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1. TIIVISTELMÄ
Porin kaupunki toteutti ruokahävikin pienentämiseen ja hyödyntämiseen sekä ravinteiden kierrätyksen edistämiseen tähtäävän hankkeen 1.1.2015–30.11.2016. Hanke oli
osa Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilaa parantavaa RAKI-ohjelmaa. Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön –hanketta hallinnoi ympäristövirasto ja sen toteuttamiseen osallistui useita kaupungin yksikköjä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös alueen järjestöjen ja yritysten kanssa.
Hankkeessa luotiin uudenlainen toimintamalli ravitsemusalan tarjoiluhävikin hyödyntämiseen. Mallissa kaupunki koordinoi ylijäämäruoan hyödyntämistä toimien linkkinä
ylijäämäruokaa luovuttavien elintarvikealan toimijoiden ja sitä jakavien kaupungin
omien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Koordinaattori huolehtii käytännön
järjestelyistä kuten keittiöiden ja jakelupaikkojen rekrytoinnista ja ohjaamisesta, toiminnassa tarvittavien välineiden ja kuljetusten järjestämisestä, ohjeistusten ja sopimusten laatimisesta sekä seurannasta, raportoinnista ja tiedottamisesta. Näin hyödyntämisketjun muille osapuolille aiheutuu mahdollisimman vähän lisätyötä, mikä usein
on edellytys niiden osallistumiselle toimintaan.
Hankkeessa välitettiin monin eri keinoin tietoa kuntalaisille ruokahävikistä ja sen vähentämisestä, jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä sekä kompostoinnista. Tätä tarkoitusta varten perinteisen neuvonnan ja viestinnän rinnalle kehitettiin uusia työkaluja.
Hankkeessa luotiin ekologisten kotikutsujen konsepti, jota testattiin ja kehitettiin yhdessä seudullisen jäteneuvonnan kanssa. Poriin perustettiin myös pysyvä kompostoinnin opastuskeskus, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa kompostoinnista sekä tukea
ja rohkaista kuntalaisia omassa pihassa tapahtuvaan kompostointiin. Opastuskeskuksen toimintaa ohjaamaan luotiin vuosikello ja toiminnan tueksi tuotettiin ympäristökasvatusmateriaalia.
Hankkeessa luodut toimintamallit jäävät elämään hankkeen päättymisen jälkeen. Kaupunki teki ylijäämäruoan hyödyntämisestä pysyvän käytännön ja jatkaa hyödyntämisen
koordinoimista. Se myös integroi kompostoinnin opastuskeskuksen toiminnan osaksi
kuntalaisille suunnattuja jäteneuvontapalveluita, tarjoaa tulevaisuudessakin ekologisia
kotikutsuja toiminta-alueensa asukkaille sekä hyödyntää hankkeen aikana kehitettyjä
ympäristökasvatuksellisia työkaluja.
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2. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Ruoan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa – alkutuotannossa, jalostuksessa, jakelussa,
myynnissä ja ruoanvalmistuksessa – kuluu raaka-aineita ja energiaa sekä aiheutuu jätettä ja päästöjä. Kun syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin, ovat ruoan tuotannossa
aiheutuneet ympäristövaikutukset syntyneet turhaan ja on tehty paljon turhaa työtä
ketjun eri vaiheissa. Ruoan päätyminen jätteeksi on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä; luonnonvarojen ja talouden niukkuudesta sekä köyhyyden lisääntymisestä huolimatta tuhlaamme ruokaa. Väestöryhmien eriarvoisuutta korostaa
se, että kun toisilla on varaa heittää syömäkelpoista ruokaa roskiin, ei toisilla ole varaa
syödä kyllikseen.
Kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta jää Suomessa syömättä 10–15 prosenttia. Syömäkelpoista ruokaa heitetään roskiin kotitalouksissa 120–160 miljoonaa kiloa, ravitsemuspalveluissa 75–85 miljoonaa kiloa, ruokakaupoissa 65–75 miljoonaa kiloa ja elintarviketeollisuudessa 75–140 miljoonaa kiloa vuosittain. Tämä tekee yhteensä 335–
460 miljoonaa kiloa turhaan tuotettua ruokaa, mikä on 62–86 kiloa henkeä kohden
vuodessa. On arvioitu, että kotitalouksissa vuosittain roskiin heitetyn ruoan arvo on
noin 500 miljoonan euroa, mikä ilmaston kannalta vastaa noin 100 000 keskivertohenkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Tämän saa vähintään kaksinkertaistaa koko
ruokaketjun aikana aiheutuvan hävikin ilmastonmuutosvaikutusta arvioitaessa.1
Ruokaketjua voidaan tehostaa muun muassa kehittämällä ennakointia, muuttamalla
kulutustottumuksia ja rakentamalla verkostoja hävikin hyödyntämiseksi. Teollisuudessa, kaupanalalla ja ravitsemuspalveluissa on jo kiinnitetty paljon huomiota ruokahävikin pienentämiseen ja kehitetty keinoja hävikin hallintaan. Myös hävikin hyödyntämiseen on satsattu teollisuudessa, kuten myös Porin alueen kaupoissa, jotka antavat
lähes kaikki myymättä jääneet elintarvikkeet hyväntekeväisyysjärjestöille. Sitä vastoin
ravitsemuspalveluissa on mahdollisuus hävikin hyödyntämiseen jäänyt monesti huomiotta.
Hävikin pienentämiseen tähtäävistä toimista huolimatta sen syntyä ei voida kokonaan
välttää. Syntynyt hävikki tulisi jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti käyttää ensisijai-

1

Silvennoinen, K. & al. 2012. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010–2012 –hankkeen

loppuraportti. MTT raportti 41.
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sesti uudelleen alkuperäisessä tarkoituksessa (syödä) ja toissijaisesti kierrättää materiaalina (kompostoida) ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on hyödyntäminen energiana.
Tällä hetkellä Porin seudulla korostuu energiahyödyntäminen, sillä erilliskerätty biojäte
(4000 t/a) kuljetetaan biokaasulaitokselle käytettäväksi energiantuotantoon, ja lajittelematon biojäte päätyy sekajätteen mukana jätteenpolttoon, jossa biojätteen sisältämät
ravinteet häviävät ja märkä biojäte vähentää sekajätteestä polttamalla tuotettavaa energiaa. Arviolta 20 % porilaisista omakotitalouksista kompostoi biojätteen kiinteistöllä.
Elintarvikevirasto Eviran 21.5.2013 antama ruoka-apuohje (Ruoka-apuun luovutettavat
elintarvikkeet 16035/1) mahdollisti ylijääneiden elintarvikkeiden luovuttamisen hyväntekeväisyysjärjestöille ja välittämisen ruoka-apua tarvitseville ihmisille. Eri toimijoilta
ylijäävä syömäkelpoinen ruoka tuleekin saattaa sitä tarvitsevien saataville roskiin heittämisen sijaan.
Ravinnepankki – ruokahävikin ravinteet hyötykäyttöön -hanke muotoutui näistä lähtökohdista. Hanke jakautui kolmeen työpakettiin, jotka olivat ruokahävikin hyödyntäminen, kompostoinnin edistäminen ja kuntalaisten tiedon lisääminen (kuva 1).

Ravinteet
kiertoon
kompostoimalla
Ruokahävikki
hyötykäyttöön
syömällä

Lisää tietoa
ekologisilla
kotikutsuilla

Ravinnepankki
hanke

Kuva 1. Ravinnepankki-hankkeen sisältö.

2.1 Ruokahävikki hyötykäyttöön syömällä
Hankkeen keskeiseksi päämääräksi asetettiin ruokaketjussa syntyvän ruokahävikin
hyödyntäminen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä
tavalla uutta toimintakulttuuria luoden. Tavoitteena oli luoda uusi malli ruokaketjussa
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ylijäävien elintarvikkeiden hyödyntämiseen. Ylijäämäruoan hyödyntämiseen toivottiin
mukaan kaikenlaisia Porissa toimivia elintarvikealan toimijoita ja jaettavan ruoan haluttiin olevan jaossa eri puolilla kaupunkia, jotta se olisi helposti ja tasapuolisesti kuntalaisten saavutettavissa.
Käytännössä hankkeessa keskityttiin ravitsemuspalveluiden ruokahävikin hyödyntämiseen, sillä heti hankkeen alussa selvisi, että porilaisten ruokakauppojen ja elintarviketuottajien hävikki oli jo ennestään tehokkaasti hyödynnetty hyväntekeväisyysjärjestöjen toimesta. Ravitsemusalan toimijoita lähestyttiin hankkeen aikana useaan otteeseen
tarkoituksena synnyttää keskustelua hävikin määristä ja hyödyntämismahdollisuuksista. Samanaikaisesti tutustuttiin ruoka-apua jakaviin toimijoihin ja etsittiin yhteistyömahdollisuuksia niiden kanssa.

2.2 Ravinteet kiertoon kompostoimalla
Toisena päämääränä hankkeessa oli ravinteiden kierrätyksen lisääminen biojätteen lajittelua tehostamalla ja kotikompostointia lisäämällä. Kompostointi kuuluu jäteneuvonnan toimialaan, ja ennen hanketta jäteneuvojat antoivat kompostointineuvontaa puhelimitse, pitivät vaihtuvissa paikoissa ja yhteyksissä luentoja aiheesta sekä kiersivät yleisötapahtumissa esittelemässä kompostointia. Jäteneuvonnassa oli havaittu tarve pysyvälle kompostoinnin opastuskeskukselle, kompostoinnin mallialueelle, missä erilaiset
kompostorimallit olisivat pysyvästi esillä ja missä kompostoinnista kiinnostuneita ihmisiä olisi mahdollisuus kohdata ja opastaa.
Hankkeessa lähdettiin suunnittelemaan ja rakentamaan kompostoinnin opastuskeskusta Poriin. Opastuskeskus haluttiin sijoittaa pysyvästi jonkin sopivan kaupungin yksikön yhteyteen, mikä mahdollistaisi sen toiminnan jatkumisen hankkeen päättymisen
jälkeen. Keskus oli saatava hankkeen aikana tunnetuksi kuntalaisten keskuudessa, ja
toiminnan ohjaamiseksi oli tarve myös suunnitella keskuksen ylläpitoa ja tulevaa käyttöä.

2.3 Lisää tietoa ekologisilla kotikutsuilla
Hankesuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi myös kuntalaisten ympäristötietoisuuden
ja kierrätysaktiivisuuden lisääntyminen sekä ruokahävikin määrän vähentyminen. Kuluttajien asenteilla, kulutustottumuksilla ja tietämyksellä on suuri merkitys jätteen
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määrään, kierrätysasteeseen ja myös muualla kuin kotitalouksissa syntyvään ruokahävikkiin. Kuluttajien toimintaan on mahdollista vaikuttaa neuvonnan ja viestinnän keinoin.
Tavanomaisen neuvonnan rinnalle haluttiin uudenlainen lähestymistapa, jolla kuluttajat olisi mahdollista tavoittaa entistä paremmin ja henkilökohtaisemmin. Erilaiset kotona järjestettävät kutsut, kuten kynttilä- ja vaatekutsut, ovat olleet pitkään suosittuja
kuluttajien keskuudessa. Konseptia haluttiin soveltaa jäteneuvonnan tarpeisiin, ja niin
lähdettiin kehittämään ekologisten kotikutsujen konseptia.

3. HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT
Hanketoteuttajana toimi Porin kaupungin ympäristövirasto. Ympäristövirastossa toimii
seudullinen jäteneuvonta, jonka kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kompostoinnin opastuskeskuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös ekologisten kotikutsujen konseptia kehitettiin yhdessä jäteneuvojien kanssa, jotka myös toimivat ekokutsujen vetäjinä, kurssien ohjaajina, materiaalin tuottajina ja apuna tapahtumien järjestämisessä.
Jäteneuvojien hankkeelle tekemät työtunnit kirjattiin ja merkittiin hankkeen omarahoitukseen.
Hankkeen aikana tutustuttiin ruoka-apua jakaviin järjestöihin ja niiden kanssa tehtiin
yhteistyötä monin tavoin. Niiltä saatiin kaupoista poistettuja elintarvikkeita hankkeen
järjestämiin työpajoihin ja vastavuoroisesti hankkeen viestinnässä nostettiin toimijoita
esiin. Vain harvoja elintarvikealan yrityksiä saatiin mukaan toimintaan, mutta niistä joidenkin kanssa päästiin syvempään yhteistyöhön.
Kouluilta ylijäävän ruoan hyödyntämisen toimintamallia kehitettiin yhdessä Porin Palveluliikelaitoksen kanssa, joka vastaa ateriapalveluista Porissa. Ylijäämäruoan jakelua
testattiin ensin muutaman kaupungin koulukeittiön kanssa, ja koska kokemukset olivat
rohkaisevia, kokeilua jatkettiin ja laajennettiin, kunnes siitä lopulta tehtiin pysyvä käytäntö. Ylijäämäruoan kuljetukset järjestyivät Nuorten työpajan toimesta ja jakelu kuntalaisille Perusturvakeskuksen alaisten asukastupien kautta. Myöhemmin myös muutamat järjestöt ryhtyivät jakamaan ruokaa.
Yhdessä jäteneuvonnan ja Palveluliikelaitoksen kanssa järjestettiin ruokahävikki-kampanja syksyllä 2015, jolloin kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa punnittiin ruokahävikkiä viikon ajan, ja samanaikaisesti kampanjoitiin oppilaiden ja päiväkotilasten keskuudessa hävikin vähentämiseksi. Kampanjan avulla saatiin kerättyä arvokasta tietoa hävikin määristä sekä kiinnitettyä opettajien, oppilaiden ja keittiöhenkilökunnan huomiota
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ruokahävikkiin. Kampanjan myötä syntyi kontakteja kouluihin, mikä mahdollisti hankkeen aikana tehtyjen ympäristökasvatusmateriaalien testaamisen opettajien ja heidän
luokkiensa kanssa. Tärkein yhteistyökumppani oli Kuninkaanhaan koulu, jonka opettajat osoittautuivat aktiivisiksi ja ennakkoluulottomiksi.
Hankkeen toimintaa ohjasi ohjausryhmä, johon kutsuttiin ruokajakelun toteuttamisen
kannalta tärkeät tahot, eli edustajat Porin Palveluliikelaitoksesta, työllisyysyksiköstä ja
terveysvalvonnasta. Lisäksi kutsuttiin jätehuollon asiantuntijoina jätehuollon suunnittelija ja Porin Jätehuollon edustaja. Ohjausryhmään kuuluivat myös hankkeen valvojan
ja rahoittajan edustajat. Ohjausryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä 1. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisenä vuonna viisi kertaa ja jälkimmäisenä kaksi kertaa.

4. HANKKEEN TULOKSET
Hankesuunnitelmassa määriteltiin hankkeen konkreettisiksi tuloksiksi kompostoinnin
opastuskeskuksen perustaminen ja kompostointiin liittyvien neuvontapalveluiden kehittäminen sekä ekologisten kotikutsujen konseptin ja ruoka-avun jakamisen uuden
mallin kehittäminen. Nämä suunnitellut tulokset saavutettiin hankkeen aikana.

4.1 Ruokahävikin hyödyntämisen uusi toimintamalli
Muutamissa porilaisissa koulukeittiöissä oli ennen hankkeen alkamista käytäntönä luovuttaa ylijäänyt ruoka hyväntekeväisyyteen. Keittiöltä ilmoitettiin hyväntekeväisyysjärjestölle, kun ruokaa oli jäänyt ylitse, ja järjestö kävi noutamassa sen. Käytäntö oli kuitenkin epävirallinen ja käytössä vain muutamalla keittiöllä. Kuljetuksessa käytettävät
välineet ja kalusto eivät olleet asianmukaisia eikä keittiöllä ollut mahdollisuutta seurata, käytettiinkö se säädösten mukaisesti. Monilla keittiöillä oli myös käsitys, että ruokaa ei saa luovuttaa eteenpäin, mikä esti sen hyödyntämisen.

Taulukko 1. Ravitsemuspalvelujen ruokahävikin hyödyntäminen Porissa ennen hankkeen alkamista.
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Hankkeessa lähdettiin luomaan uudenlaista toimintamallia tarjoiluhävikin hyödyntämiseen. Lähtökohtana oli, että hyödyntämistä tulee koordinoida ja se tulee järjestää säädösten mukaisesti. Hyödyntämiseen haluttiin mukaan ne keittiöt, joissa syntyy eniten
hävikkiä ja joista se on taloudellisesti ja ekologisesti katsoen järkevää noutaa. Oli selvää, että tarvitaan kolmas osapuoli, joka huolehtii ruokakuljetuksista asianmukaisella
kalustolla. Lisäksi haluttiin, että ruokaa on jaossa eri puolilla kaupunkia, jolloin se on
kuntalaisten saatavilla tasapuolisesti. Myöskään kuljetusmatkat eivät saaneet kasvaa
liian pitkiksi, jotta ruoan lämpötila ei laskenut liikaa.

Kuva 2. Ruokailusta ylijäänyt ruoka ei ole jätettä vaan ruokailun päätyttyäkin syötäväksi kelpaavaa ruokaa, joka tulee saattaa kuntalaisten saataville.

4.1.1 Mallin testaaminen
Porin Palveluliikelaitoksen kanssa päätettiin kokeilla toimintaa neljän valmistavan koulukeittiön kanssa. Seitsemän viikkoa kestänyt kokeilu toteutettiin keväällä 2015. Keittiöiltä soitettiin Nuorten työpajalle, kun ruokaa jäi noudettavaksi. Noudettavan ruoan
vähimmäismääräksi sovittiin 10 kiloa, mihin laskettiin mukaan kaikki ruoka yhteensä.
Käytännössä kouluilta haettiin ruokaa 3-4 päivänä viikossa. Ruoat pakattiin kannellisiin
ämpäreihin ja lämpölaatikoihin, ja kuljetettiin asukastuville Sampolaan ja Pormestarinluotoon, missä se jaettiin tupien henkilökunnan toimesta asiakkaiden omiin astioihin.
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Ruokailut päättyivät kouluissa puoliltapäivin, ja ruoka saatiin jaettua asukastuvilla kello
13–14 välillä. Asiakkaita ohjeistettiin syömään ruoka kotona viipymättä, koska kauan
lämpimänä pidetyn ruoan säilyttäminen saattaa aiheuttaa elintarvikehygieenisen riskin.
Ruoan hakijoita kävi päivittäin Sampolan asukastuvalla 20–50 ja Pormestarinluodon
asukastuvalla 15–30. Ruoka saatiin jaettua kokonaisuudessaan, joten sitä ei jouduttu
laittamaan roskiin.

Kuva 3. Nuorten työpaja hoitaa ylijäämäruoan kuljetukset.

Kokeilun päätyttyä jakelusta kerättiin palautetta kaikilta osapuolilta eli keittiöiltä, kuljettajilta, jakajilta ja asiakkailta. Pääpiirteissään ruokajakelu oli toiminut hyvin ja se
koettiin erittäin tarpeelliseksi. Hankaluutta aiheutti lämpölaatikoiden ja astioiden palautuminen keittiöille, ruoan lämpötiloihin liittyvät kysymykset ja ruoan tasapuolinen
jakaminen kahden asukastuvan kesken. Asukastupa ei aina saanut tietoa, onko ruokaa
tulossa vai ei, minkä vuoksi ihmiset joutuivat toisinaan odottamaan turhaan tunnin tai
kahden ajan.
Käytäntöjä kehitettiin, kun kokeilua jatkettiin syksyllä 2015 koulujen lukuvuoden käynnistyttyä. Tiedonkulun parantamiseksi ja ruoan jakamisen tasapuolisuuden varmistamiseksi sovittiin, että Pormestarinluodon asukastuvan ohjaaja ja työpajan työnjohtaja
ovat päivittäin yhteydessä puhelimitse. Näin asukastuvat saivat tiedon siitä, onko ruokaa tulossa, ja samalla voitiin ohjata sitä, mihin ruokaa vietiin. Tämän ansiosta asiakkaiden ei tarvinnut turhaan odotella ruokaa ja ruoka jakautui tasaisemmin. Lämpölaa-
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tikoihin kehitettiin pesunkestävät osoitelaput, joiden käyttöönottamisen myötä lämpölaatikot palautuivat paremmin keittiöille. Myöhemmin huomattiin lappujen liimauksen pettävän ajan myötä, ja osoitetarrat korvattiin karabiinihaalla lämpölaatikon kantokahvaan kiinnitettävillä kaiverruslevyillä. Lisäksi lämpölaatikoihin maalautettiin tunnisteraidat, jotta ne erottuvat muissa ruokakuljetuksissa käytettävistä laatikoista.
Syksyllä 2015 lähti Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus mukaan toimintaan. Ruoka-palvelukeskus valmistaa päivittäin 7 000 ruoka-annosta. Keskuksessa ruokailee 1 000
henkeä, ja loput annokset kuljetetaan kouluille ja päiväkoteihin ympäri Poria. Valmistustoiminnan laajuudesta johtuen myös hävikki saattaa joinakin päivinä olla mittavaa.
Ruokajakeluun alkoikin tulla ruokaa enemmän kuin asukastuvilla pystyttiin jakamaan,
vaikka asukastupien asiakasmäärät olivat lisääntyneet. Tästä syystä sovittiin Porin Seudun Työttömät ry:n kanssa, että myös heidän toimitiloissaan ryhdyttiin jakamaan koulujen ylijäämäruokaa. Tilanahtauden ja lisääntyneen asiakasvirran vuoksi Pormestarinluodon asukastuvilla alkoi esiintyä ruuhkaa ja järjestyshäiriöitä. Tilanne ratkaistiin ottamalla käyttöön vuoronumerojärjestelmä: numeroiden jakaminen alkoi sovittuna aikana, ja kun ruoka saapui, se jaettiin numerojärjestyksessä.

Kuva 4. Kouluilta ylijäänyttä ruokaa jaetaan asukastuvilla asiakkaiden omiin astioihin
vuoronumerojärjestyksessä.
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4.1.2 Toiminnan laajentaminen
Hankkeen toisena toimintavuotena toimintaa laajennettiin uusille kouluille. Viisi uutta
Porin Palveluliikelaitoksen keittiötä saatiin mukaan ylijäämäruoan hyödyntämiseen keväällä 2016. Näistä neljä oli palvelukeittiöitä eli niissä tarjoillaan keskuskeittiöllä valmistettua ruokaa. Kyseiset keittiöt valikoituivat mukaan marraskuussa järjestetyn hävikkiseurannan perusteella. Niissä kaikissa syntyi viikon kestäneen seurannan aikana
yli 50 kilogrammaa tarjoiluhävikkiä. Porin Palveluliikelaitoksella on ollut periaate, että
palvelukeittiöiden hävikkiä ei hyödynnetä johtuen siitä, että kuljetusten vuoksi ruokaa
joudutaan pitämään pitkään kuumana. Näiden keittiöiden mukaan saaminen oli siis
merkittävä muutos toimintakulttuurissa.
Hankkeen aikana saatiin mukaan toimintaan kaikki Porin koulukeittiöt, joissa syntyy
merkittävä määrä tarjoiluhävikkiä ja joista se on järkevää noutaa. Koulukeittiöiden
ohella ylijäämäruokaa saatiin lisäksi muutamilta muilta lahjoittajilta, jotka on lueteltu
taulukossa 2. Ruokamäärän lisäännyttyä uusien keittiöiden myötä oli mahdollista ot-

Taulukko 2. Ravitsemuspalvelujen ruokahävikin hyödyntäminen Porissa hankkeen
päättyessä marraskuussa 2016.
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taa mukaan uusia jakelupaikkoja. Sininauha ry:n kanssa tehtiin sopimus, että sinne
toimitetaan ruokaa päivätoiminnassa käyvien päihdekuntoutujien ruokailua varten.
Yritysten saaminen mukaan ylijäämäruoan hyödyntämistoimintaan osoittautui haastavaksi aktiivisista rekrytointiyrityksistä huolimatta. Niihin otettiin yhteyttä useaan otteeseen hankkeen aikana tarkoituksena synnyttää keskustelua ruokahävikin määristä ja
hyödyntämismahdollisuuksista, mutta yrityksestä huolimatta yhteistyötä ei syntynyt.
Monet elintarvikealan toimijat ilmoittivat hävikkinsä olevan liian vähäistä hyödynnettäväksi. Hankkeen kuluessa syntyi käsitys, että monella toimijalla todellinen hävikkimäärä ei ole tiedossa tai ei haluta myöntää, että hävikkiä syntyy. Toisekseen hävikin
luovuttamisen esteenä ovat monenlaiset ennakkoluulot: ylijäämäruoan luovuttamisen
ajatellaan aiheuttavan ylimääräistä työtä, elintarvikehygieniaa koskevat vaatimukset ja
vastuukysymykset arveluttavat, epäillään hävikin hyödyntämisen lisäävän hävikin määrää tai sen väärinkäyttöä ja pelätään lahjoittamisen olevan pois myynnistä. Toisaalta
eräät toimintaan mukaan tulleet elintarvikealan toimijat raportoivat hävikkinsä vähentyneen heidän kiinnitettyään siihen huomiota yhteistyön myötä. Tätä voisi hyödyntää
vetovoimatekijänä ravitsemusalan toimijoita hyödyntämistoimintaan rekrytoitaessa.
Toisaalta keskittyminen koulukeittiöihin mahdollisti sen, että niiden kanssa tehtävään
yhteistyöhön voitiin panostaa enemmän. Kouluissa järjestettiinkin hävikkiseurantoja ja
kampanjointia hävikin pienentämiseksi. Tämä syvensi hanketoimijan, ympäristöviraston ja koulukeittiöiden välistä yhteistyötä, toi esiin uutta tietoa hävikistä ja kehitti ympäristökasvatuksellisia työkaluja.

4.1.3 Elintarvikehygieniaan liittyvät kysymykset
Toiminnan suunnittelussa lähtökohtana toimi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran
21.5.2013 julkaisema ruoka-apuohje. Mallia testattaessa nousi esiin kysymyksiä siitä,
miten ohjetta tulee tulkita: voidaanko ruokia, joiden lämpötila on pudonnut alle 60
°C:een lähettää eteenpäin, tuleeko ruokien olla vielä ohjelämpötilassa asiakkaalle luovutettaessa ja täytyykö ruoan saavuttaa asiakas neljän tunnin tarjollaoloajan sisällä.
Eviralta pyydettiin ja saatiin syksyllä 2015 tarkennuksia asiaan. Eviran mukaan lämpötiloja ja tarjollaoloaikoja koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, kunhan ruoka-avun
perille toimittamisessa toimitaan nopeasti ja ruoka-apu tavoittaa lopullisen kuluttajan
saman päivän aikana.
Terveystarkastaja suoritti syksyllä 2015 tarkastuksen ruokajakeluketjuun. Tarkastajan
suosituksesta keittiöt ohjeistettiin tilaamaan kuljetus jo ennen ruokien pakkaamista,
jolloin työpaja saa tiedon kuljetustarpeesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
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mikä helpottaa ajojen järjestelyä. Samalla sovittiin ajoissa käytettävän tarvittaessa
kahta autoa, mikä nopeutti ketjua ja aikaisti ruoan saapumista asukastuville. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan lämpölaatikoita ei tule laskea lattialle jakelupaikassa,
vaan niille tulee järjestää laskutaso. Muilta osin jakelun todettiin toimivan sujuvasti ja
asianmukaisesti.
Palveluliikelaitoksen toivomuksesta kaupungin terveysvalvonnasta saatiin kirjallinen
lausunto, että Eviralta saadun lisäohjeistuksen mukaisia periaatteita noudatetaan kohteiden ruoka-aputoiminnan tarkastuksissa. Tämä osaltaan selkeytti tilannetta ruokaapuohjeen päivitystä odoteltaessa.

4.1.4 Ruokajakeluun liittyvien riskien hallinta
Ruokajakeluun liittyvät riskit kartoitettiin tarkoitusta varten perustetun työryhmän toimesta. Työryhmän toimintaan osallistuivat ruokajakeluketjun kaikkien osapuolten
edustajat. Porin kaupungin riskienhallintapäällikön ohjeistamana työryhmä tunnisti ylijäämäruoan jakeluun liittyvät riskitekijät, jotka toteutuessaan voivat vaikeuttaa tai estää toiminnassa onnistumista. Tämän jälkeen pohdittiin riskien toteutumisesta aiheutuvia seurauksia ja riskien suuruutta. Kunkin riskin suuruus perustuu sen todennäköisyyteen ja vaikutukseen, joita arvioitiin asteikolla 1-4 (1=esiintyy harvoin/vähäiset seuraukset, 4=esiintyy lähes varmasti/kriittiset seuraukset). Näin tultiin tulokseen, että
merkittävimmät riskit aiheutuvat siitä, jos ruoan lämpötila laskee vaaravyöhykelämpötilaan (+6-60 °C), ruoka likaantuu jakotilanteessa tai asiakas säilyttää ruoan väärin. Riskianalyysi on raportin liitteenä 2. Riskikartoituksen tuloksista informoitiin kaupungin
varainhallintapäällikköä ja riskienhallintapäällikköä, jotta ruokajakelutoiminta voidaan
ottaa huomioon kaupungin vakuutussopimuksia uusittaessa.

4.1.5 Ruokajakelun vakiinnuttaminen hankkeen päättymisen jälkeen
Ruokahävikin hyödyntämisestä saatiin kiittävää palautetta niin keittiöiltä kuin asiakkailtakin. Hankkeen aikana etsittiin mahdollisuutta vakiinnuttaa ruokahävikin hyödyntämiseen luotu malli hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnasta saatujen positiivisten kokemusten vuoksi Porin Palveluliikelaitos halusi jatkaa ylijäämäruoan hyödyntämistoimintaa omana toimintanaan. Liikelaitoksen johtokunta päätti 14.6.2016 vakiinnuttaa
ylijääneen kouluruoan jakelun hankkeen päättymisen jälkeen. Hyödyntämisen koordinointi ja toiminnasta syntyvät kustannukset siirtyivät liikelaitoksen vastuulle hankkeen
päättyessä. Liikelaitos nimesi henkilön koordinoimaan toimintaa ja projektipäällikön
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tuella tehtävät ja kertynyt osaaminen siirrettiin Palveluliikelaitokseen. Toiminnan sovittiin jatkuvan entisellään, eli hankkeen aikana toimintaan osallistuvat keittiöt ja ylijäämäruoan jakelupaikat ovat mukana jatkossakin ja kuljetuksista vastaa edelleen Nuorten työpaja.

4.1.6 Tähdelounaskokeiluista saatujen kokemusten kartoittaminen
Hankkeen aikana oli tarkoitus järjestää tähdelounaskokeilu jollakin koululla niin, että
ylijäämäruoka olisi jaettu kuntalaisille heti syntypaikalla sen sijaan, että ruoka kuljetetaan muualle jaettavaksi. Suomessa käytössä olevia tähdelounaskäytäntöjä kartoittamalla ja muutaman kunnan ruokapalveluvastaavia haastattelemalla selvitettiin, miten
kunnissa on toteutettu tähdelounaita, millaisia kokemuksia niistä on saatu ja miten
haasteet on saatu ratkaistua. Kartoitus osoitti, että tähdelounaskäytäntöä on sovellettu
laajasti Suomessa, kuntien kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia ja kaikkiin eteen
tulleet ongelmiin on löydetty yksinkertaiset ratkaisut. Käydyt keskustelut olivat innostavia ja kartoituksen tulokset lupaavia. Kartoituksen tulokset on koottu liitteeseen 3.

Kuva 5. Tähdelounas tarkoittaa varsinaisen ruokailun päätyttyä samassa paikassa järjestettävää edullisempaa/maksutonta ruokailua.
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Tähdelounaskokeilu jäi kuitenkin toteutumatta, koska sivistyskeskus ja Porin Palveluliikelaitos suhtautuivat siihen kielteisesti. Sivistyskeskus oli huolissaan oppilaiden turvallisuudesta ja heidän omaisuutensa säilymisestä, mitkä ulkopuolisten henkilöiden
päästäminen koulun tiloihin saattaisi vaarantaa. Porin Palveluliikelaitos näki lisäksi hankaliksi kokeilun edellyttämät keittiöhenkilökunnan työaika- ja työtehtäväjärjestelyt.
Näin ollen jäivät myös kokeiluun varatut keittiötyöntekijöiden palkkakustannukset toteutumatta.

4.2 Kompostoinnin opastuskeskus
Hankkeessa haluttiin perustaa Poriin kompostoinnin opastuskeskus, joka tarjoaa kompostointiin liittyvää tietoa, neuvontaa ja kurssitoimintaa. Tavoitteena oli lisätä ja tukea
kiinteistökohtaista kompostointia. Kompostoinnin opastuskeskus haluttiin perustaa
jonkin kaupungin yksikön varsinaisen toiminnan yhteyteen. Alun perin oli tarkoitus
saada opastuskeskus toimimaan jo syksyllä 2015, mutta työsuunnitelma osoittautui
liian kunnianhimoiseksi, eikä asia edennyt aikataulun mukaisesti. Virhettä paikattiin
tekemällä keskuksen ennakkomarkkinointia järjestämällä kaksi kompostointikurssia
syksyllä. Kurssit osoittautuivat suosituiksi ajankohdastaan huolimatta, mikä todisti
sen, että kompostointiaiheelle on tilausta.
Lopulta opastuskeskukselle onnistuttiin löytämään paras mahdollinen paikka Satakunnan Vihertietokeskuksen yhteydestä. Satakunnan Vihertietokeskus on puutarha-alan
neuvontakeskus, jonka pääasiallisin tarkoitus on palvella puutarha-alan harrastajia. Vihertietokeskus on ollut toiminnassa pitkään ja sen asema on vakiintunut. Se on hyvin
tunnettu puutarhaharrastajien parissa ja sillä on vakiintunut asiakaskunta. Puutarhaharrastajat ja kompostoinnista kiinnostuneet henkilöt ovat usein samoja, joten yhteistyö antaa mahdollisuuden palvella asiakaskuntaa paremmin kuin jos toiminnot olisivat
erillään. Vihertietokeskuksesta löytyy myös kompostointiasioiden asiantuntemusta, joten he pystyvät palvelemaan kompostoinnista kiinnostuneita asiakkaita myös itsenäisesti.
Opastuskeskukselle luotiin hankkeessa pysyvät rakenteet ja toimintakonsepti. Puiston
suunnittelusta vastasi Porin kaupungin katu- ja puistosuunnitteluyksikkö ja rakentamisesta puistotoimi. Alun perin oli suunniteltu, että rakentamiseen liittyvät työt teetettäisiin Nuorten työpajan henkilöstöllä, mutta hankkeen aikana todettiin, että heiltä puuttuu siihen tarvittava kalusto ja osaaminen. Tästä syystä hankesuunnitelmaa oli tarpeen
muuttaa. Asiantuntevan suunnittelijan ja rakentajien ansiosta puistosta muodostui toimiva ja myös visuaalisesti antoisa kompostointialue. Ulkoasultaan puisto sopii hyvin
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ympäristöönsä, sillä Satakunnan Vihertietokeskuksessa on erilaisia harkittuja ja viimeisteltyjä mallialueita.
Laajan kompostorimallien valikoiman johdosta käyttäjillä on mahdollisuus vertailla erilaisia kompostoreja keskenään ja löytää oma suosikkinsa. Kaupallisten tuotteiden rinnalla esitellään itse rakennettavia kompostoreja. Puisto on varustettu opastustauluilla,
jotka tarjoavat perustietoa kompostoinnista, ja näin myös omatoiminen vierailija hyötyy puistossa käymisestä. Mallikäyttöalueella on kompostointi käynnissä, joten siellä
pääsee havainnoimaan kompostointia. Sen avulla neuvontapalvelut voidaan viedä teoriasta käytäntöön. Opastuskeskus on aidattu alue, mutta se on auki kesänkaudella ympäri vuorokauden, joten siellä voi vierailla itsenäisesti milloin tahansa. 50 neliömetrin
kokoinen alueelle rakennettiin kioskimainen rakennus, joka toimii työtilana ja varastona.
Alueelle hankittiin parikymmentä erilaista kompostorimallia. Osa kompostoreista saatiin lahjoituksena valmistajilta ja osa ostettiin. Ne voidaan jakaa eristettyihin lämpökompostoreihin, joissa voi kompostoida ruokajätettä ympäri vuoden, sekä kevytrakenteisempiin ja eristämättömin kesäkompostoreihin, joissa voi kompostoida ruokajätettä
kesäaikana tai puutarhajätettä. Erikseen teetettiin työllistämispalveluissa kaksi itserakennettavaa kompostorimallia, joihin tehtiin myös rakennusohjeet asiakkaille jaettavaksi.
Jotta puiston toimintaa voitiin suunnitella, testata ja kehittää hankkeen aikana, haettiin
rahoittajalta jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen sekä mahdollisuutta palkata kesätyöntekijä avustamaan toiminnan suunnittelemisessa. Jatkoaikaa saatiin kesäkuusta
marraskuuhun, mikä mahdollisti hyvän alun keskuksen toiminnalle, kun sitä tehtiin
tunnetuksi ja tarpeelliseksi. Ensimmäisestä toimintavuodesta haluttiin vilkas; järjestämällä monipuolisia aktiviteetteja sille saatiin käyttäjiä ja samalla voitiin testata, minkä
tyyppiselle toiminnalle on olemassa kysyntää. Ohjelmatarjonnassa yhdistyivät teoria ja
käytäntö.
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Kuva 6. Puistossa on esillä laaja valikoima erilaisia kompostoreita.

Ensimmäisenä toimintavuotena puisto oli avoinna 24.5.–31.10. Tänä aikana puistossa
vieraili tapahtumien yhteydessä 650 asiakasta, joista 200 oli lapsia. Puistossa järjestettiin kolmepäiväinen avajaistapahtuma perinteisten Puutarha- ja kompostointipäivien
yhteydessä, kaksi kompostointikurssia, kuusi päivystysiltapäivää, jolloin ratkottiin kävijöiden kompostointiin liittyviä pulmia, kolme kutsuvierastilaisuutta sekä neljätoista
ryhmävierailua. Näihin sisältyi myös lapsi- ja erityisryhmiä, joten erilaisista ryhmistä
saatiin monipuolista kokemusta. Vierailujen avulla kehitettiin vierailukonsepti ja tehtäväpaketit alakouluikäisille ja yläkouluikäisille sekä itsetoimintaohjeet opettajille, jotka
haluavat tehdä omatoimisen opetuskäynnin puistoon. Konseptien kehittelystä vastasi
kotitalousopettajaksi opiskeleva henkilö. Ne toimivat käsikirjoituksena erilaisille vierailuille, jolloin jokaista ryhmää ei tarvitse suunnitella erikseen. Puistossa käyneiden omatoimisten vierailijoiden määrästä ei ole tietoa, mutta sen voidaan olettaa olevan huomattava, koska puiston sijainti on keskeinen ja se on siten helposti havaittavissa.
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Kuva 7. Puistoon tehtiin kompostoinnista kertovia opastustauluja, kerättiin ohjeita ja esitteitä
sekä malleja erilaisista kuivikkeista.

Hyvällä paikalla sijaitseva, pysyvä kompostoinnin ja kompostorien esittelyalue antaa
mahdollisuuden tarjota kuntalaisille uudenlaisia neuvontapalveluita. Erilaisia puiston
hyödyntämistapoja testattiin hankkeen aikana ja sille luotiin vuosikello, joka ohjaa tulevaa toimintaa ja antaa pohjan kuntalaisille tarjottaville neuvontapalveluille. Hankkeen
päätyttyä puiston ylläpito siirtyy jäteneuvonnalle, joka on sitoutunut jatkamaan toimintaa puistossa ja vastaamaan sen kustannuksista.

4.3 Ekologiset kotikutsut
Kuntalaisten ekologista tietoisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseksi hankkeessa järjestettiin tietoiskuja, kursseja ja tapahtumia sekä tuotettiin tavoitetta tukevaa materiaalia.
Hankkeessa luotiin, testattiin ja kehitettiin ekologisten kotikutsujen konseptia, joka
soveltaa kotimyynnistä tuttua verkostoitumistapaa, mutta näillä kutsuilla ei myydä tavaraa, vaan ideologiaa sekä jaetaan tietoa ja taitoja. Ekokutsuilla ryhmä vastuullisesta
elämäntavasta kiinnostuneita ihmisiä kokoontuu kutsujen järjestäjän (emännän tai
isännän) kotiin tai muuhun sopivaan paikkaan jakamaan tietoa ja kokemuksia järjestäjän valitsemasta teemasta. Kutsujen järjestäjä huolehtii osallistujien kutsumisesta ja
tarjoilusta, ja kutsujen vetäjä tuo mukanaan tilaisuudessa tarvittavat tarvikkeet ja jaettavat materiaalit.
Kutsujen teemoiksi valikoitui kompostointi, kierrätys ja ekokokki. Näiden aiheiden katsottiin parhaiten tukevan hankkeen tavoitteita. Kierrätyskutsuilla perehdyttiin jätteen
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määrän vähentämiseen ja lajitteluun sekä kierrätettiin osallistujien tuomia itselleen tarpeettomia tavaroita osallistujalta toiselle. Samalla haastettiin osallistujat keksimään
uutta käyttöä tavaroille roskiin heittämisen sijaan. Kompostointikutsuilla tutustuttiin
kompostointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. Tarkoituksena oli jäteneuvojan kotikäynnin yhteydessä ratkaista kotikompostoijien pulmia sekä osoittaa osallistujille, miten helppoa, hyödyllistä ja hauskaa kompostointi on, ja tällä tavoin rohkaista kuntalaisia kompostoimaan. Ekokokkikutsuilla puolestaan puhuttiin ruokien säilyttämisestä,
päiväysmerkinnöistä ja tähteiden hyödyntämisestä – tieto näistä vaikuttaa suoraan ruokahävikin määrään.

Kuva 8. Kompostointikutsut järjestettiin ulkona, perheen oman kompostorin äärellä.

Kutsuja varten mietittiin kunkin teematilaisuuden runko ja sisältö. Nämä käsikirjoitukset kirjattiin ylös, jotta niitä voitiin käyttää muistilistana kutsujen etenemisessä. Kutakin teemaa varten koottiin valmis tarvike- ja materiaalipaketti, joka oli helppo napata
mukaan kutsuille lähdettäessä. Esimerkiksi kierrätyskutsujen paketti muodostui kassillisesta valittuja jätteitä, joille kutsuilla mietittiin uusiokäyttömahdollisuuksia ja oikeata
lajittelua, sekä laminoiduista A3-kokoisista jätelajikuvista, joista selviää, mitä mihinkin
jätejakeeseen voi laittaa. Lisäksi tehtiin osallistujalistat ja palautelomakkeet. Paketti
sisälsi myös kierrätyskutsuilla jaettavat painetut lajitteluoppaat.
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Kuten muillakin kotikutsuilla, sai kutsujen järjestäjä valita ”emännänlahjan” kiitokseksi
kutsujen järjestämisestä. Lahjavaihtoehdoiksi valittiin teemoihin sopivia, noin seitsemäntoista euron arvoisia tuotteita: kompostin hoitosetti, biojäteastia, kuivikeastia, kirjallisuutta sekä kierrätysmateriaalista valmistettu keittiötuotesetti, johon kuului patakinnas, kestohedelmäpussi ja kestorätti. Suosituimmiksi lahjoiksi osoittautuivat kompostointiin liittyvät tuotteet. Kotikutsujen vetäjinä toimivat projektipäällikkö ja jäteneuvojat. Ekologisia kotikutsuja pidettiin hankkeen aikana yhteensä 32 kertaa. Kierrätysteema oli suosituin ja toiseksi eniten kiinnosti kompostointi. Vähiten pidettiin ekokokkikutsuja. Kutsuille osallistui yhteensä 387 henkeä.

Taulukko 3. Ravinnepankki-hankkeen aikana järjestetyt ekologiset kotikutsut
EKOKUTSUT

Kierrätys

Kompostointi

Ekokokki

kpl

hlö

kpl

hlö

kpl

hlö

1.1.–30.6.2015

9

112

4

39

1

12

1.7.–31.12.2015

4

53

3

26

0

0

1.1.–30.6.2016

4

56

2

27

2

31

1.7.–30.11.2016

3

31

0

0

0

0

YHTEENSÄ

20

252

9

92

3

43

Osallistujille tehdyn kyselyn perusteella kutsuille osallistuneiden kuntalaisten ympäristötietoisuus ja aktiivisuus lisääntyivät, sillä lähes jokainen kyselyyn vastanneista kertoi
saaneensa uutta tietoa kutsuilta, minkä lisäksi moni arvioi osaavansa ja haluavansa
toimia ekologisemmin kutsuille osallistuttuaan. Kutsut olivat mukavia, rentoja, keskustelevia ja toiminnallisia – juuri sellaisia kuin haluttiinkin.
Kustannuksia aiheutui emännänlahjoista, matkoista ja työtunneista. Kutsut järjestettiin
lähes poikkeuksetta arki-iltaisin ja yleisimmin klo 18 alkaen. Niiden kesto oli keskimäärin kaksi tuntia ja valmistautumis- ja matka-aika yhteensä tunnin verran. Tämä tarkoitti
kolmen tunnin ylityötä. Kun jäteneuvojan ylityötunnin hinta on 36,60 €, niin kutsujen
kustannukseksi muodostui 127 euroa emännänlahja mukaan lukien. Hankkeen aikana
kutsuilla tavoitettujen hinnaksi muodostui siten 10,50 euroa henkeä kohden.
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Osallistuneiden minimimääräksi määrättiin kuusi henkilöä oman kunnan alueella ja
kymmenen henkeä muissa kunnissa. Keskimäärin kutsuille osallistui 9 henkeä. Koska
neuvonnasta aiheutuu tietyt kustannukset, kannattanee osallistujamäärän minimiä
nostaa jatkossa kymmeneen myös omassa kunnassa. Toisaalta niin suuri ryhmä voi
olla vaikea saada mahtumaan pienempiin koteihin. Kutsuja pidettiin myös yhdistysten
tiloissa, mutta tällöin tunnelma muuttui helposti luentomaiseksi, mitä ei haluttu. Kompostointikutsut pidettiin ulkona perheen oman kompostorin äärellä, jolloin tilasta ei
aiheutunut ongelmia, mutta oltiin sään armoilla.
Kotona tapahtuvan valistuksen voidaan todeta olevan toimiva neuvonnan keino, mutta
sen kustannustehokkuutta tulee edelleen kehittää. Yksi mahdollisuus olisi ulkoistaa
kotikutsujen järjestäminen, jolloin esimerkiksi jonkin sopivan yhdistyksen toteuttamana kustannus saattaisi jäädä pienemmäksi. Emännänlahjan arvoa ei voi pienentää
liikaa, sillä lahjan on oltava houkutteleva vastine nähdystä vaivasta. Vastoin odotuksia
ekokutsut eivät myöskään alkaneet ”myymään itse itseään”. Ajatus oli, että kutsuille
osallistuvat ihmiset innostuvat varaamaan omat kutsut, joilla taas tulee uusia varauksia
ja niin edelleen. Kutsutoiminnan vilkkauden huomattiin olevan riippuvaista siihen panostetusta markkinoinnista. Ihmisten vapaa-aika on rajallista, ja siitä kilpailevat monet
asiat. Ekokutsut ovat joka tapauksessa osoittautuneet uudenlaiseksi toimivaksi menetelmäksi tiedon levittämiseen.

4.4 Kurssi- ja työpajatoiminta
Alkuhankkeen aikana luotiin sisältöä kuntalaisten ruokahävikin vähentämistä koskevaan neuvontaan. Työpajan nimeksi tuli Välipalapaja, ja sitä toteutettiin neljä kertaa;
kerran aikuisille suunnatussa tapahtumassa sekä kolmessa koululaisten tilaisuudessa.
Näihin osallistui yhteensä 95 henkilöä. Välipalapajoissa puhuttiin ruokahävikin vähentämisestä, elintarvikkeiden päiväysmerkinnöistä ja tehtiin välipalaa Porin Halpa-Hallista
lahjoituksena saaduista parhaat päivänsä ohittaneista elintarvikkeista teemalla ”Parasta
ennen ja hyvää sen jälkeenkin”. Välipalapaja osoittautui suosituksi toimintamuodoksi.
Sen avulla saatiin välitettyä tietoa ja hälvennettyä parhaat päivänsä ohittaneisiin elintarvikkeisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Toimintamallia sovellettiin oppitunneille sopivaksi, ja syksyllä 2015 ympäristökasvatusviikolla kouluille tarjottiin Ekokokkitunteja.
Alun perin oli tarkoitus pitää kolme oppituntia aiheesta, mutta Kuninkaanhaan koulun
toivomuksesta oppitunnit päädyttiin pitämään kaikille koulun 8- ja 9-luokkien kotitalousryhmille (yhteensä 130 oppilasta). Tunneilla puhuttiin ruoan ympäristövaikutuksista ja niiden pienentämisestä sekä ruokahävikin vähentämisestä. Teoriaosuuden jälkeen ideoitiin ja toteutettiin tähderuokia kaupalta saaduista hävikki-elintarvikkeista.
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Vastaava tilaisuus päätettiin järjestää myös yleisölle. Ekokokkikurssiksi nimetyn tilaisuuden ajankohdaksi valittiin Euroopan jätteen vähentämisen viikko marraskuun lopussa 2015. Kurssi järjestettiin yhteistyössä jäteneuvonnan, Satahima – kohti hiilineutraalia Satakuntaa –hankkeen ja Lounais-Suomen Marttojen kanssa, ja se piti sisällään
luentoja sekä tähderuokien ideointia ja valmistamista. Lopuksi tuotettuja herkkuja
maisteltiin yhdessä. Kurssi tuli täyteen, ja kurssin saaman suosion vuoksi se järjestettiin uudelleen syksyllä 2016. Kurssi tuli jälleen täyteen, ja tästä innostuneena Martat
ovat päättäneet jatkaa kurssien järjestämistä itsenäisesti hankkeen jälkeen.

Kuva 8. Hävikkiruokakursseilla tehtiin maistuvaa ruokaa parhaat päivänsä ohittaneista raaka-aineista.

4.5 Muu hankkeessa toteutettu valistustyö
Hankkeen aikana osallistuttiin kolme kertaa messuille yhdessä jäteneuvonnan kanssa.
Messuilla tavoitettiin runsaasti ihmisiä ja saatiin jaettua tietoa kuntalaisille. Kaksilla
messuilla osasto rakennettiin kompostointiteeman ympärille. Osastolla oli esittelyssä
kymmenkunta kompostorimallia, jaossa kompostointioppaita ja arvonnassa jäteneuvonnan lahjoittama lämpökompostori. Ihmiset olivat erittäin kiinnostuneita kompostoinnista, ja heitä rohkaistiin aloittamaan kompostointi ja annettiin neuvontaa. Messuilla myös mainostettiin tulevaa Kompostointipuistoa. Osastolla kävi 900 henkeä, joten kompostointiaatetta saatiin levitettyä erinomaisesti. Kolmansilla messuilla teemana
oli jätteiden lajittelu ja kierrätys. Messuosastolla esiteltiin keittiöyritykseltä lainaksi
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saatua jätejärjestelmää, jaettiin lajitteluoppaita ja kerrottiin, miten helposti lajittelu sujuu, kun kotiin varaa sopivat tilat kierrättämistä varten. Pisteessä vieraili arviolta noin
150 ihmistä.
Kuntalaisten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jaettiin syyskuussa 2015 vietetyllä Hävikkiviikolla Satakunnan Viikko –lehden välissä nelisivuinen Hävikkiliite kaikkiin mainoskiellottomiin satakuntalaisiin kotitalouksiin (110 000 kpl). Hävikkiliite toteutettiin
yhdessä seudullisen jäteneuvonnan kanssa, ja sen kustannuksiin osallistuivat myös alueen jätelaitokset. Liitteessä kerrottiin ruokahävikistä ja annettiin vinkkejä sen vähentämiseen sekä kannustettiin lajittelemaan biojäte ja kompostoimaan se.
Syksyllä 2015 järjestettiin Euroopan jätteen vähentämisen viikolla Tähteitä nolla! –ruokahävikin vähentämiskampanja yhdessä jäteneuvonnan kanssa. Kampanja näkyi Porin
seudulla noin 60 koulussa ja 70 päiväkodissa, joissa heräteltiin keskustelua ruokahävikistä. Kouluihin ja päiväkoteihin jaettiin julisteita ja pöytäkolmioita, joissa piirretyt
ahmat eläinkavereineen keskustelivat hyvistä ruokatavoista ja ruokajätteen vähentämisestä. Opettajat saivat vinkkejä ruokahävikkiin liittyvästä opetusmateriaalista. Keittiöiden henkilökunta punnitsi ruokailussa syntyvät biojätteet päivittäin. Lounaan jälkeen
punnittiin, kuinka paljon lapset heittivät lautaseltaan ruokaa jäteastiaan ja kuinka paljon oli valmistettu tarjolle ruokaa, jota oppilaat eivät syöneet. Lisäksi valmistuskeittiöillä seurattiin, paljonko ruoanvalmistuksessa syntyi syömäkelvotonta biojätettä. Punnitustulokset saatiin 53 koulusta ja 39 päiväkodista, joissa oli koululaisia kaikkiaan
noin 12000 ja päiväkotilapsia 2500.
Kampanjan avulla saatiin kerättyä tietoa koulujen ruokahävikistä sekä biojätteen määristä ja lajittelusta. Tuloksia esiteltiin keittiöhenkilökunnalle ja niiden pohjalta kirjoitettiin juttu jäteneuvonnan tiedotuslehteen JäteVaakkuun sekä kotitalousopettajien ammattilehteen. Kotitaloustieteen opiskelija Emmimari Lehtinen Itä-Suomen yliopistosta
koosti kampanjan aikana kerätyt tiedot ruokahävikin määristä. Hänen pro gradu –tutkielmansa Ruokahävikki kouluissa: Porin kaupungissa ja lähikunnissa tehty tutkimus
kouluissa ylijääneestä syömäkelpoisesta ruoasta sekä syömäkelvottomasta lautasjätteestä valmistui keväällä 2016. Tutkielmassaan hän vertaili Porin seudulla mitattuja
hävikkimääriä muissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin sekä pohti syitä ruokahävikin
syntymiseen ja mahdollisuuksia sen vähentämiseen kouluissa. Pilottikampanjaa ruokahävikin vähentämiseksi ei syntynyt, mutta tutkielman tuloksista oli apua hankkeessa ja
niitä voidaan hyödyntää myöhemmin myös jäteneuvonnassa.
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Kuva 9. Hävikkiseurannalla kerättiin tietoa lautasjätteen ja tarjoiluhävikin määristä.

Kampanja oli tarkoitus uusia seuraavana vuonna, mutta Porin kaupunki päätyi kesällä
2016 käydyissä yt-neuvotteluissa lomauttamaan henkilöstönsä kolmen viikon ajaksi, ja
vaikka lomautukset eivät koskeneet hankkeissa työskentelevää henkilöstöä, vaikeutti
tilanne yhteistyötä muiden kaupungin työntekijöiden kanssa. Ruokahävikkikampanjan
toteutuksesta oli jo sovittu, mutta siitä jouduttiin luopumaan. Myöskään viikonloppuna
järjestettäville messuille ei voitu enää osallistua ylityökiellon vuoksi, ja ekokutsujen
markkinointi jouduttiin keskeyttämään.
Hankkeen viimeisenä ponnistuksena järjestettiin marraskuun alussa 2016 Hävikkimarkkinat kauppakeskus Puuvillassa. Yleisötapahtuma keräsi hyvin väkeä, ja tapahtumassa vieraili noin 2000 henkeä. Tapahtuman teemana oli kierrätys, ruokahävikin vähentäminen ja kestävä kulutus. Ohjelma piti sisällään muun muassa lapsille suunnatun
kierrätysnäytelmän, kierrätysstudion, tv-kokin esiintymisiä ja haastatteluita. Tapahtumassa oli lähes parikymmentä näytteilleasettajaa, jotka jakoivat teemoihin liittyvää tietoa ja järjestivät tekemistä, kuten kierrätysaskarteluja. Tapahtumassa kerrottiin koulujen ylijäämäruoan hyödyntämisestä ja jaettiin 1000 annosta kouluruokamaistiaisia
sekä 1000 annosta hävikkismoothieta, jota ravintola-alan opiskelijat valmistivat kaupoilta saaduista hävikkiraaka-aineista. Tapahtumaa varten painettiin aiemmin jäteneuvonnan tekemää esitettä biojätteen lajittelusta ja sitä jaettiin tapahtumassa sekä muistutettiin ihmisiä biojätteen lajittelun tärkeydestä.
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Kuva 10. Tv-kokki Alex Nurmi antoi vinkkejä ruokahävikin pienentämiseen Hävikkimarkkinoilla 4.11.2016 Porissa.

Kuva 11. JäteVaakun kierrätysnäytelmä veti katsomon täyteen 6-8-vuotiaita lapsia.
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5. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS
5.1 Osallistuneet ja tavoitetut
Hankkeen aikana seurattiin siihen osallistuneiden ja sen aikana tavoitettujen henkilöiden määrää. Osallistujiksi laskettiin tapahtumiin kuten kursseille, koulutustilaisuuksiin
tai työpajoihin osallistuneet henkilöt ja kotikutsuilla olleet henkilöt. Kumppaneiksi kirjattiin ruokajakelutoimintaan osallistuneet toimijat, eli ylijäämäruokaa lahjoittaneet
keittiöt ja sitä jakaneet toimijat, joiden kanssa tehtiin yhteistyösopimukset. Hankkeen
kuluessa tehtiin välillä hyvinkin tiivistä yhteistyötä monien toimijoiden kanssa, mutta
niitä ei ole laskettu mukaan tähän.
Tavoitetuiksi luettiin hankkeen tapahtumissa vierailleet henkilöt, kuten esimerkiksi
messuosastolla arvontalipukkeen täyttäneet henkilöt tai hankkeen esittelyn seminaarissa kuulleet henkilöt. Lukuun ei voitu laskea mukaan kotitalouksia, jotka saivat Hävikkiliitteen lehden välissä, koska ei ole mahdollisuutta realistisesti arvioida siihen tutustuneiden määrää.

Taulukko 4. Hankkeeseen osallistuneet ja sen aikana tavoitetut henkilöt
Raportointijakso

Osallistuneet
Tapahtumissa

Uudet kumppanit

Tavoitetut

Kotikutsuilla

1.1.–30.6.2015

217

163

9

1 059

1.7.–31.12.2015

548

79

7

165

1.1.–30.6.2016

267

114

5

1 136

1.7.-30.11.2016

218

31

2

2 400

YHTEENSÄ

1 250

387

23

4 760

Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden onnistumisen ja vaikuttavuuden todentamiseksi suoritettiin kyselyitä osallistuneille. Kysely kohdennettiin erikseen ruokajakelun järjestämiseen osallistuneille tahoille (keittiöt, jakajat, kuljettajat), ruoka-avun hakijoille ja kotikutsuille osallistuneille. Kyselyt tehtiin ensimmäisen toimintavuoden lopulla. Kyselyiden avulla saatujen tietojen perusteella voitiin arvioida hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden onnistumista ja vaikuttavuutta. Tietoja hyödynnettiin toimintojen kehittämisessä.
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5.2 Hyödynnetty ylijäämäruoka
Jätteeksi menevän ruoan määrää voitiin hankkeen ensimmäisellä neljänneksellä järjestetyn kokeilun aikana vähentää noin 1 000 kilogrammaa keräämällä syömäkelpoista
ruokaa talteen ja kuljettamalla se jaettavaksi ruoka-apuna. Kokeilu oli seitsemän viikon
mittainen. Toisella neljänneksellä toiminta oli käynnissä elokuusta koulujen käynnistymisestä joululoman alkuun asti, ja mukaan saatiin uusia keittiöitä. Ruokahävikin hyödyntämisessä päästiin jo 3 000 kilogrammaan. Kolmannella neljänneksellä mukaan
lähti kuusi uutta keittiötä, ja vaikka kaksi keittiötä jäi pois, nousi ruokamäärä 4 500
kilogrammaan. Viimeisen neljänneksellä hyödynnetty ruokamäärä jäi pienemmäksi,
koska hanke päättyi marraskuussa eikä joulukuuta siten laskettu mukaan.
Hankkeen aikana pelastettiin 12 000 kilogrammaa syömäkelpoista ruokaa päätymästä
jätteeksi ja näin voitiin tarjota 24 000 ilmaista ateriaa ruoka-avun tarpeessa oleville
kuntalaisille.
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Kuva 12. Hankkeen aikana hyödynnettiin keittiöiltä ylijäänyttä ruokaa ruoka-apuna
yhteensä 12 000 kilogrammaa.

Ruokajakelun välittömät kustannukset (kuljetuskustannukset) olivat 0,23 € ateriaa kohden. Jokaista ateriaa kohden säästettiin hiilidioksidipäästöjä 2,15 kgCO 2-ekv, sillä elintarvikejätteen elinkaaripäästöt ovat suuremmat kuin kuljetuksista aiheutuvat päästöt.
Näin ollen voidaan todeta ylijäämäruoan hyödyntämisen olevan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää toimintaa. Lisäksi on huomioitava toiminnan positiiviset
vaikutukset hyödyntämisessä mukana olevien toimijoiden toimintaan ja maineeseen.
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Sosiaalinen tulos:
24 000 ilmaista ateriaa ruoka-avun tarpeessa olevalle kuntalaiselle
Laskelma:
12 000 kg : 0,5 kg = 24 000
(Jaetun ruoka-avun määrä : ruoka-annoksen keskimääräinen koko)
Taloudellinen tulos: kustannukset 0,23 €/ateria
Laskelma:
(9 300 € – 0,31 €/kg x 12 000 kg) : 24 000 = 0,23 €
(Hyödyntämisestä aiheutuneet kustannukset (kuljetus) – elintarvikejätteen jätemaksu julkisella sektorilla1 x vältetty elintarvikejäte) : aterioiden määrä
Ekologinen tulos: hiilidioksidipäästöt –2,15 kgCO2-ekv/ateria
Laskelma:
(0,2 kgCO2-ekv/km x 8 000 km – 4,43 kgCO2-ekv/kg x 12 000 kg) : 24 000 = –2,15
Hyödyntämisestä aiheutuneet päästöt (kuljetus) – julkisen sektorin elintarvikejätteen elinkaaripäästöt1 x vältetty elintarvikejäte : aterioiden määrä

6. VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET
Hankkeen alussa laadittu viestintäsuunnitelma ohjasi määritellyille kohderyhmille
suunnattua viestintää. Viestintäsuunnitelman osana olevaa viestintäkalenteria päivitettiin sitä mukaa, kun hanke eteni ja toteutettavat toimenpiteet tarkentuivat. Hankkeessa
viestittiin kuntalaisten, elintarvikealan yrittäjien, yhdistysten sekä tiedotusvälineiden
suuntaan. Tiedonvälitys oli keskeisessä asemassa hankkeessa, koska hankkeessa luodusta uusista toimintatavoista oli saatava jaettua tietoa. Viestinnässä onnistuttiin sikäli,
että tieto ylijäämäruoan jakelusta saavutti kuntalaiset hyvin. Tämä tuli ilmi kuntalaisten
kanssa keskusteltaessa esimerkiksi Suomi-Areenan kansalaistorilla. Sen sijaan ekokutsut jäivät kuntalaisille vieraammiksi.
Hankkeelle tehtiin internetsivut heti hankkeen alussa. Niiden päivittämiseen oli hankalaa löytää aikaa hankkeen aikana, vaikka saavutettuja hyviä tuloksia olisi voinut tuoda
esiin näkyvämmin. Hankkeen päättyessä sivujen sisältämiä tietoja integroitiin organisaation sivustoon, sillä esimerkiksi Kompostointipuiston tiedot oli tarkoituksenmukaista siirtää jäteneuvonnan sivuille, jolloin ne ovat helpommin kiinnostuneiden löydettävissä.
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Hankkeen järjestämistä toiminnoista ja tapahtumista viestittiin monikanavaisesti hyödyntäen sekä maksettuja lehti-ilmoituksia, tiedotteita, esitteitä, flyereita, perinteisiä ilmoitustaulumainoksia, nettiuutisia sekä sosiaalista mediaa. Hankkeen aikana kerättiin
aihepiiristä kiinnostuneiden yksityishenkilöiden yhteystietoja ja perustettiin uutiskirjeen postituslista. Postituslistalle saaduille 350 henkilölle lähetettiin kaksi uutiskirjettä,
joissa tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Uutiskirjeen vastaanottajat
saivat myös kutsun V.I.P.-tilaisuuteen Kompostointipuistoon.
Hankkeen päätyttyä yhteystiedot siirtyvät seudullisen jäteneuvonnan käyttöön, joka tulee lähettämään ryhmälle uutiskirjeen säännöllisesti. Tämä on uusi tiedotuskanava,
joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman tiedottamisen ajankohtaisista tapahtumista
ja lajitteluohjeiden tai –pisteiden muutoksista. Kanavan avulla voidaan myös lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja aktiivisuutta esimerkiksi kannustamalla heitä biojätteen lajitteluun ja kompostointiin. Uutiskirjeen vastaanottajien kanssa on myös mahdollista rakentaa vuorovaikutusta, kuten Kompostointipuistossa tehtiin.
Tiedotusvälineet olivat kiinnostuneita hankkeesta ja julkaisivat lähes poikkeuksetta lähetetyt tiedotteet sekä tulivat paikalle tapahtumiin. Esimerkiksi Yle Pori oli paikalla ensimmäisillä kompostointikutsuilla sekä Kompostointipuiston avajaisissa uutisoiden ne
sekä radiossa että Lounais-Suomen tv-uutisissa. Myös ruokajakelun tiimoilta tehtiin
useita uutisia lehtiin, radioon ja tv-uutisiin. Tiedotusvälineet olivat aktiivisia hankkeen
suuntaan, ja hankkeelta kyseltiin kuulumisia sekä saatiin vastaanottaa haastattelu- ja
kirjoituspyyntöjä.
Hankkeessa kokeiltiin myös mediatempauksia. Paria päivää ennen joulua vuonna 2015
järjestettiin ex tempore –puurojakelu ympäristöviraston aulassa, kun kouluissa jäi runsaasti puuroa syömättä ja osa ylijäämäruoan jakelupaikoista oli jo joululomalla. Tempauksessa jaettiin kuntalaisille 80 litraa riisipuuroa ja mehukeittoa paikan päällä syötäväksi tai mukaan otettavaksi. Tempauksesta lähetettiin pikatiedote medioille, ja puurojakelun saama julkisuus ylitti kaikki odotukset: Yle Satakunta tuli tekemään juttua
paikalle, Radio Pori luki tiedotetta, Satakunnan Kansa päivitti verkkosivuillaan väliaikatietoja puurotilanteesta, useita nettiuutisia julkaistiin ja tietoa jaettiin sosiaalisessa mediassa niin ahkerasti, että ensimmäinen puuroerä loppui kesken heti alkuun. Tästä voitiin oppia jotain viestinnästä: hartaasti hiottua tiedotetta ei välttämättä koskaan julkaista, mutta positiivinen, hyvin ajoitettu tempaus voi saada yllättävän runsaasti mediahuomiota.
Toinen mediatempaus tehtiin Hävikkimarkkinoilla. Tilaisuudesta tehtiin etukäteen Facebook-tapahtuma, jota jaettiin ja nostettiin usealla päivityksellä. Tapahtuman aikana
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Facebookiin syötettiin makupaloja tapahtumasta ja näin yritettiin saada näkyvyyttä tapahtumalle ja lisätä kävijämäärää. Kierrätysstudioon tuoduista kierrätettävistä tavaroista raportoitiin livenä somessa. Tarkoituksena oli tarjota myös ei-paikallaolijoille
mahdollisuus huutaa tavaroita itselleen. Huutoja ei kuitenkaan tullut, mutta julkaisulle
saatiin hyvä kattavuus (kuva 13), sillä se tavoitti 800 ihmistä.

Kuva 13. Facebook-kampanjan julkaisun kattavuus

7. TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN
Ylijäämäruoan hyödyntämistoimintaa testattiin ja käytäntöjä kehitettiin lähes kahden
vuoden ajan. Tuloksena syntyi toimivaksi todettu konsepti kunnan toiminnassa ylijäävän valmiin ruoan hyödyntämiseen. Toimintamalli otettiin Porissa pysyväksi käytännöksi. Ylijäämäruoan hyödyntämiseen kehitetty malli poikkeaa muissa kunnissa käytössä olevista toimintatavoista. Monissa kunnissa on ryhdytty hyödyntämään koulujen
ruokailusta ylijäänyttä ruokaa joko järjestämällä tähdelounas, eli tarjoamalla lähialueen
asukkaille mahdollisuus tulla ruokailemaan koululle oppilaiden ruokailun päätyttyä, tai
luovuttamalla ylijäänyt ruoka hyväntekeväisyysjärjestölle. Porissa tähdelounaskäytäntöä ei nähty mahdolliseksi, ja luovuttamistoimintaa haluttiin ohjata paremmin. Tiedos-
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samme ei ole toista kuntaa, joka luovuttaisi ruokaa yhtä monista eri keittiöistä, koordinoisi luovutustoimintaa ja järjestäisi toiminnassa tarvittavat välineet sekä maksaisi
kuljetukset. Tämä malli voisi sopia myös muille paikkakunnille, jotka eivät Porin tavoin
– samoista tai muista syistä johtuen – halua tai voi ottaa käyttöön tähdelounaskäytäntöä. Porin malli on muiden kopioitavissa tai sovellettavissa.
Myös kompostoinnin opastuskeskuksen toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Se integroituu osaksi jäteneuvonnan vuosittaista toimintaa. Opastuskeskukselle
luotiin pysyvät rakenteet ja toimintatavat, joita testattiin tehokkaasti hankkeen aikana.
On kuntien intressien mukaista ohjata kuntalaisia lajittelemaan jätteet oikein ja kompostoimaan biojäte mahdollisuuksien mukaan kiinteistöllä. Jätelaitokset tekevät neuvontatyötä kunnissa ja kompostointia pyritään edistämään monin keinoin. Porissa rakennettiin kompostoinnin mallialue, jossa kuntalaiset voivat tutustua kompostointiin
teoriassa ja käytännössä. Myös Kompostointipuiston idea on muiden kuntien hyödynnettävissä.
Kompostoinnin tukemiseksi ja lajittelun tehostamiseksi luotiin myös ekologiset kotikutsut. On tullut haastavaksi tavoittaa kuntalaisia perinteisen neuvonnan keinoin, sillä
ihmisten arki on kiireistä ja huomiosta joutuu kilpailemaan. Ekokutsut osoittautuivat
kiinnostavaksi, mukavaksi ja tuoreeksi neuvonnan keinoksi. Ekokutsuja järjestettiin nyt
jäteneuvonnan lähtökohdista, mutta yhtä hyvin konseptia voisi soveltaa muihin aiheisiin, joihin liittyvää tietoa halutaan jakaa kuntalaisille. Malli on siten muiden toimijoiden
monistettavissa.

8. TALOUSRAPORTTI
Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus kahdelle toimintavuodelle oli yhteensä 202 500
euroa, mistä toteutui noin 91 %. Kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa
hankkeessa, mutta monilta osin voitiin suunnitella korvaavia toimenpiteitä. Toimenpiteiden muuttumisen vuoksi hankkeen aikana tehtiin kaksi muutosesitystä hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon.
Hankkeen toteutuksessa pidettiin kaiken aikaa mielessä ekologinen näkökulma, joten
hankintoja korvattiin mahdollisuuksien mukaan kierrätettynä saaduilla tuotteilla. Hyvien kumppanuussuhteiden ansiosta kaikista hankkeen vastaanottamista tuotteista ja
palveluista ei myöskään laskutettu hanketta, vaan esimerkiksi kompostoreita saatiin
lahjoituksena esittelykäyttöön Kompostointipuistoon. Näin ollen osa suunnitelluista
kustannuksista jäi toteutumatta.
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Rahoitusosuudet toteutuivat suunnitellusti: ympäristöministeriö rahoitti hieman alle 80
% hankkeen kustannuksista ja Porin kaupunki loput. Omarahoitusosuuteen laskettiin
mukaan jäteneuvojien ja työpajan työnjohtajan hankkeen toteuttamiseen käyttämä työaika sekä projektipäällikön työhuoneen vuokra. Toteutuneiden kustannusten ja rahoituksen erittely on esitetty liitteessä 4.

9. SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN
Kaikki ravitsemusalan toimijat tulisi saada mukaan ylijäämäruoan hyödyntämistoimintaan. Ylijäämäruoan hyödyntäminen on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintaa. Jokaisella keittiöllä syntyy tarjoiluhävikkiä, jota voitaisiin hyödyntää ruokaapuna kuntalaisille. Ruoan heittäminen roskiin tilanteessa, että kaikilla ihmisillä ei ole
mahdollisuutta riittävään jokapäiväiseen leipään, on väärin. Nyt yhteistyötä tehtiin koulukeittiöiden hävikin pienentämiseksi ja hyödyntämiseksi, mutta myös muut julkiset
ateriapalvelut kuten henkilöstöruokalat ja sairaalakeittiöt, tulisi saada mukaan toimintaan. Myös yksityissektorin ravitsemusalan toimijoiden kanssa tulisi etsiä mahdollisuutta hävikin hyödyntämiseen, vaikka se hankkeen aikana osoittautui erittäin haastavaksi.
Hanketta suunniteltaessa tavoitteita on hyvä lähestyä monesta näkökulmasta,
mutta silti pitää fokusoida. Hanketta suunnittelevilla ihmisillä saattaa olla aiheeseen
liittyen eri intressejä ja runsaasti kehitysideoita, ja niiden kaikkien toteuttaminen houkuttaa. Kannattaa kuitenkin käyttää harkintaa, lähdetäänkö niitä kaikkia toteuttamaan
samassa hankkeessa, vai olisiko aineksia useampaan hankkeeseen. Ravinnepankkihankkeesta tehtiin monitahoinen, mikä oli eduksi silloin, kun jokin asia oli syystä tai
toisesta pysähdyksissä, jolloin voitiin keskittyä toiseen tehtävään. Se myös sirpaloitti
työskentelyn ja toisinaan viivytti jonkin asian etenemistä, kuten kompostoinnin opastuskeskuksen valmistumisen kanssa kävi. Ympäristöministeriön hankerahoitus osoittautui joustavaksi, mikä mahdollisti hankeajan pidentämisen ja suunnanmuutosten tekemisen.
Ympäristöministeriön hankerahoitusta tulee jatkossakin kohdentaa kuntiin. Nykyisessä taloustilanteessa kunnissa ei ole resursseja toiminnan kehittämiseen ilman
hanketoimintaa. Kuitenkin toimintaa tulisi jatkuvasti viedä resurssiviisaaseen suuntaan, mikä on yleensä myös taloudellisesti järkevää, ja siksi resurssiviisaus pitäisi sisällyttää osaksi normaalia toimintaa. Tämä tulee huomioida tulevissa ohjelmissa ja rahoitettavia hankkeita valittaessa.
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10.

YHTEENVETO HANKKEESTA JA PÄÄTULOKSISTA
Hankkeessa kehitettiin uusia, organisaatiorajat ylittäviä toimintamalleja. Kouluilta
ylijäävälle ruoalle onnistuttiin järjestämään hyödyntämistapa, joka hyödyttää kaikkia
osapuolia: keittiöllä syntyy vähemmän jätettä, työllistämispalvelut saavat uutta, merkityksellistä toimintaa, kuntalaisille päivätoimintaa järjestävät toimijat (kaupungin omat
kohtaamispaikat sekä yhdistykset) saavat uuden palvelun asiakkailleen sekä uusia asiakkaita, ja tuen tarpeessa olevat kuntalaiset saavat sosiaalisia kontakteja ja ravitsemukseltaan hyvää ruokaa, millä on suuri merkitys kuntalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Hankkeen myötä jäteneuvonta sai uusia työkaluja työhönsä. Kompostoinnin opastuskeskuksen perustamisen myötä ei ole enää tarvetta kuljettaa kompostoreita sinne,
missä ihmiset ovat, vaan ihmiset tulevat kompostorien luokse. Kompostointi nousee
uudella tavalla ihmisten tietoisuuteen, kun sitä varten on perustettu opastuskeskus,
jossa tehdään määrätietoisesti työtä kompostointiaatteen levittämiseksi ja kompostoijien tukemiseksi. Ekokutsujen konseptilla kuntalaisille voidaan nyt tarjota myös kotikäyntejä, jos vaikka kompostoinnissa on ongelmia, joihin on parasta perehtyä paikan
päällä. Myös koululaisille suunnattu tarjonta sai uuden ulottuvuuden, joka myös sopii
uuteen opetussuunnitelmaan, jossa asioita lähestytään yli oppiainerajojen ja koulun
seinien.
Uusia toimintamalleja rakennettaessa luotiin myös uutta yhteistyötä ja syvennettiin olemassa olleita yhteistyösuhteita kaupungin eri yksiköiden välillä sekä kaupungin, yritysten ja yhdistysten välillä. Hyvät yhteistyösuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä tässä taloudellisesti haastavassa tilanteessa ja pirstaloituneessa toimintaympäristössä. Yhdessä tekeminen antaa myös terveellä tavalla uusia näkökulmia asioihin.
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LIITE 1. OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO

Organisaatio

Ohjausryhmän jäsen (varajäsen)

Ympäristöministeriö

ylitarkastaja Kirsi Kentta

Pöyry Finland Oy

Senior Project Manager Anne Salminen
varajäsen Karoliina Jaatinen

Porin kaupunki

työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine
varajäsen Johanna Koskela
Porin Jätehuollon käyttöpäällikkö Jussi Lehtonen
terveystarkastaja Niina Kukkonen
jätehuoltosuunnittelija Tarja Räikkönen
ympäristöviraston suunnittelupäällikkö Seppo Salonen (pj.)
työpajapäällikkö Janne Suomala
varajäsen Matti Vandell
projektipäällikkö Tiina Toivonen (siht.)
aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen
varajäsen Päivi Visavuori

Porin Palveluliikelaitos

Timo Salmi
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LIITE 2: RISKIANALYYSI MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ, 8.6.2016

Riski

Seuraukset

1=esiintyy harvoin/vähäiset seuraukset

Toden-nä-

Vaikutus

köisyys

vyys

4=esiintyy varmasti/kriittiset seuraukset
Ruuan lämpötila laskee liikaa – lämpötilan

Merkittä-

(T+V=M)
Kymmenet ihmiset saatta- 3

4

7

3

6

3

3

6

Ruokaan tulee laatuvirhe valmistuksen aikana, Kymmenet ihmiset saatta- 3

2

5

2

5

2

5

3

5

mittaaminen epäonnistuu keittiöllä tai se pää- vat sairastua
see laskemaan kuljetuksen tai jakelun aikana.
MERKITTÄVÄ RISKI

Asiakas säilyttää ruuan väärin, jolloin ruuan

Muutama henkilö saattaa 3

laatu vaarantuu.

sairastua

TUNTUVA RISKI
Ruoka likaantuu jakotilanteessa, esim. asiak-

Yksittäinen henkilö tai

kaan astia tai jakeluvälineet ovat likaisia tai ja- kymmenet ihmiset saattakaja tai asiakkaat likaavat ruuan.

vat sairastua

TUNTUVA RISKI

esim. raaka-aineissa vikaa tai virhe valmistuk- vat sairastua
sessa.
KOHTALAINEN RISKI
Ruuan laatu vaarantuu kuljetuksen aikana.

Kymmenet ihmiset saatta- 3

KOHTALAINEN RISKI

vat sairastua

Ruuan tuotetiedot puuttuvat tai ovat virheelli- Yksittäiset henkilöt saatta- 3
set—keittiö ei toimita niitä, toimittaa virheel-

vat sairastua

liset tiedot tai jakelupaikka ei laita esille.
KOHTALAINEN RISKI
Jakelupaikassa ei ole henkilökuntaa ruuan ja-

Kymmenet ihmiset saatta- 2

kamiseen.

vat jäädä ilman ruokaa,

KOHTALAINEN RISKI

ruoka menee roskiin
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LIITE 3: YHTEENVETO TÄHDELOUNASKÄYTÄNNÖN HAASTEISTA JA RATKAISUISTA, 19.1.2016

HAASTE

RATKAISU(T)

Ulkopuolisten asioimiseen koulun tiloissa liittyy turvallisuusriski.

-

Resurssien vähyys; keittiöhenkilökunnan
ja siivoojien työaika pitäisi mitoittaa uudelleen, jos ruokaloissa asioitaisiin nykyisten lounasaikojen ulkopuolella.

-

rajataan toiminta kohteisiin, joissa ruokasalin läheisyydessä on ulko-ovi,
jolloin asiakkaiden oleilu koulun tiloissa voidaan minimoida
rajataan toiminta kohteisiin, joissa on vahtimestari, joka voi valvoa vierailuja
rajataan toiminta yläkouluille/lukioihin, joissa on isompia oppilaita
tähdelounaan sijaan annetaan ruoka yhteistyökumppanille, joka huolehtii
sen jakelusta muualla kuin koulun tiloissa
voidaan ratkaista työnjärjestelyllä
itsepalvelu: asiakas ottaa ruoan itse linjastosta ja käy maksamassa
keittiöhenkilökunta ei pakkaa, jäähdytä tai varastoi asiakkaalle tähdelounasta
hoidetaan maksu ruokalipukkeella, jolloin rahastus ei vie aikaa
otetaan oppilaat mukaan toimintaan ja annetaan heille vastuu tietyistä
tehtävistä

Toiminnasta aiheutuu kustannuksia,
mm. ruokajuomasta ja leivästä tai myyntiastioista.

-

otetaan maksu, joka kattaa kustannukset (yleisimmin 1,50 e)

Rahastus ei onnistu ilman kassakonetta.

-

ei oteta maksua
edellytetään tasarahaa ja tehdään kuitit etukäteen
myydään lipukkeita sellaisessa toimipaikassa, jossa on kassa
kerätään maksu lippaaseen ja luovutetaan tulot hyväntekeväisyyteen

Elintarvikehygienia täytyy varmistaa.

-

aloitetaan tähderuokailuaika heti kouluruokailun päättymisen jälkeen ja
rajoitetaan sen kesto 15–30 minuuttiin
rajataan toiminta kohteisiin, joissa neljän tunnin sääntö toteutuu
ei oteta maksua, jolloin luetaan hyväntekeväisyydeksi (hyväntekeväisyyteen saa luovuttaa yli neljä tuntia kuumana ollutta ruokaa)

Ruoan riittävyys; ruoan päivittäistä tarjontaa tai riittävyyttä ei voi taata.

-

asiakkaille tehdään alusta asti selväksi tämä riski
positiivinen asenne: ollaan iloisia, jos saadaan ilmainen/edullinen ateria,
jos ruokaa ei riitä niin käydään kaupassa

Maineriski; väärin säilytetty ruoka voi aiheuttaa sairastumisen, joka jää varjostamaan keittiön mainetta, vaikka syy olisikin asiakkaan.

-

ohjeistetaan asiakkaat, että ruoka on tarkoitettu syötäväksi heti ja että
sen säilyttäminen saattaa aiheuttaa riskin

Tiedottaminen siitä, onko ruokaa tarjolla
vai ei, pitäisi saada asiakkaille.

-

lappu ovelle: vihreä lappu ”ruokaa jäi, tervetuloa syömään” tai punainen
lappu ”ruokaa ei jäänyt, tervetuloa huomenna”
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Ruokalassa on muuta toimintaa (esim.
välipalamyyntiä koululaisille), joten tähdelounastajille ei ole tilaa.

-

myydään ruoka mukaan take away –systeemillä
positiivinen asenne: ei nähdä ikäpolvien ja yhteiskuntaluokkien kohtaamista riskinä vaan elämää rikastuttavana asiana

Ravintolapalvelujen tuottajat hermostuvat ”kilpailusta”, joka polkee hintoja.

-

tuodaan viestinnässä esiin, että kohderyhmät eivät ole samoja, sillä
työssä käyvät eivät lähde katsomaan onko halpaa lounasta tarjolla vai ei
tuodaan esiin, että toiminta tapahtuu omakustannushinnalla eli ei ole liiketoimintaa
tuodaan esiin, että toiminta on osa kunnan sosiaalista palvelua
ei oteta maksua

Osa maksavista asiakkaista jää odottamaan edullista tähdelounasta, jolloin
myynti pienenee.

-

rajataan toiminta kohteisiin, joissa lounasta ei myydä
rajataan henkilökunta toiminnan ulkopuolelle
tähdelounaan sijaan annetaan ruoka yhteistyökumppanille, joka huolehtii
sen jakelusta muualla kuin koulun tiloissa

Henkilökunta kokee epäreiluna, ettei
heillä ole mahdollisuutta ostaa ruokaa.

-

tuodaan esiin, että heillä on palkkatyö toisin kuin tähdelounasasiakkailla

Asiaa koskeva esitys ei mene läpi valtuustossa.

-

sinnikkyys voittaa usein ennakkoluulot; jatketaan asian lobbaamista ja
yritetään uudelleen
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