsenet

2011: 
115  

2012: 
135  

2013: 
160  

2014-16: 
190-210   

Työntekijät

2011: 1 2012: 2 2013: 2 2014-16: 3  

103
=

121
=

200
=

220
=

Liikevaihdon kehitys 

2011: 
103 000 €  

2012: 
121 000 €  

2013: 
200 000 €  

2014-16: 
n. 220 000 €  



Sadonjakopisteet
ja jäsenet

Sadonjakopisteet

Ruokaosuuskunnan jäsenet

Ruokapiirin jäsenet

Molemmat



Jäsenyyden 
vaikutukset

41+43+10+2+2
2

Tietämykseni kasviksista 
lisääntyi sadon ansiosta

10
41

43

2 33+43+18+3+343

18

Omalta pellolta saatu sato 
mahdollisti aikaisempaa 

monipuolisemman ruoanlaiton

33
3 3

46+40+8+1+58

Koin tekeväni jotain 
yhteiskunnallisesti merkittävää

40
46

5132+41+15+6+6
Osuuskunnan jäsenyys on 

lisännyt tietoisuuttani ruoan 
tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä 

laajemmista kysymyksistä

6 6
3215

41 76+18+1+5
Suosittelisin osuuskuntaa 

asiasta kiinnostuneelle

51

76

18

85+1585

15

ruokani alkuperä 
kiinnostaa minua



Kumppanuusmaatalouden hyödyt

Ympäristölliset hyödyt + Monimuotoisuus

Ruokajätteen minimointi

Pienviljelijöiden tukeminen

Tiedon lisääntyminen ja osallistuminen

Yhteisön & juurien rakentaminen 



Ruokalukutaito kehittyi monella 

tasolla jäsenyyden aikana. 

Kumppanuusmaatalouden 

jäsenyys näytti kaiken kaikkiaan 

lisäävän ruoan arvostusta.

Ruokaosuuskunnan jäsenyyden vaikutuksista kodin arkeen ja 
ruokatalouden hoitamiseen. Maritta Paakkinen, Pro gradu -tutkielma 



Ranskassa erilaiset kumppanuusmaatalouden 

muodot tarjoavat jo yli 200 000 ihmisille suuren 

osan heidän käyttämästään ruoasta.



Ruoan ostamisesta … 

…

kestävän maatalouden 

tukemiseen ja osallistumiseen 

…

sesonkiruoan syömiseen

Pitäisi saada aikaan perspektiivin muutos



Seuraavaksi pitäisi siirtyä yksittäisistä erillisistä toimenpiteistä isompaan 
kokonaisuuteen, joka olisi kestävämpi ja pysyvämpi malli niin tuottajille 
kuin kuluttajille. 

Edelläkävijöistä lähemmäksi valtavirtaa.



Kiitos.


