
FOODHUB
Paikallisten tuottajien yhteinen 

verkkokauppa-alusta



Foodhub

Uudenmaan ruoan ja uusmaalaisten tuottajien yhdessä kehittelemä Suomen ensimmäinen lähiruoan 
digitaalinen jakelukanava, joka lyhentää ruuan reittiä pellolta pöytään

Foodhub on paikallisten ja satokauden tuoreimpien elintarvikkeiden jakelukeskus, jonka toiminta 
mahdollistaa ruoan ostamisen suoraan lähialueen tuottajilta

“A centrally located facility with a business management structure facilitating the 
aggregation, storage, processing, distribution, and/ or marketing of locally/ regionally 
produced food products.”

- The United States Department of Agriculture (USDA)



Miten Foodhub toimii?
www.ekompi.net/kemionsaaren-ruoka

http://www.ekompi.net/kemionsaaren-ruoka


Kuluttajilta kuultua

Haluan tukea paikallista yrittäjää!

Palvelu on mahtava! Tuotteet 
ovat tuoreita ja raikkaita.

Valikoimasta löytyy tuotteita, 
joita ei saa ruokakaupasta.

Kätevää, kun monien 
tuottajien tuotteet saa 

samasta paikasta! Tiedän, että tuottaja saa 
ostoksistani reilun korvauksen



Tuottajien kokemuksia

Hyvä vaihtoehto oman 
verkkokaupan perustamiselle

Tuotteet saa näkyvyyttä

Hinnat saa päättää itse, ja 
myynnistä saa reilun korvauksen

Palvelun läpinäkyvyys
Ennakkotilaaminen 

pienentää hävikkiä ja 
säästää aikaa



Johan Kinos
Björknäsin Puutarha

- Haluttiin kokeilla uutta 
myyntikanavaa

- Myynti ei vastannut odotuksia / 
liian pieni volyymi

- Keskitymme jatkossa oman 
suoramyyntipisteen 
kehittämiseen 

Markus Gunn
Puutarha Nyhem



Miksi Foodhub?

ASIAKKAAT
Asiakaskohderyhmä

TUOTTEET
Tuotetarjonnan tuotteet ja laatu

IMAGO
Tunteet, mielikuvat ja uskottavuus

YRITYKSEN TOIMINTATAPA
Henkiset ja fyysiset resurssit, sekä toiminnan organisointi

KILPAILUVALTIT
Miksi asiakas valitsee Foodhubin?



Lähiruokaa yhteistyössä -hanke

Kemiönsaaren REKO-toiminnan arviointi

Uusien toimintamallien luominen lähiruokamarkkinoiden kasvattamiseksi

Digitaaliset myyntikanavat

”Kuluttaja on tuottajan paras ystävä, ei kauppa”

Hankkeen osa-alueet
1. Uudet lähiruoan myyntikanavat (Foodhub) 
2. Koulutus (villikasvit & sienet)
3. Markkinat (Kesäkuun markkinat & Puutarhamessut 2020) 



Konkreettiset työtehtävät

YLLÄPITÄJÄ / KOORDINAATTORI
• Jakeluiden luominen ekompi.net sivustolle
• Viestintä
• Markkinointi
• Sisällöntuotanto
• Tuotteiden valokuvaus
• (Tuotteiden lisääminen sivustolle – hinnat, kategorisointi ja tuoteselostukset)
• (Logistiikka)

TUOTTAJA
• Tuotteiden valitseminen ja hinnoittelu Foodhubin hinnoittelutyökalun avulla
• Markkinointi – omat kanavat
• (Tuotteiden lisääminen sivustolle – hinnat, kategorisointi ja tuoteselostukset)
• (Logistiikka)



Hankkeen aikataulu

Kesäkuu
01.09.2019 31.12.2020 

Toukokuu Heinäkuu Elokuu

Koulutus, villikasvit

Digitaalisten myyntikanavien
vertailu, Foodhubin & markkinoiden
suunnittelu, toiminnan organisointi
sekä ennakkomarkkinointi 1. Foodhub

2. Foodhub &
suurmarkkinat

Syyskuu

3. Foodhub 4. Foodhub

5. Foodhub

Koulutus, sienet

Foodhubin arviointi, kehitys ja 
jatkotoimenpiteet, sekä loppuraportointi



IDEOLOGIA

YHTEISÖLLISYYS
YHTEISTYÖ 

SOLIDAARISUUS
PITKÄJÄNTEISYYS

Yhteistyö & asenne



Stella Törnroth
stella.tornroth@kimitoon.fi
040 663 2404

Uudenmaan ruoka / Olli Repo
uudenmaanruoka@gmail.com 
050 571 5032

Kiitos!
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