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 Miten tämä eroaa Reko -toiminnasta? 
Rekosta malli eroaa siinä, että kuluttajilla on pidempi aika hakea tuotteet. Tuottajalle on hallintasofta, 
joka helpottaa tilausten hallinnassa. Maksu tapahtuu etukäteen näin asiakkaan ei tarvitse maksaa 
hakiessa. Lisäksi se ei ole facebookin varassa vaan kuka tahansa voi käyttää foodhubia ilman facebook 
tunnuksia. 
 

 Mihin Foodhub kertyneet varat käyttää? Rekossahan kaikki tuotto jää tuottajalle... 
Jokainen foodhub voi päättää itse mihin osuutensa käytää. Kuluja tulee maksuliikenteestä, keräilystä, 
markkinoinnista, kuljetuksista, pakkauksista, vuokrista. Uudenmaan ruoka foodhubissa tuottajat ovat 
olleet tyytyväsiä ajansäästöön, kun reko vie kaikki illat. 
 

 Entä sitten kun on usean eri tuottajan samoja tuotteita myynnissä? Pitäisikö olla jokin 
kiintiö ettei samoja tuotteita olisi? 

Hyvä kysymys, mallin voi pitää täysin avoimena tai sitten yhdessä foodhubin tuottajat / admin 
hallinnoi ketkä pääsevät myymään tuotteitaan. Jokaisella foodhubilla on hyvä olla omat arvot, joihin 
tilat ja tuottajat sitoutuvat.  
Kemiönsaaressa järjestettiin ennen foodhubin aloittamista tuottajien kanssa yhteinen palaveri, jossa 
sovittiin keskenään, ketä myy ja mitä. Yhteistyön tekeminen tässäkin on erittäin tärkeää. 
 

 Maksavatko tuottajat liittymisestään jotakin vai kerätäänkö kaikki tuotot kulujen 
kattamiseksi toteutuneiden kauppojen kautta? 

Tuottajien kulut ovat pelkästään myynnin yhteydessä eli ei ole kiinteitä kuluja eikä liittymismaksuja. 
 

 Tuleeko Foodhub-nimi suoraan ulkomailta jostain siellä olevasta konseptista? Miksei 
kotimaista nimeä? 

Nimi ja konsepti tulee suoraan ulkomailta, Yhdysvalloista. Toki, mallia on sovellettu paremmin 
sopivaksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomessa on selkä kuluttajakärki. 
 

 Entä onko ollut ajatusta, että myös paikalliset käsityöläiset voisivat liittyä mukaan? Toki 
sitten ei olisi enää pelkästään Foodhub... 

Kemiönsaarella asiaa on mietitty, että myös paikallisia käsityöyrityksiä voisi olla mukana. Sama 
hinnoittelumalli sopisi myös käsityötuotteille. Tuotevalikoiman laajentaminen pitäisi ottaa huomioon 
”foodhubin brändäyksessä”. Uudellamaalla malli on kehitetty nimenomaan paikallisten tuottajien 
tarpeisiin tehty. 
 

 Minkälaisia vaatimuksia noutopisteellä on esim. tilaratkaisut? 
Kemiönsaarella koju oli todella pieni. Hanketyöntekijät olivat paikalla antamassa kuluttajille ostokset. 
Tila toimi lähinnä välivarastotilana, jossa oli kunnolliset kylmä- ja pakastintilat sekä ilmastointilaite. 
Elintarvikevalvoja kävi katsomassa myyntikojun ennen foodhub toiminnan aloittamista. Kannattaa 
ottaa ennen toiminnan aloittamista yhteyttä oman kunnan elintarvikevalvojaan. Häneltä saa vinkkejä 
ja apuja noutopisteen varusteisiin, lämpötilojen kirjaamiseen jne. 
 



 

Uudellamaalla noutopisteet ovat täysin automatisoituja. Asiakkaat voivat käydä oman aikataulun 
mukaan hakemassa ostoksensa. Ekompi.net alustan kautta tapahtuu mm. noutopisteen oven avaus. 
Yksi noutopiste on foodhub tuottajan luona, jossa hän pitää kahvilaa. 
 
 

 Organisaatiosta...Palkattu henkilökö jaosta yms huolehtii ja mikä taho maksaa palkan? 
Millainen hankerahoitus? 

FoodHub toteutettiin osana Lähiruokaa yhteistyössä hanketta. Rahoittajana toimi Leader –ryhmä I 
Sammabåt. Resurssi 2 hlö 30 % vuodessa hankkeelle. Toki hankkeessa oli muitakin toimenpiteitä 
kuin foodhub. 
 

 Kun myynti oli kuitenkin noin pientä, niin hankkeenko kautta kustannettiin tuo kioskitila, 
laitteet, painetut paperikassit, paikalla olijoiden palkat jne? 

Myyntikoju vuokrattiin Kemiönsaaren kyläyhdistykseltä. Tavoitteena oli myös Kemiön torin 
elävöittäminen. Investoinnit, palkat ja vuokrat maksettiin hankkeelta. 
Uudellamaalla toiminnan käynnistämiseen saatiin hankerahoitusta. Toiminnan käynnistäminen vaatii 
aikaa ja resurssia, jotta kuluttajat löytävät foodhub –toiminnan. 
 

 Entä ellei hanke jatku ja esim hankittu omaisuus myydään. Mihin saatu tuotto menee?  
Kemiönsaarella ei ole vielä tätä mietitty vaan toivotaan, että foodhub saisi jatkoa myös ensi vuodeksi. 
Jatkotoimenpiteenä mietitään foodhubin siirtämistä toiselle paikalle, lähemmäs isoja ruokakauppoja, 
keskeisemmälle sijainnille. 
 


