
Food Hub Kemiönsaari
Paikallisten tuottajien yhteinen 

digitaalinen lähiruoan jakelukanava



Lähiruokaa yhteistyössä -hanke

1/2020 – 11/2021 

Hankkeen osa-alueet

TP 1) Uudet lähiruuan myyntikanavat – Food hubin-mallin testaus kesällä 2020

TP 2) Koulutus-/työpajat - villikasvien ja sienten keräys ja jalostus

TP 3) Tapahtumat - Kesäkuun markkinat & Puutarhamessut 2020 (Food hubin lanseeraus) 



Miten päädyttiin Food hubiin?

Haasteet ja lähtökohdat 

• Lähiruokamarkkinoiden kasvattaminen 

• Kemiönsaaren REKO-toiminnan arviointi

→ Pienet tilausmäärät

→ Pitkät välimatkat

→ Noutoaikojen joustamattomuus

→ FB tilausten hallinta & maksaminen

• Lähiruokahankkeiden aikana toteutetut 

kuluttajakyselyt 

• Lähiruokatreffit tuottajien kanssa

• Torikulttuurin elävöittäminen

• Uusien liiketoimintamallien testaaminen →

Uudenmaan Ruoka

• Olevien digitaalisten myyntikanavien arviointi 

→ Nihtisillan noutopiste & ekompi.net 

tilausalusta

• Palvelun läpinäkyvyys ja digitaalinen alusta

• Kohderyhmän ja ajankohdan määrittäminen 

→ Kemiönsaaren vapaa-ajan asukkaat / 

maksuvalmiit asiakkaat

• Food hub jakelupisteen sijoittaminen ja 

asiakasvirrat

• Food hub osaksi kyläyhdistyksen toimintaa



Testaus

• Lanseeraus peruuntui Korona-tilanteen vuoksi

• Markkinointikanavat: Kemiönsaaren kunnan kevättervehdys vapaa-ajan asukkaille, SoMe + 

Uudenmaan Foodhub

• Jakelut 5 kertaa 17.6. – 14.9.  - Noutoajankodat to-pe klo 10-20

• Pienyrittäjiä mukana 13kpl – tuotevalikoimassa n. 100 tuotetta riippuen sesongista

• Logistiikan testaus, tuotteiden nouto tuottajilta – tavoite tuottajien omat kuljetukset



Miten meni?

42 tilausta – myyntituotot jäi oletettua pienemmäksi

• Keskimääräinen osto / asiakas 47,94€

• n. 60% asiakkaista vapaa-ajan asukkaita

→ oletettua vähemmän

• Keskimääräinen osto / vapaa-ajan asukas = 61,10€  

→ oletettua vähemmän

• Palaavat asiakkaat 7kpl

→ oletettua enemmän

Tuottajille tehdyn kyselyn mukaan 11/13 mielestä malli on 

toimiva, ja tuottajat haluavat olla mukana jatkossakin, kunhan

tilausmääriä saadaan kasvatettua!



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



Parannuksia ja vinkkejä

• Markkinointi 

→ Ennakkomarkkinointi, lanseeraus, kampanjat

→ tuottajien omien asiakkaiden tavoittaminen → tuottajat mukaan 

markkinoimaan!

• Sijainti 

→ asiakasvirrat ja myyntipaikka → myyntikontti on loistava 

mainospaikka! 

• Vastuullisuusviestintä 

→ Laaja käsite

→ Kannattaa keskittyä muutaman ydinsanoman toistamiseen

1. Paikallisen tuottajan tukeminen

2. Läpinäkyvä hinnoittelumalli 

• Tuotteistamiseen ja tuoteselostuksiin kannattaa panostaa!



Stella Törnroth, hankevetäjä

Kemiönsaaren kunta

TuKeVa & Lähiruokaa yhteistyössä –hankkeet

stella.tornroth@kimitoon.fi

040 663 2404

Kiitos!


