
Food Hub toiminta käynnistyy Turussa

-infotilaisuus elintarvikealan yrityksille 28.10.



Ohjelma

klo 16:30 Kahvit

klo 17:00 Tervetuloa ja esittäytyminen

klo 17:15 Food Hub -elämystori -toimintaperiaatteen esittely Johanna Mattila, 

Turun yliopiston Brahea-keskus

klo 17:40 Keskustelua Food Hubin sijainnista – Ira Lahovuo ja Päivi 

Pohjolainen, Turun kaupunki

klo 18:00 Kokemuksia Kemiönsaaren Food Hub toiminnasta – Stella Törnroth, 

Kemiönsaaren kunta

klo 18:20 Ahlbergin puutarhan kokemuksia Food Hub toiminnasta -Kaijus

Ahlberg, Ahlbergin puutarha

klo 18:40 Seuraavat askelmerkit -miten tästä eteenpäin? -Leena Erälinna, 

Turun yliopiston Brahea-keskus



Food Hub –elämystori 1.9.2021-31.8.2023

• Turun kaupunkiympäristössä pilotoidaan uudenlaista paikallisen ruoan ja 

ruokaelämysten myynti- ja jakelukanavaa sekä kuluttaja- että HoReCa –

asiakkaille.

• Pääkohderyhmä: varsinaissuomalaiset elintarvikkeita jalostavat mikro- ja pk-

yritykset, maa- ja puutarhatalouden yritykset sekä matkailuyritykset

• Toiminta-alue: Varsinais-Suomen maakunta

• Toteuttajat: Turun yliopiston Brahea-keskus ja Turun kaupunki

• Rahoitus: Etelä-Suomen EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 

Suomen rakennerahasto-ohjelma

• Hankkeen toimenpiteet ovat maksuttomia osallistujille.
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Food Hub –elämystorin tavoitteet

• Monipuolistaa paikallisten mikro- ja pk-elintarvike- ja -

matkailuyritysten myynti- ja jakeluverkostoja.

• Pilotoida uudenlainen siirrettävä food hub

jakelukanava paikallisille lähiruokatuotteille ja 

elämyspalveluille Turun kaupunkiympäristössä. 

• Lisätä Food Hubin elämyspotentiaalia järjestämällä 

teemoitettuja ruokatapahtumia food hubin

ympärille, jossa paikallista ruoantuotantoa ja 

ruokaelämykset tuodaan lähemmäs kuluttajia.

• Laajentaa Food Hubin toimintaa palvelemaan 

kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös Turun 

keskusta-alueen ravintola- ja matkailuyrityksiä, 

jotta lähiruoan hankinta olisi myös heille 

mahdollisimman helppoa.

• Synnyttää uusia yritysten omia ja yhteisiä 

lähiruokatuotteita ja elämyspalveluita.



Food Hub –elämystorin toimintaperiaate

• Food Hub on siirrettävä ja miehittämätön ”kontti” – lähiruoan 

jakelukanava ja noutopiste

• Tuotetarjonta, tilaukset ja maksuliikenne tapahtuvat verkkosivuston kautta

• Kuluttajat ja HoReCa -asiakkaat voivat tilata paikallisilta 

lähiruokayrityksiltä elintarvikkeita rekisteröidyttyään Food Hubin käyttäjiksi 

verkkosivuston kautta. 

• Tilauksen saatuaan lähiruokayritykset toimittavat tilatut tuotteet Food 

Hubiin sovitun aikaikkunan sisällä esim. 48 h, jonka jälkeen asiakkaat 

noutavat maksetut ja tilatut tuotteensa itselleen sopivimpana aikana esim. 

48 tunnin sisällä toimituksesta → aikataulun yksityiskohdat sovitaan 

mukaan tulevien toimijoiden kanssa

• Noutopiste toimii älylukolla (tilaus- ja toimituskohtainen koodi) ja 

kulunvalvonnalla mahdollistaen toiminnan joustavuuden.
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Havainnekuva Food Hub kontista
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• koko noin 14,5 -15 m2

• ulkovalaistus

• ilmanvaihto

• ulko-oven leveys esteetön ja 

kulkuramppi konttiin

• maalaukset/teippaukset 

• sähkölukko

• vaihto- tai valovirtaliityntä 

laitetarpeiden mukaan 

(ilkivaltasuojaus)

• ilmalämpöpumppu tmv., jotta 

lämpötila pysyy 15-25 asteessa 

ympäri vuoden 

• pakkastila ja kylmiöt

• toiminta kuuluu elintarvike-

valvonnan piiriin



Esimerkkejä konteista
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Kiitos mielenkiinnosta!

Johanna Mattila

johanna.mattila@utu.fi

040 565 8121

Turun yliopisto, Brahea-keskus
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